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Abstract 

Under traditional 
jurisdictional rules, only 
states with a direct 
connection to a crime can 
prosecute it, while, 
universal jurisdiction is 
criminal jurisdiction based 
solely on the nature of the 
crime, regardless of where 
the crime was committed 
and the nationality of the 
victims or the accused.

Defenders of Universal 
jurisdiction claim that it is 
the essential tool of the 
international community in 
its endeavour to bring  the 
accused of war crimes and 
crimes against humanity to 
justice .

Critics say that 
Universal jurisdiction
abuses to international 
relations, raises judicial

chaos, and interferes with 
the political and diplomatic 
solutions.

This principle  is 
becoming a potent 
instrument of international 
law, but it is poorly 
understood by most public 
officials and citizens

This paper, aims to 
provide an explanation of 
the principle, its legal basis,
its conditions, and the 
crimes covered by it.

ا :  

ا ا ا  م 

مم ا ول، ا  أي 

 ،ا  ا دة ، ا 

 ن وع وو ا ،و م 

 مأو ا ا  .ا وان 

 اات  امم ا  اأ

وا ،ت وا  را 

.امم او امن ن

  الھیتي محمود اهللا عطا نعمان. د.م.أ
  عجمان جامعة مشارك استاذ
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ور ك ذ  ولا ا 

 ذر   ام   رض

  ونا اول ا ىا 

و    تا ، 

  .ام رة ط اذا

و   ل ان ا  

      إط  اأ

 اا ،  ءةا ا 

    و، او ات

و ر    ن ان ا 

ا  ارا وا ا  .  

ا اا ا  ، ك 

 ي اه ود ر ،م دو اق

 ا ادة    ل

او با او  مما .  

 اول در ان ا م  وأرى

ا  م مما ا أا  ،

 وأن ح ا   سأ 

 درة  ن  ، ات

 ا نا ،موا    

 ه ولأو ا اط ا ب أو 

  .امم  ا أو وان

ا  

 دا ء اام  ل دو 

 ،ف ا  تا ا  

 ا ن ا او ، اب

 ا دة امم  ة

وا اب ووان اوا.  

أ و ا ا ا  

 ال اأ ا ان ا. ا ا  ة

 ا ، قا ،  

ا  ى دووا ، د ا 

  رة ة د ل ا  اة

  .و  د   وو د

ر و  ا ا  ةا  

 ا أ مق ل ٢٠١١ ان

ا ا و ، ار 

ا ا  ة٦٥/٣٣ا  ، 

 ، اأ  و اول ت

ا  دا ا ووا  

  .ا ر اأ

د، و  ا ؟ا 

و أ مم؟ ا ت وا 

وا ا ن؟ا و  اا 

ا  ؟    

   ا ول اؤت ه

 ،ولم  ولا   
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ا ا ا وأ مما ،

  ، ان ا او وات

 ا ما ا ا  

 م ،   توا.  

ول اا  

 أ ا ا ا وأ 

مما  

  مول،   ا ه ول

ول اا  أا ،و ما أ 

مما  

ول اا : أ ا ا 

ا  

 ا ا ا  دو 

 أو را  وا رس ا ا 

وا ا ر ،ن ن 

مأو ا ا  اط  وا ،

 إل أو، إ مق  ا وع أو

ا .  

ا  أ ا ا ن،  ا 

وج ا ا ا اأو ا ا 

ر ،ن ا ذا  ا 

 سه أ ر، ا ك ان 

ا دة  ا  وا 

 ان وا  ، دو أ  و ،ه

 ، و اا ه   در

 ن  اا ه ي وان

 د  وا  ى  

ا ا  دو.
١

و ا ط أا  ا   

رة او ا ،ا ر ام  

ا  اى اا  ا 

.امم  او اب
٢

  

 ا ا ،ورد و  

 ط ا ا   ،من  دئ

ا ، ا  ني اا 

ار  أو  مأو ا ا 

 ،أي أو  ىأ و رس ا 

.ا ه
٣

  

ح ورأ وا ،ا ام  ك  

دو ر  ،و ط ا ا 

 ةا  ولا ا  

 أا   ل اا ا ا دو 

م ،ت او ول ما  

 ا و أا.  

   ولا   ،م 

ا ا و  اا 

ا رج ا إ ، 
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ا  ن عو أو ا  

مأو ا ا .  

ى دول وأ م صا ر 

ا ا ا  ادا 

وا  اا ا   

ا وا  ا  ن 

و.  

ى دول وأ م    

 ا    نما طا 

 دو  ، ا  ن ار 

  ا أو ا أو ام  أو

   ا واو ا  أى

ا.  

ت ور  ولا    

أ دوا  ،ء وامم   دو 

   او امن  ف

 ان دون، او اا   اول

 ان  ا  أو   

 ا ا   

 ام  أو ا  و اي

  ا ار أو  ا أو

ا  وا رس ا ه ا.  

  تى دول رأ  ام 

ا ا ا  ا ،

أ و ا ا ا م 

   اط ا از رة

 ا   ا واار اى

   رضا ا   

ر ما  ر ما  ب ظ 

ا   ا ودو ا.
٤

  

و ،ل و  ا ا 

  ه را ،  أ 

ا ا ا م م مم 

ا ول، ا  أي  ا 

 ا دة ، ا  و 

  م و، ا وع ون

مأو ا ا .
٥

  

ما أ  : ا يس اا

ا ا  

 ا اأ  أ امم  ات 

  اا  ا وات اوا

   ذ ولوري او 

ا  ، ار  ا او

 ا ادئا ا ل 

 امف  ا ن ا وادئ

وا  تما ن ام 

وق ا نمت امة واا 

  م ل،  امم او من
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مت ا من او ت ا

اة من  ق امن وامت

  ا  ا  مما وا

 ول واا   ،ون اما

ا  ووا  اص 

 ار  ل  أد ھنا  أ

ال اإم ووا ،   ة

 ل إدام  . ،ه ا و

 ة وا ذ   و

  آ اا   أو ا

  رج أو ول انا  ،ون اما

 ا ام قم   أ

ا ا ا  .
٦
   

ات او  وا ه اات و

 ا مما ون امت اا

  وا را  ت ا

  ن ةاف اطا  

أي إاء   ض ت 

ا   اص ا ن 

ت اى ااف إ ون أو 

  .ه ات

 إ  فط   ن و 

 ا اف  ه 

 ،ا  أو ت اا

 ، م أ ، ا و

 آ   فط ا  أو أن

 دا  ى اف 

ا ر أدء ا   

.اص
٧

  

و ك اا دو   طف 

   ، ا ا ولا 

 ا وا ام ا ا

وا ه ا  ، ارو

  وروا ا ت اا

ا وا ا وه  ا 

  .اات

 ا اا   ما اا ا

ا   دو   ه 

اا ،  ت اا و

  ا  ن ته ا ا

   ،  أو ان ا

إ   اد ، ارص ان م

ا   ه واات اا  مم

و او ا ا  ه 

اا  ا   ا أو 

ع او .  

  صه ا ل انا و 

 وا ،اض ا  . 
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ان ا ا ا طاف ، أى

 اا ، او ه ات

ادة    و و إن 

 ز ءت وان ءت ا ، 

  اا  ،  ان و

  ا   وا وا وا

 دو ا  سأ .  

  ان  اس امم أ 

،   ات دو أىا ا

:  

  ت اا  ي ا

 اعم  ،   وا

 اطاف ا اة ن :((ان

 -  ا  قم -  

ااءات ا   اص 

ه ا ن أ ا أو ا 

ون  ، و اءات 

 م   د أو 

.((
٨

  

  ا  ا  ان 

  دو طف    ااءات 

 و ا  اا ار 

  ن ت اا   إ

  أي إ  دا ا ا

   و ا  

  أو إ  ا و ا و

 ما.
٩

  ةدة اا ا  م او

ا ون ا  ظ ا 

. ا وااد اة
١٠

  

 تا ا وا   

 ه  اي اء  اص

ا  ،  ن   دو 

 ار از اا أ طف

ا    ءي ا 

 ن  ض اا 

   إ أي  اا

،ا    ه وا إ دو 

  إ أو او ا و أى

 ف دو .
١١

  

ذ   ،  دو ك ا ن

ى ان ، ا ا ا 

و ، اا ا ء اي

ء ان ا ا ي ا

  : ((ا   ان، ص 

  زاءات اف اط دو

  ا ا  ا 
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 ا من ا  ه ا

  ع و إ دا.((
١٢
 

  ا  ا ان ا ور

وات اان ذ، ا ا ا   

وف اا   سا  ا  ،

 ا ان  ا ا اأ  اول 

ات اا  افاط ا ،  وذ

ت ، ل  اومت اا ول

وار ا ،   ا ال

ا  ا دو  ك ان  

.ادي وا اي
١٣

  

ا ت: اا ود ا 

  ا ا ا أ

 اأ ا   او ا د

،    اول، ان

رض وا  أو  ت ة 

  :ا و ،ده

 ا أ ا ها: اول اع

ا ا  

 ول اا ،و ا  ،

 ة، ة ا ا ا أ

 ذ ان ا  أأو   ا   

 را و   دو ،  

 اات  ا امم أ  أ

وا را ا ار  ا 

   اول ه ص و، اول

اا ،ط  دة26 ا  ا 

 نم اتا ا   وا 

 وادة، م  اا  اول

٢٧  ا   ول انا  

   اط مم اج

اا وا.
١٤

و    ا  

) وا  لا( ،ا 

   ا  ((  ال ان

  ا ،وذ  

 ا ا ا(( ، 

 ان ا   ان ا ا 

وا  وا و  .
١٥

  

  ن، ذ أا ا   ،

 ن وا، امره دو   واي

ا  ان   با ، 

 ا ا أ  ورة

ا    ا طا 

وا ا وا   ا 

 ا أ غ ان، أى . اف

ا ا   ة ان  

اة اا وا   ر  



العدد السادس                             مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة

8

ة اوا  ا ا 

 و  او ا  ذى

 وا و مام منا ،

   و  ا 

    وت، او  ك

 ءا ا وان ا  

و   ه اا و 

 ، ا   

 ،ني واا ار  ،

 ا ا ، م رام ،

 آ ا   ا 

ا ا ، ام  و ،

  بار  ه اا ا ،

مذ ااء اا م  ا 

وا ، ل ن ولى اا ، 

  أو اف  درة  ، أو

را .
١٦

  

ا و   أ ا 

ا ا  اط ،   

 و دة  ،:  

 رس ا او إ  ا ود-١

 ا  م ا وا،  ا ه

 تا وا
١٧

  ا واه، 

    اا  ن، اء

 ام  ،   ا  ا

.او ات   م ا دي
١٨

  

٢- دوج اا  

٣- ط      

٤-  ور    ىأ  

  اة  ا ا ن ان -٥

 ا  

 ا او امن ا اة -٦

.ا مت
١٩

  

 ان ، ا او اة  ان

  د وا، دو ازت ا دي

ا  صم ام أ ا 

ا ا ا ا  ة ، 

 ا ا  وار ا اف

 ،     ا 

 ت تا  أا   ،

 وان  ةرا  ا لا ،

 تأن: (( ذ  نمرخ ا١٦ ا 

  أد اي ، ١٩٩٣ م /ان

مانھ م ص اا   تا 

  ١٩٤٩ ووا ا 

 1977  ن ام رخ 

١٠ /ا ١٩٩٩    

 امم ، واا ا ادة
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و ا ا ا ا  

أ  أ اا ا   

،وا  رأ  اا ا   

ت .اه وم ا  ا  

 ا  ،ا و مإ 

   و  اءات ادرة

  ، أ م  دى

 أ  ر امت وإء

ا ا  .و  ا اللمجا 

اا  نم ا اأ   .

 رو م دل ن ذ ، ووة

ا  ا   ةا 

 ا ى ا رج اص

ا    دا   

 او، ا   ن أن

 أ  ء. او   أ 

 امن ٢٠٠٣ أ/ آب ٥ رخ ا امن

 ذ، و ١٩٨٣ م /ان ١٦ ارخ

  نمرخ اآب ٥ ا /أ 

 مم  ا ا امن ٢٠٠٣

 اا ن ذ  .  ١٩٩٩ و ١٩٩٣

ا  ا  ا 

 ال  م ء نما ا 

ا  رج ا ا  

وا ا وة اا  .و ا 

،ن م نمرخ اآب ا/٢٠٠٣ أ 

 لّ اءاتإ ى را أ ا 

ا ،  م  أن ا 

،ا   ،تا   أن 

 ء إ  ط ا دي اا 

 وأ.  ا وى  ي اي

 م ، دى  ا ااء

    ن ا ات ء

ار  أو   ، أو  

 أو  ا ا  ن

 . ا إ ن   ن

و  ا دي اى، ا 

 إ   اء ا . 

 أم  ة أا دا ا 

 ا وا    

  در  ن ١١م /أ 

٢٠٠٠ ،  ن ممرخ ا٥ ا 

 وم اي ا  ٢٠٠٣ أ/آب

 ا اا أ  ا ااءات

 او وامن ات او امن

ا   م  ا 

ا و ا.((
٢٠

  



العدد السادس                             مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة

10

 ا أ ارض اه: ام اع

ا ا  

 أ  ة رض آ اه ك

ا ا ا ، م ،

وا م اا ذر  

 اء   وذ ،و  ااض

رة ا اض، امو  ،

ن، و  ا ول ا  

 ه ا ارب ر  اطق

  ، دول  أو،  ااد

اف طا ت  .
٢١
   

 ى ت ان، اا وا 

 توا ذات ا 

ة اا  ةا ر ا 

 ا ا ااءات ، ان

 ه  وا ر ن دة

 ا أ اا ن، و، ار

ا ا    دي ا 

  وا او ات ا اءة

 ا ول ا.
٢٢

    

ز ا وي اا  ا 

 ات  أس    اة

دا  واة، اوا   دةا ،

  ا   وأ، ا وال

.اى ول اا اون
٢٣

  

و   ة ذ لا 

 ٢٠٠٠      ادرة

 وز ر ر ما 

اطا ،  ما  

 أس ، او ال  ا دى

 وا ان  أ  ام   ان

 رس ان   إ دو 

   ادة  اواة  وأ، أى

 ام و، اة ا اء

ا ز ر ذات دو 

 او ال    و ،دة

 ا/من ١١  ة اار: (( ن

 ا  دو ا ل ٢٠٠٠

وم ،وم   دو ، 

 امم   ا امت

 ، ااط ام ر ه

ام   ما  صا 

ا س وا ا   

وز ر ما اطا(( ،

  )) :  م ا ورت

 ان   ر  ،

 ات  وان...ادرة ال ة
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ا   ه ةا  

)).اء
٢٤

ا ما  

  ا ا ا أ  مق

 ق  أ ا ا ،

اا ه ا ا ،ان وم 

ا ذا  ا  سأ أ 

ا ا ا، ا ن ا 

    اا ا ا 

 ام   وا موا 

مما ا ،ت و  

 ء  اا ه  اوري

  أى اض ا ه ال

مم.  

 ا  ام  ك م  

م ا ا ا أن،  ا 

ازع ا  ا   ات 

ت أو دووم أو دا  ا 

 ،  دف و وا  

 اا   اول  و اء

ا  ا ا .و ذ 

  اا   اق  ك

 وا، أى ا  وف،  أ

وم  :  

ول اا :اا ا   

  ا ا ا أ

او: ا  

 ا   اوا اا 

ا ط م أ ا ا 

ن، ا ط  ذ ،  

م   ا  ر اا  

 ن دة دو ،ن و 

   أ ا ا ا 

 ،او ر  ولا ة 

 ،  ا   ن ام 

: (( م  ا،  ١٩٨٢  ار

 أي  أو، ار ا  دو  ز

  ان، دو ا و رج ا ن

ا  ة أوط  ،أي أو  أو 

 وا وم ا  ات طة

 ة اوان ،ا    

  صا و   

   ا او و، ات

ر ان ا ض  تا ، 

 د ان اءي اا  ن ا 

 ق اة ، ات أو اات أو

ا  ا  م.((
٢٥

  

م : قرة او ا



العدد السادس                             مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة

12

 رس  أي و أو   اق

 تا ا   ،ا  

   ا رة ا ، أو

 أو   أ  ي ا ال

     ا أو ازه

 ا ،ر ل وا ا 

 أو    ر زا  ي

د ل وأ ،ا  أو 

د  ر  زها    أو 

،د ،و ، ر أيء ار 

.م أو
٢٦

  

ع و أو  أو و ر  أو  

  اء- ا   

أو و  ي أو  آ-  ن 

 و  ،  ذ ، ااك

. ار   اص
٢٧

  

 ق وا  ،اؤه أو آإ 

  آ  ل أو م  ل ن

 ا ،ر   ،  

 ا و . ار   اب

م   وأو ا أو ا 

.ا ا  اة  ااك
٢٨
   

 :دة اا  

 دةا أي ا   لا 

ا   كإ   أو 

أو إ  أو ،د  ،ه 

إ  أو :

ا؛ أاد ) أ(

   أو ي ر إق) ب(

ا؛ اد

  ال ا ا إع) ج(

 إ  ؛ أو

 اب  ف ا ض) د(

؛ داا

) (ل مأط ة ا إ  

.أى
٢٩

را :اا  مما

اا  مما  أي   

  إطر  ار   ا ال

ق واأو ا    أ 

  نا ،ما و  

:

ا؛ ا) أ(

ادة؛) ب(

اق؛) ج(

ن؛ اى ا أو ان إد) د(
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) (ن أو اا ا  أي  

آ  ا ما   اا 

ن ام ؛وا

ا؛) و(

 أو ا، اد أو اب،) ز(

 أو اي، ا أو اء،  ااه

ي، اأي أو ا  آ  لأ 

ا ا   ه را  

ارة،

 ع أو دة  أ اد) ح(

د  نب ا  أو  

 أو د، أو  أو إ أو  أو

 ع ب أو ، ا ىأ  

ا  ن نما وا   .

) (ءي اص؛ ا

اي؛ ا ) ي(

 ا ذات اى اإمم ال) ك(

 أو ة مة  ا  ا ا

 أذى    أو  

أو ا ما.
٣٠

 :ا با

 ا بت اما ا 

 أ/آب ١٢ ار  ت

١٩٤٩، ا  أي   لا ا 

 صت أو اا ا  

أ ا  ذات ا:

”١ “؛ اا

”٢ “أو ا ا ،مإما   

اء ذرب إ ؛

”٣ “ اثة إم ة ق أوإ 

؛ أو   أذى

 ت اق وا  إق" ٤"

 ورة ك ن أن دون  واء

 ر ذ ن وم 

؛ و

”٥ “أي إر ب أ أي أو  آ 

 ف  ا   ل

د؛ دو ات

"٦ " ن أي ب أ أي أو 

 ل آ     أن 

  د ؛وم

 أو او  ا أو دا" ٧"

ا  وع؛ا

"٨ "أ ر.

 و ا بت اما 

 ار وااف ام اى اة

 تزا وا ،ا  قا 
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ن ام وا ،ي ا    

:ا ال

”١ “  ت  نا 

ما  ه أو  ادأ م  

ا؛ ال  ة رن

٢ “  ت  ا ،م 

؛ أا   ا اا أي

”٣ “  ت  ظ 

 ت أو اد أو ات أوأو و 

 اة      ت

ممأو ا  ا  ق ا 

  ا ا ن داا اة

م أو ا ما  نم 

ا؛ ازت

”٤ “    ن ا ا 

ا      رواحا 

 إق  أو ما  إت  أو

 اق وا ر إاث  أو م أار

وط ا و  ن ا 

اطإ س وا إ  ا 

ا ا ة؛ اا

”٥ “ أو  نى أو اأو ا 

أو ا مء اا ا  ن 

اأ ،  ؛ وم

”٦ “ ح أو  را، ا 

 و    أو  أ  ن

 أو ام  ال إءة" ٧" ع؛

 وأو ا ر ا وز 

 را أو اة ا  أو اي

وأز ،ا رات وة اا 

ت     ت ادا 

؛  إت إق أو

”٨ “ ل، دوا    أو 

 ،  اءأ  م ما 

رض إا ا ، د أوأو إ م  

 دا  أاء أو ا ارض ن

ر؛ أو ارض ه

”٩ “  ت  ما 

اض ا أو ا أو ا 

أو ا أو ا ،ر اوا 

،رت اوا وأ  

ا ،وا  ن أ اأ 

؛

  اد اص إع" ١٠"

 فد ط  مي أو ا عم 

 ربا أو ا ا ا  

ر ا أو ا  نأو ا 

ا  ا  ا وا  
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 ا ذ وة  و  ى

    أو اص او أو

 ؛

”١١ “ ادأ  إ دو د أو 

 د أو را؛ إ

   أ   أم إن" ١٢"

اة؛

”١٣ “ ت وء أو اا 

    ا ء أو اا  

 ورات ب؛ا

 اف ر ودوى ق أن إن" ١٤"

   ن  أو  أو ة ادى

؛ أ

  ادى اف ر إر“ ١٥”

    ت  ااك

،  ا وإنم  بب ما 

  و؛ ارا

”١٦ “ة أي م ن أو  وإن  

ة؛  اء

"١٧ "اا أو ا ؛ اا

"١٨ "ازات اا مأو ا أو ا 

  زاتا و     

ااد أو اة؛ أو اا

”١٩ “ات اا د ا أو 

   ى، اا  

   ا ا ا ذات ات

  ت أو ازة اا 

اف؛

"٢٠ "اا أو أ ا اد أو أو 

أ    اراأ 

 ن أن أو  و  آ أو زاة

ا   نم وا 

 ه ن أن  ا ،زت

ا ااد واوا وا ا 

  .

 و ،ا ا  ااء" ٢١"

ا ا ط؛ واا

 أو ا اد أو اب" ٢٢"

 أو ، اي ا أو اء  ااه

ي، اأي أو ا  آ  لأ 

ا ا  أ ا ام 

؛ ت

 أو م  ود ال" ٢٣"

 ء   آ أص

ما  تا ا  أو م 

ط ات أو  ؛
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"٢٤ "  ت  ماد اوا 

  وااد ا وو ا واات

 راتة اا ا  

او؛ من ط  ات

"٢٥ "  مب ا  

ب أا م  ادا ا  

  ،   ذ   

  اص ا  ا اادات

 ت؛ ا

"٢٦ " لطدون ا ة ا  

ا اأو إ ط  اتا ا 

طأو ا اا ر   

.ا ال
٣١

  

و ا  ك ان   

 ا ا ا أ ل ل

 ا با  ا ، 

 ا ان ا  ا ا 

 امت  وا  اة اب

ت ا  لووا 

 ا  ا  وذ ، ا اول

،  ا ا  مم ت

ذ ام   ل ارع واأ ا 

ا ا ا  ا  

 وزاتا ن ام وا 

مما.
٣٢

د :ا  

  أو أ    أي 

  ، ن أ  ، اب

ا    ال  ا 

ا، أو   ،  ت 

 ار    اف، أوا  أو

   أو  ،ار أم   أو

   أو أي  أو إر  أو

-  اب أوأو ا ا ا   

 أ ا   با   ي

ن م، أو ض  أو ا  أو 

 آ  أو أي ر ظ  

ا  ف . ذ  و

ا أو ااب ا   ت 

ي مم أو از ه ات أو ا

  ن م.
٣٣

  

ا ما :ا   ن 

 أ ا ا ا  

 ل   اع  ك ن اذا

اا أ ا ا ا 

ك، ا ا ىأ   ن 

 م :  
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ء: اوا يا  

   ل أوي اء ا

   ف أو أيز أو اا

أل ان  ا   أي 

  ت ص أوأو أ ،وا ظ

ااد ن ذن أو د  او أو 

ا، و ر ااف ن 

ا  ءأو إ   ا 

    ،دهن و أو ا

. امن
٣٤

  ق ا ارت -٢

ع را وا  ل أ ا 

ا ا  قر اوا 

 ،ا ام  ن ا ك 

ا   تر ا 

 ل ا ا ان ذ ،ق

 ا اوم   ماق

 ان   ،  ول

  ا  افطول اا  

 ا ا و ا اا

 ر ل وروا ا 

و ا ا إل ااف 

وا  ، أو  ت ار

   أ  اءو ،دو ا

. اق
٣٥

  

 ان ك  ارت ا  ة 

ب واا  ، ج ا وا

 ط ز ، ا ط  

 ممه ، ا  وا

 .  

ا ق ااردة  وارت 

 ق ا ا ا:

إر ا، واد  ال أو ا ) أ(

    نار  ا

 م    ت أو ا

 ، إذ م ا ا ه 

 ا ا    تا .  

ام، واد  ل أو و أي ) ب(

 ط  ن أومف أو ا ، 

  أرض  و  ن ،قا

 ،ا ا  ت  وأن آ

   ض، ودون أن  ض أو

 ،و 

أي   أي  ااف أو ارت ا )ج(

:

 اأة، أو و ا و "1"
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، دون أن   ا، وء ل 

  أو    أو   

 أو أ آ  ي أو  أو 

 أص أى،

"٢ "   أو وج أو أا 

ازل  زو  آ ،ء  أو 

،ض آ

ة، ى وة زو، إن  اأ" ٣"

، آ  ا  إر

أي  ااف أو ارت ا  ) د(

  ، أو ، أو ا 

  ة ا دون ا ا أو ط

   ،ض  ض أو ء ،آ

 لأو ا اأو ا ل اا.
٣٦

  

٣- ا اا وأ مما  :  

ف اا ا   اأ  

ا نھ  ،ديء مرغ) أ(ادس 

ا ب وام، أو ااد ، أو 

اوع  أو  ام ات أو 

ت دوا.
٣٧

 -د( ٩٥و أت ا ا  اار 

ا  بھاو اف دئ امن ) ١

ق  مرمغ و ا ادرة 

  ، ون اما  ت او

  دئ مرغ وإاد وع 

وم  مما   ا ا

وأ.
٣٨

 وموع ا ت اا  و

 ا،  ١٩٥٤   ي مر وااي 

 لا ا ا   

مما وا  :

 ذ   اوان أل   أي -١

 ت ل دو ةا ا  

ى دوي ا ض ن د  أو 

  ا أو ا ار أو  

 ىت اا ا ا  

. اة

 دو ت م   أي -٢

 دو  اوان ال   ا ء

. أى

٣-  ت واد ا ل 

 ض ي أى دو  ا اة

. ا  د ن

٤-  ت وا  أو  

  ت  دا إ  

وأي أو ا إ آ  رات دا 

ى دول إأو أ ا    

 اذ أو إ دا ات ه
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ة إ ت أو ق مام  

 رات دا إ ى دوأ و 

 أو ارات ه   ا ااك

د .

٥-  دو م أو ا  

 أو ا م  رة اا 

.أى دو دا ا ب

٦-  ت دو م أو ار 

ا  أو ا م دا 

ى دوأ .  

 ام  دو   ا ال -٧

ا ت  وا  ة 

  او وا ا  ا ف

ض ط د  .

٨-  د إ و ىأ   

 نم وا.

٩- ا  نا اأو ا را 

 ط ذات  ا ط  ول

 اراد ض   أو ادي

. ط م أ ا  وال

 او ت  ا ال- ١٠

 ءا  أو   أي  

 أو أو ا د   ذ:

١- ادأ ا

 اد   أو ي أذى اق -ب

ا

   ظوف ض  – ج

ف ا دا  أو 

  ا  ا  ا ض-د

ا

 ا ا أو ة ا أطل م-ه

 ىأ

 أو ا  امم  ال -١١

 اد أو اد أو اق أو ادة

ا  ت دو  اد أوأ 

 ا   ام ان  دن

أو ا  أو  أو أو د 

 ،   ه تأو ا 

 تا   ه لا.

 ام ام  ا ال – ١٢

.اب وأاف
٣٩

  

 دت ا  ١٩٩٦ ، تدرا 

 تو  تو 

،    ا ا ات، ات

   ،  اديء ه ج

 اا ا  مما وا 

ا  فا   وانا ،

دة وا ا ،او  



العدد السادس                             مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة

20

مما ،او  ة اأو ا 

 ،اب وا.
٤٠

  

  اا ه ل ل واف

ا ا    وانا ،

  دو  ر  ، 

 ان اى اا    

 ات دو.  

و   وانا   ا 

ا  ةا  ١٩٧٤ ،م 

   دو   ا اة ال

 أو ا  أو أى ود دة

ا ،أو ا  رة ىأ 

  ق ة، ار اأي وا 

  لا ا  وان:  

 إ و  و ا اات ) أ(

ى دوأو أ ا ، ل أي أوا 

 ا    ، و ي،

 دو   أي أو ا، أو او

  اة؛ ل  ء أو أى

 ف  و ا اات ) ب(

إ ى دوأ ، ل أوا دو 

 أ أ  إ ى؛ دوأ  

  أو  دو ام  ر ب) ج(

ا   اتا ا و 

  أى؛

   و ا اات ) د(

 ا أو ا أو ا ا اات

 واي اي ار ا أو

و ى؛أ  

) ( دو  ل ا ا 

 ا أى دو إ دا ادة

وا ،ا  و رض  

وا ا   ،قأي أو ا 

 د  ر اا إ   

ق؛ ما  

  إ و  دو ح) و(

 او ه  ن أى دو ف

  ؛ دو  وان  رب

 أو  ت أو ت إرل) ز(

  دو    أو م  ات

  ل أى دو    أو

  ارة  ن ا اة أل

 ااك أو أه، ادة ال دل

وور ا س  ذ.
٤١

  

 ره،    ا وا

، اة  ا  ار ورد
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    و، دو ة و

 ا وان     اق

 ن و ا ا 

وا  ه ا.  

ور    دة ا  

م رو ا  ا 

وا ا  وان  ا 

 ا ا  ، ت ة 

او  راءا ،ان ا ء ذ وط ن 

ا  رس ن و ه 

ا ا   دو  ا 

ا ،او  افاط ا  

 و ا ،ان و  ذ 

  ٢٠١٧ .
٤٢

و ا فا ل  وانا 

  رديء ا نم ،

   ل اا   

مما أ وا ا ا 

ا ، رن ارا وان ان اا 

 ا اا وا ،ان ا  

  و  ا ا ،

و  ادر"اا  ا "

   دع وا ا نا.
٤٣

  

اع: راى امأ  اا  

 ات  اا  أى اماع ك

 ا  أ ا ا 

ا ،و ل واا  ا  

ذ   ا ا  رة 

 د و   أ  ،

 ا ي اب، اروا ،

 اب وا، ارات ورة

ودا ،وت وا ،ادة وا 

ا ا ،ال وا.
٤٤

  

ا  

    ل ان ا ا 

ا ا  م مم ا 

ول، ا  أي  ،ا  

ا دة ، ا  ن وو 

 ام  م و، ا وع

 ا  اأ ا وان.  ا أو

مما  اتا وا ،و 

 وا امن ن ار  ات

مما.  

ور ك ذ  ولا رض ا 

  ام   ذر   

  و اى ول اا اون

  تا ، اذا ط 

  .ام رة
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  ان  أا  إط   

    اا ،  

  و، او ات ا اءة

  و ر    

ن ان ا ا  ارا وا ا 

 .  

ا اا ا  ، ك قا 

دو م ،د ره وي ا ل 

   دةا ا او 

  . امم  وا اب

 اول در ان ا م  وأرى

ا  م مما ا أا  ،

 وأن ح ا   سأ 

 درة  ن  ، ات

 ا نا ،موا    

 ه ولأو ا اط ا ب أو 

  .امم  ا أو وان
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اا :  

١
   - Quoted in, Claus Kress, Universal Jurisdiction over International 

Crimes and the Institut de Droit International, 4 Journal of International 
Criminal Justice, 561 (2006).

- Antonio Cassese, When May Senior State Officials be Tried for 
International

Crimes? Some Comments on the Congo v. Belgium Case, 13 European 
Journal of

International Law 4, 853 (2002).
٢ Bartram S. Brown, The Evolving Concept of Universal Jurisdiction, 35

New England Law
Review 2, 383 (2001).

٣
 ا ا  را ا    ن وع  ،    وع اا و

من ام  ن / ٢٠٠١        ، ا ء اأر   ء واا   

ا ا ن ا راءا ا  دئ و  ،ا  .A/56/677
٤

  ت وت ا دا اا ا ا ا  ، ا ار ا  ٦٤/١١٧وا  ،

A/65/181، مق أ  ا ا و  ،ول ال ا ٨٨ا ، اورة ا وان
٥

   ا ا أ ا   ام:  

-international council on Human Rights, bringing human rights  violators 
to justice abroad, A guide to universal jurisdiction, 1999, ISBN 2-

940259-01-1, P.4 : 
- Roger O’Keefe, Universal Jurisdiction – Clarifying the Basic Concept, 2

Journal of
International Criminal Justice 3, (2004)،P.735

٦
   دئ ان        ام ت اما  ف واما  ن ا دئ اوا 

A/RES/60/147، امن وامت اة من امم او او ق
٧
  : ((نات ا  اان  ا    ا   ل ا وا ٤٩ ادة  

         ص اا   ا ت ض   اءأي إ  ن ةا اف اطا

ه ا ت اى ااف إ ون ن او....

    او ت اه ا  اف ا   فط     ا و ،ا 

 م أ ، .     فط ا  أن ،  وط ،ذ  إذا ،أ و
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ا    ، ))آ  دا  ى اف ار أد ا   ء اص

  ، ١٩٤٩أ /آب ١٢ار  ، ا  اان  ل ا وا ات

،  ا   ل  و و اات ا  ار ٥٠وا م  ا ادة 

  ا  ن  اص    ١٤٦وادة ،  ا  ن  أى اب ١٢٩وادة 

باا و  م.  

ا ا   موا وا  ت وا  رات اوا  

 ١٢أ ا  /من  ٢١اد   ل اة  ،       ات دو   اوب     

.١٩٥٠أ/  اول ٢١ود  اذ  ، ١٩٤٩أ /آب
٨

 ١٩٥٤ ا ي  ات ا   ماع    ٢٨ادة    

٩
: ا  ا  ان ٥ ادة    

   ٤ دو طف    ااءات  و ا  اا ار إ  ادة          ((  

ت اا:

 ارب ه اا  أي إ   ا او  ظ  او   طة     ) أ(

،وا 

 ن  ا ا  اط  او،) ب(

. او ذ   ن اى   اط  او، إذا ات) ج(

٢ .       ت اا  اه ا  ا و  اءاتا     فط دو  

          و ا   أي إ  دا ا ا   ن(( ،  ا

  هو ا وب   او ا مإماو ا ا او ا ا ،     ت وا

،  ١٩٨٤د/  من اول  ١٠ارخ    ٣٩/٤٦وا وام  ار ا ا  اة  

.١٩٨٧م/ ان ٢٦: ر ء اذ

١٠
ات ومت  ا و  ، ظ ا اة وااد ا  ا ن  ١٠ادة   

 ة را  ا ار ا  موا وا ٤٩/٥٩  رخول ٩، ان ام / د

/ ١٩٩٩من ام ١٥: ر ء اذ، ١٩٩٤

١١
  مة اي     اء اا  صا   وا ا  دة اا   ،  تا

 ة را  ا ار ا  موا وا  و ا  ترخ  ٦١/١٧٧وما

 ول ٢٠ن ام/ ٢٠٠٦د
١٢

،  ١٩٩٦رس   ٢٨د  ا  ،     ن اء اي ص ا ا ٤ادة  

ا ا  ا  ة :http://www1.umn.edu/humanrts/arab/am7.html 
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١٣ Michael P. Scharf, Application of Treaty-Based Universal Jurisdiction 

to Nationals of
Non-Party States, 35 New England Law Review 2, (2001)،P.363

١٤
:)) ة مة  طا و   م((ا  ا : ٢٦ادة   

ز ف  ة أن  ص مم اا ر    ((امن اا واا اات : ٢٧ادة 

، ١٩٦٩  /أر  ٢٣ات و   ، ا  من اات...)).    اة، 

  ذا  ٢٧ود من ام/ ١٩٨٠
١٥ Guengueng v. Senegal, Communication No. 181/2001, 

CAT/C/36/D/181/2001, May
19, 2006.

١٦
  ا ا  ،A/66/93/Add ،٥ص

١٧
  ام   لدة اا ا  ا  دة ، اوا  ا    ا  وا   

 صا  ءي اا.

١٨ Roger O”Keefe, Uneversal Jurisdiction, Journal of international 
criminal Jus ce 2(2004), P.735

١٩
  ا ا  ،A/66/93/Add ،٢٦ص

٢٠
٢٨ص، م ار  
٢١

إن مق أ  ا ا     : ((ا   اأ  ل، ل  ا ، ٣٢ص، م ار  

  ع و ولاا   أن     ،ا ر اإط  ءبھا   ا  ،دف ا

ا أ  ا ا ا   ر   . اأ     ه  ذابھاول، إ  اج 

  وت اا و ،وا ا  نمدة ا.      ا ا أ  ا  ق

ا ،ولا ا  ،ُّ أن      طا ا ء ووول ادة ا ل   . ا و

اءات اول اوي ا  ة، وا ق ا  دئ ا را اا  ا  دة

و   اا او اات او أي أس       .وا ا و ا  اون اا ول

 رس ار امادي وام ا ا ا وام رج إ او              اط أن

  )). دو أى  ط د ام ذات دوا  ف     اد،   ا  ا ا

ا ا ،A/66/93/Add . ةا ا

٢٢ -Máximo Langer, The Diplomacy of Universal Jurisdiction: The 

Political Branches and the Transnational Prosecution of International 
Crimes,The American Journal of International Law,Vol. 105, No. 1

(January 2011), pp. 1-49
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-Eugen Kontorovich, The Inefficiency of Universal Jurisdiction, 

University of Illinois Law Review, Vol. 1, 2008, P.389
٢٣

ادة او وام  ق ا اة  

٢٤
     درةل ان ١١ة ام/ ٢٠٠٠ا ،))  اطا ما ر(( ، 

 ول اا   درةا واوى واوا ٢٢٥ص، ٢٠٠٢-١٩٩٧ا ،     ا   ة

2002.pdf-cij.org/homepage/ar/files/sum_1997-http://www.icj 
٢٥

UN.A/conf.62/122، ١٩٨٢ ا ا اة من ار ١٠٥ادة   
٢٦

 ٩: ر ء اذ   ، ١٩٢٦  /أل  ٢٥و    ، ادة او  ا ا ق  

وادة ا  ا ا ل اق ورة ا وااف وارت ا   ،  ١٩٢٧رس /آذار

ارخ   ) ٢١-د( ٦٠٨ات     د مد ار ا ادي وا ،  ق

. ١٩٥٧أ /من ٣٠: ر ء اذ، ١٩٥٦ /أل ٧رت    ، ١٩٥٦أ /من ٣٠
٢٧

ادة ا  ا ا اه  

٢٨
  م ا  ددة اا

٢٩
    وا دة اا   ا  مدة ااو     ، ا وا  ت وا

ار ا م ةا  ا ٢٦٠  ٣-د(أ (   رخول  ٩ان ام/  ء   ، ١٩٤٨د ر

ا    ، وادة اد  م رو ا  ا او . / ١٩٥١من اول ١٢: اذ

  ءم ا  ة اا ا      ر دو  ز  ١٧/  ١٩٩٨ ،

.٢٠٠١م/ ان ١: ر ء اذ

٣٠
  "يا ا " ا ا  ا  وا  دةا ا و ا  أةاه اإ

ون ام ىة أ تب امن او ارا    .  ا ا  ل ي ز و

 ؛ و ا طا اما   "دن     " اع ا ن اوا   ن

م ا وا  اق ا   امن او، وذ   ا او اع؛      

 و"ا يا  "    ةا  ر إل اا ط   مإم  لأ ١أ    و

ق م  ا اد ا واة ا  م   واة إزاء أ  او    

 ؛ وا ذ  ءا  ى، وأ  ت"ص   ا يء ا "   ء اإ

 أي أص او از او ا   دو او  ، او ذن او د  ا ا او       

  .    أ  او   ت ءاو إ   صء ا ن ارا ر 

م ف ،دو ط ة ز نما  .  

رو م  دة ار، اا م

٣١
م ار، ادة ا  م رو اس  
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٣٢
    نم ديء  ا امA/56/677 ،٢٧ص

٣٣
  او ا وب ا  هو ا  ا  ودة اا   او ا مإماو ا ا  ،

من   ١٠ارخ   ٣٩/٤٦ات و  وا وام  ار ا ا  اة 

.١٩٨٧م/ ان ٢٦: ر ء اذ،  ١٩٨٤د /اول

٣٤
     وا ا  مدة اي اء اا  صا ،     ا  تت وما

     ة را  ا ار ا  موا وا  ٦١/١٧٧و    رخن   ٢٠ام

٢٠٠٦د /اول

٣٥
ات  ، رت ا قورة ا وااف واادة او   ا ا ل اق  

أ  /من  ٣٠ارخ   ) ٢١-د( ٦٠٨ا ادي وا       د مد ار

١٩٥٦ ،    رتل ٧أ/ ذ، ١٩٥٦ء ا ر :ن ٣٠م/ ١٩٥٧أ.

٣٦
  ا ا ا  ودة اقا 

٣٧
 دئ امن ، ر ا ا ن، أمم  ، ديء مرغ) أ(اأ  ادس   

من   ١١، ادر  مرك،    )١ -د( ٩٥ا  ق  مرمغ وار ا ا بھاو اف 

    ،lwww.un.org/law/av     ،United Nations ا  ، ١٩٤٦د /اول

Audiovisual Library of International Law
٣٨ General Assembly resolution 177 (II) of 21 November 1947

٣٩ the International Law Commission, Draft Code of Offences against the 

Peace and Security of Mankind, 1954, Yearbook of the International Law 
Commission, 1954, vol. II, A/CN.4/SER.A/1954/Add.l

٤٠  the International Law Commission, Draft Code of Offences against the 

Peace and Security of Mankind, 1996, Yearbook of the International Law 
Commission, 1996, vol. II, A/CN.4/SER.A/1996/Add.l (Part 2)

٤١
)A/RES/3314 (XXIXار ا ا  اة   

٤٢ the Review Conference of Rome Statute (held in Kampala, Uganda 

between 31 May and 11 June 2010), Resolution RC/Res.6, Article 8 bis, 
Crime of aggression

((1. For the purpose of this Statute, “crime of aggression” means the 
planning,

preparation, initiation or execution, by a person in a position effectively 
to exercise control over or to direct the political or military action of a 

State, of an act of aggression which, by
its character, gravity and scale, constitutes a manifest violation of the 

Charter of the United Nations.
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2. For the purpose of paragraph 1, “act of aggression” means the use of 
armed force by

a State against the sovereignty, territorial integrity or political 
independence of another

State, or in any other manner inconsistent with the Charter of the United 
Nations…))

.
٤٣

    ،ن ديء  ا ،A/56/677, P.28
٤٤

  ٢٩ص، م ار  

ا أ  ا قل م ا ا  ا وام ا ، ر ،٣٧ص:  

 ٩ص، ر  ، ا اة ا ق امن،و ري رون  


