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 اءَدـْهاإِل

 

إلػػأ  إلػػأ ب ػػب رػػف لريػػا تابػػل كاعػػتنتت لعػػىنلتا تى ػػل ك ػػتأ لره تػػا تظػػرم لت ت ػػؿ بػػا ل تػػل   
 ...(محمد صمى اهلل عميه وسمـ)رتاـ األرة كر رة اهلل لابعر ة ر كؿ اهلل 

 ايتخػػنر ب ػػؿ ب ػػرا ب رػػؿ كرػػف اتتظػػنر بػػدكف التطػػن  ارتػػلل كرػػف كالكتػػنر بنله بػػة اهلل  ااػػا رػػف إلػػأ
 تجػـك  ارنتػؾ ك ػتبىأ اتتظػنر طػكؿ بتػد تطنيهػن  نف تد ثػرػنران  لترل لررؾ يل  رد بف اهلل رف برجك
لأ الغد كيل ال ـك بهن بهتدم  ...(العزيز والدي) األبد كا 

ك تنتهػػن با ػػـ جرا ػػلم  ب ػػرة ال  ػػنةم كررػػز ال ػػب كال تػػنفم إلػػأ رػف  ػػنف دلنههػػن  ػػر تجػػن لم إلػأ
أمػػ  )تبػػؿ  ػػد هن        ب عػػناهنإلػػأ رػػف نثرتتػػل لاػػأ تى ػػهنم كرنتػػل تابهػػن تبػػؿ ل ت هػػنم ك  ػػتتتل 

 أطاؿ اهلل عمرؾ وأمدؾ بالصحة والعافية. (الغالية

إلأ رف بهـ ب بر كلا هـ بلترد كبكجكدهـ ب ت ب تكة كر بة ال  دكد لهنم إلأ رف لريت بكجكدهـ 
 ا ػػػػة األرض    عػػػىناؽ التترػػػػنف    الػػػذ ف ا ت ػػػػكتل كزرلػػػكا الػػػػكرد يػػػل طر ىػػػػلرالم رتتػػػأ ال  ػػػنة

   وأخوات (...إخوت  )

وأقػػػػارب  ال، ػػػػ    أهمػػػػ  مػػػػف  مإلػػػأ الػػػػذ ف كتىػػػكا بجػػػػكارم  رػػػدكتتل بتػػػػكتهـ كت   ػػػدهـ كعػػػػجتكتل
  وأصدقائ  المخمصيف

ابط ف لاػػأ الثغػػكر        إلػأ الرجنهػػد ف الرػر أسػػرا ا البواسػػؿإلػأ الىػػنبت ف خاػؼ ب ػػكار ال ػجكف    
 إلأ عهدا تن ال راـ   

إلػأ رػف جتاهػـ اهلل م إلػه  إ  اهلل محمػد رسػوؿ اهللال  بهدم هذا الجهد الرتكا ع إلأ  ؿ رػف تػنؿ:
إلػػأ م إلػأ رػػف بترتػػأ بف بذ ػرهـ    إذا ذ ركتػػلم إخػكة بػػنهلل     إلػأ رػػف لػػـ بلػريهـ    كلػػف  تريػػكتل

  رف بترتأ بف  بىأ  كرهـ    يل ل كتل

 إليكـ جميعًا أهدي ثمرة جهدي هذا



                                                     

  ت

 

 وتقذير شكر

 

ٌَّتِاً يِوُاً تُإْات  يِلٍَْاكَ وَيِوُاً  ِاهْ          ]رَبِّ أَوْزِعْنًِ أَنْ أَشْكُرَ وِعْمَتَكَ الَّتًِ أَوْعَمْتَ عَلًََّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَااُ    وَأَصْالِْْ لِاً يِاً ُِّرِّ

 [51]سورة األحقاف: الْم سْلِمنِيَ[ 

الاهـ لػؾ ال رػد كلػؾ العػ ر  رػن  تبغػل لجػالؿ كجهػؾ كلظػ ـ  ػاطنتؾ ال رػد هلل كالعػ ر هلل لػدد 
كالصػػالة كال ػػالـ لاػػأ بي ػػؿ خاػػؽ اهلل  ػػ دتن كرتارتػػن م خاىػػؾ كر ػػن تى ػػؾ كزتػػة لرعػػؾ كرػػداد  ارنتػػؾ

كالتريػنف إلػأ الرعػرؼ الىن ػؿ  تىدـ بخنلص العػ ر كالتىػد ربإال بف  لال   تتم األكؿ ر رد بف لبد اهلل
الى ػػؿ ك  ػػث  ػػنف لتكج هنتػػا  ب ثػػل ىظػػا اهلل الػػذم بعػػرؼ لاػػأ  قهــدِنصــا  زائــد الــدكتُز  

  ال ب ر يل إترنـ هذا الب ث

ر ػػ رتل يػػل   ػػنلدتلبهػػن ل ػػؿ رػػف  ألتىػػدـلػػف  ارػػنت العػػ ر كالتىػػد ر كالتريػػنف كاالرتتػػنف  تب ثػػ
كال  عػ ر اهلل رػف م كال ي هػن رػف اصتصػنؼ لتراهػـ كجهػكدهـم  ارنت تتط هـ  ىهـ تيرن كجدم التتا ر ة

  للينلع ر الجز ؿ لرف  نهـ كلك بنلدلن  م ال  ع ر التنس

 

 

 

 الباحث

 حشام حيّى مخّص البها
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 هلخص الذراسة

تتنكلت الدرا ة جر رة التدكاف يل  ػكا  ب  ػنـ التظػنـ األ ن ػل لار  رػة الجتنا ػة الدكل ػةم 
الرػػتها الكصػػىل الت ا اػػل التطب ىػػل يػػل درا ػػتا لاػػأ ر نيظػػنت تطػػنع  ػػزة  البن ػػث ر ػػتخدرنن 

إلػػػأ التتر ػػػؼ بنلجر رػػة الدكل ػػػة كيىػػػنن لاركاث ػػػؽ  ال،صػػػؿ التمهيػػػدي  ػػث بف البن ػػػث تطػػػرؽ يػػل 
كالرتنهػػدات الدكل ػػةم ك ػػذلؾ إلػػأ خصػػناص الجر رػػة الدكل ػػة كربنداهػػن كلرػػن ترثاػػا رػػف خطػػكرة 

ـ الرجػػرر فم كلػػدـ االلتػػداد بنلصػػىة الر ػػر ة لاجػػنتلم ك كلػػدـ تىندرهػػن كخ ػػكلهن لربػػدب ت ػػا 
كتتػػػنكؿ البن ػػػث بر ػػػنف هػػػذي الجر رػػػةم   ػػػث بف الجر رػػػة الدكل ػػػة لهػػػن بربػػػع بر ػػػنف كهػػػل الػػػر ف 

 الرتتكم كالر ف الرندم كالر ف الدكلل كالر ف العرلل 

ل جر رػػػػة التػػػػدكاف كتتر ىهػػػػن كيىػػػػنن لتظػػػػنـ ركرػػػػن األ ن ػػػػ ال،صػػػػؿ ا وؿيػػػػل  كبػػػػ ف البن ػػػػث
كرخرجنتػػػام ك ػػػذلؾ بك ػػػا البن ػػػث الرتكتػػػنت  ػػػكؿ تتر ػػػؼ هػػػذي الجر رػػػة ال  ن ػػػ ة كالىنتكت ػػػة 
كالرتتك ػػةم رك ػػػ نن ببػػػرز الػػػدكؿ التػػػل لنر ػػػت تتر ػػؼ جر رػػػة التػػػدكاف كلاػػػأ رب ػػػهن ا ػػػراا ؿ 
كالكال ػػنت الرت ػػدة األرر   ػػةم كتػػـ رػػف خػػالؿ الدرا ػػة ابػػراز بر ػػنف جر رػػة التػػدكاف كهػػل الػػر ف 

رػػن تصػػت لا ػػا الرػػندة الخنر ػػة رػػف تظػػنـ ركرػػن األ ن ػػلم كالػػر ف الرتتػػكم كهػػك العػػرلل كهػػك 
تػػػكاير الىصػػػد يػػػػل ت ى ػػػؽ الىتػػػػؿ الجررػػػلم كالػػػر ف الرػػػػندم الرترثػػػؿ بنل ػػػػاكؾ الجررػػػل ككاتتػػػػة 
التػػدكافم كالػػر ف الػػدكلل كهػػك بتهػػن تتتػػدل  ػػدكد الدكلػػةم ك ػػذلؾ تػػـ اظهػػنر بعػػ نؿ هػػذي الجر رػػة 

  م كلدكاف   ر ر اا(  ر ربنعرك ربنعر )  اا  ث بتهن تى ـ إلأ لدكاف ر

الدرا ػػة  الجػػرااـ التػػل تػػنـ اال ػػتالؿ بنرت نبهػػن داخػػؿ  رػػف ال،صػػؿ الثػػا  يػػل  كتتػػنكؿ البن ػػث
ـ كرتهن االلتػدا  لاػأ الرػدت  ف كااللتػدا  لاػأ االل ػنف كالررتا ػنت 2014تطنع  زة يل لنـ 

نـ ركرن كاتىنت نت جت ػؼ األربتػةم كب  ػنن الخنصة بهـ كهك رن  خنلؼ الركاث ؽ الدكل ة كرتهن تظ
تتنكؿ الر اكل ة الجتنا ة لررت بل جر رة التدكافم   ػث بف الر ػهكل ة تترتػب لاػأ الدكلػة كذلػؾ 
لػػف طر ػػؽ ديػػع التتك  ػػنت لادكلػػة الرت ػػررةم ك ػػذلؾ األيػػراد لرػػن تػػنركا بػػا رػػف ارت ػػنب لهػػذي 

الى ػن  الجتػنال الػدكللم ك  ػكف ذلػؾ ارػن الجر رةم رك  نن نل نت ت ر ؾ الدلكل الجتنا ة برػنـ 
لف طر ؽ دكلػة ل ػك يػل تظػنـ ركرػن األ ن ػلم بك لػف طر ػؽ رجاػس األرػفم بك لػف طر ػؽ 
الردلل التنـم رع إظهنر رػن  ترتػب لاػأ دكلػة اال ػتالؿ رػف الر ػهكل ة تت جػة ارت نبهػن لجر رػة 

 التدكاف يل تطنع  زة 

 
 



                                                     

  ج

 

 المحتويات فهرس
 

  ب                                                                                       ن ة ترنت ة
  ب                                                                                        اِصْهػَدا 

  ت                                                                                    ع ر كتىد ر
  ث                                                                                 راخص الدرا ة

  ج                                                                               يهرس الر تك نت
 1................................................................................................................................. رىدرة:

 2..................................................................................................................... الدرا ة:رع اة 

 3...................................................................................................................... بهر ة الدرا ة:

 4.....................................................................................................................بهداؼ الدرا ة:

 4......................................................................................................................  دكد الدرا ة:

 5.................................................................................................................... رتهج ة الدرا ة:

 5..................................................................................................................الدرا نت ال نبىة:

 14 ....................................................................................................... رصىكية الىجكة الب ث ة

 16 ............................................................................................ التتا ؽ لاأ الدرا نت ال نبىة:

 17 .................................................................................................................. ه  ا ة الدرا ة:

 19                                                    اهية اجلرمية الدوليةالفصل التنويدي م
 20 .................................................................................................................... تره د كتى  ـ:

 21 ...................................................... ااملبحث األَه التعسِف باجلسمية الدَلّة َخصائصٌ

 22                                                       الرىصكد بنلجر رة الدكل ة المطمب ا وؿ
 27                                                       خصناص الجر رة الدكل ة المطمب الثا  

 32 .................................................................. أنُاع اجلسمية الدَلّةاملبحث الثانْ أزكاى َ

 32                                                                                تره د ك تى  ـ:
 33                                                           بر نف الجر رة الدكل ة المطمب ا وؿ



                                                     

  ح

 

 38                                                            بتكاع الجرااـ الدكل ة المطمب الثا  
 44                                         الفصل األول جرمية العدوان يف ظل القانون الدولي

 45 .................................................................................................................... تره د كتى  ـ:

 47 ................................................................................. املبحث األَه وايّة جسمية العدَاى

 48                                                         التتر ؼ بجر رة التدكاف المطمب ا وؿ
 59                                                رتكتنت التتر ؼ بجر رة التدكاف المطمب الثا  

 63 .............................................................. املبحث الثانْ أزكاى َأشكاه جسمية العدَاى

 64                                    ف الرتتكم لجر رة التدكافالر ف الرندم كالر  المطمب ا وؿ
 68                                                    الر ف العرلل كالر ف الدكلل المطمب الثا  
 71                                                           بع نؿ جر رة التدكاف المطمب الثالث

 79                   م ومالحقة مرتكبيى2014الفصل الثاني العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة عام 
 81 ................................ م2014املبحث األَه وظايس العدَاى اإلسسائّمْ عمى قلاع غزة عام 

 82                                                      الررنر نت  د األعخنص المطمب ا وؿ
 88                                                 الررنر نت  د األل نف الردت ة المطمب الثا  

املبحث الثانْ املشئُلّة اجلهائّة ملستكيب جسمية العدَاى َآلّات حتسِك الدعُى أوام 

 93                                                                      الكضاء اجلهائْ الدَلْ
 94                                       الر اكل ة الجتنا ة لررت بل جر رة التدكاف المطمب ا وؿ
 102                     نل نت ت ر ؾ الدلكل الجتنا ة برنـ الى ن  الجتنال الدكلل المطمب الثا  

 110                                                                                    :الخاتمة
 113 ...........................................................................................................................:ال تائج

 115 ...................................................................................................................... :التوصيات

 116                                                                           المصادر والمراجع
 



                                                     

3 

 

 مقدمة:
ة بػػؿ هػػل رػػف بخطػػر الجػػرااـ التػػل تػػص لا هػػن تظػػنـ تتتبػػر جر رػػة التػػدكاف رػػف الجػػرااـ الدكل ػػ

ركرن األ ن لم كذلؾ ألتهن تتػداخؿ رػع الجػرااـ األخػرل الرتصػكص لا هػنم   ػث بتهػن تتتػدل  ػدكد 
 الدكلةم األرر الذم   هثر لاأ برف ك الرة كرصنلا الرجترع الدكلل   ؿ 

الب نر كالتػل تتتبػر  ػببنن  كرف بتدـ الجرااـ الدكل ة جر رة ال رب ك جر رة الىرصتة يل بلنلل
برػػن يػػل م بنرت نبهػػنيػػل ت ػػنـ الرتنهػػدات بػػ ف الراػػكؾ تػػد رنن يػػل رتػػع هػػذي الجر رػػة كرتنتبػػة رػػف  ىػػـك 
كالتػل  الرت ػدة األرػـلصرتن ال د ث يىد تنـ الرجترع الدكلل بتػد يعػؿ لصػبة األرػـ بءتعػن  رتظرػة 

م ف كال ػاـم كت ى ػؽ الرينه ػة لاعػتكبكالتل  نف رف بهػدايهن  ىػظ األرػتنرت بك ع تعر تنت دكل ة 
كتػد اتبثىػت لتهػن لػدة بجهػزة رتهػن الر  رػة الجتنا ػة الدكل ػة كالتػل تنرػت بت د ػد الجػرااـ التػل تػدخؿ 

( لاػػأ بربػػػع رػػػف الجػػرااـ كهػػػل التػػل تتظػػػر ي هػػػن 5)   ػػث بتهػػػن تصػػػت يػػل الرػػػندةم يػػل اختصنصػػػهن
كجر رػػة م رػة ال ػػرب كجر رػة اصبػػندة الجرنل ػةكهػػل جر م إل هػن إ نلتهػػنالر  رػة الجتنا ػة الدكل ػػة بتػد 

كل ػػػف الر  رػػػة الجتنا ػػػة الدكل ػػػة تػػػد بجاػػػت التظػػػر يػػػل جر رػػػة م (1)كجر رػػػة التػػػدكافم  ػػػد اصت ػػػنت ة
  (2)التدكاف إال بتد بف  تـ إ جند تتر ؼ لهن كيىنن لتصكص الركاد رف تظنرهن األ ن ل

دكافم إال بتهػػػن ا ت ػػػرت بررنتتػػػة رػػػف كلىػػػد  نكلػػػت األرػػػـ الرت ػػػدة إ جػػػند تتر ىػػػنن لجر رػػػة التػػػ
ـ تنرػت بءصػدار 1974بتض الدكؿم كبتض ال جا الىنتكت ة كالترا ػة كال  ن ػ ة  إال بتهػن يػل لػنـ 

م إال بتػا تػـ ت ج ػؿ دخكلػا   ػز التتى ػذ يػل تظػنـ ركرػن 3314تتر ؼ لجر رة التدكاف كيىنن لاىرار رتػـ 
 األ ن ل 

تترتػػب لاػػأ رػػف  ىػػـك بنرت نبهػػن كالتػػل  ااـ الدكل ػػةكتتتبػػر جر رػػة التػػدكاف هػػل رػػف بخطػػر الجػػر 
كالطب تة الىنتكت ػة لجر رػة التػدكاف تىػرض الر ػهكل ة لاػأ الدكلػة ألتهػن  مالتىكبة كيىنن لاركاث ؽ الدكل ة

رت نبهػػن لػػف طر ػػؽ بجهزتهػػن كتكاتهػػنم ك ػػذلؾ ر ػػهكل ة األيػػراد الػػذ ف  ىكرػػكف بنرت ػػنب هػػذي تنرػػت بن
                                                             

 ( رف تظنـ ركرن األ ن ل 5اتظر يل ذلؾ تص الرندة ) (1)
 ( رف تظنـ ركرن األ ن ل 123ة )( كالرند121اتظر يل ذلؾ تص الرندة ) (2)

  ػػالرتهن بك بخػػرلم دكلػػة  ػػ ندة  ػػد رػػنم دكلػػة تبػػؿ رػػف الر ػػا ةم لاىػػكة ا ػػتخداـ  ػػؿ هػػنتب  * لريػػت األرػػـ الرت ػػدة الجر رػػة
  لدكاتنن   تتبر ا تىاللهنم بك اصتا ر ةم
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لاػػأ الر ػػهكل ة التػػل  م كالر  رػػة الجتنا ػػة الدكل ػػةالهػػنم األكلػػأ كالثنت ػػةيىػػد تصػػت اتىنت ػػة  الجر رػػة 
بغػػض التظػػر لػػف صػػىنتهـ الر ػػر ة  ػػكا  م ارت نبهػػن لاجر رػػة الدكل ػػة ةتت جػػ كاأليػػراد تىػػع لاػػأ الدكلػػة

 ررثا ف دباكرن   ف يل الدكلة  بكره ن  لادكؿ بك تندة يل الج ش  ا نتك 

ر  رػة الجتنا ػة الدكل ػة التػل تريػع إل هػن الػدلكل لاتظػر كت كف ر ن بة الرجرر ف رف خػالؿ ال
صدار األ  نـ لا هن كت كف إ نلة الدلكل برنـ الر  رة الجتنا ة الدكل ػة بػثالث طػرؽ م ي هن كالبت كا 

( كالتل  ددت بف ريػع الػدلكل   ػكف برػن 13)  رن  ددهن تظنـ ركرن األ ن ل كذلؾ يل تص رندتا
بك لف طر ػؽ رجاػس م لل التنـبك لف طر ؽ الردم ن األ ن للف طر ؽ دكلة ل ك يل تظنـ ركر

ك ت رؿ اال تالؿ اص راا ال الر ػهكل ة الجتنا ػة كيىػنن لتظػنـ ركرػن األ ن ػل لػف الجػرااـ التػل م األرف
ـ بعف لدكاف ا ترر رػدة 7/7/2014يىد تنـ يل تنر خ م تنـ بنرت نبهن بثتن  التدكاف لاأ تطنع  زة

در ر الررتا نت كتتػؿ يػل األركاح تجػنكز األلىػ ف عػه د كلعػرات األلػؼ رػف كتد تتا لتا تم  ـك 51
كبركتك ا هػػػن لتػػػنـ  كرتهػػػن اتىنت ػػػنت جت ػػػؼ األربتػػػةم كهػػػك رػػػن  ررتػػػا التعػػػر تنت الدكل ػػػةم اصصػػػنبنت

لاػػػأ  ررػػػة الر ػػػنس  بتهػػػن تصػػػت  ػػػث م كتظػػػنـ ركرػػػن األ ن ػػػلم كر ثػػػنؽ األرػػػـ الرت ػػػدةم 1977
ك ررة االلتدا  لاأ ررتا نتهـم كجػد ره بنلػذ ر بف البن ػث تػد اختػنر م هـبنلردت  ف األرت  ف يل ب كت

 تطنع  زة بتركذجنن لدرا تام كذلؾ لرن تنرت با إ راا ؿ رف التدا ات رت ررة لا ا 

 :مشكمة الدراسة

التد د رف الخالينت  كؿ تتر ىهن داخؿ الجرت ة التنرة ك نف هتػنؾ  جر رة التدكافت بثنر  لىد
ت ىظػػنت لػػدل الػدكؿ األل ػػن   ػػكؿ التتر ػػؼ الػػكارد لػدل األرػػـ الرت ػػدة كرتهػػن إ ػػراا ؿ التد ػد رػػف ال

كال تختاؼ جر رة التدكاف لف الجرااـ الدكل ة األخرل رثؿ جر رة ال ػرب كجر رػة م الكال نت الرت دةك 
م نرتهرػإال بف جر رة التدكاف كجر رة ال رب تتعنبهنف  ث ران رػف   ػث طب تػة  ػؿ م اصبندة الجرنل ة

كبف بعػػػ نؿ جر رػػػة التػػػدكاف تختاػػػؼ لػػػف  ػػػنبىنتهن رػػػف الجػػػرااـ الدكل ػػػةم كالتػػػل بثػػػنرت خػػػالؼ داخػػػؿ 
ظهػػنر يػػل هػػذي الدرا ػػة بتك ػػ ا تتر ػػؼ  ك ػػ ىـك البن ػػثجرت ػػة األرػػـ الرت ػػدةم  لجر رػػة التػػدكاف كا 

 مشكمة الدراسة فػ  السػؤاؿ وتكمفكتك  ا بع نلام م الخالؼ الذم تتا لف تتر ؼ جر رة التدكاف
 التال : الرئيس
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ْ  الهظـام  أحكام ضُء العدَاى  ييّة جسمية وا  الدَلّـة  اجلهائّـة  لمىحكىـة  األســاس

 ؟2014َودى انلباقًا عمى وا قاوت بٌ إسسائّن ضد قلاع غزة عام 

جر رػػة التػػدكاف تىػػرض جػػدالن تنتكت ػػنن كيىه ػػنن يػػل عػػؽ الر ػػ لة الجزاا ػػة الدكل ػػة التنجرػػة لػػف إف 
 دكري  طرح لدة ب ااة يرل ة:جر رة التدكاف كهذا ب

 كرن هل خصناصهن كبر نتهن؟م تتر ؼ الجر رة الدكل ةهك رن   1

 التل بدت إلأ لدـ إ جند تتر ؼ لجر رة التدكاف؟ كال جا هل الرتكتنت رن  2

 جر رة التدكاف؟ كصكررن هل بر نف   3

ت ػب لاأ رف تىع الر هكل ة الجتنا ة يل  ػك  الىػنتكف األ ن ػل لار  رػة الجتنا ػة لاػأ رر   4
 جر رة التدكاف؟

 ك الر  رػة الجتنا ػة لاػأ ررت بػل جػرااـ التػدكاف ؟ برنـهؿ ت تط ع يا ط ف ت ر ؾ دلكل   5
 هل نل نت ت ر ؾ الدلكل؟رن 

 جرااـ  رب يل تطنع  زة؟ بنرت نبارن هل التتناا الرترتبة لاأ إداتة ال  نف الصه كتل   6

 :أهمية الدراسة

 ة التار ة يل:ت رف األهر ك : ا همية العمميةأوً : 

  اختصنصنت الر  رة الجتنا ة الدكل ة التترؼ لاأ  1

  تتر ؼ جر رة التدكاف يل  ك  التظنـ األ ن ل لار  رة الجتنا ة الدكل ة  2

  بر نف كبع نؿ جر رة التدكاف ب نف  3
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 ت رف األهر ة الترا ة يل: ا همية العممية:ثا يًا: 

يػػػػل  ػػػػك  الىػػػػنتكف  ف جر رػػػػة التػػػػدكافدكر الر  رػػػػة الجتنا ػػػػة الدكل ػػػػة يػػػػل ال ػػػػد رػػػػت د ػػػػد   1
  األ ن ل لار  رة الجتنا ة الدكل ة

  ـ2014يل لنـ  االتتهن نت اص راا ا ة لاأ تطنع  زة ب نف  2

  ت ر ؾ الدلكل برنـ الر  رة الجتنا ة الدكل ةالىنتكت ة ل ل ةاآل تك  ا  3

 بنرت ػػنبص ػػراا ال ا اال ػػتالؿإظهػػنر التتػػناا الرترتبػػة لصػػتنع الىػػرار الىا ػػط تل صداتػػة تػػندة   4
  ـ2014جرااـ التدكاف يل تطنع  زة لنـ 

 أهداؼ الدراسة:

 .ب نف تتر ؼ جر رة التدكاف يل  ك  التظنـ األ ن ل لار  رة الجتنا ة الدكل ة  1

 .تك  ا الجدؿ كالخالؼ الذم تتا  كؿ تتر ؼ جر رة التدكاف  2

 .الجتنا ة الدكل ة تك  ا بر نف كبع نؿ جر رة التدكاف كيؽ التظنـ األ ن ل لار  رة  3

ت د ػػػػد لاػػػػأ رػػػػف تىػػػػع الر ػػػػهكل ة الجتنا ػػػػة يػػػػل  ػػػػك  التظػػػػنـ األ ن ػػػػل لار  رػػػػة الجتنا ػػػػة   4
 .لررت بل جر رة التدكاف

  ب نف نل نت ت ر ؾ الدلكل الجتنا ة  د ررت بل جرااـ التدكاف  5

إظهػػنر التتػػػناا الرترتبػػػة لاػػػأ إداتػػػة تػػػندة اال ػػػتالؿ بجػػػرااـ التػػػدكاف  ػػػد تطػػػنع  ػػػزة ك دكر   6
  لر  رة الجتنا ة الدكل ة يل ال د رف جرااـ التدكافا

 :حدود الدراسة

  ػػتتتنكؿ الدرا ػػة جر رػػة التػػدكاف يػػل  ػػك  الىػػنتكف األ ن ػػل لار  رػػة الحػػد المو ػػوع  :
  ـ بتركذجنن(2014)التدكاف اص راا ال لاأ تطنع  زة لنـ  الجتنا ة الدكل ة

   ـ2016ـ  تأ 2010رف  :الحد الزم  
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بت د ػػد هػػذي الىتػػرة كذلػػؾ ألتػػا تػػـ الػػتص لاػػأ جر رػػة التػػدكاف يػػل تظػػنـ ركرػػن  وقػػاـ الباحػػث
ىػػـك بنلتػػدكاف الر ػػترر لاػػأ تطػػنع ت إ ػػراا ؿـ كذلػػؾ ألف 2016ـ كتػػنر خ 2010األ ن ػػل يػػل لػػنـ 

  ـ2014لنـ  تدكاف زة  تأ بتد ال

   ر نيظنت  زةالحد المكا :  

 :م هجية الدراسة

 اػل كذلػؾ بكصػؼ الىنلػدة الىنتكت ػة كت ا اهػنم كالرػتها الت االرػتها الكصػىل  حػثالبا استخدـ
ر ػتتدان يػػل ذلػؾ لاػػأ الىػنتكف األ ن ػػل لار  رػة الجتنا ػػة الدكل ػة كر ثػػنؽ  لاػػأ تطػنع  ػػزةالتطب ىػل 

 األرـ الرت دة 

 :الدراسات السابقة

 ."المحكمة الج ائية الدولية" :بع واف ـ(4112  دراسة )الذويب. 1

ؼ بنلر  رػػػػػة الجتنا ػػػػػة الدكل ػػػػػة كت د ػػػػػد الجػػػػػرااـ التػػػػػل تػػػػػدخؿ  ػػػػػرف إلػػػػػأ التتر ػػػػػ هػػػػػدفت الدراسػػػػػة
ظهػػنر م بـ اخت نر ػػة إجبنر ػػةاختصنصػػهن كتب ػػنف تػػكع الكال ػػة التػػل تبنعػػرهن الر  رػػة هػػؿ هػػل كال ػػة  كا 

بـ ال كت د ػػد الجػػرااـ التػػل تػػدخؿ  برنرهػػنتػػدرة دكلػػة يا ػػط ف كيػػؽ تظػػنـ الر  رػػة رػػف ت ر ػػؾ دلػػكل 
 ارت بهن ال  نف الصه كتل ب ؽ الىا ط ت  ف   رف اختصنص الر  رة كالتل

كذلػؾ بكصػؼ ال ػنالت الرعػنبهة لك ػع دكلػة يا ػط ف  الباحث الم هج الوصػ،  التحميمػ  استخدـو 
كالرهػػا م يػػل األرػػـ الرت ػػدة كاصر نت ػػنت الرتن ػػة لهػػن يػػل التكت ػػع لاػػأ االتىنت ػػنت كالركاث ػػؽ الدكل ػػة

كتصػكص م ركرن األ ن ػل لار  رػة الجتنا ػة الدكل ػة الت ا ال لت ال التصكص التل كردت يل تظنـ
 الرتنهدات كاالتىنت نت ذات التالتة 

إلػػأ بف الجػػرااـ اص ػػراا ا ة الررت بػػة ب ػػؽ الىا ػػط ت  ف  ر ػػف ت   ىهػػن ب تهػػن جػػرااـ  توصػػمت الدراسػػةو 
ة كر ػػـ ذلػػؾ لػػـ تتكجػػا ال ػػاطم كجػػرااـ  ػػرب كجر رػػة لػػدكافم كجػػرااـ  ػػد اصت ػػنت ةم إبػػندة جرنل ػػة

 الىا ط ت ة لار  رة الجتنا ة الدكل ة  تأ ال ـك 
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كذلػؾ إلرػػنالن م إلػأ بتػػا  تكجػب لاػػأ اص ػراا ا  ف كتػؼ ررنر ػػنتهـ   ػر الرعػػركلة أوصػت الدراسػػةو 
أل  ػػنـ كتكالػػد الىػػنتكف الػػدكلل التػػل تاػػـز الطػػرؼ الػػذم بل ػػؽ ال ػػرر بدكلػػة بخػػرل كاجػػب إزالػػة ذلػػؾ 

تد ؿ التعػر تنت الكطت ػة الىا ػط ت ة )الجزاا ػة(  ػل تعػترؿ ك جب الترؿ لاأ تم ال رر ككتؼ نثنري
ب  ػػػث تت ػػػرف تصػػػكص تتنتػػػب لاػػػأ االتتهن ػػػنت الج ػػػ رة م لاػػػأ ر ػػػ لة الكال ػػػة الجتنا ػػػة الدكل ػػػة

  ل تتر ف رف رال ىة رجررل ال رب يل الر ن ـ الكطت ة الىا ط ت ة م ل ىكؽ اصت نف

 ."لعدواف ف  القا وف الدول "جريمة ا :بع واف ـ(4114  )أبو هويمؿ دراسة. 4

ظهػػػنر الى رػػػة الىنتكت ػػػة  هػػػدفت الدراسػػػة لاػػػأ إ جػػػند تتر ػػػؼ لجر رػػػة التػػػدكاف يػػػل الىػػػنتكف الػػػدكلل كا 
كتب ػػنف الخػالؼ الكاتػع بػػ ف الػدكؿ  ػكؿ ت د ػػد م ـ1974لاتتر ػؼ الصػندر لػف الجرت ػػة التنرػة لتػنـ 

م تكصػػػؿ لتتر ػػػؼ لهػػػذي الجر رػػػةكالتتػػػرؼ لاػػػأ الرتكتػػػنت التػػػل  نلػػػت دكف الم رىهػػػـك لهػػػذي الجر رػػػة
  كالتر  ز ب ف الجرااـ الرعنبهة لهذي الجر رة

كذلػؾ بت ا ػؿ التصػكص الىنتكت ػة الصػندرة م استخدـ الباحث ف  دراسته الم هج الوصػ،  التحميمػ و 
 لف الجرت ة التنرة لألرـ الرت دة كلف لصبة األرـ الرت دة  ذلؾ 

ة التػػػدكاف  ػػػ هدم يػػػل التهن ػػػة إلػػػأ رتريػػػة الجػػػنتل إلػػػأ بف إ جػػػند تتر ػػػؼ لجر رػػػ توصػػػمت الدراسػػػةو 
ىبػة الجػنتل لػف يتاػا كرتم كالرجتل لا ا كهذا  ترتب لا ا إلطن  الرجتل  ىػا كالتتػك ض الػالـز لػا

كبف هتػػنؾ خػػالؼ بػػ ف الػػدكؿ يػػل إ جػػند تتر ػػؼ لهػػذي الجر رػػة كذلػػؾ بف الػػدكؿ تىػػـك م لهػػذي الجر رػػة
 بتتر ىهن كيؽ رصنل هن 

ا  جػػب ك ػػع تتر ػػؼ لجر رػػة التػػدكاف الػػكارد يػػل تػػرار الجرت ػػة التنرػػة ك ػػرف ب تػػ أوصػػت الدراسػػةو 
ر ثػنؽ األرػـ الرت ػدة  تػأ  تػدك ذك تػكة رازرػة   ػث  ػ  كف هند ػنن كررعػدان ل نيػة الػدكؿ كالرتظرػنت 

 الدكل ة كاألرـ الرت دة 

 .ؤولية الشخصية عف جريمة العدواف"بع واف: "المس ـ(4114  محدةدراسة )  3

  ث هديت الدرا ة إلػأ رتريػة تطػكر الىػنتكف الك ػتل يػل إتػرار الر ػاكل ة الجتنا ػة راسة هدفت الد
  3314لأليراد لف جر رة التدكاف كردل إر نت ة تطب ؽ تتر ؼ التدكاف يل تػرار الجرت ػة التػنـ رتػـ 

  لتد ت د د كتكع هذي الجر رة
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  ػػث تػػنـ ب ػػرد الكتػػناع التنر خ ػػة كالرػػتها الت ا اػػل كالرػػتها التطب ىػػل اسػػتخدـ المػػ هج التػػاريخ  و 
الرػػتها الت ا اػػل لت ا ػػؿ األ  ػػنـ الخنصػػة بنلتظػػنـ  ا ػػتخدـالدكل ػػة الر ػػتىأ رػػف الكثػػناؽ التنر خ ػػة ك 

كالرػػتها التطب ىػػل لتك ػػ ا األي ػػنر التػػل   ػػكف لهػػن تطب ػػؽ لراػػل يػػل م األ ن ػػل لار  رػػة الدكل ػػة
 كل ة الكاتع الدكلل خنصة األ  نـ الصندرة رف الر  رة الد

إلػػأ بف التكصػػؿ إلػػأ تتر ػػؼ جرػػنلل لاتػػدكاف رػػف خػػالؿ جهػػكد الجرت ػػة التنرػػة وتوصػػمت الدراسػػة 
لألرـ الرت دة الذم تالي التكصؿ إلأ تتر ؼ جر رػة التػدكاف يػل ر ثػنؽ الر  رػة الجتنا ػة الدكل ػة لػا 

بهػػن الػػدكؿ بثػػر  ب ػػر يػػل ر ػػـ  ػػدكد كهػػذي الجر رػػة ب  ػػث  صػػبا ت د ػػد األلرػػنؿ التدكات ػػة التػػل ترت 
كالتػػل لػػف   ػػكف لاػػدكؿ الػػتراص رتهػػن  رػػن يػػل ال ػػنبؽ يػػل ركاجهػػة الرجترػػع الػػدكلل م ب ثػػر ك ػػك نن 

ب جػػة األلرػػػنؿ التػػل تػػػنـ بهػػػن تتػػد رػػػف تب ػػػؿ األلرػػنؿ التدكات ػػػة رتػػػذرل ف بكجػػكد  نلػػػة ال ػػػركرة بك 
 الربررات اصت نت ة ك  رهن 

كل ة لف رجاػس األرػف ي رػن  تتاػؽ بػءجرا ات ب ركرة ا تىالؿ الر  رة الجتنا ة الدوأوصت الدراسة 
ررنر ة االختصنص لاأ جر رة التدكاف ل ف رع اصبىن  لاأ دكر رجاس األرف يل إ نلػة الى ػن ن 
بع ف كتكع جر رة التدكاف ك تكد إلأ برر ف كهرن  تػأ ال  تصػدـ إجػرا ات الر  رػة الجتنا ػة ب ػؽ 

ن  إجػػرا ات الت ى ػػؽ يػػل  نلػػة إداتػػة بعػػخنص الػػتىض لاػػدكؿ األل ػػن  كالثػػنتل لرتاػػة الػػدكؿ األل ػػ
 ر دد ف يل الدكلة 

 ".كاـ ومبادئ القا وف الدول  العاـالعدواف ف   و  أح"بع واف:  ـ(4114  دراسة )سكري. 2

إلػػأ ب ػػنف ال ػػجنؿ كالجػػدؿ الىىهػػل الػػذم  ػػبؽ تكصػػؿ الجرت ػػة التنرػػة لألرػػـ الرت ػػدة هػػدفت الدراسػػة 
لاػػأ إبػػراز األهر ػة كالخطػػكرة ال ب ػػرة التػل بصػػب ت ت تاهػػن جر رػػة كالترػؿ م لتتر ػؼ لجر رػػة التػػدكاف

ظهػػنر  الػدكر الػذم تهد ػػا رتظرػة األرػـ الرت ػػدة يػل رتػػع  التػدكاف لاػأ الر ػػتكل اصتا رػل كالػدكلل كا 
كرػػع ب ػػنف دكر الر  رػػة م جر رػػة التػػدكاف كترػػع ررت ب هػػن كذلػػؾ بنلتبنرهػػن ب ػػرأ الرتظرػػنت الدكل ػػة

بنرهن ه اة ت نا ة دكل ة جتنا ة رختصػة بنلتىػنب كالجػرااـ الدكل ػة األربػع األ ثػر الجتنا ة الدكل ة بنلت
كتجاػل الر ػاكل ة التنعػاة لاػأ م خطكرة كب نف األ  نـ الع ا ة كالرك كل ة الخنصة بجر رة التدكاف

 الدكؿ كاأليراد جرا  ارت نب جر رة التدكاف 
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تنر خ ػػة الرتتاىػػة لرتن ػػب ل ػػرد الكتػػناع الكذلػػؾ ل كتػػا الرػػتها ا هج الوصػػ،  الباحػػث المػػ سػػتخدـاو 
ك ذلؾ ا تخدـ الرتها الت ا ال يل ت ا ؿ كعرح التتر ىنت التػل بكردتهػن الرتظرػنت م بجر رة التدكاف

 كاالتىنت نت الدكل ة الخنصة بجر رة التدكاف 

ىػـك لاػأ كتم إلأ بف رتظرة األرـ الرت دة  تج  د لاعرل ة الدكل ة كالتظػنـ الػدكللوتوصمت الدراسة 
ب ن ػ ف رتتنت ػػ ف لاػػأ ربػػدب الر ػػنكاة يػػل ال ػػ ندة بػػ ف بل ػػناهن رػػف جهػػة كرػػف جهػػة بخػػرل ت ػػتتد 

ال  ن ػػػ ة كاالتتصػػػند ة  تراراتهػػػنإلػػػأ الػػػكزف الػػػكاتتل لاػػػدكؿ ال بػػػرل التػػػل ترػػػنرس تػػػ ث ران  تتن ػػػب رػػػع 
طب ػػؽ تراراتهػػن ررػػن  ػػهدم إلػػأ تجر ػػد يتنل تهػػن رػػف خػػالؿ التػػزكؼ لػػف تم كالت ػػ ر ة كالثىني ػػة ك  رهػػن

 كاتتهنؾ ربندئ الر ثنؽ لاتنن كلجزهن برنـ األزرنت الدكل ة لف بدا  دكرهن 

إلػأ اص ػراع يػل ك ػع تتر ػؼ تػنتكتل لجر رػة التػدكاف يػل إطػنر التظػنـ األ ن ػل أوصت الدراسػة و 
 ـ الكطت ػة كبال   ػكف لربػدب الت نرا ػة بػ ف الر  رػة الجتنا ػة الدكل ػة كالر ػنم لار  رة الجتنا ة الدكل ة

 يرصة صيالت الرجرر ف ررت بل جرااـ التدكاف بنلخصكص 

 .بع واف :"المحكمة الج ائية الدولية وم حقة مجرم  الحرب" ـ(4111  دراسة )عصر  5

كت د ػد االختصػنص م إلأ التترؼ لاأ  كابط اختصػنص الر  رػة الجتنا ػة الدكل ػة هدفت الدراسة
كتك  ا طػرؽ اص نلػة لار  رػة م لار  رة الجتنا ة الدكل ة الر نتل كالزرتل كالرك كلل كالعخصل

كتك ػػ ا االختصػػنص الى ػػنال برال ىػػة م الجتنا ػػة الدكل ػػة ك  ى ػػة الر ػػنااة لػػف الجػػرااـ اص ػػراا ا ة
 رجررل ال رب اص راا ا  ف

كذلػػؾ لرػػن لػػا رػػف  ػػركرة اال ػػتتند إلػػأ الت ا ػػؿ تػػنرة  لتأصػػيم ااسػػتخدـ الباحػػث المػػ هج التحميمػػ  و 
لأ الت ص ؿ تنرة بخػرلك  م ينلت ا ػؿ تتتػرؼ لاػأ ال ػكابط األ ن ػ ة ال ن رػة الختصػنص الر  رػةم ا 

كبنلت ص ؿ تتترؼ لاأ الجرااـ التل تص لا هن التظنـ األ ن ل  تأ تخ ػع الختصػنص الر  رػة 
 كاألعخنص الخن ت ف الختصنصهن 

 ت ػ ف ب  ػث  خػرج إلػأ بف االختصػنص العخصػل لاػأ ر ن رػة األعػخنص الطب توصمت الدراسػةو 
 رن بف ربدب الت نرؿ  تد الر  زة الر كر ػة التػل بتػل لا هػن التظػنـ م لف كال تهن األعخنص االلتبنر ة
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م بػا الى ػن  الػكطتل  خػتصل كتا   ع ال دكد الىنصاة ب ف رن م األ ن ل لار  رة الجتنا ة الدكل ة
 كرن  دخؿ يل اختصنص الر  رة الجتنا ة الدكل ة 

ب ػػركرة اص ػػراع بنالتىػػنؽ لاػػأ ك ػػع تتر ػػؼ لجر رػػة التػػدكاف كعػػركط ررنر ػػة  ةوأوصػػت الدراسػػ
الر  رػػػة الدكل ػػػة اختصنصػػػهن لا هػػػن رػػػع الت   ػػػد لاػػػأ التىرتػػػة داخػػػؿ التتر ػػػؼ بػػػ ف جر رػػػة التػػػدكاف 
كال ػػؽ يػػل الػػدينع العػػرلل ك ػػؽ الرىنكرػػة الرعػػركلة كالرػػرتبط ب ػػؽ تىر ػػر الرصػػ ر لاعػػتكب الػػذم 

 اصت ػػنفاصلػػالف التػنلرل ل ىػكؽ  رب ػهنة األلػراؼ كالركاث ػؽ الدكل ػػة كلاػأ  ػرتتا كالتريػت بػا  نيػػ
 كر ثنؽ األرـ الرت دة 

 ."دور م ظمة ا مـ المتحدة ف  الحد مف جريمة العدواف" بع واف: ـ(4111  دراسة )سدي. 6

هػذي إلأ ت د د دكر رتظرة األرـ الرت دة يل ركاجهػة جػرااـ التػدكاف كك ػع تتر ػؼ ل هدفت الدراسة
 الجر رة 

رػػف خػػالؿ لػػرض كتى ػ ـ كت ا ػػؿ التصػػكص كالىػػرارات اسػػتخدـ الباحػػث المػػ هج الوصػػ،  التحميمػػ  و 
 كاأل  نـ التل تتنكلت دكر األرـ الرت دة يل ال د رف جر رة التدكاف 

بف األرػـ الرت ػدة لػـ ت ػتطع ب  ػنفن  ث ػرة رػف الىػدرة لاػأ ررنر ػة دكرهػن يػل وتوصمت الدراسػة إلػى 
ي الجر رة كذلؾ ألف لندة رف  ىـك بنرت نب هذي الجر رة هػل الػدكؿ ال بػرل التػل ت ػ طر ركاجهة هذ

لاػػأ األرػػـ الرت ػػدة كرجاػػس األرػػف لاػػأ كجػػا الخصػػكص التػػل لهػػن ي هػػن  ػػؽ الػػتىض ل رن ػػة تى ػػهن 
ولػػـ تحتػػوي الدراسػػة م د ف رػػن ارت بتػػا رػػف بلرػػنؿ لدكات ػػةكالػػدكؿ التنبتػػة لهػػن رػػف صػػدكر بم تػػرار  ػػ

 .تعمى توصيا

 .بع واف: "الجريمة الدولية ف  القا وف الدول  الج ائ " ـ(4119  دراسة )محمد رواف. 7

إلػػػأ ت د ػػػد تتر ػػػؼ كيػػػؽ الىػػػنتكف الػػػدكلل لاجػػػرااـ الدكل ػػػة رػػػع األخػػػذ بناللتبػػػنر برا   هػػػدفت الدراسػػػة
م رااـكت د ػػد الر ػػاكل ة الجتنا ػػة يػػل ارت ػػنب هػػذي الجػػم كت د ػػد ألر ػػنف كصػػكر هػػذي الجر رػػةم الىىهػػن 

ظهنر دكر الر  رة الجتنا ة الدكل ة كدكر الى ن  الكطتل  يل ركاجهتهن  كا 
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يػػل  ػػػرد األ ػػداث التنر خ ػػة ر ػػتتدان يػػػل ذلػػؾ لاػػأ الركاث ػػػؽ  الباحػػث المػػػ هج التػػاريخ  اسػػتخدـو 
ك ػػػذلؾ الرػػػتها الكصػػػىل الت ا اػػػل يػػػل تتػػػنؿ التصػػػكص الىنتكت ػػػة كاالتىنت ػػػنت م كالرتنهػػػدات الدكل ػػػة

 الدكل ة 

إلػػػػأ بف الر ػػػػاكل ة الجتنا ػػػػة الدكل ػػػػة ال تت ػػػػدد اك تطبػػػػؽ  ػػػػكل لاػػػػأ العػػػػخص  صػػػػمت الدراسػػػػةتو و 
كبنلتػػػنلل تػػػد ت ػػػف الر ػػػهكل ة الدكل ػػػة لػػػف م بك جػػػكاز ر ػػػن لة الدكلػػػة رػػػف التن  ػػػة الردت ػػػةم الطب تػػػل

كال م ن جتنا ػػة تىػػع لاػػأ الىػػرد كبخػػرل ردت ػػة تىػػع لاػػأ الدكلػػةهرهػػالجػػرااـ الدكل ػػة ر ػػاكل ة رزدكجػػة ب
جكز يل الر هكل ة الدكل ة لف الجرااـ الدكل ة التذرع ب رر الرا س كبنلتنلل ال  تػد  ػببنن لابن ػة يػل  

 الىنتكف الدكلل الجتنال 

 جػػب بف تت ػػرف الىػػكات ف م بف ت ى ىػػنن لربػػدب الت نرػػؿ بػػ ف الىػػنتكف الػػداخال كالػػدكلل وأوصػػت الدراسػػة
كبف ت ػػػه ؿ يػػػل إجػػػرا ات ت ػػػا ـ الرجػػػرر ف م كل ػػػةالداخا ػػػة تىت تػػػنن بػػػنلجرااـ التػػػل تتصػػػؼ بنلصػػػىة الد

 كلدـ التذرع ب ف جرااـ   ن  ة م الدكل  ف

بع واف :"المحكمة الج ائية الدولية ودورها ف  ت ،يذ قواعد القػا وف  ( ـ4119  )دريدي دراسة. 8
 .الدول  اإل سا  "

م لىػػنتكف الػدكلل اصت ػػنتلإلػأ رتريػة دكر الر  رػػة الجتنا ػة الدكل ػة يػػل رجػنؿ تتى ػذ ا هػدفت الدراسػػة
كرتريػػة رػػدل يتنل ػػة هػػذي الر  رػػة يػػل تتى ػػذ الىكالػػد الىنتكت ػػة الدكل ػػة كرػػدل تػػدرتهن لاػػأ رال ىػػػة 

 هذي الىكالد كتىد رهـ لار ن ـ   رتته ل

م كذلػؾ لتتبػع الررا ػؿ التػل بدت إلػأ إتعػن  ر  رػة جتنا ػة دكل ػةالباحث الم هج التاريخ   ستخدـوا
 ا ػػتخدـكب  ػػنن م ها الت ا اػػل كذلػػؾ لت ا ػػؿ التصػػكص االتىنت ػػة كالتتا ػػؽ لا هػػنالرػػت ا ػػتخدـك ػػذلؾ 

 البن ث الرىنرف كالتل الترد لا ا البن ث يل رىنرتتهن لالختصنص كاألتظرة األ ن  ة لار  رة 

  ػػث م إلػأ ت د ػػد الجهػة الرخكلػة بت ر ػؾ الػدلكل برػػنـ الر  رػة الجتنا ػة الدكل ػةوتوصػمت الدراسػة 
ؾ الدلكل يىط لاأ الدكؿ األل ن  كا تثتأ الدكؿ   ػر األطػراؼ كلاػأ الرػدلل التػنـ اتتصر ت ر 

  كلاأ رجاس األرف
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إلػػأ  ػػركرة ركا رػػة التعػػر تنت الداخا ػػة لاػػدكؿ كيػػؽ رىت ػػ نت التظػػنـ األ ن ػػل وأوصػػت الدراسػػة 
ص دكر لار  رػة الجتنا ػػة الدكل ػة ك ػػركرة التعػر ع الترػػند تتر ػؼ لجر رػػة التػدكاف رػػع  ػركرة تىاػػ 

 رجاس األرف برنـ الر  رة الجتنا ة الدكل ة 

ـ( بع واف" المسئولية الج ائية الشخصية لمرتكب  جرائـ الحػرب )مجزرتػا 4117  عواددراسة ). 9
 .مخيـ ج يف والبمدة القديمة ف   ابمس  موذجًا("

كب ػنف م ااـ ال ػربإلأ رترية التصت ؼ الىنتكتل لجرااـ اال ػتالؿ التدكات ػة رىنرتػة بجػر  هدفت الدراسة
كلتتبػػػػع جػػػػرااـ م صػػػػاتهن رػػػػف لدرػػػػا بنلػػػػدينع العػػػػرلل التػػػػل ت ػػػػنكؿ دكلػػػػة اال ػػػػتالؿ اال ػػػػتتند لا ػػػػا

ثػػػنرة تاػػػؾ الجػػػرااـ لاػػػأ الر ػػػتكل الر ػػػرل م كررنر ػػػنت اال ػػػتالؿ اص ػػػراا ال التدكات ػػػة لاػػػأ عػػػتبتن كا 
 كالعتبل 

م يػل  ػرد األ ػداث التنر خ ػة كذلػؾ لاللترػند لا ػا الباحػث فػ  الدراسػة المػ هج التػاريخ  استخدـو 
 ك ذلؾ الرتها الت ا ال لرك كلنت الدرا ة يل بتض جكاتبهن ألهر ة ذلؾ 

لاػل بف ركاجهػة جػرااـ اال ػػتالؿ التػل ارت بهػن يػل يا ػط ف ال بػد رػف دكؿ التػػنلـ  توصػمت الدراسػةو 
ـ ال ػرب اص ػراا ا ة بف تىـك بتتى ذ التزارنتهن الدكل ة بنلترؿ لاأ رال ىة الر اكل ف لف ارت نب جػراا

كال  جػػكز بف تخ ػػع هػػذي الرطنلبػػة م كتػػت رر ػػف ب ػػرعبنرت نبهػػن كالػػدالر ف لهػػـ يػػل   ػػ رركفكالػػذ ف 
الاللتبػػنرات ال  ن ػػة  كت ػػ  ة بهػػن لاػػأ م ينتػػا   ػػكف هتػػنؾ اتتىنا ػػة لاتدالػػة كازدكاج ػػة يػػل ت  ىهػػن كا 

 رذبا الرصنلا ال  ن  ة 

الكطت ػة الىا ػط ت ة كالجنرتػة الترب ػة إلػأ رجاػس األرػف إلػأ  ػركرة لجػك  ال ػاطة  وأوصت الدراسػة
الرتصػػكص لا ػػا يػػل ر ثػػنؽ األرػػـ الرت ػػدة كخنصػػة رػػن  األزرػػةكطنلبتػػا بنتخػػنذ اصجػػرا ات كالتػػداب ر 

كرد يل الىصؿ ال نبع رف الر ثنؽ ل رنف  ىظ ال ػالـ كاألرػف الػدكلل بتعػ  ؿ ر  رػة جػرااـ  ػرب 
  ن ـ التل بتع هن  ر  رة ركاتدا ك ك  الي ن لار اكل ف اص راا ا  ف كب كة بنلر
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جريمػة العػدواف فػ  ظػؿ  ظػاـ المحكمػة " بع ػواف: ـ(4117  العميمػات)رسالة دكتورة دراسة . 11
 .الج ائية الدولية"

ظهػػنر  هػدفت الدراسػػة إلػػأ التتػرؼ لاػػأ رىهػـك جر رػػة التػدكاف كالتطػػكر التػنر خل لاتطػػكر الرىهػـك كا 
كتتر ػؼ كت د ػػد الربػػندئ م رػػة التػػدكاف ك ػؽ الػػدينع العػرلل كتىر ػػر الرصػػ رالتالتػة بػػ ف رىهػـك جر 

كت د ػػد الر ػػهكل ة م التنرػػة لاىػػنتكف الجتػػنال كلالتػػة الر  رػػة الجتنا ػػة الدكل ػػة به اػػنت األرػػـ الرت ػػدة
كت د ػػد م الجتنا ػة لاػأ الىػرد كالره ػػن  كب ػبنب ارتتػنع الر ػػهكل ة الجتنا ػة لػف ررت بػػل هػذي الجر رػة

 ص نلة إلأ الر  رة الجتنا ة الدكل ة كربنعرة الدلكل  د ررت بل هذي الجر رة طرؽ ا

يػل  ػرد األ ػداث التنر خ ػة رػف رصػندرهن كرػف الركاث ػؽ الدكل ػة  الم هج التاريخ  استخدـ الباحثو 
كرػػن تصػػت لا ػػا االتىنت ػػنت كالركاث ػػؽ م ك ػػذلؾ الرػػتها الت ا اػػل يػػل ت ا ػػؿ تصػػكص الىػػنتكف الػػدكلل

 الدكل ة 

كرػف هػذي م إلأ بف تظنـ ركرن األ ن ل تد جن  بربندئ لظ رة لػـ تطبػؽ رػف تبػؿ توصمت الدراسةو 
الربػػندئ هػػل لػػدـ االلتػػداد بنلصػػىة الر ػػر ة بك بنل صػػنتنت التػػل  ترتػػع بهػػن األعػػخنص يػػل الػػدكؿ 
م   ث  ت نكل را س الدكلة كال  كرػة كالجتػدم يػل الر ػداف لػف الر ػن لة ف ارت ػنب جر رػة التػدكاف

  ؽ لـ   تثتل التظنـ ب نن رف ههال   تأ يل بلاأ الرتنصب يل الدكلة ي  ػكف ر ػهكالن لػف ارت ػنب 
 ػػػمف الدراسػػػة أي تلػػػـ تم كتػػػدان لهػػػن بك رعػػػنر نن يػػػل تتى ػػػذهنالجر رػػػة  ػػػكا   ػػػنف رخططػػػنن لهػػػن بك ر

  توصيات

لق ػا  الػدول  "جريمة العدواف بيف القا وف الػدول  العػاـ وا بع واف: ـ(4116  )ز اتدراسة . 11
 .الج ائ "

إلػػأ ر نكلػػة تب ػػنف بهر ػػة جر رػػة التػػدكاف ألتهػػن تتتبػػر بخطػػر الجػػرااـ بػػؿ هػػل  ػػؿ هػػدفت الدراسػػة 
الجػػرااـ ألتهػػن  نلبػػنن رػػن ترت ػػب الجػػرااـ الدكل ػػة األخػػرل يػػل ظػػؿ هػػذي الجر رػػة كر نكلػػة  عػػؼ التىػػنب 

ينع لػػف الػػتىس بك التػػدخؿ لػػف الػػدكؿ التػػل تىػػـك بنرت ػػنب جر رػػة التػػدكاف ت ػػت  طػػن  عػػرلل  نلػػد
  اصت نتل
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  ػث تػنـ بن ػتىرا   نرػؿ لرختاػؼ برا   ػكؿ  الم هج ا ستقرائ  والم هج التحميم الباحث  استخدـو 
 كتنـ بت ا ؿ هذي اآلرا   تأ   دد رتنلـ االختالؼ م تتر ؼ جر رة التدكاف

 ػػؼ هػػذي الجر رػػة إلػػأ بف رك ػػكع التػػدكاف  ت صػػر يػػل إعػػ نل ة كا ػػدة كهػػل تتر وتوصػػمت الدراسػػة 
ف إ جػػند تتر ػػؼ لجر رػػة التػػدكاف بتػػا برػػر لػػ س  الف  ػػؿ الخاليػػنت تػػدكر  ػػكؿ هػػذي التىطػػة بنلػػذات كا 

ف  نف صتبنن كذلؾ ألتا رصطاا   ن ل ب ثر رن هك تنتكتل   بنلر ت  ؿ كا 
بتا رف األي ؿ لك بف ب  نـ جر رػة التػدكاف برػن ي هػن تتر ىهػن تك ػع برػن يػل  وأوصت الدراسة عمى

نت ػػة ت ػػكف رازرػػة التتى ػػذ ككاجػػب تطب ىهػػن لاػػأ  ػػؿ الػػدكؿ كال ىػػنظ لاػػأ االلتزارػػنت داخػػؿ التظػػنـ اتى
 األ ن ل عرط بف  طبؽ لاأ الجر ع 

"المسػؤولية الدوليػة عػف ا تهاكػات حقػوؽ اإل سػاف دراسػة  بع ػواف: :(د.ت  دراسػة )الشػمري. 14
 ف  اطار القا وف الدول "

ظهػنر األ  ػنـ التػنـ لار ػهكل ة الدكل ػةإلػأ ت د ػد ر ػركف  ىػ هدفت الدراسػة كب ػنف م كؽ اصت ػنف كا 
الر ػػػهكل ة كت د ػػد عػػػركط ت ػػنـ  ب ػػنس الر ػػػهكل ة الدكل ػػة لػػػف اتتهن ػػنت  ىػػػكؽ اصت ػػنف كطب تتهػػػن 

الدكلػة لػف اتتهن ػنت  ىػػكؽ كتك ػ ا ب ػبنب إثػنرة ر ػػهكل ة م كاأليتػنؿ الركجبػة لهػن كالظػركؼ التني ػػة
  اصت نف

ل رد التطػكر التػنر خل كالرػتها الكصػىل الت ا اػل كذلػؾ لكصػؼ  لم هج التاريخ استخدـ الباحث او 
 الركاد الىنتكت ة كت ا ؿ تصكصهن 

إلأ بتا رػف برثاػة الجػزا ات التػل  ر ػف ير ػهن لاػأ الدكلػة الرداتػة ال  ػـ بت ه ػؿ  وتوصمت الدراسة
 ض الجزااػػل لاػػأ الدكلػػة ك ػػذلؾ ال  ػػـ بػػنلتتك م ال ػػ ن ن لاػػأ ب رػػؿ كجػػا كلاػػأ تىىػػة الدكلػػة الرداتػػة
ك ر ف ك ع التتك ض الجزااػل يػل صػتدكؽ م إلأ جنتب التتك ض الردتل الر  ـك با لارجتل لا ا

 األرـ الرت دة لاتبرلنت ل  ن ن التتذ ب 
الػدكؿ األطػراؼ يػل التهػد الػدكلل لا ىػكؽ الردت ػة كال  ن ػ ة بك يػل التهػد  إلػزاـإلأ  وأوصت الدراسة
بك يػػل بم اتىنت ػػة بخػػرل تتتػػل بت ػػر ـ اتتهن ػػنت م د ة كاالجترنل ػػة كالثىني ػػةالتتصػػنالػػدكلل لا ىػػكؽ ا

 بك بهراػتتعػر تنت تخػنلؼ ب  ػنـ هػذي االتىنت ػنت رك ػع التتى ػذ يػنف  إصػداربتدـ   اصت نف ىكؽ 
تراخػػت يػػل ذلػػػؾ  ػػنف هػػػذا  ػػببن يػػػل إثػػنرة ر ػػػهكل تهن تجػػني الػػػدكؿ األخػػرل األطػػػراؼ يػػل االتىنت ػػػنت 

 الرتت ة 
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 ة ال،جوة البحثيةمص،وف

 الدراسة الحالية ال،جوة البحثية الدراسات السابقة
م درا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة )الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذك ب/الكلرم-1

ـ( بتتكاف "الر  رة الجتنا ػة 2014
 الدكل ة "

 

تتنكلػػػػػػػػػت الر  رػػػػػػػػػة الجتنا ػػػػػػػػػة الدكل ػػػػػػػػػة 
كاختصنصػػػػػػنتهن دكف التك ػػػػػػع كالجػػػػػػرااـ 

 الدكل ة بع ؿ لنـ 

تتنكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت جر رػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكاف 
جتنا ػػػػػػػة كاختصنصػػػػػػػنت الر  رػػػػػػػة ال

الدكل ػػػػػػػة بعػػػػػػػػ ؿ خػػػػػػػنص كتك ػػػػػػػػ ا 
كصػػػػػػػػػكر كبر ػػػػػػػػػنف جر رػػػػػػػػػة  بعػػػػػػػػػ نؿ
 التدكاف 

ـ( 2012م ب ػػػػث )ببػػػػك هك رػػػػؿ -2
بتتكاف:" جر رة التدكاف يل الىػنتكف 

 الدكلل(
 

م تتػػنكؿ جر رػػة التػػدكاف بعػػ ؿ رختصػػر
دكف التطػػػػػػػرؽ إلػػػػػػػػأ نل ػػػػػػػنت الر ن رػػػػػػػػة 

كاختصنصنت الر  رة م كا نلة الدلكل
 الجتنا ة 

كاف بعػ ؿ رك ػع تتنكلت جر رة التد
ك ددت نل نت اص نلة إلػأ الر  رػة 

 الجتنا ة الدكل ة 

ـ( بتتػكاف 2012م درا ة )ر ػدة-3
: "الر هكل ة العخص ة لػف جر رػة 

 التدكاف":
 

تتنكلت هػذي الدرا ػة الر ػهكل ة الجتنا ػة 
دكف التطػػػػرؽ م لررت بػػػػل جػػػػرااـ التػػػػدكاف

إلػػػػػػػػأ اختصػػػػػػػػنص الر  رػػػػػػػػة الجتنا ػػػػػػػػة 
كلػػػػـ م الجػػػػرااـ الدكل ػػػػة يػػػػل التظػػػػر بػػػػنتل

تتطػػػػرؽ إلػػػػأ التػػػػدكاف اص ػػػػراا ال لاػػػػأ 
  زة

تتنكلػػػت الدرا ػػػة الر ػػػهكل ة الجتنا ػػػة 
لررت بػػػػل جػػػػرااـ التػػػػدكاف يػػػػل تطػػػػنع 

كبظهػرت التتػناا الرترتبػة لاػأ م  ػزة
إداتػػػة اال ػػػتالؿ اص ػػػراا ال بنرت ػػػنب 

 جرااـ التدكاف يل تطنع  زة

ـ(: 2012درا ػػػة  ػػػ رم لػػػندؿ)-4
كربػػػػندئ التػػػدكاف يػػػل  ػػػػك  ب  ػػػنـ 

 الىنتكف الدكلل التنـ:
 
 

تتنكلػػت جر رػػة التػػدكاف بعػػ ؿ لػػنـ يػػل 
 ػػػػك  ب  ػػػػنـ كربػػػػندئ الىػػػػنتكف الػػػػدكلل 
دكف التطػػػػػرؽ إلػػػػػأ التػػػػػدكاف اص ػػػػػراا ال 
لىطػػػػػنع  ػػػػػزة كذلػػػػػؾ ألتهػػػػػن  تبػػػػػت تبػػػػػؿ 

 ـ2014التدكاف لنـ 

تتنكلػػػػت جر رػػػػة التػػػػدكاف يػػػػل  ػػػػك  
ب  ػػػػػنـ التظػػػػػنـ األ ن ػػػػػل لار  رػػػػػػة 

تػػػػػػػدكاف لاػػػػػػػأ كالم الجتنا ػػػػػػػة الدكل ػػػػػػػة
 ـ2014تطنع  زة لنـ 

ـ( 2011م درا ػػػػػػػػػػػػػػػػة )لصػػػػػػػػػػػػػػػػر-5
بتتػػػكاف: "الر  رػػػة الجتنا ػػػة الدكل ػػػة 

 كرال ىة رجررل ال رب"

تتنكلػػػػػت هػػػػػذي الدرا ػػػػػة جر رػػػػػة ال ػػػػػرب 
كاختصنصػػػػػػػػػػنت الر  رػػػػػػػػػػة م كبر نتهػػػػػػػػػػن

الجتنا ػػة الدكل ػػة كالر ػػهكل ة التػػل تا ػػؽ 
 بررت بل جرااـ ال رب

تتنكلػػػػػػػػت الدرا ػػػػػػػػة تتر ػػػػػػػػؼ جر رػػػػػػػػة 
ف كاختصنصػػػػػػػػنت الر  رػػػػػػػػة التػػػػػػػػدكا

كرال ىػػػة رجررػػػل م الجتنا ػػػة الدكل ػػػة
 كررت بل هذي الجر رة

ـ( 2009 درا ػػػػػػػة )ر رػػػػػػػد ركاف-6
بتتػػػػػػػػػكاف: "الجر رػػػػػػػػػة الدكل ػػػػػػػػػة يػػػػػػػػػل 

 الىنتكف الدكلل الجتنال"

تتنكلػػػػػت الدرا ػػػػػة الجػػػػػرااـ الدكل ػػػػػة كدكر 
الر  رػة الجتنا ػة كالى ػن  الػكطتل يػػل 

 ل ركاجهتهن كيؽ الىنتكف الدكلل الجتنا

تتنكلت الدرا ة جر رػة التػدكاف لاػأ 
كجا الخصكص كنل نت الركجهة لهن 
م رػػف تبػػؿ الر  رػػة الجتنا ػػة الدكل ػػة

 كنل نت تىد ـ الدلكل برنرهن 
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 الدراسة الحالية ال،جوة البحثية الدراسات السابقة
ـ( بتتػػػػػػػػػػػػكاف 2009م )در ػػػػػػػػػػػػدم -7

:"الر  رػػة الجتنا ػػػة الدكل ػػػة كدكرهػػػن 
تكالػػػػػػد الىػػػػػػنتكف الػػػػػػدكلل  يػػػػػػل تتى ػػػػػػذ
 اصت نتل"

 رػػػػػة تتنكلػػػػػت الدرا ػػػػػة رػػػػػدل تػػػػػدرة الر 
الجتنا ػػػػػػػة الدكل ػػػػػػػة لاػػػػػػػأ تتى ػػػػػػػذ تكالػػػػػػػد 

 الىنتكف الدكلل اصت نتل 

تتنكلػػػػػػػػػت الدرا ػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػدرة الر  رػػػػػػػػػة 
الجتنا ػة الدكل ػػة لاػأ ركاجهػػة جػػرااـ 
التػػػػػػػػػدكاف كيىػػػػػػػػػنن لاتظػػػػػػػػػنـ األ ن ػػػػػػػػػل 

  لار  رة
ـ( بتتػػػػػػػػػػػػػػػػػكاف" 2007م )لػػػػػػػػػػػػػػػػػكاد-8

الر ػػػػػػػػػػػاكل ة الجتنا ػػػػػػػػػػػة العخصػػػػػػػػػػػ ة 
لررت بػػػػػػل جػػػػػػرااـ ال ػػػػػػرب )رجزرتػػػػػػن 

اػػػػػػدة الىد رػػػػػػة يػػػػػػل رخػػػػػػ ـ جتػػػػػػ ف كالب
 كذجنن("تنباس تر

تتنكلػػػػػػػت الدرا ػػػػػػػة الر ػػػػػػػاكل ة الجتنا ػػػػػػػة 
كدكر الر  رػػة م لررت بػػل جػػرااـ ال ػػرب

الجتنا ة يل ذلؾ كتتنكلت رجزرتن رخ ـ 
 جت ف كالبادة الىد رة يل تنباس تركذجنن 

تتنكلػػت الر ػػاكل ة الجتنا ػػة لررت بػػل 
جر رػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػدكاف كدكر الر  رػػػػػػػػػػة 

التبػػػػػػػػػر الجتنا ػػػػػػػػة يػػػػػػػػل ركاجهتهػػػػػػػػن ك 
ـ 2014البن ػػػث ال ػػػرب لاػػػأ  ػػػزة 

 تركذجن لا
ـ( 2007م درا ػػػة )د  التا رػػػنت-9

بتتػػػػكاف:" جر رػػػػة التػػػػدكاف يػػػػل ظػػػػؿ 
 تظنـ الر  رة الجتنا ة الدكل ة"

 
 

تتنكلت الدرا ػة تتر ػؼ لجر رػة التػدكاف 
كالتطػػػػػػػكر التػػػػػػػػنر خل لهػػػػػػػػن كدكر األرػػػػػػػػـ 
الرت ػػػػػػػدة كالر  رػػػػػػػة الجتنا ػػػػػػػة الدكل ػػػػػػػة 

لاػأ ررت بػل رثػؿ  كالر ػاكل ة التػل تىػع
هػذي الجر رػة كالىػرؽ ب تهػن كبػ ف الجػرااـ 

 األخرل

تتنكلػػػت الدرا ػػػة الر ػػػهكل ة الجتنا ػػػة 
التػػػػػػل تىػػػػػػع لاػػػػػػأ رجررػػػػػػل التػػػػػػدكاف 
م اص ػػػػراا ال لاػػػػأ كجػػػػا الخصػػػػكص
 كالتتناا الرترتبة لاأ إداتتهـ بهن 

ـ( بتتػػػػكاف 2006زتػػػػنت رػػػػر ـ)-10
:"جر رػػػػػػػػة التػػػػػػػػػدكاف بػػػػػػػػ ف الىػػػػػػػػػنتكف 

ى ػػػػػػػػػن  الػػػػػػػػػدكلل الػػػػػػػػػدكلل التػػػػػػػػػنـ كال
 الجتنال"

 

تتنكلػػػت هػػػذي الدرا ػػػة التطػػػكر التػػػنر خل 
لتتر ػػػػػؼ جر رػػػػػة التػػػػػدكاف يػػػػػل الىػػػػػنتكف 

دكف م الػػػدكلل كالى ػػػن  الػػػدكلل الجتػػػنال
التطػػػػػػػػرؽ إلػػػػػػػػػأ اختصػػػػػػػػنص الر  رػػػػػػػػػة 

كلػػػػػػػـ ت ػػػػػػػدد نل ػػػػػػػنت م الجتنا ػػػػػػػة الدكل ػػػػػػػة
 ت ر ؾ الدلكل برنـ الر  رة الجتنا ة

تتنكلػػػػػػػػت الدرا ػػػػػػػػة تتر ػػػػػػػػؼ جر رػػػػػػػػة 
ظػػػػػؿ تظػػػػػنـ الر  رػػػػػػة التػػػػػدكاف يػػػػػل 

رػػػػع التطػػػػرؽ إلػػػػأ م الجتنا ػػػػة الدكل ػػػػة
دكرهػػن يػػل ال ػػد رػػف جر رػػة التػػدكاف 
كنل ػػػػػػػنت ت ر ػػػػػػػؾ الػػػػػػػدلكل الجتنا ػػػػػػػة 

كالتتػػػػػػػػناا الرترتبػػػػػػػػة لاػػػػػػػػأ م برنرهػػػػػػػػن
 اصداتة بجر رة التدكاف 

لػػػػػـ ت تػػػػػكم م درا ػػػػػة )العػػػػػررم-11
لاػػػػػأ تػػػػػنر خ( بتتػػػػػكاف :"الر ػػػػػهكل ة 
الدكل ػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػف اتتهن ػػػػػػػػػنت  ىػػػػػػػػػكؽ 

 ػػػػة يػػػػل اطػػػػنر الىػػػػنتكف اصت ػػػػنف درا
 الدكلل"

تتنكلت الر هكل ة الدكل ة الػأ تىػع لاػأ 
رتته ػػػػػػل  ىػػػػػػكؽ اصت ػػػػػػنف يػػػػػػل  ػػػػػػك  
الىنتكف الدكلل اصت نتل كتنرػت بت د ػد 

 عركط كتكع الر هكل ة كاتتىناهن

تتنكلػػت الدرا ػػة الر ػػهكل ة التػػل تىػػع 
لاػػػػػػأ األيػػػػػػراد كالره ػػػػػػن  يػػػػػػل  ػػػػػػنؿ 

كالتتػػػػناا م ارت ػػػػنبهـ لجر رػػػػة التػػػػدكاف
 رترتبة لاأ إداتتهـ بهن ال
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 :التعميؽ عمى الدراسات السابقة

 برك ػػػكعالتػػل لهػػن لالتػػة ربنعػػرة الترب ػػة ي رػػن  ػػبؽ لػػدد رػػف الدرا ػػنت  اسػػتعرا الباحػػث
كتكصػػات الدرا ػػنت ال ػػنبىة إلػػأ رجركلػػة رػػف التتػػناا التػػل بلنتػػت البن ػػث يػػل إثػػرا  ب ثػػا م الدرا ػػة

ؿ إلػدادي لاخطػة كب  ػنن  ػكؼ ت ػنلدي خػالؿ إلػدادي لاطػنر كا تتنف بنلرتاكرنت الركجكدة بهن  ػال
 كي رن  ال راخص ألهـ تتا ىنت البن ث لاأ تاؾ الدرا نت ال نبىة:م التظرم لادرا ة

كذلػؾ لرػن ترثاػا هػذي م ببرزت الدرا نت بهر ة إ جند تتر ؼ لجر رة التدكاف يل الىنتكف الػدكلل
كب ػدت جر ػع م   ث تتتبر هذي الجر رة هل بـ ل ؿ الجػرااـم الجر رة رف بهر ة  ب رة كاتتعنرا كا تنن 

كال بد رف كجكد تظنـ دكلل ذك ت ػندة رر ز ػة م الدرا نت لاأ  ركرة ر ن بة ررت بل جرااـ التدكاف
كتطرتػػت بتػػض الدرا ػػنت إلػػأ دكر م ت ند ػػة لاى ػػنـ لاػػأ ر ػػاكل تهن يػػل اتخػػنذ تػػرارات  ن ػػرة كتز هػػة

لػأ الخاليػنت التػل كردت يػل األرـ الرت دة كالر  رة الجتنا  ة الدكل ة يل ال د رف جر رػة التػدكاف كا 
ك ػػذلؾ بظهػػرت الرتكتػػنت التػػل  ػػنالت بػػ ف إ جػػند تتر ػػؼ لجر رػػة م إ جػػند تتر ػػؼ لجر رػػة التػػدكاف

ك ػذلؾ يػءف ب اػب الدرا ػنت اتجهػت م  كا   نتت   ن  ة بك تنتكت ة بك   رهن رف الرتكتنت التدكاف
  جتنا ة لادكؿ لف ارت نب جر رة التدكافإلأ ت د د الر هكل ة ال

كتكصات جر ع هذي الدرا نت إلأ رجركلة رف التتناا  ػكؼ تتػ ف البن ػث يػل إثػرا  اصطػنر 
 كتطك ر األداة الر تخدرة لتطك ر الدرا ة م التظرم لادرا ة

 :ما أ افته الدراسة الحالية

كت د ػػػد م لجتنا ػػػة الدكل ػػةيػػػل  ػػك  ب  ػػػنـ الر  رػػة ا تتر ػػؼ جر رػػػة التػػدكافالدرا ػػػة بتنرػػت 
ك ػػػذلؾ يىػػػد م اص ػػػراا ال رػػػف تػػػندة كبيػػػراد اال ػػػتالؿالر ػػػهكل ة الجتنا ػػػة لررت بػػػل هػػػذي الجر رػػػة رػػػف 

ك ػػػػ ت دكر يا ػػػػط ف كتػػػػدرتهن رػػػػف لدرػػػػا لاػػػػأ ت ر ػػػػؾ دلػػػػكل برػػػػنـ الر  رػػػػة الجتنا ػػػػة الدكل ػػػػة 
  ـ2014بخصكص التدكاف اص راا ال لاأ تطنع  زة يل لنـ 

 :مف الدراسات السابقةأوجه ا ست،ادة 

 يل  ك  لرض الدرا نت ال نبىة يىد ا تىند البن ث لاأ لدة بكجا لاأ الت ك التنلل:
  ا تىندة البن ث رف الدرا ة ال نبىة يل إ جند رراجع تت تا لاأ ا ت رنؿ الدرا ة  1
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  ك  ت لابن ث الرتنها األي ؿ لال تخداـ يل هذي الدرا ة   2
  ةالبن ث يل تى  ـ الدرا  نلدت   3
  بلنتت البن ث الب ث لاأ ت د د بهداؼ الدرا ة  4

 :هيكمية الدراسة

   ويشتمؿ عمى مبحثيف:ئـ الدوليةالجرا ماهيةال،صؿ التمهيدي: 

 .وخصائصها الجريمة الدوليةبتعريؼ ال المبحث ا وؿ:
 نلجر رة الدكل ةب الرىصكد :المطمب ا وؿ  
   خصناص الجر رة الدكل ة :المطمب الثا  

 .أركاف وأ واع الجريمة لدوليةلثا  : المبحث ا
 بر نف الجر رة الدكل ة :المطمب ا وؿ  
   بتكاع الجرااـ الدكل ة: المطمب الثا  

   ويشتمؿ عمى مبحثيف:جريمة العدواف ف  ظؿ القا وف الدول : ال،صؿ ا وؿ

 .ماهية جريمة العدواف المبحث ا وؿ:
 جر رة التدكافبتتر ؼ ال: المطمب ا وؿ  
 تتر ؼ جر رة التدكاف رتكتنت: مب الثا  المط  

 .جريمة العدواف وأشكاؿ المبحث الثا  : أركاف
 الر ف الرتتكمك  : الر ف الرندمالمطمب ا وؿ  
   الر ف العرلل ك الر ف الدكلل: المطمب الثا  
 بع نؿ جر رة التدكاف: المطمب الثالث  

ـ وم حقػة مرتكبيػه  ويشػتمؿ عمػى 4112ع غزة عاـ العدواف اإلسرائيم  عمى قطاال،صؿ الثا  : 
 مبحثيف:

 .ـ4112مظاهر العدواف اإلسرائيم  عمى قطاع غزة عاـ المبحث ا وؿ: 
 د األعخنص ررنر نتال: المطمب ا وؿ   
   د األل نف الردت ة ررنر نتال: المطمب الثا   
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أمػاـ الق ػا   لػدعو وآليػات تحريػؾ االعػدواف  المسئولية الج ائية لمرتكب  جريمةالثا  :  لمبحثا
 .الج ائ  الدول 

 الر اكل ة الجتنا ة لررت بل جر رة التدكاف :المطمب ا وؿ  
   الدلكل الجتنا ة برنـ الى ن  الجتنال الدكللنل نت ت ر ؾ  :المطمب الثا  
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 الفصل التنويدي

 اجلرمية الدوليةماهية 
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 ال،صؿ التمهيدي
 الجريمة الدوليةية ماه

 توهيذ وتقسين:

لىػػػد تصػػػت األلػػػراؼ كالىػػػكات ف الدكل ػػػة لاػػػأ تجػػػر ـ  ػػػؿ يتػػػؿ  ػػػهدم إلػػػأ الر ػػػنس بنلرصػػػنلا 
  ػث بف الىػنتكف م كتتػد الجر رػة الدكل ػة هػل جر رػة لري ػةم تبػؿ ر ثػنؽ ركرػن كاألرف كال اـ الدكل  ف

كالىكالػػػد الدكل ػػػة كالرتنهػػػدات بعػػػ ؿ صػػػر ا كل ػػػف الىىػػػا  لػػػـ  ػػػتص لاػػػأ تتر ىهػػػن1*الػػػدكلل الجتػػػنال
ررن  تتل بتا يػل  نلػة براد الىن ػل الػدكلل ت  ػؼ الىتػؿ م كالركاث ؽ الدكل ة تد تصت لا هن كجررتهن

كتتتبػر الجر رػة م الجررل ال بد لا رف الرجكع إلأ  نية رصندر الىنلدة الىنتكت ػة  تػأ  ىػـك بتجر رػا
كالجر رػة بعػ اهن التػنـ هػل م خػنرج  ػدكد الدكلػة الدكل ة هل رف بخطػر الجػرااـ كذلػؾ لرػن تتتػداي رػف

 خػػنلؼ الىػػنتكف  كالجر رػػة الدكل ػػة هػػل  ػػؿ يتػػؿ بك ارتتػػنع لػػف يتػػؿم  ػػؿ يتػػؿ بك ارتتػػنع لػػف يتػػؿ
كهتػػػن تترثػػػؿ م  ػػػهدم بنلر ػػػنس بنلرصػػػنلا كاألرػػػف كال ػػػاـ الػػػدكل  ف برتتػػػني الكا ػػػع لػػػرؼ بك ر تػػػكب

 ث ف لاأ الت ك التنلل:بتى  ـ هذا الىصؿ إلأ رب  الباحث وقاـم خطكرتهن

 نلجر رة الدكل ة كخصناصهنب تتر ؼال :المبحث ا وؿ  
   لدكل ةابر نف كبتكاع الجر رة : المبحث الثا  

 

 

 

 

 

 

                                                             

 رااـ  * الىنتكف الدكلل الجتنال هك تظنـ ركرن كالرتنهدات الخنصة برتع االتتهن نت كالج 1
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 المبحث ا وؿ
 الجريمة الدولية وخصائصهاب التعريؼ

 تمهيد وتقسيـ:

د رػػػف كتػػػد ظهػػػرت التد ػػػم لىػػػد تتكلػػػت كتتػػػددت الجػػػرااـ التػػػل  رت بهػػػن البعػػػر لػػػدكايع رتتػػػددة
يرتهػن رػن  ػنف جػرااـ م كت د ػد التىكبػة الكاجبػة لاػأ ررت ب هػنلرتنلجة هذي الجرااـ كرتتهن  التعر تنت

داخا ػة ال تتتػدل  ػدكد الدكلػة كالتػل تتنلجػا الدكلػة كيىػنن لىكات تهػن الخنصػة بهػن كتعػر تنتهن التػل تىػـك 
م  تتػػػدل  ػػػدكد الدكلػػػة كرتهػػػن رػػػن هػػػك دكلػػػل كهػػػك الػػػذم لاػػػأ رتنتبػػػة ررت بػػػل هػػػذي الجػػػرااـ كرػػػتتهـ

 ػػػػكا   نتػػػػت هػػػػذي الجػػػػرااـ ل  ػػػػنب م ك تخطنهػػػػن ك  ػػػػر بػػػػنلرجترع الػػػػدكلل كال ػػػػاـ كاألرػػػػف الػػػػدكل  ف
العػػػخص الػػػذم تػػػنـ بنرت نبهػػػن رثػػػؿ جر رػػػة اصتجػػػنر بنلبعػػػر بك جر رػػػة تهر ػػػب الرخػػػدرات بك تزك ػػػر 

رػف بعػخنص بت ػتهـ  كهػذي الجػرااـ تػد ترت ػبم بك الجػرااـ التػل ت ػكف بتاػـ الدكلػة كر ػنهنم الترالت
لصنلا الدكلة بك تػد تىػـك الدكلػة بك بل ػن  رػف الرجترػع الػدكلل بك رتظرػنت دكل ػة بنرت ػنب جر رػة 
تتصػػػؼ بنلدكل ػػػة كذلػػػػؾ لخركجهػػػن رػػػػف  ػػػدكد الدكلػػػػة كتتػػػد هن كالف رػػػػف تػػػنـ بنرت نبهػػػػن عػػػخص رػػػػف 

 بعخنص الىنتكف الدكلل 

كهػل رػف م رػف بتػدـ الجػرااـ الدكل ػةكتتتبر جر رة ال ػرب كجر رػة الىرصػتة يػل بلػنلل الب ػنر 
ب د األ بنب التل بدت إلأ تع ة الرتنهدات ب ف الراكؾ كالتل تتص لاػأ رتػع هػذي الجػرااـ كرتنتبػة 

  رف  ىـك بنرت نبهن

كتد بتجا يىهن  الىػنتكف يػل التصػر ال ػد ث كبتػد ال ػرب التنلر ػة األكلػأ كالثنت ػة ت د ػدان إلػأ 
ة كر نكلػػػة ال ػػػد رتهػػػن كرتنتبػػػة ررت ب هػػػن كيىػػػنن لهػػػذا التتر ػػػػؼ ك ػػػع تتر ػػػؼ ر ػػػدد لاجر رػػػة الدكل ػػػ

دراجهن  رف الركاث ػؽ الدكل ػة إال بتهػـ جتاػكا رت ػنرهـ يػل التتر ػؼ هػك التنرػؿ ال  ن ػل الرتتاػؽ م كا 
كت ف يل دكرتن  ػت نكؿ إ جػند تتر ػؼ لاجر رػة الدكل ػة   ػث بتتػن م بنلدكؿ دكف األيراد بك األعخنص

 رطاب ف لاأ الت ك التنلل:  تى ـ هذا الرب ث إلأ

 ة ػػة الدكل ػػنلجر رب كدػػػالرىص :المطمب ا وؿ 

   خصناص الجر رة الدكل ة المطمب الثا : 
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 المطمب ا وؿ
 الجريمة الدوليةب المقصود

كترثاػت صػكر الجر رػة م إف الجر رة الدكل ة رف الجػرااـ الىد رػة بػؿ هػل تػدـ التالتػنت الدكل ػة
األرػػر م يػػل بلػػنلل الب ػػنر جر رػػة الىرصػػتة ككجر رػػة ال ػػرب م  ػػس كالخ نتػػةالدكل ػػة تػػد رنن يػػل التج

ك ػػذلؾ بدل م رتنتبػػة ررت ب هػػنتصػػت لاػػأ رتػػع ك  التػػل بدل إلػػأ بػػركز رتنهػػدات بػػ ف الراػػكؾ الػػذم
ظهػػػكر الرصػػػنلا ال  ك ػػػة إلػػػأ إ جػػػند الرتنهػػػدات كالىػػػكات ف الدكل ػػػة التػػػل تتنتػػػب رػػػف  ىػػػـك بناللتػػػدا  

  ػث م  نن رع ظهكر لصبة األرػـ كاألرػـ الرت ػدة يػل رطاػع الىػرف التعػر فكتد ظهر ذلؾ جام لا هن
الجر رػػػػة الدكل ػػػػة كذلػػػػؾ ب ػػػػبب ات ػػػػنع التالتػػػػنت الدكل ػػػػة  رتػػػػع بػػػػد  االهترػػػػنـ الػػػػدكلل بنالتجػػػػني ت ػػػػك

كدخكؿ بعخنص دكل  ف جدد كهك الذم جتؿ هدؼ الرجترػع الػدكلل هػك  رن ػة الرصػنلا م كتعنب هن
كتػد ت ػدد رىهػـك الجر رػة الدكل ػة نتػذاؾ بناللتػدا ات م األرػف كال ػاـ الػدكل  ف ة ك رن ة ال  ك ة الدكل

كاالتتهن نت الخط ػرة يىػط لىكالػد الىػنتكف الػدكلل الػذم ترت بػا الدكلػة ررػن  ػهدم إلػأ اص ػرار بنل ػاـ 
كاألرػػػف الػػػدكل  ف كالػػػذم بػػػدكري  ػػػهدم ك ػػػهثر لاػػػأ رصػػػنلا دكؿ بخػػػرل بك التػػػل تىػػػع لاػػػأ بعػػػخنص 

كتػػد لريػت لجتػػة الىػنتكف الػػدكلل م ؾ االلتػػدا ات جر رػة  ػػرب االلتػدا كلل كرػف ببػػرز تاػالىػنتكف الػػد
لاػأ بتػا "تاػؾ التػل  19يل رعركع تىت ف الر هكل ة الدكل ة لػف األلرػنؿ الغ ػر رعػركلة يػل الرػندة 

تىػع رخنلىػػة لىكالػػد الىػػنتكف الػػدكلل الػػكاردة يػػل تصػكص اتىنت ػػة بك رىبكلػػة يػػل تطػػنؽ كا ػػع بك الثنبتػػة 
 تػػرؼ دكلػػػل بك  ربػػندئ لنرػػػة رتتػػػرؼ بهػػن رػػػف تبػػػؿ الػػدكؿ الرتردتػػػة كبف ت ػػػكف تاػػؾ الجر رػػػة رػػػف 

كتػد  ػنكؿ بتػض الىىهػن  م الدكل ػة بك تهػز ال ػر ر اصت ػنتل الج نرة ب  ث بتهن تهثر يل التالتػنت
 ػنر يءتػا ككيىنن لهػذا الرتم (1)ك ع تتر ؼ لاجر رة الدكل ة إال بتهـ تنركا بء ىن  طنبع ال  ن ة لا هن

 خػػػرج التد ػػػد رػػػف الجػػػرااـ رػػػف تطػػػنؽ الجر رػػػة الدكل ػػػة ك ىتصػػػر يىػػػط لاػػػأ الجػػػرااـ التػػػل  ىػػػـك بهػػػن 
كرػع ذلػؾ ياػـ   ػف الىػنتكف الػدكلل  ر صػنن م (2)بعخنص الىنتكف الدكلل كبل ن  الدكؿ كالدكلة تى ػهن

                                                             

دار الثىنيػة لاتعػر م الطبتػة األكلػأم الى ن  الجتنال الػدكلل يػل لػنلـ رتغ ػرم اتظر يل ذات الرتتل  ال رف: لال الع رم (1)
ر ػنلة م دكر الى ػن  الػدكلل الجتػنال يػل ر ني ػة الجر رػة الدكل ػةم هعػنـ ير جػةم كرن بتدهن 68صم ـ2008م لرنفم كالتكز ع
الجر رة الدكل ػة يػل الىػنتكف الػدكلل  م ر رد ركافم كرن بتدهن 11ص م 2013م الجزاارم ب  رة جنرتةم  ا ة ال ىكؽم رنج ت ر
 كرن بتدهن  27صم ـ2009م جنرتة رتتكرم ت تط ةم ر نلة د تكرايم الجتنال

  69+68صم ررجع  نبؽم لال الع رم(2)
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د اتى ػـ الىىهػن  إلػأ لاأ إ جند تتر ؼ لاجر رة الدكل ة جنرع رنتع   ىؽ التىنب الرالاػـ لررت بهػن كتػ
ت ر ف ت ـ بخذ بػنلتتر ؼ الرك ػكلل لاجر رػة الدكل ػة كالى ػـ األخػر بخػذ بنلجنتػب العػ ال لاجر رػة 

  (1) كهتنؾ ربم بخر تد جرع ب ف التتر ؼ الع ال كالرك كلل لاجر رة الدكل ةم الدكل ة

 التعريف الفقهي للجريوة الذولية

كذلػؾ لاػأ  نكلة رتا ص جند تتر ؼ لاجر رػة الدكل ػة لىد اتى ـ الىىا إلأ ثالث اتجنهنت يل ر
 :الت ك التنلل

 كالتل تتػندل ب ػركرة إ جػند م ا تجاه ا وؿ وهـ أصحاب المدرسة الشكمية لمجريمة الدولية
تتر ػػػؼ لاجر رػػػة الدكل ػػػة كيىػػػنن لارت ػػػنر العػػػ ال الػػػذم  تترػػػد لاػػػأ التتػػػنرض كالتتػػػنتض يػػػل 

كهػك رػن  تتػل االلترػند لاػأ إبػراز الرابطػة العػ ا ة بػ ف م ال اكؾ اصت نتل كالىنلدة الىنتكت ػة
الكاتتػػػة الررت بػػػة كرػػػن بى ػػػت لا ػػػا الىػػػكات ف رػػػف تجػػػر ـ لهػػػذا الىتػػػؿ دكف التظػػػر إلػػػأ جػػػكهر 

  بنرهن كاتتة ت ر بنلرصا ة التنرةبنلتم كب نس الجر رة

لىى ػػا بػػ ال كتػػد لػػرؼ ام ك تتبػػر رػػف بتصػػنر هػػذي الردر ػػة الىى ػػا "بػػ ال" كالىى ػػا " ػػب ركبكلس"
الجر رة الدكل ة ب تهن " ؿ يتؿ   ر رعركع  تىذ جػزا ي الجتػنال بن ػـ الجرنلػة الدكل ػة" كبػنلتظر إلػأ 
هذا التتر ؼ تجد بف الىى ا ب ال الترد لاأ بف الجر رة الدكل ة هل  ؿ يتػؿ   ػر رعػركع  ػتـ تكت ػع 

ك ب د بيراد الجرنلػة الدكل ػة بك ك  كف ررت ب هذا الىتؿ هم الجزا  لاأ ينلاا بن ـ الجرنلة الدكل ة
" ػػػؿ رخنلىػػػة  ك تريهػػػن الىى ػػػا  ػػػ ربكلكس ب تهػػػنم ىػػػنتكف التػػػنـ بك الرتظرػػػنت الدكل ػػػةب ػػػد بعػػػخنص ال

كتىػع بىتػػؿ رػف يػػرد   ػتىظ ب ر تػػا يػػل م لاىػنتكف الػػدكلل  ػكا   ػػنف   ظرهػن بـ  ىرهػػن الىػنتكف الػػكطتل
بك الرجترػػع الػػدكلل بتػػن  لاػػأ تعػػج ع رػػف بىصػػد إل ػػنؽ ب ػػرار بػػنأليراد  -ر ػػاكؿ بخالت ػػن-االخت ػػنر

الدكلة ببك بتن ن لاأ طاب رتهن ب  ػث   ػكف رػف الرر ػف ر ن رتػا جتنا ػنن لػف الجر رػة التػل ارت بهػن 
  طبىنن أل  نـ هذا الىنتكف"

ك ػػرل البن ػػث بف هػػذا االتجػػني تػػد ب ىػػؿ جػػكهر الجر رػػةم كا ػػتتد يىػػط لاػػأ الرابطػػة العػػ ا ةم 
 أ خركج الجر رة لف رتتنهن الكا ا األرر الذم  كؼ  هدم إل

                                                             

  68صم ـ2009م جنرتة رتتكرم ت تط ةم ير نلة د تكرام الجر رة الدكل ة يل الىنتكف الدكلل الجتنالم ر رد ركاف (1)
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 كالتػػل الترػػػد بصػػ نبهن لاػػػأ جػػػكهر  ا تجػػاه الثػػػا   فهػػػـ أصػػػحاب المدرسػػػة المو ػػػوعية
هػػذي الردر ػػة كرػػف ببػرز بتصػػنر م الجر رػة كب ن ػػهن بنلتبنرهػػن ت ػػر بػنلرجترع الػػدكلل ب  ػػري

ال ػػنر بػػ  ثر تػػا تػػنـ بتتر ػػؼ الجر رػػة الدكل ػػة لاػػأ بتهػػن "ذلػػؾ ال ػػاكؾ الىى ػػا  ػػنلداتن   ػػث ب
م لػػة بخػػرلرػػف دكلػػة  جر رػػة تز ػػؼ التراػػة التػػل تػػد  ػػدبر لهػػن يػػل دكلػػة ك ػػتـ تتى ػػذهن يػػل دك 

كتػػد كجػػا تىػػد لهػذا االتجػػني   ػػث اتػػا الترػػد لاػػأ بف الجر رػػة الدكل ػػة م كتػكزع يػػل دكلػػة ثنلثػػة
كل ػػف  ر ػػف بف ال تػػهدم  ػػرران إال يػػل دكلػػة م  ر ػػف بف تػػهدم إلػػأ ال ػػرر بػػ  ثر رػػف دكلػػة

ك ػػػذلؾ يػػػءف هػػػذي م بت تهػػػن لاػػػأ الت ػػػس رػػػف جر رػػػة ال ػػػرب كالجػػػرااـ  ػػػد اصت ػػػنت ة كا ػػػدة
الردر ة تد بهراػت لتصػران جكهر ػنن يػل تتر ىهػن لاجر رػة الدكل ػة كهػك التىػنب كالترػدت يىػط 

  (1)لاأ الىتؿ ال ر ررن بدل إلأ تصكر هذا التتر ؼ

 ة الشػػػكمية والمدرسػػػة وهػػػو الػػػذي جمػػػع بػػػيف المدرسػػػ )ا تجػػػاه المخػػػتمط( ا تجػػػاه الثالػػػث
  ػث  هػتـ بنلتالتػة العػ ا ة بػ ف الىتػؿ كبػ ف الػتص م ك رل بنالتجني الت ر اػلم المو وعية

  (2)التجر رل دكف بف   هؿ اص رار كالتل تا ىهن الجر رة بنلرصنلا األ ن  ة لارجترع

  ػث م ل"كرف ابرز بتصنر هػذي الردر ػة الىى ػا "جال ػ ر" كالىى ػا "لكربػكاز" كالىى ػا "بالك ػ 
"الىتؿ ال نر بػنلى ـ كالرصػنلا التػل تهػـ الجرنلػة الدكل ػة كالرخػؿ بىكالػد  لريهن الىى ا جال  ر ب تهن

 الىنتكف الدكلل"

"لػػػدكاتنن لاػػػأ رصػػػا ة ب ن ػػػ ة لارجترػػػع الػػػدكلل تترتػػػع ب رن ػػػة  كلريهػػػن الىى ػػػا لكربػػػكاز ب تهػػػن
ل تصػػرينت ر ػػػندة لىكالػػػد الىػػػنتكف كهػػػم التظػػنـ الىػػػنتكتل رػػػف خػػالؿ تكالػػػد الىػػػنتكف الػػدكلل الجتػػػنال

  الػػدكلل ألتهػػن لهػػن الرصػػنلا التػػل ت ػػهـ الجرنلػػة الدكل ػػة كالتػػل تػػررت  رن تهػػن بىكالػػد هػػذا الىػػنتكف"
 

                                                             

دكر الى ن  الدكلل الجتػنال يػل ر ني ػة الجر رػة م ير جة هعنـك  68م ررجع  نبؽ صاتظر يل ذات الرتتأ: ر رد ركاف (1)
الجػػرااـ الدكل ػػة درا ػػة ت ا ا ػػة م كر رػػد لبػػدا لرػػتتـ لبػػد الخػػنلؽم 15ررجػػع  ػػنبؽ صم ر ػػنلة رنج ػػت رم الدكل ػػة ررجػػع  ػػنبؽ

  87صم 1989م الىنهرةم دار الته ة الترب ةم الطبتة األكلأم ـ  د اصت نت ة كجرااـ ال ربلاجراا
  207صم ـ1987م الىنهرةم دار الته ةم الطبتة األكلأم تنتكف التىكبنت التنـم لاأ بتكر   ر (2)
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االتجني الذم جرع ب ف التتر ؼ الرك ػكلل كالعػ ال لاجر رػة الدكل ػة   ػث اتػا  ك ه د البن ث
 ػػػركرة ال رن ػػػة رتهػػػن كالتىػػػنب لرػػػف لػػػـ  غىػػػؿ جػػػكهر الجر رػػػة كال الىتػػػؿ ال ػػػنر ك ػػػذلؾ ب ػػػد لاػػػأ 

  رت بهن 

لاػػأ تتر ػػػؼ جػػنرع رػػنتع يىػػد تػػػنـ الىىهػػن  التػػرب بتتر ػػػؼ  الىىػػػا الرىػػنرف اجرػػنعكتظػػران لتػػدـ 
كرف ابرز الىىهن  الترب ر رد لبد الرتتـ لبد الخنلؽ   ث لرؼ الجر رػة الدكل ػة م الجر رة الدكل ة

جركلػػة بعػػخنص ل  ػػنبهـ الخػػنص بك " ػػاكؾ بعػػرم لرػػدم  صػػدر لػػف عػػخص طب تػػل بك ر ب تهػػن
لصػػنلا دكلػػة رػػن بك بتعػػج ع بك بر ػػنهن ك رثػػؿ التػػدا  لاػػأ رصػػا ة دكل ػػة  كل هػػن الىػػنتكف الػػدكلل 

  (1)الجتنال رتنبتتا ك  رص لاأ لىنب ررت با

ب تهػػن" يتػػػؿ بك ارتتػػػنع إرادم   ػػر رعػػػركع  صػػدر لػػػف صػػػن با  (1989) رصػػػطىألريتهػػن ك 
كلل بىصػد الر ػنس برصػا ة دكل ػة   ػكف التػدكاف لا هػن جػد ران بػػنلجزا  بنلرخنلىػة أل  ػنـ الىػنتكف الػد

  (2)الجتنال بعرط بف ت كف هذي الرصا ة هنرة ك  ك ة لاجرنلة الدكل ة"

 ػاكؾ إت ػنتل   ػر رعػركع صػندر لػف إرادة إجرار ػة  رت بػا ( ب تهػن "2002العنذلل )كلريهن 
نؾ لرصػػا ة دكل ػػة  ىػػرر الىػػنتكف  رن تهػػن لػػف الىػػرد بن ػػـ الدكلػػة بك بر ػػن  رتهػػن ك تطػػكم لاػػأ اتتهػػ

  (3)طر ؽ الجزا  الجتنال"

بك  ػابل   ظػري الىػنتكف الػدكلل الجتػنال  إ جػنبل ػؿ  ػاكؾ " ب تهن ( 2001) لريهن الىهكجلك 
  (4)ك ىرر لررت با جزا ن جتنا نن"

التػػل  ىػػـك لاػػأ رػػن  ػػبؽ يىػػد اجترػػع الىىػػا تىر بػػنن لاػػأ بف الجر رػػة الدكل ػػة هػػل الجر رػػة  كبتػػن ن 
عػػػخص طب تػػػل -رتظرػػػة-بنرت نبهػػن عػػػخص رػػػف بعػػػخنص الىػػػنتكف التػػػنـ رػػف الرجترػػػع الدكلل)دكلػػػة

                                                             

دار م الطبتػػة األكلػػأم كجػػرااـ ال ػػربالجػػرااـ الدكل ػػة درا ػػة ت ا ا ػػة لاجػػرااـ  ػػد اصت ػػنت ة م ر رػػد لبػػدا لرػػتتـ لبػػد الخػػنلؽ (1)
  87صم 1989م الىنهرةم الته ة الترب ة

م الىػػػنهرةم دار الته ػػػة الترب ػػػةم الجر رػػػة الدكل ػػػة بػػػ ف الىػػػنتكف الجتػػػنال كالىػػػنتكف الجتػػػنال الػػػدكللم رتػػػأ ر رػػػكد رصػػػطىأ (2)
  71صم ـ1989

  207صم ـ2002م اص  تدر ةم دار الرطبكلنت الجنرت ةم الىنتكف الدكلل الجتنالم يتكح العنذلل (3)
م ـ2001م لبتػػنفم ب ػركتم رتعػكرات ال ابػل الىنتكت ػػةم الطبتػة األكلػػأم الىػنتكف الػػدكلل الجتػنالم لاػل لبػد الىػػندر الىهػكجل (4)

  7ص
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ك ترتػػب لاػػأ ررت ػػب م بر ػن الدكلػػة( كالػػذم  هػػدد رصػػنلا   ك ػػة ك ػػهثر لاػأ ال ػػاـ كاألرػػف الػػدكل  ف
خػػالؿ رػػن  كرػػفم هػػذا الىتػػؿ التىػػنب لا ػػا جتنا ػػنن كيىػػنن أل  ػػنـ الىػػنتكف كالرتنهػػدات كالركاث ػػؽ الدكل ػػة

رػػػف ب ػػػد  " ػػػؿ يتػػػؿ بك ارتتػػػنع  صػػػدر بتعػػػج ع لاػػػأ بتهػػػنالدكل ػػػة  تتر ػػػؼ الجر رػػػة ت ػػػتط ع ػػػبؽ 
بركايىػػػػة الدكلػػػػة بك بتارهػػػػن  ترتػػػػب لا ػػػػا إ ػػػػرار  بعػػػػخنص الىػػػػنتكف الػػػػدكلل بك رػػػػف عػػػػخص طب تػػػػل

 برصػػا ة   ك ػػة بك بنل ػػاـ كاألرػػف الػػدكل  ف ررػػن  رتػػب الجػػزا  الجتػػنال لاػػأ ررت بػػا كيىػػنن لارتنهػػدات
 كالركاث ؽ كالىكات ف الدكل ة 
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 المطمب الثا  
 الجريمة الدولية ومبادئ خصائص

ترتػػنز الجر رػػة الدكل ػػة بنلتد ػػد رػػف الخصػػناص التػػل تر زهػػن لػػف الجر رػػة الداخا ػػة التػػل   ػػكف 
  ػػث بف الجر رػػة الدكل ػػة تتتػػدل  ػػدكد الدكلػػة  رػػن ذ رتػػن م رتصػػكص لا هػػن يػػل التعػػر تنت الكطت ػػة

رر  رتب لا هن الخطػكرة كذلػؾ ألتهػن تىػـك لاػأ رتتػة كا ػتة رػف األرض كتهػدد األرػف  نبىنن كهذا األ
كب ػبب هػػذي الخطػكرة يػءف الجر رػػة الدكل ػة تىػـك لاػأ ب ػػنس ت ػا ـ الرجػرر ف رهرػػن م كال ػاـ الػدكل  ف

كتىػػػـك الجر رػػػة الدكل ػػػة لاػػػأ لػػػدد رػػػف م  نتػػػت صػػػىنتهـ الر ػػػر ة كا ػػػتبتند التىػػػك كال صػػػنتة لػػػتهـ
 هل  نلتنلل:الخصناص ك 

 أوً : خصائص الجريمة الدولية:

 :خطورة الجريمة الدولية .1

إف الجر رػػة الدكل ػػة ترتػػنز ب تهػػن تىػػـك لاػػأ ب ػػنس الى ػػكة كالك عػػ ة كت ػػكف لاػػأ رتتػػة كا ػػتة 
كتػػد تتتػػدل الدكلػػة الكا ػػدة كتعػػترؾ ي هػػن م رػػف األرض بك الدكلػػة بك الرتطىػػة التػػل تىػػـك لا هػػن  نلبػػنن 

كتػػػد م (1)أ ر ػػن ة لػػػدة دكؿ رثػػؿ جر رػػة تز  ػػؼ التراػػػة  رػػن بكردتنهػػن  ػػنبىنن لػػدة دكؿ بك ت ػػكف لاػػ
  كف دايع الجر رة الدكل ة هك اصبندة اصت ػنت ة كهػك رػن  جتػؿ الجر رػة الدكل ػة ترػس ب ػاـ اصت ػنت ة 

  (2)كبرتهن

كلىػد كصػػىت لجتػػة الىػػنتكف الػدكلل الجر رػػة الدكل ػػة ب تهػػن "  بػدك بف هتػػنؾ إجرػػنع  ػػكؿ رت ػػنر 
ك ر ػػف ا ػتخالص الخطػػكرة إرػػن م لخطػكرة يػػنألرر  تتاػؽ بجػػرااـ ترػس ب ػػنس الرجترػع البعػػرم تى ػاا

رن رف ات نع بثنري لتدرن تعرؿ  ػ ن ن  رثاػكف م رف طنبع الىتؿ/ الجـر لى كتا كيظنلتا كك ع تا كا 
ل ك ر ػػف ا ػػتخالص الخطػػكرة رػػف الػػدايع لػػدل الىنلػػؿ  ػػ ف   ػػكف التطه ػػر الترتػػم بك  ػػ نتنن م عػػتكبنن 

                                                             

 ـ 08/09/2017م تػػػنر خ الز نرة: ar.orghttp://www.ahewاتظر: ردكتة رااد ل رنفم ال كار الرترػػػػدف لاأ الرابط:  (1)
 22ررجع  نبؽ صم ر نلة رنج ت رم دكر الى ن  الدكلل الجتنال يل ر ني ة الجر رة الدكل ة ررجع  نبؽم ير جة هعنـ (2)

http://www.ahewar.org/
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كهػذي الخطػكرة م ك ر ف بف تتجاأ خطكرة الجر رة الدكل ة رف خػالؿ اجترػنع هػذي التكارػؿ  اهػنم رثالن 
  (1)هل الدلنرة األ ن  ة الرت نب الجر رة الدكل ة"

كرػف خػالؿ رػن  ػبؽ  ت ػا بػ ف الرجترػع الػػدكلل  ػنف رتىىػنن لاػأ خطػكرة الجر رػة الدكل ػة كرػػن 
كرػع ذلػؾ يءتػا لػـ   ػتطع إلػأ اآلف م ر نس يل برف الرجترعت ببا رف  كارث بعر ة كرن ترثاا رف 

كرػػن هػػل م بف  ىػػـك بك ػػع تتر ػػؼ رىػػتف لاجر رػػة الدكل ػػة ر ػػـ إدرا هػػـ لخطكرتهػػن كك عػػ تهن كت ػػكتهن
بػػندة لاعػػتكب كالػػدكؿ كبىػػل تتر ػػؼ الجر رػػة م الػػدكايع التػػل تػػهدم إلػػأ ارت نبهػػن رػػف تطه ػػر لرتػػل كا 

 الدكل ة إلأ اآلف يىه نن 

 قادـ:قاعدة الت استبعاد .4

إف الرىصػكد بنلتىػندـ هػك  ػىكط التىكبػة لػف ررت ػب الىتػؿ الجررػل بتػد اتى ػن  رػدة   ػػددهن 
ترػن   ػرم يىػط لاػأ  الىنتكفم كل ف كتظران لخطكرة الجر رة الدكل ة يػءف هػذا الربػدب ال   ػرم لا هػنم كا 

ىكبػنت الىا ػط تل الرطبػؽ يػل الجرااـ الكطت ة كيىنن لتعر تنت الدكؿم كرف الجد ر ذ ري ب ف تنتكف الت
تطنع  زة كال ىة الغرب ة تد تص لاأ التىندـ يل تصكصام إال بف التظـ الػدكلل لػـ  تتػرؼ بنلتىػدـ 
بنلت بة لاجر رة الدكل ة يىد بك ا تظػنـ ركرػن األ ن ػل لاػأ بتػا: "ال   ػىط الجػرااـ التػل تػدخؿ يػل 

  3(2)اختصنص الر  رة بنلتىندـ ب نن  نتت ب  نرا"

خػػػالؿ الػػػتص ال ػػػنبؽ  ت ػػػا بػػػ ف الرعػػػرع تػػػد تػػػص صػػػرا ة لاػػػأ لػػػدـ تىػػػندـ الجر رػػػة كرػػػف 
 الدكل ة التل تدخؿ  رف اختصنص الر  رة الجتنا ة الدكل ة ب نن  نتت ب  نرهن 

 

 

 
                                                             

  http://www.djelfa.info/vb/showthread.php  ـم لاػأ الػػرابط1950لجتػة الىػػنتكف الػدكلل لتػنـ اتظػر يػل تػرار  (1)
 ـ 09/09/2017تنر خ الز نرة: 

ـ لاػػأ بف الجػػرااـ الدكل ػػة 1964كرػػف الجػػد ر ذ ػػري بف بلرنت ػػن االت ند ػػة تػػد تصػػت يػػل الىػػنتكف الجتػػنال الخػػنص بهػػن لتػػنـ  (2)
 لثنتل برنـ الر  رة الجتنا ة الدكل ة ة الى صر األلرنتل  ا ـك اركذلؾ لىب ر ن م لنـ20تتىندـ بتد ر ل ردة 

 ( رف تظنـ ركرن األ ن ل 29بتظر يل ذلؾ رندة ) ((3

http://www.djelfa.info/vb/showthread.php
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 ثا يًا: مبادئ الجريمة الدولية:
 :مسألة التسميـ ف  الجرائـ الدولية .1

رتنتبػػة الرجػػرر ف  ػػرف الى ػػن  الػػكطتل  إف الربػدب التػػنـ كال ػػناد لػػدل دكؿ التػػنلـ هػػك بف  ػػتـ
 م(1)كلرا ػػة ت ػػا ـ الرجػػرر ف هػػك لرػػؿ يػػردم رتػػركؾ لادكلػػة برػػن بف تكايػػؽ لا ػػا بك تري ػػام لادكلػػة

كتػػد ب ػػد لاػػأ م هػػن يػػل الى ػػن  األجتبػػلنك تػػكد ال ػػبب يػػل ذلػػؾ لتػػدـ ثىػػة الدكلػػة لاػػأ ر ن رػػة رلن 
ـ كالػذم تترػؿ 1998ن األ ن ػل لتػنـ   ث بف تظنـ ركرػم ركرن برن كرد ي ا رف تصكص تظنـ ذلؾ

 ال ػاطة إلػأ لا ػا الىػبض إلىػن  يػكر العػخص  ىػدـ " :تػص لاػأ بتػابػا الر  رػة الجتنا ػة الدكل ػة 
 ومف خ ؿ ال ص السػابؽم (2)"الدكلػة تاؾ لىنتكف كيىنن  لتىرر الرت ىظة الدكلة يل الرختصة الى نا ة

يػػل ذ ف  رت بػػكف الجػػرااـ الدكل ػػة لار  رػػة تجػػد بف تظػػنـ ركرػػن تػػنـ لاػػأ ب ػػنس ت ػػا ـ الرجػػرر ف الػػ
بف كرػػف كجهػة تظػر البن ػػث م رػف تبػػؿ الدكلػة بك رػن تىػرري ل ػتـ تكت ػع التىػػنب الرتن ػب ب ىهػـ الدكلػة

لرا ػػػة ب ػػػد لاػػأ  ػػػركرة ال ػػرلة يػػػل إجػػرا ات   ػػػث بتػػا  الرعػػرع تػػػد ب  ػػف يػػػل تػػص هػػػذي الرػػندة
 الىػبض إلىػن  يػكر العػخص  ىػدـتص "ىػد رهـ لار  رػة   ػث تػنؿ يػل الػالىػبض لاػأ الجتػنة كيػل ت

كرػف كجهػة م (3)كتكت ػع التىكبػة لاػأ الرػتهـ كهتػن رػدة صػدكر ال  ػـبنص جػنب لاػأ " ررػن  ػهثر لا ا
ي ػػنف  جػػب بف م تظػػر البن ػػث  تػػنب لاػػأ الرعػػرع بف تػػرؾ تػػرار الت ػػا ـ بك الر ن رػػة لادكلػػة تى ػػهن

ة تىػد رهـ لار  رػة الرتظػكرة برنرهػن  ػتص لاػأ بتػا " جػب لاػأ الدكلػة يػكر إلىػن  الىػبض لاػأ الجتػن
الى  ة" كهذا التص  ريػع ال ػرج لػف الر  رػة الجتنا ػة الدكل ػة يػل لرا ػة تىػد ـ الرجػرر ف لار  رػة 

  اك دكل ة الرترثاة بنلر  رة الجتنا ة الدكل ةم  كا   نتت داخا ة كطت ةم الرختصة
 .عدـ ا عتداد بمبدأ الحصا ة لمرتكب  الجرائـ الدولية .4

ال صػػػنتة هػػػل لبػػػنرة لػػػف  رن ػػػة لألعػػػخنص الدباكرن ػػػ كف يػػػل الدكلػػػة كالتػػػل تكيرهػػػن لهػػػـ إف 
  كا   نتكا ره ن  دكؿ بك  ىرا  بك بل ن   اطة تعر ت ة بك ت نا ة م تصكص الىنتكف

                                                             

 269صم ـ2010م لرنفم دار الثىنية لاتعر كالتكز عم الطبتة األكلأم جر رة اصرهنب ك بؿ ر ني تهنم ه ثـ ينلا عهنب (1)
 ( رف تظنـ ركرن األ ن ل 59/2اتظر يل ذلؾ تترنف ) (2)
ررجػػػع  ػػػنبؽ م ر ػػػنلة رنج ػػػت رم دكر الى ػػػن  الػػػدكلل الجتػػػنال يػػػل ر ني ػػػة الجر رػػػة الدكل ػػػة ررجػػػع  ػػػنبؽم هعػػػنـير جػػػة  (3)

  22ص
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إال بتػػا كيػػل الجػػرااـ الدكل ػػة ال  تتػػد بربػػدب ال صػػنتة يػػل الجر رػػة الدكل ػػة رهرػػن  نتػػت  صػػنتة 
ن كتػد تصػت الر  رػة الجتنا ػة صػرا ة يػل تظػنـ ركرػم زي الىػنتكتل يػل الدكلػةررت ب الجر رة بك رر 
 طبػؽ هػذا التظػنـ األ ن ػل لاػأ جر ػع األعػخنص بصػكرة " :تػا( لاػأ ب27/1األ ن ل يل الرػندة )

رت نك ة دكف بم تر ز ب بب الصىة الر ر ة كبجػا خػنص يػءف الصػىة الر ػر ة لاعػخص  ػكا   ػنف 
 كان يل   كرػة بك برلرػنف بك ررػثالن رتتخبػنن بك ركظىػنن   كر ػنن ال تتى ػا را  نن لدكلة بك   كرة بك ل

 رػن بتهػن ال تعػ ؿ يػل م ب م  نؿ رػف األ ػكاؿ رػف الر ػهكل ة الجتنا ػة بركجػب هػذا التظػنـ األ ن ػل
رف ذات الرػندة لاػأ بتػا:" ال ت ػكؿ ال صػنتنت  2كتد تصت الىىرة م  د ذاتهن  ببنن لتخى ؼ التىكبة"

اصجراا ة الخنصة التل تد ترتبط بنلصىة الر ر ة لاعخص  ػكا   نتػت يػل إطػنر الىػكات ف  بك الىكالد
  (1)دكف ررنر ة الر  رة اختصنصهن لاأ هذا العخص" ةالكطت ة بك الدكل 

 ػػكا  م كرػػف خػػالؿ التصػػكص ال ػػنبىة  ت ػػا بػػ ف الر  رػػة الجتنا ػػة ال تتتػػد بنلصػػىة الر ػػر ة
م ررت ػػب الىتػػؿ اصجرارػػل كيىػػنن لهػػذا الىػػنتكف اختصنصػػهن لا ػػا نتػػت دكل ػػة بك كطت ػػة كترػػنرس لاػػأ 

( رف ذات الىنتكف بخصػكص الىػندة الت ػ ر  ف بك الرػدت  ف الػذ ف  رت بػكف 28كهذا رن ب دتا الرندة )
 الجرااـ الدكل ة 

 :(2)عدـ ا عتداد ب ظاـ الع،و ف  الجرائـ الدولية .3

كلػػندة ت ػػكف هػػل  ػػرف م تنت الكطت ػػة لاػػدكؿإف تظػػنـ التىػػك تتتػػد بػػا الىػػكات ف الر ا ػػة كالتعػػر 
كتػػد تػػص الىػػنتكف األ ن ػػل الىا ػػط تل الرتػػدؿ م االرت ػػنزات كالصػػال  نت الرك ػػكلة يػػل  ػػد الػػرا س

لػػرا س ال ػػاطة الكطت ػػة  ػػؽ التىػػك ـ لاػػأ تظػػنـ التىػػك بعػػى ا التػػنـ كالخػػنص لاػػأ بتػػا: "2003لتػػنـ 
 .3"التىك لف الجر رة يال   كف إال بىنتكفكبرن التىك التنـ بك م الخنص لف التىكبة بك تخى  هن

                                                             

اتظػػػػػر يػػػػػل  تػػػػػرار لجتػػػػػة الىػػػػػنتكف الػػػػػدكلل إلػػػػػأ الجرت ػػػػػة التنرػػػػػة لػػػػػف بلرػػػػػنؿ دكرتهػػػػػن الثنرتػػػػػة كالخر ػػػػػ ف الرتعػػػػػكر يػػػػػل  (1)
http://legal.un.org/ilc/reports/2006/arabic/annexes.pdf  ص 2:00ـ ال ػػػػػػػػنلة 25/5/2017تػػػػػػػػنر خ الز ػػػػػػػػنرة

 ـ4:30ـ ال نلة 34/5/2017تنر خ الز نرة  http://rawabetcenter.com/archives/7251ك
م ـ2016م الىػػنهرةم الطبتػػة األكلػػأم الػػكج ز يػػل العػػرح كالتتا ػػؽ لاػػأ ر ثػػنؽ الر  رػػة الجتنا ػػة الدكل ػػةم  نرػػد نرػػد  ػػ د  (2)

 ص  4:00ـ ال نلة 25/5/2017نرة تنر خ الز   http://rawabetcenter.com/archives/7251ك  114ص
  ـ1968تكيربر/تعر ف الثنتل لتنـ  26( الرهرخ يل 23بلؼ)د 2391اتظر ترار جرت ة األرـ الرت دة رتـ 

 ( رف الىنتكف األ ن ل الىا ط تل 42تص الرندة ) ((3

http://legal.un.org/ilc/reports/2006/arabic/annexes.pdf
http://legal.un.org/ilc/reports/2006/arabic/annexes.pdf
http://rawabetcenter.com/archives/7251
http://rawabetcenter.com/archives/7251%20تاريخ%20الزيارة%2025/5/2017م%20الساعة%204:00
http://rawabetcenter.com/archives/7251%20تاريخ%20الزيارة%2025/5/2017م%20الساعة%204:00
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كهػك رػن  رتػب  ػىكط التىكبػة لػف م كجتؿ تظنـ التىك رف الصال  نت الخنصػة بػرا س الدكلػة 
 العخص الذم صدر ب ىا التىك بك تخى  هن 

إال بتا كيل الجرااـ الدكل ة كلرن تع اا رف خطكرة يءف تظنـ التىك ال تتتد بػا كتػد تػص التظػنـ 
  رة الجتنا ة الدكل ة لاأ اتا:" يل ارت نب بم عػخص جر رػة رػف الجػرااـ التػل تػدخؿ األ ن ل لار

 رف اختصنص الر  رة ال  تىأ العخص رف الر هكل ة الجتنا ػة إذا  ػنف ارت نبػا لػذلؾ الجػـر تػد 
  1ل  ر نن  نف بك ردت نن"م تـ ارتثنالن ألرر   كرة بك را س

بتظنـ التىػك يػل الجػرااـ الدكل ػة التػل  ػتـ ارت نبػا رػف كهتن تنـ الرعرع بنلتص لاأ بتا ال  تتد 
كهتػػػن جػػػد ر الػػػذ ر بػػػ ف الرعػػػرع تػػػد م عػػخص تػػػنـ بنرت نبهػػػن ارتثػػػنالن ألرػػػر   كرػػػة بك راػػػ س بك   ػػري

ب  ػػف يػػل جتػػؿ التىكبػػة تنيػػذة يػػل  ػػؽ رػػف  رت ػػب الجػػرااـ التػػل تػػدخؿ  ػػرف اختصػػنص الر  رػػة 
 كبتا جتاهن خنرج لف تطنؽ التىك كلـ  تتد با 

إال بف الرعرع كيل تىس الرندة تد بدرج بتض اال تثتن ات التل تتىل ررت ػب الجر رػة الدكل ػة 
بك م رف التىنب ك نتت يل  نالت ثالثة كهػل يػل  ػنؿ  نتػت الجر رػة   ػر ظػنهرة لػدـ رعػركل تهن

يػػل  نلػػة  نتػػت الجر رػػة تت جػػة اللتػػزاـ تػػنتكتل بءطنلػػة األكارػػر بك إذا  ػػنف العػػخص ال  تاػػـ بتػػدـ 
 رعركل تهن 

( رػػػف تظػػنـ ركرػػن األ ن ػػل   ترػػن تػػنؿ"ت كف لػػػدـ 33/2كتػػد كيػػؽ الرعػػرع يػػل تػػص الرػػندة )
 الرعركل ة ظنهرة يل الجرااـ  د اصت نت ة كجرااـ اصبندة الجرنل ة"

  ث بف الرعرع تىأ الطتف بتدـ التاـ بتدـ رعركل ة الىتؿ الررت ب بخصكص الجرااـ التػل 
كرػف كجهػة تظػران ت ػف ته ػد الرعػرع يػل هػذا كتػد  ػنف م ـ اصبندة الجرنل ػةتىع  د اصت نت ة بك جراا

 ركيىنن يل تص الرندة 
 
 
 
 

 

                                                             

 ( رف التظنـ األ ن ل لار  رة الجتنا ة الدكل ة 33تص الرندة ) ((1
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 المبحث الثا  
 أركاف وأ واع الجريمة الدولية

 تمهيد و تقسيـ:
إف الجر رػة الداخا ػة  تػأ تػدخؿ يػل اختصػنص الر  رػة لاتظػر ي هػن ال بػد كبف ت ػكف ر تراػػة 

كالػػػػر ف م كالرترثػػػػؿ بكتػػػكع الجر رػػػػة ك ػػػػدكثهنم ثالثػػػة الػػػػر ف الرػػػػندم ي ر ػػػػنف الجر رػػػػة هػػػػلم األر ػػػنف
كالر ف العػرلل كهػك بف ال جر رػة كال لىكبػة م الرتتكم كهك تكاير الىصد الجتنال يل ت ى ؽ الجر رة

ك ػذلؾ يػءف م ياك تخاؼ ر ف رف هذي األر نف يل الجر رػة الداخا ػة يءتهػن ال تتتبػر جر رػةم إال بتص
كل ػػف  ز ػػد لا هػػن م كالػػر ف العػػرللم كالػػر ف الرتتػػكمم كهػػل الػػر ف الرػػندمم ر ػػنفلاجر رػػة الدكل ػػة ب

 سيقـو الباحػثكلاأ هدم رن  بؽ  الر ف الدكلل كهك بف ت كف الجر رة دكل ة كتخطت  دكد الدكلة
  ػث بتػا  ػ ىـك بتى ػ ـ هػذا الرب ػث م يل هذا الىصؿ بنل د ث لف األر نف الر كتة لاجر رة الدكل ػة

ك  ت ػرف الرطاػػب األكؿ بر ػنف الجر رػػة الدكل ػة رػػف ر تهػن العػػرلل كالػدكلل كالرػػندم م إلػأ رطابػػ ف
ك  تتنكؿ يل الرطاب الثنتل بتكاع الجرااـ الدكل ػة التػل تػدخؿ  ػرف اختصػنص الر  رػة م كالرتتكم

 ك   كف التى  ـ يل هذا الرب ث  نلتنلل:م الجتنا ة الدكل ة

 بر نف الجر رة الدكل ةالمطمب ا وؿ :  
   بتكاع الجر رة الدكل ةالمطمب الثا :  
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 المطمب ا وؿ
 أركاف الجريمة الدولية

الر كتػػػة  الررا ػػػؿكالرىصػػػكد ب ر ػػػنف الجر رػػػة هػػػل م الجر رػػػة الدكل ػػػة رػػػف لػػػدة بر ػػػنف تت ػػػكف
ررػن  رتػب لػدـ م لاجر رة كلك تخاؼ ب د هذي األر نف بك جر تهػن تتػد الجر رػة   ػر ر تراػة األر ػنف

كذلػػؾ م كتػػد بجرػػع الىىػػا لاػػأ بف الػػر ف الرتتػػكم كالػػر ف الرػػندم هرػػن ب ػػنس الجر رػػةم ةكجػػكد جر رػػ
ياك تغ ب ب د هػذ ف الػر ت ف رثػؿ اتتػداـ الػر ف الرػندم يءتتػن ت ػكف م ألتهرن تنبتنف رف تىس اصت نف

ك ػذلؾ األرػر بنلت ػبة لاػر ف الرتتػػكم م ررػن  تتػل بتػػا ال  كجػد جر رػةم ر تراػةهتػن برػنـ جر رػة   ػر 
بم  د التاػـ كالىصػد م يءذا اتتىأ الر ف الرتتكم رف الجر رة يت كف هتن برنـ لدـ كجكد تصد جتنال

كهػل بف ال جر رػة كال لىكبػة  كجػد ر بنلػذ ر بػ ف هتػنؾ الىنلػدة العػرل ةم يل ت ى ؽ التت جة الجرر ة
 ػتىـك بتتػنكؿ كخػالؿ هػذا الرطاػب م (1)التل  تـ اال تتند لا هن يل تجػر ـ الىتػؿ رػف لدرػا إال بتص

 هذي األر نف بتكع رف التىص ؿ لاأ الت ك التنلل:

 الركف الشرع : .1

بتػن ن ال جر رػة كال لىكبػة إال  هك بف   كف ال اكؾ رجررنن ا تتندان لىنلدة  ىصد بنلر ف العرلل
كتجػر ـ الىتػؿ الػذم تػـ م يل تكت ػع التىكبػة إل هنكهل الىنلدة الىنتكت ة التل  تـ اال تتند م *لاأ تص
ياك بف التصكص الىنتكت ة ال تجـر يتالن تد كتع يءتا  تتبر ربن نن كبنلتنلل لدـ كتػكع الجػزا  م ارت نبا
كبرػن بف الجر رػة م لىا ػط تل تػد تػص لاػأ الػر ف العػرللكرػف الجػد ر ذ ػري بػ ف الىػنتكف ام الىػنتكتل

ا ال  تتػد بػ م جر رػة برتتػأ بتػم الدكل ة هل جر رة لري ة كلػـ تىػتف بتػد يػل الىػنتكف الجتػنال الػدكلل
كلػـ   ػف  لػك كتػع ىتػؿكهػذا  تتػل بػ ف الم ال تتتبر رف  رف الترؼ الدكلل بك رجررة كتػت ارت نبهػن

يءتتػن ت ػكف برػنـ ال جر رػة م  ف لرينن رف  رف الجرااـ الرتتنرؼ لا هن دكل نن  بك لـ  رتصكص لا ا
دـ تكت ػع الجػزا  ب ػؽ ررت ػب ررن  ػهدم إلػأ لػم لتجر راكذلؾ لتدـ كجكد الترؼ بك التص العرلل 

كبرن بف تكالد الىنتكف الدكلل الجتنال تتبر لري ة يءف الىن ػل الػدكلل لتػد كتػكع جر رػة م هذا الىتؿ
                                                             

دكر الى ػن  م كرن بتدهن ك هعنـ ير جػا88صم ررجع  نبؽم الجر رة الدكلةم تأ: ر رد الصنلا ركافاتظر يل ذات الرت (1)
  كرن بتدهن 92ررجع  نبؽ صم الدكلل الجتنال يل ر ني ة الجر رة الدكل ة

 م ب تنذ الىنتكف التنـم جنرتة األزهرم  زة * ربم يىهل لاد تكر ر رد ببك رطر



                                                     

14 

 

رػن ك ر ػػد ت  ػػؼ رعػػركل تا رػػف لدرػا يءتػػا  ىػػـك بػػنلرجكع إلػػأ جر ػع رصػػندر الىنلػػدة الىنتكت ػػة كالتػػل 
 الدكل ػةر  رػة التػدؿ  تظػنـ( رػف 38) رػندةكتد تصت الم رجراهن بخالت نت التنلـ الرتردف ترثؿ يل

التػػػرؼ الػػػدكلل م "االتىنت ػػػنت الدكل ػػػة التنرػػػة كالخنصػػػة الىػػػنتكف الجتػػػنال الػػػدكلل كهػػػل: رلاػػػأ رصػػػند
ب  ػػنـ الر ػػن ـ كرػػذاهب م األرػػـ الرت ػػدة بترتهػػنربػػندئ الىػػنتكف التنرػػة التػػل م الرىبػػكؿ برثنبػػة تػػنتكف

ربػػندئ التػػدؿ كاصتصػػنؼ رتػػأ كايػػؽ األطػػراؼ م األرػػـ بػػنر الرػػهلى ف يػػل الىػػنتكف التػػنـ يػػل رختاػػؼ 
  (1)لاأ ذلؾ"

 :الركف المادي .4
الػػر ف الرػػندم لاجر رػػة الدكل ػػة هػػل الرند ػػنت ك ػػؿ عػػل  ر  ػػكس تػػد تػػتا لػػف الىتػػؿ الجػػـر 

كلاػػػر ف الرػػػندم ثالثػػػة لتنصػػػر كهػػػل الرترثاػػػة يػػػل التت جػػػة كهػػػل رػػػن ترتػػػب لاػػػل الى ػػػنـ م الػػػذم تعػػػ 
لتالتػػة ال ػػبب ة كهػػل لالتػػة ال ػػاكؾ بنلتت جػػة ررػػن بدل إلػػأ  ػػدكث الىتػػؿ كا -الجر رػػة تى ػػهن-بنلىتػػؿ
ك تتبػر الػر ف الرػندم لػ س الىتػؿ م جررل ذاتا التل تكلد لتا الجر رةكال اكؾ كهك الىتؿ الم الجررل

بػػا يػػل يرتػػنط التجػػر ـ  تتبػػر م يىػػط بػػؿ ربرػػن   ػػكف هػػك االرتتػػنع لػػف يتػػؿ كالػػذم  تػػتا لتػػا جر رػػة
لاػػأ الت ػػس رػػف الىػػنتكف م لػػؾ ألف الىػػنتكف ال   خػػذ بنلتكا ػػن يػػل الجػػرااـ الكطت ػػةالرظهػػر الخػػنرجل كذ

ومػف م ؿ  تتبػر جر رػة ك ترتػب لا هػن جػزا الدكلل الذم  تتبر بف تكاجد ت ة تتى ذ الجر رة لػدل الىنلػ
بف الىػػنتكف الػػكطتل ال   خػػذ م إلػػأ بف الىػػرؽ بػػ ف الىػػنتكف الػػدكلل كالىػػنتكف الػػكطتلالجػػدير ذكػػره ه ػػا 

ب ترػن الىػنتكف الػدكلل م )الجر رػة التنرػة( نلجر رة التنرة بم كتكع الجـر لاأ الرصنلا الر ر ة تنتكتنن ب
بم التػػػل  ػػػتـ التخطػػػ ط لهػػػن م يءتػػػا  تتػػػد بنلجر رػػػة التنرػػػة لتػػػد  ػػػدكثهن ك ػػػذلؾ الجر رػػػة   ػػػر التنرػػػة
كتػد تػص م دكف تتى ػذهنلا ػا  كاصلداد الر بؽ لتتى ذهن كتكاجد الت ة لدل الىنلػؿ   ىػل لتكت ػع الجػزا 

رعركع تىت ف الجرااـ الدكل ػة  ػد برػف ك ػاـ البعػر ة لاػل بتػا"  تتبػر جر رػة  ػؿ تهد ػد بػنلاجك  إلػأ 
  (3)"(2)التدكاف تىـك با  اطنت دكلة  د دكلة بخرل

                                                             

(1) http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1499618 جر رػػػػػػة اصرهػػػػػػنب ك ػػػػػػبؿ م كه ػػػػػػثـ يػػػػػػنلا عػػػػػػهنب
  كرن بتدهن 90صم ـ2010م لرنفم دار الثىنية لاتعر كالتكز عم الطبتة األكلأم ر ني تهن

 كل ة  د برف ك اـ البعر ة ( رف رعركع تىت ف الجرااـ الد2/2تص الرندة ) ((2
م دار الثىنيػػة لاتعػػر كالتكز ػػعم الطبتػػة األكلػأم جر رػػة اصرهػنب ك ػػبؿ ر ني تهػػنم اتظػر يػػل ذات الرتتػػأ: ه ػثـ يػػنلا عػػهنب (3)

   bat/show.art.asp?aid=82689http://www.ahewar.org/deكرن بتدهن ك 92صم 2010م لرنف

http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1499618
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=82689
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كرػف خػػالؿ رػػن  ػبؽ  ت ػػا بف الرعػػرع الػػدكلل تػد جتػػؿ بف رجػػرد كجػػكد الت ػة لػػدل الدكلػػة يػػل 
  إلػػػأ التػػػدكاف  ػػػد دكلػػػة بخػػػرل يءتػػػا  تتبػػػر جر رػػػة ك تنتػػػب لا هػػػن الىػػػنتكف تكت ػػػع لػػػدكاف بك الاجػػػك 

 الجتنال الدكلل 
 تنب لاأ تص هػذي الرػندة بتػا تػنـ بنتتصػنر التػدكاف بك تكاجػد الت ػة  ومف وجهة  ظر الباحث

يىط لادكلة دكف التطرؽ إلػأ العػخص الطب تػل الػذم   ػتأ ك خطػط لتتى ػذ لػدكاف رتػ ف لاػأ دكلػة 
ا ة عخص ة تهدم إلأ الر نس بنلرصنلا ال  ك ة التل تد  ىػؿ الىػنتكف  رن تهػن كتهػدد رن بغ ة رص

 األرف كال اـ الدكل  ف 

 :الركف المع وي .3

كال م (1)لاجر رػة هػك تػكاير التاػـ كاصدراؾ لػدل الجػنتل لتػد تتى ػذي الجػػـر الرتتػكمبىصػد بػنلر ف 
ىصػػػػد الجتػػػػنال كالتاػػػػـ كاصدراؾ بنلىتػػػػؿ  تػػػػكير الػػػػر ف الرتتػػػػكم يػػػػل الجر رػػػػة إال بتػػػػكاير التتصػػػػر ف ال

إال اتػػػا يػػػل م كال  ختاػػػؼ الػػػر ف الرتتػػػكم يػػػل الجر رػػػة الدكل ػػػة لتػػػا يػػػل الجر رػػػة الكطت ػػػةم الجررػػػل
كرػػف م كذلػػؾ لرػػن  رثاػػا رػػف خطػػكرة  رػػن ذ رتػػن  ػػنبىنن يػػل الخصػػناصم الجر رػػة الدكل ػػة  تتبػػر جتن ػػة

ف ذلػػؾ ألم ال  رثػػؿ جر رػػة ك ػػذلؾ الت ػػسالرتػػركؼ بف التتصػػر الرػػندم دكف تػػكاير الػػر ف الرتتػػكم 
ب ترن يل الجر رة الدكل ػة تػكاير الػر ف الرتتػكم   ىػل م  كير لتن جر رة   ر تنرة يل التعر ع الكطتل

كبتتر ػػؼ الػػر ف الرتتػػكم هػػك م لتكت ػػع الجػػزا   تػػأ كلػػك لػػـ  ػػتـ تتى ػػذ الجر رػػة التػػل  ػػنف  خطػػط لهػػن
كرػػػػف خػػػالؿ التتر ػػػػؼ م صػػػد يػػػػل ت ى ػػػؽ الىتػػػػؿ الجررػػػلاتصػػػراؼ اصرادة كتػػػكاير التاػػػػـ كاصدراؾ كالى

 :(2)ال نبؽ تجد بف هتنؾ صكران لار ف الرتتكم كهل لاأ الت ك التنلل
 
 

                                                             

م 2001 ماألكلػأ الطبتػة ملرنف مكالتكز ع لاتعر الكراؽ ره  ةم التىكبنت تنتكف عرح يل الك  طم الرعهداتل ب رد ر رد (1)
  115ص 

الطبتػػة م الىػػنتكف الػػدكلل اصت ػػنتل يػػل  ػػك  الر  رػػة الجتنا ػػة الدكل ػػةم اتظػػر يػػل ذات الرتتػػأ: لرػػر ر رػػكد الرخزكرػػل (2)
ررجػػع م الىػػنتكف الجتػػنال الػػدكللم كرػػن بتػػددهن ك خنلػػد العػػررم 283صم 2009م لرػػنفم دار الثىنيػػة لاتعػػر كالتكز ػػعم ألكلػػأا

كرػػػػػن بتػػػػػدهن  95صم ررجػػػػػع  ػػػػػنبؽم الجر رػػػػػة الدكل ػػػػػة ر ني ػػػػػةدكر الى ػػػػػن  الجتػػػػػنال يػػػػػل م ك هعػػػػػنـ ير  ػػػػػة 58صم  ػػػػػنبؽ
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=82689 
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 القصد الجرم  العاـ:أوً : 
ك عرؿ لتصر اصرادة كلتصر الىصد يػل م كهك رن  جب تكايري يل الر ف الرتتكم ألم جر رة

يتػػنؿ الجرر ػػة إلػػأ بتػػا تػػد   ػػكف ر ػػددان بم رخطػػط لػػا كتختاػػؼ األم (1)ت ى ػػؽ الجػػراـ كالىتػػؿ الجررػػل
 رف تبؿ كتد   كف ربنعر بك   ر ربنعر 

ذا تػػكايرت الجر رػػة يءتػػا ال  تظػػر إلػػأ البنلػػث بك الهػػدؼ الػػذم براد الجػػنتل ت ى ىػػا يػػال لبػػرة  كا 
 إذا  نف الىصد رف اال ت نؿ هك لرؿ خ ر رثؿ بتن  ر جد 

 القصد الجرم  الخاص:ثا يًا: 
 ىصد با تكاير اصرادة إ نطة التاـ ب  ث   كف هدؼ الجنتل هك ت ى ؽ ال ػاكؾ الػذم  كهك رن

تػػتا لػػف الىتػػؿ كبنلتػػنلل يػػءف الىصػػد الخػػنص  ت ػػرف الىصػػد التػػنـ ثػػـ  ز ػػد لا ػػا بنلغن ػػة يػػل ت ى ػػؽ 
  (2)الىتؿ الجررل

 .الركف الدول  .2
  ػػػث بف م الر ا ػػػة إف الػػػر ف الػػػدكلل هػػػك رػػػن  ر ػػػز الجر رػػػة الدكل ػػػة لػػػف   رهػػػن رػػػف الجػػػرااـ

تخرج لف الدكلػة إلػأ رػن  بتهنررن  تتل م الجر رة الدكل ة تد تت كف رف اعتراؾ لدة دكؿ يل الجر رة
كتػػػد  ىػػػـك بنرت نبهػػػن عػػػخص طب تػػػل كل ػػػف بتاػػػـ رػػػف الدكلػػػة بك بر ػػػنهن بك بف تىػػػـك م بتػػػد ال ػػػدكد

لبن ػػث هػػل  ػػؿ يتػػؿ بك كالرىصػػكد بنلجر رػػة الدكل ػػة رػػف كجهػػة تظػػر ام ؿبنرت نبهػػن دكلػػة بك لػػدك دك 
ارتتػػنع لػػف يتػػؿ تػػنتا لػػف إرادة رػػف الىنلػػؿ كتػػد تعػػترؾ ي ػػا دكلػػة اك لػػدة دكؿ بك بعػػخنص بر ػػن  

رػػن  رتػب ر ػػنس بنلرصػػنلا م رػف الدكلػػة كركايىتهػن برػػن ل  ػنبا الخػػنص بك لت ى ػػؽ رصػا ة لدكلػػة رػن
جر رػػة الدكل ػػة لػػف الجر رػػة كتختاػػؼ الم كتهد ػػد لألرػػف كال ػػاـ الػػدكل  فم فال  ك ػػة التػػل  ىاتهػػن الىػػكات 

الر ا ػػة يػػل اف الجر رػػة الدكل ػػة  ىػػـك بهػػن رتظرػػنت دكل ػػة بك بعػػخنص ذك خبػػرة إجرار ػػة بك تىػػـك بػػا 
إال بف الجػػػرااـ الر ا ػػػة تػػػد ت ػػػكف رػػػف يتػػػؿ عػػػخص طب تػػػل ر اػػػل ك  ػػػكف م دكلػػػة  ػػػد دكلػػػة بخػػػرل

ر لاػػػأ رصػػػنلا ك كتػػػع ال ػػػر م الهػػػدؼ رػػػف تتى ػػػذهن ت ى ػػػؽ رصػػػا ة ك ن ػػػة جرر ػػػا خنصػػػة بنلجػػػنتل
كتعػػترؾ الجر رػػة الدكل ػػة رػػع م الرجتػػل لا ػػا كالتػػل  ىاػػة  رن تهػػن الىػػكات ف الر ا ػػة الخنصػػة بنلدكلػػة

                                                             

  1998كالتكز عم  كالتعر لادرا نت الجنرت ة م الره  ة(التنـ الى ـ) التىكبنت تنتكف عرح لنل ةم  ر ر ((1
 93صم ررجع  نبؽم جر رة اصرهنب ك بؿ ر ني تهنم ه ثـ ينلا عهنب (2)
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الجر رة الر ا ة يل بتا  ا هرن  هدم إلأ ت ى ؽ رصا ة ك  هدم إلأ االلتدا  لاأ رصػنلا   ك ػة 
د را  تهػن لأليػراد داخػؿ  كا   نتت رراك ة لادكلة رثؿ الررايؽ التنرة ك  رهػن بك  نتػت عخصػ ة تتػك 

  (1)الدكلة
 

                                                             

ررجػػع م ل ػػةالىػػنتكف الػػدكلل اصت ػػنتل يػػل  ػػك  الر  رػػة الجتنا ػػة الدك م اتظػػر يػػل ذات الرتتػػأ: لرػػر ر رػػكد الرخزكرػػل (1)
دكر م كرػػػن بتػػدهن ك هعػػنـ ير جػػػة 88صم ررجػػع  ػػنبؽم الجر رػػة الدكل ػػػةم كرػػن بتػػدهن كر رػػػد الصػػنلا ركاف 284صم  ػػنبؽ

 ksourihttp//:-كرػػػػػػػػػػػن بتػػػػػػػػػػػدهن ك 94صم الى ػػػػػػػػػػػن  الػػػػػػػػػػػدكلل الجتػػػػػػػػػػػنال يػػػػػػػػػػػػل ر ني ػػػػػػػػػػػة الجر رػػػػػػػػػػػة الدكل ػػػػػػػػػػػػة
post_04.html-mouhamat.blogspot.com/2008/04/blog  

http://ksouri-mouhamat.blogspot.com/2008/04/blog-post_04.html
http://ksouri-mouhamat.blogspot.com/2008/04/blog-post_04.html
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 المطمب الثا  
 أ واع الجرائـ الدولية

يػػل هػػذا الرطاػػب بتػػكاع الجػػرااـ الدكل ػػة التػػل تػػدخؿ  ػػرف اختصػػنص الر  رػػة  تتػػنكؿ البن ػػث
كهػل م ـ1998( رػف تظنرهػن األ ن ػل لتػنـ 5كالتل تصت لا هػن يػل تػص الرػندة )م الجتنا ة الدكل ة

ك ػػكؼ تىػػـك بدرا ػػة بعػػ ؿ م ال ػػرب كالجػػرااـ  ػػد اصت ػػنت ة كجر رػػة التػػدكافجر رػػة اصبػػندة كجر رػػة 
 رختصر لف هذي الجرااـ األربتة 

 جريمة الحرب .1
ك ىصػػد بهػػن هػػل األيتػػنؿ التػػل تىػػع بثتػػن  م تتتبػر جر رػػة ال ػػرب هػػل بتػػدـ بتػػكاع الجػػرااـ الدكل ػة

ـ 1864ة جت ػػػؼ ل ػػػػتة رثػػػؿ اتىنت ػػػم الرتنهػػػدات الرتتاىػػػة بػػػنل ربتعػػػكب  ػػػرب رخنلىػػػة لاركاث ػػػؽ ك 
  (1)ـ1899ـ كرتنهدة الهنم لتنـ 1888لتنـ  بلى ىكركرتنهدة 

كتػػػد رنن  نتػػػت تتتبػػػر ال ػػػرب يتػػػنن  ر ػػػف رػػػف خاللػػػا  ػػػؿ التزالػػػنت ك ر ػػػف ررنر ػػػتهن بنلك ػػػناؿ 
ف  نتػػػت ب  نتػػػنن ت خػػػذ بعػػػ نالن بربر ػػػة ت ػػػكف تت جتهػػػن التػػػدر ر ال اػػػل كتتتبػػػر الت تكلكج ػػػن م الت ػػػ ر ة كا 

ف ب ػػبنب ال ػػرب األ ن ػػ ة يػػل التصػػر ال ػػد ث كب ػػبنب ات ػػنع رتتػػة التػػدر ر لأل ػػا ة كتطكرهػػن رػػ
كتد  ػنكؿ الرجترػع الػدكلل  ػبط ال ػركب كرتػع ارت ػنب الجػرااـ لرػن لهػن رػف كجػا ال م (2)الر تخدرة

كذلػؾ لػف طر ػؽ ك ػع االتىنت ػنت كالركاث ػؽ الدكل ػة التػل ت ػد رػف تػدر رهن كرػف ببػرز هػذي م إت ػنتل
 ت:االتىنت ن

  ـ كالتػػػػل ك ػػػػتت تكالػػػػد رتنراػػػػة الر ػػػػنرب ف يػػػػل ال ػػػػركب 1856اتىنت ػػػػة بػػػػنر س لػػػػنـ
 الب ر ة 

  ـ كاتىنت ػػػة اله ػػػن الثنت ػػػة 1899ـ كاتىنت ػػػة اله ػػػن األكلػػػأ لػػػنـ 1864اتىنت ػػػة جت ػػػؼ لػػػنـ
 ـ 1907لنـ

 رثػػػؿ اتىنت ػػػة م كهتػػػنؾ التد ػػػد رػػػف االتىنت ػػػنت التػػػل ظهػػػرت بتػػػد ال ػػػرب التنلر ػػػة األكلػػػأ
  1963بركتك كؿ لتدف لنـ ـ ك 1929جت ؼ 

                                                             

 51صم ررجع  نبؽم الىنتكف الجتنال الدكللم خنلد طترة العررم (1)
 206صم ـ2010م لرنفم دار الثىنية لاتعر كالتكز عم الطبتة األكلأم الر  رة الجتنا ة الدكل ةم لتدة رترر  عكم (2)
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كبتػد ال ػرب التنلر ػة الثنت ػة كتت جػة لهػن تػػـ الترػند اتىنت ػنت جت ػؼ األربتػة كالتػل ر ػزت لاػػأ 
 رن ػػة األعػػخنص الػػػذ ف  تػػنتكف ك ػػػالت ال ػػرب يتتنكلػػت االتىنت ػػػة األكلػػأ ت  ػػػ ف ررا ػػز الرر ػػػأ 

كاتىنت ػػػة م يػػػل الب ػػػنركالثنت ػػػة  رصػػػت لاػػػأ رر ػػػأ الىػػػكات الر ػػػا ة م كالجر ػػػأ يػػػل ر ػػػداف الىتػػػنؿ
كتصػػت االتىنت ػػة الرابتػػة لاػػأ  رن ػػة الرػػدات ف يػػل كتػػت م جت ػػؼ الثنلثػػة خصصػػت برتنراػػة األ ػػرل

 ال رب 
كبنلتنلل   كف لزارنن لاأ جر ػع الػدكؿ ا تػراـ هػذي الركاث ػؽ كاالتىنت ػنت الدكل ػة التػل تػتظـ هػذي 

صػػر ال ػػد ث يىػػد تصػػت الر  رػػة كيػػل التم ال ػػركب كت ػػد رػػف ب ػػبنبهن كتىاػػؿ رػػف بخطنرهػػن الرػػدررة
  (1) ـ يل الرندة الخنر ة1998الجتنا ة الدكل ة لاأ جر رة ال رب يل تظنرهن األ ن ل لتنـ 

 :جرائـ اإلبادة الجماعية .4
هػػػدؼ إلػػػأ  رن ػػػة الصػػػىة اصت ػػػنت ة يػػػل اصت ػػػنف تى ػػػا إف تجػػػر ـ هػػػذي الطناىػػػة رػػػف األيتػػػنؿ  

ندة ال ن ػػػة رػػػف تظػػػنـ ركرػػػن األ ن ػػػل لار  رػػػة كتػػػد لريػػػت الرػػػم (2)كالترػػػؿ لاػػػأ الر نيظػػػة لا هػػػن
الجتنا ة الدكل ة لاأ بتػا" بم يتػؿ رػف األيتػنؿ التنل ػة  رت ػب بىصػد إهػالؾ جرنلػة تكر ػة بك لرت ػة 

 :(3)بك د ت ة بصىتهن هذي إهال نن  ا نن بك جزا نن كهل
  تتؿ بيراد الجرنلة 
  إل نؽ  رر ج دم بك لىال ج  ـ ب يراد الجرنلة 
 لة لردان أل كاؿ رت ع ة بىصد إهال هن الىتال  ا نن بك جزا نن إخ نع الجرن 
 يرض تداب ر ت تهدؼ رتع اصتجنب داخؿ الجرنلة  
  تىؿ بطىنؿ الجرنلة لتكة إلأ جرنلة بخرل 

ـ تػػػد 1998كرػػف الجػػػد ر ذ ػػػري هػػػك بف تػػػص الرػػػندة ال ند ػػة رػػػف تظػػػنـ ركرػػػن األ ن ػػػل لتػػػنـ 
  (4)ـ1948ة لتنـ تطنبؽ رع تتر ؼ اتىنت ة اصبندة الجرنل 

                                                             

ررجػع م الر  رػة الجتنا ػة الدكل ػةم ك لتػدة رترػر  عػكم 316صم ررجػع  ػنبؽم دكلل اصت ػنتلالىنتكف الم لرر الرخزكرل (1)
  51صم  نبؽ

  54م ررجع  نبؽم الىنتكف الجتنال الدكللم خنلد طترا العررم (2)
م رنج ػػت ر  ر ػػنلةم الى ػػنال لار  رػػة الجتنا ػة الدكل ػػة لركتػدا االجتهػندجر رػة اصبػػندة الجرنل ػػة لاػأ  ػػك  م زك تػة الكل ػػد (3)

 كرن بتدهن 12صم ـ2013م جنرتة الجزاار
  315صم ررجع  نبؽم الىنتكف الدكلل اصت نتلم لرر الرخزكرل (4)
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ك رجػػع ا ػػـ اصبػػندة الجرنل ػػة إلػػأ الىى ػػا )ل رػػ  ف(   ػػث بتػػا هػػك بكؿ رػػف تػػنـ بنصعػػنرة إل هػػن 
كلتػػػدرن تتبػػػا التػػػنلـ كبدرؾ خطكرتهػػػن بصػػػدرت األرػػػـ م 1933  ػػػث بتػػػا تػػػنـ بتتب ػػػا التػػػنلـ لهػػػن لػػػنـ 

ل ػػة لتتنر ػػهن رػػع ـ تػػراران  ػػتص إلػػالف بنلتبػػنر إبػػندة الجػػتس البعػػرم جر رػػة دك 1946الرت ػػدة لػػنـ 
ك تػػكد ال ػػبب يػػل ذلػػؾ إلػػأ رػػن ارت بػػا م بهػداؼ كركح األرػػـ الرت ػػدة كال  ىبػػؿ بهػػن بم  ػػر ر إت ػػنتل

    (1)الزلرن  التنز  ف رف جرااـ بثتن  ال رب التنلر ة الثنت ة  د بتض األتا نت
 جرائـ  د اإل سا ية: .3

كذلػؾ ألتهػن لرػن تظهػر م ة ال د ثػةتتتبر هذي الجر رة رف ب دث الجرااـ لهدان يل الجرااـ الدكل 
إال بتػػد ال ػػرب التنلر ػػة الثنت ػػة كتػػد تصػػت لا هػػن ر  رػػة تػػكرربرج يػػل تظنرهػػن األ ن ػػل يػػل الرػػندة 
ال ند ػػة   ػػث تصػػت"تختص الر  رػػة يػػل الت ى ػػؽ رػػع األعػػخنص الػػذ ف ارت بػػكا هػػذي الجر رػػة كهػػـ 

يل رتظرنت إ ػدل الجػرااـ التنل ػة  تصريكف لصنلا دكؿ الر كر األكركب ة  كا    يراد بك   ل ن  
 كرتنتبتهـ:

  جرااـ  د ال اـ 
  جرااـ ال رب 
 (2) جرااـ  د اصت نت ة  

كذلػػؾ لرػػن لهػػن اتصػػنؿ م كتتتبػػر جػػرااـ  ػػد اصت ػػنت ة رػػف ب ثػػر جػػرااـ ارتبنطػػنن ب ىػػكؽ اصت ػػنف
م ف ت رتهػن  ث بتهن تىـك لاػأ برػن إهػدار  اػل لاصػىة اصت ػنت ة بك بف ت ػط رػم بصىة اصت نف تى ا

  (3)كهذا رن  تتنيأ رع ربندئ الرجترع الدكلل يل إر ن   ىكؽ اصت نف كا  بنغ ال رن ة لا ا
كتد تصت الر  رة الجتنا ة الدكل ة يل تظنرهن األ ن ل لاأ جرااـ  ػد اصت ػنت ة يػل الرػندة 

  ػد  رػةجر  " التنل ػة األيتػنؿ رػف يتػؿ بم  عػ ؿم األ ن ػل التظػنـ هػذا لغػرضال ػنبتة لاػأ بتػا "
ال ػ نف  رػف رجركلػة ب ة  د ركجا رتهجل بك التطنؽ كا ع هجـك إطنر يل ارت ب رتأ" اصت نت ة
 التىػؿ بك ال ػ نف إبتػند -.اال ػترتنؽ -.صبػندة -.الترػد الىتػؿ --: بػنلهجـك لاػـ كلػفم الرػدت  ف
 نلؼ خػ برػن البدت ػة ال ر ػة رػف نخػر ت ػك بم لاػأ العػد د ال ررػنف بك ال ػجف .لا ػ نف الى ػرم

                                                             

  181صم ررجع  نبؽم الداارة كاختصنصنتهن الر  رة الجتنا ة الدكل ةم  عكم رترر لتدي (1)
  193صم ررجع  نبؽم لتدة  عكم (2)
 113صم الررجع ال نبؽم لدكللالىنتكف الجتنال ام لال الىهكجل (3)
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 لاػأ اص ػراي بك الجت ػل اال ػتتبند بك اال تصنب ( -.التتذ ب  -.الدكلل لاىنتكف الىكالد األ ن  ة
 رثؿ لاأ الجت ل التتؼ بع نؿ رف نخر ع ؿ بم بك بك التتى ـ الى رمم الى رم ال رؿ بكم البغن 
 بنبأل ػ ال ػ نف رػف ر ػدد رجرػكع بك ر ػددة جرنلػة ب ػة ا ػطهند -.الخطػكرة رػف الدرجػة هػذي

 الرتػرؼ الت ػك لاػأ الجػتس بتػكع رتتاىػة بكم د ت ة بك ثىني ة بك إثت ة بك بك تكر ة لري ة بك   ن  ة
  تصػؿ ي رػن كذلػؾم  ج زهػن ال الػدكلل الىػنتكف بػ ف لنلر نن  الر اـ رف بخرل بك أل بنبم 3 الىىرة يل
 الى ػرم االختىػن -.الر  رػة اختصػنص يػل تػدخؿ جر رػة ب ة بك الىىرة هذي يل إل ا يتؿ رعنر ب م

 التػل الررنثػؿ الطػنبع ذات األخػرل ت ػنت ةبلا األيتػنؿ -.التتصػرم الىصػؿ جر رػة -.لألعػخنص
 .البدت ػة بك التىا ػة بنلصػ ة بك بنلج ػـ  ا ػؽ خط ػر يػل بذل بك عػد دة تنتػنةر يػل لرػدان  تت ػبب
  ػاك  نن  تهجػنن  " الرػدت  ف ال ػ نف رػف رجركلػة ب ة  د ركجا هجـك"  لبنرة تتتل --الىىرة : لغرض

 ال ػػػ نف رػػػف رجركلػػػة ب ػػػة  ػػػد (1) الىىػػػرة يػػػل إل هػػػن الرعػػػنر لأليتػػػنؿ الرت ػػػرر  ت ػػػرف االرت ػػػنب
 - ال  ن ػػة لهػػذي تتز ػػزان  بكم الهجػػـك هػػذا بنرت ػػنب تى ػػل رتظرػػة بك دكلػػة ب  ن ػػة لرػػالن م الرػػدت  ف
م الطتػنـ كالػدكا  لاػأ ال صػكؿ رػف ال ررػنف ب تهػن رػفم رت ع ة ب كاؿ يرض تترد"  اصبندة"  تعرؿ
  ػؽ لاػأ الرترتبػة ال ػاطنت رػف بم ررنر ػة"  اال ػترتنؽ"   تتػل - ال ػ نف رػف جػز  إهػالؾ بىصد
  ػب ؿ يػل ال ػاطنت هػذي ررنر ػة ذلػؾ يػل برػنم رػن عػخص لاػأم ال اطنت جر تهن هذي بكم الرا  ة
"  لا ػػ نف لى ػػرما التىػػؿ بك ال ػػ نف إبتػػند"   تتػػل - كاألطىػػنؿ الت ػػن   ػػ رن كالم بنألعػػخنص االتجػػنر

 يتػؿ بػ م بك بػنلطردم رعػركلة بصػىة ي هػن  كجػدكف الرتطىػة التػل رػف ت ػران  الرتت ػ ف األعخنص تىؿ
 بك عػػد د بلػػـ إل ػػنؽ تترػػد"  التتػػذ ب"   تتػػل - الػػدكلل بهػػن الىػػنتكف   ػػرا ربػػررات دكفم نخػػر ت ػرم
  عػرؿ ال كل ػفم   طرتا بك الرتهـ إعراؼ ت ت بعخص ركجكدم لىا نن  بك بدت نن   كا م عد دة رتنتنة

  لهن تت جة بك رتهن جز ان    كتنف بك تنتكت ة لىكبنت لف  تجرنف ي  ب رتنتنة بك بلـ بم التتذ ب
 بىصػػد الرعػركلة   ػػر الػكالدة كلاػػأ ت ػران  ال رػػؿ لاػأ الرػػربة إ ػراي"  الى ػػرم ال رػؿ"   تتػل -
 لاىػػنتكف خط ػػرة بخػػرل تهن ػػنتات ارت ػػنب بك ال ػػ نف رػػف رجركلػػة أل ػػة الترتػػل الت ػػك ف لاػػأ التػػ ث ر
  بنل رؿ الرتتاىة الىكات ف الكطت ة  رس ت ك لاأ التتر ؼ هذا تى  ر  نؿ ب م  جكز كال  الدكلل
كعػػد دان  رتترػػدان   ررنتػػنن  ال ػػ نف رجرػػكع بك ال ػػ نف رػػف جرنلػػة  ررػػنف"  اال ػػطهند"   تتػػل-

"  تتتػل - الرجرػكع بك الجرنلػة هك ػة ب ػبب كذلػؾم الدكلل الىنتكف  خنلؼ برن األ ن  ة ال ىكؽ رف
 1 الىىػرة يػل الرعػنر إل هػن األيتػنؿ طنبتهػن يػل ترنثػؿ إت نت ة ال بيتنؿ ب ة"  التتصرم الىصؿ جر رة
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 جرنلػػة جنتػب رػػف كال ػ طرة الرتهج ػة الرتهجػػل اال ػطهند تكارػػا ره  ػل تظػنـ  ػػ نؽ يػل كترت ػب
- التظػػنـ ذلػػؾ لاػػأ اصبىػػن  بت ػػة كترت ػػبم بخػػرل لرت ػػة جرنلػػنت بك جرنلػػة ب ػػة إزا  كا ػػدة لرت ػػة
 رػف بك اختطػنيهـ ا تجػنزهـ بك بعخنص بم لاأ الىبض إلىن "  لألعخنص الى رم االختىن "   تتل
 اصتػرار ري ػهن ثػـم لا ػا ب ػ كتهن بك الىتػؿ لهػذا رتهػن دلـ بك بءذف بكم   ن  ة رتظرة بك دكلة تبؿ

 كجػػكدهـ برػػن ف بك لػػف رصػػ رهـ لػػف رتاكرػػنت إلطػػن  بك  ػػر تهـ رػػف األعػػخنص هػػهال  ب ررػػنف
 الرىهػػـك رػػفم األ ن ػل التظػػنـ هػذا لغػػرض - طك اػة زرت ػػة لىتػػرة الىػنتكف  رن ػػة رػف  ررػػنتهـ بهػدؼ

"  تتب ػػر  عػػ ر كالم الرجترػػع إطػنر يػػلم األتثػػأ الػذ رم الجت ػػ ف إلػػأ  عػ ر"  الجػػتس تػػكع"  تتب ػر بف
   خنلؼ ذلؾ نخر رتتل بم إلأ"  الجتس تكع

 ب ػة  ػد ركجػا رتهجػل بك التطػنؽ كا ػع هجػـك إطػنر يػل ارت ػب رتػأ" ت ةاصت ػن  د جر رة
" لاـ كلفم ال  نف الردت  ف رف رجركلة   (1)(بنلهجـك

كتد خرجت الرندة بهذا الع ؿ الرطكؿ بتد التد د رف التىنعنت بػ ف رعػرلل كر ػررم رعػركع 
  (2) التظنـ األ ن ل لار  رة الجتنا ة

 جريمة العدواف: .2
كال  بررهػػن بم لػػذر لرػػن م تتػػد خرتػػنن كا ػػ نن ل ػػؿ الىػػكات ف كالىكالػػد الدكل ػػةاف إف جر رػػة التػػدك 

كتتػد الرػرة األكلػأ التػل  ػتـ م (3)ترثاا رف تهد د كخطر لاأ األرف كال اـ الػدكل  ف كالرصػنلا الدكل ػة
ي هػػن التصػػر ا لػػف ت ػػر ـ ال ػػرب التدكات ػػة هػػل بتػػد الػػتص لا هػػن يػػل رتنهػػدة ير ػػنم كالتػػل تصػػت 

كذلػؾ لرػن  تتىػد ب تػا م  ؿ ر  رة جتنا ة خنصة لر ن رة  ا ـك الثنتل اصربراطكر األلرػنتللاأ تع 
كل ػف لجكاػا إلػأ هكلتػدا ب ػنؿ رػف اف  ػتـ تعػ  ؿ م هك الذم تنـ بءعتنؿ يت ؿ ال رب التنلر ة األكلأ

  (4)الر  رة الخنصة بر ن رتا كب  نن ريض هكلتدا ت ا را

                                                             

 اتظر الرندة ال نبتة يل تظنـ ركرن األ ن ل الرتتاىة بجرااـ  د اصت نت ة  (1)
م ـ2014م جنرتػة العػرؽ األك ػطم ر نلة رنج ت رم تكالد ررنر ة الر  رة الجتناة الختصنصهن الى نالم دلن  الز كت (2)

  53ص
 318صم ررجع  نبؽم ختصنصنتهنالر  رة الجتنا ة الدكل ة كام لتدة  عكم (3)
 260صم ررجع  نبؽم دكر الى ن  الجتنال يل ر ني ة الجر رة الدكل ةم هعنـ ير  ة (4)



                                                     

41 

 

رػـ لاػأ بتػا إذا تعػ  تػػزاع رػف عػ ف ا ػترراري بف  ػػهدم ( رػف لصػػبة األ12كتػد تصػت الرػندة )
إلػػأ ا ت ػػنؾ دكلػػل  جػػب بف  تػػرض األرػػر لاػػأ الت  ػػ ـ بك الت ػػك ة الى ػػنا ة بك الت ى ػػؽ بكا ػػطة 

لاػأ لػػدـ الاجػك  لا ػرب يػل بم  ػػنؿ تبػن اتى ػن  ثالثػة عػػهكر لاػأ تػرار الت  ػػ ـ  اك كايىػك الرجاػس 
  (1)بك ال  ـ الى نال بك تىر ر الرجاس"

كيػػل الىػػػرف التن ػػػع لعػػػر بػػػدبت الرتنهػػػدة الدكل ػػػة تعػػػ ر إلػػػأ التبػػػنر ال ػػػرب التدكات ػػػة جر رػػػة 
كتد تصت رتنهػدة ي تػن كالتػل  نتػت بػ ف  ػؿ رػف يرت ػن كالتر ػن كات اتػرا لاػأ جر رػة التػدكاف م دكل ة
كالتل جن  ي هن بف بطراؼ هذي الرتنهدة   ىىكف صىنن كا ػدان  ػد بم لػدكاف تتتػرض م ـ1815لنـ 

ك ر ػػف التبػػنر بف هػػذي الرتنهػػدة هػػل رػػف بكلػػأ الرتنهػػدات التػػل تصػػت لاػػأ م لػػا إ ػػدل هػػذي الػػدكؿ
  (2)جر رة التدكاف
كتػـ ي ػا تتظػ ـ ال ػرب كال ػد رػف الجر رػة  منـ تػـ لىػد الرػهترر الثػنتل بػػ الهػ1907كيل لنـ 

األرر   ػة كلػدد  ـ تػـ االتىػنؽ بػ ف الكال ػنت الرت ػدة1913ك ػذلؾ يػل لػنـ م كا تترنؿ الىكة الر ػا ة
كر ػػـ  ػػؿ الر ػػنكالت يػػل ك ػػع م رػػف الػػدكؿ لاػػأ ت ج ػػؿ ت ػػنـ ال ػػرب كالتػػل  ػػر ت برتنهػػدة بر ػػنف
إال بف ال ػرب التنلر ػة األكلػأ تػد م تتر ؼ لجر رة التدكاف كر نكلة ال د رتهن لف طر ؽ الرتنهػدات

لتػل يعػات  ػذلؾ يػل كبتد ال رب التنلر ة األكلأ تـ إتعن  لصبة األرػـ كام  طرت  ؿ هذي الجهكد
ـ بػدب 1945كبتػد االتتهػن  رػف ال ػرب التنلر ػة الثنت ػة لػنـ م ر نكلة رتع ت نـ ال رب التنلر ة الثنت ة

التى  ػػر يػػػل ك ػػع تتر ػػػؼ لجر رػػة التػػػدكاف كال ػػرب التدكات ػػػة كالتػػل  نتػػػت تػػد ك ػػػتت ر ثنتػػنن بعػػػد 
  (3)كؿ رف هذي الر نلةك تتطرؽ إلأ ال د ث لف جر رة التدكاف يل الىصؿ األم تجر رنن لهن

                                                             

م الىػػنهرةم دار الته ػػة الترب ػػةم ا ػػتخداـ الىػػكة الر ػػا ة يػػل الىػػنتكف الػػدكلل بػػ ف الخطػػر كاصبن ػػةم رتػػأ ر رػػكد رصػػطىأ (1)
 8صم ـ1989

م جنرتػة األخػكة رتتػػكرمم ر ػنلة رنج ػػت رم ف الىػنتكف الػػدكلل التػنـ كالى ػن  الػػدكلل الجتػنالجر رػة التػػدكاف بػ م رػر ـ زتػنت (2)
 كرن بتدهن18صم ـ2006م الجزاار

دكر الى ػن  م كرن بتدهن ك هعنـ ير  ػة 319ررجع  نبىصم الر  رة الجتنا ة الدكل ةم اتظر يل ذات الرتتأ: لتدة  عكم (3)
جر رػة التػدكاف بػ ف الىػنتكف الػدكلل التػنـ م كرػن بتػدهن ك رػر ـ زتػنت266صم ررجع  نبؽ مالجتنال يل ر ني ة الجر رة الدكل ة

م الر  رػة الجتنا ػة الدكل ػة طب تتهػن كاختصنصػػهنم بنرلػة الىد ػل كرػن بتػدهن ك 20صم ررجػع  ػنبؽم كالى ػن  الػدكلل الجتػنال
كرػػن  57صم ررجػػع  ػػنبؽم جتػػنال الػػدكللالىػػنتكف الم كخنلػػد الرعػػرم70م ـ2004التػػدد الثػػنتل/م درعػػؽم رجاػػة جنرتػػة درعػػؽ

 بتدهن
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 الفصل األول

 جرمية العدوان يف ظل القانون الدولي
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 ال،صؿ ا وؿ
 جريمة العدواف ف  ظؿ القا وف الدول 

 تمهيد وتقسيـ:

إف الىػػنتكف الػػدكلل التىا ػػدم تػػد التبػػر بف ال ػػرب هػػل  ػػؽ  ػػؿ الػػدكؿ الاجػػك  إل هػػن كبتػػا  ػػؽ 
كتػد بػذلت جهػكد دكل ػة  ث ثػة رػف بجػؿ ال ػد م لػدكؿ التػل تترتػع بنل ػ ندةكلرػؿ تػنتكتل رعػركع ل ػؿ ا

ك ػنف هتػنؾ  1*رف الاجك  إلػأ ال ػرب كرتهػن بتػا ال  جػكز الاجػك  لهػن إال إذا  نتػت لندلػة كرعػركلة
  (2)  بب رعركع  برر الى نـ بهن كالاجك  إل هن

كالتبر بف ال ػرب هػل  ػبب الجهكد ال ث ثة يل تجر ـ ال رب  تكبتد تطكر الىنتكف الدكلل بد
كتتتبػر ال ػركب م كرتهن جر رة التدكاف كبطاؽ لا هػن جر رػة ال ػرب التدكات ػةم جر ع الجرااـ األخرل

كالتػػػل  نتػػػت جػػػز  رػػػف التالتػػػنت التػػػل ت  ػػػـ الرجترػػػع م هػػػل التػػػل عػػػ ات تػػػنر خ التػػػنلـ لتػػػدة تػػػركف
ل تػتظـ التالتػنت داخاػا كتهػدؼ التىا دم تبػؿ تطػكري إلػأ رجترػع دكلػل ت  رػا الىػكات ف كاألتظرػة التػ

ل التبػر بف جر رػة التػدكاف هػل كبتد ظهكر الىنتكف الدكلل الجتػنام إلأ  ىظ ال الـ كاألرف الدكل  ف
خطػػر الجػػرااـ لاػػأ اصطػػالؽ كبيظتهػػن كتػػنـ بءدراجهػػن  ػػرف تكات تػػا كالػػذم بدل هػػذا األرػػر إلػػأ رػػف ب

ىػنتكتل لهػذا الرجترػع التػل ت  رػا رصػنلا  ركرة تتر ػؼ لهػذي الجر رػة كذلػؾ ص رػنؿ بتػن  التظػنـ ال
ت ػنت ة رعػتر ة تطاػب ت د ػد رىهػـك لهػذي الجر رػة كبتػد إتعػن  الر  رػة الجتنا ػة م   ن  ة كتنتكت ة كا 

الدكل ة جن  التص لاأ جر رة التدكاف يل الرندة الخنر ة رتهن كل ف دكف التطرؽ إلأ تتر ػؼ لهػذي 
إال بتػا كيػل لػنـ م د د تتر ؼ لهن كت د ػد بعػ نلهن كبر نتهػنالجر رة  بنتل الجرااـ األخرل التل تـ ت 

كالػػذم  3314ـ كتبػػؿ إتعػػن  التظػػنـ األ ن ػػل لار  رػػة صػػدر تػػرار رػػف األرػػـ الرت ػػدة بػػرتـ 1974
 الجرت ػة التنرػة بل ػن  األرػـ الرت ػدةكل ػف هػذا التتر ػؼ تػد ت ػـ م تص لاأ تتر ؼ لهذي الجر رػة

                                                             

رصػػطاا لدالػػة ال ػػربم رصػػػطاا الت تػػل  عػػ ر إلػػػأ الربػػندئ التػػل  تبغػػػل بف  ت  ػػس لا هػػن ال ػػػاكؾ التػػندؿ لعػػف ال ػػػربم  *
ك  ع ككلتزر خر ة ربندئ  تبغل بف تتكير لدل بم دكلة تبؿ بف تعف ال ربم كهذي الربندئ هل )ال بب التندؿم ربػدئ الت ػة 

  ةم ا ترنالت التجنح الخنصة بعف ال ربم ربدئ التتن بم ربدئ الرالذ األخ رال  ت
 ردم العر ؼم تظر ة ال رب التندلة ب ف ال كتكب ة كاأل د كلكج ةم ب ػث ر  ػـ ت ػـ الػد ف كت ػن ن الرجترػع الػراهفم )د ف(م  1

  8م ص 2016
م دار الىرتػنف لاتعػر كالتكز ػعم الطبتػة األكلػأم ة اص راا ا ةالر اكل ة الدكل ة لف ب رار ال ركب الترب م رعند لنرؼ ال  د (2)

  181صم ـ1984م لرنف
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لػػأ ره ػػد ك ػػنف رتهػػن ب ػػب  قػػاـكلاػػأ هػػدم رػػن  ػػبؽ م (1)نب تنتكت ػػة كب ػػبنب   ن ػػ ةإلػػأ رتػػنرض كا 
   بتى  ـ هذا الىصؿ إلأ رب ث ف  نلتنلل: الباحث

 رنه ة جر رة التدكافالمبحث ا وؿ :  
   بر نف جر رة التدكاف : المبحث الثا 

                                                             

جنرتػػة م  ا ػػة ال ىػػكؽ كالتاػػـك ال  ن ػػ ةم ر ػػنلة رنج ػػت رم الر ػػهكل ة العخصػػ ة لػػف جر رػػة التػػدكافم لبػػد البن ػػط ر ػػدة (1)
  19صم ـ2012م الجزاارم ر رد خ  ر
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 المبحث ا وؿ
 ماهية جريمة العدواف

لاػػأ الت ػػس رػػف م ا ة الدكل ػػةإف جر رػػة التػػدكاف ارتبطػػت ارتبنطػػنن كث ىػػنن يػػل الرتنزلػػنت الر ػػ
الجػرااـ األخػرل  ػنل رب كاصبػندة الجرنل ػة كجػرااـ  ػد اصت ػنت ة كالتػل ترت ػب يػل الجػرااـ الر ػػا ة 

  (1)ك  ر الر ا ة كتد ت كف دكف تزاع ب ن نن 

كلاػػأ الػػر ـ رػػف ذلػػؾ ياػػـ تىػػـ الر  رػػة الجتنا ػػة الدكل ػػة بت د ػػد تتر ػػؼ لهػػذي الجر رػػة كا تىػػت 
تىـك بت د د بر نف بك بعػ نؿ  إف/د( دكف 5هن يل تظنرهن األ ن ل يل تص الرندة )يىط بنلتص لا 

لاأ الت س رف الجرااـ األخرل كالتػل تػدخؿ  ػرف اختصػنص الر  رػة كالتػل تنرػت م هذي الجر رة
كرع ذلؾ يىد تكاصات الجهكد الدكل ة رف بجؿ إ جند تتر ػؼ لهػذي م بتتر ىهن كت د د بر نتهن كبع نلهن

لرا ة يىد تػـ إ جػند تتر ػؼ لهػن بتػن ن  بكر ـ رن كجهتا رف رتكتنت  كا    ن  ة بك تنتكت ة الجر رة 
م (2)ـ2010لاػػأ تػػرار صػػندر رػػف رػػهترر  ربػػنال اال تترا ػػل لتظػػنـ الر  رػػة األ ن ػػل يػػل لػػنـ 

 بتى  ـ هذا الرب ث إلأ رطاب ف  نلتنلل: سيقـو الباحثكلال رن تىد 

 التدكاف جر رة بتتر ؼ ال: المطمب ا وؿ

 : الرتكتنت  كؿ لدـ إ جند تتر ؼ لجر رة التدكاف المطمب الثا  

 
 
 
 
 

                                                             

م ـ2011م لرػػػنفم دار الثىنيػػػة لاتعػػػر كالتكز ػػػعم الطبتػػػة األكلػػػأم ااـ التػػػدكافجػػػرااـ ال ػػػرب كجػػػر م  ػػػه ؿ   ػػػ ف الىػػػتالكم (1)
 197ص
م ت ػخة   ػر رتعػكرةم 1طم الر اكل ة الدكل ة لف جػرااـ ال ػرب اص ػراا ا ةم  نرا خا ؿ الكاد ة -1اتظر يل ذات الرتتأ: (2)

  213صم ررجع  نبؽم ك لتدة  عكم 52صم ـ2009م ب ركت
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 المطمب ا وؿ
 جريمة العدوافبتعريؼ ال

إف جر رة التدكاف هل الجر رة الرابتة التل تػدخؿ  ػرف اختصػنص الر  رػة الجتنا ػة الدكل ػة 
الخنصػػػػػة  (1) ػػػػػة/د( رػػػػػف الرػػػػػندة الخنر1يػػػػػل الىىػػػػػرة ) التػػػػػل تصػػػػػت لا هػػػػػن يػػػػػل تظنرهػػػػػن األ ن ػػػػػل

  (2)بنالختصنص الرك كلل لار  رة الجتنا ة الدكل ة

إال بف هذي الجر رة كبنلر ـ رف دخكلهن يل االختصنص الرك كلل لار  رػة الجتنا ػة الدكل ػة 
ياـ  تـ ت د د تتر ؼ لهػن إال بتػد رػن  ىػنرب الػػتىد الثنلػث رػف إتعػن هن ك تػكد ال ػبب يػل ذلػؾ لكجػكد 

كرػػع ذلػػؾ يىػػد بصػػدرت م ك  ن ػػ ة كتنتكت ػػة  نتػػت  ػػنادة يػػل ذلػػؾ الكتػػترتكتػػنت كخاليػػنت ي ر ػػة 
كالػػػذم بركجبػػػا لريػػػت جر رػػػة التػػػدكاف  3314/1974الجرت ػػػة التنرػػػة لألرػػػـ الرت ػػػدة ترارهػػػن رتػػػـ 

ككيىػػػنن لػػػتص الرػػػندة م الىػػػناـ رػػػف ر ثػػػنؽ األرػػػـ الرت ػػػدة كرػػػن ال  تتػػػنرض رتػػػا لاك ػػػعك نالتػػػا كيىػػػنن 
نرس اختصنصػػهن لاػػأ جر رػػة التػػدكاف رتػػأ تػػـ تتر ػػؼ هػػذي الجر رػػة الخنر ػػة ب تػػا" لار  رػػة بف ترػػ

  (4)رف التظنـ" (3)(123( ك)121كيىنن لارندت ف )
كرػع ذلػػؾ يىػػد تكاصػات الجهػػكد رػػف بػػنتل الرتظرػنت الدكل ػػة التػػل  نتػت ت ػػتأ ص جػػند تتر ػػؼ 

 نت الدكل ػػػة  ػػػث بف الرتظرػػػم لجر رػػػة التػػػدكاف جتبػػػنن إلػػػأ جتػػػب رػػػع الجرت ػػػة التنرػػػة لألرػػػـ الرت ػػػدة
  نتت تهدؼ بع ؿ  ب ر إلأ  ىظ ال اـ كاألرف الدكل  ف كرف هذي الرتظرنت: كاصتا ر ة

 جامعة الدوؿ العربية: .1

كرػػف  ػػرتهن جنرتػػة الػػدكؿ الترب ػػة إلػػأ  ىػػظ ال ػػالـ  كاصتا ر ػػة لىػػد  ػػتت الرتظرػػنت الدكل ػػة
الؿ ر ثنتهػػػن ب ػػػركرة  ػػػؿ يىػػػد ب ػػػدت الجنرتػػػة الترب ػػػة كرػػػف خػػػم كاألرػػػف الػػػدكل  ف  رػػػن بعػػػرتن  ػػػنبىنن 

كلػػدـ ا ػػتخداـ الىػػكة الر ػػا ة كذلػػؾ كيىػػنن لرػػن كرد يػػل تػػص م التزالػػنت بػػ ف الػػدكؿ بػػنلطرؽ ال ػػار ة
                                                             

 ة رف تظنـ ركرن األ ن ل اتظر الرندة الخنر  (1)
  213صم ررجع  نبؽم لتدة  عكم (2)
 ( رف تظنـ ركرن األ ن ل 123( كالرندة )121اتظر تص الرندة ) (3)
كلػػندؿ م 197صم ررجػػع  ػػنبؽم ك  ػػه ؿ الىػػتالكمم 52صم ررجػػع  ػػنبؽم اتظػػر يػػل ذات الرتتػػأ:  ػػنرا خا ػػؿ الكاد ػػة (4)

 كرن بتدهن  213صم جع  نبؽرر م ك لتدة  عكمم 69م صم ررجع  نبؽم  ن رم
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الرػندة الخنر ػة رػف الر ثػػنؽ ب تػا" ال  جػكز االلتجػػن  إلػأ الىػكة لىػض الرتنزلػػنت بػ ف دكلتػ ف بك ب ثػػر 
بن تىالؿ الدكلػة بك  ػ ندتهن بك  ػالرة  يءذا تعب ب تهرن خالؼ ي رن  تتاؽم رف دكؿ الجنرتة الترب ة

 برا  هن كلج  الرتتنزلكف إلأ الرجاس لىض هذا الخالؼ  نف تراري لتداذ تنيذان كرازرنن"

كرػػػف خػػػالؿ الػػػػتص ال ػػػنبؽ  ت ػػػا بػػػػ ف الجنرتػػػة الترب ػػػػة  نتػػػت رهترػػػة ب ػػػػالـ كبرػػػف الػػػػدكؿ 
ا يػل تػص الرػندة ال ند ػة تػد كتجػد اتػم ك ركرة  ؿ التزالنت بنلطرؽ ال ػار ةم كا تىاللهن ك  ندتهن

تطرتػت الجنرتػة إلػػأ جر رػة التػدكاف   ػػث تصػت لاػأ اتػػا:" إذا كتػع التػدا  رػػف دكلػة رػف بل ػػن  
الجنرتػػة بك خعػػ ة رػػف كتكلػػا يادكلػػة الرتتػػدل لا هػػن بك الرهػػددة بناللتػػدا  بف تطاػػب دلػػكة الرجاػػس 

  ك صػدر الىػرار بتكايػؽ اآلرا  كيػل لالتتىند يكران ك صػدر الرجاػس التػداب ر الالزرػة لػديع هػذا االلتػدا
 نلة تتذر ذلؾ  صدر الىرار بركايىة ثاثل الدكؿ األل ن  ال ن ػرة بك الرعػنر ة يػل التصػك ت يػءذا 

  نف االلتدا   ـ إ دل دكؿ الجنرتة ال  دخؿ يل   نب األ اب ة صكت الدكلة الرتتد ة"
الرتنزلػػنت بػػنلطرؽ  كرػػف خػػالؿ رػػن  ػػبؽ  ت ػػا بػػ ف الجنرتػػة الترب ػػة تػػد  رصػػت لاػػأ  ػػؿ

كتػػد بكردت هتػػن رصػػطاا االلتػػدا  كل ػػف م ال ػػار ة كلػػدـ الاجػػك  إلػػأ االلتػػدا  رػػف دكلػػة لاػػأ بخػػرل
كل ػػػػػف تػػػػػرار الجرت ػػػػػة التنرػػػػػة رتػػػػػـ م دكف التطػػػػػرؽ إلػػػػػأ تتر ػػػػػؼ بك ت د ػػػػػد بعػػػػػ نؿ لهػػػػػذي الجر رػػػػػة

 ىػػا لاػػأ ـ   ػػد هػػذا الػػتىص بنلتبػػنر بف الجنرتػػة الترب ػػة تػػد التريػػت بػػا يػػ ر ف تطب3314/1974
  (1)الدكؿ الترب ة

بػ ف الجنرتػة الترب ػة لػـ تكيػؽ يػل تػص الرػندة ال ػنبىة   ظػر الباحػث وجهػةكرع رػن تىػدـ كرػف 
لاػػأ الػػر ـ رػػف ا ػػتخدارهن رصػػطاا التػػدكاف كهػػك األرػػر الرهػػـ إال بتهػػن تػػد جتاػػت بتػػا يػػل  ػػنؿ تػػـ 

ة الرجاػػس لالتتىػػند ررػػن االلتػػدا  رػػف دكلػػة لاػػأ دكلػػة بخػػرل يػػءف الدكلػػة الرتتػػدل لا هػػن تىػػـك بػػدلك 
كت ػف بػدكرتن تكصػل بتتػد ؿ هػذي الرػندة م  رتب  رران  ب ران لاأ الدكلة الرتتدل لا هن جرا  التدكاف

تػؼ التػدكاف لاػأ الدكلػة الرتتػدل  ػة لك لاػأ الدكلػة الرتتدالتػداب ر الجنرتػة الترب ػة تتخػذ  لتصبا "بف
  زرة لرتع هذا التدكاف"كدلكة الرجاس لالتتىند كا تخداـ التداب ر الالم لا ا

 
 

                                                             

  69صم ررجع  نبؽم لندؿ  ن رم (1)
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 :عصبة ا مـ .4
إال بتػا لػـ   ػف هتػػنؾ بم تػص  ىػـك لاػػأ م لىػد ظهػرت جر رػة التػػدكاف تبػؿ لهػد لصػبة األرػػـ

تجر رهن ك نتت اآلرنؿ تتطاع إلأ ت د د الر هكل ة األدب ة يىط تظػران لتػدـ كجػكد تػنتكف  جررهػن كيػل 
األدب ػػة ككصػػىت  ػػرب االلتػػدا  ب تهػػن  ـ يػػل رتنهػػدة ير ػػنم تىػػرر بتػػدـ بخػػذ الر ػػهكل ة1919لػػنـ 

  كجػػن  بتػػد ذلػػؾ ر ثػػنؽ لصػػبة األرػػـ كتػػص يػػل الرػػندة التنعػػرة رتػػا لاػػأ بتػػا" لاػػأ (1)جر رػػة دكل ػػة
الدكؿ األل ن  يل التصبة ا تراـ ك رنف  الرة بتنل ـ جر ع الدكؿ األل ن  كا ػتىاللهن ال  ن ػل 

  د بم لدكاف خنرجل"
ا تخدـ رصطاا التدكاف إال بتا لـ  ىػـ  ػذلؾ بتتر ىػا بك  كرف خالؿ تص الرندة  ت ا اتا تـ

كهػل م (2)كل ف هتنؾ رف  ػرل ب تهػن ك ػتت تتر ىػنن رك ػكل نن لت د ػد الدكلػة الرتتد ػةم ت د د بع نلا
تاؾ التل تاجػنن إلػأ ال ػرب إخػالالن بنلتزارنتهػن يػل التهػد كرػف بهرهػن لػدـ الر ػنس ب ػالرة اصتاػ ـ بك 

 دكؿ األخرل اال تىالؿ ال  ن ل لا
ك عنر إلأ بتا يل الرندة ال ػنبتة رػف تىػس الر ثػنؽ تػد تػـ ا ػتخداـ رصػطاا التػدكاف بػدالن رػف 
ال رب الذم كرد يل بنتل ر ثنؽ التصبة كرف هتن  بػرز هػذا الرصػطاا كألكؿ رػرة ب تػا ي ػرة تنتكت ػة 

  (3)ر تىاة بذاتهن

 :ا مـ المتحدة هيئة .3

اصخىنتػػػنت التػػػل  ىىتهػػػن التنلر ػػػة الثنت ػػػة كذلػػػؾ تت جػػػة لىػػػد تعػػػ ت األرػػػـ الرت ػػػدة بتػػػد ال ػػػرب 
كتػد  رصػت رتظرػة األرػـ الرت ػدة م بنلى نـ بكاجبنتهن يػل  ىػظ ال ػالـ كاألرػف الػدكل  ف لصبة األرـ

لت ى ػؽ ذلػؾ ب ػؿ  ك تد رف بهـ بهدايهن ك تترتذ إتعن هن لاأ ال ىنظ لاأ ال اـ كاألرف الدكل  ف 

                                                             

دكف م درا ػػة رتعػػكرة لاػػأ الرر ػػز االلالرػػل األرتػػلم الجهػػكد الدكل ػػة يػػل التصػػدم لجر رػػة التػػدكافم بعػػرؼ ر رػػد العػػل (1)
  2صم تنر خ تعر

  69صم ررجع  نبؽم لندؿ  ن رم (2)
م ب ػػػركتم رتعػػػكرات ال ابػػػلم الطبتػػػة األكلػػػأم ل ة الىنتكت ػػػة الدكل ػػػة لتهػػػنجر رػػػة التػػػدكاف كرػػػدل الر ػػػاك م إبػػػراه ـ الػػػدراجل (3)

  كرن بتدهن148صم ـ2005
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نتهػػن "ت ػػف عػػتكب التػػنلـ كتػػد نل تػػن لاػػأ بتى ػػتن بف تتىػػذ األج ػػنؿ   ػػث جػػن  يػػل رىدرػػة ر ثم (1)جهػػد
الرىباة لف ك الت ال رب التل خالؿ ج ػؿ كا ػد تػد جابػت لاػأ اصت ػنت ة رػرت ف ب زاتػنن  تجػز لتهػن 

ك ػػذلؾ تصػػت الرػػندة األكلػػأ رػػف الر ثػػنؽ لاػػأ بتػػا " رػػف رىنصػػد األرػػـ الرت ػػدة كالتػػل م (2)الكصػػؼ"
لػػدكل  ف" كت ى ىػػنن لهػػذي الغن ػػة تتخػػذ اله اػػة التػػداب ر الرعػػتر ة الىتنلػػة لرتػػع بػػدبت " ىػػظ ال ػػاـ كاألرػػف ا

  (3)األ بنب التل تهدد ال اـ كصزالتهن كتىرع بلرنؿ التدكاف ك  ري رف كجكي اصخالؿ بنل اـ   "

كرف الرال ظ هتن بف الر ثنؽ تد تص صرا ة لاأ جر رة التدكاف ك ذلؾ تنـ بن ػتخداـ لبػنرة 
ؿ األخػرل بنل ػاـ كالرىصػكد بهػن هتػن بم بلرػنؿ رػف الرر ػف لهػن بف تػهثر لاػأ اصخػالؿ كجكي اصخػال

بػػنألرف كال ػػاـ الػػدكل  ف  ػػكا  التػػدكاف الربنعػػر بك   ػػر الربنعػػر بك التهد ػػد بن ػػتترنؿ الىػػكة لاػػأ بم 
  (4)بك بم دكلة بخرل   ر ل كم طرؼ رف الدكؿ األل ن 

رت ة التنرة لألرـ الرت دة تتر ؼ لجر رػة التػدكاف ـ تبتت الج1974د  ربر لتنـ  14كبتنر خ 
كهػػك الىػػرار الػػذم تػػنـ بتتر ػػؼ جر رػػة التػػدكاف ك ػػذلؾ ت د ػػد األيتػػنؿ  3314 م(5)كالػػذم صػػد بىرارهػػن

                                                             

م لرػػنفم دار الثىنيػػة لاتعػػر كالتكز ػػعم الطبتػػة األكلػأم ربػػندئ الرتظرػنت الدكل ػػة التنلر ػػة كاصتا ر ػػةم  ػه ؿ   ػػ ف الىػػتالكم (1)
  105صم ـ2010

  اتظر د بنجة ر ثنؽ األرـ الرت دة (2)
  ( رف ر ثنؽ األرـ الرت دة1تص الرندة ) بتظر (3)
  38صم ررجع  نبؽم لبد البن ط ر دة (4)
 :3314را ؽ ترار رتـ  (5)

ال  ن ػػل اال ػػتىالؿ بكا ػػطة دكلػػة  ػػد ال ػػ ندة بك ال ػػالرة اصتا ر ػػة بك م الىػػكة الر ػػا ة ا ػػتخداـ هػػك* الرػػندة األكلػػأ: التػػدكاف 
 ذا التتر ؼ هك رب ف يل هتنرض رع ر ثنؽ األرـ الرت دة  رن بك ب  ة طر ىة  نتت تتم لدكلة بخرل

ألكلػػػل ا  عػػ ؿ الػػػدل ؿم الر ثػػػنؽ بػػا* الرػػندة الثنت ػػػة: بف الربػػندبة بن ػػػتخداـ الىػػكة الر ػػػا ة رػػف تبػػػؿ دكلػػػة رػػن خاليػػػن لرػػن  ى ػػػل 
الظػػركؼ الرك ػػكل ة  ك الكا ػػا لاتػػدكاف كلرجاس األرػػف بف  ىػػرر ي رػػن إذا  ػػنف ال  ر ػػف تبر ػػر ذلػػؾ الترػػؿ الرىتػػرؼ لاػػأ  ػػ

 ل  ت لاأ درجة رف الخطكرة ال ني ة  جاالىنارة لاأ  ى ىة بف الترؿ بك تتنا
 -ال ػػرب كلػػك بػػدكف إلػػالف ل نلػػة -* الرػػندة الثنلثػػة: رػػع ررالػػنة رػػن جػػن  يػػل الرػػندة الثنت ػػة يػػءف بم لرػػؿ رػػف األلرػػنؿ التنل ػػة 

  تتبر لرال لدكات ن:
ذا الغػزك بك ه بك بم إ تالؿ ل  رم كلك  ػنف رهتتػن  تعػ  لػفم الدكؿ  د إتا ـ دكلة بخرلالر اا ص دل  الهجـكب/ الغزك بك 

  تخداـ الىكة الف طر ؽ  بك بم  ـ صتا ـ دكلة بخرل  ا ن بك جزا نن م الهجـك
 بخرل  بم  الح رف دكلة  د دكلة ا تترنؿبك م ب/  ؿ تتباة بكا طة الىكات الر ا ة لدكلة رن  د إتا ـ دكلة بخرل

 ج/ ت نـ الىكات الر ا ة لدكلة رن ب صنر ركاتئ بك عكاطئ دكلة بخرل 
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كتتػػنكؿ هػػذا الىػػرار ثرػػنتل رػػكاد كالػػذم تتػػنكؿ ي هػػن تتر ػػؼ لجر رػػة التػػدكاف م التػػل تعػػ ؿ هػػذي الجر رػػة
الرصػػ ر كتػػد جػػن  يػػل تػػص الرػػندة األكلػػأ رتػػا لاػػأ بتػػا"  ك ػػاطنت رجاػػس األرػػف كال ػػؽ يػػل تىر ػػر

التػػدكاف هػػك ا ػػتخداـ الىػػكة الر ػػا ة بكا ػػطة دكلػػة  ػػد ال ػػ ندة اك ال ػػالرة االتا ر ػػة بك اال ػػتىالؿ 
ال  ن ػػػل لدكلػػػة بخػػػرل بك ب  ػػػة طر ىػػػة  نتػػػت تتتػػػنرض رػػػع ر ثػػػنؽ األرػػػـ الرت ػػػدة  رػػػن هػػػك يػػػل هػػػذا 

بػػ ف الجرت ػػة التػػنـ كألكؿ رػػرة تىػػـك بتتر ػػؼ   ػػرل البن ػػث كرػػف خػػالؿ تػػص الرػػندة ال ػػنبىة التتر ػػؼ"
لهػػذي الجر رػػة ر ػػـ رػػن كجهتػػا رػػف رتكتػػنت كتنرػػت بربطهػػن بن ػػتخداـ الىػػكة الت ػػ ر ة رػػف دكلػػة  ػػد 

تا رهن ك ػذلؾ جػن  التتر ػؼ ي ىن ػنن   ػث بتػا ا ػتخدرا لبػنرة" ب  ػة م بخرل  هدد برتهن ك الرتهن كا 

                                                                                                                                                                                   

 بخرل  بك الب ر ة بك األ طكؿ الجكم لدكلةم الىكات الر ا ة لدكلة رن يل البر بك الب ر بك لاأ الىكات الجك ة هجـكد/ =
خاليػن لاعػركط م ألخ ػرةا هػذيرػع  ؽاتىػنالركجػكدة داخػؿ إتاػ ـ دكلػة بخػرل برىت ػأ م الىػكات الر ػا ة ص ػدل الػدكؿ ا ػتخداـ/ ه

  االتىنؽا يل اصتا ـ بتد اتى ن  ردة هبك بم ارتداد لكجكد االتىنؽذا هالكاردة يل 
بكا ػػطة م التػػدكاتل الترػػؿ ارت ػػنبت ػت تصػػرؼ دكلػػة بخػػرل يػل  ها الػػذم ك ػػتتهإتاػػ ـ ا ػتخداـك/ ركايىػة إ ػػدل الػػدكؿ لاػػأ 

  د دكلة ثنلثة م األخ رة هذي
الر ػا ة  ػد  الرت نب بلرنؿ الىكةم ل  نبهنبنت بك الجرنلنت بك الررتزتة الر ا  ف بكا طة إ دل الدكؿ بك ز/ إر نؿ التصن

 تبؿ  ا رفهاأليتنؿ رتطك ة لاأ تدر رف الج نرة  تندؿ األيتنؿ الرعنر إلی هذيدكلة بخرل رتأ  نتت 
ت ػكف لػدكاتن  بخػرل  ر ػف بف بلرػنالن   ىػررألرػف بف كلرجاػس ام ال صػر  ػب ؿ* الرندة الرابتة: لـ تػذ ر األلرػنؿ ال ػنلىة لاػأ 

 بركجب تصكص الر ثنؽ 
 ر ػف بف م ل ػ ر ة  ػكا   نتػت   ن ػ ة بك اتتصػند ة بكم طب تتهػن نتػت  رهرػن التبػنراتبم  هتػنؾ/ ل س 1* الرندة الخنر ة: 

 تبرر التدكاف 
 ة دكل ة ك تتا لف التدكاف ر هكل م جر رة  د ال الـ التنلرل االلتدا / إف  رب 2
 ا رف الر ن ب التنتجة لف التدكاف هبنلص غة الىنتكت ة أل ة ر ن ب إتا ر ة بك   ر االلتراؼ/ ال  ر ف 3

تصػكص  رػف ي ػابرػن م بك   ػ ؽ رػف رجػنؿ الر ثػنؽ  ك ػع جػابػ م ك  تى ػ ري  ر ػفرن  التتر ؼ هذايل  ل س* الرندة ال ند ة: 
 تنتكت ن  تتتاؽ بنل نالت التل تتتبر التدخؿ بنلىكة بررا

اصخػالؿ ب ػؽ  لاػأ -بػ م  ػنؿ -كبصىة خنصة رن كرد يل الرندة الثنلثػة رػن  تطػكم م التتر ؼ هذا* الرندة ال نبتة: ل س يل 
لاػأ م ذا ال ػؽ بػنلىكةهكذلػؾ بنلت ػبة لاعػتكب التػل جػردت) رػف م بنلر ثػنؽ  ػاالرتصػكص لا كاال ػتىالؿتىر ر الرص ر كال ر ػة 

كالتتػػنكف بػػ ف الػػدكؿ طبىػػن لر ثػػنؽ األرػػـ 1نص بربػػندئ الىػػنتكف الػػدكلل يػػل عػػ ف التالتػػنت الكد ػػة ) الت ػػك الرتتاػػؽ بػػنصلالف الخػػ
بك بم عػػػ ؿ نخػػػر رػػػف بعػػػ نؿ ال ػػػ طرة  كالتتصػػػر ة اال ػػػتترنر ةكبصػػػىة خنصػػػة تاػػػؾ العػػػتكب الخن ػػػتة لألتظرػػػة م الرت ػػػدة

كيػل تاىػل الر ػنلدة كالت   ػد م الغن ػة هػذيرف بجػؿ يل ال ىنح  العتكب هذيب ؽ   خؿذا التترؼ رن هاألجتب ة   رن ال  كجد يل 
 ا هطبىن لربندئ الر ثنؽ كاصلالف الرعنر إلی

  التصكص األخرل ا ر ركفهرتداخاة ب  ث  تترد تى  ر بم تص رف تهنالتصكص كتطب ىن هذي* الرندة الثنرتة: بف تى  ر 
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ت ػػدة" كالػػذم ال   ػػدد تكلػػنن ر ػػددان لاتػػدكاف بػػؿ بف بم تهد ػػد بك طر ىػػة تتتػػنرض رػػع ر ثػػنؽ األرػػـ الر
كتػػد م يتػػؿ رػػف عػػ تا بف  ػػهثر لاػػأ ال ػػالـ كاألرػػف الػػدكل  ف كا ػػتىالؿ اصتاػػ ـ هػػك رػػف تب ػػؿ التػػدكاف

كهػذا األرػر    ػب م تصت الرندة الثنلثة لاأ الجػرااـ التػل تعػ ؿ لػدكاتنن كجػن ت لاػأ  ػب ؿ الرثػنؿ
م تنـ بك ع تتر ؼ لهذي الجر رة ك ذلؾ ب تػا لػـ  ى ػد بن ػتخداـ بدكات بعػ ؿ إلأ الرعرع الدكلل الذ
 رت ف رف بع نؿ تهد د 

 :تعريؼ جريمة العدواف ف  الق ا  الدول 

 :(1)ق ا  المحاكـ الج ائية المؤقتةتعريؼ جريمة العدواف ف  أوً : 

لثنت ػة كت د ػدان يػل بتػد اتتهػن  ال ػرب التنلر ػة ا: جريمة العدواف ف   طاؽ محكمة  ػورمبرغ .1
ـ تػـ إتعػن  ر  رػة تػكرربرغ الت ػ ر ة كذلػؾ لر ن رػة الرجػرر ف الرا  ػ ف لػػدكؿ 1945لػنـ 

كبتعػػ ت هػػذي الر  رػػة بركجػػب م الر ػػكر األكركبػػل الػػذم لػػ س لجػػرااهـ ركتػػع جغرايػػل ر ػػدد
بىنن اتىػػنؽ بػػ ف بر طنت ػػن التظرػػأ كا رلتػػدا كالكال ػػنت الرت ػػدة األرر   ػػة كاالت ػػند ال ػػكي تل  ػػن

  (2)كتـ ارينؽ ر ثنؽ هذي الر  رة رع ر ثنؽ لتدف كالتبر جز ن ال  تجزب رتام كيرت ن

 ـ اختصنصهن كالتل تصت لاأ بتا" ت كف الر  رػة نكتتنكلت الرندة ال ن ة رف تظنـ الر    
( رػف الر ثػنؽ كلر ن رػة كرتنتبػة رجررػل ال ػرب 1الرتع ة بركجب االتىػنؽ الرعػنر إل ػا يػل الرػندة )

را   ف لباداف الر كر األكركبل بم  ػـ الجػرااـ التنل ػة ترثػؿ األلرػنؿ التنل ػة بك بم رتهػن جػرااـ تىػع ال
  رف اختصنص الر  رة كت كف ر اكلة بع تهن ر هكل ة يرد ة:

                                                             

لىػد تنرػت الدكلػة الرتتصػرة م ة كيىنن لىهـ البن ث رف خالؿ الدرا ةالىرؽ ب ف الر ن ـ الدكل ة الرهتتة كالر ن ـ الدكل ة الداار (1)
ك ػػنف رػػف  ػػرف هػػػذي م بتػػد ال ػػرب التنلر ػػة الثنت ػػة بتعػػػ  ؿ ر ػػن ـ لر ن رػػة رجررػػل ال ػػػرب كتكت ػػع لاػػ هـ التىكبػػة الالزرػػػة

م رت بػكا رجػنزر كجػرااـ دكل ػةكالتل تـ رف خاللهن ر ن رة الىػندة الت ػ ر  ف الػذ ف ام ر  رة تكررب رغ كر  رة طك  كم الرن  ـ
يهل الر ن ـ التل تـ إتعػن هن بتػد م برن الرىصكد بنلر ن ـ الدكل ة الداارةم كيكر اتتهن  الر ن رة لاجتنة تـ إتهن  الر  رة رتهن

  ف رػف كهل التل تهدؼ إلػأ ال ىػنظ لاػأ ال ػاـ كاألرػف الػدكلم ـ رع إتعن  األرـ الرت دة1945ال رب التنلر ة الثنت ة بتد لنـ 
م كاتخػنذ جر ػػع التػداب ر التػل ت ػػكف رػنتع لكتػػع هػذي الجػػرااـم كتكت ػػع التىكبػة لاػل رػػف  ىػـك بنرت نبهػػنم خػالؿ رتػع الجػػرااـ الدكل ػة

كالتػػل ا ػػتررت إلػػػأ  كرتػػن هػػذا كلػػػـ تتتهػػل بنتتهػػن  رهرتهػػػن يػػل رتنتبػػة رجركلػػػة ر ػػددة رػػف الرجػػػرر ف  رػػن ر  رػػة تػػػكررب رغ 
 كر  رة طك  ك 

 29صم ررجع  نبؽم تا رنتتن ؼ ال (2)
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   الجػػػرااـ الرخاػػػة بنل ػػػاـ كهػػػل التخطػػػ ط ل ػػػرب لدكات ػػػة بك اصلػػػداد لهػػػن بك العػػػركع ي هػػػن بك
تنهدات كاالتىنت نت كال رنتنت الدكل ػة بك االعػتراؾ يػل خطػة عتهن بك عف  رب اتتهن نن لار

  بك رهاررة رعتر ة لت ى ؽ بم رف األلرنؿ الرذ كرة بلالي"

كرػػف خػػالؿ رػػن  ػػبؽ  ت ػػا بف اختصػػنص الر  رػػة  ترثػػؿ يىػػط يػػل ر ن رػػة الػػدكؿ التػػل 
ل عػػنر ت يػػل ال ػػرب رػػف الر ػػكر األكركبػػل كتػػد  ػػددت الجػػرااـ التػػل تىػػع  ػػرف اختصنصػػهن كهػػ

كرػػف الجػػد ر ذ ػػري بف الر  رػػة ب ػػنيت م جر رػػة ال ػػرب كجػػرااـ  ػػد ال ػػالـ كجػػرااـ  ػػد اصت ػػنت ة
كل تهػػن لػػـ م لاػػأ رصػػطاا التػػرب لبػػنرة التدكات ػػة كالتػػل تىصػػد بػػا االلتػػدا  رػػف دكلػػة لاػػأ بخػػرل

  (1)تطرؽ إلأ تتر ؼ كا ا لهذي الجر رة يل ر ثنتهن

ـ بركجػب تػرار صػندر لػف الىناػد 1946 ر  رػة طك  ػك يػل لػنـ إتعػن تـ : محكمة طوكيو .4
" كلـ تختاػؼ ر  رػة  نرثراألكؿ لىكات ال اىن  يل العرؽ األتصأ الجتراؿ األرر  ل" رنرؾ 

بهػػػدؼ ر ن رػػة رجررػػػل ال ػػرب يػػػل  بتعػػ تطك  ػػك لػػف  ػػػنبىتهن ر  رػػة تػػػكرربركغ كالتػػل 
  ػث بف اختصػنص ر  رػة طك  ػك  ػذلؾ هػك ر ن رػة رجررػل ال ػرب م الر ػكر األكركبػل

( رػػف ر ثػػنؽ طك  ػػك لاػػأ بتػػا" لار  رػػة  ػػاطة 5تػػل الر ػػكر األكركبػػل كتػػد تصػػت الرػػندة )
ر ن رة رجررل ال رب يل العرؽ األتصأ الرتهر ف بصىتهـ بيراد كبل ن  يػل الرتظرػنت 

بك بم رتهػػن جػػرااـ تىػػع م كالجػػرااـ التػػل تعػػرؿ الجػػرااـ الرخاػػة بنل ػػاـ كتعػػرؿ األلرػػنؿ التنل ػػة
 ت كف الر هكل ة بع تهن ر هكل ة يرد ة: رف اختصنص الر  رة ك 

  الجػرااـ الرترثاػة يػل اصخػػالؿ بنل ػاـ كهػل التخطػ ط ل ػػرب لدكات ػة رتاتػة بك   ػر رتاتػػة بك
اصلػػػداد لهػػػن بك العػػػركع ي هػػػن بك عػػػتهن بك عػػػف  ػػػرب اتتهن ػػػنن لارتنهػػػدات بك االتىنت ػػػنت بك 

ى ػػػػؽ بم رػػػػف األلرػػػػنؿ ال ػػػػرنتنت الدكل ػػػػة بك الرعػػػػنر ة يػػػػل خطػػػػة بك رػػػػهاررة رعػػػػتر ة لت 
 الرذ كرة بلالي"

                                                             

ال  كجػد م الر  رػة الجكل ػةم كرتتصػر  ػت د  رػكدةم كرن بتدهن83صم ررجع  نبؽم اتظر يل ذات الرتتأ: لندؿ   رم (1)
دكر الى ػػػن  الجتػػػنال الػػػدكلل يػػػل م كرػػػن بتػػػدهن ك رختػػػنر خ ػػػنطل 34صم ـ2012م اال ػػػ تدر ةم دار الى ػػػر الجنرت ػػػةم طبتػػػة

 82صم 2011م جنرتة ركلكد رتررم ت زم كزكم لىنتكف ا ة ام  رن ة  ىكؽ األت نف
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كرػػف خػػالؿ رػػن  ػػبؽ  ظهػػر جا ػػنن التكايػػؽ بػػ ف ر ثػػنؽ طك  ػػك كر  رػػة تكرربػػكرغ   ػػث بتهػػن لػػـ 
تػػػتص لاػػػأ جر رػػػة التػػػدكاف بعػػػ ؿ ربنعػػػر كل ػػػف تصػػػت لاػػػأ ال ػػػرب التدكات ػػػة كرػػػن  خػػػؿ بنل ػػػالـ 

بػ ف االخػتالؼ بػ ف ر ثػنؽ  كبدكرتن ت ػف تتىػؽ رػع ربم األرػـ الرت ػدة كالػذم  ى ػلم كاألرف الدكل  ف
  (1) ر  رة طك  ك كتكرربكرغ هك اختالؼ لىظل يىط

 تعرؼ جريمة العدواف ف  الق ا  الدول  الدائـثا يًا: 

لاػأ  ػتت ر  رػة التػدؿ الدكل ػة لاػأ ال ىػظ : جريمة العػدواف فػ  محكمػة العػدؿ الدوليػة .1
عػركل ة ا ػتخداـ الىػكة ال اـ كاألرف الدكل  ف كذلؾ رف خػالؿ ب  نرهػن التػل ت ػرتت لػدـ ر

يىػػػد صػػػدرت التد ػػػد رػػػف األ  ػػنـ رػػػف الر  رػػػة كذلػػػؾ ل ىػػػظ ال ػػػاـ كاألرػػػف م بك التهد ػػد بهػػػن
الػػدكل  ف كرتهػػن ت ػػ ة الررا ػػة الرت ػػدة البر طنت ػػة بخصػػكص ر ػػ ؽ " كريػػك بػػررت" كالتػػل 

ر ػنلهن ار ات ي هن ال ىف ال رب ة كرتهن  ن  ة األلغنـ ال رب ة كالتػل ا ػتتدان يػل بر طنت ػة ص
كجػػن  ريػػض الر  رػػة لاػػأ هػػذا التػػدخؿ كبلاتػػت الر  رػػة ب تػػا"  ػػؽ م (2)إلػػأ  ػػؽ التػػدخؿ

التدخؿ الردلأ با ال  ر ف يل تظر الر  رة إال بف   ػكف ا تترا ػنن لاىػكة كالتػل بدت ي رػن 
ر ػػأ ص ػػن ة اال ػػتترنؿ الىػػن ش كالتػػل ال  ر تهػػن رهػػن  نتػػت ثغػػرات التتظػػ ـ الػػدكلل الىػػناـ 

ر نتػػػنن يػػػل الىػػػنتكف الػػػدكلل" كب ػػػنيت ب تػػػا"  تتػػػ ف لاػػػأ الر  رػػػة بف تتاػػػف بف بف تجػػػد لهػػػن 
 الترؿ الذم تنرت با الب ر ة البر طنت ة بع ؿ إخالالن بنل  ندة األلبنت ة" 

( رػػػف 2/1كتػػػد تصػػػت الر  رػػػة  ػػػذلؾ ي رػػػن  خػػػص األ ػػػا ة الذر ػػػة كرعػػػركل تهن يػػػل الرػػػندة)
لردع اآلخر ف رػف الى ػنـ بتػدكاف رػن بك لا ػد رػف  دكثػا ر ثنتهن لاأ بتا" بف ي رة   نزة  الح بت تا 

   تكتؼ لاأ رن إذا  نف اال تخداـ رعركلنن بك   ر رعركع"

                                                             

كلػندؿ م 83صم ررجػع  ػنبؽم كرن بتدهن ك رختنر خ نطل 36صم ررجع  نبؽم اتظر يل ذات الرتتأ: رتتصر  ركدة (1)
الر  رػػة الجتنا ػػة الدكل ػػة كدكرهػػن يػػل تتى ػػذ تكالػػد الىػػنتكف الػػدكلل م كرػػن بتػػدهن ك كيػػن  در ػػدم 88صم ررجػػع  ػػنبؽم  ػػن رم

 كرن بتدهن 22صم 2009م الجزاارم جنرتة ال نج لخ رم  ا ة ال ىكؽم ر نلة رنج ت رم ت نتلاص
ب  نـ الى ن  الدكلل كدكرهن يل إر ن  تكالد الترؼ الدكلل كالربػندئ التنرػة م اتظر يل  ؿ رف: لبد ال ر ـ لكض خا ىة (2)

 81صم ررجع  نبؽم ك لندؿ  ن رمم 183صم 2009م رصرم اص  تدر ةم دار الجنرتة الجد دة لاتعرم لاىنتكف
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يػػػءف الر  رػػػة جتاػػػت التظػػػر يػػػل صػػػد التػػػدكاف إلػػػأ اال ػػػتخداـ ذاتػػػا  ومػػػف خػػػ ؿ مػػػا سػػػبؽ
 كردل رعركل تا رف لدرا م (1)لأل ا ة
اهترػػت رتظرػػة األرػػـ الرت ػػدة ب ىػػظ  لىػػد جريمػػة العػػدواف فػػ  المحكمػػة الج ائيػػة الدوليػػة .4

ال ػػالـ كاألرػػػف الػػػدكل  ف  رػػػن بعػػػرتن  ػػػنبىنن ك ػػػتت إلػػأ ذلػػػؾ ب ػػػؿ جهػػػد ي ػػػنف رتهػػػن ب تنرػػػت 
 120ـ يل رػهترر ركرػن كالتػل كتتػت لا ػا 1998الر  رة الجتنا ة الدكل ة يل لنـ  بءتعن 

ردكتػة الجػرااـ  جإخػرادكلة إال بف األرـ الرت دة تد اصطدرت  جهكدهن الربذكلة يل ر نكلػة 
 د ال الـ كبرف البعر ة إلأ الكاتع الدكلل رع رن  ترثػؿ رػف بهر ػة يػل اخػراج هػذي الردكتػة 

  (2)كرن لهن رف صاة رع الر  رة الجتنا ة الدكل ة

كلىػػػد تصػػػت الر  رػػػة الجتنا ػػػة الدكل ػػػة يػػػل تظنرهػػػن األ ن ػػػل لاػػػأ جر رػػػة التػػػدكاف يػػػل تػػػص 
تر ؼ لهػن كالتػل يػل ذات ال ػ نؽ تػد تصػت لاػأ جػرااـ بخػرل /د( كل ف دكف التطرؽ إلأ ت5الرندة )

رثؿ جرااـ ال رب ك د اصت نت ة كجرااـ اصبندة ك ددت لهن تتنر ؼ ك ددت بر نتهن كبعػ نلهن كجهػة 
كالجد ر بنلذ ر بف الر  رة الجتنا ة تد تصت يل تظنرهن األ ن ل لاػأ بتػا" ترػنرس م االختصنص

( ك 121دكاف رتػػأ الترػػد   ػػـ بهػػذا العػػ ف كيىػػنن لارػػندت ف )الر  رػػة االختصػػنص لاػػأ جر رػػة التػػ
ك تػػرؼ جر رػػة التػػدكاف ك  ػػع العػػركط التػػل بركجبهػػن ترػػنرس الر  رػػة اختصنصػػهن ي رػػن  *(123)

 تتاػػؽ بهػػذي الجر رػػة ك جػػب بف   ػػكف هػػذا ال  ػػـ رت ػػىنن رػػع األ  ػػنـ ذات الصػػاة رػػع ر ثػػنؽ األرػػـ 
 الرت دة" 

ف جر رػػة التػػدكاف ال تػػدخؿ  ػػرف اختصػػنص الر  رػػة  ت ػػا بػػ  ومػػف خػػ ؿ الػػ ص السػػابؽ
ذة ب ؽ الػدكؿ التػل كايىػت كتصبا تني 123ك 121لتص الرندة  الجتنا ة الدكل ة إال بتد تتر ىهن كيىنن 

  (3)لاأ التتد ؿ بتد لنـ رف إ داع ر تتد التصد ؽ

                                                             

لػندؿ م كرػن بتػدهن 273صم ررجػع  ػنبؽم كرتتصػر  رػكدةم 13صم ررجع  ػنبؽم ذات الرتتأ: يدكل الذك تاتظر يل  (1)
 82صم ررجع  نبؽم  ن رم

  115صم ررجع  نبؽم رختنر خ نطل (2)
 ( 123( كالرندة )121*  بتظر: ر ثنؽ ركرن األ ن ل تص الرندة )

  87صم ررجع  نبؽم ن رملندؿ   (3)
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 رػػة تتر ػػؼ لجر  ص جػػندكلاػػأ الػػر ـ رػػف ذلػػؾ يىػػد ا ػػتررت جهػػكد األرػػـ الرت ػػدة يػػل ر نكلػػة 
كالػػذم تػص لاػػأ تتر ػػؼ م ـ الػػذم اعػرتن لػػا  ػنبىنن 1974لتػػنـ  3314يػػرار رتػـ  إصػدارالتػدكاف يػػتـ 

ـ كا ػػت رنالن لاجهػػكد يػػل إ جػػند تتر ػػؼ لجر رػػة التػػدكاف تػػـ لىػػد 2010كيػػل لػػنـ م لجر رػػة التػػدكاف
رػػػف  123( رػػػف الرػػػندة 1رػػػهترر  ربػػػنال اال تترا ػػػل لتظػػػنـ ركرػػػن األ ن ػػػل كذلػػػؾ لتطب ػػػؽ الىىػػػرة )

التظػنـ األ ن ػػل لار  رػػة كالتػػل طنلبػػت األرػػ ف التػنـ لألرػػـ الرت ػػدة بتىػػد رػػهترر ا تترا ػػل لاتظػػر 
( 8) يػػل بم تتػػد الت لاتظػػنـ بتػػد تىػػنذي ب ػػبع  ػػتكات كلتػػؿ بهػػـ رػػن تػػص لا ػػا الرػػهترر هػػك الرػػندة

 تتتل جر رة التدكاف ت نـ عػخص رػن لػا ك ػع األ ن لر رر كالتل جن  ي هن" أل راض هذا التظنـ 
 ر تا يتالن رف الت  ـ يل الترؿ ال  ن ل بك الت  رم لادكلة بك ررف تكج ا هذا الترػؿ لتخطػ ط بك 

كتطنتػػا اتتهن ػػنن كا ػػ نن لر ثػػنؽ  كخطكرتػػابك بػػد  بك تتى ػػذ يتػػؿ لػػدكاتل بعػػ ؿ    ػػـ طنبتػػا  إلػػداد
(  تتػل بيتػنؿ 1األرـ الرت دة" ك ذلؾ الىىرة الثنت ة رف ذات الرندة تصت لاأ بتػا" أل ػراض الىىػرة )

التدكاف ا ػتترنؿ الىػكة الر ػا ة رػف جنتػب دكلػة رػن  ػد  ػ ندة دكلػة بخػرل بك  ػالرتهن اصتا ر ػة بك 
كتتطبػػػؽ صػػػىة يتػػػؿ م ا ػػتىاللهن ال  ن ػػػل بك بػػػ م طر ىػػة بخػػػرل تتتػػػنرض رػػع ر ثػػػنؽ األرػػػـ الرت ػػدة

ار الجرت ػػة نن لىػػر  ػػرب بك بدكتػػا كذلػػؾ كيىػػ بػػءلالف ػػكا  م التػػدكاف رػػع بم يتػػؿ رػػف األيتػػنؿ التنل ػػة
  (2)"1التنرة لألرـ الرت دة 

 ألمتػػا تػػد تػػـ تتر ػػؼ جر رػػة التػػدكاف ب تػػا جتاػػا ال ػػنبىة  ت ػػا ب  ومػػف خػػ ؿ  ػػص المػػادة
عخص رن لػا تػرار   ن ػل بك تػرار ل ػ رم كتػد بك اػت االختصػنص إلػأ الر  رػة الجتنا ػة الدكل ػة 

نرس ن  ي ػػػا"  جػػػكز لار  رػػػة بف ترػػػر ػػػرر رػػػف تىػػػس الىػػػرار كالػػػذم جػػػ 15كذلػػػؾ كيىػػػنن لػػػتص الرػػػندة 
كهتػػن ب   ػػنـ هػػذي الرػػندة ك ػػذلؾ تػػد جتاػػت التظػػر يػػل جر رػػة م 3اختصنصػػهن بعػػ ف جر رػػة التػػدكاف

كالتػػػػل تصػػػػت لاػػػػأ بتػػػػا" ترػػػػنرس الر  رػػػػة  (31/3)ـ كذلػػػػؾ كيىػػػػنن لاىىػػػػرة 2017التػػػػدكاف بتػػػػد لػػػػنـ 
خػػذ ب  اب ػػة دكؿ بطػػراؼ اختصنصػػهن لاػػأ جر رػػة التػػدكاف كهتػػن ب   ػػنـ هػػذي الرػػندة كبركجػػب تػػرار  ت

م ت نكم ب اب ة الرطاكبة اللترند تتد الت لاأ التظنـ األ ن ػل كذلػؾ بتػد األكؿ رػف  ػنتكف الثػنتل"
لاأ بتا " ي رن  تتاػؽ بدكلػة ل  ػت ل ػك يػل هػذا التظػنـ ال  ر ػف (15/5)ك ذلؾ يىد تصت الرندة 

                                                             

    1974 د  ربر األكؿ  نتكف 14 بتنر خ الرهرخ( 29-د) 3314ترار  ((1
 ـ2010رف ترار رهترر  ربنال لتنـ  8اتظر بنتل الرندة  (2)

 /ب/ج(13كيىنن لتص كيىنن لارندة )  ((3
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هػػػن ركاطتػػػك تاػػػؾ الدكلػػػة بك لار  رػػػة بف ترػػػنرس اختصنصػػػهن الرتتاػػػؽ بجر رػػػة التػػػدكاف لتػػػدرن  رت ب
 " إتا رهنترت ب لاأ 

كرػػف خػػػالؿ رػػن  ػػػبؽ تبػػ ف بف الر  رػػػة يىػػط ترػػػنرس اختصنصػػهن لاػػػأ الػػدكؿ األل ػػػن  برػػػن 
الػػدكؿ الغ ػػر بل ػػن  يػػال ترػػنرس الر  رػػة اختصنصػػهن لاػػ هـ كهػػذا رػػن ب دتػػا الىىػػرة )د( رػػف تىػػس 

دراجهػن جهػكد األرػـ الرت ػدة يػل  كهتػن تػرلم (1)الرندة" رف دكلػة طػرؼ" إ جػند تتر ػؼ لهػذي الجر رػة كا 
 ػػػرف اختصػػػنص الر  رػػػة الجتنا ػػػة الدكل ػػػة كذلػػػؾ لرػػػن ترثاػػػا هػػػذي الجر رػػػة رػػػف خطػػػكرة لاػػػأ برػػػف 

  البعر ة كال اـ الدكل  ف

إال بتػا تػنـ  2010 رل البن ث بتا كبنلر ـ رف تتر ؼ جر رة التدكاف يل رهترر  نربنال لتػنـ 
الدكلػػػة رػػػع التاػػػـ بػػػ ف األيػػػراد ال  ىكرػػػكف برثػػػؿ هػػػذي الجػػػرااـ إال  بػػػءيراد الر ػػػهكل ة لأليػػػراد يىػػػط دكف

بتعػػج ع كر ػػن رػػف الدكلػػةم األرػػر الػػذم   ػػتكجب ت ر ػػؿ الدكلػػة الر ػػهكل ة كاأليػػراد رتػػننم كذلػػؾ بػػ ف 
  تت رؿ الدكلة التتك  نت لف هذي الجر رة ك تـ ر ن رة األيراد لاأ رن ارت بكي رف جرااـ

 

                                                             

م كرختػػنر خ ػػنطلم بتػدهن كرػػن 47صم ررجػػع  ػنبؽم ك تػػن ؼ التا رػنتم كرػن بتػػدهن 87صم ررجػع  ػػنبؽم لػندؿ  ػػن رم (1)
م  ا ػة ال ىػكؽم ر ػنلة رنج ػت رم دكر رتظرة األرـ الرت دة يل ال د رػف جر رػة التػدكافم ك  دم لندؿم 31صم ررجع  نبؽ

 كرن بتدهن 181صم ررجع  نبؽم كرن بتدهن ك رعند ال  د 22صم ـ2010م جنرتة الجزاار
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 المطمب الثا  
 جريمة العدوافبتعريؼ المعوقات 

كدخاػػػػت م إف جر رػػػػة التػػػػدكاف هػػػػل رػػػػف بخطػػػػر الجػػػػرااـ التػػػػل تصػػػػت لا هػػػػن الىػػػػكات ف الدكل ػػػػة
اختصػػنص الر  رػػة الجتنا ػػة الدكل ػػة كيىػػنن لتػػدد رػػف الىػػرارات التػػل صػػدرت رػػف الجرت ػػة التنرػػة لػػألـ 

ـ لػػف 2010ك ػػذلؾ الىػػرار الػػذم صػػدر يػػل لػػنـ م ـ1974لتػػنـ  3314الرت ػػدة كبهرهػػن تػػرار رتػػـ 
رػػهترر  ربػػنال كالػػذم بكرد ي ػػا تتر ػػؼ لجر رػػة التػػدكاف ك ػػدد بعػػ نلهن كالر  رػػة الرختصػػة بػػنلتظر 

لػػػؾ كبػػػنلر ـ رػػػف هػػػذي الجهػػػكد الربذكلػػػة لتتر ػػػؼ هػػػذي الجر رػػػة يىػػػد ظهػػػرت التد ػػػد رػػػف كرػػػع ذم ي هػػػن
ـ الرت ػػدة كالتػػل بدت إلػأ اتى ػػنـ التػنلـ )الػػدكؿ األل ػن ( يػػل األرػم الرتكتػنت لتتر ػؼ هػػذي الجر رػة

دخنلهػػػن  ػػػرف اختصػػػنص الر  رػػػة الجتنا ػػػة الدكل ػػػة كبػػػ ف  بػػػ ف رتنر ػػػ ف لتتر ػػػؼ هػػػذي الجر رػػػة كا 
 ره د ف لاأ هذا التتر ؼ 

 ا تجاه ا وؿ وهو ا تجاه المعارا لتعريؼ جريمة العدواف:

كتػد تػػزلـ هػذا الكال ػػنت الرت ػدة األرر   ػػة ر ػتتدة يػػل ذلػؾ إلػػأ رجركلػة رػػف ال جػا الىنتكت ػػة 
 (1)م ال  ن  ة كالترا ة كالتل  ركف ي هن ب ف ترؾ تىد ر هذي الجر رػة لرجاػس األرػف كالى ػن  الػدكللك 

كتد تنلت الرت دثة لف الكيد األرر  ل بهذا الصػدد "بػ ف إدراج جر رػة التػدكاف تث ػر رعػ اة التتر ػؼ 
 تترػد تتر ىػنن  كرع اة دكر رجاس األرف كتنلت بتهن رع  ة ي رن إذا  نف الرهترر  ػكؼ   ػتط ع بف
لتػنـ  3314رر  نن رف بجػؿ إتػرار الر ػاكل ة الجتنا ػة تبػؿ الغ ػر كب ػنؼ بػ ف تػرار الجرت ػة التنرػة 

/د( ال   ػػنكؿ تتر ػػؼ جر رػػة التػػدكاف  جر رػػة يرد ػػة كرػػن يتاػػا هػػك رجػػرد ت ػػرار 29) ـ يىػػرة1974
بركجػب الر ثػػنؽ صػ غة ر ثػنؽ تكرربػػكرغ كبف الىصػؿ يػل التػػدكاف  ػنف رهرػػة ررتك ػة لرجاػس األرػػف 

كرجاػػػس األرػػػف ك ػػػدي   ػػػتط ع بف  تخػػػذ التػػػداب ر الى ػػػر ة التػػػل تتتبػػػر  ػػػركر ة إذا ار ػػػد التصػػػدم 
  (2)لاتدكاف كتدارؾ الركتؼ"

                                                             

  14صم ررجع  نبؽم لبد الىندر الىهكجل (1)
  كرن بتدهن 7صم ررجع  نبؽم ك  دم لرر 130صم ررجع  نبؽم ذات الرتتأ: لبد البن ط ر دةاتظر يل  (2)
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ك ذلؾ األرر يىد ت دث رتدكب دكلة اال تالؿ اص راا ال يل هذا الصدد ب تا" لاأ الر ـ رػف 
ؿ لهػػذا التتر ػػؼ يعػػؿ يػػل  ػػد ذاتػػا ك ترتػػب لػػدـ بهر ػػة التتر ػػؼ كلػػدـ  ىن تػػا يهػػك يػػنرغ كاف التكصػػ

ك ذلؾ األرر يىد لنرض رتػدكب الكيػد البن  ػتنتل إدراج جر رػة التػدكاف لا ا ال ث ر رف الرخنطر"  
 ػرف اختصػنص الر  رػة الجتنا ػة كاك إ جػند تتر ػؼ لهػن كب ػنؼ ب تػا"  كايػؽ لاػأ بف تػدرج بعػػتع 

نرض إدراج التػدكاف كذلػؾ ب ػبب طب تتػا الخالي ػة الجرااـ كالتل هل ر ؿ االهترنـ الدكلل ب د بتا  ت
تتتبػػري  ث ػػر رػػف الػػدكؿ كرتهػػن بن  ػػتنف   ػػر راػػـز كهػػك   ن ػػل  3314كذلػػؾ بف تػػرار رتػػـ م الجدل ػػة

كب  ػػنن هتػػنؾ التد ػػد  ػػـ الػػدكؿ األخػػرل التػػل ري ػػت إدراج هػػذا التتر ػػؼ  ػػرف  ب ثػػر رتػػا تػػنتكتل"
رتػػػذرل ف بػػ ف ر ثػػنؽ األرػػػـ الرت ػػدة كرػػػن   ك ػػا رػػػف م الر  رػػة الجتنا ػػة الدكل ػػػة كا  جػػند تتر ػػػؼ لهػػن

كهػذا لرت ػا صػال  نت كالػذم م ( تتتاػؽ ب ىػظ ال ػالـ كاألرػف الػدكل  ف10/11/14تصكص الركاد )
 بدكري  غتل لف تتر ؼ لجر رة التدكاف 

بف  ػػػؿ رػػف إ ػػراا ؿ كالكال ػػػنت الرت ػػدة األرر   ػػػة تػػد لنر ػػك ك ػػػا تتر ػػؼ لهػػػذي  هتػػن تجػػدك 
يػػػءف البنلػػػث لػػػريض التتر ػػػؼ لهػػػذي الجر رػػػة رػػػف طػػػرؼ دكلػػػة  جهػػػة تظػػػر البن ػػػثك كرػػػف م الجر رػػػة

اال ػػػتالؿ إترػػػن هػػػك دايػػػع   ن ػػػل تػػػنتكتل كالػػػذم  ترثػػػؿ يػػػل الرراك ػػػة ال  ن ػػػ ة لا  ػػػنف الصػػػه كتل 
م كالتهػػػرب رػػػف الىػػػكات ف الدكل ػػػة التػػػل  ػػػكؼ تال ىهػػػن لرػػػن تػػػتا لتهػػػن رػػػف جػػػرااـ ب ػػػؽ الػػػدكؿ الترب ػػػة

رغػػػرب كالبراز ػػػؿ إ جػػػند تتر ػػػؼ لجر رػػػة التػػػدكاف كبتهػػػن تى ػػػؿ ا ػػػتبتند كلنر ػػػت  ػػػؿ رػػػف تر  ػػػن كال
التػػػدكاف رػػػف الجػػػرااـ التػػػل تػػػدخؿ  ػػػرف اختصػػػنص الر  رػػػة تظػػػران لصػػػتكبة التكصػػػؿ لتتر ػػػؼ لهػػػن 

  (1)ك ذلؾ دكر رجاس األرف ي هن

 ر ػف الػرد لاػأ هػذي اآلرا  بػ ف رجاػس األرػػف كدكري خنصػة يػل الر ػناؿ التنرػة  ر ػف اف  ػػتـ 
 ػػا ب ػػؽ الى تػػك كب  ػػن بخصػػكص التصػػكص التػػل ت ىػػل ل ىػػظ األرػػف كال ػػاـ الػػدكل  ف يءتهػػن الترا

كب  ػػنن إف االخػػتالؼ يػػل تتر ػػؼ جر رػػة التػػدكاف كالتػػ خ ر يػػل إ جػػندي ال  تتػػػل م تتتبػػر   ػػر  ني ػػة
كالػذم  ػكؼ   ػنلد األرػـ الرت ػدة يػل م بنل ركرة إلأ لدـ الر نكلة يل إ جند تتر ؼ لهذي الجر رػة

                                                             

جر رػة التػدكاف م كبػدكر ر رػد ببػك هك رػؿم كرػن بتػدهن 122صم ررجػع  ػنبؽم اتظر يل ذات الرتتػأ: لبػد البن ػط ر ػدة (1)
م كرػػن بتػػدهن 16صم ـ2012م  كجػػد دكلػػة ال مجنرتػػة نؿ الب ػػتم ب ػػث رىػػدـ لر ػػنؽ الىػػنتكف الػػدكلل التػػنـم يػػل الىػػنتكف الػػدكلل

  كرن بتدهن 7صم ررجع  نبؽم ك دم لرر
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الرهػػنـ الررتك ػػة لهػػن ل ىػػظ األرػػف كال ػػاـ الػػدكل  ف كتت ػػ ف  ػػؿ رػػف الرتتػػدم كالرتتػػدل لا ػػا اتجػػنز 
 كا  ىنع التىكبة الرتن بة ب ىا 

 الدوؿ المؤيدة إليجاد تعريؼ لجريمة العدواف:ا تجاه الثا   

كتزلرت هذا االتجني جر ع الدكؿ الترب ػة ك ػذلؾ  ػؿ رػف االت ػند ال ػكي تل ك نلب ػة دكؿ التػنـ 
تتر ػؼ لهػذي الجر رػة ر ػتتدة يػل ذلػؾ إلػأ التد ػد رػف ال جػا الىنتكت ػة  إ جػندلتل تتجا إلأ  ركرة ا

تتر ؼ لهذي الجر رػة  ػكؼ  ػهدم إلػأ ت   ػد  إدراج  ث بف الدكؿ الره دة تد التبرت بف م كال  ن  ة
كرػف  ػرتهن  كهػذا رػن ب دتػا  ػؿ رػف الكيػكد الترب ػةم ربدب العرل ة يل رجنؿ الىنتكف الػدكلل الجتػنال

رصػر ك ػػكر ة   ػث ت ػػدث الكيػػد ال ػكرم كتػػنؿ ب تػػا" تر ػ ف الر  رػػة رػػف رال ىػة ررت بػػل التػػدكاف 
ك ػػذلؾ األرػػر يىػػد ت ػػدث الكيػػد الرصػػرم ره ػػدان م بكصػػىا جر رػػة  ػػد ال ػػالـ بدتػػة كبرت ػػنر كا ػػد"

 ؿ بت ػأ  ركرة تتر ؼ هذي الجر رة" ب دت رصر داارنن إدراج التدكاف  ػرف هػذي الجػرااـ ألتهػن تعػ
كبيظػػع الجػػرااـ يػػل  ػػؽ البعػػر ة كالتػػل ال  ر ػػف بف تتػػرؾ بػػال لىػػنب كرػػف تظػػنـ ت ػػن  جػػن  ل ػػدلـ 
التدالػة يػل الرجترػع الػػدكلل   " ك ػذلؾ ب ػد الكيػد األردتػػل لاػأ رػن ت ػدث بػػا  ػؿ رػف الكيػد ال ػػكرم 

تػػػنتكتل كالرصػػرم   ػػث تػػنؿ ب تػػا"  ه ػػػد إدراج التػػدكاف يػػل التظػػنـ األ ن ػػػل إذا بر ػػف صػػكغ إطػػنر 
 ػػا ـ" كرػػف الرال ػػظ بف الكيػػد األردتػػل تػػد اعػػترط يػػل ركايىتػػا إ جػػند صػػ ن ة تنتكت ػػة لهػػذي الجر رػػة 

لاػػػأ الت ػػػس رػػػف الكيػػػد م كالػػػذم  ظهػػػر ركتػػػؼ الكيػػػد األردتػػػل بػػػنلركتؼ ال  ػػػندم ب ثػػػر رػػػف الره ػػػد
 تهػػن" الرصػػرم كال ػػكرم الػػذم طنلػػب كبعػػدة لاػػأ  ػػركرة إدراج تتر ػػؼ لهػػذي الجر رػػة كاصػػىنن إ نهػػن ب

كبػػدكرتن تػػثرف ركتػػؼ  ػػؿ رػػف  ػػكر ن كرصػػر كاألردف يػػل الت   ػػد لاػػأ إدراج م بت ػػأ كبيظػػع الجػػرااـ"
كرف الجػد ر ذ ػري بػنف يرت ػن اتجهػت إلػأ م هذي الجر رة  رف اختصنص الر  رة ك ركرة تتر ىهن

دراجا  رف اختصنص الر  رة الجتنا ػة الدكل ػة كل ػ ف لاػأ الىر ؽ الره د لتتر ؼ جر رة التدكاف كا 
 ب نس عرط ف كهرن:

  بتا  تبغل بف   كف بنصر نف الركايىة لاأ تتر ؼ دت ؽ ككا ا برن ي ا ال ىن ة  1

 ركرة إبىن  الصاة الرتن بة رع رجاس األرػف يػال  ر ػف لار  رػة بف تتتػنكؿ بم ت ػ ة إال   2
رػػن يػل رب ػػا إلػػأ  ويتجػػه الباحػػثم بتػد بف  ىرهػػن رجاػػس األرػف يػػل بف يتػػالن لػػدكات نن تػد كتػػع"

ت دث با الكيد الىرت ل رف  ركرة اف   كف التتر ؼ تبؿ الركايىػة لا ػا رػف الػدكؿ كا ػ نن 
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برن   ىل كدت ؽ كهذا الذم  كؼ  هدم إلػأ لػدـ التى ػ رات الخنطاػة لاتػدكاف كل ػف ب ػ ؼ 
( ب تا  جب بف   كف كا  نن كدت ؽ برن   ىػل رػع ررالػنة 1لاأ عرط الكيد الىرت ل الىىرة )

فػػ ف ( 2رػػن بخصػػكص الىىػػرة )م ل كررالػػنة التتر ػػؼ لهػػذا التطػػكر كتتن ػػبا رتػػاالتطػػكر الػػدكل
 ختاػػؼ رػػع االتجػػني الىرت ػػل يػػل بف   ػػكف رجاػػس األرػػف هػػك رػػف  ىػػر التػػدكاف رػػف  الباحػػث

كل ػػػف بف تك ػػػؿ الرهرػػػة م لدرػػػا كذلػػػؾ لرػػػن بعػػػرتن  ػػػنبىنن ب تػػػا  ر ػػػف الترا ػػػا ب ػػػؽ الى تػػػك
الجرت ػة التنرػة لرجاػس األرػف يػل كتىػا كال ىػنظ لاػأ التتى ذ ة لرتع التػدكاف بتػد إتػراري رػف 

كب ػػد االت ػػند ال ػػكي تل لاػػأ بف جر رػػة التػػدكاف تتتبػػر هػػل الجر رػػة م ال ػػاـ كاألرػػف الػػدكل  ف
األ ثر ك ع ة كيظنلػة كال بػد رػف إدراجهػن يػل اختصػنص الر  رػة الجتنا ػة كألتهػن  ث ػران رػن 

 إ طنل ػن ػؿ رػف ل ب ػن كبلرنت ػن كال نبػنف ك كتد ببدت م ترت ب  د اصت نت ة  جز  رف ال ركب
 ػػػدهن لاػػػأ إدراج جر رػػػة التػػػدكاف  ػػػرف اختصػػػنص الر  رػػػة الجتنا ػػػة ه كال ػػػك د كباج  ػػػن ت

الدكل ػػة كا  جػػند تتر ػػؼ لهػػن لرػػن ترثاػػا رػػف يظنلػػة كت ػػكة  ػػد البعػػر ة كلرػػن  ترثػػؿ رػػف تهد ػػد 
  (1)تنتا لتهن

ي الجر رػة لرػن تعػ اا رػف تهد ػد لاػأ ارػف رع الىر ػؽ الره ػد ص جػند تتر ػؼ لهػذ ويتجه الباحث
ك ػػ ندة الدكلػػػة الرتتػػػدل لا هػػػن بكالن ك ػػػ ندة الرجترػػػع الػػدكلل كالرصػػػنلا الدكل ػػػة ثنت ػػػنن كرػػػن ترثاػػػا رػػػف 

  ػػث بف جر ػػع الجػػرااـ التػػل ترت ػػب تػػدخؿ جر رػػة التػػدكاف  جػػز  رتهػػن م خطػػكرة لاػػأ برػػف البعػػر ة
   ر الربنعر   بك كا   نتت بع اهن الربنعر 

 
 
 
 
 
 

                                                             

م كرػن بتػدهن 13صم ررجع  نبؽم كلبد البن ط ر دةم كرن بتدهن 8صم ررجع  نبؽم اتظر يل ذات الرتتأ:  دم لرر (1)
 كرن بتدهن 260صم ررجع  نبؽم كبنرلة الرىد لم كرن بتدهن23صم ررجع  نبؽم كلندؿ  ن رم
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 المبحث الثا  
 جريمة العدواف وأشكاؿ أركاف

 توهيذ وتقسين:

رك ػػػػكع التػػػػدكاف كتتر ىػػػػا يػػػػل الر  رػػػػة الجتنا ػػػػة الدكل ػػػػة كتظنرهػػػػن  تتػػػػنكؿ البن ػػػػثبتػػػػد بف 
كتتريتػن لاػػأ الرتكتػنت التػػل بدت م األ ن ػل كيػل  ػػؿ رػف الرتظرػنت الدكل ػػة كجنرتػة الػػدكؿ الترب ػة

تػراري يػل تظػنـ ركرػن األ ن ػل إلػل  كرتػن هػذا كتتريتػن لاػأ إلأ لدـ إ جند تتر ؼ لجر رػة التػد كاف كا 
 جػػا  ػػػؿ رػػػف الىر ػػػؽ الره ػػػد كالىر ػػػؽ الرتػػنرض لهػػػذا التتر ػػػؼ كصدراجهػػػن يػػػل اختصػػػنص الر  رػػػة 

يػػػل هػػػذا الرب ػػػث بر ػػػنف كبعػػػ نؿ جر رػػػة  سػػػيت اوؿ الباحػػػثكبتػػػن  لاػػػأ رػػػن  ػػػبؽ م الجتنا ػػػة الدكل ػػػة
 إلأ ثالث رطنلب  نلتنلل:التدكاف ك  ى ـ البن ث هذا الرب ث 

 :الر ف الرندم كالر ف الرتتكم المطمب ا وؿ  
 :  الر ف العرلل كالر ف الدكلل المطمب الثا  
 :بع نؿ جر رة التدكاف المطمب الثالث  
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 المطمب ا وؿ
 الركف المادي والركف المع وي لجريمة العدواف

 أوالً: الركن الوادي:

الرعػترؾ بػ ف جر ػع الجػرااـ  الػر فك تتبر هػك م ال اكؾ التدكاتل تى ا  ترثؿ الر ف الرندم يل
كرن  رز هذا الر ف لف   ػري رػف األر ػنف م كل ة بك جرااـ داخا ة  رن ذ رتن  نبىنن جرااـ د كا   نتت 

بػ ف الجر رػػة ال تىػػع إال بػا ررػػن  تتػػل بنل ػػركرة بتػا ال تخاػػك بم جر رػػة بك بم يتػؿ جررػػل رػػف هػػذا 
 تتل ب تػا  جػب بف  ىتػرف بنل ػاكؾ الخػنرجل الرارػكس لاجر رػة كالػذم  تػد اتت ن ػنن لهػن الر ف كالذم 

كرػػف الرتػػركؼ بػػ ف اصرادة ك ػػدهن دكف بف تىتػػرف بنلىتػػؿ الخػػنرجل الر  ػػكس م يػػل التػػنلـ الخػػنرجل
كالذم  ج د اصرادة يل ت ى ؽ الىتؿ الجررػل لاػأ برض الكاتػع ال  تتبػر جر رػة  تنتػب لا هػن  ػكا  

بم بف الىػنتكف ال -كاألي ػنر اآلرا ىنتكف الدكلل بك الىنتكف الداخال كذلؾ لتدـ كجكد تص  جػـر يل ال
  (1)كالتل ال  رايىهن برر خنرجل  تبر لتهن -  خذ بنلتكا ن

كرػف الجػد ر ذ ػري ك رػػن بعػرتن  ػنبىنن بػ ف الىػػنتكف الػدكلل  ىػرؽ يػل الػػر ف الرػندم بػ ف الجر رػػة 
لاػػأ الت ػػس رػػف الىػػنتكف الػػداخال كالػػذم ال  تتبػػر الجر رػػة الغ ػػر تنرػػة  التنرػػة كالجر رػػة الغ ػػر تنرػػة

  ػػث بف الىػػنتكف الػػدكلل  تتبػػر بف رجػػرد التخطػػ ط بك التى  ػػر الرت ػػنب جر رػػة يءتػػا  تنتػػب م جر رػػة
( رف الا ػة تكرربػكرغ كالتػل التبػرت 6( رف الا ة طك  ك كالرندة )7لا هن كذلؾ كيىنن لتص الرندة )

ك ػػذلؾ يػػل رعػػركع تىتػػ ف الجػػرااـ م ب التدكات ػػة رػػف التصػػرينت التػػل  تنتػػب لا هػػنبف التخطػػ ط لا ػػر 
( رتػػػا لاػػػأ بتػػا"  ػػػؿ تهػػدم بػػػنلاجك  إلػػػأ 2/2الدكل ػػة  ػػػد برػػف ك ػػػاـ البعػػػر ة  يىػػد تصػػػت الرػػندة )

التدكاف تىـك با  اطنت دكلة  د بخرل   ( ك ت ا رف تػص الرػندة بػ ف الىػنتكف الػدكلل تػد بلطػأ 
يجتػػؿ بف رجػػرد التخطػػ ط لعػػف لػػدكاف بك  -الىػػكات ف الكتنا ػػة -رػػة الغ ػػر التنرػػة بكبهر ػػة  ب ػػرة لاجر 

كلاػػر ف الرػػندم ثػػالث لتنصػػر م بم يتػػؿ  هػػدد األرػػف كال ػػاـ الػػدكل  ف جر رػػة  تنتػػب لا هػػن الىػػنتكف
التالتػػػة ال ػػػػبب ة بػػػ ف ال ػػػاكؾ الخػػػػنرجل م التت جػػػة الرترتبػػػة لاػػػػأ ال ػػػاكؾم كهػػػل )ال ػػػاكؾ الخػػػػنرجل

  ػػػث بتػػػا  رثػػػؿ الىػػػنتكف م ك تتبػػػر ال ػػػاكؾ رػػػف بهػػػـ لتنصػػػر الػػػر ف الرػػػندمم ل ترتبػػػتكالتت جػػػة التػػػ
كلا ػػػاكؾ صػػػكرت ف برػػػن بف   ػػػكف م الرعػػػترؾ بػػػ ف جر ػػػع الجػػػرااـ  ػػػكا   نتػػػت دكلػػػة بك جػػػرااـ كطت ػػػة

                                                             

  276صم ررجع  نبؽم تن ؼ التا رنف (1)
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يهػك بف  ػتـ اال ػتخداـ الىتػؿ لاىػكة كالػذم  اص جػنبلبرػن ال ػاكؾ م (1)بك اف   ػكف  ػاكؾ  ػابل إ جنبل
برػن ال ػاكؾ ال ػابل يهػك بف ال م ؿ الجر رة كجتاهن كاتتػنن ر  ػكس رػف دكلػة  ػد بخػرل ترثؿ يل يت

 تـ اتخنذ التداب ر الالزرة لرتع التدكاف كهتن  تتبر جر رة  تنتب لا هن رف الىػنتكف الػداخال كالىػنتكف 
ارتتػػنع لػػػف يتػػػؿ"  بكياػػك رجتتػػػن لاػػأ الجر رػػػة كتتر ىهػػن تجػػػد ب تهػػن هػػػل "  ػػؿ يتػػػؿ م الػػدكلل  ػػػذلؾ

  تنتب لا ا الىنتكف 
لتػػػػنـ  3314( رػػػف الىػػػػرار 1ك ترثػػػؿ الػػػػر ف الرػػػػندم يػػػل جر رػػػػة التػػػػدكاف كيىػػػنن لػػػػتص الرػػػػندة )

 بك ال ػػ ندة  ػػد دكلػػة بكا ػػطةم الر ػػا ة الىػػكة ا ػػتخداـ هوو  التػػدكاف": األكلػػأ الرػػندةـ ب تػػا" 1974
 ر ثػػػنؽ رػػػع تتتػػػنرض  نتػػػت طر ىػػػة ب  ػػػة بكم بخػػػرل لدكلػػػة ال  ن ػػػل اال ػػػتىالؿ بك اصتا ر ػػػة ال ػػػالرة
" بػػػ ف الرعػػرع تػػػد جتػػؿ الىتػػؿ الرػػػندم لاجر رػػة هػػػك التتر ػػؼ هووو   يػػل ربػػ ف كه  رػػػن الرت ػػدة األرػػـ

برػن يػل الرػهترر اال تترا ػل لتظػنـ ركرػن م ا تخداـ الىكة الر ا ة كالذم   كف رف دكلػة  ػد بخػرل
 التظػػنـ هػػذا اضأل ػػر ( ر ػػرر لاػػأ بتػػا" 8/1ـ يىػػد تػػص يػػل الرػػندة )2010األ ن ػل ) ربػػنال( لتػػنـ 

 الترػػػؿ يػػػل الػػػت  ـ رػػػف يتػػػال  ر تػػػا ك ػػػع لػػػام رػػػن عػػػخص ت ػػػنـ" التػػػدكاف جر رػػػة" تتتػػػلم األ ن ػػػل
 يتػػػؿ بك تتى ػػػذ بػػػد  بك إلػػػداد بك بتخطػػػ طم الترػػػؿ هػػػذا تكج ػػػا رػػػف بك لادكلػػػة الت ػػػ رم بك ال  ن ػػػل
ىػػد جتػػػؿ " يالرت ػػدة األرػػـ لر ثػػنؽ كا ػػ ن اتتهن ػػػنم كتطنتػػا كخطكرتػػا طنبتػػا ب  ػػـم  عػػ ؿ لػػدكاتل

الىتػؿ التػدكاف هػك بف  ىػـك عػخص رػن لػا ك ػع كالػذم  ر تػا رػف الػت  ـ ال  ن ػل بك الت ػػ رم بم 
بك بف  ىػـك بػنلتخط ط كالتكج ػا لىتػؿ م بف  ىـك بنال تخداـ الىتؿ لاىػكة الت ػ ر ة كهػل الجر رػة التنرػة

 3314ر ػػؼ رتػػـ ك تتبػر هػػذا التتر ػػؼ بدؽ كبعػرؿ رػػف تتم لػدكاف كهػػك الجر رػػة الغ ػر تنرػػة لاتػػدكاف
كالػػػذم التبػػػر يتػػػؿ التػػػدكاف هػػػك اال ػػػتخداـ الىتػػػؿ لاىػػػكة الت ػػػ ر ة رػػػف عػػػخص رتػػػ ف كالػػػذم   ػػػرا 

ك ترثػؿ ال ػاكؾ يػل الجر رػة الدكل ػة بػ ف  ػتـ االلتػدا  م بنلرراك ة رف الدكؿ يػل ت د ػد هػذا العػخص
ؿ خطػػكرة لاػػأ رػػف دكلػػة  ػػد دكلػػة بخػػرل بػػنلىكة ررػػن  تػػتا لتػػا تهد ػػد لا ػػاـ كاألرػػف الػػدكل  ف ك عػػ 

برػػن التت جػػة يهػػل رػػن ترتػػب لاػػأ يتػػؿ التػػدكاف رػػف ب ػػرار كدرػػنر لادكلػػة الرتتػػدل م الرصػػنلا الدكل ػػة
كالتالتة ال بب ة هػل ت ػنـ الدكلػة بعػف التػدكاف كالػذم ترتػب لا ػا تت جػة كهػل م لا هن كاصبندة البعر ة

 أ الرجترع الدكلل الدرنر ال ال بك الجزال اك تهد د لارصنلا الدكل ة كتع  ؿ خطكرة لا
                                                             

ررجػػع م ك ػه ؿ   ػػ ف الىػػتالكمم 277صم ررجػػع  ػػنبؽم كتػن ؼ التا رػػنتم 103صم ررجػػع  ػػنبؽم ر رػد الصػػنلا ركاف (1)
 50صم  نبؽ
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 ثانياً: الركن الوعنىي:

 ػػػرتبط الػػػر ف الرتتػػػكم بػػػنلر ف الرػػػندم بعػػػ ؿ  ب ػػػر يػػػل  ػػػدكث الىتػػػؿ الجررػػػل   ػػػث بتػػػا لػػػك 
جػػؿ التبرهػػن بيػػال بػػد رػػف م صػػدرت األيتػػنؿ دكف كجػػكد إرادة يػػل ت ى ػػؽ هػػذا الىتػػؿ ال تتتبػػر جر رػػة

كتتتبػػر اصرادة م -الػػر ف الرتتػػكم- ىهػػنالىصػػد يػػل ت ى بكجر رػػة  تنتػػب لا هػػن الىػػنتكف كجػػكد اصرادة 
عػػرطنن رهرػػنن لى ػػنـ الجر رػػة يتاػػأ  ػػكاا  ر ػػف التر ػػز بػػ ف األيتػػنؿ التػػل  جػػب الر ػػن لة لتهػػن كبػػ ف 
م التػػل ال ت ػػكف رك ػػكع لار ػػن لة تنتكتػػنن كالتػػل  ترتػػب لاػػل تكايرهػػن ت ػػنـ الر ػػاكل ة الدكل ػػة الجتنا ػػة

م التاػـ-تكم  ترثؿ يل االتجني الغ ر رعػركع لتتصػر ا كهػـلهذا يءف الر ف الرتم كتتتدـ بتدـ كجكدهن
ال ػػرة يػػل ت ى ػػؽ الكاتتػػة الجرر ػػة كالتػػل  ىصػػد بهػػن جر ػػع الصػػكر التػػل تتخػػذهن اصرادة يػػل  -اصرادة

ينلكاتتة الجرر ة جكهرهػن اصرادة األثرػة كالتػل هػل ب ػنس الر ػهكل ة الجتنا ػة يػل م الجر رة لف لردان 
ط ف لكتػػكع الخطػػ  كهػػل التاػػـ كاصرادة كالتػػل ال تتػػكير إال يػػل اصت ػػنف ك كجػػد عػػر م التصػػر ال ػػد ث

الطب تػػل ك ػػدي كالتػػػل  ترتػػب لا ػػا ك ػػػدي الر ػػهكل ة الجتنا ػػػة يػػل إطػػنر الىػػػنتكف الػػداخال بك الىػػػنتكف 
  (1)الدكلل

هـ األر ػنف يػل جر رػة التػدكاف  رػن هػك يػل الجػرااـ األخػرل كالتػل بك تتبر الر ف الرتتكم رف 
  ػػث بف رػػف  ىػػـك بنلىتػػؿ م التػػل ال تػػدخؿ  ػػرف اختصنصػػهن بكف اختصػػنص الر  رػػة تػػدخؿ  ػػر

بك بم عػ ؿ رػف  (2)بك اال ػتىالؿ ال  ن ػل لادكلػة الرتتػدل  لا هػن اصتا رل ىصد با الر نس بنل اـ 
بع نؿ التهد د لارصنلا الدكل ػة كالػذم  ػرتبط بػنصرادة كالىصػد لت ى ػؽ هػذا الىتػؿ كالػذم بػد هلن  رتػب 

ـ لد ػػا يػػل ارت ػػنب الجر رػػة إذ ال بثػػر لابكالػػث لاػػأ تػػكاير الىصػػد الجتػػنال  ػػكا   ػػنف عػػر ىنن بم التاػػ
الهدؼ رتا ت ى ؽ رصا ة الدكلة الرتتدل لا ن بك  نف الهػدؼ رتػا   ػر ذلػؾ رثػؿ االتتىػنـ ب الطرػع 

صػػد لتىػػد بنلىاكبػػنلتظر إلػػأ بتػػض الى ػػن ن يىػػد التبػػر بتػػض الىىػػا بػػ ف رػػف م يػػل ثػػركات تاػػؾ الدكلػػة
كالتبػػػر م التػػدكاتل هػػػك لتصػػػر رػػػف لتنصػػػر جر رػػػة التػػػدكاف يهػػك  ػػػربنن رػػػف الخ ػػػنؿ ك تتبػػػر كاهرػػػنن 

الىصػػد التػػدكاتل يىػػط   ػػدد الر ػػهكل ة التػػل تىػػع لاػػأ بيػػراد جتنا ػػنن جػػرا  ارت نبهػػن الجػػرااـ  ػػد ال ػػاـ 
 ف الػػػر م ك تتبػػػر ك ى ػػػد يػػػل رتريػػػة صػػػ ة االدلػػػن  يػػػل  ػػػؽ الػػػدينع العػػػرلل كرػػػدل رطنبىتهػػػن لاكاتػػػع

                                                             

 كرن بتدهن 52صم ررجع  نبؽم صبر تة خاؼ اهلل (1)
جنرتػػة م  ا ػػة ال ىػػكؽ كالتاػػـك ال  ن ػػ ةم نج ػػت رر ػػنلة رم الػػدينع العػػرلل يػػل الىػػنتكف الػػدكلل التػػنـم الترػػرم زتػػنر رت ػػة (2)

 كرن بتدهن  110صم ـ2011م الجزاارم األخكة رتتكرم
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الرتتػػكم  ػػركر نن لكتػػكع جر رػػة التػػدكاف   ػػث  عػػ ؿ لتصػػران ب ن ػػ نن يػػل هػػذي الجر رػػة  رػػن هػػك يػػل 
  (1)تلاالجرااـ الكطت ة إذ ال  ر ف بف   كف هتنؾ لدكاف دكف تكاير تصد لدك 

هذا الربم كالذم  تتبر الر ف الرتتكم ر تنن جكهر نن لكتػكع الجر رػة   ػث اتػا  ك ر ؿ البن ث رع
لتػػػدا  رػػػف دكلػػػة لاػػػأ دكلػػػة بخػػػػرل دكف بف   ػػػكف هتػػػنؾ تصػػػد جتػػػنال يػػػل ت ى ػػػؽ هػػػػذا ال  كجػػػد ا
( 30كلىد تصت الر  رة الجتنا ة الدكل ػة يػل تظػنـ ركرػن األ ن ػل تػد تصػت يػل الرػندة )م االلتدا 

"رػػن لػػػـ  ػػتص لاػػػأ   ػػر ذلػػػؾ ال   ػػ ؿ العػػػخص جتنا ػػنن لػػػف ارت ػػنب جر رػػػة تػػدخؿ يػػػل  لاػػأ بتػػػا:
لر ػة لاتىػنب لاػأ هػذي الجر رػة إال إذا ت ىىػت األر ػنف الرند ػة رػع  اختصنص الر  رػة كال   ػكف

 تكاير الىصد كالتاـ" 

كرف خالؿ التص ال نبؽ  ت ا ب ف الر  رة الجتنا ػة ال تتتبػر العػخص الػذم ال  تػكير لد ػا 
د ػػا التاػػـ كالىصػػد دكف اف  تػػكاير ل إجرارػػلالتاػػـ كالىصػػد يػػل ت ى ػػؽ الكاتتػػة الجرر ػػة كتػػد تػػنـ بىتػػؿ 

إال بف هػػذا م (2)"كت ػػىط لتػػا الر ػػاكل ة الجتنا ػػة الرترتبػػة لػػف ارت نبػػا لهػػذي الجر رػػةت ىنن لاجػػزا م "ر ػػ
األرػػر  ػػهدم إلػػػأ الت ك ػػؿ كالرراك ػػة رػػػف الػػدكؿ يػػل ت د ػػػد الر ػػاكل ة الجتنا ػػة لاػػػأ ررت ػػب جر رػػػة 

ل ػة تهػدد يرف   ر الرتىكؿ بف  ىـك عخص رف بعخنص الىنتكف الدكلل بنرت نب جر رة دك م التدكاف
تػػكاير الىصػد يػػل ت ى ػػؽ هػػذي  بك  ػكف لد ػػا التاػػـ ب تهػػن جر رػة دكل ػػة  بفال ػاـ كاألرػػف الػػدكل  ف دكف 

كرػػػف الجػػػد ر ذ ػػػري بػػػ ف الر ػػػن ـ الدكل ػػػة التػػػل  ػػػبؽ إتعػػػن هن م الجر رػػػة كالكاتتػػػة التػػػل تتجػػػت لتػػػا
األرػر بنرت نبػا بػ ف الر  رة الجتنا ة الدكل ة بكجبت ب ف   كف لػدل ررت ػب التػدكاف اك الػذم بصػدر 

ك تتبػر م  تكاير لد ا التاـ كالىصد يل ت ى ؽ الىتؿ الجررل ك ػذلؾ بنلت  ػ ر بك التخطػ ط الرت نبهػن
جر رػػة  تنتػػب لا هػػن الىػػنتكف كذلػػؾ كيىػػنن لر ثػػنؽ ر  رػػة  -ر تراػػةالجر رػػة الغ ػػر –رجػػرد التخطػػ ط 

  بعنر البن ث  نبىنن طك  ك كتكرربكرغ  رن 
 

                                                             

 277صم ررجع  نبؽم تن ؼ التا رنت (1)
 286صم ررجع  نبؽم تن ؼ التا رنت (2)
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 المطمب الثا  
 الشرع  والركف الدول  الركف

 أوالً: الركن الشرعي:

 ىصد بنلر ف العرلل هك التص الىنتكتل الػذم بركجبػا  ػتـ تجػر ـ الىتػؿ اك  رػن  تريػا الىىهػن  
كالػذم  ىتػرض كجػكد الػتص الىػنتكتل الػذم  جػـر م (1)ب تا "تص التجر ـ الكاجب التطب ػؽ لاػأ الىتػؿ"
كال  رثؿ هذا الر ف صػتكبة لاػأ صػت د م الىتؿ الجررلالىتؿ كبف هذا التص ركجكد يتالن تبؿ كتكع 

الىػػػنتكف الػػػداخال كالػػػذم   ػػػتتد لاػػػأ الىنلػػػدة العػػػرل ة التػػػل تػػػتص لاػػػأ " ال جر رػػػة كال لىكبػػػة إال 
ب ترػػن الىػػنتكف الجتػػنال الػػدكلل  كاجػػا صػػتكبة يػػل هػػذا الػػر ف ك كجػػد جػػدالن يىه ػػنن كا ػػتنن كذلػػؾ م بػػتص"

كالػػذم  تتػػل بػػ ف الىن ػػل ل ػػل  ىػػـك بت  ػػؼ م لاػػأ التػػرؼ الدكل ػػة ألف الىػػنتكف الجتػػنال الػػدكلل تػػناـ
  (2)ت  ة ال بد لا رف الرجكع إلأ الترؼ الدكلل

ك طاؽ لاأ الر ف العرلل بتدـ رعركل ة ال اكؾ كالذم بركجبػا  ػتـ تجػر ـ الىتػؿ ر ػتتدان يػل 
تصػؼ  بفالىنلػدة كتتتػل هػذي م ذلؾ لتدـ الرعركل ة يل ت   ؼ تنتكتل لا ػاكؾ يػل الرجػنؿ الجتػنال

برػن لاػأ صػػت د م إلػأ دااػرة لػدـ الرعػركل ة الرعػػركل ة  ػاكؾ رتػ ف كصػىنن ر ػدد  خرجػا رػف دااػرة
كلاػػأ الػػر ـ رػػف م تظػػنـ ركرػػن األ ن ػػل لػػـ   ظػػأ الػػر ف العػػرلل بنهترنرػػا إتعػػن الىىػػا الػػدكلل تبػػؿ 

ف الربػػدب تػػناـ لاػػأ ذلػػؾ يػػءف ربػػدب العػػرل ة ركجػػكد يػػل الىػػنتكف الػػدكلل الجتػػنال ك جػػب االلتػػزاـ بػػا ال
ي ػػرة التدالػػة كالتػػرؼ الػػدكلل الػػذم   ػػتتد لاػػأ ي ػػرة التدالػػة كهػػذا رػػن  جتاتػػن تػػرل بتػػا رػػف ال ػػركرم 

كرػػع ذلػػؾ يػػءف م إتػرار ربػػدب عػػرل ة لاجػرااـ كلاتىكبػػنت كلػػك لػـ  ػػتص لا هػػن صػرا ة يػػل كث ىػػة ر تكبػة
ترػن تػرر يػل تصكصػا لاعػرل ة الر تكبػة كتػد تػص  تظنـ ركرػن األ ن ػل لػـ   خػذ بنلعػرل ة التري ػة كا 

يل الرندة الخنر ة لاأ الجرااـ الدكل ة التػل تػدخؿ  ػرف اختصػنص الر  رػة كرػف  ػرتهن جر رػة 
( لاػأ ربػدب العػرل ة كالػذم بدل 23( ك )22كتد تص يل البنب التػنلل يػل  ػؿ رػف الرػكاد)م التدكاف

نتكف الجتػنال الػدكلل إلػأ العػرل ة إلأ اتتىؿ الىػنتكف الػدكلل رػف العػرل ة التري ػة الرػ خكذ بهػن يػل الىػ
ك تتبػر رػف الرهػـ اف  ػتـ إ ػنية الػتص الىػنتكتل يػل م الر تكبة كالردكتة يل التعػر ع الػدكلل الجتػنال

                                                             

 68صم 1998م الجزاارم د كاف الرطبكلنتم الجز  األكؿم عرح تنتكف التىكبنت الجزاارمم لبد اهلل  ا رنف (1)
 41صم ررجع  نبؽم صبر تة خاؼ اهلل (2)
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ك ه ػد تطػػكر الىػنتكف الػدكلل رػػن م ظػؿ الىػنتكف الجتػػنال الػذم   ػتتد يػػل ب  نرػا لاػأ الىكالػػد التري ػة
ـ كالػذم تػص 2010( ر ػرر لتػنـ 8يػل الرػندة )تص لا ا رػهترر  ربػنال اال تترا ػل لتظػنـ ركرػن 

  (1)لاأ جر رة التدكاف  رن بعرتن  نبىنن 

 ثانياً: الركن الذولي:

كذلػػؾ ألف األر ػػنف  ػػنبىنن الػػذ ر م إف رػػن  ر ػػز الجر رػػة الدكل ػػة لػػف   رهػػن رػػف الجػػرااـ الداخا ػػة
رن ػػػة لارصػػػنلا تعػػػترؾ رتهػػػن يػػػل الجر رػػػة الداخا ػػػة كهػػػك  تتبػػػر رػػػف بهػػػـ األر ػػػنف التػػػل تج ػػػد ال 

" الػػر ف الػػذم ال وجهػػة  ظػػر الباحػػث بأ ػػهكالرىصػػكد هتػػن بػػنلر ف الػػدكلل رػػف م كال ىػػكؽم (2)الدكل ػػة
ك ىصػػػد م   ػػػكف إال يػػػل الجر رػػػة الدكل ػػػة كالػػػذم  رػػػس برصػػػنلا ك ىػػػكؽ كا ػػػتىالؿ الػػػدكؿ ك ػػػ ندتهن"

دة دكؿ بك بتػن  لػ بكف الدكلل لجر رة  رب االلتدا  هك كجكب كتكع  رب التدكاف بن ـ دكلػة  بنلر 
م لػػدة دكؿ بخػػرل بكبك تػػكات بك  ػػىف بك طػػنارات دكلػػة بخػػرل  إتاػػ ـلاػػأ خطتهػػن بك بر ػػنهن لاػػأ 

  (3)ب  ث  ر ف الىكؿ ب ف هذي الجر رة تد بتع ت لالتة دكل ة رجررة"
تىع بتن  لاأ خطة صػندرة رػف  ألتهنكال  ر ف تصكر جر رة التدكاف دكف الر ف الدكلل كذلؾ 

لدة دكؿ  د دكلػة بك لػدة دكؿ بك تىػع رػف دكلػة تنتصػة ال ػ ندة لاػأ دكلػة بخػرل   اطنت دكلة بك
 الػػر ف الػػدكلل  تعػػ  يػػل صػػىتا التنرػػة برػػن لاػػأ ررت ػػب الجر رػػة   ػػث بفم  نراػػة ال ػػ ندة بك الت ػػس

  ػػػث بتػػا  عػػترط لى ػػنـ الػػر ف الػػدكلل كلت ى ػػػؽ م لاػػأ الرصػػنلا الرتتػػدل لا هػػن بك )صػػىة الجػػنتل(
بك يػل  ػنؿ كتتػت م الجتػنة رتترػ ف إلػأ ب ثػر رػف دكلػة ل الجر رة الررت بة بف   ػكفالصىة الدكل ة ي

كذلؾ كيىػنن لخطػة رػدبرة ر ػبىنن رػف دكلػة  ػد دكلػة م الجر رة لاأ بعخنص  ترتتكف بنل رن ة الدكل ة
ك ػذلؾ يػءف م بك بف  تـ االلتدا  لاأ الرصنلا الدكل ة التل تهثر لاػأ الرجترػع الػدكلل   ػؿم بخرل
ف الػػدكلل  ىػػع لاػػأ الجػػرااـ التػػل  ىػػـك بهػػن األيػػراد كالرتظرػػنت الدكل ػػة يػػل  ػػنؿ ت نرهػػن بناللتػػدا  الػػر 

                                                             

ك م 275صم ررجػع  ػنبؽم كتن ؼ التا رػنتم كرن بتدهن 41صم ررجع  نبؽم اتتظر يل ذات الرتتأ: صبر تة خاؼ اهلل (1)
 كرن بتدهن 50صم ررجع  نبؽم  ه ؿ الىتالكم

  144صم ررجع  نبؽم تن ؼ التا رنت (2)
  112صم ررجع  نبؽم لندؿ  ن رم (3)
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م (1)لاأ دكلة  د دكلػة بخػرل بك لاػأ رصػنلا دكلػة بك األعػخنص الػذ ف  ترتتػكف بنل رن ػة الدكل ػة
تصػت ( لاػأ هػذا الػر ف   ػث 2) كتد تص رعركع تىت ف الجرااـ  د ال اـ كبرف البعر ة يل الرندة

لاػػػأ بتػػػا" إف التػػػدكاف الر ػػػاا ك التهد ػػػد كالت  ػػػ ر ال ػػػتخداـ الىػػػكة الر ػػػا ة يػػػل التػػػدكاف تتظػػػ ـ 
لصػنبنت ر ػػا ة بىصػػد اص ػػنرة لاػأ إتاػػ ـ دكلػػة بخػػرل كربنعػػرة بك تعػج ع التعػػنط الػػذم  ررػػل إلػػأ 

دكلتػ ف بك كبطب تػة ال ػنؿ يػءف جر رػة التػدكاف تتتبػر جر رػة دكل ػة كذلػؾ ألتهػن تىػع بػ ف  م(2)التدكاف"
ب ثػػر كالػػذم  هػػدد األرػػف كال ػػاـ الػػدكل  ف كبنلتػػنلل  خػػنلؼ ب  ػػنـ الر  رػػة الجتنا ػػة الدكل ػػة كر ثػػنؽ 
األرـ الرت دة كرجاس األرف ك ذلؾ جر ع األلػراؼ الدكل ػة كالتػل بتػت بهػدؼ  رن ػة ال ػالـ كاألرػف 

 الدكل  ف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

دار الثىنيػػة لاتعػػر م الطبتػػة الثنت ػةم الىػػنتكف الػدكلل اصت ػػنتل يػل  ػػك  الر  رػة الجتنا ػػة الدكل ػةم لرػر ر رػػكد الرخزكرػل (1)
 كرن بتدهن  302صم 2009م لرنفم كالتكز ع

م كيػػن  در ػػدمم 114صم ررجػػع  ػػنبؽم كتػػن ؼ التا رػػنتم 65صم ررجػػع  ػػنبؽم اتظػػر يػػل ذات الرتتػػأ: لاػػل الىهػػكجل (2)
  72صم ررجع  نبؽ
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 المطمب الثالث
 جريمة العدواف أشكاؿ

الجررػػل بك الىتػػؿ هػػك ب ػػد لتنصػػر الػػر ف الرػػندم  رػػن ذ رتػػن  ػػنبىنن كهتػػن  ترثػػؿ   تتبػػر ال ػػاكؾ
إال بف ت د ػػد هػػذا الىتػػؿ لػػ س بػػنألرر م الػػر ف الرػػندم يػػل جر رػػة التػػدكاف كالتػػل هػػل ر ػػؿ درا ػػتتن

ك تكد ذلؾ إلأ بف يتؿ التدكاف كا ع ك عرؿ لالتنت الػدكؿ كت ػتخدـ يػل إطػنر الرتػنرالت م ال هؿ
خالؿ هذا الرطاب  تت ف لا تن بف تىـك بنلتر  ز بػ ف التػدكاف الر ػاا كالػذم  ىػـك لاػأ كرف م الدكل ة

ا ػػػػتخداـ الىتاػػػػل لاىػػػػكة الت ػػػػ ر ة كالر ػػػػا ة  ػػػػد اآلخػػػػر ف  ػػػػكا   ػػػػنف بصػػػػكرتا الربنعػػػػرة بك   ػػػػر 
كبػػػ ف التػػػدكاف الغ ػػػر ر ػػػاا الػػػذم  ػػػتـ بػػػنلطرؽ األخػػػرل  نل ػػػغط االتتصػػػندم بك بلرػػػنؿ م الربنعػػػرة

دبكلكج ة كالتد د رف ال  ن ػنت كالصػكر األخػرل كالتػل تػد ت ىػؽ هػدؼ االلتػدا  الر ػاا الدلن ة اال 
ك عػػرؿ التػػدكاف الر ػػاا رختاػػؼ م ذاتػػا بػػؿ ربرػػن ت ػػكف ت ػػكتهن كخطكرتهػػن بعػػد رػػف االلتػػدا  الر ػػاا

بتكاع التتؼ كالىكة الر ا ة كرن  خنلؼ رىنصد كربػندئ األرػـ الرت ػدة بم الىػكة الت ػ ر ة هػل األداة 
ك تبػػندر لىػػنرئ رصػػطاا الىػػكة الر ػػا ة " م ر ػػتخدرة لت ى ػػؽ األهػػداؼ التػػل ت ػػتأ الػػدكؿ لت ى ىهػػنال

جك ػػة( بغػػض م بر ػػةم الىػكة الت ػػ ر ة" التػػل تىػـك لاػػأ اال ػػتخداـ الىتاػػل لاىػكة ب ػػنن  ػػنف تكلهػػن )ب ر ػة
التظػػر لػػف طب تػػة األ ػػا ة  ػػكا   نتػػت تىا د ػػة اتىجنر ػػة بك  د ثػػة تىػػـك لاػػأ ب ن ػػل ت تكلػػكجل بك 

برػػػن بف   ػػػكف لػػػدكاف ر ػػػاا ربنعػػػر كالرىصػػػكد بػػػا م كلاتػػػدكاف الر ػػػاا صػػػكرت فم الجرثكر ػػػة ك  رهػػػن
نر ػة كالثػكار كبرن بف   كف لػدكتن ر ػاا   ػر ربنعػر رثػؿ دلػـ الىػكات الرتم اال تخداـ الىتال لاىكة
كرػػف الجػػد ر ذ ػػري بػػ ف تػػرار تتر ػػؼ جر رػػة التػػدكاف تػػد  ظػػر رػػف التػػدكاف م (1)ك  رهػػن رػػف األ ػػنل ب

ك ػػذلؾ  ظػػر التػػدكاف الغ ػػر م ( ر ػػرر  رػػن ذ رتػػن  ػػنبىنن 8الر ػػاا بجر ػػع صػػكرة كبعػػ نلا يػػل الرػػندة )
لتصػػنبنت الر ػػا ة /ز( كالتػػل التبػػرت بف رػػف تبػػؿ التػػدكاف "    إر ػػنؿ ا3ربنعػػر يػػل إطػػنر الرػػندة )

كلاأ هدم رن تىدـ  ر ف اف ت ػتتتا بػ ف جر رػة م بك ررتزتة   (م بك تكات   ر تظنر ةم بك رجنر ع
 كالتدكاف   ر الر اا(  –كهرن )التدكاف الر اا  صكرتنفالتدكاف لهن 

 

                                                             

 كرن بتدهن 30صم ررجع  نبؽم لرر  دم (1)
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 العدواف المسمح : .1

 الغ ر ربنعر كالتدكاف الر اا م  ى ـ هذا التكع إلأ ت ر ف كهرن التدكاف الر اا الربنعر

 العدواف المسمح المباشر:أوً : 

بػػػػ ف التػػػػدكاف الربنعػػػػر هػػػػك اال ػػػػتخداـ الىتاػػػػل لاىػػػػكة الر ػػػػا ة ) الىػػػػكات  الػػػػذهف تبػػػػندر إلػػػػأ 
كالػػترط الرتػػركؼ لهػػذا العػػ ؿ م ك تتبػػر هػػذا العػػ ؿ رػػف ب ثػػر األعػػ نؿ اتتعػػنران كا ػػتترنالن م الت ػػ ر ة(

( 6يىػػد تصػػت الرػػندة )م ااـ الدكل ػػة  رػػن بعػػرتن  ػػنبىنن كتتتبػػر ال ػػرب التدكات ػػة رػػف الجػػر م هػػك ال ػػركب
كالتػػػل جػػػن  ي هػػػن" الجػػػرااـ  ػػػد ال ػػػالـ هػػػل بم تخطػػػ ط بك م ـ لا ػػػا1945رػػف ر ثػػػنؽ طك  ػػػك لػػػنـ 

ت  ػػ ر بك ربػػندرة إعػػتنؿ  ػػرب لدكات ػػة بك  ػػرب رخنلىػػة لارتنهػػدات بك ال ػػرنتنت بك االتىنت ػػنت 
لىػرض ارت ػنب بم رػف األيتػنؿ ال ػنبىة" كرػف خػالؿ الدكل ة بك الر نهرة يل خطة  رن ػة بك رػهاررة 

رن  بؽ  ت ا ب تهن تصت لاأ ال رب التدكات ػة كالتػدكاف الغ ػر ربنعػر كالتػل كصػىتهن ب تهػن جػرااـ 
كالتػل م ال ػرب كهػل لػدكاف ربنعػر  تتبػر جر رػة رػف  ػرتهن إعتنؿ د ال الـ كالتبرت بف ربندرة 

ؾ هتػنؾ التد ػد رػف الىػرارات األرر ػة كالتػل صػدرت لػف ك ػذلم ترتب الر هكل ة الجتنا ػة لاػأ ينلاهػن
إلػػالف م الجرت ػػة التنرػػة لألرػػـ الرت ػػدة كالتػػل ته ػػد ي هػػن لاػػأ تجػػر ـ هػػذا التػػكع رػػف التػػدكاف كرتهػػن
 2625/25ربػػػندئ الىػػػنتكف الػػػدكلل ال ن رػػػة لتالتػػػنت الصػػػداتة كالتتػػػنكف ي رػػػن بػػػ ف الػػػدكؿ الرػػػرتـ ب

كالػػذم  ت ػػرف تتر ػػؼ التػػدكاف  3314تىػػنؽ لاػػأ تػػرار ـ  رػػن اف كتبػػؿ اال1970الصػػندر يػػل لػػنـ 
 نتػػت م كخػالؿ الرتنتعػػنت التػل  نتػػت دااػرة بػػ ف الكيػكد يػػل الاجػنف الخنصػػة برعػركع ك ػػع التتر ػؼ

اتترا نت لد دة بتتر ؼ هذا التكع رف الجرااـ كخنصة بف  نلب ة الىىهن  كالدكؿ تػندكا  ػذلؾ ب ػركرة 
لطػػن  هػػذا التػػكع األك  إال بف هتػػنؾ ير ػػؽ بخػػر رػػف الاجػػنف ي ػػؿ إ جػػند تتر ػػؼ م لك ػػةإ جػػند تتر ػػؼ كا 

يىػػػط دكف التطػػػرؽ إلػػػػأ بعػػػ نلا ربػػػرر ف ذلػػػػؾ بػػػ ف التػػػدكاف هػػػػك األ ثػػػر اتتعػػػنر يػػػػل التػػػنلـ ك تتبػػػػر 
  (1)األخطر

  ػؽ م ك تتبر ا تخداـ التدكاف رف دكلة  د بخرل دكف كجكد رن  برري كدكف كجكد كجػا  ػؽ
الجرنلل كالتل تىػرري األرػـ الرت ػدة  عػ ؿ رػف التػدكاف  األرفيع بك ا تخداـ  ؽ دم الدينع العرلل

                                                             

 كرن بتدهن 60صم ررجع  نبؽم رر ـ زتنت (1)
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كتػػد تػػص رػػهترر م الربنعػػر الػػذم ال   تػػنج ألم برهػػنف رػػف بتػػا لػػدكاف عػػرلل إذا رػػن جػػنز التر  ػػز
 ـ لاأ الجرااـ التل تدخؿ رف تب ؿ التدكاف الربنعر كهل  نلتنلل:2010 ربنال يل لنـ 

 ا ػػػتالؿ بم بكم لا ػػػا الهجػػػـك بك بخػػػرل دكلػػػة تاػػػ ـإ بغػػػزك رػػػن لدكلػػػة الر ػػػا ة الىػػػكات ت ػػػنـ  1
دكلػػة  صتاػػ ـ  ػػـ بم بكم الهجػػـك بك الغػػزك هػػذا رثػػؿ لػػف  ػػتجـم رهتتػػن  ػػنف كلػػكم ل ػػ رم
 الىكة  بن تترنؿ رتا لجز  بك بخرل

 ب ػػة رػػن دكلػػة ا ػػتترنؿ بكم بنلىتنبػػؿ بخػػرل دكلػػة إتاػػ ـ بىصػػؼ رػػن لدكلػػة الر ػػا ة الىػػكات ت ػػنـ  2
 بخرل  دكلة إتا ـ  د ب ا ة

 بك الجك ػػػة بك الب ر ػػػة بك البر ػػػة الر ػػػا ة الىػػػكات برهنجرػػػة رػػػن لدكلػػػة الر ػػػا ة الىػػػكات ت ػػػنـ  3
 بخرل  لدكلة كالجكم الب رم األ طكل ف

لاػأ التػدكاف الر ػاا  3314يىػد تػص صػرا ة تػرار تتر ػؼ التػدكاف رتػـ  ومف خ ؿ ما سبؽ
بك الهجرػػنت رػػف م تالؿ الرهتػػت صتاػػ ـبك اال ػػم بك الهجػػـك الر ػػاام الربنعػر كالتػػل ترثاػػت يػػل الغػػزك

كب ػد رػهترر  ربػنال  ػذلؾ لاػل رػن  ػبؽ م الىكات الر ػا ة لاػأ الىػكات الب ر ػة كالجك ػة لدكلػة بخػرل
كهػػذا األرػػر    ػػب م ( ر ػػرر كبكردهػػـ لاػػأ  ػػب ؿ الرثػػنؿ كلػػ س  ػػب ؿ ال صػػر8كيػػل تػػص الرػػندة )

 ل التنلـ لارعرع يل بتا لـ  تصؼ بنلجركد يل التص لاأ بخطر جر رة ي

كتكد بف تتكي إلأ بف اال تالؿ اص راا ال تد ا ػتخدـ جر ػع بعػ نؿ التػدكاف الربنعػر يػل جر ػع 
كبخػر رػن تػنـ بػا هػك التػدكاف لاػأ  ػزة م ـ إلػأ  كرتػن هػذا1948 ركبا لاأ دكلة يا ط ف رتذ لػنـ 

 عه د  2000ـ كالتل ب ىرت لف تدر ر  نرؿ لىطنع  زة كخاىت لف رن  ز د رف 2014لنـ 

 العدواف المسمح غير المباشر:ثا يًا: 
كهػك م كرػف بخطػر بعػ نؿ التػدكافم بخطر الجػرااـ يػل لصػرتن ال ػنلل   ر الر اا إف التدكاف

الذم  تتػل بػ ف الدكلػة التػل تىػـك بناللتػدا  لاػأ دكلػة بخػرل ال تىػـك بن ػتخداـ الىػكة الر ػا ة بعػ ؿ 
خػػػػؿ اصتاػػػػ ـ بك لػػػػف طر ػػػػؽ دلػػػػـ الثػػػػكار هػػػػذي الرهرػػػػة إلػػػػأ الرػػػػكاطت ف دا بء ػػػػتندربنعػػػػر بػػػػؿ  ىػػػػـك 

  (1)كالرتنر ة

                                                             

 كرن بتدهن 113صم ررجع  نبؽم لندؿ  ن رم (1)
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" ا ػػتخداـ تػػػداب ر   ػػػر ب تػػػاالتػػػدكاف الر ػػاا   ػػػر الربنعػػر كتػػد لػػػرؼ الػػد تكر ر رػػػكد خاػػؼ 
كتتخػػذ أل ػراض خػػالؼ تتى ػػذ الىػػرارات الصػندرة رػػف تبػػؿ رجاػس األرػػف طبىػػنن لارػػندة م الرت ػرتة الىػػكة

اك م ركجهػػنن  ػػد ال ػػالرة اصتا ر ػػةم ـ بك طريػػنن لػػا( رػػف ر ثػػنؽ األرػػـ الرت ػػدة  كتػػا تهد ػػد لا ػػا41)
اال تىالؿ ال  ن ل لدكلة رن بك رجركلة دكؿ" ك ظهر رف خػالؿ التتر ػؼ ال ػنبؽ بػ ف التػدكاف بهػذي 
الطر ىة  ت رف اال تخداـ الغ ػر ربنعػر لاىػكة الر ػا ة كذلػؾ بػدلـ الىػكات الرتنر ػة كت   ػدهـ  ػد 

م ك ػف التهد ػد هػك رػف تب ػؿ التػدكاف الغ ػر ربنعػرم  ىة لرالااارف الدكلة الرتتدل لا هن بك لف طر 
كالػػذم تػػد  ػػهدم إلػػأ م كذلػؾ ألف التهد ػػد بن ػػتترنؿ الىػػكة تػػد  ػػهثر لاػػأ ارػػف الدكلػػة ك ػػالرة برا ػػ هن

م ا ػػتالؿ دكف الاجػػك  إلػػأ  ػػرب كذلػػؾ رثػػؿ رػػن  ػػدث رػػع هتاػػر لتػػد ا ػػتالؿ التر ػػن كتع  ك ػػاكين  ن
م (1)نتكف الػػدكلل بنلتبػػنر التهد ػػد بػػنلىكة الر ػػا ة رػػف الجػػرااـ الدكل ػػةكهػػك األرػػر الػػذم جتػػؿ لجتػػة الىػػ

كهتػػنؾ لػػدة تػػرارات تػػد صػػدرت لتجػػر ـ هػػذا التػػكع كرتهػػن الرتػػركؼ ب  ػػس ال ػػالـ كجػػن  يػػل الربػػدب 
الثنلػث رتػا لاػأ كجػػكب االرتتػنع لػف بم تهد ػػد بك لرػؿ ربنعػر بك   ػر ربنعػػر رىصػكد بػا  ػػرب 

  (2)لة بك إثنرة  رب بها ة ر ة ا تىالؿ بك  الرة بم دك 
م الرت ػػرف تتر ػػؼ جر رػػة التػػدكاف لاػػأ التػػدكاف الر ػػاا الغ ػػر ربنعػػر 3314كتػػد تػػص تػػرار 

( ر ػرر الجػرااـ التػل 8ـ كالػذم جػن  ي ػا يػل الرػندة)2010كتد ب د لاأ ذلؾ رهترر  ربنال يل لنـ 
 تدخؿ  رف التدكاف الر اا الغ ر ربنعر كهل  نلتنلل:

 الدكلػػػة بركايىػػػة بخػػػرل دكلػػػة إتاػػػ ـ داخػػػؿ الركجػػػكدة الر ػػػا ة نتهػػػتكا ترنؿبن ػػػت رػػػن دكلػػػة ت ػػػنـ  1
لكجكدهػن  ترد ػد بم بكم االتىػنؽ لا هػن  ػتص التػل العركط رع  تتنرض كجا لاأم الر  ىة

 االتىنؽ؛ ن ةته بتد رن إلأ الرذ كر اصتا ـ يل

 األخػرل الدكلػة هػذي ت ػتخدرا بػ ف بخػرل دكلػة تصػرؼ ت ػت إتا رهن ك تت رن دكلة  رنح  2
 ثنلثة؛ دكلة  د لدكاتل لرؿ الرت نب

                                                             

  كرن بتدهن 73صم ررجع  نبؽم كرر ـ زتنتم 253صم ررجع  نبؽم اتظر يل ذات الرتتأ: تن ؼ التا رنت (1)
كرػػن  60صم 2002م الىػػنهرةم دار الرطبكلػػنتم بػػدكف طبتػػةم لػػف الجر رػػة الدكل ػػة ر ػػهكل ة الىػػردم لبػػنس هنعػػـ ال ػػتدم (2)

  بتدهن
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 رػػن دكلػػة جنتػػب رػػف ررتزتػػة بك تظنر ػػة   ػػر تػػكات بك ر ػػا ة جرنلػػنت بك لصػػنبنت إر ػػنؿ  3
 الخطػكرة ب  ػث رػف ت ػكف الر ا ة الىكة بلرنؿ رف ب لرنؿ بخرل دكلة  د تىـك بن رهن بك

  ؾذل يل راركس بدكر الدكلة اعتراؾ بكم بلالي الرتددة األلرنؿ تتندؿ

م كرػػف خػػالؿ رػػن  ػػبؽ  ت ػػا بػػ ف الرػػهترر تػػد ب ػػد لاػػأ جر رػػة التػػدكاف الر ػػاا الغ ػػر ربنعػػر
 دكلػػة إتاػػ ـ داخػػؿ الركجػػكدة الر ػػا ة نتهػػتكا بن ػػتترنؿ رػػن دكلػػة ت ػػنـك ػػددهن لاػػأ  ػػب ؿ الرثػػنؿ يػػل 

 بػػ ف بخػػرل دكلػػة تصػػرؼ ت ػػت إتا رهػػن ك ػػتت رػػن دكلػػة  ػػرنح كم الر ػػ ىة الدكلػػة بركايىػػة بخػػرل
 بك ر ػػا ة جرنلػػنت بك لصػػنبنت إر ػػنؿ كم لػػدكاتل لرػػؿ الرت ػػنب األخػػرل الدكلػػة هػػذي ت ػػتخدرا

كالجػد ر ذ ػري بػنف م بخػرل دكلة  د تىـك بن رهن بك رن دكلة جنتب رف ررتزتة بك تظنر ة   ر تكات
ال  ػنف الصػه كتل تػػد ا ػتخدـ جر ػع هػػذي األ ػنل ب يػل  ركبػػا لاػأ تطػنع  ػػزة ك ػذلؾ رتػذ ا تاللػػا 

م التصػػػنبنت الر ػػػا ة لىتػػػؿ األهاػػػل كتػػػدر رهـ بءر ػػػنؿـ كالتػػػل تػػػنـ ي هػػػن 1948ف لرػػػن لدكلػػػة يا ػػػط 
كرثػػنؿ ذلػػؾ رػػن تػػنـ بػػا التػػدك الصػػه كتل رػػف لرا ػػة ا ت ػػنؿ م ك ػػذلؾ لػػف طر ػػؽ الترػػال  كالررتزتػػة

كالػذم  رثػؿ م *1ـ لػف طر ػؽ الررتزتػة24/3/2017العه د رنزف يىهن  كهك ب  ر ر رر يل تػنر خ 
ر لاأ تطنع  زة كالتػل جررتهػن الىػكات ف الدكل ػة ك ػذلؾ ر ثػنؽ ركرػن األ ن ػل  رػن لدكاتنن   ر ربنع

 ذ رتن 

 العدواف غير المسمح
إف التػػدكاف الغ ػػر ر ػػاا هػػك الػػذم ال  ػػتـ يػػل ا ػػتخداـ الىػػكة الت ػػ ر ة كالىػػكات الر ػػا ة  ػػكا  

  ف كزلزلػة ا ػتىالؿ كالذم  ىـك لاأ الر نس بنل اـ كاألرػف الػدكلم بع اهن الربنعر بك   ر الربنعر
م األ د كلكج ػػػػةك ػػػالرة الدكلػػػة الرتتػػػدل لا هػػػػن بطػػػرؽ بخػػػرل كرتهػػػن الطػػػػرؽ االتتصػػػند ة بك الطػػػرؽ 

 بتتنكؿ  ؿ رتهـ بنلتىص ؿ  وسيقـو الباحث

 

                                                             

هك بم عخص:  جرم تجت دي  يءف الررتزؽ 47يل الرندة  ـ1977لتنـ  الرا ؽ بنتىنت ة جت ؼ البركتك كؿ تص *1
 خص صنن  ر ا نن بك يل الخنرج  ل ىنتؿ يل تزاع ر اا 
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لىػػػد ب ػػػدت الىػػػكات ف الدكل ػػػة كاأللػػػراؼ لاػػػأ  ػػػؽ الػػػدكؿ يػػػل ال ػػػ ندة لاػػػأ  :العػػػدواف ا قتصػػػادي .1
كهذا رن ب دي تص الرندة األكلأ رف التهػد الػدكلل الخػنص بػنل ىكؽ  م(1)ركاردهن االتتصند ة كثركاتهن
 :تابـ لاأ 1966االتتصند ة كال  ن  ة ل تة 

 جر ع العتكب  ؽ تىر ر رص رهن كتراؾ برىت أ هذا ال ؽ  ر ة تىر ػر رر زهػن ال  ن ػل ل
 .ك ر ة ت ر ف ترناهن االتتصندم كاالجترنلل كالثىنيل

 هػن التصػرؼ ال ػر يػل ثركاتهػن كركاردهػن الطب ت ػة دكف اصخػالؿ لجر ع العتكب ت ى ىػنن لغن نت
بػػ م التزارػػنت رتبثىػػة لػػف رىت ػػ نت الىػػنتكف االتتصػػندم الىػػناـ لاػػأ ربػػدب الىناػػدة الرتبندلػػة 

 كب  ػػنن   كلػػف الىػػنتكف الػػدكلل كال  جػػكز بتنتػػنن  ررػػنف بم عػػتب رػػف ب ػػبنب ل عػػا الخنصػػة"
لتنرػة لألرػـ الرت ػدة بخصػكص ر ثػنؽ  ىػكؽ الصػندر لػف الجرت ػة ا 3281ب د الىرار رتـ 

( رتػا لاػأ بتػا " ل ػؿ 2ـ كالذم جػن  يػل الرػندة)1974ككاجبنت الدكؿ االتتصند ة يل لنـ 
دكلػػػػة رػػػػف  ىهػػػػن بف ترػػػػنرس ب ر ػػػػة  ػػػػ ندتهن ال نراػػػػة كالداارػػػػة كتعػػػػرؿ ال  ػػػػنزة كاال ػػػػتترنؿ 

 .(2)كالتصرؼ يل  ؿ ثركاتهن كركاردهن الطب ت ة كتعنطنتهن االتتصند ة"

بػ ف جر ػع الىػكات ف الدكل ػة تػد  نربػت بم تػكع رػف بتػكاع  لمباحػث ومف خ ؿ مػا سػبؽ يت ػح
بغػػض التظػػر م كتػػد  ىظػػت الىػػكات ف كاأللػػراؼ الدكل ػػة هػػذا ال ػػؽم االلتػػدا  االتتصػػندم لاػػأ الػػدكؿ

د تػ 3314لف بف تظنـ ركرن األ ن ل لـ  ىـ بنلتطرؽ إلأ هذا التكع رف الجرااـ كل تا يل ترار رتػـ 
جتؿ الجز  الرذ كر ي ا لاأ  ب ؿ الرثنؿ كل  ػت ال صػر ررػن  جتػؿ بػ ف هتػنؾ رركتػة يػل إ ػنية 

ك ػذلؾ يىػد ب ػنؼ يػل تػص الرػندة لبػنرة" بم يتػؿ  خػنلؼ ر ثػنؽ األرػـ الرت ػدة" م بم جر رة بخػرل
كهذا    ب لارعرع الدكلل ك ذلؾ  دؿ لاأ بتا  ػرتنن  تتبػر هػذا التػكع رػف الجػرااـ رػف اختصػنص 

كرػف الجػد ر ذ ػري بػ ف اال ػتالؿ اص ػراا ال لاػأ يا ػط ف  ىػـك بن ػتخداـ م ر  رػة الجتنا ػة الدكل ػةال
هػػذا التػػكع رػػف الجػػرااـ ب  ػػث  ىػػـك برتػػع الىا ػػط تل  ػػكا  عػػتب بك   كرػػة رػػف بف  ىػػـك بن ػػتثرنر 

لعػر ؼ كرثنؿ ذلؾ رن  ىـك با رف إجرا ات يل رد تة الىػدس ام ركاردهن االتتصند ة بك التصرؼ ي هن
  ػػث بتػػا  ىػػـك بىػػرض التد ػػػد رػػف التىكبػػنت لاػػأ رػػف  ىػػػـك بتػػرر ـ لىنراتػػا بك رػػف  ىػػـك بن ػػػتغالؿ 

                                                             

  77صم ررجع  نبؽم ك رر ـ زتنت257صم ررجع  نبؽم ا رنتتن ؼ التم اتظر يل ذات الرتتأ (1)
  119صم ررجع  نبؽم لندؿ  ن رم (2)
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ك ػػػذلؾ يػػػل بػػػنتل الرػػػدف الىا ػػػط ت ة كب  ػػػنن يػػػل تطػػػنع  ػػػزة ب  ػػػث  ىػػػـك بن ػػػتهداؼ  ػػػكرل م بر ػػػا
لاصػ ند ف داخػػؿ ب ػػر تطػػنع  ػزة كا ػػتهداؼ الرػػزارل ف لاػػأ الخطػكط العػػرت ة الىنصػػاة بػػ ف برا ػػ تن 

كال صػػنر االتتصػػندم كالبػػرم كالب ػػرم كالجػػكم الػػذم  ىر ػػا لاػػل تطػػنع  ػػزة م لر تاػػة كتطػػنع  ػػزةا
كالذم  خنلؼ  ؿ تكات ف الدكؿ كاأللراؼ كرػن بصػدرتا األرػـ الرت ػدة كلهػد م ك تأ اآلف 2006رتذ 

لصػبة األرػػـ كالػػذم  رثػػؿ ب بػػر جر رػػة دكل ػػة إلػأ اآلف كالػػذم تػػتا لتػػا تػػدر ر لالتتصػػند الىا ػػط تل 
ك ذلؾ ربط دكلػة يا ػط ف م بؿ كتدر ر البت ة االتتصند ة لىطنع  زة كالتل بنتت لنجزة لف التهكض

يل رتنهػدات اتتصػند ة تىػـك لاػأ  صػر تعػنطا كت د ػد تدراتػا االتتصػند ة كالػذم  ػهدم بنص ػرار 
 بنالتتصند الىا ط تل بع ؿ  ب ر 

كالتػرك ا لتعػر ي ػرة ك رػؿ اآلخػر ف  كهل ال ػتل كالرىصكد با هك الدلن ةالعدواف ا يديولوج :  .4
" الر نكلػة الربنعػرة بػنلاجك  إلػأ  ػغكط رتظرػة نتػد تػـ تتر ىهػن ب تهػك م (1)لاأ االتتتنع بهن كالتتنتهػن

لاتػػػ ث ر يػػػل لىا ػػػة العػػػتب بك الىػػػندة تجػػػني تػػػزاع دكلػػػل ر ػػػاا هنديػػػة إلػػػأ بػػػث التزلػػػة بك الر بػػػة يػػػل 
م الخػػػػكؼم اؿ االتصػػػػنؿ التػػػػل تث ػػػػر االرتتػػػػنضتىك ػػػػهـ لاتػػػػكرط يػػػػل ذلػػػػؾ التػػػػزاع بك  ػػػػتـ ذلػػػػؾ بك ػػػػن

 .(2)كلربرن الر بة يل التصرم االتتىنـم ال غ تة

عػػتبهن ل ه ػدهن يػل الى ػػنـ بػنل رب التدكات ػػة  صثػنرةكلػندة رػن تىػػـك الػدكؿ بن ػتخداـ هػػذي الك ػ اة 
يػػل بم  اص ػػراا الكهػػك رػػن  ػػتـ رال ظتػػا كبعػػ ؿ كا ػػا تبػػؿ بف   ػػتتد اال ػػتالؿ م  ػػد دكلػػة بخػػرل
  ػػث اتػا  ىػـك بءثػػنرة الػربم التػنـ الػداخال لد ػػا كالػذم  ىػـك لاػػأ ت  ػد ت ندتػا بعػػف م لػدكاف لاػأ  ػزة
رػػف التػػدكاف لاػػأ اهترػػنـ لصػػبة األرػػـ   ػػث بتػػا تػػـ لىػػد  التػػكةكتػػد  ظػػل هػػذا م التػػدكاف لاػػأ  ػػزة

ـ كجػػػن  ي هػػػن " تتتهػػػد الػػػدكؿ 1936اتىنت ػػػة خنصػػػة بن ػػػتخداـ اصذالػػػنت أل ػػػراض ال ػػػاـ يػػػل لػػػنـ 
لاػػػػأ يتػػػػؿ   ترػػػػؿ بف  ىػػػػكد  بكألطػػػػراؼ يػػػػل بف ال تتخػػػػذ األتبػػػػن  عػػػػ ؿ لات ػػػػر ض لاػػػػأ ال ػػػػرب ا

ته ػػئ  بكتث ػػر العػػتكب  إلالر ػػةكب  ػػنن  يىػػد  ػػتأ الرجترػػع الػػدكلل لتجػػر ـ  ػػؿ دلن ػػة م (3)لا ػػرب"

                                                             

م لرػنفم دار الثىنيػة لاتعػر كالتكز ػعم الطبتػة األكلػأم الجرااـ الكاتتة لاأ برف الدكلػة كجػرااـ اصرهػنبم ر رد لكدة الجبكر (1)
  250صم ـ2009

  75صم ررجع  نبؽم لبنس هنعـ ال تدم (2)
  كرن بتدهن 78صم ررجع  نبؽم رر ـ زتنت (3)
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ـ كالػػذم 1931األرػكر إلػػأ  ػػرب كرتهػن الرػػهترر الثػػنرف كالتعػركف لا ػػاـ الرتتىػػد يػل برك  ػػؿ لتػػنـ 
جػػر  ػػؿ دلن ػػة إلالر ػػة لا ػػرب كجػػن  ي هػػن لاػػأ بتػػا" إف األرػػؿ يػػل الىػػكل الرخاصػػة تػػص لاػػأ ه

 ػػتدخؿ يػل تكات تهػػن التىنب ػػة م الاجػػك  إلػأ ال ػػرب إتاللهػػن  اػكج" كالتػػل بلاتػػت لػف -"برا ػػنف التىنت ػة
برتػػع كترػػع  ػػؿ رػػف   ػػتأ بنل ارػػة اك بػػنلىاـ بك ب  ػػة ك ػػ اة بخػػرل  -بىػػدر اصر ػػنف–التػػداب ر ال ى اػػة 

  (1) ر ض لاأ ال رب"لات
كالػذم جػن  ي ػا "  1925الصػندر يػل  UCIBC)ك ذلؾ يىد تػص رجاػس االت ػند الػدكلل لابػث

كالتػػػل هػػػل م  جػػب بف  بتتػػػد البػػػث لػػػف بم لػػػدكاف لاػػػأ ركح التتػػػنكف الػػػدكلل ك  ػػػف التكا ػػػن الدكل ػػػة
اػػأ ـ ل1936كب  ػػنن يىػػد تصػػت يػػل رتنهػػدة جت ػػؼ لتػػنـ م األ ػػس ال ػػركر ة لتطػػكر البػػث الػػدكلل"

كب  ػنن يىػد تتػنكؿ التهػد الػدكلل م رتع بم بث إذالل   ػكف رػف عػنتا اص ػرار ب  ػف التىػنهـ الػدكلل
ـ يػػل 1966د  ػػربر لتػػنـ  16الخػػنص بػػنل ىكؽ الردت ػػة كال  ن ػػ ة الصػػندر لػػف األرػػـ الرت ػػدة يػػل 

اػة كلاػأ صػت د لهػد ه م (2)( لاػأ بتػا" ترتػع ب  ػـ الىػنتكف  ػؿ دلن ػة رػف اجػؿ ال ػرب"20الرندة )
 110ـ كالرػرتـ ب 1947األرـ الرت دة يهتنؾ التد ػد رػف الىػرار التػل صػدرت كرتهػن رػن صػدر لػنـ 

كبخ ران كبتن  لاأ رػن  ػبؽ  ر ػف م كالتل بداتت ي ا جر ع بع نؿ الدلن ة التبرتهن رف بلرنؿ التدكاف
ر اصلػالـ) لتن بف تىـك بتتر ؼ الدلن ة اصلالر ة ل ػرب االلتػدا  ب تهػن" هػل  ػؿ تعػنط   ػكف رصػد

  ػػػري( كالػػػذم   ػػػكف رخطػػػط لػػػا ر ػػػبىنن رػػػف تبػػػؿ ال ػػػاطنت الرختصػػػة بك بػػػ رر رتهػػػن اك  بك  ػػػكرل 
كالتل تهدؼ رف خاللا الت ر ض لاأ  ػرب بك بلرػنؿ لدكات ػة اك تطػع التالتػنت م بر نهن كلارهن

الؿ الصػه كتل كرػف الجػد ر ذ ػري بػ ف اال ػتم إثنرة الربم التػنـ كته اتػا لتػدكاف" بكال ار ة ب ف الدكؿ 
ـ ك تػأ 1948تد ا تخدـ الدلن ة اصلالر ة ل رب االلتدا  كذلؾ رتذ ا تاللا لدكلة يا ػط تل لػنـ 

ك ػذلؾ يػل جر ػع األكتػنت التػل   ػتتد بهػن بعػف لػدكاف لاػأ بم رتطىػة يػل يا ػط ف اك م  كرتن هذا
ـك بػا بته اػة الػربم ـ كالتل بػدب تبػؿ بف  ىػ2014كرف بخر رن تنـ با التدكاف لاأ  زة لنـ م خنرجهن

التنـ الداخال لد ا كبػد  ببػث األ نذ ػب كالدلن ػة لاػأ الػدكؿ ررػن بدل لاػأ عػف لػدكاف لاػأ تطػنع 
ـ كالتػل ا ػتخدـ ي ػا ال ػرب 2006  ث اتا لـ   ف األكؿ رف تكلا يىػد تػنـ بعػف لػدكاف لػنـ م  زة

ـ 2014ف لػدكاف ـ كلػـ   ػ2012ـ كب  ػنن يػل لػنـ 2009ك ػذلؾ يػل لػنـ م اصلالر ة بع ؿ  ب ػر
كرف الرال ظ رف خالؿ رن  بؽ بػ ف اال ػتالؿ تػنـ برخنلىػة كا ػ ة م األخ ر كل ف اختاىت األع نؿ

  ل ؿ الىكات ف الدكل ة كالتصكص التل  بؽ ذ رهن

                                                             

  65صم ررجع  نبؽم لاأ الىهكجل (1)
  115صم ررجع  نبؽم لندؿ  ن رم (2)
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 ال،صؿ الثا  
 وم حقة مرتكبيه ـ4112سرائيم  عمى قطاع غزة عاـ العدواف اإل

 توهيذ وتقسين 

لىػػد بتعػػ ت الىػػكات ف كالركاث ػػؽ الدكل ػػة كاالتىنت ػػنت رػػف بجػػؿ هػػدؼ كا ػػد كلت ى ػػؽ ربػػدب كا ػػد 
ـ لاأ بف ب رأ عل  يل الكجػكد هػك اصت ػنف كج ػب 1945يىد اتىؽ التنلـ بتد لنـ م كهك اصت نف

كيػل م كلا ا تػـ إتعػن  األرػـ الرت ػدة رػف بجػؿ ت ى ػؽ هػذا الهػدؼم تابف  تـ إتعن  ج ـ دكلل ل رن 
كالتكت ػػع لاػػأ اتىنت ػػة جت ػػؼ الرابتػػة كالتػػل بتػػت  ىنظػػنن لاػػأ  رتظرػػة دكل ػػة ـ تػػـ إتعػػن 1949لػػنـ 

كتػػد تطػػكر الرجترػػع الػػدكلل يػػربل بتػػا رػػف ال ػػركرم كجػػكد ج ػػػـ م الرػػدت  ف كل رػػن تهـ كررتا ػػنتهـ
جرر ف الذ ف  ىػدركف لاػأ ارت ػنب الجػرااـ التػل تػدخؿ يػل اختصػنص ت نال  ىـك لاأ ر ن بة الر

كالتػػل جػػن ت كيػػؽ نل ػػنت  ػػتـ رػػف خاللهػػن ت ر ػػؾ الػػدلكل  ػػد ررت بػػل بم جر رػػة م هػػذي الر  رػػة
كتػػػد  ػػػددت الر  رػػػة اختصنصػػػهن كالجػػػرااـ التػػػل تتظػػػر ي هػػػن يػػػل الرػػػندة م تػػػدخؿ يػػػل اختصنصػػػهن

ذلػؾ يءتػا  كجػد التد ػد رػف الػدكؿ التػل تىػـك بنتتهػنؾ  كلاأ الر ـ رفم الخنر ة رف تظنرهن األ ن ل
كرف  ػرتهن دكلػة اال ػتالؿ التػدكاتل التػل تنرػت م الركاث ؽ كالىكات ف الدكل ة كتبدم لدـ اال تراـ لهن

كتػػد م بعػػف التد ػػد رػػف االلتػػدا ات لاػػأ الػػكطتل التربػػل بعػػ ؿ لػػنـ كلاػػأ يا ػػط ف بعػػ ؿ خػػنص
ـ لاأ تطنع  زة كالذم ا ػىر لػف 2014بخرهن يل لنـ  تنرت بتدة التدا ات كبع ؿ رت رر ك نف

كرػػع ذلػػؾ يػػءف الرجترػػع الػػدكلل  ىػػـك لاػػأ تبر ػػر رػػن  ىػػـك بػػا اال ػػتالؿ م التد ػػد رػػف الجػػرااـ الدكل ػػة
سػيقـو كبتػن  لاػأ رػن  ػبؽ م التدكاتل رف جرااـ بذرااع  خاىهػن اال ػتالؿ لتى ػا ك  ػكتهن لاػأ التػنلـ

  ث ف  نلتنلل:بتى  ـ هذا الىصؿ إلأ رب الباحث

 ـ2014لنـ  رظنهر التدكاف اص راا ال لاأ تطنع  زة: المبحث ا وؿ. 
   الر ػػػػاكل ة الجتنا ػػػػة لررت بػػػػل جر رػػػػة التػػػػدكاف كنل ػػػػنت ت ر ػػػػؾ الػػػػدلكل المبحػػػػث الثػػػػا :

 الى نا ة 
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 المبحث ا وؿ
 م4112عام  مظاهر العدواف اإلسرائيم  عمى قطاع غزة

كالػذم بطاػؽ م ـ لػدكاتنن لاػأ تطػنع  ػزة2014راا ال يل لػنـ لىد عف اال تالؿ التدكاتل اص 
كتػػػد تػػتا لػػف هػػذا التػػدكاف التد ػػػد رػػف ال ػػ ن ن الرػػدت  ف كالتػػل  ىاػػػت م لا ػػا ب ػػـ الجػػرؼ الصػػنرد

كالػذم  تتبػر يػل م ررتا ػنتهـكلػـ  ىتصػر األرػر لاػأ ذلػؾ يىػط بػؿ طػنؿ م الدكل ة  رن تهػن االتىنت نت
ـ 1949كلاػأ رب ػهن اتىنت ػػة جت ػؼ الرابتػة لتػػنـ م كالركاث ػؽ الدكل ػػة االتىنت ػنت ػد ذاتػا خرتػنن لجر ػػع 

رػف الجػد ر ذ ػري ب تػا تػد  ػبؽ هػذا م ل رن ة الردت  ف كتت ال رب كيل جر ع الظػركؼ جن تكالتل 
ـ كالػذم ا ػترر 2008كرػن  ػنف يػل لػنـ م ـ2006التدكاف التدا ات  نبىة كرتهػن رػن  ػنف يػل لػنـ 

ـ كالػػػذم اختػػػنري البن ػػػث ل  ػػػكف 2014كبخ ػػػران لػػػدكاف م ـ2012لػػػنـ ك ػػػذلؾ لػػػدكاف م  ػػػـك 21لرػػػدة 
ك ػذلؾ آلتػا م  ػنلىة الػذ ر االلتػدا اتك رجع ال بب يل ذلؾ إلأ بتا األ ػدث بػ ف م تركذجنن لدرا تا

كبب ػنن ب ػب م  ف األخطر كاألت أ لاأ العتب الىا ط تل لرن خاىا رف درنر كتتػؿ يػل بركاح الرػدت
 ػػـك رتكاصػػا ف كالػػذم تػػتا لتػػا  51األخػػرل   ػػث بتػػا ا ػػترر  اللتػػدا اتاطػػكؿ ردتػػا رىنرتتػػنن رػػع 

لػدد  ب ػر  خاػؼيىػد م ب ؽ العتب الىا ط تل كبنألخص تطنع  ػزة كاالتتهن نتالتد د رف ال كارث 
 قػػاـ الباحػػثكلاػػأ هػػدم رػػن  ػػبؽ يىػػد م  ىػػدر بػػنأللؼ بنلررتا ػػنترػػف العػػهدا  كاصصػػنبنت كتػػدر ر 
  نلتنلل: بتى  ـ هذا الىصؿ إلأ رطاب ف

 الررنر نت  د األعخنص : المطمب ا وؿ
 الررنر نت  د األل نف الردت ة : المطمب الثا  

 

 

 

 

 



                                                     

87 

 

 المطمب ا وؿ
 الممارسات  د ا شخاص

لىػػػػد تصػػػػت الىػػػػكات ف كاالتىنت ػػػػنت الدكل ػػػػة لاػػػػأ  ررػػػػة االلتػػػػدا  لاػػػػأ الرػػػػدت  ف كررتا ػػػػنتهـ 
كذلػؾ بتػد بف تػنـ  2014ف لاأ تطنع  زة لنـ الخنصةم إال بف الىكات اص راا ا ة تنرت بعف لدكا

رجركلػػة رػػػف الر ػػػتكطت ف بخطػػؼ الطىػػػؿ ر رػػػد ببػػػك خ ػػ ر كتتاػػػا   ػػػث بتهػػـ تػػػنركا ب ػػػ ب رػػػندة 
عػػتنؿ التػػنر ي ػػا كهػػذا الىتػػؿ بدل إلػػأ ت ر ػػؾ رعػػنلر العػػتب الىا ػػط تل  نيػػة م البتػػز ف يػػل يرػػا كا 

  ل ة ك ذلؾ الربندئ اصت نت ة  ث بتا  رثؿ اتتهن ن لاىكات ف كاالتىنت ة كاأللراؼ الدك 

كهػذا بػدكري  خػنلؼ رػن م ف التد ػد رػف الجػرااـ  ػد األعػخنص الرػدت  كتد تتا لف هذا التدكاف
كتد تػص تظػنـ ركرػن م ـ1949لتنـ  تصت لا ا االتىنت نت الدكل ة كلاأ رب هن اتىنت ة جت ؼ الرابتة

/ب( 2) ( رتػػا الىىػػرة8رػػندة )ف كذلػػؾ رػػف خػػالؿ تػػص ال لاػػأ الرػػدت  االلتػػدا لاػػأ لػػدـ  لاأل ن ػػ
تترػد تكج ػا هجرػنت  ػد ال ػ نف الرػدت  ف بصػىتهـ هػذي بك  ػد بيػراد رػدت ف ال " كالتل تصػت لاػأ

   عنر كف ربنعرة يل األلرنؿ ال رب ة"

ىػد تصػت الىػكات ف التري ػة الخنصػة بنلىػنتكف الػدكلل اصت ػنتل الخػنص بػنلتزاع الر ػاا ك ذلؾ ي
 ر ػز بطػراؼ التػزاع يػل جر ػع األكتػنت بػ ف الرػدت  ف كالرىػنتا ف " أ بتػاالدكلل يل الىنلدة األكلػأ لاػ

كرػف خػالؿ رػن م (1)كتكجا الهجرنت إلأ الرىنتا ف ي  ب كال  جػكز بف تكجػا الهجرػنت إلػأ الرػدت  ف"
كل ػػف م الر ػػاا  تتبػػر ر ررػػنن دكل ػػنن  لتػػدا  لاػػأ الرػػدت  ف يػػل كتػػت التػػزاع ػػبؽ  ظهػػر جا ػػنن بػػ ف اال

كخ ر رثػنؿ لاػأ ذلػؾ م التزؿ األرت ف الردت  فالت س رف هذا يىد تترد ا تهداؼ  التدكاف  نف لاأ
ـ يػػل العػػجنل ة   ػػث بتػػا تػػنـ بنرت ػػنب التد ػػد رػػف الرجػػنزر ب ػػؽ 20/7/2014رػػن تػػنـ بػػا يػػل  ػػـك 

( كالتػػػل 3( يىػػػرة )ب/8كهػػػذا خاليػػػنن لػػػتص الرػػػندة )م ك ػػػنف  تترػػػد ا ػػػتهدايهـ بعػػػ ؿ ربنعػػػر الرػػػدت  ف
ف هجرػػنت رػع التاػـ بػػ ف هػذا الهجػػـك  ػ تتا لتػا خ ػػنار تبت ػة يػػل األركح بك تصػت لاػأ "تترػػد عػ
 ػػػرر كا ػػػع التطػػػنؽ كطك ػػػؿ  إ ػػػداثبك لػػػف ال ػػػنؽ ب ػػػرار ردت ػػػة بك  الرػػػدت  فلػػػف إصػػػنبنت بػػػ ف 

  األجؿ"
                                                             

لػدد م ـ2005م 857لػدد رتػـ م رجاػة الصػا ب األ رػرم درا ة يل الىنتكف الدكلل اصت ػنتل التريػلم جكف رنرم هت رتس (1)
 175الصى نت 
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ك ت ا رف خالؿ رن  بؽ ب ف الىنتكف الدكلل تص صػرا ة لاػأ بتػا ال  جػكز عػف الهجرػنت 
بك خ ػنار يػػل األركاح إال بف التػدك كخاليػػنن لارػندة ال ػػنبىة  لارػدت  فالتػل  تكتػع رتهػػن  ػدكث ب ػػرار 

يىػػد تػػنـ برجػػزرة العػػجنل ة كالتػػل تػػتا لتهػػػن م يػػل  نيػػة برجػػن  تطػػػنع  ػػزة الرػػدت  فتػػد تػػنـ بىصػػؼ 
ك ذلؾ خزالة كالتل بدت إلأ تدر ر  نرؿ لهػن كتتػؿ رػف كجػد ي هػن كب ػر رػف بىػل م لعرات ال  ن ن

كلـ  ترؾ التدك خالؿ لدكاتا لاأ  زة ال  جرن كال عجرن إال كالتػدل لا ػا م (1)لاأ ت د ال  نة رتهـ
 :(2)كهك رن  تىـك بتىص اا خالؿ هذا الرطاب

 :*ا عتدا  عمى المد ييف
إف الىػػػػنتكف الػػػػدكلل اصت ػػػػنتل  ػػػػكلل بهر ػػػػة خنصػػػػة ل رن ػػػػة الرػػػػدت  ف رػػػػف بخطػػػػنر الترا ػػػػنت 

لتزاع يػل اخت ػنر ب ػنل ب الىتػنؿ ل  ػت  ىػنن رطاىػنن كتد ب د بع ؿ دااـ لاأ بف  ؽ بطراؼ ام ال رب ة
ـ لاػػأ 1977كتػػد ا تػكل البركتك ػكؿ األكؿ لتػنـ م كهػك رى ػد بػػن تراـ ال  ػنة الخنصػة بنلرػدت  فم لهػـ

رػػف البركتك ػػكؿ األكؿ  48كتػػد تصػػت الىنلػػدة م تنلػػدة تتػػد  ػػرنتة ب ن ػػ ة لا رن ػػة رػػف نثػػنر الىتػػنؿ
كبػػ ف األل ػػنف الردت ػػة م ر  ػػز بػ ف ال ػػ نف الرػػدت  ف كالرىػػنتا فلاػأ بتػػا" تترػػؿ بطػػراؼ التػػزاع لاػػأ الت

كذلػػؾ رػػف بجػػؿ م كرػػف ثػػـ تكجػػا لرا نتهػػن  ػػد األهػػداؼ الت ػػ ر ة دكف   رهػػنم كاألهػػداؼ الت ػػ ر ة
  (3)ت ر ف اال تراـ ك رن ة ال  نف الردت  ف كاألل نف الردت ة

يػل  ػنالت ال ػػاـ  فالرػدت  لاػأ  رن ػػة   ػػ رن الهػنم كجت ػؼ الدكل ػة االتىنت ػنتلىػد  رصػت ك 
كال ػػرب كذلػػؾ رػػف خػػالؿ تػػص كتعػػر ع الىػػكات ف التػػل تاػػـز بطػػراؼ التػػزاع ب رػػن تهـ كلػػدـ االلتػػدا  

كتد تصت لاأ ذلػؾ جر ػع االتىنت ػنت الدكل ػة كرػف ببرزهػن اتىنت ػة جت ػؼ الرابتػة لتػنـ م لاأ  ىكتهـ
م يػل كتػت ال ػاـ تتطبػؽ هػذي لاأ" لالكة لاػأ األ  ػنـ التػل ت ػر  (2الرندة ) ـ كالتل تصت1949

                                                             

 74رػػف تظػػنـ ركرػن يػػءف التػدك تػػنـ بىصػػؼ  ػكؽ العػػجنل ة   ػػث بتػا تػػتا لتػػا  8رػندة كرػف الجػػد ر ذ ػري كخاليػػنن لػػتص ال (1)
 ك ذلؾ رانت الجر أ رف الردت ف كيىنن لتىر ر رتعكر لاأ ركتع تتنة الجز رة م ارربة كبربتة ر ت ف 14طىؿ ك 17عه د رتهـ 

ـم 14/8/2017تػنر خ الز ػنرة م felesteen.ps/details/newsم لاأ الرابطركتع جر دة يا ط ف اتظر يل ذات الرتتأ (2)
  http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/12/4Fالرابط لاأ لاجز رة كتىر ر ـم 4:00ال نلة 

  كل ػك 20 األ ػد  ػـك صػبنح اص ػراا ال الجػ ش رديت ػة ارت بتهػن رجػزرة هػل العجنل ة رجزرة ال صر: *  لاأ  ب ؿ الذ ر ال
  ػػتكاتم رتػذ إ ػػراا ال هجػـك بلتػػؼ يػل تتػػ الن  74 رػف ب ثػػر  ػ  تهن كراح العػػجنل ة  ػل يػػل  ػزة لاػػأ ال ػرب خػالؿ 2014
  الردت  ف رف الجر أ كرانت ر ت فم كبربتة ارربة 14ك طىالن  17 ال  ن ن ب ف كرف
 82صم ـ2011م لرنفم دار الثىنيةم الطبتة األكلأم  رن ة األطىنؿ يل الىنتكف الدكلل اصت نتلم ي ؿ لبداهلل طالي ة (3)

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/12/4/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF
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يل  نلة ال رب الرتاتة بك بم اعتبنؾ ر اا بخر  تعب ب ف طػري ف بك ب ثػر رػف األطػراؼ  االتىنت ة
/ب( 1( يىػػرة)3ك ػػذلؾ تصػػت الرػػندة )م  تػػأ لػػك لػػـ  تتػػرؼ بخػػدهن ب نلػػة ال ػػرب"م ال ػػنر ة الرتتنتػػدة

م كالتعػػك ام ة الىتػػؿ بجر ػػع بعػػ نلاكبخنصػػم لاػػأ اتػػا"   ظػػر االلتػػدا  لاػػأ ال  ػػنة كال ػػالرة البدت ػػة
كب  ػػػنن يىػػػد تػػػص الىػػػنتكف الػػػدكلل اصت ػػػنتل التريػػػل يػػػل تػػػص الىنلػػػدة الثنت ػػػة لاػػػأ بتػػػا" م كالرتنراػػػة"

  ظر بلرنؿ التتؼ بك التهد د ب لرنؿ التتؼ التل ت تهدؼ بصكرة را  ػ ة بػث الػذلر بػ ف ال ػ نف 
ل  ػػرص الرجترػػع الػػدكلل لاػػأ رتػػػع كرػػف خػػالؿ تصػػكص الرػػكاد ال ػػنبىة  ت ػػػا رػػدم (1)الرػػدت  ف"

إال بف التػػػػدكاف م كلػػػػدـ بػػػػث الػػػذلر بػػػػ ف الرػػػػدت  ف كال ىػػػػنظ لاػػػأ  ػػػػرارتهـ فالرػػػػدت  االلتػػػدا  لاػػػػأ 
كتترػد الىتػؿ يػ هـ  فالرػدت  كبنتتهنؾ صر ا ككا ا لهػذي التصػكص تػد تػنـ بناللتػدا  الربنعػر لاػأ 

ـ رػن  ىػنرب 2014د العهدا  يػل لػنــ يىد باغ لد2014ككيىنن لتىر ر صندر لف كزارة الص ة لتنـ 
كذ ػػر م ك ػػنلب تهـ رػػف األطىػػنؿ كالت ػػن  كالعػػ كخم %81يػػ هـ ب فالرػػدت  عػػه د كتىػػدر ت ػػبة  2147

تت جػة صصػنبنت رتتػددة عػرات رك ػت ف رػف الج ػـ  اتىر ر كزارة الص ة ب ف  نلب ة العهدا   ىطك 
 إيػػراطك األرػػر الػػذم  ه ػػد % كهػػ8 95  ػػد بدتػػأ ككصػػات ت ػػبتهـ رػػف رجرػػكع العػػهدا  رػػن  ىػػنرب 

التػػدك العػػػد د يػػل ا ػػػتخداـ الىػػػكة يػػل رهنجرػػػة كركاجهػػػة رجترػػع رػػػدتل   ػػػتأ لاتػػ ش ب ػػػالـ كلاػػػأ 
الت س ترنـ رن  دل ا التدك رف اتا ا تخدـ  الح  كتع ب رار بع ؿ بتؿ بنلردت  ف كاتػا تخاػأ لػف 

عر بنلردت  ف   ث بتػا تتػؿ كت  ؼ ب ف التدك تد تصد الىتؿ الربنم ا تهداؼ الردت  ف بع ؿ ربنعر
رػػن  ىػػدر ب  (2)طىػػؿ 630كتػػد باػػغ لػػدد األطىػػنؿ  1264رػػف الت ػػن  كاألطىػػنؿ كالعػػ كخ رػػن  ىػػدر ب 

ـ لاػػأ بف األطىػػنؿ 1949كتػػد تصػػت اتىنت ػػة جت ػػؼ الرابتػػة لتػػنـ م % رػػف لػػدد العػػهدا  ال اػػل27
كالتػل  510رػن  ىػدر بك ىط رف الت ػن  م (3)  تنجكف بع ؿ خنص لا رن ة بثتن  التزالنت الر ا ة

                                                             

  5صم ررجع  نبؽم جكف رنرم هت رتس (1)
تػا "  جػب يىػد تػص لاػأ بم ـ تد ب ىأ  رن ة خنصة لصنلا األطىنؿ يل التزاع الر ػاا1977إف البركتك كؿ األكؿ لتنـ  (2)

ك جػب بف ته ػئ لهػـ م كبف ت ىؿ لهـ ال رن ػة  ػد ب ػة صػكرة رػف صػكر اتتهػنؾ ال  ػن م بف   كف لألطىنؿ رك ع ا تراـ خنص
ك ػػذلؾ تػػص البركتك ػػكؿ م بك ألم  ػػبب بخػػر"م  ػػكا  ب ػبب صػػغر  ػػتهـم بطػراؼ التػػزاع التتن ػػة كالتػػكف الػػذ ف   تػػنجكف إل هرػػن

تػػػكي ر الرلن ػػة كالتػػكف لألطىػػنؿ بنلىػػػدر الػػذم   تػػنجكف إل ػػػا ل رن ػػة األطىػػنؿ خػػػالؿ  ( لاػػػأ بتػػا"  جػػب4/3) الثػػنتل يػػل الرػػندة
  83صم ررجع  نبؽم الرتنزلنت   ر الدكل ة" اتظر يل ي ؿ لبداهلل طالي ة

ـ كتطب ىنتهػن يػل األرا ػل الىا ػط ت ة 1949اتىنت ػة جت ػؼ الرابتػة ل رن ػة األطىػنؿ الرػدت  ف لتػنـم لبد الػر رف ببػك التصػر (3)
  217صم 2000م جنرتة الىنهرةم  ا ة ال ىكؽم ر نلة د تكرايم الر تاة
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% رػف رجرػكع العػهدا  3 5كهػك رػن  رثػؿ  120كرػف العػ كخ م % رػف لػدد العػهدا 22تباغ ت بتا 
عه د كهك رن  ه ػد لػدـ صػ ة رػن  دل ػا التػدك الػذم تترػد كتصػد الىتػؿ يػل  2147كالذم  ىدر ب 

ف رػن تػنـ بػام الرجترع الردتل الذم   تأ لات ش ب ػالـ ر ػـ الظػركؼ التػل ت ػ ط بػا التػدك ب ػؽ  كا 
 رثؿ اتتهن نن كخرتنن لاركاث ؽ كالرتنهػدات الدكل ػة التػل جػن ت ل رن ػة اصت ػنف ك ىػظ  رارتػا  فالردت  

ـ يػل تػص الرػندة 1949يىد تصت اتىنت ة جت ػؼ الرابتػة لتػنـ م التل ال  جكز بف  ىـك بنلتتنزؿ لتهن
 ػػكاؿ جزا ػػنن بك  ا ػػة لػػف لألعػػخنص الرػػدت  ف التتػػنزؿ يػػل بم  ػػنؿ رػػف األ  جػػكز ال( لاػػأ بف " 8)

بك رىت أ االتىنتنت الخنصػة الرعػنر إل هػن يػل الرػندة م ال ىكؽ الررتك ة لهـ برىت أ هذي االتىنت ة
كا ػا لاركاث ػؽ  بنتتهنؾكرف خالؿ رن  بؽ  ت ا ب ف التدك الصه كتل تد تنـ م ال نبىة إف كجدت"

  ػر  بأ ػهوعميػه م ل تطػنع  ػزة خنصػةكاأللراؼ الدكل ة ب ؽ العتب الىا ط تل  نية كب ؽ بهاتن ي
بص نب الىرار ت ر ؾ دلكل لر ن بة نلة الدرنر الصه كت ة كتندتا لاأ هػذي الجػرااـ التػل   ىع لاأ
  (1)تنـ بهن
 

 ا عتدا  عمى الطواقـ الطبية والدفاع المد  : .3
اتـ لىػػد تػػنـ التػػدك بنص ػػنية إلػػأ تتػػؿ الرػػدت  ف كا ػػتهدايهـ بعػػ ؿ ربنعػػر إلػػأ ا ػػتهداؼ الطػػك 

خػراج الرصػنب ف  الطب ة كالر تى ف ك ذلؾ تكات الدينع الردتل التل  نتت تىـك لاأ إتىنذ الرر ػأ كا 
كذلػػؾ خاليػػنن م رػػف ت ػػت األتىػػنض بتػػد بف  ىػػـك التػػدك بىصػػؼ رتػػنزؿ الرػػكاطت ف األرتػػ ف يػػل ب ػػكتهـ

تػػراـ ـ كالتػػل تصػػت لاػػأ بتػػا "  جػػب ا 1949( رػػف اتىنت ػػة  ت ػػؼ الرابتػػة لتػػنـ 20لػػتص الرػػندة )
دارة الر تعػػػى نت الردت ػػػة برػػػف يػػػ هـ  ك رن ػػػة الرػػػكظى ف الرختصػػػ ف  ا ػػػة بصػػػكرة رتظرػػػة لتعػػػغ ؿ كا 
األعػػػخنص الر اىػػػكف بنلب ػػػث لػػػف الجر ػػػأ كالرر ػػػأ كالرػػػدت  ف كالتجػػػزة كالت ػػػن  التىػػػنس كجرتهػػػـ 

( رػػػف االتىنت ػػػة لاػػػأ بتػػػا"  جػػػب ا تػػػراـ ك رن ػػػة 21كتىاهػػػـ كرتػػػنلجتهـ" كب  ػػػنن يىػػػد تصػػػت الرػػػندة )

                                                             

ـ الرتعػػػػػػػػػػػكر يػػػػػػػػػػػل 2014اتظػػػػػػػػػػػر يػػػػػػػػػػػل  ػػػػػػػػػػػؿ رػػػػػػػػػػػف )ب( تىر ػػػػػػػػػػػر كزارة الصػػػػػػػػػػػ ة لػػػػػػػػػػػف التػػػػػػػػػػػدكاف لاػػػػػػػػػػػأ  ػػػػػػػػػػػزة لتػػػػػػػػػػػنـ  (1)
20141.pdf-Aggression-content/uploads/Israel-s/portal/wphttp://www.moh.gov.p  تػػػػنر خ الز ػػػػنرة

  ـ 4:00ـ ال نلة 14/8/2017
ثػنار م ـ رف رتظكر الىنتكتل الػدكلل اصت ػنتل كنل ػنت ت ر ػؾ الػدلكل2014)ب( رىنؿ بتتكاف ال رب اص راا ا ة لاأ  زة لتنـ 

 ـ4:00ـ ال نلة 14/8/2017تنر خ الز نرة  https://www.amad.ps/ar/Details/52883رتعكر لاأ م خنلد التىند

http://www.moh.gov.ps/portal/wp-content/uploads/Israel-Aggression-20141.pdf
http://www.moh.gov.ps/portal/wp-content/uploads/Israel-Aggression-20141.pdf
https://www.amad.ps/ar/Details/52883
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كالرر ػػأ كالرػػدت  ف كالتجػػزة كالت ػػن  التىػػنس التػػل تجػػرب يػػل البػػر بكا ػػطة م لرا ػػنت تىػػؿ الجر ػػأ
ك ت ػػا م تكايػؿ الرر بػنت كتطػػنرات الر تعػىأ بك يػػل الب ػر بكا ػطة  ػػىف رخصصػة لهػػذا التىػؿ   "

ـ ررن  بؽ تجر ـ الىنتكف الدكلل لترا نت ا تهداؼ الطػكاتـ الطب ػة خػالؿ بم تػزاع ر ػاا بك رر بػنته
برختاؼ بتكالهن التل تىـك لاأ تىؿ الجر أ كالرصػنب ف كالت ػن  ك  ػري رػف األعػخنص إال بف التػدك 
كخالينن لتصكص الركاد ال نبىة يىد  نف   تهدؼ كبع ؿ ربنعر الطكاتـ الطب ػة ك تترػد تػتاهـ بػنلر ـ 

الطػكاتـ الطب ػة رف كجكد رن  ر زهن رف لبنس كعنرات دكل ة لهػذي الطػكاتـ كتػد باػغ لػدد العػهدا  رػف 
األرػر الػذم  ه ػد بف التػدك تػنـ ب ػرب جر ػع الركاث ػؽ  م(1)جػر ا 152عه د ك  33كالدينع الردتل 

 كالرتنهدات الدكل ة يل لرض ال ناط كهك األرر الذم  رثؿ إهنتة لارجترع الدكلل   ؿ 
 ا عتدا  عمى المقاتؿ المصاب والغير قادر عمى حمؿ الس ح .2

يهػـ ال  را ػكف ال ػالح  تػأ  ػدايتكف م كجػا  ػال ا إلػأ   ػر الرىنتػؿ جب لاأ الرىنتػؿ بال  
كهك رن  تكايؽ رع الرىنتػؿ الرصػنب  لذلؾ  تجنيأ رع اصت نت ة إصنبتهـ بك ترك تهـم با لف بتى هـ

( لاػػأ بتػػا" 3/1لىػػد تصػػت اتىنت ػة جت ػػؼ الرابتػػة يػل الرػػندة )ك م (2)الػذم ال  ىػػكل لاػػأ  رػؿ ال ػػالح
برػػف يػػ هـ بيػػراد الىػػكات الر ػػا ة الػػذ ف م تر كف ربنعػػرة يػػل األلرػػنؿ التداا ػػةاألعػػخنص الػػذ ف ال  عػػ

كاألعخنص التنجز ف لف الىتنؿ ب ػبب الرػرض بك الجػرح بك اال تجػنز بك ألم م بلىكا لتهـ ب ا تهـ
 ػػبب بخػػر  تػػنراكف يػػل جر ػػع األ ػػكاؿ رتنراػػة إت ػػنت ة دكف بم تر ػػز  ػػنر  ىػػـك لاػػأ التتصػػر بك 

ومف خ ؿ  ػص م الرتتىد بك الجتس بك الركلد بك الثركة بك بم رت نر ررنثؿ بخػر" الاكف بك الد ف بك
بػػ ف الىػػنتكف الػػدكلل لػػـ  غىػػؿ  تػػأ الرىنتػػؿ يػػل الر ػػداف   ػػث بتػػا التبػػر بػػ ف  المػػادة السػػابقة يت ػػح

األ ػػػ ر( يءتػػا  تنرػػػؿ رتنراػػة   ػػػتة م الر ت ػػاـم الرىنتػػؿ الػػذم ال   ػػػتط ع  رػػؿ ال ػػػالح )الرصػػنب
كهػػذا م ك  ظػػر لاػػأ بطػػراؼ التػػزاع بف  ىكرػػكا بىتاػػا بك تتذ بػػا بك إ ػػن ة رتنراتػػام  ػػنت ةكرتنراػػة إت

األرر    ب لارعرع الدكلل يل بتا لـ  غىؿ  ؽ الرىنتػؿ يػل الر ػداف يػل  ػنؿ إصػنبتا كلػدـ تر تػا 
ال صػكؿ لاػأ رتاكرػنت  ػكؿ الرصػنب ف الػذ ف تػـ إلػدارهـ  ولـ يسػتطع الباحػثم رف  رؿ ال الح

                                                             

ـ كالرتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر لاػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ 2014اتظػػػػػػػػػػػػػػػػػر تىر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػر كزارة الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ة الخػػػػػػػػػػػػػػػػػنص بنلتػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكاف لاػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػزة لتػػػػػػػػػػػػػػػػػػنـ  (1)
20141.pdf-Aggression-content/uploads/Israel-http://www.moh.gov.ps/portal/wp  تػػػػػػػػػػػنر خ الز ػػػػػػػػػػػنرة

 ـ4:00ـ ال نلة 14/8/2017
  87صم ع  نبؽجر رم ي  ؿ لبداهلل طالي ة (2)

http://www.moh.gov.ps/portal/wp-content/uploads/Israel-Aggression-20141.pdf
http://www.moh.gov.ps/portal/wp-content/uploads/Israel-Aggression-20141.pdf
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كرػف كجهػة تظػر البن ػث م العػهدا  ذلؾ لرن ترثاا رف   ن  ة ب ؽ بهػؿتدك الصه كتل ك رف تبؿ ال
يءتػػا  جػػب بف  ػػتـ ر ن رػػة التػػدك لاػػأ هػػذي الجػػرااـ ب تصػػأ  ػػرلة كذلػػؾ لػػف طر ػػؽ ت ر ػػؾ دلػػكل 

 كب  نن  تأ  رتدع التدك كال  ىـك بنلتدا ات ررنثاة لاأ يا ط ف م برنـ الر  رة الجتنا ة الدكل ة
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 مب الثا  المط
 الممارسات  د ا عياف المد ية

كبػػ كارر ربنعػػرة رػػف تندتػػا تػػنـ بنلتد ػػد رػػف الرجػػنزر التػػل ترثػػؿ اتتهن ػػنن  الجػػ ش اص ػػراا الإف 
كتػػد بػػدب م (1)*  ػػث اتػػا تػػنـ بن ػػتهداؼ الرػػدت  ف بعػػ ر ربنعػػر كتػػدر ر ررتا ػػنتهـم لاركاث ػػؽ الدكل ػػة

اؼ رتػػزؿ الرػكاطف ر رػػد التبندلػة يػػل باػدة الىػػرارة ـ بن ػتهد2014التػدك بعػػف لػدكاتنن لاػػأ  ػزة لػػنـ 
اتىنت ػة جت ػؼ الرابتػة  الرا ػؽ لاػأالبركتك ػكؿ األكؿ  كهػك األرػر الػذم  خػنلؼم (2)جتكب تطنع  زة

كتػد م كالذم ك ع لدة ت كد ألطراؼ التزاع يل  ب ؿ  رن ػة الرػدت  ف رػف نثػنر الىتػنؿم ـ1977لتنـ 
ك جػب بف تبػذؿ رلن ػة رتكاصػاة يػل م ة لتػدـ إصػنبة الرػدت  فتص لاأ  ركرة اتخنذ التداب ر الالزر

ك جػػب تجتػػب إتنرػػة م (3)إدارة الترا ػػنت الت ػػ ر ة رػػف بجػػؿ تىػػندم ال ػػ نف الرػػدت  ف كاألل ػػنف الردت ػػة
( رػػف تظػػنـ 8/2تػػص الرػػندة ) كم (4)بهػػداؼ ل ػػ ر ة داخػػؿ الرتػػنطؽ الر تظػػة بنل ػػ نف بػػنلىرب رتهػػن

بم الركاتػػع التػػل ال م تترػػد تكج ػػا هجرػػنت  ػػد ركاتػػع ردت ػػة ركرػػن األ ن ػػل   ػػث تصػػت لاػػأ بتػػا"
كرف خالؿ التص ال نبؽ  ت ا ب ف ت نـ التدك بن ػتهداؼ رتػنزؿ الرػكاطت ف م تع ؿ بهداينن ل  ر ة"

األرت ف يل ب كتهـ ال  تتبر هدينن ربن نن بؿ  تتبر ركتع ردتل برف ال  جكز تصػىا كيىػنن لػتص الرػندة 
                                                             

 كالرىػػنتا ف الرػدت  ف بػ ف لتر  ػزا ربػدب بف   ػث كالت ػ ر ةم الردت ػة األل ػػنف بػ ف التر  ػز الر ػاا التػزاع يػل الىػكات لاػأ  جػب* 
 بف الػػدكؿ لاػػأ  تتػػ ف الػػذم الك  ػػد الرعػػركع الهػػدؼ" بف لاػػأ  ػػتص الػػذم بطر ػػبكرغ  ػػنف إلػػالف يػػل األكلػػأ لارػػرة كرد الػػذم
  ظػػر لاػػأ الهػػنم اتىنت ػػة رػػف 25 الرػػندة تصػػت كتػػد م"لاتػػدك الت ػػ ر ة الىػػكات إ ػػتنؼ هػػك ال ػػرب بثتػػن  ت ى ىػػا إلػػأ ت ػػتأ

  نتػػت ب ػػن الػػدينع ك ػػناؿ رػػف الرجػػردة الربػػنتل بك ال ػػ ت ة كاألرػػن ف الىػػرل بك الرػػدف تصػػؼ بك رهػػنجرتهـ بك الرػػدت  ف رهنجرػػة
 التىنت ػػة األكؿ اص ػػنيل البرتك ػػكؿ يػػل( الرػػدت  ف)الرىػػنتا ف ك  ػػر الرىػػنتا ف بػػ ف التر  ػػز ربػػدب تىتػػ ف تػػـ كتػػد م"الر ػػتتراة الك ػػ اة
 يػػل اص ػراا ا ة الت ػػ ر ة الر  رػة بػػ ف ذ ػري الجػػد ر كرػف ت ىظػنتم بم ا هػػنل   ػجؿ لػػـ كالتػل 52ك51ك48 الرػػكاد يػل جت ػؼ

 لاىػنتكف األ ن ػ ة الىكالػد  ء ػدل الربنعػرة الهجرػنت  ػد الرػدت  ف ب صػنتة التريػت تػد ـ1969 لتػنـ" تن ـ" ت  ة يل اهلل راـ
  اصت نتل الدكلل

 األكؿم الرجاػد األ رػرم الصػا ب رجاػة التريػلم اصت ػنتل الػدكلل الىػنتكف ب ػؾم دكزد كلػك ز هت ػرتس رػنرم جػكف يل اتظر (1)
   صى ة 589  تةم دكف لددم دكف
تػػػػنر خ  ws/2014/12/4/Fhttp://www.aljazeera.net/news/reportsandintervieاتظػػػػر ركتػػػػع تتػػػػنة الجز ػػػػرة  (2)

 ـ4:00ـ ال نلة 14/8/2017الز نرة 
 (رف البركتك كؿ 58( ك )57اتظر الرندة ) (3)
 87ك86صم ررجع  نبؽم ي  ؿ لبداهلل طالي ة (4)

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/12/4/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF
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ف ا ػتهداؼ ام ال نبىة لتػدك لاربػنتل الردت ػة  تتبػر اتتهن ػنن كالتػدا ان لاػأ الىػنتكف الػدكلل   ػؿ كهػك كا 
كتترثػؿ التػدا ات التػدك الصػه كتل لاػأ تطػنع  ػزة يػل م األرر الذم  رتب لا ا الر ػاكل ة الجتنا ػة

 التنلل:

 ا عتدا  عمى الم ازؿ السك ية: .5

 ػػتهداؼ رتػػزؿ الرػػكاطف ـ بػػدبي بن2014لاػػأ تطػػنع  ػػزة لػػنـ  لتػػدرن بػػدبت إ ػػراا ؿ لػػدكاتهن
كالتػػل تصػػت  رػػف تظػػنـ ركرػػن األ ن ػػل (4/ب/2( يىػػرة )8كهػػذا  خػػنلؼ تػػص الرػػندة )م ر رػػد التبندلػػة

لاػػأ اتػػا " إل ػػنؽ تػػدر ر كا ػػع التطػػنؽ بنلررتا ػػنت كاال ػػت ال  لا هػػن دكف بف ت ػػكف هتػػنؾ  ػػركرة 
يػنن لػتص الرػندة ال ػنبىة يىػد إال بف التػدك كخالم ل  ر ة تبرر ذلؾ كالرخنلىػة لاىػنتكف كبطر ىػة لبث ػة"
  ث بتا تد باغ لػدد الرتػنزؿ التػل تػـ تػدر رهن م تنـ بن تهداؼ الرتنزؿ كالربنتل الردت ة بع ؿ ربنعر

( لاػأ 2( يىػرة )ب/8كتد تص تظنـ ركرػن األ ن ػل يػل الرػندة )م ربتأ ردتل 31947خالؿ التدكاف 
إال بف م تػػل ال تعػػػ ؿ بهػػداينن ل ػػػ ر ة"بم الركاتػػػع الم بتػػا " تترػػد تكج ػػػا هجرػػنت  ػػػد ركاتػػع ردت ػػة

األرر الذم بدل إلػأ تػدر ر البت ػة الت ت ػة يػل م التدك يل لدكاتا لـ   ترث لتصكص الىكات ف الدكل ة
يا ػػط تل رػػف  100000تطػػنع  ػػزة كتػػدر ر التػػدد الهناػػؿ رػػف الرتػػنزؿ الردت ػػة كتهج ػػر رػػن  ىػػدر ب

نب الىػػػػرار الىا ػػػػط تل ب ػػػػركرة الت ػػػػرؾ يػػػػل كبػػػػدكرتن  تػػػػدلك بصػػػػ م (1)رتػػػنزلهـ تت جػػػػة لهػػػػذا الػػػػدرنر
رجنع ال ىكؽ ألص نبهن   الر نيؿ الدكل ة صداتة هذا التدك كا 

 

 

 

 

 

                                                             

ـ ال ػػػػػنلة 14/7/2014الز ػػػػػنرة  تػػػػػنر خ http://www.aljabha.org/?i=86065اتظػػػػػر يػػػػػل ركتػػػػػع الجبهػػػػػة العػػػػػتب ة  (1)
 ص مـ2015م ال  كجػػد دار تعػػرم الطبتػػة األكلػػأم الػػكج ز يػػل الىػػنتكف الػػدكلل اصت ػػنتلم كجرػػنؿ ر رػػكد ببػػك  ر ػػؿم ـ4:55
  ررجع  نبؽ م اتظر تىر ر كزارة الص ةمكرن بتدهن 167

http://www.aljabha.org/?i=86065
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 .ودور العبادة  (1)*ا عتدا  عمى أماكف اإليوا  .6

( رف تظنـ ركرػن األ ن ػل لاػأ لػدـ ا ػتهداؼ األرػن ف الردت ػة كالتػل ال تتتبػر 8لىد تصت الرندة )
( رػف تىػس الرػندة لاػأ بتػا " تترػد تكج ػا هجرػنت  ػد 9ب دتػا الىىػرة )ب/كهػذا رػن م بهداينن ل  ر ة

األل ػػػػػنف الرخصصػػػػػة لأل ػػػػػراض الد ت ػػػػػة بك التتا ر ػػػػػة بك الىت ػػػػػة بك التار ػػػػػة بك الخ ر ػػػػػة ك األثػػػػػنر 
كرػػػف تػػػص الرػػػندة  ت ػػػا بػػػ ف ت ػػػنـ جػػػ ش تػػػكات اال ػػػتالؿ بن ػػػتهداؼ م التنر خ ػػػة كالر تعػػػى نت   "
 خػػنلؼ هػػذي الرػػندة كالىػػنتكف الػػدكلل م ارػػدت  ف لاػػأ لجػػؿ كبعػػ ؿ ربنعػػربرػػن ف اص ػػكا  التػػل بلػػدت ل

كرف الجد ر ذ ػري بػ ف برػن ف اص ػكا  ترثاػت يػل رػدارس ك نلػة الغػكث كر تعػىأ العػىن  م بع ؿ لنـ
إال بف التػػػػدك تػػػػد تترػػػػد م كبتػػػػض األرػػػػن ف األخػػػػرل رثػػػػؿ ال ػػػػن نت التنرػػػػة ك  رهػػػػنم كدكر التبػػػػندة

كب  ػػػنن لػػـ ت ػػػاـ دكر التبػػندة يىػػػد تػػػنـ م (2)دل ل ػػدكث رجػػػنزر لد ػػدةا ػػتهدايهن بعػػػ ؿ ربنعػػر ررػػػن ب
 132كتػػد باػػغ لػػددهن  م(3)التػػدكاف بن ػػتهداؼ التد ػػد رػػف دكر التبػػندة يػػل تطػػنع  ػػزة بعػػ ؿ ربنعػػر

كرف خالؿ رن  بؽ  ت ا ب ف التدك الصػه كتل تػد تػنـ برخنلىػة التصػكص ال ػنبىة كالتػل م (4)ر جد
األرػر الػذم  تطاػب ركتىػنن  ػنزـن م كدكر التبندة كبرن ف التتا ـ ك  رهػن ررت ا تهداؼ برن ف اص كا  

                                                             

ؾ بتػكي ر الر ػنلدة الرند ػة لهػـ كتترػؿ رػع تتتبر رىك  ة األرـ الرت ػدة لعػاكف الالجاػ ف الر ػاكلة لػف  رن ػة الالجاػ ف كذلػ* 
رجركلػة رتتكلػػة رػػف الرتظرػػنت ال  كر ػػة كعػػبا ال  كر ػػة يػػل دكؿ الرػػالذ كاله اػػنت ال  كر ػػة الدكل ػػة كك ػػنالت األرػػـ الرت ػػدة 

ك كذلػػؾ بهػػدؼ تزك ػػد الالجاػػ ف كا  ػػنثتهـ كتػػت الطػػكارئ كالر ػػنلدة الترا ػػة يػػل التر  ػػؿ الطػػكلل بم الرتخصصػػة   ػػر ال  كر ػػة
إال بف هػذي الرىك ػ ة ال م كتتترػد الرىك ػ ة لاػأ الر ػنهرنت الطكل ػة يػل ترك ػؿ لرا نتهػنم االتدرنج الىتال يل  نلة التهج ػر

تتدخؿ يل عاكف الىا ط ت  ف يل العػرؽ األك ػط كذلػؾ ألتهػـ  تتبػركا ت ػت الر ػاكل ة الربنعػرة لك نلػة الغػكث كتعػغ ؿ الالجاػ ف 
 يل العرؽ األدتأ 

  122صم ررجع  نبؽم تب ؿ بعر بتظر يل (1)
كتذ ر رتهن لاػأ  ػب ؿ الرثػنؿ كلػ س م لىد تنـ التدك الصه كتل بن تهداؼ الردارس التل  نتت ت كم التنز  ف بع ؿ ربنعر (2)

كالتػػل  نتػػت تػػهكم م ال صػػر ردر ػػة ببك  ػػ ف يػػل  رخػػ ـ جبنل ػػن التنبتػػة لك نلػػة الغػػكث كتعػػغ ؿ الالجاػػ ف يػػل ر نيظػػة العػػرنؿ
كب  ػن م عػه د  ػنلب تهـ رػف الت ػن  كاألطىػنؿ 15لرعرد ف رف ب كتهـ ب بب ت نـ التدك بتدر رهن ررن بدل إلأ  ػىكط رانت رف ا

 كررا ز اص كا  م كالتد د رف األرن ف التتا ر ةم ك ذلؾ ربتأ  ا ة الرجترعم يىد تنـ بىصؼ ربتأ الجنرتة اص الر ة
 ررجع  نبؽ م اتظر تىر ر كزارة الص ة (3)
م ـ14/8/2017تػػػػػػػنر خ الز ػػػػػػػػنرة  http://rachelcenter.ps/news.php?action=view&id=15714ظػػػػػػػر يػػػػػػػل ات (4)

  167صم ررجع  نبؽم كجرنؿ ر ركد ببك  ر ؿم ـ7:29ال نلة 

http://rachelcenter.ps/news.php?action=view&id=15714
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رػػف صػػتنع الىػػرار يػػل كتػػؼ هػػذا التػػدك لػػف ارت ػػنب رثػػؿ هػػذي االتتهن ػػنت ب ػػؽ هػػذا التعػػب الػػذم 
   تأ لات ش ب الـ 

 ا عتدا  عمى ا عياف الطبية .7

 ػػػػنؿ الهجػػػـك لاػػػػأ  ( رػػػػف اتىنت ػػػة جت ػػػػؼ الرابتػػػة لاػػػػأ بتػػػا" ال  جػػػػكز بػػػ م18لىػػػد تصػػػػت الرػػػندة )
كلاػػػػأ م الر تعػػػى نت الردت ػػػة الرتظرػػػة لتىػػػد ـ الرلن ػػػة لاجر ػػػػأ كالرر ػػػأ كالتجػػػزة كالت ػػػن  التىػػػنس

كرػف خػالؿ الػتص ال ػنبؽ  ت ػا بػ ف الىػنتكف م "األكتػنتبطراؼ التزاع ا ترارهن ك رن تهن يػل جر ػع 
تاػػف لاػػأ ا تػػػراـ الػػدكلل تػػد بلػػـز اطػػػراؼ التػػزاع يػػل  ػػػنؿ تعػػكب تػػزاع  ػػػكا   ػػنف رتاػػف بك   ػػػر ر

كخاليػنن لرػػن م لا هػػن االلتػدا  ػتـ  بفكال  جػكز بػػ م  ػنؿ رػف األ ػػكاؿ م ك رن ػة برػن ف الرلن ػػة الطب ػة
كالتػل بتعػ ت لهػدؼ م  بؽ يىد تنـ التدك خالؿ التدكاف بنال ػتهداؼ الربنعػر ألرػن ف الرلن ػة الطب ػة

رث التػدك إلػأ الىػكات ف الدكل ػة التػل كلػـ   تػم تىد ـ الرلن ة الطب ة لارر أ كالرصػنب ف جػرا  التػدكاف
ـ 2014يىػػد تػػنـ ككيىػػنن لتىر ػػر كزارة الصػػ ة الرتعػػكر يػػل لػػنـ م األرػػن فال رن ػػة لاػػأ هػػذي  بكجبػػت

رر ػز رلن ػة  54كتنـ  ػذلؾ بن ػتهداؼ م ر تعىأ 17لدد رف الر تعى نت ك نف لددهن  بن تهداؼ
كرػف خػالؿ رػن م (1)طبػل نؼإ ػت ػ نرة  34كت ررت م ص دل ة 62كم إ تنؼر طنت  4كم ص  ة
رن تنرت با الىكات الرتتد ة يل تطنع  زة  رثؿ جر رة التدا  كيىنن لتظػنـ  وخ صة القوؿ بأف بؽ 

كالتػػل  ػػبؽ كبف تػػـ ذ ػػر التصػػكص الىنتكت ػػة الخنصػػة بهػػذي م جت ػػؼ الرابتػػة كالتىنت ػػةركرػػن األ ن ػػل 
ـ تجػػد بف رػػن ترػػت بػػا 3314/1974ر كبػػنلرجكع إلػػأ تتر ػػؼ جر رػػة التػػدكاف كيىػػنن لاىػػرام االتىنت ػػنت
الرجترػع  إلػأ وتجػدر اإلشػارةم كاف ر تراػة األر ػنفيل تطنع  زة  رثػؿ جر رػة لػد اص راا ا ةالىكات 
 اال ػتالؿالتخال لف هذي الررنر نت ب ؽ العتب الىا ط تل ك ػركرة إجبػنر تػكات  ب ركرةالدكلل 

كرػػف الجػػد ر ذ ػػري بػػ ف م التػػدكافلاػػأ ريػػع ال صػػنر لػػف تطػػنع  ػػزة كالػػذم  رثػػؿ عػػ ؿ رػػف بعػػ نؿ 

                                                             

ىنتكف الدكلل بىصؼ لدد رف الر تعى نت كتعػ  ؿ طػكؽ برتػل  كلهػن كبع ؿ ربنعر كخالينن لتصكص ال تنرت إ راا ؿلىد  (1)
ر تعػػػىأ تػػػـ  17هػػػذا كتػػػد  ػػػجؿ تىر ػػػر كزارة الصػػػ ة لػػػدد م كا ػػػتهدايهن بعػػػ ؿ ربنعػػػر ك صػػػنر األطبػػػن  كالرر ػػػأ بػػػداخاهن

 تعػػىأ كتهد ػػد رم كر تعػػىأ ب ػػت  تػػكفم ا ػػتهدايهـ بعػػ ؿ ربنعػػر كتػػتا لتػػا ب ػػرار  ب ػػرة كرتهػػن ر تعػػىأ ببػػك  ك ػػؼ التجػػنر
ف ت ػنـ التػدك م ك ذلؾ يىد تنـ بتدر ر  نرؿ لر تعػىأ الكيػن  الطبػل يػل رتطىػة العػجنل ةم العىن  كالتل ت ررت بع ؿ جزال كا 

ك ه د لدـ ا تػراـ التػدك  اص ػراا ال لارجترػع م برثؿ هذي الرجنزر كاال تهداينت  رثؿ اتتهن نن كا  نن لاركاث ؽ كاأللراؼ الدكل ة
 الدكلل بتنتنن 
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خالؿ التدكاف كرنزاؿ ر ترران بن تهداؼ الرتعآت االتتصند ة كالزرال ة كالتػل ال ترثػؿ  تتنر إ راا ؿ
األرػػػر الػػػذم بدل إلػػػأ كجػػػكد م كل تػػػا  تترػػػد الت ػػػ ؽ لاػػػأ الىطػػػنع كختىػػػام (1)بم خطػػػر لاػػػأ نرتػػػا

% كيىػػنن لتىر ػػر صػػندر 60 ػزة إلػػأ  ت ػػبة البطنلػػة يػػل تطػػنع ارتىػنعيند ػػة ك ػػذلؾ بدل لاػػأ  خ ػنار
 ركرة الت رؾ رف بجؿ ريع  نلة الظاػـ  ته دكلا ا م ـ13/8/2017رف الجنرتة اص الر ة بتنر خ 

تهػػن  الرتنراػػة اصت ػػنت ة التػػل  ىػػـك بػػا اال ػػتالؿ  التػػل  ت عػػهن العػػتب الىا ػػط تل يػػل تطػػنع  ػػزة كا 
 التدكاتل لاأ يا ط ف بع ؿ لنـ كتطنع  زة بع ؿ خنص 

 

                                                             

ـ لاػػػػػػأ تطػػػػػػنع  ػػػػػػزة الرتعػػػػػػكر لاػػػػػػأ 2014اتظػػػػػػر يػػػػػػل ت  ػػػػػػؼ جػػػػػػرااـ التػػػػػػدكاف اص ػػػػػػراا ال )الجػػػػػػرؼ الصػػػػػػنرد( لػػػػػػنـ  (1)
http://rachelcenter.ps/news.php?action=view&id=15714   ـ7:29ال نلة  14/8/2017تنر خ الز نرة 

http://rachelcenter.ps/news.php?action=view&id=15714
http://rachelcenter.ps/news.php?action=view&id=15714
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 المبحث الثا  
 المسئولية الج ائية لمرتكب  جريمة العدواف

 الج ائ  الدول  وآليات تحريؾ الدعو  أماـ الق ا 

 توهيذ وتقسين:

إف جر رة التدكاف هػل رػف الجػرااـ الدكل ػة كالتػل تتتبػر رػف بخطػر الجػرااـ التػل تصػت لا هػن 
كالتػل  ىهػـ رػف تػص الرػندة  ػرتنن م /د(5الر  رة الجتنا ة الدكل ة يل تظنرهن األ ن ػل يػل الرػندة )

( رػػف 123( كالرػػندة )121كل ػػف بعػػرط بف  ػػتـ إترارهػػن كيىػػنن لارػػندة )م بتػػا تػػدخؿ  ػػرف اختصنصػػهن
كالتػػل بنل ػػركرة  رتػػب لاػػأ ررت بهػػن الر ػػاكل ة الجتنا ػػة  ػػكا   ػػنف تناػػد بك راػػ س م التظػػنـ األ ن ػػل

ت رػػؿ جر ػػع الر ػػهكل نت الىنتكت ػػة كيىػػنن ك م كذلػػؾ تت جػػة ت نرػػا بهػػذي الجر رػػةم دكلػػة بك  تػػأ جتػػدم
ك  ػكف م كذلؾ بتد بف  تـ ت ر ؾ دلكل برنـ الر  رة رف تبؿ الدكلة الرتتدل لا هػنم لاىنتكف الدكلل

( رف تظنـ ركرن كالتػل تصػت بف ت ر ػؾ الػدلكل 13ت ر ؾ الدلكل بء دل طرؽ ثالثة كيىنن لارندة )
ك لػف طر ػؽ دكلػة طػرؼ يػل تظػنـ بدلل التػنـ   كف برن لف طر ؽ رجاس األرف بك لف طر ؽ الرػ

 بتى  ـ هذا الرب ث إلأ رطاب ف  نلتنلل: سيقـو الباحثكلاأ هدم رن  بؽ م ركرن

  : الر اكل ة الجتنا ة لررت بل جر رة التدكافالمطمب ا وؿ

  الدكلل الجتنال : نل نت ت ر ؾ الدلكل الجتنا ة برنـ الى ن المطمب الثا  

 

 

 

 

 

 

 



                                                     

94 

 

 ؿالمطمب ا و
 المسئولية الج ائية لمرتكب  جريمة العدواف

 تعريؼ المسئولية الدولية:

ينتػا م إف الر اكل ة تد رنن  نتت تىـك لاأ بف الجرنلة التل  ىـك ب د بيرادهن بنرت ػنب يتػؿ رػن
برتتػػػأ بتػػػا تصػػػبا م  جػػػب لا هػػػن بف تت رػػػؿ تت جػػػة هػػػذا الىتػػػؿ كت ػػػرأ هػػػذي الر ػػػاكل ة بنلت ػػػنرت ة

تك ض لػػف األ ػػرار التػػل  ىػػـك بهػػن الىػػرد الرتترػػل لهػػن تت جػػة التصػػرؼ ال ػػنر الجرنلػػة رازرػػة بػػنلت
م كيل لصرتن ال ن ر تصت اتىنت ة الهنم األكلأ كالثنت ة لاػأ ر ػهكل ة الدكلػة لػف (1)الذم تنـ با

ارت نبهػػػػن لاجر رػػػػة الدكل ػػػػةم إال بف الر  رػػػػة الجتنا ػػػػة الدكل ػػػػة كيػػػػل تظنرهػػػػن األ ن ػػػػل يىػػػػد بتبتػػػػت 
الجػػرااـ التػػل  ػػتـ ارت نبهػػن لأليػػراد الطب ت ػػ فم   ػػث بف الىػػرد كيىػػنن لتصكصػػهن  ت رػػؿ الر ػػهكل ة لػػف 

  الر هكل ة الجتنا ة لف ت نرا بنلجر رة الدكل ة بغض التظر لف صىتا الر ر ة التل  ترتع بهن

 تػنتكتل تظػنـ ب تهػن" الغت رػل لريهػنم ي،ػات لممسػئولية الدوليػةلقد قاـ ال،قه العرب  بو ع عدة تعر 
 بءصػالح التػزاـ الػدكلل لاىػنتكف طبىػن رعػركع   ػر يتػؿ إل هػن  ت ػب التػل الدكلة لاأ برىت ني  كف 
 األ تنذة ياؾ الره رات كلريتم  دهن الىتؿ هذا ارت ب التل الدكلة   نؿ الىتؿ ذلؾ لاأ ترتب رن

  نرػةت تت جػة الػدكلل الىػنتكف بعػخنص رػف عػخص لاػأ  ترتػب التػزاـ بتهػن" لاػأ الدكل ػة الر ػهكل ة
 هػذا  ػنف  ػكا  ال ػرر ر ػببنن  دكلػل بػنلتزاـ إخػالال الترػؿ ذلػؾ رعػ الن  لرػؿ لػف ارتتنلػا بك بترػؿ
 ."(2)التتك ض الترؿ ذلؾ  رتب كبنلتتنكب رعركع   ر بك رعركع الترؿ

تظػػنـ تػػنتكتل برىت ػػني تاتػػـز الدكلػػة التػػل  ت ػػب إل هػػن ب تهػػن الر ػػهكل ة الدكل ػػة كرػػف الىىػػا رػػف  تػػرؼ 
ك ػذلؾ م تتػكض الدكلػة التػل ارت ػب  ػدهن هػذا الترػؿركع طبىنن لاىنتكف الدكلل ب ف تصرؼ   ر رع

ب تهػػن ك ػػع تػػنتكتل برىت ػػني تاتػػـز  الدكل ػػة كل ةبتتر ػػؼ الر ػػا"عػػنرؿ رك ػػك"  يىػػد تػػنـ الىىػػا األجتبػػل
كتػع لا هػن ة الرت كب إل هن ارت نب لرؿ   ر رعركع كيىنن لاىنتكف الدكلل بتتك ض الدكلػة التػل لالدك 

                                                             

دار الثىنيػة م الطبتػة األكلػأم ر اكل ة الرتظرنت الدكل ة لف بلرنلهن كالى ن  الرختص برتنزلنتهنم الراؾ  كتس ر رد لبد (1)
  79صم ـ2009م لرنفم لاتعر كالتكز ع

تػة ياؾ هنعـ الره راتم الر هكل ة الدكل ة لارتظرنت الدكل ة يل الىنتكف الػدكلل التػنـم ر ػنلة رنج ػت رم  ا ػة ال ىػكؽم جنر (2)
  38ـم ص2016العرؽ األك طم األردفم
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الر هكل ة الدكل ة هل الربدب الػذم  اػـز الدكلػة التػل اتته ػت الىػنتكف الػدكلل م هذا الترؿ يل ركاجهتهن
الر ػػهكل ة الدكل ػػػة تتتػػل بف بم دكلػػػة تتجنهػػؿ ب  ػػػنـ م  ض ال ػػرر التنعػػػئ لػػف هػػػذا االتتهػػنؾبتتػػك 

  (1)تهناالتىنت نت كاأللراؼ تصبا رك ع الر ن لة كرازرة بءصالح األ رار التنتجة لف تصرين

دكلة  نية االلتزارػنت الىنتكت ػة ال تت رؿءف الر اكل ة الدكل ة هل بف ي ومف وجهة  ظر الباحث
  التل تىرض لا هن تت جة ت نرهن بجر رة التدكاف بك إ دل الجرااـ الدكل ة

يػل هػذي الر ػ لة إلػأ ثػالث برا    ػث بتػا يػل الػربم األكؿ  تد اتى ػـ الىىاكررن  بؽ تجد ب ف 
رػػػتتاالن بػػػ ف م كتػػػد الر ػػػاكل ة الرترتبػػػة لػػػف الجر رػػػة الدكل ػػػة تىػػػع لاػػػأ الدكلػػػة دكف األيػػػراد التبػػػر بف

الجر رػػة التػػل تػػـ ارت نبهػػن هػػل جر رػػة دكل ػػة كلا ػػا  جػػب بف تت راهػػن الدكلػػة لرػػن لهػػن رػػف عخصػػ ة 
  (2)الرترتبة لف هذي الجر رة االلتزارنترتتك ة دكل ة  ر تهن رف بف تت رؿ 

خػػذ بػػ ف الر ػػاكل ة  ت راهػػن األيػػراد ك ػػدهـ دكف الدكلػػة كذلػػؾ ألف الىػػكات ف كهتػػنؾ ربم ثػػنتل   
الدكل ػػة تػػد جػػن ت لت رػػل األيػػراد كت ىػػظ لهػػـ  ىػػكتهـ كبنلتػػنلل  رػػن  رتػػب الىػػنتكف  ىػػكؽ لهػػـ ب تػػا 

كهتػػػنؾ ربم ثنلػػػث كهػػػك الػػػذم  ىػػػكؿ بف الدكلػػػة كاأليػػػراد م  كجػػػب لا ػػػا التزارػػػنت  جػػػب لاػػػ هـ تتى ػػػذهن
رتاالن رب ػا بػ ف الدكلػة هػل م  ة رجترت ف كهك رن اتجا إل ا الىىا يل التصر ال د ث ت راكف الر اكل

كل ػف  ر ػف التػدخؿ يػل عػاكتهن الداخا ػة م  تـ إ ىنع لىكبة لا هن  نلبعر بفعخص رتتكم ال  ر ف 
رثػػؿ الرتنبػػػة لاػػأ لرػػػؿ ال  كرػػػة بك الرىنطتػػة االتتصػػػند ة بك ال  ن ػػػ ة بك ال ررػػنف الت ػػػ رم لػػػف 

برػػن األيػػراد يػػ ر ف بف  كتػػع لاػػ هـ لىكبػػة ال ررػػنف رػػف ال ر ػػة ك  رهػػن رػػف م (3)"زع ال ػػالحتػػ"طر ػػؽ 
  (4)التىكبنت

يل رب ا إلأ هذا الربم   ث بتا لـ  غىؿ دكر الدكلة يػل الى ػنـ بجر رػة التػدكاف  الباحث ويميؿ
كذلػؾ بف م األيػرادك ػذلؾ لػـ  غىػؿ األداة التتى ذ ػة لهػذي الجر رػة كهػل م كرن  ترتب لا هن رػف لىكبػنت

                                                             

م ـ1994م دكف ر ػػػنف تعػػػرم دكف دار تعػػػرم الطبتػػػة األكلػػػأم الر ػػػاكل ة الدكل ػػػة يػػػل لػػػنلـ رتغ ػػػرم تب ػػػؿ بعػػػر راجػػػع يػػػل (1)
  كرن بتدهن 121ص
  135صم ررجع  نبؽم لبد الراؾ ر رد (2)
م دكف ر ػػنف تعػػػرم رتعػػػكرات لك ػػداتم يػػكؽ التػػندةترجرػػة  ػػػرك ل م الطبتػػػة األكلػػأم الىػػنتكف الػػدكللم رت ػػا جػػنف دكبػػػكم (3)

  75صم 1973
 كرن بتدهن  67صم ررجع  نبؽم لبد البن ط ر دة (4)
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كرػػف خػػالؿ هػػذا الرطاػػب م الىػػرد هػػك رػػف  ىػػـك بتتى ػػذ هػػذي الجػػرااـ بتاػػـ الدكلػػة بك بر ػػنهن كركايىتهػػن
  تتتنكؿ ر اكل ة الدكلة كاأليراد  نلتنلل:

 مسئولية الدولة عف ارتكاب جريمة العدواف: .8

ة لػػػف الجر رػػػة لىػػػد التبػػػر الرىهػػػـك التىا ػػػدم لاىػػػنتكف الػػػدكلل بػػػ ف الدكلػػػة ك ػػػدهن هػػػل الر ػػػاكل
ك تتػػػل ذلػػػؾ يػػػل ربم م (1)ك تىػػػؽ الجر ػػػع لاػػػأ بف الدكلػػػة هػػػل العػػػخص الىػػػنتكتل األصػػػ ؿم الدكل ػػػة
  ػث بف الىػنتكف الػدكلل م لهذا الرذهب بف الدكلة هل الر هكؿ الك  ػد لػف الجر رػة الدكل ػة الره د ف
جر ػػع رػػكاطتل  كالػػذم  رتػػب الر ػػاكل ة لاػػأم الدكلػػة هػػل عػػخص الىػػنتكف الػػدكلل الك  ػػد بفالتبػػر 

ك ػػ ف الدكلػػة هػػل العػػخص الىػػنتكتل الك  ػػد التػػل  ػػتـ رخنطبتهػػن ب   ػػنـ م الدكلػػة لػػف الجػػرااـ الدكل ػػة
إال بف هتػػنؾ ربم رتػػنرض رػػف الىىػػا   ػػث التبػػر بف هػػذا الربػػدب رػػن م (2)كتكالػػد الىػػنتكف الػػدكلل التػػنـ

كتطػػكرت إلػػأ  ػػد األخػػذ هػػك إال تت جػػة رتطريػػة لى ػػرة العخصػػ ة الرتتك ػػة التػػل ظهػػرت يػػل بلرنت ػػن 
  (3)بكجكد  ى ىل لاعخص ة الرتتك ة

( رػػف 39ىػػد تصػػت الرػػندة)يم (4)لىػػد اهػػتـ ر ثػػنؽ األرػػـ الرت ػػدة لاػػأ ر ني ػػة جر رػػة التػػدكافك 
ـ لاأ بف "  ىرر رجاس األرػف رػن إذا  ػنف تػد كتػع تهد ػد لا ػاـ بك 1945ر ثنؽ األرـ الرت دة لتنـ 

بلرنؿ التدكاف ك ىدـ يل ذلؾ تكص نتا بك  ىرر رػن  جػب اتخػنذي إخالؿ با بك  نف رن كتع لرالن رف 
م إلػأ تصػنبا" إلندتػا( ل ىظ ال ػاـ كاألرػف الػدكلل بك 42( ك)41رف التداب ر طبىنن أل  نـ الرندت ف )

كرػػف خػػالؿ رػػن  ػػبؽ يػػءف رجاػػس األرػػف  ىػػـك لاػػأ ت د ػػد الدكلػػة التػػل تىػػـك بناللتػػدا  ك ىػػـك بريػػع 
نف لػػدكاف رػػف لدرػػا كالػػذم  رتػػب لاػػأ الدكلػػة التػػل تنرػػت بناللتػػدا  التكصػػ نت الخنصػػة رػػف بف  ػػ

 -1الر اكل ة لف بلرنلهن التدكات ة كذلؾ كيىنن لتظػنـ األرػف الجرػنلل الػذم  ىػـك لاػأ ب ػنس كرتهػن 
 ػػؽ رتظرػػة األرػػـ الرت ػػدة يػػل بف تتخػػذ التػػداب ر الرعػػتر ة ذات الىتنل ػػة لرتػػع األ ػػبنب التػػل تهػػدد 

التزاـ الدكؿ األل ن  ب ف ت ع ت ت تصػرؼ رجاػس األرػف بتػن لاػأ طابػا رػن  -2م ال الـ التنلرل
                                                             

 3صم ـ2009م دكف ر نف تعرم دكف دار تعرم الطبتة الثنت ةم درا نت يل الىنتكف الدكلل التنـم جر ؿ ر رد    ف (1)
م جنرتػة التجػػنحم  ا ػػة ال ىػكؽم ر ػنلة رنج ػت رم  بػل جػرااـ ال ػػربالر ػهكل ة الجتنا ػة العخصػػ ة لررتم هػنتل لػندؿ لػػكاد (2)

  10صم ـ2007م تنباس
  250صم ررجع  نبؽم رعند لنرؼ ال  د (3)
  109صم ررجع  نبؽم ربندئ الرتظرنت الدكل ة التنلر ة كاصتا ر ةم  ه ؿ    ف الىتالكم (4)
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ر بػػة يػل تر ػػ ف األرػػـ الرت ػدة رػػف اتخػػنذ التػداب ر الت ػػ ر ة التنجاػػة  -3م  اػـز رػػف الىػكات الر ػػا ة
 تت ف لاأ الػدكؿ األل ػن  تىػد ـ  ػؿ رػن يػل ك ػتهن رػف لػكف إلػأ األرػـ  -4م  د الدكلة الرتتد ة
تػػػدخؿ  ػػػؿ تػػػداب ر الى ػػػر كالتػػػدخؿ الر ػػػاا  -5م ؿ تتخػػػذي  ػػػد الدكلػػػة الرتتد ػػػةالرت ػػػدة يػػػل بم لرػػػ

عػػراؼ رجاػػس األرػػف كتػػد ذهػػب الىىػػا إلػػأ الىػػكؿ بػػ ف ي ػػرة األرػػف الجرػػنلل هػػل لاترػػؿ رػػف م لرتنبػػة كا 
برػػن العػػؽ األكؿ يهػػك م كهػػل ي ػػرة ت تػػكم لاػػأ عػػى فم بجػػؿ الر نيظػػة لاػػأ ال ػػاـ كاألرػػف الػػدكل  ف

كالثػػػػنتل يهػػػػك التالجػػػػل كهػػػػك الال ػػػػؽ لكتػػػػع م صجػػػػرا ات التػػػػل ترتػػػػع الجر رػػػػةالكتػػػػنال الرترثػػػػؿ يػػػػل ا
األكلػػأ بف  ىػػـك رجاػػػس م كبنلتػػنلل يىػػد ب  رػػت  اىػػنت تظػػػنـ األرػػف الجرػػنلل بك ػػ ات ف م(1)الجر رػػة

األرف بنتخنذ ترارات بتكت ع التىكبنت الت  ر ة  ػد الدكلػة الرتتد ػة بكا ػطة الىػكات الجك ػة كالب ر ػة 
لندتػا إلػأ تصػنبا كالبر ة بىصد الثػنتل بف تػرار رجاػس م الترؿ لاأ ا تتبنب ال ػاـ كاألرػف الػدكلل كا 

( 25األرف يل هذا الصدد  تتبر تػراران رازرػنن لجر ػع بل ػن  األرػـ الرت ػدة كذلػؾ كيىػنن ل  ػـ الرػندة )
  (2)رف الر ثنؽ

لردت ػػة لػػف الى ػػنـ يػػءف الدكلػػة تت رػػؿ الر ػػاكل ة ام ـ1907إال اتػػا ككيىػػنن التىنت ػػة الهػػنم لتػػنـ 
برتتػػأ م بم بف الدكلػػة تىػػـك لاػػأ التتػػك ض كجبػػر ال ػػرر لادكلػػة الرتتػػدل لا هػػنم بجر رػػة التػػدكاف

بخػػػر بف الدكلػػػة التػػػل تىػػػدرت بناللتػػػدا  تت رػػػؿ الر ػػػاكل ة الردت ػػػة يػػػل لرا ػػػة التتػػػك ض لػػػف هػػػذي 
يا ػػط ف بثتػػػن   كهػػذا  تطبػػؽ لاػػأ رػػػن تنرػػت بػػا دكلػػة اال ػػتالؿ يػػلم الجر رػػة لادكلػػة الرتتػػدل لا ػػا

  ث بتا  ترتب لا هن التتػك ض لػف الجػرااـ التػل تنرػت بهػن يػل تطػنع  ػزة لػنـ م التدكاف لاأ  زة
 ـ ك  رهن رف االلتدا ات 2014

 

 

 

                                                             

كرػػن  637صم 2011م اص ػ تدر ةم دار الجنرتػة الجد ػدةم األكلػأالطبتػة م الجػرااـ الدكل ػػةم ر رػد لبػد الرػتتـ لبػد الغتػل (1)
  بتدهن

م الىػػػنهرةم دار الته ػػة لاتعػػػر كالتكز ػػػعم الطبتػػػة األكلػػػأم الجػػػرااـ الدكل ػػػة ك ػػػاطة التىػػنب لا هػػػنم لبػػد الكا ػػػد ر رػػػد الىػػنر (2)
  177صم 1995
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 المسئولية الشخصية لألفراد والقادة: .9

 ػكا   ػنف م (1)تىـك الر اكل ة الجتنا ػة العخصػ ة يػل  ػؽ  ػؿ عػخص  رت ػب جر رػة التػدكاف
كذلػػؾ م ي ػػؿ رػػف  ت ػػب يػػل  ىػػا ت نرػػا بنرت ػػنب جر رػػة التػػدكافم لدكلػػة بك  ػػنف جتػػد نن ر ػػاكالن يػػل ا

بصػػىة يػػنلال بصػػا نن يػػل هػػذي الجر رػػة بك بصػػىتا ر ػػنهرنن يػػل اصلػػداد بك الت ػػر ض بك االعػػتراؾ بك 
ك خ ع لاتىنب برنـ الر  رػة الجتنا ػة م   كف ر اكالن ر اكل ة عخص ة لف هذي الجر رةم الر نلدة
  (2)الدكل ة
م ( رػف تظػنـ ركرػن األ ن ػل لػف اختصػنص الر  رػة الجتنا ػة الدكل ػة25لىد تصت الرػندة )ك 
( لاػػػأ بتػػػا"   ػػػكف 25/1يىػػػد تصػػػت الرػػػندة)م ف ت ػػػ اتتصػػػر يىػػػط لاػػػأ األعػػػخنص الطب بتهػػػن  ػػػث 

ككيىػنن لػتص الرػندة ال ػنبىة يءتػا ال م لار  رة اختصنص لاأ األعخنص الطبت ف لرالن بهذا التظنـ"
كتػػد التبػػرت الر  رػػة بف العػػخص الػػذم  ىػػـك م اختصػػنص الر  رػػة العػػخص االلتبػػنرم  ػػدخؿ يػػل

( لاػػػأ بتػػػا" 25/2  ػػث تصػػػت الرػػػندة)م بنرت ػػنب الجر رػػػة يءتػػػا   ػػػكف ر ػػاكالن لتهػػػن بصػػػىتا الىرد ػػػة
العػػخص الػػػذم  رت ػػب جر رػػػة تػػدخؿ يػػػل اختصػػنص الر  رػػػة   ػػكف ر ػػػهكالن لتهػػن بصػػػىتا الىرد ػػػة 

ك ػػذلؾ يػػءف الرػػندة ال ػػنبىة تػد  ػػددت الجػػرااـ التػػل تػػتـ م التظػػنـ األ ن ػل" كلر ػة لاتىػػنب كيىػػنن لهػػذا
م ( لاأ بتػا" كيىػنن لهػذا التظػنـ األ ن ػل3 ث تصت الىىرة ) ن هر ن بة الىرد لا هن يل  نؿ ت نرا ب

   ؿ العخص جتنا نن ك  كف لر ة لاتىنب لف بم جر رة تدخؿ يل اختصنص الر  رػة يػل  ػنؿ 
  ال: ت نـ هذا العخص برن

 

                                                             

ف الػػدكلل كخنصػػة بتػػد بف بتػػرت الجرت ػػة التنرػػة يػػل  ر ػف التبػػنر األ  ػػنـ الػػكاردة يػػل كث ىػػة تػػكرربرغ اآلف جػػز  رػػف الىػػنتك  (1)
م ـ الربندئ الكاردة ي هن كترارات الر  رة ذاتهن كب ػدت ب  ػنن لاػأ بف اصبػندة الجرنل ػة تعػ ر إلػأ الر ػهكل ة الىرد ػة1946لنـ 

 ػة  ػكؿ تجػر ـ كرتنتبػة جػرااـ ـ ك ػذلؾ االتىنت ػنت الدكل1948ن تـ الت   د لا ا يل اتىنت ػة تجػر ـ اصبػندة الجرنل ػة لتػنـ ػػػكهذا ر
م ـ كب دت لاأ التبنر جر رة اصبندة هل جر رة دكل ة تتجـ لتهن ر هكل ة جتنا ػة دكل ػة ربنعػرة1974االبنرتن د الجرنل ة لتنـ 

كهػك رػن  تطبػؽ لاػأ جر رػة التػدكاف لاػأ التبػنر بتهػن جر رػة تػدخؿ يػل اختصػنص الر  رػة الجتنا ػة الدكل ػة كالتػل تػـ تتر ىهػن 
ـ كت ػػػكف الر ػػهكل ة تجػػػني األيػػػراد ر ػػػهكل ة 2010ـ كرػػػهترر  ربػػنال لتػػػنـ 1974لتػػػنـ  1433د ػػد بعػػػ نلهن كيىػػػنن لىػػرار رتػػػـ كت 

  136صم ـ2009م ؿػارب م نتلػػة ك ربػػرطبتم أػػة األكلػػػالطبتم ربندئ الىنتكف الدكلل التنـم ربنعرة  اتظر طنلب رع د بند نر
  172صم ـ1999م نهرةػالىم عػر كالتكز ػدار الته ة لاتعم ةػدكف طبتم ةػنا ة الدكل ػة الجتػرالر  م ةػببك الخ ر ب رد لط  (2)
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 عػخص طر ػؽ لػف بك نخػر رػع بنالعػتراؾ بك الىرد ػة بصػىتا  ػكا  الجر رػة هػذي ارت ػنب - ب
 .جتنا نن  ر اكالن  اآلخر ذلؾ  نف إذا لرن التظر بغضم نخر

كرػف خػػالؿ الػتص ال ػػنبؽ يػءف الر  رػػة  ػدخؿ يػػل اختصنصػهن رػػف  ىػـك بنرت ػػنب الجػرااـ  ػػكا  ػػنف 
ر اكالن لػف هػذي الجر رػة كب  ػنن يىػد التبػرت بتػا يػل بعخصا بك  نف بنالعتراؾ رع بخر يءتا   كف 

جػػنؿ ت نرػػا بنلجر رػػة لػػف طر ػػؽ عػػخص بخػػر بغػػض التظػػر لػػف ر ػػاكل تا الجتنا ػػة بك لدرػػا يءتػػا 
   كف ر اكالن ك تترض لار ن بة الىنتكت ة كيىنن لهذا التظنـ 

 . هني عرع بك بنلىتؿ كتتت جر رة ارت نب لاأ ال ث بكم بنرت نب اص را  بك األرر - ب

جا نن هتن بف تظنـ ركرن   خذ بنلجر رة الغ ػر تنرػة كالتػل  ػبؽ كبف اعػرتن  ومف خ ؿ ما سبؽ يت ح
 ص ىػنع  ػث بف الىػنتكف الػدكلل   خػذ بهػذا الربػدب ك تتبػر بف تػكاير الػر ف الرتتػكم  ى ػؿ م إل هن  ػنبىنن 

 تطػنؽجر رػة  دخاػا يػل كتد التبرت هذي الرندة بف كجكد الت ػة يػل ارت ػنب الم التىكبة لاأ العخص
 الر اكل ة الجتنا ة لف هذا الىتؿ 

 الجر رػة هػذي ارت ػنب ت  ػ ر لغػرض نخػر ع ؿ ب م الر نلدة بك الت ر ض بك التكف تىد ـ - ت
 .ارت نبهن ك ناؿ تكي ر ذلؾ يل برنم ارت نبهن يل العركع بك

الجر رػػػػة  ػػػػدخؿ كهتػػػػن تجػػػػد بف تظػػػػنـ ركرػػػػن تػػػػد التبػػػػر بف الى ػػػػنـ بػػػػنلت ر ض بك الر ػػػػنلدة بنرت ػػػػنب 
 كرف الجد ر ذ ري ب ف هذا  رثؿ الر ف الرندم لاجر رة الدكل ة م العخص يل تطنؽ الر اكل ة

م رعػترؾ بىصػد  تراػكفم األعػخنص رػف جرنلػة ت ػنـ يػل بخػرل طر ىػة ب  ػة الر ػنهرة - ث
 كبف رتترػدة الر ػنهرة هػذي ت ػكف بف لاػأم ارت نبهػن يػل العػركع بك الجر رػة هػذي بنرت ػنب

 :تىدـ
 بك  التعػنط هػذا  ػنف إذام لاجرنلػة اصجرارػل الغػرض بك اصجرارػل التعػنط تتز ػز بهػدؼ إرػن

 .الر  رة اختصنص يل تدخؿ جر رة ارت نب لاأ رتطك نن  الغرض

 الجرنلة هذي لدل الجر رة ارت نب بت ة التاـ رع بك. 

ـ  ػدخؿ 2014كرف خالؿ التص ال نبؽ تجد ب ف رن تنـ با التػدك رػف التػدا  لاػأ تطػنع  ػزة لػنـ 
  ث بف تندة التدك تد تنرػت بءصػدار األكارػر كالتتا رػنت لاى ػنـ م التدك يل تطنؽ الر اكل ة الجتنا ة
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لاأ ارت نب هذا التدكاف كته د لاأ ذلؾ ب ف التدك تػد  بصر    ث بف تندتا تد م االلتدا برثؿ هذا 
ب  ػنن لػف طر ػؽ عػف  ػنرات ك م  خرة داخا ة كخنرج ة لته اة الب اػة الداخا ػة لػا إلالر ةتنـ ب راة 

األرػػر م عػػف لػػدكاف ب ػػؽ العػػتب الػػذم   ػػتأ لاتػػ ش ب ػػالـ بػػد  ػػنبىة لالػػالف بعػػ ؿ ر ػػرل لػػف 
كتػػػد م لتػػكاير الت ػػة الر ػػبىة لػػد هـ االلتػػدا الػػذم  ه ػػد لاػػأ بف تندتػػا  ت راػػكف الر ػػاكل ة لػػف هػػذا 

لا ا يػل هػذا التظػنـ ( رف تظنـ ركرن لاأ بتا " كبنص نية إلأ رن هك رتصكص 28تصت الرندة )
 :الر  رة اختصنص يل تدخؿ التل الجرااـ لف الجتنا ة لار اكل ة بخرل ب بنب رفاأل ن ل 

 جتنا ػة ر اكل ة ر اكالن  الت  رم الىناد ب لرنؿ يتالن  الىناـ العخص بك الت  رم الىناد   كف  1
 ررتػػاص تخ ػع تػكات جنتػب رػف كالررت بػة الر  رػػة اختصػنص يػل تػدخؿ التػل الجػرااـ لػف

 لتػػػػدـ تت جػػػة ال نلػػػةم   ػػػب الىتا تػػػ فم ك ػػػ طرتا ل ػػػاطتا تخ ػػػع بك الىتا تػػػ فم ك ػػػ طرتا
   ا رة ررنر ة الىكات هذي لاأ   طرتا العخص بك الت  رم الىناد ررنر ة

 ب ػببم لاػـ تػد   ػكف بف  ىتػرض بكم لاػـ تػد العػخص بك الت ػ رم الىناػد ذلػؾ  ػنف إذا 
 هػذي ارت ػنب كعػؾ لاػأ ت ػكف بك ترت ػب لىػكاتا بػ فم ال ػ ف ذلػؾ يػل ال ػنادة الظػركؼ
 .الجرااـ

 ػدكد  يػل كالرتىكلػة الالزرػة التػداب ر جر ػع العػخص بك الت ػ رم الىناػد ذلػؾ  تخػذ لػـ إذا 
 الرختصػة ال ػاطنت لاػأ الر ػ لة لتػرض بك الجػرااـ هػذي ارت ػنب ترػع بك لرتػع  ػاطتا
 .كالرىن نة لات ى ؽ

 الػرا س جتنا ػنن    ػ ؿم 1 الىىرة يل كصىهن الكارد   ر كالررهكس الرا س بتالتة  تصؿ ي رن  2
 ررهك ػ ف  خ ػتكف جنتػب رػف كالررت بػة الر  رػة اختصػنص يػل تػدخؿ التل الجرااـ لف

 الررهك ػ ف ررنر ػة هػهال  لاػأ  ػ طرتا ررنر ػة لتػدـ تت جػة الىتا تػ ف ك ػ طرتا ل ػاطتا
 . ا رة

 ررهك ػ ا بف بك ػكح تبػ ف رتاكرػنت بم كلػل لػف تجنهػؿ بك لاػـ تػد الػرا س  ػنف إذا 
 .الجرااـ هذي  رت بكا بف كعؾ لاأ بك  رت بكف

 لارا س الىتا ت ف كال  طرة الر اكل ة إطنر يل تتدرج ب تعطة الجرااـ تتاىت إذا. 
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 ارت ػنب  ترػع بك لرتػع  ػاطتا  ػدكد يػل كالرتىكلػة الالزرػة التػداب ر جر ع الرا س  تخذ لـ إذا
 ".كالرىن نة لات ى ؽ الرختصة اطنتال  لاأ الر  لة لترض بك الجرااـ هذي

الىناػػد الت ػػ رم  تتػػر ب تػػا هػػك الر ػػاكؿ لػػف الرخنلىػػنت التػػل  ككيىػػنن لػػتص الرػػندة ال ػػنبىة يػػءف
تندة التدك  تتبر ب تهـ تد تنركا بنرت نب جر رة التػدكاف لاػأ تطػنع  كلا ا يءفم (1)ت صؿ رف بيرادي

م ارت با جتكدهـ رف رخنلىنت لاىػنتكف الػدكلل ك تتبركا ر اكل ف لرن ـ بنالعتراؾ2014 زة يل لنـ 
بن ػتخداـ تظػنـ هتبتػؿ  تتػد تنرػ إ ػراا ؿ  ػث بف م كهذا رن ب دتػا الىىػرة )ب( رػف الرػندة  ػنلىة الػذ ر

كبتػن  لاػأ رػن  ػبؽ ي تتػن تكصػل بصػ نب الىػرار يػل دكلػة يا ػط ف م (2)يل لرا نتا لاأ تطنع  ػزة
الدكل ة كالرطنلبة بنلتتك ض كر ن رة تندة التػدك دكل ػنن  ب ركرة ت ر ؾ دلكل برنـ الر  رة الجتنا ة

 برنـ الر  رة 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

  220صم ررجع  نبؽم  ك رىتنح  رؽ (1)
ـ كالذم  ى ػل بىصػؼ  ػؿ عػل   ت ػرؾ لاػأ كجػا األرض 2006بتد لنـ  إ راا ؿبنبتدالا  تتظنـ هتبتؿ هك تظنـ تنر (2)

ـ كتػػذ ر رتهػػن 2014كتػػد تػػنـ التػػدك بن ػتخداـ هػػذا التظػػنـ ب ثػػر رػػف رػرة  خػػالؿ لػػدكاف م دك ػكا   ػػنف تػػنبع لىكاتػػا اك تػكات التػػ
يتر تػت م  ػ ف ت ػاات تػكة رػف جتػكد اال ػتالؿ إلػأ رد تػة ريػا جتػكب تطػنع  ػزةم ـ2014-8-1لاػأ  ػب ؿ الرثػنؿ يػل تػنر خ 

لاػػأ إثرهػػن بتىت ػػؿ تظػػنـ هتبتػػؿ كتتػػؿ الرىنكرػػة رػػف صػػد هػػذي الىػػكة كا ػػتطنلت بف ت  ػػر ال ػػنبط هػػدار جكلػػدف يىػػنـ اال ػػتالؿ 
كذلػػؾ بتػػد بف تػػنـ بػػنختراؽ الهدتػػة اصت ػػنت ة التػػل م كتػػدر ر  ب ػػر بنلررتا ػػنتم عػػه د تىر بػػنن  140التد ػػد رػػف العػػهدا  كصػػؿ إلػػأ 

  9 نتت بك نطة دكل ة هذا كيىنن لى د ك رتعكر ل تناب الى نـ بتتكاف الرجركلة رتـ
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 المطمب الثا  
 الدول  الج ائ  أماـ الق ا  الج ائية آليات تحريؾ الدعو 

م تتتبػػر الجرت ػػة التنرػػة لػػألـ الرت ػػدة هػػل اله  ػػؿ الػػدكلل التػػل ت ػػـ يػػل داخاهػػن دكؿ التػػنلـ
كرػف م أ تتى ذ كتطب ؽ التعػر تنت التػل تصػدر رتهػن كرػف ره  ػنتهنك تىرع لتهن لدة بجهزة تىـك لا

كالتػل تىػـك ب ىػظ التظػنـ كال ػػاـ م كالر  رػػة الجتنا ػة الدكل ػةم بهػـ هػذي األجهػزة رجاػس األرػف الػدكلل
الدكلل كالرصنلا كاألرف الجرنلل كذلؾ رف خالؿ ت ر ػؾ الػدلنكم برنرهػن بخصػكص الى ػن ن التػل 

كهتػػنؾ ثػػالث طػػرؽ تػػد  ػػددهن تظػػنـ ركرػػن األ ن ػػل م لتظنرهػػن األ ن ػػل تػػدخؿ يػػل اختصنصػػهن كيىػػنن 
  ػػػث م ( رػػف التظػػنـ األ ن ػػل13يػػل ت ر ػػؾ الػػدلكل برػػنـ الر  رػػة الجتنا ػػة الدكل ػػػة كيىػػنن لارػػندة )

كت د د رن إذا  نف الىتؿ  رتػب جر رػة  م(1)بلطت الصال  ة لرجاس األرف األكلك ة يل ريع الى ن ن
( رف ر ثنؽ األرـ الرت دة كالتل بلطت رجاػس األرػف ال ػؽ 39ب دتا الرندة )كهذا رن م (2)رف لدرا

ك ذلؾ يىد  ػددت م (3)يل ت د د رن إذا  نف الىتؿ  رثؿ جر رة بك ال ك ىـك لاأ إثرهن بريع تكص نتا
بف لارػػدلل التػػنـ بف  ىػػـك بء نلػػة الػػدلكل إلػػأ الر  رػػة يػػل  ػػنؿ اف جر رػػة تػػد كتتػػت كتػػدخؿ يػػل 

ك ثػػكر م بك لػػف طر ػػؽ دكلػػة طػػرؼ يػػل تظػػنـ ركرػػن األ ن ػػلم الجتنا ػػة الدكل ػػة اختصػػنص الر  رػػة
الت نهؿ يل هػذا الرطاػب ب تػا ككيىػنن لرػن  ػبؽ هػؿ   ػؽ لدكلػة يا ػط ف بف تىػـك بت ر ػؾ دلػكل برػنـ 

 هذا رن   جب لا ا البن ث خالؿ هذا الرطاب م الر  رة الجتنا ة الدكل ة؟
 ة عف طريؽ مجمس ا مف:إحالة دعو  لممحكمة الج ائية الدولي

كتػػد بك اػػت لػػا التد ػػد رػػف الرهػػنـ كرتهػػن م  تتبػػر رجاػػس األرػػف رػػف بهػػـ بجهػػزة األرػػـ الرت ػػدة
بك ت   ػؼ بم م ت د د جر رة التدكاف كت   ىهػن يػل  ػنؿ كتكلهػن يػل بم دكلػة بك صػدر رػف بم دكلػة

ال ىػنظ لاػأ ال ػاـ ك تتبػر هػك الر ػاكؿ لػف م جر رة تدخؿ يل اختصنص الر  رة الجتنا ػة الدكل ػة
كالتل تصػت لاػأ بتػا" م ( رف ر ثنؽ األرـ الرت دة24/1كهك رن بعنرت لا الرندة )م كاألرف الدكل  ف

 تهػد بل ػن  اله اػة إلػأ رجاػس م ر بة يل بف   كف الترؿ الذم تىـك با األرـ الرت دة  ر تنن كيتالن 
ك كايىػػكف لاػػأ بف الرجاػػس م كل  فاألرػػف الػػدكلل بنلتبتػػنت الرا  ػػ ة يػػل برػػر  ىػػظ ال ػػاـ كاألرػػف الػػد

                                                             

 كرن بتدهن177صم  نبؽررجع م لبد الكا د ر رد الىنر (1)
 ( رف تظنـ ركرن األ ن ل13بتظر الرندة ) (2)
 ( رف ر ثنؽ األرـ الرت دة39اتظر الرندة ) (3)
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ك ت ػػا بهر ػػة دكر رجاػػس م  ترػػؿ تنابػػنن لػػتهـ يػػل الى ػػنـ بكاجبنتػػا التػػل تىر ػػهن لا ػػا هػػذي التبتػػنت"
يكيىػنن لػتص الرػػندة م األرػف يػل  ىػظ ال ػاـ كاألرػف الػدكل  ف كذلػؾ رػػف خػالؿ الرهػنـ التػل بك اػت إل ػا

  تنجا رف  رلة يػل كتػؼ األلرػنؿ التػل ترثػؿ  كذلؾ لرنم ي تا  تتبر رجاس األرف تنابنن لف اله اة
  (1)تهد د لاأ ال اـ كاألرف الدكل  ف

كلىػػد بلطػػت الر  رػػة الجتنا ػػة الدكل ػػة يػػل تظنرهػػن األ ن ػػل لرجاػػس األرػػف صػػال  ة ت د ػػد 
ك ػػذلؾ م (2) ػػكا   نتػت رػف الجػػرااـ التػل تػدخؿ رػػف اختصػنص الر  رػة بك الم الجر رػة التػل كتتػت
/ب( لاػػأ دكر رجاػػس األرػػف يػػل ررنر ػػة االختصػػنص يػػل الجػػرااـ الدكل ػػة 13يىػػد تصػػت الرػػندة )

التل كتتت كتصت لاأ بتا" لار  رة بف ترنرس اختصنصهن ي رن  تتاؽ بنلجر رة الرعػنر إل هػن يػل 
م إذا ب ػػػنؿ رجاػػػس األرػػػف -2( كيىػػػنن أل  ػػػنـ هػػػذا التظػػػنـ األ ن ػػػل يػػػل األ ػػػكاؿ التنل ػػػة: 5الرػػػندة )

ل ػػػنبع رػػػف ر ثػػػنؽ األرػػػـ الرت ػػػدة  نلػػػة إلػػػأ الرػػػدلل التػػػنـ  بػػػدك ي هػػػن بف رتصػػػرينن بركجػػػب الىصػػػؿ ا
كرػػف خػػالؿ الػػتص ال ػػنبؽ  ت ػػا بػػ ف رجاػػس األرػػف م جر رػػة بك ب ثػػر رػػف هػػذي الجػػرااـ تػػد ارت بػػت"

 ىػـك بء نلػة الجػػرااـ التػل تػػدخؿ يػل اختصػنص الر  رػػة إلػأ الرػػدلل التػنـ كيىػنن لاىصػػؿ ال ػنبع رػػف 
ذم جػػن  ي ػػا بػػ ف لرجاػػس األرػػف بف  ىػػـك ب خػػذ تػػداب ر رهتتػػة ل ىػػظ األرػػف ر ثػػنؽ األرػػـ الرت ػػدة كالػػ

كب  ػػػنن لػػػا ال ػػػؽ بف  تخػػػذ تػػػداب ر بخػػػرل ال تطاػػػب م كل ػػػف دكف اف  ىػػػـك بت د ػػػدهنم كال ػػػاـ الػػػدكل  ف
كيػل  ػنؿ ربل الرجاػس م ك طاب رف األرـ الرت دة تتى ذ تراراتام ا تخداـ الىكة الر ا ة لتتى ذ تراراتا

ر الغ ػػػر ر ػػػا ة لػػػـ تىػػػل بػػػنلغرض   ػػػؽ لػػػا التػػػدخؿ بػػػنلىكة الر ػػػا ة ل ىػػػظ األرػػػف كال ػػػاـ بف التػػػداب 
  (3)( رف ر ثنؽ األرـ الرت دة41( كالرندة )40الدكل  ف كيىنن لتصكص الرندة )

                                                             

  كرن بتدهن 77صم ررجع  نبؽم لرر  دم (1)
  176صم ررجع  نبؽم لبد الكا د ر رد الىنر (2)
 الرػندة يػل لا هػن الرتصػكص التػداب ر  تخػذ كصػ نتا بكت  ىػدمـ بف تبػؿم األرف لسلرجم الركتؼ تىنتـ ؿ ( رتتنن 40 )الرندة (3)

 ب ىػكؽ الرهتتػة التػداب ر هػذي تخػؿ كالم تػداب ر رهتتػة رػف ر ت  ػتنن بك  ػركر نن  ػراي برػن لألخػذ  ػدلك الرتتػنزل ف بفم 39
 .  نبا الرهتتة التداب ر ذيبهالرتتنزل ف  بخذ لتدـ    ب بف األرف رجاس كلاأم برر زهـ كرطنلبهـ بك الرتتنزل ف

 كلػام تراراتػا لتتى ػذ الر ػا ة الىػكات تتطاػب ا ػتخداـ ال التػل التػداب ر رػف اتخنذي  جب رن ر  ىرم  بف األرف ( لرجاس41 )الرندة
 إلأ  طاب بف

 ال د د ة كالركاصالت االتتصند ة الصالت كتؼ ب تهن   كف رف بف ك جكز  التداب ر هذي تطب ؽ “ الرت دة األرـ” بل ن 
 .التالتنت الدباكرن  ة كتطعم  ا نن بك جزا نن كتىنن الركاصالت رف ك ناؿ ك  رهن كالال ا  ة كالبرت ة كالبر د ة لجك ةكا كالب ر ة
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بػ ف لرجاػس األرػف  ىػـك رػف تاىػن  تى ػا بػنلتظر يػل الجػرااـ التػل  ويت ح مف خ ؿ ما سػبؽ
كهػذا رػػن  ه ػدي تػػص م كرػف  ػرتهن جر رػػة التػدكافم  ػة الدكل ػػةتػدخؿ يػل اختصػػنص الر  رػة الجتنا

( رف ر ثنؽ األرـ التل تصت لاأ بف  ىـك رجاػس األرػف رتتػنن إلػأ بم ركتػؼ تػد  ػهدم 24الرندة )
إلأ تهد د ال اـ كاألرف الدكل  ف صال  ة ي ػص ذلػؾ التػزاع تبػؿ بف  ػهثر ك تػرض األرػف الجرػنلل 

كذلػؾ ألف رجاػس م كهذا األرر    ب لارعرع الػدكلل’ لأ الخطرالدكلل كالرصنلا الخنصة بنلدكؿ إ
األرػػف   تػػنج يػػل لراػػا إلػػأ ال ػػرلة يػػل كتػػؼ التزالػػنت الر ػػا ة تبػػؿ بف تػػهدم إلػػأ تهد ػػد رصػػنلا 

كهػذا لاػػأ الت ػس رػف اله اػنت الى ػنا ة التػػل  جػب اف   ػنؿ إل هػن راػؼ الى ػػ ة م الػدكؿ  رػن ذ رتػن
  (1)ل ل تتدخؿ كتتظر يل التزاع الىناـ

كرف الجد ر ذ ري بف دكر رجاس األرف هك يىط  ىظ ال اـ كاألرف الدكل  ف كيىنن لاىصػؿ ال ػنبع رػف 
كال   ػػػكف لػػػا بم م ر ثػػػنؽ األرػػػـ الرت ػػػدة ك تكتػػػؼ دكري لاػػػأ ذلػػػؾ دكف بف  رػػػس ب ىػػػكؽ الرتتػػػنزل ف

كذلػػػػػؾ ألف إصػػػػػدار األ  ػػػػػنـ هػػػػػك م األ  ػػػػػنـ ب ػػػػػؽ الرتتػػػػػنزل ف إصػػػػػدارصػػػػػال  ة يػػػػػل ر ن ػػػػػبة بك 
كل ػف  ىػـك رجاػس األرػف بك ػع تػرارات تاػـز بهػن الػدكؿ م تصنص بص ؿ لار  رة الجتنا ة الدكل ػةاخ

ك ريتهن إلأ الردلل التنـ كالذم بػدكري  ىػـك بء نلتهػن لار  رػة الجتنا ػة الدكل ػة كيىػنن م الرتتنزلة  ذلؾ
 ػػة الدكل ػػة ال جتنابنص ػػنية إلػػأ بف ر  رػػة م ( رػػف تظػػنـ ركرػػن األ ن ػػل  ػػنلىة الػػذ ر13/2لارػػندة )

كذلػؾ ألف رػن اتخػذي رػف م تىـك بنلتدت ؽ يل اصجرا ات التل اتخذهن رجاس األرف ل ىظ ال اـ الػدكلل
كرػػع م كألتهػػن التهػػـ الر  رػػة الجتنا ػػة الدكل ػػةم إجػػرا ات تهػػدؼ إلػػأ  ىػػظ ال ػػاـ كاألرػػف الػػدكلل يىػػط

يءتػا م لر  رػة الجتنا ػة الدكل ػةذلؾ كالف جر رة التدكاف رف الجػرااـ التػل لػـ تػدخؿ   ػث التتى ػذ يػل ا
 جػػػب ت د ػػػد نل ػػػة  ػػػرف رػػػندة خنصػػػة كذلػػػؾ  تػػػأ  ػػػتـ الىصػػػؿ بػػػ ف الىػػػرارات التػػػل  جػػػب بف ت ػػػكف 

ك جب اف ت ػكف هػذي الرػندة راخصػة بػنلركاد التػل  ػدد م ت نا ة ر نلة إلأ الر  رة الجتنا ة الدكل ة
هػػػن  ر ػػػف لار  رػػػة بف تىػػػـك اختصػػػنص الر  رػػػة الجتنا ػػػة الدكل ػػػة كت د ػػػد العػػػركط التػػػل رػػػف خالل

  (2)بررنر ة اختصنصهن لاأ  كاهن ي رن  تتاؽ بجر رة التدكاف

                                                             

 كرن بتدهن 82صم ررجع  نبؽم لرر  دم (1)
 26صم ررجع  نبؽم كيدكل الذك بم كرن بتدهن 163صم ررجع  نبؽم لندؿ  ن رم -اتظر يل ذات الرتتأ: (2)
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إلػى مػا اتجػه إليػه العميمػات فػ  كتابػه جريمػة العػدواف فػ  ظػؿ المحكمػة الج ائيػػة  ويتجػه الباحػث
كالذم ربل ب تا  جب بف  تـ تخص ص رندة ت رأ بآل ة إ نلة رجاػس األرػف الػدكلل لجر رػة الدولية 

 تجتػػػبكذلػػػؾ لربنعػػرة الر  رػػة الختصنصػػهن ك م دكاف إلػػأ رػػدلل لػػػنـ الر  رػػة الجتنا ػػة الدكل ػػةالتػػ
  دكث بم ه رتة رف بم جهنز بخر رف بجهزة األرـ الرت دة لاأ الر  رة الجتنا ة الدكل ة 

 إحالة الدعو  مف المدع  العاـ إلى المحكمة الج ائية الدولية:

( لاػػأ بتػػا "إذا  ػػنف الرػػدلل التػػنـ تػػد بػػدب بربنعػػرة 13/3) لىػػد تػػص تظػػنـ ركرػػن األ ن ػػل يػػل الرػػندة
( لاػػأ بتػػػا" 15كتػػد تصػػت الرػػػندة )م "15ت ى ػػؽ ي رػػن  تتاػػػؽ بجر رػػة رػػف هػػػذي الجػػرااـ كيىػػنن لارػػػندة 

لاردلل التنـ بف  بنعر الت ى ىنت رف تاىن  تى ػا لاػأ ب ػنس الرتاكرػنت الرتتاىػة بجػرااـ تػدخؿ يػل 
كص الرػكاد ال ػنبىة  ت ػا بػ ف إ ػدل طػرؽ اص نلػة لار  رػة كرف خالؿ تصػم اختصنص الر  رة"

كلا اف  ىـك بربنعرة الت ى ؽ رف تاىن  تى ا يػل  نلػة  ػدكث م الجتنا ة هل لف طر ؽ الردلل التنـ
كرف الجد ر ذ ػري بػ ف بهػـ رػن تػـ التكصػؿ م جر رة تدخؿ  رف اختصنص الر  رة الجتنا ة الدكل ة

صنصهن يل رهترر  ربنال اال تترا ل لتظػنـ ركرػن األ ن ػل إل ا بخصكص ررنر ة الر  رة الخت
الخنص بجر رة التدكاف بف هتنؾ ثالث نل نت لت ر ؾ الدلكل برنـ الر  رػة الجتنا ػة الدكل ػة كرتهػن" 

( يءتػا  جػكز لارػدلل التػنـ 13كهػك رػن  تىػؽ رػع الرػندة )م اص نلة رف الردلل التنـ رف تاىػن  تى ػا"
رػػف لاػػأ تػػرار بكجػػكد لػػدكاف يػػل   ػػكف  ػػتة بعػػهر رػػف تػػنر خ إبػػالغ يػػل  نلػػة لػػـ  تىػػؽ رجاػػس األ

بتػػد بخػػذ اصذف بػذلؾ رػػف الػػداارة التره د ػػة لار  رػػة الجتنا ػػة م (1)الر  رػة لارجاػػس بف  بػػدب بػػنلت ى ؽ
( لاػػأ بتػػا " إذا ا ػػتتتا الرػػدلل التػػنـ بف هتػػنؾ ب ن ػػن رتىػػكالن 15/3  ػػث تصػػت الرػػندة )م الدكل ػػة

ت ى ػػؽ رعػػىكلنن بػػ م رػػكاد  بػػءجرا  ػػؽ  ىػػدـ إلػػأ الػػداارة التره د ػػة طابػػنن لػػاذف لاعػػركع يػػل إجػػرا  ت ى
ررايتػػنت لاػػداارة التره د ػػة كيىػػنن لاىكالػػد  إجػػرا ره ػػدة  جرتهػػن لارجتػػل لاػػ هـ ك جػػكز لارجتػػل لاػػ هـ 

الت ى ػؽ يػل  ػنؿ بف رجاػس  بءجرا ك ت ا ب تا  تأ  ىـك الردلل التنـ م اصجراا ة كتكالد اصثبنت"
كل ػف لا ػػا م رػف لػـ  صػدر بم تػرار بخصػكص رػن كتػع رػف تػزاع  رثػؿ جر رػة لػدكاف بك ال  رثػؿاأل

 ك  كف ذلؾ لف طر ؽ تىػد ـم إجرا اتا ص   ة بف  ىـك ب خذ اصذف رف الداارة التره د ة  تأ ت كف
تظػر الػداارة كتم طاب لاداارة التره د ة رريىنن بنلركاد الره دة التل جرتهن الردلل التنـ ك ىػدرهن لاػداارة

                                                             

  كرن بتدهن 72صم ررجع  نبؽم ط ر دةلبد البن  (1)
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كل ػػف يػػل  ػػنؿ م بك تىػػـك بػػريض الطاػػبم التره د ػػة يػػل الطاػػب يػػءذا  نتػػت التت جػػة رىتتػػة تػػ ذف لػػا
ري ت الداارة الطاب يءتػا ال   ػكف  ناػؿ يػل بف  ىػـك الرػدلل التػنـ بتىػد ـ طاػب بخػر   تػكم لاػأ 

 ريػػض ا "( رػػف تظػػنـ ركرػػن األ ن ػػل كالتػػل تصػػت لاػػأ بتػػ15/5كذلػػؾ كيىػػنن لارػػندة )م بدلػػة جد ػػدة
   ػتتد ال ػؽ طاػب بتىػد ـ التػنـ الرػدلأ ت ػنـ دكف   ػكؿ ال الت ى ػؽ بػءجرا  اصذف التره د ػة الػداارة
ك ػذلؾ  جػكز لاجرت ػة التنرػة بركجػب ترارهػن رتػـ م "ذاتهػن بنل نلػة تتتاػؽ جد ػدة بدلػة بك كتػناع إلػأ

تخػذ إجػرا ات إذا بف تم ـ1950/د( الرتتكف" رت دكف رف بجػؿ ال ػالـ" يػل لػنـ الرتخػذ لػنـ5)377
لـ  تر ف رجاػس األرػف رػف التصػرؼ ب ػبب تصػك ت  ػابل رػف جنتػب ل ػك دااػـ يػل  نلػة إذا رػن 

كلتداػػذن  ر ػػف لاجرت ػػة م بػػدا بف هتػػنؾ تهد ػػد بك خرتػػنن لا ػػالـ بك بف هتػػنؾ لرػػالن رػػف بلرػػنؿ التػػدكاف
نذ تػػداب ر تتظػػر يػػل الر ػػ لة لاػػأ الىػػكر رػػف بجػػؿ إصػػدار تكصػػ نت إلػػأ األل ػػن  بنتخػػ بفالتنرػػة 

م (15كهػذا رػن  تىػؽ رػع رػن تصػت لا ػا الرػندة )م جرنل ػة لصػكف بك إلػندة ال ػالـ كاألرػف الػدكل  ف"
كت ف بدكرتن تتجا إلػأ هػذا الػربم كالػذم ال  تطػل لاػدكؿ ال بػرل يػل اله رتػة لاػأ الر  رػة الجتنا ػة 

كذلػؾ م رػف التىػنب م إلأ إيػالت الرجػرر فاألرر الذم  هدم ف ررنر ة اختصنصهنالدكل ة كرتتهن ر
كرػػػف الجػػػد ر ذ ػػػري بػػػ ف لارػػػدلل التػػػنـ بف  تتػػػنزؿ لػػػف الت ى ػػػؽ يػػػل  نلػػػة م بن ػػػتخدارهن ل ػػػؽ الى تػػػك

الرػدلل  إعػتنرتىدرت الدكؿ الرتت ة بنرت نب جر رة التدكاف بطاب لار  رة خالؿ عػهر رػف تاى هػن 
م (1)نرػت بػنلت ى ؽ رتهػـ يتػالن التنـ ب تهن  تىـك بنلت ى ؽ رع الر اكل ف يل الجر رػة بتى ػهن بك بتهػن ت

( التل تصت لاأ بتا"   كف تتنزؿ الرػدلل التػنـ لػف الت ى ػؽ لادكلػة تػنبالن 18/3كذلؾ كيىنن لارندة )
بك يل بم كتػت  طػرب تغ ػر رارػكس م صلندة تظر الردلل التنـ ي ا بتد  تة بعهر رف تنر خ التتنزؿ

بػة يػل اال ػطالع بػنلت ى ؽ بك   ػر تػندرة يل الظركؼ   تدؿ رتا اف الدكلة بصػب ت  ىػنن   ػر را 
 ت ا ررن  بؽ بف الردلل التنـ   كف تتنزلا لػف الت ى ػؽ ررهكتػنن كرعػركطنن بن ػت رنؿ م لاأ ذلؾ"

برػػن م األكلػػأ بف الدكلػػة تصػػبا   ػػر رتت ػػة يػػل الت ى ػػؽم ك  ػػىط التتػػنزؿ يػػل  ػػنلت فم الدكلػػة لات ى ػػؽ
كيػل م الت ى ػؽ دكف التطػرؽ بك ت د ػد لهػذي األ ػبنب الثنت ة يل  نؿ لػدـ تػدرة الدكلػة لاػأ ا ػت رنؿ

 هذي ال نلة   كف لاردلل التنـ ال ؽ يل ا ت رنؿ إجرا ات الت ى ؽ 

 
                                                             

ك م 166صم ررجػػع  ػػنبؽم كلػػندؿ  ػػن رمم كرػػن بتػػدهن 180م ررجػػع  ػػنبؽم اتظػػر يػػل ذات الرتتػػأ: لبػػد البن ػػط ر ػػدة (1)
  29صم ررجع  نبؽم يدكل ذك ب
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 إحالة مف دولة ع و ف   ظاـ روما: .11

بلربػػػت الكيػػػكد يػػػل رتنتعػػػنت التظػػػنـ األ ن ػػػل لػػػف ربم رىػػػندي بف ب ػػػة دكلػػػة طػػػرؼ يػػػل تظػػػنـ ركرػػػن 
دـ بع كل إلأ الردلل التػنـ   ترػن  صػؿ األرػر بنرت نبهػن إلػأ األ ن ل  تبغل بف   كف لهن  ؽ التى

  (1)إ دل الجرااـ الخط رة بركجب الىنتكف الدكلل

ا بريع كا  نلة الدلكل برنـ الر  رػة الجتنا ػة ك   ؽ لادكؿ األطراؼ يل تظنـ ركرن األ ن ل بف  ىكرك 
التػػل تصػػت لاػػأ بتػػا" إذا ( رػػف تظػػنـ ركرػػن األ ن ػػل ك 31/1كذلػػؾ ا ػػتتندان لػػتص الرػػندة )م الدكل ػػة
 نلػة  بػدك لا هػن بف جر رػة بك ب ثػر رػف هػذي  14دكلػة طػرؼ إلػأ الرػدلل التػنـ كيىػنن لارػندة  ب نلت

كب  ػنن يءتػا  ر ػف لاػدكؿ األطػراؼ بف  ىكرػكا بء نلػة  نلػة رػن إلػأ الر  رػة لػف م الجرااـ تػد ارت بػت"
ة االختصػػنص بركجػػب اص نلػػة ( كالتػػل ت ػػدد ررنر ػػ14طر ػػؽ الرػػدلل التػػنـ بركجػػب تػػص الرػػندة )

 :كالتل تصت لاأ بتا (2)رف الدكؿ األطراؼ

 جػكز لدكلػػة طػػرؼ بف ت  ػؿ إلػػأ الرػػدلل التػػنـ ب ػة  نلػػة  بػػدك ي هػن بف جر رػػة بك ب ثػػر رػػف   1
الجػػرااـ الداخاػػة يػػل اختصػػنص الر  رػػة تػػد ارت بػػت كبف تطاػػب إلػػأ الرػػدلل التػػنـ الت ى ػػؽ 

تػ ف تكج ػا االتهػنـ لعػخص رتػ ف بك ب ثػر بنرت ػنب يل ال نلة بغػرض البػت ي هػن إذا  ػنف  ت
  تاؾ الجرااـ

كلػة ت دد ال نلة تدر الر تطنع الظركؼ ذات الصاة كت كف رعىكلة برػن هػك يػل رتتػنكؿ الد  2
ك ت ػػا بػػ ف ل ػػؿ دكلػػة ال ػػؽ يػػل بف تىػػـك بء نلػػة  نلػػة إلػػأ م الر ا ػػة رػػف ر ػػتتدات ره ػػدة"

ف الجػػػرااـ التػػػل تػػػدخؿ يػػػل اختصػػػنص  نتػػػت ترثػػػؿ جر رػػػة رػػػ بتهػػػنالرػػػدلل التػػػنـ يػػػل  ػػػنؿ 
كبف تىػـك بنلطاػب رػػف الرػدلل التػنـ بف  بػػدب يػل الت ى ػؽ بنل نلػػة م الر  رػة الجتنا ػة الدكل ػػة

ك  ػكف لاػأ الدكلػة بف تىػـك م ا ثػر ب تػا ارت ػب جر رػة بكبهدؼ تكج ا تهرة لعخص رتػ ف 
ركرة إظهػنر بم رػع  ػم بت د د ال نلػة تػدر الر ػتطنع كيىػنن لاظػركؼ ذات الصػاة كالر  طػة

يءتػػا  عػػترط ل ػػل تىػػـك الدكلػػة  كب  ػػنم رػػكاد كر ػػتتدات ره ػػدة لهػػن يػػل إثبػػنت كتػػكع الجر رػػة
تىػػـك  بفكال  جػػكز م بء نلػػة دلػػكل إلػػأ الر  رػػة بف ت ػػكف ل ػػكان يػػل تظػػنـ ركرػػن األ ػػنس

                                                             

  193صم 2011م لرنفم دار الثىنيةم الطبتة الثنت ةم الى ن  الجتنال الدكلل يل لنلـ رتغ رم لاأ  ك ؼ الع رم (1)
  76صم ررجع  نبؽم ر نرا خا ؿ الكاد ة (2)
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برػػن ت ػػن  الدكلػػة كذلػػؾ ألتػػا ال  جػػكز بف تػػتـ  رتظػػكرةالدكلػػة بء نلػػة ال نلػػة يػػل  ػػنؿ  نتػػت 
ك ػذلؾ يىػد بجػنز التظػنـ األ ن ػل دلػكة بم م (1)ة العخص رػرت ف لاػة تىػس الجر رػةر ن ر

ك ترتػب لاػأ الر  رػة م دكلة   ر طرؼ لتىد ـ الر ػنلدة لاػأ ب ػنس اتىػنؽ كترت ػب خػنص
ك ػػذلؾ رجاػػس األرػػف يػػل  ػػنؿ تػػد ب ػػنؿ م بف تىػػـك بءخطػػنر الجرت ػػة التنرػػة لألرػػـ الرت ػػدة

  (2)لتتنكفالر  لة رك  نن ب ف الدكلة ري ت ا
كرػف خػالؿ رػػن  ػبؽ كبػنلرجكع إلػػأ الت ػنهؿ الػذم بثػػنري البن ػث  ػكؿ إر نت ػػة يا ػط ف ت ر ػػؾ 

كتبػػؿ بف  ىػػـك البن ػػث رػػف اصجنبػػة يػػال بػػد رػػف تتبػػع التطػػكر م دلػػكل برػػنـ الر  رػػة الجتنا ػػة الدكل ػػة
ت ػػة التنرػػة رتػػـ   ػػث اتػػا ككيىػػنن لىػػرار الجرم التػػنر خل لاك ػػع الىػػنتكتل لىا ػػط تل يػػل األرػػـ الرت ػػدة

ـ كالتػػػػل تػػػػـ دلػػػػكة رتظرػػػػة الت ر ػػػػر لالعػػػػتراؾ يػػػػل دكرات 22/10/1974الصػػػػندر بتػػػػنر خ  3237
الجرت ػػة التنرػػة لألرػػـ الرت ػػدة ك ػػذلؾ الرعػػنر ة يػػل رػػهترر كاأللرػػنؿ التػػل تتهػػدت برلن ػػة الجرت ػػة 

أ كال صػػكؿ لاػػ لالت ػػرنــ تىػػدرت يا ػػط ف بطاػػب لرجاػػس األرػػف 23/9/2011كبتػػنر خ م التنرػػة
م تبػػن ف كجهػنت التظػػركذلػؾ ب ػبب م الت ػك ة ال نراػة يػػل األرػـ الرت ػدة إال بتػػا لػـ  طػرح لاتصػػك ت

نـ ـ إال بف رػػػػدلل لػػػػ2009ف االت ػػػػرنـ إلػػػػأ الر  رػػػة الجتنا ػػػػة الدكل ػػػػة لػػػػنـ ط  ػػػػكتػػػد  نكلػػػػت يا
ـ تػػـ تري ػػع 29/11/2012كيػػل تػػنر خ م ف يا ػػط ف ل  ػت دكلػػةالر  رػة تػػنـ بػػريض الطاػػب ب جػػة ب

كذلػػػؾ بتػػػد بف تىػػػدرت بطاػػػب لبػػػر رجركلػػػة رػػػف الػػػدكؿ الترب ػػػة م يا ػػػ ف يػػػل األرػػػـ الرت ػػػدةر نتػػػة 
م دكلػػة لػػف التصػػك ت 41دكؿ كارتتتػػت  6دكلػػة كلنر ػػتا  138كالصػػد ىة كتػػد  ػػنز لاػػأ ركايىػػة 

كتػال ذلػؾ إصػدار الجرت ػة التنرػة لألرػـ الرت ػدة تػػراران برػتا يا ػط ف دكلػة رراتػب يػل األرػـ الرت ػػدة 
تغ ػر الرر ػػز  بهرهػنرػػف م ك األرػر الػذم  رتػػب تبتػنت تنتكت ػة لاػػأ الر ػتكل الػدكللكهػػم   ػر ل ػك

ررن بهاهن إلأ إر نت ة الاجك  إلػأ الر  رػة الجتنا ػة الدكل ػة لر ن ػبة دكلػة اال ػتالؿ م الىنتكتل لادكلة
ك ترتب لاأ ت ر ؾ دلكل  ػد تػندة اال ػتالؿ إداتػة لرػن م لاأ جراارهن البعتة ب ؽ العتب األلزؿ

كالػػذم  اػػـز دكلػػة اال ػػتالؿ بجبػػر ال ػػرر لػػف طر ػػؽ ديػػع تتك  ػػنت لاعػػتب م تػػنركا بػػا رػػف جػػرااـ
ك ذلؾ ر ن رة تػندة كبيػراد التػدك لاػأ م الىا ط تل لرن رتبتا جراارهـ رف ب رار رند ة كبدب ة ب ىا

نت ػة الهػنم ( رػف اتى53كذلؾ كيىنن لتص الرػندة )م رن ارت بكي رف جرااـ برنـ الر  رة الجتنا ة الدكل ة
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كب  ػنن رال ىػة م كالتل  رات التدك  ػركرة تتػك ض األعػخنص الػذ ف تػـ اال ػت ال  لاػأ ررتا ػنتهـ
كرػف خػالؿ رػن  ػبؽ يءتتػن ت ػتتا ب تػا   ػؽ لدكلػة م األعخنص الذ ف برركا كخططكا الرت ػنب الجػرااـ

رااـ  ػد العػتب يا ط ف ت ر ؾ دلكل برنـ الر  رة الجتنا ة الدكلة  د رن تنـ با اال ػتالؿ رػف جػ
  (1)األلزؿ الذم   تأ لات ش ب الـ لاأ هذي األرض

كل ف  ثكر الت نهؿ يل بف إ راا ؿ ل  ت ل كان يل تظنـ ركرػن األ ن ػل يهػؿ  جػكز بف  ػتـ ت ر ػؾ 
دلػػػكل برنرهػػػن؟ إف لػػػدـ ات ػػػرنـ اال ػػػتالؿ اص ػػػراا ال إلػػػأ تظػػػنـ ركرػػػن ال  عػػػ ؿ لناىػػػنن برػػػنـ تىػػػد ـ 

   ث اتا  ر ف بف  تـ تىد رهن لار ن رة كيؽ  نلت ف هرن:م نا ة الدكل ةع كل برنـ الر  رة الجت
بصكرة ت ر ة لف طر ؽ رجاس األرف الذم    ؿ ي ا  نلة إلأ الردلل التنـ  بدك ي هػن بف   1

جر رػػة بك ب ثػػر تػػدخؿ يػػل اختصػػنص الر  رػػة تػػد ارت بػػت كيىػػنن لاىصػػؿ ال ػػنبع رػػف ر ثػػنؽ 
 األرـ الرت دة 

هن ترتثؿ الختصنص الر  رة الدكؿ التل ال ت كف ل كان يل تظنرهػن بر ن  الدكلة   ث بت  2
  (2)األ ن ل( رف تظنرهن 12/3( كالرندة )4/2كذلؾ كيىنن لرن جن  يل الرندة )م األ ن ل

ـ كتػد صػندتت 2014كرف الجد ر ذ ري ب ف يا ط ف تد ات رت إلأ الر  رػة الجتنا ػة الدكل ػة لػنـ 
الجػػػرااـ كبهرهػػػن جر رػػػة  تاػػػؾؾ دلػػػكل لر ن ػػػبة كر ن ػػػة ررت بػػػل األرػػػر الػػػذم  ههاهػػػن لت ر ػػػم لا هػػػن

 التدكاف 
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 :اخلامتة

 ىـك الرجترع الدكلل لاأ ب نس  رن ػة األرػف الجرػنلل الػدكلل كالػذم  رػس لػف طر ػؽ ت ػنـ 
  ػث م جر رػة تػهدم إلػأ األ ػرار بنلرصػنلا الدكل ػة بنرت ػنبدكلة بك رتظرة بك بيراد برلن ػة الدكلػة 

 رػػة الدكل ػػة هػػل بخطػػر رػػف الجػػرااـ الكطت ػػة كذلػػؾ لرػػن ترثاػػا يػػل ر ػػنس كا  ػػرار بػػنلرجترع بف الجر 
   ؿ 

كال تىتصر الجر رة الدكل ة لاأ ا تخداـ الىكة الر ػا ة بػؿ  ر ػف بف ت ػكف جر رػة دكل ػة دكف 
ف ت ػكف هتػنؾ بم ا ػػتخداـ لاىػكة الت ػػ ر ة كذلػؾ رثػؿ جر رػػة تز  ػؼ الترػػالت بك تهر ػب األل ػػن  ب

كتكزع يػل دكلػة م   ث بتا  ر ف بف تتـ لرا ة التز  ؼ يل دكلة ك خطط لهن يل دكلة بخرلم هنك  ر 
 ك ذلؾ جر رة تهر ب الرخدرات كاألل ن  م ثنلثة

  ػث بف الىن ػل م كرف الجد ر ذ ري ب ف الىكات ف  د ثنن كتد رنن لـ تىـ بتتر ؼ الجر رة الدكل ة
كل ػػف كبتػػد م الكاتتػػة كت   ىهػػن كيىػػنن لأللػػراؼ الدكل ػػة الػػدكلل يػػل  ػػنؿ ت   ػػؼ الجر رػػة  ىػػـك بدرا ػػة

كتطػػكر الرجترػػع الػػدكلل يىػػد تصػػت الر  رػػة الجتنا ػػة الدكل ػػة يػػل م الر  رػػة الجتنا ػػة الدكل ػػة إتعػػن 
كت ػػرتهن إلػػأ بربػػع م ( لاػػأ الجػػرااـ التػػل تػػدخؿ  ػػرف اختصنصػػهن5تظنرهػػن األ ن ػػل يػػل الرػػندة )

كتػػػنـ الرجترػػع الػػػدكلل م اـ الجػػرااـ الدكل ػػة لاػػػأ اصطػػالؽجػػرااـ هػػل جر رػػػة ال ػػرب كتتتبػػػر رػػف بتػػػد
 االتىنت ػػػنتكب  ػػػنن بءتعػػػن  م كذلػػػؾ لػػػف طر ػػػؽ إتعػػػن  لصػػػبة األرػػػـ كاألرػػػـ الرت ػػػدةم بتى  ػػػدهن  ػػػد ثنن 

كذلػؾ م ـ1919كاتىنت ػة ير ػنم م كاتىنت ة الهنم األكلأ كالثنت ػةم الدكل ة رتهن اتىنت نت جت ؼ األربتة
  العتكب كلرن لهن ت ث ر لاأ األرف الدكلللرن لهن بثر ردرر لاأ 

إال بتػا لػـ م ـ3314/1974كلىد تنرػت األرػـ الرت ػدة بتتر ػؼ جر رػة التػدكاف كيىػنن لىػرار رتػـ 
ـ تػـ لىػد رػهترر  ربػنال اال تترا ػل لتظػنـ ركرػن 2010كيػل لػنـ م  دخؿ يػل اختصػنص الر  رػة

  رر( ر 8) كتد تـ تتر ؼ جر رة التدكاف يل الرندةم األ ن ل

م كبطاىػت لا ػا ا ػـ "الجػرؼ الصػنرد"م ـ2014بعف لدكاتنن لاأ تطنع  ػزة لػنـ  إ راا ؿكتد تنرت 
ك ػذلؾ تتػؿ األلػؼ رػػف م كهػك رػن تػتا لتػػا تػدر ر  ب ػر يػل البت ػػة الت ت ػة لاىطػنع كلرتػنزؿ الرػػكاطت ف

تػػد باػػغ لػػدد ك م رتػػزؿ 31947يىػػد باػػغ لػػدد الرتػػنزؿ التػػل تػػنـ اال ػتالؿ بتػػدر رهن ب ػػكالل م الرػدت  ف
ك باػغ ت ػبة الرػدت  ف رتػا م عه د 2322العهدا  الذ ف تنـ اال تالؿ بىتاهـ كا تهدايهـ بع ؿ ربنعر 
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كهػك األرػر الػذم  تتػل م % رػف الت ػن 25كرػن ت ػبتا م %27كتد باغػت ت ػبة األطىػنؿ رتػا م 80%
 خػنلؼ تصػكص  كهػك رػنم ىـك بعػ ؿ رتترػد بن ػتهداؼ الرػدت  ف كتػتاهـالج ش اص راا ال  نف  ب ف 

كتػػد تػػػص تظػػنـ ركرػػن يػػل تصكصػػػا لاػػأ لػػدـ الر ػػػنس م الىػػنتكف الػػدكلل الػػذم   ػػػـر هػػذي األيتػػنؿ
كلػـ   ػف تظػنـ الر  رػة هػك الك  ػد الػذم تػص لاػأ  رن ػة  ىػكؽ م بنألل نف بك الرػكاطت ف الرػدت  ف

ل رن ػػة جػػن ت  ـ كالتػػل 1945الردت ػػة بػػؿ هتػػنؾ التد ػػد رػػف االتىنت ػػنت كرتهػػن جت ػػؼ الرابتػػة لتػػنـ 
ف ت ػػنـ دكلػػة اال ػػتالؿ برخنلىػػة هػػذي التصػػكص  تر ػػهن إلػػأ م  ىػػكؽ الرػػدت  ف يػػل جر ػػع الظػػركؼ كا 

 الر هكل ة الدكل ة 

رػػتهـ رػػف جتػػؿ الر ػػهكل ة  ت راهػػن الدكلػػة م كتػػد اتى ػػـ الىىػػا يػػل ت د ػػد الر ػػهكل ة إلػػأ ثػػالث بت ػػـ
تتػكم الػذم  رثاهػن يػل الرجترػع ك دهن دكف األيراد لاأ التبنر اتهن  نتت ترثػؿ العػخص الػدكلل الر

كهتػػػنؾ رػػػف تػػػنؿ بػػػ ف الر ػػػهكل ة  ت راهػػػن األيػػػراد ك ػػػدهـ كذلػػػؾ ألف لهػػػـ  ىػػػكؽ  رتبهػػػن لهػػػـ م الػػػدكلل
كهتػػنؾ رػػف تػػنؿ بػػ ف م بهػػن كااللتػػزاـالىػػنتكف ك رػػن لهػػـ  ىػػكؽ يػػءف لاػػ هـ كاجبػػت  جػػب لاػػ هـ تتى ػػذهن 

الدكلػػة يػػل بف تىػػـك بتتػػك ض ال ػػرر الػػذم كت ػػكف ر ػػهكل ة م الر ػػهكل ة تت راهػػن الدكلػػة كاأليػػراد رتػػنن 
تتا لف جراارهن كذلؾ ألتهن هػل صػن بة الىػرار يػل الى ػنـ بجر رػة التػدكاف هػذا كيىػنن التىنت ػة الهػنم 

ـ كالتػػل ت رػػؿ الدكلػػة الر ػػهكل ة لػػف جراارهػػن تجػػني الػػدكؿ 1919ـ كاتىنت ػػة ير ػػنم لتػػنـ 1907لتػػنـ 
  األخرل

كهػػك رػػن  تتػػل بف الدكلػػة التػػل تىػػـك بنرت ػػنب الجر رػػة م بنلتىػػندـ ك ػػذلؾ يػػءف الجر رػػة الدكل ػػة ال ت ػػىط
بهػػن بثتػػن   تالر ػػهكل ة لػػف الجػػرااـ التػػل تنرػػ إ ػػراا ؿك ترتػػب لاػػأ م ت ػػكف ر ػػاكلة لتهػػن إلػػأ األبػػد

لاػػأ دكلػػة  نلػػدة بعػػ نؿ يػػل لػػدكاتهكتػػد اتخػػذت إ ػػراا ؿ م ـ كرػػن تباػػا2014التػػدكاف لاػػأ  ػػزة لػػنـ 
ع  ػػزة بعػػ ؿ خػػنص كهػػك رػػػن  رتػػب لا هػػن بف تىػػـك بكالن بتتػػػك ض كلاػػأ تطػػػنم يا ػػط ف بعػػ ؿ لػػنـ

كبػػػنألخص تطػػػنع  ػػػزة كذلػػػؾ لػػػف م العػػػتب الىا ػػػط تل   ػػػؿ لػػػف الجػػػرااـ التػػػل تػػػنـ بنرت نبهػػػن ب ىػػػا
ثنت ػػنن بف تػػتـ ’  ػػكا  الر ػػاا الربنعػػر بك   ػػر الر ػػاا الربنعػػرم  ػػتكات 10لدكاتػػا الرت ػػرر خػػالؿ 

ة الجتنا ػة الدكل ػػة كذلػػؾ ألف الر  رػة ال ت خػػذ إال بنألعػػخنص ر ن رػة الىػػندة كالره ػن  برػػنـ الر  رػػ
 لاػػأ اختصػػنص لار  رػػة   ػػكف( التػػل تصػػت لاػػأ بتػػا "25/1الطب ت ػػ ف كيىػػنن لػػتص الرػػندة )

  "األ ن ل التظنـ بهذا لرالن  الطب ت  ف األعخنص
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ص الرػػػندة كت ػػكف إ نلػػة الػػدلكل برػػنـ الر  رػػة الجتنا ػػة الدكل ػػة بء ػػدل ثػػالث طػػرؽ كذلػػؾ كيىػػنن لػػت
  ػػث بتػػا تػػد جتػػؿ ت ر ػػؾ الػػدلكل برػػنـ الر  رػػة إرػػن لػػف طر ػػؽ م ( رػػف تظػػنـ ركرػػن األ ن ػػل13)

كهك بف تىـك الدكلة بتىػد ـ طاػب لات ى ػؽ بك بف  ىػـك الرػدلل التػنـ رػف تاىػن  تى ػا يػل م دكلة ل ك
 رػة ذلؾ رنلـ   ف رجاػس األرػف  تظػر يػل الجر رػة لت د ػد رػن إذا  نتػت تػدخؿ يػل اختصػنص الر 

كل ػف يػل  ػنؿ اف م بك لف طر ؽ الرػدلل التػنـ كالػذم  ىػـك بربنعػرة الت ى ػؽ رػف تاىػن  تى ػام بك ال
عػهكر كيػل  ػنؿ  6رجاس األرف  ىـك بنلت ى ؽ لت د د الجر رة يءتا  ترتب لاػأ الرػدلل التػنـ رػدة 

تى ػا بتػد بخػذ لـ  تـ الػرد رػف رجاػس األرػف يػءف الرػدلل التػنـ  ىػـك بػنلت ى ؽ يػل الكاتتػة رػف تاىػن  
  (15( ك)14( ك)13/2اصذف رف الداارة التره د ة لار  رة كذلؾ كيىنن لتصكص الركاد )

كرف الجد ر ذ ري بػ ف دكلػة يا ػط ف   ػؽ لهػن بف تىػـك بريػع الػدلكل برػنـ الر  رػة بتػد بف  صػات 
بعػػػف التد ػػػد رػػػف  نكذلػػػؾ ب ػػػبب ت نرهػػػم إ ػػػراا ؿـ لاػػػأ دكلػػػة 2012لاػػػأ ل ػػػك رراتػػػب يػػػل لػػػنـ 

بنص ػنية م ـ كرػن  ػبىا رػف التػدا ات2014كلاأ تطػنع  ػزة لػنـ م لتدا ات لاأ دكلة يا ط فاال
ك ػػذلؾ لتػػدـ تتن ػػب م لاػػأ ارت ػػنبهـ لهػػذي الجػػرااـ إ ػػراا ؿالىػػكات ف الدكل ػػة  ػػتىـك بءداتػػة تػػندة  إلػػأ بف

يءتػا  ػ تـ م إال بتػا كبػنلتزارف بءداتػة اال ػتالؿ بهػذي الجػرااـم الىكة الر تخدرة  د عػتب رػدتل بلػزؿ
يػػػءف الرىنكرػػػة الىا ػػػط ت ة كبثتػػػن  م إداتػػػة يصػػػناؿ الرىنكرػػػة الىا ػػػط ت ة كذلػػػؾ ككيىػػػنن لتىػػػنر ر صػػػه كت ة
كهػل لبػنرة لػف رػدف لتجرتػنت م التدكاف لاأ تطنع  زة  نتت ت تهدؼ الردف الر نذ ة لىطنع  زة
ـ الرىنكرػػػة بن ػػػتهداؼ ك ػػػذلؾ ت ػػػنم رػػػف الرػػػكاطت ف الرػػػدت  ف كالتػػػل ت ىاػػػت الىػػػكات ف الدكل ػػػة ب رػػػن تهـ

لتل ال  جكز ب م  نؿ رػف كام رد تة تؿ الرب ع )تؿ بب ب( كالتل  نتت تتكاجد بهن   نف ردت  ف لزؿ
كل ػػػف كت   ػػػدان لاػػػأ بف الرىنكرػػػة الىا ػػػط ت ة تػػػد  نتػػػت ت تػػػـر الىػػػنتكف م ف  ػػػتـ ا ػػػتهدايهـاأل ػػػكاؿ ب

  الرتػػنطؽ الر نذ ػػة لىطػػنع  ػػزة الػػدكلل يىػػد تنرػػت بنلت ػػذ ر تبػػؿ بف تىػػـك بنلىصػػؼ ب تػػا  جػػب إخػػال
  كالردف الىر بة رتا
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 :النتائج

كتتتبر ال رب كالىرصتة يػل بلػنلل الب ػنر م إف الجر رة الدكل ة هل تد رة تدـ التالتنت الدكل ة  1
لػػف  الجر رػػة الدكل ػة بػ ف الىػػنتكف الػدكلل ريػع ال صػػنتة كالتىػندـ ترتػنز م كرػف بتػدـ هػػذي الجػرااـ
 تتتػػدمخطػػكرة ألتهػػن تتتػػدل  ػػدكد الدكلػػة ك رت نبهػػنم كذلػػؾ لرػػن ترثاػػا رػػف العػػخص الػػذم  ىػػـك بن

  رصنلا ال  ك ة لادكؿاللاأ 

ـ يػػل الىػػرار الصػػندر لػػف األرػػـ الرت ػػدة لتػػنـ 1974لىػػد تػػـ تتر ػػؼ جر رػػة التػػدكاف يػػل لػػنـ   2
ـ تػػـ 2010إال بتػا لىػػل التػػراض كلػػـ   ػف  تكايػػؽ رػػع ر ثػػنؽ األرػـ الرت ػػدةم كيػػل لػػنـ  3314
جر رػػة التػػدكاف يػػل رػػهترر  ربػػنال اال تترا ػػل لتظػػنـ ركرػػن األ ن ػػل لاػػأ بف تػػدخؿ تتر ػػؼ 

 ـ 2017  ز التتى ذ لنـ 

جر رػػػػة التػػػػدكاف هػػػػل بخطػػػػر الجػػػػرااـ الدكل ػػػػة   ػػػػث بتهػػػػن تتػػػػداخؿ يػػػػل جر ػػػػع الجػػػػرااـ الدكل ػػػػة   3
لػـ  ػتص  ترثاا رف ت كة  د الرتتدل لا هـم الرتصكص لا هن يل تظنـ ركرن األ ن لم كلرن

 ػنل رب م  رن تص لاػأ  ػنبىنتهن رػف الجػرااـم جر رة التدكاف ـ ركرن األ ن ل لاأ بر نفتظن
  الجرنل ة كاصبندة اصت نت ةكالجرااـ  د 

ب ػػؽ تطػػنع  ػػزة تتتبػػر رػػف  ػػرف جػػرااـ التػػدكاف كيىػػنن لػػتص  إ ػػراا ؿإف الجػػرااـ التػػل ترت بهػػن   4
رتة ر ػرر رػف الرػهترر اال تترا ػل ك ذلؾ يل الرندة الثن األ ن لالرندة الخنر ة لتظنـ ركرن 

 ـ 2010) ربنال( لتنـ  لتظنـ ركرن األ ن ل

كتػرار  ربػنال م 1974لتػنـ  3314رف بع نؿ جرااـ التػدكاف كيىػنن لىػرار تتر ػؼ جر رػة التػدكاف   5
ر ػرر يػ ف لاتػدكاف عػ الف كهرػػن التػدكاف الر ػاا الربنعػر كهػك اال ػتخداـ الىتاػػل  8يػل الرػندة 

العػػػ ؿ األخػػػر يهػػػك التػػػدكاف الر ػػػاا   ػػػر الربنعػػػر كهػػػك ا ػػػتخداـ الىػػػػكة  رػػػنبم لاىػػػكة الت ػػػ ر ة
 الت  ر ة بع اهن الخىل 

 كل ػف الػدكل  فم رػفكاأل ال ػاـ ك ىػظ التػدكاف ت د ػد لرا ة يل  ب رة صال  ة األرف لرجاس فإ  6
 ي رػن كخنصػة الدكل ػةم الجتنا ػة الر  رػة لرػؿ  ػ ر لاػأ تػ ث ر لهػن بصػبا تػد الصػال  نت هػذي
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 اتهػن لاػأ لار  رػة الى ػ ة إ نلػة لػدـ يػل ال ػؽ األرػف لرجاػس  جتػؿ الذم الى تك ب ؽ ؽ تتا
   دكل ة  جر رة

ت ػػػتط ع دكلػػػة يا ػػػط ف ت ر ػػػؾ دلػػػكل برػػػنـ الر  رػػػة الجتنا ػػػة الدكل ػػػة  كتهػػػن بصػػػب ت ل ػػػكان   7
 رراتبنن يل رتظرة األرـ الرت دة 

م اك لػف طر ػؽ رجاػس  ر ف ت ر ػؾ الػدلكل لػف طر ػؽ دكلػة ل ػك يػل تظػنـ ركرػن األ ن ػل  8
 رجاس األرف األرفم بك لف طر ؽ 

 

 

 

 

 



                                                     

335 

 

 التوصيات:

 ركرة تتد ؿ الرجترػع الػدكلل تػص الىػنتكف ي رػن  خػص ر ن ػة األيػراد الػذ ف  ىكرػكف بنرت ػنب   1
الجر رػػة الدكل ػػةم   ػػث بتػػا  جػػب بف  ػػتص لاػػأ بف رػػف  ىػػـك بنرت ػػنب الجر رػػة الدكل ػػة ت ػػكف 

 ػكف اختصػػنص الر  رػة لررت ػػب الجػرااـ التػػل تػدخؿ  ػػرف ر ن رتػا برػػنـ الى ػن  الػػدكللم ك 
 اختصنص الر  رة الجتنا ة الدكل ة يىط لار  رة الدكل ة 

 جػػػب تىػػػد ـ الىػػػندة اص ػػػراا ا  ف لار ن رػػػة كيىػػػنن لتظػػػنـ ركرػػػن األ ن ػػػل برػػػنـ الر  رػػػة الجتنا ػػػة   2
لتػػدا  لاػػأ تطػػنع الدكل ػػةم كذلػػؾ لى نرهػػن بنرت ػػنب التد ػػد رػػف الجػػرااـ الدكل ػػةم كرػػف  ػػرتهن اال

 ـم كت نرا بجرااـ  د الردت  ف 2014 زة لنـ 

تتػػد ؿ تػػص الرػػندة الخنر ػػة رػػف ر ثػػنؽ جنرتػػة الػػدكؿ الترب ػػة كالتػػل تصػػت لاػػأ بتػػا " إذا كتػػع   3
التػػدا  رػػف دكلػػة رػػف بل ػػن  الجنرتػػة بك خعػػ ة رػػف كتتػػكي يادكلػػة الرتتػػدل لا هػػن اك الرهػػددة 

ند يػػكران ك صػػدر الرجاػػس التػػداب ر الالزرػػة لػػديع هػػذا بناللتػػدا  بف تطاػػب دلػػكل الرجاػػس لالتتىػػ
االلتدا  ك صدر الىرار بتكايؽ اآلرا  كيل  نلة تتذر ذلؾ  صدر الىػرار بركايىػة ثاثػل األل ػن  

تكصػػل كلػػذا بلػػـز اتتىػػند الرجاػػس بطاػػب رػػف الدكلػػة الرتتػػدل لا هػػنم    ػػث بتػػاال ن ػػر ف   "م 
لترب ػػة بنتخػػنذ التػػداب ر الالزرػػة لكتػػؼ التػػدكافم بتتػػد ؿ تػػص الرػػندة إلػػأ " ت ػػنـ رجاػػس الػػدكؿ ا

 ػػػكا   نتػػػت ر ػػػا ة بك   ػػػر ر ػػػا ةم كبطاػػػب رػػػف الدكلػػػة بك بػػػدكف طاػػػبم كرػػػف ثرػػػة اتتىػػػند 
صدار الىرارات كيىنن لاظركؼ الر  طة با"   الرجاس لاتظر يل التدكاف كا 

لرطنلبػػة رػػف ت ر ػػؾ بصػػ نب الىػػرار يػػل دكلػػة يا ػػط ف دلػػكل برػػنـ الر  رػػة الجتنا ػػة الدكل ػػة كا  4
خاللهن بنلت ى ؽ كر ن رػة تػندة التػدك الػذ ف تػنركا بنرت ػنب جر رػة التػدكافم كالرطنلبػة بءصػالح 
الك ع اصت نتل ي ام كالتتك  نت لف األ رار التل تتجػت لػف لدكاتػا لاػأ تطػنع  ػزة لػنـ 

تهن  جر ع بع نؿ التدكاف لاأ تطنع  زة 2014  ـم كا 

جر ػػع بعػػ نؿ التػػدكاف الىنارػػة لاػػأ تطػػنع  ػػزة رػػف تبػػؿ   ػػركرة تػػدخؿ الرجترػػع الػػدكلل صتهػػن   5
التدك اص راا الم   ث بتا رن زاؿ  ىـك بعف لػدكاف ر ػاا ربنعػرم كلػدكاف   ػر ر ػاام كذلػؾ 
لف طر ؽ اال تهداينت الرت ررة لىطنع  زةم كب  نن رف خالؿ يرض ال صنرم ك ػذلؾ الدلن ػة 

 التنلرل  د تطنع  زة اصلالر ة التل تهدؼ إلأ إثنرة الربم الداخال ك 

تكصػػل ب ػػف اتىنت ػػنت دكل ػػة  نراػػة كرت نراػػة   ىػػظ رػػف خاللهػػن  ىػػكؽ الػػدكؿ الصػػغ رة كتترػػؿ   6
 لاأ اتهن  اال تترنر كر ن رة رجررل ال رب 
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 المصادر والمراجع

 القرآف الكريـ:أوً : 
 : المواثيؽ وا ت،اقيات الدولية:ثا ياً 
  ـ2002اتىنؽ بع ف ارت نزات الر  رة الجتنا ة الدكل ة كصال  نتهن األرـ الرت دة لتنـ  1

  ـ1948اتىنؽ رتع جر رة اصبندة الجرنل ة كالرتنتبة لا هن لتنـ   2

 اتىنت نت جت ؼ األربتة   3

  ـ2000رنرس لتنـ  31-13تىر ر الاجتة الت   ر ة لار  رة الجتنا ة الدكل ة   4

 ـ 1925( الصندر يل لنـ UCIBCدكلل لابث )ترار رجاس االت ند ال  5

 2319لاجرت ػة التنرػة لألرػـ الرت ػدةم الجا ػة رتػـ  29الدكرة  3314ترار رجاس األرف رتـ   6
 ـ 1974د  ربر لتنـ  14يل 

رػف بلرػنؿ الػدكرة التن ػتة لألرػـ  9رعركع تىت ف الجرااـ  د ال اـ كبرػف البعػر ة را ػؽ لػدد   7
 ـ 1954الرت دة لتنـ 

 ـ 1919ر نم رتنهدة ي  8

 ـ 1907رتنهدة الهنم الثنت ة لتنـ   9

 ـ 2010رهترر  ربنال اال تترا ل لتظنـ ركرن لتنـ   10

 ـ 1945ر ثنؽ جنرتة الدكؿ الترب ة لتنـ   11

  ـ1998 لنـر ثنؽ ركرن األ ن ل لار  رة الجتنا ة الدكل ة الرتترد   12

 ـ 1946ر ثنؽ ر  رة طك  ك لتنـ   13

 ـ 1945ر ثنؽ ر  رة تكرربكرغ لتنـ   14

 ـ 1945ر ثنؽ رتظرة األرـ الرت دة لتنـ   15
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 : الكتب:ثالثاً 
م الطبتػػة األكلػػأم جريمػػة العػػدواف ومػػد  المسػػئولية القا و يػػة الدوليػػة ع هػػاإبػػراه ـ الػػدراجلم   1

 ـ 2005رتعكرات ال ابلم ب ركتم 

م دكف طبتػػةم دار الته ػػة لاتعػػر المحكمػػة الج ائيػػة الدوليػػة الدائمػػةببػػك الخ ػػر ب رػػد لط ػػةم   2
 ـ 1999كز عم الىنهرةم كالت

م ال  كجػد الحماية الدوليػة الج ائيػة لحقػوؽ اإل سػاف وحرياتػه ا ساسػيةبدر الد ف ر رد عبؿم   3
 ـ 2011طبتةم دار الثىنية لاتعر كالتكز عم لرنفم 

م الطبتػػة األكلػػأم دكف دار تعػػرم دكف دراسػػات فػػ  القػػا وف الػػدول  العػػاـجر ػػؿ ر رػػد   ػػ فم   4
 ـ 2009ر نف تعرم 

م الطبتػػة ال ند ػػةم دار الته ػػة لاتعػػػر القػػا وف الػػدول  العػػاـ فػػػ  وقػػت السػػمـ ػػاطنفم  نرػػد   5
  ـ1976كالتكز عم الىنهرةم 

م الطبتػػة الػوجيز فػػ  الشػرح والتعميػؽ عمػى ميثػػاؽ المحكمػة الج ائيػة الدوليػة نرػد  ػ د  نرػدم   6
 ـ 2016األكلأم الىنهرةم 

م الطبتػػة األكلػػػأم دار العربيػػػة والغربيػػػة اإلرهػػاب والع قػػػاتخا ىػػة لبػػد ال ػػػالـ خا ىػػة العػػػنكشم   7
  ـ2008جر ر لتعر كالتكز عم لرنفم 

م الطبتػػػة المسػػػئولية الدوليػػػة عػػػف أ ػػػرار الحػػػروب العربيػػػة اإلسػػػرائيميةرعػػػند لػػػنرؼ ال ػػػ دم   8
 ـ 1984األكلأم دار الىرتنف لاتعر كالتكز عم لرنفم 

 ػػػػداتم دكف ر ػػػػنف تعػػػػرم م الطبتػػػػة األكلػػػػأم رتعػػػػكرات لك القػػػػا وف الػػػػدول رت ػػػػا جػػػػنف دكبػػػػكمم   9
 ـ 1973

م ال  كجػد طبتػةم دار الثىنيػة لاتعػر اإلرهػاب الػدول  وشػرعية المقاومػةتالكمم ىػ ه ؿ   ػ ف ال  10
  ـ2009كالتكز عم لرنف 

م الطبتػػػة األكلػػػأم دار الثىنيػػػة لاتعػػػر جػػػرائـ الحػػػرب وجػػػرائـ العػػػدواف ػػػه ؿ   ػػػ ف الىػػػتالكمم   11
 ـ 2011كالتكز عم لرنفم 
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م الطبتػػة األكلػػأم دار مبػػادئ الم ظمػػات الدوليػػة العالميػػة واإلقميميػػة  ػػه ؿ   ػػ ف الىػػتالكمم  12
 ـ 2010الثىنية لاتعر كالتكز عم لرنفم 

م الطبتػػة أ ظمػػة الحػػروب فػػ  اإلسػػ ـ وأثرهػػا فػػ  القػػا وف الػػدول  العػػاـ ػػك رىتػػنح  رػػؽم   13
 ق 1426األكلأم دار ال تب الكطت ةم بتغنزمم 

م الطبتػة األكلػأم رطبتػة رك ربػنتلم برب ػؿم ل  العػاـمبادئ القا وف الػدو طنلب رعدم بند نرم   14
 ـ 2009

ئوليػػػة الم ظمػػػات الدوليػػػة عػػػف أعممهػػػا والق ػػػا  المخػػػتص لػػػب الراػػػؾ  ػػػكتس ر رػػػدم رػػػس  15
 ـ 2009م الطبتة األكلأم دار الثىنية لاتعر كالتكز عم لرنفم بم ازعاتها

دار الرطبكلػػنتم م بػػدكف طبتػػةم   مسػػؤولية ال،ػػرد عػػف الجريمػػة الدوليػػةلبػػنس هنعػػـ ال ػػتدم  16
 ـ 2002الىنهرةم 

م الجػػز  األكؿم د ػػكاف الرطبكلػػنتم الجزااػػرم شػػرح قػػا وف العقوبػػات الجزائػػريلبػػد اهلل  ػػا رنفم   17
 ـ 1998

دكف طبتػػػةم دار الته ػػػة  الجػػػرائـ الدوليػػػة وسػػػمطة العقػػاب عميهػػػا لبػػد الكا ػػػد ر رػػد الىػػػنرم   18
 ـ 1995لاتعر كالتكز عم الىنهرةم 

م الطبتػػة الثنت ػػةم دار الثىنيػػة ا  الج ػػائ  الػػدول  فػػ  عػػالـ متغيػػرالق ػػلاػػأ  ك ػػؼ العػػ رمم   19
 ـ 2011لاتعر كالتكز عم لرنفم 

م الطبتػػة األكلػػأم دار الثىنيػػة لاتعػػر الق ػػا  الج ػػائ  الػػدول  فػػ  عػػالـ متغيػػرلاػػل العػػ رمم   20
 ـ 2008كالتكز عم لرنفم 

م ال ابػػل لاتعػػر كالتكز ػػعم م الطبتػػة األكلػػألقػػا وف الػػدول  الج ػػائ لاػػل لبػػد الىػػندر الىهػػكجلم ا  21
  ـ2001ب ركتم لبتنفم 

م القػػا وف الػػدول  اإل سػػا   فػػ   ػػو  المحكمػػة الج ائيػػة الدوليػػةلرػػر ر رػػكد الرخزكرػػلم   22
 ـ  2009الطبتة األكلأم دار الثىنية لاتعر كالتكز عم لرنفم 

 ـ 2002م دار الرطبكلنت الجنرت ةم اص  تدر ةم القا وف الدول  الج ائ يتكح العنذللم   23

م الطبتػػة األكلػػأم دار حمايػػة ا ط،ػػاؿ فػػ  القػػا وف الػػدول  اإل سػػا  ي ػػ ؿ لبػػداهلل طالي ػػةم   24
 ـ 2011الثىنية لاتعر كالتكز عم لرنفم 
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م الطبتػػػة األكلػػػأم دار الثىنيػػػة لاتعػػػر كالتكز ػػػعم المحكمػػػة الج ائيػػػة الدوليػػػةلتػػدة رترػػػر  عػػػكمم   25
 ـ 2010لرنفم 

م الطبتػػة سػػطي   اإلسػػرائيم  وقطػػاع المرحمػػة ال هائيػػةالصػػراع ال،مر رػػد لبػػد ال ػػالـ  ػػالرةم   26
  ـ2003األكلأم جنرتة ل ف عرسم الىنهرةم 

الجػرائـ الدوليػة دراسػة تحميميػة لمجػرائـ  ػد اإل سػا ية وجػرائـ ر رد لبد الرػتتـ لبػد الخػنلؽم   27
 ـ 1989م الطبتة األكلأم دار الته ة الترب ةم الىنهرةم الحرب

م الطبتػػػػة األكلػػػػأم دار الجنرتػػػػة الجد ػػػػدةم الجػػػػرائـ الدوليػػػػةم ر رػػػػد لبػػػػد الرػػػػتتـ لبػػػػد الغتػػػػل  28
 ـ 2011اص  تدر ةم 

م الطبتػػة األكلػػأم دار الجػػرائـ الواقعػػة عمػػى أمػػف الدولػػة وجػػرائـ اإلرهػػابر رػػد لػػكدة الجبػػكرم   29
 ـ 2009الثىنية لاتعر كالتكز عم لرنفم 

م الطبتػة األكلػأم ت ػخة ميةالمسئولية الدولية عف جػرائـ الحػرب اإلسػرائير نرا خا ؿ الكاد ةم   30
 ـ 2009  ر رتعكرةم ب ركتم 

م دار استخداـ القوة المسمحة ف  القا وف الدول  بيف الخطػر واإلباحػةرتأ ر ركد رصطىأم   31
 ـ 1989الته ة الترب ةم الىنهرةم 

م دار الجريمة الدولية بػيف القػا وف الج ػائ  والقػا وف الج ػائ  الػدول رتأ ر ركد رصطىأم   32
 ـ 1989رب ةم الىنهرةم الته ة الت

م الطبتة األكلػأم جريمة العدواف ف  ظؿ  ظاـ المحكمة الج ائية الدوليةتن ؼ  نرد التا رنتم   33
 ـ2007دار الثىنية لاتعر كالتكز عم لرنفم األردفم 

م الطبتػػة األكلػػأم دكف تعػػرم دكف باػػد تعػػرم المسػػئولية الدوليػػة فػػ  عػػالـ متغيػػرتب ػػؿ بعػػرم   34
 ـ 1994

م الطبتػة األكلػأم ال  كجػد تنعػرم إ ػداع الجنرتػة سئولية الدولية ف  عػالـ متغيػرالمتب ؿ بعػرم   35
  ـ1994اص الر ةم 

م الطبتػػػة األكلػػػػأم دار الثىنيػػػة لاتعػػػػر جريمػػػػة اإلرهػػػاب وسػػػػبؿ مكافحتهػػػػاه ػػػثـ يػػػنلا عػػػػهنبم   36
  2010كالتكز عم لرنفم 

 ـ 1987م الطبتة األكلأم دار الته ةم الىنهرةقا وف العقوبات العاـ    ر لاأم   37
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 :العلويةالرسائل : رابعاً 

ر ػػنلة رنج ػػت رم  ا ػػة م جػػرائـ الحػػرب فػػ  ال زاعػػات المسػػمحة الغيػػر دوليػػةم إ ػػرنل ؿ إبراه رػػل  1
  ـ2011م الجزاارم جنرتة الجزاارال ىكؽم 

ر ػنلة رنج ػت رم م جرائـ الحرب ف  ال زاعػات أمػاـ المحػاكـ الدوليػة الج ائيػةم خاؼ اهلل صػبر تة  2
  ـ2011م الجزاارم جنرتة رتتكرم ا ة ال ىكؽم 

م  ا ػة ر ػنلة رنج ػت رم قواعد ممارسة المحكمػة الج ائيػة  ختصاصػها الق ػائ م دلن  الز ػكت  3
  ـ2014م جنرتة العرؽ األك طال ىكؽم 

جريمة اإلبادة الجماعية عمى  و  ا جتهػاد الق ػائ  لممحكمػة الج ائيػة الدوليػة م زك تة الكل د  4
 ـ 2013م  ا ة ال ىكؽم الجزاارم جنرتة الجزاارم ر نلة  رنج ت رم لرو دا

ر ػػنلة رنج ػػت رم  ا ػػة م دور م ظمػػة ا مػػـ المتحػػدة فػػ  الحػػد مػػف جريمػػة العػػدوافم  ػدم لرػػر  5
  ـ2010م الجزاارم -بف  ك ؼ بف خدة-جنرتة الجزاارال ىكؽم 

ىػػكؽ  ا ػة ال م ر ػػنلة رنج ػت رم المسػػؤولية الشخصػية عػػف جريمػة العػدوافم لبػد البن ػط ر ػدة  6
 ـ 2012م الجزاارم جنرتة ر رد خ  رم كالتاـك ال  ن  ة

ـ 1929ات،اقيػػػة ج يػػػؼ الرابعػػػة لحمايػػػة ا ط،ػػػاؿ المػػػد ييف لعػػػاـ لبػػػد الػػػر رف ببػػػك التصػػػرم   7
م ر ػػنلة د تػػكرايم  ا ػػة ال ىػػكؽم جنرتػػة الىػػنهرةم وتطبيقاتهػػا فػػ  ا را ػػ  ال،مسػػطي ية المحتمػػة

 ـ 2000

م ر ػػنلة رنج ػػت رم  ا ػػة ال ىػػكؽ فػػ  القػػا وف الػػدول  العػػاـ الػػدفاع الشػػرع الترػػرم زتػػنر رت ػػةم   8
 ـ 2011كالتاـك ال  ن  ةم اصخكة رتتكرمم الجزاارم 

م ر ػػػنلة رنج ػػػت رم  ا ػػػة ال ىػػػكؽم جنرتػػػة ب رز ػػػتم المحكمػػػة الج ائيػػػة الدوليػػػةيػػػدكل الػػػذك بم   9
 ـ 2014يا ط فم 

م ر ػنلة لقػا وف الػدول  العػاـالمسػؤولية الدوليػة لمم ظمػات الدوليػة فػ  اياؾ هنعـ الره ػراتم   10
 ـ 2016نرتة العرؽ األك طم األردفمرنج ت رم  ا ة ال ىكؽم ج
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م  ا ػػة ال ىػػكؽم ر ػػنلة د تػػكرايم الجريمػػة الدوليػػة فػػ  القػػا وف الػػدول  الج ػػائ م ر رػػد ركاف  11
 ـ 2009م الجزاارم جنرتة رتتكرم ت تط ة

ر ػنلة رنج ػت رم  ا ػة م المتحػدةحماية حقوؽ اإل ساف ف  إطار ميثاؽ ا مـ م ر رد كلد  نلـ  12
  ـ2002م الجزاار  ا ة م جنرتة الجزاارال ىكؽم 

ر ػػنلة رنج ػػت رم م دور الق ػػا  الج ػػائ  الػػدول  فػػ  حمايػػة حقػػوؽ اإل سػػافم رختػنر خ ػػنطل  13
  ـ2011م الجزاارم جنرتة ركلكد رتررم ا ة ال ىكؽم 

ر ػػػنلة م الػػػدول  الج ػػائ  جريمػػػة العػػدواف بػػػيف القػػا وف الػػػدول  العػػػاـ والق ػػا م رػػر ـ زتػػنت  14
  ـ2006م الجزاارم جنرتة اصخكة رتتكرمرنج ت رم  ا ة ال ىكؽم 

م ر ػػنلة رنج ػػت رم المسػػئولية الج ائيػػة الشخصػػية لمرتكبػػ  جػػرائـ الحػػربهػػنتل لػػندؿ لػػكادم   15
 ـ 2007 ا ة ال ىكؽم جنرتة التجنحم تنباسم 

م ر ػػنلة رنج ػػت رم ة الدوليػػةدور الق ػػا  الػػدول  الج ػػائ  فػػ  مكافحػػة الجريمػػم هعػػنـ ير جػػة  16
 ـ 2013م الجزاارم جنرتة ب  رةم  ا ة ال ىكؽ

م المحكمػػة الج ائيػة الدوليػػة ودورهػػا فػػ  ت ،يػػذ قواعػػد القػػا وف الػػدول  اإل سػػا  م كيػن  در ػػدم  17
  ـ2009م الجزاارم بنتتةم جنرتة ال نج لخ رر نلة رنج ت رم  ا ة ال ىكؽم 

ة عمػػػى  ػػػو  ا جتهػػػاد الق ػػػائ  لممحكمػػػة الج ائيػػػة جريمػػػة اإلبػػػادة الجماعيػػػم  تػػػةك الكل ػػد ز   18
  ـ2013م الجزاارم جنرتة الجزاارر نلة رنج ت رم  ا ة ال ىكؽم م الدولية لروا دا

 والذراسات: الوقاالت والوجالت :خاهساً 

   كجد  تة تعر الم التدد الثنلثم رجاة رى ر  المحكمة الج ائية الدوليةم ر تنرم لندؿ  1
رجاػة م ولية الج ائية الدولية عف الجرائـ ال اتجة عػف العػدواف عمػى غػزةالمسؤ م ب رد  ل لال  2

 ػػؽ م ر رػػد  ػػكتس الصػػناغ  31لػػدد الصػػى نت م ال  كجػػد  ػػتة تعػػرم التػػدد الخػػنرسم رى ػػر
بن ػػػة ا ػػػتخداـ الىػػػكة يػػػل التالتػػػنت الدكل ػػػة الرجاػػػد م رجاػػػة الرايػػػد ف لا ىػػػكؽم الػػػدينع العػػػرلل كا 

  ـ2007م 34لدد م التن ع
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دكف م رجاػة الصػا ب األ رػرم دراسة ف  القا وف الدول  اإل سا   العرفػ م هت رتس جكف رنرم  3
  ـ2005م 857لدد رتـ م رجاد

رجاػػػة الصػػػا ب م القػػػا وف الػػػدول  اإل سػػػا   العرفػػػ م جػػكف رػػػنرم هت ػػػرتس كلػػك ز دكزكالػػػد ب ػػػؾ  4
  دكف  تة تعرم دكف لددم الرجاد األكؿم األ رر

بم اغر رد الصػن  5 رجاػة الرايػد ف م احة استخداـ القوة فػ  الع قػات الدوليػةحؽ الدفاع الشرع  وا 
  ـ2007  تةم 9رجادم 34التدد م لا ىكؽ

م،هػػـو جريمػػة العػػدواف فػػ   ظػػاـ المحكمػػة الج ائيػػة الدوليػػة  رىػػنؿ بتتػػكاف:  ت ػػة ر رػػد لطىػػل:  6
  ـ2016م جنيتلم التدد الرابع لعرم رجاة دينتر ال  ن ة كالىنتكف  الدائمة

درا ػة رتعػكرة لاػأ الرر ػز   الجهود الدولية ف  التصػدي لجريمػة العػدواف مبعرؼ ر رد العػل  7
  كجد لدد  الم ال  كجد تنر خم اصلالرل األرتل

ع قػة المحكمػة م ب ػث رىػدـ إلػأ رػهترر التتر ػة البعػر ة برا  لبد الاط ػؼ ب ػتنذ الىػنتكف الػدكلل  8
  ـ7/12/2007جنرتة ت ر ت م درا ة رىنرتة الج ائية الدولية

 :اإللكترونيةالوىاقع : ساً ساد

ـ  4:11ـ ال نلة 35/6/7137م تنر خ الز نرة إع نل ة تتر ؼ الر  رة الجتنا ة الدكل ة -3
http://www.amnestymena.org/ar/magazine/Issue14/Problematicdefin

itionofthecrimeofaggression) 

ـ ال نلة 35/7/7137م تنر خ الز نرة نل ة ريع الدلكل برنـ الر  رة الجتنا ة الدكل ة -7
 (http://www.plc.ps/ar/home/study-details/9)ـ  5:11

ـم تنر خ الز نرة 7134 ة الخنص بنلتدكاف لاأ  زة لتنـ اتظر تىر ر كزارة الص -1
-http://www.moh.gov.ps/portal/wpـ  4:11ـ ال نلة 34/8/7137

content/uploads/Israel-Aggression-20141.pdf  

ـ  4:11ـم ال نلة 34/8/7137 رة م تنر خ الز نرة تىر ر لاجز  -4
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/12/4/%D8

%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF  
ـ لاأ تطنع  زة م تنر خ 7134 راا ال )الجرؼ الصنرد( لنـ ت  ؼ جرااـ التدكاف اص -5

ـ  7:79ال نلة  34/8/7137الز نرة 
http://rachelcenter.ps/news.php?action=view&id=15714   

http://www.amnestymena.org/ar/magazine/Issue14/Problematicdefinitionofthecrimeofaggression
http://www.amnestymena.org/ar/magazine/Issue14/Problematicdefinitionofthecrimeofaggression
http://www.plc.ps/ar/home/study_details/9
http://www.moh.gov.ps/portal/wp-content/uploads/Israel-Aggression-20141.pdf
http://www.moh.gov.ps/portal/wp-content/uploads/Israel-Aggression-20141.pdf
http://www.moh.gov.ps/portal/wp-content/uploads/Israel-Aggression-20141.pdf
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/12/4/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/12/4/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF
http://rachelcenter.ps/news.php?action=view&id=15714
http://rachelcenter.ps/news.php?action=view&id=15714
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ـ رف رتظكر الىنتكتل الدكلل 7134تنـ ثنار خنلد التىندم ال رب اص راا ا ة لاأ  زة ل -6
ـ  4:11ـ ال نلة 34/8/7137اصت نتل كنل نت ت ر ؾ الدلكلم تنر خ الز نرة 

https://www.amad.ps/ar/Details/52883   

ـ ال نلة 33/4/7137 م تنر خ الز نرةالجرااـ الدكل ة يل  ك  الىنتكف الدكلل الجتنال -7
 (https://www.amad.ps/ar/Details/127441)ـ  9:11

ـ  7:11ـ ال نلة 77/5/7137ال كار الرتردفم ردكتة رااد  ارنف  تنر خ الز نرة  -8
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=82689 م 

م تنر خ الز نرة طب تة الر اكل ة الجتنا ة يل التظنـ األ ن ل لار  رة الجتنا ة  -9
 ـ 7:11ـ ال نلة 7/4/7137
(http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=119748&r=0) 

ترار لجتة الىنتكف الدكلل إلأ الجرت ة التنرة لف بلرنؿ دكرتهن الثنرتة كالخر  ف م تنر خ  -31
ص  7:11ـ ال نلة 75/5/7137الز نرة 

http://legal.un.org/ilc/reports/2006/arabic/annexes.pdf  

 ـ 7:11ـ ال نلة 35/1/7137تنر خ الز نرة  ر ن رة إ راا ؿ كتندتهن يل الىنتكف الدكلل -33
(http://www.achr.eu/art345.htm)  

ـ ال نلة 6/7/7137م تنر خ الز نرة الر  رة الجتنا ة الدكل ة تع تهن كاختصنصنتهن -37
 (http://www.wattan.tv/news/133859.html)ـ  9:11

ـ ال نلة 6/4/7137م تنر خ الز نرة الر  رة الجتنا ة الدكل ة كبهر تهن يل الك ع -31
 (https://www.palestinercs.org/ar/adetails.php?aid=26) الىا ط تل ـ 31:11

ـ  3:11ـ ال نلة 4/4/7137لا راا ا  فم تنر خ الز نرة الر ن لة الجتنا ة  -34
(http://www.badil.org/ar/component/k2/item/1559-art-12.html) 

ـ 6/1/7137م تنر خ الز نرة كلة كالره ن  لف بيتنلهـ يل الىنتكف الدكللر هكل ة الد -35
-http://drkhalilhussein.blogspot.com/2009/08/blog-post)ـ  8:11ال نلة 

27.html) 

 ـ 4:11ـم ال نلة 34/8/7137ركتع جر دة يا ط فم تنر خ الز نرة  -36
http://felesteen.ps/details/news/119022/  

https://www.amad.ps/ar/Details/52883
https://www.amad.ps/ar/Details/52883
https://www.amad.ps/ar/Details/127441
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=82689
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=82689
http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=119748&r=0
http://legal.un.org/ilc/reports/2006/arabic/annexes.pdf
http://legal.un.org/ilc/reports/2006/arabic/annexes.pdf
http://www.achr.eu/art345.htm
http://www.wattan.tv/news/133859.html
https://www.palestinercs.org/ar/adetails.php?aid=26
http://www.badil.org/ar/component/k2/item/1559-art-12.html
http://drkhalilhussein.blogspot.com/2009/08/blog-post_27.html
http://drkhalilhussein.blogspot.com/2009/08/blog-post_27.html
http://drkhalilhussein.blogspot.com/2009/08/blog-post_27.html
http://felesteen.ps/details/news/119022/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9%20H-
http://felesteen.ps/details/news/119022/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9%20H-

