
 

  

أكسفورد:  –مفهوم القصد الجنائي في القانون الجنائي الدولي 

  ٢٠١٣ –دار النشر هارت 

 األستاذ الدكتور محمد عليوة بدار 



 

١١الفصل   

  قصد ا ال
  فقه المحكمة الجنائية الدولية  لجنائ 

 
ف  

 

 
ً
المقدمة  –اوال  

 

من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  ٣٠رقم  لمادة نص ا  

 
   المعنوي الركن

 
ل ل   ذلك، غي   عىل ينص  لم  ما 

ٔ
   الشخص ُيسا

 
    تدخل جريمة ارتكاب عن جنائيا

  يكون  ول  المحكمة اختصاص ف 
 
 للعقاب عرضة

العلم و القصد توافر   مع  المادية األركان تحققت إذا  إل  الجريمة هذه عىل  
 

 : )عندما  الشخص لدى القصد  يتوافر   المادة، هذه ألغراض
ٔ
  ارتكاب ،بسلوكه يتعلق  فيما  الشخص، هذا  يقصد ( ا

   التسبب ،بالنتيجة يتعلق  فيما  الشخص، هذا  يقصد ( ب) السلوك؛ هذا 
و  النتيجة تلك ف 

ٔ
نها  يدرك ا

ٔ
ا  

   ستحدث
. لألحداث العادي المسار  ٕاطار  ف   

 
    المادة، هذه ألغراض

ن" العلم" لفظة  تعن 
ٔ
نه مدركا  الشخص  يكون  ا

ٔ
و  ظروف  توجد  ا

ٔ
   نتائج  ستحدث ا

 العادي المسار  ف 

و " يعلم" لفظتا  وتفس . لألحداث
ٔ
. لذلك تبعا " علم عن" ا .     

 
ُ
  الدول   و من نظام روما األساس  للمحكمة الجنائية الدولية  (  30)  رقم  قدم المادةت

  مجال القانون الجنائ 
بخالف  ألول مرة ف 

غ وطوكيو أو النظام    نورمير
   ي   األساسي   ي   ميثاف 

 
  يوغوسالفيا ورواندا، تعريفا

   لمحكمن 
 
(  الركن المعنوي عن    عاما  

  )القصد الجنائ 

.    المسؤولية الجنائية لألفراد عن  لتفعيلالمطلوب     الدول 
تشدد الفقرة األول من المادة  و النتهاكات الجسيمة للقانون اإلنسائ 

   غي  عىل أنه ما لم ينص عىل  (  30)  رقم
 
 ويكون عرضة

 
 جنائيا

 
  نطاق    ذلك، يكون الشخص مسؤوال

للعقاب عىل جريمة تدخل ف 

 ، و "لم  الع  قصد و توافر ال   مع  ماديةالالركان    تحققتالختصاص الموضوع  للمحكمة الجنائية الدولية "فقط إذا  
ُ
الفقرة    بي   ت

لم  الفقرة الثالثة معن   بي   بينما ت  ،الثانية المعن  الدقيق للقصد   . الع 

 ضع حدوت  وافية(  30)  رقمالكلمات الرصيحة للمادة  للوهلة األول أن    تبدو 
 
معضلة تعريف وتحديد  بشأن    أمده  طاللنقاش    ا

ال   درجات   
الجنائ    القصد 

الواجه  ن      فقهها 
     القضائ 

الماضيي     يوغسالفيا ورواندا لمحكمن  العقدين  ولكن هذا ليس    ،خالل 

 
 
  صحيحا

ُ
ى البعض أن ، ف(30)  رقمبموجب المادة    للقصد الجرم  والممارسون بشأن المعن  الدقيق    باحثونيختلف ال، حيث ي 

    قصد التشمل الفئات الثالث من  (  30)  رقم المادة  
    قصد الوه   ،  الجنائ 

  قصد الو   من الدرجة األول والثانية   المباش    الجنائ 



 

  
بينما اإلحتمال    الجنائ  الواضح    ،  المعن       القصد   يقترص عىل(  30)  رقم للمادة  والرصي    ح  يرى آخرون أن 

من    المباش    الجنائ 

   القصد( و الضيقالدرجة األول )القصد بالمعن  
ة أو  الجنائ     (. عرضيةمن الدرجة الثانية )نية غي  مباش 

 
 
 ق
 
  التابعة للمحكمة الجنائية الدولية  (  PTC Iت الدائرة التمهيدية األول )ض

  كانون الثائ 
    2007يناير    /ف 

 قضية لوبانغا بأن ف 

  القصد  من النظام األساس  للمحكمة الجنائية الدولية تشمل ثالث درجات من  (  30المادة رقم )
    القصد ،  الجنائ 

  المباش    الجنائ 

    قصد الو ة  والثاني  األولالدرجة    من  
    . اإلحتمال    الجنائ 

  قضية كاتانغا ونجودجولو تشوي ادع    2008سبتمير  /ايلول  وف 
ف 

    قصد ال   مفهوم الدفاع عن المتهم األول أن النظام األساس  ل يتضمن  
  اإلحتمال    الجنائ 

ُ
اعتمد الدفاع بشكل كبي  عىل  ، حيث

 حجته. لدعم   باحثي   آراء ال
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الول    عزفت  التمهيدية  القانونية  عن(  PTC I)الدائرة  المعضلة    قضية كاتانغا ونجودجولو تشوي  مواجهة مثل هذه 
  ، ف 

المراوغ  ب المفهوم    قصد  للالعتماد عىل 
ا   اإلحتمال    الجنائ    

المعنويف  المنسوبة    لركن  بالجرائم  يتعلق  وفللمتهمي   فيما   .  
 
قا

إذا كان مفهوم  ك،  لذل ما  أي مناقشة حول  إل  القرار     له حي      "مالعل"يفتقر 
)  هيكلف  األساس   (  30المادة رقم  النظام  من 

 للمحكمة الجنائية الدولية. 

 
 
 ق
 
  ( PTC II) ت الدائرة التمهيدية الثانية للمحكمة الجنائية الدولية ض

  قضية بيمبا  2009يونيو /حزيرانف 
المادة رقم  بأن  ،  ف 

    القصد تشمل درجتي   من  (  30)
    القصد   وهما   الجنائ 

أشكال أخرى من    اي  أنبمن الدرجة األول والثانية و   المباش    الجنائ 

    قصد المثل    القصد الجرم  
دائرة بمبا  اكدت    (. وعليه،30رقم )المادة    ضمن هيكل  حي   ا  ميس له ل  اإلمتناعو   اإلحتمال    الجنائ 

من  (  30المادة رقم )التمهيدية أنها "ل تستبدل مفهوم القانون الحال  بمفهوم القانون المنشود فقط من أجل توسيع نطاق  

 ".  عىل مجموعة أوسع من الجناة الصاق المسئولية الجنائيةو النظام األساس  

 

   (  PTC Iالدائرة التمهيدية األول )  عتمدتأ 
     2012مارس  /آذارف 

 PTC)  ا مماثال للدائرة التمهيدية الثانيةنهج  ا قضية لوبانغف 

II  )   
    "سيحدث" وعىل وجه الخصوص استخدام عبارة  ، واضحة للنظام األساس  ال لغة  ال"   معللة ذلكبيمبا    قضيةف 

  رع الفف 

   القصد ستبعد مفهوم ت"قد يحدث"   عوضا عن( 30لمادة رقم ))ب( من الفقرة الثانية ل
 " حتمال  اإل  الجنائ 

الذي   النهج وخط الستدلل  ينحرفان عن  بيمبا وكذلك حكم لوبانغا  الواضح أن قرار  التمهيدية األول    إعتمدتهمن  الدائرة 

(PTC I  )  قرار  
قرارات لوبانغا وكاتانغا وبيمبا باإلضافة إل  فأن    2012أبريل  /نيسانبالنسبة لشهر    . اما تأكيد التهمللوبانغا  ف 

المادة رقم  الوحيد الذي قدمته المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بأشكال المسؤولية بموجب    رشاد اإل  تمثل لوبانغاحكم  

   من النظام األساس  للمحكمة الجنائية الدولية. ( 30)



 

   
  عنارص المسؤولية عىل النحو المنصوص عليه ف 

     من منظور القانون(  30المادة رقم )يبحث هذا الفصل بعمق ف 
الجنائ 

  ضوء  (  30المادة رقم )المقارن وكذلك العالقة المتبادلة بي    
واألحكام األخرى من النظام األساس  للمحكمة الجنائية الدولية ف 

    القصد   بي     ُيمي    كما أنه  ،  القرارات واألحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية
  قصد ال  من الدرجة الثانية و   المباش    الجنائ 

  
   قصدويحاول اإلجابة عىل سؤال ما إذا كان مفهوم "ال  اإلحتمال    الجنائ 

يشمل  (  30المادة رقم )" كما هو منصوص عليه ف 

   القصد وه   للقصد  ةاألشكال الثالث
   قصد الو والدرجة الثانية   األول  الدرجة من المباش   الجنائ 

 . اإلحتمال   الجنائ 

  هذا الفصل  إن  
  تم إجراؤها ف 

كما هو الحال مع األحكام األخرى    -(  30المادة رقم )  صياغةألن    ذات اهمية؛ الدراسة المقارنة الن 

تهم الثقافية القانونية الخاصة  ب  إستعانو الذين    مختصي   تم إجراؤه من قبل العديد من ال  - بموجب النظام األساس      أثناء خير

 ويختتم   ،صياغة هذا الحكم
 
احات المتعلقة هذا الفصل ايضا  ببعض القي 
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  تعتير مناسبة    القصد الجرم  بمعايي   
.   لتفعيلالن    الدول 

 المسؤولية الجنائية لألفراد عن النتهاكات الجسيمة للقانون اإلنسائ 

 

 
ً
 للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام األساس  (  30المادة رقم ) تحليل  -ثانيا

 

 عنارصها و  ركان المعنويةال – الركانتحليل  -أ

الجنائية المسؤولية  تحميل شخص  أن   من أجل  إثبات  الدولية، يجب  الجنائية  المحكمة  اختصاص  عن جريمة تقع ضمن 

 المادية للجريمة قد    الركان
 
 أ
ُ
يعات العربية    بت عن قصد ومعرفةك  رت   بعض التس 

 ُيذكر ذلك بوضوح العلم واإلرادة(  – )ف 
ُ
  ، حيث

  الفقرة  
 من النظام األساس  للمحكمة الجنائية الدولية: ( 30المادة رقم )من   (1رقم )ف 

  اختصاص المحكمة    ، غي  ذلكما لم ينص عىل   .1
يكون الشخص مسؤول جنائيا ويكون عرضة للعقاب عىل جريمة تدخل ف 

 (intent and knowledge) عن قصد ومعرفة المادية للجريمة الركان فقط إذا تم ارتكاب 

اإلجرام  أو العنارص من الواضح أن النظام األساس  للمحكمة الجنائية الدولية يفتقر إل حكم عام فيما يتعلق بتعريف الفعل  

ك ال    مجالالمادية للجريمة، ومع ذلك يي 
 
     مفتوحا

  فهمه من خالل عبارة "العنارص المادية" كما تظهر ف 
فيما يتعلق بما ينبغ 

الفقرتي   )1)  30المادة   النقص من خالل  بي    3( و )2(. ومع ذلك، يتم معالجة هذا  العالقة    تحدد 
الن  المادة  ( من نفس 



 

     –ة والعنارص المادية للجريمة  يو معنالعنارص ال
 بالسلوك والن 

 
وبناء   .  وف المحيطة  الظر والنتيجة و   )الفعل (  يشار إليها رصاحة

   30، تضع المادة  عىل  ما تقدم
 
ع   عن المفهوم الواسع ل  "العنارص المادية"  نفسها بعيدا   قانون    للجريمه و أخذت بما هو ُمتب 

ف 

  . وتكمن أهمية هذا    بالفقه  الخاصه  والنظريات  الدراساتأو   ((Model Penal Code  المريك    العقوبات النموذجر  
األلمائ 

  أنه ي  النهج
 )...( ةمختلفدرجات  خصصف 
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المعنوي من    )...( المعنية  الركانمن    ركنلكل    الركن  الجريمة"  ، وان  المادية للجريمة  هذا تحول ملحوظ من نهج "تحليل 

offence. Analysis))   اركان الجريمةإل نهج "تحليل " (element analysis) .   يعات ومدارس فقهية اتبعت   فهناك تس 

الجريمة"  نهج   شأنه  "تحليل  من  عامةوذلك  بعبارات  الجرائم  المتعمدة    وتشمل  تعريف     intentional)الجرائم 

crimes)  عونةالر وجرائم  (reckless crimes)   همال اإلوجرائم (negligent crimes) ،      حي  
أركان "تحليل     يتبع نهج ف 

ذهنيةب"  الجريمة حالة  يتطلب  قد  واحدة  جريمة  تعريف  بأن  (  المقابل  الجرم  القصد  من  مختلفة  من  مختلفة    )اشكال 

النهج  ان  للجريمة.    مادي  ركنلكل    المسؤولية للنهج  هو  هذا  العقوبات مشابه  قانون    
ف  القانون األمريك   تبناه معهد  الذي 

  عام  
  ،للجريمة مادي  ركنفيما يتعلق بكل    المعنوية  ركاناأليستند إل الرأي القائل ما لم يتم إثبات  الذي  و ،  1962النموذجر  ف 

  الفقرة    بوضوح  ويذكر ذلك.  فال يجوز الحصول عىل إدانة جنائية
تنص  و (  MPCالعقوبات النموذجر  )من قانون    (4)2.2ف 

   : عىل التال  من قانون العقوبات النموذجر    ( 4)2.2الفقرة 

لها، فإن   االركان المعنويةرتكاب جريمة دون التمييز بين الكافي إل القصد الجنائيعندما ينص القانون الذي يعّرف جريمة ما على نوع 
 ، ما لم يظهر بوضوح غرض مخالف.  للجريمة االركان المعنويةهذا الحكم ينطبق على جميع 

 

تطبيق   الدولية  يجب  الجنائية  للمحكمة  األساس   النظام  تغطية  الركان"تحليل  نهج  بموجب  "قاعدة  أو  المادية  "  األركان 

 او  ألن    لسببي     " بحذر باألركان المعنوية(
 
  أدق نوعية القصد الجرم  )سواء كان عمدا

  (i)  احتماليا الخ(القصد الجرم  او بمعن 

   
 
ف    (ii؛ )30المادة رقممحدد 

 
اليه رصاحة )  او مشار  معينة    تعريف جرائم 

 
الجماعية "مثل جريمة  ف الخاص اإلبادة  القصد 

     و باهالك جماعة معينه" أ
  "القتل العمد"(  ف 

  و  أ(iii) جرائم الحرب المتمثلة ف 
)وه     أركان الجرائم  وثيقة  منصوص عليها ف 

وه  ذات طبيعة   –ارشادية متعلقة باركان الجرائم الدولية و مرفقه بالنظام األساس  للمحكمة الجنائية الدولية  عبارة عن لئحة  

  الدول  وتيسي  تحديد اركان كل جريمة  
  الجنائ 

    رائم( الج أركان وثيقة اضغط هنا لتحميل    -ارشاديه  ومن شانها مساعدة القاض 

 

 

وط المسؤولية المختلفة فيما يتعلق بكل   -ب  مادي ركنتحديد ش 

https://www.icc-cpi.int/Publications/Elements-of-Crimes-Arabic.pdf
https://www.icc-cpi.int/Publications/Elements-of-Crimes-Arabic.pdf


 

من   ركن  لكل  الجنائية مستويات مختلفة من المسؤولية من النظام األساس  للمحكمة الجنائية الدولية( 30لمادة رقم )ا  تحدد 

ذلك، يكون لدى الشخص نية فيما يتعلق بالسلوك   غي  ما لم ُينص عىل . للجرائم بموجب اختصاص المحكمة الماديةالركان 

    ينويإذا كان "هذا الشخص  
 قوف  . السلوك"    هذا   النخراط ف 

 
فقط إذا    للحكم نفسه، ُيقال إن الشخص قد قصد نتيجة ليس  ا

    ينويكان "هذا الشخص  
 حدث تس بأن النتيجةكان عىل علم "نتيجة" ولكن إذا تلك الالتسبب ف 
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  لركن  عن المسؤولية الجنائيةمختلفتي      ذهنيتي   تحدد حالتي    (  30المادة رقم )من المدهش أن  لالحداث".  المسار العادي    ف 

  ركنلتغطية   ذهنيتي   كافيةالحالتي   ال أي من، و القصد والعلموهما  النتيجة
 
  النتيجة. ومع ذلك، فإن أي شخص ينخرط عمدا

   
  المسار العادي لألحداث قد يتحمل مسؤولية جنائية عن أي من الجرائم الن 

  سلوك محظور مع علمه بحدوث نتيجة ما ف 
ف 

  نطاق الختصاص الموضوع  للمحكمة )ما لم ينص عىل  
    القصد   قد يجادل المرء بأن  ،كذلك(. ومع ذل   غي  تدخل ف 

  الجنائ 

كافية لتحريك المسؤولية الجنائية لألفراد عن النتهاكات الجسيمة    جرميةهو نية    اإلحتمال    القصد من الدرجة الثانية أو    المباش  

  الدول  بموجب النظام األساس  للمحكمة الجنائية الدولية. 
 للقانون اإلنسائ 

فقد تطلب النظام األساس  للمحكمة  ،  تهمادي يتعلق بمعرفة أو وع  المدع عليه وليس بني    ركنوهو    - الظرف    لركنأما بالنسبة  

معرفية   حالة  الدولية  تبةالجنائية  المي  "العلم"  )  بالمسؤولية  ظر   وهذا   (معيار  بوجود  عليه  المدع    وع  
متعلقة    ف و يعن 

 . بالجريمة

، فإن القاعدة العامة بموجب   قد  و .  كافئةالم  الركان المعنويةالمادية من خالل    لألركانه  التغطية  (  30المادة رقم )وبالتال 

  ل تندرج تحت الفئات  شبه مادية  اركان  عليها   طلقسأ)   الركان المعنويةتنشأ مشاكل فيما يتعلق باألنواع الخاصة من  
( والن 

اضية للمادة    لألركانالثالث   القصد و / أو المعرفة.    - (  30رقم ) المادية المذكورة أعاله، وبالتال  قد ل تغطيها القاعدة الفي 

أنواع مختلفة من هذه   المادية  الركانهناك ثالثة  "  الركنالنوع األول هو    ،شبه   
القانوئ  ل  "الطابع  المادي  سبيل    عىل  شبه 

ل   ، المثال الثانية  الفقرة  أ من  الفرع  )لماديتطلب  الدولية  (  8ة رقم  الجنائية  للمحكمة  األساس   النظام  الضحية  من  أن يكون 

 
 
   شخصا

 
لعام    محميا اتفاقيات جنيف   1949بموجب 

 
للمادة    . ووفقا اضية  القاعدة الفي  ، فإن  المعلقي   ل  (  30رقم )لبعض 

 ية نظر تنطبق عىل هذه العنارص الوقائع 
 
   ا

 
القانون ذي الصلة أو أنه  ب ذا علمعىل أن المتهم كان  ألن هذا التدبي  "ل يتطلب دليل

  بشكل صحيح".   جرىأ
     32رقم )  لمادة ل   الفقرة الثانية ومع ذلك، قد يجادل المرء بأن    هذا التقييم القانوئ 

المتعلقه بالغلط ف 

  القانون
  مثل هذه المواقف  (الوقائع أو الغلط ف 

ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان هذا يعتير خطأ  ، ليس لها دور تلعبه ف 

 
 
  الوقائع أو مزيجا

القانون أو خطأ ف    
  كليهما    بي     ف 

   . الحقيقة والقانون  مختلط بي   خطأ    ف 
 
  سيتم فحص هذه المسألة لحقا

  مناقشة العالقة بي   المادتان  بالتفصيل
   من النظام األساس  للمحكمة الجنائية الدولية. (  32( و )30)ف 



 

 
 
يتضمن جانبا المادية  العنارص شبه  من    

الثائ   معياري   النوع 
 
   ا

 
ان  أو حكما  

ُ
القيمة، حيث اساس  ``    عىل  ط  الجسيم ش  ر  الرص 

   بالجسد
  تنص عىل    (7رقم )لمادة   ل من الفقرة الول  " ك"الفرع  '' كما هو منصوص عليه ف 

الجرائم ضد اإلنسانية أو   والن 

الل  األخرى  األفعال     –نسانية 
 
الفرع    وثالثا ال  "أ"من  )ثللفقرة  رقم  المادة  من  عىل  8انية  تنص    

والن  الجسيمة (  النتهاكات 

ة بالجسد أو الصحة     معاناة شديدة أو إصابة خطي 
 ف 
 
  التسبب عمدا

شبه    ركنه  مثال عىل  و لتفاقيات جنيف المتمثلة ف 

  مثل هذه الحالة، ل يحق لالدعاء إثبات أن المتهم قد أتقديريمادي ينطوي عىل حكم 
   جرى. ف 

 
 )...(تقييما
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  معرفة ما إذا كان قد تم ارتكاب جريمةوإل، فإ " )...( مالئما 
 .  ن الرأي الشخص  للمتهم سيكون هو العامل المحدد الوحيد ف 

  تشي  ال    (contextual elements)  الظرفية  ويشتمل النوع الثالث عىل الركان
  فيما يتعلق   نهجمالهجوم الشامل أو المالن 

 مفاوضاتأثناء    الركانتمت اإلشارة إل هذا النوع من  وقد  حرب.  الجرائم  ب  يتعلق فيما    ووجود نزاع مسلح جرائم ضد اإلنسانية  بال

يجب أن  فمادي  ركن  ُيعتير  أن    ركن هذا اللكان  ن  إو سياق"  ال  تقع ضمن  اركانباعتبارها "المشار اليها أعاله  الجرائم    اركان وثيقة

 لقاعدة  أساس    معنوي  ركنيتم تغطيته بواسطة  
 
  ركن عىل أن هذا ال  باحثي   . هناك إجماع بي   ال"تحليل الركن"  او نهج    تبعا

بالسياق األوسع الذي يجعل الجريمة جريمة دولية اضية  ،  النص  يرتبط  نطبق  تل    - النية والمعرفة    - وبالتال  القاعدة الفي 

 . عليه

 

 

 
ً
 ( 30رقم ) بموجب المادة درجات مختلفة من االركان المعنوية  -ثالثا

    ةقولم مع ال  ( 30المادة رقم )تتماس   
ن بنية    الالتين  "، ولكن تنرصف هذه المادة ال  جرمية"ل ُيجِرم الفعل فاعله ما لم يقي 

 مؤكدابعد من ذلك  
 
المادة  وبذلك تؤكد    ،من المعرفةإدراك   : مكون إرادي للنية ومكون  من شقي     يتكون  المعنوي  ركن أن ال  ة

  يوغسالفيا ورواندا بموجب فقه مح رميةالجالنية  م لمفهو  الحاصلةعىل التطورات  (30رقم )
   كمن 

عنرصي   توافر تتطلب  الن 

  ألجل  ة  كعنرصان اساسيان للقصد الجرم   واإلراد  العلم
فرض المسؤولية الجنائية عن النتهاكات الجسيمة للقانون اإلنسائ 

 . الدول  

 

  المادة  معن  النية -أ
  ٣٠او القصد ف 



 

  الدول    بشكل عام
 للفقه الجنائ 

 
ل  ل يقترص    وخاصة وفقا للغرض أو "الضيق  عىل التعريف  "  قصد الجرم  ال"تعريف  او يخي  

 )...(الهدف 
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يعات الوطنيةأو التصميم)...(    بعض التس 
 " كما هو متبع ف 

 
  لتقاليد القانون    . وفقا

، ُينظر إل الشخص عىل أنه  النجلوسكسوئ 

  تلك 1ط إذا كان )يقصد النتيجة ليس فق
  ات بعالتمعرفة أن ب ( إذا كان يترصف 2ولكن ) ،النتيجة( هدفه الواع  هو التسبب ف 

   او القصد  لمصطلح "النيةإن  .  ال حد ما   لسلوكهمن المؤكد أن تحدث نتيجة  
 (30المادة رقم )" عىل النحو المنصوص عليه ف 

ان    تفسي 
 
   ركن عىل ما إذا كان ال  مختلفان اعتمادا

 
 بالسلوك أو النتيجة المادي مرتبطا

ُ
بالسلوك   ترتبط لشخص نية  يكون ل  ، حيث

  قُص إذا كان "ي  
  ترتبط  السلوك"    ذلك  د النخراط ف 

يقال إن الشخص لديه النية إذا كان "هذا الشخص  فبالنتيجة،  بينما النية الن 

   قصد ي
  المسار العادي لألحداث " أن النتيجة ستحدث لم بتلك النتيجة" أو "كان عىل ع  احداث التسبب ف 

 ف 

 

 بالسلوك  المرتبطةالنية   -ب 

 
 
قال إن الشخص لديه نية  يُ   ،من النظام األساس  للمحكمة الجنائية الدولية(  30رقم )للمادة  للفرع )أ( من الفقرة الثانية    وفقا

النخراط    سلوك بال  ترتبط  يقصد  الشخص  ذلك  ذلكإذا كان    
النية  ، و سلوكال  ف  بي    العالقة   ،

 
أوال له جانبان  التعريف  هذا 

     سلوكوال
ا    عىل صلة أقرب"تبدو    ( وه  30رقم )للمادة  الفرع )أ( من الفقرة الثانية  عىل النحو المنصوص عليه ف  يعتقده  عم 

  
  كثي  من األح  الممارسي   للقانون النجلوسكسوئ 

   ضغط عىل )  " الفعل"  من  يان عن الجزء" اإلرادي"ف 
 
 من    الزناد عمدا

 
رد  بدال

  ". " عىل سبيل المثال(". ومع ذلك، ل ارادي فعل 
األستاذ   ال انيجب أن يكون السلوك نتيجة لعمل طوع  من جانب الجائ 

 أشار إل أن المعرفة لم يتم تعريفها  قد    " روجر كالرك"  الدكتور 
 
  وقت    الرباكخلق بعض  ي هذا "قد  ان  بالسلوك و   ارتباطا

ف 

 لحق".  

،    الفعلتؤهل  بأنها  أنه ما لم تكن الظروف ذات الصلة معروفة  ومن المؤكد    
فال يمكن القول إن الشخص  عىل أنه غي  قانوئ 

  من شأنها أن تجعل السلوك    بالحقائق دع عليه كان عىل علم  أن المدعاء باإل يثبت  بشكل عام يجب أن  و   ، ينوي السلوك
الن 

، ولكن عادة ل    
 كون مطلوبي غي  قانوئ 

 
إثبات وع  المدع عليه بالعواقب القانونية للسلوك )عىل سبيل المثال، أن السلوك    ا

 .)  
 كان غي  قانوئ 



 

 
 
ية  ظهر تفيما يتعلق بالسلوك  ،  ثانيا والذي ترأسها  العالم المرصي األستاذ الدكتور    األساس    صياغة نظام روما ل  العمال التحضي 

  
يف بسيوئ     محمود ش 

ُ
  النظام األساس  ت

  إمتناعف السلوك بأنه فعل أو  رِ ع  أن هناك إرادة قوية إلدراج مادة ف 
ُ
 ، حيث
 
ن  ضم  ت

  عام 
ية ف  وع النظام األساس  الذي أعدته اللجنة التحضي   عنوانه "  1996مس 

 
  الفعل حكما

 )...( " )فعل و / أو الجنائ 
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  جلسة  و   (إمتناع  -)...(  
اير  /شهر شباطالذي تم تعديله ف  إل مؤتمر روما . تم تعريف مصطلح "السلوك"    هميقدتم تو   1997فير

 يشكل  أما  آنذاك عىل أنه "  (  25رقم )بموجب المادة  
 
 إمتناع أو    فعل

 
 أو مزي    ج منهما'  ا

ُ
  التوصل    ، حيث

واجه مؤتمر روما صعوبة ف 

  يمكن أن يتحمل فيها الشخص المسؤولية الجنائية عن 
ونتيجة لذلك، تم حذف الحكم   اإلمتناعإل اتفاق بشأن الظروف الن 

  اإلمتناعمسألة من  وما إذا كان يجب حل  هبأكمله من النظام األساس  "عىل أساس أن
 
 او  قد يشكل سلوكا

 
  من قبل يكون معادال

  المستقبل"
 . المحكمة ف 

 

  الفقرة    أن السلوك  "ألبي   إيس"  األستاذ الدكتور   يعتقد 
يقترص    (30المادة رقم ))أ( من  الثانية  عىل النحو المنصوص عليه ف 

   ،فقط عىل العمل اإليجائر  
ُ
للمادة    حيث اضية    النظام   اإلمتناعوالمعرفة( حالت    النية)  (30رقم )ل تغط  القاعدة الفي 

ف 

   ةخاص  إجراءاتاألساس  "ولكنها تحتاج إل  
 
ذلك(".وأشار معلقون    غي  )ما لم ينص عىل  الول  للكلمات الفتتاحية للفقرة    وفقا

 آخرون إل أن: 

فأن  ومع ذلك،    عىل أنه ل يمكن ارتكابها إل بفعل  بوضوحالتعريفات ذاتها لمعظم الجرائم بموجب نظام روما األساس  تنص  

   اإلمتناعاتك بعض ما يمكن قوله لتوفي  مساحة لمثل هذا التفسي  الذي يشمل  هنا
 
، فإن جريمة  أيضا لقتل العمد كا. وبالتال 

 م  ي((  8)الفقرة الول من البند )أ( من الفقرة الثانية للمادة رقم ) 
 
ها بطريقة تشمل    ن  ك    متناع إل اقصد  تفسي 

 
  هذه  ، وأيضا

ف 

من حطام غط  عىل سبيل المثال عدم إطعام أشى الحرب أو تقديم الرعاية الطبية للجرج أو إنقاذ األشخاص  تالحالة، س

 عادية . لقوات المسلحة المُ ل التابعة السفن الغارقة

  قضية لوبانغا لمحكمة الجنائية الدولية ل األول الدائرة التمهيدية  أشار القرار الصادر عنو 
عىل   (30المادة رقم )إل  بوضوحف 

من النظام األساس  للمحكمة الجنائية الدولية   (1الفقرة الول من المادة رقم ) ، اضافة ال ذلك تغط  تإمتناعا أنها أفعال أو 

  " ،     يشكل  عن عمل  متناعاإل جريمة أو   الارتكاب  ليوغوسالفيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، عىل التوال 
 ذاته  ف 

 انتهاك
 
" ا  

   للقانون الجنائ 
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 البديل األول للنية  -فيما يتعلق بالنتيجة  أو القصد  النية -ت

 
 
  ترتبط من النظام األساس  للمحكمة الجنائية الدولية، يكون لدى الشخص نية    (30رقم )  للمادة  ( 2 للبند )ب( من الفقرة )وفقا

( إذا كان  )قُص ي  "(  1بالنتيجة  أو  النتيجة''  تلك  إحداث  العادي  "(  2د  المسار    
ف  بأنها ستحدث  علم  ،  " وعليهاثألحدلعىل 

  ةالمباش    النية النتيجة، وهما    ركندرجتي   مختلفتي   من النوايا فيما يتعلق ب  (30رقم )  للمادة  (2خصص البند )ب( من الفقرة )

ة. إن مسألة ما إذا كان فس عىل  انها تشمل  ٣٠المادة    ت من الدرجة األول والنية غي  المباش 
ُ
  القصد الحتمال    من الممكن ان ت

 ه  مسألة قابلة للنقاش إل حد كبي  وتخضع لفحص مفصل أدناه.  (((subjective recklessness   الجسيماإلهمال أو 

  أن المالحقة القضائية يجب  ،  بشكل شخص  وليس بشكل موضوع    ذهنيةال  الجنائية  مسؤوليةيجب تقييم هذه ال 
مما يعن 

 
 
  نفسه وليس شخصا

   أن تثبت أن الجائ 
 
  نفس الموقف  عاقل
قانون  المن منظور  . و كان عىل علم بحدوث النتيجة المذكورة  ،ف 

   ال
النية )الجنائ  الدرجة األول من    قصد  ال/    ةالمباش    النيةمقارن، فإن 

الحالة   المباش    الجنائ  الدرجة األول( تشي  إل  من 

   ،عواقب فحسبالالذهنية للشخص الذي ل يتوقع حدوث  
 
  حدوثها   بل ويرغب أيضا
 الفعىل   و   ف 

     للنيةهذا هو المعن 
النظام  ف 

 .  
 النجلوسكسوئ 

   كما أن
 ت تلك الدرجة من القصد الجنائ 

 
   purposely كاف   مصطلح المسؤولية "عمدا

 النموذجر  األمريك  قانون العقوبات " ف 

Model Penal Code  
ُ
 عن قصد''  "أن الشخص يترصف    ذلك القانونمن  (  2.02)يعتير القسم  ، حيث

 
بنتيجة إذا كان   مرتبطا

   
  قضية مثل هذه النتيجة. قضت المحكمة العليا  إحداث  هدفه الواع  هو التسبب ف 

  الوليات المتحدة ضد بيىل  وآخرون   ف 

  ن "  بأن
، بغض النظر  بكامل ادراكه  تلك النتيجةببشكل هادف إذا كان يرغب  فأنه يترصف  تيجة معينة  الشخص الذي يتسبب ف 

 عن احتمالية حدوث تلك النتيجة  
 
    قصد ال  ان سلوكه ".  ل  تباعا

     من  المباش    الجنائ 
  األلمائ 

  القانون الجنائ 
الدرجة األول ف 

طابق 
ُ
   ت

 
الُمعرفةالمباش    النية "  أيضا     ة" 

النظام األساس  للمحكمة الجنائية    من   ( 30رقم )  للمادة   (2الفقرة ) البند )ب( من    ف 

  و"إرادة مرتبطة بالغرض"  ا عىل أنه، الدولية
  الفاعلهذا النوع من النية يتم توجيه إرادة  ف 

 
ا  تلك النتيجة.    تحقيقنحو  أخي 
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  قضية لوبانغا  
  كانتو ف 

للمحكمة الجنائية الدولية    أكدت الدائرة التمهيدية الول(،  30رقم )عىل اإلطالق للمادة    تجربةأول    الن 

  ركن يشي  هذا "ال، و به" من جانب المشتبه الرادة ركن" توافر أن اإلشارة إل "النية" و "المعرفة" بطريقة مرتبطة تتطلب  عىل

  ي 
 إل المواقف الن 

 
" أوال المادية للجريمة المعنية و  الركان  اته ستجسد  إمتناع( أن أفعاله أو  1فيها المشتبه فيه )  دركالطوع 

   تحقيقبقصد    تمتناعااإل ارتكب هذه األفعال أو  انه قد    (2)
 
يتطلب    لدائرة التمهيدية الول،ل   األركان المادية للجريمة. وفقا

  السيناريو المذكور أعاله أن يمتلك المشتبه به  
    قصد الطلق عليه اسم  ي  حالة ذهنيه او درجة من القصد الجنائ 

  المباش    الجنائ 

 من الدرجة األول. 



 

   من الدرجة األول    المباش    القصد يجدر التأكيد عىل أن "
(  30( للمادة رقم )2)  الفقرة  من)ب(    البند " ، عىل النحو المحدد ف 

ليست مطابقة " الدولية،  الجنائية  للمحكمة  النظام األساس   الخاص  من  المطلوب specific intentللقصد   "       
توافره ف 

نية"   التالية: "ب    تعريفاتها المصطلحات 
  تتضمن ف 

ال  ". ان "ال  و جرائم معينة والن  نية  التأثي  عىل" و "ب  نية      قصد "ب 
  الجنائ 

  لتحقيق هذه الفئات من الجرائم ل   تطلبالم"  الخاص
تغطيته، حيث إن ل(  نتيجةأو     تبعاتأي ركن مادي )  توافر   يتقتص 

  ان هالك  تحقيق هذه النتيجة ليس ركنا من اركان الجريمة المطروحة
 . بمعن 

 

  للني   -بالنتيجة  المرتبطةة  الني   -ث
 ة البديل الثائ 

 

 (  30رقم )  للمادة  (2ُيحدد البند )ب( من الفقرة )
 
 ثانيا

 
عن النية فيما يتعلق    من النظام األساس  للمحكمة الجنائية الدولية بديل

المحظورة  ركنب النتيجة    حدوث 
الجائ  لم يقصد  إذا  أنه حن   ط  القانون  ُيعد  فإنه    ، النتيجة بس    نظر 

تلك  أن  عىل ف  ه ينوي 

إذا كان " العادي لألحداث  يُ النتيجة  المسار    
التمهيدية الول    . "درك أن ]النتيجة[ ستحدث ف  الدائرة    قضية  فقد اكدت 

ف 

    قصد الأي  ،  النيةتشمل جوانب أخرى من    (30المادة رقم )، عىل ان  لوبانغا 
ينشأ هذا و .    من الدرجة الثانية  المباش    الجنائ 

     النيةالنوع من  
  يكون فيها المشتبه فيه  الحالتف 

   الن 
 
دون   إمتناعهألفعاله أو    حتميةستكون النتيجة الالركان  أن هذه    ُمدركا

   الركان    لتحقيق أن يكون لديه نية فعلية  
المادية للجريمة محل البحث. ومع ذلك، هناك ثالثة جوانب مهمة لهذا البديل الثائ 

 عن النية. 
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  ، 
 
" من   أقرب ال القصد الجرم   هذه الدرجة من    انأوال ة  "  ها ال"المعرفة" أو "الوع  ، ويستند ذلك ال  بالمعن  الضيق"  الني 

  الفقرة أو العلم للمعرفة " عط  المُ تعريف ال
  إدراك هدف هذه المادة، ل[وهو ( 30المادة رقم ) من (3)" ف 

.  ان" المعرفة "تعن 

  المسار العادي لألحداثال. .  
فيما يتعلق    لم  إن جوهر التميي   الضيق بي   الترصف عن قصد وعن ع  .  ]نتيجة سوف تحدث ف 

  تلك النتيجة واضحهو وجود أو عدم وجود رغبة واضحة أو غرض  ،بعنرص النتيجة
 يُ للتسبب ف 

ُ
  الرصي    ح المعن   وضح، حيث

   دعاء أن المتهم أنه بمجرد أن يثبت اإل   ( 30لمادة رقم )ا  من  (2)لفقرة  ل
 
أن النتيجة المحظورة  ب  يامه بالفعلأثناء ق  كان مدركا

فإن الجندي الذي يهدف إل تدمي  مبن   ،  وعليهالنتيجة.    تلك  تحقيقإنه كان ينوي  ف  ،ما لم تتدخل ظروف استثنائية  ستتحقق

  قتل  
( من البند  iالفرع )قتل المدنيي   )  بنيتهقد ترصف    يكون،  المبن    هذا   داخل  وجودهم  يغ    الذينمدنيي    البينما ل يرغب ف 

.   وتم قتلإذا تم تدمي  المبن  بالفعل    لمحكمة الجنائية الدولية(النظام الساس  لمن  (  8( للمادة رقم )2)أ( من الفقرة )     المدنيي  



 

 ثاني
 
 ، إن عبارة "مدركا

 
النتيجة  ا ات مختلفة  ستتحقق  ان    المسار العادي لألحداث" تخضع لتفسي 

هل يتطلب أن يتوقع    ،ف 

ح اقي  للنتائج؟  المحتمل  بالحدوث  اإلدراك  مجرد    
يكف  هل  أو  مؤكد؟  بشكل  النتيجة    حدوث 

أوتو   الجائ  الدكتور    األستاذ 

ير    أنه نظر ب  تريفتي 
 
"، فلن  يتحقق" وليس "قد  تحققسي عىل "  بوضوحنص  ي  (30( للمادة رقم )2البند )ب( من الفقرة ) ألنا

 
 
الذي يؤدي إل النتيجة    الفعلومع ذلك ينفذ    تحقق العواقبإلثبات أن مرتكب الجريمة عىل دراية باحتمالية    يكون ذلك كافيا

  يتوقع نتيجة سلوكه عىل أنها مؤكدة ما لم تتدخل ظروف غي   
 من ذلك، يجب عىل الدعاء إثبات أن الجائ 

 
المحظورة . بدال

  للنية  عادي
  مفهوم القانون    طابقية. ومن المثي  لالهتمام أن هذا البديل الثائ 

ة  لل"  النجلوساكسوئ  ة  ني  ي  رض 
" الذي يوسع  الع 

ةمعن    .  توقع  ليشمل    الني   اليقي  
 
الدكتور    ل  جاد  و   جالنفيل ويليامز األستاذ 

 
اهتماما  صخا  الذي كرس 

 
"  ا الغي   لمفهوم  القصد 

 "، بأن  مباش  
 
  المستقبل ه  نتيجة    القانون يجب أن يكون بشكل عام هو نفسه حيث يكون المدع عليه مدركا

أن النتيجة ف 

  حالت النية  حدوثها. ينوي يرغب ول مؤكدة لما يفعله عىل الرغم من أنه ل 
ةاف  هناك عواقب مزدوجة للسلوك  ،  الغي  مباش 

 )...( د وهو مستعص( حيث يريد الفاعل الوصول ال )س( -)س 
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ةالنية )ص(. ان  لقبول توأمه غي  المرغوب فيه)...(  جالنفيل ويليامز ه  "نوع من المعرفة  الدكتور عىل حد تعبي    الغي  مباش 

  أو اإلدراك

  ل  
ة  كما أنه يشبه المفهوم األلمائ  ة لني    حي   أن العنرص اإلرادي ضعيف    العلم    من الدرجة الثانية حيث يسود عنرص   المباش 

ف 

ا. وكما أوضحت محكمة العدل العليا الفيدرالية األلمانية )
 
 ( بشكل أكير وضوحBundesgerichtshof-BGHجد

 
   ا

، فإن الجائ 

 فيما يتعلق بهذه  
 
حن  لو ندم عىل حدوثها. إن    ،النتيجةالذي يتوقع عواقب سلوكه عىل نحو مؤكد يعتير أنه يترصف عمدا

   أيس األستاذ الدكتور ألبي        تفسي  
 
  المسار العادي لألحداث" يستحق اقتباسا

  لطبيعة ومعن  عبارة "مدرك أنه سيحدث ف 

 
 
 : مطوال

ة المسار العادي لألحداث '' فيما يتعلق بالوع  بها، فإن هذا البند من الواضح أن المقصود منه تغطية "مهما كان المقصود بعبارة   ةالني    المباش 

الثانية حيث يبدو أن    من الجناة أن    بالركنللنية قد تم استبداله    الرادي  الركنالدرجة    من حيث يدرك 
النتيجة ؤدي  تس  افعالهمالمعرف  إل 

،  المحظورة )وإن لم تك   حالة قصف مبن  يسكنه أعضاء من مجموعة عرقية مضطهدة حيث سُيقتل ن مرغوبة( عىل وجه اليقي  
كما هو الحال ف 

 بعضهم حتم
 
  ا

 
  هذه الحالة "متعمدا

 ال النتيجة الحتمية األخرى لتدمي  أجزاء من هذه المجموعة. إذا تم اعتبار فعل اإلبادة الجماعية ف 
 
''   مؤديا

  قتل أي شخص أو ل يدعم شخصي  قاذفعىل الرغم من أن  
 القنابل قد ل يرغب ف 

 
  لرؤسائه،    ا

يمكن دعم هذا الستنتاج و نوايا التطهي  العرف 

ما   ب، ل يهم ما إذا كان يستهدفها بشكل مباش  أو سب  : فيما يتعلق بإسناد العواقب إل المُ   الستدلليةمن خالل حجج السناد وكذلك الحجج  

  سعيه وراء هدف مختلف مستعد
 إذا كان ف 

 
ك النتيجة المحظورة تحدث وبالتال  استخدامها كوسيلة لهدف آخر،    ا   يكون  ال  ه    كما لي 

حالة الن 

اتيجية مع العلم عىل وجه اليقي   
 ...(   (فيها من أول أولويات القائد العسكري تدمي  المبن  ألسباب اسي 
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   دون قتل السكان األبرياء. ومن وجهة نظر إثباتية، يمكن للمرء أن يجادل    ال هذه النتيجةالوصول    نيمكبانه ل    )...(  
بأنه عند قيام الجائ 

   أنه كانالرغم من إدراكه للنتائج المحظورة  بارتكاب الفعل عىل  
 
 ممكنلقبولها. ويكون هذا الستناد    مستعدا

 
ض أن    ا   يفي 

عىل األقل طالما أن الجائ 

  الفقرة الفرعية )ب(. الع
   واقب المحظورة "ستحدث"، كما هو مطلوب ف 

 

   معن  المعرفة -ج 

  يتعلق بالظروف المصاحبة. ،  تعريفي   للمعرفة(30المادة )من  (  3)تقدم الفقرة  
  حي   أن الثائ 

ينطبق األول عىل العواقب ف 

  " ضيق للغايةلم  الترصف "عن قصد" و "عن ع  بموجب النظام األساس  للمحكمة الجنائية الدولية فإن التميي   بي    و 
ُ
إن  ، حيث

"  ستتحققمعرفة أن إحدى النتائج "   كال المفهومي  
ك ف    المسار العادي لألحداث ه  عنرص مشي 

النتيجة تحدث "عن  ان  و     ف 

  المسار العادي لألحداث" ستتحققعىل علم بأن "النتيجة  الفاعلقصد" إذا كان 
 ،ف 
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  فأنالمصاحبة"  مع "الظروف اما  
 
 المرء يترصف "عن علم" وهو مدرك "أن هناك ظرفا

 
 .  " قائما

 

i. المعرفة فيما يتعلق بعنرص الظرف   

  للكلمة، ينوي وجود ظرف معي      دعاءل توجد من الناحية المنطقية جريمة تتطلب من اإل 
إثبات أن المتهم بالمعن  الحقيف 

  الوقت الذي يقوم فيه بسلوكه  
  أنه يأمل أن يكونفأن  هم ينوي وجود ظرف  إذا كان المتو ف 

   الظرف  هذا يعن 
 
سيكون    أو   موجودا

 
 
   الظرف موجودا

 
  مواقف مختلفة  بعنرص الظرف للنظام األساس  للمحكمة الجنائية الدولية، تنشأ المعرفة فيما يتعلق    . وفقا

، ف 

  
ُ
   حيث

 ييمكن أن تتعلق بالظروف الن 
 
ط المعرفة بهجوم واسع النطاق أو منهجر  موجه    شكل جزءا من تعريف الجريمة، أي ش 

  مقدمة
الجرائم ضد    (٧)المادة    ضد أي سكان مدنيي   كما هو منصوص عليه ف  بتعريف  المتعلقة  من نظام روما األساس  

ء ذاته فيما يتعلق بجريمة  اإلنسانية    
  الغتصاب ال . ويمكن قول الش 

جريمة ضد اإلنسانية أو كجريمة    ا باعتباره  ا  ُيعاقب عليهن 

 حرب حيث  
ُ
  بت

 عنرص   الجريمةعتير عدم موافقة الضحية ومعرفة الجائ 
 
  أساسي  ا

 
 جملة  أن  (30المادة )توضح صياغة  و   . للجريمةا

  ذات الظروف. وليس الحالة الذهنية للشخص العنفسه  للفاعلشي  إل الحالة الذهنية الذاتية ت عن علم ''"
   ادي ف 
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واألحكام األخرى للنظام األساس  للمحكمة الجنائية   ( 30العالقة بي   المادة ) رابعا

 الدولية 

  تعريف الجريمة  الُجرمفيما يتعلق بمتطلبات  (30المادة )  -أ 
 المنصوص عليها ف 

 

الدكتور    شار أ  كما  الواقعة ضمن    ، سباشاويليام  األستاذ  الجرائم  العديد من  الدولية لها  ات  ختصاصإ فإن  الجنائية  المحكمة 

  الخاص بها
ف جريمة اإلبادة الجماعية. و ''جاءت متضمنه للقصد الجنائ  عرَّ

ُ
  يعاقب عليها بموجب المادة     (genocide)ت

الن 

'' مجموعة "ن من النظام األساس  للمحكمة الجنائية الدولية، عىل أنها فعل محظور يقي  ( 6)   ،  مشموله بالحمايةبقصد تدمي 

 الجرائم ضد اإلنسانية  الديباجة الخاصة بتطلب  وت
 
   ركنا

 
فذ عىل نطاق واسع أو بطريقة   شخصيا

ُ
من المعرفة بأن الهجوم قد ن

  . المدنيي   السكان  ضد  "ك(extermination)اإلبادة    افعال  اما منهجية  اإلنسانية،  ظروف  تجريمة ضد  فرض  تعمد  شمل 

  ُيعاقب عليها باعتبارها انتهاكات جسيمة ان  معيشية. . . تهدف إل تدمي  جزء من السكان ".  
العديد من جرائم الحرب الن 

ة لقواني   وأعراف الحرب بموجب المادة    1949لتفاقيات جنيف لعام   من النظام األساس  للمحكمة  (  8)أو انتهاكات خطي 

   خاصة مدمجة  نية جرمية  ديها لكون  يالجنائية الدولية،  
 
 " أو "مثل الصفات "عمدا

 
 " أو "قصدا

 
 " أو "تعسفا

 
 متعمدا

 
 ". " أو "غدرا



 

     حدود السؤال األول الذي يطرح نفسه هو ما إذا كانت  ان  
  الواردة ف 

 ستطبق تلقائي( 30المادة )القصد الجنائ 
 
  الركان لتغطية    ا

  لغتها عىل    الجريمةالمادية لهذه الجرائم، حن  لو كانت  
   معنوي   ركن المعنية تحتوي ف 

 
 محددا

 
 جنائيا

 
   . اما  او قصدا

السؤال الثائ 

نتيجة  ف تتطلب    ،ألوللهو  المعنية  الجريمة  اكير   أقل  حدود إذا كانت       او 
المنصوص عليها ف  تلك    ، فما ه  (30المادة )من 

  يجب أن تسود عندئذ؟ بمعن  آخر، هل تسمح  الحدود 
  ا المنصوص عليه الجنائن  القصدبالخروج عن معيار  ( 30المادة )الن 

  تطبيق قاعدة "تغطية 
  تتطلب   األركان المعنوية لالركان المادية للجريمة"فيها؟ تظهر صعوبة أخرى ف 

عىل جرائم معينة والن 

    القصد "  إثبات
  جريمة اإلبادة الجماعية(. القصد الخاص المتعلق بثال،  )عىل سبيل الم"  الخاص  الجنائ 

نية تدمي  جماعة ف 

  مثل هذا النوع من الجرائم ليس لهذا "
" أي عنرص مادي يجب تغطيته ألن التدمي  الفعىل  لمجموعة ما ليس  القصد الخاصف 

 
 
  عنرصا

 
 للجريمة.  مكونا
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  تعريف  األركان المعنويةلكن 
ليست مجرد عنارص   ضد اإلنسانيةكإحدى الجرائم   (extermination) جريمة اإلبادة الواردة ف 

 زائدة عن الحاجة
ُ
ف يُ  ، حيث من النظام األساس  للمحكمة الجنائية الدولية اإلبادة   (٧) المادة( من ٢البند )ب( من الفقرة ) عرِّ

" كما يظهر  بقصدالمصطلح "وان  .  "جزء من السكانهدف تدمير  باة. . .  المتعمد لظروف الحي  إللحاق الذىعىل أنها تشمل "

   
ه عىل أنه يتطلب    (7)  المادة( من  2)ب( من الفقرة )ف  من تلك المنصوص عليها    رم  الج  قصد الأعىل من    حدود يمكن تفسي 

اضية للمادة   القاعدة الفي 
ه عىل أنه يتطلب  و   (. 30)  ف  ، وهو حالة ذهنية ذاتية تتطلب أن  مع سبق اإلرصار  ركنيمكن تفسي 

وع  يكون لدى المتهم عىل األقل خطة متعمدة للبادة قبل  من تشكيل ب  الس 
 
  تدمي  جزء من السكان، بدال

الفعل الذي يتسبب ف 

  وقت واحد مع الفعل. 
الجنائية الدولية من خالل تضمي   "ما لم ينص  حقق واضعو النظام األساس  للمحكمة  هذا وقد    نية ف 

  حكم    غي  عىل  
 ، فمن ناحية  عدة أهداف  (30المادة )ذلك" ف 

ُ
  الدول    ( 30المادة )حدد  ت

  مجال القانون الجنائ 
  ، ألول مرة ف 

 
 
   مطلبا

 
  تستند إل النية والمعرفة  عاما

ن  تمناحية أخرى،    ومن  للمسؤولية الجنائية الدولية الن 
ّ
  غي  م ينص عىل  "ما لجملة  ك

  الدول  )تعريف جرائم الحرب بموجب المادة  المناظرةذلك" النظام األساس  من استيعاب القواعد  
  القانون اإلنسائ 

(  (8)ف 

   ا دون الحاجة إل تعديل تعريفات هذه الجرائم. كما أنه
ُ
  لجريمة اإلبادة الجماعية ت

ن النظام األساس  من اعتماد تعريف حرف 
ّ
مك

  اتفاقية اإلبادة الجماعية لعام 
   . جوهريةال اركانها ، دون الحاجة إل تغيي  أي من 1948عىل النحو المحدد ف 
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   أركان الجرائمفيما يتعلق ب  (30المادة )  -ب 

النظام  من    (30المادة )يجب قراءة     
المنصوص عليها ف  العديد من األحكام  الدولية مع  الجنائية  النظام األساس  للمحكمة 

الدولية الجنائية  للمحكمة   األساس  
ُ
المادة    ، حيث الدول  عىل  (21)تنص    

الجنائ  القانون  تدوين لمصادر  أول    تشكل 
الن   ،

 و تسلسل هرم  للقانون الواجب التطبيق ليطبقه قضاة المحكمة الجنائية الدولية.  
 
من    (2)  للمادة(  1للبند )أ( من الفقرة )  وفقا

 
ُ
  المقام األول )طب  النظام األساس  للمحكمة الجنائية الدولية، ت

(  3( أركان الجرائم و )2)و  األساس   ( نظامها  1ق المحكمة ف 

 .  قواعد اإلجراءات واإلثبات الخاصة بها 

تفسي      
ف  ة  أهمية كبي  لها  فقرات  من عس   تتكون    

والن  الجرائم  ألركان  العامة  المقدمة  أن  التأكيد عىل  )يجدر    ( 30المادة 

الفقرة   العامة  (  1)وتطبيقها. وتكرر  المقدمة     ا  المنصوص عليه  المواد من 
)الفف  النظام األساس   (  9)المادة  ( من  1قرة  من 

  تفسي  وتطبيق المواد 
 ". 8و  7و  6للمحكمة الجنائية الدولية ويؤكد أن أركان الجرائم "يجب أن تساعد المحكمة ف 

 عىل ذلك ( 2)تنص الفقرة 

  أركان الجرائم إل  
  حالة عدم اإلشارة ف 

  ، ذي الصلةان الركن المعنوي  من المفهوم  ف  ،ألي سلوك أو نتيجة أو ظرف معي   مدرج  ركن معنويف 

  المادة )
بناء  عىل النظام األساس  بما   (30الستثناءات من معيار المادة )وان  (، ينطبق.  30أي النية أو المعرفة أو كليهما، المنصوص عليه ف 

  ذلك القانون المعمول به بموجب أحكامه ذات الصلة، مبينة أدناه. 
 ف 

ا للفقرة 
 
 عىل  ( 4)تنص الفقرة ، بينما  النية والمعرفة من الوقائع والظروف ذات الصلة" توافر ن الستدلل عىل "يمك( 3)ووفق

  باألركانالمرتبطة  باألركان المعنويةفيما يتعلق 
 
  تتضمن حكما

  تستخدم المصطلحات "غي  إنسانية" أو   عىل القيمة الن 
مثل تلك الن 

وري أن يكون  "شديدة"   قد أكمل شخصيفليس من الرص 
 الجائ 

 
  ا

 
  حكما

 
  تقديريا

 
 ذلك.  غي  ما لم ُيذكر  ،معينا

  تنص فيها أركان الجرائم لجرائم معينة عىل حد أدئ  من (  2)ستدخل الفقرة  
  الحالت الن 

من المقدمة العامة حي   التنفيذ ف 

(  
  المادةnegligence standardاإلهمال القصد الجنائ 

  حي   (30) ( من ذلك الوارد ف 
( 3)ان الفقرة . عىل سبيل المثال، ف 

الدولية  (30المادة )من   الجنائية  للمحكمة  النظام األساس   حدد   من 
ُ
   ت

 
  جريمة  الظرف    للمعرفة فيما يتعلق بعنرص   معيارا

ف 

كان  مجموعة إل مجموعة أخرى '' )عمر الضحية المعنية(، تقدم أر من  النقل القسي ألطفال  "اإلبادة الجماعية عن طريق  



 

ض)    الهمالالجرائم معيار     هذه الجريمة.  لمقد ع  كون  يأن    يفي 
  ، النقطة  من منطلق هذه( فيما يتعلق بنفس عنرص الظرف ف 

: األستاذ الدكتور  قال      كالوس كريس ما يىل 
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والمعرفة[ من النظام األساس  للمحكمة الجنائية ( ]القصد  30المادة ) ( من  1الفقرة )[ و همالاإلمن المستحيل التوفيق بي   هذا المعيار ]

ير النحراف     غي  عىل أساس عبارة "ما لم ينص عىل   او الهمال   الدولية بحيث يطرح السؤال حول ما إذا كان يمكن تير
 من( 1)الفقرة   ذلك" ف 

 و ( من النظام األساس  للمحكمة الجنائية الدولية. 30المادة )
 
ك" نظرا   السوابق القضائية السابقة، يبدو   لعدم وجود "دعم مشي 

لالنحراف ف 

ل  أنهم  به  المسلم  من  ذلك".  غي   "تقديم  وحدها  يمكنها  الدولية  الجنائية  للمحكمة  الجرائم  عنارص  إذا كانت  ما  عىل  تعتمد  اإلجابة  أن 

"  
  "المقدمة العامة" ف 

 ك. ل عكس ذل" للشارة إالركانيستطيعون ذلك، عىل الرغم من أنه يمكن قراءة جملة ف 

  المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن "توفر  الدائرة التمهيدية الول  كدت  أ 
  لوبانغا أن عنارص الجرائم ف 

  حد    غي  ف 
ذلك" ف 

هم
ُ
وات ب  تذاتها.  الذين  و القسي  تجنيد  اللوبانغا  لألطفال  عن  الطوع   أعمارهم     15تقل 

 
     عاما

المسلحة   ميليشياتالف 

  األعمال العدائية،  بفعاليةواستخدامهم للمشاركة  
ون( و )السابع(   جريمة يعاقب عليها بموجب  وه    ف  الفرعي   )السابع والعس 

.  (  8)  ( للمادة 2البندين )ب( و )ج( للفقرة )   من اإلهمال الثالث من أركان الجرائم معيار    الركنيخصص  و من النظام األساس 

ض)      هذا وقد نظرت الدائرة التمهيدية الظرف )عمر الضحية المعنية( لهذه الجرائم.    بركن( فيما يتعلق  لمقد ع  كون  يأن    يفي 
ف 

  أركان الجرائم لألحكام المذكورة أعاله، وهو استثناء لمعيار "النية والمعرفة"    اإلمتناع  ركن
هذا عىل النحو المنصوص عليه ف 

  
 . (30المادة )( من 1الفقرة )المنصوص عليه ف 

" يتطلب فقط أن يكون  الركن، فقد أشارت الدائرة التمهيدية إل أن هذا "المعنيةالخامس من أركان الجريمة    للركنأما بالنسبة  

  تثبت وجود نزاع مسلح"
  عىل علم بالظروف الواقعية الن 

اط أن يستنتج المتهم عىل أساس    ،"الجائ  دون الذهاب إل حد اشي 

  للظروف المذك
 التقييم القانوئ 

 
   ورة ، "أن هناك نزاعا

 
ه  يلزم ما  مع مراعاة    ذاته  مر ". وينطبق األ مسلحا جريمة  ب   فيما يتعلق ،  تغيي 

 فيما يتعلق  ، و اإلبادة الجماعية عن طريق النقل القسي لألطفال
 
 إثبات أن المدع  كان مهمل

 
أي    ،الظرف  بركنسيكون كافيا

 كانوا دون س
 
.  18ن حقيقة أن الضحايا الذين تم نقلهم قسا

 
 عاما

  لها هدف محدد للغايةهمالاإل)  الجرم قد يتساءل المرء عما إذا كان هذا المستوى األدئ  من  
 للجرائم الن 

 
  ن حيث إ.  ( كافيا

المسلحة" و   القوات    
أو تجنيدهم ف  أو تجنيدهم  ا إل مجموعة أخرى" و "استخدام األطفال  المجموعة قس  "نقل أطفال 

  قوات قوة معادية" "إجبار أسي  الحرب عىل ال
 خدمة ف 

 

-405 - 



 

 

قد   الهدف الذي يتم توجيه بعض األعمال ضده )مثل األطفال وأشى الحرب( . انها ه  عىل   بوضوحتعريفها ينص  ه  جرائم  

  لها هدف محدد للغاية
  مثل هذه الفئات من الجرائم الن 

ح المرء أنه ف   من مجرد  بأنه  يقي 
 
،  همالاإليجب تعيي   المعرفة بدال

  ركنو 
  نظام روما األساس  يلزم قضاة  المحكمة الجنائية الدولية بتطبيق أركان و   الظرف.   يجب تحديده ف 

ل يوجد نص ف 

 الجرائم
ُ
  تفسي  وتطبيق المواد (  9)ط للمادة  ينص النص البسي  ، حيث

  6  )  عىل أن أركان الجرائم "يجب أن تساعد المحكمة ف 

اءة.    الركان". ومع ذلك، فإن تطبيق هذه  (8و    7و اض الير األمر ان  قد ينتهك أحد أهم الحقوق األساسية للمتهم وهو افي 

وك لقضاة المحكمة الجنائية الدولية لتخاذ قرار بشأن هذه المسأ ام بالنهج الذي اعتمدته الدائرة التمهيدية  مي  لة وعدم اللي  

  قضية لوبانغا. 
 األول ف 

" الجرائم عىل  أركان  تشتمل  ذلك،  التال     الركن عالوة عىل   " "  كركناألجننر  الجماعية:  اإلبادة  يمن عنارص جريمة  حدث  ان 

  سياق نمط واضح لسلوك مماثل موجه ضد تلك المجموعة أو كان سلوك
 السلوك ف 

 
يؤدي بحد ذاته ال مثل هذا  يمكن أن    ا

   الركنإذا اعتير المرء هذا    . "التدمي  
 
    "ركنا

اضية للمادة    ، ''  ظرف  من النظام األساس  للمحكمة  (  30)فيجب تغطيته بالقاعدة الفي 

  عىل علم أن سلوكه المحظور )أي قتل  
أعضاء المجموعة( الجنائية الدولية، ونتيجة لذلك، يجب أن يثبت الدعاء أن الجائ 

  حد ذاته إل  
ا يمكن أن يؤدي ف 

 
  سياق نمط واضح من السلوك المماثل الموجه ضد تلك المجموعة أو كان سلوك

"حدث ف 

 "  هذا التدمي 
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