
ي الدو�ي 
ي والقانون الجنائئ

 دورة تدر�ب�ة أساس�ة حول القانون الدو�ي اإل�سائن

ة  ي الدو�ي كجزء من القانون الدو�ي العام 1المحا�ض
ي والقانون الجنائئ

 : القانون الدو�ي اإل�سائض

ي الدو�ي هما مجاالن فرع�ان من القانون الدو�ي إّن 
ي والقانون الجنائئ

   وف س ،العامالقانون الدو�ي اإل�سائن
ً
ة بدا�ة تناقش هذە المحا�ن

ك�ف�ة استخدام إ�  بعد ذلك  تتطرق  وف  وس  ، المصادر الرسم�ة الثالثة للقانون الدو�ي العام: المعاهدات والعرف والمبادئ العامة للقانون

ي والقا ا المحا�م الدول�ة والمحل�ة 
ي الدو�ي لمصادر الرسم�ة لتحد�د القواعد الملزمة للقانون الدو�ي اإل�سائن

 .نون الجنائئ

 المواضيع

ي الدو�ي 
ي والقانون الجنائئ

  استخدام القانون الدو�ي العام عند تطبيق القانون الدو�ي اإل�سائن

 دور وتفس�ي المعاهدات 

ي 
 �شأة القانون الدو�ي العر�ن

 استخدام المبادئ العامة للقانون 

 المراجع الالزم قراءتها 

ي الدو�ي (الطبعة الثالثة  
ي، كتاب القانون الجنائئ ن  64إ� صفحة  35من صفحة ،  (ج) )  2013أنطونيو كاس�ي

: مقدمة شاملة ( ي
 33إ� صفحة  -15 من صفحة   ،(م))  2016ن�لس م�لزر، كتاب القانون الدو�ي اإل�سائن

 38النظام األسا�ي لمحكمة العدل الدول�ة، المادة 

ة   واألشخاص العدائ�ة األعمال: تصن�ف 2المحا�ض

اع المسلح ن ي حاالت ال�ن
ي إال �ن

ن  وف س ؛ ال تنطبق قواعد القانون الدو�ي اإل�سائن ن األساسيني ة النوعني يناقش الجزء األول من هذە المحا�ن

اع المسلح  ن اعات المسلحة غ�ي ا  - (NIAC) وغ�ي الدو�ي  (IAC) الدو�ي  -لل�ن ن ن ال�ن ن بني ن �شكل خاص ع� ك�ف�ة التمي�ي ك�ي لدول�ة  مع ال�ت

، برغم احتوائها بعض العنف، ال تزال تعت�ب "  ي ي أوقات السلموالمواقف الئت
ة ك�ف يتم تع��ف  �ن ي من المحا�ن

ح الجزء الثائن ." س��ث

اع المسلح  ن ي ال�ن
ن �ن ن والمدنيني اع المسلح ا الدو�ي  و  -المقاتلني ن ن  بينهما مهم   -ل�ن  .من الناح�ة العمل�ةغ�ي الدو�ي  ولماذا التمي�ي

 المواضيع

اع المسلح  ن  أهم�ة تصن�ف ال�ن



اع المسلح  الدو�ي  ن   تع��ف ال�ن

اع المسلح غ�ي الدو�ي   ن كة    - تع��ف ال�ن ي   3المادة المش�ت
وتوكول الثائن  وال�ب

 معئن القتال: امت�از المقاتل ووضع أس�ي الحرب 

ي 
ح الدو�ي المقاتلون �ن

�
اع الُمسل ن  القوات المسلحة النظام�ة وغ�ي النظام�ة  -  ال�ن

اع المسلح غ�ي الدو�ي  ن ي ال�ن
 تحد�ات تصن�ف األفراد �ن

 المراجع الالزم قراءتها 

إ� صفحة   -125، من صفحة 85إ� صفحة  -80، من صفحة 72إ� صفحة  - 66، من صفحة 57إ� صفحة  -51من صفحة  )م(
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كة ، المواد (GCs) اتفاق�ات جن�ف  9و  3و  2و  1المش�ت

احات للقراءة   اق�ت

 (إحتالل)  66إ�ي صفحة   60من صفحة    )م(

ح) ICTY( المحكمة الجنائ�ة الدول�ة ليوغوسالف�ا السابقة ، الُمّد�ي دوسكو توديتشمقتطفات من 
�
 ) (القرارات حول وجود نزاع ُمسل

ة   : جرائم الحرب3المحا�ض

ي �ي إنتهاك لجرائم الحرب  إنّ 
ة  وف س ؛مسؤول�ة جنائ�ة فرد�ة  تنطوي ع�قاعدة من قواعد القانون الدو�ي اإل�سائن تبدأ هذە المحا�ن

اع الدو�ي المسلح و  ن ي س�اق ال�ن
ي تعت�ب جرائم حرب �ن ي الئت

ي ُتعت�ب باستكشاف انتها�ات القانون الدو�ي اإل�سائن اعات  الئت ن ي ال�ن
جرائم حرب �ن

ي العراق، ثم ستناقش الفئا  ، المسلحة غ�ي الدول�ة
ن ع� الفئات األ��� صلة بالوضع �ن ك�ي النقل   ومنها ت األساس�ة لجرائم الحرب، مع ال�ت

ها تلك الحاالت   ي تث�ي ي تتطلبها جرائم الحرب ومشا�ل اإلثبات الئت ة بعد ذلك بمناقشة الحاالت العقل�ة الئت الق�ي. وتختتم المحا�ن

ي الوقائع أو خ
ئة. العقل�ة، ال س�ما احتمال حدوث خطأ �ن ي القانون يتطلب الت�ب

 طأ �ن

 المواضيع

ي وقانون جرائم الحرب 
ن القانون الدو�ي اإل�سائن  العالقة بني

اع المسلح ن : ال�ن ي
 العن� الس�ا�ت



 فئات جرائم الحرب 

 التعذ�ب كج��مة حرب 

 مشا�ل اإلثبات ف�ما يتعلق بالحاالت العقل�ة المطل��ة 

ي الحق�قة والقانون 
 خطأ �ن

 قراءتها المراجع الالزم 

 264إ� صفحة   260، و من صفحة  171إ� صفحة   133من صفحة   )ج(

، المادة   8نظام روما األسا�ي

 

ة   : اإلبادة الجماع�ة 4المحا�ض

ة لمحة شاملة عن العنا� األساس�ة لإلبادة الجماع�ة  ح ك�ف�ة تع��ف المجموعات األر�ــع   ،ستوفر هذە المحا�ن ة ��ث ستبدأ المحا�ن

ا لعض��ة المجموعة  ا مختلط� ا / شخص�� ا موضوع�� ن األشكال الخمسة  سوف تثم  ،المحم�ة وك�ف اتخذت المحا�م الدول�ة نهج� ن بني م�ي

ي ال تتطلب الموت. أخ�ي  ن �شكل خاص ع� تلك األشكال الئت ك�ي ة ب�سهاب المعئن  ، ا� لإلبادة الجماع�ة، مع ال�ت ستستعرض المحا�ن

ي خلقتها الحالة العقل�ة المطل��ة لإلبادة الجماع�ة: أي الن�ة المحددة لتدم�ي المجموعة المحم�ة.   والمشكالت االستدالل�ة الئت

 المواضيع

 تع��ف المجموعات المحم�ة 

 خمسة أشكال محظورة لإلبادة الجماع�ة 

 لإلبادة الجماع�ة؟ هل تتطلب اإلبادة الجماع�ة خطة أو س�اسة 

" وك�ف�ة إثبات ذلك   معئن "وجود ن�ة للتدم�ي

ي اإلبادة الجماع�ة 
 التح��ض والتآمر  - طرق أخرى للمشاركة �ن

 المراجع الالزم قراءتها 



 ، 254إ� صفحة  - 245، من صفحة 242إ� صفحة   -227من صفحة  ، 218إ�ي صفحة   215صفحة   من )ج(

، المادة   6نظام روما األسا�ي

اح  ات للقراءة اق�ت

 ) 1948إتفاق�ة منع ج��مة اإلبادة الجماع�ة والمعاقبة عليها (

 شاباس، "مذكرة تمه�د�ة التفاق�ة اإلبادة الجماع�ة" 

ة   1: الجرائم ضد اإل�سان�ة 5المحا�ض

ن الجرائم ضد 1للجرائم ضد اإل�سان�ة ه�كل مزدوج يتكون من ( ي تم�ي اإل�سان�ة عن الجرائم المحل�ة  ) مجموعة من العنا� الس�اق�ة الئت

ة ع� العنا� الس�اق�ة  ) الفعل الفردي الذي �عت�ب ج��مة ضد اإل�سان�ة. 2"العاد�ة" و (  كز هذە المحا�ن بدأ بتوضيح ك�ف  توف  سو   ، س�ت

ن �شكل خاص  العنا� الس�اق�ة نفسها مع ال�ت  سيتم تع��فثم  تختلف الجرائم ضد اإل�سان�ة عن اإلبادة الجماع�ة وجرائم الحرب.  ك�ي

ا لممالهجوم "واسع النطاق أو  الالمقصود بما هو  ع�    . تنظ�م�ةس�اسة  وضع أو  نهج" وما إذا كان �جب ارتكاب الجرائم ضد اإل�سان�ة وفق�

 المواضيع  

ن الجرائم ضد اإل�سان�ة واإلبادة الجماع�ة  . الفرق بني

ن الجرائم ضد اإل�سان�ة وجرائم الحرب  .الفرق بني

 . الس�اق�ةأهم�ة العنا� 

ن   . تع��ف السكان المدنيني

 "ممنهجتع��ف "واسع النطاق و 

ي المحكمة الجنائ�ة الدول�ة
 . متطلبات الس�اسة �ن

ي والهجوم واسع النطاق والم
ن فعل الجائن  . نهجمالصلة المطل��ة بني

 المراجع الالزم قراءتها 

إ�ي صفحة    201من صفحة  ،  189إ� صفحة    - 184، من صفحة  132إ� صفحة    -129من صفحة  ،  99إ�ي صفحة    95من صفحة    )ج(
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،  . 7المادة  نظام روما األسا�ي

احات للقراءة   اق�ت

 . (تار�ــــخ)  184إ�ي صفحة   172من صفحة   )ج(

ة   2: الجرائم ضد اإل�سان�ة 6المحا�ض

ة ع� الجرائم الفرد�ة ضد اإل�سان�ة كز هذە المحا�ن ي    ؛س�ت
ة �ن ي تنطبق ع� الجرائم  سوف �ستكشف المحا�ن البدا�ة الحاالت العقل�ة الئت

ح سوف �ثم ، ضد اإل�سان�ة وال س�ما الن�ة المحددة الشبيهة باإلبادة الجماع�ة المطل��ة لالضطهاد.  الماد�ة للجرائم ضد   ركاناأل�ث

قاق والتعذ�ب والج��مة "الشاملة" لأل  ي العراق مثل االس�ت
 الالإ�سان�ة األخرى.  فعالاإل�سان�ة األ��� صلة بالوضع �ن

   المواضيع

ي  الحاالت
ي الدو�ي  العقل�ة �ن

 القانون الجنائئ

 مشا�ل اإلثبات للحاالت العقل�ة المطل��ة 

 بادةاإل 

 الرق

 تعذ�ب ال

ح�ل  والنقل الق�ي   ال�ت

 العنف الجن�ي 

 ضطهاداال 

 االختفاء الق�ي 

 أفعال أخرى غ�ي إ�سان�ة 

 المراجع الالزم قراءتها 



  ،  215إ� صفحة   -201، من صفحة  198إ� صفحة   - 189من صفحة ،  106إ�ي صفحة   97من صفحة   )ج(

احات للقراءة   اق�ت

 (الحاالت العقل�ة).   128إ�ي صفحة   117من صفحة   )ج(

ة  ي الجرائم الدول�ة 7المحا�ض
 : طرق المشاركة �ض

ي �مكن أن يتحمل  ة مجموعة متنوعة من الطرق الئت ح هذە المحا�ن . ست�ث
�
كز   بها الفرد مسؤول�ة ج��مة دول�ة لم يرتكبها شخص�ا س�ت

ي تعت�ب المسؤول�ة أساس�ة  نم�ي المناقشة ع�   ي ارتكابها   ، المشاركة الئت
ي تعت�ب المسؤول�ة بمثابة    ،مثل المشاركة �ن اك بالفعل والطرق الئت   إش�ت

ا    مثل األمر بارتكاب ج��مة دول�ة.  ا خاص� ة اهتمام� ا  ستو�ي المحا�ن
�
ألنماط المشاركة ح�ث �ختلف تع��ف المحكمة الجنائ�ة الدول�ة اختالف

ا عن التع��ف المعتمد من قبل المحكمة الجنائ�ة الدول�ة ليوغوسالف�ا السابقة والمحكمة الجنائ�ة الدول�ة لرواندا، وأبرزها المس � اعدة  كب�ي

 والتح��ض. 

   المواضيع

 ��ة ثانلا  مسؤول�ةال  المسؤول�ة الرئ�س�ة مقابل

ي  -الج��مة الجماع�ة 
ك ارتكاب المشاركة �ن كة مقابل العمل اإلجرا�ي المش�ت  الج��مة والخطة المش�ت

 إصدار االمر

 التح��ض واالستدراج والحث والتح��ض 

ي   -المساعدة والتح��ض 
 نظام روما األسا�ي مقابل القانون الدو�ي العر�ن

 محاولة ال

  المراجع الالزم قراءتها 

  ، 388إ� صفحة  - 364، من صفحة 340إ� صفحة   -331من صفحة  ، 308إ�ي صفحة   302من صفحة   )ج( 

احات للقراءة   اق�ت

ك(  331إ�ي صفحة   308من صفحة   )ج( وع اإل جرا�ي المش�ت  ). الم�ث

    



ة   عن الجرائم الدول�ة   العل�ا : المسؤول�ة 8المحا�ض

ة ي و  ، ستقدم هذە المحا�ن ة السابقة ُت�مل الئت ح�ث يتحمل الرؤساء   (المسؤول�ة الُعل�ا)  لمحة شاملة عن مسؤول�ة الرؤساء  ، المحا�ن

ي يرتكبها مرؤوس ة بدأ تس ؛هم يالعسك��ون والمدنيون المسؤول�ة عن الجرائم الدول�ة الئت ح العنا� األساس�ة لمسؤول�ة  المحا�ن ��ث

ي ممارسة الس�طرة  الق�ادة: عالقة الرئ�س / المرؤوس، الحالة العقل�ة المط 
ن مسؤول�ة الق�ادة  ت ثم س  .السل�مةل��ة والفشل �ن ناقش الفرق بني

ي تنطوي ع� فشل ا  ي المواقف الئت
ا ما �كون غ�ي واضح �ن ي الت�ف.  المسؤولوالمساعدة والتح��ض والذي غالب�

 �ن

 المواضيع

 عالقة الرئ�س / المرؤوس 

 المعرفة مقابل اإلهمال وواجب االستفسار

ي الم
 نع أو المعاقبة الفشل �ن

ء   التسبب بال�ث

ن مس ن بني ن المساعدة والتح��ض ؤ التمي�ي  ول�ة الق�ادة و�ني

 المراجع الالزم قراءتها 

     364إ�ي صفحة   340من صفحة   )ج( 

احات للقراءة   اق�ت

ي الت�ف" 
 اللجنة الدول�ة للصل�ب األحمر "مسؤول�ة الق�ادة واإلخفاق �ن

ة   العادلة بموجب القانون الدو�ي : حقوق المحا�مة  9المحا�ض

ة ما تتطلبه المحا�مة العادلة،  ؛ ةع� محا�مة عادل  أن �حصل جميع الجناةيتطلب القانون الدو�ي لحقوق اإل�سان  ح هذە المحا�ن   ست�ث

ن �شكل خاص ع� ما �عن�ه القانون الدو�ي لحقوق  ك�ي ي مواجهة الشهود مع ال�ت
ع�ة إ� الحق �ن اإل�سان باستقالل القضاء  من مبدأ ال�ث

اع   .وح�ادە ن ي قضا�ا ال�ن
ي الحرمان من المحا�مة العادلة األمر الذي يتطلب من القضاة الفصل �ن

كما سيناقش ج��مة الحرب المتمثلة �ن

ي �ضمنها القانون الدو�ي لحقوق اإل�سان الجناة المسلح لضمان حصول   . ع� جميع الحقوق الئت

 المواضيع



وتوكوالت اإلضاف�ةو اتفاق�ات جن�ف و لعهد الدو�ي الخاص بالحقوق المدن�ة والس�اس�ة المصادر التقل�د�ة: ا   ال�ب

ع�ة وعدم رجع�ة  األثر  مبدأ ال�ث

 "معئن "محكمة تقدم الضمانات األساس�ة لالستقالل والح�اد 

اض ي عدم تج��م الذات اف�ت
اءة والحق �ن  ال�ب

ي إ 
 التهم  بالغالحق �ن

ي االستعانة بمحام
 الحق �ن

ي مواجهة الشهود 
 الحق �ن

ي المراجعة القضائ�ة 
 الحق �ن

ي الحرمان من المحا�مة العادلة 
 ج��مة الحرب المتمثلة �ن

 المراجع الالزم قراءتها 

   640إ�ي صفحة   615من صفحة   ،95إ�ي صفحة  79من صفحة   )ج( 

 9مادة الالعهد الدو�ي الخاص بالحقوق المدن�ة والس�اس�ة، 

احات للقراءة   اق�ت

 (محا�مات الخصومة)   605إ�ي صفحة   587من صفحة   )ج(

ة  ي اإلسال�ي : 10المحا�ض
ي اإلسالم والقانون الجنائئ

 قانون تنظ�م قواعد الحرب �ض

ة س اعات المسلحة والجرائم الدول�ة القانونتتناول هذە المحا�ن ن �عة  توس ؛اإلسال�ي لل�ن بدأ بمناقشة المصادر األول�ة والثان��ة لل�ث

�عة بموجباإلسالم�ة ومفهوم اإلنصاف  ي ذلك العالقات   ، اإلسال�ي العام كما ستتم مناقشة المبادئ العامة للقانون الدو�ي   .ال�ث
بما �ن

ي توفر الحما�ة لبعض األشخاص واألش�اء  ستدرس ال   ة. داخل وخارج الخالفة اإلسالم� ة بعد ذلك القواعد اإلسالم�ة ال�الس�ك�ة الئت محا�ن

ي و   مدى ا�ساقها وتنظم وسائل وأسال�ب معينة للحرب من أجل التأ�د من  
بتطب�قها   تتعلق  ُمعينةتحد�ات    ��انمع القانون الدو�ي اإل�سائن

ي 
ا   .و�ي النـزاع المسلح غ�ي الد النـزاع المسلح الدو�ي و  �ن وعة واإلرهاب (محل�� ن استخدام القوة الم�ث ن بني ة التمي�ي ا، ستناقش المحا�ن � أخ�ي



ا  .    القانون) بموجب  ع� حد سواء  ودول�� ة  سوف تناقش  اإلسال�ي ات الجماعات المسلحة  ع� مدار المحا�ن أمثلة من وجهات نظر وتفس�ي

 ردود ع� تلك اآلراء. الالمعا�ة فضال عن 

 المواضيع

 الدو�ي اإلسال�ي العام: مصادرە ومبادئه القانون 

 ودار الحرب   حالتقس�م ال�الس��ي للعالم: دار اإلسالم ودار الصل

 الحرب اإلسال�ي ال�الس��ي وقت قانون  

 �شعب العالم: دار اإلسالم ودار الحرب

) وعقود  ن ي الدولة اإلسالم�ة (مستعمني
ن �ن ن المؤقتني ن غ�ي المسلمني  ال��ــع / الممر اآلمن (أمان) حقوق وواجبات المق�مني

 الفقه الجهادي المتشدد والردود المعا�ة

�عة اإلسالم�ة  بموجبإدانة اإلرهاب    ال�ث

 المراجع الالزم قراءتها 

ي زمن الحرب والسالم (
�عة والعدالة الجنائ�ة اإلسالم�ة �ن ، ال�ث ي

إ�ي 150من صفحة   ، 120إ�ي صفحة  118من صفحة ) 2014�سيوئن

 159صفحة  
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