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 النموذجيالعربي القانون 

 للجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

 ــــ

 

 األول الباب
 العامة حكاماأل

 ــــ
 

 (2) المادة
   

 فري نر  بشرنن  يررد لم فيما الجزائية اإلجراءات وقانون العقوبات قانون في الواردة األحكام تطبق
 . القانون هذا

 
 ( 1)  المادة

 
 عليهرا المنصرو  الجرائم ارتكاب مكان عن النظر بغض القانون هذا في الواردة األحكام تسري

 : اآلتية طالشرو أحد فراتو إذا في 

 . الدولة جنسية يحمل المتهم كان إذا -

 . الجريمة ارتكاب بعد الدولة إقليم على المتهم تواجد إذا -

 . الدولة جنسية يحمل علي  المجني كان إذا -
 

 (3) المادة
 

عدم االعتداد  بالصفة الرسمية للشخ  كسبب إلعفائ  من المسؤولية الجنائية أو لتخفيف : ) مبدأ 
 . ويترك صياغة هذا المبدأ للمشرع الوطني وفقا للنظام القانوني لكل دولة ( .  العقوبة

 
 (4) المادة
 

 بناء إال القانون هذا في عليها المنصو  الجرائم إحدى في التحقيق إجراءات مباشرة يجوز ال
 . مقام  يقوم من أو العام النائب من إذن كتابي على
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 (8 ) المادة
 

 المنصررو  الجرررائم مررن ألي القررانوني األسررا  شرركلت ، وقررائ  عررن شررخ  أي محاكمررة يجرروز ال
 .الدولية الجنائية المحكمة من اإلدانة أو بالبراءة نهائي حكم بشننها صدر ، القانون هذا في عليها

 
 (6) المادة
 

 القرانون هرذا في عليها المنصو  الجرائم عن بها المحكوم العقوبة ال و الجزائية الدعوى تسقط ال
 . لتقادمبا

 

 (7) المادة
 

 . القانون هذا في عليها المنصو  الجرائم على الخا  أو العام العفو أحكام تسرى ال  
 
 (5) المادة
 

 القائررد بنعمررال قررائم شررخ  أو عسرركري قائررد كررل القررانون هررذا فرري الررواردة العقوبررات بررذات يعاقررب  - أ
 ألمرت  تخض  قوات قبل من ارتكبت ام إذا القانون هذا في عليها المنصو  الجرائم عن العسكري

 : اآلتية األحوال في ، الفعليتين سيطرت  و سلطت  أو

 ترتكرب أن وشرك علرى أو ترتكرب القروات بران ، علرم على كان ان  يفترض أو ، علمقد  كان إذا .1
 . الجرائم تلك

 الجررائم كتلر ارتكراب قمر  و لمن  سلطت  حدود في والمعقولة الالزمة التدابير جمي  يتخذ لم إذا .2
 . المقاضاة أو للتحقيق المختصة السلطات على المسالة لعرض أو

 

 هررذا فرري عليهررا المنصررو  الجرررائم عررن رئرري  كررل القررانون هررذا فرري الررواردة العقوبررات بررذات عاقرربي -ب
 األحرروال فرري ، الفعليتررين سرريطرت  أو لسررلطت  يخضررعون مرؤوسررين قبررل مررن ارتكبررت مررا إذا القررانون
 : اآلتية

 شرررعوا أو يرتكبررون مرؤوسرري  أن تبررين معلومررات أي وعرري عررن تجاهررل أو علررم قررد كرران إذا .1
 . الجرائم تلك بارتكاب

 .للرئي  الفعليتين السيطرة أو المسؤولية إطار في تندرج بننشطة الجرائم تعلقت إذا .2

 تلرك ارتكراب قم  وأ لمن  سلطت  حدود في والمعقولة الالزمة التدابير جمي  الرئي  يتخذ لم إذا .3
 . المقاضاة أو للتحقيق المختصة السلطات على المسالة لعرض أو لجرائما
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 (9) المادة
 

 مررن ألمررر امتثرراالا ذلررك  كرران إذا القررانون هررذا فرري الررواردة الجرررائم مررن أيررا يرتكررب شررخ  أي يعفررى ال  -أ
 : اآلتية الحاالت في إال ، مدنيا أم كان عسكريا ، رئي  أو حكومة

 ، أو المعني الرئي  أو الحكومة أوامر بإطاعة قانوني امالتز الشخ  على كان إذا .1

 ، أو مشروع غير األمر ننب علم على الشخ  يكن لم إذا .2

 . ظاهرة األمر مشروعية عدم تكن لم إذا .3

 اإلبررادة جريمررة ارتكرراب أوامررر حالررة فرري ظرراهرة المشررروعية عرردم تكررون ، المررادة هررذ  ألغررراض - ب
 .  اإلنسانية ضد الجرائم أو الجماعية

 

 الباب الثاني
 الجرائم التى تدخل في اختصاص المحكمة

 ـــــ

 (20)المادة 

 جريمة اإلبادة الجماعية

 

يعاقب باإلعدام أو السجن أو الحب  كل من ارتكب بنفسر  أو باالشرتراك مر  غيرر  أيراا مرن األفعرال 

كرا كليراا أو جزئيراا علرى أن التالية بقصد إهالك جماعة قومية أو أثنيرة أو عرقيرة أو دينيرة بصرفتها هرذ  إهال

يكون الفعل مرتكباا في سياق نمط أفعال واضحة موجهة ضد تلك الجماعة أو أن يكون من شرنن الفعرل أن 

 :اإلهالك يحدث بحد ذات  ذلك 

 .قتل شخصا أو أكثر من أفراد الجماعة -1

 .الحق ضرراا جسدياا أو نفسياا جسيماا بشخ  أو أكثر من أفراد الجماعة  -2

اا أو أكثر من أفراد الجماعة عمداا ألحروال معيشرية مرن شرننها إهالكهرا الفعلري كليراا اخض  شخص -3

 .أو جزئياا 

 .فرض تدابير تستهدف من  اإلنجاب لشخ  أو أكثر داخل أفراد الجماعة -4

 .نقل طفال أو أكثر من أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى -5
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على ارتكراب األفعرال السرابقة وإن لرم تقر  كما يعاقب بذات العقوبة كل من حرض مباشرة وعالنية 

هذ  الجريمرة بنراءا علرى ذلرك التحرريض بقصرد إهرالك جماعرة قوميرة أو أثنيرة أو عرقيرة أو دينيرة بصرفتها 

 .إهالكا كليا أو جزئياا 

 

 (22)المادة 

 الجرائم ضد اإلنسانية

 

مرن األفعرال التاليرة مترى يعاقب باإلعدام أو السجن كل من ارتكب بنفس  أو باالشتراك م  غير  أيراا 

ارتكبررت فرري إطررار هجرروم واسرر  النطرراق أو منهجرري موجرر  ضررد أيررة مجموعررة مررن السرركان المرردنيين عمررال 

بسياسة دولرة أو منظمرة تقضري بتعزيرز أو تشرجي  فعلرى لرذلك الهجروم أو تعزيرز لهرذ  السياسرة وعرن علرم 

 :بذلك الهجوم 

 .قتل شخصا أو أكثر عمداا  -1

 .أو قاسية بقصد إهالك جزء من السكان تعمد فرض أحوال معيشية -2

مررار  علررى شررخ  أو أكثررر السررلطات المتصررلة بحررق الملكيررة أو فرررض علرريهم حرمانرراا ممرراثالا  -3

للحريررة بمررا فرري ذلررك ممارسررة هررذ  السررلطات فرري سرربيل االتجررار باألشررخا  وال سرريما النسرراء 

     .واألطفال

بالحمايررة ، أو نقلهررم قسررراا مررن أبعررد أو رحررل شخصررا أو مجموعررة مررن السرركان مررن المشررمولين  -4

المنطقررة الترري يوجرردون فيهررا بصررورة مشررروعة ، بطريقررة أو بررنخرى ، إلرري أي دولررة أخرررى أو 

 .مكان آخر وذلك بالمخالفة ألحكام القانون الدولي 

سجن شخصا أو أكثر أو حرم  حرماناا شديداا من الحرية البدنية برني صرورة أخررى بمرا يخرالف  -5

 .قانون الدولي القواعد األساسية لل

، يحتجز  المرتهم  تعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة ، بدنية كانت أو نفسية ، بشخ  أو أكثر -6

أو تحررت سرريطرت  ، وال يشررمل ذلررك األلررم أو المعانرراة النرراجمين عررن عقوبررات قانونيررة أو يكونرران 

 .جزءاا منها أو نتيجة لها 
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مر  ذكرر ، أو هترك عررض المجنري علير  اقتررن بر  استخدم اإلكرا  في مواقعة أنثى ، أو اللرواط  -7

إيالج بني صورة كانت ، ويعد اإلكرا  قائماا إذا ارتكبت األفعال السابقة على شخ  يعجرز عرن 

 .التعبير عن رضا  

مار  على شخ  أو أكثرر إحردى السرلطات المتصرلة بحرق الملكيرة وذلرك لحملر  علرى ارتكراب  -8

 .مماثال للحرية فعل ذي طاب  جنسي أو فرض علي  حرمانا 

أكر  شخصا أو أكثرر علرى ارتكراب فعرل أو أفعرال ذات طراب  جنسري وذلرك بنيرة الحصرول علرى  -9

 .أموال أو فوائد أخرى لقاء تلك األفعال أو لسبب مرتبط ب  

احتجز امرأة أو أكثر أكرهت علرى الحمرل بنيرة الترنثير فري التكروين العرقري ألي مجموعرة مرن  -11

 .كاب انتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدوليالمجموعات السكانية أو الرت

حرم شخصا أو أكثر من القدرة البيولوجية على اإلنجاب وذلك دون مبرر طبي أو عالج يتلقا   -11

 .الشخ  المعني وبموافقة حقيقية من  

اقترف فعال ذي طبيعة جنسية ضد شخ  أو أكثر أو أرغم ذلك الشخ  أو أولئك األشرخا   -12

 .ة جنسية وذلك باستعمال القوة أو التهديد باستعمالهاعلى ممارسة فعل ذي طبيع

حرم عمدا شخ  أو أكثر حرماناا شديداا من حقروقهم األساسرية بسربب انتمرائهم لفئرة أو جماعرة  -13

محددة أو الستهداف تلك الفئرة أو الجماعرة بصرفتها هرذ  ، وذلرك ألسرباب سياسرية أو عرقيرة أو 

علقة بنوع الجن  أو ألسباب أخرى ال يقرها ، مترى كران قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية أو مت

 .ذلك الحرمان مرتبطا بني فعل منصو  علي  في هذا القانون

قبض على شخ  أو أكثر أو اختطف  أو احتجز  باسم دولة أو منظمرة سياسرية أو إذن أو دعرم  -14

رفرض لققررار  منها أو لسكوتها علي  ، عن علم بنن هذا الفعل سيلي  في سير األحرداث العاديرة

من قبل الدولة بحرمانهم من الحرية أو إعطاء معلومات عن مصريرهم أو مكران وجرودهم ، أو 

اإلقررررار بهرررذا القررربض أو  –بعرررد أو أثنررراء ذلرررك  –رفرررض باسرررم الدولرررة أو المنظمرررة السياسرررية 

االحتجاز أو االختطاف ، وعن علم ب  ، متى كان ذلك بهردف حرمران هرذا الشرخ  أو هرؤالء 

 .  لفترة زمنية طويلة من الحماية التي يكفلها القانون األشخا

ارتكررب فعررالا ال إنسررانياا ضررد شررخ  أو أكثررر ، يماثررل فرري طبيعترر  أيرراا مررن األفعررال السررابقة  -15

المنصو  عليها في هذ  المادة ، في إطار نظام مؤسسري قرائم علرى القمر  والسريطرة بصرورة 
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ات عرقيرة أخررى ، وذلرك بنيرة اإلبقراء منهجية من جانب جماعة عرقيرة ضرد جماعرة أو جماعر

 .على ذلك النظام 

ارتكرررب عمرررداا فعرررالا مرررن األفعرررال الالإنسرررانية األخررررى ذات الطررراب  المماثرررل ل فعرررال السرررابقة  -16

المنصو  عليهرا فري هرذ  المرادة ، والرذي يلحرق برالمجني علير  معانراة شرديدة أو ضررراا بالغراا 

 .بالجسم أو بالصحة النفسية 

 

 (21)المادة 

 جرائم الحرب

 جرائم الحرب ضد األشخاص: أوال 

 

يعاقب باإلعدام أو بالسرجن المؤبرد أو الحرب  كرل مرن ارتكرب أيرا مرن األفعرال التاليرة ، وكران ذلرك فري  -1

 :سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي ومرتبطاا ب ، م  علم  بذلك 

 .قتل عمداا شخ  أو أكثر من المشمولين بالحماية   1/1

ب شخصا أو أكثر من المشمولين بالحماية أو عاملر  معاملرة ال إنسرانية ، بإيقراع ألرم بردني عذ   1/2

أو نفسي جسيم علير  بقصرد الحصرول علرى معلومرات أو اعترراف منر ، أو لغررض عقابر  أو 

 .تخويف  أو إكراه  أو ألي سبب آخر يقوم على أي نوع من أنواع التمييز 

ة مستديمة ، أو عجز دائرم أو بترر لعضرو أو طررف مرن عرض شخصا أو أكثر إلحداث عاه   1/3

 .الجسد ، بما يؤدي إلى الوفاة أو تعريض الصحة الجسدية أو النفسية لخطر شديد

أوقرر  عمررداا ألمرراا برردنياا شررديداا أو نفسرريا بالغرراا أو معانرراة شررديدة أو إصررابات جسرريمة بشررخ  أو   1/4

 .أكثر من المشمولين بالحماية

ة الشخصرية لشرخ  أو أكثرر مرن المشرمولين بالحمايرة وبصرفة خاصرة مرن خرالل انتهك الكرامر  1/5

 .معاملت  بصورة مهينة ومحطة من قدر  

اعتقل شخصاا أو أكثر من المشمولين بالحماية أو احتجرز  أو أخرذ  كرهينرة بنيرة طريقرة، مر     1/6

صرد إجبرار التهديد بقترل أو إصرابة أو مواصرلة احتجراز هرذا الشرخ  أو أولئرك األشرخا  بق
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دولة أو منظمة دولية أو شخ  طبيعي أو اعتباري، أو مجموعة  أشخا  على القيام بفعرل 

 .أو االمتناع عن فعل كشرط صريح أو ضمني لسالمة هذا الشخ  أو اإلفراج عن 

استخدم اإلكرا  في مواقعة أنثى ، أو اللواط م  ذكر أو هتك عررض المجنري علير  اقتررن بر     1/7

رة كانت ، ويعد اإلكرا  قائماا إذا ارتكبت األفعال السرابقة علرى شرخ  يعجرز إيالج بني صو

 .عن التعبير عن رضا  

أكر  شخصاا أو أكثر من المشمولين بالحماية علرى ارتكراب فعرل أو أفعرال ذات طراب  جنسري    1/8

اء باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها وذلك بقصد الحصرول علرى أمروال أو فوائرد أخررى لقر

 .تلك األفعال أو لسبب مرتبط بها 

حرم شخصاا أو أكثر من المشمولين بالحماية من القدرة البيولوجية على اإلنجراب وذلرك دون    1/9

 .مبرر طبي أو عالج يتلقا  الشخ  المعني بموافقة حقيقية من 

احتجز امرأة أو أكثر من المشمولين بالحماية أكرهت علرى الحمرل بقصرد الترنثير فري التكروين   1/11

 .العرقي ألي مجموعة من السكان

جند طفال أو أكثر دون الخامسة عشر من العمر في القوات المسلحة أو مجموعة مسرلحة، أو   1/11

 .ل الحربيةضم  إليها ، أو استخدم  للمشاركة بصورة فعلية في األعما

أبعد أو رحل شخصاا أو مجموعة من السكان المشمولين بالحماية أو نقلهرم قسرراا مرن المنطقرة   1/12

التي يوجدون فيهرا بصرورة مشرروعة ، بطريقرة أو برنخرى، إلرى دولرة أخررى أو مكران آخرر 

 .وذلك بالمخالفة للقانون الدولي

الحتالل ، على نحرو مباشرر أو غيرر مباشرر ، نقل بعض السكان المدنيين الذين ينتمون لدولة ا  1/13

 .إلى األراضي المحتلة

 . حجز شخصاا أو أكثر من المشمولين بالحماية بطريق غير مشروع  1/14

أصرردر حكمررا أو نفررذ عقوبررة اإلعرردام علررى شررخ  أو أكثررر مررن المشررمولين بالحمايررة ، دون   1/15

نات القضرائية واإلجرائيرة التري محاكمة مسبقة من محكمة مختصة تراعى أمامها كافة الضما

 .يكفلها القانون الدولي
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أخض  شخصرا أو أكثرر مرن المشرمولين بالحمايرة ألي نروع مرن التجرارب البيولولجيرة التري ال   1/16

يبررها العالج الطبي، وال يرتم االضرطالع بهرا لمصرلحة ذلرك الشرخ  أو أولئرك األشرخا  

 .نية أو النفسية لخطر جسيم والتى قد تؤدي إلى الموت أو تعريض الصحة البد

عرض حياة شخ  أو أكثر من المشمولين بالحماية الخاضعين لسلطة طررف معرادل للوفراة أو   1/17

اإلصابة بنضرار صرحية جسريمة مرن خرالل إجرراء أي نروع مرن التجرارب الطبيرة أو العلميرة 

شررفى للشررخ  الترري ال تبررهررا المعالجررة الطبيررة أو معالجررة األسررنان أو المعالجررة فرري المست

 .المعني والتي ال تجري لصالح  

قتل أو أصاب مقاتالا ألقى سالح  أو لم تعد لدي  وسيلة للدفاع ، بعد أن أستسلم مختاراا أو كان   1/18

 .موجوداا خارج نطاق العمليات القتالية 

 :ولييعاقب بالسجن أو بالحب  كل من ارتكب أيا من األفعال التالية، في سياق نزاع مسلح د  -2

تعمررد حرمرران أسررير حرررب أو أي شررخ  آخررر مررن المشررمولين بالحمايررة مررن محاكمترر  أمررام   2/1

 .محكمة مختصة تراعى أمامها كافة الضمانات القضائية واإلجرائية التي يكفلها القانون

أرغم أي أسير حرب أو شخ  آخر من المشمولين بالحماية على الخدمة في صفوف قروات  2/2

 .دولة معادية 

أرغررم شخصررا أو أكثررر مررن رعايررا الدولررة المعاديررة علررى االشررتراك فرري العمليررات العسرركرية  2/3

 .الموجهة ضد دولة ذلك الشخ  أو قوات  المسلحة

 :في تطبيق أحكام هذ  المادة يقصد باألشخا  المشمولين بالحماية   -3

جنيرف األربر  لعرام األشرخا  المشرمولون بحمايرة اتفاقيرات : في النزاعات المسرلحة الدوليرة  3/1

، وهم الجرحرى والمرضرى والغرقرى مرن  1977والبروتوكول اإلضافي األول لعام  1949

أفررراد القرروات المسررلحة وأسرررى الحرررب والمرردنيون ، وأفررراد القرروات المسررلحة الررذين ألقرروا 

 .أسلحتهم أو أصبحوا غير قادرين على القتال ألي سبب

األشرخا  المشرمولون بحمايرة المرادة الثالثرة المشرتركة : في النزاعات المسلحة غير الدوليرة  3/2

وهررم  1977والبروتوكررول اإلضررافي الثرراني لعررام  1949مررن اتفاقيررات جنيررف األربرر  لعررام 

األشخا  الذين ال يشتركون مباشرة في األعمال العدائية ، بمن فيهم أفراد القروات المسرلحة 
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عرن القترال بسربب المررض أو الجرر  الذين ألقوا عنهم أسلحتهم ، واألشخا  مرن العراجزين 

 .أو االحتجاز أو ألي سبب آخر ، وكذلك المسعفين ورجال الدين

 

 جرائم الحرب ضد الممتلكات والحقوق األخرى: ثانيا 

 

يعاقررب بالسررجن المؤبررد أو بالسررجن المؤقررت كررل مررن ارتكررب أيررا مررن األفعررال التاليررة ضررد ممتلكررات 

الردولي المطبقرة علرى النزاعرات المسرلحة وذلرك فري سرياق نرزاع مشمولة بالحماية بموجرب أحكرام القرانون 

 :مسلح دولي أو غير دولي ومرتبطاا ب  ، م  علم  بذلك 

 .نهب أية ممتلكات مملوكة للطرف المعادي بقصد االستعمال الشخصي أو التملك  -1

غيرر  ألحق تدميراا واس  النطاق بممتلكات الطرف المعادي أو استولي عليها أو صادرها بطريقة -2

 .مشروعة وتعسفية بما ال تقتضي  ضرورات األعمال العسكرية

حررم رعايرا الطررف المعرادي مرن حقروقهم القانونيرة فري اإللتجراء إلرى المحراكم وذلرك بإلغائهرا أو  -3

 .تعليقها أو إنهاء مقبولية دعاويهم أمامها 

 

 جرائم الحرب ضد العمليات اإلنسانية وشاراتها: ثالثا

 

حب  كل مرن ارتكرب أيرا مرن األفعرال التاليرة ، فري سرياق نرزاع مسرلح دولري أو يعاقب بالسجن أو ال

 :غير دولي ومرتبطاا ب ، م  علم  بذلك 

تعمد شن هجوم ضد أشخا  أو منشآت أو مواد أو وحردات أو وسرائل نقرل مسرتخدمة فري مهرام  -1

لة بالحمايررة المسرراعدة اإلنسررانية ، أو حفررظ السررالم وفقرراا ألحكررام ميثرراق األمررم المتحرردة ، ومشررمو

 .بموجب أحكام القانون الدولي المطبقة على النزاعات المسلحة

تعمررد شررن هجرروم ضررد أشررخا  أو أبنيررة أو مررواد أو وحرردات طبيررة أو وسررائل نقررل تحمررل إحرردى  -2

 . 1949شارات الحماية التي أقرتها اتفاقيات جنيف لعام 
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 رات والشعاراتجرائم الحرب المتمثلة في إساءة استعمال األعالم والشا: رابعا

 

يعاقب بالسجن أو الحب  كل مرن ارتكرب أيرا مرن األفعرال التاليرة ، فري سرياق نرزاع مسرلح دولري أو 

 :غير دولي ومرتبطاا ب  ، م  علم  بذلك 

أساء استعمال علم العدو أو شعارات  العسكرية أو زي  العسكري أو علم األمم المتحردة أو شرارتها أو زيهرا 

المميررزة التفاقيررات جنيررف ، ألغررراض قتاليررة بطريقررة محظررورة بموجررب أحكررام العسرركري ، أو الشررارات 

القانون الدولي المطبقة على النزاعات المسلحة، أو تظراهر بنيرة التفراوض تحرت علرم الهدنرة أو االستسرالم 

 .على خالف الحقيقة على أن يسفر ذلك عن موت أو إصابة بليغة

 

 ال المحظورةجرائم الحرب الخاصة بأساليب القت: خامسا 

 

يعاقب باإلعدام أو بالسجن أو بالحب  كل من ارتكب أيا من األفعال التاليرة ، وكران ذلرك فري سرياق 

 :نزاع مسلح دولي أو غير دولي ومرتبطاا ب  ، م  علم  بذلك 

تعمد توجي  هجوم ضد السكان المدنيين بصفتهم هذ  أو ضرد أفرراد مردنيين ال يشراركون مباشررة  -1

 .كرية في األعمال العس

تعمد توجي  هجوم ضد مواق  مدنية أو أعيران أخررى محميرة ال تشركل أهردافاا عسركرية، وبصرفة  -2

خاصرررة المبررراني المخصصرررة ل غرررراض الدينيرررة أو التعليميرررة أو العلميرررة أو الخيريرررة، واآلثرررار 

 .التاريخية واألعمال الفنية ، والمستشفيات وأماكن تجم  المرضى والجرحى 

المردن أو القررى أو المسراكن أو المبراني غيرر المحميرة، والترى ال تشركل  تعمد مهاجمرة أو قصرف -3

 .أهدافاا عسكرية

، األروا  أو إصرابات برين المردنيين تعمد شن هجوم من شنن  أن يسفر عن خسرائر عرضرية فري -4

أو ألحرق أضررراراا بنعيرران مدنيررة ، أو إلحرراق ضرررر واسر  النطرراق وطويررل األجررل وشررديد بالبيئررة 

إفراط  واضحاا بالقيا  إلى مجمل الميزة العسكرية المتوقعرة الملموسرة المباشررة الطبيعية يكون 

. 
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نقل ، أو استغل وجود شخ  مردني أو أكثرر مرن األشرخا  المحميرين ، إلضرفاء الحمايرة علرى  -5

 .نقاط أو مناطق أو وحدات عسكرية معينة من العمليات العسكرية

حرمانهم مرن مرواد اإلعاشرة التري الغنرى لهرم تعمد تجوي  المدنيين كنسلوب من أساليب الحرب ب -6

عنها لبقائهم على قيد الحياة أو عرقلة إمدادات اإلغاثة بالمخالفة ألحكام القانون الردولي اإلنسراني 

. 

أعلن بنن  لن يبقى أحد على قيد الحياة أو أمر بذلك ، وهو في موق  قيرادة أو سريطرة فعليرة علرى  -7

 .عدو أو القيام بنعمال حربية على هذا األسا القوات التابعة ل  ، بغية تهديد ال

قتررل أو أصرراب شخصرراا أو خصررماا مقرراتالا أو أكثررر منتمررين إلررى دولررة أو جرري  معرراد غرردراا، بعررد  -8

حملهم على الثقة أو االعتقاد بنن مرن حقهرم الحمايرة أو مرن واجربهم مرنح الحمايرة بموجرب أحكرام 

 .القانون الدولي المطبقة على النزاعات المسلحة 

أمر بتشريد السكان المدنيين ، دون أن يكون لهذا األمر ما يبرر  لتوفير األمن للمدنيين المعنيين  -9

 .أو لضرورة عسكرية

 

 جرائم الحرب الخاصة باستخدام وسائل وأسلحة محظورة: سادسا 

 

يعاقب باإلعدام أو بالسجن أو الحب  كل من ارتكرب أيرا مرن األفعرال التاليرة، وكران ذلرك فري سرياق 

 :زاع مسلح دولي أو غير دولي ومرتبطاا ب  ، م  علم  بذلك ن

استخدم سماا أو سالحاا يؤدي استخدام  إلى إطالق أو نفرث مرادة مسرممة ممرا يتسربب فري إحرداث  -1

 .الموت أو يلحق ضرراا جسيماا بالصحة في األحوال العادية ، من جراء خصائصها المسممة

وسريلة أخررى ممرا يتسربب فري إحرداث المروت أو يلحرق  استخدم غازاا أو سائال أو أي مادة أو أي -2

 .ضرراا جسيماا بالصحة في األحوال العادية ، من جراء خصائص  الخانقة أو المسممة

استخدم رصاصا محظوراا من النروع الرذي يتمردد أو يتسرطح بسرهولة فري الجسرم البشرري والرذي  -3

لرصاصررات ذات الغطرراء يضرراعف األلررم أو الجررر  النرراجم عنرر  برردون جرردوى ، وبصررفة خاصررة ا

 .الصلب الذي ال يحيط إحاطة كاملة بجسم الطلقة ، أو الطلقات محززة الحواف
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استخدم أسرلحة أو قرذائف أو مرواد أو أسراليب حربيرة تسربب بطبيعتهرا أضرراراا زائردة أو آالمرا ال  -4

نازعرات لزوم لها أو تكون عشوائية بطبيعتها بالمخالفة ألحكرام القرانون الردولي المطبقرة علرى الم

 .المسلحة 

 

 (23)المادة 

 جريمة العدوان

 

نر  مرن ممارسرة السريطرة أو  يكرون  (1) يعاقب باإلعردام  أو بالسرجن المؤبرد كرل شرخ  فري وضر  يمكم

قررادرا علررى توجيرر  أعمررال سياسررية أو عسرركرية فرري دولترر  ضررد الدولررة بمررا يتنررافى مرر  ميثرراق األمررم 

د أو انتهاك سيادة الدولرة أو سرالمتها اإلقليميرة أو المتحدة عن طريق اللجوء إلى القوة المسلحة لتهدي

 .استقاللها السياسي 

 (:سواء كان هناك إعالن للحرب أو بدون ) أي من األعمال التالية ،  إتيانيعد عدواناا  (2) 

قيام القوات المسلحة لدولة ما بغزو إقليم الدولة أو الهجوم علي  بواسرطة قروات مسرلحة أو أي  (أ ) 

كري ، ولررو كرران مؤقتررا يررنجم عررن مثررل هررذا الغررزو أو الهجرروم، أو أي ضررم إلقلرريم احررتالل عسرر

 .الدولة أو لجزء من  باستعمال القوة 

قيام القوات المسلحة لدولة ما بقذف إقليم الدولة بالقنابل  أو استعمال دولة أي أسلحة ضد ( ب)

 .إقليم الدولة

مجالها الجوي من قبل القروات المسرلحة فرض حصار على موانئ الدولة أو على سواحلها أو  (ج)

 .لدولة ما

قيررام القرروات المسررلحة لدولررة مررا بمهاجمررة القرروات المسررلحة البريررة أو البحريررة أو الجويررة أو ( د)

 .األسطولين التجاريين البحري والجوي للدولة

المضريفة  قيام دولرة مرا باسرتعمال قواتهرا المسرلحة الموجرودة داخرل إقلريم الدولرة بموافقرة الردول( هـ)

على وج  يتعارض م  الشرروط الترى يرن  عليهرا االتفراق أو أي تمديرد لوجودهرا فري اإلقلريم 

 .المذكور إلى ما بعد نهاية االتفاق
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سما  دولة ما وضعت إقليمها تحت تصرف دولرة أخررى برنن تسرتخدم  هرذ  الدولرة األخررى  (و)

 .الرتكاب عمل عدوان ضد الدولة

ت مسرلحة أو قروات غيرر نظاميرة أو ميلشريات أو مرتزقرة مرن قبرل إرسال عصابات أو جماعا ( ز)

دولة ما أو باسمها تقوم ضد الدولة بعمل من أعمال القوة المسلحة تكون مرن الخطرورة بحيرث 

 .   تعادل أحد أعمال العدوان المذكورة أعال  أو اشتراك تلك الدولة بدور ملمو  في ذلك

 .دار األوامر متى وق  العدوان فعال تبعاا لذلكيعد عدواناا التخطيط واإلعداد وإص ( 3)

  

 


