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 ةـدوليـنائية الـكمة الجـالمح



 

 

 الباب األول
 حكام العامةاأل

 ــــ
 

 (2)المادة 
   

تطبق األحكام الواردة في قانون العقوبات وقانون اإلجراءات الجزائية فيماا لاي دارد بها ن      
 .نص في هذا القانون 

 
 ( 1) المادة 

 
تسااارأل األحكاااام الاااواردة فاااي هاااذا القاااانون براااب الجرااار  ااا   كاااان ارتكاااا  الجااارائي   

 :ط اآلتية المجصوص  ليها في  إذا توافر أحد الهرو

 .إذا كان المتهي دحمل ججسية الدولة   -

 .إذا تواجد المتهي  لى إقليي الدولة بعد ارتكا  الجردمة   -

 .إذا كان المججي  لي  دحمل ججسية الدولة   -
 

 (3)المادة 
 

بالصفة الرسمية للهخص كسبب إل فائ     المسؤولية الججائية أو   دم اال تداد ) : بدأ 
 . ودترك صياغة هذا المبدأ للمهرع الوطجي وفقا للجرام القانوني لكل دولة (. بةلتخفيف العقو

 
 (4)المادة 
 

الجرائي المجصوص  ليهاا فاي هاذا القاانون إال بجااء       ال دجوز  باشرة إجراءات التحقيق في إحدى
   الجائاااااااااااااااااااب العاااااااااااااااااااام أو  ااااااااااااااااااا  دقاااااااااااااااااااوم ـي  اااااااااااااااااااـكتابااااااااااااااااااا  لاااااااااااااااااااى إذن

 . قا  
 
 
 
 
 (8) المادة 

 
أل شااخص  اا  وقااائل   شااكلا األسااا  القااانوني ألأل  اا  الجاارائي        ال دجااوز  حاكمااة أ 

 المجصوص 
 . ليها في هذا القانون   صدر به نها حكي نهائي بالبراءة أو اإلدانة    المحكمة الججائية الدولية

 
 
 
 
 



 

 

 (6)المادة 
 

ة المحكوم بها  ا  الجارائي المجصاوص  ليهاا فاي      ـوى الجزائية و ال العقوبـقط الد ـال تس
 .القانون بالتقادم هذا 

 

 (7)المادة 
 

 .ال تسرى أحكام العفو العام أو الخاص  لى الجرائي المجصوص  ليها في هذا القانون   
 
 (5)المادة 
 

كال قائاد  ساكرأل أو شاخص قاائي ب  ماا         دعاقب باذات العقوباات الاواردة فاي هاذا القاانون        -أ 
انون إذا  ا ارتكبا    قبل قاوات  العسكرأل    الجرائي المجصوص  ليها في هذا الق القائد

 :تخضل أل رت  أو سلطت  و سيطرت  الفعليتي   في األحوا  اآلتية 

إذا كان قد  لي   أو دفترض ان  كان  لى  لي   بان القاوات ترتكاب أو  لاى وشا  أن      .1
 .ترتكب تل  الجرائي 

 رتكاا  تلا   إذا لي دتخذ جميل التدابير الالز ة المعقولة في حادود سالطت  لمجال و قمال ا     .2
 .الجرائي أو لعرض المسالة  لى السلطات المختصة للتحقيق أو المقاضاة 

 

 كل رئاي   ا  الجارائي المجصاوص  ليهاا فاي       دعاقب بذات العقوبات الواردة في هذا القانون - 
هذا القانون إذا  ا ارتكبا    قبل  رؤوسي  دخضعون لسلطت  أو سايطرت  الفعليتاي    فاي    

 :اآلتية  األحوا 

إذا كااان قااد  لااي أو تجاهاال  اا  و ااي أأل  علو ااات تبااي  أن  رؤوسااي  درتكبااون أو        .1
 .شر وا بارتكا  تل  الجرائي 

 .إذا تعلقا الجرائي ب نهطة تجدرج في إطار المسؤولية أو السيطرة الفعليتي  للرئي  .2

إذا لاي دتخااذ الاارئي  جميال التاادابير الالز ااة والمعقولاة فااي حاادود سالطت  لمجاال أو قماال      .3
  ا  تل  الجرائي أو لعرض المسالة  لى السلطات المختصة للتحقيق أو المقاضاةارتك

 
 (9)المادة 
 

ال دعفى أأل شخص درتكب أدا    الجرائي الواردة في هذا القانون إذا كاان ذلا  ا تالااالم أل ار       -أ
 :   حكو ة أو رئي     سكردا كان أم  دنيا   إال في الحاالت اآلتية 

 التزام قانوني بإطا ة أوا ر الحكو ة أو الرئي  المعجي   أو إذا كان  لى الهخص .1

 إذا لي دك  الهخص  لى  لي ب ن األ ر غير  هروع   أو .2

 .إذا لي تك   دم  هرو ية األ ر ظاهرة  .3

 اإلباادة ألغراض هذه المادة   تكون  دم المهرو ية ظاهرة في حالة أوا ر ارتكا  جردماة   -  
 . سانية الجما ية أو الجرائي ضد اإلن

 

 
 



 

 

 الباب الثاني
 الجرائم التى تدخل في اختصاص المحكمة

 ـــــ
 
 (20)المادة 

 جريمة اإلبادة الجماعية
 

دعاقب باإل دام أو السج  أو الحب  كل    ارتكب بجفس  أو باالشاتراك  ال غياره أداام  ا       
هاذه إهالكاا كلياام أو     األفعا  التالية بقصد إهالك جما ة قو ية أو أثجية أو  رقية أو ددجياة بصافتها  

جزئيام  لى أن دكون الفعل  رتكبام في سياق نمط أفعا  واضحة  وجهة ضاد تلا  الجما اة أو أن    
 :اإلهالك دكون    ش ن الفعل أن دحدث بحد ذات  ذل  

 .قتل شخصا أو أكالر    أفراد الجما ة -1

 .الحق ضررام جسددام أو نفسيام جسيمام بهخص أو أكالر    أفراد الجما ة  -2

اخضل شخصام أو أكالر    أفراد الجما ة  مدام ألحوا   عيهية    ش نها إهالكهاا الفعلاي    -3
 .كليام أو جزئيام 

 .فرض تدابير تستهدف  جل اإلنجا  لهخص أو أكالر داخل أفراد الجما ة -4

 .نقل طفال أو أكالر    أطفا  الجما ة  جوة إلى جما ة أخرى -5
 

و النية  لى ارتكا  األفعا  السابقة وإن  كما دعاقب بذات العقوبة كل    حرض  باشرة
لي تقل هذه الجردمة بجاءم  لاى ذلا  التحاردب بقصاد إهاالك جما اة قو ياة أو أثجياة أو  رقياة أو          

 .ددجية بصفتها إهالكا كليا أو جزئيام 
 

 (22)المادة 
 الجرائم ضد اإلنسانية

 
ياره أداام  ا  األفعاا      دعاقب باإل دام أو الساج  كال  ا  ارتكاب بجفسا  أو باالشاتراك  ال غ       

التالية  تى ارتكبا في إطار هجوم واسل الجطاق أو  جهجي  وج  ضد أدة  جمو ة  ا  الساكان   
المدنيي   مال بسياسة دولة أو  جرمة تقضي بتعزدز أو تهجيل فعلى لذل  الهجوم أو تعزدز لهاذه  

 :السياسة و    لي بذل  الهجوم 
 

 .قتل شخصا أو أكالر  مدام  -1

 .وا   عيهية أو قاسية بقصد إهالك جزء    السكانتعمد فرض أح -2

 ااار   لااى شااخص أو أكالاار الساالطات المتصاالة بحااق الملكيااة أو فاارض  لاايهي حر انااام      -3
 ماثالم للحردة بما في ذل   مارسة هذه السلطات في سابيل االتجاار باألشاخاص وال سايما     

   .الجساء واألطفا 

مهمولي  بالحمادة   أو نقلهي قسرام  ا   أبعد أو رحل شخصا أو  جمو ة    السكان    ال -4
  بطردقة أو ب خرى   إلي أأل دولة أخرى أو ة التي دوجدون فيها بصورة  هرو ةالمجطق

 . كان آخر وذل  بالمخالفة ألحكام القانون الدولي 



 

 

سج  شخصا أو أكالر أو حر   حر انام شدددام  ا  الحرداة البدنياة با أل صاورة أخارى بماا         -5
 .اسية للقانون الدوليالقوا د األسدخالف 

  دحتجازه   تعمد إلحاق ألي شددد أو  عاناة شدددة   بدنية كانا أو نفسية   بهخص أو أكالار  -6
المتهي أو تحا سيطرت    وال دهمل ذلا  األلاي أو المعانااة الجااجمي   ا   قوباات قانونياة        

 .أو دكونان جزءام  جها أو نتيجة لها 

للااواط  اال ذكاار   أو هتاا   اارض المججااي  لياا    اسااتخدم اإلكااراه فااي  واقعااة أنالااى   أو ا  -7
اقترن ب  إدالج ب أل صورة كاناا   ودعاد اإلكاراه قائماام إذا ارتكباا األفعاا  الساابقة  لاى         

 .شخص دعجز    التعبير    رضاه 

 ااار   لااى شااخص أو أكالاار إحاادى الساالطات المتصاالة بحااق الملكيااة وذلاا  لحملاا   لااى     -8
 .ر انا  ماثال للحردة ارتكا  فعل ذأل طابل ججسي أو فرض  لي  ح

أكره شخصا أو أكالر  لى ارتكاا  فعال أو أفعاا  ذات طاابل ججساي وذلا  بجياة الحصاو           -9
 . لى أ وا  أو فوائد أخرى لقاء تل  األفعا  أو لسبب  رتبط ب  

احتجز ا رأة أو أكالر أكرها  لى الحمل بجياة التا ثير فاي التكاود  العرقاي ألأل  جمو اة        -11
 .و الرتكا  انتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي   المجمو ات السكانية أ

حرم شخصا أو أكالر    القدرة البيولوجية  لى اإلنجا  وذل  دون  برر طباي أو  االج    -11
 .ج  ـدتلقاه الهخص المعجي وبموافقة حقيقية  

اقتاارف فعااال ذأل طبيعااة ججسااية ضااد شااخص أو أكالاار أو أرغااي ذلاا  الهااخص أو أول اا        -12
ذأل طبيعاااة ججساااية وذلااا  باساااتعما  القاااوة أو التهدداااد    األشاااخاص  لاااى  مارساااة فعااال   

 .باستعمالها

حاارم  ماادا شااخص أو أكالاار حر انااام شاادددام  اا  حقااوقهي األساسااية بساابب انتمااائهي لف ااة أو  -13
جما ة  حددة أو الستهداف تل  الف ة أو الجما ة بصفتها هذه   وذل  ألسابا  سياساية أو   

ة أو  تعلقاة بجاوع الجاج  أو ألسابا  أخارى ال       رقية أو قو ياة أو إثجياة أو ثقافياة أو ددجيا    
 .دقرها    تى كان ذل  الحر ان  رتبطا ب أل فعل  جصوص  لي  في هذا القانون

قبب  لى شخص أو أكالر أو اختطف  أو احتجزه باسي دولة أو  جرماة سياساية أو إذن أو    -14
العاددااة د ااي  جهااا أو لسااكوتها  لياا     اا   لااي باا ن هااذا الفعاال ساايلي  فااي سااير األحااداث   

رفب لإلقرار    قبل الدولة بحر انهي    الحردة أو إ طاء  علو اات  ا   صايرهي أو    
 –بعااد أو أثجاااء ذلاا      – كااان وجااودهي   أو رفااب باسااي الدولااة أو المجرمااة السياسااية        

اإلقاارار بهااذا القاابب أو االحتجاااز أو االختطاااف   و اا   لااي باا     تااى كااان ذلاا  بهاادف  
األشااخاص لفتاارة ز جيااة طودلااة  اا  الحمادااة التااي دكفلهااا  حر ااان هااذا الهااخص أو هااؤالء

 .القانون 

ارتكب فعاالم ال إنساانيام ضاد شاخص أو أكالار   دماثال فاي طبيعتا  أداام  ا  األفعاا  الساابقة              -15
المجصااوص  ليهااا فااي هااذه المااادة   فااي إطااار نرااام  ؤسسااي قااائي  لااى القماال والساايطرة  

أو جما اات  رقياة أخارى   وذلا      بصورة  جهجية    جانب جما ة  رقية ضد جما اة  
 .بجية اإلبقاء  لى ذل  الجرام 

ارتكااب  ماادام فعااالم  اا  األفعااا  الالإنسااانية األخاارى ذات الطااابل المماثاال ل فعااا  السااابقة  -16
المجصااوص  ليهااا فااي هااذه المااادة   والااذأل دلحااق بااالمججي  لياا   عاناااة شاادددة أو ضااررام 

 .بالرام بالجسي أو بالصحة الجفسية 
 
 



 

 

 (21)ادة الم
 جرائم الحرب

 جرائم الحرب ضد األشخاص: أوال 
 
دعاقب باإل دام أو بالسج  المؤبد أو الحب  كل    ارتكب أدا    األفعا  التالية   وكان ذل   -1

 :في سياق نزاع  سلح دولي أو غير دولي و رتبطام ب    ل  لم  بذل  

 .قتل  مدام شخص أو أكالر    المهمولي  بالحمادة   1/1

 ذ  شخصا أو أكالر    المهمولي  بالحمادة أو  ا ل   عا لة ال إنسانية   بإدقااع ألاي      1/2
بدني أو نفسي جسيي  لي  بقصد الحصو   لى  علو ات أو ا تراف  ج   أو لرارض  
 . قاب  أو تخودف  أو إكراه  أو ألأل سبب آخر دقوم  لى أأل نوع    أنواع التمييز 

حااداث  اهااة  سااتددمة   أو  جااز دائااي أو بتاار لعضااو أو     اارض شخصااا أو أكالاار إل    1/3
طاارف  اا  الجسااد   بمااا دااؤدأل إلااى الوفاااة أو تعااردب الصااحة الجسااددة أو الجفسااية      

 .لخطر شددد

أوقل  مدام ألمام بدنيام شدددام أو نفسيا بالرام أو  عاناة شدددة أو إصابات جسايمة بهاخص     1/4
 .أو أكالر    المهمولي  بالحمادة

  الكرا ة الهخصية لهخص أو أكالر    المهمولي  بالحماداة وبصافة خاصاة  ا      انته  1/5
 .خال   عا لت  بصورة  هيجة و حطة    قدره 

ا تقاال شخصااام أو أكالاار  اا  المهاامولي  بالحمادااة أو احتجاازه أو أخااذه كرهيجااة ب دااة            1/6
طردقاااة   ااال التهدداااد بقتااال أو إصاااابة أو  واصااالة احتجااااز هاااذا الهاااخص أو أول ااا    

شااخاص بقصااد إجبااار دولااة أو  جرمااة دوليااة أو شااخص طبيعااي أو ا تبااارأل  أو     األ
 جمو ة أشاخاص  لاى القياام بفعال أو اال تجااع  ا  فعال كهارط صاردح أو ضامجي           

 .لسال ة هذا الهخص أو اإلفراج  ج 
  أو اللاواط  ال ذكار أو هتا   ارض المججاي  ليا          عاة أنالاى  استخدم اإلكراه فاي  واق    1/7

با أل صاورة كاناا   ودعاد اإلكاراه قائماام إذا ارتكباا األفعاا  الساابقة           اقترن با  إداالج  
 . لى شخص دعجز    التعبير    رضاه 

أكره شخصام أو أكالر    المهمولي  بالحماداة  لاى ارتكاا  فعال أو أفعاا  ذات طاابل          1/8
ججسااي باسااتعما  القااوة أو التهددااد باسااتعمالها وذلاا  بقصااد الحصااو   لااى أ ااوا  أو    

 .أخرى لقاء تل  األفعا  أو لسبب  رتبط بها فوائد 

حاارم شخصااام أو أكالاار  اا  المهاامولي  بالحمادااة  اا  القاادرة البيولوجيااة  لااى اإلنجااا      1/9
 .وذل  دون  برر طبي أو  الج دتلقاه الهخص المعجي بموافقة حقيقية  ج 

احتجز ا رأة أو أكالر    المهمولي  بالحمادة أكرها  لاى الحمال بقصاد التا ثير فاي        1/11
 .التكود  العرقي ألأل  جمو ة    السكان

ججد طفال أو أكالار دون الخا ساة  هار  ا  العمار فاي القاوات المسالحة أو  جمو اة            1/11
 .  الحربية سلحة  أو ضم  إليها   أو استخد   للمهاركة بصورة فعلية في األ ما



 

 

أبعد أو رحل شخصام أو  جمو ة    السكان المهمولي  بالحمادة أو نقلهاي قسارام  ا       1/12
المجطقة التي دوجدون فيها بصورة  هارو ة   بطردقاة أو با خرى  إلاى دولاة أخارى       

 .أو  كان آخر وذل  بالمخالفة للقانون الدولي

الحتال     لاى نحاو  باشار أو غيار     نقل بعب السكان المدنيي  الذد  دجتمون لدولة ا  1/13
 . باشر   إلى األراضي المحتلة

 . حجز شخصام أو أكالر    المهمولي  بالحمادة بطردق غير  هروع  1/14
أصدر حكما أو نفذ  قوباة اإل ادام  لاى شاخص أو أكالار  ا  المهامولي  بالحماداة             1/15

نات القضااائية دون  حاكمااة  ساابقة  اا   حكمااة  ختصااة ترا ااى أ ا هااا كافااة الضااما   
 .واإلجرائية التي دكفلها القانون الدولي

أخضاال شخصااا أو أكالاار  اا  المهاامولي  بالحمادااة ألأل نااوع  اا  التجااار  البيولولجيااة    1/16
التااي ال دبررهااا العااالج الطبااي  وال دااتي االضااطالع بهااا لمصاالحة ذلاا  الهااخص أو      

نياة أو الجفساية   أول   األشاخاص والتاى قاد تاؤدأل إلاى الماوت أو تعاردب الصاحة البد        
 .لخطر جسيي 

 رض حياة شخص أو أكالار  ا  المهامولي  بالحماداة الخاضاعي  لسالطة طارف  عااد            1/17
للوفاااة أو اإلصااابة ب ضاارار صااحية جساايمة  اا  خااال  إجااراء أأل نااوع  اا  التجااار   
الطبية أو العلمية التي ال تبررها المعالجة الطبياة أو  عالجاة األساجان أو المعالجاة فاي      

 .هخص المعجي والتي ال تجرأل لصالح هفى للالمست
قتل أو أصا   قاتالم ألقى سالح  أو لي تعد لدد  وسيلة للدفاع   بعد أن أستسلي  ختاارام    1/18

 .أو كان  وجودام خارج نطاق العمليات القتالية 
 
دعاقااب بالسااج  أو بااالحب  كاال  اا  ارتكااب أدااا  اا  األفعااا  التاليااة  فااي سااياق ناازاع  ساالح      -2

 :وليد

تعمد حر ان أسير حر  أو أأل شخص آخار  ا  المهامولي  بالحماداة  ا   حاكمتا          2/1
أ ام  حكمة  ختصة ترا ى أ ا ها كافة الضمانات القضائية واإلجرائية التي دكفلهاا  

 .القانون

أرغااي أأل أسااير حاار  أو شااخص آخاار  اا  المهاامولي  بالحمادااة  لااى الخد ااة فااي       2/2
 .صفوف قوات دولة  عاددة 

أرغااي شخصااا أو أكالاار  اا  ر ادااا الدولااة المعاددااة  لااى االشااتراك فااي العمليااات           2/3
 .العسكردة الموجهة ضد دولة ذل  الهخص أو قوات  المسلحة

 
 :في تطبيق أحكام هذه المادة دقصد باألشخاص المهمولي  بالحمادة   -3

ججيااف  األشااخاص المهاامولون بحمادااة اتفاقيااات   : فااي الجزا ااات المساالحة الدوليااة     3/1
  وهااي الجرحااى   1977والبروتوكااو  اإلضااافي األو  لعااام    1949األرباال لعااام  

والمرضى والررقى    أفراد القوات المسلحة وأسارى الحار  والمادنيون   وأفاراد     
 .القوات المسلحة الذد  ألقوا أسلحتهي أو أصبحوا غير قادرد   لى القتا  ألأل سبب



 

 

األشااخاص المهاامولون بحمادااة المااادة الالالالااة  :فااي الجزا ااات المساالحة غياار الدوليااة  3/2
والبروتوكو  اإلضافي الالاني لعام  1949المهتركة    اتفاقيات ججيف األربل لعام 

وهي األشخاص الذد  ال دهتركون  باشرة في األ ما  العدائياة   بما  فايهي     1977
 ا    أفراد القوات المسالحة الاذد  ألقاوا  اجهي أسالحتهي   واألشاخاص  ا  العااجزد         

القتا  بسبب المرض أو الجرح أو االحتجااز أو ألأل سابب آخار   وكاذل  المساعفي       
 .ورجا  الدد 

 
 

 جرائم الحرب ضد الممتلكات : ثانيا 
 والحقوق األخرى

 
دعاقااب بالسااج  المؤبااد أو بالسااج  المؤقااا كاال  اا  ارتكااب أدااا  اا  األفعااا  التاليااة ضااد       

ون الادولي المطبقاة  لاى الجزا اات المسالحة وذلا         متلكات  همولة بالحمادة بموجب أحكام القان
 :في سياق نزاع  سلح دولي أو غير دولي و رتبطام ب     ل  لم  بذل  

 .نهب أدة  متلكات  ملوكة للطرف المعادأل بقصد االستعما  الهخصي أو التمل   -1

ألحااق تااد يرام واساال الجطاااق بممتلكااات الطاارف المعااادأل أو اسااتولي  ليهااا أو صااادرها         -2
 .دقة غير  هرو ة وتعسفية بما ال تقتضي  ضرورات األ ما  العسكردةبطر

إلاى المحااكي وذلا  بإلرائهاا      االلتجاءحرم ر ادا الطرف المعادأل    حقوقهي القانونية في  -3
 .أو تعليقها أو إنهاء  قبولية د اودهي أ ا ها 

 
 

 العمليات  جرائم الحرب ضد: ثالثا
 اإلنسانية وشاراتها

 
أو الحب  كال  ا  ارتكاب أداا  ا  األفعاا  التالياة   فاي ساياق نازاع  سالح            دعاقب بالسج  

 :دولي أو غير دولي و رتبطام ب    ل  لم  بذل  

تعمد ش  هجوم ضد أشخاص أو  جهآت أو  واد أو وحدات أو وسائل نقال  ساتخد ة فاي     -1
و هامولة   هام المساا دة اإلنساانية   أو حفال الساالم وفقاام ألحكاام  يالااق األ اي المتحادة            

 .بالحمادة بموجب أحكام القانون الدولي المطبقة  لى الجزا ات المسلحة

تعمااد شاا  هجااوم ضااد أشااخاص أو أبجيااة أو  ااواد أو وحاادات طبيااة أو وسااائل نقاال تحماال    -2
 . 1949إحدى شارات الحمادة التي أقرتها اتفاقيات ججيف لعام 

 جرائم الحرب المتمثلة في إساءة : رابعا
 والشارات والشعاراتاستعمال األعالم 

 
دعاقب بالسج  أو الحب  كال  ا  ارتكاب أداا  ا  األفعاا  التالياة   فاي ساياق نازاع  سالح            

 :دولي أو غير دولي و رتبطام ب     ل  لم  بذل  
 

أساء استعما   لي العدو أو شعارات  العسكردة أو زد  العسكرأل أو  لي األ ي المتحادة أو شاارتها   
هااارات الممياازة التفاقيااات ججيااف   ألغااراض قتاليااة بطردقااة  حرااورة أو زدهااا العسااكرأل   أو ال



 

 

بموجب أحكام القانون الادولي المطبقاة  لاى الجزا اات المسالحة  أو ترااهر بجياة التفااوض تحاا          
 . لي الهدنة أو االستسالم  لى خالف الحقيقة  لى أن دسفر ذل      وت أو إصابة بليرة

 

 

 
 ليبجرائم الحرب الخاصة بأسا: خامسا 

 القتال المحظورة 
 

دعاقب باإل دام أو بالسج  أو بالحب  كل    ارتكاب أداا  ا  األفعاا  التالياة   وكاان ذلا         
 :في سياق نزاع  سلح دولي أو غير دولي و رتبطام ب     ل  لم  بذل  

 بصاااافتهي هااااذه أو ضااااد أفااااراد  اااادنيي    د توجياااا  هجااااوم ضااااد السااااكان الماااادنيي     تعماااا -1
 . ما  العسكردة ال دهاركون  باشرة في األ

تعمد توجيا  هجاوم ضاد  واقال  دنياة أو أ ياان أخارى  حمياة ال تهاكل أهادافام  ساكردة              -2
وبصفة خاصة المباني المخصصة ل غاراض الددجياة أو التعليمياة أو العلمياة أو الخيرداة       

 .واآلثار التاردخية واأل ما  الفجية  والمستهفيات وأ اك  تجمل المرضى والجرحى 

 ة أو قصااف الماادن أو القاارى أو المساااك  أو المباااني غياار المحميااة  والتااى     تعمااد  هاجماا  -3
 .ال تهكل أهدافام  سكردة

األرواح أو إصااابات بااي   تعمااد شاا  هجااوم  اا  شاا ن  أن دساافر  اا  خسااائر  رضااية فااي   -4
  أو ألحق أضرارام ب  يان  دنية   أو إلحااق ضارر واسال الجطااق وطودال األجال       المدنيي 

ية دكون إفراط  واضحام بالقيا  إلى  جمل الميزة العسكردة المتوقعة وشددد بالبي ة الطبيع
 .الملموسة المباشرة 

نقل   أو استرل وجود شخص  دني أو أكالر  ا  األشاخاص المحمياي    إلضافاء الحماداة       -5
 . لى نقاط أو  جاطق أو وحدات  سكردة  عيجة    العمليات العسكردة

 الحار  بحر اانهي  ا   اواد اإل اشاة التاي ال       تعمد تجودال المادنيي  ك سالو   ا  أسااليب      -6
غجى لهي  جها لبقائهي  لى قيد الحياة أو  رقلة إ دادات اإلغاثاة بالمخالفاة ألحكاام القاانون     

 .الدولي اإلنساني 

أ ل  ب ن  ل  دبقى أحد  لى قيد الحياة أو أ ر بذل    وهو في  وقل قيادة أو سيطرة فعلية  -7
 .تهددد العدو أو القيام ب  ما  حربية  لى هذا األسا   لى القوات التابعة ل    برية

قتل أو أصا  شخصام أو خصمام  قاتالم أو أكالر  جتمي  إلى دولة أو جيش  عاد غدرام  بعد  -8
حملهي  لى الالقة أو اال تقاد ب ن  ا  حقهاي الحماداة أو  ا  واجابهي  اجح الحماداة بموجاب         

 .لمسلحة أحكام القانون الدولي المطبقة  لى الجزا ات ا

أ ر بتهردد السكان المدنيي    دون أن دكون لهذا األ ار  اا دبارره لتاوفير األ ا  للمادنيي         -9
 .المعجيي  أو لضرورة  سكردة

 
 جرائم الحرب الخاصة باستخدام: سادسا 

 وسائل وأسلحة محظورة 
 

فاي   دعاقب باإل دام أو بالسج  أو الحب  كل    ارتكب أدا    األفعا  التالية  وكان ذلا  
 :سياق نزاع  سلح دولي أو غير دولي و رتبطام ب     ل  لم  بذل  



 

 

استخدم سمام أو سالحام دؤدأل اساتخدا   إلاى إطاالق أو نفاد  اادة  ساممة  ماا دتسابب فاي           -1
إحاااداث الماااوت أو دلحاااق ضاااررام جسااايمام بالصاااحة فاااي األحاااوا  العادداااة    ااا  جاااراء      

 .خصائصها المسممة

 ادة أو أأل وسيلة أخارى  ماا دتسابب فاي إحاداث الماوت أو       استخدم غازام أو سائال أو أأل  -2
   اا  جااراء خصائصاا  الخانقااة أو    دلحااق ضااررام جساايمام بالصااحة فااي األحااوا  العاددااة      

 .المسممة

استخدم رصاصا  حرورام  ا  الجاوع الاذأل دتمادد أو دتساطح بساهولة فاي الجساي البهارأل           -3
ة خاصااة الرصاصااات والااذأل دضااا ف األلااي أو الجاارح الجاااجي  جاا  باادون جاادوى  وبصااف

  أو الطلقااات  حااززة  ال دحاايط إحاطااة كا لااة بجسااي الطلقااة     ذات الرطاااء الصاالب الااذأل   
 .الحواف

استخدم أسلحة أو قذائف أو  واد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها أضرارام زائدة أو آال ا  -4
 لااى  ال لاازوم لهااا أو تكااون  هااوائية بطبيعتهااا بالمخالفااة ألحكااام القااانون الاادولي المطبقااة 

 .المجاز ات المسلحة 
 
 (23)المادة 

 جريمة العدوان
 

دعاقب باإل دام أو بالساج  المؤباد كال شاخص فاي وضال دمك جا   ا   مارساة السايطرة أو             (1)
دكون قادرا  لى توجيا  أ ماا  سياساية أو  ساكردة فاي دولتا  ضاد الدولاة بماا دتجاافى  ال            

ة لتهددد أو انتهاك سايادة الدولاة أو    يالاق األ ي المتحدة    طردق اللجوء إلى القوة المسلح
 .سال تها اإلقليمية أو استقاللها السياسي 

 
 (:سواء كان هجاك إ الن للحر  أو بدون )أأل    األ ما  التالية   إتياندعد  دوانام  (2)

إقلاايي الدولااة أو الهجااوم  لياا  بواسااطة قااوات    قيااام القااوات المساالحة لدولااة  ااا براازو   (أ ) 
   سكرأل   ولو كان  ؤقتا دججي     الل هذا الرزو أو الهجوم   سلحة أو أأل احتال

 .أو أأل ضي إلقليي الدولة أو لجزء  ج  باستعما  القوة 

قيام القوات المسلحة لدولة  ا بقذف إقليي الدولة بالقجابل  أو استعما  دولة أأل أسلحة (  )
 .ضد إقليي الدولة

ا أو  جالها الجوأل    قبال القاوات   فرض حصار  لى  وانئ الدولة أو  لى سواحله (ج)
 .المسلحة لدولة  ا

قيام القوات المسلحة لدولة  اا بمهاجماة القاوات المسالحة البرداة أو البحرداة أو الجوداة        ( د)
 .أو األسطولي  التجاردي  البحرأل والجوأل للدولة

الاادو  قياام دولاة  اا باساتعما  قواتهاا المسالحة الموجاودة داخال إقلايي الدولاة بموافقاة            ( هاـ )
المضاايفة  لااى وجاا  دتعااارض  اال الهااروط التااى دااجص  ليهااا االتفاااق أو أأل تمددااد    

 .لوجودها في اإلقليي المذكور إلى  ا بعد نهادة االتفاق

سماح دولة  ا وضعا إقليمها تحا تصارف دولاة أخارى با ن تساتخد   هاذه الدولاة         (و)
 .األخرى الرتكا   مل  دوان ضد الدولة



 

 

جما ات  سالحة أو قاوات غيار نرا ياة أو  يلهايات أو  رتزقاة       إرسا   صابات أو  ( ز)
   قبل دولة  ا أو باسمها تقوم ضد الدولة بعمل    أ ما  القوة المسلحة تكون  ا   
الخطورة بحياد تعااد  أحاد أ ماا  العادوان الماذكورة أ االه أو اشاتراك تلا  الدولاة           

 .   بدور  لمو  في ذل 
 
 .اد وإصدار األوا ر  تى وقل العدوان فعال تبعام لذل دعد  دوانام التخطيط واإل د ( 3)
  

 


