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المقدمة
أول :موضوع الدراسة:
ً

مما ال شك فيه أن البيئةة تُعةد مةن أأةم أنعةم اا هةبحانه وتعةالى لمةى اسنهةان ،كمةا أناةا تُعةد
ت ارثًةةا مشةةترًكا لننهةةانية ،ومةةن ثةةم فةةمن حمايتاةةا لةةم تقتهةةر لمةةى دولةةة بعيناةةا ،ال هةةيما إ ا الح نةةا أن

اآلثار الناجمة لن انتااكات البيئة ال تقتهر لمى دولة واحدة ،بل قد يمتد إلى دول الجوار ،وال نبالغ

قاطعةا بةسن تُبة ل الجاةود
دوليةا
امةا ً
ً
إ ا قمنا أنه قد يمة المجتمة الةدولي بسهةر  ،ومةن ثةم فةمن أنةاك التد ً
الدوليةةة المدمةةة لحمايةةة البيئةةة ،وحفة هةةممتاا مةةن اه طةةار ،ولمةةى وجةةه ال هةةو فةةي وقةةت الهةةمم

ودمن الحرب.

وال ي ف ةةى لم ةةى أح ةةد اهن م ةةا تتع ةةرل ل ةةه البيئ ةةة ف ةةي ةةل اهو ةةا والهة ةرالات والح ةةروب

الحالي ةةة الت ةةي يم ةةر با ةةا الع ةةالم ،وال ه ةةيما منطقتن ةةا العربي ةةة الت ةةي انتش ةةرت فيا ةةا الهة ةرالات والح ةةروب

ةمبا فةةي البيئةةة ،وتاةةدد هةةائر الكائنةةات الحيةةة،
الدا ميةةة ،وال م ةراف فةةي أن الحةةرب بكافةةة هةةورأا تةةؤثر هة ً
مم في جمي ال روف المحيطة باهنوا الحية ،وال يقتهر تسثيرأا لمى بقعة معينة،
ومن ثم تُحدث ً
أو فترة دمنية محددة ،بل قد يمتد تسثيرأا إلى فترات طويمة من الدمن.

فعمى هبيل المثال أ ارت دراهة بحثية يابانية أن بعةل آثةار مةن مموثةات الاةواف اسشةعالية

نتيجةةة حةةرب الواليةةات المتحةةدة اهمريكيةةة لمةةى العةراق قةةد وهةةمت إلةةى مدينةةة كانةةا ادوا اليابانيةةة ،وكة لك

أحرقةةت القنابةةل التةةي تةةم إلقافأ ةا فةةي الحةةرب الفيتناميةةة ،ح ةوالي أكثةةر مةةن مميةةوني فةةدان مةةن اه ار ةةي
لامةا -نحةو  23فةي المائةة
الدرالية ،وأي ً ةا دمةرت الحةرب اهأميةة فةي كمبوديةا –لمةى مةدع لشةرين ً
من الغابات.
ولعل أ ر أ اهمثمة أي البيئة الهورية إ أناا لم تهمم مةن الكةوارث الناجمةة لةن الن ادلةات

ار جمة ،من تدمير أشجار معمرة من مئات الهةنين ،وتةدمير
المهمحة الدائرة أناك ،فقد لحق باا أ رًا
غابات قد تحتاج إلى مئات الهنين لتعود كما كانت تدين اهرل الهورية.
بالغا لمى البيئة ،والتي تمثل ت ارثًةا
تؤثر ًا
ومن ثم يمكن القول بسن الحروب بكافة هورأا ًا
تسثير ً
مشترًكا لننهانية ،اهمر ال ي يترتب لميه إثارة المهئولية القانونية الدولية لن انتااكات البيئة ،ولكن
ما يعنينا في أ ا البحث أو المهئولية الجنائية الدولية ،ول ا هةيكون مو ةو الد ارهةة فةي أة ا البحةث
"المسئئئولية الجنائيئئة الدوليئئة عئئن انتياكئئات البيئئئة فئئي ضئئوء النظئئام األساسئئي لممحكمئئة الجنائيئئة

الدولية".
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ثانيا :تساؤلت الدراسة:
ً
في

ئيهيا مؤدا "ماأية المهئولية الجنائية الدولية لن انتااكةات البيئةة
تدور الدراهة حول تهاؤًال ر ً
وف الن ام اههاهي لممحكمة الجنائية الدولية؟" ،ويتفر لن أ ا التهاؤل الرئيهي لدة تهاؤالت

فرلية مناا ما يمي:

 )0ماأية المهئولية الدولية لن انتااكات البيئة؟
 )3ما أو اهها

القانوني لممهئولية الدولية لن اه رار البيئية؟
ةةوف الن ةةام اههاهةةي لممحكمةةة الجنائيةةة

 )2مةةا أةةو التكييةةف القةةانوني لمج ةرائم البيئيةةة فةةي

الدوليةةة؟ أو بمعنةةى أدق أةةل يمكةةن التبةةار الجةرائم التةةي تشةةمل التةةدمير البيئةةي واالهةةتيمف
مة ،قد تؤدي الةى أجةر وتةدمير آالف

لمى اه ار ي بحجة إقامة مشاري اهتثمارية
الهكان ،من الجرائم التي تد ل في نطاق ا تها

المحكمة الجنائية الدولية؟

 )2وا ا كانةةت الج ةرائم البيئيةةة تةةد ل فةةي نطةةاق اال تهةةا

المو ةةولي لممحكمةةة الجنائيةةة

الدولية فما أو مدع المهئولية الجنائية الدولية لمنتاكي الجرائم البيئية؟
 )3وأةةل مةةن الممكةةن تحريةةك الةةدلوع الجنائيةةة

ةةدأم فةةي

ةةوف الن ةةام اههاهةةي لممحكمةةة

الجنائية الدولية؟
ثالثًا :منيج الدراسة:
يهةةعى الباحةةث مةةن ةةمل أ ة الد ارهةةة اسجابةةة لمةةى التهةةاؤالت الهةةابقة ،و لةةك مةةن ةةمل
الم ةةنال الق ةةانوني الة ة ي ه ةةوف يه ةةالد الباح ةةث ف ةةي د اره ةةة وتحمي ةةل أحك ةةام الن ةةام اههاه ةةي لممحكم ةةة
الجنائية الدولية من أجل التوهل إلى التكييف القانوني الهحيح لمجرائم البيئية في

وف أ ا الن ام،

ف ًم لن أن أة ا المةنال هيهةالد الباحةث لمةى تطبيةق قوالةد المهةئولية القانونيةة الدوليةة فةي نطةاق
المجةال البيئةي ،اهمةر الة ي قةد يهةتدلي تحريةك الةدلوع الجنائيةة أمةام المحكمةة الجنائيةة الدوليةة
مرتكبي الجرائم البيئية.

3

ةد

خامساً :تقسيمات الدراسة:
تسهيها لمى ما هبق هنقهم الدراهة إلى ثمثة مباحث ،و لك لمى النحو التالي:
ً
 المبحث األول :ماىية المسؤولية الدولية عن انتياكات البيئة
 المطمب اهول :تعريف المهئولية الدولية لن انتااكات البيئة
 المطمب الثاني :اهها

القانوني لممهئولية الدولية لن اه رار البيئية

 المبحث الثاني :المسئولية الجنائية الدولية عن الجرائم البيئية
 المطمب اهول :التكييف القانوني لمجرائم البيئيةة فةي

ةوف الن ةام اههاهةي لممحكمةة

الجنائية الدولية
 المطمب الثاني :المهئولية الجنائية الدولية لمرتكبي الجرائم البيئية
 المبحث الثالث :كيفية تحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائيئة الدوليئة عئن الجئرائم
البيئية
 المطمب اهول :تحريك الدلوع الجنائية لن طريق إحالة الحالة.
 المطمب الثاني :تحريك الدلوع الجنائية من قبل المدلي العام لممحكمة
 الخاتمة
 أوًال :النتائل.
ثانيا :التوهيات:

ً

 قائمة المراجع
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المبحث األول

ماىية المسؤولية الدولية عن انتياكات البيئة
يهعى الباحث من مل أ ا المبحث إلى بيان ماأية المهئولية الدولية لن انتااكات البيئةة،
و لةةك مةةن ةةمل تقهةةيمه إلةةى مطمبةةينب حيةةث يتنةةاول المطمةةب اهول تعريةةف المهةةئولية الدوليةةة لةةن

انتااكةةات البيئةةة ،فةةي حةةين يتنةةاول المطمةةب الثةةاني اههةةا
البيئية.

القةةانوني لممهةةئولية الدوليةةة لةةن اه ةرار

المطمب األول

تعريف المسئولية الدولية عن انتياكات البيئة
تُع ة ةةرف المه ة ةةؤولية الدولي ة ةةة ( )International Responsibilityطبقً ة ةةا لمن ري ة ةةة التقميدي ة ةةة
ةدم الدولةةُ التةةي تةةستي لمة ًةم
ةام القةةانوني الة ي بمقت ةةا تمتة ُ
هشة ا القةةانون الةةدولي العةةام بسناةةا " الن ة ُ
رر من أ ا العمل"(.)0
غير مشرو طبقًا لمقانون الدولي العام بتعويل الدولة التي لحقاا
ٌ
ويمحة ة أن الفق ةةه التقمي ةةدي ك ةةان ق ةةد درج لم ةةى التب ةةار المه ةةؤولية الدولي ةةة ال تنش ةةس إ اال ب ةةين
ُ
دولتين( ،)3إ اال أن االتجا الحديث وان كان ُيقر بسن المهؤولية الدولية تنشس بين الدول كمفا ٍ
ةوم أها ،

(  )0لممديد من التفاهيل حول تعريف المهؤولية الدولية ان ر :شارل روهو ،القانون الدولي العام م التعمق،
0740م،

036-015ب همير محمد فا ل ،المهئولية الدولية لن اه رار الناتجة لن اهت دام الطاقة النووية

في وقت الهمم ،رهالة دكتو ار  ،كمية الحقوق ،جامعة القاأرة 0754 ،م،

23ب د .محمد طمعت الغنيم ،اهحكام

العامة في قانون اهمم ..قانون الهمم ،منشسة المعارف ،اسهكندرية0751 ،م،

647-646ب همح الدين لبد

الع يم محمد ميل ،المهئولية المو ولية في القانون الدولي العام ،رهالة دكتو ار  ،جامعة لين شم  ،كمية الحقوق،
3113م،

.46

وك لك راج :
- Dixon, Martin and Mc Corquodale Rebort: Cases and Material on International
Law, third edition, Black Stone press limited, p. 429.
- Rousseau, Charles: Droit International Public, onzieme edition, Paris, 1987, P.
104.
( )3من أمثال أؤالف الفقااف :د .لمي هادق أبو أيف .ان ر :د .لمى هادق أبو أيف ،القانون الدولي العام،
منشسة المعارف ،اسهكندرية ،بدون هنة نشر ،ط،03

.323
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إ اال أنةةه ال ينفةةي إمكانيةةة قياماةةا بةةين أشة ا

القةةانون الةةدولي كافةةة ،ف ة ًةم لةةن اهفةراد ،وأةةو مةةا تبنةةا

المتحدة(.)0
مشرو مهؤولية الدول الهادرة لن لجنة القانون الدولي باهُمم ُ

ومن الممح أي ً ا أنه قد ط أر تطور كبير لمى مفاوم مهئولية الدولة ،فبعد أن توه نطاق
مفاوم مهئولية الدولة ال ي أهبح أكثر شمولية ليعك المناقشات التي تناولتاا لجنة القانون الدوليب

حيةةث أشةةارت إلةةى أن الجريمةةة الدوليةةة ربمةةا تكةةون نتيجةةة لةةن انتاةةاك طيةةر اللت ةدام دولةةي ي أأميةةة

جوأرية لحماية البيئة البشرية كتمك االلتدامات التي تق ي بالمحاف ة لمى الغمف الجوي أو البحري
مةةن التمةةوث ،كمةةا أهةةبح أنةةاك قبةةول وا ةةح لممبةةدأ القائةةل بةةسن الةةدول يجةةب أن تتحمةةل تبعةةات أفعالاةةا
التي قد تؤثر لمى بيئة دولة أ رع أو البيئة المشالة "التراث المشترك لننهانية"(.)3

ون ًار لمتطور ال ي أهاب المهئولية الدوليةة ال هةيما فةي مجةال اهنشةطة البيئيةة ،فمنةه يمكةن
مةن
تعريف المهئولية الدوليةة لةن انتااكةات البيئةة بسناةا الن ةام القةانوني الة ي بمقت ةا يمتةدم شة

ةرولا أم غيةةر مشةةرو طبقًةةا لمقةةانون الةةدولي
أشة ا القةةانون الةةدولي الة ي يةةستي لمة ًةم هةواف أكةةان مشة ً
الدولي ال ي لحقه رر من ج ارف أ ا العمل.
بتعويل الش
وان كةةان أ ة ا التعريةةف يقتهةةر فةةي حقيقتةةه لمةةى المهةةئولية المدنيةةة الدوليةةة ،إال أنةةه فةةي ةةل

الن ام القانوني الجنةائي الةدولي يمكةن إثةارة المهةئولية الجنائيةة الدوليةة دون تفرقةة فةي لةك بةين رئةي
ومرؤو  ،ودون التداد بالحهانة الممنوحة لمقادة والرؤهاف.

( )0نهات المادة ( )35من مشرو مهئولية الدول لمى أنه" :ال ت ل أ المواد بسي مهسلة تتعمق بمهؤولية ُمن امة
دولية أو مهئولية أي دولة لن هموك ُمن امة دولية بموجب القانون الدولي" ،كما نهت المادة ( )36من ات
المشرو بشسن المهئولية الفردية" :ال ت ل أ المواد بسية مهسلة تتهل بالمهئولية الفردية بموجب القانون الدولي هي

ش

يعمل نيابة لن الدولة".

ِ
ِ
القانون الدولي
إطار
د .أمجد أيكل ،المهؤوليةُ الجنائيةُ الفرديةُ الدوليةُ أمام الق اف الجنائي الدولي "دراهةٌ في

اسنهاني" ،دار النا ة العربية ،القاأرة3116 ،م،

53ب أشام محمد بشير محمد الهادق ،حماية البيئة في

وف

أحكام القانون الدولي اسنهاني "دراهة ن رية م التطبيق لمى حالتي العراق ولبنان" ،رهالة دكتو ار  ،كمية االقتهاد
والعموم الهياهية ،جامعة القاأرة3101 ،م،

.032

( )3ان ر :د .همح لبد الرحمن الحديثي ،الن ام القانوني الدولي لمحماية البيئية ،رهالة دكتو ار  ،كمية القانون،

جامعة بغداد ،العراق0775 ،م،

.052
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ويتسه ة الن ةام ال ةةا بالمهة ِ
ةق بحماية ِةة البيئة ِةة لمةةى فك ةرة رئيهةةة مؤداأةةا أن
ةؤولية فيمةةا يتعمة ُ
ُ
ُ
ُ
المشةةترك لننهةةانية ال ة ي وجةةد
تع ةد شة ً
البيئةةَ لةةم ُ
ةيئا دا ًميةةا فقةةطب وانمةةا أةةي تجه ةي ٌد حةةي لمفاةةوم الت ةراث ُ
المتحدة لقانون البحار لام 0763م(.)0
تطبيقه في اتفاقية اهُمم ُ
وتنب ة المهةةئولية القانونيةةة ل ةةن ال ةةرر البيئةةي الةةدولي "انتااك ةةات البيئةةة" مةةن قوالةةد وأحك ةةام
المهئولية الدولية لن انتااكات القانون الدولي ،ثم توهةعت لتشةمل ال ةرر النةاجم لةن اهنشةطة التةي
ال يح رأا القانون الدولي ،أي تحولاا إلى المهئولية القانونية المشددة أو المطمقة(.)3

وفةةي نطةةاق المجةةال البيئةةي يمكةةن القةةول بسنةةه يوجةةد نولةةان مةةن المهةةئولية ،وأمةةا المهةةئولية

الناجم ةةة ل ةةن أفع ةةال غي ةةر مش ةةرولة ،والمه ةةئولية الناجم ةةة ل ةةن أفع ةةال مش ةةرولة ،والت ةةي يطم ةةق لميا ةةا
المهئولية المطمقة أو المهئولية لن ال طر ،وتهميات أ رع مثةل المهةئولية المو ةولية ،والمهةئولية

بم طس ،ون رية الم اطر ،ون رية الفعل الدولي المشرو .
ون مة

إلةةى إن التطةةور الحاهةةل فةةي قوالةةد المهةةئولية الدوليةةة فةةي أة ا المجةةال قةةد هةةاحب
ال ي تهتند لميه ،وك لك في طبيعة ما يترتب لمى انتااك أ القوالد( ،)2وأو ما

تطور في اهها
ًا
هوف يت ح من مل المطمب التالي.

المطمب الثاني

األساس القانوني لممسئولية الدولية عن األضرار البيئية
إن التطور في مبدأ المهئولية الدولية قد أف ةى إلةى االلتةراف بالمهةئولية الكاممةة لةن أغمةب

اهلمةةال الهةةادرة لةةن الةةدول واهف ةراد ،وأهةةبحت أ ة المهةةئولية مةةن المبةةادئ ال اره ة ة فةةي القةةانون

الدولي( ،)2ولقد ا تمف الفقه الدولي في بيان أها

المهؤولية الدولية بين ن ريةات ثمثةة ،أةي ن ريةة

( )0د .أحمد الرشيدي ،الحماية الدولية لمبيئة ..الجوانب القانونية والتن يمية ،مجمة الهياهة الدولية ،مركد الدراهات
الهياهية واالهتراتيجية باهأرام ،القاأرة ،)001( : ،أكتوبر 0773م،

.020

( )3ان ر :هاير إبراأيم حاجم الايتي ،المهئولية الدولية لن ال رر البيئي ،دار ومؤههة رهمن لمطبالة والنشر
والتودي  ،دمشق ،هوريا3116 ،م،

( )2المرج الهابق،

.066

.033-030

( )2د .محمد حهن لبد المجيد الحداد ،المهئولية الدولية ،دار الفكر الجامعي3104 ،م،
7

.02

ال طس ،ون رية الفعل غير المشرو  ،ون ريةة الم ةاطر( ،)0ويثةور التهةاؤل أةل تةنال أة الن ريةات

قانونيا لممهئولية الدولية لن اه رار البيئية؟ ،ولنجابة لمى أ ا التهاؤل يجب التعرل لكةل
أهاها
ً
ً
ن رية من الن ريات الهابقة ببعل الشيف ،و لك لمى النحو التالي:

أول :نظري ُة الخطأ:
ً

م ةةمون ن ريةةة ال طةةس أن الدول ةةَ تهةةسل لةةن ته ةرفات رلاياأةةا إ ا ُن ِهةةب ط ةسٌ أو
يةةتم
ِ
الدولة اتاا ،فتنشس مهؤوليتاا لندئٍ لمى أها ِ اشتراكاا في وقو ال ِ
ةرر نتيجةة إأمالاةا
إأما ٌل إلى
ةرف بةسي ش ٍ
ةكل مةن
في الحيمولة دون وقو التهرف ال ةاط مةن رلاياأةا ،أو هناةا أجةادت أة ا الته َ

ِ
الم ط أو بتمكينه من اسفمت من العقاب(.)3
اهشكال ،بامتنالاا لن ُمعاقبة ُ
وقد مةت ن ريةةُ ال طةس أةي المهةيطرةُ لمةى الفقةه الةدولي كسهةا ٍ وحي ٍةد لممه ِ
ةؤولية إلةى بدايةة
ُ
القةةرن العش ةرين لنةةدما اةةرت ن ري ةةُ العمة ِةل غيةةر المشةةرو أو الن ري ةةُ المو ةةوليةُ لمةةى يةةد الفقيةةه
اسيطالي" انديموتي"()2ب حيث انتقدت ن رية ال طس من لدة وجو مناا :لةدم مهةايرتاا لمتق ِ
ةدم العممةي،
ُ
ةعوبة إثبة ِ
وكة لك هة ِ
ةات ال طةِةسب بةةل اهةةتحالة إثباتةةه فةةي بعة ِ
ةل اهحيةةانب فالدول ةةُ كش ة ٍ معنةةوي نجةةد
نهبة ال ِ
هعوبةً في ِ
طس إلياا(.)2
ومةةن ثةةم يمكةةن القةةول بةةسن أة الن ريةةة لةةم تةةتمكن مةةن مهةةايرة التطةةورات العمميةةة والتقنيةةة التةةي

شادأا العالم في مجاالت لديدة ومناا اهت دام الف اف والطاقة ال رية ،التي أدت إلى اةور أ طةار

(  )0أشام محمد بشير محمد الهادق ،حماية البيئة في
التطبيق لمى حالتي العراق ولبنان" ،مرج هابق،

وف أحكام القانون الدولي اسنهاني "دراهة ن رية م

 037وما بعدأا.

( )3لممديد من التفاهيل حول ن رية ال طس ان ر :د .أحمد هرحان ،قانون العمقات الدولية" ،المؤههة الجامعية
لمدراهات والنشر ،بيروت0202 ،أة0772 /م ،ط،3
العام ،دار النا ة العربية ،القاأرة ،0773 ،ط،3

232ب د .همح الدين لامرُ ،م ِّ
ِ
القانون الدولي
قدمة لدراهة
 521وما بعدأاب د .محمد هامي لبد الحميد ود .مهطفى
043ب د .محمد لبداا نعمان ،الحمايةُ

نون الدولي العام ،الدار الجامعية ،بيروت0767 ،م،
هممة حهين ،القا ُ
لمبيئة البحر ِ
ِ
ية ..دراهة قانونية اهة لن البحر اهحمر ،دار النا ة العربية ،القاأرة ،3112
الدوليةُ

.022

ِ
( )2د .أمجد أيكل ،المهؤوليةُ الجنائيةُ الفرديةُ الدوليةُ أمام الق اف الجنائي الدولي "دراهةٌ في ِ
القانون الدولي
إطار
اسنهاني" ،مرج هابق،

. 52

( )2د .جابر إبراأيم الراوي ،المهؤوليةُ الدوليةُ لن أ ر ِار ِ
تموث البيئة" ،جامعة بغداد ،العراق0762 ،م،

-303

302ب د .أحمد لبد الكريم هممة ،قانون حماية البيئة ..دراهة تسهيمية " ،جامعة الممك هعود ،الريال0775 ،م،
. 233-232
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ار مدمرة بالدول اه رع وأثبتت لجدأا في تحديد اهها
اهتثنائية تمحق أ رًا
ألماال مشرولة(.)0
اه رار التي تعد من وجاة ن ر القانون الدولي
ً

القانوني لن مثل أة

أهاهةةا
إلةةى أن ن ريةةة ال طةةس ال يمكةةن أن تةةنال بة اتاا دلة ً
ةيم و ً

ةاحا ن مة
وبعبةةارة أكثةةر إي ة ً
قويا سقامة المهئولية الدولية لن ال رر البيئيب هن القةول بن ريةة ال طةس كسهةا لممهةئولية الدوليةة
ً
معن ةا أن الةةدول قةةد ال ترتكةةب فعةةل طةةس وم ة لةةك يحةةدث ةةرر لدولةةة أ ةةرع ،ومةةن ثةةم فوفقًةةا لا ة
الن رية فمن الدولة محدثة ال رر ال تكون مهئولة طالما أناا لم ترتكب طس ينهب إلياا.

ِ
الفعل الدولي غير المشروِع:
ثانيا :نظري ُة
ً
ةروط ،ي ِ
تتطمةةب ن ريةةة العمة ِةل الةةدولي غيةةر المشةةرو ت ةوافر ثمثة ِةة شة ٍ
مكةةن إجمالاةةا لمةةى النحةةو
ُ
َ
التالي(:)3
قالدة من قو ِ
ٍ
ِ
القانون الدولي.
الد
رق
)0
ُ

العمل أو االمتنا ِ إلى ِ
ِ
دولة.
إهناد
)3
ُ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
هببية بين ر ِ
القانونية وال ِ
العمل أو االمتنا ِ لنه(.)2
الناتل لن
رر
القالدة
ق
لمقة
وجود
)2
ِ
ُ
ترحيب ةةا م ةةن الفق ة ِةه ال ةةدولي ،ول ةةي أد ُل لم ةةى ل ةةك م ةةن أ ة ة مش ةةرو
ولق ةةد لقي ةةت أة ة الن ري ةةة
ً
مهؤولية الدول المعد من ِ
ةدول لةن اهفع ِ
القانون الدولي باا ،قد أُلد تحةت مهةمى" مهةؤوليةُ ال ِ
ِ
ةال
لجنة
ُ
ُ
ِ
دوليةا تقةوم بةه الدولةةُ
الدولية غير الشرلية" ،ون في مادته اهولى لمى أنه " كةل فع ٍةل غيةر مشةروٍ ً
دوليةةا بةةسن
يهةةتتب مهةةؤوليتاا الدوليةةة " ،وأ ةةافت المةةادةُ الثالثةةُ بشةةسن معنةةى كةةون الفعةةل غيةةر مشةةروٍ ً
ةف بكةون
ةسثر أة ا الوه ُ
َ
وهف فعل الدولةة بسنةه غيةر مشةروٍ ً
دوليةا أم ٌةر يح ُكمةه الق ُ
ةانون الةدولي ،وال يت ُ
ِ
القانون الدا مي"(.)2
الفعل اته موهوفًا بسنه مشرو ٌ في

(  )0نا ر أحمد منديل ،المهئولية الدولية لن م ار التموث البيئي العابر لمحدود ،مجمة جامعة تكريت لمعموم
القانونية والهياهية ،الهنة اهولى،

3117 ،)2( :م،

.200

ِ
القانون الدولي العام ،رهالة ماجهتير ،كمية القانون ،جامعة
(  )3هاى حميد ،تموث بيئة الف اف ال ارجي في

الموهل 3113 ،م،

.032

( )2لممديد من التفاهيل حول ن رية العمل الدولي غير المشرو ان ر :رقية لواشرية ،حماية المدنيين واهليان
المدنية في الندالات المهمحة غير الدولية ،رهالة دكتو ار  ،كمية الحقوق ،جامعة لين شم 0233 ،أة3110 /م،
.230

ِ
( )2د .أمجد أيكل ،المهؤوليةُ الجنائيةُ الفرديةُ الدوليةُ أمام الق اف الجنائي الدولي "دراهةٌ في ِ
القانون الدولي
إطار
اسنهاني" ،مرج هابق،

.53
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ولقد طبقت ن رية العمل غير المشةرو فةي مجةال المهةئولية لةن اه ةرار البيئيةة ،ومةن أأةم

تطبيقاتا ةةا ق ةةية مه ةةن ه ةةار المع ةةادن ف ةةي مدين ةةة "تش ةةاريل ه ةةممتر" بكن ةةدا ،والت ةةي ت ةةمنت طم ةةب
الواليةةات المتحةةدة اهمريكيةةة التعةةويل لةةن ال هةةائر التةةي لحقةةت باهش ة ا

والممتمكةةات فةةي واليةةة

واشةةنطن مةةن ج ةراف اهد نةةة الهةةامة التةةي كةةان يفردأةةا المهةةن فةةي الجةةو ،والتةةي نقمتاةةا الريةةاح لبةةر

الح ةةدود ،واقت ةةى حكما ةةا اله ةةادر ف ةةي  00م ةةار 0720م ل ةةن مه ةةئولية كن ةةدا ل ةةن اه ةةرار الت ةةي
أحدثتاا أنشطة المهن الكائن بس ار ياا ،وألدمت بدف تعويل قدر  56ألف دوالر ،وفي أ الحالة

أفهحت المحكمة بعبارات لامة لن أ ا االلتدام فقررت أنه لي

هية دولةة الحةق فةي أن تهةت دم أو

ار ه ار ة ةةي دول أ ة ةةرع أو دا ماة ةةا أو ممتمكاتاة ةةا أو
ته ة ةمح باهة ةةت دام إقميماة ةةا بطريقة ةةة تهة ةةبب أ ة ةرًا

اهش ا

في تمك اه ار ي(.)0

وي مة

الباحةةث ممةةا هةةبق إلةةى أن القوالةةد التقميديةةة لممهةةئولية الدوليةةة غيةةر ممئمةةة لتطبيقاةةا

فةةي مجةةال ال ةةرر البيئةةي ،فعةةموة لمةةى الهةةعوبات الفنيةةة التةةي تعتةةرل تطبيقاةةا والتةةي هةةبق اسشةةارة

إلياةةا ،فمنةةه ال يوجةةد فةةي العمةةل الةةدولي أيةةة هةوابق دوليةةة تهةةمح بتطبيةةق مثةةل أة القوالةةد ،وان قامةةت
الدولة بدف مبالغ مالية كتعويل لن اه رار التةي دفعتاةا فمناةا ال تقبةل أن تعتةرف بمهةئوليتاا لةن

أ اه رار ،وبالتالي يكون تهرفاا أ ا من قبيل لمل الف الة(.)3

ومةةن ثةةم يجةةب اه ة بمةةا نةةادع بةةه المبةةدأ  30مةةن إلةةمن اهةةتكاولم لعةةام 0753م و ةةرورة

التعاون الدولي مةن أجةل تطةوير القةانون الةدولي ال ةا
وأو ما تهعى إليه الدول اليوم(.)2

بالمهةئولية والتعةويل لةن اه ةرار البيئيةة،

ثالثًا :نظرية المخاطر(:)2

(  )0د .همح الدين أاشم ،المهئولية الدولية لن أها
0770م،

هممة البيئة البحرية ،دار النا ة العربية ،القاأرة،

.032

(  )3د .محمد بواط ،فعالية ن ام المهؤولية الدولية في حماية البيئة من التموث ،اهكاديمية لمدراهات االجتمالية

واسنهانية ،)03( : ،يناير 3104م،
( )2المرج الهابق،

.053

.053

( )2ال تقف المهئولية الدولية في الفقه اسهممي لمى تحقق ال رر أو انتااك لقوالد وأحكام الفقه اسهممي المتمثل
في الفعل أو ال طس ،بل أن المهئولية الدولية تنعقد في الفقه اسهممي ك لك لمى أها

ن رية الم اطر التي لبر

لناا الفقه اسهممي "الغرم بالغنم" أي من يهتفد من نشاطه فعميه تحمل تبعته ،فم يشترط وجود طس أو تقهير أو

حتى إأمال من جانب هاحب النشاط ،وانما يكفي حدوث
10

رر لن لك النشاط المشرو ب أي أنه إ ا هبب

ةر هن النشةاط المشةةرو قةد تنةتل لنةةه أ ةرٌار جهةيمةٌ ال يمكةةن تركاةا دون تعةويل ،فكةةان
ن ًا
ق البحة ِ
ةان فةةي هةةيا ِ
ةود ن ريةةة الم ةةاطر مةةن اهأميةةة بمكة ٍ
ةث فةةي المهةةؤولية الدوليةةة ،إ أنةةه بموجةةب
وجة ُ
ية الم اطر أة تةنال المهةؤوليةُ الدوليةةُ أنةا دون حاج ٍةة إلةى إثب ٍ
ن رِ
ةات لمةى نحةو مةا هةمف بيانةه،
ِ
المطمقةة" أو" المهةؤولية المو ةولية" أو " المهةؤولية دون
ومن أنا كةان تهةميتُاا بةة" ن ريةة المهةؤولية ُ
ِ
معيار ش هي لتسهي ِ
ٍ
المهؤولية الدولية(.)3
طس"( ،)0وأ الن ريةُ ال تقوم لمى
فالمهةةئولية المطمقةةة تعنةةي المهةةئولية التةةي تترتةةب لمةةى لةةاتق الدولةةة بهةةبب اه ةرار الناشةةئة

لن أنشطة مشرولة ولكناا تنطوي لمى م اطر جمة -بهرف الن ر -لن وجود تقهير أو إأمال

أو طس في جانب الدولة أو مشغل الجااد ال طر(.)2

ولقةد القةةت أة الن ريةةة قبةوًال فةي الةةن م القانونيةة الدا ميةةة والدوليةةة ،ويرجة اههةةا

القةةانوني

لاة المهةئولية كوناةا أههةت لمةى مبةدأ العدالةة التعوي ةية أو التبعةة ،هةواف كةان مهةدرأا العدالةةة أو

الغرم بالغنم أو قالدة ال طر المهتحدث(.)2

والمةةال م ةةمون أ ة الن ريةةة فةةي مجةةال البيئةةة ،يعنةةي أنةةه إ ا قامةةت الدولةةة بتشةةغيل مهةةن

وانبعثت منه غادات أو أد نة

ةارة وتةسثر باةا اسنهةان أو الممتمكةات ،فةمن الدولةة تكةون مهةئولة لةن

تعويل المت ررين حتى ولو ثبت انتفاف أي طس أو إأمال من جانباا(.)3

رر لمغير ولو لم يه النية وبقهد اس رار ،فمن لك ال مان يرع لك اسمام مالك رحمه
ًا
اهتعماله لحقه المباح
مهتندا في لك لمى فكرة المهمحة.
اا تعالى
ً
ان ر :لمواني امبارك ،المهئولية الدولية لن حماية البيئة "دراهة مقارنة" ،رهالة دكتو ار  ،كمية الحقوق والعموم
الهياهية ،جامعة محمد ي ر – بهكرة3105 /3104 ،-م،

.335

( )0لقد تناول الفقه القانوني الدولي والدا مي أ الن رية بمهميات لدة مناا :ن رية الم اطر ،المهئولية المطمقة،
المهئولية المشددة ،المهئولية بدون طس.

"مركد الفرِد في الن ِام القانوني لممهؤولية الدولية" دار النا ة العربية ،القاأرة3110 ،م،
( )3د .وائل أحمد لمم،
ُ
.04-03
(  )2معمر رتيب محمد لبد الحاف  ،المهئولية الدولية لن نقل وت دين النفايات ال طرة ،دار النا ة العربية،
القاأرة3115 ،م،

.227

( )2وليد فؤاد المحاميد ،دور المهئولية الدولية في حماية البيئة من التموث ،مجمة الكوفة لمعموم القانونية والهياهية،
العراق ،المجمد اهول3100 ،)01( : ،م،

.23

( )3د .محمد حهونة ،مهئولية الدولة لن أ رار التموث البيئي ،تكممة المرج ،
11

.40

المبحث الثاني

المسئولية الجنائية الدولية عن الجرائم البيئية
قبل بيان المهئولية الجنائية الدولية لن الجرائم البيئية ،ينبغي تحديد التكييف القانوني لمجرائم

البيئيةةة ،ونقهةةد ب ة لك بيةةان مةةا إ ا كانةةت الجريمةةة البيئيةةة جريمةةة حةةرب ،أم جريمةةة

ةةد اسنهةةانية ،أم

جريمة إبادة جمالية.

وتسهيهةةا لمةةى لةةك هيقهةةم أ ة ا المبحةةث إلةةى مطمبةةينب حيةةث يعةةالل المطمةةب اهول التكييةةف
ً
القانوني لمجرائم البيئية في وف الن ام اههاهي لممحكمة الجنائية الدوليةة ،فةي حةين يتنةاول المطمةب
الثاني المهئولية الجنائية الدولية لمرتكبي الجرائم البيئية.

المطمب األول

التكييف القانوني لمجرائم البيئية

في ضوء النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية
يشمل ا تها المحكمة الجنائية الدولية فةي الوقةت الةراأن مةن حيةث المو ةو وفقًةا لةن
المادة ( )3من الن ام اههاهي لممحكمة لمى أربعة جرائم دولية أي جريمة اسبادة الجمالية ،وجرائم
د اسنهانية ،وجرائم العدوان(.)0

الحرب ،وجرائم

ومن ثم يثةور التهةاؤل لةن التكييةف القةانوني لمجةرائم البيئيةة أو بمعنةى آ ةر تحةت أي جريمةة

من الجرائم المنهو

لمياةا فةي المةادة ال امهةة مةن الن ةام اههاهةي لممحكمةة الجنائيةة الدوليةة تقة

الج ةرائم البيئيةةة ،وبمعنةةى أدق وأكثةةر تحدية ًةدا أةةل تعتبةةر الج ةرائم البيئيةةة ج ةرائم إبةةادة جمالي ةة ،أم ج ةرائم
حرب ،أم جرائم د اسنهانية؟.
إن اسجابة ةةة لمة ةةى أ ة ة ا التهة ةةاؤل يتطمة ةةب بال ة ةةرورة البحة ةةث فة ةةي الم ة ةواد ( )6-4مة ةةن الن ة ةةام

اههاهةةي لممحكمةةة الجنائيةةة الدوليةةة ،التةةي حةةددت مفاةةوم الجةرائم التةةي تةةد ل فةةي ا تهةةا
الجنائية الدولية ،ومدع إمكانية التبار الجرائم البيئية من بين الجرائم التي تد ل
تةةن

مناا.

المحكمةةة

المةةادة (/4ج) مةةن الن ةةام اههاهةةي لممحكمةةة الجنائيةةة الدوليةةة لمةةى أنةةه" :لغةةرل أ ة ا

الن ام اههاهي تعني " ال إبادة الجمالية " أي فعل من اهفعال التالية يرتكةب بقهةد إأةمك جمالةة
( )0د .طمل ياهين العيهي د .لمي جبار الحهيناوي ،المحكمة الجنائية الدولية "دراهة قانونية في تحديد طبيعتاا..
أهاهاا القانوني ..تشكيمتاا ..أحكام الع وية فياا ..م تحديد

3117م،

.42
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مانات المتام فياا" ،دار اليادوري ،لمان ،اهردن،

كميا أو جد ًئيا -:ج) إ
قومية أو اثنية أو لرقية أو دينية بهفتاا أ  ،إأم ًكا ً
كميا أو جد ًئيا(.)0
هحوال معيشية يقهد باا إأمكاا الفعمي ً

ا الجمالةة لم ًةدا

وبتطبيةةق ن ة أ ة المةةادة لمةةى الج ةرائم البيئيةةة ،وبا ة ا المعنةةى تُعةةد  -لمةةى هةةبيل المثةةال-
جريمةةة تمويةةث البيئةةة جريمةةة إبةةادة جماليةةة( ،)3ومةةن ثةةم تةةد ل فةةي ا تهةةا المحكمةةة الجنائيةةة ،إ ا
كانت الغاية من التموث إأمك كمي أو جدئي لجمالة وطنية أو اثنية أو قومية من مل تموث البيئة

التي يهكنوأا ،ومثال لك إطمق أهمحة ات اشعالات طرة تؤدي إلى تموث البيئة ،ومن ثم إأمك

كمي أو جدئي لممجمولة المهتادفة من الجريمة(.)2
وكة ة لك ت ةةن

الم ةةادة (/0/5ك) م ةةن الن ةةام اههاه ةةي لممحكم ةةة الجنائي ةةة الدولي ةةة لم ةةى أن ةةه:

"لغةةرل أ ة ا الن ةةام اههاهةةي  ،يشةةكل أي فعةةل مةةن اهفعةةال التاليةةة " جريمةةة
ارتكب في إطار أجوم واه النطاق أو مناجي موجه

ةةد اسنهةةانية " متةةى

د أية مجمولة من الهةكان المةدنيين  ،ولةن

لمةةم بةةالاجوم  ... -:ك) اهفعةةال المإنهةةانية اه ةةرع ات الطةةاب المماثةةل التةةي تتهةةبب لمة ًةدا فةةي
معاناة شديدة أو في أ ع طير يمحق بالجهم أو بالهحة العقمية أو البدنية"(.)2
ومما ال شك فيه أن إحداث أ رار جهيمة بالبيئة يمكةن أن يةؤدي إلةى فةرل أحةوال معيشةية

مما يهبب إأمك جةدف مةن الهةكان ف ة ًم لةن أنةه يعةد مةن اهفعةال الةم إنهةانية والة ي يهةبب معانةاة

شديدة وأ ع طير يمحق بالجهم وبالهحة البدنية جراف الحرمان من الحق في العيش في بيئة ن يفة

ل ا يعد تدمير البيئة جريمة

د اسنهانية(.)3

اهتنادا إلى المادة
وقد أب البعل إلى تهنيف الجرائم البيئية لمى أناا جرائم حرب ،و لك
ً
( )3/6من الن ام اههاهي لممحكمة الجنائية الدولية ،حيث يرع أنهار أ ا االتجةا أن تةدمير البيئةة
يد ل

وتحديدا:
من نطاق المادة (،)3/6
ً

( )0المادة (/4ج) من الن ام اههاهي لممحكمة الجنائية الدولية.
(  )3لممديد من التفاهيل حول المفاوم القانوني لجريمة اسبادة الجمالية ان ر :أيمن لبد العديد محمد هممه،
المهئولية الدولية لن ارتكاب جريمة اسبادة الجمالية ،رهالة دكتو ار  ،كمية الحقوق ،جامعة اسهكندرية02134 ،أة/

3113م،

 30وما بعدأا.

( )2ان ر :د .براف من ر كمال لبد المطيف ،بحث بعنوان" :دور المحكمة الجنائية الدولية في حماية البيئة من التموث
في وقت الن اد المهمح" ،كمية الحقوق ،جامعة العموم التطبيقية ،ال اهة ،اهردن3104 ،م،
( )2المادة (/0/5ك) من الن ام اههاهي لممحكمة الجنائية الدولية.

.02

( )3د .براف من ر كمال لبد المطيف ،بحث بعنوان" :دور المحكمة الجنائية الدولية في حماية البيئة من التموث في
وقت الن اد المهمح" ،مرج هابق،

.02
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 )0تعمةةد إحةةداث معانةةاة شةةديدة أو إلحةةاق أ ع طيةةر بالجهةةم أو بالهةةحة أةةو مةةا قةةد يترتةةب
لمى تمويث البيئة إ ا كانت بشكل كبير ومؤثر لمى الهحة(.)0
 )3تةدمير واهة النطةاق بالممتمكةةات واالهةةتيمف لمياةا دون أن تكةةون أنةاك

ةةرورة لهةةكرية

تبرر لك وبالم الفة لمقانون وبطريقة لابثة(.)3
 )2تعمد شن أجوم م العمم بسنه أ ا الاجوم هيهفر لن هةائر تبعيةة فةي اهرواح أو لةن
إهابات بين المدنيين أو لن إلحاق أ رار مدنية أو إحداث

رر واه النطاق وطويل

اهجة ةةل وشة ةةديد لمبيئة ةةة الطبيعية ةةة يكة ةةون إف ارطة ةةه وا ة ة ًةحا بالقية ةةا

إلة ةةى مجمة ةةل المكاهة ةةب

العهكرية المتوقعة الممموهة المباشرة(.)2

ويرع الباحث أن الفقرة اه يرة نهت بهورة هريحة لمى أن الجرائم المتعمقة بالبيئية تشكل
المحكمةةة الجنائيةةة الدوليةةة ،ولكةةن مة

جريمةةة حةةرب ،ومةةن ثةةم تةةد ل فةةي نطةةاق ا تهةةا

لةةك يمكةةن

القول بسن المحكمة الجنائية الدولية حهمت الجدل الدائر بشسن التكييف القانوني لمجرائم البيئية ،و لك
بمقت ةةى قرارأةةا الهةةادر فةةي بدايةةة شةةار هةةبتمبر 3104مب حيةةث تةةم اسلةةمن لةةن تمديةةد ا تهةةا

المحكمةةة الجنائيةةة الدوليةةة ليشةةمل الج ةرائم التةةي تم ة

ةدمير لاةةا ،وكةةان لةةك بةةملمن
بالبيئةةة وتشةةكل تة ًا

المحكمةةة الجنائيةةة الدوليةةة أناةةا هةةتبدأ بتهةةنيف الج ةرائم التةةي تةةؤدي إلةةى تةةدمير البيئةةة وهةةوف اهةةت دام

اه ار ي ،واالنت اد غير القانوني لممكية اه ار ي من أهحاباا لمى أناا جرائم

د اسنهانية(.)2

وي م ة

الباحةةث أن أ ة ا الق ةرار الهةةادر مةةن قبةةل المحكمةةة الجنائيةةة الدوليةةة بالتبةةار الج ةرائم

البيئيةة جةرائم

ةد اسنهةةانية ،يشةةكل نقمةة نوليةةة فةي مجةةال الق ةةاف الةدولي البيئةةي ،حيةث يتةةيح معاقبةةة

منتاكةةي الج ةرائم البيئيةةة أمةةام المحكمةةة الجنائيةةة الدوليةةة دون التةةداد بحهةةانة ًأيةةا مةةنام ،وأ ة ا هةةيكون
مو و الحديث في المطمب الثاني.

( )0المادة (/3/6أ )2/من الن ام اههاهي لممحكمة الجنائية الدولية.
( )3المادة (/3/6أ )2/من الن ام اههاهي لممحكمة الجنائية الدولية.
( )2المادة (/3/6ب )2/من الن ام اههاهي لممحكمة الجنائية الدولية.

( )2د .معاش هارة ،دور الق اف الدولي في حماية البيئة ،ورقة بحثية نشرت

من كتاب ألمال ممتقى آليات حماية

البيئة ال ي ن مه مركد جيل البحث العممي ،الجدائر 21 ،ديهمبر 3105م،

.73

14

المطمب الثاني

المسئولية الجنائية الدولية لمرتكبي الجرائم البيئية
في ل القانون الجنائي الدولي

()0

المعاهر فمنه لند حدوث جريمة دوليةة

()3

فةمن الفةرد وحةد

أةةو محةةل المهةةئولية الجنائيةةة الدوليةةة ،أمةةا الدولةةة فتتحمةةل المهةةئولية الدوليةةة المدنيةةة مةةن ةةمل جبةةر

ال رر بالرد والتعويل والتر ية(.)2

وق ةةد تع ةةرل الن ةةام اههاه ةةي لممحكم ةةة الجنائي ةةة الدولي ةةة لممه ةةئولية الجنائي ةةة الدولي ةةة ،هة ةواف

المهئولية الجنائية الدولية الفردية ،وك لك مهئولية القادة ورؤهاف الدول.

أول :المسئولية الجنائية الدولية لمفرد:
ً 

تعر ةةت الم ةةادة ( )33م ةةن الن ةةام اههاه ةةي لممحكم ةةة الجنائي ةةة الدولي ةةة لمو ةةو المه ةةئولية

الجنائية الدولية الفردية( ،)2حيث أقرت بسن يكةون لممحكمةة ا تهةا

لمةى اهشة ا

الطبيعيةين(،)0

( )0يمكن تعريف القانون الجنائي الدولي بسنه فر من فرو القانون الدولي العام ،ال ي يت من مجمولة من القوالد
القانونية المعترف باا في العمقات الدولية ،والتي يكون الغرل مناا حماية الن ام االجتمالي الدولي بالمعاقبة لمى
اهفعال التي تت من التداف لميه .ان ر :محمد محي الدين لول ،دراهات في القانون الدولي الجنائي ،مجمة
القانون واالقتهاد0743 ،م،

072ب د .محمد هافي يوهف ،اسطار العام لمقانون الدولي الجنائي في

أحكام الن ام اههاهي لممحكمة الجنائية الدولية ،دار النا ة العربية ،القاأرة3113 ،م،

وف

 34وما بعدأا.

تاديدا
( )3تعرف الجريمة الدولية بسناا" :كل فعل أو ترك يعد انتاا ًكا لمقيم ومهالح المجتم الدولي ،ويترتب لمياا
ً
همنه وكيانه ومهالح أش اهه ،ويقرر لمقترفياا لقوبة جنائية ،وال يشترط أن ترتكب أ الجرائم بناف لمى طمب
الدول أو بتشجيعاا أو ر اف مناا" .ان ر :أحمد لبد الحميد محمد الرفالي ،الن رية العامة لممهئولية الجنائية
الدولية ،رهالة دكتو ار  ،جامعة القاأرة ،كمية الحقوق3113 ،م،

 .01لممديد من التفاهيل حول فكرة الجريمة
01ب

الدولية ان ر :د .رمهي

بانام ،الجريمة الدولية ،بحث مقدم لمجمعية المهرية لمقانون الجنائي0765 ،م،

اسهكندرية0762 ،م،

6ب د .لبد العديد م يمر ،اسرأاب الدولي ،دار النا ة العربية ،القاأرة0764 ،م،

د .محمد الهاوي ،أحكام القانون الدولي ومجال مكافحة الجرائم الدولية لمم درات ،دار المطبولات الجامعية،
23ب د .جعفر لبد الهمم ،مبادئ القانون الدولي العام المعاهر ،مؤههة الطبوجي لمطبالة والنشر-3112 ،
3113م ط،3

.572

( )2أحمد لبد الحميد محمد الرفالي ،الن رية العامة لممهئولية الجنائية الدولية ،مرج هابق،

.31

( )2بمغ تطور قوالد المهئولية الجنائية الفردية في نطاق القانون الدولي الجنائي في العقد اه ير من القرن العشرين
كبير نتيجة االنتااكات الجهيمة لمقانون الدولي اسنهاني والقانون الدولي لحقوق اسنهان وما نجم لنه من
حدا ًا
ً
ارتكاب جرائم إبادة و د اسنهانية وجرائم الحرب في كل من يوغهمفيا ورواندا ،فكانت أناك رورة ممحة لتسكيد أ ا
المبدأ والعمل به ،وبالفعل تم الن

لميه في الن ام اههاهي لممحكمة الدولية الجنائية ليوغهمفيا لعام 0772م،

والمحكمة الدولية لرواندا لام 0772م ،حيث أكد الن ام اههاهي لممحكمتين المهئولية الجنائية الفردية لألش ا
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ال ي يرتكب جريمةة تةد ل فةي ا تهةا

وأن الش

المحكمةة الجنائيةة الدوليةة يكةون مهةئوًال لناةا

بهفته الفردية ولر ة لمعقاب وفقًا لمن ام اههاهي لممحكمة(.)3
يقل لمر لن  06هنة وقت ارتكاب الجريمةة
وال يكون لممحكمة ا تها لمى أي ش

وبناف لل ما هبق يمكن القول بسن ن ام روما اههاهي أقر مبدأ المهئولية الجنائيةة
المنهوبة إليه(،)2
ً
الدوليةةة لألف ةراد ال ة ين يرتكبةةون جريمةةة مةةن الج ةرائم المنهةةو لمياةةا فةةي المةةادة ال امهةةة مةةن الن ةةام
اههاهي لممحكمة الجنائية الدولية ،ومناا بطبيعة الحال الجرائم البيئية.

ويرع الباحث أن الن ام اههاهي لممحكمة الجنائية الدولية لم يقر مبدأ
جديدا ،وانما أقر مبداً
ً
ةودا مةن قبةةل ،فقةد هةبق أن الترفةةت الئحةة محكمةة نةورمبرج بمبةةدأ المهةئولية الجنائيةة الدوليةةة
كةان موج ً

لمفرد( ،)2و لك في المادة الهادهة من المئحة( ،)3وقد جاف في أحكام محكمة نةورمبرج "إن اهشة ا
الطبيعيين وحدأم ال ين يرتكبون الجرائم ولي

الكائنات الن رية المجردة ،وال يمكن كفالة تنفية احتةرام

نهةةو القةةانون الةةدولي إال بعقةةاب اهف ةراد الطبيعيةةين الم ةرتكبين لا ة الج ةرائم"( ،)4وك ة لك أي ً ةا ورد
الن لمى مبدأ المهئولية الجنائية الدولية لمفرد في المادتين ( )3و( )5من الئحة طوكيو(.)5
وف ًم لما هبق فمن مبدأ المهئولية الجنائية الدولية لمفرد يعد أةو االتجةا الهةائد فةي الوقةت

الحا ةةر ،فمةةم يعةةد لممجتم ة الةةدولي أن يغةةل الطةةرف لةةن الج ةرائم التةةي تشةةكل تادية ًةدا هأةةم اهه ة
والركةةائد التةةي يقةةوم ويؤهة بنيانةةه لمياةةا فميهةةت الدولةةة وحةةدأا أةةي التةةي تتحمةةل الواجبةةات بمقت ةةى

القةةانون الةةدولي ،فةةاهفراد بةةدورأم أي ً ةا ي

ةةعون لممهةةئولية المباش ةرة لةةن الج ةرائم الدوليةةة( ،)6ويمكةةن

الطبيعيين .ان ر :د .لبد اا لمي لبو همطان ،دور القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق اسنهان ،رهالة
دكتو ار  ،جامعة المواهل3112 ،م،

.022

( )0ان ر :ن

المادة ( )0/33من الن ام اههاهي لممحكمة الجنائية الدولية.

( )2ان ر :ن

المادة ( )34من الن ام اههاهي لممحكمة الجنائية الدولية.

( )3ان ر :ن

المادة ( )3/33من الن ام اههاهي لممحكمة الجنائية الدولية.

( )2أحمد لبد الحميد محمد الرفالي ،الن رية العامة لممهئولية الجنائية الدولية ،مرج هابق،
( )3ان ر :ن

.003

المادة الهادهة من الئحة محكمة نورمبرج.

( )4ان ر :د .رشيد محمد العندي ،محاكمة مجرمي الحرب في ل قوالد القانون الدولة ،مجمة الحقوق الكويتية،
الهنة  ،03العدد اهول ،مار

0770م،

223ب د .رشاد لارف ،المهئولية الدولية سهرائيل لن أ رار حرب

 ،0745رهالة دكتو ار  ،كمية الحقوق ،جامعة القاأرة0754 ،م،

.031

( )5ان ر :الد محمد الد ،مهئولية الرؤهاف أو القادة أمام المحكمة الدولية الجنائية ،رهالة ماجهتير ،كمية القانون،
اهكاديمية العربية المفتوحة بالدنمارك0732 ،أة3116 /م،

.23

( )6الد محمد الد ،مهئولية الرؤهاف أو القادة أمام المحكمة الدولية الجنائية ،مرج هابق،
16

.23

القول أي ً ا أن فكرة المهئولية الجنائية الدولية لمفرد أهبحت فكرة أهاهةية مةن أفكةار القةانون الجنةائي
الدولي(.)0

ثانيا :مسئولية القادة والرؤساء:
ً 
لقد أكد الن ام اههاهي لممحكمة الجنائية الدولية لمى لدم االلتةداد بالهةفة الرهةميةب حيةث
ن

في المادة ( )35منه لمى أنه:

 )0يطبةةق أ ة ا الن ةةام اههاهةةي لمةةى جمي ة اهش ة ا

بهةةورة متهةةاوية دون أي تمييةةد بهةةبب

ئيه ةا لدولةةة أو
الهةةفة الرهةةمية ،وبوجةةه ةةا فةةمن الهةةفة الرهةةمية لمش ة
 ،ه ةواف كةةان ر ً
حكوميةا ،ال تعفيةةه بةةسي
ةثم منت ًبةا أو مو فًةا
حكومةةة أو ل ة ًةوا فةةي حكومةةة أو برلمةةان أو ممة ً
ً
حال من اهحوال من المهئولية الجنائية بموجب أ ا الن ام اههاهي ،كما أناا ال تشةكل فةي

هببا لت فيف العقوبة.
حد اتااً ،
 )3ال تحةةول الحهةةانات أو القوالةةد اسجرائيةةة ال اهةةة التةةي قةةد تةرتبط بالهةةفة الرهةةمية لمشة

هةواف كانةةت فةةي إطةةار القةةانون الةةوطني أو الةةدولي ،دون ممارهةةة المحكمةةة ا تهاهةةاا لمةةى
أ ا الش

.

ومن ثم يمكن القةول بةسن أة ا الةن

يؤكةد مبةدئين مامةين أمةا :اهول أةو مهةاواة اهشة ا

أمةةام أة المحكمةةة بهةةرف الن ةةر لةةن الهةةفة التةةي يتمتة باةةا أًيةا مةةنام حتةةى ولةةو كانةةت أة الهةةفة
ةببا لتمييةةد مةن يتمتة باةا لةةن اه ةر الة ي ال يحمةل أة
رهةمية ،بمعنةى أن الهةةفة الرهةمية ليهةةت ه ً

الهفة ،أما الثاني فانه ي م

إلةى لةدم االلتةداد بالحهةانات أو القوالةد اسجرائيةة هةواف نة

في القوانين الجنائية الوطنية أو الدولية(.)3
ومم ةةا ه ةةبق ن مة ة

لمياةا

إل ةةى إمكاني ةةة محاكم ةةة الق ةةادة واهفة ةراد ل ةةن الجة ةرائم البيئي ةةة دون االلت ةةداد

بالحهانات والقوالد اسجرائية ،ودون االلتداد بالهفة الرهمية لاؤالف القادة.

(1) General Assembly, 5th sess, official records, six committee, P.144.175.
مشار إليه في :أحمد لبد الحميد محمد الرفالي ،الن رية العامة لممهئولية الجنائية الدولية ،مرج هابق.005 ،
( )3الد محمد الد ،مهئولية الرؤهاف أو القادة أمام المحكمة الدولية الجنائية ،مرج هابق،
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.47-46

المبحث الثالث

كيفية تحريك الدعوى

تمييد وتقسيم:

الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية عن الجرائم البيئية

يةةدور التهةةاؤل الرئيهةةي فةةي أة ا المبحةةث حةةول كيفيةةة تحريةةك الةةدلوع الجنائيةةة أمةةام المحكمةةة

الجنائية الدولية ،ولقد أجاب الن ام اههاهي لممحكمة الجنائيةة الدوليةة لمةى أة ا التهةاؤل ،حيةث حةدد

وهيمتين لتحريك الدلوع الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ،وتتمثل أاتين الوهيمتين فيما يمي(:)0

 الوهيمة اهولى :ويطمق لمياا إحالة "الحالة" حيث تد ل الدلوع أو الحالة بحهب التعبير
الةوارد فةةي ن ةةام رومةةا اههاهةةي بنةةاف لمةةى طمةةب يتقةةدم بةةه مجمة

اهمةةن أو إحةةدع الةةدول

اهطراف أو غير الدول اهطراف بناف لمى شروط واجرافات محددة بشكل دقيق.

 الوهةةيمة الثانيةةة :أةةي أن يقةةوم المةةدلي العةةام لممحكمةةة الجنائيةةة الدوليةةة بالتةةد ل مةةن تمقةةاف
نفهه سجراف تحقيةق دون إحالةة ،وقةد تكفةل ن ةام رومةا اههاهةي تحديةد

أ ا التد ل.

ةوابط واجةرافات

ولمعالجةةة مو ةةو كيفيةةة تحريةةك الةةدلوع الجنائيةةة أمةةام المحكمةةة الجنائيةةة الدوليةةة ،فةةمن أ ة ا
المبحث ُيقهم إلةى مطمبةين ،نتنةاول فةي اهول :تحريةك الةدلوع الجنائيةة لةن طريةق إحالةة الحالةة ،فةي
حين نتناول في المطمب الثاني :تحريك الدلوع الجنائية من قبل المةدلي العةام لممحكمةة ،و لةك لمةى
النحو التالي:

المطمب األول

تحريك الدعوى الجنائية عن طريق إحالة الحالة
لقد كرنا آنفًا أنه لكي تباشةر المحكمةة الجنائيةة الدوليةة ا تهاهةاا لمةى جريمةة مةن الجةرائم
المنهةةو لمياةةا فةةي المةةادة ( )3مةةن ن ةةام رومةةا اههاهةةي( ،)3البةةد مةةن إحالةةة الجريمةةة إلياةةا ،وأ ة
( )0د .لبد الحميد محمد لبد الحميد ،المحكمة الجنائية الدولية "دراهة لتطور ن ام الق اف الدولي الجنائي والن ام
اههاهي لممحكمة في

( )3تن

وف القانون الدولي المعاهر" ،مرج هابق،

المادة ( )3من ن ام روما اههاهي لمى أنه:

 -0يقتهر ا تها

المحكمة لمى أشد الجرائم طورة مو

أ ا الن ام اههاهي ا تها

أ ) جريمة اسبادة الجمالية.
ب) الجرائم

.446

الن ر في الجرائم التالية-:

د اسنهانية.
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اأتمام المجتم الدولي بسهر  ،ولممحكمة بموجب

اسحالة قد تكون لن طريق الدول اهطراف في ن ام روما اههاهي ،والدول غير اهطةراف ،ومجمة

اهمن ،و لك لمى النحو التالي:

أول :تحريك الدعوى الجنائية من دولة طرف في النظام األساسي:
ً

وطبقًا لن ام روما اههاهي فمنه يجود لدولة طرف أن تحيل إلى المدلي العام أية حالة يبدو
فيا ةةا أن جريم ةةة أو أكث ةةر م ةةن الجة ةرائم الدا م ةةة ف ةةي ا ته ةةا المحكم ةةة ق ةةد ارتكب ةةت وأن تطم ةةب إل ةةى
المةةدلي العةةام التحقيةةق فةةي الحالةةة بغةةرل البةةت فيمةةا إ ا كةةان يتعةةين توجيةةه االتاةةام لشة

معةةين أو

أكث ةةر بارتك ةةاب تم ةةك الجة ةرائم ،لم ةةى أن تح ةةدد الحال ةةة ،ق ةةدر المه ةةتطا  ،ال ةةروف ات اله ةةمة وتك ةةون
مشفولة بما أو في متناول الدولة المحيمة من مهتندات مؤيدة(.)0

ثانيا :تحريك الدعوى الجنائية من دولة غير طرف في النظام األساسي:
ً
يثور التهاؤل اهتةي أةل يجةود هي دولةة غيةر طةرف فةي الن ةام اههاهةي لممحكمةة الجنائيةة
الدولية تحريك الدلوع الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية؟

بالفعل يجود هي دولة غير طرف في ن ام روما اههاهةي أن تحيةل الةدلوع إلةى المحكمةة

الجنائية الدولية لمتحقيق فياا ،إ ا قبمت تمك الدولة ا تها

المحكمة بمقت ةى إلةمن ةا

يةود

لةدع مهةجل المحكمةة بن ةر الجريمةة قيةد البحةث طبقًةا لمفقةرة الثالثةة مةن المةادة الثانيةة لشةر مةن ن ةةام
روما اههاهي(.)3
ج) جرائم الحرب.
د) جريمة العدوان.
 -3تمار المحكمة اال تها
جريمة العدوان وي

لمى جريمة العدوان متى التمد حكم با ا الشسن وفقاً لممادتين  030و  032يعرف

الشروط التي بموجباا تمار

المحكمة ا تهاهاا فيما يتعمق با الجريمة ،ويجب أن يكون

أ ا الحكم متهقاً م اهحكام ات الهمة من ميثاق اهمم المتحدة.

لمطم لمى ن ام روما اههاهي لممحكمة الجنائية الدولية يمكنك ديارة موق المجنة الدولية لمهميب اهحمر لمى

الرابط التالي:
( )0ان ر ن

http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/6e7ec5.htm
المادة ( )02من ن ام روما اههاهي.

( )3لممديد من التفاهيل ان ر :د .أبو ال ير أحمد لطية ،المحكمة الجنائية الدولية الدائمة "دراهة لمن ام اههاهي
لممحكمة ولمجرائم التي ت ت
كامل ،ا تها

المحكمة بالن ر فياا" ،دار النا ة العربية ،القاأرة0777 ،م،

المحكمة الجنائية الدولية ،دار النا ة العربية ،القاأرة3112 ،م ،ط،0

33ب د .شريف هيد
032ب د .لبد الحميد

محمد لبد الحميد ،المحكمة الجنائية الدولية "دراهة لتطوير ن ام الق اف الدولي الجنائي والن ام اههاهي لممحكمة

في

وف القانون الدولي المعاهر" ،مرج هابق،

.450-451
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وبن ةةاف لم ةةى ل ةةك يبم ةةغ مه ةةجل المحكم ةةة الدول ةةة المعني ةةة أن م ةةن نت ةةائل أة ة ا اسل ةةمن قب ةةول
فيمةةا يتعمةةق بةةالجرائم المشةةار إلياةةا فةةي المةةادة ( )3مةةن ن ةةام رومةةا اههاهةةي ات الهةةمة

اال تهةةا

بالحالة ،وتنطبق أحكام الباب التاه  ،وأي قوالد تتعمق بالدول اهطراف(.)0

ثالثًا :تحريك الدعوى الجنائية عن طريق اإلحالة من قبل مجمس األمن:
تةةن

المةةادة ( )02مةةن ن ةةام رومةةا اههاهةةي لمةةى الحةةاالت التةةي يمكةةن لممحكمةةة أن تمةةار

ا تهاهةةاا بشةةسن الج ةرائم المنهةةو
التي ينعقد لممحكمة اال تها

لمياةةا بالمةةادة ( )3مةةن ات الن ةةام ،ومةةن بةةين أ ة الحةةاالت

بشسناا ما نهت لميه الفقرة (ب) من المادة ( )02من إمكانية ن ر

المحكمة لمدلاوع الجنائية التي تحال إلى المدلى مةن مجمة اهمةن متهةرفًا بموجةب الفهةل الهةاب
من ميثاق اهمم المتحدة -متى كانت أ الحالة تتعمق بجريمة أو أكثر مةن الجةرائم المشةار إلياةا فةي

المادة (.)3()3

ويت ةةح مةةن ن ة

اال ته ةةا
المجمة

المةةادة ( /02ب) أن مجم ة

اهمةةن أةةو أحةةد الجاةةات الةةثمث الت ةي تحةةرك

أم ةةام المحكم ةةة الدولي ةةة ،بي ةةد أن الفقة ةرة الثاني ةةة م ةةن الم ةةادة ( )03م ةةن ن ةةام روم ةةا مي ةةدت

لةةن كةةل مةةن الجاتةةين اه ةرتين ،حيةةث اهةةتثنته مةةن االلتةدام بالشةةروط المنهةةو

لمياةةا فةةي

ات المةادة وأةىب وقةةو الجريمةة فةي إقمةةيم دولةة طةرف فةةي أة ا الن ةام اههاهةي ،وأن يكةون الشة

المةةتام بةةسي مةةن الج ةرائم الت ةي تةةد ل فةةي نطةةاق ا تهةةا

المحكمةةة مةةن رلايةةا دولةةة طةةرف ف ةي ن ةةام

روما ،وبعبارة أ ةرع ،تهةتطي المحكمةة ممارهةة ا تهاهةاا
روما إ ا كان مجم

ةد رلايةا دولةة ليهةت طةرف فةي ن ةام

اهمن أو من أحال المهسلة إلى المحكمة بموجب المادة ( /02ب)(.)2

لممحكمةة بالنهةبة إلةى الحةاالت

إيجاد يمكن القول بسنه لكةي ينعقةد اال تهةا
ًا
وبهورة أكثر
التي يحيماا إلياا مجم اهمن ،يتعين أن يت من قرار اسحالةة مةا يفيةد كةل "حالةة" مةن أة الحةاالت

تنطوي لمى تاديد الهمم واهمن الدوليين(.)2

( )0ان ر :الفقرة ( )3من القالدة ( )22من القوالد اسجرائية وقوالد اسثبات لممحكمة الجنائية الدولية .مشار إليه
في :د .لبد الحميد محمد لبد الحميد ،المحكمة الجنائية الدولية "دراهة لتطوير ن ام الق اف الدولي الجنائي والن ام

اههاهي لممحكمة في

وف القانون الدولي المعاهر" ،مرج هابق،

.450

(  )3د .أبو ال ير أحمد لطية ،المحكمة الجنائية الدولية الدائمة "دراهة لمن ام اههاهي لممحكمة ولمجرائم التي
ت ت

المحكمة بالن ر فياا" ،مرج هابق،

( )2ان ر :الد لكاب حهون العبيدع" ،مجم

.33
اهمن ولمقته بالمحكمة الجنائية الدولية" ،رهالة دكتو ار  ،جامعة

الدول العربية ،معاد البحوث والدراهات العربية ،قهم الدراهات القانونية3117 ،م،

.316

( )2د .أحمد الرشيدي ،الن ام الجنائي الدولي ،لجان التحقيق ثم المحكمة الجنائية الدولية ،مرج هابق،
20

.07

اهتكماال لما هبق فقد جافت الفقرة اهولى من المادة ( )05من االتفاق المبرم بين المحكمةة
و
ً

الجنائية الدولية واهمم المتحةدة لتةن هةراحة لمةى أناةا لنةدما يقةرر مجمة اهمةن متهةرفًا بموجةب
الفهةل الهةاب مةن ميثةةاق اهمةم المتحةدة أن يحيةةل إلةى المةدلي العةام لممحكمةةة الجنائيةة الدوليةة لمةمً
بالفقرة (ب) من المادة ( )02من الن ام اههاهي حالة ارتكبت فياا لمى ما يبدو جريمة أو أكثر مةن

الجرائم المشار إلياا في المادة ( )3من الن ام اههاهي ،فمن اهمةين العةام لألمةم المتحةدة يحيةل لمةى

ةفولا بالمهةتندات والمةواد اه ةرع التةي قةد تكةون وثيقةة
الفور قرار مجم اهمن إلةى المةدلي العةام مش ً
الهمة بقرار المجم (.)0
ومةةن أشةةار اهمثمةةة فةةي أ ة ا الهةةدد أةةو إحالةةة مجم ة

اهمةةن لمهةةسلة دارفةةور إلةةى المحكمةةة

الجنائية الدولية ،ففةي ألقةاب اهحةداث التةي وقعةت بمنطقةة دارفةور بالهةودان ،قةام اهمةين العةام لألمةم
المتحدة في هبتمبر لام 3112م بمرهال لجنة تحقيق إلى دارفور ،وقد جاف بتقرير المجنة ،ال ي نشر

فةي  33ينةةاير لةةام 3113م
الدولية لمى أها

ةةمن توهةةياته إحالةةة الو ة فةةي منطقةةة دارفةةور إلةةى المحكمةةة الجنائيةةة

وجود دالئل ممموهةة تةدف لملتقةاد بوقةو جةرائم

ةد اسنهةانية وجةرائم حةرب منة

لةام 3112م ،ولةةموة لمةةى لةةك تةةم التبةةار أن الق ةةاف الهةةوداني غيةةر ارغةةب فةةي ممحقةةة المهةةئولين
المفتر ين لن أ الجرائم(.)3

وف ةةي  20م ةةار ل ةةام 3113م ،التم ةةد مجمة ة

اهم ةةن القة ةرار رق ةةم ( )0372لع ةةام 3113م،

وأحال هول مرة في تاري ه ق ية –وأي المتعمقة بدارفور -إلى المحكمة الجنائية الدولية(.)2
المطمب الثاني

تحريك الدعوى

الجنائية من قبل المدعي العام لممحكمة
لممةةدلي العةةام لممحكمةةة الجنائيةةة الدوليةةة أن يباشةةر التحقيقةةات مةةن تمقةةاف نفهةةه لمةةى أهةةا
المعمومات المتعمقة بجرائم تد ل في ا تها
وفي أ ا الهدد ين

المحكمة الجنائية الدولية.

الن ام اههاهي لممحكمة الجنائية الدولية(:)0

(  )0د .محمد هامح لمرو ،لمقة مجم

اهمن بالمحكمة الجنائية الدولية "دراهة تسهيمية وتحميمية لمممارهات

العممية" ،دار النا ة العربية ،القاأرة3116 ،م،

.04

(  )3ان ر :تقرير لجنة اهمم المتحدة لتقهي الحقائق حول دارفور المقدم إلى مجم

اهمن ،الوثيقة رقم

( .)S/2005/60مشار إليه في :د .لبد الحميد محمد لبد الحميد ،المحكمة الجنائية الدولية "دراهة لتطور ن ام
الق اف الدولي الجنائي والن ام اههاهي لممحكمة في

( )2المرج الهابق،

وف القانون الدولي المعاهر" ،مرج هابق،

.452
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.452

 )0لممةةدلي العةةام أن يباشةةر التحقيقةةات مةةن تمقةةاف نفهةةه لمةةى أهةةا
بجرائم تد ل في ا تها

المحكمة.

المعمومةةات المتعمقةةة

 )3يقوم المدلي العام بتحميل جدية المعمومات المتمقاة ويجود له ،لا ا الغرل ،التما

معموم ةةات إ ة ةةافية مة ةةن الةةةدول ،أو أجا ة ةدة اهم ةةم المتح ةةدة ،أو المن مة ةةات الحكوميةةةة
الدولية أو غير الحكومية ،أو أية مهادر أ رع موثوق باا يراأا ممئمة ،ويجةود لةه
تمقي الشاادة التحريرية أو الشفوية في مقر المحكمة.

أهاها معقوًال لمشةرو فةي إجةراف تحقيةق ،يقةدم إلةى
 )2إ ا اهتنتل المدلي العام أن أناك
ً
الدائرة التمايدية طمباً لن ن بمجراف تحقيق ،مشةفولاً بسيةة مةواد مؤيةدة يجمعاةا ويجةود
لممجنةةي لمةةيام إج ةراف م ارفعةةات لةةدع الةةدائرة التمايديةةة وفقً ةا لمقوالةةد اسجرائيةةة وقوالةةد
اسثبات.

أهاها معقةوًال
 )2إ ا رأت الدائرة التمايدية ،بعد دراهتاا لمطمب ولممواد المؤيدة ،أن أناك
ً
لمش ةةرو ف ةةي إجة ةراف تحقي ةةق وأن ال ةةدلوع تقة ة لم ةةى م ةةا يب ةةدو ف ةةي إط ةةار ا ته ةةا
المحكمةةة ،كةةان لمياةةا أن تةةس ن بالبةةدف فةةي إج ةراف التحقيةةق ،و لةةك دون المهةةا
تقرر المحكمة فيما بعد بشسن اال تها

ومقبولية الدلوع.

بمةةا

 )3رفل الدائرة التمايدية اس ن بمجراف التحقيق ال يحول دون قيام المةدلى العةام بتقةديم
طمب الحق يهتند إلى وقائ أو أدلة جديدة تتعمق بالحالة اتاا.

 )4إ ا اهةةتنتل المةةدلي العةةام بعةةد الد ارهةةة اهوليةةة المشةةار إلياةةا فةةي الفقةرتين  0و  ،3أن
المعمومات المقدمة ال تشكل أهاهاً معقوالً سجراف تحقيق ،كةان لميةه أن يبمةغ مقةدمي

المعمومةةات ب ة لك ،وأ ة ا ال يمن ة المةةدلي العةةام مةةن الن ةةر فةةي معمومةةات أ ةةرع تقةةدم
ون م

إليه لن الحالة اتاا في

مما هبق إلى ما يستي(:)3

وف وقائ أو أدلة جديدة.

 )0أجاد ن ام روما اههاهةي لممةدلي العةام لممحكمةة الجنائيةة الدوليةة الحةق فةي مباشةرة
التحقيق في ارتكاب أي من الجرائم المنهو

لمياا بالمادة ال امهة.

( )0المادة ( )03من الن ام اههاهي لممحكمة الجنائية الدولية.

( )3د .لبد الحميد محمد لبد الحميد ،المحكمة الجنائية الدولية "دراهة لتطور ن ام الق اف الدولي الجنائي والن ام
اههاهي لممحكمة في

وف القانون الدولي المعاهر" ،مرج هابق،
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.461-457

 )3يشةةترط لمباش ةرة المةةدلي العةةام هةةمطة فةةي أ ة ا الشةةسن أن يحهةةل مهةةبقًا لمةةى موافقةةة
دائرة ما قبل المحاكمة لمى طمبه واقرار أ الدائرة بوجود أها معقول لمشةرو فةي
التحقيق في

وف ما قدمه المدلي العام من مهتندات وأدلة ات الهمة.

 )2أن أنةةاك أأميةةة لهةةمطة المةةدلي العةةام لممحكمةةة فةةي مباشةرة التحقيةةق مةةن تمقةةاف نفهةةه
تكمن في أناا تتيح لممحكمة الجنائية الدولية ممارهةة ا تهاهةاا إ ا امتنعةت الةدول

اهطراف في ن ام روما اههاهي أو مجم

وفي لك تفعيل لدور المحكمة واهتقملاا(.)0

( )0لممديد من التفاهيل ان ر :د .شريف هيد كامل ،ا تها

اهمن لن إحالة الجريمة إلى المحكمة،

المحكمة الجنائية الدولية ،مرج هابق،

033ب

د .لبد الحميد محمد لبد الحميد ،المحكمة الجنائية الدولية "دراهة لتطوير ن ام الق اف الدولي الجنائي والن ام

اههاهي لممحكمة في

وف القانون الدولي المعاهر" ،مرج هابق،

الجنائي الدولي ،لجان التحقيق ثم المحكمة الجنائية الدولية ،مرج هابق،
23

461-457ب د .أحمد الرشيدي ،الن ام
.07

الخاتمة
تناول الباحث من مل أ الدراهة مو ةو أةام مةن مو ةولات القةانون والبيئةةب أال وأةو:

"المسئئئولية الجنائيئئة الدوليئئة عئئن انتياكئئات البيئئئة فئئي ضئئوء النظئئام األساسئئي لممحكمئئة الجنائيئئة

الدولية".

وقةةد أثةةار أة ا المو ةةو العديةةد مةةن التهةةاؤالت التةةي تةةم هةةردأا فةةي مقدمةةة الد ارهةةة ،وقةةد هةةعى

الباحث لنجابة لمى أ التهاؤالت ،وفي هبيل لك تم تقهيم الدراهة إلى ثمثة مباحثب حيث تناول
المبحث اهول :ماأية المهؤولية الدولية لن انتااكات البيئة ،حيث تةم التطةرق إلةى تعريةف المهةئولية

الدوليةةة لةةن انتااكةةات البيئةةة ،فةةي حةةين تةةم التطةةرق فةةي المطمةةب الثةةاني لألهةةا
الدولية لن اه رار البيئية.

الق ةانوني لممهةةئولية

وأمةةا المبحةةث الثةةاني فقةةد ت هيهةةه لد ارهةةة المهةةئولية الجنائيةةة الدوليةةة لةةن الج ةرائم البيئيةةة،

ولبيان أ المهئولية تةم تقهةم المبحةث إلةى مطمبةينب تنةاول المطمةب اهول :التكييةف القةانوني لمجةرائم
البيئية في

وف الن ام اههاهي لممحكمة الجنائية الدولية ،في حين لالل المطمةب الثةاني :المهةئولية

الجنائية الدولية لمرتكبي الجرائم البيئية.

وجاف المبحث الثالث ليتناول كيفية تحريك الدلوع الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية لن

الجرائم البيئية ،و لك مةن ةمل تقهةيمه إلةى مطمبةينب تنةاول المطمةب اهول :تحريةك الةدلوع الجنائيةة
لن طريق إحالة الحالة ،بينما تناول المطمةب الثةاني :تحريةك الةدلوع الجنائيةة مةن قبةل المةدلي العةام

لممحكمة.

وقد ا تتمت الدراهة بعدد من النتائل والتوهيات ،و لك لمى النحو التالي:

أول :النتائج:
ً 

 )0حه ةةمت المحكم ةةة الجنائي ةةة الدولي ةةة الج ةةدل ال ةةدائر بش ةةسن التكيي ةةف الق ةةانوني لمجة ةرائم
البيئيةةة ،و لةةك بمقت ةةى قرارأةةا الهةةادر فةةي بدايةةة شةةار هةةبتمبر 3104مب حيةةث تةةم
اسلةةمن لةةن تمديةةد ا تهةةا

المحكمةةة الجنائيةةة الدوليةةة ليشةةمل الجةرائم التةةي تمة

ةدمير لاةةا ،وكةةان لةةك بةةملمن المحكمةةة الجنائيةةة الدوليةةة أناةةا هةةتبدأ
بالبيئةةة وتشةةكل تة ًا
بتهةةنيف الج ةرائم التةةي تةةؤدي إلةةى تةةدمير البيئةةة وهةةوف اهةةت دام اه ار ةةي ،واالنت ة اد
غير القانوني لممكية اه ار ي من أهحاباا لمى أناا جرائم
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د اسنهانية.

 )3إن الق ةرار الهةةادر مةةن قبةةل المحكمةةة الجنائيةةة الدوليةةة بالتبةةار الج ةرائم البيئيةةة ج ةرائم
د اسنهانية ،يشكل نقمة نولية في مجال الق اف الدولي البيئي ،حيث يتيح معاقبة

منتاكي الجرائم البيئية أمام المحكمة الجنائية الدولية دون التداد بحهانة ًأيا منام.
 )2إن مبدأ المهئولية الجنائية الدولية لمفرد يعد االتجا الهةائد فةي الوقةت الحا ةر ،كمةا
أهاهيا من مبادئ القانون الجنائي الدولي.
أنه أهبح مبداً
ً
 )2إن مب ةةدأ المه ةةئولية الجنائي ةةة الدولي ةةة لمف ةةرد ل ةةي مب ةةدأ م ةةن ابتك ةةار الن ةةام اههاه ةةي
لممحكمة الجنائية الدولية ،وانما أو مبدأ الترفت بةه المحاكمةات الدوليةة التةي أنشةئت
قبةةل المحكمةةة الجنائيةةة الدوليةةة مثةةل محكمةةة نةةورمبرج وطوكيةةو والمة ان نة
لمى مبدأ المهئولية الجنائية الدولية لمفرد.

ن امامةةا

 )3إمكاني ةةة محاكم ةةة الق ةةادة واهفة ةراد ل ةةن الجة ةرائم البيئي ةةة الت ةةي ارتكبوأ ةةا ،دون االلت ةةداد

بالحه ةةانات أو القوال ةةد اسجرائي ةةة ،ودون االلتة ةداد باله ةةفة الره ةةمية لاة ةؤالف الق ةةادةب

حيث ا
بمباركةة
إن أ الجرائم ما كانت لتُرتَ َكب لوال العمميات العهكرية التةي اتُ ة تُ ،
وتسييد من أؤ ِ
الف القادة.

 ثانياً :التوصيات:
)0
)3

ةةرورة تحريةةك الةةدلوع الجنائيةةة لةةن الج ةرائم البيئيةةة ،والتةةي تةةم تهةةنيفاا لمةةى أناةةا

جرائم

د اسنهانية ،م ممح ة أن أ الجرائم ال تهقط بالتقادم.

ةةرورة قيةةام الةةدول العربيةةة بات ةةا مواقةةف فةةي الحةةاالت التةةي تتعامةةل فياةةا المحكمةةة

بهياهة الكيل بمكيالين ،و لك وا ح جمي من ةمل توجيةه االتاةام لةبعل الرؤهةاف
العرب مثل الرئي

)2

الهوداني لمر البشير ،فةي حةين يةتم التغا ةي لةن الجةرائم التةي

بيان ةةا ف ةةي ح ةةق ال ةةدول العربي ةةة المحتم ةةة م ةةن قب ةةل
ةار جا ة ًا
ترتكبا ةةا إهة ةرائيل نا ة ًا
ليان ةةا ً
ةار ً
إهرائيل.
ةةرورة إنشةةاف محكمةةة إقميميةةة لربيةةة تن ةةوي تحةةت ل ةواف الجامعةةة العربيةةة ،وتكةةون

مماثمة لممحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة منتاكي الجرائم البيئية تفهل في مثل أة

الجة ةرائم بع ةةد لج ةةد الق ةةاف ال ةةوطني الفه ةةل فيا ةةا ث ةةم بع ةةد ل ةةك يمك ةةن المج ةةوف إل ةةى
المحكمة الجنائية الدولية في حالة فشل المحكمة الجنائية اسقميمية.
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ةةد اسنهةةانية مةةن

)2

ةةرورة تسأيةةل المحةةاكم الوطنيةةة وتةةدريب ق ةةاتاا وجعةةل الج ةرائم

)3

ةةرورة الةةدلوة إلةةى مةةؤتمر لممةةي تشةةارك فيةةه اهجاةدة الق ةةائية والشةةرطية والقانونيةةة

تفاديةا لمتةد مت الدوليةة ولجةوف المجنةي لمةيام
أولوياتاا اههاهية في الق ةاة ،و لةك ً
لممحكمة الدولية أو مجم اهمن الدولي.
بالةةدول العربيةةة تنةةاقش فيةةه الجةرائم البيئيةةة لمةةى

ةةوف مةةا ورد فةةي الشةريعة اسهةةممية

والن ة ةةام اههاهة ةةي لممحكمة ةةة الجنائية ةةة الدولية ةةة لهة ةةد الثغ ة ةرات الموجة ةةودة فة ةةي الن ة ةةام

اههاهي والتوهل إلى حمول ومقترحات لاا لمى أدي الشريعة اسهممية.
)4

ةةرورة تركيةةد ال ةةوف مةةن قبةةل الةةدول العربيةةة واسهةةممية لمةةى الج ةرائم البيئيةةة التةةي

ترتكةةب فةةي حةةق الشةةعب الفمهةةطيني واه ار ةةي المحتمةةة مةةن قبةةل الق ةوات اسه ةرائيمية
المغته ةةبة ،مة ة

ةةرورة تحري ةةك ال ةةدلاوع الجنائي ةةة أم ةةام المحكم ةةة الجنائي ةةة الدولي ةةة

لمحاكمة القادة والمهئولين اسهرائيميين المتورطين في ارتكاب مثل أ الجرائم.
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قائمة المراجع

أول :مراجع بالمغة العربية:
ً

 )0وثائق وتقارير:

 .0تقرير لجنة اهمم المتحدة لتقهي الحقائق حول دارفور المقدم إلى مجم

اهمن ،الوثيقةة رقةم

(.)S/2005/60
 .3القالدة ( )22من القوالد اسجرائية وقوالد اسثبات لممحكمة الجنائية الدولية.
 .2الئحة محكمة نورمبرج.
 .2ميثاق اهمم المتحدة.
 .3الن ام اههاهي لممحكمة الجنائية الدولية.
 )3كتب:
 .0د .أبو ال ير أحمد لطية ،المحكمة الجنائية الدولية الدائمة "دراهة لمن ام اههاهةي لممحكمةة
ولمجرائم التي ت ت

المحكمة بالن ر فياا" ،دار النا ة العربية ،القاأرة0777 ،م.

 .3د .أحمةةد هةةرحان ،قةةانون العمقةةات الدوليةةة" ،المؤههةةة الجامعيةةة لمد ارهةةات والنشةةر ،بيةةروت،
0202أة0772 /م ،ط.3
 .2د .أحمةةد لبةةد الك ةريم هةةممة ،قةةانون حمايةةة البيئةةة ..د ارهةةة تسهةةيمية " ،جامعةةة الممةةك هةةعود،
الريال0775 ،م.
 .2د .أمجةةد أيكةةل ،المهةةؤوليةُ الجنائيةةُ الفرديةةُ الدوليةةُ أمةةام الق ةةاف الجنةةائي الةةدولي "د ارهةةٌ فةةي
ِ
ِ
القانون الدولي اسنهاني" ،دار النا ة العربية ،القاأرة3116 ،م.
إطار
 .3د .جعفةةر لبةةد الهةةمم ،مبةةادئ القةةانون الةةدولي العةةام المعاهةةر ،مؤههةةة الطبةةوجي لمطبالةةة
والنشر3113-3112 ،م ط.3
 .4د .رمهي

بانام ،الجريمة الدولية ،بحث مقدم لمجمعية المهرية لمقانون الجنائي0765 ،م.

 .5هةةاير إب ةراأيم حةةاجم الايتةةي ،المهةةئولية الدوليةةة لةةن ال ةةرر البيئةةي ،دار ومؤههةةة رهةةمن
لمطبالة والنشر والتودي  ،دمشق ،هوريا3116 ،م.
 .6شارل روهو ،القانون الدولي العام م التعمق0740 ،م.
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 .7د .ش ةريف هةةيد كامةةل ،ا تهةةا

المحكمةةة الجنائيةةة الدوليةةة ،دار النا ةةة العربيةةة ،القةةاأرة،

3112م ،ط.0
قدمةةة لد ارهةةة القة ِ
 .01د .هةةمح الةةدين لةةامرُ ،م ِّ
ةانون الةةدولي العةةام ،دار النا ةةة العربيةةة ،القةةاأرة،
0773م ،ط.3

 .00د .هةةمح الةةدين أاشةةم ،المهةةئولية الدوليةةة لةةن أهةةا

هةةممة البيئةةة البحريةةة ،دار النا ةةة

العربية ،القاأرة0770 ،م.
 .03د .طمل ياهين العيهةي د .لمةي جبةار الحهةيناوي ،المحكمةة الجنائيةة الدوليةة "د ارهةة قانونيةة
ف ةةي تحدي ةةد طبيعتا ةةا ..أهاه ةةاا الق ةةانوني ..تش ةةكيمتاا ..أحك ةةام الع ةةوية فيا ةةا ..مة ة تحدي ةةد
مانات المتام فياا" ،دار اليادوري ،لمان ،اهردن3117 ،م.
 .02د .لبد العديد م يمر ،اسرأاب الدولي ،دار النا ة العربية ،القاأرة0764 ،م.
 .02د .لمةةى هةةادق أبةةو أيةةف ،القةةانون الةةدولي العةةام ،منشةةسة المعةةارف ،اسهةةكندرية ،بةةدون هةةنة
نشر ،ط.03
 .03د .محم ةةد اله ةةاوي ،أحك ةةام الق ةةانون ال ةةدولي ومج ةةال مكافح ةةة الجة ةرائم الدولي ةةة لمم ةةدرات ،دار
المطبولات الجامعية ،اسهكندرية0762 ،م.
 .04د .محمد حهن لبد المجيد الحداد ،المهئولية الدولية ،دار الفكر الجامعي3104 ،م.
 .05د .محم ةةد ه ةةامح لم ةةرو ،لمق ةةة مجمة ة

اهم ةةن بالمحكم ةةة الجنائي ةةة الدولي ةةة "د اره ةةة تسه ةةيمية

وتحميمية لمممارهات العممية" ،دار النا ة العربية ،القاأرة3116 ،م.
ةانون ال ةةدولي الع ةةام ،ال ةةدار
 .06د .محم ةةد ه ةةامي لب ةةد الحمي ةةد ود .مه ةةطفى ه ةةممة حهة ةين ،الق ة ُ
الجامعية ،بيروت0767 ،م.

 .07د .محم ةةد ه ةةافي يوه ةةف ،اسط ةةار الع ةةام لمق ةةانون ال ةةدولي الجن ةةائي ف ةةي

ةةوف أحك ةةام الن ةةام

اههاهي لممحكمة الجنائية الدولية ،دار النا ة العربية ،القاأرة3113 ،م.
 .31د .محمةةد طمعةةت الغنةةيم ،اهحكةةام العامةةة فةةي قةةانون اهمةةم ..ق ةانون الهةةمم ،منشةةسة المعةةارف،
اسهكندرية0751 ،م.
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 .30د .محمةةد لبةةداا نعمةةان ،الحماي ةةُ الدولي ةةُ لمبيئة ِةة البحرية ِةة ..د ارهةةة قانونيةةة اهةةة لةةن البحةةر
اهحمر ،دار النا ة العربية ،القاأرة 3112م.
 .33معمةةر رتيةةب محمةةد لبةةد الحةةاف  ،المهةةئولية الدوليةةة لةةن نقةةل وت ةدين النفايةةات ال ط ةرة ،دار
النا ة العربية ،القاأرة3115 ،م.
"مركد ِ
الفرد في الن ِام القانوني لممهؤولية الدولية" دار النا ةة العربيةة،
 .32د .وائل أحمد لمم،
ُ
القاأرة3110 ،م.

 )2رسائل عممية:
 .0أحمد لبد الحميد محمد الرفةالي ،الن ريةة العامةة لممهةئولية الجنائيةة الدوليةة ،رهةالة دكتةو ار ،
جامعة القاأرة ،كمية الحقوق3113 ،م.
 .3أيمةةن لبةةد العديةةد محمةةد هةةممه ،المهةةئولية الدوليةةة لةةن ارتكةةاب جريمةةة اسبةةادة الجماليةةة،
رهالة دكتو ار  ،كمية الحقوق ،جامعة اسهكندرية02134 ،أة3113 /م.
 .2ال ةةد لك ةةاب حه ةةون العبي ةةدع" ،مجمة ة

اهم ةةن ولمقت ةةه بالمحكم ةةة الجنائي ةةة الدولي ةةة" ،ره ةةالة

دكتةةو ار  ،جامعةةة الةةدول العربيةةة ،معاةةد البحةةوث والد ارهةةات العربيةةة ،قهةةم الد ارهةةات القانونيةةة،
3117م.
 .2الد محمد الد ،مهئولية الرؤهاف أو القادة أمام المحكمة الدولية الجنائية ،رهالة ماجهةتير،
كمية القانون ،اهكاديمية العربية المفتوحة بالدنمارك0732 ،أة3116 /م.
 .3رشةةاد لةةارف ،المهةةئولية الدوليةةة سه ةرائيل لةةن أ ةرار حةةرب  ،0745رهةةالة دكتةةو ار  ،كميةةة
الحقوق ،جامعة القاأرة0754 ،م.
 .4رقيةة لواشةرية ،حمايةة المةةدنيين واهليةان المدنيةةة فةةي الن ادلةات المهةةمحة غيةر الدوليةةة ،رهةةالة
دكتو ار  ،كمية الحقوق ،جامعة لين شم 0233 ،أة3110 /م.
 .5همير محمد فا ل ،المهئولية الدولية لن اه رار الناتجةة لةن اهةت دام الطاقةة النوويةة فةي
وقت الهمم ،رهالة دكتو ار  ،كمية الحقوق ،جامعة القاأرة 0754 ،م.
 .6هةةاى حميةةد ،تمةةوث بيئةةة الف ةةاف ال ةةارجي فةةي القة ِ
ةانون الةةدولي العةةام ،رهةةالة ماجهةةتير ،كميةةة
القانون ،جامعة الموهل 3113 ،م.
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 .7همح الدين لبد الع يم محمد ميل ،المهئولية المو ولية في القانون الدولي العام ،رهالة
دكتو ار  ،جامعة لين شم  ،كمية الحقوق3113 ،م.
 .01هةةمح لبةةد الةةرحمن الحةةديثي ،الن ةةام القةةانوني الةةدولي لمحمايةةة البيئيةةة ،رهةةالة دكتةةو ار  ،كميةةة
القانون ،جامعة بغداد ،العراق0775 ،م.
 .00لبةةد اا لمةةي لبةةو هةةمطان ،دور القةةانون الةةدولي الجنةةائي فةةي حمايةةة حقةةوق اسنهةةان ،رهةةالة
دكتو ار  ،جامعة المواهل3112 ،م.
 .03لم ةواني امبةةارك ،المهةةئولية الدوليةةة لةةن حمايةةة البيئةةة "د ارهةةة مقارنةةة" ،رهةةالة دكتةةو ار  ،كميةةة
الحقوق والعموم الهياهية ،جامعة محمد ي ر – بهكرة3105 /3104 ،-م.
 .02أشةةام محمةةد بشةةير محمةةد الهةةادق ،حمايةةة البيئةةة فةةي

ةةوف أحكةةام القةةانون الةةدولي اسنهةةاني

"دراهة ن رية م التطبيق لمى حالتي العراق ولبنان" ،رهالة دكتةو ار  ،كميةة االقتهةاد والعمةوم
الهياهية ،جامعة القاأرة3101 ،م.
 )3دوريات:
 .0د .أحم ةةد الرش ةةيدي ،الحماي ةةة الدولي ةةة لمبيئ ةةة ..الجوان ةةب القانوني ةةة والتن يمي ةةة ،مجم ةةة الهياه ةةة
الدولية ةةة ،مركة ةةد الد ارهة ةةات الهياهة ةةية واالهة ةةتراتيجية بة ةةاهأرام ،القة ةةاأرة ،)001( : ،أكتة ةةوبر
0773م.
 .3د .رشيد محمد العندي ،محاكمة مجرمي الحرب في ل قوالد القةانون الدولةة ،مجمةة الحقةوق
الكويتية ،الهنة  ،03العدد اهول ،مار 0770م.
 .2د .محم ةةد بة ةواط ،فعالي ةةة ن ةةام المه ةةؤولية الدولي ةةة ف ةةي حماي ةةة البيئ ةةة م ةةن التم ةةوث ،اهكاديمي ةةة
لمدراهات االجتمالية واسنهانية ،)03( : ،يناير 3104م.
 .2محمةةد محةةي الةةدين لةةول ،د ارهةةات فةةي القةةانون الةةدولي الجنةةائي ،مجمةةة القةةانون واالقتهةةاد،
0743م.
 .3نا ر أحمد منديل ،المهئولية الدولية لن م ار التمةوث البيئةي العةابر لمحةدود ،مجمةة جامعةة
تكريت لمعموم القانونية والهياهية ،الهنة اهولى،
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3117 ،)2( :م.

 .4وليد فؤاد المحاميد ،دور المهةئولية الدوليةة فةي حمايةة البيئةة مةن التمةوث ،مجمةة الكوفةة لمعمةوم
القانونية والهياهية ،العراق ،المجمد اهول3100 ،)01( : ،م.
 )3أبحاث وندوات ومؤتمرات:
 .0د .ب ةراف من ة ر كمةةال لبةةد المطيةةف ،بحةةث بعن ةوان" :دور المحكمةةة الجنائيةةة الدوليةةة فةةي حمايةةة
البيئة من التموث في وقت النة اد المهةمح" ،كميةة الحقةوق ،جامعةة العمةوم التطبيقيةة ،ال اهةة،
اهردن3104 ،م.
 .3د .جةابر إبةراأيم الةراوي ،المهةةؤوليةُ الدوليةةُ لةةن أ ةرِار تمة ِ
ةوث البيئةةة" ،جامعةةة بغةةداد ،العةراق،
0762م.
 .2د .معاش هارة ،دور الق اف الدولي في حماية البيئة ،ورقة بحثية نشرت

من كتاب ألمال

ممتقةةى آليةةات حمايةةة البيئةةة ال ة ي ن م ةةه مركةةد جيةةل البحةةث العممةةي ،الج ادئةةر 21 ،ديه ةةمبر
3105م.
ثانيا :مراج بالمغة اهجنبية:
ً
1. Dixon, Martin and Mc Corquodale Rebort: Cases and Material on
International Law, third edition, Black Stone press limited.
2. Rousseau, Charles: Droit International Public, onzieme edition, Paris,
1987.
ثالثًا :مواق إلكترونية:
 .0موق المجنة الدولية لمهميب اهحمر:
http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/6e7ec5.htm.

31

