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1

اعمة مقدمة 

طبقا   ،8 و  و 7   6 املواد  وتطبيق  تفسري  اتلايلة يف  اجلرائم  بأراكن  املحكمة  تستعني   ،9 للمادة  وفقا   - 1
للنظام األسايس. وتطبق أحاكم انلظام األسايس، بما يف ذلك املادة 21 واملبادئ العامة الواردة يف اجلزء 

3 ىلع أراكن اجلرائم.

وكما هو مبني يف املادة 30، ما لم ينص ىلع غري ذلك، ال يسأل الشخص جنائيا عن ارتكاب جريمة   - 2
إذا حتققت األراكن  للعقاب ىلع هذه اجلريمة إال  تدخل يف اختصاص املحكمة وال يكون عرضة 
املادية للجريمة مع توافر القصد والعلم. وإذا لم ترد إشارة يف األراكن إىل ركن معنوي ألي سلوك، 
أو نتيجة أو ظرف معني، فإنه يفهم من ذلك أن الركن املعنوي ذا الصلة، أي القصد أو العلم أو 
لكيهما مما هو وارد يف املادة 30، واجب االنطباق. وترد أدناه احلاالت املستثناة من معيار املادة 30 وفقا 

للنظام األسايس بما يف ذلك القانون الواجب اتلطبيق بموجب أحاكمه ذات الصلة.

ويمكن أن يستدل ىلع وجود القصد والعلم من الوقائع والظروف ذات الصلة.  - 3

اليت  تلك  مثل  للقيمة  حكم  ىلع  تنطوي  اليت  باألراكن  املتصلة  املعنوية  باألراكن  يتعلق  وفيما   - 4
تستخدم فيها مصطلحات “الالإنسانية” أو “الشديدة”، فليس من الرضوري أن يكون مرتكب 

اجلريمة قد استوىف شخصيا حكما للقيمة، ما لم يرش إىل غري ذلك.

وإن أسباب استبعاد املسؤويلة اجلنائية أو انتفائها  غري حمددة عموما يف أراكن اجلرائم املبينة حتت   - 5
لك جريمة)1(.

ادلويل وال  القانون  أجزاء أخرى من  أو يف  انلظام األسايس  املوجود يف  املرشوعية”  وإن رشط “عدم   - 6
سيما القانون اإلنساين ادلويل، غري حمدد اعمة يف أراكن اجلرائم.

وتنظم أراكن اجلرائم اعمة وفقا للمبادئ اتلايلة:  - 7

عندما تنصب أراكن اجلرائم ىلع السلوك وانلتائج والظروف املرتبطة بكل جريمة، فإنها   -
ترد كقاعدة اعمة بذلك الرتتيب؛

وعند االقتضاء سيورد ركن معنوي معني بعد ما يتصل به من سلوك أو نتيجة أو ظرف؛  -

وتورد الظروف السياقية يف انلهاية.  -

وكما هو مستخدم يف أراكن اجلريمة، فإن مصطلح “مرتكب اجلريمة” مصطلح حمايد فيما يتعلق   - 8
بثبوت اإلدانة أو الرباءة. وتنطبق األراكن، بما يف ذلك األراكن املعنوية املالئمة، مع مرااعة ما يقتضيه 
انلظام  من  و 28   25 املادتني  ضمن  اجلنائية  مسؤويلتهم  تندرج  قد  من  مجيع  ىلع  احلال،  اختالف 

األسايس.

قد يشلك سلوك حمدد جريمة أو أكرث.  - 9

ليس الستخدام العناوين القصرية للجرائم أي تأثري قانوين.  - 10

ليس يف هذه الفقرة ما يمس االلزتام الواقع ىلع املديع العام بموجب الفقرة 1 من املادة 54 من انلظام األسايس.  1
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املادة 6  اإلبادة اجلماعية
مقدمة

فيما يتعلق بالركن األخري املدرج للك جريمة من اجلرائم:

يتضمن مصطلح “يف سياق” األفعال األويلة املرتكبة بنمط ظاهر؛  -

مصطلح “واضح” هو نعت موضويع؛  -

ومع   ،30 املادة  يف  عليه  املنصوص  املعنوي  بالركن  املتعلق  املعتاد  الرشط  من  الرغم  ىلع   -
التسليم بأن العلم بالظروف جتري معاجلته اعدة دلى إثبات نية ارتكاب اإلبادة اجلماعية، 
فإن املحكمة يه اليت تقرر، حالًة حبالٍة، الرشط املناسب، إن وجد، للركن املعنوي املتعلق 

بهذا الظرف.

 املادة 6 )أ(
بالقتل اجلماعية  اإلبادة 

األراكن
أن يقتل مرتكب اجلريمة شخصا أو أكرث)2(.  - 1

أن يكون الشخص أو األشخاص منتمني إىل مجاعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية معينة.  - 2
أو  ادلينية، لكيا  أو  العرقية  أو  اإلثنية  أو  القومية  ينوي مرتكب اجلريمة إهالك تلك اجلماعة  أن   - 3

جزئيا، بصفتها تلك.
أن يصدر هذا السلوك يف سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك اجلماعة أو يكون من   - 4

شأن السلوك أن حيدث حبد ذاته ذلك اإلهالك.

 املادة 6 )ب(
اإلبادة اجلماعية بإحلاق أذى بدين أو معنوي جسيم

األراكن
1 -  أن يسفر فعل مرتكب اجلريمة عن إحلاق أذى بدين أو معنوي جسيم بشخص أو أكرث)3(.

أن يكون الشخص أو األشخاص منتمني إىل مجاعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية معينة.  - 2
أو  ادلينية، لكيا  أو  العرقية  أو  اإلثنية  أو  القومية  ينوي مرتكب اجلريمة إهالك تلك اجلماعة  أن   - 3

جزئيا، بصفتها تلك.
أن يصدر هذا السلوك يف سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك اجلماعة أو يكون من   - 4

شأن السلوك أن حيدث حبد ذاته ذلك اإلهالك.

.)caused death( ”يرادف معىن عبارة “يتسبب يف موت )killed( ”مصطلح “يقتل  2

قد يتضمن هذا السلوك، ىلع سبيل املثال ال احلرص، أفعال اتلعذيب أو االغتصاب أو العنف اجلنيس أو املعاملة الالإنسانية أو   3
املهينة.
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 املادة 6 )ج(
التسبب عمدا يف إهالك  بها  اإلبادة اجلماعية بفرض أحوال معيشية يقصد 

مادي
األراكن

أن يفرض مرتكب اجلريمة أحواال معيشية معينة ىلع شخص أو أكرث.  - 1
أن يكون الشخص أو األشخاص منتمني إىل مجاعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية معينة.  - 2

أو  ادلينية، لكيا  أو  العرقية  أو  اإلثنية  أو  القومية  ينوي مرتكب اجلريمة إهالك تلك اجلماعة  أن   - 3
جزئيا، بصفتها تلك.

أن يُقصد باألحوال املعيشية اإلهالك املادي تللك اجلماعة، لكيا أو جزئيا)4(.  - 4
أن يصدر هذا السلوك يف سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك اجلماعة أو يكون من   - 5

شأن السلوك أن حيدث حبد ذاته ذلك اإلهالك.

 املادة 6 )د(
اإلبادة اجلماعية بفرض تدابري تستهدف منع اإلجناب

األراكن
أن يفرض مرتكب اجلريمة تدابري معينة ىلع شخص أو أكرث.  - 1

أن يكون الشخص أو األشخاص منتمني إىل مجاعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية معينة.  - 2
أو  ادلينية، لكيا  أو  العرقية  أو  اإلثنية  أو  القومية  ينوي مرتكب اجلريمة إهالك تلك اجلماعة  أن   - 3

جزئيا، بصفتها تلك.
أن يُقصد باتلدابري املفروضة منع اإلجناب داخل تلك اجلماعة.  - 4

أن يصدر هذا السلوك يف سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك اجلماعة أو يكون من   - 5
شأن السلوك أن حيدث حبد ذاته ذلك اإلهالك.

 املادة 6 )ھ(  
بنقل األطفال قرسا اإلبادة اجلماعية 

األراكن
أن ينقل مرتكب اجلريمة قرسا شخصا أو أكرث)5(.  - 1

مصطلح “األحوال املعيشية” قد يتضمن، ىلع سبيل املثال ال احلرص، تعمد احلرمان من املوارد اليت ال غىن عنها للبقاء، مثل   4
األغذية أو اخلدمات الطبية أو الطرد املنهيج من املنازل.

مصطلح “قرسا ” ال يشري ىلع وجه احلرص إىل القوة املادية وإنما قد يشمل اتلهديد باستخدامها أو القرس انلاشئ مثال عن   5
اخلوف من العنف واإلكراه واالحتجاز واالضطهاد انلفيس وإساءة استخدام السلطة ضد الشخص املعين أو األشخاص أو أي 

شخص آخر أو استغالل بيئة قرسية.
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أن يكون الشخص أو األشخاص منتمني إىل مجاعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية معينة.  - 2

أو  ادلينية، لكيا  أو  العرقية  أو  اإلثنية  أو  القومية  ينوي مرتكب اجلريمة إهالك تلك اجلماعة  أن   - 3
جزئيا، بصفتها تلك.

أن يكون انلقل من تلك اجلماعة إىل مجاعة أخرى.  - 4

أن يكون الشخص أو األشخاص دون سن اثلامنة عرشة.  - 5

أن يعلم مرتكب اجلريمة، أو يفرتض فيه أن يعلم، أن الشخص أو األشخاص هم دون سن اثلامنة   - 6
عرشة.

أن يصدر هذا السلوك يف سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك اجلماعة أو يكون من   - 7
شأن السلوك أن حيدث حبد ذاته ذلك اإلهالك.

املادة 7  اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية

مقدمة
نظرا ألن املادة 7 تتعلق بالقانون اجلنايئ ادلويل، فإنه جيب تفسري أحاكمها تفسريا دقيقا انسجاما   - 1
مع املادة 22 ومرااعة للجرائم املرتكبة ضد اإلنسانية الوارد تعريفها يف املادة 7 بوصفها من أخطر 
وتستتبعها  الفردية  اجلنائية  املسؤويلة  نشوء  وتربر  بأرسه  ادلويل  املجتمع  قلق  تثري  اليت  اجلرائم 
انلظم  به  تعرتف  اذلي  عموما  املطبَّق  ادلويل  القانون  بموجب  حمظور  سلوك  حصول  وتتطلب 

القانونية الرئيسية يف العالم.

اذلي جيب من  السياق  اإلنسانية  املرتكبة ضد  اجلرائم  واحدة من  األخريان للك  العنرصان  يقدم   - 2
خالهل اختاذ هذا اإلجراء. وتوضح هذه العنارص ما يشرتط من مشاركة وعلم بهجوم واسع انلطاق 
ومنهيج ضد الساكن املدنيني. إال أنه ال ينبيغ تفسري العنرص األخري بكونه يتطلب إثبات علم 
املتهم جبميع خصائص ذلك اهلجوم أو باتلفاصيل ادلقيقة للخطة أو السياسة اليت تتبعها ادلولة أو 
املنظمة. فيف حالة ظهور اهلجوم الواسع انلطاق واملنهيج ضد الساكن املدنيني يشري رشط القصد 
يف العنرص األخري إىل استيفاء هذا العنرص املعنوي إذا نوى مرتكب اجلريمة مواصلة هذا اهلجوم.

يفهم “اهلجوم املبارش ضد الساكن املدنيني” يف سياق هذا العنرص بأنه يعين سلواك يتضمن ارتكابا   - 3
مدنيني  ساكن  أي  ضد  األسايس  انلظام  من   7 املادة  من   1 الفقرة  يف  إيلها  املشار  لألفعال  متعددا 
تأييدا دلولة أو سياسة تنظيمية بارتكاب هذا اهلجوم. وال توجد رضورة ألن تشلك األفعال عمال 
أو  ادلولة  تقوم  أن  تستديع  اهلجوم”  بهذا  القيام  إىل  الرامية  “السياسة  أن  املفهوم  ومن  عسكريا. 

املنظمة بتعزيز أو تشجيع فعيل للهجوم ضد الساكن املدنيني)6(.

استثنائية  السياسة يف ظروف  تنفيذ هذه  منظمة. ويمكن  أو  دولة  تنفذها  باهلجوم  تستهدف ساكنا مدنيني  اليت  السياسة   6
بتعمد عدم القيام بعمل يقصد منه عن ويع تشجيع القيام بهذا اهلجوم. إن وجود هذه السياسة ال يمكن استنتاجها فقط 

بغياب العمل احلكويم أو اتلنظييم.
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 املادة 7 )1( )أ(
العمد اذلي يشلك جريمة ضد اإلنسانية القتل 

األراكن
أن يقتل املتهم)7( شخصا أو أكرث.  - 1

ه ضد ساكن مدنيني. أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع انلطاق أو منهيج موجَّ  - 2
أن يعلم مرتكب اجلريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع انلطاق أو منهيج موجه ضد ساكن   - 3

مدنيني أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك اهلجوم.

 املادة 7 )1( )ب(
اإلبادة اليت تشلك جريمة ضد اإلنسانية

األراكن
العيش يف ظروف  الضحايا ىلع  بما يف ذلك إجبار  أو أكرث،  )8( شخصا  أن يقتل مرتكب اجلريمة   - 1

ستؤدي حتما إىل هالك جزء من جمموعة من الساكن)9(.
أن يشلك السلوك عملية قتل مجايع ألفراد جمموعة من الساكن املدنيني، أو يكون جزءا من تلك   - 2

العملية)10(.
أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع انلطاق أو منهيج موجه ضد ساكن مدنيني.  - 3

أن يعلم مرتكب اجلريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع انلطاق أو منهيج موجه ضد ساكن   - 4
مدنيني أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك اهلجوم.

 املادة 7 )1( )ج(
االسرتقاق اذلي يشلك جريمة ضد اإلنسانية

األراكن
أن يمارس مرتكب اجلريمة إحدى أو مجيع السلطات املتصلة باحلق يف ملكية شخص أو أشخاص   - 1
كأن يشرتيهم أو يبيعهم أو يعريهم أو يقايضهم أو كأن يفرض عليهم ما ماثل ذلك من معاملة 

سابلة للحرية)11(.

مصطلح “يقتل”  )killed( يرادف معىن عبارة “يتسبب يف موت” )caused death(. وتنسحب هذه احلاشية ىلع لك األراكن   7
اليت تستعمل هذين املفهومني.

8  يمكن ارتكاب السلوك بوسائل خمتلفة للقتل، سواء بشلك مبارش أو غري مبارش.

يمكن أن يشمل فرض هذه األحوال احلرمان من اماكنية احلصول ىلع األغذية واألدوية.  9

يشمل مصطلح “جزءا من” الفعل األول املتمثل يف القتل اجلمايع.  10

من املفهوم أن هذا احلرمان من احلرية قد يشمل، يف بعض احلاالت، السخرة أو استعباد الشخص بطرق أخرى، حسبما نص   11
املفهوم أيضا أن  بالرق لعام 1956. ومن  الشبيهة  الرقيق وانلظم واملمارسات  الرق وجتارة  عليه يف االتفاقية اتلكميلية إلبطال 

السلوك الوارد وصفه يف هذا الركن يتضمن االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال.
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أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع انلطاق أو منهيج موجه ضد ساكن مدنيني.  - 2

أن يعلم مرتكب اجلريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع انلطاق أو منهيج موجه ضد ساكن   - 3
مدنيني أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك اهلجوم.

 املادة 7 )1( )د(
ترحيل الساكن أو انلقل القرسي للساكن اذلي يشلك جريمة ضد اإلنسانية

األراكن
أن يرحل املتهم)12( أو ينقل قرسا)13( شخصا أو أكرث إىل دولة أخرى أو ماكن آخر بالطرد أو بأي فعل   - 1

قرسي آخر ألسباب ال يقرها القانون ادلويل.

أو  أبعدوا  اليت  املنطقة  يف  مرشوعة  بصفة  موجودين  املعنيون  األشخاص  أو  الشخص  يكون  أن   - 2
نُقلوا منها ىلع هذا انلحو.

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت مرشوعية هذا الوجود.  - 3

أن يرتكب هذا السلوك كجزء من هجوم واسع انلطاق أو منهيج موجه ضد ساكن مدنيني.  - 4

أن يعلم مرتكب اجلريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع انلطاق أو منهيج موجه ضد ساكن   - 5
مدنيني أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك اهلجوم.

 املادة 7 )1( )ھ( 
السجن أو غريه من احلرمان الشديد من احلرية ابلدنية اذلي يشلك جريمة 

اإلنسانية ضد 
األراكن

احلرية  من  شديدا  حرمانا  أكرث  أو  شخصا  حيرم  أو  أكرث  أو  شخصا  اجلريمة  مرتكب  يسجن  أن   - 1
ابلدنية بصورة أخرى.

أن تصل جسامة السلوك إىل احلد اذلي يشلك انتهااك للقواعد األساسية للقانون ادلويل.  - 2

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت جسامة السلوك.  - 3

أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع انلطاق أو منهيج موجه ضد ساكن مدنيني.  - 4

أن يعلم مرتكب اجلريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع انلطاق أو منهيج موجه ضد ساكن   - 5
مدنيني أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك اهلجوم.

مصطلح “قرسا ” ال يشري ىلع وجه احلرص إىل القوة املادية وإنما قد يشمل اتلهديد باستخدامها أو القرس انلاشئ مثال عن   12
اخلوف من العنف واإلكراه واالحتجاز واالضطهاد انلفيس وإساءة استخدام السلطة ضد الشخص املعين أو األشخاص أو أي 

شخص آخر أو استغالل بيئة قرسية.

 forcibly( ”عبارة “اتلهجري القرسي )Deported or forcibly transferred( ”ترادف عبارة “الرتحيل أو انلقل القرسي  13
.)displaced
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 املادة 7 )1( )و(
اتلعذيب اذلي يشلك جريمة ضد اإلنسانية)14(

األراكن
أن يلحق مرتكب اجلريمة أملا شديدا أو معاناة شديدة، سواء بدنيا أو نفسيا، بشخص أو أكرث.  - 1

أن يكون هذا الشخص أو هؤالء األشخاص حمتجزين من قبل مرتكب اجلريمة أو حتت سيطرته.  - 2

أال يكون ذلك األلم أو تلك املعاناة ناشئني فقط عن عقوبات مرشوعة أو مالزمني هلا أو تابعني هلا.  - 3

أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع انلطاق أو منهيج موجه ضد ساكن مدنيني.  - 4

أن يعلم مرتكب اجلريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع انلطاق أو منهيج موجه ضد ساكن   - 5
مدنيني أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك اهلجوم.

 املادة 7 )1( )ز( - 1
االغتصاب اذلي يشلك جريمة ضد اإلنسانية

األراكن
أن يعتدي)15( مرتكب اجلريمة ىلع جسد شخص بأن يأيت سلواك ينشأ عنه إيالج عضو جنيس يف   - 1
أي جزء من جسد الضحية أو جسد مرتكب اجلريمة أو ينشأ عنه إيالج أي جسم أو أي عضو 

آخر من اجلسد يف رشج الضحية أو يف فتحة جهازها اتلناسيل مهما اكن ذلك اإليالج طفيفا.

ينجم عن  ما  قبيل  بالقرس، من  أو  باستعماهلا  باتلهديد  أو  القوة  باستعمال  االعتداء  يرتكب  أن   - 2
اخلوف من تعرض ذلك الشخص أو الغري للعنف أو اإلكراه أو االحتجاز أو االضطهاد انلفيس أو 
عن  يعجز  شخص  ىلع  االعتداء  يرتكب  أو  قرسية،  بيئة  باستغالل  أو  السلطة،  استعمال  إساءة 

اتلعبري عن حقيقة رضاه )16(.

أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع انلطاق أو منهيج موجه ضد ساكن مدنيني.  - 3

أن يعلم مرتكب اجلريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع انلطاق أو منهيج موجه ضد ساكن   - 4
مدنيني أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك اهلجوم.

من املفهوم أنه ال يلزم إثبات هدف حمدد هلذه اجلريمة.  14

يراد بمفهوم “االعتداء” أن يكون اعما حبيث ينطبق ىلع اذلكر واألنىث معا.  15

أو بسبب كرب  أو حمدث  قادرا ىلع اإلعراب حقيقة عن رضاه إلصابته بعجز طبييع  الشخص قد ال يكون  أن  املفهوم  من   16
السن. وتنطبق هذه احلاشية أيضا ىلع األراكن املماثلة الواردة يف املادة 7 )1( )ز( - 3 ،5 و 6.
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 املادة 7 )1( )ز( - 2
االستعباد اجلنيس اذلي يشلك جريمة ضد اإلنسانية)17(

األراكن
أن يمارس مرتكب اجلريمة إحدى أو مجيع السلطات املتصلة باحلق يف ملكية شخص أو أشخاص   - 1
معاملة  ذلك من  ماثل  ما  يفرض عليهم  أو كأن  يقايضهم  أو  يعريهم  أو  يبيعهم  أو  كأن شرتيهم 

سابلة للحرية )18(.

أن يدفع مرتكب اجلريمة ذلك الشخص أو أوئلك األشخاص إىل ممارسة فعل أو أكرث من األفعال   - 2
ذات الطابع اجلنيس.

أن يرتكب هذا السلوك كجزء من هجوم واسع انلطاق أو منهيج موجه ضد ساكن مدنيني.  - 3

أن يعلم مرتكب اجلريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع انلطاق أو منهيج موجه ضد ساكن   - 4
مدنيني أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك اهلجوم.

 املادة 7 )1( )ز( – 3
اإلكراه ىلع ابلغاء اذلي يشلك جريمة ضد اإلنسانية

األراكن
أن يدفع مرتكب اجلريمة شخصا أو أكرث إىل ممارسة فعل أو أفعال ذات طابع جنيس، باستعمال   - 1
القوة أو باتلهديد باستعماهلا أو بالقرس، من قبيل ما ينجم عن اخلوف من تعرض ذلك الشخص أو 
أوئلك األشخاص أو الغري للعنف أو اإلكراه أو االحتجاز أو االضطهاد انلفيس أو إساءة استعمال 
السلطة، أو باستغالل بيئة قرسية أو عجز الشخص أو األشخاص عن اتلعبري عن حقيقة رضاهم.

تلك  لقاء  أخرى  فوائد  أو  أموال  ىلع  احلصول  يتوقع  أن  أو  غريه  أو  اجلريمة  مرتكب  حيصل  أن   - 2
األفعال ذات الطابع  اجلنيس أو لسبب مرتبط بها.

أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع انلطاق أو منهيج موجه ضد ساكن مدنيني.  - 3

أن يعلم مرتكب اجلريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع انلطاق أو منهيج موجه ضد ساكن   - 4
مدنيني أو ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك اهلجوم.

نظرا ملا تتسم به هذه اجلريمة من طابع معقد، فمن املسلم به أن أكرث من شخص قد يشرتكون يف ارتكابها بقصد جنايئ   17
مشرتك.

من املفهوم أن هذا احلرمان من احلرية قد يشمل، يف بعض احلاالت، السخرة أو استعباد الشخص بطرق أخرى، حسبما نص   18
املفهوم أيضا أن  بالرق لعام 1956. ومن  الشبيهة  الرقيق وانلظم واملمارسات  الرق وجتارة  عليه يف االتفاقية اتلكميلية إلبطال 

السلوك الوارد وصفه يف هذا الركن يتضمن االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال.
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 املادة 7 )1( )ز( - 4
احلمل القرسي اذلي يشلك جريمة ضد اإلنسانية

األراكن
العريق ألي  بنية اتلأثري يف اتلكوين  أو أكرث أكرهت ىلع احلمل  امرأة  أن حيبس مرتكب اجلريمة   - 1

جمموعة من املجمواعت الساكنية أو ارتكاب انتهااكت جسيمة أخرى للقانون ادلويل.

أن يصدر السلوك يف سياق هجوم واسع انلطاق أو منهيج موجه ضد ساكن مدنيني.  - 2

أن يعلم مرتكب اجلريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع انلطاق أو منهيج موجه ضد ساكن   - 3
مدنيني أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك اهلجوم.

 املادة 7 )1( )ز( – 5
اتلعقيم القرسي اذلي يشلك جريمة ضد اإلنسانية

األراكن
أن حيرم مرتكب اجلريمة شخصا أو أكرث من القدرة ابليولوجية ىلع اإلجناب)19(.  - 1

أال يكون ذلك السلوك  مربرا طبيا أو يمليه عالج يف أحد املستشفيات يتلقاه الشخص املعين أو   - 2
األشخاص املعنيون بموافقة حقيقية منهم )20(.

أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع انلطاق أو منهيج موجه ضد ساكن مدنيني.  - 3

أن يعلم مرتكب اجلريمة أن السلوك جزء من أو أن ينوي  أن يكون السلوك جزءا من هجوم   - 4
واسع انلطاق أو منظم موجه ضد ساكن مدنيني.

 املادة 7 )1( )ز( – 6
العنف اجلنيس اذلي يشلك جريمة ضد اإلنسانية

األراكن
يُرغم ذلك الشخص  أن يقرتف مرتكب اجلريمة فعال ذا طبيعة جنسية ضد شخص أو أكرث أو   - 1
باستعماهلا  باتلهديد  أو  القوة  باستعمال  طبيعة جنسية  فعل ذي  ممارسة  األشخاص ىلع  أوئلك  أو 
أو بالقرس، من قبيل ما ينجم عن اخلوف من تعرض ذلك الشخص أو أوئلك األشخاص أو الغري 
للعنف أو اإلكراه أو االحتجاز أو االضطهاد انلفيس أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغالل بيئة 

قرسية أو عجز الشخص أو األشخاص عن اتلعبري عن حقيقة رضاهم.

أن يكون السلوك ىلع درجة من اخلطورة يمكن مقارنتها باجلرائم األخرى املنصوص عليها يف   - 2
الفقرة 1 )ز( من املادة 7 من انلظام األسايس.

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت خطورة ذلك السلوك.   - 3

ليس املقصود باحلرمان أن يشمل تدابري حتديد النسل غري ادلائمة األثر من انلاحية العملية.  19

من املفهوم أن املوافقة احلقيقية ال تشمل املوافقة اليت يتم احلصول عليها باخلداع.  20
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أن يُرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع انلطاق أو منهيج موجه ضد ساكن مدنيني.  - 4

أن يعلم مرتكب اجلريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع انلطاق أو منهيج موجه ضد ساكن   - 5
مدنيني أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك اهلجوم.

 املادة 7 )1( )ح(
االضطهاد اذلي يشلك جريمة ضد اإلنسانية

األراكن
أن حيرم مرتكب اجلريمة شخص أو أكرث حرمانا شديدا من حقوقهم األساسية بما يتعارض مع   - 1

القانون ادلويل)21(.

أن يستهدف مرتكب اجلريمة ذلك الشخص أو أوئلك األشخاص بسبب انتمائهم لفئة أو مجاعة   - 2
حمددة، أو يستهدف الفئة أو اجلماعة بصفتها تلك. 

إثنية أو ثقافية أو دينية أو  أن يكون ذلك االستهداف ىلع أسس سياسية أو عرقية أو وطنية أو   - 3
تتعلق بنوع اجلنس حسب ما ُعرِّف يف الفقرة 3 من املادة 7 من انلظام األسايس أو أية أسس أخرى 

يعرتف بها اعمليا بأنها حمظورة بموجب القانون ادلويل.

أن يرتكب السلوك فيما يتصل بأي فعل مشار إيله يف الفقرة 1 من املادة 7 من انلظام األسايس أو   - 4
بأية جريمة تقع ضمن اختصاص املحكمة)22(.

أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع انلطاق أو منهيج موجه ضد ساكن مدنيني.  - 5

أن يعلم مرتكب اجلريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع انلطاق أو منهيج موجه ضد ساكن   - 6
مدنيني أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك اهلجوم.

 املادة 7 )1( )ط(
االختفاء القرسي لألشخاص اذلي يشلك جريمة ضد اإلنسانية)23( )24(

األراكن
أن يقوم مرتكب اجلريمة:  - 1

بإلقاء القبض ىلع شخص أو أكرث أو احتجازه)25( )26( أو اختطافه؛ أو )أ( 

هذا الرشط ال يمس بالفقرة 6 من املقدمة العامة ألراكن اجلرائم.  21

من املفهوم أنه ال يلزم ركن معنوي إضايف يف هذا الركن خبالف ذلك الركن املعنوي املالزم للركن 6.  22

نظرا ملا تتسم به هذه اجلريمة من طابع معقد، فمن املسلم به أن أكرث من شخص قد يشرتكون يف ارتكابها بقصد جنايئ مشرتك.  23

انلظام  رسيان  بدء  بعد   8 و   7 الركنني  يف  إيله  املشار  اهلجوم  حدث  إذا  إال  املحكمة  اختصاص  ضمن  اجلريمة  هذه  تقع  ال   24
األسايس.

تشمل لكمة )حيتجز( مرتكب اجلريمة اذلي يبيق ىلع احتجاز قائم.  25

نة. من املفهوم أن القبض واالحتجاز قد يكونا مرشوعني يف ظروف معيَّ  26
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أو  األشخاص  هؤالء  أو  الشخص  هذا  اختطاف  أو  احتجاز  أو  بقبض  اإلقرار  يرفض  أن  )ب( 
إعطاء معلومات عن مصريهم أو عن أماكن وجودهم.

أن يعقب هذا القبض أو االحتجاز أو االختطاف رفض لإلقرار حبرمان هذا الشخص أو  )أ(   - 2 
هؤالء  األشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصريهم وعن أماكن وجودهم؛  

أن يسبق هذا الرفض احلرمان من احلرية أو يزتامن معه. )ب(   
أن يعلم مرتكب اجلريمة)27(:  - 3

أن إلقاء القبض ىلع هذا الشخص أو هؤالء األشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم سيليه  )أ( 
عن  معلومات  إعطاء  أو  احلرية  من  حبرمانهم  لإلقرار  رفض  العادية  األحداث  سري  يف 

مصريهم أو ماكن وجودهم)28(.

أن يسبق هذا الرفض احلرمان من احلرية أو يزتامن معه. )ب(   
أو  أو دعم  بإذن  يتم  أو  منظمة سياسية  أو  دولة  االختطاف  أو  االحتجاز  أو  القبض  بهذا  تقوم  أن   - 4

إقرارا منها.
أن يكون رفض اإلقرار حبرمان هذا الشخص أو هؤالء األشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات   - 5
عن مصريهم أو ماكن وجودهم قد تم من قِبل دولة أو منظمة سياسية أو بإذن أو دعم أو إقرار منها.
لفرتة  القانون  يكفلها  اليت  احلماية  من  األشخاص  أو  الشخص  منع  اجلريمة  مرتكب  ينوي  أن   - 6

طويلة من الزمن.
أن يُرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع أو منهيج موجه ضد ساكن مدنيني.  - 7

أن يعلم مرتكب اجلريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع انلطاق أو منهيج موجه ضد ساكن   - 8
مدنيني أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك اهلجوم.

 املادة 7 )1( )ي(
العنرصي اذلي يشلك جريمة ضد اإلنسانية الفصل 

األراكن
أن يُرتكب مرتكب اجلريمة فعال الإنسانيا ضد شخص أو أكرث.  - 1

أن يكون ذلك الفعل من األفعال املشار إيلها يف الفقرة 1 من املادة 7 من انلظام األسايس أو يماثل   - 2
يف طابعه أيا من تلك األفعال)29(.

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت طبيعة ذلك الفعل.  - 3
القمع والسيطرة بصورة منهجية من جانب  قائم ىلع  إطار نظام مؤسيس  السلوك يف  يُرتكب  أن   - 4

مجاعة عرقية ضد مجاعة أو مجااعت عرقية أخرى.

ال يمس هذا العنرص اذلي أدرج بسبب الطابع املعقد هلذه اجلريمة حمتوى املقدمة العامة ألراكن اجلرائم.  27

من املفهوم أنه يف حالة مرتكب اجلريمة اذلي يبيق ىلع احتجاز قائم يتم استيفاء هذا الركن إذا اكن مرتكب اجلريمة يعلم   28
بصدور هذا الرفض بالفعل.

من املفهوم أن الطابع يشري إىل طبيعة وخطورة الفعل.  29
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أن ينوي مرتكب اجلريمة من خالل سلوكه اإلبقاء ىلع ذلك انلظام.  - 5

أن يُرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع انلطاق أو منهيج موجه ضد ساكن مدنيني.  - 6

أن يعلم مرتكب اجلريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع انلطاق أو منهيج موجه ضد ساكن   - 7
مدنيني أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك اهلجوم.

 املادة 7 )1( )ك(
اليت تشلك جريمة ضد اإلنسانية الالإنسانية األخرى  األفعال 

األراكن
ابلدنية  أو  العقلية  بالصحة  أو  باجلسم  بالغا  أو رضرا  معاناة شديدة  اجلريمة  مرتكب  يلحق  أن   - 1

بارتكابه فعال الإنسانيا.

املادة 7 من انلظام  1 من  الفقرة  ذا طابع مماثل ألي فعل آخر مشار إيله يف  الفعل  أن يكون ذلك   - 2
األسايس)30(.

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت طبيعة الفعل.  - 3

أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع انلطاق أو منهيج موجه ضد ساكن مدنيني.  - 4

أن يعلم مرتكب اجلريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع انلطاق أو منهيج موجه ضد ساكن   - 5
مدنيني أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك اهلجوم.

املادة 8  جرائم احلرب

مقدمة
ختضع أراكن جرائم احلرب الواردة يف الفقرتني 2 )ج( و )ه( من املادة 8 للقيود املذكورة يف الفقرتني   

2 )د( و )و(، واليت ال تعد أراكنا للجريمة.

وتفرس أراكن جرائم احلرب بموجب الفقرة 2 من املادة 8 من انلظام األسايس يف نطاق اإلطار املنشأ   
اذلي  املسلح  للزناع  ادلويل  القانون  االقتضاء،  عند  ذلك،  يف  بما  املسلح  للزناع  ادلويل  القانون  يف 

ينطبق ىلع الزناع املسلح يف ابلحر.

وفيما يتعلق بالركنني األخريين الوارد ذكرهما بالنسبة للك جريمة:  
ادلويل  لطابعه  أو  نزاع مسلح  لوجود  القانوين  باتلقييم  اجلريمة  مرتكب  قيام  يشرتط  ال  	•

أو غري ادلويل؛
ال يشرتط يف هذا السياق إدراك مرتكب اجلريمة للوقائع اليت تثبت الطابع ادلويل أو غري  	•

ادلويل للزناع؛

الواقعية اليت تثبت وجود انلـزاع املسلح املتضمن يف  بإدراك الظروف  يوجد فقط رشط  	•
تعبري “أن يصدر… يف سياق… ويكون مقرتنا به”.

من املفهوم أن الطابع يشري إىل طبيعة وخطورة الفعل.  30
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املادة 8 )2( )أ(

 املادة 8 )2( )أ(‘1’
العمد القتل  املتمثلة يف  جريمة احلرب 

األراكن
أن يقتل مرتكب اجلريمة شخصا واحدا أو أكرث)31(.  - 1

أن يكون ذلك الشخص أو أوئلك األشخاص ممن تشملهم باحلماية اتفاقية أو أكرث من اتفاقيات   - 2
جنيف لعام 1949.

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت  ذلك الوضع املحيم)32()33(.  - 3

أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح دويل ويكون مقرتنا به)34(.  - 4

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.  - 5

 املادة 8 )2( )أ( ‘2’-1
اتلعذيب املتمثلة يف  جريمة احلرب 

األراكن)35(
أن يوقع مرتكب اجلريمة أملا بدنيا أو معنويا شديدا أو معاناة شديدة لشخص أو أكرث.  - 1

أملا أو معاناة ألغراض من قبيل: احلصول ىلع معلومات أو اعرتاف، أو  أن يوقع مرتكب اجلريمة   - 2
لغرض العقاب أو اتلخويف أو اإلكراه أو ألي سبب يقوم ىلع أي نوع من اتلميزي.

أن يكون ذلك الشخص أو أوئلك األشخاص ممن تشملهم باحلماية اتفاقية أو أكرث من اتفاقيات   - 3
جنيف لعام 1949.

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت  ذلك الوضع املحيم.  - 4

مصطلح “يقتل”  )killed( يرادف معىن عبارة “يتسبب يف موت” )caused death(. وتنسحب هذه احلاشية ىلع لك األراكن   31
اليت تستعمل هذين املفهومني.

املماثل يف لك جريمة منصوص  الركن  أيضا ىلع  32. وتنطبق هذه احلاشية  30 و  املادتني  بالرتابط بني  املعنوي  الركن  يقر هذا   32
عليها يف املادة 8 )2( )أ( ، وىلع هذا الركن يف اجلرائم األخرى يف املادة 8 )2( املتعلق بإدراك الظروف الواقعية اليت تثبت  الوضع 

املحيم لألشخاص أو املمتلاكت بموجب القانون ادلويل ذي الصلة بالزناع املسلح.

فيما يتعلق باجلنسية، من املفهوم أنه يكيف أن يعلم مرتكب اجلريمة بأن الضحية ينتيم إىل طرف خصم  يف الزناع. وترسي   33
هذه احلاشية أيضا ىلع الركن املماثل يف لك جريمة من اجلرائم الواردة يف املادة 8 )2( )أ(.

يشمل تعبري “نزاع مسلح دويل” االحتالل العسكري. وتنطبق هذه احلاشية أيضا ىلع الركن املماثل يف لك جريمة منصوص   34
بموجب املادة 8 )2( )أ(.

بما أن الركن 3 يقتيض أن يكون مجيع الضحايا “أشخاصا مشمولني حبماية” واحدة أو أكرث من اتفاقيات جنيف لعام 1949،   35
فإن هذه األراكن ال تتضمن رشط االحتجاز أو السيطرة الوارد يف أراكن املادة 7 )1( )ه(.
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أن يصدر هذا السلوك يف سياق نزاع مسلح دويل ويكون مقرتنا به.  - 5
أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت و جود نزاع مسلح.  - 6

 املادة 8 )2( )أ( ‘2’-2
الالإنسانية املعاملة  املتمثلة يف  احلرب  جريمة 

األراكن
أن يوقع مرتكب اجلريمة أملا بدنيا أو معنويا شديدا أو معاناة شديدة لشخص أو أكرث.  - 1

أن يكون ذلك الشخص أو أوئلك األشخاص ممن تشملهم باحلماية اتفاقية أو أكرث من اتفاقيات   - 2
جنيف لعام 1949.

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت  ذلك الوضع املحيم.  - 3
أن يصدر هذا السلوك يف سياق نزاع مسلح دويل ويكون مقرتنا به.  - 4

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت  وجود نزاع مسلح.  - 5

 املادة 8 )2( )أ( ‘2’-3
ابليولوجية املتمثلة يف إجراء اتلجارب  جريمة احلرب 

األراكن
أن خيضع مرتكب اجلريمة شخصا واحدا أو أكرث تلجربة بيولوجية معينة.  - 1

أو  الشخص  ذللك  العقلية  أو  ابلدنية  السالمة  أو  الصحة  ىلع  جسيما  خطرا  اتلجربة  تشلك  أن   - 2
أوئلك األشخاص.

أن يكون القصد من اتلجربة غري عاليج وغري مربر بدوافع طبية ولم يضطلع بها ملصلحة ذلك   - 3
الشخص أو أوئلك األشخاص.

أن يكون ذلك الشخص أو أوئلك األشخاص ممن تشملهم باحلماية اتفاقية أو أكرث من اتفاقيات   - 4
جنيف لعام 1949.

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت  ذلك الوضع املحيم.  - 5
أن يصدر هذا السلوك يف سياق نزاع مسلح دويل ويكون مقرتنا به.  - 6

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت  وجود نزاع مسلح.  - 7

 املادة 8 )2( )أ( ‘3’
الشديدة املعاناة  التسبب عمدا يف  املتمثلة يف  جريمة احلرب 

األراكن
أن يتسبب مرتكب اجلريمة يف ألم بدين أو معنوي شديد أو معاناة شديدة أو أرضار بليغة جبسد   - 1

أو بصحة شخص واحد أو أكرث.
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أن يكون ذلك الشخص أو أوئلك األشخاص ممن تشملهم باحلماية اتفاقية أو أكرث من اتفاقيات   - 2
جنيف لعام 1949.

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت  ذلك الوضع املحيم.  - 3

أن يصدر هذا السلوك يف سياق نزاع مسلح دويل ويكون مقرتنا به.  - 4

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت  وجود نزاع مسلح.  - 5

 املادة 8 )2( )أ( ‘4’
املمتلاكت واالستيالء عليها تدمري  املتمثلة يف  جريمة احلرب 

األراكن
نة أو يستويل عليها. أن يدمر مرتكب اجلريمة ممتلاكت معيَّ  - 1

أال تكون هناك رضورة عسكرية تربر اتلدمري أو االستيالء.  - 2

أن يكون اتلدمري أو االستيالء واسع انلطاق وتعسفيا.  - 3

لعام  جنيف  اتفاقيات  من  أكرث  أو  اتفاقية  بموجب  باحلماية  مشمولة  املمتلاكت  هذه  تكون  أن   - 4
.1949

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت  ذلك الوضع املحيم.  - 5

أن يصدر هذا السلوك يف سياق نزاع مسلح دويل ويكون مقرتنا به.  - 6

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت  وجود نزاع مسلح.  - 7

 املادة 8 )2( )أ(‘5’
جريمة احلرب املتمثلة يف اإلراغم ىلع اخلدمة يف صفوف قوات معادية

األراكن
االشرتاك يف عمليات عسكرية  تهديد، ىلع  أو  بفعل  أكرث،  أو  اجلريمة شخصا  يرغم مرتكب  أن   - 1
لقوة  املسلحة  القوات  صفوف  يف  آخر،  بشلك  اخلدمة،  ىلع  أو  الشخص،  ذلك  قوات  أو  بدل  ضد 

معادية.

أن يكون ذلك الشخص أو أوئلك األشخاص ممن تشملهم باحلماية اتفاقية أو أكرث من اتفاقيات   - 2
جنيف لعام 1949.

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت  ذلك الوضع املحيم.  - 3

أن يصدر هذا السلوك يف سياق نزاع مسلح دويل ويكون مقرتنا به.  - 4

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت  وجود نزاع مسلح.  - 5
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 املادة 8 )2( )أ( ‘6’
العادلة املحاكمة  املتمثلة يف احلرمان من  جريمة احلرب 

األراكن
من  باحلرمان  ونظامية  احلصول ىلع حماكمة اعدلة  من  أكرث  أو  اجلريمة شخصا  مرتكب  أن حيرم   - 1

الضمانات القضائية ىلع انلحو املحدد خاصة يف اتفاقييت جنيف اثلاثلة والرابعة لعام 1949.
أن يكون هذا الشخص أو األشخاص ممن تشملهم باحلماية اتفاقية أو أكرث من اتفاقيات جنيف   - 2

لعام 1949.
أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت  ذلك الوضع املحيم.  - 3

أن يصدر هذا السلوك يف سياق نزاع مسلح دويل ويكون مقرتنا به.  - 4
أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت  وجود نزاع مسلح.  - 5

 املادة 8 )2( )أ(‘7’-1
جريمة احلرب املتمثلة يف اإلبعاد أو انلقل غري املرشوع

األراكن
أن يقوم مرتكب اجلريمة بإبعاد أو نقل شخص أو أكرث اىل دولة أخرى أو ماكن آخر.  - 1

اتفاقيات  أو أكرث من  اتفاقية  باحلماية  أو هؤالء األشخاص ممن تشملهم  الشخص  أن يكون هذا   - 2
جنيف لعام 1949.

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت  ذلك الوضع املحيم.  - 3
أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح دويل ويكون مقرتنا به.  - 4

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت  وجود نزاع مسلح.  - 5

 املادة 8 )2( )أ( ‘7’-2
جريمة احلرب املتمثلة يف احلبس غري املرشوع

األراكن
أن حيتجز مرتكب اجلريمة شخصا أو أكرث يف موقع معني أو يواصل احتجازهم.  - 1

اتفاقيات  أو أكرث من  اتفاقية  باحلماية  أو هؤالء األشخاص ممن تشملهم  الشخص  أن يكون هذا   – 2
جنيف لعام 1949.

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت  ذلك الوضع املحيم.  - 3
أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح دويل ويكون مقرتنا به.  - 4

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت  وجود نزاع مسلح.  - 5
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 املادة 8 )2( )أ( ‘8’
الرهائن املتمثلة يف أخذ  جريمة احلرب 

األراكن
أن يعتقل مرتكب اجلريمة شخصا أو أكرث، أو حيتجزهم أو يأخذهم رهائن بأي طريقة أخرى.  - 1

أن يهدد مرتكب اجلريمة بقتل أو إصابة أو مواصلة احتجاز هذا الشخص أو هؤالء األشخاص.  - 2

أن ينوي مرتكب اجلريمة إجبار دولة، أو منظمة دويلة، أو شخص طبييع أو اعتباري، أو جمموعة   - 3
هذا  لسالمة  ضمين  أو  رصيح  كرشط  فعل  أي  عن  االمتناع  أو  فعل  بأي  القيام  ىلع  أشخاص، 

الشخص أو هؤالء األشخاص أو اإلفراج عنه أو عنهم.

اتفاقيات  أو أكرث من  اتفاقية  باحلماية  أو هؤالء األشخاص ممن تشملهم  الشخص  أن يكون هذا   - 4
جنيف لعام 1949.

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت  ذلك الوضع املحيم.  - 5

أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح دويل ويكون مقرتنا به.  - 6

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت  وجود نزاع مسلح.  - 7

املادة 8 )2( )ب(

 املادة 8 )2( )ب( ‘1’
جريمة احلرب املتمثلة يف اهلجوم ىلع املدنيني

األراكن
أن يوجه مرتكب اجلريمة هجوما.  - 1

يف  مبارشة  يشاركون  ال  مدنيني  أفرادا  أو  هذه  بصفتهم  مدنيني  ساكنا  اهلجوم  هدف  يكون  أن   - 2
األعمال احلربية.

أن يتعمد مرتكب اجلريمة جعل هدف اهلجوم الساكن املدنيني بصفتهم هذه أو أفرادا مدنيني ال   - 3
يشاركون مبارشة يف األعمال احلربية.

أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح دويل ويكون مقرتنا به.  - 4

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.  - 5
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 املادة 8 )2( )ب( ‘2’
جريمة احلرب املتمثلة يف اهلجوم ىلع األعيان املدنية

األراكن
أن يوجه مرتكب اجلريمة هجوما.  - 1

أن يكون هدف اهلجوم أعيانا مدنية، أي أعيان ال تشلك أهدافا عسكرية.  - 2

أن يتعمد مرتكب اجلريمة استهداف هذه األعيان املدنية باهلجوم.  - 3

أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح دويل ويكون مقرتنا به.  - 4

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.  - 5

 املادة 8 )2( )ب( ‘3’
جريمة احلرب املتمثلة يف اهلجوم ىلع موظفني مستخدمني أو أعيان 

مستخدمة يف مهمة من مهام املساعدة اإلنسانية أو حفظ السالم
األراكن

أن يوجه مرتكب اجلريمة هجوما.  - 1

أن يكون هدف اهلجوم موظفني مستخدمني أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة   - 2
يف مهمة من مهام املساعدة اإلنسانية أو حفظ السالم عمال بميثاق األمم املتحدة.

املركبات  أو  الوحدات  أو  املواد  أو  املنشآت  أو  املوظفني  هؤالء  جعل  اجلريمة  مرتكب  يتعمد  أن   - 3
املستخدمة ىلع هذا انلحو هدفا للهجوم.

اليت  املركبات ممن حتق هلم احلماية  أو  الوحدات  أو  املواد  أو  املنشآت  أو  املوظفون  أن يكون هؤالء   - 4
توفر للمدنيني أو للمواقع املدنية بموجب قواعد القانون ادلويل املنطبقة ىلع الزناع املسلح.

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت تلك احلماية.  - 5

أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح دويل ويكون مقرتنا به.  - 6

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.  - 7

 املادة 8 )2( )ب( ‘4’
املتمثلة يف تكبيد اخلسائر العرضية يف األرواح واإلصابات  جريمة احلرب 

وإحلاق األرضار بصورة مفرطة
األراكن

أن يشن مرتكب اجلريمة هجوما.  - 1
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أن يكون اهلجوم من شأنه أن يسفر عن خسائر عرضية يف األرواح أو عن إصابات بني املدنيني   - 2
بابليئة  األجل وشديد  انلطاق وطويل  واسع  إحلاق رضر  أو عن  مدنية  بأعيان  إحلاق أرضار  أو عن 

الطبيعية يكون إفراطه واضح بالقياس إىل جممل املزية العسكرية املتوقعة امللموسة املبارشة)36(.
يف  عرضية  خسائر  عن  يسفر  أن  شأنه  من  اهلجوم  بأن  علم  ىلع  اجلريمة  مرتكب  يكون  أن   - 3
واسع  إحلاق رضر  أو عن  مدنية  بأعيان  إحلاق أرضار  أو عن  املدنيني  بني  إصابات  أو عن  األرواح 
املزية  جممل  إىل  بالقياس  واضحا  إفراطه  يكون  الطبيعية  بابليئة  وشديد  األجل  وطويل  انلطاق 

العسكرية املتوقعة امللموسة املبارشة)37(.
أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح دويل ويكون مقرتنا به.  - 4

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.  - 5

 املادة 8 )2( )ب( ‘5’
جريمة احلرب املتمثلة يف اهلجوم ىلع أماكن عزالء)38(

األراكن
أن يهاجم مرتكب اجلريمة واحدة أو أكرث من املدن أو القرى أو املساكن أو املباين.  - 1

أن تكون تلك املدن أو القرى أو املساكن أو املباين مفتوحة لالحتالل بدون مقاومة.  - 2
أال تشلك تلك املدن أو القرى أو املساكن أو املباين أهدافا عسكرية.  - 3

أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح دويل أو يكون مقرتنا به.  - 4
أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.  - 5

 املادة 8 )2( )ب( ‘6’
جريمة احلرب املتمثلة يف قتل أو إصابة شخص اعجز عن القتال

األراكن
أن يقتل مرتكب اجلريمة أو يصيب شخصا أو أكرث.  - 1

أن يكون هذا الشخص أو هؤالء األشخاص يف حالة عجز عن القتال.  - 2

الوقت  ذلك  يف  اجلريمة  مرتكب  يتوقعها  اليت  العسكرية  املزية  إىل  املبارشة”  امللموسة  العسكرية  املزية  “جممل  عبارة  تشري   36
املعلوم. وقد تكون تلك املزية مرتبطة مؤقتا أو جغرافيا بهدف اهلجوم وقد ال تكون كذلك. وكون هذه اجلريمة تقر إماكنية 
تتناول  املسلح. وال  الزناع  الساري ىلع  للقانون  انتهاك  أي  األحوال  بأي حال من  يربر  اتلبيع ال  الرضر  أو  العرضية  اإلصابة 
نشاط  اجلوهري يف حتديد رشعية لك  اتلناسب  وتعكس رشط  احلرب.  قانون مسواغت  قواعد  أو غريها من  احلرب  مربرات 

عسكري يتم يف سياق نزاع مسلح.

يتطلب أن جيري مرتكب  العلم هذا  فإن ركن  العامة”،  4 من “املقدمة  الفقرة  املنصوص عليها يف  العامة  للقاعدة  خالفا   37
اجلريمة حكما قيميا كما موضح فيه، وأن تقدير هذا احلكم القييم جيب أن يكون مبنيا ىلع املعلومات املتاحة ملرتكب 

اجلريمة يف ذلك الوقت. 

إن وجود أشخاص حمميني بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 أو قوات رشطة استبقيت لغرض وحيد هو احلفاظ ىلع القانون   38
وانلظام يف ذلك املاكن ال جيعل يف حد ذاته هذا املاكن هدفا عسكريا.
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العاجز عن  الشخص  تثبت وضع  اليت  الواقعية  بالظروف  اجلريمة ىلع علم  أن يكون مرتكب   - 3
القتال.

أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح دويل أو يكون مقرتنا به.  - 4

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.  - 5

 املادة 8 )2( )ب( ‘7’ - 1
م اهلدنة

َ
َعل املتمثلة يف إساءة استعمال  جريمة احلرب 

األراكن
أن يستعمل مرتكب اجلريمة َعلَم اهلدنة.  - 1

أن يستعمل مرتكب اجلريمة َعلَم اهلدنة للتظاهر بنية اتلفاوض يف حني أن هذه انلية لم تكن   - 2
متوفرة دلى مرتكب اجلريمة.

هلذا  املحظورة  بالطبيعة  علم  ىلع  يكون  أن  يفرتض  أو  علم  ىلع  اجلريمة  مرتكب  يكون  أن   - 3
االستعمال)39(.

أن يسفر السلوك عن وفاة أو إصابة بدنية بالغة.  - 4

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بأن القيام بذلك قد يسفر عن وفاة أو إصابة بدنية بالغة.  - 5

أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح دويل أو يكون مقرتنا به.  - 6

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.  - 7

 املادة 8 )2( )ب( ‘7’ - 2
م الطرف املعادي أو شارته أو 

َ
جريمة احلرب املتمثلة يف إساءة استعمال َعل

العسكري زيه 
األراكن

أن يستعمل مرتكب اجلريمة علم الطرف املعادي أو شارته أو زيه العسكري.  - 1

أن يكون االستعمال اذلي قام به مرتكب اجلريمة حمظورا بموجب القانون ادلويل للزناع املسلح   - 2
أثناء القيام باهلجوم.

ذللك  املحظورة  بالطبيعة  علم  ىلع  يكون  أن  يفرتض  أو  علم  ىلع  اجلريمة  مرتكب  يكون  أن   - 3
االستعمال)40(.

أن يسفر السلوك عن موت أو إصابة بدنية بالغة.  - 4

يقر هذا الركن املعنوي بالرتابط القائم بني املادتني 30 و 32. وتشري عبارة “الطبيعة املحظورة” إىل عنرص عدم الرشعية.  39

يقر هذا الركن املعنوي بالرتابط القائم بني املادتني 30 و 32. وتشري عبارة “الطبيعة املحظورة” إىل عنرص عدم الرشعية.  40
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أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بأن السلوك قد يسفر عن وفاة أو إصابة بدنية بالغة.  - 5

أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح دويل أو يكون مقرتنا به.  - 6

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.  - 7

 املادة 8 )2( )ب( ‘7’ - 3
جريمة احلرب املتمثلة يف إساءة استعمال علم األمم املتحدة أو شاراتها أو 

العسكري زيها 
األراكن

أن يستعمل مرتكب اجلريمة علم األمم املتحدة أو شاراتها أو زيها العسكري.  - 1

أن يكون استعمال مرتكب اجلريمة ذللك حمظورا بموجب القانون ادلويل للزناع املسلح.  - 2

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالطبيعة املحظورة ذللك االستعمال)41(.  - 3

أن يسفر السلوك عن موت أو إصابة بدنية بالغة.  - 4

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بأن السلوك قد يسفر عن وفاة أو إصابة بدنية بالغة.  - 5

أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح ويكون مقرتنا به.  - 6

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.  - 7

 املادة 8 )2( )ب( ‘7’ – 4
املبينة يف  الشعارات املمزية  املتمثلة يف إساءة استعمال  جريمة احلرب 

جنيف اتفاقيات 
األراكن

أن يستعمل مرتكب اجلريمة اإلشارات املمزية التفاقيات جنيف.  - 1

أن يتم هذا االستعمال ألغراض قتايلة)42( بطريقة حمظورة بمقتىض القانون ادلويل للزناع املسلح.  - 2

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالطبيعة املحظورة هلذا االستعمال أو يفرتض أن يكون ىلع   - 3
علم بها)43(.

أن يسفر السلوك عن موت أو إصابة بدنية بالغة.  - 4

30 و 32. فاملعيار املنصوص عليه يف عبارة “أن يكون )…( ىلع علم”  املادتني  القائم بني  بالرتابط  الركن املعنوي  يقر هذا   41
والوارد يف جرائم أخرى نصت عليها املادة 8 )2( )ب( ‘7’ ال يرسي هنا نظرا للطابع املتغري واتلنظييم ذللك احلظر.

األنشطة  ذلك  يشمل  وال  احلربية   باألعمال  مبارشة  بصورة  متصلة  أغراضا  الظروف  هذه  يف  قتايلة”  “أغراض  تعبري  يعين   42
الطبية أو ادلينية أو األنشطة املماثلة.

يقر هذا الركن املعنوي بالرتابط القائم بني املادتني 30 و 32. وتشري عبارة “الطبيعة املحظورة” إىل عنرص عدم الرشعية.  43
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أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بأن السلوك قد يسفر عن وفاة أو إصابة بدنية بالغة.  - 5

أن يصدر السلوك يف سياق نزاع دويل مسلح ويكون مقرتنا به.  - 6

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.  - 7

 املادة 8 )2( )ب( ‘8’
قيام دولة االحتالل، ىلع حنو مبارش أو غري مبارش بنقل بعض من ساكنها 

املدنيني إىل األرض اليت حتتلها، أو إبعاد أو نقل لك ساكن األرض املحتلة أو 
بعضهم داخل هذه األرض أو خارجها

األراكن
أن يقوم مرتكب اجلريمة:  - 1

ىلع حنو مبارش أو غري مبارش، بنقل)44( بعض من ساكنه إىل األرض اليت حيتلها؛ أو )أ( 

بإبعاد أو نقل لك ساكن األرض املحتلة أو بعضهم داخل هذه األرض أو خارجها. )ب( 

أن يصدر السلوك يف سياق نزاع دويل مسلح ويكون مقرتنا به.  - 2

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.  - 3

 املادة 8 )2( )ب( ‘9’
جريمة احلرب املتمثلة يف اهلجوم ىلع أعيان حممية)45(

األراكن
أن يوجه مرتكب اجلريمة هجوما.  - 1

أو  اتلعليمية  أو  ادلينية  لألغراض  املخصصة  املباين  من  أكرث  أو  واحدا  اهلجوم  هدف  يكون  أن   - 2
الفنية أو العلمية أو اخلريية، أو اآلثار اتلارخيية، أو املستشفيات أو األماكن اليت جيمع بها املرىض 

واجلرىح، واليت ال تشلك أهدافا عسكرية.

املباين املخصصة لألغراض ادلينية  أو  أن يتعمد مرتكب اجلريمة جعل هدف اهلجوم هذا املبىن   - 3
أو اتلعليمية أو الفنية أو العلمية أو اخلريية، أو اآلثار اتلارخيية، أو املستشفيات أو األماكن اليت 

جيمع بها املرىض واجلرىح، واليت  ال تشلك أهدافا عسكرية.

أن يصدر السلوك يف سياق نزاع دويل مسلح ويكون مقرتنا به.  - 4

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الفعلية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.  - 5

ثمة حاجة إىل تفسري املصطلح “نقل” وفقا لألحاكم ذات الصلة من القانون اإلنساين ادلويل.  44

إن وجود أشخاص حمميني بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 أو قوات رشطة استبقيت لغرض وحيد هو احلفاظ ىلع القانون   45
وانلظام يف ذلك املاكن ال جيعل يف حد ذاته هذا املاكن هدفا عسكريا.



أراكن اجلرائم

23

 املادة 8 )2( )ب( ‘10’ – 1
التشويه ابلدين املتمثلة يف  جريمة احلرب 

األراكن
أن يعرِّض مرتكب اجلريمة شخصا أو أكرث للتشويه ابلدين، خاصة بإحداث اعهة مستديمة هلذا   - 1
الشخص أو األشخاص، أو بإحداث عجز دائم أو برت يف عضو من أعضائهم أو طرف من أطرافهم.

أن يتسبب السلوك يف موت هذا الشخص أو األشخاص أو تعريض صحتهم اجلسدية أو العقلية   - 2
خلطر شديد.

أال يكون ذلك السلوك مربرا بعالج ذلك الشخص أو أوئلك األشخاص طبيا أو عالج أسنانهم أو   - 3
عالجهم يف املستشىف ولم ينفذ ملصلحة ذلك الشخص أو أوئلك األشخاص )46(.

أن يكون هذا الشخص أو األشخاص خاضعني لسلطة طرف معاد.  - 4

أن يصدر السلوك يف سياق نزاع دويل مسلح ويكون مقرتنا به.  - 5

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.  - 6

 املادة 8 )2( )ب( ‘10’-2
العلمية أو  الطبية  املتمثلة يف إجراء اتلجارب  جريمة احلرب 

األراكن
أن خيضع مرتكب اجلريمة شخصا أو أكرث من شخص تلجربة طبية أو علمية.  - 1

أو  ابلدنية  صحتهم  تعريض  أو  األشخاص،  هؤالء  أو  الشخص  هذا  وفاة  يف  اتلجربة  تتسبب  أن   - 2
العقلية أو سالمتهم خلطر شديد.

أال يكون ذلك السلوك مربرا بعالج ذلك الشخص أو أوئلك األشخاص طبيا أو عالج أسنانهم أو   - 3
عالجهم يف املستشىف ولم ينفذ ملصلحة ذلك الشخص أو أوئلك األشخاص.

أن يكون هذا الشخص أو هؤالء األشخاص خاضعني لسلطة طرف خصم.  - 4

أن يصدر السلوك يف سياق نزاع دويل مسلح، ويكون مقرتنا به.  - 5

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.  - 6

الصحية  احلالة  ال تقتضيه  طيب  إجراء  أي  اجلريمة  بهذه  املتعلقة  األحاكم  وحتظر  اجلريمة.  هذه  يف  كدفع  بالرضا  يعتد  ال   46
اذلين  األشخاص  ىلع  املماثلة  الطبية  الظروف  يف  تطبق  اليت  عموما  املقبولة  الطبية  املعايري  مع  يتفق  وال  املعين،  للشخص 
هم من راعيا الطرف اذلي يقوم بذلك اإلجراء، واذلين ال يكونون حمرومني من حريتهم بأي حال من األحوال. وتنطبق هذه 

احلاشية أيضا ىلع نفس الركن من املادة 8 )2( )ب( ‘10’ – 2.
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 املادة 8 )2( )ب( ‘11’
جريمة احلرب املتمثلة يف القتل أو اإلصابة غدرا

األراكن
أن حيمل مرتكب اجلريمة شخصا أو أكرث من شخص ىلع اثلقة أو االعتقاد بأن من حقهم احلماية،   - 1

أو من واجبهم منح احلماية، بموجب قواعد القانون ادلويل املنطبقة يف الزناع املسلح.
أن ينوي مرتكب اجلريمة خيانة تلك اثلقة أو ذلك االعتقاد.  - 2

أن يقتل مرتكب اجلريمة أو يصيب ذلك الشخص أو أوئلك األشخاص.  - 3
أن يستغل مرتكب اجلريمة تلك اثلقة أو ذلك االعتقاد يف قتل أو إصابة ذلك الشخص أو أوئلك   - 4

األشخاص.
أن يكون ذلك الشخص أو أوئلك األشخاص ممن ينتمون إىل طرف خصم.  - 5

أن يصدر السلوك يف سياق نزاع دويل مسلح، ويكون مقرتنا به.  - 6
أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.  - 7

 املادة 8 )2( )ب( ‘12’
جريمة احلرب املتمثلة يف إسقاط األمان عن اجلميع

األراكن
أن يعلن مرتكب اجلريمة أو يأمر بأنه لن يبىق أحد ىلع قيد احلياة.  - 1

أن يصدر هذا اإلعالن أو األمر بغية تهديد عدو أو القيام بأعمال قتال ىلع أساس أنه لن يبىق أحد   - 2
ىلع قيد احلياة.

اتلابعة هل واليت وجه إيلها  القوات  قيادة أو حتكم فعيل يف  أن يكون مرتكب اجلريمة يف موقع   - 3
اإلعالن أو األمر.

أن يصدر السلوك يف سياق نزاع دويل مسلح ويكون مقرتنا به.  - 4
أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.  - 5

 املادة 8 )2( )ب( ‘13’
أو االستيالء عليها العدو  املتمثلة يف تدمري ممتلاكت  جريمة احلرب 

األراكن
أن يدمر مرتكب اجلريمة ممتلاكت معينة أو يستويل عليها.  - 1

أن تكون هذه املمتلاكت مملوكة لطرف معاد.  - 2
أن تكون هذه املمتلاكت مشمولة باحلماية من اتلدمري أو االستيالء عليها بموجب القانون ادلويل   - 3

للزناع املسلح.
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أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت صفة املمتلاكت.  - 4
أال تكون هناك رضورة عسكرية تربر تدمري املمتلاكت أو االستيالء عليها.  - 5

أن يصدر السلوك يف سياق نزاع دويل مسلح ويكون مقرتنا به.  - 6
أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.  - 7

 املادة 8 )2( )ب( ‘14’
جريمة احلرب املتمثلة يف حرمان راعيا الطرف املعادي من احلقوق أو 

ادلاعوى
األراكن

أمام  معينة  داعوى  أو  حقوق  مقبويلة  إنهاء  أو  تعليق  أو  إلغاء  يف  اجلريمة  مرتكب  يتسبب  أن   - 1
حمكمة من املحاكم.

أن يكون إلغاء أو تعليق أو إنهاء املقبويلة موجها ضد راعيا طرف معاد.  - 2
أن ينوي مرتكب اجلريمة توجيه إلغاء أو تعليق أو إنهاء املقبويلة ضد راعيا طرف معاد.  - 3

أن يصدر السلوك يف سياق نزاع دويل مسلح ويكون مقرتنا به.  - 4
أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.  - 5

 املادة 8 )2( )ب( ‘15’
جريمة احلرب املتمثلة يف اإلجبار ىلع االشرتاك يف عمليات حربية

األراكن
ىلع  شخص  من  أكرث  أو  شخص  بإكراه  اتلهديد،  أو  الفعل  طريق  عن  اجلريمة  مرتكب  يقوم  أن   - 1

االشرتاك يف عمليات حربية ضد بدل ذلك الشخص أو ضد قواته.
أن يكون هذا الشخص أو هؤالء األشخاص من راعيا طرف معاد.  - 2

أن يصدر السلوك يف سياق نزاع دويل مسلح ويكون مقرتنا به.  - 3
أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.  - 4

 املادة 8 )2( )ب( ‘16’
املتمثلة يف انلهب جريمة احلرب 

األراكن
أن يقوم مرتكب اجلريمة باالستيالء ىلع ممتلاكت معينة.  - 1
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أن يتعمد مرتكب اجلريمة حرمان املالك من هذه املمتلاكت واالستيالء عليها لالستعمال اخلاص   - 2
أو الشخيص)47(.

أن يكون االستيالء بدون موافقة املالك.  - 3
أن يصدر السلوك يف سياق نزاع دويل مسلح ويكون مقرتنا به.  - 4

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.  - 5

 املادة 8 )2( )ب( ‘17’
أو األسلحة املسممة السموم  املتمثلة يف استخدام  جريمة احلرب 

األراكن
أن يستخدم مرتكب اجلريمة مادة أو يستخدم سالحا يؤدي استخدامه إىل نفث هذه املادة.  - 1

أن تكون املادة من انلوع اذلي يسبب املوت أو يلحق رضرا جسيما بالصحة يف األحوال العادية   - 2
من جراء خصائصها املسممة.

أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح دويل ويكون مقرتنا به.  - 3

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.  - 4

 املادة 8 )2( )ب( ‘18’
جريمة احلرب املتمثلة يف استخدام الغازات أو السوائل أو املواد أو األجهزة 

املحظورة
األراكن

أن يستخدم مرتكب اجلريمة اغزا أو مادة أخرى مماثلة أو جهازا آخر مماثال.  - 1

أن يكون الغاز أو املادة أو اجلهاز من انلوع اذلي يسبب املوت أو يلحق رضرا جسيما بالصحة يف   - 2
األحوال العادية، من جراء خصائصه اخلانقة أو املسممة)48(.

أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح دويل ويكون مقرتنا به.  - 3

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.  - 4

تشلك  ال  العسكرية  الرضورة  تربره  اذلي  االستيالء  فإن  الشخيص”،  أو  اخلاص  “االستعمال  عبارة  استعمال  من  يتبني  كما   47
جريمة نهب.

ليس يف هذا الركن ما يفرس ىلع أنه حيد، بأي طريقة، من قواعد القانون ادلويل القائمة أو انلاشئة أو يمس بها يف ما يتعلق   48
باستحداث وإنتاج وختزين واستخدام األسلحة الكيميائية.
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 املادة 8 )2( )ب( ‘19’
املحظور الرصاص  املتمثلة يف استخدام  جريمة احلرب 

األراكن
أن يستخدم مرتكب اجلريمة رصاصا معينا.  - 1

ألنه  املسلحة  للمنازاعت  ادلويل  القانون  استخدامه  ينتهك  اذلي  انلوع  من  الرصاص  يكون  أن   - 2
يتمدد أو يتسطح بسهولة يف اجلسم البرشي.

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بأن طبيعة هذا الرصاص جتعل استخدامه يضاعف األلم أو   - 3
اجلرح انلاجم عنه بدون جدوى.

أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح دويل ويكون مقرتنا به.  - 4

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.  - 5

 املادة 8 )2( )ب( ‘20’
جريمة احلرب املتمثلة يف استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أسايلب 

حربية مدرجة يف مرفق انلظام األسايس
األراكن

]ينبيغ صياغة األراكن بعد إدراج األسلحة أو القذائف أو املواد أو األسايلب احلربية يف مرفق للنظام 
األسايس.[

 املادة 8 )2( )ب( ‘21’
الشخصية الكرامة  املتمثلة يف االعتداء ىلع  جريمة احلرب 

األراكن
أن يعامل مرتكب اجلريمة شخصا أو أكرث من شخص معاملة مهينة، أو حيط من كرامتهم، أو   - 1

يعتدي ىلع كرامتهم بأي صورة أخرى)49(.
أن تصل حدة املعاملة املهينة أو احلط من الكرامة أو غري ذلك من االعتداءات إىل احلد اذلي تعترب   - 2

معه عموما من قبيل االعتداء ىلع الكرامة الشخصية.
أن يصدر السلوك يف سياق نزاع دويل مسلح ويكون مقرتنا به.  - 3

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.  - 4

بالنسبة هلذه اجلريمة، يتسع مفهوم تعبري “األشخاص” حبيث يشمل املوىت. ومن املفهوم أنه ال يلزم أن يكون الضحية شخصا   49
الركن اجلوانب ذات الصلة من  للمعاملة املهينة أو احلط من الكرامة أو االعتداء بصورة أخرى. ويرايع هذا  يعلم بتعرضه 

اخللفية اثلقافية للضحية.
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 املادة 8 )2( )ب( ‘22’ – 1
املتمثلة يف االغتصاب جريمة احلرب 

األراكن
أن يعتدي)50( مرتكب اجلريمة ىلع جسد شخص بأن يأيت سلواك ينشأ عنه إيالج عضو جنيس يف   - 1
أي جزء من جسد الضحية أو جسد مرتكب اجلريمة أو ينشأ عنه إيالج أي جسم أو أي عضو 

آخر من اجلسد يف رشج الضحية أو يف فتحة جهازها اتلناسيل مهما اكن ذلك اإليالج طفيفا.
ينجم عن  ما  قبيل  بالقرس، من  أو  باستعماهلا  باتلهديد  أو  القوة  باستعمال  االعتداء  يرتكب  أن   - 2
اخلوف من تعرض ذلك الشخص أو الغري للعنف أو اإلكراه أو االحتجاز أو االضطهاد انلفيس أو 
يعجز عن  االعتداء ىلع شخص  يرتكب  أو   ، بيئة قرسية  باستغالل  أو  السلطة،  استعمال  إساءة 

اتلعبري عن حقيقة رضاه  )51(.

أن يصدر السلوك يف سياق نزاع دويل مسلح ويكون مقرتنا به.  - 3

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.  - 4

 املادة 8 )2( )ب( ‘22’ – 2
املتمثلة يف االستعباد اجلنيس)52( جريمة احلرب 

األراكن
أن يمارس مرتكب اجلريمة إحدى أو مجيع السلطات املتصلة باحلق يف ملكية شخص أو أشخاص   - 1
كأن يشرتيهم أو يبيعهم أو يعريهم أو يقايضهم أو كأن يفرض عليهم ما ماثل ذلك من معاملة 

سابلة للحرية)53(.

أن يدفع مرتكب اجلريمة ذلك الشخص أو أوئلك األشخاص إىل ممارسة فعل أو أكرث من األفعال   - 2
ذات الطابع اجلنيس.

أن يصدر السلوك يف سياق نزاع دويل ويكون مقرتنا به.  - 3

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.  - 4

يراد بمفهوم “االعتداء” أن يكون اعما حبيث ينطبق ىلع اذلكر واألنىث معا.  50

أو بسبب كرب  أو حمدث  قادرا ىلع اإلعراب حقيقة عن رضاه إلصابته بعجز طبييع  الشخص قد ال يكون  أن  املفهوم  من   51
السن. وتنطبق هذه احلاشية أيضا ىلع األراكن املماثلة الواردة يف املادة 8 )2( )ب( ‘22’ – 3 و5و6.

نظرا ملا تتسم به هذه اجلريمة من طابع معقد، فمن املسلم به أن أكرث من شخص قد يشرتكون يف ارتكابها بقصد جنايئ   52
مشرتك.

من املفهوم أن هذا احلرمان من احلرية قد يشمل، يف بعض احلاالت، السخرة أو استعباد الشخص بطرق أخرى، حسبما نص   53
املفهوم أيضا أن  بالرق لعام 1956. ومن  الشبيهة  الرقيق وانلظم واملمارسات  الرق وجتارة  عليه يف االتفاقية اتلكميلية إلبطال 

السلوك الوارد وصفه يف هذا الركن يتضمن االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال.
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 املادة 8 )2( )ب( ‘22’-3
جريمة احلرب املتمثلة يف اإلكراه ىلع ابلغاء

األراكن
أن يدفع مرتكب اجلريمة شخصا أو أكرث إىل ممارسة فعل أو أفعال ذات طابع جنيس، باستعمال   - 1
القوة أو باتلهديد باستعماهلا أو بالقرس، من قبيل ما ينجم عن اخلوف من تعرض ذلك الشخص أو 
أوئلك األشخاص أو الغري للعنف أو اإلكراه أو االحتجاز أو االضطهاد انلفيس أو إساءة استعمال 
السلطة، أو باستغالل بيئة قرسية أو عجز الشخص أو األشخاص عن اتلعبري عن حقيقة رضاهم.

تلك  لقاء  أخرى  فوائد  أو  أموال  ىلع  احلصول  يتوقع  أن  أو  غريه  أو  اجلريمة  مرتكب  حيصل  أن   - 2
األفعال ذي الطابع اجلنيس أو لسبب مرتبط بها.

أن يصدر السلوك يف سياق نزاع دويل مسلح ويكون مقرتنا به.  - 3

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.  - 4

 املادة 8 )2( )ب( ‘22’-4
املتمثلة يف احلمل القرسي جريمة احلرب 

األراكن
العريق ألي  بنية اتلأثري يف اتلكوين  أو أكرث أكرهت ىلع احلمل  امرأة  أن حيبس مرتكب اجلريمة   - 1

جمموعة من املجمواعت الساكنية أو ارتكاب انتهااكت جسيمة أخرى للقانون ادلويل.

أن يصدر السلوك يف سياق نزاع دويل مسلح ويكون مقرتنا به.  - 2

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.  - 3

 املادة 8 )2( )ب( ‘22’-5
القرسي اتلعقيم  املتمثلة يف  جريمة احلرب 

األراكن
أن حيرم مرتكب اجلريمة شخصا أو أكرث من القدرة ابليولوجية ىلع اإلجناب )54(.  - 1

أال يكون ذلك السلوك  مربرا طبيا أو يمليه عالج يف أحد املستشفيات يتلقاه الشخص املعين أو   - 2
األشخاص املعنيون بموافقة حقيقية منهم)55(.

أن يصدر السلوك يف سياق نزاع دويل مسلح ويكون مقرتنا به.  - 3

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.  - 4

ليس املقصود باحلرمان أن يشمل تدابري حتديد النسل غري ادلائمة األثر من انلاحية العملية.  54

من املفهوم أن “املوافقة احلقيقية” ال تشمل املوافقة اليت يتم احلصول عليها باخلداع.  55
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 املادة 8 )2( )ب( ‘22’-6
العنف اجلنيس املتمثلة يف  جريمة احلرب 

األراكن
أن يقرتف مرتكب اجلريمة فعال ذا طابع جنيس ضد شخص أو أكرث أو أن يدفع ذلك الشخص   - 1
باستعماهلا  باتلهديد  أو  القوة  باستعمال   ، جنيس،  طابع  ذي  فعل  ممارسة  إىل  األشخاص  أوئلك  أو 
أو بالقرس، من قبيل ما ينجم عن اخلوف من تعرض ذلك الشخص أو أوئلك األشخاص أو الغري 
أو  السلطة،  استعمال  إساءة  أو  انلفيس  االضطهاد  أو  االحتجاز  أو  اعتقال  أو  اإلكراه  أو  للعنف 

باستغالل بيئة قرسية أو عجز الشخص أو األشخاص عن اتلعبري عن حقيقة رضاهم.

التفاقيات  اجلسيمة  االنتهااكت  خلطورة  مماثلة  اخلطورة  من  درجة  ىلع  السلوك  ذلك  يكون  أن   - 2
جنيف.

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت خطورة ذلك السلوك.   - 3

أن يصدر السلوك يف سياق نزاع دويل مسلح ويكون مقرتنا به.  - 4

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.  - 5

 املادة 8 )2( )ب( ‘23’
املتمثلة يف استخدام األشخاص املحميني كدروع جريمة احلرب 

األراكن
من  غريهم  أو  املدنيني  مواقع  من  أكرث  أو  واحدا  موقعا  يستغل  أو  اجلريمة  مرتكب  ينقل  أن   - 1

األشخاص املحميني بموجب القانون ادلويل املتعلق بالزنااعت املسلحة.

عمليات  محاية  أو  اهلجوم  من  عسكري  هدف  وقاية  السلوك  بهذا  اجلريمة  مرتكب  ينوي  أن   - 2
عسكرية أو تسهيلها أو إاعقتها.

أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح دويل ويكون مقرتنا به.  - 3

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.  - 4

 املادة 8 )2( )ب( ‘24’
جريمة احلرب املتمثلة يف اهلجوم ىلع أعيان أو أشخاص يستخدمون 

اتفاقيات جنيف املبينة يف  املمزية  الشعارات 
األراكن

الطبية أو وسائل  الوحدات  املباين أو  أن يهاجم مرتكب اجلريمة واحدا أو أكرث من األشخاص أو   - 1
أخرى  تعريف  وسيلة  أو  متمزيا  شعارا  ادلويل،  القانون  بموجب  تستعمل،  أخرى  أعيانا  أو  انلقل 

تشري إىل محاية توفرها اتفاقيات جنيف.
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أو وسائل  الوحدات  أو  املباين  أو  املوظفني  اهلجوم هؤالء  اجلريمة  جعل هدف  يتعمد مرتكب  أن   - 2
انلقل أو األعيان اليت تستعمل وسائل اتلعريف هذه.

أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح دويل ويكون مقرتنا به.  - 3

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.  - 4

 املادة 8 )2( )ب( ‘25’
جريمة احلرب املتمثلة يف اتلجويع كأسلوب من أسايلب احلرب

األراكن
أن حيرم مرتكب اجلريمة املدنيني من مواد ال غىن عنها بلقائهم ىلع قيد احلياة.  - 1

أن يتعمد مرتكب اجلريمة جتويع املدنيني كأسلوب من أسايلب احلرب.  - 2

أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح دويل ويكون مقرتنا به.  - 3

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.  - 4

 املادة 8 )2( )ب( ‘26’
جريمة احلرب املتمثلة يف استخدام األطفال أو جتنيدهم أو ضمهم إىل 

املسلحة القوات 
األراكن

أن جيند مرتكب اجلريمة شخصا أو أكرث يف القوات املسلحة الوطنية أو يضمهم إيلها أو يستخدم   - 1
شخصا أو أكرث للمشاركة بصورة فعلية يف األعمال احلربية.

أن يكون هذا الشخص أو األشخاص دون سن اخلامسة عرشة.  - 2

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم، أو يفرتض أن يكون ىلع علم، بأن هذا الشخص أو هؤالء   - 3
األشخاص دون سن اخلامسة عرشة.

أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح دويل ويكون مقرتنا به.  - 4

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.  - 5
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املادة 8 )2( )ج(

 املادة 8 )2( )ج( ‘1’-1
العمد القتل  املتمثلة يف  جريمة احلرب 

األراكن
أن يقتل مرتكب اجلريمة شخصا أو أكرث.  - 1

أو رجال  أو مسعفني  أو مدنيني،  القتال،  إما اعجزين عن  أو األشخاص  الشخص  أن يكون هذا   - 2
دين)56( ممن لم يشاركوا فعال يف القتال.

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف اليت تثبت هذه الصفة .  - 3

أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح ذي طابع غري دويل ويكون مقرتنا به.  - 4

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.  - 5

 املادة 8 )2( )ج( ‘1’-2
التشويه ابلدين املتمثلة يف  جريمة احلرب 

األراكن
مستديمة  بإحداث اعهة  سيما  وال  ابلدين،  للتشويه  أكرث  أو  اجلريمة شخصا  مرتكب  يُعرض  أن   - 1
بهذا الشخص أو األشخاص أو بإحداث عجز دائم أو برت عضو من  أعضائهم أو طرف من أطرافهم.

أال يكون ذلك السلوك مربرا بعالج ذلك الشخص أو أوئلك األشخاص طبيا أو عالج أسنانهم أو   - 2
عالجهم يف املستشىف ولم ينفذ ملصلحة ذلك الشخص أو أوئلك األشخاص.

أن يكون هذا الشخص أو األشخاص إما اعجزين عن القتال، أو مدنيني أو مسعفني أو رجال دين   - 3
ممن لم يشاركوا فعال يف القتال.

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت هذه الصفة.  - 4

أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح ذي طابع غري دويل ويكون مقرتنا به.  - 5

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.  - 6

 املادة 8 )2( )ج( ‘1’-3
القاسية املعاملة  املتمثلة يف  احلرب  جريمة 

األراكن
أن يزنل مرتكب اجلريمة أملا أو معاناة بدنية أو نفسية شديدتني بشخص واحد أو أكرث.  - 1

عبارة “رجال دين” تتضمن األفراد العسكريني غري املقاتلني وغري املنتمني إىل طائفة دينية ممن يقومون بمهمة مشابهة.  56
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أن يكون هذا الشخص أو األشخاص إما اعجزين عن القتال، أو مدنيني، أو مسعفني أو رجال دين   - 2
ممن لم يشاركوا فعال يف القتال.

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت هذه الصفة .  - 3
أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح ذي طابع غري دويل ويرتبط به.  - 4

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.  - 5

 املادة 8 )2( )ج( ‘1’-4
اتلعذيب املتمثلة يف  جريمة احلرب 

األراكن
أن يزنل مرتكب اجلريمة أملا أو معاناة بدنية أو نفسية شديدتني بشخص واحد أو أكرث.  - 1

أن يزنل مرتكب اجلريمة األلم أو املعاناة بقصد احلصول ىلع معلومات أو انزتاع اعرتاف، أو بفرض   - 2
عقوبة أو اتلخويف أو اإلكراه، أو ألي سبب يقوم ىلع اتلميزي من أي نوع.

أن يكون هذا الشخص أو األشخاص إما اعجزين عن القتال، أو مدنيني، أو مسعفني أو رجال دين   - 3
ممن لم يشاركوا فعال يف القتال.

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت هذه الصفة.  - 4
أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح ذي طابع غري دويل ويكون مقرتنا به.  - 5

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.  - 6

 املادة 8 )2( )ج( ‘2’
الشخصية الكرامة  املتمثلة يف االعتداء ىلع  جريمة احلرب 

األراكن
أن يقوم مرتكب اجلريمة بإذالل شخص أو أكرث أو احلط من قدره أو انتهاك كرامته)57(.  - 1

تمثل  بأنها  اجلميع  يسلم  حدا  االنتهااكت  من  غريهما  أو  القدر  من  واحلط  اإلذالل  شدة  تبلغ  أن   - 2
اعتداء ىلع الكرامة الشخصية.

أن يكون هذا الشخص أو األشخاص إما اعجزين عن القتال أو مدنيني، أو مسعفني أو رجال دين   - 3
ممن لم يشاركوا فعال يف القتال.

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت هذه الصفة.  - 4
أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح ذي طابع غري دويل أو يكون مقرتنا به.  - 5

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.  - 6

بالنسبة هلذه اجلريمة، يتسع مفهوم تعبري “األشخاص” حبيث يشمل املوىت. ومن املفهوم أنه ال يلزم أن يكون الضحية شخصا   57
الركن اجلوانب ذات الصلة من  للمعاملة املهينة أو احلط من الكرامة أو االعتداء بصورة أخرى. ويرايع هذا  يعلم بتعرضه 

اخللفية اثلقافية للضحية.



أراكن اجلرائم

34

 املادة 8 )2( )ج( ‘3’
الرهائن املتمثلة يف أخذ  جريمة احلرب 

األراكن
أن يقبض مرتكب اجلريمة ىلع شخص أو أكرث أو حيتجزه أو يأخذه رهينة.  - 1

أن يهدد مرتكب اجلريمة بقتل شخص أو أكرث أو إيذائه أو يستمر يف احتجازه.  - 2
أو  أو شخصية طبيعية  املنظمات ادلويلة  أو إحدى  إكراه إحدى ادلول  ينوي مرتكب اجلريمة  أن   - 3
اعتبارية أو مجاعة من األشخاص ىلع القيام بعمل أو االمتناع عن القيام بعمل كرشط رصيح أو 

ضمين لسالمة هذا الشخص أو األشخاص أو لإلفراج عنه أو عنهم.
أن يكون هذا الشخص أو األشخاص إما اعجزين عن القتال أو مدنيني، أو مسعفني أو رجال دين   - 4

ممن لم يشاركوا فعال يف القتال.
أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت هذه الصفة.  - 5

أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح ذي طابع غري دويل أو يكون مقرتنا به.  - 6
أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.  - 7

 املادة 8 )2( )ج( ‘4’
جريمة احلرب املتمثلة يف إصدار حكم أو تنفيذ حكم اإلعدام بدون 

إجرائية ضمانات 
األراكن

أن يصدر مرتكب اجلريمة حكما ىلع شخص أو أكرث أو ينفذ فيهم أحاكما باإلعدام)58(.  - 1
أن يكون هذا الشخص أو األشخاص إما اعجزين عن القتال أو مدنيني، أو مسعفني أو رجال دين   - 2

ممن لم يشاركوا فعال يف القتال.
أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت هذه الصفة.  - 3

أال يكون ثمة حكم سابق صادر عن حمكمة، أو تكون املحكمة اليت أصدرت احلكم لم تشلك   - 4
اليت  املحكمة  أن  أو  األساسيتني  والزناهة  االستقالل  ضمانيت  توفر  لم  أنها  أي  قانونية”،  “بصفة 
بموجب  بأنه ال غىن عنها  املسلم عموما  األخرى  القضائية  الضمانات  توفر  لم  أصدرت احلكم 

القانون ادلويل)59(.
أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بعدم وجود حكم سابق أو بعدم توفر الضمانات ذات الصلة   - 5

وبرضورة هذه الضمانات أو كونها ال غىن عنها للمحاكمة العادلة.

الوثائق ال تتناول خمتلف صنوف املسؤويلة اجلنائية الفردية كما يه موضحة يف املادتني 25 و 28 من  الواردة يف هذه  األراكن   58
انلظام األسايس.

فيما يتعلق بالركنني 4 و 5، ينبيغ أن تنظر املحكمة، يف ضوء مجيع املالبسات ذات الصلة، فيما اكن اتلأثري املرتاكم للعوامل   59
املتعلقة بالضمانات قد حرم الشخص أو األشخاص من حماكمة اعدلة.
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أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح ذي طابع غري دويل أو يكون مقرتنا به.  - 6

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.  - 7

املادة 8 )2( )ھ()60(

 املادة 8 )2( )ھ(  ‘1’
جريمة احلرب املتمثلة يف اهلجوم ىلع املدنيني

األراكن
أن يوجه مرتكب اجلريمة هجوما.  - 1

مبارشة يف  يشاركون  أفرادا مدنيني ال  أو  اهلجـوم سكـانا مدنيني بصفتهم هذه  أن يكون هدف   - 2
األعمال احلربية. 

أن يتعمد مرتكب اجلريمة جعل هدف اهلجوم الساكن املدنيني بصفتهم هذه أو أفرادا مدنيني ال   - 3
يشاركون مبارشة يف األعمال احلربية.

أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح ذي طابع غري دويل أو يكون مقرتنا به.   - 4

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.  - 5

 املادة 8 )2( )ھ(  ‘2’
أو أشخاص يستعملون  املتمثلة يف اهلجوم ىلع أعيان تستعمل  جريمة احلرب 

اتفاقيات جنيف املبينة يف  املمزية  الشعارات 
األراكن

الطبية أو وسائل  الوحدات  املباين أو  أن يهاجم مرتكب اجلريمة واحدا أو أكرث من األشخاص أو   - 1
انلقل أو أعيان أخرى تستعمل، بموجب القانون ادلويل، شعارا ممزيا أو وسيلة تعريف أخرى تشري 

إىل محاية توفرها اتفاقيات جنيف.

وسائل  أو  الوحدات  أو  املباين  أو  املوظفني  هؤالء  اهلجوم  هدف  جعل  اجلريمة  مرتكب  يتعمد  أن   - 2
انلقل أو األعيان اليت تستعمل وسائل اتلعريف هذه.

أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح ذي طابع غري دويل أو يكون مقرتنا به.  - 3

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.  - 4

.5.RC/Res كما تم تعديلها يف القرار  60
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 املادة 8 )2( )ھ(  ‘3’
جريمة احلرب املتمثلة يف اهلجوم ىلع موظفني مستخدمني أو أعيان 

مستخدمة يف مهمة من مهام املساعدة اإلنسانية أو حفظ السالم
األراكن

أن يوجه مرتكب اجلريمة هجوما.  - 1

أن تستهدف اهلجمات موظفني مستخدمني أو مبان أو منشآت أو مواد أو مركبات مستخدمة  يف   - 2
تقديم املساعدة اإلنسانية أو حفظ السالم، وفقا مليثاق األمم املتحدة.

أن يتعمد مرتكب اجلريمة جعل هؤالء املوظفني أو املباين أو الوحدات أو وسائل انلقل أو املركبات   - 3
املستعملة هدفا هلذا اهلجوم.

أن يكون هؤالء املوظفني أو املباين أو املواد أو الوحدات أو املركبات ممن حتق هلم احلماية اليت توفر   - 4
للمدنيني أو األعيان املدنية بموجب القانون ادلويل الساري ىلع الزنااعت املسلحة.

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت تلك احلماية.  - 5

أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح ذي طابع غري دويل أو يكون مقرتنا به.  - 6

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.  - 7

 املادة 8 )2( )ھ(  ‘4’
املتمثلة يف اهلجوم ىلع األعيان املحمية)61( جريمة احلرب 

األراكن
أن يوجه مرتكب اجلريمة هجوما.  - 1

الفنية  أو  اتلعليمية  أو  ادلينية  املباين املخصصة لألغراض  أو أكرث من  يستهدف اهلجوم مبىن  أن   - 2
أو العلمية أو اخلريية، أو اآلثار اتلارخيية أو املستشفيات أو أماكن جتمع املرىض واجلرىح، اليت ال 

تشلك أهدافا عسكرية.

املباين املخصصة لألغراض ادلينية  أو  أن يتعمد مرتكب اجلريمة جعل هدف اهلجوم هذا املبىن   - 3
أو أماكن جتمع  أو املستشفيات  أو اآلثار اتلارخيية  أو اخلريية،  العلمية  أو  الفنية  أو  أو اتلعليمية 

املرىض واجلرىح اليت ال تشلك أهدافا عسكرية.

أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح ذي طابع غري دويل ويكون مقرتنا به.  - 4

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.  - 5

إن وجود أشخاص حمميني بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 أو قوات رشطة استبقيت لغرض وحيد هو احلفاظ ىلع القانون   61
وانلظام يف ذلك املاكن ال جيعل يف حد ذاته هذا املاكن هدفا عسكريا.
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 املادة 8 )2( )ھ(  ‘5’
املتمثلة يف انلهب جريمة احلرب 

األراكن
أن يقوم مرتكب اجلريمة باالستيالء ىلع ممتلاكت معينة.  - 1

أن يتعمد مرتكب اجلريمة حرمان املالك من هذه املمتلاكت واالستيالء عليها لالستعمال اخلاص   - 2
أو الشخيص)62(.

أن يكون االستيالء بدون موافقة املالك.  - 3

أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح ذي طابع غري دويل ويكون مقرتنا به.  - 4

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.  - 5

 املادة 8 )2( )ھ(  ‘6’ - 1
املتمثلة يف االغتصاب جريمة احلرب 

األراكن
أن يعتدي مرتكب اجلريمة)63( ىلع جسد شخص بأن يأيت سلواك ينشأ عنه إيالج عضو جنيس يف   - 1
أي جزء من جسد الضحية أو جسد مرتكب اجلريمة أو ينشأ عنه إيالج أي جسم أو أي عضو 

آخر من اجلسد يف رشج الضحية أو يف فتحة جهازها اتلناسيل مهما اكن ذلك اإليالج طفيفا.

ينجم عن  ما  قبيل  بالقرس، من  أو  باستعماهلا  باتلهديد  أو  القوة  باستعمال  االعتداء  يرتكب  أن   - 2
اخلوف من تعرض ذلك الشخص أو الغري للعنف أو اإلكراه أو االحتجاز أو االضطهاد انلفيس أو 
عن  يعجز  شخص  ىلع  االعتداء  يرتكب  أو  قرسية،  بيئة  باستغالل  أو  السلطة،  استعمال  إساءة 

اتلعبري عن حقيقة رضاه )64(.

أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح ذي طابع غري دويل ويكون مقرتنا به.  - 3

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.  - 4

تشلك  ال  العسكرية  الرضورة  تربره  اذلي  االستيالء  فإن  الشخيص”،  أو  اخلاص  “االستعمال  عبارة  استعمال  من  يتبني  كما   62
جريمة نهب.

يراد بمفهوم “االعتداء” أن يكون اعما حبيث ينطبق ىلع اذلكر واألنىث معا.  63

أو بسبب كرب  أو حمدث  قادرا ىلع اإلعراب حقيقة عن رضاه إلصابته بعجز طبييع  الشخص قد ال يكون  أن  املفهوم  من   64
السن. وتنطبق هذه احلاشية أيضا ىلع األراكن املماثلة الواردة يف املادة 8 )2( )ه( ‘6’ –3 و 5 و 6.
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 املادة 8 )2( )ھ(  ‘6’–2
املتمثلة يف االستعباد اجلنيس)65( جريمة احلرب 

األراكن
أن يمارس مرتكب اجلريمة إحدى أو مجيع السلطات املتصلة باحلق يف ملكية شخص أو أشخاص   - 1
كأن يشرتيهم أو يبيعهم أو يعريهم أو يقايضهم أو كأن يفرض عليهم ما ماثل ذلك من معاملة 

سابلة للحرية )66(.

أن يدفع مرتكب اجلريمة ذلك الشخص أو أوئلك األشخاص إىل ممارسة فعل أو أكرث من األفعال   - 2
ذات الطابع اجلنيس.

أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح ذي طابع غري دويل ويكون مقرتنا به.  - 3

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.  - 4

 املادة 8 )2( )ھ(  ‘6’–3
جريمة احلرب املتمثلة يف اإلكراه ىلع ابلغاء

األراكن
أن يدفع مرتكب اجلريمة شخصا أو أكرث إىل ممارسة فعل أو أفعال ذات طابع جنيس، باستعمال   - 1
القوة أو باتلهديد باستعماهلا أو بالقرس، من قبيل ما ينجم عن اخلوف من تعرض ذلك الشخص أو 
أوئلك األشخاص أو الغري للعنف أو اإلكراه أو االحتجاز أو االضطهاد انلفيس أو إساءة استعمال 
السلطة، أو باستغالل بيئة قرسية أو عجز الشخص أو األشخاص عن اتلعبري عن حقيقة رضاهم.

تلك  لقاء  أخرى  فوائد  أو  أموال  ىلع  احلصول  يتوقع  أن  أو  غريه  أو  اجلريمة  مرتكب  حيصل  أن   - 2
األفعال ذات الطابع اجلنيس أو لسبب مرتبط بها.

أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح ذي طابع غري دويل ويكون مقرتنا به.  - 3

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.  - 4

نظرا ملا تتسم به هذه اجلريمة من طابع معقد، فمن املسلم به أن أكرث من شخص قد يشرتكون يف ارتكابها بقصد جنايئ   65
مشرتك.

من املفهوم أن هذا احلرمان من احلرية قد يشمل، يف بعض احلاالت، السخرة أو استعباد الشخص بطرق أخرى، حسبما نص   66
املفهوم أيضا أن  بالرق لعام 1956. ومن  الشبيهة  الرقيق وانلظم واملمارسات  الرق وجتارة  عليه يف االتفاقية اتلكميلية إلبطال 

السلوك الوارد وصفه يف هذا الركن يتضمن االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال.
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 املادة 8 )2( )ھ( ‘6’–4
املتمثلة يف احلمل القرسي  جريمة احلرب 

األراكن
العريق ألي  بنية اتلأثري يف اتلكوين  أو أكرث أكرهت ىلع احلمل  امرأة  أن حيبس مرتكب اجلريمة   - 1

جمموعة من املجمواعت الساكنية أو ارتكاب انتهااكت جسيمة أخرى للقانون ادلويل.
أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح ذي طابع غري دويل ويكون مقرتنا به.  - 2

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.  - 3

 املادة 8 )2( )ھ( ‘6’–5
القرسي اتلعقيم  املتمثلة يف  جريمة احلرب 

األراكن
أن حيرم مرتكب اجلريمة شخصا أو أكرث من القدرة ابليولوجية ىلع اإلجناب)67(.  - 1

أال يكون ذلك السلوك  مربرا طبيا أو يمليه عالج يف أحد املستشفيات يتلقاه الشخص املعين أو   - 2
األشخاص املعنيون بموافقة حقيقية منهم )68(.

أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح ذي طابع غري دويل ويكون مقرتنا به.  - 3
أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.  - 4

 املادة 8 )2( )ھ( ‘6’–6
العنف اجلنيس املتمثلة يف  جريمة احلرب 

األراكن
أن يقرتف مرتكب اجلريمة فعال ذا طبيعة جنسية ضد شخص أو أكرث أو أن يُرغم ذلك الشخص   - 1
باستعماهلا  باتلهديد  أو  القوة  باستعمال  طبيعة جنسية  فعل ذي  ممارسة  األشخاص ىلع  أوئلك  أو 
أو بالقرس، من قبيل ما ينجم عن اخلوف من تعرض ذلك الشخص أو أوئلك األشخاص أو الغري 
للعنف أو اإلكراه أو االحتجاز أو االضطهاد انلفيس أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغالل بيئة 

قرسية أو عجز الشخص أو األشخاص عن اتلعبري عن حقيقة رضاهم.
أن يكون السلوك خطريا بدرجة يعترب معها انتهااك من االنتهااكت اجلسيمة للمادة 3 املشرتكة من   - 2

اتفاقيات جنيف.
أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت خطورة ذلك السلوك.   - 3

أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح ذي طابع غري دويل ويكون مقرتنا به.  - 4

ال يقصد باحلرمان أن يشمل تدابري منع احلمل غري ادلائمة األثر من انلاحية العملية.  67

من املفهوم أن “املوافقة احلقيقية” ال تشمل املوافقة اليت يتم احلصول عليها باخلداع.  68
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أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.  -5

 املادة 8 )2( )ھ( ‘7’
جريمة احلرب املتمثلة يف استخدام األطفال أو جتنيدهم أو ضمهم إىل 

املسلحة القوات 
األراكن

أن جيند مرتكب اجلريمة شخصا أو أكرث يف القوات املسلحة أو جمموعة مسلحة أو يضمهم إيلها   - 1
أو يستخدم شخصا أو أكرث للمشاركة بصورة فعلية يف األعمال احلربية .

أن يكون ذلك الشخص أو أوئلك األشخاص دون سن اخلامسة عرشة.  - 2
أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم، أو يفرتض أن يكون ىلع علم، بأن ذلك الشخص أو أوئلك   - 3

األشخاص دون سن اخلامسة عرشة.
أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح ذي طابع غري دويل، ويكون مقرتنا به.  - 4

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.  - 5

 املادة 8 )2( )ھ( ‘8’
املدنيني املتمثلة يف ترشيد  جريمة احلرب 

األراكن
1 -  أن يأمر مرتكب اجلريمة بترشيد الساكن املدنيني.

أال يكون هلذا األمر ما يربره تلوفري األمن للمدنيني املعنيني أو لرضورة عسكرية.  - 2
أن يكون مرتكب اجلريمة قادرا ىلع إحداث هذا الترشيد من خالل إصدار هذا األمر.  - 3

أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح ذي طابع غري دويل ويكون مقرتنا به.  - 4
أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.  - 5

 املادة 8 )2( )ھ( ‘9’
جريمة احلرب املتمثلة يف القتل أو اإلصابة غدرا

األراكن
من  بأن  االعتقاد  أو  اثلقة  ىلع  املقاتلني  اخلصوم  من  مقاتال  خصما  اجلريمة  مرتكب  حيمل  أن   - 1
حقهم احلماية، أو من واجبهم منح احلماية، بموجب قواعد القانون ادلويل املنطبقة يف الزناع املسلح.

أن ينوي مرتكب اجلريمة خيانة تلك اثلقة أو ذلك االعتقاد.  - 2
أن يقتل مرتكب اجلريمة أو يصيب ذلك الشخص أو أوئلك األشخاص.  - 3

أن يستغل مرتكب اجلريمة تلك اثلقة أو ذلك االعتقاد يف قتل أو إصابة ذلك الشخص أو أوئلك   - 4
األشخاص.
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أن يكون ذلك الشخص أو أوئلك األشخاص  ممن ينتمون إىل طرف خصم.  - 5
أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح ذي طابع غري دويل ويكون مقرتنا به.  - 6

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.  - 7

 املادة 8 )2( )ھ( ‘10’
جريمة احلرب املتمثلة يف إسقاط األمان عن اجلميع

األراكن
أن يعلن مرتكب اجلريمة أو يأمر بأنه لن يبىق أحد ىلع قيد احلياة.  - 1

أن يصدر هذا اإلعالن أو األمر بغية تهديد عدو أو القيام بأعمال قتايلة ىلع أساس أنه لن يبىق   - 2
أحد ىلع قيد احلياة.

اتلابعة هل واليت وجه إيلها  القوات  قيادة أو حتكم فعيل يف  أن يكون مرتكب اجلريمة يف موقع   - 3
اإلعالن أو األمر.

أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح ذي طابع غري دويل ويكون مقرتنا به.  - 4
أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.  - 5

 املادة 8 )2( )ھ( ‘11’-1
التشويه ابلدين املتمثلة يف  جريمة احلرب 

األراكن
مستديمة  بإحداث اعهة  سيما  وال  ابلدين،  للتشويه  أكرث  أو  اجلريمة شخصا  مرتكب  يُعرض  أن   - 1
بهذا الشخص أو األشخاص أو بإحداث عجز دائم أو برت عضو من  أعضائهم أو طرف من أطرافهم.
أو  ابلدنية  صحتهم  تعريض  أو  األشخاص  أوئلك  أو  الشخص  ذلك  وفاة  يف  السلوك  يتسبب  أن   - 2

العقلية أو سالمتهم خلطر شديد.
أال يكون ذلك السلوك مربرا بعالج ذلك الشخص أو أوئلك األشخاص طبيا أو عالج أسنانهم أو   - 3

عالجهم يف املستشىف ولم ينفذ ملصلحة ذلك الشخص أو أوئلك األشخاص )69(.

أن يكون ذلك الشخص أو أوئلك األشخاص خاضعني لسلطة طرف آخر يف الزناع.   - 4

أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح ذي طابع غري دويل ويكون مقرتنا به.  - 5

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.  - 6

الصحية  احلالة  ال تقتضيه  طيب  إجراء  أي  اجلريمة  بهذه  املتعلقة  األحاكم  وحتظر  اجلريمة.  هذه  يف  كدفع  بالرضا  يعتد  ال   69
اذلين  األشخاص  ىلع  املماثلة  الطبية  الظروف  يف  تطبق  اليت  عموما  املقبولة  الطبية  املعايري  مع  يتفق  وال  املعين،  للشخص 
هم من راعيا الطرف اذلي يقوم بذلك اإلجراء، واذلين ال يكونون حمرومني من حريتهم بأي حال من األحوال. وتنطبق هذه 

احلاشية أيضا ىلع نفس الركن من املادة 8 )2( )ه( ‘11’-2.
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 املادة 8 )2( )ھ( ‘11’-2
العلمية أو  الطبية  املتمثلة يف إجراء اتلجارب  جريمة احلرب 

األراكن
أن خيضع مرتكب اجلريمة شخصا أو أكرث تلجربة طبية أو علمية.  - 1

أو  ابلدنية  صحتهم  تعريض  أو  األشخاص،  أوئلك  أو  الشخص  ذلك  وفاة  يف  اتلجربة  تتسبب  أن   - 2
العقلية أو سالمتهم خلطر شديد.

أال يكون ذلك السلوك مربرا بعالج ذلك الشخص أو أوئلك األشخاص طبيا أو عالج أسنانهم أو   - 3
عالجهم يف املستشىف ولم ينفذ ملصلحة ذلك الشخص أو أوئلك األشخاص.

أن يكون ذلك الشخص أو أوئلك األشخاص خاضعني لسلطة طرف آخر يف الزناع.  - 4

أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح ذي طابع غري دويل ويكون مقرتنا به.  - 5

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.  - 6

 املادة 8 )2( )ھ( ‘12’
أو االستيالء عليها العدو  املتمثلة يف تدمري ممتلاكت  جريمة احلرب 

األراكن
أن يدمر مرتكب اجلريمة ممتلاكت معينة أو يستويل عليها.  - 1

أن تكون تلك املمتلاكت مملوكة لطرف خصم.  - 2

أن تكون تلك املمتلاكت مشمولة باحلماية من اتلدمري أو االستيالء بموجب القانون ادلويل للزناع   - 3
املسلح.

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت صفة هذه املمتلاكت.  - 4

أال تكون هناك رضورة عسكرية تقتيض تدمري املمتلاكت أو االستيالء عليها.  - 5

أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح ذي طابع غري دويل ويكون مقرتنا به.  - 6

أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.  - 7
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 املادة 8 )2( )ه( ‘13’)70(
املسّممة أو األسلحة  السموم  باستخدام  اليت ترتكب  جريمة احلرب 

األراكن
أن يستخدم مرتكب اجلريمة مادة أو يستخدم سالحاً يؤدي استخدامه إىل نفث هذه املادة.  - 1

بالصحة يف األحوال العادية  أن تكون املادة من انلوع اذلي يسبب املوت أو يلحق رضراً جسيماً   - 2
من جراء خصائصها املسممة.

أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح ذي طابع غري دويل ويكون مقرتناً به.  - 3

أن يكون اجلاين ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلّح.  - 4

 املادة 8 )2( )ه( ‘14’)71(
جريمة احلرب اليت ترتكب باستخدام الغازات أو السوائل أو املواد أو 

املحظورة األجهزة 
األراكن

أن يستخدم مرتكب اجلريمة اغزاً أو مادة مماثلة أو جهازاً آخر مماثالً.  - 1
أن يكون الغاز أو املادة أو اجلهاز من انلوع اذلي يسبب املوت أو يلحق رضراً جسيماً بالصحة يف   - 2

األحوال العادية، من جراء خصائصه اخلانقة أو املسّممة)72(.
أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح ذي طابع غري دويل ويكون مقرتناً به.  - 3

أن يكون اجلاين ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.  - 4

 املادة 8 )2( )ه( ‘15’)73(
املحظور الرصاص  باستخدام  اليت ترتكب  جريمة احلرب 

األراكن
أن يستخدم مرتكب اجلريمة رصاصاً معيناً.  - 1

الرسمية جلمعية ادلول األطراف نلظام روما األسايس  الوثائق  الرسمية  الوثائق  انظر  RC/Res.5؛  القرار  تعديلها يف  تم  كما   70
للمحكمة اجلنائية ادلويلة، املؤتمر االستعرايض، كمباال، 31 أيار/مايو – 11 حزيران/يونيه 2010)منشور املحكمة اجلنائية ادلويلة 

RC/11(، اجلزء اثلاين.

مكرراً.  71

ليس يف هذا الركن ما يفرس ىلع أنه حيد، بأي طريقة، من قواعد القانون ادلويل القائمة أو انلاشئة أو يمس بها فيما يتعلق   72
باستحداث وإنتاج وختزين واستخدام األسلحة الكيميائية.

كما تم تعديلها يف القرار RC/Res.5؛ انظر الوثائق الرسمية جلمعية ادلول األطراف نلظام روما األسايس للمحكمة اجلنائية   73
اجلزء   ،)11/RC ادلويلة  اجلنائية  املحكمة  2010)منشور  11 حزيران/يونيه   – أيار/مايو   31 كمباال،  االستعرايض،  املؤتمر  ادلويلة  

اثلاين.
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ألنه  املسلحة  للمنازاعت  ادلويل  القانون  استخدامه  ينتهك  اذلي  انلوع  من  الرصاص  يكون  أن   - 2
يتمدد أو يتسطح بسهولة يف جسم اإلنسان.

دون  يفاقم  استخدامها  الرصاصات جتعل  هذه  طبيعة  بأن  اجلريمة ىلع علم  أن يكون مرتكب   - 3
جدوى املعاناة أو اجلراح انلامجة عنه.

أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح ذي طابع غري دويل ويكون مقرتناً به.  - 4
أن يكون مرتكب اجلريمة ىلع علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلّح.  - 5

 املادة 8 مكرراً)74(
العدوان جريمة 

مقدمة
من املفهوم أن عبارة العمل العدواين تنطبق ىلع أي من األعمال املشار إيلها يف الفقرة 2 من املادة 8   -1

مكرراً.
املسلحة  القوة  استعمال  إذا اكن  ملا  قانونياً  تقييماً  أجرى  قد  اجلريمة  مرتكب  أن  إثبات  يلزم  ال   -2

يتناىف مع ميثاق األمم املتحدة.
لكمة »واضحاً« يه وصف موضويع.  -3

ال يلزم إثبات أن مرتكب اجلريمة قد أجرى تقييماً قانونياً للطابع »الواضح« النتهاك ميثاق األمم   -4
املتحدة.

األراكن
قيام مرتكب اجلريمة بتخطيط عمل عدواين أو بإعداده أو بدئه أو تنفيذه.  -1

أو  السيايس  العمل  يف  فعاًل  اتلحكم  من  يمّكنه  وضع  يف  شخص)75(  اجلريمة  مرتكب  كون   -2
العسكري لدلولة اليت ارتكبت العمل العدواين أو من توجيه هذا العمل.

ارتكاب العمل العدواين – املتمثل يف استعمال القوة املسلحة من جانب دولة ما ضد سيادة دولة   -3
أخرى أو سالمتها اإلقليمية أو استقالهلا السيايس أو بأي صورة أخرى تتعارض مع ميثاق األمم 

املتحدة.
هذا  ىلع  املسلّحة  القوة  استعمال  أن  تثبت  اليت  الواقعية  للظروف  مدراك  اجلريمة  مرتكب  كون   -4

انلحو يتعارض مع ميثاق األمم املتحدة.
 واضحاً مليثاق األمم املتحدة.

ً
العمل العدواين يشلك، حبكم طابعه وخطورته ونطاقه، انتهااك  -5

األمم  مليثاق  الواضح  االنتهاك  هذا  تثبت  اليت  الواقعية  للظروف  مدراك  اجلريمة  مرتكب  كون   -6
املتحدة.

كما تم تعديلها يف القرار RC/Res.6؛ انظر الوثائق الرسمية جلمعية ادلول األطراف نلظام روما األسايس للمحكمة اجلنائية   74
اجلزء   ،)11/RC ادلويلة  اجلنائية  املحكمة  2010)منشور  حزيران/يونيه   11  – أيار/مايو   31 كمباال،  االستعرايض،  املؤتمر  ادلويلة، 

اثلاين.

75  فيما يتعلق بالعمل العدواين، قد يوجد أكرث من شخص واحد تنطبق عليهم هذه املعايري.
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