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مر�سوم بقانون رقم ( )44ل�سنة 2018
ب�إ�صدار قانون اجلرائم الدولية
ملك مملكة البحرين.
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور ،وعلى الأخ�ص املادة ( )38منه ،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )7ل�سنة  1971باملوافقة على ان�ضمام دولة البحرين �إىل
اتفاقيات جنيف املوقعة يف � 12أغ�سط�س ،1949
وعلى قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة  ،1976وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )16ل�سنة  1986باملوافقة على ان�ضمام دولة البحرين �إىل
الربوتوكولني الإ�ضافيني التفاقيات جنيف لعام ،1949
وعلى قانون قوة دفاع البحرين ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )32ل�سنة ،2002
وعلى قانون الق�ضاء الع�سكري ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )34ل�سنة  ،2002وتعديالته،
وعلى قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة ،2002
وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )19ل�سنة 2004باملوافقة على ان�ضمام مملكة البحرين �إىل الربوتوكولني
االختياريني ب�ش�أن ا�شرتاك الأطفال يف ال�صراعات امل�سلحة وبيع الأطفال وبغاء الأطفال واملواد
الإباحية عن الأطفال امللحقني باتفاقية الأمم املتحدة حلقوق الطفل،
وعلى القانون رقم ( )58ل�سنة  2006ب�ش�أن حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية ،وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )18ل�سنة  2008باملوافقة على االن�ضمام التفاقية حماية املمتلكات
الثقافية يف حالة وقوع نزاع م�سلح املربمة يف الهاي يف عام  1954وبروتوكوليها املربمني يف
الهاي عامي ،1999 ،1954
وبنا ًء على عر�ض رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالقانون الآتي:
املادة الأوىل

يعمل بقانون اجلرائم الدولية املرافق.

املادة الثانية

ال يجوز تف�سري �أي ن�ص يف هذا القانون �أو ت�أويله على �أنه ت�صديق �أو ان�ضمام لأية اتفاقية �أو
معاهدة مل تكن مملكة البحرين قد �صادقت �أو ان�ضمت �إليها وفق ًا لإجراءاتها الد�ستورية.
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املادة الثالثة

ت�ستعني املحكمة املخت�صة يف تف�سري وتطبيق �أحكام هذا القانون باملعاهدات ومبادئ القانون
الدويل ذات العالقة بح�سب الأحوال.

املادة الرابعة

على رئي�س جمل�س الوزراء والقائد العام لقوة دفاع البحرين والوزراء – كل فيما يخ�صه –
تنفيذ �أحكام هذا القانون ،و ُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة
�صدر في ق�صر الرفاع :
بتاري ــخ  15 :محــرم 1440هـ
الموافق � 25 :سبتمبر 2018م
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قانون
اجلرائم الدولية
الف�صل الأول
الأحكام العامة
مادة ()1

مع مراعاة قواعد االخت�صا�ص املن�صو�ص عليها يف قانون الق�ضاء الع�سكري ال�صادر
باملر�سوم بقانون رقم ( )34ل�سنة  2002و قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون
رقم ( )46ل�سنة  ،2002تخت�ص حماكم مملكة البحرين بنظر اجلرائم الآتية وفقا للأحكام
املن�صو�ص عليها يف هذا القانون:
�أ -جريمة الإبادة الجماعية.
ب -الجرائم �ضد الإن�سانية.
ج -جرائم الحرب.
د -جريمة العدوان.

مادة ()2

ت�سري �أحكام هذا القانون يف الأحوال الآتية:
�أ� -إذا وقع���ت الجريم���ة �أو �أي من الأعمال المكونة لها في �إقليم مملكة البحرين� ،أو تحققت فيها
نتيجتها �أو كان يراد �أن تتحقق فيها.
ب� -إذا وقع���ت الجريم���ة في نطاق الأماك���ن الخا�ضعة لقوة دفاع البحري���ن �أينما وجدت بما في
ذل���ك ال�سفن والطائ���رات والمركبات والمبان���ي والمع�سكرات والمن�ش����آت ومناطق التمركز
والمناورات ومحاور التقدم للقوات ومواقع العمليات.
جـ� -إذا كان المتهم �أو المجني عليه حام ًال للجن�سية البحرينية� ،أو كان عديم الجن�سية وموطنه
الدائم في مملكة البحرين.
د� -إذا كان المته���م �أو المجن���ي علي���ه من منت�سبي ق���وة دفاع البحرين ووقع���ت الجريمة �أثناء �أو
ب�سبب �أو بمنا�سبة ت�أديته لأعمال وظيفته.
هـ� -إذا وجد المتهم على �إقليم مملكة البحرين بعد ارتكاب الجريمة.
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مادة ()3

ال ت�سري الأحكام اخلا�صة بانق�ضاء الدعوى اجلنائية و�سقوط العقوبة مب�ضي املدة
املن�صو�ص عليها يف قانون الإجراءات اجلنائية �أو �أي قانون �آخر على اجلرائم املن�صو�ص عليها
يف هذا القانون .

مادة ()4

يعاقب على ال�شروع يف اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون بالعقوبات املقررة للجرمية
التامة.

مادة ()5

يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد على خم�س �سنوات كل من ح ّر�ض ب�إحدى طرق العالنية على
ارتكاب � ّأي من اجلنايات املن�صو�ص عليها يف هذا القانون ومل يرتتب على هذا التحري�ض �أثر.

مادة ()6

كل حكم �صادر بالإدانة �ضد �أجنبي يف جرمية من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون،
ي�ستتبع بقوة القانون �إبعاده نهائي ًا عن مملكة البحرين بعد تنفيذ العقوبة املحكوم بها.

مادة ()7

يحكم يف جميع الأحوال مب�صادرة الأموال والأدوات التي ا�ستعملت �أو �أعدت لال�ستعمال يف
ارتكاب �أي من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون ،وذلك دون الإخالل باحلقوق العينية
التي للغري ح�سن النية.

مادة ()8

تطبق �أحكام كل من قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة 1976
وقانون الق�ضاء الع�سكري ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )34ل�سنة  2002وقانون الإجراءات
اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة  ،2002فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص يف هذا
القانون.
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الف�صل الثاين
امل�س�ؤولية اجلنائية
مادة ()9

يكون القائد الع�سكري �أو ال�شخ�ص القائم فع ًال ب�أعمال القائد الع�سكري ،م�س�ؤو ًال جنائي ًا عن
�أي من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون واملرتكبة من قوات تخ�ضع لإمرته و�سيطرته
الفعليتني �أو ل�سلطته و�سيطرته الفعليتني وذلك يف الأحوال الآتية:
�أ� -إذا كان ذلك القائد الع�سكري �أو ال�شخ�ص قد علم �أو يفتر�ض �أن يكون قد علم ب�سبب الظروف
ال�سائدة في ذلك الحين ب�أن القوات ترتكب �أو تكون على و�شك ارتكاب هذه الجرائم.
ب� -إذا لم يتخذ ذلك القائد الع�سكري �أو ال�شخ�ص جميع التدابير الالزمة والمعقولة في حدود
�سلطت���ه لمن���ع �أو قم���ع ارتكاب تلك الجرائ���م �أو لعر����ض الم�س�ألة على ال�سلط���ات المخت�صة
بالتحقيق �أو المحاكمة.

مادة ()10

فيما يت�صل بعالقة الرئي�س واملر�ؤو�س غري الوارد و�صفها يف املادة ( ،)9ي�س�أل الرئي�س عن
اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون واملرتكبة من جانب املر�ؤو�سني اخلا�ضعني ل�سلطته
و�سيطرته الفعليتني� ،إذا توفرت ال�شروط الآتية:
�أ� -إذا كان ق���د عل���م �أو تجاهل عن وعي �أية معلومات تبي���ن بو�ضوح �أن مر�ؤو�سيه يرتكبون �أو على
و�شك �أن يرتكبوا هذه الجرائم.
ب� -إذا تعلقت الجرائم ب�أن�شطة تندرج في �إطار الم�س�ؤولية �أو ال�سيطرة الفعليتين للرئي�س.
جـ� -إذا لم يتخذ الرئي�س جميع التدابير الالزمة والمعقولة في حدود �سلطته لمنع �أو قمع ارتكاب
هذه الجرائم �أو لعر�ض الم�س�ألة على ال�سلطات المخت�صة بالتحقيق �أو المحاكمة.

مادة ()11

ال يعد �سبب ًا من �أ�سباب الإباحة ارتكاب جرمية من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون
امتثا ًال لأمر من حكومة �أو قائد �أو رئي�س ،ع�سكري ًا كان �أو مدني ًا� ،إال �إذا توفرت ال�شروط الآتية:
�أ� -إذا كان على ال�شخ�ص التزام قانوني ب�إطاعة �أوامر الحكومة �أو القائد �أو الرئي�س المعني.
ب� -إذا لم يكن ال�شخ�ص على علم ب�أن الأمر غير م�شروع.
جـ� -إذا لم تكن عدم م�شروعية الأمر ظاهرة.
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ولأغرا�ض هذه املادة تكون عدم امل�شروعية ظاهرة يف حالة الأمر بارتكاب جرمية الإبادة
اجلماعية �أو اجلرائم �ضد الإن�سانية.

مادة ()12

يعد ا�ستعما ًال حلق الدفاع ال�شرعي ت�صرف املدافع على نحو معقول للدفاع عن نف�سه �أو
عن �شخ�ص �آخر� ،أو الدفاع يف حالة جرائم احلرب عن ممتلكات ال غنى عنها لبقائه �أو بقاء
�شخ�ص �آخر� ،أو عن ممتلكات ال غنى عنها لإجناز مهمة ع�سكرية �ضد ا�ستخدام و�شيك وغري
م�شروع للقوة ،وذلك بطريقة تتنا�سب مع درجة اخلطر الذي يهدد املدافع �أو ال�شخ�ص الآخر �أو
املمتلكات املق�صود حمايتها.
كما ال يعد ا�شرتاك ال�شخ�ص يف عملية دفاعية تقوم بها قوات – يف حد ذاته – �سبب ًا المتناع
امل�س�ؤولية اجلنائية مبوجب هذه املادة.

الف�صل الثالث
جرمية الإبادة اجلماعية واجلرائم �ضد الإن�سانية
مادة ()13

ُيعاقب بالإعدام �أو ال�سجن امل�ؤبد كل من ارتكب �أي ًا من الأفعال التالية بق�صد �إهالك جماعة
قومية �أو �أثنية �أو عرقية �أو دينية ب�صفتها هذه� ،إهالك ًا كلي ًا �أو جزئي ًا ،متى كان الفعل مرتكب ًا
يف �سياق منط �أفعال مماثلة ووا�ضحة وموجهة �ضد تلك اجلماعة �أو �أن يكون من �ش�أن الفعل �أن
يحدث يف حد ذاته ذلك الإهالك:
�أ -قتل �أفراد الجماعة.
ب� -إلحاق �ضرر ج�سدي �أو عقلي ج�سيم ب�أفراد الجماعة.
جـ� -إخ�ضاع الجماعة عمد ًا لأحوال معي�شية يق�صد بها �إهالكها الفعلي كلي ًا �أو جزئي ًا.
د -فر�ض تدابير ت�ستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.
هـ -نقل �أطفال الجماعة عنوة �إلى جماعة �أخرى.

مادة ()14

يعاقب بالإعدام �أو ال�سجن امل�ؤبد كل من ارتكب �أ ّي ًا من الأفعال التالية متى وقعت يف �إطار
موجه �ضد �أي جمموعة من ال�سكان املدنيني عم ًال ب�سيا�سة دولة
هجوم وا�سع النطاق �أو منهجي ّ
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�أو منظمة تق�ضي بتعزيز �أو ت�شجيع فعلي لذلك الهجوم �أو تعزيز لهذه ال�سيا�سة وعن علم بذلك
الهجوم:
�أ -القتل العمد.
ب -الإبادة ،وت�شمل فر�ض �أحوال معي�شية ،من بينها الحرمان من الح�صول على الطعام والدواء
بق�صد �إهالك جزء من ال�سكان.
ج���ـ -االغت�ص���اب� ،أو االعتداء على العر����ض� ،أو اال�ستعب���اد الجن�سي� ،أو الإكراه عل���ى البغاء� ،أو
التعقي���م الق�سري� ،أو الحمل الق�س���ري� ،أو �أي �شكل �آخر من �أ�شكال العنف الجن�سي على مثل
هذه الدرجة من الخطورة.
ويق�صد بالتعقيم الق�سري حرمان املجني عليه من القدرة البيولوجية على الإجناب وذلك
دون مربر طبي �أو عالج يتلقاه ال�شخ�ص املعني ومبوافقة حقيقية منه ،ويق�صد باحلمل الق�سري
�إكراه املر�أة على احلمل ق�سر ًا وعلى الوالدة غري امل�شروعة بهدف الت�أثري على التكوين العرقي
لأية جمموعة من ال�سكان �أو ارتكاب انتهاكات خطرية �أخرى للقانون الدويل.

مادة ()15

ُيعاقب بال�سجن امل�ؤبد �أو امل�ؤقت كل من ارتكب �أي ًا من الأفعال التالية متى وقعت يف �إطار
موجه �ضد �أي جمموعة من ال�سكان املدنيني عم ًال ب�سيا�سة دولة
هجوم وا�سع النطاق �أو منهجي ّ
�أو منظمة تق�ضي بتعزيز �أو ت�شجيع فعلي لذلك الهجوم �أو تعزيز لهذه ال�سيا�سة وعن علم بذلك
الهجوم:
�أ -اال�سترق���اق ،وهو يكون بممار�سة �أي �سلطة من �سلطات حق الملكية على �شخ�ص ما� ،أو فر�ض
حرم���ان للحرية �أو م���ا يماثلها عليه� ،أو ممار�سة هذه ال�سلطة على �سبيل االتجار بالأ�شخا�ص
وخا�صة الن�ساء والأطفال.
ب� -إبع���اد ال�س���كان �أو نقلهم ق�سر ًا من المنطقة التي يوجدون فيه���ا ب�صورة م�شروعة بالطرد �أو
ب�أي فعل ق�سري �آخر �إلى �أي دولة �أو منطقة �أخرى وبالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها.
ج���ـ -ال�سجن �أو الحرم���ان ال�شديد على �أي نحو �آخر من الحرية البدني���ة بطريقة غير م�شروعة
وبالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها.
د -التعذيب بتعمد �إلحاق �ألم �شديد �أو معاناة �شديدة� ،سواء ج�سدي ًا �أو معنوي ًا ،ب�شخ�ص يحتجزه
المتهم �أو تحت �سيطرته ،وال ي�شمل ذلك الألم �أو المعاناة الناجمين عن عقوبات قانونية �أو
يكونان جزء ًا منها �أو نتيجة لها.
ه���ـ -اال�ضطهاد بحرمان �أي���ة جماعة محددة �أو مجموع���ة محددة من ال�س���كان حرمان ًا متعمد ًا
و�شديد ًا من �أي من الحقوق الأ�سا�سية ب�سبب انتمائهم لفئة �أو جماعة محددة �أو ال�ستهداف
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تل���ك الفئة �أو الجماعة ب�صفتها هذه ،وذلك لأ�سباب �سيا�سي���ة �أو عرقية �أو قومية �أو �أثنية �أو
ثقافية �أو دينية �أو متعلقة بنوع الجن�س� ،أو لأي �سبب �آخر ،وبالمخالفة للقوانين المعمول بها،
متى كان الحرمان مرتبط ًا ب�أي جريمة �أخرى من�صو�ص عليها في هذا القانون.
و -الإخف���اء الق�سري وذلك بالقب�ض على �شخ�ص �أو �أكث���ر �أو اختطافه �أو احتجازه با�سم دولة �أو
منظم���ة �سيا�سي���ة �أو �إذن �أو دعم منها �أو ل�سكوتها علي���ه ،عن علم ب�أن هذا الفعل �سيتبعه في
�سير الأحداث العادية رف�ض للإقرار من قبل الدولة بحرمانه من الحرية �أو �إعطاء معلومات
عن م�صيره �أو مكان وجوده� ،أو رف�ض با�سم الدولة �أو المنظمة ال�سيا�سية ـ بعد �أو �أثناء ذلك-
الإق���رار بهذا القب�ض �أو االحتجاز �أو االختطاف ،وعن علم به ،متى كان ذلك بهدف حرمان
هذا ال�شخ�ص �أو ه�ؤالء الأ�شخا�ص لفترة زمنية طويلة من الحماية التي يكفلها القانون.
ز -الف�ص���ل العن�صري بارتكاب �أية �أفعال ال �إن�سانية تماث���ل في طابعها الأفعال الم�شار �إليها في
هذا الف�صل وترتكب في �إطار نظام م�ؤ�س�سي قوامه اال�ضطهاد المنهجي وال�سيطرة المنهجية
م���ن جانب جماعة عرقية واحدة �إزاء �أية جماعة �أو جماعات عرقية �أخرى ،وبق�صد الإبقاء
على ذلك النظام.
ح -الأفعال الال�إن�سانية الأخرى ذات الطابع المماثل للأفعال المن�صو�ص عليها في هذا الف�صل،
والتي تت�سبب عمد ًا في معاناة �شديدة �أو في �ضرر خطير يلحق بالج�سم �أو بال�صحة العقلية.

الف�صل الرابع
جرائم احلرب
الفرع الأول
�أحكام عامة
مادة ()16

يف تطبيق �أحكام هذا الف�صل ُيق�صد بامل�شمولني باحلماية:
�أ -في النزاعات الم�سلحة الدولية :الأ�شخا�ص الم�شمولين بحماية اتفاقيات جنيف لعام ،1949
والبروتوكول الإ�ضافي الأول لعام .1977
ب -في النزاعات الم�سلحة غير الدولية :الأ�شخا�ص الم�شمولين بحماية المادة الثالثة الم�شتركة
من اتفاقيات جنيف لعام  ،1949والبروتوكول الإ�ضافي الثاني لعام .1977

مادة ()17

يف تطبيق �أحكام هذا الف�صل ال تعد من النزاعات امل�سلحة غري الدولية حاالت اال�ضطرابات

13

14

العدد – 3387 :السبت  6أكتوبر 2018

والتوترات الداخلية ،مثل �أعمال ال�شغب �أو �أعمال العنف املنفردة �أو املتقطعة وغريها من الأعمال
ذات الطبيعة املماثلة.

الفرع الثاين
جرائم احلرب اخلا�صة با�ستخدام �أ�ساليب وو�سائل القتال املحظورة
مادة ()18

ُيعاقب بالإعدام �أو ال�سجن امل�ؤبد ،كل من ارتكب عمد ًا �أي ًا من الأفعال التالية ،وكان ذلك يف
�سياق نزاع م�سلح دويل �أو غري دويل ومرتبط به:
�أ -قت���ل �أفراد ًا منتمي���ن �إلى دولة معادية �أو جي�ش معاد �أو �أح���د المقاتلين من العدو �أو �إ�صابتهم
غدر ًا ب�إتباع �إحدى و�سائل الخداع غير الم�شروعة وبالمخالفة للقانون الدولي.
ب� -ش���ن هجوم��� ًا من �ش�أنه �أن ي�سفر عن خ�سائر عر�ضية ف���ي الأرواح �أو �إ�صابات بين المدنيين،
�أو �إلح���اق �ض���رر ب�أعيان مدنية � ،أو �إلحاق �ضرر وا�سع النط���اق وطويل الأجل وج�سيم بالبيئة
 ،وب�ش���كل ال يتنا�س���ب مع المي���زات الع�سكرية المحددة التي يرج���ى تحقيقها من خالل هذا
الهجوم.
جـ -ا�ستخدم ال�سموم �أو الأ�سلحة الم�سممة.
د -ا�ستخدم الغازات الخانقة �أو ال�سامة �أو غيرها من الغازات وجميع ما في حكمها من ال�سوائل
�أو المواد �أو الأجهزة.
ه���ـ -ا�ستخدم الر�صا�صات التي تتم���دد �أو تت�سطح ب�سهولة في الج�س���م الب�شري ،وب�صفة خا�صة
الر�صا�ص���ات ذات الأغلف���ة ال�صلبة الت���ي ال تغطي كامل ج�س���م الر�صا�ص���ة �أو الر�صا�صات
المحززة الغالف.
و -ا�ستخ���دم �أ�سلح���ة �أو قذائف �أو مواد �أو �أ�ساليب حربية ت�سبب بطبيعتها �أ�ضرار ًا زائدة �أو �آالم ًا
ال ل���زوم لها �أو تك���ون ع�شوائية بطبيعتها بالمخالف���ة لأحكام القانون الدول���ي المطبقة على
النزاع���ات الم�سلح���ة ،ب�شرط �أن تكون هذه الأ�سلحة والقذائف والم���واد والأ�ساليب الحربية
مو�ضع حظر.

مادة ()19

ُيعاقب بال�سجن امل�ؤبد �أو امل�ؤقت ،كل من ارتكب عمد ًا �أي ًا من الأفعال التالية ،وكان ذلك يف
�إطار نزاع م�سلح دويل �أو غري دويل ومرتبط به:
�أ -وجه هجمات �ضد ال�سكان المدنيين ب�صفتهم هذه �أو �ضد �أفراد مدنيين ال ي�شاركون مبا�شرة
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في الأعمال الحربية.
ب -وج���ه هجمات �ضد مواقع مدنية �أو �أعيان محمية ال ت�ش���كل �أهداف ًا ع�سكرية ،وب�صفة خا�صة
المباني المخ�ص�صة للأغرا�ض الدينية �أو التعليمية �أو العلمية �أو الخيرية ،والآثار التاريخية
والأعمال الفنية ،والم�ست�شفيات و�أماكن تجمع المر�ضى والجرحى.
جـ -هاجم �أو ق�صف المدن �أو القرى �أو الم�ساكن �أو المباني غير المحمية والتي ال ت�شكل �أهداف ًا
ع�سكرية.
د -ا�ستغ���ل وجود �شخ�ص مدن���ي �أو �أ�شخا�ص �آخرين م�شمولين بالحماي���ة لإ�ضفاء الح�صانة من
العمليات الع�سكرية على نقاط �أو مناطق �أو قوات ع�سكرية معينة.
ه���ـ -ج ّوع المدنيين ك�أ�سلوب من �أ�ساليب الحرب عن طري���ق حرمانهم من مواد الإعا�شة التي ال
غنى عنها لبقائهم� ،أو ع ّرقل �إمدادات الإغاثة بالمخالفة للقانون الدولي الإن�ساني.
و� -أعل���ن �أنه لن يبق���ى �أحد على قيد الحياة �أو �أمر بذلك ،وهو في موق���ع قيادة �أو �سيطرة فعلية
على القوات التابعة له بغية تهديد العدو �أو القيام ب�أعمال حربية على هذا الأ�سا�س.
ز� -أ�ص���در �أمر ًا بت�شريد ال�سكان المدنيين لأ�سباب تت�صل بالنزاع ،ما لم يكن ذلك بداعي توفير
الأمن للمدنيين المعنيين �أو ل�ضرورة ع�سكرية ملحة.
وتكون العقوبة الإعدام �أو ال�سجن امل�ؤبد �إذا نتج عن الفعل موت �شخ�ص �أو �أكرث.

الفرع الثالث
جرائم احلرب �ضد الأ�شخا�ص
مادة ()20

ُيعاقب بالإعدام �أو ال�سجن امل�ؤبد كل من ارتكب عمد ًا �أي ًا من الأفعال التالية يف �سياق نزاع
م�سلح دويل �أو غري دويل ومرتبط به:
�أ -قتل عمد ًا �شخ�ص ًا م�شمو ًال بالحماية مع علمه بذلك.
ب� -أخ�ض���ع �شخ�ص��� ًا م���ن الموجودين تح���ت �سلطة طرف مع���اد للت�شويه البدن���ي �أو لأي نوع من
التج���ارب الطبي���ة �أو العلمية التي ال تبرر المعالجة الطبي���ة وال تجرى ل�صالح هذا ال�شخ�ص
وت�سبب في وفاته �أو تعري�ض �صحته لخطر �شديد.
ج���ـ -االغت�ص���اب� ،أو االعتداء على العر����ض� ،أو اال�ستعب���اد الجن�سي� ،أو الإكراه عل���ى البغاء� ،أو
التعقي���م الق�سري� ،أو الحمل الق�س���ري� ،أو �أي �شكل �آخر من �أ�شكال العنف الجن�سي على مثل
هذه الدرجة من الخطورة وي�شكل انتهاك ًا للقانون الدولي.

15

16

العدد – 3387 :السبت  6أكتوبر 2018

د -قتل �أو جرح مقات ًال �ألقى �سالحه ولم تعد لديه و�سيلة للدفاع ،بعد �أن ا�ست�سلم مختار ًا �أو كان
موجود ًا خارج نطاق العمليات القتالية.
ه���ـ� -أ�صدر حكم ًا بالإع���دام �أو نفذ عقوبة الإعدام على �شخ�ص �أو �أكثر من الم�شمولين بالحماية
م���ع علم���ه بذلك ،دون محاكمة م�سبقة من محكمة مخت�صة تراع���ى �أمامها كافة ال�ضمانات
الق�ضائية والإجرائية التي يكفلها القانون.

مادة ()21

ُيعاقب بال�سجن امل�ؤبد �أو ال�سجن مدة ال تقل عن ع�شر �سنوات كل من ارتكب عمد ًا �أي ًا من
الأفعال التالية يف �سياق نزاع م�سلح دويل �أو غري دويل ومرتبط به مع علمه بذلك:
�أ -ع��� ّذب �شخ�ص ًا من الم�شمولين بالحماية �أو عامله معاملة ال �إن�سانية ب�إيقاع �ألم بدني �أو نف�سي
ج�سيم عليه.
ب -تع ّم���د �إح���داث معان���اة �شدي���دة �أو �إلح���اق �أذى خطي���ر بالج�س���م �أو بال�صح���ة ل�شخ�ص من
الم�شمولين بالحماية.
وتكون العقوبة الإعدام �أو ال�سجن امل�ؤبد �إذا نتج عن الفعل موت �شخ�ص �أو �أكرث.

مادة ()22

ُيعاقب بال�سجن امل�ؤبد �أو امل�ؤقت كل من �أخذ رهائن من الأ�شخا�ص امل�شمولني باحلماية مع
علمه بذلك ،وكان ذلك يف �سياق نزاع م�سلح دويل �أو غري دويل ومرتبط به.
وتكون العقوبة الإعدام �أو ال�سجن امل�ؤبد �إذا نتج عن الفعل موت �شخ�ص �أو �أكرث.

مادة ()23

ُيعاقب بال�سجن امل�ؤبد �أو ال�سجن مدة ال تقل عن ع�شر �سنوات كل من ج ّند �أطفا ًال دون الثامنة
ع�شرة من العمر مع علمه بذلك �إلزامي ًا �أو طوعي ًا يف القوات امل�سلحة �أو ا�ستخدمهم للم�شاركة
فعلي ًا يف الأعمال احلربية وكان ذلك يف �سياق نزاع م�سلح دويل �أو غري دويل ومرتبط به.
وتكون العقوبة الإعدام �أو ال�سجن امل�ؤبد �إذا نتج عن الفعل موت الطفل املج ّند.

مادة ()24

ُيعاقب بال�سجن كل من ارتكب عمد ًا �أي ًا من الأفعال التالية يف �سياق نزاع م�سلح دويل ومرتبط
به مع علمه بذلك:
�أ� -إبع���اد �شخ�ص �أو نقله �أو القيام بترحيله ق�سر ًا من محل �إقامته المعتاد �إلى دولة �أخرى �أو �إلى
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مكان �آخر وبالمخالفة لأحكام القانون.
ب� -إرغ���ام �أي �شخ�ص م�شمول بالحماية من رعايا الدولة المعادية على اال�شتراك في العمليات
الع�سكرية الموجهة �ضد دولة ذلك ال�شخ�ص �أو قواته الم�سلحة.
ج -حرم���ان �أي �شخ����ص م�شم���ول بالحماية من �أن يحاك���م محاكمة عادلة تراع���ى �أمامها كافة
ال�ضمانات الق�ضائية.
د -نقل بع�ض ال�سكان المدنيين من الدولة القائمة باالحتالل �إلى الإقليم المحتل.
ه���ـ -احتجاز �شخ�ص �أو �أكثر من الم�شمولين بالحماية بغي���ر �سبب م�شروع� ،أو تعطيل عودته �إلى
موطنه دون مبرر.

مادة ()25

ُيعاقب بال�سجن كل من اعتدى على كرامة �شخ�ص من امل�شمولني باحلماية مع علمه بذلك
وبخا�صة املعاملة املهينة واملا�سة بالكرامة وكان ذلك يف �سياق نزاع م�سلح دويل �أو غري دويل
ومرتبط به.

الفرع الرابع
جرائم احلرب �ضد املمتلكات واحلقوق الأخرى
مادة ()26

يعاقب بال�سجن امل�ؤبد �أو امل�ؤقت كل من ارتكب عمد ًا �أي ًا من الأفعال التالية وذلك يف �سياق
نزاع م�سلح دويل �أو غري دويل ومرتبط به:
�أ -ا�ستول���ى عل���ى الممتلكات العام���ة �أو الخا�صة للطرف المعادي ما ل���م يكن ذلك من �ضرورات
الأعمال الع�سكرية.
ب� -ألحق تدمير ًا وا�سع النطاق بممتلكات الطرف المعادي ما لم يكن ذلك من �ضرورات الأعمال
الع�سكرية.
ج���ـ� -أعل���ن �أن حق���وق ودعاوى رعايا الط���رف المعادي ملغ���اة �أو معلقة �أو غير مقبول���ة �أمام �أي
محكمة.

17

18

العدد – 3387 :السبت  6أكتوبر 2018

الفرع اخلام�س
جرائم احلرب �ضد العمليات الإن�سانية و�شارات احلماية
مادة ()27

يعاقب بال�سجن امل�ؤبد �أو امل�ؤقت كل من ارتكب عمد ًا �أي ًا من الأفعال التالية ،يف �سياق نزاع
م�سلح دويل �أو غري دويل ،ومرتبط به مع علمه بذلك:
�أ� -ش���ن هجمات �ضد �أ�شخا�ص �أو من�ش�آت �أو مواد �أو وحدات �أو مركبات م�ستخدمة في مهمة من
مهام الم�ساعدة الإن�سانية �أو حفظ ال�سالم عم ًال بميثاق الأمم المتحدة ما داموا ي�ستحقون
الحماية التي توفر للمدنيين �أو للمواقع المدنية بموجب القانون الدولي.
ب� -ش���ن هجمات �ضد المباني والمواد والوحدات الطبي���ة وو�سائل النقل والأفراد من م�ستعملي
ال�شارات والعالمات المميزة للحماية والمن�صو�ص عليها في اتفاقيات جنيف لعام .1949
وتكون العقوبة الإعدام �أو ال�سجن امل�ؤبد �إذا نتج عن الفعل موت �شخ�ص �أو �أكرث.

مادة ()28

يعاقب بال�سجن كل من �أ�ساء ا�ستعمال علم الهدنة �أو علم العدو �أو �شارته الع�سكرية �أو زيه
الع�سكري �أو علم الأمم املتحدة �أو �شاراتها �أو �أزيائها الع�سكرية ،وكذلك ال�شارات والعالمات
املميزة للحماية واملن�صو�ص عليها يف اتفاقيات جنيف لعام  1949وذلك على نحو ينتج عنه
�إحلاق �إ�صابات بالغة بالأفراد �أو باملمتلكات العامة �أو اخلا�صة ،وكان ذلك يف �سياق نزاع م�سلح
دويل �أو غري دويل ومرتبط ًا به مع علمه بذلك.
وتكون العقوبة الإعدام �أو ال�سجن امل�ؤبد �إذا نتج عن الفعل موت �شخ�ص �أو �أكرث.

مادة ()29

يف غري احلاالت املبينة يف املادة ( )28من هذا القانون ودون الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد
من�صو�ص عليها يف �أي قانون �آخر ،يعاقب باحلب�س كل من ا�ستخدم يف غري الأحوال امل�صرح بها
�أي من ال�شارات �أو العالمات املميزة للحماية واملن�صو�ص عليها يف اتفاقيات جنيف لعام 1949
مهما كان الغر�ض من ذلك اال�ستخدام مع علمه بذلك.
وي�صدر جمل�س الوزراء بناء على عر�ض وزير �ش�ؤون الدفاع قرار ًا بتنظيم ا�ستخدام �شارات
وعالمات احلماية املن�صو�ص عليها يف اتفاقيات جنيف لعام .1949
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الف�صل اخلام�س
جرمية العدوان
مادة ()30

يق�صد بـ «العمل العدواين» يف تطبيق �أحكام هذا الف�صل ا�ستعمال القوة امل�سلحة من قبل
دولة ما �ضد �سيادة دولة �أخرى �أو �سالمتها الإقليمية �أو ا�ستقاللها ال�سيا�سي� ،أو ب�أي �صورة �أخرى
تتنافى مع ميثاق الأمم املتحدة ،كما يعد عم ًال عدواني ًا �أي من الأعمال التالية� ،سواء ب�إعالن
حرب �أو بدونه:
�أ -قيام القوات الم�سلحة لدولة ما بغزو �إقليم دولة �أخرى �أو الهجوم عليه� ،أو �أي احتالل ع�سكري
– ول���و كان م�ؤقت��� ًا  -ينجم ع���ن مثل هذا الغزو �أو الهجوم� ،أو �أي �ض���م لإقليم دولة �أخرى �أو
لجزء منه با�ستعمال القوة.
ب -قي���ام القوات الم�سلحة لدولة ما بقذف �إقليم دولة �أخ���رى بالقنابل� ،أو ا�ستعمال دولة ما �أية
�أ�سلحة �ضد �إقليم دولة �أخرى.
جـ -فر�ض ح�صار على موانئ دولة ما �أو على �سواحلها من قبل القوات الم�سلحة لدولة �أخرى.
د -قيام القوات الم�سلحة لدولة ما بمهاجمة القوات الم�سلحة البرية �أو البحرية �أو الجوية لدولة
�أخرى.
هـ -قيام دولة ما با�ستعمال قواتها الم�سلحة الموجودة داخل �إقليم دولة �أخرى بموافقة الأخيرة،
عل���ى وج���ه يتعار�ض مع ال�شروط التي ين�ص عليها االتفاق� ،أو �أي تمديد لوجودها في الإقليم
المذكور �إلى ما بعد نهاية االتفاق.
و� -سم���اح دول���ة ما و�ضعت �إقليمه���ا تحت ت�صرف دولة �أخ���رى ب�أن ت�ستخدمه ه���ذه الأخيرة في
ارتكاب عمل عدواني �ضد دولة ثالثة.
ز� -إر�سال ع�صابات �أو جماعات م�سلحة �أو قوات غير نظامية �أو مرتزقة من قبل دولة ما با�سمها
تق���وم �ضد دول���ة �أخرى بعمل من �أعم���ال القوة الم�سلح���ة تكون من الخط���ورة بحيث تعادل
الأعمال المن�صو�ص عليها في هذه المادة� ،أو ا�شتراك الدولة بدور ملمو�س في ذلك.

مادة ()31

يعاقب بالإعدام �أو ال�سجن امل�ؤبد كل �شخ�ص ،يف و�ضع يتيح له التحكم بالفعل يف العمل
ال�سيا�سي �أو الع�سكري للدولة �أو توجيهه ،خطط �أو �أع ّد �أو �شنّ �أو نفذ عم ًال عدواني ًا من �ش�أنه –
بحكم خ�صائ�صه وخطورته ونطاقه � -أن يعد انتهاك ًا وا�ضح ًا مليثاق الأمم املتحدة.
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