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    الفصل الرابع  
  اجلرائم ضد اإلنسانية

  مقدمة  -لفأ  
ا الســــــادســــــة والســــــتني (  -٣٥ )، إدراج موضــــــوع "اجلرائم ضــــــد ٢٠١٤قررت اللجنة، يف دور

مج عملها وعّينت الســـيد شـــون د. مرييف مقرراً خاصـــاً للموضـــوع . ويف وقت )٦(اإلنســـانية" يف بر
كـــانون   ١٠املؤرخ  ٦٩/١١٨ا من قرارهـــ ٧، يف الفقرة مـــاً عل الحق، أحـــاطـــت اجلمعيـــة العـــامـــة

مج عملها.٢٠١٤ديسمرب األول/   ، بقرار اللجنة إدراج املوضوع يف بر
ـــا الســـــــــــــــــابعـــة والســـــــــــــــتني (  -٣٦ )، يف التقرير األول للمقرر ٢٠١٥ونظرت اللجنـــة، يف دور

جنة أيضــــــــاً إىل . وطلبت الل)٨(واعتمدت بصــــــــفة مؤقتة أربعة مشــــــــاريع مواد وشــــــــروحها )٧(اخلاص
األمانة أن تعّد مذكرة تتضــــــــــــمن معلومات عما هو موجود من آليات الرصــــــــــــد التعاهدية اليت قد 

عماهلا املقبلة بشأن هذا املوضوع   .)٩(تكون ذات صلة 
ا ال  -٣٧  )١٠()، يف التقرير الثاين للمقرر اخلاص٢٠١٦ة والستني (ثامنونظرت اللجنة، يف دور

املتضــمنة معلومات عما هو موجود من آليات الرصــد التعاهدية اليت قد وكذلك يف مذكرة األمانة 
ألعمال املقبلة للجنة القانون الدويل ، واعتمدت ستة مشاريع مواد إضافية )١١(تكون ذات صلة 

  .)١٢(وشروحها

  يف الدورة احلاليةالنظر يف املوضوع   -ء  
)، A/CN.4/704على اللجنة يف هذه الدورة التقرير الثالث للمقرر اخلاص ( كان معروضاً   -٣٨

ا من   ٩إىل  ١يف الفرتة من  املعقودة ٣٣٥٤إىل  ٣٣٤٨الذي نظرت فيـه اللجنـة يف جلســــــــــــــــا
ر/مايو    .)١٣(٢٠١٧أ

املواضيع التالية: تسليم املطلوبني (الفصل األول)؛ وتناول املقرر اخلاص يف تقريره الثالث   -٣٩
وعدم اإلعادة القســرية (الفصــل الثاين)؛ واملســاعدة القانونية املتبادلة (الفصــل الثالث)؛ والضــحا 
حملاكم اجلنائية الدولية  والشــــــــــــهود وغريهم من األشــــــــــــخاص املتأثرين (الفصــــــــــــل الرابع)؛ والعالقة 

زامات الدول االحتادية (الفصــــــــل الســــــــادس)؛ وآليات الرصـــــــد امس)؛ والتاخل الفصــــــــلاملختصــــــــة (
وتســوية املنازعات (الفصــل الســابع)؛ وما تبقى من مســائل (الفصــل الثامن)؛ والديباجة (الفصــل 

مج العمل املقبل بشـــأن املوضـــوع  ؛)العاشـــر الفصـــلالتاســـع)؛ وأحكام ختامية لنص اتفاقية ( وبر
__________ 

ئق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والستون، امللحق رقم   )٦(   .٢٦٦)، الفقرة A/69/10( ١٠الو
)٧(  A/CN.4/680 وCorr.1.  
ئق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السبعون، امللحق رقم   )٨(   .١١٧-١١٠ تالفقرا)، A/70/10( ١٠الو
  .١١٥، الفقرة املرجع نفسه  )٩(
)١٠(  A/CN.4/690.  
)١١(  A/CN.4/698.  
ئق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية والسبعون، امللحق رقم   )١٢(   . ٨٥-٧٩ت )، الفقراA/71/10( ١٠الو
  ).A/CN.4/SR.3348-3354 ( ٣٣٥٤إىل  ٣٣٤٨انظر احملاضر املوجزة املؤقتة للجلسات من   )١٣(
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(الفصل احلادي عشر). واقرتح املقرر اخلاص سبعة مشاريع مواد ومشروع ديباجة تطابق املسائل 
  .)١٤(املعاجلة يف الفصول من األول إىل السابع ويف الفصل التاسع، على التوايل

ر/مايو  ٩املعقودة يف  ٣٣٥٤وأحالت اللجنة، يف جلســـــــتها   -٤٠ يع املواد مشـــــــار  ،٢٠١٧أ
ث للمقرر اخلاص إىل وكذلك مشـــروع الديباجة، بصـــيغتها الواردة يف التقرير الثال ١٧إىل  ١١من 

  جلنة الصياغة. 
ـــــــــــــي  تنياملعقود ٣٣٧٧و ٣٣٦٦ها يوتناولت اللجنة، يف جلست  -٤١  ١٩وونيه حزيران/ي ١فـ

 ١٥إىل  ١د من ملواجلنة الصــــــــياغة عن مشــــــــروع الديباجة ومشــــــــاريع ا ي، تقرير ٢٠١٧متوز/يوليه 
ما ومشروع املرفق موعة الكاملة ملشاريع اجمل يف القراءة األوىل. وبناء على ذلك، اعتمدت واعتمد

جلرائم ضد اإلنسانية (انظر الفرع جيم ه). ١-املواد املتعلقة    أد
 ٣١يف  تـــني، املـــعـــقـــود٣٣٨٤و ٣٣٨٣هــــــــا يـــواعـــتـــمــــــــدت الـــلـــجـــنــــــــة، يف جـــلســـــــــــــــــتـــ  -٤٢

جلرائم ضد اإلنسانية (، شروح م٢٠١٧  متوز/يوليه ه).  ٢-انظر الفرع جيمشاريع املواد املتعلقة    أد
للمواد  اً ، وفق٢٠١٧ متوز/يوليه ٣١املعقودة يف  ٣٣٨٤وقررت اللجنة، يف جلســـــــــــــــتها  -٤٣
جل ٢١إىل  ١٦ من رائم ضـــد اإلنســـانية، من نظامها األســـاســـي، أن حتيل مشـــاريع املواد املتعلقة 

ا،  لواملنظمات الدولية وغريها التماســـاً عن طريق األمني العام، إىل احلكومات  ا ومالحظا تعليقا
نون كا  ١وعد أقصـــــــــــــــاه وأن تطلب إليها تقدمي هذه التعليقات واملالحظات إىل األمني العام يف م

  .٢٠١٨ ديسمرب/األول
لغ  ، عن٢٠١٧ متوز/يوليــه ٣١املعقودة يف  ٣٣٨٤وأعربــت اللجنــة، يف جلســـــــــــــــتهــا   -٤٤

مكنت اللجنة من  تقديرها للمقرر اخلاص، الســـــــــيد شـــــــــون د. مرييف، على مســـــــــامهته املتميزة اليت
جلرائم ضد اإلنساني ا األوىل ملشاريع املواد املتعلقة    ة.استكمال قراء

جلرائم ضــــــــــد اإلنســــــــــانية اليت اعتم  -جيم   ا اللجنة يف نص مشــــــــــاريع املواد املتعلقة  د
  األوىل  القراءة

  نص مشاريع املواد  -١  
ا اللجنة يف القراءة ا  -٤٥   ألوىل.يرد فيما يلي نص مشاريع املواد اليت اعتمد

  اجلرائم ضد اإلنسانية    

  الديباجة     
...  

عوا على مر أن ماليني األطفال والنســــــــــاء والرجال قد وق إذ تضــــــــــع يف اعتبارها  
  التاريخ ضحا جلرائم اهتّز هلا ضمري اإلنسانية بقوة،

__________ 

 ١٢يم)؛ ومشــروع املادة (التســل ١١): مشــروع املادة A/CN.4/704انظر التقرير الثالث عن اجلرائم ضــد اإلنســانية (  )١٤(
(الضــحا والشــهود  ١٤ع املادة (املســاعدة القانونية املتبادلة)؛ ومشــرو  ١٣(عدم اإلعادة القســرية)؛ ومشــروع املادة 

حملاكم اجل ١٥وغريهم)؛ ومشـــــــــروع املادة  (التزامات الدول  ١٦املادة  نائية الدولية املختصـــــــــة)؛ ومشـــــــــروع(العالقة 
  . ة(تسوية املنازعات فيما بني الدول)؛ ومشروع الديباج ١٧االحتادية)؛ ومشروع املادة 
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ّدد السالم واألمن وال وإذ تسلم     رفاه يف العامل،ن اجلرائم ضّد اإلنسانية 
لقواعد ن حظر اجلرائم ضــــــــــد اإلنســــــــــانية قاعدة آمرة من ا وإذ تســــــــــلم كذلك  
  ،)jus cogens(ون الدويل العامة للقان
اليت تثري قلق  أن اجلرائم ضــــــــد اإلنســــــــانية، اليت هي من أخطر اجلرائم وإذ تؤّكد  

سره، جيب    ،منعها طبقاً للقانون الدويلاجملتمع الدويل 
قاب على وضـــــــــــــــع حد إلفالت مرتكيب هذه اجلرائم من العوقد عقدت العزم   

  وعلى اإلسهام من َمث يف منع هذه اجلرائم،
من نظام  ٧ملادة ابتعريف اجلرائم ضد اإلنسانية على النحو الوارد يف  وإذ تذّكر  

   روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،
ضـــــــــائية اجلنائية ّن من واجب كل دولة أن متارس واليتها الق أيضـــــــــاً وإذ ُتذّكر   

  اجلرائم ضد اإلنسانية،على 
فإن مقاضــــــاة  ،دون عقاب مترّ  جيب أالأن اجلرائم ضــــــد اإلنســــــانية  وإدراكاً منها  

ختاذ تدابري على على حنو فعال مرتكيب هذه اجلرائم  لصــــــــــــــعيد الوطين، اجيب أن ُتكفل 
  ملساعدة القانونية املتبادلة،يتعلق بتسليم املطلوبني وا  يف ذلك ما  وبتعزيز التعاون الدويل، مبا

رائم ضــــد حلقوق الضــــحا والشــــهود وغريهم يف ســــياق اجل وإدراكاً منها كذلك  
م اإلنسانية، فضًال عن حقوق    لة عادلة،يف معام اجلرميةاألشخاص املدعى ارتكا

  ... 

    )١٥(]١[ ١ املادة
 النطاق

 اقبة عليها. على منع اجلرائم ضد اإلنسانية واملع هذه تنطبق مشاريع املواد  

    ]٢[ ٢ املادة
 التزام عام

ال، هي جرائم   مأاملسلح  النزاع اجلرائم ضد اإلنسانية، سواٌء ارُتكبت يف أوقات  
 مبوجب القانون الدويل تتعهد الدول مبنعها واملعاقبة عليها. 

    ]٣[ ٣ املادة
 تعريف اجلرائم ضد اإلنسانية

ة "جرمية ، يشـكل أي فعل من األفعال التاليهذهمشـاريع املواد  لغرض  -١  
د أية ضــــــمنهجي موجه  كب يف إطار هجوم واســــــع النطاق أو ارتُ ضــــــد اإلنســــــانية" مىت

هلجوم:  جمموعة من السكان املدنيني، وعن علم 

__________ 

 أرقام مشاريع املواد، بصيغتها السابقة املعتمدة من اللجنة بصفة مؤقتة، مبينة يف األقواس املعقوفة.  )١٥(
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 القتل العمد؛  (أ)  

دة؛  (ب)     اإل
 االسرتقاق؛  (ج)  

 النقل القسري للسكان؛  إبعاد السكان أو  (د)  

احلرمان الشـــــــــــــــديد على أي حنو آخر من احلرية البدنية  الســـــــــــــــجن أو  (ه)  
 الف القواعد األساسية للقانون الدويل؛خي مبا

 التعذيب؛  (و)  

احلمل   اإلكراه على البغاء، أو  االســتعباد اجلنســي، أو  االغتصــاب، أو  (ز)  
أي شــكل آخر من أشــكال العنف اجلنســي على مثل   التعقيم القســري، أو  القســري، أو

 هذه الدرجة من اخلطورة؛

ان ألســـــــباب ســـــــياســـــــية مجاعة حمددة من الســـــــكفئة أو اضـــــــطهاد أية   (ح)  
متعلقة بنوع اجلنس على النحو املعرف   دينية، أو  ثقافية أو  إثنية أو  قومية أو عرقية أو  أو

ن القانون الدويل ال  ، أو٣  يف الفقرة جييزها، وذلك   ألســــــباب أخرى من املســــــلم عاملياً 
ي فعل مشـــــــار إليه يف هذه الفقرة أو دة اجلرمية فيما يتصـــــــل جب  فيما يتصـــــــل  ماعية اإل

 جرائم احلرب؛  أو

 االختفاء القسري لألشخاص؛  (ط)  

 جرمية الفصل العنصري؛  (ي)  

األفعال الالإنســـــــانية األخرى ذات الطابع املماثل اليت تتســـــــبب عمداً   (ك)  
ة شديدة أو جلسم أو يف معا  البدنية.  لصحة العقلية أو يف أذى خطري يلحق 

 :١ لغرض الفقرة  -٢  

جاً تعين عبارة "ه  (أ)   جوم موجه ضد أية جمموعة من السكان املدنيني" 
ضد أية جمموعة من  ١ سلوكياً يتضمن االرتكاب املتكرر لألفعال املشار إليها يف الفقرة

رتكاب هذا اهلجوم، أو  السكان املدنيني، عمالً بسياسة دولة أو تعزيزاً   منظمة تقضي 
 هلذه السياسة؛

دة" تعمُّ   (ب)   حوال معيشــــــــية، من بينها احلرمان من د فرض أتشــــــــمل "اإل
 احلصول على الطعام والدواء، بقصد إهالك جزء من السكان؛

يعين "االســرتقاق" ممارســة أي من الســلطات املرتتبة على حق امللكية،   (ج)  
يف ذلك ممارســــــة هذه الســــــلطات يف  هذه الســــــلطات مجيعها، على شــــــخص ما، مبا  أو

ألشخاص، وال  نساء واألطفال؛سيما ال سبيل االجتار 

النقل القســــــري للســــــكان" نقل األشــــــخاص   يعين "إبعاد الســــــكان أو  (د)  
لطرد أو ي فعل قســري   املعنيني قســراً من املنطقة اليت يوجدون فيها بصــفة مشــروعة، 

ا القانون الدويل؛  آخر، دون مربرات يسمح 
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ة شــــديدة،  د إحلاق أمل شــــديد أويعين "التعذيب" تعمُّ   (ه)   ســــواء بدنياً معا
يشـمل التعذيب أي   سـيطرته، ولكن ال عقلياً، بشـخص موجود حتت إشـراف املتهم أو أو

ت قانونية أو أمل أو ة ينجمان فحسب عن عقو ن جزءاً منها أو معا  نتيجة هلا؛  يكو

يعين "احلمل القسري" إكراه املرأة على احلمل قسراً وعلى الوالدة غري   (و)  
ارتكاب  ألية جمموعة من الســـــــــــــكان أو اإلثين على التكوين املشـــــــــــــروعة بقصـــــــــــــد التأثري

ي حال تفســـــــــــري هذا التعريف على  انتهاكات خطرية أخرى للقانون الدويل. وال جيوز 
حلمل؛  حنو ميس القوانني الوطنية املتعلقة 

ً متعمداً فئة أو يعين "االضــــــطهاد" حرمان   (ز)   مجاعة من الســــــكان حرما
الفئة خيالف القانون الدويل، وذلك بســــــــبب هوية  وشــــــــديداً من احلقوق األســــــــاســــــــية مبا

 اجلماعة؛  أو

إنســـانية متاثل يف طابعها  تعين "جرمية الفصـــل العنصـــري" أية أفعال ال  (ح)  
ضـــــطهاد رتكب يف ســـــياق نظام مؤســـــســـــي قوامه االوتُ  ١ األفعال املشـــــار إليها يف الفقرة

مجاعات   املنهجي والســـــــــــيطرة املنهجية من جانب مجاعة عرقية واحدة إزاء أية مجاعة أو
 رتكب بنية اإلبقاء على ذلك النظام؛عرقية أخرى، وتُ 

يعين "االختفاء القسري لألشخاص" إلقاء القبض على أي أشخاص   (ط)  
دعم منها هلذا   ذن أو  منظمة سياسية، أو  اختطافهم من قبل دولة أو  احتجازهم أو  أو

ا عليه، مث رفضـــها اإلقرار   الفعل أو إعطاء   هؤالء األشـــخاص حريتهم أو بســـلببســـكو
م من محاية القانون لفرتة  معلومات عن مصـــــريهم أو دف حرما عن أماكن وجودهم، 

 زمنية طويلة.

، من املفهوم أن تعبري "نوع اجلنس" يشــــــري مشــــــاريع املواد هذهلغرض   -٣  
يشــــــــــــري تعبري "نوع اجلنس" إىل أي  لذكر واألنثى، يف إطار اجملتمع. والإىل اجلنســــــــــــني، ا

 معىن آخر خيالف ذلك. 

يف  ي تعريف أوسع يرد يف صك دويل أوهذا مشروع املادة  ال خيلّ   -٤  
 قانون وطين. 

    ]٤[ ٤ املادة
ملنع  االلتزام 

ويل، تلتزم كل دولة مبنع اجلرائم ضـــــــــــــــد اإلنســـــــــــــــانية، وفقاً للقانون الد  -١  
 : منها ما يليبوسائل 

أي إجراءات أخرى  قضـــــائية أوال  دارية أواإل تشـــــريعية أوالجراءات اإل  (أ)  
 و واليتها القضائية؛ل خاضعفعالة ملنع اجلرائم ضد اإلنسانية يف أي إقليم 

التعـــــاون مع الــــدول األخرى واملنظمـــــات احلكوميـــــة الــــدوليـــــة املعنيـــــة   (ب)  
 .أخرىأي منظمات حسب االقتضاء، مع و 
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ً كانت،   -٢   ية ظروف استثنائية أ من قبيل النزاع املسلح ال جيوز التذرع 
أي حالة من حاالت الطوارئ العامة األخرى،   أو أو عدم االستقرار السياسي الداخلي

  كمربر للجرائم ضد اإلنسانية.

    ٥ املادة
  القسرية اإلعادة عدم

أن  أو (ترده)عيده أن ت  ال جيوز ألي دولة أن تطرد أي شـــــــــــــــخص أو  -١  
توافرت لديها  ، إذادولة أخرىالقضــــــــــائية لوالية لل خاضــــــــــعإقليم تقدمه إىل  تســــــــــلمه أو

ن هذا الشـــــخص ســـــيكون يف خطر التعرض جلرمية وجيهأســـــباب  ة تدعو إىل االعتقاد 
  ضد اإلنسانية.

إذا كانت هذه األســــــــــباب   تراعي الســــــــــلطات املختصــــــــــة، لتحديد ما  -٢  
بت  متوافرة، مجيع االعتبارات ذات الصلة، مبا يف ذلك، يف حالة االنطباق، وجود منط 

انتهاكات جسيمة   اجلماعية حلقوق اإلنسان أو  الصارخة أو من االنتهاكات الفادحة أو
   لدولة املعنية.القضائية لوالية لل اضعاخلللقانون الدويل اإلنساين يف اإلقليم الواقع 

    ]٥[ ٦املادة 
  القانون الوطين مبوجب التجرمي

اعتبار اجلرائم ضــــد اإلنســــانية تتخذ كل دولة التدابري الالزمة لضــــمان   -١  
ا اجلنائيجرائم يف    . قانو
 يفاألفعال التالية جرائم  اعتبارتتخذ كل دولة التدابري الالزمة لضمان   -٢  

ا     اجلنائي:قانو
  ارتكاب جرمية ضد اإلنسانية؛   (أ)  
  رمية؛ هذه اجلالشروع يف ارتكاب و   (ب)  
رتكـــاب و   (ج)   ـــا،لشـــــــــــــــروع   أو رميـــةهـــذه اجلاألمر   احلـــث  أو يف ارتكـــا

طريقة ي املســـــــــــــــامهة   أو املســـــــــــــــاعدة  أو على ذلك،التحريض  اإلعانة أو  أو احلض  أو
  ذلك. أخرى يف
يلي جرائم يف   اعتبار ما التدابري الالزمة لضــــمان تتخذ كل دولة أيضــــاً   -٣  

ا اجلنائي:    قانو
عمال القائد الذي يقوم فعلياً الشخص   القائد العسكري أو يتحمل  (أ)  

قوات ختضــع إلمرته  اليت ترتكبهانائية عن اجلرائم ضــد اإلنســانية اجلســؤولية املالعســكري 
فعليتني، حســـب احلالة، نتيجة لعدم ختضـــع لســـلطته وســـيطرته ال  وســـيطرته الفعليتني، أو

   :، إذاسيطرته على هذه القوات ممارسة سليمة ةممارس
 أن يفرتض الشــــــــــــخص قد علم، أو كان ذلك القائد العســــــــــــكري أو '١'

القوات ترتكب أن ، بســــــــبب الظروف الســــــــائدة يف ذلك احلني، يعلم
  ؛ اارتكاعلى وشك ت هذه اجلرائم أو
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لشــــــــخص مجيع التدابري الالزمة ا  القائد العســــــــكري أوذلك  مل يتخذو  '٢'
لعرض   قمع ارتكاب هذه اجلرائم أو  واملعقولة يف حدود سلطته ملنع أو

  .املسألة على السلطات املختصة للتحقيق واملقاضاة
 فيما يتصـــــــــــــــل بعالقة الرئيس واملرؤوس غري الوارد وصـــــــــــــــفها يف الفقرة  (ب)  
 اليت يرتكبهام ضـــــــد اإلنســـــــانية عن اجلرائ املســـــــؤولية اجلنائيةالرئيس  يتحمل(أ)،  الفرعية
ن خيضــعون لســلطته وســيطرته الفعليتني، نتيجة لعدم ممارســة ســيطرته على هؤالء و مرؤوســ

   :إذا ،املرؤوسني ممارسة سليمة
يوشـــــــكون   كان الرئيس قد علم أن مرؤوســـــــيه يرتكبون هذه اجلرائم أو '١'

ا أو    بوضوح؛ تشري إىل ذلكجتاهل عن وعي معلومات   على ارتكا
نشـــــــطة تندرج يف إطار مســـــــؤولية و  '٢'  تهوســـــــيطر الرئيس تعلقت اجلرائم 

  الفعليتني؛ 
مل يتخذ الرئيس مجيع التدابري الالزمة واملعقولة يف حدود ســــلطته ملنع و  '٣'

لعرض املســـــــــــــــألة على الســـــــــــــــلطـات   قمع ارتكـاب هذه اجلرائم أو  أو
  املختصة للتحقيق واملقاضاة.

ارتكاب إحدى  اعتبار عدم نلضـــــــــــــماتتخذ كل دولة التدابري الالزمة   -٤  
 أكا رئيس، سواءٌ  ألمر من حكومة أو املادة امتثاالً هذه اجلرائم املشار إليها يف مشروع 

ا يفاملسؤولية اجلنائية  من املرؤوس إلعفاء عذراً ، نيمدني  أم نيعسكري   . اجلنائي قانو
رتكــاب   -٥   تتخــذ كــل دولــة التــدابري الالزمــة لتضـــــــــــــــمن عــدم االعتــداد 

عتباره دى اجلرائم املشار إليها يف مشروع املادة هذا من شخص يتقلد منصباً رمسياً إح
ا اجلنائي.   عذراً لإلعفاء من املسؤولية اجلنائية يف قانو

عدم ســـــــقوط اجلرائم املشـــــــار  لضـــــــمانتتخذ كل دولة التدابري الالزمة   -٦  
ا اجلنائي.  لتقادم يف قانو   إليها يف مشروع املادة هذا 

على اجلرائم املشـــــــــــار  املعاقبة لضـــــــــــمانتتخذ كل دولة التدابري الالزمة   -٧  
ت مالئمــة هــذه إليهــا يف مشـــــــــــــــروع  ــا اجلنــائي املــادة بعقو خــذ يف االعتبــار يف قــانو

  اجلسيم.  طابعها
ا الوطين،   -٨   حكام قانو حسـب االقتضـاء  تدابريتتخذ كل دولة، رهناً 

هذه االعتباريني عن اجلرائم املشار إليها يف مشروع من أجل حتديد مسؤولية األشخاص 
ملبادئ القانونية للدولة، قد تكون مســـــــؤولية األشـــــــخاص االعتباريني هذه  املادة. ورهناً 

  إدارية.  مدنية أو  جنائية أو

    ]٦[ ٧ املادة
  الوطين  ختصاصإقامة اال
 على اجلرائم اختصـــــــــــــــاصـــــــــــــــهاتتخذ كل دولة التدابري الالزمة إلقامة   -١  

   :يف احلاالت التالية شاريع املواد هذهمب مولةاملش
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على منت ســفن  لواليتها أو خاضــعرتكب اجلرمية يف أي إقليم تُ عندما   (أ)  
   طائرات مسجلة يف تلك الدولة؛  أو

رعا تلك الدولة يكون الشــــــــــــخص املدعى ارتكابه اجلرمية من عندما   (ب)  
اجلنســـــية مكان إقامته املعتاد يف إقليم  أو، إذا رأت الدولة ذلك مناســـــباً، شـــــخصـــــاً عدمي

  ؛ تلك الدولة
الـــدولـــة  رعـــا تلـــك الـــدولـــة، إذا رأتتكون الضـــــــــــــــحيـــة من عنـــدمـــا   (ج)  

   .مناسباً  ذلك
على اجلرائم  اختصــــاصــــهاالتدابري الالزمة إلقامة  تتخذ كل دولة أيضــــاً   -٢  

املدعى ارتكابه اجلرمية الشخص فيها يكون  شاريع املواد هذه يف احلاالت اليتمولة مباملش
 هذا الشـــــــخص وفقاً  تقم بتســـــــليم أو إحالة  مل لواليتها، ما خاضـــــــعيف أي إقليم  موجوداً 

  ملشاريع املواد هذه. 
شكل من أشكال  دون ممارسة الدولة أي ههذ املوادع ير امش حتولال   -٣  

ا الوطين.املنصوص عليها يف  نائياالختصاص اجل    قانو

    ]٧[ ٨ املادة
  ق التحقي

جراء حتقيق    ا املختصــة  ونزيه مىت ُوجدت  عاجلتضــمن كل دولة قيام ســلطا
كبت ضــــــــد اإلنســــــــانية ارتُ أفعاًال تشــــــــكل جرائم تدعو إىل االعتقاد أن معقولة أســــــــباب 

  . القضائية لواليتها خاضعقليم إرتكب يف أي تُ   أو

    ]٨[ ٩ املادة
   موجوداً الشخص املدعى ارتكابه اجلرمية  يكون ماعند اختاذها الواجب األولية التدابري

ن ، بعد دراســــــــة املعلومات املتوافرة هلا، القناعة لدى دولة تولدتمىت   -١  
 اريع املواد هذهشـــــمب مولةعى أنه ارتكب أي جرمية مشـــــالظروف تربر احتجاز شـــــخص يُدَّ 

حتجفعليها أن القضائية ويكون موجوداً يف اإلقليم اخلاضع لواليتها  تتخذ  أن  ازه أوتقوم 
تدابري قانونية أخرى لضمان وجوده فيها. ويكون االحتجاز والتدابري القانونية األخرى أي 

للمدة  يســــــتمر احتجاز الشــــــخص إال تلك الدولة، على أاليف قانون متوافقًة ونصــــــوص ال
  .أو اإلحالة التسليمإجراءات يف  السري  ن من إقامة دعوى جنائية أوالالزمة للتمكّ 

  يف الوقائع. اً يأول اً حتقيق هذه الدولة فوراً  جتري  -٢  

حتجاز شــــــخص ما،   -٣   لدى قيام دولة ما، عمالً مبشــــــروع املادة هذا، 
، ٧  من مشـــــــــــــــروع املــادة ١  ختطر على الفور الــدول املشــــــــــــــــار إليهــا يف الفقرةعليهــا أن 

لظروف اليت تربر احتجازه. وعلى الدولة اليت جتري ا لتحقيق حتجاز هذا الشـــــخص و
فوراً الدول املذكورة  تبلغمن مشـــــــــروع املادة هذا أن  ٢ األويل املنصـــــــــوص عليه يف الفقرة

  .اختصاصهاإذا كانت تنوي ممارسة   وأن توضح مابنتائج التحقيق 
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    ]٩[ ١٠ املادة
   ةاكماحمل تسليم أوالمبدأ 

إقليم يف  عى ارتكـــابـــه اجلرميـــة موجوداً املـــدَّ الشـــــــــــــــخص على الـــدولـــة اليت يكون   
ا املختصــــة بقصــــد احملاكمة،  أن تعرضالقضــــائية خاضــــع لواليتها  القضــــية على ســــلطا

إىل حمكمة جنائية دولية   ذلك الشـــــــخص إىل دولة أخرى أوأو إحالة م يتســـــــلتقم ب مل ما
الطريقة اليت يتم فيها اختاذ القرار وعلى هذه الســـــــلطات أن تتخذ قرارها بنفس  .خمتصـــــــة
  . رية الطابع مبوجب قانون تلك الدولةأي جرمية أخرى خط خبصوص

    ]١٠[ ١١ املادة
  املعاملة العادلة للشخص املدعى ارتكابه اجلرمية 

حدى اجلرائم   إجراءات فيما حبقهتخذ شـــــــــخص تُ  يأل ُتكفل  -١   يتعلق 
يف  ، مباالقانونية عادلة يف مجيع مراحل اإلجراءاتالعاملة امل شـــاريع املواد هذهمولة مباملشـــ

الدويل القانون اكمة العادلة، واحلماية الكاملة حلقوقه يف إطار القانون الوطين و ذلك احمل
   يف ذلك قانون حقوق اإلنسان. ، مباواجيب التطبيق

دولة غري  يفحمتجزاً   أو متحفظاً عليه  أو مسجوً ألي شخص يكون   -٢  
   الدولة اليت حيمل جنسيتها احلق يف:

قرب ممثل خمتص للدولة أو أن يتصـــــــل  (أ)   خري  الدول اليت يكون   دون 
ها أو الدولة اليت حيق هلا لســـــــــبب آخر محاية حقوقه، أو، إن  ذلك الشـــــــــخص من رعا

على  كان عدمي اجلنســية، الدولة اليت تكون مســتعدة حلماية حقوق ذلك الشــخص بناءً 
   طلب منه؛
   ؛الدول  تلك الدولة أول أن يزوره ممثلو   (ب)  
خري حبقوقه  أن يتم إعالمهو   )(ج      هذه الفقرة. يف إطاردون 
الدولة وأنظمة وفقاً لقوانني  ٢ س احلقوق املشـــــــــــــــار إليها يف الفقرةمتارَ   -٣  

ن القوانني بشــــــــــرط أن متكّ ، القضــــــــــائية اليت يوجد الشــــــــــخص يف إقليم خاضــــــــــع لواليتها
 ٢  الفقرةقوق مبوجب ألغراض املتوخاة من منح هذه احلاواألنظمة املذكورة من إعمال 

ماً.    إعماًال 

    ١٢املادة 
  الضحا والشهود وغريهم

  يلي:  تّتخذ كل دولة التدابري الالزمة لضمان ما  - ١  
قد وقع ضــــــحية جلرمية من   أن يكون لكل فرد يدعي أن شــــــخصــــــاً ما  (أ)  

  و اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية احلق يف أن يتقدم بشكوى إىل السلطات املختصة؛
التخويف بســــــبب رفع شــــــكوى   أن ُتكفل احلماية من ســــــوء املعاملة أو  (ب)  

والضـــــــــــــحا بغري ذلك من األدلة، للمشـــــــــــــتكني  اإلدالء بشـــــــــــــهادة، أو تقدمي إفادة أو أو
م وممثليهم، وكذلك لغريهم ممن يشاركون يف التحقيق أو تسليم   أو املقاضاة والشهود وأقار
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احلماية متس تدابري   . والهذه  نطاق مشاريع املواديف إجراءات أخرى تقع يف املطلوبني، أو
  .١١املشار إليها يف مشروع املادة  الشخص املدعى ارتكابه اجلرميةحبقوق 

ــا الوطين، إمكــانيــة أن تعرَ   -٢   ض آراء تتيح كــل دولــة طرف، وفقــًا لقــانو
املراحل وشــــــواغل ضــــــحا أي جرمية من اجلرائم املرتكبة ضــــــد اإلنســــــانية ويُنظر فيها يف 

م اجلرمية، على  املناســـبة من اإلجراءات اجلنائية اليت تُقام ضـــد األشـــخاص املدعى ارتكا
حلقوق املشار إليها يف مشروع املادة  أال   .١١ميس ذلك 

تتخذ كل دولة التدابري الالزمة لتضــــــــمن يف نظامها القانوين لضــــــــحا   -٣  
املادي واملعنوي، بصـــــــــــفة فردية  اجلرائم املرتكبة ضـــــــــــد اإلنســـــــــــانية احلق يف جرب الضـــــــــــرر

: رد ، حســــــــب االقتضــــــــاءأكثر من أشــــــــكال اجلرب التالية  مجاعية، عن طريق واحد أو  أو
ت   دم التكرار.عاحلقوق؛ والتعويض؛ والرتضية؛ وإعادة التأهيل؛ ووقف الضرر وضما

    ١٣املادة 
  تسليم املطلوبني

د هذه مدرجة يف عداد شــاريع املوامب مولةكل جرمية من اجلرائم املشــتُعد    -١  
اجلرائم املوجبة للتســــــليم يف أي معاهدة قائمة بني الدول لتســــــليم املطلوبني. وتتعهد الدول 

  م بينها.دراج تلك اجلرائم يف عداد اجلرائم املوجبة للتسليم يف كل معاهدة تسليم تربَ 
 مولةأي جرمية من اجلرائم املشــــــــ دعتُ  ألغراض التســــــــليم بني الدول، ال  -٢  

جرمية تكمن   جرمية متصـــــلة جبرمية ســـــياســـــية، أو  شـــــاريع املواد هذه جرمية ســـــياســـــية، أومب
جيوز هلذه األسباب وحدها رفض طلب تسليم يستند إىل  وراءها دوافع سياسية. لذا ال

  هذه اجلرمية.
إذا تلقت دولة، تشــــــــــرتط يف تســــــــــليم املطلوبني وجود معاهدة، طلب   -٣  

مشاريع املواد هذه  دا معاهدة تسليم، جاز هلا أن تعتربطها  تسليم من دولة أخرى ال
  شاريع املواد هذه. مب مولةاألساس القانوين للتسليم فيما خيص أي جرمية مش

على الدولة اليت تشـــــرتط يف تســـــليم املطلوبني وجود معاهدة أن تقوم،   -٤  
  يلي: أية جرمية من اجلرائم املشمولة مبشاريع املواد هذه، مبا خيص فيما

إذا كانت ســـتســـتخدم مشـــاريع  أن تبلغ األمني العام لألمم املتحدة مبا  )(أ  
  للتعاون مع الدول األخرى يف جمال تسليم املطلوبني؛ اً قانوني اً املواد هذه أساس

تســــتخدم مشــــاريع املواد هذه  أن تســــعى، حيثما اقتضــــي األمر، إن مل  (ب)  
 إبرام معاهدات مع الدول األخرى للتعاون يف جمال تســـليم املطلوبني، إىل اً قانوني اً أســـاســـ

  .ابشأن تسليم املطلوبني، من أجل تنفيذ مشروع املادة هذ
اجلرائم  دتشــــــرتط يف التســــــليم وجود معاهدة أن تع  على الدول اليت ال  -٥  

  املشمولة مبشاريع املواد هذه جرائم موجبة للتسليم فيما بينها. 
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خيضع التسليم للشروط اليت ينص عليها القانون الوطين للدولة املتلقية   -٦  
يف ذلك األســـــــباب اليت جيوز للدولة املتلقية   معاهدات التســـــــليم الســـــــارية، مبا للطلب أو

  للطلب أن تستند إليها يف رفض التسليم. 
شــــاريع املواد هذه، ألغراض مب املشــــمولةعند االقتضــــاء، تعاَمل اجلرائم   -٧  

ا ارُتكبت ليس يف مكان وقوعها فحســــب، بل أيضــــاً يف   ليم بني الدول، كماالتســــ لو أ
  .٧من مشروع املادة  ١لفقرة ل وفقاً أقاليم الدول اليت أقامت اختصاصاً 

إذا رُفض طلب تسليم مقّدم لغرض تنفيذ حكم قضــــــــــــــائي حبجــــــــــــــة أن   -٨  
ـــوب ـــة ل  الشــــخص املطلـ ـــة املتلقيـ ـــن رعا الدولـ ـــو مـ ـــليمه هـ ـــة تسـ ـــى الدولـ ـــب، وجب علـ لطلـ

ا الوطين  ــــــــة للطلب، إذا كان قانو ــــــــانون، أن  ملقتضياتذلك ووفقاً  جييزاملتلقيــــــــــ ذلك القـ
تبقى منها   ما تنظـــر، بنـــاًء على طلب مــــــن الدولـــة الطالبـــة، يف إنفـــاذ العقوبـــة املفروضـــة أو

  مبقتضـى القـانون الوطين للدولة الطالبة. 
ــــرض ما يفسَّر يف مشاريع املواد هذه  ليس  -٩   ــــه يفـ ــــة على نـ ــــة املتلقيـ الدولـ
لتسـليم إذاللطلـب  ن الطلــب ا ها إىلأسـباب وجيهـة تدعو  يهاكـان لـد التزامـاً  العتقـاد 

ـّدم لغـرض  ـة شــخص بســبب   أومقاضاة ُق ـه أونوع معاقبـ ـه أو  جنسـ  جنسيته أو نهدي  عرقـ
 ةأو أليآرائه الســـياســـية،  انتمائه إىل فئة اجتماعية بعينها، أو ثقافته، أو  أصـــله اإلثين أو أو

نأســــــــــــباب أخرى  ن االمتثال للطلب  أو، ال جييزها القانون الدويل من املســــــــــــلم عاملياً 
  بوضع ذلـك الشـخص ألي مـن هـذه األسباب.  سيضر

ـــــى قبل رفض التسليم، تتشاور الدولة املت  -١٠   ـــــا اقتضـ ـــــب، حيثمـ ـــــة للطلـ لقيـ
ـدمي معلومــات  ـها وتقـ ـ األمـر، مـع الدولـة الطالبـة لكـي تتيـح هلـا فرصـة وافيـة لعــرض آرائ

  داعمــة الدعائها.

    ١٤املادة 
  املساعدة القانونية املتبادلة

تقدم الدول بعضــها إىل بعض أكرب قدر ممكن من املســاعدة القانونية   -١  
جلرائم املشـــــمولة  واملقاضـــــاةالتحقيق أعمال  املتبادلة يف واإلجراءات القضـــــائية املتصـــــلة 

  .هذا مبشاريع املواد هذه عمًال مبشروع املادة
ما هو تُقدَّم املســــــاعدة القانونية املتبادلة على أمت وجه ممكن مبقتضــــــى   -٢  

امناســـــــــــــــب من  ا وترتيبا ا واتفاقا يتعلق   فيما قوانني الدولة املتلقية للطلب ومعاهدا
جلرائم اليت وغري القضائية فيما يتصل واإلجراءات القضائية  واملقاضاةالتحقيق عمال 
، يف ٦من مشــــــــــــروع املادة  ٨  ب عليها شــــــــــــخص اعتباري، وفقاً للفقرةاســــــــــــَ حيجيوز أن 
  الطالبة.  الدولة

املادة  ملشــــــــروعجيوز طلب املســــــــاعدة القانونية املتبادلة اليت تقدَّم وفقاً   -٣  
  التالية:  ألي من األغراضهذا 

م حتــديــد هويــة ومكـــان وجود   (أ)   ، اجلرميــةاألشـــــــــــــــخـــاص املــدعى ارتكـــا
  ؛ أو غريهم الشهود وأالضحا ، حسب االقتضاءو 
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أشـــــــــخاص، بوســـــــــائل منها التداول من أقوال   احلصـــــــــول على أدلة أو  (ب)  
  الفيديو؛ بواسطة

  تبليغ املستندات القضائية؛  (ج)  
  ت التفتيش واحلجز؛تنفيذ عمليا  (د)  
  يف ذلك احلصول على أدلة عدلية؛ فحص األشياء واملواقع، مبا  (هـ)  
  وتقييمات اخلرباء؛ واألدلةتقدمي املعلومات  (و)  
  نسخ مصدَّقة منها؛  تقدمي أصول املستندات والسجالت ذات الصلة أو  (ز)  
األخرى األشـــياء  األدوات أو  املمتلكات أو  حتديد حصـــائل اجلرمية أو  (ح)  

  سواها من األغراض؛ جتميدها ألغراض إثباتية أو  اقتفاء أثرها أو  أو
  تيسري مثول األشخاص طواعية يف الدولة الطالبة؛   (ط)  
يتعــارض مع القــانون الوطين للــدولـة   أي نوع آخر من املســــــــــــــــاعـدة ال  (ي)  
  للطلب. املتلقية

 عمالً ادلــة ال جيوز للــدول أن ترفض تقــدمي املســــــــــــــــاعــدة القــانونيــة املتبــ  -٤  
  حبجة السرية املصرفية.هذا شروع املادة مب

ترتيبات   تنظر الدول، حســب االقتضــاء، يف إمكانية عقد اتفاقات أو  -٥  
موضـــــــع  أحكامه تضـــــــع  أوهذا أغراض مشـــــــروع املادة  تؤديمتعددة األطراف   ثنائية أو

  .هاتعزز  النفاذ العملي أو
ا الوطين،  الدولة، دون مســـــــاس املختصـــــــة يفجيوز للســـــــلطات   -٦   بقانو

جبرائم ضــد اإلنســانية إىل ســلطة  متصــلةمعلومات  حتيلودون أن تتلقى طلباً مســبقاً، أن 
تعتقد أن هذه املعلومات ميكن أن تســـــــــــــــاعد تلك  إذا كانتخمتصـــــــــــــــة يف دولة أخرى، 

إمتامها بنجاح،   واإلجراءات القضــائية أو واملقاضــاة التحقيقعمال الســلطة على القيام 
  تُفضي إىل تقدمي الدولة األخرى طلباً مبقتضى مشاريع املواد هذه. أنميكن   أو

اللتزامات الناشئة عن أي معاهدة هذا ال متس أحكام مشروع املادة   -٧  
جزئياً، املساعدة القانونية  ستحكم، كلياً أو  متعددة األطراف، حتكم أو  أخرى، ثنائية أو

قــدرًا أكرب من  إذا كــانــت توفرتنطبق هــذا ، على أن أحكــام مشـــــــــــــــروع املــادة املتبــادلــة
  املساعدة القانونية املتبادلة.

 عمالً ق مشــــــروع املرفق مبشــــــاريع املواد هذه على الطلبات املقدمة يطبَّ   -٨  
إذا كانت الدول املعنية غري مرتبطة مبعاهدة لتبادل املساعدة القانونية. هذا شروع املادة مب
يناســـــــب من  ة من هذا القبيل، وجب تطبيق ماالدول مرتبطة مبعاهد هذهإذا كانت   أما

تتفق الدول على تطبيق أحكام مشـــــــــــــروع املرفق بدًال منها.  مل  أحكام تلك املعاهدة، ما
  وُتشجَّع الدول على تطبيق مشروع املرفق إذا كان ُيسّهل التعاون.
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    ١٥املادة 
  تسوية املنازعات

تطبيق مشـــاريع   أو تســـعى الدول إىل تســـوية املنازعات املتعلقة بتفســـري  -١  
  .املواد هذه عن طريق التفاوض

تطبيق مشــاريع املواد   أكثر بشــأن تفســري أو ي نـــــــــــــــــزاع بني دولتني أوأ  -٢  
، بناء على طلب أي دولة من تلك يُعرضتتأتى تســـــــــــــويته عن طريق التفاوض،  هذه ال
  .التحكيمتتفق تلك الدول على عرضه على  مل حمكمة العدل الدولية، ما علىالدول، 

ــا ال  -٣   لفقرة   جيوز لكــل دولــة أن تُعلن أ من  ٢تعترب نفســـــــــــــــهــا ملزمــة 
لفقرة  وال .هذا مشروع املادة جتاه هذا من مشروع املادة  ٢تكون الدول األخرى ملزمة 

ً من هذا القبيل.   أي دولة تصدر إعال
هذا من مشــــروع املادة  ٣وفقاً للفقرة  صــــدرت إعالً جيوز ألي دولة أ  -٤  

  يف أي وقت. اإلعالن تسحب ذلكأن 

  املرفق
  .١٤من مشروع املادة  ٨لفقرة ل وفقاً هذا ق مشروع املرفق يطبّ   -١

  تسمية سلطة مركزية
تســـــمي كل دولة ســـــلطة مركزية تســـــند إليها مســـــؤولية وصـــــالحية تلقي طلبات   -٢

 صـــــــــةاملختإحالتها إىل الســـــــــلطات   املســـــــــاعدة القانونية املتبادلة وتنفيذ تلك الطلبات أو
إقليم خاص ذو نظام مستقل للمساعدة   لتنفيذها. وحيثما كان للدولة منطقة خاصة أو

ا يف تلك  القانونية املتبادلة، جاز هلا أن تســــــمي ســــــلطة مركزية منفصــــــلة تتوىل املهام ذا
إحالتها  ذلك اإلقليم. وتكفل الســـــــــــــــلطات املركزية تنفيذ الطلبات املتلقاة أو  املنطقة أو

لتنفيذه،  خمتصــةالســلطة املركزية الطلب إىل ســلطة  حتيل. وحيثما ليمةوبطريقة ســبســرعة 
ع تلك الســــــلطة  على تنفيذ الطلب بســــــرعة وبطريقة ســــــليمة.  املختصــــــةعليها أن ُتشــــــجِّ

ســــــم الســــــلطة املركزية املســــــماة هلذا الغرض.   وتبلغ كل دولة األمني العام لألمم املتحدة 
ا إىل السلطات املركزية وتُوجه طلبات املساعدة القانونية املتب ادلة وأي مراسالت تتعلق 

ق أية دولة يف أن تشـــــرتط توجيه مثل هذه حبميس هذا الشـــــرط   اليت تســـــميها الدول. وال
يف احلاالت العاجلة، وحيثما   الطلبات واملراســــــالت إليها عرب القنوات الدبلوماســــــية، أما

  لشرطة اجلنائية، إن أمكن ذلك.تتفق الدولتان املعنيتان، فعن طريق املنظمة الدولية ل

  إجراءات تقدمي الطلب
ن تنتج ســــــــــــجًال  م الطلبات كتابةً تقدَّ   -٣ ي وســــــــــــيلة كفيلة  أو، حيثما أمكن، 

ً، بلغــة مقبولــة لــدى الــدولــة  ظروف تتيح لتلــك الــدولــة أن   لطلــب، ويفلتلقيــة املمكتو
اللغات املقبولة  للغة أوكل دولة األمني العام لألمم املتحدة   وتبلغتتحقق من صـــــحته. 
يف احلاالت العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان على ذلك، فيجوز   لدى تلك الدولة. أما

ً، على أن تؤكَّ    على الفور. د كتابةً أن تقدَّم الطلبات شفو
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  يتضمن طلب املساعدة القانونية املتبادلة:  -٤
  لطلب؛لقدمة املهوية السلطة   (أ)  
اإلجراء القضائي الذي يتعلق   أو املقاضاة  حقيق أوموضوع وطبيعة الت  (ب)  

  اإلجراء القضائي؛ أو املقاضاة  به الطلب، واسم ووظائف السلطة اليت تتوىل التحقيق أو
ســـــــتثناء ما  (ج)   لطلبات املقدمة  ملخصـــــــاً للوقائع ذات الصـــــــلة،  يتعلق 

  لغرض تبليغ مستندات قضائية؛
ل أي إجراءات معينة تود الدولة وصــــفاً للمســــاعدة امللَتمســــة وتفاصــــي  (د)  

  الطالبة اتباعها؛
  هوية أي شخص معين ومكانه وجنسيته، حيثما أمكن ذلك؛   (هـ)  
  .اإلجراءات املعلومات أو  الغرض الذي تُلتمس من أجله األدلة أو  (و)  

ــا   -٥ جيوز للــدولــة املتلقيــة للطلــب أن تطلــب معلومــات إضــــــــــــــــافيــة عنــدمــا يتبّني أ
ا الوطين أوضرورية لتنفيذ الط   ميكن أن تسّهل ذلك التنفيذ.  لب وفقاً لقانو

  استجابة الدولة للطلب الذي تتلقاه 
وفقـاً  حيثمـا أمكنذ الطلـب وفقـًا للقـانون الوطين للـدولـة املتلقيـة للطلـب، و ينفـَّ   -٦

  لطلب.لتلقية امل يتعارض مع القانون الوطين للدولة مل لإلجراءات احملددة يف الطلب، ما
لطلب بتنفيذ طلب املســــــــــــــاعدة القانونية املتبادلة يف أقرب لتلقية املالدولة  تقوم  -٧

تقرتحه الدولة الطالبة من آجال، يُفضـــل   وقت ممكن، وتراعي إىل أقصـــى مدى ممكن ما
ا يف الطلب ذاته. وعلى الدولة  تتلقاه من  لطلب أن ترد على مالتلقية املأن تورد أســـــــبا

لطلب. وتقوم امعقولة عن التقدم احملرز يف معاجلتها الدولة الطالبة من اســـــــــــــتفســـــــــــــارات 
بالغ الدولة  لطلب، على وجه الســــــــــرعة، عندما تنتهي حاجتها لتلقية املالدولة الطالبة 

  إىل املساعدة امللتمسة.
  جيوز رفض تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة يف احلاالت التالية:  -٨

  ؛هذا مشروع املرفق ألحكام طبقاً م الطلب يقدَّ   إذا مل  (أ) 
ا لتلقية املإذا رأت الدولة   (ب)  لطلب أن تنفيذ الطلب قد ميس بســـــــــــــــياد

  مصاحلها األساسية األخرى؛ أو العام نظامها  أمنها أو  أو
ا لتلقية املإذا كان القانون الوطين للدولة   (ج)  لطلب حيظر على ســـــــــــــــلطا

اجلرم خاضـــــــــــــــعاً لتحقيق  تنفيذ اإلجراء املطلوب بشـــــــــــــــأن أي جرم مماثل، لو كان ذلك
  إجراءات قضائية يف إطار واليتها القضائية؛ أو مقاضاة  أو

إذا كــانــت تلبيــة الطلــب تتعــارض مع النظــام القــانوين للــدولــة املتلقيــة   (د) 
ملساعدة القانونية املتبادلة. للطلب فيما   يتعلق 

  يتعني إبداء أسباب أي رفض للمساعدة القانونية املتبادلة.  -٩
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لطلب أن ترجئ املســـــــــــــــاعدة القانونية املتبادلة بســـــــــــــــبب لتلقية املز للدولة جيو   -١٠
  إجراءات قضائية جارية. أو مقاضاة حتقيق أو يمساسها 

إرجاء تنفيذه   ، أوهذا من مشــــــــــــــروع املرفق ٨لفقرة  عمالً قبل رفض أي طلب   -١١
لطلب مع الدولة الطالبة لتلقية امل، تتشــاور الدولة هذا من مشــروع املرفق ١٠لفقرة عمالً 

ً من شــــــــروط وأحكام. فإذا قبلت   للنظر يف إمكانية تقدمي املســــــــاعدة رهناً مبا تراه ضــــــــرور
  لشروط.لالدولة الطالبة تلك املساعدة مرهونة بتلك الشروط، وجب عليها االمتثال 

  الدولة املتلقية للطلب:  -١٢
ــا  توفر للــدولــة الطــالبــة نســـــــــــــــخــًا ممــا  (أ)   من ســـــــــــــــجالت يوجــد يف حوز

حتها لعامة الناس؛   مستندات أو  أو ا الوطين    معلومات حكومية يسمح قانو
جزئياً   جيوز هلا، حســــب تقديرها، أن تقدم إىل الدولة الطالبة، كلياً أو  (ب)  

معلومات   مســتندات أو  تراه مناســباً من شــروط، نســخاً من أي ســجالت أو  رهناً مبا  أو
ا وال حتها لعامة الناس. حكومية موجودة يف حوز ا الوطين    يسمح قانو

  حتصل عليه من معلومات  استخدام الدولة الطالبة ملا
ــا الــدولــة  ال جيوز للــدولــة الطــالبــة أن تنقــل املعلومــات أو  -١٣ األدلــة اليت تزودهــا 

إجراءات قضائية غري  أو مقاضاة  حتقيق أوأعمال أن تستخدمها يف   املتلقية للطلب، أو
ورة يف الطلب، دون موافقة مســــــبقة من الدولة املتلقية للطلب. وليس يف هذه تلك املذك
ا معلومات أو  الفقرة ما أدلة مربئة لشخص   مينع الدولة الطالبة من أن تفشي يف إجراءا
هذه احلالة، على الدولة الطالبة أن تشــعر الدولة املتلقية للطلب قبل اإلفشــاء   متهم. ويف

ب منها ذلك. وإذا تعذر، يف حالة طلُ  تلقية للطلب إذا ماوأن تتشـــــــــــــــاور مع الدولة امل
استثنائية، توجيه إشعار مسبق، وجب على الدولة الطالبة أن تبّلغ الدولة املتلقية للطلب 

  بذلك اإلفشاء دون إبطاء.
جيوز للدولة الطالبة أن تشرتط على الدولة املتلقية للطلب أن حتافظ على سرية   -١٤

ســـ تثناء القدر الالزم لتنفيذه. وإذا تعّذر على الدولة املتلقية للطلب الطلب ومضـــمونه، 
  أن متتثل لشرط السرية، وجب عليها إبالغ الدولة الطالبة بذلك على الفور.

  شهادة شخص من الدولة املتلقية للطلب
 مقاضــــــــــــاةجيوز   ، الهذا من مشــــــــــــروع املرفق ١٩دون مســــــــــــاس بتطبيق الفقرة   -١٥
على طلب الدولة  شخص آخر يوافق، بناءً   خبري أو  ي شاهد أومعاقبة أ  احتجاز أو  أو

 حتقيقعلى املســـــــــــــاعدة يف   الطالبة، على اإلدالء بشـــــــــــــهادته يف إجراءات قضـــــــــــــائية، أو
لدولة الطالبة، القضــــــــــائية للوالية لإجراءات قضــــــــــائية يف إقليم خاضــــــــــع  أو مقاضــــــــــاة  أو
إخضــــاعه ألي إجراء آخر يقيد حريته الشــــخصــــية يف ذلك اإلقليم، بســــبب أي فعل   أو
لدولة املتلقية القضـــــائية للوالية لحكم إدانة ســـــابق ملغادرته اإلقليم اخلاضـــــع   إغفال أو  أو

الشــــــــــخص   اخلبري أو  للطلب. وينتهي ضــــــــــمان عدم التعرض هذا مىت بقي الشــــــــــاهد أو
لدولة الطالبة، بعد أن تكون القضــائية لوالية ليف اإلقليم اخلاضــع ل اآلخر مبحض اختياره

أية مدة تتفق   قد أتيحت له فرصـــــــة املغادرة خالل مدة مخســـــــة عشـــــــر يوماً متصـــــــلة، أو
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ن وجوده مل يعــــد الزمــــاً  عليهــــا الــــدولتــــان، اعتبــــارًا من التــــاريخ الــــذي أُبلغ فيــــه رمسيــــًا 
ه.مىت عاد إىل ذلك  للسلطات القضائية، أو   اإلقليم مبحض اختياره بعد مغادرته إ

موجوداً يف إقليم خاضع لوالية دولة ويُراد مساع أقواله،   عندما يكون شخص ما  -١٦
ذلك ممكناً كان   كلما،  جيوز خبري، أمام الســــــلطات القضــــــائية لدولة أخرى كشــــــاهد أو

على طلب  بناءً ومتسقاً مع املبادئ األساسية للقانون الوطين، للدولة األوىل أن تسمح، 
يكن   الدولة األخرى، بعقد جلســــة االســــتماع عن طريق التداول بواســــطة الفيديو، إذا مل

ً مثول الشــخص املعين شــخصــياً يف اإلقليم اخلاضــع ل  ممكناً أو القضــائية والية لمســتصــو
 لدولة الطالبة. وجيوز للدولتني أن تتفقا على أن تتوىل إدارة جلســــــــة االســــــــتماع ســــــــلطةٌ ل

بعة للدولة املتلقية للطلب.قضائية    بعة للدولة الطالبة وأن حتضرها سلطة قضائية 

  نقل شخص حمتجز يف الدولة املتلقية للطلب لإلدالء بشهادته
يقضـــــــي عقوبته يف إقليم خاضـــــــع لوالية دولة   جيوز نقل أي شـــــــخص حمتجز أو  -١٧

تقــدمي   دة أواإلدالء بشـــــــــــــــهــا أو حتــديــد اهلويــةويُطلــب وجوده يف دولــة أخرى ألغراض 
إجراءات  أو مقاضـــــاة  حتقيق أوأعمال مســـــاعدة أخرى يف احلصـــــول على أدلة من أجل 

  ويف الشرطان التاليان:شاريع هذه املواد، إذا استُ مب مولةجلرائم املشقضائية تتعلق 
  ؛ حرة ومستنرية موافقةالشخص موافقة ذلك   (أ)  
لشروط  موافقة السلطات املختصة يف كلتا الدولتني على  (ب)   النقل، رهناً 

ن الدولتان مناسبة.   اليت تراها ها
  :هذا من مشروع املرفق ١٧ألغراض الفقرة   -١٨

تكون الدولة اليت يُنقل إليها الشـــــــــــــــخص خمولة إبقاءه قيد االحتجاز   (أ)  
  ذن خبالفه؛  تطلب الدولة اليت نُقل منها الشخص غري ذلك أو مل وملزمة بذلك، ما

اليت يُنقل إليها الشـــــــــــــخص أن تنفذ، دون إبطاء، التزاَمها على الدولة   (ب)  
على أي حنو  يُتفق عليه مســـــــــــبقاً، أو  حســـــــــــبماقل منها رجاعه إىل عهدة الدولة اليت نُ 

  يف الدولتني؛ املختصةآخر، بني السلطات 
نقل إليها الشــــــخص أن تشــــــرتط على الدولة اليت ال جيوز للدولة اليت يُ   (ج)  

  اءات التسليم كي تسرتجع ذلك الشخص؛ قل منها حتريك إجر نُ 
ُحتتســب املدة اليت يقضــيها الشــخص املنقول قيد االحتجاز يف الدولة   (د)  

  قل منها.قل إليها ضمن مدة العقوبة املفروضة عليه يف الدولة اليت نُ اليت نُ 
من مشـــــــروع  ١٨و ١٧الشـــــــخص الذي يُنقل وفقاً للفقرتني مقاضـــــــاة ال جيوز   -١٩
ً هذا املرفق فرض أي قيود أخرى على   أو معاقبته  أو احتجازه   كانت جنســـــــــــــــيته، أو، أ

نقل إليها، بسبب فعل لدولة اليت يُ القضائية للوالية لحريته الشخصية يف اإلقليم اخلاضع 
قل لدولة اليت نُ القضــائية لوالية لحكم إدانة ســابق ملغادرته اإلقليم اخلاضــع ل  إغفال أو  أو

  قل منها.لدولة اليت نُ توافق على ذلك ا مل منها، ما
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تتفق  مل  مــا تتحمــل الــدولــة املتلقيــة للطلــب التكــاليف العــاديــة لتنفيــذ الطلــب،  -٢٠
ســــتســــتلزم نفقات   الدولتان املعنيتان على غري ذلك. وإذا كانت تلبية الطلب تســــتلزم أو

الشــــــــــــروط  غري عادية، وجب على الدولتني املعنيتني أن تتشــــــــــــاورا لتحديد  ضــــــــــــخمة أو
  كاليف.ذ الطلب مبقتضاها، وكذلك كيفية حتّمل تلك التواألحكام اليت سينفَّ 

  وشروحها نص مشاريع املواد  -٢  
ا اللجنة يف اوشــــــــــــروحها يرد فيما يلي نص مشــــــــــــاريع املواد   -٤٦ يف  لقراءة األوىلاليت اعتمد

ا التاسعة والستني   .دور

  اجلرائم ضد اإلنسانية    

  شرح عام    
دة اجلمــاعيــة، ترد يف اختصــــــــــــــــا  )١( ص احملــاكم اجلنــائيــة الــدوليــة عــادًة ثالث جرائم هي: اإل

دة اجلماعية فهما  )١٧(وجرائم احلرب )١٦(واجلرائم ضــــــــــد اإلنســــــــــانية، وجرائم احلرب. أما جرمية اإل
موضـــــــــــــــوع اتفــاقيــات عــامليــة تلزم الــدول، يف إطــار قوانينهــا الوطنيــة، مبنع هــاتني اجلرميتني واملعــاقبــة 
عليهما، والتعاون فيما بينها يف ســـــــــــــــبيل بلوغ هاتني الغايتني. ويف املقابل، ال توجد اتفاقية عاملية 

ذا خمصــــصــــة ملنع اجلرائم ضــــد اإلنســــانية واملعاقبة عليها والتشــــجيع على التعا ون فيما بني الدول 
دة  لرغم من أن اجلرائم ضد اإلنسانية ليست على األرجح أقل انتشاراً من جرمية اإل اخلصوص، 
اجلماعية وجرائم احلرب. فاجلرائم ضــــــــــــــد اإلنســــــــــــــانية، خالفاً جلرائم احلرب، قد تقع يف أوضــــــــــــــاع 

ائم ضد اإلنسانية وجود إلثبات وقوع جر ال يشرتط يوجد فيها نزاع مسلح. وفضًال عن ذلك،  ال
حية أخرى، أُعرب عن رأي مفاده أن  .)١٨(ماعيةاجلدة اإل يف حالة ةاملطلوب النية احملددة ومن 

__________ 

دة اجلماعية واملعاقبة عليها   )١٦( ريس، اتفاقية منع جرمية اإل  ,United Nations، )١٩٤٨رب كانون األول/ديســــــــم  ٩(

Treaty Series, vol. 78, No. 1021, p. 277 دة اجل سم "اتفاقية منع اإل  ماعية").(يشار إليها فيما يلي 
لقوات   )١٧( )، ١٩٤٩ أغسطس /آب ١٢  املسلحة يف امليدان (جنيف،اتفاقية جنيف لتحسني حال اجلرحى واملرضى 

United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 970, p. 31 ســم "اتفاقية جنيف األوىل")؛  (يشــار إليها فيما يلي 
 ١٢ واتفــــــاقيــــــة جنيف لتحســــــــــــــني حــــــال جرحى ومرضــــــــــــــى وغرقى القوات املســــــــــــــلحــــــة يف البحــــــار (جنيف،

ســـــم "اتفاقية جNo. 971, p. 85 )، املرجع نفســـــه،١٩٤٩ آب/أغســـــطس نيف الثانية")؛ ، (يشـــــار إليها فيما يلي 
 ,No. 972)، املرجع نفســــــــه، ١٩٤٩ آب/أغســــــــطس ١٢  واتفاقية جنيف بشــــــــأن معاملة أســــــــرى احلرب (جنيف،

p. 135ســـم "اتفاقية جنيف الثالثة")؛ واتفاقية جنيف بشـــأن مح  اية األشـــخاص املدنيني يف، (يشـــار إليها فيما يلي 
سم ، (يشار إليها فيمNo. 973, p. 287)، املرجع نفسه، ١٩٤٩ آب/أغسطس ١٢  وقت احلرب (جنيف، ا يلي 

، واملتعلق ١٩٤٩أغســـطس /آب ١٢الربوتوكول اإلضـــايف التفاقيات جنيف املعقودة يف ؛ و "اتفاقية جنيف الرابعة")
 ,United Nations)،١٩٧٧حزيران/يونيه  ٨(جنيف، ، ، األمم املتحدةحبماية ضـــــحا املنازعات املســـــلحة الدولية

Treaty Series, vol. 1125, No. 17512, p. 3 " سم  .األول") الربوتوكول(يشار إليه فيما يلي 
 Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocideانظر   )١٨(

(Croatia v. Serbia), Judgment of 3 February 2015, para. 139 )"ا كانت قد ار ت أشارت احملكمة إىل أ
دة تإثنية أو عرقية أو دينية بصـــــــــفتها   د تدمري جمموعة وطنية أوأّن تعمُّ  ٢٠٠٧يف عام  لك، هو من خواص اإل

 إشارة إىل ) (يف"ية واالضطهاداجلماعية اليت متيزها عن سائر األفعال اإلجرامية ذات الصلة كاجلرائم ضد اإلنسان
دة اجلماعية واملعاقبة عليها (البوســــــــــنة واهلرســــــــــك ضــــــــــد  صــــــــــربيا واجلبل األســــــــــود) تطبيق اتفاقية منع جرمية اإل

Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia 

& Herzegovina v. Serbia & Montenegro), Judgment, I.C.J. Reports 2007, p. 43, at pp. 121-122, 

paras. 187-188).  
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ا تضــــــــــــع آليات  دة اجلماعية ال هي وال اتفاقيات جنيف والربوتوكوالت امللحقة  اتفاقية منع اإل
رئي أن جرائم ذه. هلذا الســـــــبب، مفصـــــــلة للتعاون بني الدول، مثلما تنص عليه مشـــــــاريع املواد ه
  خطرية أخرى ميكن معاجلتها هي أيضاً يف مشاريع املواد هذه.

زاء جرائم   )٢( واملعاهدات اليت ترّكز على مســائل املنع واملعاقبة والتعاون بني الدول موجودة 
وعليه،  .)٢٠(واجلرمية املنظمة )١٩(أقل فظاعة بكثري من اجلرائم ضـــد اإلنســـانية، مثل الفســـاد ةعديد

فإن وجود اتفاقية عاملية متعلقة مبنع اجلرائم ضــــــــــــد اإلنســــــــــــانية واملعاقبة عليها قد يكون مبثابة لبنة 
ألخص إىل القانون الدويل  اإلنســــــــــــاين ذات شــــــــــــأن تضــــــــــــاف إىل إطار القانون الدويل احلايل، و

تفاقية أن توّجه مثل هذه االوالقانون اجلنائي الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنســــان. ومن شــــأن 
من االهتمام إىل ضــــــــــــــرورة منع هذه اجلرائم واملعاقبة عليها وميكن أن تســــــــــــــاعد الدول على  مزيداً 

اعتماد قوانني وطنية متعلقة مبثل هذا الســـــلوك ومواءمتها، ومن مث إفســـــاح اجملال ملزيد من التعاون 
قامة ما حدث منها و  الفعال بني الدول بشـــــــأن منع هذه اجلرائم والتحقيق يف مقاضـــــــاة اجلناة. و

زاء جرائم أخرى، لن يكون بوســــــــــع  ،مالذ آمن إجياداجلناة  شــــــــــبكة تعاون، على غرار ما جرى 
مل   .الحقاً  ة عليهاسباحملأن يساعد على ردع هذا السلوك ابتداًء، وعلى التأّكد من وهو ما 

ا   )٣( ا اللجنة يف دور لصــــــــيغة اليت أقر وعليه، فإن االقرتاح املقدم خبصــــــــوص هذا املوضــــــــوع، 
...   هدف جلنة القانون الدويل من هذا املوضوع"، يذكر أن ٢٠١٣اخلامسة والستني املعقودة يف عام 

وانسجاماً  )٢١("هو صياغة مشاريع مواد لوضع اتفاقية بشأن منع اجلرائم ضد اإلنسانية واملعاقبة عليها
ســــــتخدام مشــــــاريع املواد هذه أســــــاســــــاً  مع ممارســــــة اللجنة، وحتســــــباً لقرار تتخذه الدول فيما يتعلق 

 ومل) "الدول األطراف"التفاقية، مل تســـــــتعمل اللجنة اللغة الفنية املمّيزة للمعاهدات (مثل اإلشـــــــارة إىل 
ن  ختامية أحكاماً  تصغ   املفعول والتعديل.بشأن مسائل مثل التصديق والتحفظات وسر

وتتجنب مشـــــاريع املواد هذه أي تعارض مع التزامات الدول مبوجب الصـــــكوك املنشـــــئة   )٤(
للمحاكم أو اهليئات القضــائية اجلنائية الدولية أو "املختلطة" (اليت حتتوي على خليط من عناصــر 

ويف حني أن نظام روما القانون الدويل والقوانني الوطنية)، مبا يف ذلك احملكمة اجلنائية الدولية. 
املنشــــــــئ للمحكمة اجلنائية الدولية ينّظم العالقات بني احملكمة اجلنائية  ١٩٩٨لعام  األســــــــاســــــــي

رأســــية")، تركز مشــــاريع املواد هذه على اعتماد القوانني الوطنية الدولية والدول األطراف (عالقة "
ع من نظام روما األســـــــــــاســـــــــــي وعلى التعاون بني الدول (عالقة "أفقية"). ويفرتض الباب التاســـــــــــ

املعنون "التعاون الدويل واملســــــاعدة القضــــــائية" أن التعاون بني الدول بشــــــأن اجلرائم  ١٩٩٨  لعام
 اليت تدخل يف اختصـــــاص احملكمة اجلنائية الدولية ســـــيســـــتمر دون إخالل بنظام روما األســـــاســـــي

اد هذه التعاون بني الدول ، لكنه ال ينربي لتنظيم ذلك التعاون. وتتناول مشــــاريع املو ١٩٩٨  لعام
بشـــــأن منع اجلرائم ضـــــد اإلنســـــانية، فضـــــًال عن التحقيق واالعتقال واملقاضـــــاة وتســـــليم املطلوبني 
ومعـاقبـة األشـــــــــــــــخـاص الـذين يرتكبون هـذه اجلرائم يف إطـار النظم القـانونيـة الوطنيـة، وهو هـدف 

هذه يف تنفيذ مبدأ  . ولذلك، تســـاهم مشـــاريع املواد١٩٩٨لعام  يتســـق مع نظام روما األســـاســـي
__________ 

 United Nations, Treaty)، ٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر  ٣١اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد (نيويورك،   )١٩(

Series, vol. 2349, No. 42146, p. 41. 
)، ٢٠٠٠الثـــاين/نوفمرب  تشـــــــــــــــرين ١٥(نيويورك،  لوطنيـــةملكـــافحـــة اجلرميـــة املنظمـــة عرب ااتفـــاقيـــة األمم املتحـــدة   )٢٠(

United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574, p. 209. 
ا اخلامســــــة والســــــتني (انظر   )٢١( ئق الرمسية للجمعية العامة، )، ٢٠١٣تقرير جلنة القانون الدويل عن أعمال دور الو

ء، الفقرة A/68/10( ١٠امللحق رقم  ،الثامنة والستوندورة ال  .٣)، املرفق 
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. وأخرياً، تُعىن الصـــــــكوك املنشـــــــئة للمحاكم ١٩٩٨لعام  التكامل مبوجب نظام روما األســـــــاســـــــي
املختلطة مبالحقة األشخاص الذين يرتكبون جرائم تدخل   اهليئات القضائية اجلنائية الدولية أو  أو

ملنع هذه اجلرائم ضـــــــمن نطاق اختصـــــــاصـــــــها، وليس حتديد اخلطوات اليت يلزم أن تتخذها الدول 
ا.   قبل وقوعها أو أثناء ارتكا

  الديباجة

...  
عوا على مر أن ماليني األطفال والنســــــــــاء والرجال قد وق إذ تضــــــــــع يف اعتبارها  

  التاريخ ضحا جلرائم اهتّز هلا ضمري اإلنسانية بقوة،
ّدد السالم واألمن وا موإذ تسلّ      ،لرفاه يف العاملن اجلرائم ضّد اإلنسانية 
لقواعد ان حظر اجلرائم ضــــــــــد اإلنســــــــــانية قاعدة آمرة من  وإذ تســــــــــّلم كذلك  

  ،)jus cogens(العامة للقانون الدويل 
اليت تثري قلق  أن اجلرائم ضــــــــد اإلنســــــــانية، اليت هي من أخطر اجلرائم وإذ تؤّكد  

سره، جيب    ،منعها طبقاً للقانون الدويلاجملتمع الدويل 
قاب حد إلفالت مرتكيب هذه اجلرائم من الع على وضـــــــــــــــعوقد عقدت العزم   

  وعلى اإلسهام من َمث يف منع هذه اجلرائم،
من نظام  ٧ملادة ابتعريف اجلرائم ضد اإلنسانية على النحو الوارد يف  وإذ تذّكر  

   روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،
ضـــــــــائية اجلنائية ّن من واجب كل دولة أن متارس واليتها الق أيضـــــــــاً وإذ ُتذّكر   

  اجلرائم ضد اإلنسانية،على 
فإن مقاضــــــاة  ،دون عقاب مترّ  جيب أالأن اجلرائم ضــــــد اإلنســــــانية  وإدراكاً منها  

ختاذ تدابري على على حنو فعال مرتكيب هذه اجلرائم  لصــــــــــــــعيد الوطين، اجيب أن ُتكفل 
  ملساعدة القانونية املتبادلة،يتعلق بتسليم املطلوبني وا  يف ذلك ما  مبا وبتعزيز التعاون الدويل،

رائم ضــــد حلقوق الضــــحا والشــــهود وغريهم يف ســــياق اجل وإدراكاً منها كذلك  
م اجلرميةاإلنسانية، فضًال عن حقوق    لة عادلة،يف معام األشخاص املدعى ارتكا

...  
  الشرح

جلرائم ضـــــــــــد  اهلدف من الديباجة هو تقدمي إطار  )١( مفاهيمي ملشـــــــــــاريع املواد هذه املتعلقة 
اإلنسانية، حمددًة السياق العام الذي صيغ فيه املوضوع واألغراض الرئيسية ملشاريع املواد هذه. وهي 
تســــــــتلهم إىل حد ما من الصــــــــياغة املســــــــتخدمة يف ديباجات معاهدات دولية متعلقة مبعظم اجلرائم 

ل اجملتمع دة اجلماعية الدويل برمته، مبا يف ذلك  اجلســــــــــــــيمة اليت تشــــــــــــــغل  اتفاقية منع جرمية اإل
  .)٢٢(١٩٩٨ونظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لعام  ١٩٤٨لعام  واملعاقبة عليها

__________ 

 United Nations, Treaty)، ١٩٩٨متوز/يوليه  ١٧نظام روما األســـــــــــاســـــــــــي للمحكمة اجلنائية الدولية (روما،   )٢٢(

Series, vol. 2187, No. 38544, p. 3 )سم  )."نظام روما األساسي" يشار إليه فيما يلي 
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لى مر التاريخ عقد وقعوا  من الناسماليني وتشـــــــــــــــري الفقرة األوىل من الديباجة إىل أن   )٢(
، جســــامتها، بســــبب . فعندما تشــــّكل هذه األفعالضــــحا جرائم اهتّز هلا ضــــمري اإلنســــانية بقوة

  اإلنسانية. ا جرائم ضد، ُيشار إليها حينها اعتداءات بشعة على اإلنسانية نفسها
ن هذه اجلرائم   )٣( الســـالم "صــرة مهمة هي (اقيماً مع ّددوتســّلم الفقرة الثانية من الديباجة 

من ميثاق األمم  ١ املادة يف). وبذلك، تردد هذه الفقرة األغراض املذكورة "واألمن والرفاه يف العامل
  لى السلم واألمن.عاملتحدة، وتشدد على الِصلة بني السعي إلحقاق العدالة اجلنائية واحلفاظ 

ن   )٤( من قواعد  قاعدةليس حظر اجلرائم ضد اإلنسانية وتسّلم الفقرة الثالثة من الديباجة 
. وهذا )jus cogens(للقانون الدويل آمرة من القواعد العامة  القانون الدويل فحســــــــب، بل قاعدة

ال يســـــمح  برمته بوصـــــفه قاعدةاجملتمع الدويل للدول واعرتاف حيظى بقبول احلظر، يف حد ذاته، 
انون الدويل يكون لقالعامة لقواعد البقاعدة الحقة من  مطلقاً وال ميكن تغيريها إاللتحلل منها 
مقبول ومعرتف "وقد ذكرت اللجنة من قبل أن حظر اجلرائم ضــد اإلنســانية . )٢٣(هلا نفس الطابع

أن وذكرت حمكمة العدل الدولية . )٢٤(القانون الدويلآمرة من قواعد  عتباره قاعدة "به صـــــــــراحة
ب ، )٢٦(اآلمرة القاعدةيكتســــــي طابع ، )٢٥(حظر أفعال معينة، مثل التعذيب وهو ما يوحي من 

جرائم ضــــد  يشــــكلأو بصــــورة ممنهجة حبيث أوىل أن حظر ارتكاب ذلك الفعل على نطاق واســــع 
  .)٢٧(اآلمرة القاعدةهو اآلخر طابع  اإلنسانية يكتسي

__________ 

ر/مايو  ٢٣اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات (فيينا،   )٢٣(  ,United Nations, Treaty Series, vol. 1155)، ١٩٦٩أ

No. 18232, p. 331, art. 53.  
من التعليق على ) ٥، الفقرة (٨٥الصـــــــــــــــفحــة وتصـــــــــــــــويــب، ، اجمللــد الثــاين (اجلزء الثــاين)، ٢٠٠١حوليــة ...   )٢٤(

القواعد "(اليت يرد فيها أن  املتعلقة مبســـؤولية الدولة عن األفعال غري املشـــروعة دولياً من مشـــاريع املواد  )٢(  املادة
ا على حنو واضـــــح تشـــــمل  ؛ وانظر أيضـــــاً جتزؤ )"اإلنســـــانية ضـــــد... اجلرائم  ]حظر[القطعية املقبولة واملعرتف 

ت الناشئة عن تنوع وتوسع القانون الدويل، تقرير  ، الفريق الدراسي للجنة القانون الدويلالقانون الدويل: الصعو
اإلنسانية  ضد(اعتبار اجلرائم  ٣٧٤)، الفقرة Add.1و Corr.1و A/CN.4/L.682من إعداد ماريت كوسكينيمي (

 واحدة من "أكثر القواعد اليت يؤتى على ذكرها لرتشيحها ملركز القاعدة اآلمرة").

 اتفاقية مناهضـــــــــــــــة التعذيب وغريه من ضـــــــــــــــروب املعاملة أو العقوبة القاســـــــــــــــية أو الالإنســـــــــــــــانية أو املهينةانظر   )٢٥(
 ,United Nations, Treaty Series, vol. 1465, No. 24841 ،)١٩٨٤كانون األول/ديسمرب   ١٠  (نيويورك،

p. 85) ،سم  )."اتفاقية مناهضة التعذيب" يشار إليها فيما يلي 
)٢٦( Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), Judgment, 

I.C.J. Reports 2012, p. 422, at p. 457, para. 99.  
 .Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening), Judgment, I.C.Jانظر   )٢٧(

Reports 2012, p. 99, at p. 141, para. 95  ضـــــــــــــــداجلرائم (حيث ذُكر أن القواعد اليت حتظر جرائم احلرب و 
وانظر أيضــــاً  )؛"تتســــم بال شــــك بطابع القاعدة اآلمرة" Arrest Warrantاإلنســــانية موضــــوع املســــألة يف قضــــية 

 ,Almonacid-Arellano et al. v. Chile, Judgment of 26 September 2006 (Preliminary Objectionsقضية 

Merits, Reparations and Costs), Inter-American Court of Human Rights, Series C, No. 154, para. 96 
لنســــــــــبة للجرائم  مبركز حملكمةقرت اأ(حيث   .Prosecutor v)؛ وانظر أيضــــــــــاً اإلنســــــــــانية ضــــــــــدالقاعدة اآلمرة 

Furundžija, Case No. IT-95-17/1-T, Judgment, 10 December 1998, Trial Chamber II, International 

Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Judicial Reports 1998, para. 153 ـــنـــص)؛   (نـــفـــس ال
 Al-Adsani v. United Kingdom, Application No. 35763/97, Judgment of 21 November 2001, Grandو

Chamber, European Court of Human Rights, ECHR 2001-XI  ٦١(نفس النص)، الفقرة. 
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ه،  ١ ومثلما ذُكر يف مشـــــــروع املادة  )٥(  منع :مها نيعام نيهدف هذه املواد ملشـــــــاريع فإنأد
اجلرائم ضـــــــــــد اإلنســـــــــــانية واملعاقبة عليها. وترّكز الفقرة الرابعة من الديباجة على اهلدف األول من 
هذين اهلدفني (أي املنع)؛ وهي بتأكيدها على أن اجلرائم ضـــــــــــــــد اإلنســـــــــــــــانية جيب منعها طبقاً 

اريع املواد من مشــــ ٥و ٤و ٢للقانون الدويل، تكون مقدمًة لاللتزامات اليت ترد يف مشــــاريع املواد 
هي من أخطر اجلرائم اليت تثري قلق اجملتمع هـــذه. وبـــذلـــك، تـــذُكر هـــذه الفقرة أن هـــذه اجلرائم 

سره   .الدويل 
لة بني اهلدف العام األ  )٦( ول (املنع) واهلدف وتؤّكد الفقرة اخلامســـــة من الديباجة على الصـــــِ

ن ذكَ  وضـــــــــــــــع حد نع يتعزز برت أن املالعام الثاين (املعاقبة) من أهداف مشـــــــــــــــاريع املواد هذه، 
  .ت مرتكيب هذه اجلرائم من العقابإلفال

لعامني (أي املعاقبة). وترّكز الفقرة السادسة من الديباجة على اهلدف الثاين من اهلدفني ا  )٧(
انية على النحو الوارد يف بتعريف اجلرائم ضــد اإلنســوتذّكر الفقرة الســادســة من الديباجة، ابتداًء، 

هـذا التعريف . و ١٩٩٨لعـام  نظـام رومـا األســــــــــــــــاســـــــــــــــي للمحكمـة اجلنـائيـة الـدوليـةمن  ٧املـادة 
، ٧و ٦وعي املادتني مع مشـــر القرتان من مواد املشـــاريع هذه واليت حتدد،  ٣مســـتخدم يف املادة 

ا االختصــــــــــاص القضــــــــــائي يف إطار  وانينها اجلنائية قاجلرائم اليت جيب على الدول أن تقيم بشــــــــــأ
  الوطنية.

لقضـــــــائية اجلنائية واليتها ا ةارســـــــممبواجب كل دولة  ر الفقرة الســـــــابعة من الديباجةوتذكّ   )٨(
يت، يف مجلة أمور أخ فيما يتعلق رى، مقدَّمة ملشـــاريع املواد جلرائم ضـــد اإلنســـانية. وهذه الفقرة 

ون ري معّينة عندما يكبشــأن التحقيق يف اجلرائم ضــد اإلنســانية، وضــرورة اختاذ تداب ١٠إىل  ٨من 
اء إال أن يكون هذا الشـــخص املدعى ارتكابه اجلرمية موجوداً، وتقدمي القضـــية إىل ســـلطات االدع

  .إىل حمكمة دولية خمتصة دولة طرف أخرى أوالشخص قد ُسلِّم أو ُقدِّم إىل 
على حنو ضـــــــد اإلنســـــــانية مقاضـــــــاة مرتكيب اجلرائم وتعترب الفقرة الثامنة من الديباجة أن   )٩(

ختاذ تدابري على الصــــعيد الوطين وبتعزيز التعاون الدويلجيب أن تُ فعال  معا. وهذا التعاون  كفل 
موضـــوع مشـــروعي مها ، و بتســـليم املطلوبني واملســـاعدة القانونية املتبادلةيشـــمل التعاون فيما يتعلق 

  عن مشروع املرفق. ، فضالً ١٤و ١٣املادتني 
حبقوق األفراد لدى التصــــــدي االهتمام وتشــــــري الفقرة العاشــــــرة من الديباجة إىل ضــــــرورة   )١٠(

يت اإلشــــارة إىل حقوق الضــــحا والشــــهود وغريهم اســــتباقاً لألحكام  للجرائم ضــــد اإلنســــانية. و
، مبا يف ذلك احلق يف التظلم لدى السلطات املختصة، ويف املشاركة ١٢املنصوص عليها يف املادة 

يت اإلشـــــــارة إىل حق يف اإلجراءات اجلنائية، ويف جرب الضـــــــرر. ويف الوقت ن األشـــــــخاص فســـــــه، 
م اجلرمية ، مبا يف ١١لألحكام املنصــوص عليها يف املادة  يف معاملة منصــفة اســتباقاً  املدعى ارتكا

لسلطات القنصلية عند االقتضاء.   ذلك احلق يف حماكمة عادلة، ويف إمكانية االتصال 
     ١املادة 
  النطاق

  رائم ضد اإلنسانية واملعاقبة عليها.تنطبق مشاريع املواد هذه على منع اجل  
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  الشرح    
ا تســري ع ١حيدد مشــروع املادة   )١( لى منع اجلرائم نطاق مشــاريع املواد هذه حيث يبني أ

انية على استبعاد ارتكاب ضد اإلنسانية واملعاقبة عليها على السواء. ويركز منع اجلرائم ضد اإلنس
اءات اجلنائية ضـــــــــــــــد اجلرائم ضـــــــــــــــد اإلنســـــــــــــــانية على اإلجر هذه اجلرائم، بينما تركز املعاقبة على 

ا.   األشخاص بعد وقوع هذه اجلرائم أو أثناء ارتكا
كل جرائم دولية وتركز مشــــاريع املواد هذه حصــــراً على اجلرائم ضــــد اإلنســــانية، اليت تشــــ  )٢(

دة رى، مثــل اإلخطرية حيثمــا وقعــت. وال تتنــاول مشــــــــــــــــاريع املواد هــذه جرائم دوليــة خطرية أخ
أن هـذا املوضــــــــــــــوع  اجلمــاعيــة أو جرائم احلرب أو جرميـة العــدوان. ورغم اإلعراب عن رأي مفــاده
  ضد اإلنسانية. ميكن أن يشمل تلك اجلرائم أيضاً، فقد قررت اللجنة أن تركز على اجلرائم

     ٢املادة 
  التزام عام
، هي جرائم أم ال اجلرائم ضد اإلنسانية، سواٌء ارُتكبت يف أوقات النزاع املسلح  

  مبوجب القانون الدويل تتعهد الدول مبنعها واملعاقبة عليها.

  الشرح    
نســــــــانية واملعاقبة التزاماً عاماً على الدول مبنع اجلرائم ضــــــــد اإل ٢ينشــــــــئ مشــــــــروع املادة   )١(

كثر حتديداً املنصـــــــوص عليها. ويتبّني مضـــــــمون هذا االلتزام العام عن طريق خمتلف االلتزامات األ
لك االلتزامات احملددة ت. وتتناول ٤ مشـــــــــــــــاريع املواد التالية، ابتداًء من مشـــــــــــــــروع املادة عليها يف

ا اخلطوات اليت يتعني على الدول أن تتخذها يف إطار نظمها القانونية الوط نية، فضــــــــًال عن تعاو
مــات األخرى، مع الــدول األخرى، ومع املنظمــات احلكوميــة الــدوليــة ذات الصـــــــــــــــلــة، ومع املنظ

  القتضاء. حسب ا
ا ٢وحيدد مشــــروع املادة   )٢( ، يف ســــياق ذكره هذا االلتزام العام، اجلرائم ضــــد اإلنســــانية 

"جرائم مبوجب القانون الدويل". وأدرج النظام األســـاســـي للمحكمة العســـكرية الدولية املنشـــأة يف 
ســم "نظام  )٢٨(نورنربغ اإلنســانية" ضــمن "اجلرائم ضــد  األســاســي") نورنربغ(يشــار إليه فيما يلي 

اختصـــــــــــــــــاص احملكمـــة. فقـــد ذكرت احملكمـــة، يف مجلـــة أمور، أن "األفراد ميكن أن يعـــاقبوا على 
ت جمردة،  لقانون الدويل يرتكبها أشـــــــــــــخاص، ال كيا انتهاكات القانون الدويل. فاجلرائم املخلة 

. )٢٩(ك اجلرائم"وال ميكن إنفــــاذ أحكــــام القــــانون الــــدويل إال مبعــــاقبــــة األفراد الــــذين يرتكبون تلــــ

__________ 

)٢٨(  Agreement for the Prosecution and Punishment of the Major War Criminals of the European Axis, 

and Charter of the International Military Tribunal, art. 6 (c) (London, 8 August 1945), United 

Nations, Treaty Series, vol. 82, p. 279، " سم   ).نظام نورنربغ األساسي"(يشار إليه فيما يلي 
)٢٩(  Judgment of 30 September 1946, International Military Tribunal, in Trial of the Major War 

Criminals Before the International Military Tribunal (Nuremberg 14 November 1945-1 October 

1946), vol. 22 (1948), p. 466.  
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وأُدرجت أيضاً اجلرائم ضد اإلنسانية ضمن اختصاص احملكمة العسكرية الدولية للشرق األقصى 
سم "حمكمة طوكيو")   . )٣٠((ُيشار إليها فيما يلي 

ــا يف  ١٩٤٦وأحــاطــت اجلمعيــة العــامــة علمــًا يف عــام   )٣( مببــادئ القــانون الــدويل املعرتف 
ن )٣١(كيدهااألســـــــــــاســـــــــــي وأعادت  نورنربغنظام  . وأوعزت اجلمعية العامة أيضـــــــــــاً إىل اللجنة 

. وأصـــــدرت اللجنة، )٣٢(مشـــــروع مدونة جرائم األســـــاســـــي وأن تعدّ  نورنربغ"تصـــــوغ" مبادئ نظام 
ا يف النظام األســاســي حملكمة ١٩٥٠عام  يف ويف حكم  نورنربغ، مبادئ القانون الدويل املعرتف 

نســـــــــــانية "يعاقب عليها بوصـــــــــــفها جرائم مبوجب القانون احملكمة، اليت بينت أن اجلرائم ضـــــــــــد اإل
مشروع مدونة اجلرائم املخّلة بسلم  ١٩٥٤. وعالوًة على ذلك، أجنزت اللجنة يف عام )٣٣(الدويل"

منه جمموعة من األفعال غري اإلنسانية  ٢من املادة  ١١اإلنسانية وأمنها، الذي أُدرجت يف الفقرة 
 ١  نه جرائم ضد اإلنسانية. وينص مشروع املدونة يف املادةليوم عتبارها جرائم، وهي ما يفهم ا

منه على أن "اجلرائم املخلة بســـــــــــــلم اإلنســـــــــــــانية وأمنها، كما ُحددت يف هذه املدونة، هي جرائم 
  . )٣٤(مبقتضى القانون الدويل ويعاقب األفراد املسؤولون عنها"

ا "جرائم مبوجب ا  )٤( ا جرائم وتصنيف اجلرائم ضد اإلنسانية  لقانون الدويل" يشري إىل أ
ا أم ال. وعّرف نظام  األســــــــــاســــــــــي اجلرائم ضـــــــــد  نورنربغقائمة ســــــــــواء جّرم القانون الوطين ارتكا

ا ارتكاب أفعال معينة "ســـــــــواء كانت خمالفة للقانون الداخلي للبلد الذي ارتكبت اإلنســـــــــانية 
، وضــــــع مشــــــروع مدونة اجلرائم ١٩٩٦ام (ج)). وأكملت اللجنة، يف ع٦فيه أو مل تكن" (املادة 

املخلة بســلم اإلنســانية وأمنها، الذي ينص، يف مجلة أمور، على أن اجلرائم ضــد اإلنســانية "جرائم 
مبوجــب القــانون الــدويل ويعــاقــب عليهــا على هــذا النحو، ســـــــــــــــواء عــاقــب عليهــا القــانون الوطين 

اللجنة أن حظر اجلرائم ضــــــــــد  . وخطورة هذه اجلرائم أمر واضــــــــــح؛ إذ ســــــــــبق أن بينت)٣٥(ال"  أم
 اإلنسانية "مقبول ومعرتف به بوضوح" بوصفه قاعدة آمرة من قواعد القانون الدويل.

ا جرائم مبوجب القانون الدويل  ٢وحيدد مشــــروع املادة   )٥( أيضــــاً اجلرائم ضــــد اإلنســــانية 
ا ىل "النزاع املسلح" فهم اإلشارة إ"سواء ارتكبت يف أوقات النزاع املسلح أم ال". وينبغي أن تُ 

 نورنربغشـــــــــــاملة للنزاعات املســـــــــــلحة الدولية وغري الدولية على حد ســـــــــــواء. وارتبط تعريف نظام 

__________ 

)٣٠(  Charter of the International Military Tribunal for the Far East, art. 5 (c) (Tokyo, 19 January 1946) 

(as amended on 26 April 1946), Treaties and Other International Agreements of the United States 

of America 1776-1949, vol. 4, C. Bevans, ed. (Washington, D.C., Department of State, 1968), p. 20, 

at p. 23, art. 5 (c) ســـــــم "نظام طوكيو األســـــــاســـــــي"). ومع ذلك، مل ت دن تلك احملكمة أي (ُيشـــــــار إليه فيما يلي 
ذه اجلرمية.   شخص 

ا يف النظام األســــــــــاســــــــــي حملكمة نورنربغ  )٣١( ) ١-(د٩٥اجلمعية العامة  ، قراركيد مبادئ القانون الدويل املعرتف 
  .١٩٤٦كانون األول/ديسمرب   ١١املؤرخ 

ا يف النظام األســـــاســـــي حملكمة نورنربغ ويف حكم احملكمة  )٣٢(  )٢-(د١٧٧ر اجلمعية العامة ، قراصـــــياغة املبادئ املعرتف 
  .١٩٤٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٢١املؤرخ 

)٣٣(  Yearbook … 1950, vol. II, document A/1316, Part III, p. 376 (Principle VI).  
)٣٤(  Yearbook … 1954, vol. II, p. 150.  
). وقد تضـــــــــــّمن مشـــــــــــروع ١(املادة  ٥٠، الفقرة ٣٧، اجمللد الثاين (اجلزء الثاين)، الصـــــــــــفحة ١٩٩٦حولية ...   )٣٥(

  إلنسانية.فئات من اجلرائم، كانت إحداها فئة اجلرائم ضد ا مخس ١٩٩٦املدونة الذي أُعد عام 
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لصيغة املعدلة بربوتوكول برلني ، بوجود نزاع مسلح دويل؛ )٣٦(األساسي للجرائم ضد اإلنسانية، 
إذا ارُتكبت لتنفيذ "أي جرمية وقد نّص على أّن األفعال ال تشــــــــــكل جرائم يف القانون الدويل إال 

تقع ضــــــمن اختصــــــاص احملكمة العســــــكرية الدولية" أو فيما يتصــــــل بتلك اجلرمية، أي جرمية خملة 
جرمية حرب. وعلى هذا النحو، يكون األساس الذي ينبين عليه مربر تناول أمور تقع   لسالم أو

لنزاع بني  الدول. وتشـــــري هذه الصـــــلة عادة ضـــــمن االختصـــــاص الوطين للدولة هو صـــــلة اجلرمية 
. )٣٧(وجود جرائم بشـــــــــــــعة حتدث على نطاق واســـــــــــــع، ورمبا كجزء من منط ســـــــــــــلوكي بدورها إىل

أدانت احملكمة العســــكرية الدولية، املكلفة مبحاكمة كبار القادة الســــياســــيني والعســــكريني يف  وقد
حلرب، رغم أن الرايخ الثالث، عدة متهمني فيما يتعلق جبرائم ضــــــــــــد اإلنســــــــــــانية ارتكبت خالل ا

صــــلة تلك اجلرائم جبرائم أخرى تقع ضــــمن اختصــــاص احملكمة العســــكرية الدولية كانت واهية يف 
  .)٣٨(بعض احلاالت

ا يف النظام األســـــــــاســـــــــي حملكمة  كما  )٦( ويف حكم  نورنربغأن مبادئ القانون الدويل املعرتف 
ا اللجنة يف عام  ســــــانية يف املبدأ (ســــــادســــــاً) (ج) ، عرفت اجلرائم ضــــــد اإلن١٩٥٠احملكمة اليت أعد

يلزم أن   . وأكدت اللجنة يف شـــــرحها هذا املبدأ أنه ال)٣٩(على حنو ال يســـــتلزم أي صـــــلة بنزاع مســـــلح
تكون اجلرميـــة قـــد ارُتكبـــت يف وقـــت احلرب، ولكنهـــا ذكرت مع ذلـــك أن اجلرائم اليت تُرتكـــب قبـــل 

إن   الوقت نفســـــــــه، قالت اللجنة. ويف )٤٠(احلروب جيب أن تكون ذات صـــــــــلة جبرمية ضـــــــــد الســـــــــالم
. وأشارت )٤١("األفعال ميكن أن تكون جرائم ضد اإلنسانية حىت لو ارتكبها اجلاين ضد سكان بلده"
، يف ١٩٦٨  عام  اتفاقية عدم تقادم جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضــــــــــــــد اإلنســــــــــــــانية اليت ُوضــــــــــــــعت

احلرب أو يف زمن الســلم، والوارد   ء يف زمن(ب) منها إىل "اجلرائم املرتكبة ضــد اإلنســانية، ســوا١  املادة
، ١٩٤٥  آب/أغســـطس ٨الدولية الصـــادر يف   العســـكرية نورنربغتعريفها يف النظام األســـاســـي حملكمة 

__________ 

)٣٦(  Protocol Rectifying Discrepancy in Text of Charter (Berlin, 6 October 1945), in Trial of the Major War 

Criminals Before the International Military Tribunal (Nuremberg 14 November 1945-1 October 1946), 

vol. 1 (1947), pp. 17-18 ســم "بروتوكول برلني"). وقد اســتعاض برو توكول برلني عن الفاصــلة . (يُشــار إليه فيما يلي 
ع النص الروسي. املرجع نفسه، املنقوطة بعد عبارة "خالل احلرب" بفاصلة، لكي يوّحد النّصني اإلنكليزي والفرنسي م

ر ذلك هو وصــــــــــــــل ١٧الصــــــــــــــفحة  يااجلزء األول من احلكم جبزئه األخري ("يف حال . وكان من آ جرمية   رتباطها 
  تدخل يف اختصاص احملكمة")، ومن مث وصله بوجود أي نزاع مسلح دويل.

 United Nations War Crimes Commission, History of the United Nations War Crimesانـــــــــظـــــــــر   )٣٧(

Commission and the Development of the Laws of War (His Majesty’s Stationery Office, 1948), 

p. 179 يتها، أو لكثرة عددها، ("اجلرائم اليت هددت اجملتمع الدويل أو هزت ضــمري البشــرية، إما حلجمها ووحشــ
أخرى غري الـــدول اليت  ألن منطـــًا ممـــاثًال طُّبق يف أزمـــان وأمـــاكن خمتلفـــة، هي فقط اليت بررت تـــدخـــل دول  أو

ها ضحا هلا").ارتكبت تلك    اجلرائم على أراضيها، أو اليت أصبح رعا
 Prosecutor v. Kupreškić et al., Case No. IT-95-16-T, Judgment, 14 Januaryانظر، على ســبيل املثال،   )٣٨(

2000, Trial Chamber, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, para. 576  حيث)
لدور فون شــــريا يشــــار  خ واجلرائم األخرى الداخلة يف إىل الصــــلة الواهية بني اجلرائم ضــــد اإلنســــانية اليت ارتكبها 

  .Judicial Supplement No. 11, January 2000اختصاص احملكمة العسكرية الدولية) 
)٣٩(  Yearbook … 1950, vol. II, document A/1316, Part III, p. 377.  
  .١٢٣املرجع نفسه، الفقرة   )٤٠(
  .١٢٤املرجع نفسه، الفقرة   )٤١(
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كيدها يف قراري اجلمعية العامة لألمم املتحدة   ١٩٤٦شــــــــــــــباط/فرباير  ١٣  ) املؤرخ١-(د٣والوارد 
  .)٤٢("١٩٤٦كانون األول/ديسمرب   ١١) املؤرخ ١-(د٩٥و
ومشل اختصـــــاص احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوســـــالفيا الســـــابقة "جرائم ضـــــد اإلنســـــانية".   )٧(

من النظام األســاســي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوســالفيا الســابقة متنح احملكمة ســلطة  ٥فاملادة 
إذا  اب)"االغتص مقاضاة األشخاص املسؤولني عن جمموعة من األفعال (مثل القتل أو التعذيب أو

. )٤٣(داخلياً، واستهدفت أي سكان مدنيني" ارتكبت أثناء نزاع مسلح، سواء أكان طابعه دولياً أو
لنزاع املســلح، ولكن من األفضــل فهمها  ٥وهكذا، تُبقي الصــيغة املســتخدمة يف املادة  على صــلة 

الســــــــابقة يف يف ســــــــياقها. وقد ُوضــــــــع النظام األســــــــاســــــــي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوســــــــالفيا 
حيث كان من املفهوم أن يوغوســالفيا الســابقة يدور فيها أصــالً نزاع مســلح؛ فقد كان  ١٩٩٣ عام

ديداً للسالم واألمن الدوليني، ما يستوجب ممارسة جملس  جملس األمن قد اعترب أن احلالة تشكل 
 يقصــــــــد من، األمن ســــــــلطاته اإلنفاذية مبوجب الفصــــــــل الســــــــابع من ميثاق األمم املتحدة. وهكذا

("النزاع املســلح") أســاســاً تبديد فكرة أن اجلرائم ضــد اإلنســانية جيب أن  ٥الصــيغة الواردة يف املادة 
ا تشـــري إىل أن تكون مرتبطة "بنزاع مســـلح دويل". ولذلك، ودرءاً الحتمال تفســـري هذه الصـــيغة 
حملكمة القانون الدويل العريف يســــــتوجب وجود صــــــلة بنزاع مســــــلح، أوضــــــحت دائرة اال ســــــتئناف 

أســـــــاس منطقي أو قانوين"   اجلنائية الدولية ليوغوســـــــالفيا الســـــــابقة يف وقت الحق أنه ال يوجد "أي
لنزاع املســـــــــــلح، ألنه "مت التخلي عنها" يف ممارســـــــــــات الدول منذ حماكمات  لإلبقاء على الصـــــــــــلة 

ه االتفاقيتان . والحظت دائرة االســــــــتئناف أيضــــــــاً أن "ســــــــقوط شــــــــرط الصــــــــلة تدل علي)٤٤(نورنربغ
دة اجلماعية والفصـــــل العنصـــــري، اللتان حتظران كلتامها أنواعاً معينة من اجلرائم  الدوليتان بشـــــأن اإل

لنزاع املســــلح" . وأكدت دائرة االســــتئناف فعًال يف )٤٥(ضــــد اإلنســــانية بغض النظر عن أي عالقة 
ائية الدولية ليوغوســــالفيا وقت الحق أن ورود مثل هذه الصــــلة يف النظام األســــاســــي للمحكمة اجلن

__________ 

)، ١٩٦٨  رين الثاين/نوفمربتشـــــ ٢٦اتفاقية عدم تقادم جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضـــــد اإلنســـــانية (نيويورك،   )٤٢(
United Nations, Treaty Series, vol. 754, No. 10823, p. 73 بــــلــــغ عــــــــدد ٢٠١٧ متــــوز/يــــولــــيــــــــه. ويف ،

 theعـــة ممـــاثلـــة، انظردولـــة. ولالطالع على اتفـــاقيـــة إقليميـــة ذات طبي ٥٥األطراف يف هـــذه االتفـــاقيـــة   الـــدول

European Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitation to Crimes against Humanity 

and War Crimes (Strasbourg, 25 January 1974), Council of Europe, Treaty Series, No. 82 ويف .
  ، بلغ عدد الدول األطراف يف هذه االتفاقية مثاين دول.٢٠١٧ متوز/يوليه

مة للقانون النظام األســــــــــــــاســــــــــــــي للمحكمة الدولية حملاكمة األشــــــــــــــخاص املســــــــــــــؤولني عن االنتهاكات اجلســــــــــــــي  )٤٣(
قره جملس األمن يف ، الذي أ١٩٩١وســــــــــــــالفيا الســــــــــــــابقة منذ عام اإلنســــــــــــــاين اليت ارتكبت يف إقليم يوغ  الدويل
ر/مايو ٢٥) املؤرخ ١٩٩٣(٨٢٧  قراره لفقرة ، والوارد يف تقرير األمني العام املق١٩٩٣  أ من قرار  ٢دم عمًال 

سم ٥، املرفق، املادة Add.1و S/25704)، ١٩٩٣(٨٠٨جملس األمن  "النظام األساسي  (يشار إليه فيما يلي 
  للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة").

)٤٤(  Prosecutor v. Duško Tadić a/k/a “Dule”, Case No. IT-94-1-AR72, Decision on the defence motion 

for interlocutory appeal on jurisdiction, 2 October 1995, Appeals Chamber, International Criminal 

Tribunal for the Former Yugoslavia, Judicial Reports 1994–1995, vol. I, para ًانــــــــظــــــــر أيضــــــــــــــــــــــا .
International Legal Materials (ILM), vol. 35, No. 1 (January 1996), para. 140.  

  املرجع نفسه.  )٤٥(
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الســـابقة يهدف ببســـاطة إىل حصـــر االختصـــاص املوضـــوعي للمحكمة، وال يشـــكل تدويناً للقانون 
  . )٤٦(الدويل العريف

، أنشـــــــــــــــأ جملس األمن احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا وأســـــــــــــــند إليهـا ١٩٩٤ويف عام   )٨(
من النظام األساسي للمحكمة  ٣املادة   اختصاصاً على اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية". ورغم أن

اجلنــائيــة الــدوليــة لروانــدا احتفظــت بنفس اجملموعــة من األفعــال الواردة يف النظــام األســــــــــــــــاســــــــــــــي 
صــــــيغة الفقرة االســــــتهاللية إشــــــارة  مل تتضــــــمنللمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوســــــالفيا الســــــابقة، 

ملثل، مل تنص املادة )٤٧(النزاع املســـــــــلح  إىل ، على ١٩٩٨عام لم روما األســـــــــاســـــــــي من نظا ٧. و
  إشارة إىل النزاع املسلح.   أي
ب األفعال املعنية وبينما كانت التعاريف األوىل للجرائم ضـــد اإلنســـانية تقتضـــي أن تُرتك  )٩(

لنزاع املسلح من األنظمة األساس ية للمحاكم اجلنائية يف سياق نزاع مسلح، اختفت تلك الصلة 
ك، على حنو ما . وحلت حمل ذل١٩٩٨لعام  ا نظام روما األســـــــــاســـــــــيالدولية املعاصـــــــــرة، مبا فيه

ه،  ٣تتناوله املناقشـــة بشـــأن مشـــروع املادة  أن تُرتكب  من" تهالليةالفقرات االســـ"تقتضـــيه  ماأد
ان املدنيني هجوم واســـــــــع النطاق أو منهجي موجه ضـــــــــد أي جمموعة من الســـــــــك إطاراجلرمية يف 

  .لسياسةاأو تعزيزاً هلذه  رتكاب هذا اهلجومعمًال بسياسة دولة أو منظمة تقضي 
    ٣املادة 

  تعريف اجلرائم ضد اإلنسانية
ة "جرمية مشـاريع املواد هذه، يشـكل أي فعل من األفعال التالي لغرض  -١  

ضــــــد أية  ضــــــد اإلنســــــانية" مىت ارُتكب يف إطار هجوم واســــــع النطاق أو منهجي موجه
هل   جوم: جمموعة من السكان املدنيني، وعن علم 

 القتل العمد؛  أ)(  

دة؛  ب)(     اإل

__________ 

 ,Prosecutor v. Dario Kordić and Mario Čerkez, Case No. IT-95-14/2-Tانظر على ســـــــــــــــبيل املثال،   )٤٦(

Judgment, 26 February 2001, Trial Chamber, International Criminal Tribunal for the Former 

Yugoslavia, para. 33, Judicial Supplement No. 24, April/May 2001; Prosecutor v. Duško Tadić, 

Case No. IT-94-1-A, Judgment, 15 July 1999, Appeals Chamber, International Criminal Tribunal 

for the Former Yugoslavia, paras. 249-251, Judicial Supplement No. 6, June/July 1999. See also 

ILM, vol. 38 (1999)  دليل وجود نزاع ب("وقد جاء يف هذا احلكم أّن "شــــــــرط النزاع املســــــــلح قد مت اســــــــتيفاؤه
  نون الدويل العريف").مسلح؛ وهذا كل ما يستوجبه النظام األساسي، فهو يشرتط بذلك أكثر مما يشرتطه القا

دة اجلماعية وغري ذلك اجلنائية الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن أعمال ا النظام األساسي للمحكمة  )٤٧( إل
اطنني الروانديني املســــــــؤولني عن من االنتهاكات اجلســــــــيمة للقانون الدويل اإلنســــــــاين املرتكبة يف إقليم رواندا واملو 
دة اجلماعية وغريها من االنتهاكات املماثلة يف أراضـــــي الدول اجمل   ٣١كانون الثاين/يناير و  ١ني باورة أعمال اإل

، ١٩٩٤فمرب تشـــــــــــــــرين الثاين/نو  ٨)، املؤرخ ١٩٩٤(٩٥٥، قرار جملس األمن ١٩٩٤كانون األول/ديســـــــــــــــمرب 
ســــــــــــم "النظام األســــــــــــاســــــــــــي للمحكمة اجلنائية  ٣ املرفق، املادة لدولية لرواندا")؛ انظر ا(ُيشــــــــــــار إليه فيما يلي 

Semanza v. Prosecutor, Case No. ICTR-97-20-A, Judgment, 20 May 2005, Appeals Chamber, 

International Criminal Tribunal for Rwanda, para. 269  ســـــــــي من [النظام األســـــــــا ٥("... خبالف املادة
ألســـاســـي للمحكمة اجلنائية امن [النظام  ٣للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوســـالفيا الســـابقة]، ال تشـــرتط املادة 

  ارتكاب اجلرائم يف سياق نزاع مسلح. وهذا متييز مهم"). رواندا]الدولية ل
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  االسرتقاق؛  ج)(  
  إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان؛  د)(  
نية الســـــــــــــــجن أو احلرمان الشـــــــــــــــديد على أي حنو آخر من احلرية البد  ه)(  

 خيالف القواعد األساسية للقانون الدويل؛  مبا

  التعذيب؛  و)(  
أو احلمل  االغتصــاب، أو االســتعباد اجلنســي، أو اإلكراه على البغاء،  ز)(  

لى مثل عالتعقيم القســري، أو أي شــكل آخر من أشــكال العنف اجلنســي   القســري، أو
 هذه الدرجة من اخلطورة؛ 

مجاعة حمددة من الســــكان ألســــباب ســــياســــية أو فئة أو اضــــطهاد أية   ح)(  
و دينية، أو متعلقة بنوع اجلنس على النحو املعرف يف عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أ

ن القانون الدويل ال  ، أو٣الفقرة  جييزها، وذلك فيما  ألسباب أخرى من املسلم عاملياً 
دة اجلماعية أو  ي فعل مشــــــــــار إليه يف هذه الفقرة أو فيما يتصــــــــــل جبرمية اإل يتصــــــــــل 

  جرائم احلرب؛ 
  االختفاء القسري لألشخاص؛   ط)(  
  جرمية الفصل العنصري؛  ي)(  
األفعال الالإنســـــــانية األخرى ذات الطابع املماثل اليت تتســـــــبب عمداً   ك)(  

لصحة العقلية أو البدنية.  جلسم أو  ة شديدة أو يف أذى خطري يلحق    يف معا
  : ١لغرض الفقرة   -٢  
جاً   أ)(    تعين عبارة "هجوم موجه ضد أية جمموعة من السكان املدنيني" 

ضد أية جمموعة من  ١سلوكياً يتضمن االرتكاب املتكرر لألفعال املشار إليها يف الفقرة 
رتكاب هذا اهلجوم، أو تعزيزاً  السكان املدنيني، عمالً بسياسة دولة أو منظمة تقضي 

  هلذه السياسة؛ 
دة" تعمُّ   ب)(   د فرض أحوال معيشــــــــية، من بينها احلرمان من تشــــــــمل "اإل

  لطعام والدواء، بقصد إهالك جزء من السكان؛ احلصول على ا
يعين "االســرتقاق" ممارســة أي من الســلطات املرتتبة على حق امللكية،   ج)(  

أو هذه الســــــلطات مجيعها، على شــــــخص ما، مبا يف ذلك ممارســــــة هذه الســــــلطات يف 
ألشخاص، وال سيما النساء واألطفال؛    سبيل االجتار 

النقل القســــــري للســــــكان" نقل األشــــــخاص  يعين "إبعاد الســــــكان أو  د)(  
ي فعل قســري  لطرد أو  املعنيني قســراً من املنطقة اليت يوجدون فيها بصــفة مشــروعة، 

ا القانون الدويل؛    آخر، دون مربرات يسمح 
ة شــــــديدة، ســــــواء بدنياً يعين "التعذيب" تعمُّ   ه)(   د إحلاق أمل شــــــديد أو معا

أمل   إشراف املتهم أو سيطرته، ولكن ال يشمل التعذيب أيعقلياً، بشخص موجود حتت   أو
ن جزءاً منها أو نتيجة هلا؛  ت قانونية أو يكو ة ينجمان فحسب عن عقو   أو معا
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يعين "احلمل القسري" إكراه املرأة على احلمل قسراً وعلى الوالدة غري   و)(  
الســـــــــــــكان أو ارتكاب املشـــــــــــــروعة بقصـــــــــــــد التأثري على التكوين اإلثين ألية جمموعة من 

ي حال تفســـــــــــري هذا التعريف على  انتهاكات خطرية أخرى للقانون الدويل. وال جيوز 
حلمل؛   حنو ميس القوانني الوطنية املتعلقة 

ً متعمداً فئة أو يعين "االضــــــطهاد" حرمان   ز)(   مجاعة من الســــــكان حرما
 الفئة أو لك بســــبب هويةوشــــديداً من احلقوق األســــاســــية مبا خيالف القانون الدويل، وذ

  اجلماعة؛
تعين "جرمية الفصـــل العنصـــري" أية أفعال ال إنســـانية متاثل يف طابعها   ح)(  

وتُرتكب يف ســـــياق نظام مؤســـــســـــي قوامه االضـــــطهاد  ١األفعال املشـــــار إليها يف الفقرة 
إزاء أية مجاعة أو مجاعات  واحدة مجاعة عرقيةاملنهجي والســـــــــــيطرة املنهجية من جانب 

  ية أخرى، وتُرتكب بنية اإلبقاء على ذلك النظام؛ عرق
يعين "االختفاء القسري لألشخاص" إلقاء القبض على أي أشخاص   ط)(  

ذن أو دعم منها هلذا   أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية، أو 
ا عليه، مث رفضـــها اإلقرار بســـلب هؤالء األشـــخاص حريتهم أو  الفعل أو إعطاء   بســـكو

م من محاية القانون لفرتة  دف حرما معلومات عن مصـــــريهم أو عن أماكن وجودهم، 
  زمنية طويلة.

مشــــــاريع املواد هذه، من املفهوم أن تعبري "نوع اجلنس" يشــــــري  لغرض  -٣  
إىل اجلنســــــــــــني، الذكر واألنثى، يف إطار اجملتمع. وال يشــــــــــــري تعبري "نوع اجلنس" إىل أي 

  معىن آخر خيالف ذلك.
ي تعريف أوســــــــع يرد يف صــــــــك دويل أو يف  ال خيلّ   -٤   مشــــــــروع املادة هذا 

  قانون وطين.

  الشرح    
، ألغراض مشـــــاريع املواد هذه، تعريفاً ٣حتدد الفقرات الثالث األوىل من مشـــــروع املادة   )١(

من نظام روما  ٧"للجرمية ضـــد اإلنســـانية". ونص هذه الفقرات الثالث اقتباس حريف لنص املادة 
ستثناء ثالثة تغيريات غري جوهرية (تناقَ ١٩٩٨لعام  األساسي لنظر ،  ه) أملتها الضرورة  ش أد

هي مبثابة  ٣من مشــروع املادة  ٤إىل اختالف الســياق الذي يســتخدم فيه هذا التعريف. والفقرة 
شـــــــرط "عدم اإلخالل"، حيث تشـــــــري إىل أن هذا التعريف ال يؤثر يف أي تعاريف أوســـــــع ترد يف 

  صكوك دولية أو قوانني وطنية. 

  خرىالتعاريف الواردة يف الصكوك األ    
، تعاريف خمتلفة "للجرائم ضــــــــد اإلنســــــــانية"، ســــــــواء يف ١٩٤٥اســــــــُتخدمت، منذ عام   )٢(

األســـاســـي،  نورنربغام الصـــكوك الدولية أو يف القوانني الوطنية اليت دونت هذه اجلرمية. وعرف نظ
  (ج)، "اجلرائم ضد اإلنسانية" على النحو التايل:٦يف املادة 
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دة، واالســــــرتق   فعال الالإنســــــانية اق، واإلبعاد، وغريها من األالقتل العمد، واإل
سباب سياسية املرتكبة ضد أي سكان مدنيني، قبل احلرب أو أثناءها، أو االضطهاد أل

حملكمة أو يف ادينية، اليت تقع عند تنفيذ أي جرمية تدخل يف اختصــــاص   أو عنصــــرية أو
ذه اجلرمية، سواء كانت خمالفة للقانون الداخلي د الذي ارتكبت فيه للبل حال ارتباطها 

  أو مل تكن.
ا يف النظام األســــاســــي   )٣( وعّرف املبدأ (ســــادســــاً)(ج) من مبادئ القانون الدويل املعرتف 

ا اللجنة يف عام  نورنربغحملكمة  ، اجلرائم ضد اإلنسانية، على ١٩٥٠ويف حكم احملكمة اليت أعد
دة، واالســـــــــــــــرتقاق،  واإلبعاد، وغريها من األفعال الالإنســـــــــــــــانية النحو التايل: "القتل العمد، واإل

املرتكبة ضــــد أي ســــكان مدنيني، أو االضــــطهاد ألســــباب ســــياســــية أو عنصــــرية أو دينية، عندما 
تنفذ تلك األفعال أو ذلك االضــــــــطهاد الرتكاب أي جرمية ضــــــــد الســــــــالم أو أي جرمية حرب، 

ي منهما"  أو   . )٤٨(فيما يتصل 
نة يف مشـــــــــروع مدونة اجلرائم املخلة بســـــــــلم اإلنســـــــــانية وعالوًة على ذلك، حددت اللج  )٤(

من بني تلك اجلرائم: "قيام ســـــــــــــــلطات دولية ما، أو جمموعة من األفراد ممن  ١٩٥٤  وأمنها لعام
دة  رتكاب أفعال الإنســانية مثل القتل أو اإل يعملون بتحريض أو بتغاض من تلك الســلطات، 

ي ســـــكان مدنيني ألســـــباب اجتماعية أو ســـــياســـــية التنكيل، ضـــــد أ أو االســـــرتقاق أو اإلبعاد أو
  .)٤٩(عنصرية أو دينية أو ثقافية"  أو
من النظام األســــــاســــــي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوســــــالفيا الســــــابقة  ٥وتنص املادة   )٥(

على أن "متنح احملكمة ســـــــــلطة مقاضـــــــــاة األشـــــــــخاص املســـــــــؤولني" عن جمموعة من  ١٩٩٣لعام 
االغتصـــــــاب) "إذا ارُتكبت أثناء نزاع مســـــــلح، ســـــــواء أكان طابعه  باألفعال (مثل القتل والتعذي

داخلياً، واســـــــتهدفت أي ســـــــكان مدنيني". وعلى الرغم من أن تقرير األمني العام لألمم   دولياً أم
ألفعال غري اإلنســانية  املتحدة الذي اقرتح هذه املادة أشــار إىل أن اجلرائم ضــد اإلنســانية "تتعلق 

يد اجلســــــامة واليت ترتكب كجزء من اعتداء واســــــع النطاق أو منتظم على اليت تتســــــم بطابع شــــــد
ج هذه ، مل ُتدرَ )٥٠(عرقية أو دينية" ســــــــكان مدنيني ألســــــــباب قومية أو ســــــــياســــــــية أو إثنية أو  أي

  .٥الصيغة بعينها يف نص املادة 
وعلى العكس من ذلك، احتفظ النظام األســــــــــــاســــــــــــي للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا   )٦(
منه، بنفس اجملموعة من األفعال، ولكن الفقرة االســـــــــــــــتهاللية أدرجت  ٣، يف املادة ١٩٩٤  املع

وهي "اجلرائم إذا ارتكبت كجزء من هجوم  ١٩٩٣الصــــــيغة املقتبســــــة من تقرير األمني العام لعام 
واســــــــــع أو منهجي على أي مدنيني" مث أكملت بعبارة "ألســــــــــباب قومية أو ســــــــــياســــــــــية أو إثنية 

دينية". وعلى هذا النحو، نص النظام األســــــــاســــــــي للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا  عرقية أو  أو
صـــراحًة على ضـــرورة وجود نية متييزية من أجل إثبات اجلرمية. وعّرف أيضـــاً مشـــروع مدونة اجلرائم 

ا ١٩٩٦املخلة بســـــلم اإلنســـــانية وأمنها، الذي أعدته اللجنة عام  ، "اجلرائم ضـــــد اإلنســـــانية" 
ا بشـــــــــــــــكل منتظم أو على نطاق واســـــــــــــــع أو بتحريض جمموع ة من األفعال احملددة "عند ارتكا

__________ 

)٤٨(  Yearbook … 1950, vol. II, document A/1316, Part III, p. 377, para. 119.  
)٤٩(  Yearbook … 1954, vol. II, p. 150, para. 50 (art. 2, para. 11).  
لفقرة   )٥٠( ، Corr.1و S/25704يقـــة )، الوث١٩٩٣(٨٠٨من قرار جملس األمن  ٢تقرير األمني العـــام املقـــدم عمًال 

  .٤٨الفقرة ، ١٥الصفحة 



A/72/10 

41 GE.17-13796 

توجيه من إحدى احلكومات أو من أي منظمة أو مجاعة"، لكنه مل يتضـــــــــــــــمن صـــــــــــــــيغة النية   أو
. وُعرفت اجلرائم ضـــــــد اإلنســـــــانية أيضـــــــاً يف اختصـــــــاص احملاكم أو اهليئات القضـــــــائية )٥١(التمييزية

  .)٥٢(اجلنائية املختلطة
رائم ضــــــــــد اجل ١٩٩٨لعام من نظام روما األســــــــــاســــــــــي  ٥(ب) من املادة ١وتدرج الفقرة   )٧(

"اجلرمية ضـــــــد  ٧ادة من امل ١اإلنســـــــانية ضـــــــمن اختصـــــــاص احملكمة اجلنائية الدولية. وتعّرف الفقرة 
ا أي ع النطاق أو منهجي فعل من جمموعة أفعال "مىت ارُتكب يف إطار هجوم واســــ  اإلنســــانية" 

هلجوم". وتتضــــمن الفقموجه   ٧من املادة  ٢رة ضــــد أية جمموعة من الســــكان املدنيني، وعن علم 
ســـكان املدنيني يعين جمموعة تعاريف توضـــح يف مجلة أمور أن اهلجوم املوجه ضـــد أية جمموعة من ال

جاً ســـــــلوكياً يتضـــــــمن االرتكاب املتكرر لألفعال املشـــــــار إليها يف الفقرة ضـــــــد أية جمموعة من  ١ "
رتكاب هذا اهلجوم،ا ذه هلأو تعزيزاً  لســـــــــكان املدنيني، عمالً بســـــــــياســـــــــة دولة أو منظمة تقضـــــــــي 

‘ نوع اجلنس‘أن تعبري  على أن "من املفهوم ٧من املادة  ٣ (أ)). وتنص الفقرة٢ الســـياســـة" (الفقرة
ي معين آخر أ إىل‘ ع اجلنسنو ‘يشري إىل اجلنسني، الذكر واألنثى، يف إطار اجملتمع. وال يشري تعبري 

لنزاع  ٧(ح) من املادة ١تستبقي املادة الفقرة   . وال"خيالف ذلك ا النظام االصلة  ملسلح اليت متيز 
ســـــــــــتثناء م  األســـــــــــاســـــــــــي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوســـــــــــالفيا الســـــــــــابقة، وال فعال ( ا يتعلق 
  لرواندا.  جلنائية الدوليةاكمة االضطهاد) اشرتاط النية التمييزية الذي متيز به النظام األساسي للمح

لتعريف الوارد يف املادة   )٨( جلرمية ضــــد ا"  ل ١٩٩٨لعام  من نظام روما األســــاســــي ٧وقَِبل 
ت يستعني بذلك ، و١٩٩٨لعام  دولة طرفاً يف نظام روما األساسي ١٢٠اإلنسانية" أكثر من 

 ٧ربت اللجنة أن املادة لها. واعتالتعريف الكثري من الدول عند اعتماد قوانينها الوطنية أو تعدي
لفعل، اقتُبس ٣ من مشروع املادة ٣إىل  ١أساس مالئم لتعريف هذه اجلرائم يف الفقرات من  . و

ل ٧نص املادة  نظر إىل اختالف الســــياق حرفياً، عدا ثالثة تغيريات غري جوهرية أملتها الضــــرورة 
ى ما يلي: "ألغراض عل ١تهاللية للفقرة الذي يســــــــــتخدم فيه التعريف. أوًال، تنص العبارة االســــــــــ

نياً، أُدخ ل التغيري نفســــه على مشــــاريع املواد هذه" عوضــــاً عن "لغرض هذا النظام األســــاســــي". 
لثاً، ُجتّرم الفقرة ٣العبارة االســــــــــتهاللية للفقرة  من نظام روما األســــــــــاســــــــــي  ٧(ح) من املادة ١. 

ا "فيما ١٩٩٨  لعام ي فعل مشــــار إليه  أفعال االضــــطهاد عند ارتكا  هذه الفقرة أو يفيتصــــل 
ب التكيف مع الســـــــــــــياق املختل ف أيضــــــــــــــاً، ية جرمية تدخل يف اختصـــــــــــــاص احملكمة". ومن 

ي فعل مشـــــا  ٣  أصـــــبحت هذه العبارة يف مشـــــروع املادة ر إليه يف هذه كما يلي: "فيما يتصـــــل 
دة اجلماعية أو جرائم احلرب  الفقرة أو فيما يتيتصــــل جبرمية اإل  وقت متارس فيه احملكمة ". وقد 

ضــــــــــوعة يف مؤمتر اجلنائية الدولية اختصــــــــــاصــــــــــها على جرمية العدوان عند اســــــــــتيفاء الشــــــــــروط املو 
زم يف هذه احلالة ، وقد يل١٩٩٨لعام  اســــتعراض نظام روما األســــاســــي للمحكمة اجلنائية الدولية

  إعادة صياغة هذه الفقرة.
__________ 

  .١٨، املادة ٩٥، اجمللد الثاين (اجلزء الثاين)، الصفحة ١٩٩٦حولية ...   )٥١(
 Agreement between the United Nations and the Government of Sierra Leoneانظر، على سبيل املثال،   )٥٢(

on the Establishment of a Special Court for Sierra Leone (with Statute) (Freetown, 16 January 2002), 

United Nations, Treaty Series, vol. 2178, No. 38342, p. 137, p. 145 ســم "الن ظام (يشــار إليه فيما يلي 
 Law on the Establishment of Extraordinary Chambers in theاألساسي للمحكمة اخلاصة لسرياليون")؛ 

Courts of Cambodia for the Prosecution of Crimes Committed During the Period of Democratic 

Kampuchea, 27 October 2004, art. 5 ســــــــــم "اتفاق الدوائر االســــــــــتثنائية يف احملاكم  (يشــــــــــار إليه فيما يلي 
  الكمبودية").
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  ٣إىل  ١الفقرات من     
من مشـــــروع  ٣إىل  ١عريف "اجلرائم ضـــــد اإلنســـــانية"، الوارد يف الفقرات من يتضـــــمن ت )٩(

لنقاش. وقد أوضـــــــحت الســـــــوابق القضـــــــائية٣املادة  الصـــــــادرة عن  ، ثالثة شـــــــروط عامة جديرة 
لية أو املختلطة هذه الشروط، احملكمة اجلنائية الدولية وغريها من احملاكم أو اهليئات القضائية الدو 

ظورة اليت تشــــكل جرائم . ويعدد التعريف أيضــــاً األعمال األصــــلية احمل١يف الفقرة  اليت يرد مجيعها
ريف ضـــــــــمن ضـــــــــد اإلنســـــــــانية، ويعّرف عدداً من املصـــــــــطلحات املســـــــــتخدمة فيه (حبيث ترد تعا

الدولية وغريها من  التعريف). وال شــــــــــــــك يف أن االجتهاد القضــــــــــــــائي املتطور يف احملكمة اجلنائية
فيها   لســلطات الوطنية، مبااضــائية الدولية أو املختلطة ســيظل مفيداً يف توجيه احملاكم واهليئات الق

ُج منســــــق ة على الصــــــعيد الوطين. احملاكم، فيما يتعلق مبعىن هذا التعريف، وســــــيعزز من مث اتباع 
املناقشـــة  يث إنت، حبوتشـــري اللجنة إىل اســـتمرار تطور الســـوابق القضـــائية ذات الصـــلة مبرور الوق

ا إال بيان بعض معامل هذه املصطلحات يف التالية    .٢٠١٧ متوز/يوليهال يراد 

  "هجوم واسع النطاق أو منهجي"    
يقتضــــــــي الشــــــــرط العام األول أن تكون األفعال مرتكبة يف إطار هجوم "واســــــــع النطاق   )١٠(
منهجي". وظهر هذا الشـــــــــــرط للمرة األوىل يف النظام األســـــــــــاســـــــــــي للمحكمة اجلنائية الدولية   أو
، رغم أن بعض قرارات احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة ذهبت إىل أن هذا )٥٣(رواندال

لنظر إىل إدراج هذه الصيغة يف تقرير األمني العام  الشرط ورد ضمنياً حىت يف نظامها األساسي، 
اجلنائية . وأكد االجتهاد القضــــــائي لكل من احملكمة )٥٤(الذي اقرتح فيه ذلك النظام األســــــاســــــي

الدولية ليوغوســـــــــــــالفيا الســـــــــــــابقة واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا أن شـــــــــــــرطي "واســـــــــــــع النطاق" 
. )٥٥(وليســــــــا متالزمني؛ ومىت اســــــــتويف أحدمها ثبت وقوع اجلرمية نو"منهجي" شــــــــرطان منفصــــــــال

__________ 

جلنائية لمحكمة امن النظام األســـــــــاســـــــــي ل ٣خالفاً للنص اإلنكليزي، اســـــــــُتخدمت يف النص الفرنســـــــــي للمادة   )٥٣(
ائية يف قضــــــــــــية "). وقد أشــــــــــــارت الدائرة االبتدgénéralisée et systématiqueالدولية لرواندا صــــــــــــيغة العطف ("

Akayesu ي رفع  .. األمر الذ.يلي: "أورد النص الفرنســـي األصـــلي للنظام األســـاســـي الشـــرطني متالزمني   إىل ما
يل العريف ال يشــــــــــرتط ســــــــــوى أن نظراً ألن القانون الدو كثرياً من عتبة احلد األدىن املطلوب لتطبيق هذا احلكم. و 

ن خطأً  يف الرتمجة يشــــوب النص  يكون اهلجوم إما واســــع النطاق وإما منهجياً، هناك أســــباب كافية لالفرتاض 
 ,Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, Case No. ICTR-96-4-T, Judgment, 2 September 1998الفرنســي".

Trial Chamber I, International Criminal Tribunal for Rwanda, para. 579, footnote 144.  
)٥٤(  Prosecutor v. Tihomir Blaškić, Case No. IT-95-14-T, Judgment, 3 March 2000, Trial Chamber, 

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Judicial Reports 2000, para. 202; 
Prosecutor v. Duško Tadić a/k/a “Dule”, Case No. IT-94-1-T, Opinion and Judgment, 7 May 1997, 
Trial Chamber, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Judicial Reports 1997, 

para. 648.  
 Prosecutor v. Mile Mrkšić, Miroslac Radić and Veselin Šljivančanin, Caseانظر، على ســـــبيل املثال،   )٥٥(

No. IT-95-13/1-T, Judgment, 27 September 2007, Trial Chamber II, International Criminal Tribunal 

for the Former Yugoslavia, para. 437 رطان ("جيب أن يكون اهلجوم واســـــــــــــــع النطاق أو منهجياً، فالشـــــــــــــــ
 .Prosecutor v. Clémen Kayishema and Obed Ruzindana, Case No)؛ و."منفصــــــــالن وليســــــــا متالزمني

ICTR-95-1-T, Judgment, 21 May 1999, Trial Chamber, International Criminal Tribunal for Rwanda, 

para. 123 ابع اع النطاق أو الط("جيب أن ينطوي اهلجوم على حتقق أحد الشــــــــرطني البديلني املتمثلني يف اتســــــــ
 ,Tadić؛ و٥٧٩  ، الفقرة)أعاله ٥٣احلاشـــية (انظر  Akayesu, Judgment, 2 September 1998)؛ و.املنهجي"

Opinion and Judgment, 7 May 1997  شـــــــــــرط ("ُيســـــــــــتوىف هذا ال ٦٤٨، الفقرة )أعاله ٥٤احلاشـــــــــــية (انظر
لطابع املنهجي ..."). إما   بتحقق اتساع النطاق ... وإما 
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أيضــاً هذه القراءة لشــرط اتســاع النطاق/الطابع  ١٩٩٦ويعكس شــرح اللجنة مشــروع مدونة عام 
نهجي، حيث ذكرت أن "الفعل ميكن أن يشـــكل جرمية ضـــد اإلنســـانية إذا اســـتوىف أحد هذين امل

  .)٥٦(الشرطني [النطاق أو الطابع املنهجي]"
، رأى بعض ١٩٩٨لعام  وعندما ُحبث هذا املعيار لألخذ به يف نظام روما األســــــــاســــــــي  )١١(

أي أن يتحقق كالمها  -الدول أن شـــرطي "واســـع النطاق" و"منهجي" ينبغي أن يكو متالزمني 
. وأكدت )٥٧(ألن خالف ذلك من شــــــأنه أن جيعل املعيار مفرط الشــــــمول -ليثبت وقوع اجلرمية 

هذه الدول أنه إذا كان ارتكاب أفعال "على نطاق واســـــــــــــــع" كافياً وحده، فإن أعداداً كبرية من 
ا أن اجلرائم اليت تُرتكب على نطاق واسع دون ختطيط مسبق، ودون أن تكون مرتابطة ، من شأ

تشـــكل جرائم ضـــد اإلنســـانية. وبســـبب هذا اهلاجس، اســـُتحدث حل توفيقي ينطوي على إبقاء 
من نظام روما األســــــاســــــي  ٧(أ) من املادة ٢، ولكن أضــــــيف إىل الفقرة )٥٨(الشــــــرطني منفصــــــلني

" يتضــــــمن ركن موجه ضــــــد أية جمموعة من الســــــكان املدنيني تعريف ملفهوم "هجوم ١٩٩٨  لعام
ه. )٢٧) إىل (١٧يف الفقرات ( شعلى النحو املناقَ  السياسة،   أد

__________ 

. انظر أيضــــاً تقرير ١٨ملادة ) من شــــرح ا٤، الفقرة (٩٧، اجمللد الثاين، (اجلزء الثاين)، الصــــفحة ١٩٩٦حولية ...   )٥٦(
ئق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلاللجنة املخصــــــــــصــــــــــة إلنشــــــــــاء حمكمة جنائية،   ٢٢  مســــــــــون، امللحق رقمالو

)A/50/22 [هي] اجلرائم اليت  ("العناصـــــــر اليت ينبغي أن تظهر يف تعريف اجلرائم ضـــــــد اإلنســـــــانية ٧٨)، الفقرة ...
لد الثاين (اجلزء ، اجمل١٩٩٥وحولية ... تنطوي عادة على هجوم واســــــــــع النطاق أو متكرر" (التوكيد مضــــــــــاف))؛ 

عنصــــــــــــــرين مكملني  نيشــــــــــــــكال‘ على نطاق مجاعي‘و‘ املنتظمة‘("وأن مفهومي االنتهاكات  ٩٠ الثاين)، الفقرة
 ٢١) من شــرح املادة ١٤لفقرة (ا، ٨٣، اجمللد الثاين (اجلزء الثاين)، الصــفحة ١٩٩٤وحولية ... للجرائم املعنية")؛ 

ة اليت تنطوي على انتهاكات ("تعريف اجلرائم ضـــد اإلنســـانية يشـــمل األعمال الالإنســـانية ذات الطابع اخلطري للغاي
، ٢٤١ء الثاين)، الصــــفحة ، اجمللد الثاين (اجلز ١٩٩١وحولية ... يد مضــــاف))؛ واســــعة النطاق أو منتظمة" (التوك

يف  -الطابع اجلماعي  االنتظام أو -("ويكفي أن تتوافر إحدى هاتني الصــــــــفتني  ٢١) من شــــــــرح املادة ٣الفقرة (
  أي فعل من األفعال املنصوص عليها ... لكي يتحقق وقوع اجلرمية").

 United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of anانــــــــظــــــــر   )٥٧(

International Criminal Court, Rome, 15 June -1 7 July 1998, Official Records, Volume II, document 

A/CONF/183/13 (Vol. II), p. 148 (India); ibid., p. 150 (United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland, France); ibid., p. 151 (Thailand, Egypt); ibid., p. 152 (Islamic Republic of Iran); 

ibid., p. 154 (Turkey); ibid., p. 155 (Russian Federation); ibid., p. 156 (Japan).  
من نظام روما  ٧ املادة يفأكدت الســــوابق القضــــائية للمحكمة اجلنائية الدولية أن شــــرطي "واســــع النطاق" و"منهجي"   )٥٨(

 Situation in the Republic of Kenya, Case No. ICC-01/09, Decisionمنفصــــالن. انظر  ١٩٩٨األســــاســــي لعام 

pursuant to Article 15 of the 1998 Rome Statute on the authorization of an investigation into the Situation 

in the Republic of Kenya, 31 March 2010, Pre-Trial Chamber II, International Criminal Court, para. 94؛ 
 Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, Case No. ICC-01/05-01/08, Decision pursuant to أيضــــــــاً  وانظر

Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute on the charges, 15 June 2009, Pre-Trial Chamber II, para. 82; 

Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, Case No. ICC-01/05-01/08, Judgment pursuant to Article 74 of 

the Statute, 21 March 2016, Trial Chamber III, International Criminal Court, para. 162.  
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حملكمة اجلنائية الدولية ليوغوســـــــــــــــالفيا الســـــــــــــــابقة يف قضـــــــــــــــية   )١٢( ووفقاً للدائرة االبتدائية 
راك ه"‘ واســـــــــــــع النطاق‘"تعين صـــــــــــــفة   ،كو . )٥٩(الطابع الواســـــــــــــع للهجوم وكثرة عدد ضـــــــــــــحا
ذه ، ويســـــــــــــــتبعد أعمال العنف )٦٠("الصـــــــــــــــفة، يشـــــــــــــــري هذا الشـــــــــــــــرط إىل "تعدد الضـــــــــــــــحا و
م   ،)٦١(املتفرقة مثل القتل املوجه ضـــــد فرادى الضـــــحا على يد أشـــــخاص يتصـــــرفون مبحض إراد

يف إطار مبادرة أوسع نطاقاً. وميكن أن يكون هذا اهلجوم "مكثفاً ومتكرراً ومجاعياً وذا خطورة  ال
ميكن أن يشكل فعل مفرد يقوم به . ويف الوقت نفسه، )٦٢(هائلة وموجهاً ضد ضحا متعددين"

. وال توجد عتبة حمددة )٦٣(أحد اجلناة جرمية ضد اإلنسانية إذا حدث يف سياق محلة أوسع نطاقاً 
  لعدد الضحا جيب بلوغها كي يُعترب اهلجوم "واسع النطاق".

__________ 

)٥٩(  Prosecutor v. Dragoljub Kunarac, Radomir Kovač and Zoran Vuković, Case No. IT-96-23-T & IT-

96-23/1-T, Judgment, 22 February 2001, Trial Chamber, International Criminal Tribunal for the 

Former Yugoslavia, para. 428, Judicial Supplement No. 23, February/March 2001 ًانظر أيضــــــــــــــــــا ،
Bemba, Judgment, 21 March 2016  أعاله)،  ٥٨(انظر احلاشــــــــــــــيةpara. 163; Prosecutor v. Germain 

Katanga, Case No. ICC-01/04-01/07, Judgment, 7 March 2014, Trial Chamber II, International 

Criminal Court, para. 1123; Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, Case No. 

ICC-01/04-01/07, Decision on the confirmation of charges, 30 September 2008, Pre-Trial Chamber 

I, International Criminal Court, para. 394; Prosecutor v. Vidoje Blagojević and Dragan Jokić, Case 

No. IT-02-60-T, Judgment, 17 January 2005, Trial Chamber I, International Criminal Tribunal for 

the Former Yugoslavia paras. 545-546; Prosecutor v. Dario Kordić and Mario Čerkez, Case No. IT-

95-14/2-A, Judgment [and corrigendum], 17 December 2004, Appeals Chamber, International 

Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, para. 94.  
)٦٠(  Bemba, Decision, 15 June 2009 انظر احلاشـــــــية) ،؛ و٨٣أعاله)، الفقرة  ٥٨Kayishema, Judgment, 21 

May 1999 الفقرة  ٥٥، (انظر احلاشــــــــــية ،(؛ و١٢٣أعالهAkayesu, Judgment, 2 September 1998 انظر) ،
 ١٨، املادة ٩٧  ، اجمللد الثاين (اجلزء الثاين)، الصـــــــفحة١٩٩٦وحولية ... ؛ ٥٨٠أعاله)، الفقرة  ٥٣احلاشـــــــية 

))؛ widespread) بدًال من عبارة واســــــــع النطاق (on a large scale‘ (على نطاق واســــــــع‘(اســــــــُتخدمت عبارة 
("تشري عبارة  ٤٣٧أعاله)، الفقرة  ٥٥، (انظر احلاشية Mrkšić, Judgment, 27 September 2007وانظر أيضاً 

"). ويف قضــــــية‘ واســــــع النطاق‘  Prosecutor v. Boscoإىل الطابع الواســــــع النطاق للهجوم وإىل عدد الضــــــحا

Ntaganda, Case No. ICC-01/04-02/06, Decision pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome 

Statute on the charges of the Prosecutor against Bosco Ntaganda, 9 June 2014, Pre-Trial Chamber 

II, International Criminal Court, para. 24 خلصت الدائرة إىل أن اهلجوم على السكان املدنيني كان واسع ،
  النطاق "ألنه أدى إىل وقوع عدد كبري من الضحا املدنيني".

 Prosecutor v. Bosco Ntaganda, Case No. ICC-01/04-02/06, Decision on the Prosecutor’sانــــظــــر   )٦١(

application under Article 58, 13 July 2012, Pre-Trial Chamber II, International Criminal Court, para. 

19; Prosecutor v. Ahmad Harun and Ali Muhammad al abd-al-Rahman, Case No. ICC-02/05-01/07, 

Decision on the prosecution application under Article 58(7) of the Statute, 27 April 2007, Pre-Trial 

Chamber I, International Criminal Court, para. 62 ً؛ وانظر أيضـــــــــاProsecutor v. Georges Anderson 

Nderubumwe Rutaganda, Case No. ICTR-96-3-T, Judgment, 6 December 1999, Trial Chamber I, 

International Criminal Tribunal for Rwanda, paras. 67-69; Kayishema, Judgment, 21 May 1999 
ن  ٥٥احلاشـــية انظر ( ، اجمللد الثاين، (اجلزء الثاين)، الصـــفحة ١٩٩٦وحولية ... ؛ ١٢٣و ١٢٢أعاله)، الفقر

  .٢٤١اجمللد الثاين، (اجلزء الثاين)، الصفحة  ،١٩٩١وحولية ... ؛ ٩٧
)٦٢(  Bemba, Judgment, 21 March 2016  انظر احلاشـــية)( ١٦٣أعاله)، الفقرة  ٥٨citing to Bemba, Decision, 15 

June 2009  ٨٣أعاله)، الفقرة  ٥٨(انظر احلاشية.(  
)٦٣(  Kupreškić, Judgment, 14 January 2000 انظر احلاشــــــــــــــية) ،؛ و٥٥٠أعاله)، الفقرة  ٣٨Tadić, Opinion 

and Judgment, 7 May 1997 ٦٤٩أعاله)، الفقرة  ٥٤، (انظر احلاشية.  
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أماكن وميكن أيضاً أن يكون لعبارة "واسع النطاق" بعد جغرايف، يف حال وقوع اهلجوم يف   )١٣(
حملكمة اجلنائية الدولية، يف قضــــــية )٦٤(خمتلفة ، أن هناك أدلة كافية مببا. فقد رأت الدائرة التمهيدية 

تثبت وقوع هجوم "واســــــــــع النطاق" اســــــــــتناداً إىل التقارير اليت تشــــــــــري إىل وقوع هجمات يف مواقع 
ف من حاالت خمتلفة على امتداد منطقة جغرافية شــــــــــــاســــــــــــعة، مبا يف ذلك أدلة على حدوث اآلال

. إال أن شــرط اتســاع )٦٥(االغتصــاب، ووجود مواقع ملقابر مجاعية، وســقوط عدد كبري من الضــحا
املنطقة اجلغرافية غري الزم؛ فقد خلصت احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة إىل أن اهلجوم 

  .)٦٦(ميكن أن حيدث يف منطقة جغرافية صغرية على عدد كبري من املدنيني
حملكمة اجلنائية الدولية يف  )١٤( الوضــــــع يف قضــــــية ب قرارها املتعلق وأشــــــارت الدائرة التمهيدية 

إىل أن "التقييم ليس كميــًا فقط وال جغرافيــًا فقط، بــل جيــب أن يتنــاول كــل واقعــة  مجهوريــة كينيــا
 إنســــــــــانية . فقد يكون اهلجوم واســــــــــع النطاق بســــــــــبب األثر الرتاكمي ألعمال ال)٦٧(على حدة"
  .)٦٨(إنساين واحد بعيد املدى نتيجة عمل ال متعددة أو

وعلى غرار عبارة "واســــع النطاق"، يســــتبعد مصــــطلح "منهجي" أعمال العنف املتفرقة أو   )١٥(
، ويعكس االجتهاد القضـــــــــــائي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوســـــــــــالفيا الســـــــــــابقة )٦٩(غري املرتابطة

واحملكمة اجلنائية الدولية فهماً متماثًال للمقصــود من املصــطلح. فقد واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا 
ا "الطابع املنظم ألعمال  عرّفت احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوســــــالفيا الســــــابقة صــــــفة "منهجي" 

، ورأت أن توافر أدلة على وجود منط أو )٧٠(العنف وعدم احتمال وقوع تلك األعمال عشــــــــــــــوائياً"
راك. لذلك أكدت دائرة االســتئناف يف قضــية )٧١(أن اهلجوم منهجيخطة مدروســة يثبت  أن  كو

__________ 

؛ ٣٠ة أعاله)، الفقر  ٦١احلاشـــــــــــــــية انظر ( Ntaganda, Decision, 13 July 2012انظر، على ســـــــــــــــبيل املثال،   )٦٤(
Prosecutor v. William Samoei Ruto, Henry Kiprono Kosgey and Joshua Arap Sang, Case No. ICC-

01/09-01/11, Decision on the confirmation of charges pursuant to Article 61 (7) (a) and (b) of the 

Rome Statute, 23 January 2012, Pre-Trial Chamber II, International Criminal Court, para. 177.  
)٦٥(  Bemba, Decision, 15 June 2009  انظر احلاشية)؛ انظر١٢٤-١١٧أعاله)، الفقرات  ٥٨Bemba, Judgment, 

21 March 2016  ن  ٥٨(انظر احلاشية   .٦٨٩و ٦٨٨أعاله)، الفقر
)٦٦(  Kordić, Judgment, 17 December 2004  انظر احلاشـــــــــية)؛ ٩٤أعاله)، الفقرة  ٥٩Blaškić, Judgment, 3 

March 2000  ٢٠٦لفقرة أعاله)، ا ٥٤(انظر احلاشية.  
)٦٧(  Situation in the Republic of Kenya, Decision, 31 March 2010  انظر احلاشــــــية)؛ ٩٥أعاله)، الفقرة  ٥٨

  .١٦٣أعاله)، الفقرة  ٥٨(انظر احلاشية  Bemba, Judgment, 21 March 2016انظر أيضاً 
من مشـــروع مدونة  ١٨ملادة ) من شـــرح ا٤، الفقرة (٩٧، اجمللد الثاين، (اجلزء الثاين)، الصـــفحة ١٩٩٦حولية ...   )٦٨(

أعاله)،  ٥٨  حلاشــية(انظر ا Bemba, Decision, 15 June 2009اجلرائم املخلة بســلم اإلنســانية وأمنها؛ وانظر أيضــاً 
تســــاع النطاق "ينطوي على هجوم  ٨٣الفقرة  ة جغرافية شــــاســــعة ينفذ على منطق(حيث اســــتُنتج أن االتصــــاف 

  هجوم يف منطقة جغرافية صغرية موجه ضد عدد كبري من املدنيني").  أو
، اجمللد الثاين، (اجلزء ١٩٩١وحولية ... ؛ ٩٧، اجمللد الثاين، (اجلزء الثاين)، الصــــــــــفحة ١٩٩٦حولية ... انظر   )٦٩(

  .٢٤١الثاين)، الصفحة 
)٧٠(  Mrkšić, Judgment, 27 September 2007  انظر احلاشية)؛ و٤٣٧أعاله)، الفقرة  ٥٥Kunarac, Judgment, 

22 February 2001  ٤٢٩أعاله)، الفقرة  ٥٩(انظر احلاشية.  
أعاله)،  ٥٤احلـــاشــــــــــــــيـــة انظر ، (Tadić, Opinion and Judgment, 7 May 1997انظر، على ســــــــــــــبيـــل املثـــال،   )٧١(

  .٦٤٨  الفقرة
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من  -أي التكرار غري العرضــــــــــــي لنفس الســــــــــــلوك اإلجرامي على أســــــــــــاس منتظم  -"منطية اجلرائم 
جاً مماثالً )٧٢(املظاهر املألوفة للطابع املنهجي"   .)٧٣(. وقد اتبعت احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا 

مع االجتهاد القضــائي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوســالفيا الســابقة واحملكمة  ومتاشــياً   )١٦(
حملكمة اجلنائية الدولية يف قضـــــــــــــــية  أن عبارة  هاروناجلنائية الدولية لرواندا، رأت دائرة متهيدية 

"منهجي" تشـــــــــــــــري إىل "الطـــــابع املنظم ألعمـــــال العنف وعـــــدم احتمـــــال وقوع تلـــــك األعمـــــال 
حملكمة اجلنائية الدولية يف قضــية. )٧٤(عشــوائياً" نغا ورأت دائرة متهيدية  أن املصــطلح "ُحيمل  كا

على كونه يشـــري إما إىل خطة منظمة يف إطار العمل بســـياســـة عامة تتبع منطاً منتظماً وتؤدي إىل 
تكراراً غري عرضــي لنفس ‘جتعل اجلرائم تشــكل ‘ منطية يف اجلرائم‘ارتكاب مســتمر لألفعال أو إىل 

حملكمة )٧٥(ســـــلوك اإلجرامي على أســـــاس منتظم"ال . ويف إطار تطبيق املعيار، رأت دائرة متهيدية 
أن هجوماً بعينه كان منهجياً ألن "اجلناة اســـــــــــــــتخدموا نفس  نتاغاندااجلنائية الدولية يف قضـــــــــــــــية 

الوســـــــــــــــائل واألســـــــــــــــاليب للهجوم على مواقع خمتلفة: فقد توجهوا حنو األهداف يف وقت واحد، 
ألســــــلحة الثقيلة، وطاردوا الســــــكان مطاردة عدا د كبرية، ومن اجتاهات خمتلفة، وهامجوا القرى 

منهجية بنفس األســـــــــــــــاليب، حيث تعقبوهم من بيت إىل بيت ويف األدغال، وأحرقوا املمتلكات 
إلضــــــافة إىل ذلك، رأت دائرة متهيدية، يف قرار إقرار التهم )٧٦(مجيعاً ومارســــــوا أعمال النهب" . و

أن اهلجوم كان منهجياً ألنه اتبع "منطاً منتظماً" "يتكرر فيه أســــــلوب العمل،  ،نتاغاندايف قضــــــية 
مبا يف ذلك إقامة احلواجز على الطرق، وزرع األلغام األرضــية، والتنســيق يف ارتكاب األعمال غري 

 ،غباغبو. ويف قضـــــية )٧٧(جل االعتداء على الســـــكان املدنيني من غري اهليما"املشـــــروعة ... من أ
ر له  حملكمة اجلنائية الدولية إىل أن اهلجوم يكون منهجياً "عندما ُحيضــــــــــَّ خلصــــــــــت دائرة متهيدية 

  .)٧٨(سلفاً" وعندما ُخيطَّط له وينسَّق ويشمل أعمال عنف تكشف عن "منط واضح"

__________ 

)٧٢(  Prosecutor v. Kunarac, Case No. IT-96-23 & IT-96-23/1-A, Judgment, 12 June 2002, Appeals 

Chamber, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, para. 94, Judicial Supplement 

No. 34, June 2002.  
)٧٣(  Kayishema, Judgment, 21 May 1999  انظر احلاشــية)؛ و١٢٣أعاله)، الفقرة  ٥٥Akayesu, Judgment, 2 

September 1998 ٥٨٠أعاله)، الفقرة  ٥٣، (انظر احلاشية.  
)٧٤(  Harun, Decision, 27 April 2007  انظر احلاشــــية)ة (حيث أشــــري إىل قضــــي ٦٢أعاله)، يف الفقرة  ٦١Kordić, 

Judgment, 17 December 2004 ) ضية ، اليت تشري بدورها إىل ق٩٤أعاله)، الفقرة  ٥٩احلاشية انظرKunarac, 

Judgment, 22 February 2001  ؛ وانظر أيضــــــــــاً ٤٢٩، الفقرة )أعاله ٥٩(انظر احلاشــــــــــية(Ruto, Decision, 23 

January 2012  ؛ و١٧٩أعاله)، الفقرة  ٦٤(انظر احلاشيةSituation in the Republic of Kenya, Decision, 31 

March 2010  الفقرة  ٥٨(انظر احلـــاشــــــــــــــيـــة ،(؛ و٩٦أعالهKatanga, Decision, 30 September 2008 ) انظر
  .٣٩٤أعاله)، الفقرة  ٥٩احلاشية 

)٧٥(  Katanga, Decision, 30 September 2008  انظر احلاشية)٣٩٧أعاله)، الفقرة  ٥٩.  
)٧٦(  Ntaganda, Decision, 13 July 2012  انظر احلاشـــية)؛ وانظر أيضـــاً ٣١أعاله)، الفقرة  ٦١Ruto, Decision, 

23 January 2012  ١٧٩أعاله)، الفقرة  ٦٤(انظر احلاشية.  
)٧٧(  Ntaganda, Decision, 9 June 2014  انظر احلاشية)٢٤، الفقرة )أعاله ٦٠.  
)٧٨(  Prosecutor v. Laurent Gbagbo, Case No. ICC-02/11-01/11, Decision on the confirmation of charges 

against Laurent Gbagbo, 12 June 2014, Pre-Trial Chamber II, International Criminal Court, para. 

225.  
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  لسكان املدنيني""موجه ضد أية جمموعة من ا    
رتكب الفعل يف إطار هجوم "موجه ضد أية جمموعة الشرط العام الثاين هو وجوب أن يُ   )١٧(

، تعين عبارة ٣(أ) من مشــــــــــــروع املادة ٢من الســــــــــــكان املدنيني". ووفقاً للتعريف الوارد يف الفقرة 
جاً ســــلو ١"هجوم موجه ضــــد أية جمموعة من الســــكان املدنيني"، لغرض الفقرة  كياً يتضــــمن ، "

ضــد أية جمموعة من الســكان املدنيني، عمالً  ١االرتكاب املتكرر لألفعال املشــار إليها يف الفقرة 
رتكاب هذا اهلجوم، أو تعزيزاً هلذه الســـياســـة" . ومثلما ترد )٧٩(بســـياســـة دولة أو منظمة تقضـــي 

ه، يفسر االجتهاد القضائي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسال فيا السابقة واحملكمة مناقشته أد
اجلنائية الدولية لرواندا واحملكمة اجلنائية الدولية املقصود من كل عبارة من العبارات التالية: "موجه 
جاً ســـلوكياً يتضـــمن االرتكاب املتكرر لألفعال"،  ضـــد"، و"أية"، و"الســـكان"، و"املدنيني"، و"

  و"سياسة دولة أو منظمة".
ائية الدولية ليوغوســـــــالفيا الســـــــابقة إىل أن عبارة "موجَّه ضـــــــد" فقد خلصـــــــت احملكمة اجلن  )١٨(

هلجوم ال أن  تســــــــتوجب أن تكون جمموعة من الســــــــكان املدنيني هي اهلدف الرئيســــــــي املقصــــــــود 
حملكمة اجلنائية )٨٠(تكون جمّرد ضــــــحية عرضــــــية ن التمهيديتان  . ويف وقت الحق، اعتمدت الدائر

وهو  ،)٨١(الوضــــع يف مجهورية كينياويف القرار الصــــادر يف قضــــية  امببالدولية هذا التفســــري يف قضــــية 
حملكمة اجلنائية الدولية يف احلكمني االبتدائيني الصـــادرين يف قضـــييت   ما ن االبتدائيتان  فعلته الدائر

نغا ومببا حملكمة اجلنائية الدولية إىلمببا. ويف قضــــــــــــــية )٨٢(كا وجود  ، خلصــــــــــــــت الدائرة التمهيدية 
من األدلة اليت تثبت أن اهلجوم كان "موّجهاً ضـــــــد" الســـــــكان املدنيني يف مجهورية أفريقيا  يكفي  ما

هم من )٨٣(الوســـــــــطى . واســـــــــتنتجت الدائرة أن جنود حركة حترير الكونغو كانوا يعلمون أن ضـــــــــحا
العتماد على أدلة مباشـــــــــــــرة تُبّني أن املدنيني تعرضـــــــــــــوا لالعتداءات داخل منازهلم أو يف  املدنيني، 

ا  يف املقام األول. وخلصـــــــــت الدائرة كذلك إىل أن جنود حركة حترير الكونغو اســـــــــتهدفوا )٨٤(حا
بــت من هجوم نفــذوه على بلــدة مل يعثروا فيهــا على أي قوات من   الســــــــــــــكــان املــدنيني، كمــا هو 

م م كانوا يطاردو لى . ويركز مصــــــــــــطلح "موجه" على نية اهلجوم ال ع)٨٥(املتمردين، الذين زعموا أ
. فاهلجوم هو الذي جيب أن يكون "موجَّهاً ضــــد" الســــكان املســــتهدفني )٨٦(النتيجة املادية للهجوم

__________ 

، PCNICC/2000/1/Add.2وثيقة ، الأركان اجلرائمانظر نظام روما األســــاســــي؛ انظر أيضــــاً احملكمة اجلنائية الدولية،   )٧٩(
  .٧الصفحة 

 ٤٢١قرة أعاله)، الف ٥٩احلاشــــية انظر ( Kunarac, Judgment, 22 February 2001انظر، على ســــبيل املثال،   )٨٠(
ملدنيون هم اهلدف تبني أنه يف ســـــــياق ارتكاب جرمية ضـــــــد اإلنســـــــانية، يكون الســـــــكان ا‘ موّجه ضـــــــد‘("عبارة 

  الرئيسي للهجوم").
)٨١(  Situation in the Republic of Kenya, Decision, 31 March 2010  انظر احلاشــــــية)؛ ٨٢أعاله)، الفقرة  ٥٨

  .٧٦أعاله)، الفقرة  ٥٨(انظر احلاشية  Bemba, Decision, 15 June 2009و
)٨٢(  Katanga, Judgment, 7 March 2014  انظر احلاشـــية)؛ و١١٠٤أعاله)، الفقرة  ٥٩Bemba, Judgment, 21 

March 2016  ١٥٤أعاله)، الفقرة  ٥٨(انظر احلاشية.   
)٨٣(  Bemba, Decision, 15 June 2009 ) ؛ وانظر أيضـــاً ٩٤أعاله)، الفقرة  ٥٨احلاشـــية انظرNtaganda, Decision, 

13 July 2012 ) ن  ٦١احلاشية انظر    .٢١و ٢٠أعاله)، الفقر
)٨٤(  Bemba, Decision, 15 June 2009 ) ٩٤أعاله)، الفقرة  ٥٨احلاشية انظر.   
   .٩٨-٩٥املرجع نفسه، الفقرات   )٨٥(
، ٢٠٨ة أعاله)، الفقر  ٥٤احلاشـــــــــــــــية انظر ( Blaškić, Judgment, 3 March 2000انظر، على ســـــــــــــــبيل املثال،   )٨٦(

   .٤٠١ احلاشية
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الحقاً "أن السكان املدنيني  مببا. وأكدت الدائرة االبتدائية يف قضية )٨٧(وليس أعمال كل من اجلناة
لتايل كان موجهاً ضد ا لسكان املدنيني كانوا هدف اهلجوم الرئيسي، وليس العرضي، وأن اهلجوم 

. وأوضحت الدائرة أنه "عندما يُشن هجوم يف منطقة يوجد فيها )٨٨(يف [مجهورية أفريقيا الوسطى]"
مدنيون وغري مدنيني، تشــمل عوامل حتديد ما إذا كان اهلجوم موجهاً ضــد ســكان مدنيني الوســائل 

، وعددهم، والطابع التمييز  ي للهجوم، وطبيعة واألســـاليب املســـتخدمة يف اهلجوم، ووضـــع الضـــحا
اجلرائم املرتكبة يف أثنائه، وشــــــــــــــكل املقاومة اليت لقيها املهامجون وقت اهلجوم، ومدى امتثال القوة 

  .)٨٩(املهامجة ملقتضيات التحوط املنصوص عليها يف قوانني احلرب"
وتبني كلمة "أيّة" أنه جيب إعطاء عبارة "الســــــــكان املدنيني" تعريفاً فضــــــــفاضــــــــاً، وينبغي   )١٩(
. فاهلجوم ميكن أن يُرتكب ضــــــــد أية جمموعة من الســــــــكان املدنيني، )٩٠(فســــــــريها تفســــــــرياً عاماً ت

، وميكن أن يُرتكب )٩١("بغّض النظر عن جنســــــــيتهم أو أصــــــــلهم اإلثين أو أي مسة أخرى متيزهم"
. وقد يشــمل الســكان املســتهدفون "جمموعة ُمعرَّفة )٩٢(ضــد ســكان من املواطنني أو من األجانب

. ولكي يُعتَرب الســكان املســتهدفون من "الســكان املدنيني" يف )٩٣(الســياســي (املتصــور)" نتمائها
فرتة النزاع املســـــــــّلح، جيب أن "يغلب" عليهم الطابع املدين؛ فوجود بعض املقاتلني بني الســـــــــكان 

. ويتوافق هذا النهج مع القواعد األخرى الناشــــــــــــئة مبوجب القانون الدويل )٩٤(يغري من طابعهم ال
__________ 

)٨٧(  Kunarac, Judgment, 12 June 2002  انظر احلاشية)١٠٣أعاله)، الفقرة  ٧٢.  
)٨٨(  Bemba, Judgment, 21 March 2016  انظر احلاشية)٦٧٤أعاله)، الفقرة  ٥٨.  
  ائية دولية شىت).(حيث ترد إشارة إىل االجتهاد القضائي حملاكم وهيئات قض ١٥٣املرجع نفسه، الفقرة   )٨٩(
؛ ٤٤٢قرة أعاله)، الف ٥٥احلاشــية انظر ( Mrkšić, Judgment, 27 September 2007انظر، على ســبيل املثال،   )٩٠(

 ("إن ٥٤٧أعاله)، الفقرة  ٣٨احلاشـــــــــــية انظر ( Prosecutor v. Kupreškić, Judgment, 14 January 2000و
ربره يف املقام األول يف مقصـــــوٌد. وجيد ذلك ما ي‘ املدنيني‘و‘ جمموعة من الســـــكان‘التعريف الفضـــــفاض لعباريت 

ظر ارتكاب جرائم ضـــــــد اإلنســـــــاين، وال ســـــــيما القواعد اليت حت موضـــــــوع وغرض املبادئ والقواعد العامة للقانون
 ,Tadić؛ و١٢٧أعاله)، الفقرة  ٥٥احلاشـــــية انظر ( Kayishema, Judgment, 21 May 1999اإلنســـــانية".)؛ و

Opinion and Judgment, 7 May 1997 ) ٦٤٣أعاله)، الفقرة  ٥٤احلاشية انظر.  
)٩١(  Katanga, Decision, 30 September 2008  انظر احلاشـــــــــــية)س من (حيث يرد اقتبا ٣٩٩أعاله)، الفقرة  ٥٩

Tadić, Opinion and Judgment, 7 May 1997  ؛ انظر أيضـــــــــــــــاً ٦٣٥أعاله)، الفقرة  ٥٤(انظر احلاشـــــــــــــــية( 
Katanga, Judgment, 7 March 2014 ) ؛ و١١٠٣أعاله)، الفقرة  ٥٩احلاشـــية انظرBemba, Judgment, 21 

March 2016  ١٥٥أعاله)، الفقرة  ٥٨(انظر احلاشية.  
  .٤٢٣قرة أعاله)، الف ٥٩احلاشية انظر ( Kunarac, Judgment, 22 February 2001انظر، على سبيل املثال،   )٩٢(
)٩٣(  Ruto, Decision, 23 January 2012  انظر احلاشية)١٦٤أعاله)، الفقرة  ٦٤.  
 ١١٠٥ة أعاله)، الفقر  ٥٩احلاشـــــــــية انظر ( Katanga, Judgment, 7 March 2014انظر، على ســـــــــبيل املثال،   )٩٤(

جود أفراد غري مدنيني (حيث ورد أن الســـــــــــكان املســـــــــــتهدفني "جيب أن يكونوا مدنيني يف املقام األول"، وأن "و 
 ٥٥ية احلاشـانظر ، (Mrkšić, Judgment, 27 September 2007يؤثر يف وضـعهم كسـكان مدنيني")؛ و بينهم ال

 ٤٢٥رة أعاله)، الفق ٥٩احلاشـــــية انظر ، (Kunarac, Judgment, 22 February 2001؛ و٤٤٢أعاله)، الفقرة 
 ,Kordić؛ و("إن وجود بعض األشــــــــخاص من غري املدنيني يف وســــــــط الســــــــكان ال يغري من طابع الســــــــكان")

Judgment, 26 February 2001 ) ؛ و١٨٠أعاله)، الفقرة  ٤٦احلاشـــــــية انظرBlaškić, Judgment, 3 March 

فني عمداً ال يغري ("إن وجود جنود بني ســــكان مدنيني مســــتهد ٢١٤أعاله)، الفقرة  ٥٤احلاشــــية انظر ( 2000
 ٣٨احلاشـــــــــية انظر ( Prosecutor v. Kupreškić, Judgment, 14 January 2000الطابع املدين للســـــــــكان")؛ و

لفعل يف النزاع إىل ٥٤٩أعاله)، الفقرة  حجب صــفة املدنيني عن  ("ال ينبغي أن يؤدي وجود أطراف مشــاركة 
 ,Akayesu؛ و١٢٨أعاله)، الفقرة  ٥٥احلاشـــية انظر ( Kayishema, Judgment, 21 May 1999الســـكان")؛ و

Judgment, 2 September 1998 ) دنيون من جيرد الســـــــــــــكان امل ("ال ٥٨٢أعاله)، الفقرة  ٥٣احلاشـــــــــــــية انظر
 Tadić, Opinion and)؛ و.صـــــــــــــــفتهم املدنية عندما يكون من بينهم أفراد ال يســـــــــــــــري عليهم تعريف املدنيني"

Judgment, 7 May 1997 ) ٦٣٨أعاله)، الفقرة  ٥٤احلاشية انظر.  
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 ١٩٤٩لعام نســـــــاين. فعلى ســـــــبيل املثال، ينص الربوتوكول اإلضـــــــايف األول التفاقيات جنيف اإل
على ما يلي: "ال ُجيّرِد الســــــــكاَن املدنيني من صــــــــفتهم املدنية وجوُد أفراد بينهم ال يســــــــري عليهم 

حملكمـــة اجلنـــائيـــة الـــدوليـــة لروانـــدا، يف قضـــــــــــــــيـــة )٩٥(تعريف املـــدنيني" . ورأت الـــدائرة االبتـــدائيـــة 
ســـــتثناء األفراد كاييشـــــيما ، أن صـــــفة "املدنيني" تشـــــمل، يف أوقات الســـــالم، مجيع األشـــــخاص 

الذين يتولون مهمة احلفاظ على النظام العام ولديهم وســـــائل مشـــــروعة الســـــتخدام القوة لتحقيق 
؛ )٩٧(. وجيب تقييم وضـــع أي ضـــحية يف وقت ارتكاب اجلرمية)٩٦(هذا الغرض مىت تعرضـــوا هلجوم

  .)٩٨(شك، ينبغي اعتبار الشخص مدنياً ويف حالة ال
وكلمة "الســـــــــــكان" ال تعين أن مجيع الســـــــــــكان املقيمني يف موقع جغرايف معّني جيب أن   )٢٠(

عتبارها اعتداًء )٩٩(يســــــتهدفهم اهلجوم ؛ وإمنا تدل الكلمة ضــــــمنياً على الطابع اجلماعي للجرمية 
حملكمة اجلنائية الدولية . ومثلما أشـــــــــــــــارت إليه الدائرة االبت)١٠٠(على ضـــــــــــــــحا متعددين دائية 

، يعين هذا املفهوم أن اهلجوم جيب أن يكون موجهاً ضد غوتوفيناليوغوسالفيا السابقة، يف قضية 
. وقد اعتمدت احملكمة اجلنائية الدولية )١٠١(أكثر من "عدد حمدود من األفراد خمتارين عشــــــــــــوائياً"

ا يف قضــــــية  جاً مماثًال، حيث أعلنت أن على  مجهورية كينياالوضــــــع يف ويف قضــــــية  مببايف قرارا
  .)١٠٢(املدعي العام أن يثبت أن اهلجوم كان موجَّهاً ضد أكثر من جمموعة حمدودة من األفراد

__________ 

تفاقيات جنيف املعقودة يف   )٩٥( علق حبماية ضـــــحا ، واملت١٩٤٩آب/أغســـــطس  ١٢الربوتوكول اإلضـــــايف امللحق 
  .٣، الفقرة ٥٠املنازعات املسلحة الدولية (الربوتوكول األول)، املادة 

)٩٦(  Kayishema, Judgment, 21 May 1999 ) ىل إ(حيث ترد اإلشــــــــــــارة  ١٢٧أعاله)، الفقرة  ٥٥احلاشــــــــــــية انظر
م وســـــــــــائل مشـــــــــــروعة يهاألفراد الذين يتولون مهمة احلفاظ على النظام العام ولد ســـــــــــتثناء"مجيع األشـــــــــــخاص 

لرواندية]، و[اجلبهة الوطنية الســـتخدام القوة. ويشـــمل غري املدنيني، على ســـبيل املثال، أفراد [القوات املســـلحة ا
  الرواندية]، والشرطة، والدرك الوطين").

)٩٧(  Blaškić, Judgment, 3 March 2000  انظر احلاشـــــــــــية)العتبار ا("جيب أن تؤخذ يف  ٢١٤أعاله)، الفقرة  ٥٤
عتباره مدنيا"احلالة اليت كان فيها الضــحية وقت ارتكاب اجلرائم، بدًال من النظر إىل مركزه، لت )؛ .حديد صــفته 

ن األفراد ("إ ١٨٠أعاله)، الفقرة  ٤٦احلاشــــــــية انظر ( Kordić, Judgment, 26 February 2001وانظر أيضــــــــاً 
عمال مقاومة قد يكونون، يف ظروف معينة، من ضـــــــــــــــحا جرميةالذين قام من اجلرائم املرتَكبة  وا يف وقت ما 

حيث ( ٥٨٢ أعاله)، الفقرة ٥٣(انظر احلاشــية  Akayesu, Judgment, 2 September 1998ضــد اإلنســانية")؛ 
خاص الذين أصـــــبحوا ألشـــــرئي أن الســـــكان املدنيني يشـــــملون "أفراد القوات املســـــلحة الذين ألقوا أســـــلحتهم وا

  ").عاجزين عن القتال
)٩٨(  Kunarac, Judgment, 22 February 2001  انظر احلاشية)٤٢٦أعاله)، الفقرة  ٥٩.  
أعاله)،  ٥٨احلـــــاشـــــــــــــــيـــــة انظر ( Situation in the Republic of Kenya, Decision, 31 March 2010انظر   )٩٩(

 ,Kunarac, Judgment؛ ٧٧أعاله)، الفقرة  ٥٨احلاشـــــية انظر ( Bemba, Decision, 15 June 2009؛ ٨٢  الفقرة

22 February 2001  الفقرة  ٥٩احلاشـــــــية ،(؛ ٤٢٤أعالهTadić, Opinion and Judgment, 7 May 1997 ) انظر
، ٨٣زء الثاين)، الصــــــــفحة ، اجمللد الثاين (اجل١٩٩٤حولية ... ؛ وانظر أيضــــــــاً ٦٤٤أعاله)، الفقرة  ٥٤احلاشــــــــية 

ا "ا ٢١) من شــــــــرح املادة ١٤الفقرة ( ألعمال الالإنســــــــانية ذات (حيث تُعّرف اللجنة اجلرائم ضــــــــد اإلنســــــــانية 
ســــــــكان املدنيني مجلة أو الطابع اخلطري للغاية اليت تنطوي على انتهاكات واســــــــعة النطاق أو منتظمة تســــــــتهدف ال

  جزئياً" (التوكيد مضاف)).
  .٦٤٤أعاله)، الفقرة  ٥٤احلاشية انظر ( Tadić, Opinion and Judgment, 7 May 1997انظر   )١٠٠(
)١٠١(  Prosecutor v. Ante Gotovina, Ivan Čermak and Mladen Markač, Case No. IT-06-90-T, Judgment, 15 

April 2011, Trial Chamber I, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, para. 1704.  
)١٠٢(  Situation in the Republic of Kenya, Decision, 31 March 2010  انظر احلاشــــــية)؛ ٨١أعاله)، الفقرة  ٥٨

Bemba, Decision, 15 June 2009  ؛ ٧٧أعاله)، الفقرة  ٥٨(انظر احلاشــــيةBemba, Judgment, 21 March 

  .١٥٤أعاله)، الفقرة  ٥٨(انظر احلاشية  2016
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ج ســـــــــلوكي يتضـــــــــمن  ٣(أ) من مشـــــــــروع املادة ٢ويشـــــــــري اجلزء األول من الفقرة   )٢١( إىل "
ضـــد أية جمموعة من الســـكان املدنيني". ومع  ١االرتكاب املتكرر لألفعال املشـــار إليها يف الفقرة 

أن هذه الصــــــــيغة مل ترد يف التعريف القانوين للجرائم ضــــــــد اإلنســــــــانية يف النظامني األســــــــاســــــــيني 
للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوســــــــــــالفيا الســــــــــــابقة واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، فهي تعكس 

من نظام روما  ٧(أ) من املادة ٢ليها الفقرة ، وتنص ع)١٠٣(االجتهاد القضـــــــــــــــائي لكلتا احملكمتني
نصـــــــاً صـــــــرحياً. وتنص أركان اجلرمية اليت حددها نظام روما األســـــــاســــــي  ١٩٩٨  لعاماألســـــــاســـــــي 

(أ) من ٢على أنه "ال توجد ضــــــــرورة ألن تشــــــــكل األفعال" املشــــــــار إليها يف الفقرة  ١٩٩٨  لعام
ً" ٧املادة  نغايف قضـــــــــــــــية  . وذهبت الدائرة االبتدائية)١٠٤("عمًال عســـــــــــــــكر إىل أن "اهلجوم  كا

لضـــرورة ذا طابع عســـكري، وقد ينطوي على أي شـــكل من أشـــكال العنف  ال يتعني أن يكون 
  .)١٠٥(ضد جمموعة من السكان املدنيني"

ن اهلجوم جيــب أن يكون  ٣(أ) من مشـــــــــــــــروع املــادة ٢ويفيــد اجلزء الثــاين من الفقرة   )٢٢(
رتكاب هذا اهلجوم، أو تعزيزاً هلذه الســــياســــة". ومل يرد "عمًال بســــياســــة دولة أو منظمة تقضــــي 

شـــرط عنصـــر "الســـياســـة" يف إطار تعريف اجلرائم ضـــد اإلنســـانية يف األنظمة األســـاســـية للمحاكم 
. وال يتضـــمن )١٠٦(١٩٩٨لعام  واهليئات القضـــائية الدولية إىل حني اعتماد نظام روما األســـاســـي

لدولية ليوغوســـــــالفيا الســـــــابقة واحملكمة اجلنائية الدولية النظامان األســـــــاســـــــيان للمحكمة اجلنائية ا
لســــــــــــياســــــــــــة يف تعريفهما للجرائم ضــــــــــــد اإلنســــــــــــانية ، مع أن بعض )١٠٧(لرواندا شــــــــــــرطاً متعلقاً 

__________ 

 ٤١٥قرة أعاله)، الف ٥٩احلاشــــية انظر ( Kunarac, Judgment, 22 February 2001 انظر، على ســــبيل املثال،  )١٠٣(
ج ســـــــــــــلوكي ينطوي على ارتكاب أعمال عنف")؛  نه "  Kayishema, Judgment, 21(حيث يُعّرف اهلجوم 

May 1999  نه "احلدث ال ١٢٢أعاله)، الفقرة  ٥٥(انظر احلاشــية ذي جيب أن تشــكل (حيث يُعّرف اهلجوم 
ه)، أعال ٥٣(انظر احلـــــاشـــــــــــــــيـــــة  Akayesu, Judgment, 2 September 1998اجلرائم املـــــذكورة جزءًا منـــــه")؛ و

 أحصـــــــــــــــــاهـــا [النظـــام نـــه أي عمـــل غري قـــانوين من األنواع اليت‘ اهلجوم‘("ميكن تعريف مفهوم  ٥٨١ الفقرة
و ممارســـة الضـــغط أ... وقد يكون اهلجوم غري عنيف أيضـــاً، مثل فرض نظام الفصـــل العنصـــري ...  ســـاســـي]األ

  على السكان ليتصرفوا بطريقة معينة").
  .١١، الصفحة أركان اجلرائمانظر احملكمة اجلنائية الدولية،   )١٠٤(
)١٠٥(  Katanga, Judgment, 7 March 2014  انظر احلاشية)١١٠١أعاله)، الفقرة  ٥٩.  
خدم ومع ذلك اســـــت (ج) من ميثاق نورنربغ أي إشـــــارة صـــــرحية إىل خطة أو ســـــياســـــة متبعة.٦ال تتضـــــمن املادة   )١٠٦(

لفعل عنصــــــــر "الســــــــياســــــــة" عند مناقشــــــــة املادة  وم" ككل. انظر (ج) يف ســــــــياق مفهوم "اهلج٦حكم نورنربغ 
Judgment of 30 September 1946  لرتويع  ا("من املؤكد أن سياسة  ٤٩٣أعاله)، الصفحة  ٢٩(انظر احلاشية

فِّذت يف أملانيا قبل حرب كانت تُنفَّذ على نطاق واسع، وكانت منظمة ومنهجية يف الكثري من احلاالت. فقد نُـ 
ا مناوئني للحكومة، ســـياســـة االضـــطهاد والقمع والقتل ضـــد املدنيني ممن كان يرجح فيهم أن يكونو  ١٩٣٩عام 

الصـــــادر عن جملس  ١٠)(ج) من القانون رقم ١تتضـــــمن املادة الثانية ( كثر األشـــــكال وحشـــــية"). وكذلك ال
رتكاب جرائم حرب وجرائم ضـــــــد الســـــــال م وجرائم ضـــــــد إشـــــــراف احللفاء بشـــــــأن معاقبة األشـــــــخاص املدانني 

 Control Council Law No. 10 on اإلنسانية أية إشارة إىل خطة أو سياسة يف تعريفها للجرائم ضد اإلنسانية.

Punishment of Persons Guilty of War Crimes, Crimes Against Peace and Against Humanity, 20 

December 1945, in Official Gazette of the Control Council for Germany, vol. 3, p. 52 (1946).  
حملكمة اجلنائية الدولية ليوغوســـالفيا الســـابقة إىل عدم وج  )١٠٧( ــة يف مجلة خلصـــت دائرة االســـتئناف  ود عنصـــر الســـياسـ

احلاشــــية انظر ( Kunarac, Judgment, 12 June 2002أركان اجلرائم ضــــد اإلنســــانية يف القانون الدويل العريف، انظر 
قت وقوع األعمال املزعومة و ("مل يكن يف النظام األســـاســـي أو يف القانون الدويل العريف  ٩٨أعاله)، الفقرة  ٧٢

رتكاب هذه اجلرائم" لك ُوجهت يف )، ومع ذ.شـــيء يقتضـــي تقدمي دليل على وجود خطة أو ســـياســـة تقضـــي 
  املؤلفات انتقادات هلذا املوقف.
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. فقد أجرت الدائرة االبتدائية يف قضـــــية )١٠٨(االجتهادات القضـــــائية األوىل اقتضـــــت هذا الشـــــرط
احملكمة اجلنائية الدولية  أعمالمن  ةمبكر  مرحلةمناقشــــــــــة هامة لعنصــــــــــر الســــــــــياســــــــــة يف  ديتش

. ورأت الدائرة ١٩٩٨لعام  ليوغوســــالفيا الســــابقة، أثرت الحقاً يف صــــياغة نظام روما األســــاســــي
  االبتدائية ما يلي:
ز ضـــــــمري البشـــــــرية وتربر تدخل اجملتمع    "إن ما جيعل اجلرائم ضـــــــد اإلنســـــــانية 

ا ليســـــــــــت أفعاًال متفرقة أو عشـــــــــــوا جتة عن حماولة الدويل هو كو ئية يرتكبها أفراد، بل 
نه  متعمدة الســــــــتهداف الســــــــكان املدنيني. وجرت العادة على أن يُفهم هذا الشــــــــرط 
رتكاب هذه األفعال ... غري  يتطلب وجود شـــكل من أشـــكال الســـياســـة اليت تقضـــي 
أن األهم من ذلــك أن هــذه الســـــــــــــــيــاســـــــــــــــــة ال يتعني أن يكون هلــا طــابع رمسي وميكن 

  .)١٠٩(ها من طريقة وقوع تلك األفعال"استخالص
وأشـــــــــــارت الدائرة االبتدائية كذلك إىل أن تلك اجلرائم "ال ميكن أن تكون من فعل أفراد معزولني 

. غري أن االجتهاد القضـــــــائي الالحق للمحكمة اجلنائية )١١٠(فقط"، بســـــــبب عنصـــــــر الســـــــياســـــــة
رباً أنه يكفي ببساطة إثبات وجود الدولية ليوغوسالفيا السابقة قلل من أمهية عنصر السياسة، معت

  .)١١١(هجوم واسع النطاق أو منهجي
ا ١٩٩٨لعام  وقبل اعتماد نظام روما األســـاســـي  )٢٣( ، كان عمل اللجنة يف مشـــاريع مدو

مييل إىل اشــــرتاط عنصــــر الســــياســــة. وعرَّف مشــــروع مدونة اجلرائم املخلة بســــلم اإلنســــانية وأمنها 
ا  ١٩٥٤الذي أعدته اللجنة يف عام  "قيام ســـــــــــــــلطات دولة ما، اجلرائَم ضـــــــــــــــد اإلنســـــــــــــــانية 

رتكــاب أفعــال جمموعــة من األفراد ممن يعملون بتحريض أو بتغــاض من تلــك الســـــــــــــــلطــات  أو  ،
دة أو االســــــــرتقاق أو اإلبعاد أو التنكيل، ضــــــــد أي ســــــــكان مدنيني  إنســــــــانية مثل القتل أو  ال اإل

. وقررت اللجنة إدراج شــرط حتريض الدولة )١١٢(فية"ســياســية أو عرقية أو ثقا  ألســباب اجتماعية أو
دف اســـتبعاد األعمال الالإنســـانية اليت يرتكبها أشـــخاص عاديون من تلقاء أنفســـهم  أو تغاضـــيها 

اإلنسانية الوارد . ويف الوقت نفسه، مل يتضمن تعريف اجلرائم ضد )١١٣(ودون أي تدخل من الدولة

__________ 

)١٠٨(  Tadić, Opinion and Judgment, 7 May 1997  انظر احلاشية)٦٢٦و ٦٥٥-٦٥٣و ٦٤٤أعاله)، الفقرات  ٥٤.  
  .٦٥٣املرجع نفسه، الفقرة   )١٠٩(
-Prosecutor v. Dragan Nikolić a/k/a “Jenki”, Case No. IT-94-2(حيث أشـــري إىل  ٦٥٥املرجع نفســـه، الفقرة   )١١٠(

R61, Review of indictment pursuant to Rule 61 of the Rules of Procedure and Evidence, 20 October 1995, 

Trial Chamber, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, para. 26.(  
 ,Kordić؛ ٩٨أعاله)، الفقرة  ٧٢احلاشية انظر ( Kunarac, Judgment, 12 June 2002انظر، على سبيل املثال،   )١١١(

Judgment, 26 February 2001، ) أنه  (حيث خلصـــــــــــــــت احملكمة إىل ١٨٢أعاله)، الفقرة  ٤٦احلاشــــــــــــــية انظر
ل النظر إىل وجود خطة أو ســياســة على أنه مؤشــر على الطابع املنهجي لالنتهاكا ام "يفضــَّ ت اليت يقوم عليها اال

أعاله)،  ٥٥احلاشــــــــــــــية انظر ( Kayishema, Judgment, 21 May 1999رتكاب جرائم ضـــــــــــــــد اإلنســـــــــــــــانية")؛ 
نية، جيب أن يتضــــــــمن ("لكي ُيصــــــــنَّف فعل من أفعال اإليذاء اجلماعي على أنه جرمية ضــــــــد اإلنســــــــا ١٢٤  الفقرة

بعاد األعمال عنصـــــــــر الســـــــــياســـــــــة. ويكفي وجود أحد الشـــــــــرطني، أي اتســـــــــاع النطاق أو الطابع املنهجي، الســـــــــت
انظر ( Akayesu, Judgment, 2 September 1998ســـــــــــــياســـــــــــــة أوســـــــــــــع نطاقاً")؛   تُرَتكب يف إطار خطة أو  ال  اليت

  .٥٨٠عاله)، الفقرة  ٥٣  احلاشية
)١١٢(  Yearbook … 1954, vol. II, p. 150 .(التوكيد مضاف)  
  املرجع نفسه.  )١١٣(
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لنطاق  ١٩٥٤  عامليف مشـــــروع مدونة اجلرائم املخلة بســـــلم اإلنســـــانية وأمنها  أي شـــــرط يتصـــــل 
لطابع املنهجي.   ("واسع النطاق") أو 

واعرتف مشــــــروع مدونة اجلرائم املخلة بســــــلم اإلنســــــانية وأمنها الذي وضــــــعته اللجنة يف   )٢٤(
لســياســة  ١٩٩٦  عام لشــرط املتعلق  ا "كل فعل أيضــاً  املتبعة، معرّفاً اجلرائم ضــد اإلنســانية 

من األفعال التالية، عند ارتكابه بشـــــــــــــكل منتظم أو على نطاق واســـــــــــــع وبتحريض أو توجيه من 
. وقد أدرجت اللجنة هذا الشـــرط الســـتبعاد )١١٤(إحدى احلكومات أو من أي منظمة أو مجاعة"
رف من تلقاء نفسه عمًال خبطته اإلجرامية اخلاصة األفعال الالإنسانية اليت يرتكبها فرد "وهو يتص

كان القصـــــد . وبعبارة أخرى،  )١١٥(بدون أي تشـــــجيع أو توجيه من حكومة أو مجاعة أو منظمة"
عنصر السياسة استبعاد اجلرائم "العادية" اليت يرتكبها أفراد يتصرفون من تلقاء أنفسهم ودون  من

  أن تكون هلم أي صلة بدولة أو منظمة.
عنصـــــــر الســـــــياســـــــة ذاته على النحو الوارد يف  ٣(أ) من مشـــــــروع املادة ٢تتضـــــــمن الفقرة و   )٢٥(

. وتنص أركان اجلرائم اليت حددها ١٩٩٨لعام  من نظام روما األســـــــاســـــــي ٧(أ) من املادة ٢ الفقرة
ذا اهلجوم" تســــتدعي أن  ١٩٩٨لعام نظام روما األســــاســــي  على أن "الســــياســــة الرامية إىل القيام 

، وأنه "ميكن )١١٦(لة أو املنظمة بتعزيز أو تشـــــجيع فعلي للهجوم ضـــــد الســـــكان املدنيني""تقوم الدو 
تنفيذ هذه الســـياســـة، يف ظروف اســـتثنائية، بتعمد عدم القيام بعمل، يقصـــد منه عن وعي تشـــجيع 

ذا اهلجوم"   .)١١٧(القيام 
اجلنائية وقد نوقش عنصـــــر "الســـــياســـــة" هذا يف عدة قضـــــا كانت معروضـــــة على احملكمة   )٢٦(

نغا. ففي قضــــــــية )١١٨(الدولية حملكمة اجلنائية الدولية على أن شــــــــرط كا ، شــــــــددت دائرة ابتدائية 
الســـــــياســـــــة ليس مرادفاً لشـــــــرط الطابع "املنهجي"، ألن ذلك من شـــــــأنه أن يتعارض مع الشـــــــرطني 

"واســع  ، أي أن يكون اهلجوم١٩٩٨لعام  من نظام روما األســاســي ٧املنفصــلني الواردين يف املادة 
ت عالية )١١٩("منهجياً" النطاق" أو . بل إنه يف حني أن شــــــرط الطابع "املنهجي" يقتضــــــي مســــــتو

‘ ســــــياســــــة‘، ال يتطلب "إثبات وجود )١٢٠(من التنظيم وأمناط ســــــلوك معينة أو تكرار أعمال العنف

__________ 

  .(التوكيد مضاف) ٩٥، اجمللد الثاين (اجلزء الثاين)، الصفحة ١٩٩٦حولية ...   )١١٤(
عب للغاية على فرد إدراج شرط السياسة، إىل أن "من الصاملرجع نفسه. أشارت اللجنة، يف معرض شرح سبب   )١١٥(

  ".١٨وحيد يعمل مبفرده أن يرتكب األفعال الالإنسانية املتصورة يف املادة 
  .١١، الصفحة أركان اجلرائماحملكمة اجلنائية الدولية،   )١١٦(
ن يســـــــــتويف عنصـــــــــر أن املرجع نفســـــــــه. وتؤكد اجتهادات قضـــــــــائية أخرى أيضـــــــــاً أن تعمُّد عدم القيام بعمل ميك  )١١٧(

ن  ٣٨احلاشــية انظر ( Kupreškić, Judgment, 14 January 2000الســياســة. انظر   ٥٥٥و ٥٥٤أعاله)، الفقر
 .Yearbook…1954, vol. II, p. 150 (art("توافق عليها" و"تتغاضى عنها"، و"املوافقة الصرحية أو الضمنية")؛ و

2(11)) (“toleration”)١٩٩٢(٧٨٠من نــة اخلرباء املنشــــــــــــــــأة عمًال بقرار جملس األ؛ وجملس األمن، تقرير جل ،(
  .٨٥، الفقرة S/1994/674الوثيقة 

؛ ٢٤ة أعاله)، الفقر  ٦١احلاشـــــــــــــــية انظر ( Ntaganda, Decision, 13 July 2012انظر، على ســـــــــــــــبيل املثال،   )١١٨(
 Katanga, Decision, 30؛ و٨١أعاله)، الفقرة  ٥٨احلاشـــــــــــــــية انظر ( Bemba, Decision, 15 June 2009و

September 2008 ) ٣٩٦أعاله)، يف الفقرة  ٥٩احلاشية انظر.  
)١١٩(  Katanga, Judgment, 7 March 2014  انظر احلاشـــية)رجع نفســـه، ؛ وانظر أيضـــاً امل١١١٢أعاله)، الفقرة  ٥٩

  .٢٠٨أعاله)، الفقرة  ٧٨احلاشية انظر ( Gbagbo, Decision, 12 June 2014؛ و١١٠١الفقرة 
)١٢٠(  Katanga, Judgment, 7 March 2014  انظر احلاشية)١١١٣-١١١١أعاله)، الفقرات  ٥٩.  
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مث ســوى تقدمي الدليل على أن الدولة أو املنظمة قصــدت تنفيذ هجوم على الســكان املدنيني. ومن 
يتجاوز حتليل الطابع املنهجي للهجوم وجود أي ســــــــــــياســــــــــــة تســــــــــــعى للقضــــــــــــاء على مجاعة معينة 

ا" أو إلضــــــافة إىل ذلك، ال يتطلب شــــــرط "الســــــياســــــة" وجود )١٢١(اضــــــطهادها أو اإلضــــــرار  . و
امتناع عن فعل،   خمططات رمسية أو خطط مرســـــــومة ســـــــلفاً، وميكن تنفيذ هذه الســـــــياســـــــة بفعل أو

. وخلصــــت الدائرة االبتدائية إىل أن الســــياســــة )١٢٢(عليها من الظروف الســــائدةوميكن االســــتدالل 
يلزم أن تُرســـــم رمسياً أو أن ُتســـــن قبل اهلجوم، بل ميكن اســـــتخالصـــــها من تكرار األفعال أو من   ال

يلزم أن تكون الســــــياســــــة   . وعالوة على ذلك، ال)١٢٣(األنشــــــطة املمهدة هلا أو من التعبئة اجلماعية
. يضــــــــــــــاف إىل ذلك أن )١٢٤(قة، وميكن أن تتطور مبرور الزمن وفق تغري الظروفملموســــــــــــــة أو دقي

رأت أن اشرتاط أن يكون النهج السلوكي ارُتكب عمالً بسياسة دولة  مبباالدائرة االبتدائية يف قضية 
أو منظمة أو تعزيزاً هلذه الســــــــياســــــــة يُســــــــتوىف ال حني يتصــــــــرف اجلاين عن عمد لتعزيز الســــــــياســــــــة 

يت اجلاين سلوكاً تتوخاه السياسة، وعن علم بذلكفحسب، وإمنا أ   .)١٢٥(يضاً حني 
ام   )٢٧( حملكمة اجلنائية الدولية، يف قرارها الذي يؤكد الئحة ا ملثل، خلصــــت دائرة متهيدية  و

. ورأت الدائرة )١٢٦(لوران غباغبو، إىل أنه ال ينبغي اخللط بني "الســــــــــــــياســـــــــــــــة" والطابع "املنهجي"
لتخطيط أواالبتدائية، على  التنظيم  وجه التحديد، أن "الدليل على اضــــــــــــــطالع دولة أو منظمة 

التوجيه" قد يكون "مفيداً يف إثبات وجود ســــــــــــياســــــــــــة متبعة والطابع املنهجي للهجوم على حد  أو
ســـــــــواء، وإن كان يتعني عدم اخللط بني املفهومني الختالف أغراضـــــــــهما واســـــــــتتباعهما مســـــــــتويني 

. )١٢٧(من النظام األســاســي" ٧)(أ) من املادة ٢) و(١مبوجب الفقرتني ( خمتلفني من صــرامة الشــرط
، ويســــــــتبعد "أعمال )١٢٨(ويتطلب عنصــــــــر الســــــــياســــــــة أن تكون األفعال "مرتبطة" بدولة أو منظمة

لضــــرورة معتمدة رمسياً  ، )١٢٩(العنف العفوية أو املتفرقة"، غري أن ذلك ال يعين أن تكون الســــياســــة 
، خلصـــــــــــــت دائرة متهيدية مببا. ويف قضـــــــــــــية )١٣٠(ي أو دافع معّني هلاوال يلزم إثبات أســـــــــــــاس منطق

الســــتناد إىل أدلة تثبت أن  حملكمة اجلنائية الدولية إىل أن اهلجوم جاء عمالً بســــياســــة مؤســــســــية 
. وخلصـــــــــت الدائرة االبتدائية )١٣١(قوات حركة حترير الكونغو "شـــــــــنت هجمات على نفس النمط"

ن األعمـال االنفرادية كانت جزءاً من الحقـاً إىل أن قوات حركة حتري ر الكونغو كانت على علم 
  .)١٣٢(هجوم أوسع موجه ضد السكان املدنيني يف مجهورية أفريقيا الوسطى

__________ 

  .١١١٣املرجع نفسه، الفقرة   )١٢١(
  .١١١٣و ١١٠٩و ١١٠٨املرجع نفسه، الفقرات   )١٢٢(
عاله)، أ ٧٨احلاشــــــية انظر ( Gbagbo, Decision, 12 June 2014؛ وانظر أيضــــــاً ١١٠٩املرجع نفســــــه، الفقرة   )١٢٣(

  .٢١٥و ٢١٢و ٢١١الفقرات 
)١٢٤(  Katanga, Judgment, 7 March 2014 انظر احلاشية) ،١١١٠أعاله)، يف الفقرة  ٥٩.  
)١٢٥(  Bemba, Judgment, 15 June 2016  انظر احلاشية)١٦١أعاله)، الفقرة  ٥٨.  
)١٢٦(  Gbagbo, Judgment, 12 June 2014  انظر احلاشية)ن  ٧٨   .٢١٦و ٢٠٨أعاله)، الفقر
  .٢١٦املرجع نفسه، الفقرة   )١٢٧(
  .٢١٧املرجع نفسه، الفقرة   )١٢٨(
  .٢١٥املرجع نفسه، الفقرة   )١٢٩(
  .٢١٤املرجع نفسه، الفقرة   )١٣٠(
)١٣١(  Bemba, Decision, 15 June 2009  انظر احلاشية)١١٥أعاله)، الفقرة  ٥٨.  
)١٣٢(  Bemba, Judgment, 21 March 2016  انظر احلاشية)٦٦٩أعاله)، الفقرة  ٥٨.  



A/72/10 

GE.17-13796 54 

إىل ســياســة "دولة" أو "منظمة"  ٣(أ) من مشــروع املادة ٢ويشــري اجلزء الثاين من الفقرة   )٢٨(
رتكاب هذا اهلجوم، على غرار ما تشـــــــــــري إليه  من نظام روما  ٧(أ) من املادة ٢الفقرة تقضـــــــــــي 

، رأت دائرة متهيدية الوضع يف مجهورية كينيا. ويف القرار الصادر يف قضية ١٩٩٨لعام  األساسي
 ٧املــادة من  )(أ)٢(الفقرة حملكمــة اجلنــائيــة الــدوليــة أن املعىن املقصـــــــــــــــود من كلمــة "دولــة" يف 

أن وجود سياسة تتبعها أجهزة الدولة اإلقليمية . ومضت الدائرة لتشري إىل )١٣٣(حيتاج شرحاً" "ال
  .)١٣٤(أو احمللية ميكن أن يفي بشرط سياسة الدولة

ويشـــــــــــري االجتهاد القضـــــــــــائي للمحكمة اجلنائية الدولية إىل أن كلمة "منظمة" تشـــــــــــمل   )٢٩(
منظمة أو مجاعة ذات قدرات وموارد تتيح هلا التخطيط هلجوم واســـــــــــــــع النطاق أو منهجي   أي

نغاقد ذهبت دائرة ابتدائية يف قضــــية وتنفيذه. ف إىل أن "ســــياســــة كهذه قد تكون من وضــــع  كا
إما جمموعات من أشـــــــــــــــخاص حيكمون إقليماً معّيناً، وإما أي منظمة متلك القدرة على ارتكاب 

. ورأت دائرة ابتدائية )١٣٥(هجوم واســـــــع النطاق أو منهجي ضـــــــد جمموعة من الســـــــكان املدنيني"
نغاولية يف قضـــــــــــــية حملكمة اجلنائية الد أن املنظمة جيب أن متلك "موارد ووســـــــــــــائل وقدرات  كا

كافية التباع النهج السلوكي أو تنفيذ العمل الذي يتضمن االرتكاب املتكرر لألفعال" و"جمموعة 
ً كان نوعها، تتســــــــــم مبا يكفي من الفعالية لضــــــــــمان التنســــــــــيق الالزم  من اهلياكل أو اآلليات، أ

  .)١٣٦(ضد جمموعة من السكان املدنيني"لتنفيذ هجوم موجه 
، رفضـــــــت أغلبية أعضـــــــاء دائرة الوضـــــــع يف مجهورية كينياويف القرار الصـــــــادر يف قضـــــــية   )٣٠(

لدول" ضـــــــــــمن  حملكمة اجلنائية الدولية فكرة أن "ال تصـــــــــــنف إال املنظمات الشـــــــــــبيهة  متهيدية 
"الطابع الرمسي ألي مجاعة ، وذهبت كذلك إىل أن ٧(أ) من املادة ٢املنظمات ألغراض الفقرة 

إذا   ومســـــــــتوى تنظيمها ينبغي أال يكو معيارين حامسني. وعوضـــــــــاً عن ذلك، ... ينبغي تبّني ما
. ويف )١٣٧(كانت اجلماعة متلك القدرة على ممارســـــــة أفعال تنتهك القيم اإلنســـــــانية األســـــــاســـــــية"

حملكمة اجلنائية الدولية يف قضـــــية ٢٠١٢  عام إذا  أنه، عند حتديد ما وتور ، ذكرت دائرة متهيدية 
  :١٩٩٨لعام  من نظام روما األساسي ٧كانت مجاعة معّينة تُعترب "منظمة" مبوجب املادة 

__________ 

)١٣٣(  Situation in the Republic of Kenya, Decision, 31 March 2010  انظر احلاشية)٨٩أعاله)، الفقرة  ٥٨.  
  املرجع نفسه.  )١٣٤(
)١٣٥(  Katanga, Decision, 30 September 2008  انظر احلاشـــــية)رة إىل (حيث ترد اإلشـــــا ٣٩٦أعاله)، الفقرة  ٥٩

ئية الدولية لرواندا، وكذلك إىل الســــوابق القضــــائية للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوســــالفيا الســــابقة واحملكمة اجلنا
، اجمللد الثاين ١٩٩١ة ... حوليبشأن اجلرائم املخّلة بسلم اإلنسانية وأمنها،  ١٩٩١مشروع مدونة اللجنة لعام 

 ٥٨اشــية احلانظر ( Bemba, Decision, 15 June 2009)؛ وانظر أيضــاً ٢٤١و ٢٤٠ء الثاين)، الصــفحتان (اجلز 
  .٨١أعاله)، الفقرة 

)١٣٦(  Katanga, Judgment, 7 March 2014  انظر احلاشية)١١١٩أعاله)، الفقرة  ٥٩.  
)١٣٧(  Situation in the Republic of Kenya, Decision, 31 March 2010 انظر احل) ٩٠أعاله)، الفقرة  ٥٨اشــــــية .

أن ضــرورة اتســام اهلجوم   هذا الفهم أيضــاً، إذ رأت ما يلي: "غري Katangaاعتمدت الدائرة االبتدائية يف قضــية 
تساع النطاق أو املنهجية، ال ن تكون ذات هيكل جيعلها تعين أن املنظمة اليت تعززه أو تشجعه جيب أ  كذلك 

. ١١٢٠ أعاله)، الفقرة ٥٩، (انظر احلاشـــية Katanga, Judgment, 7 March 2014تتســـم خبصـــائص الدولة". 
شري إىل اجلرائم ضد اإلنسانية اليت وخلصت الدائرة االبتدائية أيضاً إىل أن "املمارسة العامة املقبولة كقانون ... ت

ا جيب أن تتسم خبصائص شبيهة خبصائص ". املرجع نفسه، الدولة ترتكبها دول ومنظمات ال تُعرَّف حتديداً 
  .١١٢١الفقرة 
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خذ يف احلسبان عدداً من العوامل، من بينها:    متر ‘ ١‘"جيوز للدائرة أن  هل 
وامر قيادة مســــؤولة، أو هلا تســــلســــل قيادي راســــخ؛   هل متتلك اجلماعة،‘ ٢‘اجلماعة 

يف الواقع، الوســـــــــائل الالزمة لتنفيذ هجوم واســـــــــع النطاق أو منهجي ضـــــــــد جمموعة من 
هل متارس اجلماعة السيطرة على جزء من إقليم دولة من الدول؛   ‘٣‘السكان املدنيني؛ 

نشــطة إجرامية ضــد الســكان املدنيني؛   ‘٤‘ هل الغرض األســاســي للجماعة هو القيام 
ضــــمناً، عن اعتزامها توجيه هجوم ضــــد جمموعة من  هل تعرب اجلماعة، صــــراحًة أو‘ ٥‘

هل اجلماعة جزء من مجاعة أكرب تستويف املعايري املذكورة أعاله، ‘ ٦‘السكان املدنيني؛ 
  .)١٣٨(كلها  بعضها أو

بعة للدولة، ال يقتضــــــــــي   ونتيجة ل  )٣١( "الســــــــــياســــــــــة" اليت ميكن أن تصــــــــــدر عن منظمة غري 
أن يكون اجلاين مســــــــــــؤوالً أو وكيالً  ٣من مشــــــــــــروع املادة  ٣إىل  ١التعريف الوارد يف الفقرات من 

حكومياً. ويتفق هذا النهج مع تطور مفهوم اجلرائم ضـــــــــــد اإلنســـــــــــانية مبوجب القانون الدويل. فقد 
جلرائم ضــــــد اإلنســــــانية  ١٩٩١ذكرت اللجنة، يف معرض شــــــرحها يف عام  ملشــــــروع احلكم املتعلق 

، أن "مشـــروع املادة ١٩٩٦لعام  ملخلة بســـلم اإلنســـانية وأمنهاا الذي أصـــبح مشـــروع مدونة اجلرائم
يقصــــــــــــــر الفاعلني احملتملني للجرائم اليت ينص عليها على موظفي أو ممثلي الدولة وحدهم" وأنه   ال
ت   "ال يســــــــــتبعد إمكانية قيام أفراد عاديني مزودين بســــــــــلطة فعلية أو منظمني يف شــــــــــكل عصــــــــــا
رتكاب نفس ا أو لنوع من االنتهاكات املنهجية أو اجلماعية حلقوق اإلنســــــــــــان جمموعات إجرامية 

. )١٣٩(املنصـــــــــــوص عليها يف املادة احلالية؛ وهو فرض تقع فيه أفعاهلم حتت طائلة مشـــــــــــروع القانون"
يف اجلرائم ضـــد اإلنســـانية أيضـــاً أن  ١٩٩٦وعلى حنو ما نوقش أعاله، اشـــرتط مشـــروع مدونة عام 

من أي منظمــة أو توجيــه من إحــدى احلكومــات أو   يض أوتُرتكــب األعمــال الالإنســـــــــــــــانيــة "بتحر 
. وذكرت اللجنة يف شـــــــــرحها هلذا الشـــــــــرط ما يلي: "فالتحريض أو التوجيه من إحدى )١٤٠("مجاعة

تنتمي إىل إحــدى احلكومــات، يعطي الفعــل   مجــاعــة تنتمي أو ال احلكومــات أو من أي منظمــة أو
ن نســـــــــبتها إىل أشـــــــــخاص عاديني أو وكالء أبعاده الكربى، وجيعل منه جرمية ضـــــــــد اإلنســـــــــانية ميك

  .)١٤١(إلحدى الدول"
وقبل االجتهاد القضــــــــــــــائي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوســــــــــــــالفيا الســــــــــــــابقة إمكانية   )٣٢(

مالحقة اجلهات الفاعلة من غري الدول قضـــائياً على اجلرائم املرتكبة ضـــد اإلنســـانية. فعلى ســـبيل 
حملكمة أن  ديتشاجلنائية الدولية ليوغوســــــالفيا الســــــابقة يف قضــــــية  املثال، ذكرت دائرة ابتدائية 
جلرائم املرتكبة ضــد خذ يف االعتبار القوات اليت  "القانون املتعلق  اإلنســانية تطور حبيث أصــبح 

ا  لرغم من أ ســـتطاعتها التنقل حبرية يف حدوده  تســـيطر حبكم األمر الواقع على إقليم حمدد أو 

__________ 

)١٣٨(  Ruto, Decision, 23 January 2012  انظر احلاشـــــــــية)؛ وانظر أيضـــــــــاً ١٨٥أعاله)، الفقرة  ٦٤Situation in the 

Republic of Kenya, Decision, 31 March 2010 ) ؛ و٩٣أعاله)، الفقرة  ٥٨  احلاشــــــــيةانظرSituation in the 

Republic of Côte d’Ivoire, Case No. ICC-02/11, Corrigendum to the Decision pursuant to Article 15 of 

the 1998 Rome Statute on the authorisation of an investigation into the situation in the Republic of Côte 

d’Ivoire, 15 November 2011, Pre-Trial Chamber III, International Criminal Court, paras. 45-46.  
  .٢٤٢و ٢٤١، اجمللد الثاين، (اجلزء الثاين)، الصفحتان ١٩٩١حولية ...   )١٣٩(
  مضاف). ) (التوكيد١٨(املادة  ٩٧، اجمللد الثاين (اجلزء الثاين)، الصفحة ١٩٩٦حولية ...   )١٤٠(
  املرجع نفسه.  )١٤١(
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. ومت التوصــــل إىل االســــتنتاج نفســــه يف قضــــية )١٤٢(ابعة للحكومة الشــــرعية"ليســــت من القوات الت
إلمكان مالحقة املدعى عليهم من أفراد جيش حترير ليماي ، حيث اعتربت الدائرة االبتدائية أن 

  .)١٤٣(كوسوفو قضائياً على اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية
اليت ُعرضـــــــــــــــت على احملكمة اجلنائية الدولية، أُقرت التهم املوجهة  نتاغانداويف قضـــــــــــــــية   )٣٣(
متهم مرتبط جبماعتني شـــــــــــــــبه عســـــــــــــــكريتني، مها احتاد الوطنيني الكونغوليني والقوات الوطنية   إىل

ملثــل، وجــه املــدعي العــام، يف قضـــــــــــــــيــة )١٤٤(الكونغو يف مجهوريــة الكونغو الــدميقراطيــة لتحرير . و
لقوات الدميقراطية لتحرير رواندا اليت توصــــــف، وفقاً ماً إىل مت مباروشــــــيما لنظامها   هم مرتبط 

ا "مجاعة مسلحة تسعى إىل  . )١٤٥("‘استعادة السيادة الوطنية لرواندا والدفاع عنها‘األساسي، 
حلالة يف أوغندا، اُدعي أن املتهم مرتبط جبيش  ويف القضـــــــية املرفوعة ضـــــــد جوزيف كوين املتعلقة 

، )١٤٦(ومة، وهو "مجاعة مســـــــــــــــلحة متمردة على حكومة أوغندا واجليش األوغندي"الرب للمقا
. وفيما يتعلق )١٤٧(وهذه اجلماعة "منظمة وفق منط التســــلســــل اهلرمي العســــكري وتعمل كجيش"

رتكاب جرائم ضـــــــد اإلنســـــــانية ُوجهت إىل  ماً تتعلق  لوضـــــــع يف كينيا، أكدت دائرة متهيدية 
رزين [من حركة "شــــــ بمتهمني بســــــبب ارتباطهم  بكة" من اجلناة "تتألف من ممثلني ســــــياســــــيني 

الدميقراطية الربتقالية] وممثلي وســـــــائط اإلعالم وأفراد ســـــــابقني يف اجليش الكيين والشـــــــرطة الكينية 
امات فيما يتعلق مبتهمني )١٤٨(وشـــــــــــــــيوخ مجاعة كالنجني وزعماء حمليني" ملثل، ُأكدت اال . و

جمات منســــــــــق ة ارتكبتها مجاعة موجنيكي والشــــــــــباب املناصــــــــــر حلزب الوحدة آخرين مرتبطني "
يفاشــــا"، وهي هجمات "اســــتهدفت أشــــخاصــــاً اعُتربوا من  كورو و الوطنية يف أحناء خمتلفة من 
ستخدام وسائل شىت لتحديد هويتهم، من قبيل قوائم األمساء،  أنصار حركة الدميقراطية الربتقالية 

  .)١٤٩(لطرقية، واللغة"واملالمح اجلسدية، واحلواجز ا

هلجوم"       "عن علم 
هلجوم". فقد   )٣٤( الشـــــــــــــــرط العام الثالث هو أن اجلاين جيب أن يرتكب الفعل "عن علم 

خلص االجتهاد القضــــــــــــائي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوســــــــــــالفيا الســــــــــــابقة واحملكمة اجلنائية 
__________ 

)١٤٢(  Tadić, Opinion and Judgment, 7 May 1997 انظر احلاشــــــــــــــية) ،ى . لالطالع عل٦٥٤أعاله)، الفقرة  ٥٤
  .٦٥٥مزيد من املناقشة بشأن اجلناة من غري الدول، انظر املرجع نفسه، الفقرة 

)١٤٣(  Prosecutor v. Fatmir Limaj, Haradin Bala and Isak Musliu, Case No. IT-03-66-T, Judgment, 30 

November 2005, Trial Chamber II, International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia, paras. 

212-213.  
)١٤٤(  Ntaganda, Decision, 13 July 2012 انظر احلاشية) ،٢٢أعاله)، الفقرة  ٦١.  
)١٤٥(  Prosecutor v. Callixte Mbarushimana, Decision on the confirmation of charges, Case No. ICC-

01/04-01/10, 16 December 2011, Pre-Trial Chamber I, International Criminal Court, para. 2.  
)١٤٦( Situation in Uganda, Case No. ICC-02/04-01/05, Warrant of arrest for Joseph Kony issued on 8 

July 2005 as amended on 27 September 2005, 27 September 2005, Pre-Trial Chamber II, 

International Criminal Court, para. 5.  
  .٧املرجع نفسه، الفقرة   )١٤٧(
)١٤٨(  Ruto, Decision, 23 January 2012  انظر احلاشية)١٨٢أعاله)، الفقرة  ٦٤.  
)١٤٩(  Situation in the Republic of Kenya in the case of the Prosecutor v. Francis Kirimi Muthaura, Uhuru 

Muigai Kenyatta And Mohammed Hussein Ali, Case No. ICC-01/09-02/11, Decision on the 

confirmation of charges pursuant to Article 61 (7) (a) and (b) of the Rome Statute, 23 January 2012, 

Pre-Trial Chamber II, International Criminal Court, para. 102.  
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على السكان املدنيني، وأن يعلم، عالوًة الدولية لرواندا إىل أن اجلاين جيب أن يعلم بوقوع اهلجوم 
. وينعكس هذا النهج املكون من شـــقني يف أركان )١٥٠(على ذلك، أن فعله جزء من ذلك اهلجوم
، اليت تتطلب أن يكون الركن األخري لكل ١٩٩٨لعام  اجلرائم اليت حددها نظام روما األســــاســــي

ن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق  فعل من األفعال احملظورة هو: "أن يعلم مرتكب اجلرمية 
منهجي موجه ضد سكان مدنيني أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءاً من ذلك اهلجوم".   أو

  وعلى الرغم من ذلك،
ال ينبغي تفســــــــري الركن األخري بكونه يتطلب إثبات علم مرتكب اجلرمية جبميع   

لتفاصـــــــيل الدقيقة للخطة أو الســـــــياســـــــ ة اليت تتبعها الدولة خصـــــــائص ذلك اهلجوم أو 
املنظمة. ففي حالة ظهور اهلجوم الواســــــع النطاق واملنهجي ضــــــد الســــــكان املدنيني،   أو

يشــــــري شــــــرط القصــــــد يف الركن األخري إىل اســــــتيفاء هذا الركن املعنوي إذا نوى مرتكب 
  .)١٥١(اجلرمية مواصلة هذا اهلجوم

ام لوران   )٣٥( حملكمة اجلنائية الدولية، يف قرارها الذي يؤكد الئحة ا وخلصــت دائرة متهيدية 
هلجوم بوجه عام"غباغبو . فليس )١٥٢(، إىل أنه "ال لزوم إال إلثبات أن الشــخص كان على علم 

لتفاصــــــــــــيل الدقيقة للهجوم ؛ بل ميكن االســــــــــــتدالل على علم )١٥٣(من الالزم إثبات علم اجلاين 
حملكمة اجلنائية الدولية يف )١٥٤( من خالل األدلة غري املباشــــــــرةاجلاين . فعندما رأت دائرة متهيدية 
هلجوم، أشارت إىل أنه ميكن استنتاج  مبباقضية  أن قوات حركة حترير الكونغو تصرفت عن علم 

. ويف )١٥٥(علم القوات "من األســــــــاليب اليت اســــــــتخدمتها يف اهلجوم" واليت تعكس منطاً واضــــــــحاً 
نغاقضية  حملكمة ما يلي:كا   ، رأت دائرة متهيدية 

هلجوم ووعي اجلـــــاين أن فعلـــــه ميثـــــل جزءًا من هـــــذا اهلجوم ميكن أن    العلم 
ُيســتنتجا من األدلة غري املباشــرة، مثل: املنصــب الذي يشــغله املتهم يف تســلســل القيادة 

قاً؛ ووجوده يف مكان العســـــــــــــــكرية؛ وتوليه دوراً هاماً يف احلملة اإلجرامية األوســـــــــــــــع نطا

__________ 

؛ ٤١٨قرة أعاله)، الف ٥٩احلاشــية انظر ( Kunarac, Judgment, 22 February 2001انظر، على ســبيل املثال،   )١٥٠(
Kayishema, Judgment, 21 May 1999 ) ١٣٣أعاله)، الفقرة  ٥٥ احلاشيةانظر.  

  .١١، يف الصفحة أركان اجلرائماحملكمة اجلنائية الدولية،   )١٥١(
)١٥٢(  Gbagbo, Decision, 12 June 2014  انظر احلاشية)٢١٤أعاله)، الفقرة  ٧٨.  
)١٥٣(  Kunarac, Judgment, 22 February 2001  انظر احلاشية)أن شرط  (اعتربت احملكمة ٤٣٤أعاله)، الفقرة  ٥٩

  العلم "ال يستتبع العلم بتفاصيل اهلجوم").
أنه ة إىل (خلصـــت احملكم ٢٥٩أعاله)، الفقرة  ٥٤احلاشـــية انظر ( Blaškić, Judgment, 3 March 2000انظر   )١٥٤(

لســــياق األوســــع للهجوم من عدد من احلقائق، مبا يف ذلك "طبيع ة اجلرائم املرتكبة ودرجة  ميكن اســــتنتاج العلم 
ا معروفة لدى اجلميع")؛  )، أعاله ٥٤(انظر احلاشــــــــــــــية  Tadić, Opinion and Judgment, 7 May 1997كو

ية املوضــــــــــوعية وميكن أن فيه من الناح ينظر("على الرغم من اشــــــــــرتاط العلم على هذا النحو، فإنه  ٦٥٧ الفقرة
 ٥٥ية احلاشــــانظر ( Kayishema, Judgment, 21 May 1999)؛ انظر أيضــــاً .يفهم وقوعه ضــــمنياً من الظروف"

لسياق ١٣٤أعاله)، الفقرة    األوسع للهجوم"). (خلصت احملكمة إىل كفاية "العلم الفعلي أو املستنتج 
)١٥٥(  Bemba, Decision, 15 June 2009  انظر احلاشــــية)؛ وانظر ١٢٦أعاله)، الفقرة  ٥٨Bemba, Judgment, 21 

March 2016 ) ١٦٩-١٦٦أعاله)، الفقرات  ٥٨احلاشية انظر.  
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ارتكــاب اجلرائم؛ وإشــــــــــــــــارتــه إىل تفوق مجــاعتــه على اجلمــاعــة املعــاديــة؛ والبيئــة التــارخييــة 
  .)١٥٦(والسياسية العامة اليت وقعت فيها األعمال

وعالوة على ذلك، ال أمهية للدوافع الشــــخصــــية اليت حتدو اجلاين على املشــــاركة يف اهلجوم؛   )٣٦(
لغرض أو اهلــدف من اهلجوم األوســــــــــــــع نطــاقــاً وليس من الالزم أن يكون اجلــ . فقــد )١٥٧(اين مقتنعــاً 

حملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة يف قضية  راكذهبت دائرة االستئناف  إىل أن الدليل  كو
الذي يثبت أن اجلاين ارتكب ما ارتكب من األعمال احملظورة ألســـباب شـــخصـــية ميكن أن يكون يف 
نه مل يكن يدري أن أفعاله تشـــــــكل جزءاً من  أفضـــــــل األحوال "مؤشـــــــراً على افرتاض ميكن دحضـــــــه 

جزءاً من اهلجوم هو . وعلم اجلاين أن فعله ميثل جزءاً من اهلجوم أو نيته أن يكون فعله )١٥٨(اهلجوم"
إلضــافة إىل ذلك، يتحقق هذا الركن عندما يثبت أن اجلرمية  ما يهم من أجل اســتيفاء هذا الشــرط. و
الســــــتفادة املباشــــــرة من اهلجوم األوســــــع نطاقاً، أو عندما يكون الرتكاب اجلرمية  األصــــــلية ارُتكبت 

ثري إدامة اهلجوم األوســـــع نطاقاً  م اجلناة، يف قضـــــية . وعلى ســـــبيل ا)١٥٩(األصـــــلية  ُّ راكملثال، ا ، كو
رتكاب أشـــــــكال خمتلفة من العنف اجلنســـــــي، وأعمال التعذيب، واالســـــــرتقاق ضـــــــد نســـــــاء وفتيات 
حملكمة اجلنائية الدولية ليوغســـــــالفيا الســـــــابقة أن املتهمني توفر فيهم  مســـــــلمات. ورأت دائرة ابتدائية 

م مل يكونوا فقط على  علم بشـــن هجوم على الســـكان املســـلمني، بل ســـاعدوا شـــرط العلم الالزم، أل
على اســتمرار اهلجوم عن طريق "االســتفادة املباشــرة من احلالة اليت جنمت عنه" و"أيدوا بشــكل كامل 

حملكمة اجلنائية الدولية أن اجلاين جيب أن يكون )١٦٠(العدوان اإلثين" ملثل، رأت دائرة ابتدائية  . و
ن الفعل جزء من ا هلجوم الواسع النطاق أو املنهجي ضد السكان املدنيني، غري أن دوافعه على علم 

نه جرمية ضــد اإلنســانية. فليس من الضــروري أن يعلم  الشــخصــية ليســت ذات أمهية لوصــف الفعل 
"اخلطة  اجلاين جبميع خصـــــــــــــــائص أو تفاصــــــــــــــيل اهلجوم، وليس من الالزم أن يكون اجلاين مقتنعاً ب

  .)١٦١(لدولة أو املنظمة"اإلجرامية اليت تنفذها ا

  األفعال احملظورة    
)، يف ١(٣، يورد مشروع املادة ١٩٩٨لعام  من نظام روما األساسي ٧على غرار املادة   )٣٧(

ألفعال احملظورة يف اجلرائم ضـــــــــد اإلنســـــــــانية. وترد هذه  الفقرات الفرعية من (أ) إىل (ك)، قائمة 
من مشـــــروع  ١٨م ضـــــد اإلنســـــانية الوارد يف املادة األفعال احملظورة أيضـــــاً كجزء من تعريف اجلرائ

، على الرغم من ١٩٩٦مدونة اجلرائم املخلة بسلم اإلنسانية وأمنها، الذي وضعته اللجنة يف عام 
االختالف الطفيف يف صـــــياغتها اللغوية. والشـــــخص الذي يرتكب فعًال واحداً من هذه األفعال 

إذ ال يلزم أن يرتكب الفرد أفعاًال متعددة،  ميكن أن يكون من مرتكيب جرمية ضــــــــــــد اإلنســــــــــــانية؛
ولكن جيب أن يكون فعله "جزءاً من" هجوم واســــــــع النطاق أو منهجي موجه ضــــــــد أية جمموعة 

__________ 

)١٥٦(  Katanga, Decision, 30 September 2008  انظر احلاشية)٤٠٢أعاله)، الفقرة  ٥٩.  
؛ ١٠٣ة أعاله)، الفقر  ٧٢احلاشـــــــــــية انظر ( Kunarac, Judgment, 12 June 2002انظر، على ســـــــــــبيل املثال،   )١٥٧(

Kupreškić, Judgment, 14 January 2000 ) ٥٥٨أعاله)، الفقرة  ٣٨ احلاشيةانظر.  
)١٥٨(  Kunarac, Judgment, 12 June 2002 ) ١٠٣أعاله)، الفقرة  ٧٢احلاشية انظر.  
  .٥٩٢قرة أعاله)، الف ٥٩حلاشية اانظر ( Kunarac, Judgment, 22 February 2001انظر، على سبيل املثال،   )١٥٩(
  املرجع نفسه.  )١٦٠(
)١٦١(  Katanga, Judgment, 7 March 2014  انظر احلاشية)١١٢٥أعاله)، الفقرة  ٥٩.  
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. ويســـــــــتوجب حتديد وجود العالقة املطلوبة إجراء "تقييم موضـــــــــوعي، )١٦٢(من الســـــــــكان املدنيني
عواقبــه. واألفعــال املعزولــة اليت  يتنــاول بوجــه خــاص مســات الفعــل و/أو أهــدافــه و/أو طبيعتــه و/أو

ا عن األفعال األخرى اليت حتدث أثناء اهلجوم تقع  ختتلف اختالفاً واضـــحاً يف ســـياقها ومالبســـا
وال يلزم الســتيفاء هذا الشــرط أن تكون اجلرمية  .)١٦٣("٣من مشــروع املادة  ١خارج نطاق الفقرة 

كن أن تكون اجلرمية جزءاً من اهلجوم قد ارُتكبت يف خضـــــم اهلجوم على الســـــكان املدنيني؛ إذ مي
هلجوم   .)١٦٤(إذا أمكن ربطها ربطاً كافياً 

  تعاريف ضمن التعريف    
وم موجه ضــــد أية عبارة "هج ٣(أ) من مشــــروع املادة ٢مثلما ذُكر أعاله، تعّرف الفقرة   )٣٨(

لفرعية لفقرات اا. وتعّرف ٣من مشــــــــــــروع املادة  ١جمموعة من الســــــــــــكان املدنيني" لغرض الفقرة 
ة ترد يف مصـــــــــــــــطلحات إضـــــــــــــــافي ٣من مشـــــــــــــــروع املادة  ٢املتبقية من (ب) إىل (ط) من الفقرة 

دة"؛ و"االســــــــرتقاق"؛ و"إبعاد الســــــــك١  الفقرة ان أو النقل القســــــــري ، وهي حتديداً كاآليت: "اإل
عنصـــــــري"؛ للســـــــكان"؛ و"التعذيب"؛ و"احلمل القســـــــري"؛ و"االضـــــــطهاد"؛ و"جرمية الفصـــــــل ال

تعريفاً  ٣املادة  من مشــروع ٣لقســري لألشــخاص". وعالوًة على ذلك، تقدم الفقرة و"االختفاء ا
، ١٩٩٨  لعام ا األساسيمن نظام روم ٧لتعبري "نوع اجلنس". وترد هذه التعاريف أيضاً يف املادة 

  .٣ورأت اللجنة أن من املهم اإلبقاء عليها يف مشروع املادة 

  ٤الفقرة     
ي ٣املادة من مشروع  ٤تنص الفقرة   )٣٩( تعريف  على ما يلي: "ال خيل مشروع املادة هذا 

من اتفاقية  ١  من املادة ٢أوسع يرد يف صك دويل أو يف قانون وطين". ويشبه هذا احلكم الفقرة 
 املهينة  مناهضـــــــــــــة التعذيب وغريه من ضـــــــــــــروب املعاملة أو العقوبة القاســـــــــــــية أو الالإنســـــــــــــانية أو

ي صـــــــــــــــك دويل أو تشـــــــــــــــريع وطين يلي  ، اليت تنص على ما١٩٨٤  لعام : "ال ختل هذه املادة 
من نظام روما  ١٠. وتتضمن املادة )١٦٥(يتضمن أو ميكن أن يتضمن أحكاماً ذات تطبيق أمشل"

(الواردة يف إطار الباب الثاين بشــــــــأن "االختصــــــــاص واملقبولية والقانون  ١٩٩٨لعام  األســــــــاســــــــي
نص على ما يلي: "ليس يف هذا الباب الواجب التطبيق")، أيضــــــــــــــاً "شــــــــــــــرط عدم اإلخالل"، وت

ي شكل من األشكال قواعد القانون الدويل القائمة أو ما املتطورة   يفسر على أنه يقيد أو ميس 
غراض أخرى غري هذا النظام األساسي".   املتعلقة 

__________ 

؛ ١٠٠ة أعاله)، الفقر  ٧٢احلاشـــــــــــية انظر ( Kunarac, Judgment, 12 June 2002انظر، على ســـــــــــبيل املثال،   )١٦٢(
Tadić, Opinion and Judgment, 7 May 1997 ) ٦٤٩أعاله)، الفقرة  ٥٤احلاشية انظر.  

)١٦٣(  Bemba, Judgment, 21 March 2016  انظر احلاشية)١٦٥أعاله)، الفقرة  ٥٨.  
-Prosecutor v. Mile Mrkšić and Veselin Šljivančanin, Case No. IT-95-13/1انظر، على ســــــبيل املثال،   )١٦٤(

A, Judgment, 5 May 2009, Appeals Chamber, International Criminal Tribunal for the Former 

Yugoslavia, para. 41 ؛Prosecutor v. Mladen Naletilić aka “Tuta” and Vinko Martinović aka 

“Štela”, Case No. IT-98-34-T, Judgment, 31 March 2003, Trial Chamber, International Criminal 

Tribunal for the Former Yugoslavia, para. 234, Judicial Supplement No. 42, June 2003 ؛Mrkšić, 

Judgment, 27 September 2007 ) ؛ ٤٣٨أعاله)، الفقرة  ٥٥احلاشـــــــــــــــية انظرTadić, Judgment, 15 July 

  .٢٤٩أعاله)، الفقرة  ٤٦احلاشية انظر ( 1999
  .٢، الفقرة ١، املادة اتفاقية مناهضة التعذيب  )١٦٥(
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ضــــــــمان أن تعريف "اجلرائم ضــــــــد اإلنســــــــانية" الوارد يف مشــــــــروع  ٤ويُقصــــــــد من الفقرة   )٤٠(
يدعو إىل التشـــــــــــــكيك يف أي تعاريف أوســـــــــــــع نطاقاً قد تتضـــــــــــــمنها صـــــــــــــكوك دولية ال  ٣  املادة
فهم "الصــــــــكوك الدولية" مبعناها الواســــــــع، وال يقتصــــــــر تشــــــــريعات وطنية أخرى. وينبغي أن تُ   أو

مدلوهلا على االتفاقات الدولية امللزمة حصراً. فعلى سبيل املثال، يشبه تعريف "االختفاء القسري 
من نظام روما  ٧التعريف الوارد يف املادة  ٣الوارد يف مشــــــــــــــروع املادة لألشــــــــــــــخاص" على النحو 

املتعلق حبماية  ١٩٩٢، ولكنه خيتلف عن التعريف الوارد يف إعالن عام ١٩٩٨لعام  األســــــاســــــي
، ويف اتفاقية البلدان األمريكية بشــــــــــــأن االختفاء )١٦٦(مجيع األشــــــــــــخاص من االختفاء القســــــــــــري

ويف االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـــــــــــــخاص من ، )١٦٧(١٩٩٤لعام  القســـــــــــــري لألشـــــــــــــخاص
تتضـــــمن  . وأوجه االختالف الرئيســـــية أن هذه الصـــــكوك ال)١٦٨(٢٠٠٦لعام  االختفاء القســـــري

م من محاية القانون"، وال عبارة دف حرما تشري إىل املنظمات   عبارة "لفرتة زمنية طويلة"، وال "
  ندما تتصرف بدون مشاركة الدولة.عتبارها جهات ميكن أن ترتكب هذه اجلرمية ع

ن مشــــــــــــــروع م ٤ويف ضــــــــــــــوء هذه االختالفات، رأت اللجنة أن من احلكمة إدراج الفقرة   )٤١(
ختصـــــــار، تُعّرف الفقرات الثالث األوىل من مشـــــــروع املادة ٣  املادة جلرائم ضـــــــد اإلنســـــــانية ا ٣. و

لتعاريف األوســــــع  ة يف الصــــــكوك الدولية نطاقاً الواردألغراض مشــــــاريع املواد، ولكن ذلك ال خيل 
لتايل، إذا رغبت دولة يف اعتماد تعريف أوســــــع نط أو ا الوطين، فإن القوانني الوطنية. و اقاً يف قانو

ة اليت تتوخاها مشاريع مشاريع املواد هذه ال متنعها من ذلك. ويف الوقت نفسه، من األهداف اهلام
عناصــــر تُعتمد  الدول. وأي صــــبح أســــاســــاً لبناء تعاون متني بنياملواد مواءمة القوانني الوطنية كيما ت

الواردة فيها، مبا فيها  يف قانون وطين ال تدخل يف نطاق مشاريع املواد هذه لن تستفيد من األحكام
  األحكام املتعلقة بتسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة.

     ٤املادة 
ملنع   االلتزام 

ن الدويل، مبنع اجلرائم ضـــــــــــــــد اإلنســـــــــــــــانية، وفقاً للقانو  تلتزم كل دولة  -١  
  :منها ما يليبوسائل 

اءات أخرى اإلجراءات التشـــــريعية أو اإلدارية أو القضـــــائية أو أي إجر   (أ)  
  و ؛يةالقضائ فعالة ملنع اجلرائم ضد اإلنسانية يف أي إقليم خاضع لواليتها

عنيـــــة الــــدوليـــــة املالتعـــــاون مع الــــدول األخرى واملنظمـــــات احلكوميـــــة   (ب)  
  وحسب االقتضاء، مع أي منظمات أخرى.

__________ 

كانون   ١٨املؤرخ  ٤٧/١٣٣تعلق حبماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، قرار اجلمعية العامة اإلعالن امل  )١٦٦(
  .١٩٩٢األول/ديسمرب 

)١٦٧(  Inter-American Convention on Forced Disappearance of Persons (Belem, 9 June 1994), 

Organization of American States, Treaty Series, No. 60.  
)، ٢٠٠٦  ألول/ديســـمرباكانون   ٢٠االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـــخاص من االختفاء القســـري (نيويورك،   )١٦٨(

United Nations, Treaty Series, vol. 2716, No. 48088 ٣٩، الصفحة.  



A/72/10 

61 GE.17-13796 

ً كــانــت، من قبيــل   -٢   ي ظروف اســـــــــــــــتثنــائيــة أ لنزاع اال جيوز التــذرع 
وارئ العامة املســــلح أو عدم االســــتقرار الســــياســــي الداخلي أو أي حالة من حاالت الط

  اإلنسانية. األخرى، كمربر للجرائم ضد

  الشرح    
نظر يف هذا االلتزام، التزاماً مبنع اجلرائم ضـــــد اإلنســـــانية. ولدى ال ٤حيدد مشـــــروع املادة   )١(

ات فيما يتعلق مبنع رأت اللجنة أن من الوجاهة إجراء حبث للممارســـــــــــــــة املتبعة يف إطار املعاهد
ت أفعـــاًال ميكن أن اجلرائم واألفعـــال األخرى. ففي العـــديـــد من احلـــاالت، تتنـــاول تلـــك املعـــاهـــدا

ا يف دة اتشـــكل، عند ارتكا جلماعية أو التعذيب  ظروف معينة، جرائم ضـــد اإلنســـانية (مثل اإل
مل  أو نع املنصــوص عليه يف الفصــل العنصــري أو االختفاء القســري). ومن مث يتســع نطاق االلتزام 

  ئم ضد اإلنسانية.تلك املعاهدات ليشمل كذلك منع األفعال املعنية عندما تُعترب أيضاً جرا
دة  وميكن إرجاع أحد  )٢( ملنع إىل اتفاقية منع جرمية اإل األمثلة األوىل املهمة على االلتزام 

اليت تنص يف املادة األوىل على ما يلي: "تصــــــادق األطراف  ١٩٤٨اجلماعية واملعاقبة عليها لعام 
م الســـــــــــــــلم أو دة اجلماعية، ســـــــــــــــواء ارتكبت يف أ أثناء احلرب، هي جرمية   املتعاقدة على أن اإل

. وعالوًة على ذلك، تنص املادة )١٦٩(قانون الدويل، وتتعهد مبنعها واملعاقبة عليها"مبقتضـــــــــــــــى ال
ن يتخذوا، كٌل طبقاً لدستوره، التدابري التشريعية  اخلامسة على أن: "يتعهد األطراف املتعاقدون 
ت جنائية  الالزمة لضــــــــمان إنفاذ أحكام هذه االتفاقية، وعلى وجه اخلصــــــــوص النص على عقو

دة اجلماعية أو أي من األفعال األخرى املذكورة يف املادة الثالثة". وتنص جعة ت نزل مبرتكيب اإل
يلي: "ألي من األطراف املتعـــاقـــدة أن يطلـــب إىل أجهزة األمم املتحـــدة   املـــادة الثـــامنـــة على مـــا

دة املختصة أن تتخذ، طبقاً مليثاق األمم املتحدة، ما تراه مناسباً من التدابري ملنع وقمع أ فعال اإل
اجلماعية أو أي من األفعال األخرى املذكورة يف املادة الثالثة". وعليه تتضــــــــــمن اتفاقية منع جرمية 

دة اجلماعية  ملنع هي: االلتزام العام مبنع  ١٩٤٨واملعاقبة عليها لعام اإل عدة عناصـــــــــر متصـــــــــلة 
ختــاذ التــدابري الوطنيــة الالزمــة إل دة اجلمــاعيــة؛ وااللتزام  نفــاذ أحكــام االتفــاقيــة؛ وحكم يتعلق اإل

دة اجلماعية.   بتعاون الدول األطراف مع األمم املتحدة ملنع اإل
ملنع مسة من مسات معظم املعاهدات املتعددة األطراف اليت تتناول اجلرائم   )٣( وهذا االلتزام 

غري املشـــــــــروعة منذ الســـــــــتينات من القرن العشـــــــــرين. ومن األمثلة على ذلك: اتفاقية قمع األعمال 
؛ واتفاقية منع اجلرائم املرتكبة ضــد األشــخاص )١٧٠(١٩٧١لعام  املوجهة ضــد ســالمة الطريان املدين

؛ )١٧١(١٩٧٣لعـــام  املتمتعني حبمـــايـــة دوليـــة، مبن فيهم املوظفون الـــدبلومـــاســــــــــــــيون واملعـــاقبـــة عليهـــا
__________ 

دة اجلماعية  )١٦٩(   .، املادة األوىلاتفاقية منع اإل
ل،  اتفاقية قمع األعمال غري املشـــروعة املوجهة ضـــد  )١٧٠( )، ١٩٧١  أيلول/ســـبتمرب ٢٣ســـالمة الطريان املدين (مونرت

United Nations, Treaty Series, vol. 974, No. 14118, p. 177 لي: على ما ي ١٠من املادة  ١. تنص الفقرة
م املنصـــــــــــــــوص عليها يف املادة "على الدول املتعاقدة أن تعمل على اختاذ كل اإلجراءات املمكنة ملنع وقوع اجلرائ

  األوىل، وذلك طبقاً للقانون الدويل والوطين".
ون الدبلوماســــــــــــيون واملعاقبة عليها اتفاقية منع اجلرائم املرتكبة ضــــــــــــد األشــــــــــــخاص املتمتعني حبماية دولية، مبن فيهم املوظف  )١٧١(

 ،United Nations, Treaty Series, vol. 1035, No. 15410, p. 167)، ١٩٧٣كانون األول/ديســــــــــــمرب   ١٤(نيويورك، 
ختاذها مجيع التدابري   يما (أ)، ال ســــــــــــــ٢"تتعاون الدول األطراف على منع اجلرائم املنصــــــــــــــوص عليها يف املادة ( ٤املادة 

  ).ارجها"خاملمكنة عملياً ملنع التحضري داخل أقاليمها الرتكاب تلك اجلرائم داخل أقاليمها أو 
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واالتفاقية الدولية ملناهضة أخذ ؛ )١٧٢(الفصل العنصري واملعاقبة عليها واالتفاقية الدولية لقمع جرمية
وغريه من ضــروب املعاملة أو العقوبة القاســية  مناهضــة التعذيب  ؛ واتفاقية)١٧٣(١٩٧٩لعام  الرهائن

؛ واتفــاقيــة البلــدان األمريكيــة ملنع التعــذيــب واملعــاقبــة )١٧٤(١٩٨٤أو الالإنســــــــــــــــانيــة أو املهينــة لعــام 
 شــــــــــــــــأن االختفــاء القســــــــــــــري لألشــــــــــــــخــاص؛ واتفــاقيــة البلــدان األمريكيــة ب)١٧٥(١٩٨٥لعــام  عليــه
ا ســــــــــالمة؛ واتفاقية )١٧٦(١٩٩٤  لعام ؛ )١٧٧(١٩٩٤ لعام موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني 

لقنــابــل األمم املتحــدة   ؛ واتفــاقيــة)١٧٨(١٩٩٧لعــام  واالتفــاقيــة الــدوليــة لقمع اهلجمــات اإلرهــابيــة 
ـــة االجتـــار ؛ وبرو )١٧٩(٢٠٠٠لعـــام  كـــافحـــة اجلرميـــة املنظمـــة عرب الوطنيـــةمل توكول منع وقمع ومعـــاقب

__________ 

)، ١٩٧٣  لثاين/نوفمرباتشــــــــــــــرين  ٣٠اقبة عليها (نيويورك، االتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصـــــــــــــــل العنصــــــــــــــري واملع  )١٧٢(
United Nations, Treaty Series, vol. 1015, No. 14861, p. 243،  يف هذه  "تتعهد الدول األطراف(املادة الرابعة

ختاذ مجيع التدابري، من تشــــــــريعية وســــــــواها، الالزمة لقمع أو ردع ... االتفاقية رمية أي تشــــــــجيع على ارتكاب ج (أ) 
  ).ملرتكبني هلذه اجلرمية"الفصل العنصري والسياسات العزلية األخرى املماثلة أو مظاهرها، وملعاقبة األشخاص ا

 United Nations, Treaty)،١٩٧٩كانون األول/ديسمرب   ١٧االتفاقية الدولية ملناهضة أخذ الرهائن (نيويورك،   )١٧٣(

Series, vol. 1316, No. 21931 لى منع ع"تتعــاون الــدول األطراف ( ١الفقرة ، ٤املــادة  ،٢٢٤، الصـــــــــــــــفحــة
لقيام مبا يلي: (أ) اختاذ مجيع ١اجلرائم املنصـــــوص عليها يف املادة  لتدابري العملية، كل يف إقليمها، ا، وال ســـــيما 

يت ميارسها نشـطة غري املشـروعة الملنع التحضـري الرتكاب ... اجلرائم ... مبا يف ذلك التدابري الرامية إىل حظر األ
ل أخذ الرهائن يف أراضـــــــــيها من يعمل من األشـــــــــخاص أو اجملموعات أو التنظيمات على التشـــــــــجيع على أعما

ا" أو   ).التحريض عليها، أو تنظيمها، أو االشرتاك يف ارتكا
ئية فعالة إدارية أو قضـــا  أو "تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشـــريعية( ١الفقرة  ،٢، املادة اتفاقية مناهضـــة التعذيب  )١٧٤(

  ).أو أية إجراءات أخرى ملنع أعمال التعذيب يف أي إقليم خيضع الختصاصها القضائي"
)١٧٥(  Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture (Cartagena, 9 December 1985), 

Organization of American States, Treaty Series, No. 67،  تعــذيــب "تتعهــد الــدول األطراف مبنع ال( ١املــادة
ول األطراف أيضاً التدابري الفعالة ملنع على ما يلي: "تتخذ الد ٦واملعاقبة عليه وفقاً ألحكام هذه االتفاقية". وتنص املادة 

  )."يف نطاق واليتها القضائية املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة واملعاقبة عليها ضروبسائر 
)١٧٦(  Inter-American Convention on Forced Disappearance of Persons،  ١املــادة )ذه "تتعهــد الــدول األطراف يف هــ

خاص واملعاقبة عليه واســـتئصـــاله؛ (ج) أن تتعاون فيما بينها للمســـاعدة يف منع االختفاء القســـري لألشـــ] ب[االتفاقية ... 
ا مبوجب هذه االتفاقية" إلدارية والقضائية وسائر التدابري الالزمة[وبـ] (د) أن تتخذ التدابري التشريعية وا لتزاما   ).للوفاء 

ـــــا (نيويورك،   )١٧٧( )، ١٩٩٤  ول/ديســــــــــــــمربكـــــانون األ  ٩اتفـــــاقيـــــة ســــــــــــــالمـــــة موظفي األمم املتحـــــدة واألفراد املرتبطني 
United Nations, Treaty Series, vol. 2051, No. 35457 راف يف "تتعاون الدول األط( ١١املادة  ،٣٧٨، الصــــفحة

لقيام مبا يلي: (أ) اختا٩منع وقوع اجلرائم املبينة يف املادة  ذ مجيع التدابري املمكنة عملياً ملنع ، وذلك بصــــــــــفة خاصــــــــــة 
يـة أعمــال متهــد الرتكــاب تلــك اجلرائم داخـل إقليمهــا أو جـه؛ (ب) وتبـادل املعلومات خـار   القيــام يف إقليم كـل منهــا 

افقاً و    ).ع ارتكاب تلك اجلرائم"الوطين وتنسيق اختاذ التدابري اإلدارية وغريها، حسب االقتضاء، ملن لقانو
لقنابل (نيويورك،   )١٧٨(  United)، ١٩٩٧يســـــــــــــــمرب كانون األول/د  ١٥االتفاقية الدولية لقمع اهلجمات اإلرهابية 

Nations, Treaty Series, vol. 2149, No. 37517 على  "تتعاون الدول األطراف( ١٥املادة  ،٢٧٢، الصــــفحة
  )."٢منع ارتكاب اجلرائم املنصوص عليها يف املادة 

)، ٢٠٠٠  الثـــاين/نوفمرب تشـــــــــــــــرين ١٥اتفـــاقيـــة األمم املتحـــدة ملكـــافحـــة اجلرميـــة املنظمـــة عرب الوطنيـــة (نيويورك،   )١٧٩(
United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574 إلضاف( ١، الفقرة ٩ملادة ا ،٢٤٤، الصفحة ة إىل "

لقدر الذي يناسب نظامها من هذه االتفاقية، يتعني على كل دولة طرف أن تعتم ٨التدابري املبينة يف املادة  د، 
هة املوظفني العموميني ومنع القانوين ويتســـــــــــــــق معه، تدابري تشـــــــــــــــريعية أو إدارية أو تدابري فعالة أخرى لتعزيز نزا

ذ تدابري لضـــــــمان قيام "يتعني على كل دولة طرف أن تتخ( ٢، الفقرة ٩واملادة  .)؛اقبته"فســـــــادهم وكشـــــــفه ومع
ختاذ إجراءات فعالة ملنع فســاد املوظفني العموميني وكشــفه ومعاقبته، مب ا  ا يف ذلك منح تلك الســلطات ســلطا

ا" "يتعني على كل دولة ( ١لفقرة ا ،٢٩واملادة  .)؛اســـتقاللية كافية لردع ممارســـة التأثري غري الســـليم على تصـــرفا
مج تدريب خاص للعام ا طرف أن تعمل، قدر الضــــــــــرورة، على إنشــــــــــاء أو تطوير أو حتســــــــــني بر لني يف أجهز

نفاذ القانون، ومن بينهم أعضــــــــــاء النيابة العامة وقضــــــــــاة التحقيق وموظفو  جلمارك وغريهم من العاملني ااملعنية 
ذه االتفاقية".املكلفني مبنع وكشـــــف ومكافحة اجلرا "يتعني على الدول ( )١فقرة (ال ٣١  واملادة )؛ئم املشـــــمولة 

مارسات والسياسات الرامية األطراف أن تسعى إىل تطوير وتقييم مشاريعها الوطنية وإىل إرساء وتعزيز أفضل امل
  ).إىل منع اجلرمية املنظمة عرب الوطنية"
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املكّمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية  ٢٠٠٠لعام  ألشخاص، وخباصة النساء واألطفال،
االختياري التفاقية مناهضـــــــــــة التعذيب وغريه من  ٢٠٠٢عام ؛ وبروتوكول )١٨٠(املنظمة عرب الوطنية
؛ واالتفاقية الدولية حلماية مجيع )١٨١(املهينة  أوالالإنســـــــانية   العقوبة القاســـــــية أو  ضـــــــروب املعاملة أو

  .)١٨٢(٢٠٠٦لعام  األشخاص من االختفاء القسري
وتتضــــــــــمن بعض معاهدات حقوق اإلنســــــــــان املتعددة األطراف، وإن مل تكن تركز على   )٤(

ا واملعاقبة عليها، التزامات مبنع انتهاكات حقوق اإلنســـــــــــان وقمعها. ومن  منع اجلرائم يف حد ذا
 تلــك املعــاهــدات: االتفــاقيــة الــدوليــة للقضــــــــــــــــاء على مجيع أشـــــــــــــــكــال التمييز العنصـــــــــــــــريأمثلــة 
؛ )١٨٤(١٩٧٩لعام  ؛ واتفاقية القضــــــــــاء على مجيع أشــــــــــكال التمييز ضــــــــــد املرأة)١٨٣(١٩٦٦  لعام

__________ 

ألشــــــــــخا  )١٨٠( تفاقية األمم املتحدة ص، وخباصــــــــــة النســــــــــاء واألطفال، املكمل البروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار 
 United Nations, Treaty)، ٢٠٠٠تشـــــــــــرين الثاين/نوفمرب  ١٥ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية (نيويورك، 

Series, vol. 2237, No. 39574 اف أن تضــــــع "يتعني على الدول األطر ( ١، الفقرة ٩املادة  ،٣٣٣، الصــــــفحة
ألشـــخاص؛ ( ســـياســـات ب) محاية ضـــحا وبرامج وتدابري أخرى شـــاملة من أجل: (أ) منع ومكافحة االجتار 

ألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، من معاودة إيذائهم"   ).االجتار 
بة القاســــــية أو الالإنســــــانية الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضــــــة التعذيب وغريه من ضــــــروب املعاملة أو العقو   )١٨١(

 .United Nations, Treaty Series, vol. 2375, No)، ٢٠٠٢كانون األول/ديســـــــمرب   ١٨املهينة (نيويورك،   أو

عذيب وغريه من . تنص الديباجة على ما يلي: "وإذ تشـــــــــــــــري إىل أن املنع الفعال للت٢٤٩، الصـــــــــــــــفحة 24841
اذ مجلة من التدابري املتنوعة ف واختالعقوبة القاســـــــية أو الالإنســـــــانية أو املهينة يقتضـــــــي التثقي ضـــــــروب املعاملة أو

عّني أو تستبقي كل دولة طرف على ما يلي: "تُنشئ أو ت ٣التشريعية واإلدارية والقضائية وغريها". وتنص املادة 
ملة أو العقوبة القاســــــــــــية أكثر على املســــــــــــتوى احمللي ملنع التعذيب وغريه من ضــــــــــــروب املعا  هيئة زائرة واحدة أو

  ملهينة".ا الالإنسانية أو أو
ا يلي: "وقد عقدت العزم االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري. تنص الديباجة على م  )١٨٢(

لعقاب". وتنص اعلى منع حاالت االختفاء القســــــــــــري ومكافحة إفالت مرتكيب جرمية االختفاء القســــــــــــري من 
فني العســـــــكريني أو ل التدريب املقدم للموظتعمل كل دولة طرف على أن يشـــــــتم -١على ما يلي: " ٢٣املادة 

نفاذ القوانني، واملوظفني الطبيني، وموظفي اخلدمة املدنية  ســــــــــــــواهم من األشــــــــــــــخاص الذين و املدنيني املكلفني 
ومات الالزمة بشــــــأن معاملة أي شــــــخص حمروم من حريته، على التثقيف واملعل  ميكن أن يتدخلوا يف حراســــــة أو

تورط هؤالء املوظفني  منع وص عليها يف هذه االتفاقية، وذلك من أجل ما يلي: (أ)األحكام ذات الصــلة املنصــ
لتحقيقات يف هذا التشــــــــــديد على أمهية منع االختفاء القســــــــــري وإجراء ا  يف حاالت االختفاء القســــــــــري؛ (ب)

ولة تعمل كل د -٢ اجملال؛ (ج) ضــمان االعرتاف بضــرورة تســوية حاالت االختفاء القســري على وجه الســرعة.
ذن به أو تشـــج  طرف على حظر إصـــدار أي أوامر أو ع عليه. وتضـــمن  تعليمات تفرض االختفاء القســـري أو 

دابري الالزمة تتخذ كل دولة طرف الت -٣كل دولة طرف عدم معاقبة شـــــــــــــخص يرفض االنصـــــــــــــياع هلذا األمر. 
مل على االعتقاد اب حتمن هذه املادة والذين لديهم أســــــــــــب ١ لكي يقوم األشــــــــــــخاص املشــــــــــــار إليهم يف الفقرة

بالغ رؤســــــــــــائهم عن هذه احلالة، و  ا  لتدبري الرتكا عند االقتضــــــــــــاء إبالغ حبدوث حالة اختفاء قســــــــــــري أو 
  سلطات أو هيئات الرقابة أو االنتصاف املختصة".

)، ١٩٦٦ آذار/مـــــارس ٧االتفـــــاقيـــــة الـــــدوليـــــة للقضـــــــــــــــــــاء على مجيع أشــــــــــــــكـــــال التمييز العنصــــــــــــــري (نيويورك،   )١٨٣(
United Nations, Treaty Series, vol. 660, p. 195 ، زل "تشــــــــجب الدول األطراف بصــــــــفة خاصــــــــة الع( ٣املادة

  ).قاليم اخلاضعة لواليتها"والفصل العنصري، وتتعهد مبنع وحظر واستئصال كل املمارسات املماثلة يف األ العنصري
)، ١٩٧٩رب كـــانون األول/ديســــــــــــــم  ١٨اتفـــاقيـــة القضـــــــــــــــــاء على مجيع أشــــــــــــــكـــال التمييز ضـــــــــــــــــد املرأة (نيويورك،   )١٨٤(

United Nations, Treaty Series, vol. 1249, No. 20378, p. 13،  شكال "تشجب الدول األطراف مجيع أ( ٢املادة
ستهدف القضاء على التمييز تاء، سياسة التمييز ضد املرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل املناسبة ودون إبط

دين الســـــــــــياســـــــــــية واالجتماعية "تتخذ الدول األطراف يف مجيع امليادين، وال ســـــــــــيما امليا( ٣واملادة  )؛ضـــــــــــد املرأة".
تطور املرأة وتقدمها الكاملني. وذلك  واالقتصادية والثقافية، كل التدابري املناسبة، مبا يف ذلك التشريعي منها، لكفالة

ا على أساس املساواة لتضمن ت األساسية والتمتع    ).مع الرجل" هلا ممارسة حقوق اإلنسان واحلر
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. )١٨٥(٢٠١١لعام  واتفاقية جملس أورو بشـــــــــأن منع ومكافحة العنف ضـــــــــد املرأة والعنف املنزيل
ألحرى على   احة إىل "منع" الفعل أوتشـــــري بعض املعاهدات صـــــر  وال "القضـــــاء" عليه، بل تركز 

ختــاذ التــدابري التشـــــــــــــــريعيــة واإلداريــة املنــاســـــــــــــــبــة، وغريهــا من التــدابري الراميــة إىل "إعمــال"  التزام 
ومن  ."تنفيذ" املعاهدة، وهو التزام ميكن اعتباره شـــــامالً للتدابري الالزمة أو املناســـــبة ملنع الفعل  أو

حلقوق املدنية والسياسية أمثلة تلك واتفاقية  )١٨٦(١٩٦٦لعام  املعاهدات: العهد الدويل اخلاص 
  .)١٨٧(١٩٨٩لعام  حقوق الطفل

وقد عاجلت حماكم وهيئات قضـــــــائية دولية التزامات املنع هذه. وأشـــــــارت حمكمة العدل   )٥(
دة اجلماعية واملالدولية يف القضـــــــــــــية املتعلقة  عاقبة عليها (البوســـــــــــــنة بتطبيق اتفاقية منع جرمية اإل

إىل أن واجب املعاقبة يف سياق هذه االتفاقية يرتبط بواجب  واهلرسك ضد صربيا واجلبل األسود)
املنع لكنه يتميز عنه. ويف حني أن "أحد الســـــــــــــــبل األكثر فعالية ملنع األفعال اإلجرامية، عموماً، 

ألشــــــــــــخاص الذين يرتكبون هذه األفعا ت  ت هو النص على إنزال عقو ل، وفرض هذه العقو
، خلصـــــت احملكمة إىل أن "واجب )١٨٨(بفعالية على من يرتكبون األفعال اليت ُيســـــعى إىل منعها"

دة اجلماعية وواجب معاقبة مرتكبيها مها التزامان متمايزان لكنهما مرتابطان" . ويف )١٨٩(منع اإل
دة اجلماعية صـــبغة معيارية وملزمة.  الواقع "يكتســـي االلتزام الواقع على كل دولة متعاقدة مبنع اإل

وال يدخل هذا االلتزام ضــمن واجب إنزال العقاب، كما ال ميكن اعتباره جمرد عنصــر من عناصــر 
  .)١٩٠(الواجب" هذا

ن اجلرائم   )٦( وهذه املمارســـات التعاهدية والســـوابق القضـــائية وكذلك اســـتقرار قبول الدول 
الدويل ينبغي املعاقبة عليها ســـواء كانت مرتكبة أم ال ضـــد اإلنســـانية هي جرائم مبقتضـــى القانون 

يف وقت النزاعات املســــــــــلحة، وســــــــــواء كانت جمرَّمة أم ال مبوجب القانون الوطين، تعين أن الدول 
من مشـــــــروع  ١وهكذا، تتضـــــــمن الفقرة  .أخذت على عاتقها التزاماً مبنع اجلرائم ضـــــــد اإلنســـــــانية

__________ 

)١٨٥(  Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic 

violence (Istanbul, 5 November 2011), Council of Europe Treaty Series, No. 210، ٢الفقرة  ،٤  املادة 
عية وغري التشريعية الالزمة "تشجب األطراف مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وتتخذ دون إبطاء التدابري التشري(

األخرى املناســـبة، مبدأ  إدراجها يف دســـاتريها الوطنية، أو يف التشـــريعات :ملنعه، وعلى وجه اخلصـــوص من خالل
املرأة، ولو عن طريق اللجوء  ضـــــمان اإلعمال الفعلي هلذا املبدأ؛ حظر التمييز ضـــــداملســـــاواة بني املرأة والرجل، و 

ت عند االقتضاء؛ إلغاء مجيع القوانني واملمارسات التمييزية ضد املرأ   ).ة"إىل العقو
حلقوق املدنية والســـياســـية (نيويورك،   )١٨٦(  ,United Nations) ١٩٦٦كانون األول/ديســـمرب   ١٦العهد الدويل اخلاص 

Treaty Series, vol. 999, No. 14668, p. 171،  العهد،  "تتعهد كل دولة طرف يف هذا( ٢الفقرة  ،٢املادة
ا يف هذا العهد، كانت تدابريها التشــــريعية أو غري التشــــريعية القائمة ال تكفل فعًال إعمال احل إذا قوق املعرتف 

ا الدســــتورية وألحكام هذا ا ً هلذان تتخذ، طبقاً إلجراءا اإلعمال من تدابري تشــــريعية  لعهد، ما يكون ضــــرور
  ).أو غري تشريعية"

 .United Nations, Treaty Series, vol)، ١٩٨٩تشــــــــــــــرين الثــاين/نوفمرب  ٢٠اتفــاقيــة حقوق الطفــل (نيويورك،   )١٨٧(

1577, No. 27531, p. 3،  غريها من التدابري ية و "تتخذ الدول األطراف كل التدابري التشـــــــــريعية واإلدار ( ٤املادة
ا يف هذه االتفاقية"   ).املالئمة إلعمال احلقوق املعرتف 

)١٨٨(  Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia 

and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment, I.C.J. Reports 2007, p. 43, at p. 219, 

para. 426.  
  .٤٢٥املرجع نفسه، الفقرة   )١٨٩(
  .٤٢٧، الفقرة ٢٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٩٠(
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سلوب مماث ٤املادة  ملنع  دة اإلجرمية ل لألسلوب الوارد يف املادة األوىل من اتفاقية منع التزاماً 
"تلتزم كــل دولــة مبنع اجلرائم ضــــــــــــــــد  :، حيــث تبــدأ مبــا يلي١٩٤٨واملعــاقبــة عليهــا لعــام  اجلمــاعيــة

  اإلنسانية ...".
دة اجلماعية واملعاقبة عليها (البوســـــــنة ويف القضـــــــية املتعلقة   )٧( بتطبيق اتفاقية منع جرمية اإل
، حللت حمكمة العدل الدولية معىن "تلتزم مبنع" مثلما يرد اهلرســـك ضـــد صـــربيا واجلبل األســـود)و 

دة اجلماعية جرمية يف املادة األوىل من اتفاقية منع  . ويف مرحلة ١٩٤٨لعام واملعاقبة عليها اإل
ن تفعل  التدابري املؤقتة، قررت احملكمة أن هذا التعهد يفرض "التزاماً واضـــــــــــحاً" على األطراف "

. ويف مرحلة األســس )١٩١(كل ما يف وســعها ملنع ارتكاب أي أفعال من هذا القبيل يف املســتقبل"
  نه:املوضوعية، وصفت احملكمة املعىن العادي لكلمة "تعهد" يف ذلك السياق 

وعد، واملوافقة،   إعطاء وعد رمسي، وإلزام املرء نفسه أو التزامه، وتقدمي تعهد أو  
وهي كلمــة تســـــــــــــــتخــدم عــادة يف املعــاهــدات لتحــديــد التزامــات األطراف  وقبول التزام.

املتعاقدة ... وهي ليست ذات طابع وعظي أو نفعي حمض. فالتعهد مطلق ...؛ وجيب 
نه جمرد مقدمة لألحكام الالحقة اليت تشري صراحة إىل التشريعات واملالحقة   أال يفسر 

األوىل، ال ســـيما تعهدها   ج أن املادةالقضـــائية والتســـليم. وتدعم هذه اخلصـــائص اســـتنتا 
  .)١٩٢(ملنع، تنشئ التزامات منفصلة عن تلك اليت ترد يف املواد الالحقة"

لتعهد مبنع اجلرائم ضد اإلنسانية، على النحو الوارد يف الف ، ٤  من مشروع املادة ١قرة واملقصود 
ً للدول؛ كما  لتعهد ليس ذا طابع أن هذا اهو اإلعراب عن النوع نفســـــــــــــــه من األثر امللزم قانو

  وعظي أو نفعي حمض، وليس جمرد مقدمة ملشاريع املواد الالحقة.
ويف القضــــــــــــية نفســــــــــــها، الحظت حمكمة العدل الدولية أنه عند اختاذ تدابري املنع، "من   )٨(

. وقد )١٩٣(الواضح أنه ال جيوز لكل دولة التصرف إال ضمن حدود ما يسمح به القانون الدويل"
، ٤من مشــــــــروع املادة  ١يف الفقرة  ة أن من املهم اإلعراب عن هذا الشــــــــرط صــــــــراحةً رأت اللجن

ولذلك أدرجت شـــــرطاً يبني أن أي تدابري للمنع جيب أن تكون "وفقاً للقانون الدويل". لذا جيب 
ذا االلتزام متســـــقة مع قواعد القانون الدويل، مبا فيها  أن تكون التدابري اليت تتخذها دولة للوفاء 

اعد استخدام القوة املنصوص عليها يف ميثاق األمم املتحدة، والقانون الدويل اإلنساين، وقانون قو 
يتوقع من الدولة أن تتخذ من التدابري إال ما ميكنها اختاذه بصــــــــــورة قانونية  وال .حقوق اإلنســــــــــان

  مبوجب القانون الدويل من أجل منع اجلرائم ضد اإلنسانية.
ملنع صـــــــــــــــراحةً ٤من مشـــــــــــــــروع املادة  ١ ومثلما يرد يف الفقرة  )٩(  ، يتضـــــــــــــــمن هذا االلتزام 
ضــــــــمناً أربعة عناصــــــــر. أوًال، من خالل هذا التعهد، تلتزم الدول بعدم "ارتكاب هذه األفعال   أو

عن طريق األجهزة التابعة هلا أو عن طريق أشـــخاص خيضـــعون لســـلطتها الصـــارمة حبيث ميكن أن 

__________ 

)١٩١(  Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 
Provisional Measures, Order of 8 April 1993, I.C.J. Reports 1993, p. 3, at p. 22, para. 45.  

)١٩٢(  Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia 

and Herzegovina v. Serbia and Montenegro)  ١١١، يف الصفحة ٤٣أعاله)، الصفحة  ١٨٨(انظر احلاشية، 
  .١٦٢الفقرة 

  .٤٣٠، الفقرة ٢٢١الصفحة املرجع نفسه،   )١٩٣(
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م إىل الدولة املعنية  . وعند النظر يف االلتزام املماثل )١٩٤(مبوجب القانون الدويل"تُعزى تصـــــــــــــــرفا
دة اجلماعيةجرمية ملنع الوارد يف املادة األوىل من اتفاقية منع  ، ١٩٤٨واملعاقبة عليها لعام  اإل

  رأت حمكمة العدل الدولية أن:
"الــدول األطراف ملزمــة مبوجــب املــادة األوىل مبنع ارتكــاب مثــل هــذه األفعــال   

ا "جرمية مبقتضى القانون الدويل". وهذه املادة ال تقتضي بصريح العبارة اليت  تصفها 
دة اجلماعية. غري أن احملكمة  من الدول أن متتنع هي نفســـــــــــــــها عن ارتكاب جرمية اإل
ترى، مع مراعاة الغرض املقصود من االتفاقية، أن مؤدى املادة األوىل هو أن حيظر على 

دة اجلمــاعيــة. وينبع هــذا احلظر أوًال من أن املــادة الــدول نفســـــــــــــــهــا ارتكــاب جرميــ ة اإل
ا "جرمية مبقتضــى القانون الدويل": أي أن الدول األطراف،  دة اجلماعية  تصــنف اإل
مبوافقتهــا على هــذا التصـــــــــــــــنيف، جيــب عليهــا، منطقيــاً، أن تلتزم بعــدم ارتكــاب الفعــل 

نياً، ينبع هذا احلظر من االلتزام امل نصوص عليه صراحًة مبنع ارتكاب أفعال املوصوف. 
دة اجلماعية. ومما يقتضـــــــيه هذا االلتزام من الدول األطراف أن تســـــــتخدم الوســـــــائل  اإل

خيضعون   املتاحة هلا، يف الظروف اليت ترد الحقاً بتفصيل أدق يف هذا احلكم، ملنع من ال
دة اجلماعية لسلطتها املباشرة من أشخاص أو مجاعات من ارتكاب فعل من أفعال ا إل

ب املفارقة  أو أي فعل من األفعال األخرى املذكورة يف املادة الثالثة. ولذا ســـيكون من 
دة اجلماعية على أيدي أشـــــــــــــــخاص هلا  أن تكون الدول ملزمة مبنع ارتكاب جرمية اإل
عليهم نفوذ معني، ما داموا يف دائرة ســلطتها، دون أن يكون حمظوراً على الدول نفســها 

اب هذه األفعال عن طريق األجهزة التابعة هلا أو عن طريق أشـــــــــــخاص خيضـــــــــــعون ارتك
م إىل الدولة املعنية مبوجب القانون  لســــــــــلطتها الصــــــــــارمة حبيث ميكن أن تُعزى تصــــــــــرفا
لضــرورة حظر ارتكاب  دة اجلماعية  ختصــار، يقتضــي االلتزام مبنع جرمية اإل الدويل. و

دة اجلماعية"   .)١٩٥(أفعال اإل
وقررت احملكمة أيضــاً أن االلتزام املوضــوعي الذي يتجلى يف املادة األوىل ال ينحصــر، يف   )١٠(

ظــاهره، يف اإلقليم، وإمنــا ينطبق، بــدًال من ذلــك، على "الــدولــة حيثمــا كــان جيوز هلــا التصـــــــــــــــرف 
اللتزام املعين"  أو   .)١٩٦(القدرة على التصرف على حنو مناسب للوفاء 
ــذا االل  )١١( تزام بعــدم ارتكــاب هــذه األفعــال ينطوي بشـــــــــــــــكــل مبــاشـــــــــــــــر على وأي إخالل 

مســؤولية الدولة إذا كان الســلوك املعين يعزى إىل الدولة وفقاً لقواعد مســؤولية الدول. ويف الواقع، 
دة اجلماعيةمنع جرمية ويف ســـــــــــــــياق النزاعات اليت قد تنشـــــــــــــــأ مبوجب اتفاقية  واملعاقبة عليها  اإل

تاســـــعة، يف مجلة أمور، إىل النزاعات "املتصـــــلة مبســـــؤولية دولة ما عن ، تشـــــري املادة ال١٩٤٨  لعام
دة مجاعية". وعلى الرغم من أن اتفاقية  دة اجلماعية منع جرمية إ  ١٩٤٨  واملعاقبة عليها لعاماإل

دة اجلماعية،  حمكمة العدل الدولية على أن  تشــــــــــددتركز كثرياً على حماكمة األفراد عن جرمية اإل
انتهـاك للقـانون الدويل  هولتزام منع هذه اجلرمية ليس انتهـاكاً جنـائيـًا من الدولة، بل اإلخالل 

__________ 

 .١٦٦، الفقرة ١١٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٩٤(
  املرجع نفسه.  )١٩٥(
  .١٨٣، الفقرة ١٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٩٦(
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ج احملكمة مع اآلراء اليت ســــــــــبق للجنة أن أعربت )١٩٧(ترتتب عليه مســــــــــؤولية الدول . ويتســــــــــق 
بشــــــــــأن مســــــــــؤولية الدول عن األفعال غري  ٢٠٠١ ، مبا يف ذلك يف شــــــــــرحها مواد عام)١٩٨(عنها

حيث ورد فيها: "يف احلاالت اليت يرتكب فيها موظفو الدولة جرائم ضد القانون  املشروعة دولياً،
الدويل كثرياً ما تكون الدولة نفســــــــــــها مســــــــــــؤولة عن ارتكاب هذه األفعال أو عن عدم منعها أو 

  .)١٩٩(املعاقبة عليها"
تق ، يقع على عا٤من مشـــــروع املادة  ١نياً، مبوجب التعهد املنصـــــوص عليه يف الفقرة   )١٢(

ن تســـــتخدم الوســـــائل املتاحة هلا ... ملنع من ال خيضـــــعون لســـــلطتها املباشـــــرة من  الدول التزام "
احلالة، ال يتوقع من الدولة هذه . ويف )٢٠٠(أشـــــــــــــــخاص أو مجاعات من ارتكاب" هذه األفعال

الطرف ســــــــــوى بذل قصــــــــــارى جهدها (معيار بذل العناية الواجبة) عندما متلك "القدرة على أن 
لفعل" تؤثر فعل دة مجاعية أو ارتكبوها  ياً يف تصـــــــــــرفات األشـــــــــــخاص الذين ُحيتمل أن يرتكبوا إ

ألشخاص أو اجلماعات املعنية من  وهذا يتوقف بدوره على ما يربط الدولة الطرف من صالت 
لتحليل هذا )٢٠١(الناحيتني اجلغرافية والســـــــــياســـــــــية أو غريمها . وقد تناولت حمكمة العدل الدولية 

ملنع املنصــــــوص عليه يف اتفاقية  املعيار اللتزام  دة اجلماعية منع جرمية املتعلق  واملعاقبة عليها اإل
  على النحو التايل: ١٩٤٨لعام 

"من الواضــــــــح أن االلتزام املقصــــــــود هو التزام ببذل العناية الواجبة وليس التزاماً   
لنجــــاح، مهمــــا كــــانــــت بتحقيق نتيجــــة، مبعىن أن الــــدولــــة ال ميكن أن تكون ملزمــــة 

دة اجلماعية: بل إن االلتزام الواقع على الدول األطراف  الظروف، يف منع ارتكاب اإل
دة اجلماعية  دف منع اإل هو أن تســـتخدم مجيع الوســـائل املتاحة هلا على حنو معقول 
ن بقدر اإلمكان. وال تتحمل الدولة املســـــــــؤولية جملرد عدم حتقُّق النتيجة املنشـــــــــودة؛ ولك

ترتتب عليها هذه املســــــــؤولية إن هي ختلفت بوضــــــــوح عن اختاذ مجيع ما يدخل ضــــــــمن 
إلمكان أن تســـــهم  دة اجلماعية، واليت كان  ســـــلطتها من التدابري الالزمة ملنع وقوع اإل
دة. ويف هــذا الســـــــــــــــيــاق، يكون ملفهوم "العنــايــة الواجبــة" الــذي  يف منع وقوع جرميــة اإل

لغة. إذ تطبَّق معايري خمتلفة عند تقييم ما إذا يســــــتدعي تقييماً من حيث ما هيته، أمهية 
اللتزام املعين. ومن الواضـــــــــــــــح أن املعيار  كانت الدولة قد بذلت العناية الواجبة للوفاء 
لفعل  لقدرة على التأثري  األول الذي خيتلف اختالفاً كبرياً من دولة إىل أخرى يتصــــــــل 

ا يف عمل األشـــخاص الذين حيتمل أن ي دة اجلماعية، أو الذين يرتكبو رتكبوا جرمية اإل
ا، يف مجلة أمور، على املسافة اجلغرافية اليت تفصل  فعًال. وتعتمد هذه القدرة يف حد ذا

__________ 

ة متاماً من حيث طبيعتها (رأت احملكمة أن املســـؤولية الدولية "خمتلف ١٦٧، الفقرة ١١٤املرجع نفســـه، الصـــفحة   )١٩٧(
 عن املسؤولية اجلنائية").

تنتجــت اللجنــة (حيــث اســـــــــــــــ ٢٤٨، الفقرة ١٣٣، اجمللــد الثــاين (اجلزء الثــاين)، الصـــــــــــــــفحــة ١٩٩٨حوليــة ...   )١٩٨(
دة اجلماعية "مل تنص على جناية الدولة أو املسؤولية اجلنائ أن ا التاسعة املتعلقة اتفاقية منع اإل ية للدول يف ماد

  مبسؤولية الدول").
  .٥٨ن شرح املادة م ٣، الفقرة ١٤٢، الصفحة والتصويب زء الثاين)، اجمللد الثاين (اجل٢٠٠١حولية ...   )١٩٩(
)٢٠٠(  Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia 

and Herzegovina v. Serbia and Montenegro)، ) يف الصــــفحة ، ٤٣الصــــفحة ، )أعاله ١٨٨انظر احلاشــــية
 .١٦٦الفقرة ، ١١٣

  .٤٣٠، الفقرة ٢٢١املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠١(
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الدولة املعنية عن مســـــــرح األحداث، وعلى قوة الروابط الســـــــياســـــــية، وكذلك على مجيع 
واجلهات الفاعلة الرئيســـــــــــــــية يف أنواع الروابط األخرى اليت تقوم بني ســـــــــــــــلطات الدولة 

األحداث. وال بد أيضـــــــــاً من تقييم قدرة الدولة على التأثري وفق معايري قانونية، ألن من 
الواضح أن كل دولة ال جيوز أن تتصرف إال ضمن حدود ما يسمح به القانون الدويل؛ 

ختالف موقفهــا القــانوين ا خلــاص من وبنــاًء عليــه، قــد ختتلف قــدرة الــدولــة على التــأثري 
دة اجلمــاعيــة. ويف املقــابــل،  احلــاالت واألشـــــــــــــــخــاص الــذين يواجهون خطر أو واقع اإل

ا حىت  ال يهم أن تدعي الدولة اليت تكون مســـــــؤوليتها على احملك، أو حىت أن تثبت، أ
لو اســــــــــتخدمت كل الوســــــــــائل املعقولة املتاحة هلا فإن هذه الوســــــــــائل ما كانت لتكفي 

دة اجلماعية. ففضــــــًال عن صــــــعوبة إثبات هذا األمر عموماً، للحيلولة دون ارتكاب اإل
اللتزام ببذل العناية الواجبة، وهذا صحيح ما فهو ال دام أنه   عالقة له مبسألة اإلخالل 

ميكن اســــــــــتبعاد أن اجلهود املتضــــــــــافرة اليت تبذهلا دول متعددة، متتثل كل واحدة منها  ال
دة  لتزام املنع، ميكن أن تؤدي إىل حتقيق النتيجــــة املتوخــــاة، أي جتنــــب ارتكــــاب اإل

  .)٢٠٢(اجلماعية، واليت ال تكفي جهود دولة واحدة لتحقيقها"
اللتزام مبنع  ويف الوقت نفســــه، رأت احملكمة أن "الدولة ال ميكن أن تعترب مســــؤولة عن اإلخالل 

دة اجلماعية فعًال" دة اجلماعية إال إذا ارُتكبت اإل   .)٢٠٣(اإل
 ٤من مشـــــــروع املادة  ١، وفقاً ملا ورد أعاله، يُلزم التعهد املنصـــــــوص عليه يف الفقرة لثاً   )١٣(

ن تواصــل بنشــاط ويف وقت مبكر التدابري الرامية إىل املســاعدة على منع حدوث اجلرمية،  الدول 
من قبيل اختاذ "اإلجراءات التشــــــــريعية أو اإلدارية أو القضــــــــائية أو أي إجراءات أخرى فعالة ملنع 
اجلرائم ضــــــــد اإلنســــــــانية يف أي إقليم خاضــــــــع لواليتها"، على النحو املبني يف الفقرة الفرعية (أ). 

وغريه من ضــــروب  من اتفاقية مناهضــــة التعذيب ٢من املادة  ١وهذا النص مســــتوحى من الفقرة 
ذ كل ، اليت تنص على أن: "تتخ١٩٤٨املعاملة أو العقوبة القاســية أو الالإنســانية أو املهينة لعام 

دولة طرف إجراءات تشـــــــــــــــريعية أو إدارية أو قضـــــــــــــــائية فعالة أو أية إجراءات أخرى ملنع أعمال 
  .)٢٠٤(التعذيب يف أي إقليم خيضع الختصاصها القضائي"

ات أخرى" لتعزيز أي إجراءات أخرى ملنع" بدالً من جمرد عبارة "إجراءوتستخدم عبارة "  )١٤(
ملنع. وتعين كل فكرة أن التـــدابري املعنيـــة يف هـــذا احلكم مـــة "فعـــالـــة" أنـــه يتوقع من ال تتعلق إال 

ا قيد املراجعة، وأن حتســنها، إذا كانت قاصــرة، عن طريق اختاذ   الدولة أن تُبقي التدابري اليت اختذ
وغريه من  مناهضــة التعذيب وعند التعليق على احلكم املشــابه الوارد يف اتفاقية .تدابري أكثر فعالية
، أفادت جلنة مناهضــــة ١٩٤٨و العقوبة القاســــية أو الالإنســــانية أو املهينة لعام ضــــروب املعاملة أ

ن:   التعذيب 
زالــة مجيع العقبــات القــانونيــة أو العقبــات األخرى اليت    الــدول األطراف ملزمــة 

ختاذ تدابري إجيابية فعالة لضـــــمان  حتول دون القضـــــاء على التعذيب وإســـــاءة املعاملة، و
__________ 

 املرجع نفسه.  )٢٠٢(
زء الثاين) والتصــــويب، ، اجمللد الثاين (اجل٢٠٠١حولية ... ؛ وانظر ٤٣١، الفقرة ٢٢١املرجع نفســــه، الصــــفحة   )٢٠٣(

: ٣الفقرة ، ١٤املادة ، ياً (مشــــــاريع املواد املتعلقة مبســــــؤولية الدول عن األفعال غري املشــــــروعة دول ٣١  الصــــــفحة
ً معيناً عند وقوع هذا احلد   ث")."يقع خرق اللتزام دويل يتطلب من الدولة أن متنع حد

  . ١الفقرة ، ٢اتفاقية مناهضة التعذيب، املادة   )٢٠٤(
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لوك وتكّرره بشـــكل فعال. كما أن الدول األطراف ملزمة مبواصـــلة منع حدوث هذا الســـ
اســــــتعراض وحتســــــني قوانينها الوطنية وأدائها مبوجب االتفاقية وفقاً للمالحظات اخلتامية 
للجنة وآرائها املعتمدة بشـــــــــــــــأن البالغات الفردية. وإذا ما عجزت التدابري املعتمدة من 

ثل يف القضـــــــــــــــاء على أعمال التعذيب، فإن قبل الدولة الطرف عن حتقيق اهلدف املتم
عتماد تدابري جديدة أكثر فعالية"   . )٢٠٥(االتفاقية تقضي بتنقيح هذه التدابري و/أو 

ألنواع احملــددة من التــدابري اليت ينبغي أن تتخــذهــا أي دولــة، اعتمــد جملس   )١٥( وفيمــا يتعلق 
دة ٢٠١٥حقوق اإلنســـان يف عام  بشـــأن أنواع  التوضـــيحاتيقدم بعض  )٢٠٦(قراراً بشـــأن منع اإل

دة اجلمــاعيــةجرميــة التــدابري املتوقع اختــاذهــا لتنفيــذ املــادة األوىل من اتفــاقيــة منع  واملعــاقبــة عليهــا  اإل
. وجاء يف هذا القرار، من بني ما جاء فيه: (أ) تكرار لتأكيد "مســــــــــــــؤولية كل دولة ١٩٤٨  لعام

دة اجلماع ا من اإل ية، وهي مسؤولية تستلزم منع هذه اجلرمية، مبا يف ذلك مبفردها عن محاية سكا
ســــتخدام الوســــائل املالئمة والضــــرورية" ا،  (ب) تشــــجيع "الدول  ؛)٢٠٧(منع التحريض على ارتكا

دة اجلماعية عن طريق تطوير اخلربة الفنية الفردية وإنشــــــــاء  ا على منع اإل األعضــــــــاء على بناء قدر
لوقايةمكاتب مالئمة داخل احلكومات لت ؛ (ج) تشــــــــــــــجيع "الدول على )٢٠٨(عزيز العمل املتعلق 

دة اجلماعية، ميكنها أن تتعاون وتتبادل املعلومات  النظر يف تعيني جهات تنســــــــــــــيق تُعىن مبنع اإل
دة اجلماعية ومع  وأفضــــل املمارســــات فيما بينها ومع املســــتشــــار اخلاص لألمني العام املعين مبنع اإل
  .)٢٠٩(ملختصة ومع اآلليات اإلقليمية ودون اإلقليمية"هيئات األمم املتحدة ا

ت   )١٦( ويف الســـــياق اإلقليمي، ال تتضـــــمن االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنســـــان واحلر
التفاقية، لكن احملكمة  ب أي التزام صريح )٢١٠(١٩٥٠األساسية لعام  "منع" االنتهاكات املاسة 

ا تتضــمن هذا  ٢من املادة  ١ األوروبية حلقوق اإلنســان فســرت الفقرة (بشــأن احلق يف احلياة) 
االلتزام وتقتضي اختاذ تدابري مناسبة مثل "وضع إطار قانوين وإداري مناسب لردع ارتكاب اجلرائم 
لية إلنفاذ القانون من أجل منع انتهاك هذه األحكام وقمعه واملعاقبة  ضـــد األشـــخاص، ودعمه 

ن التزام الــدولــة الطرف يف هــذا الصــــــــــــــــدد . ويف الوقــت نفســــــــــــــــه، اع)٢١١(عليــه" رتفــت احملكمــة 
__________ 

ئق الرمسيف  ،٢ادة امل من ٤الفقرة  ) بشأن تنفيذ٢٠٠٧(٢انظر جلنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم   )٢٠٥( ية الو
  .، املرفق السادس)A/63/44( ٤٤للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، امللحق رقم 

ئق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الســــــــــــبعون، املتقرير جملس حقوق اإلنســــــــــــان،   )٢٠٦( ، (A/70/53) ٥٣لحق رقم الو
  .٢٠١٥آذار/مارس  ٢٧، الذي اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف ٢٨/٣٤الفصل الثاين، القرار 

 .٢املرجع نفسه، الفقرة   )٢٠٧(
  .٣املرجع نفسه، الفقرة   )٢٠٨(
  .٤املرجع نفسه، الفقرة   )٢٠٩(
)٢١٠(  Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (Rome, 4 November 

1950), United Nations, Treaty Series, vol. 213, No. 2889, p. 221 ســم "االت فاقية (يشــار إليها فيما يلي 
  .األوروبية حلقوق اإلنسان)

)٢١١(  Makaratzis v. Greece, Application No. 50385/99, Judgment of 20 December 2004, Grand Chamber, 

European Court of Human Rights, ECHR 2004-XI, para. 57; see Kiliç v. Turkey, Application No. 

22492/93, Judgment of 28 March 2000, European Court of Human Rights, ECHR 2000-III, para. 62 
الم ٢من املادة  ١ة إىل أن الفقرة (خلصــــــــــــــــت احملكمـ لزام الدولة الطرف  تنـاع عن إزهاق األرواح ال تكتفي 

ختاذ اخلطوات املناســــــــبة ضــــــــمن نظامها ا لقانوين احمللي لصــــــــون حياة عمداً وخارج القانون، وإمنا تلزمها أيضــــــــاً 
  أولئك الذين خيضعون لواليتها).
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ملثل، وعلى الرغم من أن االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنســــــــــــــان لعام)٢١٢(حمدود  )٢١٣(١٩٦٩  . و
التفاقية، رأت حمكمة البلدان األمريكية  ب تتضـــــــمن التزاماً صـــــــرحياً  ال "منع" االنتهاكات املاســـــــة 

"ضمان" املمارسة احلرة والكاملة للحقوق  ب التزام الدول األطرافحلقوق اإلنسان، عند تفسريها 
أن هذا االلتزام ينطوي على "واجب املنع"، الذي يتطلب بدوره أن  )٢١٤(املكرســـــــــــــــة يف االتفاقية

  تّتخذ الدولة الطرف خطوات معينة. وأفادت احملكمة مبا يلي:
لسياسي واإلداري يشمل واجب املنع هذا كل الوسائل ذات الطابع القانوين وا  

والثقايف اليت تعّزز محاية حقوق اإلنســـــــان وتضـــــــمن اعتبار مجيع االنتهاكات أعماًال غري 
ا أن تفضــــــــي، لطبيعتها  قانونية ومعاملتها معاملة األعمال غري املشــــــــروعة اليت من شــــــــأ
ها عما يلحقهم  تلك، إىل معاقبة املسؤولني عنها وأن يرتتب عليها التزام بتعويض ضحا

لة بكل هذه التدابري، ما من إلمكان وضـــــــع قائمة مفصـــــــّ دامت تتباين  أضـــــــرار. وليس 
  . )٢١٥(بتباين قانون وظروف كل دولة من الدول األطراف

اً يف تفســــــــــــــري املادة  من اتفاقية البلدان األمريكية ملنع التعذيب  ٦واتّبعت احملكمة منطقاً مشــــــــــــــا
  .)٢١٦(١٩٨٥واملعاقبة عليه لعام 

توقف تدابري املنع احملددة اليت جيب أن تتخذها أي دولة معينة فيما يتعلق ومن مث، ســــــــــــت  )١٧(
ذه اجلرائم.  جلرائم ضـــــــد اإلنســـــــانية على الســـــــياق واملخاطر املاثلة أمام تلك الدولة فيما يتعلق 

__________ 

)٢١٢(  Mahmut Kaya v. Turkey, Application No. 22535/93, Judgment of 28 March 2000, First Section, 

European Court of Human Rights, ECHR 2000-III, para. 86  ت اليت تعرتض حفظ ("نظراً إىل الصــــــــعو
لســــلوك البشــــري، واخليارات العملي ة اليت جيب اّختاذها من حيث األمن يف اجملتمعات احلديثة، واســــتحالة التنبؤ 

ت واملوارد، ينبغي تفســــــــــــــري االلتزام اإلجيايب [يف املادة األول ال يفرض على الســــــــــــــلطات عبئاً  ] مبا١ ، الفقرة٢و
 ,Kerimova and others v. Russia, Application Nos. 17170/04ُيطاق أو غري متناســــــب"). انظر أيضــــــاً  ال

20792/04, 22448/04, 23360/04, 5681/05, and 5684/05, Final Judgment of 15 September 2011, First 

Section, European Court of Human Rights, para. 246; Osman v. the United Kingdom, Judgment of 

28 October 1998, Grand Chamber, European Court of Human Rights, Reports 1998-VIII, para. 116.  
)٢١٣(  American Convention on Human Rights: “Pact of San José. Costa Rica” (San Jose, 22 November 

1969), Organization of American States, Treaty Series, vol. 1144, No. 17955, p. 123.  
ت على مــا يلي: "تتعهــد الــدول األطراف يف هــذه االتفــاقيــة  ١من املــادة  ١تنص الفقرة   )٢١٤( ن حترتم احلقوق واحلر

ا يف هذه االتفاقية وأن تكفل جلميع األشــــخاص اخلاضــــعني لواليتها حرية مم ت املعرتف  ارســــة تلك احلقوق واحلر
قوق اإلنســــان والشــــعوب تنص حلمن امليثاق األفريقي  ١ة دون أي متييز". وجتدر اإلشــــارة إىل أن املاد مةممارســــة 

ت الواردة يف امليثـــاق حلقوق والواجبـــات واحلر ختـــاذ اإلجراءات  على أن الـــدول األطراف "تعرتف ...  وتتعهـــد 
جنول") (نريويب، . امليثاق األفريقي حلقوق اإلنســـــان والشـــــعوب ("ميالتشـــــريعية وغريها من أجل تطبيقها"  ٢٧ثاق 

  .United Nations, Treaty Series, vol. 1520, No. 26363, p. 217 )،١٩٨١يران/يونيه حز 
)٢١٥(  Velásquez-Rodríguez v. Honduras, Judgment of 29 July 1988 (Merits), Inter-American Court of 

Human Rights, Series C, No. 4, para. 175 ؛ انظر أيضــــــــــــــــــــــًاGómez-Paquiyauri Brothers v. Peru, 

Judgment (Merits, Reparations and Costs), Inter-Am. CHR (ser. C), No. 110, Inter-m. CHR, 8 July 

2004, para. 155; Juan Humberto Sánchez v. Honduras, Judgment of 7 June 2003 (Preliminary 

Objection, Merits, Reparations and Costs), Inter-American Court of Human Rights, Series C, No. 

99, paras. 137 and 142. 
)٢١٦(  Tibi v. Ecuador, Judgment of 7 September 2004 (Preliminary Objections, Merits, Reparations and 

Costs), Inter-American Court of Human Rights, Series C, No. 114, , para. 159 ً؛ انظر أيضــــاGómez-

Paquiyauri Brothers v. Peru ١٥٥أعاله)، الفقرة  ٢١٥، (انظر احلاشية.  
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ومثـل هذا االلتزام من شـــــــــــــــأنه يف العـادة أن يُلزم الدولة الطرف على األقل مبا يلي: (أ) اعتمـاد 
لطابع اإلجرامي للفعل وتعزيز الكشـــــف القوانني  والســـــياســـــات الوطنية الضـــــرورية إلذكاء الوعي 

املبكر عن أي احتمال الرتكابه؛ (ب) إخضــــــــــاع هذه القوانني والســــــــــياســــــــــات للمراجعة الدائمة 
لتزامات الدولة مبوجب  وحتسينها عند االقتضاء؛ (ج) اختاذ مبادرات لتوعية املوظفني احلكوميني 

ملواد؛ (د) تنفيذ برامج تدريبية ألفراد الشــــرطة واجليش وامليليشــــيات وأي موظفني معنيني مشــــاريع ا
آخرين عند االقتضــاء للمســاعدة يف منع ارتكاب اجلرائم ضــد اإلنســانية؛ (ه) مىت ارُتكب الفعل 

لتحقيق وحماكمة اجلناة أو تسليمهم، إذ ي التزامات أخرى  إن ذلك  احملظور، الوفاء حبسن نية 
تكون بعض  . وقد)٢١٧(من شــــــــأنه أن يردع ارتكاب أشــــــــخاص آخرين أفعاًال مماثلة يف املســــــــتقبل

املشــــروعة   التدابري، مثل برامج التدريب، قائمة أصــــالً يف الدولة للمســــاعدة على منع األفعال غري
جلرائم ضـــــــد اإلنســـــــانية (مثل القتل العمد أو التعذيب أو االغتصـــــــاب). والدولة ملزمة  املتصـــــــلة 

دعيم تلك التدابري، حســـــــــبما تقتضـــــــــيه الضـــــــــرورة، لكي متنع على وجه التحديد ارتكاب جرائم بت
اإلنسانية. وهنا أيضاً تثور املسؤولية الدولية للدولة إذا ختلفت الدولة عن بذل أفضل اجلهود   ضد

املمكنة لتنظيم األجهزة احلكومية واإلدارية، حســبما هو ضــروري ومناســب، لكي متنع إىل أقصــى 
  ر ممكن ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية.قد
ذ الدولة اإلجراءات إىل اختا ٤من مشـــــروع املادة  ١ الفرعية (أ) من الفقرة وتشـــــري الفقرة  )١٨(

رائم ضد اإلنسانية "يف أي التشريعية أو اإلدارية أو القضائية أو أي إجراءات أخرى فعالة ملنع اجل
غطي أيضاً األنشطة إقليم دولة ما فحسب، بل تإقليم خاضع لواليتها ". وال تغطي هذه الصيغة 

ا يف إقليم آخر خاضع لوالية الدولة. ومثلما أوضحت اللجن   ة سابقاً، فإن ذلكاليت ُيضطلع 

__________ 

ان، انظر اللجنة املعنية لالطالع على تدابري مماثلة فيما يتعلق مبنع أنواع حمددة من انتهاكات حقوق اإلنســــــــــــــــ  )٢١٧(
ة والدعاية، ية الفعال) بشــــــــــأن األجهزة الوطن١٩٨٨(٦لقضــــــــــاء على التمييز ضــــــــــد املرأة، التوصــــــــــية العامة رقم 

ن  ئق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة واألربعون، املل ،٢-١الفقر )، الفصــــــــــــل A/43/38( ٣٨حق رقم الو
لقضــاء على التمييز ضــد املرأة٧٧٠اخلامس، الفقرة  بشــأن  )١٩٩٠(١٥، التوصــية العامة رقم ؛ واللجنة املعنية 

 ،ملناعة املكتســـــب (اإليدز)جتنب التمييز ضـــــد املرأة يف االســـــرتاتيجيات الوطنية التقاء ومكافحة متالزمة نقص ا
؛ واللجنة ٤٣٨لفقرة ا، الفصــــــــل الرابع، )A/45/38( ٣٨الدورة اخلامســــــــة واألربعون، امللحق رقم ، املرجع نفســــــــه

لقضـــــاء على التمييز ضـــــد املرأةاملعني  ،٩ف ضـــــد املرأة، الفقرة ) بشـــــأن العن١٩٩٢(١٩ ، التوصـــــية العامة رقمة 
جلنة حقوق الطفل، ، الفصـــــــــل األول؛ و )A/47/38( ٣٨الدورة الســـــــــابعة واألربعون، امللحق رقم  املرجع نفســـــــــه،
، الدورة التاســـــــــعة نفســـــــــه رجعامل، ٩) بشـــــــــأن التدابري العامة لتنفيذ االتفاقية، الفقرة ٢٠٠٣(٥ التعليق العام رقم

نســـــــان، التعليق العام ، املرفق احلادي عشـــــــر؛ واللجنة املعنية حبقوق اإل)A/59/41( ٤١واخلمســـــــون، امللحق رقم 
 ،املرجع نفســــــــــه، العهد االلتزام القانوين العام املفروض على الدول األطراف يف) بشــــــــــأن طبيعة ٢٠٠٤(٣١  رقم

وجلنة حقوق الطفل،  ، اجمللد األول، املرفق الثالث؛)A/59/40( ٤٠الدورة التاســـــــــــــــعة واخلمســـــــــــــــون، امللحق رقم 
يهم خارج بلدهم املنشأ، طفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذو ) بشأن معاملة األ٢٠٠٥(٦ التعليق العام رقم

رفق الثاين؛ وجلنة ، امل)A/61/41( ٤١الدورة احلادية والســـــــــــتون، امللحق رقم  ،املرجع نفســـــــــــه ،٦٣-٥٠  الفقرات
نصـــــري يف إدارة وســــري بشـــــأن منع التمييز الع )٢٠٠٥(٣١ القضـــــاء على التمييز العنصـــــري، التوصـــــية العامة رقم

، الفصـــــــــــل )A/60/18( ١٨الدورة الســـــــــــتون، امللحق رقم  ،املرجع نفســـــــــــه، ٥  عمل نظام العدالة اجلنائية، الفقرة
االنتصاف واجلرب لضحا  ق يف؛ وانظر أيضاً املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن احل٤٦٠التاسع، الفقرة 

لدويل اإلنساين، قرار اجلمعية ااالنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقانون 
حرتام وضمان احرتام (أ) ("االلت٣ املبدأ، املرفق، ٢٠٠٥سمرب كانون األول/دي  ١٦املؤرخ  ٦٠/١٤٧العامة  زام 

ليه يف جمموعات القوانني وإعمال القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين، كما هو منصوص ع
من التدابري املناســــبة وغريها  ذات الصــــلة، يشــــمل أموراً منها واجب: (أ) [أن] تتخذ التدابري التشــــريعية واإلدارية

  املالئمة ملنع وقوع االنتهاكات").
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يغطي األوضـــــــاع اليت متارس فيها الدولة الوالية حبكم الواقع حىت إن كانت تفتقر إىل   
والضم غري املشروع. وميكن أن يشار  الوالية حبكم القانون كما يف حاالت التدخل واالحتالل

. ففي هذه الفتوى، بعد ميبيايف قضــــية  ]حمكمة العدل الدولية[يف هذا اخلصــــوص إىل فتوى 
أن رأت احملكمة أن جنوب أفريقيا مســــــــــــؤولة عن إجياد وإبقاء وضــــــــــــع أعلنت احملكمة أنه غري 

ميبيا، رأت رغم مشـــروع، وبعد أن وجدت أن على جنوب أفريقيا التزاماً بســـحب  ا من  إدار
ميبيا حبكم الواقع   .)٢١٨(ذلك أن بعض النتائج القانونية ترتبط بسيطرة جنوب أفريقيا على 

، يقع على عاتق ٤من مشــــروع املادة  ١رابعاً، مبوجب التعهد املنصــــوص عليه يف الفقرة   )١٩(
تباع بعض أشـــكال التعاون، ليس فقط بعضـــها مع بعض، ب ل أيضـــاً مع منظمات، الدول التزام 

مثل األمم املتحدة، واللجنة الدولية للصـــــــليب األمحر، واالحتاد الدويل جلمعيات الصـــــــليب األمحر 
ن تتعاون يف منع اجلرائم ضـــد اإلنســـانية، يف املقام األول،  .واهلالل األمحر وينشـــأ واجب الدول 

 إىل أن أحد مقاصـــــــد امليثاق ، اليت تشـــــــري)٢١٩(من ميثاق األمم املتحدة ١من املادة  ٣الفقرة  من
هو "حتقيق التعاون الدويل على حل املســـــــــائل الدولية ذات الصـــــــــبغة ... اإلنســـــــــانية وعلى تعزيز 
ت األســــــاســــــية للناس مجيعاً والتشــــــجيع على ذلك". وفضــــــًال عن  احرتام حقوق اإلنســــــان واحلر

ن يقوموا، منفردين من امليثا ٥٦و ٥٥ذلك، يتعهد مجيع أعضـاء األمم املتحدة، يف املادتني  ق "
لتعاون مع اهليئة إلدراك" مقاصـــــد معينة، مبا فيها "أن يشـــــيع يف العامل احرتام   أو مشـــــرتكني، ... 

ت األســاســية للجميع". وفيما خيص منع اجلرائم ضــد اإلنســانية على وجه  حقوق اإلنســان واحلر
بشـــأن التعاون الدويل يف  ١٩٧٣م التحديد، اعرتفت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف مبادئها لعا

رتكاب جرائم حرب وجرائم ضـــــــــد اإلنســـــــــانية واعتقاهلم وتســـــــــليمهم ومعاقبتهم،  تعّقب املذنبني 
لتعاون بني الدول والعمل على صــعيد الدولة من أجل منع ارتكاب جرائم  مبســؤولية عامة تتعلق 

لة ما أعلنت، مبدأ "أن تتعاون احلرب واجلرائم ضــــــــــــد اإلنســــــــــــانية. وأعلنت اجلمعية العامة، يف مج
الدول بعضــــــها مع بعض، على أســــــاس ثنائي ومتعدد األطراف، بغية وقف جرائم احلرب واجلرائم 
ضـــــــــــد اإلنســـــــــــانية واحليلولة دون وقوعها، وتتخذ على كال الصـــــــــــعيدين الداخلي والدويل التدابري 

  .)٢٢٠(الالزمة هلذا الغرض"
إىل أن على  ٤مشــــروع املادة من  ١الفقرة ) من ونتيجة ذلك، تشــــري الفقرة الفرعية (ب  )٢٠(

الدول التعاون بعضـــــــــــها مع بعض ملنع اجلرائم ضـــــــــــد اإلنســـــــــــانية والتعاون مع املنظمات احلكومية 
الدولية املعنية. ويرمي مصـــطلح "املعنية" إىل بيان أن التعاون مع أي منظمة دولية حكومية بعينها 

__________ 

من مشـــــــــــاريع املواد  ١دة من شـــــــــــرح املا ١٢، اجمللد الثاين (اجلزء الثاين) والتصـــــــــــويب، الفقرة ٢٠٠١حولية ...   )٢١٨(
ر القانونية للجنة (تســتشــهد ا ١٩٤املتعلقة مبنع الضــرر العابر للحدود الناجم عن أنشــطة خطرة، الصــفحة  آل

ميبيا (أفريقيا اجلاملرتتبة  نوبية الغربية) رغم قرار جملس لنســـــــــــــــبة للدول على اســـــــــــــــتمرار وجود جنوب أفريقيا يف 
؛ انظر أيضــاً )Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971, p. 16, at p. 54 para. 118())، ١٩٧٠(٢٧٦األمن 

من مشــــــــــاريع  ٢ ملبدأا) من شــــــــــرح ٢٥( ، الفقرة٨٦، اجمللد الثاين (اجلزء الثاين)، الصــــــــــفحة ٢٠٠٦حولية ... 
 Legality of theطرة؛ خاملبادئ املتعلقة بتوزيع اخلســــــــــارة يف حالة الضــــــــــرر العابر للحدود الناجم عن أنشــــــــــطة 

Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 226, at p. 242 para. 

ا" للدول بكفالة أن حترتم األنشطُة اليت جتري ضمن "و (تشري إىل "االلتزام العام  29 اليتها القضائية وحتت سيطر
ا الوطنية").   بيئَة الدول األخرى أو املناطق الواقعة خارج نطاق سيطر

 ).١٩٤٥حزيران/يونيه  ٢٦ميثاق األمم املتحدة (سان فرانسيسكو،   )٢١٩(
رتكاب  )٢٢٠( اعتقاهلم وتســـــــــــليمهم و جرائم حرب وجرائم ضـــــــــــد اإلنســـــــــــانية  مبادئ التعاون الدويل يف تعقب املذنبني 

  .٣لفقرة ا، ١٩٧٣كانون األول/ديسمرب   ٣) املؤرخ ٢٨-(د٣٠٧٤ومعاقبتهم، قرار اجلمعية العامة 
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، وعالقة الدولة بتلك املنظمة، والســــــــــــياق الذي ســــــــــــيتوقف على مجلة أمور منها وظائف املنظمة
تنشــــــأ فيه ضــــــرورة التعاون. وفضــــــًال عن ذلك، تنص الفقرة الفرعية (ب) على أن تتعاون الدول، 
حســــــــب االقتضــــــــاء، مع منظمات أخرى. وتشــــــــمل هذه املنظمات املنظمات غري احلكومية اليت 

 بلدان معينة. وتســـــــــــــتخدم عبارة ميكن أن تؤدي دوراً مهماً يف منع اجلرائم ضـــــــــــــد اإلنســـــــــــــانية يف
"حســـــب االقتضـــــاء" لبيان أن واجب التعاون، عالوًة على كونه ســـــياقّي املنحى، ال يســـــري على 

  يسري على الدول واملنظمات احلكومية الدولية املعنية. تلك املنظمات بقدر ما
ي ظروف  ٤من مشروع املادة  ٢وتشري الفقرة   )٢١( استثنائية كمربر إىل أنه ال جيوز التذرع 

وغريه من  من اتفاقية مناهضـــة التعذيب ٢من املادة  ٢للجرائم. وهذا النص مســـتوحى من الفقرة 
، لكنه نـُّقح ليناســــــب ســــــياق )٢٢١( ضــــــروب املعاملة أو العقوبة القاســــــية أو الالإنســــــانية أو املهينة

حلرب" ب ديد  عبارة "النزاع املسلح" اجلرائم ضد اإلنسانية. واسُتعيض عن عبارة "حالة حرب أو 
. وفضـــًال عن ذلك، اســـُتخدمت عبارة "من قبيل" للتشـــديد على ٢مثلما جرى يف مشـــروع املادة 

  أن األمثلة املقدمة ال يراد منها أن تكون حصرية.
وتوجد صــــــــــــيغة مماثلة يف معاهدات أخرى تتناول اجلرائم اخلطرية على املســــــــــــتوى العاملي   )٢٢(
من االتفاقية الدولية حلماية مجيع  ١من املادة  ٢ملثال، تتضـــمن الفقرة على ســـبيل افاإلقليمي.   أو

ا شأن املادة )٢٢٢(صيغة مماثلة ٢٠٠٦األشخاص من االختفاء القسري لعام  من اتفاقية  ٥، شأ
  .)٢٢٣(البلدان األمريكية ملنع التعذيب واملعاقبة عليه

ا كُ   )٢٣( سلوب ميكن وإحدى مزا هذه الصيغة فيما خيص اجلرائم ضد اإلنسانية هي أ تبت 
ت نفســـــــــــه، تتناول ســـــــــــلوك األطراف الفاعلة من الدول أو من غري الدول. ويف الوق على ينطبقأن 

ملنع  ل، يف ســــياق الدفوع اليت وليس، على ســــبيل املثاوحده الفقرة هذه املســــألة يف ســــياق االلتزام 
ا يف دعوى جنائية أو ألسباب أخرى من أجل نفي املسميك   ؤولية اجلنائية.ن لشخص االحتجاج 

    ٥ املادة
  القسرية اإلعادة عدم

أن  أو (ترده)أن تعيده   ال جيوز ألي دولة أن تطرد أي شـــــــــــــــخص أو  -١    
توافرت لديها  دولة أخرى، إذاالقضــــــــــائية لوالية لل خاضــــــــــعتقدمه إىل إقليم   مه أوتســــــــــلّ 

ن هذا الشـــــخص ســـــيكون يف خطر التعرضوجيهأســـــباب  جلرمية  ة تدعو إىل االعتقاد 
  ضد اإلنسانية.

__________ 

ية ظروف اســــــتثنا( ٢، الفقرة ٢املادة  ،اتفاقية مناهضــــــة التعذيب  )٢٢١( ً كانت، ســــــواء أكانت "ال جيوز التذرع  ئية أ
حلرب أو عدم اســـتقرار ســـياســـي داخلي أوهذه الظروف حال ديداً  ن حاالت الطوارئ مأية حالة   ة حرب أو 

  ).العامة األخرى كمربر للتعذيب"
ي ظرف ( ٢، الفقرة ١املادة  ،االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري  )٢٢٢( "ال جيوز التذرع 

نعدام االســـــــــتقرار الســـــــــياســـــــــي  اســـــــــتثنائي كان، ســـــــــواء تعلق األمر حبالة حرب ندالع حرب، أو  أو التهديد 
ية حالة استثناء أخرى، لتربير االختفاء القسري"   ).الداخلي، أو 

)٢٢٣(  Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture،  ٥املــادة ) ال جيوز التـــذرع بوجود ظروف"
حلرب، أو حالة ت أو مثل حالة احلرب، أو التهديد  الصــــراعات الداخلية،   احلصــــار أو الطوارئ، أو االضــــطرا

ت الدســــــــتورية، أو عدم االســــــــتقرار الســــــــياســــــــي الداخلي، أو غري ذلك من حاالت  لضــــــــما أو تعليق العمل 
  ).الطوارئ أو الكوارث العامة أو التسليم به كمربر جلرمية التعذيب"
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 إذا كانت هذه األســــــــــباب  تراعي الســــــــــلطات املختصــــــــــة، لتحديد ما  -٢    
بت يف ذلك، يف حالة االنطبا  متوافرة، مجيع االعتبارات ذات الصلة، مبا ق، وجود منط 

تهاكات جسيمة ان ماعية حلقوق اإلنسان أواجل الصارخة أو  من االنتهاكات الفادحة أو
  ة املعنية.لدولالقضائية لوالية لل اخلاضعللقانون الدويل اإلنساين يف اإلقليم 

   الشرح    
 ، تنص٤ادة انســــــــــــــجاماً مع اهلدف الواســــــــــــــع املتمثل يف املنع الذي تناوله مشــــــــــــــروع امل  )١(

خص إىل إقليم أي شـــعلى إرســـال أي دولة  على عدم جواز إقدام ٥من مشـــروع املادة  ١  الفقرة
ن هذا ة تدعو إىل اوجيهأســـباب  مىت وجدتدولة أخرى القضـــائية لوالية اليقع ضـــمن  العتقاد 

 عدممبدأ كم . وعليه، يستخدم هذا احلالشخص سيكون يف خطر التعرض جلرمية ضد اإلنسانية
  .يةملنع تعرض األشخاص يف ظروف معّينة جلرائم ضد اإلنسان القسرية اإلعادة

كل دولة بعدم إعادة أي شـــخص إىل دولة   القســـرية اإلعادة عدممبدأ يُلزِم وبصـــفة عامة،   )٢(
ن هذا الشــخص ســيكون يف خطر التعرض وجيهأســباب  أخرى مىت وجدت ة تدعو إىل االعتقاد 

لالضـــطهاد أو ألي ضـــرر حمدد آخر. وقد أُدرج هذا املبدأ يف معاهدات شـــىت أثناء القرن العشـــرين، 
لقانون )٢٢٤(١٩٤٩يف ذلك معاهدة جنيف الرابعة لعام مبا  ً يف غالب األحيان  ، لكنه يبقى مقرت

ملادة  ألخص  . )٢٢٥(١٩٥١لعام  تفاقية اخلاصــــــــة بوضــــــــع الالجئنياالمن  ٣٣الدويل لالجئني، و
لالجئني، مثل  )٢٢٦(يف اتفاقيات وصــــــــــــــكوك وأُدرج هذا املبدأ أيضـــــــــــــــاً  اتفاقية منظمة أخرى تعىن 

  .)٢٢٧(فريقياأاليت حتكم املظاهر اخلاصة مبشكالت الالجئني يف  ١٩٦٩لعام ة اإلفريقية الوحد
 )٢٢٨(إزاء مجيع األجانب (ليس الالجئني فقط) يف صـــــــــــــــكوكأيضـــــــــــــــًا طُّبق هذا املبدأ و   )٣(

امليثاق األفريقي و  )٢٢٩(١٩٦٩ومعاهدات شـــــــــــىت، مثل االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنســـــــــــان لعام 

__________ 

 .٤٥اتفاقية جنيف الرابعة، املادة   )٢٢٤(
 .United Nations, Treaty Series, vol)، ١٩٥١متوز/يوليه  ٢٨اقية اخلاصــــــة بوضــــــع الالجئني (جنيف، االتف  )٢٢٥(

189, No. 2545, p. 137, art. 33, para. 1 )" تعيده قسراً "ده [ال جيوز ألي دولة متعاقدة أن تطرد الجئاً أو تر" [
بب عرقه أو دينه أو مهددتني فيها بســــــــــ ي صــــــــــورة من الصــــــــــور إىل حدود األقاليم اليت تكون حياته أو حريته
 )."جنسيته أو انتمائه إىل فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية

 Cartagena Declaration on Refugees, adopted by the Colloquium on theانظر، على ســـــــــــــــبيل املثال،   )٢٢٦(

International Protection of Refugees in Central America, Mexico and Panama, Cartagena, Colombia, 

22 November 1984, conclusion 5. 

،  فريقياإاتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية اليت حتكم املظاهر اخلاصـــــــــــــة مبشـــــــــــــكالت الالجئني يف   )٢٢٧(  ١٠(أديس أ
 .United Nations, Treaty Series, vol. 1001, No. 14691, p. 45, art. II, para. 3)، ١٩٦٩أيلول/سبتمرب 

للجوء اإل  )٢٢٨(   ١٤) املؤرخ ٢٢-(د٢٣١٢قليمي، قرار اجلمعيــة العــامــة انظر على ســـــــــــــــبيــل املثــال، اإلعالن املتعلق 
ــــــ A/6716( ١٩٦٧كانون األول/ديسمرب   Bangkok Principles on the Status and 1966)؛ والنص اخلتامي لـ

Treatment of Refugees ا األربعني، األفريق -، الذي اعتمدته املنظمة االستشارية القانونية اآلسيوية ية يف دور
 .recommendation Noو ، املادة الثالثة؛ وتوصــــــــية جملس أور ٢٠٠١حزيران/يونيه  ٢٤املعقودة يف نيودهلي يف 

R(84)1 of the Committee of Ministers to member States on the protection of persons satisfying the 

criteria in the Geneva Convention who are not formally recognised as refugeesا اللجن ة ، اليت اعتمد
  .١٩٨٤كانون الثاين/يناير   ٢٥الوزارية يف 

)٢٢٩(  American Convention on Human Rights, art. 22, para. 8. 
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ذا املعىن الواســـــع يف )٢٣٠(١٩٨١لعام  والشـــــعوبحلقوق اإلنســـــان  لفعل، جرى تناول املبدأ  . و
. وكانت اللجنة )٢٣١( بشــــــــأن طرد األجانب ٢٠١٤مشــــــــاريع املواد اليت وضــــــــعتها اللجنة يف عام 

ر حظر التعذيب واملعاملة  املعنية حبقوق اإلنســــــــــان واحملكمة األوروبية حلقوق اإلنســــــــــان قد فســــــــــّ
حلقوق  ٧نية أو املهينة، املنصـــــوص عليه يف املادة القاســـــية أو الالإنســـــا من العهد الدويل اخلاص 

التفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنســـــــــــان من ا ٣واملادة  )٢٣٢(١٩٦٦املدنية والســـــــــــياســـــــــــية لعام 
ت األســاســية حىت وإن  بعدم اإلعادة القســريةنه يفرض ضــمنياً التزاماً ، )٢٣٣(١٩٥٠لعام  واحلر

ن ا التفاقيتان تنصــــان على هذا االلتزام صــــراحة. وفضــــًال عن ذلك، كثرياً ما يرد مبدأ مل تكن ها
يف معاهدات تســـــــــليم املطلوبني، بتنصـــــــــيصـــــــــها على أنه ليس يف املعاهدة  عدم اإلعادة القســـــــــرية

رتكاب جرمية بتســــــــــــــليم  ر على أنه يفرض التزاماً يفســــــــــــــَّ  ما إذا توفرت لدى الدولة الطرف متهم 
ن املطلوب منها ال ــاد  ـ ـ الضطهاد املتهم دم طلب قد قُ التسليم أسباب وجيهة تدعوهــا إىل االعتقـ

من مشـــــاريع املواد هذه  ١٣من مشـــــروع املادة  ٩رتكاب جرمية ألســـــباب حمددة. وتنص الفقرة 
  .القبيلعلى حكم من هذا 

ات تتناول معاهد شـــــــاريع املواد هذه أن هذا املبدأ أُدرج يفومما يكتســـــــي أمهية خاصـــــــة مل  )٤(
التعذيب وغريه من  اتفاقية مناهضـــــــةمن  ٣جرائم حمددة، كالتعذيب واالختفاء القســـــــري. فاملادة 

، على ســـــــبيل املثال، ١٩٨٤لالإنســـــــانية أو املهينة لعام ضـــــــروب املعاملة أو العقوبة القاســـــــية أو ا
  تنص على ما يلي:
أن و أ (ترده) تعيدهأو  أي شـــــخص طردال جيوز ألية دولة طرف أن ت  -١  
نه إذا توافرت لديها أســـــــــــــــباب حقيقية تدعو إىل اال ،إىل دولة أخرى هتســـــــــــــــلم عتقاد 

  .خطر التعرض للتعذيب سيكون يف
 كانت هذه األســــــــــبابذا  إلتحديد ما  ،الســــــــــلطات املختصــــــــــة يتراع  -٢  

بت متوافرة، مجيع االعتبارات ذات الصلة، مبا يف ذلك، يف حالة االنطبا ق، وجود منط 
  .لدولة املعنيةهاكات الفادحة أو الصارخة أو اجلماعية حلقوق اإلنسان يف امن االنت

 تفاقية اخلاصـــــة بوضـــــع الالجئنياالصـــــيغ هذا احلكم على نســـــق الصـــــيغة الواردة يف وقد   )٥(
لكي يشــمل ســبيًال آخر ميكن  "التســليم القســري"، لكنه أضــاف عنصــراً إضــافياً هو ١٩٥١لعام 

__________ 

جنول"( امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب  )٢٣٠(  .٣، الفقرة ١٢)، املادة "ميثاق 
ئق الرمسيـة للجمعيـة العـامـة، الـدورة التـاســـــــــــــــعـة والســـــــــــــــتون، امللحق رقم  )٢٣١( )، الفصــــــــــــــــل الرابع، A/69/10( ١٠  الو

اللون   العرق أوبســـــــــــبب  خطرلل ةمعرضـــــــــــ افيهحياته  كوندولة تإىل  أجنيبال جيوز طرد "( ١، الفقرة )٢(  املادة
االجتماعي   أو اإلثين  أو ياألصـــــل القوم  ، أومن اآلراء غريه  الرأي الســـــياســـــي أو  الدين أو اللغة أو  اجلنس أو  أو
 )."الدويل ظرها القانونلغري ذلك من األسباب اليت حي وضع آخر، أو أي النسب أو الثروة أو أو

يب أو غريه من ضـــــروب ) بشـــــأن حظر التعذ١٩٩٢(٢٠التعليم العام رقم  انظر اللجنة املعنية حبقوق اإلنســـــان،  )٢٣٢(
ئق الرمس، ٩املعاملة أو العقوبة القاســــــية أو الالإنســــــانية أو املهينة، الفقرة  ية للجمعية العامة، الدورة الســــــابعة الو

ألطراف أال تعرض جيب على الدول ا")، املرفق الســـــــــــــــادس، الفرع ألف (A/47/40( ٤٠ واألربعون، امللحق رقم
م إىل بلد آخر نتيجة األفراد خلطر التعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاســـــــية أو الالإنســـــــانية أو املهين ة لدى عود

م ق  )."سراً لتسليمهم أو طردهم أو إعاد
 Chahal v. United Kingdom, Application No. 22414/93, Judgment of 15انظر على ســـــــــــــــبيـــل املثـــال،  )٢٣٣(

November 1996, Grand Chamber, European Court of Human Rights, ECHR 1996-V, para. 80.  
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ل الشـــــــــــــــخص عن طريقـــه  قـــَ من  ١٦. وعلى حنو ممـــاثـــل، تنص املـــادة )٢٣٤(إىل دولـــة أخرىأن يـُنـْ
  على ما يلي: ٢٠٠٦لعام  االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

ص ال جيوز ألي دولة طرف أن تطرد أو تبعد أو أن تســـــــلم أي شـــــــخ  -١  
ن هذا الشخص هناك أسباب وجيهة تدعو إىل االعتقاد  كانتإىل أي دولة أخرى إذا  

  سيقع ضحية لالختفاء القسري.
 للتحقق من وجود مثل هذه األســـــــباب، تراعي الســـــــلطات املختصـــــــة  -٢  

بتة من  مجيع االعتبارات ذات الصـــــــــــــلة، مبا يف ذلك، عند االقتضـــــــــــــاء، وجود حاالت
لقانون اإلنســـاين وق اإلنســـان أو ااالنتهاك املنهجي اجلســـيم أو الصـــارخ أو اجلماعي حلق

  الدويل يف الدولة املعنية.
لنص األخري. اعلى منوال هذا  ٥ورأت اللجنة أن من املناسب أن تصوغ مشروع املادة   )٦(

ل ما هو احلال يف اتفاقيات يرّكز، مث ٥من مشــروع املادة  ١وإذا كان التزام الدولة يف إطار الفقرة 
م ما خيل خص للجرائم ضــــــد اإلنســــــانية، فليس يف هذا احلكســــــابقة، على جتنب تعريض أي شــــــ

القانون الدويل العريف  اللتزامات األخرى الواقعة على عاتق الدولة والناشـــــــــــــــئة عن املعاهدات أو
  فيما يتعلق بعدم اإلبعاد القسري.

على أنه ال جيوز ألي دولة أن ترســـل شـــخصـــاً إىل  ٥من مشـــروع املادة  ١وتنص الفقرة   )٧(
ن هذا الشــــخص ســــيكون يف إذا توافرت لديها أســــباب وجيهة تدعو إىل االعتقاد "أخرى دولة 
. وقد تناول هذا املعيار خرباء من هيئات معاهدات شـــــــىت التعرض جلرمية ضـــــــد اإلنســـــــانية "خطر

وتناولته حماكم دولية. فعلى ســــــبيل املثال، قالت جلنة مناهضــــــة التعذيب، لدى النظر يف بالغات 
أو  اتفاقية مناهضــــــــــــــة التعذيب وغريه من ضــــــــــــــروب املعاملةمن  ٣لة انتهكت املادة تزعم أن الدو 

موجودة إذا كان  "األســــباب الوجيهة"، إن ١٩٨٤لعام  العقوبة القاســــية أو الالإنســــانية أو املهينة
. ولتقرير ما إذا كان هذا اخلطر )٢٣٥(خطر التعرض للتعذيب شـــــخصـــــياً وحاضـــــراً ومتوقعاً وحقيقياً 

، مع "تتجاوز جمرد النظرية أو الشــــــــك"ب تقييم خطر التعرض للتعذيب على أســــــــس موجوداً، جي
  .)٢٣٦("أن يفي هذا اخلطر مبعيار رجحان وقوعهال يتحتم "أنه 

__________ 

 the Charter of Fundamental Rights of the European Union, adopted in Nice onيوجد حكم مماثل يف   )٢٣٤(

7 December 2000, Official Journal of the European Communities, No. C 364, 18 December 2000, 

p. 1, art. 19, para. 2 )"يها خطراً حقيقياً يعرضـه ال جيوز إبعاد أي إنســان أو طرده أو تســليمه إىل دولة يواجه ف
 .)."ملهينةاغريمها من املعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو لعقوبة اإلعدام، أو للتعذيب أو ل

، اآلراء املعتمدة ٢٥٨/٢٠٠٤، البالغ رقم دادار ضــــــــد كنداانظر على ســــــــبيل املثال، جلنة مناهضــــــــة التعذيب،   )٢٣٥(
ئق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلاد، ٢٠٠٥تشــــــرين الثاين/نوفمرب  ٢٣ يف  ٤٤ية والســــــتون، امللحق رقم الو
)A/61/44لبالغ ا، ن. س. ضــــــــــــد ســــــــــــويســــــــــــرا؛ و٤-٨، الفقرة ٢٤١ألف، الصــــــــــــفحة  )، املرفق الثامن، الفرع

ر/مايو  ٦، اآلراء املعتمدة يف ٣٥٦/٢٠٠٨  رقم ســـــــة والســـــــتون، امللحق الدورة اخلام املرجع نفســـــــه، ،٢٠١٠أ
 .٣-٧، الفقرة ٣٣٥)، املرفق الثامن، الفرع ألف، الصفحة A/65/44( ٤٤ رقم

ن ٣) بشــــــــــأن تنفيذ املادة ١٩٩٧( ١انظر أيضــــــــــاً جلنة مناهضــــــــــة التعذيب، التعليق العام رقم   )٢٣٦( ئق ، ٧و ٦، الفقر الو
. ووافقت ٥٢لتاســـع، الصـــفحة ا)، املرفق A/53/44( ٤٤ون، امللحق رقم الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة واخلمســـ

على  ٢٠١٦و ٢٠١٥ عامي يفجلنة مناهضة التعذيب، يف دورتيها اخلامسة واخلمسني والثامنة واخلمسني املعقودتني 
 ٢٠١٧شــــــباط/فرباير  ٢ملؤرخ االطالع على مشــــــروع النص املعدل ا. وميكن ١التوايل، على مراجعة التعليق العام رقم 

)CAT/C/60/R.2 على املوقع (www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CAT/GCArticle3/CAT-C-GC-1.pdf .
، اآلراء املعتمدة ٢٠٣/٢٠٠٢، البالغ رقم أ.ر. ضـــد هولنداانظر أيضـــاً، على ســـبيل املثال، جلنة مناهضـــة التعذيب، 

)، املرفق A/59/44( ٤٤ مرق امللحق واخلمســــون، التاســــعة الدورة ،املرجع نفســــه، ٢٠٠٣تشــــرين الثاين/نوفمرب  ١٤يف 
 .٣-٧السابع، الفرع ألف، الفقرة 
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ا للدول، أن الدولة ملزمة   )٨( بعدم "وذكرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنســـــــــــــــان، يف توجيها
ية طريقة أخر  ى من إقليمها عندما توجد أســـباب تســـليم أو ترحيل أو طرد أو نقل أي شـــخص 

حتمال إصابة ذلك الشخص بضرر يتعذر إصالحه، على حنو ما يرد   وجيهة تدعو إىل االعتقاد 
من العهد، ســــــــــواء يف البلد املتوخى نقله إليه أو يف أي بلد قد يتم نقله إليه يف  ٧و ٦يف املادتني 
عنية حبقوق اإلنســـــــــان إىل أنه . ولدى تفســـــــــري هذا املعيار، خلصـــــــــت اللجنة امل)٢٣٧("وقت الحق

لطردهم، خلطر حقيقي  "نتيجــًة حتميــًة ومتوقعــةً "يتعني على الــدول االمتنــاع عن تعريض األفراد، 
دت كــذلــك أن معرفــة مــدى وجود هــذا )٢٣٨(تُنتهــك فيــه حقوقهم املكفولــة مبوجــب العهــد . وأكــّ

ســـــــلطات  "ينبغي أن تعرفهااملعلومات اليت كانت تعرفها أو كان يف ضـــــــوء "اخلطر جيب أن تتقرر 
دليًال على التعذيب الفعلي الذي حدث الحقاً رغم أن "وال تتطلب  طرد،ال الدولة الطرف عند

ألحداث التالية ترتبط بتقييم اخلطر األول   .)٢٣٩("املعلومات املتعلقة 
ورأت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنســــــــــــان أن الدولة تكون ملزمة مىت وجدت أســــــــــــباب   )٩(

ــناىف مع املادة مل يعرضه اً حقيقي اً خطر  سيواجهن الشخص تدعو لالعتقاد وجيهة  ــتـ من  ٣عاملة تـ
ت األســــــاســــــية . ولدى تطبيق )٢٤٠(١٩٥٠لعام  االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنســــــان واحلر

من إرســـــال شـــــخص إىل البلد  "النتائج املتوقعة"هذا املعيار القانوين، جيب على الدول أن تبحث 
غري كاٍف، فمن الضــــــــــروري إثبات أن التعرض  "جمرد االحتمال". وإذا كان )٢٤١( يســــــــــتقبله الذي

. وشــــــددت احملكمة األوروبية )٢٤٢("أكثر ترجيحاً من احتمال أن يكون مســــــتبعداً "لســــــوء املعاملة 
حلقوق اإلنســـــــــــــــــان على أن البحـــث إلقـــامـــة الـــدليـــل على وجود خطر حقيقي جيـــب أن يكون 

. ورأت فضـــًال عن ذلك، على غرار اللجنة املعنية حبقوق اإلنســـان، أن الدليل على )٢٤٣("صـــارماً "
معروفة أو كان ينبغي أن تكون معروفة جيب تقييمه ابتداًء إزاء الوقائع اليت كانت "وجود اخلطر 

__________ 

ئق، ١٢، الفقرة ٣١ق اإلنسان، التعليق العام رقم اللجنة املعنية حبقو   )٢٣٧(  التاسعة الدورة العامة، جمعيةلل ةالرمسي الو
 )، اجمللد األول، املرفق الثالث.A/59/40( ٤٠ رقم امللحق واخلمسون،

، ٤٦٩/١٩٩١لبالغ رقم ا، كندا  ضـــدتنغ  شـــيتاانظر أيضـــاً، على ســـبيل املثال، اللجنة املعنية حبقوق اإلنســـان،   )٢٣٨(
ئق، ١٩٩٣تشــــــــــرين الثاين/نوفمرب  ٥اآلراء املعتمدة يف   واألربعون، التاســــــــــعة الدورة ،العامة للجمعية الرمسية الو

 ضــــــــــد.ر.ي. أ(أ)؛ و١-١٥)، اجمللد الثاين، املرفق التاســــــــــع، الفرع جيم جيم، الفقرة A/49/40( ٤٠ رقم امللحق
 ٤٠ امللحق رقم فســـــــه،ناملرجع ، ١٩٩٧متوز/يوليه  ٢٨، اآلراء املعتمدة يف ٦٩٢/١٩٩٦، البالغ رقم أســـــــرتاليا

)A/52/40 البالغ امحيـــــدة ضــــــــــــــــــــد كنـــــد؛ و١٤-٦)، اجمللـــــد الثـــــاين، املرفق الســــــــــــــــــــادس، الفرع راء، الفقرة ،
مســــــــــة والســــــــــتون، الدورة اخلا نفســــــــــه، املرجع، ٢٠١٠آذار/مارس  ١٨، اآلراء املعتمدة يف ١٥٤٤/٢٠٠٧  رقم

ء، الفقرة A/65/40( ٤٠ امللحق رقم  .٧-٨)، اجمللد الثاين، املرفق اخلامس، الفرع 
، البالغ زســــــــــتانقريغي ضــــــــــدوآخرون  ماكســــــــــودوفاإلنســــــــــان،  انظر، على ســــــــــبيل املثال، اللجنة املعنية حبقوق  )٢٣٩(

 ١٦، اآلراء املـــــعـــــتـــــمــــــــدة يف ١٤٧٧/٢٠٠٦، و١٤٧٦/٢٠٠٦، و١٤٦٢/٢٠٠٦، و١٤٦١/٢٠٠٦  رقـــــم
ئق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والســــــــــتون، امل، ٢٠٠٨متوز/يوليه  )، اجمللد A/63/40( ٤٠ لحق رقمالو

ء، الفقرة   .٤-١٢الثاين، املرفق اخلامس، الفرع 
 Soering v. United Kingdom, Application No. 14038/88, Judgment of 7 Julyانظر، على ســـبيل املثال،   )٢٤٠(

1989, European Court of Human Rights, Series A, vol. 161, para. 88؛ وChahal v. United Kingdom 
 .٧٤أعاله)، الفقرة  ٢٣٣(انظر احلاشية 

 ,Saadi v. Italy, Application No. 37201/06, Judgment of 28 February 2008 انظر، على ســــــــبيل املثال،  )٢٤١(

Grand Chamber, European Court of Human Rights, ECHR 2008-II, para. 130. 
ن   )٢٤٢(  .١٤٠و ١٣١املرجع السابق، الفقر

 .١٢٨املرجع نفسه، الفقرة   )٢٤٣(
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فت الحقاً )٢٤٤("الطرد عندللدولة املتعاقدة  ، وإن كان من املمكن أخذ املعلومات اليت تكشـــــــــــــــّ
  .)٢٤٥(باراالعت بعني

مجيع االعتبــارات ذات "الــدول راعي على أن ت ٥من مشـــــــــــــــروع املــادة  ٢وتنص الفقرة   )١٠(
موجودة. وتشـــــــــمل هذه  ١لدى تقرير ما إذا كانت األســـــــــباب الوجيهة ألغراض الفقرة  "الصـــــــــلة

بت من االنتهاكات الفادحة أو"االعتبارات، على سبيل املثال ال احلصر،  الصارخة  وجود منط 
انتهاكات جســـــــــيمة للقانون الدويل اإلنســـــــــاين يف اإلقليم الواقع   ماعية حلقوق اإلنســـــــــان أواجل  أو

لفعل، هناك اعتبارات شىت ميكن أن تكون ذات صلة. "لدولة املعنيةالقضائية لوالية الضمن  . و
حلقوق املدنية  وقد ذكرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنســـــــــــــان، لدى تفســـــــــــــري العهد الدويل اخلاص 

ت "، أنه ينبغي النظر يف مجيع العوامل ذات الصـــــلة، وأن ١٩٦٦اســـــية لعام والســـــي وجود ضـــــما
وحمتواها ووجود آليات اإلنفاذ وتطبيق هذه اآلليات هي كلها عناصــــــــر وجيهة تتيح بصــــــــفة عامة 

. ووضـــــــــــــــعت جلنة )٢٤٦("حتديد مدى وجود خطر حقيقي واقعي للتعرض ملعاملة ســـــــــــــــيئة حمظورة
اتفاقية مناهضــــــــــــة التعذيب وغريه من ضــــــــــــروب املعاملة أو العقوبة مناهضــــــــــــة التعذيب، ألغراض 

 تقّيمهاأن يتعني ، قائمة غري حصرية بسبعة عناصر ١٩٨٤لالإنسانية أو املهينة لعام القاسية أو ا
  .)٢٤٧(لدى تقرير ما إذا كانت العودة جائزةيف كل حالة على حدة الدولة الطرف 

 بعدماخلاصــــة بوضــــع الالجئني على اســــتثناءات من االلتزام  ١٩٥١اتفاقية عام  وحتتوي  )١١(
ديداً جســـيماً  القســـري اإلبعاد لعودة حني يكون الشـــخص قد ارتكب جرمية أو ميثل  للســـماح 

 ذا االلتزام معتربةً  االستثناءات، ذه احلني ذلك منذ خذ مل املعاهدات أن بيد. )٢٤٨(على األمن
 يف االســـــــــــتثناءات هذه من أيٍّ  إدراج عدم املناســـــــــــب من أن اللجنة واعتربت. )٢٤٩(مطلقة طبيعة
  .٥ املادة مشروع
__________ 

 .١٣٣املرجع نفسه، الفقرة   )٢٤٤(
 .El-Masri v. the former Yugoslav Republic of Macedonia, Application Noانظر، على ســـــــبيل املثال،   )٢٤٥(

39630/09, Judgment of 13 December 2012, Grand Chamber, European Court of Human Rights, 

ECHR 2012-VI, para. 214. 
 .٤-١٢رة أعاله)، الفق ٢٣٩(انظر احلاشية  ماكسودوف ضد قريغيزستانانظر، على سبيل املثال،   )٢٤٦(
ر التالية: (أ) هل الدولة عناصـــــــــــ. وحتتوى القائمة على ال٨، الفقرة ١جلنة مناهضـــــــــــة التعذيب، التعليق العام رقم   )٢٤٧(

بت من االنتهاكات ا دليل على وجود منط  اجلســيمة أو الصــارخة أو  املعنية واحدة من الدول اليت يوجد بشــأ
ام به أو حّرض اجلماعية حلقوق اإلنســــــان؟؛ (ب) هل تعّرض الشــــــخص يف املاضــــــي لتعذيب أو ســــــوء معاملة ق

ج) هل يوجد أو أي شـــخص آخر يتصـــرف بصـــفته الرمسية؟؛ ( عليه أو وافق عليه أو ســـكت عنه موظف رمسي
ن الشــــــخص قد تعرض للتعذيب أو لســــــوء املع املة يف املاضــــــي؟؛ دليل طيب أو دليل مســــــتقل آخر يؤيد الزعم 

اط ســــياســــي أو غريه هل تغّريت حالة حقوق اإلنســــان يف الدولة املعنية؟؛ (ه) هل اخنرط الشــــخص يف نشــــ  (د)
ب؟؛ (و) هل يوجد دليل ملعنية مما جيعله معرضـــــــــــــــا للغاية الحتمال مواجهة خطر التعذيداخل أو خارج الدولة ا

 يف شكواه؟. على صدقية الشخص؟؛ (ز) هل توجد أية أوجه عدم اتساق يف الوقائع اليت ساقها الشخص
 .٢، الفقرة ٣٣االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني، املادة   )٢٤٨(
 Othman؛ و٤-١٢ة أعاله)، الفقر  ٢٣٩(انظر احلاشـــية  ضـــد قريغيزســـتان ماكســـودوفانظر، على ســـبيل املثال،   )٢٤٩(

(Abu Qatada) v. United Kingdom, Application No. 8139/09, Judgment of 17 January 2012, Fourth 

Section, European Court of Human Rights, ECHR 2012-I, para. 185 ييز ضـــــــد الســـــــويد؛ بيا  ، البالغ و
ئق الرمسيــة للجمعيــة ، ١٩٩٧نيســــــــــــــــان/أبريــل  ٢٨، اآلراء املعتمــدة يف ٣٩/١٩٩٦  رقم لعــامــة، الــدورة الثــانيــة االو

ء )، A/52/44( ٤٤ واخلمســــــون، امللحق رقم الصــــــمدوف وآخرون وعبد؛ ٥-١٤، الفقرة ٤املرفق اخلامس، الفرع 
الدورة  رجع نفســـــــــه،امل، ٢٠١٢حزيران/يونيه  ١، اآلراء املعتمدة يف ٤٤٤/٢٠١٠، البالغ رقم ضـــــــــد قريغيزســـــــــتان

 .٧-١٣، الفقرة ٥٣٠ع عشر، الفرع ألف، الصفحة )، املرفق الرابA/67/44( ٤٤ السابعة والستون، امللحق رقم
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    ٦ املادة
  التجرمي مبوجب القانون الوطين

اإلنســــانية  تتخذ كل دولة التدابري الالزمة لضــــمان اعتبار اجلرائم ضــــد  -١  
ا اجلنائي.    جرائم يف قانو

تالية جرائم يف تتخذ كل دولة التدابري الالزمة لضمان اعتبار األفعال ال  -٢  
ا اجلنائي:    قانو

  ارتكاب جرمية ضد اإلنسانية؛   (أ)  
  والشروع يف ارتكاب هذه اجلرمية؛   (ب)  
رتكـــاب هـــذه اجلرميـــة أو  (ج)   ـــا، أو  واألمر  احلـــث   لشـــــــــــــــروع يف ارتكـــا

ي طريقة املســـــــــــــــامهة   املســـــــــــــــاعدة أو ك، أوالتحريض على ذل  اإلعانة أو  احلض أو  أو
  أخرى يف ذلك. 

ي جرائم يف يل  تتخذ كل دولة أيضــــاً التدابري الالزمة لضــــمان اعتبار ما  -٣  
ا اجلنائي:    قانو

عمال القائد   يتحمل القائد العسكري أو  (أ)   الشخص الذي يقوم فعلياً 
ليت ترتكبها قوات ختضــع إلمرته العســكري املســؤولية اجلنائية عن اجلرائم ضــد اإلنســانية ا

ختضـــع لســـلطته وســـيطرته الفعليتني، حســـب احلالة، نتيجة لعدم   وســـيطرته الفعليتني، أو
  ممارسة سيطرته على هذه القوات ممارسة سليمة، إذا: 

يفرتض أن  الشــــــــــــخص قد علم، أو كان ذلك القائد العســــــــــــكري أو '١'
وات يعلم، بســـــــــــــــبب الظروف الســـــــــــــــائدة يف ذلك احلني، أن هذه الق

ا؛  ترتكب هذه اجلرائم أو  توشك على ارتكا

الشــــــــخص مجيع التدابري الالزمة   ومل يتخذ ذلك القائد العســــــــكري أو '٢'
لعرض   قمع ارتكاب هذه اجلرائم أو  واملعقولة يف حدود سلطته ملنع أو

  املسألة على السلطات املختصة للتحقيق واملقاضاة. 
فيما يتصـــــــــــــــل بعالقة الرئيس واملرؤوس غري الوارد وصـــــــــــــــفها يف الفقرة   (ب)  

الفرعية (أ)، يتحمل الرئيس املســـــــؤولية اجلنائية عن اجلرائم ضـــــــد اإلنســـــــانية اليت يرتكبها 
مرؤوســون خيضــعون لســلطته وســيطرته الفعليتني، نتيجة لعدم ممارســة ســيطرته على هؤالء 

  املرؤوسني ممارسة سليمة، إذا: 
يوشـــــــكون   يس قد علم أن مرؤوســـــــيه يرتكبون هذه اجلرائم أوكان الرئ '١'

ا أو  جتاهل عن وعي معلومات تشري إىل ذلك بوضوح؛   على ارتكا

نشطة تندرج يف إطار مسؤولية الرئيس وسيطرته الفعليتني؛  '٢'  وتعلقت اجلرائم 

ومل يتخذ الرئيس مجيع التدابري الالزمة واملعقولة يف حدود ســــلطته ملنع  '٣'
لعرض املســـــــــــــــألة على الســـــــــــــــلطـات   تكـاب هذه اجلرائم أوقمع ار   أو

  املختصة للتحقيق واملقاضاة. 
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حدى إارتكاب  اعتبار عدم لضـــــــــــــمانتتخذ كل دولة التدابري الالزمة   -٤  
 أكا رئيس، سواءٌ   أو ألمر من حكومة اجلرائم املشار إليها يف مشروع املادة هذا امتثاالً 

ا يفاملسؤولية اجلنائية  من املرؤوس إلعفاء عذراً ، نيمدني  أم نيعسكري   . اجلنائي قانو
رت  -٥   كــاب تتخــذ كــل دولــة التــدابري الالزمــة لتضـــــــــــــــمن عــدم االعتــداد 

عتباره إحدى اجلرائم املشار إليها يف مشروع املادة هذا من شخص يتقلد منصب اً رمسياً 
ا اجلنائي.  عذراً لإلعفاء من املسؤولية اجلنائية يف قانو

ملشـــــــار اعدم ســـــــقوط اجلرائم  لضـــــــمانخذ كل دولة التدابري الالزمة تت  -٦  
ا اجلنائي.  لتقادم يف قانو   إليها يف مشروع املادة هذا 

ائم املشـــــــــــار املعاقبة على اجلر  لضـــــــــــمانتتخذ كل دولة التدابري الالزمة   -٧  
خ ا اجلنائي  ت مالئمة يف قانو ار طابعها ذ يف االعتبإليها يف مشــروع املادة هذا بعقو

  اجلسيم.
ا الوطين، تدابري حسـب  -٨   حكام قانو االقتضـاء  تتخذ كل دولة، رهناً 

ا يف مشـــــــروع من أجل حتديد مســـــــؤولية األشـــــــخاص االعتباريني عن اجلرائم املشـــــــار إليه
ملبادئ القانونية للدولة، قد تكون مســــــــؤولية ا ألشــــــــخاص االعتباريني املادة هذا. ورهناً 

  إدارية.  دنية أوم هذه جنائية أو

  الشرح    
ا التدابري املختلفة اليت جيب على كل دولة اختا ٦  حيدد مشــــــروع املادة  )١( ذها يف إطار قانو

 أشكال معينة منالستبعاد اجلنائي لضمان اعتبار اجلرائم ضد اإلنسانية داخلًة يف عداد اجلرائم، و 
لطابع اخلطري هلذه ة تتناســـب مع التقادم، وللنص على جزاءات مالئم ســـقوطها  دفاع عنها أوال

شـــــــــــاريع املواد الالحقة ملبد من اختاذ تدابري من هذا النوع من أجل التطبيق الســـــــــــليم  اجلرائم. وال
م تلك  قامة وممارسة االختصاص على األشخاص املدَّعى ارتكا   جلرائم.ااملتعلقة 

  ئي الوطينضمان اعتبار "اجلرائم ضد اإلنسانية" جرائم يف القانون اجلنا    
مهية معاقبة األفراد لقيامهم، يف مجلة  نورنربغســـــــــــــّلمت احملكمة العســـــــــــــكرية الدولية يف   )٢(

رتكاب جرائم ضد اإلنسانية وذلك عندما ذكرت أن "اجلرائم املرتكبة ضد القانون الدويل  أمور، 
ت جمردة، وال  إمنــا يرتكبهــا أفراد، ال مبعــاقبــة األفراد  إالميكن إنفــاذ أحكــام القــانون الــدويل   كيــا

ـــا يف النظـــام )٢٥٠(الـــذين يرتكبون تلـــك اجلرائم" . وقـــد جـــاء يف مبـــادئ القـــانون الـــدويل املعرتف 
ا اللجنة يف عام ويف نورنربغاألساسي حملكمة  ، أن ١٩٥٠  حكم احملكمة، وهي املبادئ اليت أعد

"أي شـــــخص يرتكب فعًال من األفعال اليت تشـــــكل جرمية مبوجب القانون الدويل يكون مســـــؤوالً 
وتنص ديباجة اتفاقية عدم تقادم جرائم احلرب واجلرائم . )٢٥١(عن هذا الفعل وعرضـــــــــــــــًة للعقوبة"

... اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية  ــــــعلى أن "املعاقبة الفعالة ل ١٩٦٨ رتكبة ضد اإلنسانية لعامامل
ت األســـــاســـــية وتشـــــجيع  عنصـــــر هام يف تفادي وقوع تلك اجلرائم ومحاية حقوق اإلنســـــان واحلر

__________ 

)٢٥٠(  Judgment of 30 September 1946  انظر احلاشية)٤٦٦أعاله)، الصفحة  ٢٩. 
)٢٥١(  Yearbook … 1950, vol. II, document A/1316, Part III, p. 374, para. 97 (Principle 1) .  
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الثقة وتوطيد التعاون بني الشـــــــــــعوب وتعزيز الســـــــــــالم واألمن الدوليني". وتؤكد ديباجة نظام روما 
ســــــره جيب أال على ١٩٩٨األســــــاســــــي لعام  متر  أن "أخطر اجلرائم اليت تثري قلق اجملتمع الدويل 

دون عقاب وأنه جيب ضـــــــــــــمان مقاضـــــــــــــاة مرتكبيها على حنو فعال من خالل تدابري تُتخذ على 
  الصعيد الوطين وكذلك من خالل تعزيز التعاون الدويل". 

نص يف نظامها الوطين وقد اعتمد كثري من الدول قوانني بشــــأن اجلرائم ضــــد اإلنســــانية ت  )٣(
، بصورة خاصة، مصدر ١٩٩٨على املقاضاة بشأن هذه اجلرائم. وكان نظام روما األساسي لعام 

جلرائم ضـــــــد اإلنســـــــانية واليت تعرِّف هذه   أو إهلام لســـــــنّ  تنقيح عدد من القوانني الوطنية املتعلقة 
من نظام  ٧  وص عليه يف املادةمماثلة جداً لتعريف هذه اجلرمية املنصــــــــــــ  اجلرائم بتعاريف مطابقة أو

الوقت نفسه، اعتمد كثري من الدول قوانني وطنية ختتلف، يف بعض األحيان  روما األساسي. ويف
تعتمد دول أخرى   . وعالوة على ذلك، مل٧  اختالفاً كبرياً، عن التعريف املنصــــوص عليه يف املادة

يكون لدى هذه الدول قوانني  ام مع ذلك أي قانون وطين بشــــأن اجلرائم ضــــد اإلنســــانية. وعادة
خر على كثري من األفعال الفردية اليت رمبا تشـــــكل، بشـــــكل  املعاقبةجنائية وطنية تنص على  أو 

. )٢٥٢(االغتصــــاب  التعذيب أو يف ظل ظروف معينة، جرائم ضــــد اإلنســــانية، مثل القتل العمد أو
، وقد ُحتول هذه الثغرة دون جتّرِم هذه الدول اجلرائم ضـــــــد اإلنســـــــانية بصـــــــفتها هذه ومع ذلك، مل

م تتناسب مع خطورة اجلرمية. مقاضاة ومعاقبة مرتكيب هذا السلوك، مبا ت    يف ذلك إنزال عقو
الإنسانية ال العقوبة القاسية أو أما اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو  )٤(
أن "تضمن كل دولة طرف أن تكون على  ٤  من املادة ١  فتنص يف الفقرة ١٩٨٤  املهينة لعام  أو

ا اجلنائي" . وقد شــــــدَّدت جلنة مناهضــــــة التعذيب )٢٥٣(مجيع أعمال التعذيب جرائم مبوجب قانو
ــذا االلتزام بغيــة جتنــّب التبــاينــات احملتملــة بني تعريف هــذه اجلرميــة كمــا يرد يف   على أمهيــة الوفــاء 

  يرد يف القانون الوطين: االتفاقية وتعريفها كما
دي التنــاقضــــــــــــــــات اخلطرية بني التعريف احملــدد يف االتفــاقيــة وذلــك الوارد يف وتؤ   

حمتملة تتيح إمكانية اإلفالت من العقاب. ورغم أن  القانون الداخلي إىل ثغرات فعلية أو
الصـــــــــــيغة املســـــــــــتخدمة لتعريف التعذيب قد تكون يف بعض احلاالت مماثلة للصـــــــــــيغة اليت 

لتفســـري القضـــائي،  د يُقيَّد مبوجب القانون الداخلي أوتســـتخدمها االتفاقية، فإن املعىن ق
لتايل تدعو اللجنة كل دولة من الدول األطراف إىل ضمان التزام مجيع أجهزة حكومتها  و

  .)٢٥٤(لتعريف املنصوص عليه يف االتفاقية لغرض حتديد التزامات الدولة
__________ 

 Prosecutor v. Gbagbo, Case No. ICC-02/11-01/12 OA, Judgment on the appeal of Côte d’Ivoireانظر  )٢٥٢(

against the decision of Pre-Trial Chamber I of 11 December 2014 entitled “Decision on Côte 

d’Ivoire’s challenge to the admissibility of the case against Simone Gbagbo”, 27 May 2015, Appeals 

Chamber, International Criminal Court  خلصــــــــــت احملكمة إىل أن احملاكمة الوطنية على اجلرائم العادية يف)
من الدولة ال تســــتند من حيث  ت املســــلحة واملســــاس  القانون الداخلي كجرائم تكدير الســــالم وتنظيم العصــــا

ا ضــد اإلنســانية كجرائم القتل العمد واالغتصــاب  اجلوهر إىل نفس الســلوك املعين يف حالة اجلرائم املدعى ارتكا
  وغري ذلك من األفعال الالإنسانية واالضطهاد).

  .١ الفقرة ،٤، املادة اتفاقية مناهضة التعذيب  )٢٥٣(
ئقانظر أيضــــــــــاً: جلنة مناهضــــــــــة التعذيب، و )؛ ٢٠٠٧(٢  انظر جلنة مناهضــــــــــة التعذيب، التعليق العام رقم  )٢٥٤(  الرمسية الو

)، الفصـــل الثالث، النظر يف التقارير املقدمة من A/58/44( ٤٤  الدورة الثامنة واخلمســـون، امللحق رقم، العامة للجمعية
  .١٣٠  (أ)، وبلجيكا، الفقرة١١٥  من االتفاقية، سلوفينيا، الفقرة ١٩  الدول األطراف مبوجب املادة
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جلرائم  وللمســاعدة على جتّنب هذه الثغرات فيما  )٥(  ١  ، تنص الفقرةضــد اإلنســانيةيتعلق 
اجلرائم ضـد اإلنسـانية  على أن تتخذ كل دولة التدابري الالزمة لضـمان اعتبار ٦  من مشـروع املادة

ا اجلنائي. مث إن الفقرتني ه) (الل ٦  من مشروع املادة ٣و ٢  جرائم يف قانو تني ترد مناقشتهما أد
ن جترَّم طُرقًا معينة قد  وســـــــــــــــيلة الرتكاب  يتخذها أشـــــــــــــــخاص طبيعيونتُلزمان الدولة كذلك 

  اجلرائم. هذه
لنظر إىل ورود تعريف ملصــطلح "اجلرائم ضــد اإلنســانية" يف الفقرات  )٦( من  ٣  إىل ١ من و

وجوب اعتبار  ٦  ادةمن مشــروع امل ١  ، يتطلب االلتزام املنصــوص عليه يف الفقرة٣  مشــروع املادة
نما قد حيدث يف بعض اجلرائم ضـــــــــــــــد اإلنســـــــــــــــانية جرائم يف القوانني اجلنائية الوطنية للدولة. وبي

 لكي تُؤخذ يف ،٣ من مشـــــــروع املادة ٣  إىل ١ ت خروج عن الصـــــــيغة احملددة للفقرات مناحلاال
ا أي دولة   احلســـــــبان املســـــــائل املصـــــــطلحية أو ينبغي أن   عينها، الباملســـــــائل األخرى اليت تنفرد 

ىن اجلرائم ضـــــــــــــد تغيريات حتيد بدرجة كبرية عن مع ُتســـــــــــــفر حاالت اخلروج هذه عن تقييدات أو
ن مصطلح "اجلرائم . بيد أ٣  من مشروع املادة ٣  إىل ١ ب تعريفها يف الفقرات مناإلنسانية حس

يشــمل شــرط "عدم  ) ال(ويف مشــاريع املواد التالية ٦  ضــد اإلنســانية" املســتخدم يف مشــروع املادة
مكانية وجود . وبينما يعرتف هذا الشـــــــــــــ٣ من مشـــــــــــــروع املادة ٤ اإلخالل" الوارد يف الفقرة رط 

طين، فألغراض و قانون  صــطلح "اجلرائم ضــد اإلنســانية" يرد يف أي صــك دويل أوتعريف أوســع مل
 ٣ إىل ١ لفقرات منمشــــاريع املواد هذه ينحصــــر تعريف "اجلرائم ضــــد اإلنســــانية" يف ما ورد يف ا

  . ٣ من مشروع املادة
يف جماالت القانون الدويل اإلنســـــــــــــــاين وحقوق اإلنســـــــــــــــان  املربمةوكثري من املعاهدات   )٧(
قانون اجلنائي الدويل، مثل اتفاقية مناهضــــــــــــــة التعذيب وغريه من ضــــــــــــــروب املعاملة أو العقوبة وال

، تتطلب أن تكفل الدولة الطرف اعتبار الســـــلوك ١٩٨٤ لعامالقاســـــية أو الالإنســـــانية أو املهينة 
ا الوطين، وإن كانت صــيغة هذا االلتز   احملظور "جرمية" أو ام على فعًال "معاقَباً عليه" مبوجب قانو
دة اجلمـــاعيـــة )٢٥٥(وجـــه الـــدقـــة متبـــاينـــة . وحتتوي بعض املعـــاهـــدات، مثـــل اتفـــاقيـــة منع جرميـــة اإل

__________ 

ول/ كـانون األ  ١٦  انظر، على ســــــــــــــبيــل املثــال: اتفــاقيــة قمع االســــــــــــــتيالء غري املشــــــــــــــروع على الطــائرات (الهـاي،  )٢٥٥(
ائم ؛ واتفاقية منع اجلر United Nations, Treaty Series, vol. 860, No. 12325, p. 105, art. 2) ١٩٧٠ ديســــــمرب

 ،٢ املادة ،املعاقبة عليهام املوظفون الدبلوماســــــــــــيون، و املرتكبة ضــــــــــــد األشــــــــــــخاص املتمتعني حبماية دولية، مبن فيه
-Inter؛ و٤  لتعذيب، املادةا؛ واتفاقية مناهضـــــــــــــــة ٢ املادة ،واالتفاقية الدولية ملناهضـــــــــــــــة أخذ الرهائن ؛٢  الفقرة

American Convention to Prevent and Punish Torture, art. 6؛ واتفاقية ســـــــــــــــالمة موظفي األمم املتحدة 
ـــا، املـــادة  واألفراد  Inter-American Convention on Forced Disappearance of؛ و٢ الفقرة ،٩املرتبطني 

Persons, art. III لقنابل، املادة متويل االتفاقية الدولية لقمع و ؛ ٤؛ واالتفاقية الدولية لقمع اهلجمات اإلرهابية 
 ،United Nations, Treaty Series, vol. 2178, No. 38349)، ١٩٩٩كانون األول/ديسمرب   ٩اإلرهاب (نيويورك، 

 Organization of African Unity (OAU) Convention on the Prevention and؛ و٤ املادة، ١٩٧ الصـــــــــفحة

Combating of Terrorism (Algiers, 14 July 1999), ibid., vol. 2219, No. 39464, p. 179, art. 2 ؛ وبروتوكول
ألشــــخاص، وخباصــــة النســــاء واألطفال، املكمل التفاقية األمنع وقمع ومعاقبة  مم املتحدة ملكافحة اجلرمية االجتار 

، ٧  ص من االختفاء القسري، املادة؛ واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخا١ الفقرة ،٥  املنظمة عرب الوطنية املادة
 Association of Southeast Asian Nations Convention on Counter Terrorism (Cebu, 13؛ و١ الـــــفـــــقـــــرة

January 2007), art. IX, para. 1, in International Instruments related to the Prevention and Suppression 

of International Terrorism, United Nations publication, Sales No. E.08.V.2 (New York, 2008), p. 336 .(  
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، على التزام يقضــــــــي بســــــــن )٢٥٧(١٩٤٩  واتفاقيات جنيف لعام )٢٥٦(١٩٤٨  واملعاقبة عليها لعام
ملعاهدات األحدث عهداً، مثل اتفاقية  من"تشــــريعات"، ولكن اللجنة رأت أن  املالئم االهتداء 

من ضـــــــــــــروب املعاملة أو العقوبة القاســـــــــــــية أو الالإنســـــــــــــانية أو املهينة  وغريهناهضـــــــــــــة التعذيب م
  .٦ من مشروع املادة ١ ، كنموذج يف صياغة الفقرة١٩٨٤  لعام

ا أو ارتكاب جرمية ضد اإلنسانية أو     ااملسا املساعدة أو  الشروع يف ارتكا   مهة يف ارتكا
زمة لضــــمان أن على أن تتخذ كل دولة التدابري الال ٦  من مشــــروع املادة ٢ تنص الفقرة  )٨(

رتكاب جرائم ُجترَّم يف القانون الوطين تصــــــــّرفات معينة قد يقوم أشــــــــخاص طبيعيون عن طر  يقها 
الشروع يف ارتكاب و ضد اإلنسانية، وهذه التصرفات هي حتديداً: ارتكاب جرمية ضد اإلنسانية؛ 

رتكاب هذه اجلرمي التحريض على ذلك،  واإلعانة أ احلض أو احلث أو ة أوهذه اجلرمية؛ واألمر 
ي طريقة أخرى يف ذلك. املساعدة أو  أو   املسامهة 
ويف ســــياق اجلرائم ضــــد اإلنســــانية، تشــــري دراســــة اســــتقصــــائية للصــــكوك الدولية والقوانني   )٩(

فردية جيري تناوهلا. أوالً، الوطنية على السواء إىل أن أنواعاً (أو أمناطاً) خمتلفة من املسؤولية اجلنائية ال
ت القضــــــائية اليت جرَّمت "اجلرائم ضــــــد اإلنســــــانية" املســــــؤولية اجلنائية لشــــــخص  حتمِّل مجيع الوال

الرتكاب "املباشــــــــر"، أو ً يف القانون الوطين  "ارتكاب" الفعل  "يرتكب" اجلرمية (ُيشــــــــار إليه أحيا
فعلى ســــبيل املثال، نص النظام األســــاســــي كون الشــــخص "فاعًال أصــــلياً" يف ارتكاب الفعل).  أو

منه، على أن يشــمل اختصــاص احملكمة العســكرية الدولية "األشــخاص  ٦، يف املادة نورنربغحملكمة 
ً من   العاملني لصـــــــــــاحل بلدان احملور األورويب، أفراداً كانوا أو أعضـــــــــــاء يف منظمات، الذين ارتكبوا أ

ملثل، ينص النظام األ ســــــــــــاســــــــــــي لكل من احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوســــــــــــالفيا اجلرائم التالية". و
على أن "الشــــخص الذي "يرتكب" جرمية ضـــــد  )٢٥٩(واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا )٢٥٨(الســــابقة

 ١٩٩٨وينص نظام روما األساسي لعام  اإلنسانية "تقع عليه شخصياً املسؤولية عن هذه اجلرمية".
يف اختصــــاص احملكمة يكون مســــؤوًال عنها بصــــفته  على أن "الشــــخص الذي يرتكب جرمية تدخل

الفردية وعرضــًة للعقاب" و"يُســأل الشــخص جنائياً ويكون عرضــة للعقاب عن أية جرمية تدخل يف 
ارتكاب هذه اجلرمية، ســـــــواء بصـــــــفته   اختصـــــــاص احملكمة يف حال قيام هذا الشـــــــخص مبا يلي: (أ)

ملثـــل، فـــإن)٢٦٠(الشــــــــــــــرتاك مع آخر"  الفرديـــة أو صــــــــــــــكوك اليت تنظم احملكمـــة اخلـــاصـــــــــــــــــة ال  . و
جلرائم اخلطرية يف تيمور الشــرقية)٢٦١(لســرياليون ، والدوائر االســتثنائية )٢٦٢(، واهليئات اخلاصــة املعنية 

__________ 

دة اجلماعية، املادة اخلامسة.اتفاقية منع   )٢٥٦(   اإل
نيف الرابعــة. ولالطالع على واتفــاقيــة ج ؛األوىل؛ واتفــاقيــة جنيف الثــانيــة؛ واتفــاقيــة جنيف الثــالثــة اتفــاقيــة جنيف  )٢٥٧(

وىل (يشــــار إليه فيما يلي (اجلزاءات اجلنائية) التفاقية جنيف األ ٤٩  املادة بشــــأن ٢٠١٦  املدون يف عام الشــــرح
 International")، انظر ٤٩  على املـــادة ٢٠١٦ لجنــــة الـــدوليــــة للصـــــــــــــــليــــب األمحر يف عـــامســـــــــــــــم "تعليق ال

Committee of the Red Cross (ICRC).  
  .١ ، الفقرة٧ األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا، املادة النظام  )٢٥٨(
  .١ ، الفقرة٦ املادة  النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا،  )٢٥٩(
ن٢٥ انظر نظام روما األساسي، املادة  )٢٦٠(   (أ).٣و ٢ ، الفقر
  .٦ املادة لسرياليون، اخلاصة للمحكمة األساسي النظام   )٢٦١(
 United Nations Transitional Administration in Eastإدارة األمم املتحدة االنتقالية يف تيمور الشـــــــــــــــرقية:    )٢٦٢(

Timor, Regulation No. 2000/15 on the establishment of panels with exclusive jurisdiction over 

serious criminal offences (UNTAET/REG/2000/15), sect. 5(2000) ســـم "النظ ام (ُيشـــار إليها فيما يلي 
  األساسي حملكمة تيمور الشرقية").
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، والدوائر األفريقية االســتثنائية ضــمن )٢٦٤(، واحملكمة اجلنائية العراقية العليا)٢٦٣(يف احملاكم الكمبودية
مجيعها على املســـــــؤولية اجلنائية للشـــــــخص الذي "يرتكب"  ، تنص)٢٦٥(النظام القضـــــــائي الســـــــنغايل

بصــــــورة  تنحوجرائم ضــــــد اإلنســــــانية. فالقوانني الوطنية اليت تتناول اجلرائم املرتكبة ضــــــد اإلنســــــانية 
حتيــد املعــاهــدات اليت تتنــاول أنواعــًا أخرى من اجلرائم  الجترمي "ارتكــاب" هــذه اجلرائم. و  إىل متواترة

األطراف إىل اعتماد قوانني وطنية حتظر "ارتكاب" هذه اجلرمية. فعلى ســـبيل أيضـــاً عن دعوة الدول 
دة اجلماعية واملعاقبة عليها لعام على املســــــــؤولية اجلنائية  ١٩٤٨  املثال، تنص اتفاقية منع جرمية اإل

دة اجلماعية   .)٢٦٦(الفردية عن "ارتكاب" اإل
ت القضــــــــــــــــائيــة الوطنيــة أو  )١٠( ل، بــدرجــة أو  نيــاً، مجيع هــذه الوال خرى،  الــدوليــة حتمــِّ

غري "ارتكاب" اجلرمية. وقد يتخذ   املســــؤولية اجلنائية أيضــــاً لشــــخٍص يشــــارك يف اجلرمية بطريقة ما
ً" أو هذا الســــلوك شــــكل "شــــروع" يف ارتكاب اجلرمية، أو "متواطئاً" يف   التصــــرف بوصــــفه "معاو

يتضـــــــمن   "الشـــــــروع" يف ارتكاب اجلرمية، ال ب يتعلق "الشـــــــروع" يف ارتكاب اجلرمية. وفيما  اجلرمية أو
النظام األســــــاســــــي لكل من احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوســــــالفيا الســــــابقة واحملكمة اجلنائية الدولية 
ذا النوع من املســـؤولية. وعلى العكس منها،  لرواندا واحملكمة اخلاصـــة لســـرياليون أي أحكام تتعلق 

على املســـؤولية اجلنائية للشـــخص الذي يشـــرع يف ارتكاب  ١٩٩٨ لعامينص نظام روما األســـاســـي 
حال بوســـــــــيلة أخرى دون إمتام  إذا كان قد كف عن بذل أي جهد الرتكاب اجلرمية أو اجلرمية، إال

، أكدت دائرة متهيدية أن املســــــــــــــؤولية اجلنائية عن الشــــــــــــــروع ندا وِجربوقضــــــــــــــية  . ويف)٢٦٧(اجلرمية
أن سلوك اجلاين [كان من شأنه أن] ُيسفر عن اجلرمية اليت "تتطلب، يف املسار العادي لألحداث، 

  .)٢٦٨(مسار األمور" -اخلارجة عن سيطرة اجلاين  -تغريِّ الظروف   جيري تنفيذها، لو مل
ملســــؤولية "الثانوية"، تتناول الصــــكوك الدولية هذا املفهوم عن طريق   لثاً، وفيما  )١١( يتعلق 

"االســتحثاث"،   "االســتثارة"، أو  "احلض"، أو  احلث"، أو"  مصــطلحات خمتلفة، مثل "األمر"، أو
"االشـــــــــــــــرتاك فيــه"،  "التواطؤ فيــه"، أو "التــآمر الرتكــاب" اجلُرم، أو  "اإلعــانــة والتحريض"، أو  أو
"الفعل اإلجرامي املشــــــــــــــرتك". وهكذا، ينص النظام األســــــــــــــاســــــــــــــي للمحكمة اجلنائية الدولية   أو

__________ 

)٢٦٣(  Extraordinary Chambers of Cambodia Agreement, art. 5ملتحدة بني األمم ا املربماً االتفاق . انظر أيضـــــــــــ
تكبة خالل فرتة نظام  وحكومة كمبود امللكية بشـــــــــــــــأن املقاضـــــــــــــــاة مبوجب القانون الكمبودي على اجلرائم املر 

  .United Nations, Treaty Series, vol. 2329, No 41723, p. 117كمبوتشيا الدميقراطية 
 ,Statute of the Iraqi Special Tribunal, ILM, vol. 43, p. 231( اخلاصــةالنظام األســاســي للمحكمة العراقية   )٢٦٤(

art. 10 (b) (2004)سم "النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الع راقية"). وكانت احلكومة ) (يشار إليه فيما يلي 
، وغّري اســـم ألســـاســـي الســـابقا، ُبين على النظام ٢٠٠٥ املؤقتة العراقية قد ســـّنت نظاماً أســـاســـياً جديداً يف عام

اجلريدة الرمسية ، ١٠  لعراقية العليا رقمااحملكمة إىل "احملكمة اجلنائية العراقية العليا". انظر قانون احملكمة اجلنائية 
  ).٢٠٠٥ أكتوبرتشرين األول/ ١٨( ٤٠٠٦ ، رقم٤٧ د، اجمللجلمهورية العراق

)٢٦٥(  Statute of the Extraordinary African Chambers within the Courts of Senegal Created to Prosecute 

International Crimes Committed in Chad between 7 June 1982 and 1 December 1990, International 

Law Materials, vol. 52, p. 1028, arts. 4 (b) and 6 (2013)ســـم "النظام األ ســـاســـي ) (يشـــار إليه فيما يلي 
  ثنائية").للدوائر األفريقية االست

ن الثالثة (أ) والرابعة.  )٢٦٦( دة اجلماعية، املاد   اتفاقية منع اإل
  (و).٣ ، الفقرة٢٥ نظام روما األساسي، املادة  )٢٦٧(
)٢٦٨(  Prosecutor v. Abdallah Banda Abakaer Nourain and Saleh Mohammed Jerbo Jamus, Case No. ICC-

02/05-03/09, Corrigendum of the Decision on the confirmation of charges, 7 March 2011, Pre-Trial 

Chamber I, International Criminal Court, para. 96.  
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 ٢  ص خطط جلرمية من اجلرائم املشار إليها يف املواديلي: "كل شخ ليوغوسالفيا السابقة على ما
ا، أو  حّرض عليها، أو  من هذا النظام األســــــاســــــي، أو ٥  إىل ســــــاعد وشــــــجَّع   ارتكبها، أو  أمر 

تنفيذها، تقع عليه شــخصــياً املســؤولية عن هذه   اإلعداد هلا أو ي ســبيل آخر على التخطيط أو
ي للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا عبارة النظام األســـــــــــــــاســـــــــــــــ اســـــــــــــــتخدم. كذلك، )٢٦٩(اجلرمية"
الشـــــــــــــــرتاكهم يف جرائم من هذا القبيل يف  متهمنياحملكمتان كلتامها  وأدانت. )٢٧٠(تقريباً   مطابقة

ملثل، فإن الصــــــــــــكوك املنظِّمة لكل من احملكمة اخلاصــــــــــــة )٢٧١(نطاق اختصــــــــــــاص كل منهما . و
جلرائم اخلط)٢٧٢(لســـــــــــــــرياليون ، والدوائر )٢٧٣(رية يف تيمور الشـــــــــــــــرقية، واهليئات اخلاصـــــــــــــــة املعنية 

، والدوائر األفريقية )٢٧٥(، واحملكمة اجلنائية العراقية العليا)٢٧٤(االســـــــــــــــتثنائية يف احملاكم الكمبودية
على املســـؤولية اجلنائية للشـــخص  مجيعهاتنص  )٢٧٦(االســـتثنائية ضـــمن النظام القضـــائي الســـنغايل

  اإلنسانية.خر، يف ارتكاب جرائم ضد   الذي يشرتك، بشكل أو
على املســــؤولية اجلنائية إذا ارتكب الشــــخص  ١٩٩٨وينص نظام روما األســــاســــي لعام   )١٢(

رتكاب، أو  "األمر أو إذا قام ب  ... عن طريق شـــــــــــــــخص آخر"، أو  "هذه اجلرمية احلث  اإلغراء 
لفعــل أو رع فيهــا"؛ أو  على ارتكــاب، جرميــة وقعــت  "تقــدمي العون  إذا قــام الشـــــــــــــــخص ب  شـــــــــــــــُ

ي شــــــــــكل آخر لغرض تيســــــــــري ارتكاب هذه اجلرمية أو التحريض أو أو الشــــــــــروع يف  املســــــــــاعدة 
ا، مبا ا"، أو  ارتكا ية طريقة أخرى يف  إذا قام الشـــخص ب  يف ذلك توفري وســـائل ارتكا "املســـامهة 

رتكاب هذه اجلرمية أو ا"،  قيام مجاعة من األشــخاص، يعملون بقصــد مشــرتك،   الشــروع يف ارتكا
. وقررت اللجنة اســــــتخدام املصــــــطلحات املختلفة املعروضــــــة يف نظام روما )٢٧٧(رهناً بشــــــروط معينة

  .٦  من مشروع املادة ٢  كأساٍس للمصطلحات املستخدمة يف الفقرة  ١٩٩٨األساسي لعام 
ويف هذه الصــــــكوك الدولية املختلفة، يُنظر بصــــــورة عامة إىل املفاهيم املرتابطة املتمثلة يف   )١٣(

ا تشـــــــــــــــمل التخطيط واالســـــــــــــــتثارة "احلث " و"احلض" و"اإلعانة والتحريض" على اجلرمية على أ
ألمهية هي مســـألة االســـتحثاث املباشـــر لشـــخص آخر على القيام  والتآمر وكذلك مســـألة تتســـم 

دة اجلماعية واملعاقبة عليها  لفعل الذي يشــــــــّكل اجلرمية. ويف الواقع تتناول اتفاقية منع جرمية اإل
__________ 

. وقد تضمنت أحكام شىت ١  ، الفقرة٧ السابقة، املادة غوسالفياالنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليو   )٢٦٩(
 Tadić, Judgment, 15 July 1999صـــادرة عن احملكمة حتليًال هلذه املســـؤولية اجلنائية. انظر، على ســـبيل املثال، 

عتباره ش ٤٦احلاشية  انظر( كالً من أشكال مسؤولية أعاله) (خلصت احملكمة إىل أن "مفهوم القصد املشرتك 
  ك مفهوم راسخ يف القانون الدويل العريف").الشري

  .١ ، الفقرة٦ املادةالنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا،   )٢٧٠(
-Prosecutor v. Furundžija, Case No. IT-95-17/1 املدعي العام ضد فوروجنياانظر، على سبيل املثال، قضية   )٢٧١(

T, Judgment, 10 December 1998, Trial Chamber II, International Criminal Tribunal for the Former 

Yugoslavia, Judicial Reports 1998, para. 246 تمل (خلصـــــــــــــت احملكمة إىل أنه "إذا كان يدرك أن من احمل
كون بــذلــك قــد توافر يارُتكبــت فعًال إحــدى هــذه اجلرائم،  ارتكــاب جرميــة من عــدد من اجلرائم، وإذا حــدث أن

  لديه قصد تيسري ارتكاب هذه اجلرمية ويكون مذنباً بصفة معاون وحمّرض").
  .١ ، الفقرة٦ النظام األساسي للمحكمة اخلاصة لسرياليون، املادة  )٢٧٢(
  .١٤ النظام األساسي حملكمة تيمور الشرقية، املادة  )٢٧٣(
  .٢٩ الستثنائية يف احملاكم الكمبودية، املادةاتفاق الدوائر ا  )٢٧٤(
  .١٥ النظام األساسي للمحكمة اجلنائية العراقية العليا، املادة  )٢٧٥(
  .١٠ النظام األساسي للدوائر االستثنائية األفريقية، املادة  )٢٧٦(
  (أ) إىل (د).٣ ، الفقرة٢٥ نظام روما األساسي، املادة  )٢٧٧(
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دة اجلماعية" ليس  دة اجلماعية ولكن أيضـــــــــــــــاً "التآمر على ارتكاب اإل فقط ارتكاب جرمية اإل
دة اجلماعية"  دة اجلماعية" و"حماولة ارتكاب اإل و"التحريض املباشــــــــــــر والعلين على ارتكاب اإل

دة اجلماعية" بة ضــــد . أما اتفاقية عدم تقادم جرائم احلرب واجلرائم املرتك)٢٧٨(و"االشــــرتاك يف اإل
اإلنســـــــــــــــانية فتنص بصـــــــــــــــورة عامة على أنه: "إذا ارُتكبت أية جرمية من اجلرائم املذكورة يف املادة 
األوىل، تنطبق أحكــام هــذه االتفــاقيــة على ممثلي ســـــــــــــــلطــة الــدولــة وعلى األفراد الــذين يقومون، 

ملســامهة يف ارتكاب أية جرمية من تلك اجلرائم أو  بوصــفهم فاعلني أصــليني أو بتحريض   شــركاء، 
ا، أو ا، بصــرف النظر عن درجة التنفيذ،   الغري حتريضــاً مباشــراً على ارتكا الذين يتآمرون الرتكا

ا"   . )٢٧٩(وعلى ممثلي سلطة الدولة الذين يتساحمون يف ارتكا
وم "األمر" مفه بنييف هذه الصــــــــكوك املختلفة (وتكامل)  تباين مثةوفضــــــــًال عن ذلك،   )١٤(

يتعلق "األمر" هنا  . إذمســــؤولية الرؤســــاء اآلخرين  م مســــؤولية "القيادة" أومفهو و رتكاب اجلرمية 
رتكاب فعل يشـــــــــــــــكل جرمية. وعلى  ملســـــــــــــــؤولية اجلنائية للرئيس عن توجيهه تعليمات جازمة 

ملسؤولية  النقيض من ذلك، فمسؤولية القيادة أو اجلنائية للرئيس األعلى  الرؤساء اآلخرين تتعلق 
هذا الرئيس  يكون ذلك، على وجه التحديد، يف احلاالت اليت كان فيهاعن عدم التصـــــــــــــــرف؛ و 

على وشـــــك ارتكاب  جيعله يعلم، أن أولئك املرؤوســـــني كانوا  كان لديه من األســـــباب ما  يعلم أو
م ارتكبوها فعالً ومل هذه األفعال أو ة واملعقولة ملنع ارتكاب هذه يتخذ الرئيس التدابري الضــــروري  أ

  قبة اجلناة.ملعا  األفعال أو
تنص املعاهدات اليت تتناول اجلرائم من غري فئة اجلرائم ضــــــــــد اإلنســــــــــانية على  وعادة ما  )١٥(

ســتخدام مصــطلحات  املســؤولية اجلنائية لألشــخاص الذين يشــاركون يف ارتكاب اجلرمية، وذلك 
ل يكون اهلدف منها جعل الدول تغريِّ املصــــــطلحات أو  واســــــعة املعىن ال ة اليت هي الطرائق املفضــــــَّ

راسخة يف القانون الوطين. وبعبارة أخرى، تستخدم هذه املعاهدات مصطلحات عامة وليس لغة 
لة، مما يســـــــــــمح للدول بتحديد تفاصـــــــــــيل املســـــــــــؤولية اجلنائية على وجه الدقة يف القوانني  مفصـــــــــــَّ

الدولية  واالجتهادات القضــــــــــــــائية والتقاليد القانونية الوطنية. فعلى ســــــــــــــبيل املثال، تنص االتفاقية
يلي: "تتخذ كل دولة طرف التدابري  حلماية مجيع األشـــــــــــــــخاص من االختفاء القســـــــــــــــري على ما

الالزمة لتحميل املسؤولية اجلنائية على أقل تقدير: (أ) لكل من يرتكب جرمية االختفاء القسري، 
ا أو  مر أو  أو رتكا ا، أو  يوصـــــــــي  . )٢٨٠(ا"يشـــــــــرتك يف ارتكا  يكون متواطئاً أو حياول ارتكا

  املنحى نفسه. ٦ من مشروع املادة ٢ وتنحو لغة الفقرة

  الرؤساء اآلخرين   مسؤولية القيادة أو    
ين. وتنص هذه الفقرة الرؤســـاء اآلخر   مســـألة القيادة أو ٦  من مشـــروع املادة ٣  تتناول الفقرة  )١٦(

نســــــــانية اليت يرتكبها بصــــــــورة عامة على أن يتحّمل الرؤســــــــاء املســــــــؤولية اجلنائية عن اجلرائم ضــــــــد اإل
  سيهم. لق بسلوك مرؤو يتع  مرؤوسوهم يف الظروف اليت يكون فيها الرؤساء قد قّصروا يف واجبهم فيما

__________ 

دة   )٢٧٨(   اجلماعية، املادة الثالثة، الفقرات (ب) إىل (ه).اتفاقية منع اإل
  .٢ اتفاقية عدم تقادم جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية، املادة  )٢٧٩(
  أ).(١ ، الفقرة٦ االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، املادة  )٢٨٠(
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واحملاكم الدولية اليت تناولت اجلرائم ضــد اإلنســانية ُحتمِّل املســؤولية اجلنائية لقائد عســكري   )١٧(
لذكر أن حمكمة )٢٨١(قائد آخر عن جرمية ارتكبها مرؤوســــــــــــــون يف ظروف معينة أو . ومن اجلدير 

العســــــــــــكريني  يتعلق بكل من القادة وحمكمة طوكيو قد اســــــــــــتخدمتا مســــــــــــؤولية القيادة فيما نورنربغ
ثري على حماكم أُنشـــــــــــــئت يف وقت الحق ْج كان له  . فكما أشـــــــــــــارت دائرة )٢٨٢(واملدنيني، وهو 

يتعلق   : "فيمااملدعي العام ضــــــــــــــد ألفريد موزمياابتدائية من دوائر احملكمة الدولية لرواندا يف قضــــــــــــــية 
) من النظام األســاســي ٣(٦  ةإذا كان شــكل املســؤولية اجلنائية الفردية املشــار إليه يف املاد مبســألة ما

[للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا] ينطبق أيضـــــــــــاً على األشـــــــــــخاص املوجودين يف مواقع الســـــــــــلطة 
العســـــــــــكرية واملدنية على حد ســـــــــــواء، من املهم اإلشـــــــــــارة إىل أنه أثناء احملاكمات املعقودة يف إطار 

رتكاب جرائم حرب وفقاً هل   .)٢٨٣(ذا املبدأ"حمكمة طوكيو، أدينت سلطات مدنية 
وينص النظام األســـــــــــاســـــــــــي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوســـــــــــالفيا الســـــــــــابقة على أنه   )١٨(

من هذا النظام  ٥ إىل ٢  يعفي ارتكاب املرؤوس ألي فعل من األفعال املشــــــــــار إليها يف املواد "ال
حيمله على   كان لديه من األســــباب ما  األســــاســــي رئيســــه من املســــؤولية اجلنائية إن كان يعلم، أو

يتخذ  أنه ارتكبها فعًال ومل  اســــــــتنتاج أن ذلك املرؤوس كان على وشــــــــك ارتكاب هذه األفعال أو
. وقـد )٢٨٤(معــاقبــة مرتكبيهــا"  الرئيس التــدابري الضـــــــــــــــروريـة واملعقولـة ملنع ارتكــاب تلــك األفعــال أو

لية القيادة أدانت احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوســـــالفيا الســـــابقة عدة متهمني على أســـــاس مســـــؤو 
 )٢٨٦(. وُتســـتخَدم الصـــيغة نفســـها يف النظام األســـاســـي للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا)٢٨٥(هذه

. وُتســـــــتخَدم صـــــــيغ مماثلة يف الصـــــــكوك )٢٨٧(اليت أدانت أيضـــــــاً على هذا األســـــــاس عدة متهمني
املعنية  ، واهليئات اخلاصــة)٢٨٩(، واحملكمة اخلاصــة بلبنان)٢٨٨(املنظِّمة للمحكمة اخلاصــة لســرياليون

__________ 

 United States of America v. Wilhelm von Leeb, et al. (“The High Commandانظر، على ســبيل املثال،   )٢٨١(

Case”), in Trials of War Criminals Before the Nuernberg Military Tribunals, vol. 11 (Washington 

D.C., United States Government Printing Office, 1950), pp. 543-544.  
 ,International Criminal Law: International Enforcement, M.C. Bassiouniاملرجع نفســــــه؛ انظر أيضــــــاً   )٢٨٢(

ed., vol. III, 3rd ed. (Leiden, Martinus Nijhoff, 2008, p. 461)i؛ وK.J. Heller, The Nuremberg 

Military Tribunals and the Origins of International Criminal Law (Oxford, Oxford University Press, 

2011), pp. 262–263.  
 Prosecutor v. Alfred Musema, Case No. ICTR-96-13-A, Judgment and sentence, 27 Januaryانظر   )٢٨٣(

2000, Trial Chamber I, International Criminal Tribunal for Rwanda, para. 132.  
  .٣ ، الفقرة٧ ادةليوغوسالفيا السابقة، امل النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  )٢٨٤(
 Prosecutor v. Zlatko Aleksovski, Case No. IT-95-14/1-T, Judgment, 25 Juneانظر، على سبيل املثال،   )٢٨٥(

1999, Trial Chamber, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Judicial 

Supplement No. 6, June/July 1999 paras. 66-77 و؛Prosecutor v. Zejnil Delalić et al., Case No. IT-

96-21-T, Judgment, 16 November 1998, Trial Chamber, International Criminal Tribunal for the 

Former Yugoslavia, paras. 330-400 and 605-810.  
  .٣ الفقرة، ٦ املادةالنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا،   )٢٨٦(
 Prosecutor v. Jeanأعاله)؛  ٥٣احلــــــــاشـــــــــــــــيــــــــة  انظر( Akayesu, Judgment, 2 September 1998انظر   )٢٨٧(

Kambanda, Case No. ICTR-97-23-S, Judgment and sentence, 4 September 1998, Trial Chamber, 

International Criminal Tribunal for Rwanda.  
  .٣ ، الفقرة٦ مة اخلاصة لسرياليون، املادةالنظام األساسي للمحك  )٢٨٨(
 ٢٠٠٧  ر/مايوأ ٣٠  ) املؤرخ٢٠٠٧(١٧٥٧ النظام األســــــاســــــي للمحكمة اخلاصــــــة بلبنان، قرار جملس األمن  )٢٨٩(

  .٢ ، الفقرة٣ (مبا يف ذلك املرفق والضميمة)، املادة
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، واحملكمة )٢٩١(، والدوائر االســـــتثنائية يف احملاكم الكمبودية)٢٩٠(جلرائم اخلطرية يف تيمور الشـــــرقية
  .)٢٩٣(، والدوائر األفريقية االستثنائية ضمن النظام القضائي السنغايل)٢٩٢(اجلنائية العراقية العليا

ل تنطبق على معيار م ١٩٩٨من نظام روما األســـــــــــاســـــــــــي لعام  ٢٨  وتنص املادة  )١٩( فصـــــــــــَّ
عمال القائد   مبوجبه املســــــــــؤولية اجلنائية على القائد العســــــــــكري أو على الشــــــــــخص القائم فعًال 

فعال الغري العســـــــــكري فيما . وبصـــــــــورة عامة، تنشـــــــــأ املســـــــــؤولية اجلنائية يف احلاالت )٢٩٤(يتعلق 
يكون قد علم،  يُفرتض أن التالية: (أ) عند وجود عالقة تبعية؛ و(ب) إذا كان القائد قد علم، أو

ا؛ و(ج) إذا مل أن مرؤوســــــــيه يرتكبون اجلرمية أو يتخذ القائد مجيع التدابري   يوشــــــــكون على ارتكا
لعرض املســـــــــــــــألة على   قمع ارتكاب هذه اجلرائم أو الالزمة واملعقولة يف حدود ســـــــــــــــلطته ملنع أو

"مســــؤولية القادة" يف الســــلطات املختصــــة للتحقيق واملقاضــــاة. وقد بدأ هذا املعيار يؤثّر يف تطّور 
 ٢٨  الســياق املدين على الســواء. وتتناول املادة  النظم القانونية الوطنية، يف الســياق العســكري ويف

من نظام روما األســـــــاســـــــي أيضـــــــاً مســـــــألة "عالقات الرئيس واملرؤوس" اليت تنشـــــــأ يف ســـــــياق غري 
" ولكنهم ليســـــــــوا ســـــــــياق مدين. ومن بني هؤالء الرؤســـــــــاُء املدنيون الذين "يقودون عســـــــــكري أو

نشــــــــــــطة عســــــــــــكرية. وهنا تنشــــــــــــأ املســــــــــــؤولية اجلنائية يف احلاالت التالية: (أ) وجود  "ملحقني" 
جتــاهــل عن وعي معلومــات عن اجلرائم؛   تبعيــة؛ و(ب) إذا كــان الرئيس املــدين قــد علم أو عالقــة

نشـــــــــــطة تندرج يف إطار مســـــــــــؤولية الرئيس وســـــــــــيطرته الفع  ليتني؛و(ج) إذا كانت اجلرائم تتعلق 
قمع ارتكاب  يتخذ الرئيس مجيع التدابري الالزمة واملعقولة يف حدود ســـــــــــــــلطته ملنع أو إذا مل و(د)

  لعرض املسألة على السلطات للتحقيق واملقاضاة. مجيع هذه اجلرائم أو
بعــة للمحكمــة اجلنــائيــة الــدوليــة هــذا املعيــار عنــدمــا أدانــت   )٢٠( وقــد طبقــت دائرة ابتــدائيــة 

رتكاب جرائم ضـــد اإلنســـانية. وكان من مجلة  ٢٠١٦  يمبا غومبو يف آذار/مارسبيري ب -  جون
خلصــــــت إليه الدائرة االبتدائية أن الســــــيد بيمبا شــــــخص كان يقوم فعلياً مبهام قائد عســــــكري  ما

وكان يعرف أن قوات حركة حترير الكونغو اخلاضـــــــعة لســـــــلطته وســـــــيطرته الفعليتني كانت ترتكب 
ا  إلضــافة إىل ذلك، خلصــت الدائرة االبتدائية إىل أن اجلرائم املتَّهم  ا. و أو توشــك على ارتكا
قمع ارتكاب مرؤوســـــــــــيه هلذه اجلرائم   يتخذ مجيع التدابري الالزمة واملعقولة ملنع أو الســـــــــــيد بيمبا مل

لعرض   يف مجهورية أفريقيا الوســـــــــــــــطى أو ٢٠٠٣و ٢٠٠٢ أثناء العمليات العســـــــــــــــكرية يف عامي
  .)٢٩٥(لطات املختصة بعد أن ارُتكبت اجلرائماملسألة على الس

تشـــــــــــــــمل القوانني الوطنية هذا النوع من املســـــــــــــــؤولية اجلنائية عن جرائم احلرب   وكثرياً ما  )٢١(
دة اجلماعية واجلرائم ضـــــــــــد اإلنســـــــــــانية ولكن ُتســـــــــــتخَدم معايري خمتلفة. وعالوة على ذلك،  واإل

رتكبة ضــد اإلنســانية. وهلذه األســباب، رأت تســتحدث بعض الدول معياراً يف ســياق اجلرائم امل  مل
اللجنة أن من املناســــب صــــياغة معيار واضــــح بغية تشــــجيع االتســــاق بني القوانني الوطنية بشــــأن 

__________ 

  .١٦ النظام األساسي حملكمة تيمور الشرقية، املادة  )٢٩٠(
  .٢٩ الستثنائية يف احملاكم الكمبودية، املادةاتفاق الدوائر ا  )٢٩١(
  .١٥ النظام األساسي للمحكمة اجلنائية العراقية العليا، املادة  )٢٩٢(
  .١٠ النظام األساسي للدوائر األفريقية االستثنائية، املادة  )٢٩٣(
 انظر، (Kordić, Judgment, 26 February 2001انظر، على ســـــبيل املثال، ؛ ٢٨نظام روما األســـــاســـــي، املادة   )٢٩٤(

  .para. 369أعاله)،  ٤٦احلاشية 
)٢٩٥(   Bemba, Judgment, 21 March 2016 انظر احلاشية)أعاله)،  ٥٨paras. 630, 638 and 734.  
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على غرار الصـــيغة  ٦  من مشـــروع املادة ٣  . وحتقيقاً هلذه الغاية، صـــيغت الفقرة)٢٩٦(هذه املســـألة
  .١٩٩٨املعيارية الواردة يف نظام روما األساسي لعام 

تعرتف أيضـــــاً املعاهدات اليت تتناول اجلرائم من غري فئة اجلرائم ضـــــد اإلنســـــانية   وكثرياً ما  )٢٢(
  .)٢٩٧(الرؤساء اآلخرين بوجود جرمية يف شكل مسؤولية القادة أو

  أوامر الرؤساء    
زمة لضــــــــــــمان على أن تتخذ كل دولة التدابري الال ٦ من مشــــــــــــروع املادة ٤ تنص الفقرة  )٢٣(

ثاًال ألمر من حكومة ارتكاب إحدى اجلرائم املشـــــــــار إليها يف مشـــــــــروع املادة هذا امتعدم اعتبار 
ســــــــــــؤولية اجلنائية يف مدنيني، عذراً إلعفاء املرؤوس من امل  رئيس، ســــــــــــواٌء أكا عســــــــــــكريني أم  أو

ا   اجلنائي.  قانو
ت القضـــــــــــائية اليت تتناول اجلرائم ضـــــــــــد اإلنســـــــــــانية م  )٢٤( بعاد ربرات اســـــــــــتوجتيز مجيع الوال

ت خرى. فعلى ســـــــــبيل املثال، تســـــــــتب  بدرجة أواملوضـــــــــوعية املســـــــــؤولية اجلنائية  عد معظم الوال
ان يعاين مرضـــاً عقلياً حيول كالقضـــائية املســـؤولية اجلنائية عن الشـــخص املدََّعى ارتكابه اجلرمية إذا  

ت القضــــــائية على أ كر ن حالبينه وبني إدراك عدم مشــــــروعية ســــــلوكه. وتنص بعض الوال ة الســــــُّ
اســــــــتبعاد تلك  اً أيضــــــــاً تســــــــتبعد املســــــــؤولية اجلنائية، على األقل يف بعض الظروف. وميكن أيضــــــــ

ســبب اإلكراه الناتج باملســؤولية إذا كان الشــخص قد أتى الفعل املعين دفاعاً عن النفس، وكذلك 
ديد بضـــــرر أو لغ ســـــناً بعض احلاالت، جيب أن يكون الشـــــخص قد ب  مبوت وشـــــيك. ويف  عن 

ختالف الوالمع ت القضـــــــــــائية، ينة لكي يكون مســـــــــــؤوًال جنائياً. وختتلف األســـــــــــباب الدقيقة 
خذ وتكون عادًة، فيما لنظم الوطنية، ُمدَجمة يف النْهج الذي  به تلك الوالية القضـــــــــــــائية  يتعلق 

  ية.بشأن املسؤولية اجلنائية عموماً، وليس فقط يف سياق اجلرائم ضد اإلنسان
ت القضائية اليت تتناول اجلرائم ضد اإلنسانية على ويف   )٢٥( الوقت نفسه، تنص معظم الوال

م ارتكبوا  أن مرتكيب هذه اجلرائم ال ميكنهم أن حيتجوا لدرء املســـــــــــــــؤولية اجلنائية بدفوع قوامها أ
مر من رئيس أعلى على  نورنربغمن النظام األســـــــــــــــاســـــــــــــــي حملكمة  ٨  . وتنص املادة)٢٩٨(اجلرمية 

من رئيســه،  "ال يُعفى املتهم من املســؤولية لكونه تصــّرف بناًء على أوامر من حكومته أو يلي: ما
ولكن جيوز النظر يف هذا االعتبار لغرض ختفيف العقوبة إذا رأت احملكمة أن العدالة تقتضـــــــــــــــي 

، خلصــت احملكمة العســكرية الدولية إىل أنه "مل يُعرتف يف وقت ٨  ذلك". واتســاقاً مع هذه املادة
__________ 

ـــة والســـــــــــــــتني،   )٢٩٦( ـــا احلـــادي ئق الرمسيـــة للمجانظر تقرير جلنـــة حقوق اإلنســــــــــــــــــان عن دور لس االقتصــــــــــــــــــادي الو
إلفالت املتعلق  ٢٠٠٥/٨١  )، القرارE/2005/23-E/CN.4/2005/135( ٣ ، امللحق رقم٢٠٠٥  واالجتماعي،

وغريهم  ادة العســكريني(حثت فيه اللجنة "مجيع الدول على احلرص على تبصــري مجيع الق ٦  من العقاب، الفقرة
لظروف اليت قد يصــبحون فيها مســؤولني جنائياً مبوجب القانون الدويل ع ن ... اجلرائم املرتكبة ضــد من القادة 

ون خيضعون فعلياً لسلطتهم يف ذلك، يف ظروف معينة، عن هذه اجلرائم عندما يرتكبها مرؤوس  اإلنسانية ...، مبا
  وألوامرهم"). 

واملتعلق  ١٩٤٩  يرشــــــــــــباط/فربا ١٢  الربوتوكول اإلضــــــــــــايف التفاقيات جنيف املؤرخةانظر، على ســــــــــــبيل املثال،   )٢٩٧(
؛ واالتفاقية الدولية حلماية ٢ الفقرة، ٨٦ املادة ،ضـــــــــحا املنازعات املســـــــــلحة الدولية (الربوتوكول األول)  حبماية

  .١ ، الفقرة٦ مجيع األشخاص من االختفاء القسري، املادة
إلفالت من العقاب، الفقرة ٢٠٠٥/٨١ ، القرارانظر جلنة حقوق اإلنســـان  )٢٩٨( حتث مجيع الدول على ( ٦ املتعلق 

حلدود اليت يفرضها القانون الدويل على الد وامر رؤسائهم").ضمان "إبالغ مجيع األفراد املعنيني  لتذرّع    فاع 
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لقتل أو من ن اجلندي الذي أُمر  لتعذيب يف انتهاك لقانون احلرب الدويل ميكن أن   األوقات 
ملثل، تنص املادة)٢٩٩(يســـــــــــــــتخدم ذلك ذريعة لتربير هذه األفعال الوحشـــــــــــــــية" من النظام  ٦  . و

كونه قد  األســاســي حملكمة طوكيو على أنه: "ال يكون املنصــب الرمسي للمتهم، يف أي وقت، وال
مر من حكومته أو تصـــــــــرف من رئيســـــــــه، ظرفاً كافياً يف حد ذاته إلعفاء ذلك املتهم من   عمالً 

ا، لكن جيوز مراعاة تلك الظروف يف ختفيف العقوبة إذا قررت  م  ُ املســـــــــــــــؤولية عن أي جرمية ا
  .)٣٠٠(احملكمة أن العدالة تقتضي ذلك"

التذرع يف حدود ضـــــــيقة  ١٩٩٨من نظام روما األســـــــاســـــــي لعام  ٣٣  وبينما جتيز املادة  )٢٦(
ــا حتصـــــــــــــــر ذلــك يف جرائم احلرب؛ أمــا رتكــاب أعمــال   وامر الرئيس، فــإ األوامر الصــــــــــــــــادرة 

دة ا ال  مجاعية أو  إ ملثل،   جرائم ضـــــــــــــــد اإلنســـــــــــــــانية فإ تدخل ضـــــــــــــــمن نطاق هذا التذرع. و
حملكمــة ، وا)٣٠١(الصـــــــــــــــكوك اليت تنظم احملكمــة اجلنــائيــة الــدوليــة ليوغوســـــــــــــــالفيــا الســــــــــــــــابقــة  فــإن

، )٣٠٤(، واحملكمة اخلاصــــــــــة بلبنان)٣٠٣(، واحملكمة اخلاصــــــــــة لســــــــــرياليون)٣٠٢(الدولية لرواندا  اجلنائية
جلرائم اخلطرية يف تيمور الشـــــــــــــــرقيــة ، والــدوائر االســـــــــــــــتثنــائيــة يف )٣٠٥(واهليئــات اخلــاصــــــــــــــــة املعنيــة 

ة االســــتثنائية ضــــمن ، والدوائر األفريقي)٣٠٧(، واحملكمة اجلنائية العراقية العليا)٣٠٦(الكمبودية احملاكم
وامر الرئيس كدفاع. وبينما ال)٣٠٨(النظام القضـــــائي الســـــنغايل ُيســـــمح   ، تســـــتبعد مجيعها التذرع 

ألوامر الصــــــــــــــــادرة من رئيس للــدفــاع من احملــاكمــة على ارتكــاب جرميــة مــا، فــإن بعض  لتــذرّع 
يت َتصـــدر عن رئيس عامًال اهليئات القضـــائية الدولية والوطنية الســـالفة الذكر جييز اعتبار األوامر ال

  .)٣٠٩(من عوامل ختفيف العقوبة يف مرحلة إصدار احلكم
وهذا االســتبعاد لألوامر الصــادرة عن رئيس كدفاع موجود يف طائفة واســعة من املعاهدات   )٢٧(

 أو القاســية العقوبة أواليت تتناول اجلرائم، مثل: اتفاقية مناهضــة التعذيب وغريه من ضــروب املعاملة 
؛ واتفاقية البلدان األمريكية ملنع التعذيب واملعاقبة عليـه )٣١٠(١٩٨٤  لعام املهينة أو الالإنســـــــــــــــانيـة

؛ واتفاقية البلدان األمريكية املتعلقة حباالت االختفاء القســــــــــــــري لألشــــــــــــــخـاص )٣١١(١٩٨٥  لعام
__________ 

)٢٩٩(  Trial Judgment of 30 September احلاشية) أعاله)،  ٢٩p. 466.  
  .٦، املادة يو األساسينظام طوك  )٣٠٠(
  .٤ ة، الفقر ٧ النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، املادة   )٣٠١(
  .٤ الفقرة ٦ النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا، املادة  )٣٠٢(
  .٤ الفقرة ٦ النظام األساسي للمحكمة اخلاصة لسرياليون، املادة  )٣٠٣(
  .٣ ، الفقرة٣ ألساسي للمحكمة اخلاصة بلبنان، املادةالنظام ا  )٣٠٤(
  .٢١ النظام األساسي حملكمة تيمور الشرقية، املادة  )٣٠٥(
  .٢٩ اتفاق الدوائر االستثنائية يف احملاكم الكمبودية، املادة  )٣٠٦(
  .١٥ النظام األساسي للمحكمة اجلنائية العراقية العليا، املادة  )٣٠٧(
  .٥ ، الفقرة١٠ األفريقية االستثنائية، املادةالنظام األساسي للدوائر   )٣٠٨(
؛ ٤  ، الفقرة٧  لســابقة، املادةانظر، على ســبيل املثال، النظام األســاســي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوســالفيا ا  )٣٠٩(

األســــاســــي للمحكمة اخلاصــــة  ؛ والنظام٤  ، الفقرة٦  والنظام األســــاســــي للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا، املادة
  .٢١ ؛ والنظام األساسي حملكمة تيمور الشرقية، املادة٤ ، الفقرة٦ اليون، املادةلسري 

مر صـــــــادر عن أحد ٣ ، الفقرة٢  اتفاقية مناهضـــــــة التعذيب، املادة  )٣١٠( ســـــــلطة   كبار املوظفني أو  ("ال جيوز التذرع 
  حكومية لتربير التعذيب").

ن التصــــــرف قد جاء بناء على ("ال جيوز ال ٤  ة عليه، املادةاتفاقية البلدان األمريكية ملنع التعذيب واملعاقب  )٣١١( تذرع 
  أوامر من رئيس من أجل اإلعفاء من املسؤولية اجلنائية املرتتبة").
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؛ واالتفــــاقيــــة الــــدوليــــة حلمــــايــــة مجيع األشــــــــــــــخــــاص من االختفــــاء القســــــــــــــري )٣١٢(١٩٩٤  لعــــام
العقوبة  أوســــــــــــياق اتفاقية مناهضــــــــــــة التعذيب وغريه من ضــــــــــــروب املعاملة  . ويف)٣١٣(٢٠٠٦  لعام

، انتقدت جلنة مناهضـــة التعذيب التشـــريعات الوطنية ١٩٨٤القاســـية أو الالإنســـانية أو املهينة لعام 
لغموض بشــــأن هذه املســــألة  اليت جتيز هذا الدفاع أو بعض احلاالت، تنشــــأ هذه  . ويف)٣١٤(تتســــم 

  .)٣١٥("الطاعة الواجبة" ود نص يف القانون الوطين للدولة يشري إىل التذرع باملشكلة عن وج

  الرمسي املنصب    
على أن ارتكاب جرمية "من شـــــــخص يتقلد منصـــــــباً  ٦مشـــــــروع املادة من  ٥تنص الفقرة   )٢٨(

رمسياً" ال يعفي من املســؤولية اجلنائية املوضــوعية. فعدم القدرة على االحتجاج بوجود منصــب رمسي 
كدفع موضــــــــوعي لدرء املســــــــؤولية اجلنائية أمام احملاكم اجلنائية الدولية، هو مبدأ راســــــــخ من مبادئ 

ص نظام نورنربغ األســـــــــــاســـــــــــي على ما يلي: "ال جيوز اعتبار الصـــــــــــفة الرمسية القانون الدويل. فقد ن
للمدعى عليهم، ســـــــــــواء أكانوا رؤســـــــــــاء دول أو موظفني مســـــــــــؤولني يف اإلدارات احلكومية ســـــــــــبباً 

. وقد جاء يف مبادئ القانون الدويل اليت وضـــــــــــعتها )٣١٦(إلعفائهم من املســـــــــــؤولية أو ختفيف العقوبة"
ا يف نظام حمكمة نورنربغ األساسي ويف احلكم الصادر عن احملكمة وامل ١٩٥٠اللجنة يف عام  عرتف 

ما يلي: "إن إقدام شـــــخص على ارتكاب فعل من األفعال اليت تشـــــكل جرمية مبوجب القانون الدويل 
لســـــــــلم وجرائم احلرب] بوصـــــــــفه رئيســـــــــاً لدولة  [أي اجلرائم املرتكبة ضـــــــــد اإلنســـــــــانية واجلرائم املخلة 

 .)٣١٧(مياً مســــــــــؤوالً ال يعفي ذلك الشــــــــــخص من املســــــــــؤولية مبوجب القانون الدويل"موظفاً حكو   أو
__________ 

ثامنة ("ال يُقبل الدفاع بذريعة اتفاقية البلدان األمريكية املتعلقة حباالت االختفاء القســـــــري لألشـــــــخاص، املادة ال  )٣١٢(
ّرض عليه. وحيق لكل حت  ذن به أو  تعليمات رئيس تنص على االختفاء القســــــــــــــري أو  أو الطاعة الواجبة ألوامر

  شخص يتلقى هذه األوامر ومن واجبه عدم االنصياع هلا").
ي أمر ( ٢  ، الفقرة٦  االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـــــــخاص من االختفاء القســـــــري، املادة  )٣١٣( "ال جيوز التذرع 

فاء القسري"). وقد "لقي غريها لتربير جرمية االخت  عسكرية أو  مدنية أو  سلطة عامة أوتعليمات صادرة من   أو
يق العامل بني الدورات هذا احلكم موافقة واســـــــــعة" يف مرحلة الصـــــــــياغة. انظر جلنة حقوق اإلنســـــــــان، تقرير الفر 
ً من أجل محاية يع األشــــخاص من مج املفتوح العضــــوية املكلف مبهمة صــــياغة مشــــروع صــــك معياري ملزم قانو

يع األشـــــــخاص من (انظر أيضـــــــاً اإلعالن املتعلق حبماية مج ٧٢ )، الفقرةE/CN.4/2004/59االختفاء القســـــــري (
  ).٦ ، املادة١٩٩٢ كانون األول/ديسمرب  ١٨ املؤرخ ٤٧/١٣٣ االختفاء القسري، قرار اجلمعية العامة

ئق الرمسيــة للجمعيــة العــامــة، الــدورة احلــاديــة واتقرير جلنــة منــاهضــــــــــــــــة التعــذيــب،   )٣١٤(  ٤٤ لســـــــــــــــتون، امللحق رقمالو
)A/61/44مة من الدول األطراف مب من االتفاقية،  ١٩ ادةوجب امل)، الفصـــــــــــــــل الثالث، النظر يف التقارير املقدَّ

  ).١٣(٣٢ غواتيماال، الفقرة
ئق الرمسية للجمعية الانظر، على ســـــــــــــــبيل املثال، تقرير جلنة مناهضـــــــــــــــة التعذيب،   )٣١٥( عامة، الدورة التاســـــــــــــــعة الو

ن الدول األطراف مبوجب يف التقارير املقدَّمة م)، الفصـــل الثالث، النظر A/59/44( ٤٤  واخلمســـون، امللحق رقم
 ٤٤  الســــتون، امللحق رقم الدورة؛ انظر أيضــــاً، املرجع نفســــه، ‘)١(‘٥٦ من االتفاقية، شــــيلي، الفقرة ١٩  املادة

)A/60/44 مة من الدول من االتفاقية،  ١٩ ادةاألطراف مبوجب امل)، الفصـــــــــــــــل الثالث، النظر يف التقارير املقدَّ
ا املتعلق ٣١  األرجنتني، الفقرة ا أن قانو ألرجنتني إلعال طالً (أ) (اليت تشـــيد  لطاعة الواجبة صـــار "الغياً و

  على وجه اإلطالق").
   . ٧نظام نورنربغ األساسي، املادة   )٣١٦(
ا يف نظام حمكمة   )٣١٧( ادر عن احملكمة والشـــــروح نورنربغ األســـــاســـــي ويف احلكم الصـــــمبادئ القانون الدويل املعرتف 

 . ورغم أن املبدأ الثالث يســـــــــــــــتندYearbook … 1950, vol. II, document A/1316, Part III, p. 375عليه، 
ا اعتربت من نظام نورنربغ األســـاســـي، فإن اللجنة أســـقطت عبارات "أو ختفيف العق ٧املادة  إىل وبة"، حيث إ

، نفســـــه املرجع" (تقررها احملكمة املختصــــــة) (for the competent Court to decideعقوبة مســــــألة "أن ختفيف ال
  ). ١٠٤الفقرة 
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وينص نظام طوكيو األســـــــــــاســـــــــــي على ما يلي: "ال يكون املنصـــــــــــب الرمسي للمتهم، يف أي وقت، 
مر من حكومته أو من رئيســــــــــــه، ظرفاً كافياً يف حد ذاته إلعفاء ذلك  ولكونه قد تصــــــــــــرف عمالً 

ا، لكن جيوز مراعاة تلك الظروف يف ختفيف العقوبة إذا املتهم من املســــــــــــؤولية عن أ م  ُ ي جرمية ا
  . )٣١٨(قررت احملكمة أن العدالة تقتضي ذلك"

على ما يلي:  ١٩٥٤اجلرائم املخلة بســــــلم اإلنســــــانية وأمنها لعام مدونة ونص مشــــــروع   )٢٩(
حيله من  "إن كون الشــــــــخص قد تصــــــــرف بوصــــــــفه رئيســــــــاً لدولة أو موظفاً حكومياً مســــــــؤوالً ال

اجلرائم املخلة مدونة . ونص مشروع )٣١٩(مسؤولية ارتكاب أي من اجلرائم احملددة يف هذا القانون"
، على ما يلي: "ال يعفى الفرد ١٩٩٦بســــــــــــلم اإلنســــــــــــانية وأمنها، الذي اعتمدته اللجنة يف عام 

وبته لصــــفته الذي يرتكب جرمية خملة بســــلم اإلنســــانية وأمنها من مســــؤوليته اجلنائية وال ختفف عق
. وينص نظام روما األســـــــــاســـــــــي )٣٢٠(الرمسية، حىت ولو تصـــــــــرف بصـــــــــفته رئيس دولة أو حكومة"

على ما يلي: "ينطبق هذا النظام األســـاســـي على مجيع األشـــخاص بصـــورة متســـاوية  ١٩٩٨  لعام
دون أي متييز بسبب الصفة الرمسية. وبوجه خاص فإن الصفة الرمسية للشخص، سواء كان رئيساً 

و حكومة أو عضـــــــــــــــواً يف حكومة أو برملان أو ممثًال منتخباً أو موظفاً حكومياً، ال تعفيه لدولة أ
ا ال تشــــكل  ي حال من األحوال من املســــؤولية اجلنائية مبوجب هذا النظام األســــاســــي، كما أ

ا سبباً لتخفيف العقوبة   . )٣٢١(يف حد ذا
ملنصـــــــــب الرمسي دفعاً   )٣٠( موضـــــــــوعياً لدرء املســـــــــؤولية اجلنائية، وعدم القدرة على االعتداد 

لوالية القضــــــــائية اجلنائية الوطنية. فاتفاقية  هي مســــــــألة تناولتها أيضــــــــاً بعض املعاهدات املتعلقة 
دة اجلمــاعيــة واملعــاقبــة عليهــا ١٩٤٨ عــام تنص على أن "يُعــاقــب مرتكبو  ، مثًال،ملنع جرميــة اإل

دة اجلماعية، ســـــــــــــــواء أكانوا حكامًا دســـــــــــــــتوري . وتنص )٣٢٢(ني أو موظفني عامني أو أفراداً"اإل
على ما يلي: "تقع  ١٩٧٣االتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصـــــــــل العنصـــــــــري واملعاقبة عليها لعام 

املســـــــــــؤولية اجلنائية الدولية ... على ... ممثلي الدولة، ســـــــــــواء أكانوا مقيمني يف إقليم الدولة اليت 
  . )٣٢٣(أخرى"تُرتكب فيها األعمال أو يف إقليم دولة 

، اليت تنص على أن ٥ويف ضـــــــــوء هذه الســـــــــوابق، رأت اللجنة مناســـــــــباً أن ُتدرج الفقرة   )٣١(
رتكاب إحدى اجلرائم املشـــــــــــــــار إليها  "تتخذ كل دولة التدابري الالزمة لتضـــــــــــــــمن عدم االعتداد 

عتباره عذراً لإلعفاء من املســــــــــؤو  يف لية مشــــــــــروع املادة هذا من شــــــــــخٍص يتقلد منصــــــــــباً رمسياً، 
ا اجلنائي". وألغراض مشـــــــــــاريع املواد هذه، تعين الفقرة   اجلنائية أن شـــــــــــخصـــــــــــاً يُدعى  ٥يف قانو

نصـــــــــــــبه الرمسي كدفٍع موضـــــــــــــوعي لنفي أي مســـــــــــــؤولية جنائية. مب يعتدميكن أن  ارتكابه جرمية ال
ملقابل، ال ا مســـــــــــــــؤول يف دولة يف أي أثر  ٥ُحتدث الفقرة   و أي حصـــــــــــــــانة إجرائية قد يتمتع 

، ذلك أن احلصـــــــــــــــانة اإلجرائية تظل خاضـــــــــــــــعًة للقانون الدويل أمام حمكمة جنائية وطنية  نبيةأج

__________ 

 . ٦نظام طوكيو األساسي، املادة   )٣١٨(

)٣١٩(  Yearbook … 1954, vol. II, para. 50, art. 3 .  
)٣٢٠(  Yearbook … 1996, vol. II (Part Two), chap. II, sect. D, p. 26, art. 7 .  
 . ١، الفقرة ٢٧نظام روما األساسي، املادة    )٣٢١(
دة اجلماعية، املادة   )٣٢٢(    .٤اتفاقية اإل
  .٣االتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل العنصري واملعاقبة عليها، املادة   )٣٢٣(
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عمال اللجنة املتعلقة مبوضـــــــــــوع  ٥ىل ذلك أن الفقرة يضـــــــــــاف إ. )٣٢٤(التعاهدي والُعريف ال ختل 
  "حصانة مسؤويل الدول من الوالية القضائية اجلنائية الدولية". 

ال ميكن االعتداد  لرمسياتبّني أن املنصب  ٥ومل تر اللجنة ضرورًة إلدراج عبارات يف الفقرة   )٣٢(
. ٦مشــــروع املادة من  ٧ الفقرةتناوهلا ت، ألن مســــألة العقوبة أو ختفيضــــها العقوبةلتخفيف  اً به ســــبب

لى اجلرائم ملعاقبة عاوحســـــب هذه الفقرة، تتخذ الدول، يف مجيع الظروف، التدابري الالزمة لضـــــمان 
خذ يف االعتبار طابعها اجلســــــيم. ت مالئمة  فهم هذه وينبغي أن تُ  املرتكبة ضــــــد اإلنســــــانية بعقو

ا حتول دون    . أو ختفيضها العقوبة فالرمسي سبباً لتخفيملنصب عتداد االالصيغة على أ

  قانون التقادم    
ئم ضـــــد ة ارتكاب جرايتعلق أحد القيود املمكن أن تُفرض على مقاضـــــاة شـــــخص بتهم  )٣٣(

اليت متنع مقاضــــاة الشــــخص  اإلنســــانية بتطبيق "قانون التقادم" (أو "فرتة التقادم")، مبعىن القاعدة
دد من الســـــــــــــــنوات. املدَّعى أنه جان على جرمية تكون قد ارُتكبت قبل إقامة الدعوى بعدد حم

لضمان عدم سقوط  زمةعلى أن تتخذ كل دولة التدابري الال ٦  من مشروع املادة ٦  وتنص الفقرة
ا اجلنائ لتقادم يف قانو   ي.اجلرائم املشار إليها يف مشروع املادة هذا 

جلرائم الدولية، مبا ومل توضــــــــــع أي قاعدة بشــــــــــأن قانون التقادم فيما  )٣٤( فيها اجلرائم  يتعلق 
مة يف الصـــكوك التأســـيســـية للمحك  طوكيو األســـاســـيني، أو  أوربغ ننور ضـــد اإلنســـانية، يف نظامي 

اجلنائية الدولية ليوغوســالفيا الســابقة واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا واحملكمة اخلاصــة لســرياليون. 
، الــذي اعتمــده جملس رقــابــة ١٠ وعلى العكس من ذلــك، فــإن قــانون جملس رقــابــة احللفــاء رقم

اص من أجل ضــــمان اســــتمرار مقاضــــاة األشــــخ ١٩٤٥  احللفاء ألملانيا يف كانون األول/ديســــمرب
م جرائم، قد نص على أنه يف كل حماكمة أو مقاضـــــــــــــــاة الرتكاب جرائم ضـــــــــــــــد  املدَّعى ارتكا

لســــــلم) "ال حيق للمتهم االســــــتفادة من التقادم  اإلنســــــانية (وكذلك جرائم احلرب واجلرائم املخّلة 
لفرتة املمتـــدة من فيمـــا . )٣٢٥("١٩٤٥  متوز/يوليـــه ١ إىل ١٩٣٣ كـــانون الثـــاين/ينـــاير  ٣٠ يتعلق 

ملثل، تناول نظام روما األســــــــــاســــــــــي لعام  هذه املســــــــــألة تناوًال صــــــــــرحياً فنص على أنه  ١٩٩٨و
كانت أحكامه" "ال لتقادم أ ً . وقد أيد )٣٢٦(تســــــقط اجلرائم اليت تدخل يف اختصــــــاص احملكمة 

__________ 

 ,Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium)انظر، على سبيل املثال،   )٣٢٤(

Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 3, at p. 25, para. 60 ملســؤولية اجلنائية ("احلصـانة من الوالية القضــائية اجلنائية وا
ائية بطبيعتها، يف حني أن الفردية، مها مفهومان منفصــــــــــالن متاماً. فاحلصــــــــــانة من الوالية القضــــــــــائية هي مســــــــــألة إجر 

سودان، يف قضية املدعي العام ضد احلالة يف دارفور، الي مسألة من مسائل القانون املوضوعي".)؛ املسؤولية اجلنائية ه
وما األســــــاســــــي ) من نظام ر ٧(٨٧، قرار مبوجب املادة ICC-02/05-01/09، القضــــــية رقم عمر حســــــن أمحد البشــــــري

، غرفة اإلجراءات ٢٠١٧ يوليه/متوز ٦بشــأن عدم امتثال جنوب أفريقيا طلب احملكمة توقيف عمر البشــري وتســليمه، 
 he Genocide Convention, unlike the [Rome][T]“)١٠٩التمهيـديـة الثـانيـة، احملكمـة اجلنـائيـة الـدوليـة، الفقرة 

Statute in article 27(2), does not mention immunities based on official capacity, and the majority 

does not see a convincing basis for a constructive interpretation of the provisions in the Convention 

such that would give rise to an implicit exclusion of immunities. Article IV of the Convention speaks 

of individual criminal responsibility of ‘persons committing genocide’ – which, as convincingly 

explained by the International Court of Justice, must not be confused with immunity from criminal 

jurisdiction”.) .  
)٣٢٥(  Control Council Law No. 10 on Punishment of Persons Guilty of War Crimes, Crimes Against 

Peace and Against Humanity, art. II, para. 5.  
  .٢٩ نظام روما األساسي، املادة  )٣٢٦(
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واضــــــــــــعو نظام روما األســــــــــــاســــــــــــي هذا النص بقوة من حيث انطباقه على اجلرائم املرتكبة ضــــــــــــد 
ملثل، يعّرف قانون إنشــــــــــاء الدوائر االســــــــــتثنائية يف احملاكم الكمبودية والنظام  .)٣٢٧(اإلنســــــــــانية و

األساسي للمحكمة اجلنائية العراقية العليا والنظام األساسي حملكمة تيمور الشرقية صراحًة اجلرائم 
ا جرائم ال لتقادم ضد اإلنسانية    .)٣٢٨(تسقط 

ن التقادم على مقاضــــــ  وفيما  )٣٥( م جرائم يف احملاكم يتعلق بســــــر اة األشــــــخاص املدَّعى ارتكا
ن قواعد القانون الداخلي  ١٩٦٧ الوطنية، أكدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام أن "ســـــــــــر

املتعلقة بتقادم اجلرائم العادية على جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضــد اإلنســانية هو مثار قلق جدي 
. )٣٢٩(ه حيول دون حمــاكمــة املســــــــــــــؤولني عن تلــك اجلرائم ومعــاقبتهم"لــدى الرأي العــام العــاملي، ألنــ

الســــنة التالية، اعتمدت الدول اتفاقية عدم تقادم جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضــــد اإلنســــانية   ويف
غري التشـــريعية   ، اليت تقتضـــي من الدول األطراف أن تتخذ "مجيع التدابري التشـــريعية أو١٩٦٨  لعام

ن التقادم أوالالزمة لكفالة ع أي حد آخر على [هذين النوعني من اجلرائم] ســــــــــــواء من   دم ســــــــــــر
ملثــل، أقّر جملس أورو يف عــام)٣٣٠(من حيــث املعــاقبــة"  حيــث املالحقــة أو االتفــاقيــة  ١٩٧٤  . و

األوروبية املتعلقة بعدم تقادم اجلرائم ضــــــــــد اإلنســــــــــانية وجرائم احلرب، اليت تســــــــــتخدم إىل حد كبري 
يوجد يف الوقت احلاضر أي دولة لديها قانون بشأن اجلرائم ضد   . ويبدو أنه ال)٣٣١(الصيغة نفسها

ألحرى  ا. بل توجد  اإلنســــانية حيظر أيضــــاً مقاضــــاة اجلناة بعد انصــــرام فرتة من الزمن على ارتكا
  دول عديدة سّنت بشكل حمدد تشريعات مناهضة هلذا التقييد.

رائم الواردة يف القـــانون الوطين من غري فئـــة اجلرائم وكثري من املعـــاهـــدات اليت تتنـــاول اجل  )٣٦(
ن قانون التقادم. فعلى سبيل املثال، ال تتضمن  املرتكبة ضد اإلنسانية مل تتضمن حظراً على سر

 املهينةاتفاقية مناهضــــة التعذيب وغريه من ضــــروب املعاملة أو العقوبة القاســــية أو الالإنســــانية أو 
ن قانون التق لتعذيب. ومع ذلك، ذكرت جلنة مناهضــة حظراً على ســر ادم على اجلرائم املتصــلة 
ي قانون تقادم، نظراً إىل طابعها اخلطري  التعذيب أن هذه اجلرائم ال . )٣٣٢(ينبغي أن تســـــــــــــــقط 

ملثل، بينما ال حلقوق املدنية والســـــــــــــــياســـــــــــــــية لعام  و  )٣٣٣(٦١٩٦يتناول العهد الدويل اخلاص 
__________ 

نشـــاء حمكمة جنائية دولية، رو   )٣٢٧(  ١٧ -حزيران/يونيه  ١٥  ما،مؤمتر األمم املتحدة الدبلوماســـي للمفوضـــني املعين 
كليزي)، اجللســــــة (من النص اإلن ١٣٨  لثاين)، الصــــــفحة(اجمللد ا A/CONF.183/13، الوثيقة ١٩٩٨  متوز/يوليه
  .٧٤-٤٥ )، الفقراتA/CONF.183/C.1/SR.2الثانية (

عليا، محكمة اجلنائية العراقية ال؛ والنظام األســـــــاســـــــي لل٥  اتفاق الدوائر االســـــــتثنائية يف احملاكم الكمبودية، املادة  )٣٢٨(
قرير اللجنة الثالثة ت؛ انظر أيضـــــــــــــاً ١-١٧  (د)؛ والنظام األســـــــــــــاســـــــــــــي حملكمة تيمور الشـــــــــــــرقية، املادة١٧  املادة

)A/57/806١٣  ؤرخء امل ٥٧/٢٢٨(حمــــــــاكمــــــــات اخلمري احلمر) وقرار اجلمعيــــــــة العــــــــامــــــــة  ١٠  )، الفقرة 
ر/مايو ملالحظة أن الدوائر االســــــــتثنائية يف احمل٢٠٠٣  أ اكم الكمبودية قد ُمنِحت . وفضــــــــالً عن ذلك، جيدر 

ن الزمن، يف الفرتة من ماختصـــــاصـــــاً بشـــــأن اجلرائم ضـــــد اإلنســـــانية اليت ارُتكبت قبل إنشـــــاء هذه الدوائر بعقود 
  السلطة بيد اخلمري احلمر.عندما كانت  ١٩٧٩ إىل عام ١٩٧٥ عام

لة معاقبة جمرمي احلرب واملعنون "مســــــأ ١٩٦٧  كانون األول/ديســــــمرب  ١٨  املؤرخ )٢٢-(د٢٣٣٨قرار اجلمعية العامة   )٣٢٩(
كانون   ١٥  املؤرخ )٢٥-(د٢٧١٢واألشــــخاص الذين ارتكبوا جرائم ضــــد اإلنســــانية"؛ انظر أيضــــاً قرار اجلمعية العامة 

  .١٩٧١  كانون األول/ديسمرب  ١٨  املؤرخ )٢٦-(د٢٨٤٠؛ وقرار اجلمعية العامة ١٩٧٠  األول/ديسمرب
  .املرتكبة ضد اإلنسانية، املادة الرابعةاتفاقية عدم تقادم جرائم احلرب واجلرائم   )٣٣٠(
  .١ املادة، احلرب االتفاقية األوروبية املتعلقة بعدم تقادم اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية وجرائم  )٣٣١(
ئق الرمسية للجمعية الانظر، على ســــبيل املثال، تقرير جلنة مناهضــــة التعذيب،   )٣٣٢( عامة، الدورة الثانية والســــتون، الو

 ١٩  طراف مبوجب املادة)، الفصـــــــــــــل الثالث، النظر يف التقارير املقدَّمة من الدول األA/62/44( ٤٤  رقمامللحق 
  ).١٩(٤٠ من االتفاقية، إيطاليا، الفقرة

حلقوق املدنية والسياسية  )٣٣٣(   . ١٧١، الصفحة العهد الدويل اخلاص 
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دعت اللجنة املعنية حبقوق اإلنســـــــــــان إىل إلغاء قوانني التقادم املســـــــــــألة بصـــــــــــورة مباشـــــــــــرة،  هذه
النتهاكات اجلســــيمة ألحكام العهد فيما . وعلى العكس من ذلك، تتناول االتفاقية )٣٣٤(يتعلق 

ن قانون  ٢٠٠٦الدولية حلماية مجيع األشــــــخاص من االختفاء القســــــري لعام  فعًال مســــــألة ســــــر
ولة طرف تطبق نظام تقادم بصـــــــــــــدد االختفاء القســـــــــــــري تنص على أن "تتخذ كل د  التقادم، إذ

طويلة األمد ومتناســـــبة مع جســـــامة   التدابري الالزمة حبيث تكون فرتة تقادم الدعاوى اجلنائية: (أ)
ذا احلكم هو )٣٣٥(هذه اجلرمية ..." . وتشـــــــــــري األعمال التحضـــــــــــريية لالتفاقية إىل أن املقصـــــــــــود 

ي فرتة تقادم اليت ينبغي أال -  ة ضد اإلنسانيةالتمييز بني اجلرائم اليت قد تشكل جرمي  -  تسقط 
  .)٣٣٦(وسائر اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية

ت املالئمة       العقو
زمة لضــــــــــــمان على أن تتخذ كل دولة التدابري الال ٦  من مشــــــــــــروع املادة ٧ تنص الفقرة  )٣٧(

خذ  ت مالئمةاملعاقبة على اجلرائم املشــــــار إليها يف مشــــــروع املادة هذا بعقو  ا اجلنائي  يف قانو
  يف االعتبار طابعها اجلسيم.

اللجنة، يف مشـــــــــــــــروع مدونة اجلرائم املخلة بســـــــــــــــلم اإلنســـــــــــــــانية وأمنها  خلصـــــــــــــــتوقد   )٣٨(
أن "يتعّرض للعقاب كل فرد يكون مســــــــؤوًال عن جرمية خملة بســــــــلم اإلنســــــــانية  إىل، ١٩٩٦  لعام

ا" . وقد جاء يف الشـــــــــرح أيضـــــــــاً )٣٣٧(وأمنها. ويكون العقاب متناســـــــــباً مع طبيعة اجلرمية وخطور
يوّضح أّن "طبيعة اجلرمية هي اليت متّيز جرمية عن جرمية أخرى ... وُيستدلُّ على خطورة اجلرمية  ما

. وهكذا، )٣٣٨(اليت ترتكب فيها ومن املشـــــــــــــــاعر اليت محلت مرتكبها على اقرتافها"من الظروف 
"فإّن الفعل اإلجرامي، وإن كان واحداً من الناحية القانونية، فإّن الوســيلة واألســاليب املســتخدمة 
ختتلف، تبعاً لتباين درجات اخلطورة والقسوة. وينبغي أن تسرتشد احملكمة جبميع هذه العوامل يف 

  .)٣٣٩(ع العقوبة"توقي
لنظر يف اجلرائم ضــــد اإلنســــانية،   وإذا كانت احملكمة أو  )٣٩( اهليئة القضــــائية الدولية خمتصــــة 

لنظر إىل  ت املقرَّرة هلذه اجلرائم قد تتفاوت، ولكن يُتوقَّع أن تكون مناســـــــــــــــبة وذلك  فإّن العقو
وســـالفيا الســـابقة ينّص على أن خطورة اجلرمية. فالنظام األســـاســـي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغ

"تقتصــــــــــــر العقوبة اليت تفرضــــــــــــها الدائرة االبتدائية على الســــــــــــجن. وترجع احملكمة يف حتديد مدة 
حكام الســــــجن اليت كانت ســــــارية يف حماكم يوغوســــــالفيا  الســــــجن إىل املمارســــــة العامة املتعلقة 

__________ 

ئق الرمسية لل املثال، تقرير اللجنة املعنية حبقوق اإلنســـــــــــــــان، انظر، على ســـــــــــــــبي  )٣٣٤( لجمعية العامة، الدورة الثالثة الو
ر املقــدَّمــة من الــدول )، اجمللــد األول، الفصــــــــــــــــل الرابع، النظر يف التقــاريA/63/40( ٤٠  والســـــــــــــــتون، امللحق رقم
رتتــب عليــه اعتمــاد ي  حــاالت البلــدان عنــد غيــاب تقــارير عنهــا ممــا  من العهــد ويف ٤٠  ةاألطراف مبوجــب املــاد

  ).٧)، الفقرة (٧٩ مالحظات ختامية علنية، بنما (الفرع ألف، الفقرة
أ). وعلى العكس من (١  ، الفقرة٨  االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـــــــــــــــخاص من االختفاء القســـــــــــــــري، املادة  )٣٣٥(

ينطبق  لى أن التقادم البلدان األمريكية املتعلقة حباالت االختفاء القســـــــري لألشـــــــخاص عذلك، تنص اتفاقية ال
ت اجلنائية جلميع املسؤولني عن حاالت االختفاء القسري.   على احملاكمات والعقو

ً ممتقرير الفريق العامل بني الدورات املفتوح العضــــوية املكلف مبهمة صــــياغة مشــــروع صــــك   )٣٣٦( ن عياري ملزم قانو
  . ٥٦و ٤٦-٤٣ ، الفقرات)E/CN.4/2004/59أجل محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري (

  .٣ ة(اجلزء الثاين)، الفصل الثاين، الفرع دال، املاد ، اجمللد الثاين١٩٩٦ ...حولية   )٣٣٧(
  .٣ ) من شرح املادة٣املرجع نفسه، الفقرة (  )٣٣٨(
  املرجع نفسه.  )٣٣٩(
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ية ليوغوســـالفيا الســـابقة، "أن . وفضـــًال عن ذلك، يتعني على احملكمة اجلنائية الدول)٣٤٠(الســـابقة"
. ويســـــــــتخدم النظام )٣٤١(تراعي عوامل مثل جســـــــــامة اجلُرم والظروف الشـــــــــخصـــــــــية للفرد املدان"

األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا صيغة مماثلة، فيما عدا أن احملكمة ينبغي أن ترجع إىل 
حكام الســـــــــــــــجن اليت تصـــــــــــــــدرها حم  هو متَّبع عموماً فيما "ما . وهذا قد )٣٤٢(اكم رواندا"يتعلق 

ت على أخطر اجلرائم اليت تثري القلق الدويل، إىل طائفة واســـــعة من  يُفضـــــي، حىت يف حالة اإلدا
ذا النوع من  ١٩٩٨لعام  من نظام روما األساسي ٧٧  األحكام القضائية. وتسمح املادة أيضاً 

لســــــــجن لفرتة أقصــــــــاها  املرونة، إذ لســــــــجن املؤبد   ســــــــنة، أو ٣٠  تنص أحكامها على املعاقبة 
لظروف اخلـــاصـــــــــــــــــة للشـــــــــــــــخص  خلطورة البـــالغـــة للجرميـــة و "عنـــدمـــا تكون هـــذه العقوبـــة مربرة 

. وميكن العثور على نصــــــــــوص مماثلة هلذه الصــــــــــيغة يف الصــــــــــكوك املنّظمة للمحكمة )٣٤٣(املدان"
جلرائم اخلطرية يف ، واهليئات اخلاصــة املعنية )٣٤٥(، واحملكمة اخلاصــة بلبنان)٣٤٤(اخلاصــة لســرياليون
، واحملكمة اجلنائية العراقية )٣٤٧(، والدوائر االســــــــــــــتثنائية يف احملاكم الكمبودية)٣٤٦(تيمور الشــــــــــــــرقية

ملثل، إذا كانت )٣٤٩(، والدوائر األفريقية االستثنائية ضمن النظام القضائي السنغايل)٣٤٨(العليا . و
ت املقرَّرة هلذه اجلرائم قد تتفاوت، الوالية القضائية الوطنية جترم اجلرائم ضد اإلنسانية، ف إّن العقو

  ولكن يُتوقَّع أن تكون متناسبة مع خطورة اجلرمية.
جيــب (أو مــا  ُمتلي على الــدول األطراف مــا واملعــاهــدات الــدوليــة اليت تتنــاول اجلرائم ال  )٤٠(
ت، بل ترتك هلا ممارســـــــة ســـــــلطتها التقديرية يف حتديد الع ال قوبة تبعاً جيب) أن تفرضـــــــه من عقو

دة اجلمــاعيــة واملعــاقبــة عليهــا)٣٥٠(لظروف كــل جــان وكــل جرميــة  . وتــدعو اتفــاقيــة منع جرميــة اإل
دة اجلمــاعيــة أو ١٩٤٨  لعــام جعــة تنزل مبرتكيب اإل ت جنــائيــة  أي من  إىل جمّرد فرض "عقو

 على معيــار ١٩٤٩  . وتنص أيضــــــــــــــــًا اتفــاقيــات جنيف لعــام)٣٥١(األفعــال األخرى املــذكورة ..."
__________ 

  .١ ة، الفقر ٢٤ املادةالنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة،   )٣٤٠(
  .٢ ة، الفقر ٢٤ املادةاملرجع نفسه،   )٣٤١(
  .١ ، الفقرة٢٣ اجلنائية الدولية لرواندا، املادة للمحكمةالنظام األساسي   )٣٤٢(
  .٧٧ املادة ،للمحكم اجلنائية الدولية نظام روما األساسي  )٣٤٣(
  .١٩ النظام األساسي للمحكمة اخلاصة لسرياليون، املادة  )٣٤٤(
  .٢٤ النظام األساسي للمحكمة اخلاصة بلبنان، املادة  )٣٤٥(
  .١٠ األساسي حملكمة تيمور الشرقية، املادة النظام  )٣٤٦(
  .٣٩ اتفاق الدوائر االستثنائية يف احملاكم الكمبودية، املادة  )٣٤٧(
  .٢٤ النظام األساسي للمحكمة اجلنائية العراقية العليا، املادة  )٣٤٨(
  .٢٤ النظام األساسي للدوائر األفريقية االستثنائية، املادة  )٣٤٩(
ً حلماية انظر تقرير الفريق العامل بني الدورات املفتوح العضـــــوية املعين بوضـــــع مشـــــروع صـــــك مع  )٣٥٠( ياري ملزم قانو

يلي:  ها ما(اليت جاء في ٥٨ )، الفقرةE/CN.4/2004/59مجيع األشـــــــــــــــخاص من االختفاء القســـــــــــــــري (الوثيقة 
امش التصــــــــرف املتاح أمام الدول" يف هذا النص)؛ وتقرير اللجنة"رحبت وفود ع املخصــــــــصــــــــة لصــــــــياغة  ديدة 

ئق الرمسية للجمعية العامة الدورة الثاتفاقية دولية ملناهضــــــــــــــــة أخذ الرهائن،   ٣٩  انية والثالثون، امللحق رقمالو
)A/32/39) اجللســــة الثالثة عشــــرة احملاضــــر املوجزة للجلســــات األوىل إىل التاســــعة عشــــرة للجنة)، املرفق األول ،(
ت املتحدة  ٤ )، الفقرة١٩٧٧  آب/أغســـــــطس ١٥( ا ممثل الوال ألمريكية)؛ وقرار جلنة ا(تعليقات مماثلة أدىل 

إلفالت من العقاب، الفقرة ٢٠٠٥/٨١  حقوق اإلنســـــان يب جبميع الدو  ١٥  املتعلق  ... تكفل أن ل أن ("
ت مالئمة ومتناسبة مع خطورة اجلرمية املرتكبة").   تكون العقو

دة اجلماعية، املادة اخلامسة.  )٣٥١(   انظر اتفاقية منع اإل
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ا تطلب فقط أن  وترتك لفرادى الدول الســـــــــــــــلطة التقديرية لتحديد العقوبة املناســـــــــــــــبة، إذ عام إ
ت جزائية فّعالة  ن تّتخذ أّي إجراء تشريعي يَلزم لفرض عقو "تتعهد األطراف السامية املتعاقدة 

 تشـــــــــــــــري  . وعــادًة مــا)٣٥٢(... [أي خمــالفــة من] املخــالفــات اجلســـــــــــــــيمــة هلــذه االتفــاقيــة ..." على
املعاهدات األحدث عهداً اليت تتناول اجلرائم يف النظم القانونية املختلفة إىل أن العقوبة ينبغي أن 
ت شديدة"  تكون "مناسبة". ورغم أّن جلنة القانون الدويل قد اقرتحت يف البداية مصطلح "عقو

ملوظفني الدبلوماســــيني واألشــــخاص اآلخ رين املتمتعني لكي ُيســــتخدم يف مشــــروع املواد املتعلقة 
ت مناســـــــــــــــبة" هو الذي اعتمدته الدول يف اتفاقية منع اجلرائم  حلماية، فإّن مصـــــــــــــــطلح "عقو
املرتكبة ضـــــــــــد األشـــــــــــخاص املتمتعني حبماية دولية، مبن فيهم املوظفون الدبلوماســـــــــــيون، واملعاقبة 

 . وقد شـــــــــــــــكل ذلك املصـــــــــــــــطلح منوذجاً احتذته املعاهدات الالحقة.)٣٥٣(١٩٧٣  عليها، لعام
ت املناسبة" الوارد يف اتفاقية عام ويف لعقو ً  ١٩٧٣  الوقت نفسه، كان احلكم املتعلق " مصحو

لقول  بعبارة تتضــــمن الدعوة إىل أخذ "الطبيعة اخلطرة" للجرمية يف احلســــبان. وقد عّلقت اللجنة 
خذ العقوبُة يف احلســــبان "امل ا التأكيد على ضــــرورة أن  صــــاحل العاملية" إّن هذه اإلشــــارة يُقصــــد 

 -هذا النْهج  اعُتمد، ١٩٧٣  . ومنذ ســـــــنة)٣٥٤(اهلامة اليت تنطوي عليها املعاقبة على هذه اجلرمية
خذ يف  ت مناسبة  ن "تعترب كل دولة من الدول األطراف هذه اجلرائم مستوجبة لعقو القاضي 

اهضة التعذيب وغريه يف صياغة معاهدات عديدة من بينها اتفاقية من -احلسبان طابعها اخلطري" 
. وعّربت بعض املعاهدات )٣٥٥(أو املهينة من ضـــــروب املعاملة أو العقوبة القاســـــية أو الالإنســـــانية

عن مســــــــألة اخلطورة مبصــــــــطلحات من قبيل "اخلطورة الشــــــــديدة"، و"الطابع اخلطري"، و"اخلطورة 
  .)٣٥٦(البالغة" هلذه اجلرائم

  األشخاص االعتباريون    
املسؤولية اجلنائية للمجرمني الذين هم  ٦ من مشروع املادة ٧  إىل ١  منتتناول الفقرات   )٤١(

يتســـق مع النهج املتبع يف   أشـــخاص طبيعيون، رغم أن مصـــطلح "طبيعي" غري مســـتخدم، وهو ما

__________ 

؛ ١٢٩  نيف الثــالثــة، املــادة؛ واتفــاقيــة ج٥٠  ؛ واتفــاقيــة جنيف الثــانيــة، املــادة٤٩ اتفــاقيــة جنيف األوىل، املــادة  )٣٥٢(
 ٤٩  على املادة ٢٠١٦  عام اللجنة الدولية للصـليب األمحر يف شـرح؛ وانظر ١٤٦ ادةواتفاقية جنيف الرابعة، امل

  .٢٨٤٦-٢٨٣٨ أعاله)، الفقرات ٢٠٦ (احلاشية
م املوظفون الدبلوماســــــــــيون، انظر اتفاقية منع اجلرائم املرتكبة ضــــــــــد األشــــــــــخاص املتمتعني حبماية دولية، مبن فيه  )٣٥٣(

ت ("تعترب كل دولة من الدول األطراف هذه ا ٢  من املادة ٢  واملعـاقبـة عليهـا، الفقرة جلرائم مســـــــــــــــتوجبـة لعقو
  ..."). مناسبة

ء (مA/8710/Rev.1، الوثيقة ، اجمللد الثاين١٩٧٢  حولية ...  )٣٥٤( شـاريع املواد املتعلقة مبنع ، الفصـل الثالث، الفرع 
دولية، واملعاقبة عليها،  اجلرائم املرتكبة ضـــــــــــد املوظفني الدبلوماســـــــــــيني وغريهم من األشـــــــــــخاص املتمتعني حبماية

  .٢ من مشروع املادة ٢ ) من شرح الفقرة١٢( الفقرة
ا، ؛ انظر أيضـــــــــــاً اتفاقية ســـــــــــالمة موظفي األمم املتح٤  التعذيب، املادةاتفاقية مناهضـــــــــــة   )٣٥٥( دة واألفراد املرتبطني 

لقنابل، املا٢ ، الفقرة٩  املادة (ب)؛ واالتفاقية الدولية لقمع ٤دة ؛ واالتفاقية الدولية لقمع اهلجمات اإلرهابية 
  (أ).٢ افحته، املادةملنع اإلرهاب ومك (ب)؛ واتفاقية منظمة الوحدة األفريقية٤ متويل اإلرهاب، املادة

؛ ١  ، الفقرة٧  ســـــري، املادةانظر، على ســـــبيل املثال، االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـــــخاص من االختفاء الق  )٣٥٦(
لبلــدان األمريكيــة املتعلقــة حبــاالت ؛ واتفــاقيــة ا٦ واتفــاقيــة البلــدان األمريكيــة ملنع التعــذيــب واملعــاقبــة عليــه، املــادة

  فاء القسري لألشخاص، املادة الثالثة.االخت
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جلرائم. وعلى عكس ذلـــك، تتنـــاول الفقرة مســـــــــــــــؤوليـــة "األشـــــــــــــــخـــاص  ٨ املعـــاهـــدات املتعلقـــة 
  . ٦ ا يف مشروع املادةاالعتباريني" يف اجلرائم املشار إليه

وأصـــــــــــــــبحـــت املســـــــــــــــؤوليـــة اجلنـــائيـــة لألشـــــــــــــــخـــاص االعتبـــاريني مســـة من مســـات القوانني   )٤٢(
تزال غري معروفــة يف العــديــد من  للعــديــد من الــدول يف الســـــــــــــــنوات األخرية، ولكنهــا ال  الوطنيــة
ً هذه املســـــــؤولية ف  . ويف)٣٥٧(األخرى الدول يتعلق   يماالدول اليت يعرف فيها املفهوم، توجد أحيا

. وبطبيعة احلال، يرتكب األفعال اليت ميكن أن تؤدي إىل هذه املســـــــــــــــؤولية )٣٥٨(جلرائم الدولية
من خالل مركز آخر   موظفني أو  مديرين أو أشـــــخاص طبيعيون يتصـــــرفون بصـــــفتهم مســـــؤولني أو

ا وكالة أخرى للشـــــــــخص االعتباري. وتُفَرض هذه املســـــــــؤولية عموماً، يف الدول اليت يوجد فيه  أو
سم شخص اعتباري أو   لصاحله.  املفهوم، عندما يرتكب اجلرمية املعنية شخص طبيعي 

ومل تظهر املســـــــــــؤولية اجلنائية لألشـــــــــــخاص االعتباريني بشـــــــــــكل كبري حىت اآلن يف احملاكم   )٤٣(
، للمحكمة العسكرية الدولية ١٠و ٩  األساسي، يف املادتني نورنربغاجلنائية الدولية. فقد أذن نظام 

ا منظمة إجرامية أثناء حماكمة فرد من األفراد، مما  علن أي مجاعة أوأن ت قد يؤدي   منظمة على أ
ســـــــياق إجراءات احملكمة واإلجراءات الالحقة  إىل حماكمة أفراد آخرين لعضـــــــويتهم يف املنظمة. ويف

 كمةاحملا  إىل عدد من هذه املنظمات، لكن جمللس إشــــــراف احللفاء، أُشــــــري ١٠  مبوجب القانون رقم
لمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوســـــالفيا ليكن   . ومل)٣٥٩(األشـــــخاص الطبيعيني على اقتصـــــرا والعقاب

على األشـــــخاص االعتباريني، وهذا هو  يســـــريالســـــابقة واحملكمة الدولية لرواندا اختصـــــاص جنائي 
جلرائم اخلطرية يف  تيمور الشـــــرقية، أيضـــــاً حال احملكمة اخلاصـــــة لســـــرياليون واهليئات اخلاصـــــة املعنية 

ــائيــة يف احملــاكم الكمبوديــة، واحملكمــة اجلنــائيــة العراقيــة العليــا، والــدوائر األفريقيــة  والــدوائر االســــــــــــــتثن
أن  ١٩٩٨نظام روما األســاســي لعام  صــائغوحظ االســتثنائية ضــمن النظام القضــائي الســنغايل. وال

ســــــــــــتصــــــــــــواب إدراج امل  "هناك اختالفاً عميقاً يف اآلراء فيما ســــــــــــؤولية اجلنائية لألشــــــــــــخاص يتعلق 
، وعلى الرغم من تقدمي اقرتاحات إلدراج حكم بشـــــأن هذه )٣٦٠(االعتباريني يف النظام األســـــاســـــي"

اية املطاف حكماً من هذا القبيل.  املسؤولية، مل   يتضمن النظام األساسي يف 
جلرائم مل ُتدرج مســــــؤولية األشــــــخاص االعتباريني أيضــــــاً يف كثري من املعاهدات املتعل  )٤٤( قة 

دة اجلمــــاعيــــة واملعــــاقبــــة عليهــــا   على الصـــــــــــــــعيــــد الوطين، مبــــا يف ذلــــك: اتفــــاقيــــة منع جرميــــة اإل
؛ واتفــاقيــة قمع االســـــــــــــــتيالء غري املشـــــــــــــــروع على ١٩٤٩  ؛ واتفــاقيــات جنيف لعــام١٩٤٨  لعــام

__________ 

-STL-14ية رقم القضــــــــ شــــــــركة نيو يت يف، ش. م. ل. وكرمي حممد حتســــــــني اخلياط،انظر، على ســــــــبيل املثال،   )٣٥٧(

05/PT/AP/AR126.1لصالحية بشأن استئناف متهيدي يت ٢٠١٤  تشرين األول/أكتوبر ٢  ، القرار املؤرخ علق 
("املمارســـــــة املتعلقة  ٥٨  ئة االســـــــتئناف، احملكمة اخلاصـــــــة بلبنان، الفقرةالشـــــــخصـــــــية يف إجراءات االحتقار، هي

ختالف األنظمة الو  ا ختتلف  ت املرتبطة    طنية").ملسؤولية اجلنائية للشركات والعقو
 ,Ecuador Código Orgánico Integral Penal, Registro Oficial, Suplementoانظر، على ســــــــــــــبيل املثال،   )٣٥٨(

Año 1, N° 180, 10 February 2014, art. 90د . عقوبة شـــــــــــخص اعتباري (ينص يف مادة تتناول اجلرائم ضـــــــــــ
ً من اجلرائم املنصوص عليها يف    ملادة، يعاقب حبله").ااإلنسانية على أنه "عندما يرتكب شخص اعتباري أ

 United States v. Krauch and others, in Trials of War Criminals before theانظر، على ســــــبيل املثال،   )٣٥٩(

Nuernberg Military Tribunals (The I.G. Farben Case), vols. VII-VIII (Washington D.C., Nürnberg 

Military Tribunals, 1952).  
نشــــــــــــــاء حمانظر   )٣٦٠( ئق الرمسية ملؤمتر األمم املتحدة الدبلوماســــــــــــــي للمفوضــــــــــــــني املعين   ١٥  ، روما،كمة جنائية دوليةالو

، ٢٣  ، املــادةA/CONF.183/2)، الوثيقــة A/CONF.183/13، اجمللــد الثــالــث (١٩٩٨  متوز/يوليــه ١٧ -حزيران/يونيــه 
  .٧١  ، احلاشية٦  الفقرة
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ن ؛ واتفاقية منع اجلرائم املرتكبة ضــــد األشــــخاص املتمتعني حبماية دولية، مب١٩٧٠  الطائرات لعام
؛ واتفاقية مناهضــــة التعذيب وغريه من ١٩٧٣  فيهم املوظفون الدبلوماســــيون، واملعاقبة عليها لعام

؛ واالتفاقية الدولية لقمع ١٩٨٤  ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة لعام
لقنــابــل لعــام شـــــــــــــــخــاص من ؛ واالتفــاقيــة الــدوليــة حلمــايــة مجيع األ١٩٩٧  اهلجمــات اإلرهــابيــة 

املخلة بســـــلم اإلنســـــانية وأمنها يتناول مشـــــروع مدونة اجلرائم  . ومل٢٠٠٦  االختفاء القســـــري لعام
  .)٣٦١(سوى املسؤولية اجلنائية "لفرد" ١٩٩٦  لعام

املعدِّل للنظام األساسي  ٢٠١٤  من جانب آخر، يعطي بروتوكول االحتاد األفريقي لعام  )٤٥(
ً بعد، اختصــــــاصــــــاً للمحكمة للمحكمة األفريقية للعدالة وحقوق ا إلنســــــان، رغم أنه ليس ســــــار

فيها اجلرائم   األفريقية املعاد تشـــــــكيلها على األشـــــــخاص االعتباريني فيما خيص اجلرائم الدولية، مبا
ينص   . وعلى الرغم من أن النظام األســــــاســــــي للمحكمة اخلاصــــــة بلبنان ال)٣٦٢(ضــــــد اإلنســــــانية

ص االعتباريني (وكذلك على اجلرائم ضـــــــــــد صـــــــــــراحة على االختصـــــــــــاص اجلنائي على األشـــــــــــخا
إىل أن احملكمة لديها اختصاص  ٢٠١٤ اإلنسانية)، فقد خلصت هيئة استئناف احملكمة يف عام

  .)٣٦٣(حملاكمة شخص اعتباري بتهمة إهانة احملكمة
عالوة على ذلــك، هنــاك العــديــد من املعــاهــدات اليت تتنــاول مســـــــــــــــؤوليــة األشـــــــــــــــخــاص   )٤٦(

م اجلنائية، خاصـــــة: االتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصـــــل العنصـــــري واملعاقبة االعتباريني عن اجلرائ
ت اخلطرة والتخلص منها )٣٦٤(١٩٧٣  عليها لعام زل بشـــــــــــــــأن التحكم يف نقل النفا ؛ واتفاقية 

؛ واتفاقية )٣٦٦(١٩٩٩ ؛ واالتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب لعام)٣٦٥(١٩٨٩ عرب احلدود لعام
؛ والربوتوكول االختيـــاري )٣٦٧(٢٠٠٠ ملكـــافحـــة اجلرميـــة املنظمـــة عرب الوطنيـــة لعـــاماألمم املتحـــدة 

تفاقية حقوق الطفل بشــــــــــــــأن بيع األطفال واســــــــــــــتغالل األطفال يف ٢٠٠٠  لعام البغاء  امللحق 

__________ 

  .٢٣ ة، اجمللد الثاين (الباب الثاين)، الفصل الثاين، الفرع دال، الصفح١٩٩٦ حولية ...  )٣٦١(
 Protocol on Amendments to the Protocol on the Statute of the African Court of Justice andانظر   )٣٦٢(

Human Rights, 27 June 2014, art. 46C.  
اية املطاف، رأت احملكمة أن الشــــــخص االعت ٣٥٧  (احلاشــــــية اخلياطقضــــــية   )٣٦٣( باري، اجلديد يت يف، أعاله). يف 

 حممد حتســــــني اخلياط، يف) وكرمي يت اجلديد ش. م. ل./شــــــركة نيو يت يف، ش. م. ل. (إنيكن مذنباً. انظر  مل
كمة اخلاصـــــــــة ، احمل٢٠١٥  أيلول/ســـــــــبتمرب ١٨  ، إهانة القاضـــــــــي، القرار املؤرخSTL-14-05/T/CJالقضـــــــــية رقم 
 حممد حتســـــــني اخلياط، اجلديد ش. م. ل./شـــــــركة نيو يت يف، ش. م. ل. (إن يت يف) وكرمي؛ ٥٥  بلبنان، الفقرة
  .٢٠١٦ آذار/مارس ٨ ، هيئة االستئناف، القرار املؤرخSTL-14-05/A/AP القضية رقم

("تعلن الدول األطراف  ٢ىل، الفقرة ، املادة األو انظر االتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصــل العنصــري واملعاقبة عليها  )٣٦٤(
  لعنصري").اص الذين يرتكبون جرمية الفصل ايف هذه االتفاقية جترمي املنظمات واملؤسسات واألشخ

ز   )٣٦٥( ت اخلطرة والتخلص منهـــــا عرب احلـــــدود ( زل بشــــــــــــــــــــأن التحكم يف نقـــــل النفـــــا آذار/  ٢٢  ل،اتفـــــاقيـــــة 
ض ("ألغرا ١٤، الفقرة ٢، املــادة United Nations, Treaty Series, 1673, No. 28911, p. 57)، ١٩٨٩  مــارس

 االجتار أن األطراف تربتع(" ٣  الفقرة ،٤  واملادة) قانوين  أو طبيعي شــخص أي" شــخص" يعينهذه االتفاقية: ... 
ت املشروع غري ت  أو اخلطرة لنفا   "). إجرامي فعل األخرى لنفا

 إىل أدت اليت املفاوضـــات ثناءأ املقدمة االقرتاحات خيص وفيما. ٥  االتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب، املادة  )٣٦٦(
) A/C.6/54/L.2" (العامل لفريقا تقرير: الدويل اإلرهاب على القضــاء إىل الرامية التدابري" انظر ،٥  املادة اعتماد

  ).١٩٩٩ تشرين األول/أكتوبر ٢٦(
  . ١٠ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، املادة  )٣٦٧(
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حيــة  ويف ؛ وبروتوكول )٣٦٩(٢٠٠٣  ؛ واتفــاقيــة األمم املتحــدة ملكــافحــة الفســـــــــــــــاد لعــام)٣٦٨(املواد اإل
املنشــــــآت الثابتة   ربوتوكول قمع األعمال غري املشــــــروعة املوجهة ضــــــد ســــــالمةامللحق ب ٢٠٠٥ عام

. )٣٧١(؛ وجمموعـــة من املعـــاهـــدات املربمـــة يف إطـــار جملس أورو)٣٧٠(املوجودة على اجلرف القـــاري
تعرِّف   . وعادة ما ال)٣٧٢(وتتناول املســألة صــكوٌك إقليمية أخرى كذلك، معظمها يف ســياق الفســاد

ه للنظم القانونية الوطنية لكي تطبق أي هذه املعاهدات مصـــــطلح  ركة إ "الشـــــخص االعتباري"، 
.ً   تعريف ينطبق فيها اعتياد

ائم املرتكبة ضد وقررت اللجنة إدراج حكم بشأن مسؤولية األشخاص االعتباريني عن اجلر   )٤٧(
هجوم واســــــع  إطار اإلنســــــانية، نظراً إىل احتمال مشــــــاركة أشــــــخاص اعتباريني يف أفعال مرتكبة يف

ت بقبول منهجي موجه ضــــــد ســــــكان مدنيني. وبذلك، ركزت على صــــــياغة لغوية حظي  النطاق أو
  نفيذ الدول اللتزامها.واسع من الدول يف سياق جرائم أخرى وتتضمن قدراً كبرياً من املرونة يف ت

 ٢٠٠٠  الستناد إىل الربوتوكول االختياري لعام ٦  من مشروع املادة ٨  وُوِضعت الفقرة  )٤٨(
تفــاقيــة حقوق الطفــل بشــــــــــــــــأن بيع األطفــال واســـــــــــــــتغالل األطفــال يف البغــاء ويف املواد  امللحق 

حية. واعتمدت اجلمعية العامة الربوتوكول االختياري يف عام ول حيز ؛ ودخل الربوتوك٢٠٠٠  اإل
، بلغ عــــــدد الــــــدول األطراف يف الربوتوكول ٢٠١٧ همتوز/يوليــــــ. ويف ٢٠٠٢ النفــــــاذ يف عــــــام

من  ١  تصــــدق عليه بعد. وتلزم الفقرة  دولة، ووقعته تســــع دول أخرى ولكنها مل ١٧٣  يارياالخت
ــــا اجلنــــائي أو ٣  املــــادة ن تكفــــل أن قــــانو قــــانون   من الربوتوكول االختيــــاري الــــدول األطراف 

ت فيها يغطي أفعاًال معينة، مثل بيع األطفال ألغراض االستغالل اجلنسي أو عرض طفل   العقو
__________ 

حية    البغاء ويفالربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشــأن بيع األطفال واســتغالل األطفال يف  )٣٦٨( املواد اإل
ر/مايو ٢٥ (نيويورك،   .United Nations, Treaty Series, vol. 2171, No. 27531, p. 227)، ٢٠٠٠ أ

  Unitedاســـــــــــــــية، انظر طالع على املعلومات األســـــــــــــــ. ولال٢٦  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـــــــــــــاد، املادة  )٣٦٩(
Nations Office on Drugs and Crime, Travaux Préparatories of the Negotiations for the Elaboration 

of the United Nations Convention against Corruption (United Nations publication, Sales No. 

E. 10.V.13), pp. 233-235 and Legislative Guide for the Implementation of the United Nations 

Convention against Corruption, 2nd revised ed. (2012), pp. 107-113لنســــــــبة لالتفاقية املماثلة ا ليت . و
ا منظمة التعاون  وة املســــــــــــؤولني احلكوميني والتنمية يف امليدان االقتصــــــــــــادي، انظر اتفاقية مكافحة رشــــــــــــاعتمد

ريس، ("يتخـذ كل  ٢  ملادة)، ا١٩٩٧  تشـــــــــــــــرين الثـاين/نوفمرب ٢١  األجانب يف املعـامالت التجـارية الدوليـة (
ن رشـــــــوة املوظفني تباريني عقد يلزم من تدابري وفقاً ملبادئه القانونية لتحديد مســـــــؤولية األشـــــــخاص االع طرف ما

  العموميني األجانب").
الثابتة املوجودة على  امللحق بربوتوكول قمع األعمال غري املشـــروعة ضـــد ســـالمة املنشـــآت ٢٠٠٥  بروتوكول عام  )٣٧٠(

 ١٩٨٨ يـــة عـــام(لالطالع على اتفـــاق ٥  )، املـــادة٢٠٠٥  تشـــــــــــــــرين األول/أكتوبر ١٤  اجلرف القـــاري (لنـــدن،
ا، انظر    ).(United Nations, Treaty Series, vol. 1678, No. 29004, p. 201والربوتوكول امللحق 

 ,Council of Europe, Criminal Law Convention on Corruption (Strasbourgانظر، على ســــــــبيل املثال،   )٣٧١(

27 January 1999), United Nations, Treaty Series, vol. 2216, No. 39391, p. 225, art. 18, 

supplemented by the Additional Protocol (Strasbourg, 15 May 2003) (relating to bribery of 

arbitrators and jurors), ibid., vol. 2466, No. 39391, p. 168; European Convention on the Suppression 

of Terrorism (Strasbourg, 27 January 1977), ibid., vol. 1137, No. 17828, p. 93, art. 10.  
 ,Inter-American Convention against Corruption (Caracas, 29 March 1996انظر، على ســــــــبيل املثال،   )٣٧٢(

ILM, vol. 35, No. 3 (May 1996), p. 727, at art. 8; Southern African Development Community 

Protocol against Corruption (Blantyre, Malawi, 14 August 2001), art. 4, para. 2; African Union 

Convention on Preventing and Combating Corruption (Maputo, 11 July 2003), art. 11, para. 1.  
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ــــة طرف، عنــــد  ٣  من املــــادة ٤ بغــــاء. مث تنص الفقرةألغراض ال على مــــا يلي: "تقوم كــــل دول
ختاذ اإلجراءات الرامية إىل حتديد مســؤولية األشــخاص  ا الوطين،  حكام قانو االقتضــاء، ورهناً 

ملبادئ القانونية لتلك الدولة  ١ االعتباريني عن اجلرائم احملددة يف الفقرة من هذه املادة. ورهناً 
  إدارية". مدنية أو  الطرف قد تكون مسؤولية األشخاص االعتباريني هذه جنائية أو

الصــيغة نفســها، ولكن ُيســتعاض عن عبارة  ٦  من مشــروع املادة ٨ وُتســتخدم يف الفقرة  )٤٩(
من هــذه املــادة"  ١ "الــدولــة الطرف" بكلمــة "الــدولــة" وعن عبــارة "عن اجلرائم احملــددة يف الفقرة

التزاماً على  ٨ املشار إليها يف مشروع املادة هذا". وعلى هذا النحو، تفرض الفقرة بعبارة "اجلرائم
ن "تتخذ ... تدابري"، مبعىن أن عليها أن تسعى وراء هذه التدابري حبسن نية. ويف الوقت  الدولة 

ا  ٨ نفســــــــه، تعطي الفقرة الوطين. الدولة قدراً كبرياً من املرونة يف وضــــــــع تلك التدابري وفقاً لقانو
ا تعين وفقاً للســـلطة التقديرية الكبرية  ا الوطين" على أ حكام قانو أوًال، ينبغي فهم عبارة "رهناً 

لتدابري اليت ســـــــــــــــيجري اعتمادها؛ فااللتزام "رهن   للدولة فيما النهج احلايل للدولة إزاء " بيتعلق 
ا الوطين. ففي معظم الدول، مســـــــــؤولية األشـــــــــخاص االعتباريني عن اجلرائم اجلنائية مبوجب قانو 

تنطبق مســــــــــــــؤولية األشــــــــــــــخاص االعتباريني عن اجلرائم اجلنائية مبوجب القانون الوطين، مثًال،  لن
على بعض أنواع األشــــــــــخاص االعتباريني وليس على آخرين. والواقع أن عبارة "األشــــــــــخاص  إال

الوطنية، الدول واحلكومات  االعتباريني" يف هذا الســــــــــياق يُرجَّح أن تســــــــــتبعد، يف معظم القوانني
ملثل، )٣٧٣(واهليئات العامة األخرى يف إطار ممارســــــــــة ســــــــــلطة الدولة واملنظمات الدولية العامة . و

ميكن أن تتفاوت مســـــــؤولية األشـــــــخاص االعتباريني مبوجب القوانني الوطنية اســـــــتناداً إىل: نطاق 
أمناط مســـؤولية  عتباري؛ أواألشـــخاص الطبيعيني الذين ميكن أن يعزى ســـلوكهم إىل الشـــخص اال

إذا كان من  ما  األشــــخاص الطبيعيني اليت ميكن أن تســــفر عن مســــؤولية الشــــخص االعتباري؛ أو
إذا  ما  الضــروري إثبات النية اإلجرامية لشــخص طبيعي إلثبات مســؤولية الشــخص االعتباري؛ أو

  .)٣٧٤(كان من الضروري إثبات أن شخصاً طبيعياً حمدداً ارتكب اجلرم
ختاذ تدابري من أجل حتديد املســـــــــــــــؤولية القا  )٥٠( نونية لألشـــــــــــــــخاص نياً، كل دولة ملزمة 

ســـتطاعة الدولة عموماً، مبو  ا الوطين، االعتباريني "حســـب االقتضـــاء". وحىت إن كان  جب قانو
ا أن أن تفرض املســـــــــــــؤولية على األشـــــــــــــخاص االعتباريني فيما خيص اجلرائم اجلنائية مكا ، فإن 

جلرائمختلص إىل    ضد اإلنسانية.  أن هذا التدبري غري مناسب يف السياق احملدد املتعلق 
ملبادئ  ٨ وفيما خيص التدابري املعتمدة، تنص اجلملة الثانية من الفقرة  )٥١( على أنه: "رهناً 

إدارية".   مدنية أو  القانونية للدولة، قد تكون مســـــــــــــؤولية األشـــــــــــــخاص االعتباريني هذه جنائية أو
نوقش أعاله، بل   فحســـــــــــــــب، كما ٢٠٠٠  هر هذه اجلملة يف الربوتوكول االختياري لعامتظ وال

نضـــــــــمام واســـــــــع النطاق، مثل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  أيضـــــــــاً يف معاهدات أخرى حتظى 

__________ 

لقانون اجلنائي بشــأن الفســاد صــراحة على هذا   )٣٧٣( الســتبعاد (انظر على ســبيل اتنص اتفاقية جملس أورو املتعلقة 
ذا املركز يف إطار يعين أي كيان يت‘ شـــــــــــــــخص اعتباري‘)، "ألغراض هذه االتفاقية: ... (د١  املثال املادة متع 

ســـتثناء الدول أو ار ممارســـة ســـلطة الدولة العامة اهليئات العامة األخرى يف إط  القانون الوطين الواجب التطبيق، 
  واملنظمات الدولية").

ت القضـــــــــــــــــائيـــة للقـــانون الالطالع على حملـــة موجزة عن حـــاالت التضـــــــــــــــــارب يف   )٣٧٤( لعـــام والقـــانون خمتلف الوال
 أيلول/ ١٨ملؤرخ االقرار  قاض،، إهانة اجلديد قضـــــــــــيةبشـــــــــــأن مســـــــــــؤولية األشـــــــــــخاص االعتباريني، انظر  املدين
  .٦٧-٦٣ أعاله)، الفقرات ٣٦٣ احلاشية انظر( ٢٠١٥ سبتمرب
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ــــة األمم املتحــــدة ملكــــافحــــة الفســــــــــــــــــاد  )٣٧٥(٢٠٠٠  اجلرميــــة املنظمــــة عرب الوطنيــــة لعــــام واتفــــاقي
ملرونة املشــــار إليها يف هذه الصــــياغة مرة أخرى بتنوع النهج املعتمدة . وتعرتف ا)٣٧٦(٢٠٠٣  لعام

رساء املسؤولية   يف إطار النظم القانونية الوطنية وتستوعبه. وعلى هذا النحو، ال يوجد أي التزام 
تلــك احلــاالت، ميكن  اجلنــائيــة إذا كــان ذلــك يتعــارض مع املبــادئ القــانونيــة الوطنيــة للــدولــة؛ ويف

مجيع األحوال، سواء كانت   اإلدارية كبديل. ويف من أشكال املسؤولية املدنية أو استخدام شكل
ملســــؤولية اجلنائية لألشــــخاص الطبيعيني  إدارية، فهي ال  مدنية أو  هذه املســــؤولية جنائية أو متس 

  .٦ املنصوص عليها يف مشروع املادة

    ٧ املادة
  إقامة االختصاص الوطين

ئم راالالزمة إلقامة اختصـــــــــــــــاصـــــــــــــــها على اجلتتخذ كل دولة التدابري   -١  
  يف احلاالت التالية: املشمولة مبشاريع املواد هذه 

نت ســفن معلى  عندما ُترتكب اجلرمية يف أي إقليم خاضــع لواليتها أو  (أ)  
  طائرات مسجلة يف تلك الدولة؛   أو

ك الدولة عندما يكون الشــــــــــــخص املدَّعى ارتكابه اجلرمية من رعا تل  (ب)  
ملعتاد يف إقليم اذا رأت الدولة ذلك مناســـــباً، شـــــخصـــــاً عدمي اجلنســـــية مكان إقامته أو، إ

  تلك الدولة؛ 
 عنـــدمـــا تكون الضـــــــــــــــحيـــة من رعـــا تلـــك الـــدولـــة، إذا رأت الـــدولـــة  (ج)  

  مناسباً.  ذلك
لى اجلرائم مة إلقامة اختصــــاصــــها عتتخذ كل دولة أيضــــاً التدابري الالز   -٢  

دَّعى ارتكابه اجلرمية يف احلاالت اليت يكون فيها الشخص امل املشمولة مبشاريع املواد هذه
الشـــــــخص وفقاً  هذا تقم بتســـــــليم أو إحالة  مل موجوداً يف أي إقليم خاضـــــــع لواليتها، ما

  ملشاريع املواد هذه. 
أشكال  ال حتول مشاريع املواد هذه دون ممارسة الدولة أي شكل من  -٣  

ا الوطين. االختصاص اجلنائي املنصوص عليها يف قا   نو

__________ 

ملبــادئ القــانونيــة للــدولــة  ٢  ، الفقرة١٠  املــادةاتفــاقيــة األمم املتحــدة ملكــافحــة اجلرميــة املنظمــة عرب الوطنيــة،   )٣٧٥( ("رهنــاً 
ظر أيضــــاً االتفاقية الدولية لقمع إدارية")؛ ان  مدنية أو  الطرف، جيوز أن تكون مســــؤولية اهليئات االعتبارية جنائية أو

بــادئهــا القــانونيــة الــداخليــة، مل("تتخــذ كــل دولــة طرف التــدابري الالزمــة، وفقــًا  ١  ، الفقرة٥  متويــل اإلرهــاب، املــادة
ملســـــــــؤولية إذا قام شـــــــــخص منظم مبوجب قوانينها ا  للتمكني من أن يتحمل أي كيان اعتباري موجود يف إقليمها أو

رتكاب جرمية منصـــــــوص   مســـــــؤول عن إدارة أو . ٢  املادة ليها يفعتســـــــيري هذا الكيان االعتباري، بصـــــــفته هذه، 
  إدارية").  مدنية أو  وهذه املسؤولية قد تكون جنائية أو

ملبادئ ا ٢  ، الفقرة٢٦  املادةاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـــــــــــــاد،   )٣٧٦( لقانونية للدولة الطرف، جيوز أن ("رهناً 
  إدارية"). مدنية أو تكون مسؤولية اهليئات االعتبارية جنائية أو
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  الشرح    
املشــمولة م على وجوب أن تقيم كل دولة اختصــاصــها على اجلرائ ٧  ينص مشــروع املادة  )١(

ليم خاضـــــــــــــــع لواليتها، يف حاالت معينة، مثًال عندما تُرتكب اجلرمية يف إقمبشـــــــــــــــاريع املواد هذه 
ها، أو  أو   قليم خاضع لواليتها.إ عندما يكون اجلاين موجوداً يف  عندما يرتكب اجلرمية أحد رعا
وبوجه عام، سعت الصكوك الدولية إىل تشجيع الدول على أن تنشئ، مبوجب قوانينها   )٢(

الوطنية، طائفة واسـعة نسـبياً من ُأسـس ممارسـة الوالية القضـائية من أجل التصـدي ألخطر اجلرائم 
ا، نّص مشــــــروع مدونة اليت تثري القلق الدويل، وللحيلولة دون توفري مالذ آمن ملن يرتكبها. وهكذ

، على أنّه "جيب على ١٩٩٦ اجلرائم املخلة بســـــلم اإلنســـــانية وأمنها، الذي أعدته اللجنة يف عام
يلزم من تدابري لتقرير اختصـــاصـــها بنظر اجلرائم" املنصـــوص عليها يف  كل دولة طرف أن تتخذ ما

ا أومشـــــــــــــــروع القانون، من غري جرمية العدوان وذلك "بصـــــــــــــــرف النظر عن مكان ارتك القائم   ا
ا" . وقد كان اتســـــــــاع نطاق هذه الوالية القضـــــــــائية الزماً ألّن "اللجنة رأت أّن تنفيذ )٣٧٧(رتكا

ْجاً مشــرتكاً بشــأن االختصــاص يعتمد على أوســع اختصــاص  هذا القانون بصــورة فعالة يتطلب 
ديباجة نظام  . وتنص)٣٧٨(للمحاكم الوطنية إىل جانب االختصاص احملتمل حملكمة جنائية دولية"

ســـــــــره جيب  ١٩٩٨روما األســـــــــاســـــــــي لعام  على أّن "أخطر اجلرائم اليت تثري قلق اجملتمع الدويل 
متر دون عقاب وأنه جيب ضـــــــــمان مقاضـــــــــاة مرتكبيها على حنو فعال من خالل تدابري تُتخذ  أال

اجلنائية  على الصــــعيد الوطين"، وأيضــــاً على أنّه "من واجب كل دولة أن متارس واليتها القضــــائية
  على أولئك املسؤولني عن ارتكاب جرائم دولية".

جلرائم إىل مســـــــــــــــألــة تنفيــذ القوانني   )٣( وعلى هــذا النحو، عنــدمــا تتطّرق املعــاهــدات املتعّلقــة 
ا تُدرج عادة ُحكماً بشـــــــأن إقامة االختصـــــــاص الوطين. وقد خلصـــــــت املناقشـــــــات اليت  ّ الوطنية، فإ

بع للجنة  حقوق اإلنســــــان، ُدعي إىل االنعقاد من أجل صــــــياغة صــــــك دويل دارت يف فريق عامل 
بشـــأن االختفاء القســـري، إىل أّن "إنشـــاء اختصـــاص على أوســـع نطاق ممكن لصـــاحل احملاكم اجلنائية 

الوقت  . ويف)٣٧٩(الوطنية يف جمال االختفاء القسري يبدو شرطاً من شروط فعالية الصك املستقبلي"
عندما يكون   عادًة الدولة الطرف مبمارســــــــــــة واليتها القضــــــــــــائية إالنفســــــــــــه، ال تُلزم هذه املعاهدات 

ه)، مما ٩ الشخص املدَّعى ارتكابه اجلرمية موجوداً يف إقليمها (انظر مشروع املادة يفضي إما إىل   أد
إىل تســـــــليم الشـــــــخص املدَّعى   عرض املســـــــألة على ســـــــلطات االدعاء داخل تلك الدولة الطرف أو

ه). ١٠ إىل حمكمة دولية خمتصة (انظر مشروع املادة  دولة طرف أخرى أوارتكابه اجلرمية إىل    أد
خاصـــــــــــــــة يف إطار و وإذ نظرت حمكمة العدل الدولية يف قبول هذا االلتزام يف املعاهدات   )٤(

الالإنســـانية أو املهينة،  اتفاقية مناهضـــة التعذيب وغريه من ضـــروب املعاملة أو العقوبة القاســـية أو
حملاكمة أوذكرت، يف قضية  اللتزام    يلي: ، ماا ضد السنغال)التسليم (بلجيك املسائل املتصلة 
يعادله يف أحكام  اللتزام الدولة بتجرمي التعذيب وإقامة اختصــــــــــاصــــــــــها عليه ما  

العــديــد من االتفــاقيــات الــدوليــة املتعلقــة مبكــافحــة اجلرائم الــدوليــة. وهلــذا االلتزام، الــذي 
__________ 

  .٨ ة، اجمللد الثاين (اجلزء الثاين)، الفصل الثاين، الفرع دال، املاد١٩٩٦ حولية ...  )٣٧٧(
  .٨ ) من شرح املادة٥املرجع نفسه، الفقرة (  )٣٧٨(
ً العامل بني الدورات املفتوح العضوية لوضع مشرو جلنة حقوق اإلنسان، تقرير الفريق   )٣٧٩( ع صك معياري ملزم قانو

  .٦٥ ة)، الفقر E/CN.4/2003/71حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري (
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التفاقية، طابع وقائي وردعي بشـــــــــــــــكل يتعني على الدولة املعنية  تنفيذه مبجرد تقيدها 
ألدوات القانونية الالزمة للمقاضــــاة عن   خاص، إذ إن الدول األطراف بتزويد أنفســــها 

ارتكاب هذا النوع من اجلرائم، تكفل أن نظمها القانونية ســـــــــــــــتعمل على حتقيق ذلك 
كانية لإلفالت من الغرض وســـــــــــتلتزم بتنســـــــــــيق جهودها من أجل القضـــــــــــاء على أي إم

  . )٣٨٠(العقاب. وهذا الطابع الوقائي يزداد وضوحاً كلما زاد عدد الدول األطراف
ة لتلك الواردة يف مشروع   )٥( وتوجد يف كثري من املعاهدات اليت تتناول اجلرائم أحكام مشا

جلرائم ضــــــــــد اإلنســــــــــانية، فإن الق . وبينما ال)٣٨١(٧  املادة ضــــــــــاة توجد حىت اآلن معاهدة تتعلق 
 ١١ مذكرة التوقيف املؤرخةهيغنز وكوميانس وبورغنتال أشاروا يف رأيهم املستقل املشرتك يف قضية 

  يلي: إىل ما (مجهورية الكونغو الدميقراطية ضد بلجيكا) ٢٠٠٠  نيسان/أبريل
تنطوي عليه من أحكام خاصـــــــــة   ســـــــــلســـــــــلة املعاهدات املتعددة األطراف، وما  

يُفلت من العقاب  تمع الدويل مصـــّمٌم على ضـــرورة أالبشـــأن االختصـــاص، ُتظهر أّن اجمل
لرغم  َمن هو ضالع يف جرائم احلرب واختطاف املركبات وأخذ الرهائن [و] التعذيب. و

ُتشــــّكل إىل اآلن موضــــوع اتفاقية مســــتقلة، فإّن وجود  من أن اجلرائم ضــــد اإلنســــانية ال
  .)٣٨٢(فيه ينبغي الشك استياء دويل مماثل حيال هذه األفعال أمر ال

رائم يف إقليمها، جمن الدولة الطرف، عند وقوع  ٧  (أ) من مشروع املادة١ وتتطلب الفقرة  )٦(
اإلشـــارة فقط إىل "إقليم"  إقامة اختصـــاص من النوع املشـــار إليه على أنه "والية إقليمية". فبدًال من

يُراد  الدولة]"، وهو ما[لوالية "خاضـــع   الدولة، رأت اللجنة أن من املناســـب أن تشـــري إىل اإلقليم ال
ً للدولة فضـــــــــــــًال عن األقاليم األخرى اخلاضـــــــــــــعة لواليتها  به جتســـــــــــــيد فكرة اإلقليم اخلاضـــــــــــــع قانو

ا الفعلية، كما هو احلال يف مشروع املادة  أو نطوي الوالية اإلقليمية ت. وفضًال عن ذلك، ٤لسيطر
ســـــــم الدولة؛ طائرات مســـــــجلة  ســـــــفن أو على اختصـــــــاص النظر يف اجلرائم اليت تُرتكب على منت

لفعل، عادًة ما قامة تقوم الدول اليت اعتمدت قوانني وطنية بشــــــــــــأن اجلرائم ضــــــــــــ و ّد اإلنســــــــــــانية 
  .الطائرات االختصاص الوطين على األفعال اليت حتدث على منت هذه السُّفن أو

الشــخص املدعى  إىل إقامة االختصــاص عندما يكون ٧  (ب) من املادة١ وتدعو الفقرة  )٧(
ً ب "االختصـــاص  ارتكابه اجلرمية أحد مواطين الدولة، ويشـــار إىل هذا النوع من االختصـــاص أحيا

__________ 

 ,Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), Judgmentانظر  )٣٨٠(

I.C.J. Reports 2012, p. 422, at p. 451, para. 75.  
؛ واتفاقية قمع األعمال ٤ املادة ،اتفاقية قمع االســـــــتيالء غري املشـــــــروع على الطائراتانظر، على ســـــــبيل املثال،   )٣٨١(

(ب)؛ واتفاقية منع اجلرائم املرتكبة -(أ) ١، الفقرة ٥غري املشـــــــروعة املوجهة ضـــــــد ســـــــالمة الطريان املدين، املادة 
 واالتفاقية؛ ٣  املادة ،، واملعاقبة عليهاضــــد األشــــخاص املتمتعني حبماية دولية، مبن فيهم املوظفون الدبلوماســــيون

؛ ١٢ املادة عليه، واملعاقبة التعذيب ملنع األمريكية البلدان واتفاقية؛ ٥  املادة الرهائن، أخذ ملناهضــــــــــــــــة الدولية
او ؛ ٥ املادة التعذيب، مناهضــــــــــة واتفاقية ؛ ١٠ املادة ،اتفاقية ســــــــــالمة موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني 

 لقمع الدولية واالتفاقيةاملادة الرابعة؛  ،واتفاقية البلدان األمريكية املتعلقة حباالت االختفاء القســــــري لألشــــــخاص
 الوحدةاتفاقية منظمة و ؛ ٧  فاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب، املادة؛ واالت٦ املادة لقنابل، اإلرهابية اهلجمات
؛ واتفـــاقيـــة األمم املتحـــدة ملكـــافحـــة اجلرميـــة املنظمـــة عرب ١ الفقرة، ٦  املـــادة ،نع اإلرهـــاب ومكـــافحتـــهمل األفريقيـــة

ن، ٩ املادة القســـري، االختفاء من األشـــخاص مجيع حلماية الدولية واالتفاقية؛ ١٥  الوطنية املادة ؛ ٢و ١ الفقر
  ).٣(-)١( الفقرات السابعة، املادة ،اتفاقية رابطة أمم جنوب شرق آسيا ملكافحة اإلرهابو 

)٣٨٢(  Arrest Warrant of 11 April 2000 ، انظر احلاشــــــــــــــية)أعاله)،  ٣٢٤Joint Separate Opinion of Judges 

Higgins, Kooijmans and Buergenthal, para. 51 .  
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"االختصــــــــــاص القائم على الشــــــــــخصــــــــــية اإلجيابية". وتشــــــــــري أيضــــــــــاً  ب  القائم على اجلنســــــــــية" أو
ا يكون (ب) إىل أنه جيوز للدولة، إذا رأت ذلك مناســـــــــباً، أن تقيم اختصـــــــــاصـــــــــها عندم١  الفقرة

الشـــــــــخص املدَّعى ارتكابه للجرمية "شـــــــــخصـــــــــاً عدمي اجلنســـــــــية مكان إقامته املعتاد يف إقليم تلك 
(ب) ١  الدولة". وترتكز هذه الصــيغة على اللغة املســتخدمة يف اتفاقيات قائمة معينة، مثل الفقرة

  .١٩٧٩من االتفاقية الدولية ملناهضة أخذ الرهائن لعام  ٥ من املادة
ما تكون قامة الدولة اختصــــــــــــاصــــــــــــها عند ٧  (ج) من مشــــــــــــروع املادة١ فقرةوتتعلق ال  )٨(

ها، وهو اختصـــاص من النوع الذي ُيطلق عليه اســـم "االختصـــا ص القائم على الضـــحية من رعا
ا النوع من االختصاص، الشخصية السلبية". ونظراً إىل أن كثرياً من الدول تفّضل عدم ممارسة هذ

ذا رأت الدولة ذلك ؛ أي جيوز للدولة أن تقيم هذا االختصاص "إيكون هذا االختصاص اختيارً 
ن تفعل ذلك. وترتكز هذه الصـــــــــــــــيغة أي ضـــــــــــــــاً على اللغة مناســـــــــــــــباً"، ولكن الدولة غري ملَزمة 

  املستخدمة يف جمموعة واسعة التنوّع من االتفاقيات القائمة.
الختصاص األخرى ا أنواع اتكون فيه حالًة قد ال ٧  من مشروع املادة ٢  وتتناول الفقرة  )٩(

م اخلاضـــــــع لوالية الدولة قائمة، ولكن الشـــــــخص املدَّعى ارتكابه اجلرمية يكون "موجوداً" يف اإلقلي
ذه احلالة، حىت إذا مثل ه تقوم الدولة بتســــــــليم هذا الشــــــــخص وفقاً ملشــــــــاريع املواد هذه. ويف وال
ها مواطناً من املدَّعى ار  يكن الشـــــــــــــــخص  تكن اجلرمية قد ارُتكبت يف إقليم الدولة ومل  مل تكابه إ

قامة اختصـــــاصـــــها يكن ضـــــحا اجلرمية من مواطنيها، تكون الدولة مع ذلك ملزَ  مواطنيها ومل مة 
ها. وهذا االلتزام يســـاعد لنظر إىل وجود الشـــخص املدَّعى ارتكابه اجلرمية يف إقليم خاضـــع لواليت

ولة ليس هلا من اولة البحث عن ملجأ يف دعلى منع الشـــــــــــــــخص املدَّعى ارتكابه اجلرمية من حم
جلرمية.   أي   وجه آخر صلة 
قامة  ٧  من مشـــروع املادة ٣  وتنص الفقرة  )١٠( بوضـــوح على أنه وإن كانت كل دولة ملَزمة 

ا ال تســـتبعد أي شـــكل آخر من أشـــكال االختصـــاص اجلنائي   هذه األنواع من االختصـــاص، فإ
ا الوطين.  ترتك  والواقع أن املعاهدات الدولية اليت تتناول اجلرائم عادة مااملنصـــــــــوص عليه يف قانو

للدول األطراف إمكانية االســـتناد إىل مســـوغات اختصـــاصـــية أخرى حملاســـبة أي من األشـــخاص 
م جرائم القضاة هيغنز وكوميانس وبورغنتال،   ، أشارمذكرة التوقيفقضية  . ويف)٣٨٣(املدَّعى ارتكا

إىل مجلة أمور من بينها حكم من هذا القبيل يرد يف اتفاقية مناهضــــة يف رأيهم املســــتقل املشــــرتك، 
  يلي: التعذيب، وذكروا ما
نرفض مقولـــة أن املعركـــة ضـــــــــــــــــد اإلفالت من العقـــاب أصـــــــــــــــبحـــت "موكولـــة"   

يعد هلا اختصـــــــــــاص يف هذه األمور.  للمعاهدات واحملاكم الدولية، وأن احملاكم الوطنية مل

__________ 

املنقَّح التفاقية األمم املتحدة  املشـــــروع ،اللجنة املخصـــــصـــــة لوضـــــع اتفاقية ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيةتقرير   )٣٨٣(
 Councilر أيضـــاً ؛ انظ٢٧  الصـــفحة، ١٠٢  )، احلاشـــيةA/AC.254/4/Rev.4ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية (

of Europe, Explanatory Report to the Criminal Law Convention on Corruption, European Treaty 

Series, No. 173, para. 83 على مبـدأ اإلقليم أو ً  بيـد أن هـذين مبـدأ اجلنســــــــــــــيـة.  ("يرتكز االختصـــــــــــــــاص تقليـد
 خارج حتدث اليت احلاالت بشــأن مثالً  االختصــاص، ملمارســة دائماً  يكفيان  املبدأين، يف جمال مكافحة الفســاد، ال

). القومي األمن(مثالً  هامصــــــاحل على ذلك مع تؤثّر ولكنها مواطنيها على تنطوي  ال أو الطرف الدولة إقليم نطاق
ن تقيم،  ٤  الفقرة وجتيز ا الوطين، أنواعاً  طبقاً من هذه املادة لألطراف    أخرى أيضاً من االختصاص"). لقانو
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ُتســــــــتبَعد   حكام التعاهدية ذات الصــــــــلة حىت الفقد بُذل حرص شــــــــديد يف صــــــــياغة األ
  . )٣٨٤(املسوغات األخرى لالختصاص الذي ميكن أن مياَرس على أساس طوعي"

مســـألة  ٧  وع املادةومســـألة إقامة األنواع املختلفة من االختصـــاص الوطين املبينة يف مشـــر   )١١(
ه.  ١٠  روع املادةيف مشــــــهو معروض   احملاكمة كما ذات أمهية لدعم االلتزام مببدأ التســــــليم أو أد

"النظام" املستحدث  ، علىمذكرة الّتوقيفوقد عّلق القاضي غّيوم، يف رأيه املستقل بشأن قضية 
  يلي: مبوجب هذا النوع من املعاهدات فذكر ما

ذه االتفاقيات يف إقليم دولة من    إذا ُوجد مرتكب أي من اجلرائم املشــــــــــــــمولة 
ولكن، يف حالة مقاضــــاته.   لقبض عليه مث تســــليمه أو الدول، تكون هذه الدولة ملزمةً 

. وبذلك، عدم تســــليمه، جيب أن تكون أّوًال قد منحت حماكمها االختصــــاص حملاكمته
ُتضـــــــــــــَمن املعاقبة عاملياً على مجيع اجلرائم املعنية، وذلك حبرمان اجلناة من اللجوء إىل أية 

  .)٣٨٥(دولة من الدول

    ٨ املادة
  التحقيق 
جراء حتقيق عاجل ونزيه تضــمن كل د   ا املختصــة  ىت ُوجدت مولة قيام ســلطا

ية ارُتكبت أســــــــباب معقولة تدعو إىل االعتقاد أن أفعاًال تشــــــــكل جرائم ضــــــــد اإلنســــــــان
  . القضائية تُرتكب يف أي إقليم خاضع لواليتها  أو

  الشرح    
ىل االعتقاد أن إاحلاالت اليت توجد فيها أســــــباب معقولة تدعو  ٨  يتناول مشــــــروع املادة  )١(

ضــــــع لوالية الدولة. تُرتكب يف أي إقليم خا  أفعاًال تشــــــكل جرائم ضــــــد اإلنســــــانية قد ارُتكبت أو
م يف الواقع قد ارُتكبت إذا كانت جرائ  فالدولة هي األقدر على إجراء هذا التحقيق بغية حتديد ما

ا، وإذا كان األمر كذلك، ما  أو ا قد  إذا كانت قوات حكومية ختضـــــــــــــــع  جيري ارتكا لســـــــــــــــيطر
د فعلت ذلك، إذا كانت قوات ختضـــــــــــــــع لســـــــــــــــيطرة دولة أخرى ق  ارتكبت اجلرائم املعنية، أو ما

بع للدولة. وميكن هلذا ال ما  أو تحقيق أن يضــــــــــع األســــــــــاس إذا كان قد ارتكبها أفراد تنظيم غري 
م اجلرمية وموقعهم ولكن أيضـــــــــاً ليس فقط لتحد للمســـــــــاعدة على  يد األشـــــــــخاص املدَّعى ارتكا

ي مضـــــــــــــاهاة هذا حدوثها عن طريق حتديد مصـــــــــــــدرها. وينبغ جتّنب اســـــــــــــتمرار اجلرائم اجلارية أو
جلرمية ويكون موجوداً يف التحقيق بتحقيق أويل يف الوقائع املتعلقة بشـــــــخص معّني يدَّعى ارتكابه ا

  . ٩ من املادة ٢ لة تتناوهلا الفقرةالدولة، وهذه مسأ
. فعلى سبيل املثال، )٣٨٦(ويرد التزام مشابه يف بعض املعاهدات اليت تتناول جرائم أخرى  )٢(

 القاســـــــــــية العقوبة أو عاملةمن اتفاقية مناهضـــــــــــة التعذيب وغريه من ضـــــــــــروب امل ١٢  تنص املادة
__________ 

)٣٨٤(  Arrest Warrant of 11 April 2000  انظر)أعاله)،  ٣٢٤  احلاشـــــــــــــــيةJoint Separate Opinion of Judges 

Higgins, Kooijmans and Buergenthal, para. 51 .  
  (التوكيد مضاف).  ٩ الفقرة)، ِغّيوم للقاضي(الرأي املستقل  نفسه، املرجع  )٣٨٥(
 الدولية واالتفاقية؛ ٨ املادةانظر، على ســـــــــــــــبيل املثال، اتفاقية البلدان األمريكية ملنع التعذيب واملعاقبة عليه،   )٣٨٦(

 العنف من للوقاية أورو جملس واتفاقية؛ ٢ الفقرة، ١٢  املادة القســــــــري، االختفاء من األشــــــــخاص مجيع حلماية
ر ١١(اسطنبول،  ومكافحتهما املنزيل والعنف النساء ضد  Council of Europe, European)، ٢٠١١مايو /أ

Treaty Series, No. 210, art. 55.  
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ا املختصــــة  ١٩٨٤ لعام املهينة أو الالإنســــانية  أو على أن: "تضــــمن كل دولة طرف قيام ســــلطا
ن عمالً من أعمال  جراء حتقيق ســــــريع ونزيه كلما ُوجدت أســــــباب معقولة تدعو إىل االعتقاد 
التعذيب قد ارُتكب يف أي من األقاليم اخلاضــــــــــعة لواليتها القضــــــــــائية". وهذا االلتزام خمتلف عن 

اليت  ١٩٨٤من اتفاقية مناهضـة التعذيب لعام  ٦  من املادة ٢  ةالتزام الدولة الطرف مبوجب الفقر 
جراء حتقيق يف الوقائع املتعلقة بشخص معنيَّ يُدَّعى ارتكابه  ن تقوم الدولة الطرف فوراً  تقضي 

من  ١٩٨٤لعام  من اتفاقية مناهضـــــــة التعذيب ١٢  ُأشـــــــري إىل ذلك، تتطلب املادة  اجلرمية. وكما
ن عمًال من الدولة الطرف إجراء حت قيق كلما ُوجدت "أســـــــــــــــباب معقولة تدعو إىل االعتقاد" 

أعمال التعذيب قد ارُتكب يف أي من األقاليم اخلاضــعة لواليتها القضــائية بصــرف النظر عما إذا 
دام من احملتمل  الواقع، ما  . ويف)٣٨٧(ا رمسياً شــــكاوى إىل ســــلطات الدولةكان الضــــحا قد قدمو 

لتعذيب يف بلد معني، قل عدد الشــــــــكاوى الرمسية من التعذيب، فإن أنه كلما كثرت ممارســــــــات ا
تتلّق الدولة أي   أمر ممكن حىت إن مل ١٩٨٤من اتفاقية مناهضة التعذيب لعام  ١٢  انتهاك املادة

شـــــكاوى من أفراد. وقد أوضـــــحت جلنة مناهضـــــة التعذيب أن ســـــلطات الدولة جيب أن "تشـــــرع 
ن فعًال من أفعال تلقائياً" يف إجراء حتقيق كلما ُوجد ت أســـــــــــــــباب معقولة تدعو إىل االعتقاد 

  .)٣٨٨(سوء املعاملة قد ارُتكب، "دون إعطاء أي أمهية خاصة ملربرات االشتباه"  التعذيب أو
يكن  إن مل ١٢وقد خلصت جلنة مناهضة التعذيب أيضاً إىل حدوث انتهاكات للمادة   )٣(

. ويعين شــرط توّخي الســرعة أنه مىت اشــتُبه يف أن )٣٨٩(التحقيق الذي جتريه الدولة "ســريعاً ونزيهاً"
خري. ويف  جرميـــة قـــد ارُتكبـــت، وجـــب فتح التحقيقـــات فورًا أو معظم احلـــاالت اليت   بـــدون أي 

تكن قد بوشـــــــــــــــرت أي حتقيقات على اإلطالق   خلصـــــــــــــــت فيها اللجنة إىل غياب الســـــــــــــــرعة، مل
ر إال  مل  أو  ١٥  ملثال، اعتربت اللجنة "أن مروربعد مرور فرتة زمنية طويلة. فعلى ســـــــــــــبيل ا تباشـــــــــــــَ

خري غري معقول من حيث طول املدة  شـــــــــــــــهراً قبل فتح حتقيق يف ادعاءات بوقوع تعذيب هو 
. واألســاس املنطقي الشــرتاط توّخي الســرعة )٣٩٠(من االتفاقية" ١٢  يتوافق مع متطلبات املادة وال

ر املادية اليت ميكن أن تُثبت وقوع التعذيب قد خت تفي بســـــــــــــــرعة، وأن الضـــــــــــــــحا قد هو أن اآل
جراء حتقيق ملبادرة فوراً    .)٣٩١(يتعرضون للمزيد من التعذيب الذي ميكن منعه 

__________ 

د ضــــــد إســــــبانياانظر   )٣٨٧( ثيون بالنكو أ ر ١٤  املؤرخ ٥٩/١٩٩٦  رقم البالغ ،إنكار  ،٢-٨ الفقرة، ١٩٩٨  مايو/أ
ئقوالواردة يف تقرير جلنة مناهضـــــــــــــــة التعذيب،   امللحق واخلمســـــــــــــــون، الثالثة الدورة العامة، للجمعية الرمسية الو

 ،ضــــد صــــربيا واجلبل األســــود دمييرتيفيتش دانيلو ضــــية؛ وق٣-)، املرفق العاشــــر، الفرع "ألف"A/53/44( ٤٤  رقم
احلادية  الدورة نفســــــــــــــــه، املرجع، ٣-٧  الفقرة، ٢٠٠٥  نوفمرب/الثاين تشـــــــــــــــرين ١٦  ،١٧٢/٢٠٠٠  رقم البالغ

  )، املرفق الثامن، الفرع ألف. A/61/44( ٤٤ رقم امللحق والستون،
بيت ضـــد تونسانظر   )٣٨٨(  ،٤-١٠  الفقرة، ٢٠٠٣  نوفمرب/الثاين تشـــرين ١٤ ،١٨٧/٢٠٠١ البالغ رقم ،ضـــو بلقاســـم 

  . ألف )، املرفق السابع، الفرعA/59/44( ٤٤ رقم امللحق واخلمسون، التاسعة الدورة نفسه، املرجع
ر ١٤ ،٤٩٧/٢٠١٢  البالغ رقم ،ضــــــد كازاخســــــتان برياموف قضــــــيةانظر، على ســــــبيل املثال،   )٣٨٩( ، ٢٠١٤  مايو/أ

ن   )، املرفق الرابع عشر. A/69/44( ٤٤  رقم امللحق والستون،الدورة التاسعة  نفسه، املرجع، ٨-٨و ٧-٨  الفقر
، ٥-١٣  الفقرة ،١٩٩٣ ين/نوفمربتشرين الثا ١٨  ،٨/١٩٩١ رقم البالغ، نيدزيبــــــــــــــي ضد النمسا -حليمي  قاين  )٣٩٠(

  )، املرفق اخلامس. A/49/44( ٤٤  رقم امللحق واألربعون، التاسعة الدورة نفسه، املرجع
د ضد إسبانيا  )٣٩١( ثيون بالنكو أ   . ٢-٨ الفقرة)، أعاله ٣٨٧ (انظر احلاشية إنكار
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لتحقيقات جبدية وفعالية   )٤( ويعين اشــــــــــــــرتاط نزاهة التحقيق أنه جيب على الدول أن تقوم 
ن يكون التحق يق يف ومن غري حتّيز. وقد أوصــــــــــــت جلنة مناهضــــــــــــة التعذيب يف بعض احلاالت 

حاالت   . ويف)٣٩٢(اجلرائم "حتت اإلشــــــراف املباشــــــر ألعضــــــاء مســــــتقلني من الســــــلطة القضــــــائية"
جراء حتقيقات يف  أخرى، أوصت اللجنة مبنع "أي هيئة حكومية غري خمولة من الناحية القانونية 

ذه التحقيقات" ايد . وذكرت اللجنة أن التحقيق احمل)٣٩٣(مســــــــائل جنائية منعاً مطلقاً من القيام 
ً للتصــرحيات اليت تقول إن اجلرمية حدثت أو ً متســاو حتدث، مث يّتبع الســبل املناســبة  مل  يعطي وز

اســـــــتجواب املســـــــؤولني احلكوميني املعنيني  للتحّري، مثل فحص الســـــــجالت احلكومية املتاحة أو
ستخراج اجلثث  أو   .)٣٩٤(األمر 
ا تشـــتمل ضـــمنياً تتضـــمن صـــراحة التزاماً   وبعض املعاهدات، وإن مل  )٥( لتحقيق، تُفهم على أ

حلقوق املدنية والســــــــــــــياســــــــــــــية  على هذا االلتزام. فعلى ســــــــــــــبيل املثال، مع أن العهد الدويل اخلاص 
يتضــــمن أي التزام صــــريح من هذا القبيل، أكدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنســــان مراراً   ال ١٩٦٦  لعام

لعهدأن الدول جيب أن حتقق حبســـــــن نية يف االنتهاك رت أيضـــــــاً اهليئات )٣٩٥(ات املخلة  . وقد فســـــــّ
ا حتتوي ضمنياً على واجب إجراء حتقيق   . )٣٩٦(اإلقليمية حلقوق اإلنسان صكوكها القانونية على أ

__________ 

ئقتقرير جلنة مناهضــــــــــــــــة التعذيب،   )٣٩٢(  ٤٤  رقم امللحق واألربعون، التاســـــــــــــــعة الدورة العامة، للجمعية الرمسية الو
)A/49/44االتفــاقيــة، من ١٩  )، الفصــــــــــــــــل الرابع، النظر يف التقــارير املقــدمــة من الــدول األطراف مبوجــب املــادة 

  . ١٠٥ الفقرة يف، ١٠٥-٩٧ اتالفقر  إكوادور،
)، الفصل الرابع، النظر يف التقارير املقدمة A/56/44( ٤٤  رقم امللحق واخلمسون، السادسة الدورة نفسه، املرجع  )٣٩٣(

  (د). ٧٦ الفقرة يف، ٧٦-٦٧ الفقرات غواتيماال، االتفاقية، من ١٩ من الدول األطراف مبوجب املادة
ن، ١٩٩٩  تشــــــــــــــرين الثاين/نوفمرب ١٠  ،٦٠/١٩٩٦  رقم البالغ ،تونس ضــــــــــــــد مبارك بن خالد  )٣٩٤(  ٩-١١ الفقر

  )، املرفق الثامن، الفرع ألف. A/55/44( ٤٤ رقم امللحق واخلمسون، اخلامسة الدورة نفسه، املرجع، ١٠-١١و
 ،ضد طاجيكستان زارييفوانظر أيضاً  ؛١٥  الفقرة، ٣١ اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام رقم انظر  )٣٩٥(

ئق ،٢-٨ الفقرة، ٢٠٠٦  مــارس/آذار ١٧  يف معتمــدة آراء، ١٠٤٤/٢٠٠٢  رقم البالغ  للجمعيــة الرمسيــة الو
 وكويديس ؛، املرفق اخلامس، الفرع عنياجمللد الثاين)، A/61/40( ٤٠ رقم امللحق والستون،الدورة احلادية  العامة،

ن  نفســــــه، املرجع ،٩ الفقرة، ٢٠٠٦  مارس/آذار ٢٨  يف معتمدة آراء، ١٠٧٠/٢٠٠٢ رقم البالغ ،ضــــــد اليو
، ٢٠٠٧  مارس/آذار ١٦  يف معتمدة آراء، ١٠٧١/٢٠٠٢ رقم البالغ ،ضد أوزبكستان وأغابيكوف راء؛ الفرع
)، اجمللد الثاين، املرفق الســـــابع، A/62/40( ٤٠ رقم امللحق والســـــتون،الدورة الثانية  نفســـــه، املرجع ،٢-٧ الفقرة
 ١١٠٨/٢٠٠٢  رقما البالغان ،ضـــــــــد طاجيكســـــــــتان ونورســـــــــاتوفضـــــــــد طاجيكســـــــــتان  وكرميوف ؛رع طاءالف
  . حاء الفرع نفسه، املرجع ،٢-٧ الفقرة، ٢٠٠٧ مارس/آذار ٢٦ يف معتمدة آراء، ١١٢١/٢٠٠٢و

 ,Ergi v. Turkey, Judgment, 28 July 1998, European Court of Human Rightsانظر، على ســـــــــــبيل املثال،  )٣٩٦(

Reports of Judgments and Decisions 1998-IV, paras. 82 and 85-86; Bati and Others v. Turkey, 

Application Nos. 33097/96 and 57834/00, Final Judgment of 3 September 2004, First Section, 

European Court of Human Rights, ECHR 2004-IV, para. 133; Paniagua Morales et al. v. Guatemala, 

judgment of 8 March 1998, Inter-American Court of Human Rights, Series C, No. 37; Extrajudicial 

Executions and Forced Disappearances of Persons v. Peru, Report No. 101/01, 11 October 2001, Inter-

American Commission of Human Rights, OEA/Ser./L/V/II.114 doc. 5 rev., p. 563 .  
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    ٩ املادة
التــــدابري األوليــــة الواجــــب اختــــاذهــــا عنــــدمــــا يكون الشـــــــــــخص املــــدَّعى ارتكــــابــــه 

  موجوداً  اجلرمية
ن مىت تولدت لدى دولة القناع  -١   ة، بعد دراســــــــة املعلومات املتوافرة هلا، 

 هذهالظروف تربر احتجاز شـــــخص يُدَّعى أنه ارتكب أي جرمية مشـــــمولة مبشـــــاريع املواد 
حتجازه أوالقضائية ويكون موجوداً يف اإلقليم اخلاضع لواليتها  أن تتخذ   فعليها أن تقوم 

از والتدابري القانونية األخرى أي تدابري قانونية أخرى لضمان وجوده فيها. ويكون االحتج
للمدة  يســــــتمر احتجاز الشــــــخص إال متوافقًة ونصــــــوص القانون يف تلك الدولة، على أال

  . أو اإلحالة السري يف إجراءات التسليم  الالزمة للتمّكن من إقامة دعوى جنائية أو
  يف الوقائع.  اً أولي اً هذه الدولة فوراً حتقيق جتري  -٢  
حتجاز شــــــخص ما، لدى قيام دولة   -٣   ما، عمالً مبشــــــروع املادة هذا، 

، ٧  من مشـــــــــــــــروع املــادة ١  عليهــا أن ختطر على الفور الــدول املشــــــــــــــــار إليهــا يف الفقرة
لظروف اليت تربر احتجازه. وعلى الدولة اليت جتري التحقيق  حتجاز هذا الشـــــخص و

وراً الدول املذكورة من مشـــــــــروع املادة هذا أن تبلغ ف ٢ األويل املنصـــــــــوص عليه يف الفقرة
  إذا كانت تنوي ممارسة اختصاصها.  بنتائج التحقيق وأن توضح ما

  الشرح    
على وجوب اختـاذ تـدابري معينـة من جـانـب الـدولـة اليت يكون  ٩  ينص مشـــــــــــــــروع املـادة  )١(

الدولة إىل  ١  الشـــــخص املدَّعى ارتكابه اجلرمية موجوداً يف اإلقليم اخلاضـــــع لواليتها. وتدعو الفقرة
اختاذ أي تدابري قانونية أخرى لضمان وجوده فيها، وفقاً لقانون الدولة   حتجاز هذا الشخص أوا

السري يف   للمدة الالزمة للتمّكن من إقامة دعوى جنائية أو يستمر احتجاز الشخص إال على أال
ية، . وهذه التدابري هي خطوة معتادة يف اإلجراءات اجلنائية الوطنأو اإلحالة إجراءات التســـــــــــــــليم

ســـــــــــــيما لتجّنب ارتكاب املزيد من األفعال اإلجرامية ولتجّنب خطر فرار الشـــــــــــــخص املدَّعى  وال
  ارتكابه اجلرمية.

تنص   يف الوقـــائع. وعـــادًة مـــا اً أوليـــ اً الـــدولـــة فورًا حتقيقـــ جتريعلى أن  ٢  وتنص الفقرة  )٢(
فعل   من أجل حتديد وجود القوانني اجلنائية الوطنية على إمكانية إجراء حتقيق أويل من هذا القبيل

  ميكن املقاضاة بشأنه.
على أنه يتعني على الدولة أيضاً أن ُختطر على الفور الدول املشار إليها  ٣  وتنص الفقرة  )٣(

إذا كانت تنوي ممارسة اختصاصها.  تتخذه من إجراءات وما مبا ٧ من مشروع املادة ١  يف الفقرة
ر يف ما إذا كانت ترغب يف ممارســـة االختصـــاص وقد والقيام بذلك ميّكن الدول األخرى من النظ
مة   بعض احلاالت، قد ال تطلب يف هذه احلالة تســـــــــــليم املطلوبني. ويف تكون الدولة على دراية 

ذا الشـــــــأن (مثل الدولة اليت أقامت بشـــــــكل اختياري  لدول األخرى اليت أقامت اختصـــــــاصـــــــاً 
هذه احلاالت  ادة يف إقليم تلك الدولة؛ ويفيتعلق بشــخص عدمي اجلنســية يقيم ع  اختصــاصــاً فيما

ذا االلتزام على الظروف.   قد تعتمد إمكانية الوفاء 
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مهية هذه التدابري األولية يف ســـــــــــــياق   )٤( وقد ســـــــــــــّلم كل من اجلمعية العامة وجملس األمن 
اجلرائم ضـــــــــــــــد اإلنســـــــــــــــانية. فاجلمعية العامة طلبت "إىل مجيع الدول املعنية اختاذ التدابري الالزمة 

 ...والكتشـــــــــــــــاف مجيع  ...إلجراء التحقيق الدقيق يف ... اجلرائم املرتكبة ضـــــــــــــــد اإلنســـــــــــــــانية 
رتكاب جرائم ضــــــــد اإلنســــــــانية والقبض عليهم وتســــــــليمهم ومعاقبتهم إن  األشــــــــخاص املذنبني 

ملثــــل، أكــــدت "أن رفض الــــدول التعــــاون يف )٣٩٧(تكن قــــد جرت حمــــاكمتهم ومعــــاقبتهم"  مل . و
اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية هو أمر  ...توقيف وتسليم وحماكمة ومعاقبة األشخاص املذنبني يف 

ا عموماً"يتعارض ومقاصـــــــــد ميث . )٣٩٨(اق األمم املتحدة ومبادئه وقواعد القانون الدويل املعرتف 
لقضاء  ا ذات الصلة املتعلقة  وقد أّكد جملس األمن على "مسؤولية الدول عن أن متتثل اللتزاما

 ...لتحقيق الشـــــــامل مع األشـــــــخاص املســـــــؤولني عن  ...على حاالت اإلفالت من العقاب و
م،   ية أواجلرائم ضـــــد اإلنســـــان غريها من االنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنســـــاين الدويل، ومقاضـــــا

أجل منع حدوث هذه االنتهاكات، وجتّنب تكرارها، والســـــــــــــعي إىل الســـــــــــــالم الدائم والعدل  من
  .)٣٩٩(واحلقيقة واملصاحلة"

مثل ، وذلك )٤٠٠(تنص املعاهدات اليت تتناول اجلرائم على هذه التدابري األولية  وعادًة ما  )٥(
أو الالإنسانية  من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية ٦  املادة

. واســــتعرضــــت حمكمة العدل الدولية، يف مجلة أمور، األحكام الواردة )٤٠١(١٩٨٤أو املهينة لعام 
نه أن يتيح فشــــرحت أن "إدراج التشــــريعات املناســــبة يف القانون الداخلي ... من شــــأ ٦  يف املادة

جراء حتقيق أويل يف الوقائع ...،  للدولة اليت يوجد يف إقليمها شــــــــــخص مشــــــــــتبه فيه القيام فوراً 
حلقائق، من إحالة القضـــــية  وهي خطوة ضـــــرورية لتمكني تلك الدولة، وهي تتصـــــرف عن معرفة 

ا املختصـــــة بقصـــــد املالحقة القضـــــائية ..." هذا . وقد خلصـــــت احملكمة إىل أن )٤٠٢(إىل ســـــلطا
نفي   التحقيق األّويل يُراد منه، كســـــائر أعمال التحّرِي اليت جتريها الســـــلطات املختصـــــة، إثبات أو

الشــــــبهات اليت حتوم حول الشــــــخص املعين. فالســــــلطات اليت ُجتري التحقيق هي الســــــلطات اليت 
كن تتوّىل مهمة إعداد ملف القضـــية الذي حيتوي على الوقائع واألدلة ذات الصـــلة؛ وأن ذلك "مي

ئق أو حتمال توّرط املشتبه   أن يشمل الو ألحداث موضوع القضية و إفادات الشهود املتعلقة 

__________ 

ألة معاقبة جمرمي املتعلق مبســـــــــــــــ ١٩٦٩  ديســـــــــــــــمرب/األول كانون  ١٥  املؤرخ )٢٤-(د٢٥٨٣قرار اجلمعية العامة   )٣٩٧(
  . ١ الفقرة ،جرائم ضد اإلنسانيةاحلرب واألشخاص الذين ارتكبوا 

ألة معاقبة جمرمي املتعلق مبســـــــــــــــ ١٩٧١  ديســـــــــــــــمرب/األول كانون  ١٨  املؤرخ )٢٦-(د٢٨٤٠قرار اجلمعية العامة   )٣٩٨(
  . ٤ الفقرة ،احلرب واألشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد اإلنسانية

  . ١٠ الفقرة، ٢٠٠٩ نوفمرب/الثاين تشرين ١١ املؤرخ )٢٠٠٩(١٨٩٤قرار جملس األمن   )٣٩٩(
؛ واتفاقية قمع األعمال ٦ املادة ت،ســـــــبيل املثال، اتفاقية قمع االســـــــتيالء غري املشـــــــروع على الطائرا انظر، على  )٤٠٠(

؛ ٦  املادة الرهائن، أخذ ناهضــــةمل الدولية واالتفاقية؛ ٦  املادة ،ضــــد ســــالمة الطريان املدينغري املشــــروعة املوجهة 
 اإلرهــابيــة اهلجمــات لقمع لــدوليــةا واالتفــاقيــة؛ ٨  املــادة عليــه، واملعــاقبــة التعــذيــب ملنع األمريكيــة البلــدان واتفــاقيــة
نع مل ةاألفريقيــ الوحــدةمنظمــة  اتفــاقيــةو ؛ ٩  املــادة اإلرهــاب، متويــل لقمع الــدوليــة واالتفــاقيــة؛ ٧  املــادة لقنــابــل،

؛ ١٠  املادة القســـــــــــري، ءاالختفا من األشـــــــــــخاص مجيع حلماية الدولية واالتفاقية؛ ٧  املادة ،اإلرهاب ومكافحته
  .الثامنة املادة اإلرهاب،أمم جنوب شرق آسيا ملكافحة  رابطة واتفاقية

  . ٦ اتفاقية مناهضة التعذيب، املادة  )٤٠١(
)٤٠٢(  Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite )أعاله ٣٨٠  احلاشــــــية انظر.( p. 450, 

para. 72 .  
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. والحظت احملكمة كذلك أن "اختيار وســــــــــــائل إجراء التحقيق أمر )٤٠٣(فيه يف املســــــــــــألة املعنية"
فيه  يظل يف أيدي الدول األطراف"، ولكن "جيب اختاذ التدابري الالزمة فور حتديد هوية املشـــــــــــتبه

. وفضـــــًال عن ذلك، فإن الغرض من )٤٠٤(يف إقليم الدولة من أجل إجراء حتقيق يف هذه القضـــــية"
جير تســــــــــــليمه، وحتقيق  هذه التدابري األولية هو التمكني من "رفع دعوى على املشــــــــــــتبه فيه إذا مل

دة فعــاليــة منــاهضــــــــــــــــة التعــذيــب عن طريق جتنـّـب إفالت  هــدف االتفــاقيــة والغرض منهــا، وهو ز
  . )٤٠٥(كيب هذه األفعال من العقاب"مرت

    ١٠ املادة
  احملاكمة  مبدأ التسليم أو

 يف إقليم على الـــدولـــة اليت يكون الشـــــــــــــــخص املـــدَّعى ارتكـــابـــه اجلرميـــة موجوداً   
ا املختصـــــة بقصـــــد احملاكمة، تقم   مل ما خاضـــــع لواليتها أن تعرض القضـــــية على ســـــلطا

ية خمتصـــــــة. إىل حمكمة جنائية دول  بتســـــــليم أو إحالة ذلك الشـــــــخص إىل دولة أخرى أو
ا اختاذ القرار خبصــــــوص  وعلى هذه الســــــلطات أن تتخذ قرارها بنفس الطريقة اليت يتم 

  أي جرمية أخرى خطرية الطابع مبوجب قانون تلك الدولة. 

  الشرح    
الدولة اليت يكون الشــــــــــخص املدَّعى ارتكابه اجلرمية موجوداً يف  ١٠ يُلزم مشــــــــــروع املادة  )١(

ن تقدِّم هذا الشــــــــخص إىل نظامها القضــــــــائي الوطين بقصــــــــد حماكمته. إقلي م خاضــــــــع لواليتها 
ذا االلتزام هي أن ُتســـلِّم الدولة ذلك الشـــخص إىل دولة أخرى  والوســـيلة البديلة الوحيدة للوفاء 

ىل القدرة على ذلك. وُيشار عادًة إو حملاكمته ية دولية خمتصة لديها االستعداد إىل حمكمة جنائ  أو
مبدأ قامت جلنة  ، وهو)aut dedere aut judicare(احملاكمة   هذا االلتزام بوصــــفه مبدأ التســــليم أو

ويرد يف العديد من املعاهدات املتعددة األطراف اليت تتناول  )٤٠٦(القانون الدويل مؤخراً بدراســــــــــــته
 هذا االلتزام، تعكس متاماً معىن  حني أن الرتمجة احلرفية هلذا املصـــــــــــــــطلح قد ال  . ويف)٤٠٧(اجلرائم

لنظر إىل شـــــيوع اســـــتخدامه عند اإلشـــــارة إىل  اختارت اللجنة اإلبقاء على املصـــــطلح يف العنوان 
  التزام من هذا النوع.

وعّرف مشـــــــــروع مدونة اجلرائم املخلة بســـــــــلم اإلنســـــــــانية وأمنها، الذي أعدته اللجنة يف   )٢(
على أنه: "مع عدم  ٩ يف املادة ونص كذلك ١٨  ، اجلرائم ضـــــــد اإلنســـــــانية يف املادة١٩٩٦  عام

ختصـــــــــــــــاص حمكمة جنائية دولية، جيب على الدولة الطرف اليت يوجد يف إقليمها فرد  اإلخالل 

__________ 

  . ٨٣ الفقرة، ٤٥٣ املرجع نفسه، الصفحة  )٤٠٣(
  . ٨٦ الفقرة، ٤٥٤ املرجع نفسه، الصفحة  )٤٠٤(
  . ٧٤ الفقرة، ٤٥١ املرجع نفسه، الصفحة  )٤٠٥(
ئقانظر   )٤٠٦(   )، الفصل السادس.A/69/10( ١٠ رقم امللحق والستون،للجمعية العامة، الدورة التاسعة الرمسية  الو
لعمل الذ"  )٤٠٧( ي تضـــطلع به جلنة القانون دراســـة اســـتقصـــائية لالتفاقيات املتعددة األطراف اليت قد تكون هلا صـــلة 

لتســــــليم أو األمانة العامة  ": دراســــــة من)aut dedere aut judicare(احملاكمة   الدويل بشــــــأن موضــــــوع "االلتزام 
)(A/CN.4/630 .  
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أن تقوم بتســـــــــــــــليم هذا الفرد  ٢٠ أو ١٩  أو ١٨ أو ١٧  ُيدَّعى أنه ارتكب جرمية مبينة يف املادة
  .)٤٠٨(مبحاكمته"  أو
، )٤٠٩(حتتوي على "التزام" من هــــذا القبيــــل ومعظم املعــــاهــــدات املتعــــددة األطراف اليت  )٣(

نه "صـــيغة الهاي"، بناًء على ما تســـتخدم ما قمع االســـتيالء لورد يف اتفاقية الهاي  ُيشـــار إليه 
إطار هذه الصــــــــيغة، ينشــــــــأ هذا االلتزام مىت  . ويف)٤١٠(١٩٧٠  عاملغري املشــــــــروع على الطائرات 

رف، بغض النظر عمـــا إذا كـــانـــت دولـــة طرف كـــان اجلـــاين املـــدَّعى موجودًا يف إقليم الـــدولـــة الط
لتســـــليم أو اللتزام  حملاكمة"،   أخرى تطلب تســـــليمه. ورغم أنه ُيشـــــار عادة إىل هذه املســـــألة  "

ا املختصــــة  فإن االلتزام الواقع هنا على الدولة الطرف املعنية هو أن "تعرض القضــــية على ســــلطا
ال.   االدعاء اليت قد تقرر مقاضــــــــاة املتهم أوبقصــــــــد احملاكمة"، أي إحالة املســــــــألة إىل ســــــــلطات 

يلزم عندئٍذ  وبصــــــورة خاصــــــة، إذا قررت الســــــلطات املختصــــــة عدم وجود أدلة كافية لإلدانة، فال

__________ 

 حقوق جلنة قرار أيضــــــــــــــاً  انظر)؛ ٩  (اجلزء الثاين)، الفصــــــــــــــل الثاين، الفرع دال (املادة ، اجمللد الثاين١٩٩٦  حولية ...  )٤٠٨(
ن على الدول مقاضــــــا ٢  الفقرة ،إلفالت من العقاباملتعلق  ٢٠٠٥/٨١  اإلنســــــان ة مرتكيب اجلرائم الدولية (تقر "

ا الدولية من أجل  عمالً  ،تســــــليمهم، مبن يف ذلك شــــــركاؤهم  مثل ... اجلرائم املرتكبة ضــــــد اإلنســــــانية ... أو لتزاما
  ات").االلتزام تقدميهم إىل العدالة، وحتث مجيع الدول على اختاذ تدابري فعالة لتنفيذ هذه

 Organization of American States (OAS), Convention to Prevent and Punish the Acts of Terrorism انظر  )٤٠٩(

Taking the Form of Crimes Against Persons and Related Extortion that are of International Significance 

(Washington, D.C., 2 February 1971), United Nations, Treaty Series, vol. 1438, No. 24371, p. 195, 

art. 5 و؛Organization of African Unity Convention for the Elimination of Mercenarism in Africa 

(Libreville, 3 July 1977), Ibid., vol. 1490, No. 25573, p. 89, arts. 8 and 9, paras. 2-3و ؛European 

Convention on the Suppression of Terrorism, art. 7و ؛Inter-American Convention to Prevent and 

Punish Torture, art. 14و ؛South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) Regional 

Convention on Suppression of Terrorism (Kathmandu, 4 November 1987), in International 

Instruments related to the Prevention and Suppression of International Terrorism, United Nations 

publication, Sales No. E.08.V.2 (New York, 2008)و ؛Inter-American Convention on Forced 
Disappearance of Persons, art. 6و ؛Inter-American Convention on International Traffic in Minors 

(Mexico, 18 March 1994), OAS, Treaty Series, No. 79, art. 9و ؛Inter-American Convention against 

Corruption, art. 13, para. 6و ؛Inter-American Convention against the Illicit Manufacturing of and 

Trafficking in Firearms, Ammunition, Explosives, and Other Related Materials (Washington, D.C., 14 

November 1997), art. 19, para. 6أبريل/نيسان ٢٢  لقاهرة،(ا اإلرهاب لقمع العربية االتفاقية العربية، الدول وجامعة ؛ 
 International Instruments related to the Prevention and Suppression of International الواردة يف ،)١٩٩٨

Terrorism, United Nations publication, Sales No. E.08.V.2 (New York, 2008), p. 178؛ وCouncil of 

Europe, Criminal Law Convention on Corruption, art. 27, para. 5ظمــة املؤمتر اإلســــــــــــــالمي معــاهــدة منو  ؛
 Council of Europe, Convention onو ؛٦  املادة)، ١٩٩٩  متوز/يوليه ١  ملكافحة اإلرهاب الدويل (واغادوغو،

Cybercrime (Budapest, 23 November 2001), European Treaty Series, No. 185, art. 24, para. 6اتفاقيةو  ؛ 
 African Union Convention on Preventing and( ٦  الفقرة، ١٥  املادة ،االحتاد األفريقي ملنع ومكافحة الفســاد

Combating (Corruption, art. 15, para. 6و ؛Council of Europe, Convention on the Prevention of 

Terrorism (Warsaw, 16 May 2005), Council of Europe Treaty Series, No. 196, art. 18و ؛Council of 

Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings (Warsaw, 16 May 2005), Council 

of Europe Treaty Series, No. 197, art. 31, para. 3؛ Association of Southeast Asian Nations 

Convention on Counter Terrorism, art. XIII, para. 1.  
  .٧ ، املادة١٩٧٠ عاملاتفاقية قمع االستيالء غري املشروع على الطائرات   )٤١٠(
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ام إىل املتهم وال . وتشــري األعمال التحضــريية التفاقية قمع )٤١١(يعاَقب حياَكم وال توجيه الئحة ا
لقاء  ١٩٧٠ االســــــتيالء غري املشــــــروع على الطائرات لعام إىل أن الصــــــيغة قد أنشــــــأت "االلتزام 

إلحالة إىل الســــــلطة  القبض على الشــــــخص املدعى ارتكابه اجلرمية، وإمكانية التســــــليم، وااللتزام 
  .)٤١٢(املختصة، وإمكانية احملاكمة"

حملاكمة أوويف قضية   )٤( اللتزام  لت )، حلّ د السنغالضبلجيكا ( التسليم  املسائل املتصلة 
لتعذيب وغريه من اتفاقية مناهضـــــــة امن  ٧ صـــــــيغة الهاي يف ســـــــياق املادةمة العدل الدولية حمك

  يلي: كما  ١٩٨٤و العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة لعام أضروب املعاملة 
من  ٧  ملادةامن  ١  كما يتضح من األعمال التحضريية لالتفاقية، تستند الفقرة  -٩٠"

ع على الطائرات، ل تتضــــــــــمنه اتفاقية قمع االســــــــــتيالء غري املشــــــــــرو االتفاقية إىل حكم مماث
دمي القضــــــــــــــية إىل . وااللتزام بتق١٩٧٠  كانون األول/ديســــــــــــــمرب  ١٦  املوقَّعة يف الهاي يف

حملاكمة") قد صـــيغ "االلتزام  الســـلطات املختصـــة بقصـــد احملاكمة (يشـــار إليه فيما يلي ب
لتايل فإبطريقة ترتك لتلك الســـلطات قرار حتريك الد ا حترتم اســـتقالل عوى من عدمه، و

ن االتفـ اقيتـان على أن النظم القضـــــــــــــــائيـة للـدول األطراف. وعالوًة على ذلك، تؤكد ها
ذات طبيعة خطرية  تتخذ السلطات قرارها بنفس األسلوب املتبع يف حالة أية جرمية عادية

 ٧  ضــــة التعذيب واملادةية مناهمن اتفاق ٧  من املادة ٢ مبوجب قانون الدولة املعنية (الفقرة
يرتتب على ذلك لقمع االســـتيالء غري املشـــروع على الطائرات). و  ١٩٧٠  من اتفاقية عام

، يف ضوء األدلة ال أن السلطات املختصة املعنية تظل مسؤولة عن قرار حتريك الدعوى أو
  املعروضة عليها وقواعد اإلجراءات اجلنائية ذات الصلة.

يف ســـــــــــــياق  ٧  دةمن املا ١  ذ االلتزام املنصـــــــــــــوص عليه يف الفقرةيُنفَّ  وعادة ما  -٩١
اللتزامات األخرى امل نصــــــــوص عليها يف اتفاقية مناهضــــــــة التعذيب بعد أن تفي الدولة 
ن جترمي التعذيب ماملواد الســــابقة، اليت تقتضــــي منها اعتماد تشــــريعات مالئمة لتمكينها 

 الوقائع. وميكن يفملســـــــألة وإجراء حتقيق وإعطاء حماكمها والية قضـــــــائية عاملية يف هذه ا
دف إ ىل منع إفالت اعتبار هذه االلتزامات، جمتمعة، عناصـــــــــــــــر آللية تعاقدية واحدة 

  ت ....املشتبه فيهم من العواقب املرتتبة على مسؤوليتهم اجلنائية، إن ثبت
...  
 تقتضـــــــــــــــي من الـــدولـــة املعنيـــة عرض ٧  من املـــادة ١  وترى احملكمـــة أن الفقرة  -٩٤

ا املختصـــــة بقصـــــد احملاكمة، بغض النظر عن وجود طلب ســـــابق  القضـــــية على ســـــلطا
تفرض على الدولة إجراء  ٦  من املادة ٢  بتســـــليم املشـــــتبه فيه. وهلذا الســـــبب فإن الفقرة

حتقيق أويل منـذ حلظـة وجود املشـــــــــــــــتبـه فيـه يف إقليمهـا. وااللتزام بعرض القضـــــــــــــــيـة على 

__________ 

لعمل الذي  )٤١١( تضــــــــــــطلع به جلنة  دراســــــــــــة اســــــــــــتقصــــــــــــائية لالتفاقيات املتعددة األطراف اليت قد تكون هلا صــــــــــــلة 
 ،)aut dedere aut judicare(‘ )A/CN.4/630( احملاكمة أو لتســـــــليم االلتزام‘الدويل بشـــــــأن موضـــــــوع   القانون

  .٧٥و ٧٤ الصفحتان
)٤١٢(  Statement of Chairperson Gilbert Guillaume (delegate from France), International Civil Aviation  

Organization, Legal Committee, Seventeenth Session, Montreal, 9 February-11 March 1970, 

Minutes and Documents relating to the Subject of Unlawful Seizure of Aircraft (Montreal, 1970), 

30th meeting (3 March 1970) (Doc. 8877-LC/161), para. 15.  
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يؤدي إىل مباشـــــرة   ال  ، قد يؤدي أو٧  من املادة ١  الســـــلطات املختصـــــة، مبوجب الفقرة
لتهم املوجهة إىل املشتبه فيه. اإلجراءات، يف ضوء األدلة املعروضة عليها، فيما   يتعلق 

لقت طلباً لتسليمه أما إذا كانت الدولة اليت يوجد املشتبه فيه يف أراضيها قد ت  -٩٥
ا يف أي حالة من احلاالت املبينة يف أحكام االتفاقية،  مكا ن تتحرر من التزامها أفإن 

ملوافقة على ذلك الطلب. وبناًء على ذلك، ال تعين إمكان ية االختيار بني مبحاكمته 
لبديلني الوزن نفســـــــــه. التســـــــــليم والتقدمي إىل احملاكمة مبوجب االتفاقية أنه يتعني إعطاء ا

ويل مبوجب االتفاقية، ٌم داحملاكمة فهي التزا  فالتســـــــــــــليم خيار تتيحه االتفاقية للدولة، أما
  يشكل انتهاكُه فعًال غري مشروع ترتتب عليه مسؤولية الدولة.

...  
ارة إىل اإلطار تتضــــمن أية إشــــ  من االتفاقية ال ٧  من املادة ١  ويف حني أن الفقرة  -١١٤

لضـــرورة إشـــارة ضـــمنية اللتزام الذي تنص عليه، توجد  يف النص إىل وجوب  الزمين للوفاء 
  اقية وغرضها.يف غضون فرتة زمنية معقولة، بطريقة متوافقة مع موضوع االتفالتنفيذ 
حملـــاكمـــة، املنصـــــــــــــــوص   -١١٥ ليـــه يف عوترى احملكمـــة أن اهلـــدف من إلزام الـــدولـــة 
دة من االتفاقية، هو حتقيق موضــــــــوع االتفاقية وغر  ٧  من املادة ١  الفقرة ضــــــــها، أي "ز

نه ينبغي مباشرة أاالتفاقية). وهذا هو السبب يف فعالية النضال ضد التعذيب" (ديباجة 
خري.   اإلجراءات دون 

...  
م   -١٢٠ والغرض من هذه األحكام التعاهدية هو منع األشــــــــــــــخاص الذين يُدَّعى أ

ارتكبوا أعمال تعذيب من اإلفالت من العقاب، عن طريق ضـــمان عدم حصـــوهلم على 
لفعل خيار مالذ يف أية دولة طرف. والدولة اليت يوجد املشــــــــــ تبه فيه يف إقليمها أمامها 

تســـــــــــــليمه إىل البلد الذي قدم طلبا بذلك، ولكن بشـــــــــــــرط أن تكون لتلك الدولة والية 
ملادة   .)٤١٣(من االتفاقية، تسمح هلا مبقاضاته وحماكمته" ٥ قضائية معينة، عمًال 

االمتثـــال هلـــذه ميكن أن تربر عـــدم   ووجـــدت احملكمـــة أيضـــــــــــــــــًا أن العوامـــل املختلفـــة ال  )٥(
ت املالية للدولة  االلتزامات، مبا ؛ )٤١٥(إحالة املسألة إىل منظمة إقليمية  ؛ أو)٤١٤(يف ذلك: الصعو

ت يف التنفيذ يف إطار القانون الداخلي للدولة  أو   .)٤١٦(الصعو
ن التزام الدولة ميكن الوفاء به ال بتســــليم  ١٠  وتعرتف اجلملة األوىل من مشــــروع املادة  )٦(

حالته إىل حمكمة جنائية الشـــخص  املدَّعى ارتكابه اجلرمية إىل دولة أخرى فحســـب ولكن أيضـــاً 
القرتان مع إنشـــــــاء احملكمة اجلنائية  دولية خمتصـــــــة ملقاضـــــــاة اجلاين. وقد نشـــــــأ هذا اخليار الثالث 

__________ 

)٤١٣(  Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite  انظر)أعاله)،  ٣٨٠  احلاشـــــيةpp. 454-461, 

paras. 90-91, 94-95, 114-115 and 120.  
  .١١٢ الفقرة، ٤٦٠ املرجع نفسه، الصفحة  )٤١٤(
  نفسه. رجعامل  )٤١٥(
  .١١٣ الفقرةاملرجع نفسه،   )٤١٦(
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) يرتبط extraditionحني أن مصــــــطلح "التســــــليم" ( . ويف)٤١٧(الدولية وحماكم جنائية دولية أخرى
رســـــال شـــــخص إىل إحدى الدول بينما ُيســـــتخدم عادًة مصـــــطلح "إحالة"   يف كثري من األحيان 
)surrenderقد  ١٠  ) مبعىن إرســـال الشـــخص إىل حمكمة جنائية دولية خمتصـــة، فإن مشـــروع املادة

ذا الشـــكل. واملصـــطلحات املســـتخدمة يف النظم   صـــيغ على حنو ال يقّيد اســـتخدام املصـــطلحني 
، وهلذا الســـــــــــــــبب رأت اللجنة أن من )٤١٨(العالقات الدولية ميكن أن تتباين ة ويفاجلنائية الوطني

ل وضـــــع صـــــيغة أعم. وفضـــــًال عن ذلك، بينما قد يكّيف مشـــــروع املادة اإلشـــــارة إىل  ١٠ املفضـــــَّ
اعرتفــت الــدولــة   حمكمــة جنــائيــة دوليــة لكي يُفهم منــه أن هــذه احملكمــة جيــب أن تكون حمكمــة

ختصاصها   قد رُئي أن هذا التكييف غري ضروري. ، ف)٤١٩(املرِسلة 
املســــــــــــألة على  الدولةعلى أنه عندما تعرض  ١٠  وتنص اجلملة الثانية من مشــــــــــــروع املادة  )٧(

ا اختاذ القرار  الطريقة اليت ، يكون "على هذه الســـلطات أن تتخذ قرارها بنفسســـلطة االدعاء يتم 
اهدات احملتوية الدولة". ومعظم املعخبصــــــــــــــوص أي جرمية أخرى خطرية الطابع مبوجب قانون تلك 

ن تطبيق على صــــــــيغة الهاي تتضــــــــمن هذا احلكم الشــــــــرطي الذي يراد منه املســــــــاعدة على ضــــــــما
جلرائم اخلطرية.   اإلجراءات املعتادة ومعايري اإلثبات املتعلقة 

على  اقدر و ىل الســلطات املختصــة إقضــية  حالةدولة التضــارب بني التزام  حيصــلقد و   )٨(
اجلنائية لبعض  املالحقة أثر مينع مســـتقبالً  إىل تؤديالقانونية اليت  التدابريَ  يعين الذيعفو، اليذ تنف

عى أنه ارتكب قبل ) فيما يتعلق بســــــــــــلوك إجرامي حمدد يُدّ شــــــــــــخاص(أو فئات األ األشــــــــــــخاص
ســـــــــــــــبق ســـــــــــــــؤولية قانونية م إبطال إىل رجعي، ثر تؤدي،القانونية اليت  اعتماد العفو، أو التدابريَ 

ا ا  دولة كانت مســـــــــــــــرحاً  من املمنوحعفو ل. وميكن ل)٤٢٠(إثبا جلرائم أن ينشـــــــــــــــأ مبقتضـــــــــــــــى قانو
ى نزاعاً  عن ينتجالدستوري أو التشريعي أو غري ذلك من القوانني، وقد  . مسّلحاً  اّتفاق سالم أ

 منفاعلة  جهةقبيل نزع سالح  من ،ببعض الشروط بطبيعته أو مقّيداً  وقد يكون هذا العفو عاماً 
عن  هإلدالء بشــــــــــــهادة علنية بشــــــــــــأن اجلرائم املرَتكبة، أو إعراب مزعوم جان قبولدول، أو الغري 

  اعتذار للضحا أو ُألسرهم.
أمام احملاكم اجلنائية الدولية، نوقشـــــــــــت إمكانية إدراج  القضـــــــــــائية ملالحقةوفيما يتعلق   )٩(

روما األســــــاســــــي للمحكمة اجلنائية الدولية نظام ب املتعلقة املفاوضــــــات خاللحكم بشــــــأن العفو 
. ومل يُدرج حكم يف هذا الصــــدد ال يف النظام األســــاســــي يُعتمد ملكم احل هذا لكن، ١٩٩٨  لعام

__________ 

ئقانظر   )٤١٧( )، الفصــــل الســــادس، A/69/10( ١٠  رقم امللحق والســــتون،الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاســــعة  الو
  .٣٥ الفقرة، ١٨٢ الفرع جيم (التقرير النهائي عن املوضوع)، الصفحة

 European Union, Council Framework Decision of 13 June 2002 on theانظر، على ســــــــــــــبيــــل املثــــال،   )٤١٨(

European arrest warrant and the surrender procedures between Member States, Official Journal of the 

European Communities, L 190, 18 July 2002, p. 1, available from http://eur-lex.europa.eu/ 
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002F0584:en:HTML االحتاد األورويب، قرار إطاري للمجلس) .

 رســـــــــال أخرى ضـــــــــوع دولة قيام وإجراءات األوروبية القبض إلقاء مذكرة بشـــــــــأن ٢٠٠٢  يونيه/حزيران ١٣  مؤرخ
" احتجاز أمر  أو لســــــجن حكم تنفيذ  أو جنائية مقاضــــــاة إجراء ألغراض القضــــــاء إىل مطلوب شــــــخص(إحالة) 
  ).مضاف(التوكيد 

  .١ قرةالف، ١١ انظر االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، املادة  )٤١٩(
 لصـــــــــــــراع: تدابرياأدوات ســـــــــــــيادة القانون لدول ما بعد مفوضـــــــــــــية األمم املتحدة الســـــــــــــامية حلقوق اإلنســـــــــــــان،   )٤٢٠(

  .٥، الصفحة HR/PUB/09/1)، ٢٠٠٩( العفو
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للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة وال يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 
ن  جرمية  بشــــــــــــــأنعتمد يف القانون الوطين عفو الذي يُ اللرواندا. بيد أن احملكمة األوىل قضــــــــــــــت 

ت الصــــــكوك املنشــــــئة . ونصــــــّ )٤٢١(تعذيب هو عفو "غري معرتف به قانونياً على الصــــــعيد الدويل"
على أن العفو  )٤٢٣(ةكمبوديالاكم احملوالدوائر االســــــتثنائية يف  )٤٢٢(للمحكمة اخلاصــــــة لســــــرياليون

اص كل من هذه اهليئات. وإضــــــــافة إىل ذلك، اختصــــــــ أماماملعتمد يف القانون الوطين ليس عائقا 
ن هناك "قاعدة دولية آخذة يف التبلور"  )٤٢٥("شـــــــــــــئاً أو "توافق آراء  )٤٢٤(اعرتفت هذه احملاكم 

جلرائم الدولية  إىل  ، ال ســـيما العفو الشـــامل أو العام، اســـتناداً اجلســـيمةحيظران العفو فيما يتعلق 
  ائم وعرضها على القضاء ومعاقبة مرتكبيها.الواجب الذي يقتضي التحقيق يف هذه اجلر 

ملالحقة القضــــــائية أمام احملاكم الوطنية، مل و   )١٠( مســــــألة العفو بصــــــريح  ُتســــــتبعدفيما يتعلق 
ا مؤخراً  اجلرائم يف القانون الوطين، مبا يف ذلك  تناولتاليت  العبارة يف املعاهدات املتفاوض بشـــــــــأ

ثريت إمكانية إدراج حكم بشــــأن العفو فعلى ســــبيل املثال، أُ . اجلســــيمةاجلرائم  تناولتمعاهدات 
، ٢٠٠٦االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـــخاص من االختفاء القســـري لعام  مفاوضـــات خالل

. غري أن احملاكم واهليئات اإلقليمية حلقوق اإلنســان، )٤٢٦(لكن مل يدرج فيها حكم من هذا القبيل
ق اإلنســـــــــــــــان، واحملكمة األوروبية حلقوق اإلنســـــــــــــــان، واللجنة مبا يف ذلك احملكمة األمريكية حلقو 

األفريقية حلقوق اإلنســـان والشـــعوب، قد خلصـــت إىل أن العفو غري جائز أو أنه ال مينع املســـاءلة 
. وذهبت هيئات اخلرباء املنشـــــــــــــــأة مبوجب )٤٢٧(مبوجب املعاهدات اإلقليمية حلقوق اإلنســـــــــــــــان

__________ 

  .١٥٥أعاله)، الفقرة  ٢٧١(احلاشية  Prosecutor v .Anto Furundžijaانظر   )٤٢١(
ختصــــاص العفو الذي ُمينح لشــــخص م"( ١٠النظام األســــاســــي للمحكمة اخلاصــــة لســــرياليون، املادة   )٤٢٢( شــــمول 

جلرائم املشار إليها يف املواد من   األساسي ال يشكل عائقاً لنظام امن هذا  ٤إىل  ٢احملكمة اخلاصة فيما يتعلق 
  ). "أمام املالحقة القضائية

مللكية لكمبود العفو العام أو ا("ال تطلب احلكومة  ٤٠اتفاق الدوائر االســـــــتثنائية يف احملاكم الكمبودية، املادة   )٤٢٣(
جلرائم املشـــــــار إليها يف امل  ٨و ٧و ٦و ٥و ٤و ٣واد العفو اخلاص عن أي شـــــــخص قد ُحيّقق معه أو قد يُدان 
اص قد يكون ُمنح قبل ســــّن من هذا القانون. والدوائر االســــتثنائية هي اليت تقّرر نطاق أّي عفو عام أو عفو خ

  ). "هذا القانون
-Prosecutor v. Kallon and Kamara, Case No. SCSL-2004-15-AR72(E) and SCSL-2004-16انظر   )٤٢٤(

AR72(E), 13 March 2004, paras. 66-74 and 82-84 .  
 Decision on Ieng Sary’s Rule 89 Preliminary Objections (Ne Bis In Idem and Amnesty andانظر   )٤٢٥(

Pardon), Case No. 002/19-09-2007/ECCC/TC, Judgment of 3 November 2011, Extraordinary 

Chambers in the Courts of Cambodia, Trial Chamber, paras. 40-53.  
ً حلماية مجيع مالفريق العامل بني الدورات املفتوح العضـــــوية املعين بوضـــــع مشـــــروع صـــــك معياري  تقرير  )٤٢٦( لزم قانو

  ؛٨٠-٧٣)، الفقرات E/CN.4/2004/59األشخاص من االختفاء القسري (
 Barrios Altos v. Peru, Judgment of 14 March 2001, Inter-American Court ofانظر، على ســــــبيل املثال،   )٤٢٧(

Human Rights, Series C, No. 75, paras. 41-44؛ وAlmonacid Arellano et al. v. Chile, Judgment of 26 

September 2006, Inter-American Court of Human Rights, Series C, No. 154, para. 114؛ وZimbabwe 

Human Rights NGO Forum v. Zimbabwe, communication No. 245/02, Decision of 15 May 2006, 

African Commission on Human and Peoples’ Rights, paras. 211-212 وتوخت احملكمة األوروبية حلقوق .
جاً  ر العفو عن االنتهاكات اجلســـــــيمة باإىل اعت "مليل املتزايد يف القانوين الدويل"واعرتفت  أكثر حتفظاً  اإلنســـــــان 

إلمجاع مبالحقة حلقوق اإلنســـان األســـاســـية أمرا غري مقبول، ألّن هذا العفو ال يتالءم مع التزام الد ول املعرتف به 
 Marguš v. Croatia, Application No. 4455/10, Judgment of 27ومعاقبة مرتكبيها. انظر  هذه اجلرائم قضـــائياً 

May 2014, European Court of Human Rights, Grand Chamber, para. 139 .  
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يت تدخل يف اختصـــــــاص كل منها متنع الدولة الطرف معاهدات يف تفســـــــريها إىل أن املعاهدات ال
. وعالوة على ذلـك، فـإن املوقف الـذي )٤٢٨(قوانني عفو أو تطبيقهـا أو عـدم إلغـائهـا من ســـــــــــــــنّ 

لعفو يف يتمثلخذ به األمانة العامة لألمم املتحدة   العفو، عن التغاضــــــــــــــي أو ،عدم االعرتاف 
دة مجاعية أو جرائم  بشـــــــــــأن ُمينح الذي حرب أو جرائم ضـــــــــــد اإلنســـــــــــانية أو انتهاكات جرمية إ

تفاقات الســــالم اليت تقرها األمم املتحدة ومنذ بدء  .)٤٢٩(جســــيمة حلقوق اإلنســــان فيما يتصــــل 
ه ١٩٩٨نفاذ نظام روما األســـاســـي لعام  ، اعتمدت عدة دول قوانني وطنية حتظر العفو وما شـــا

  .)٤٣٠(من تدابري فيما خيص اجلرائم ضد اإلنسانية
__________ 

؛ واللجنة املعنية ١٥لفقرة ، ا٢٠انظر، على ســـــــــــــــبيل املثال، اللجنة املعنية حبقوق اإلنســـــــــــــــان، التعليق العام رقم   )٤٢٨(
هوغو رودريغيس ضـــــــــد ن، ؛ واللجنة املعنية حبقوق اإلنســـــــــا١٨، الفقرة ٣١حبقوق اإلنســـــــــان، التعليق العام رقم 

. وأّكدت جلنة ٤-١٢ ، الفقرة١٩٩٤متوز/يوليه  ١٩، اآلراء املعتمدة يف ٣٢٢/١٩٨٨، البالغ رقم أوروغواي
ألطراف مبوجب اتفاقية اتتوافق مع التزامات الدول  مناهضـــــــــــــــة التعذيب أن قرارات العفو عن جرمية التعذيب ال

ئق ، ١٤ملادة ا) بشـــــــــــأن تنفيذ ٢٠١٢(٣مناهضـــــــــــة التعذيب. انظر، على ســـــــــــبيل املثال، التعليق العام رقم  الو
. ٤١العاشـــــــــــــــر، الفقرة  )، املرفقA/68/44( ٤٤رقم  الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والســـــــــــــــتون، امللحق

لقضــــاء على التمييز ضــــد املرأة الدول األطراف بكفالة أن ت اجلوانب املوضــــوعية ضــــمن وأوصــــت اللجنة املعنية 
فض العفو عن العنف اجلنســــاين. آلليات العدالة االنتقالية وصــــول املرأة إىل العدالة بســــبل منها، يف مجلة أمور، ر 

لقضــــاء على التمييز ضــــد املرأة، التوصــــية العامة رقم تعلقة بوضــــع املرأة يف ســــياق ) امل٢٠١٣(٣٠ اللجنة املعنية 
التاســــعة والســــتون، امللحق  ، الدورةاملرجع نفســــهزاع وما بعد انتهاء النزاع، منع نشــــوب النزاعات ويف حاالت الن

  (ب).٨١الفقرة ، CEDAW/C/GC/30، و٤٤)، الفصل السابع، الفقرة A/69/38( ٣٨رقم 
ية يف جمتمعات الصراع وجمتمعات يل املثال، تقرير األمني العام عن سيادة القانون والعدالة االنتقالانظر، على سب  )٤٢٩(

رزت هذه (ج). وب٦٤و ٣٢و ١٠، الفقرات S/2004/616)، الوثيقة ٢٠٠٤آب/أغسطس  ٢٣ما بعد الصراع (
م بني حكومة ســـــــــرياليون أرفق املمثل اخلاص لألمني العام لســـــــــرياليون اتفاق الســـــــــالاملمارســـــــــة أول األمر عندما 

لعفو الوا ّن "احلكم املتعلق  رد يف املادة التاســــــــــعة من االتفاق واجلبهة املتحدة الثورية لســــــــــرياليون بتحفظ يفيد 
دة اجل اعية، واجلرائم ضـــــــد اإلنســـــــانية، م("العفو املطلق واحلر") لن يســـــــري على اجلرائم الدولية [املتمثلة] يف اإل

ألمني العام عن إنشـــــــــاء اوجرائم احلرب، وغري ذلك من املخالفات اجلســـــــــيمة للقانون اإلنســـــــــاين الدويل." تقرير 
وضية األمم املتحدة ؛ ولالطالع على آراء إضافية، انظر مف٢٣)، الفقرة S/2000/915حمكمة خاصة لسرياليون (

، HR/PUB/09/1)، ٢٠٠٩( أدوات ســـــــــــيادة القانون لدول ما بعد الصـــــــــــراع: تدابري العفوللحقوق اإلنســـــــــــان، 
اختاذ تدابري العفو  ("تنص مصـــادر عديدة للقانون الدويل وســـياســـة األمم املتحدة على عدم جواز ١١الصـــفحة 

دة مجاعية أو جرائم عن ارتكاب جرائم حرب أو إإذا كانت: (أ) متنع مقاضــــــاة أشــــــخاص رمبا كانوا مســــــؤولني 
ية]؛ (ب) تتعارض مع ضــد اإلنســانية أو انتهاكات جســيمة حلقوق اإلنســان، مبا يف ذلك االنتهاكات [اجلنســان

حا واجملتمعات يف حق الضحا يف احلصول على سبيل انتصاف فعال، مبا يف ذلك اجلرب؛ (ج) تقيد حق الض
تعني وضــع تدابري العفو يتهاكات حقوق اإلنســان والقانون اإلنســاين. وعالوة على ذلك، معرفة احلقيقة بشــأن ان

ادة أو تكريس بعض اليت ترمي إىل إعادة إرســـــاء حقوق اإلنســـــان من منظور يضـــــمن عدم تقييد احلقوق املســـــتع
و العقوبة أملعاملة ن ضروب امجوانب االنتهاكات األصلية".)؛ تقرير املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه 

  .٣٣، الفقرة A/56/156القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، الوثيقة 
 Argentina, Ley 27.156, 31 July 2015, art. 1; Burkina Faso, Loi 052/2009انظر، على ســـــــــبيل املثال،   )٤٣٠(

portant détermination des compétences et de la procédure de mise en œuvre du Statut de Rome relatif 

à la Cour pénale internationale par les juridictions burkinabé, art. 14; Burundi, Loi n°1/05 du 22 

avril 2009, Code pénal du Burundi, art. 171; Central African Republic, Loi No. 08-020 portant 

amnistie générale à l'endroit des personnalités, des militaires, des éléments et responsables civils des 

groupes rebelles, 13 October 2008, art. 2; Colombia, Acuerdo de Paz, 24 November 2016, art. 40; 

Comoros, Loi 011-022 du 13 décembre 2011, portant de Mise en œuvre du Statut de Rome, art. 14; 

Democratic Republic of Congo, Loi n°014/006 du 11 février 2014 portant amnistie pour faits 

insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques, art. 4; Panama, Código Penal de Panamá, 

art. 115, para. 3; Uruguay, Ley 18.026, 4 October 2006, art. 8.  
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أن العفو الذي تعتمده الدولة ليس من شـأنه  إىل يشـار، هذهوفيما يتعلق مبشـاريع املواد   )١١(
. )٤٣١(أن مينع مالحقة قضائية من جانب دولة أخرى ذات اختصاص مشرتك ينطبق يف جرمية ما

العفو يف ضـــــــوء  هذامن الالزم، ضـــــــمن الدولة اليت اعتمدت العفو، تقييم مدى جواز  يكونوقد 
بتجرمي اجلرائم ضـــــــــــد اإلنســـــــــــانية،  هذهالتزام تلك الدولة مبوجب مشـــــــــــاريع املواد  أمور من مجلتها

لضحا  ا فيما يتعلق  لتزاما لوفاء  لتسليم أو احملاكمة، و المتثال لاللتزام    .الضحا وغريو

    ١١ املادة
  املعاملة العادلة للشخص املدعى ارتكابه اجلرمية 

حدى اجل  اءات فيماإجر ُتكفل ألي شـــــــــخص تُتخذ حبقه   -١   رائم يتعلق 
يف  راءات القانونية، مبااملعاملة العادلة يف مجيع مراحل اإلج هذهاملشـــمولة مبشـــاريع املواد 

لوطين والقانون الدويل ذلك احملاكمة العادلة، واحلماية الكاملة حلقوقه يف إطار القانون ا
  يف ذلك قانون حقوق اإلنسان.  واجيب التطبيق، مبا

ً أو  -٢   لة غري حمتجزاً يف دو   متحفظاً عليه أو  ألي شخص يكون مسجو
  الدولة اليت حيمل جنسيتها احلق يف: 

قرب ممثل خمتص للدولة أو  (أ)   خري  كون ذلك الدول اليت ي  أن يتصــل دون 
ها أو  إن كان عدمي الدولة اليت حيق هلا لســـــــــــبب آخر محاية حقوقه، أو،  الشـــــــــــخص من رعا

  لب منه؛ طة اليت تكون مستعدة حلماية حقوق ذلك الشخص بناًء على اجلنسية، الدول
  الدول؛   وأن يزوره ممثل لتلك الدولة أو  (ب)  
خري حبقوقه يف إطار هذه الفقرة.   (ج)     وأن يتم إعالمه دون 
أنظمة الدولة اليت وفقاً لقوانني و  ٢ متاَرس احلقوق املشــار إليها يف الفقرة  -٣  

نني واألنظمة ، بشــــــرط أن متّكن القواالقضــــــائية م خاضــــــع لواليتهايوجد الشــــــخص يف إقلي
ماً.  ٢ رةاملذكورة من إعمال األغراض املتوخاة من منح هذه احلقوق مبوجب الفق   إعماًال 

  الشرح    
ن تكفل للشـــــــــــخص املدَّعى  ١١ يركز مشـــــــــــروع املادة  )١( رتكابه جرمية اعلى التزام الدولة 

كمة عادلة ومحاية كاملة يف ذلك حما   لوالية الدولة املعاملة العادلة، مبااملوجود يف إقليم خاضـــــــــــــــع 
تكابه جرمية، الذي حبق الشخص املدَّعى ار  ١١  حلقوقه. وعالوة على ذلك، يعرتف مشروع املادة

ً أو ال  فيها، يف االتصال حمتجزاً   متحفظاً عليه أو  حيمل جنسية تلك الدولة ولكن يكون مسجو
  ه.حد ممثلي دولت

أخرى من درجــــات احلمــــايــــة   وتوفر مجيع الــــدول يف إطــــار قوانينهــــا الوطنيــــة درجــــة أو  )٢(
تعاقبهم على جرمية جنائية. وجيوز أن   حتاكمهم أو  حتتجزهم أو  لألشـــــــخاص الذين حتقق معهم أو

ســــــابقة قضــــــائية.   قاعدة إدارية أو  يف نظام أســــــاســــــي أو  حتدَّد أوجه احلماية هذه يف الدســــــتور أو
يشــــــري إىل "املعاملة العادلة"   وضــــــع معيار عام  على ذلك، ميكن تدوين قواعد مفصــــــلة أووعالوًة 
__________ 

 Ould Dah v. France, Application No. 13113/03, Decision on admissibilityانظر، على ســـــبيل املثال،   )٤٣١(

of 17 March 2009, European Court of Human Rights, Fifth Section, para. 49, ECHR 2009.  
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ت القضــــائية" أو  "مراعاة األصــــول القانونية" أو  أو "املســــاواة يف احلماية". وتتســــم هذه   "الضــــما
لغة يف ضــــــمان عدم اســــــتغالل الســــــلطة االســــــتثنائية جلهاز العدالة اجلنائية للدولة  مهية  احلماية 

حتفظ هلذا الفرد، يف مجلة أمور، القدرة على  لضـــــــــغط بطريقة غري ســـــــــليمة على املشـــــــــتبه فيه، إذل
  الطعن الكامل يف ادعاءات الدولة أمام حمكمة مستقلة (مبا يتيح "تكافؤ وسائل الدفاع").

م يف القـانون اجلنـائي الـدويل والقـانون   )٣( عرتاف  وحتظى أوجـه احلمـايـة املهمـة اليوم أيضـــــــــــــــاً 
من  ١١و ١٠  لدويل حلقوق اإلنســــان. وعلى أعم مســــتوى، يُشــــار إىل أوجه احلماية هذه يف املادتنيا

من العهد الدويل اخلاص  ١٤  ، بينما ترد يف املادة)٤٣٢(١٩٤٨  اإلعالن العاملي حلقوق اإلنســـــــــان لعام
ة، تســــــــعى معايري أكثر حتديداً ملزِمة للدول. وكقاعدة عام ١٩٦٦حلقوق املدنية والســــــــياســــــــية لعام 

ئة ملعايري خمصــصــة حملكمة أو هيئة قضــائية دولية إىل حتديد املعايري املنصــوص عليها يف   الصــكوك املنشــِ
يقصــــد منه   من العهد، يف حني تنص املعاهدات اليت تتناول القانون الوطين على معيار عام ١٤  املادة

ذات الصــــــلة يف "مجيع   وك األخرىبعض الصــــــك  ويف ١٤  إقرار وإدماج املعايري احملددة الواردة يف املادة
ا الشخص املدَّعى ارتكابه للجرمية   .)٤٣٣(مراحل" اإلجراءات القضائية الوطنية اليت ميّر 

تعّرف مصـــطلح "املعاملة العادلة"، ولكن   وهذه املعاهدات اليت تتناول القانون الوطين ال  )٤(
عتباره جيســــد احلقوق احملددة اليت  ميتلكها الشــــخص املدَّعى ارتكابه اجلرمية، املصــــطلح يُنَظر إليه 

حلقوق املدنية والســـــــــياســـــــــية  ١٤ مثل تلك املنصـــــــــوص عليها يف املادة من العهد الدويل اخلاص 
من مشــــــاريع املواد املتعلقة مبنع اجلرائم املرتكبة ضــــــد  ٨ . وهكذا، عند صــــــياغة املادة١٩٦٦  لعام

تعني حبماية دولية واملعاقبة عليها، أكدت املوظفني الدبلوماســــــــــــيني وغريهم من األشــــــــــــخاص املتم
اللجنة أن صـــــــــــــيغة "املعاملة العادلة يف مجيع مراحل اإلجراءات" كانت "ترمي إىل جتســـــــــــــيد مجيع 

ــا عمومــًا للشـــــــــــــــخص احملتجز أو ت املعرتف  املتهم"، وأن "أحــد األمثلــة على هــذه   الضـــــــــــــــمــا
ت يرد يف املادة حلق ١٤  الضـــما . وعالوة )٤٣٤(وق املدنية والســـياســـية"من العهد الدويل اخلاص 

لنظر إىل طابعها العام، ‘ املعاملة العادلة‘على ذلك، الحظت اللجنة أن "عبارة  قد ُفضـــــــــــــــلت، 
__________ 

انون األول/ديســـــــــــــــمرب ك  ١٠) املؤرخ ٣-ألف (د ٢١٧قرار اجلمعية العامة  اإلنســـــــــــــــان، حلقوق العاملي اإلعالن  )٤٣٢(
ن، ١٩٤٨   .١١و ١٠ املاد

ة دولية، مبن فيهم املوظفون اتفاقية منع اجلرائم املرتكبة ضـــــــــد األشـــــــــخاص املتمتعني حبماي ،انظر على ســـــــــبيل املثال  )٤٣٣(
؛ واتفاقية ٢ الفقرة، ٨  املادة ن،الرهائ أخذ ملناهضــــــــــــــة الدولية واالتفاقية؛ ٩  املادةعليها،  واملعاقبةالدبلوماســــــــــــــيون، 
ضـــــد ســـــالمة املالحة البحرية  اتفاقية قمع األعمال غري املشـــــروعة املوجهةو ؛ ٣  الفقرة، ٧  املادة ،مناهضـــــة التعذيب

، ١٠  املادة ،United Nations, Treaty Series, vol. 1678, No. 29004, p. 201)، ١٩٨٨  آذار/مارس ١٠  (روما،
اهضــــة جتنيد املرتزقة واســــتخدامهم االتفاقية الدولية ملنو (ب)؛ ٢  الفقرة، ٤٠ املادة ،؛ واتفاقية حقوق الطفل٢  الفقرة

 ،vol. 2163, No. 37789, p. 75)، املرجع نفســـــــــه، ١٩٨٩كانون األول/ديســـــــــمرب   ٤ومتويلهم وتدريبهم (نيويورك، 
لقنــابــلتفــاقيــة الــدوليــة لقمع االو ؛ ١١  املــادة  الهــايوتوكول الثــاين التفــاقيــة الرب و ؛ ١٤  املــادة ،اهلجمــات اإلرهــابيــة 
 United)، ١٩٩٩  رسما آذار/ ٢٦ماية امللكية الثقافية يف حالة نشــــوب صــــراع مســــلَّح (الهاي، حل ١٩٥٤  لعام

Nations, Treaty Series, vol. 2253, No. 3511، اإلرهاب، ويلمت لقمع الدولية واالتفاقية؛ ٢  الفقرة، ١٧  املادة 
؛ واتفــاقيــة األمم ١٣ الفقرة، ١٦  املــادة ،؛ واتفــاقيــة األمم املتحــدة ملكــافحــة اجلرميــة املنظمــة عرب الوطنيــة١٧  املــادة

 ١٢  إلرهــاب النووي املــادةاالتفــاقيــة الــدوليــة لقمع أعمــال او ؛ ١٤  الفقرة، ٤٤ املــادة ،املتحــدة ملكــافحــة الفســــــــــــــــاد
؛ United Nations, Treaty Series, vol. 2445, No. 44004, p. 89)، ٢٠٠٥نيســـــــــــــــان/أبريـل  ١٣(نيويورك، 
 Association of؛ و٣  الفقرة، ١١  املادة القســــــــــــــري، االختفاء من األشــــــــــــــخاص مجيع حلماية الدولية واالتفاقية

Southeast Asian Nations Convention on Counter Terrorism, art. 8, para. 1.  
)٤٣٤(  Yearbook … 1972, vol. II, document A/8710/Rev.1, chap. III, sect. B (Draft articles on the 

prevention and punishment of crimes against diplomatic agents and other internationally protected 

persons), commentary to art. 8, p. 320.  
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لعبارات األكثر شــــــــيوعاً من قبيل  جلســــــــات االســــــــتماع ‘  أو‘ مراعاة األصــــــــول القانونية‘مقارنة 
ر مبعىن ت‘ احملاكمة العادلة‘ أو‘ العادلة . وأخرياً، أوضــــــــحت اللجنة )٤٣٥(قين ضــــــــيق"اليت قد تفســــــــَّ

أيضـــــــاً أن صـــــــيغة "مجيع مراحل اإلجراءات" "ترمي إىل صـــــــون حقوق الشـــــــخص املدَّعى ارتكابه 
ائي بشأن القضية"   .)٤٣٦(اجلرمية من حلظة اكتشافه واختاذ تدابري لكفالة حضوره حىت اختاذ قرار 

احملاكمة العادلة"، أُدرجت عن وبينما يشــــــتمل مصــــــطلح "املعاملة العادلة" على مفهوم "  )٥(
بغية التشـــــــــــــــديد على أمهيتها ‘ احملاكمة العادلة‘عمد يف كثري من املعاهدات اإلشـــــــــــــــارة إىل عبارة 

اخلاصــــــة. وفعًال، خلصــــــت اللجنة املعنية حبقوق اإلنســــــان إىل أن هذا احلق يف حماكمة عادلة هو 
جرائية للمحافظة على ســــيادة "أحد العناصــــر األســــاســــية حلماية حقوق اإلنســــان" وهو "وســــيلة إ

يف   إىل املعاملة العادلة، "مبا ١١  من مشروع املادة ١ . وبناًء على ذلك، تشري الفقرة)٤٣٧(القانون"
  ذلك احملاكمة العادلة".

على   )٦( إلضـــافة إىل املعاملة العادلة، حيق أيضـــاً للشـــخص املدَّعى ارتكابه جرمية التمتع  و
شــــــــئة عن قانون وطين أومحاية حلقوقه، ســــــــواء كانت  يف ذلك   دويل واجب التطبيق، مبا حقوقاً 

األنظمة األســـــــــاســـــــــية  قانون حقوق اإلنســـــــــان. وهذه احلقوق منصـــــــــوص عليها يف الدســـــــــاتري أو
القواعد األخرى يف إطار النظم القانونية الوطنية للدول. وهي مبينة على الصـــــــــــــــعيد الدويل يف   أو

يف  أو )٤٣٨(يف املعاهدات اإلقليمية حلقوق اإلنســـــــــــــــان  ، أواملعاهدات العاملية حلقوق اإلنســـــــــــــــان
من مشـــــــــــــــروع  ١  . وبناًء على ذلك، تعرتف أيضـــــــــــــــاً الفقرة)٤٣٩(صـــــــــــــــكوك أخرى واجبة التطبيق

ـــة احلمـــايـــة الكـــاملـــة حلقوق اجلـــاين "يف إطـــار القـــانون الوطين  ١١  املـــادة بوجوب أن توّفر الـــدول
  ن حقوق اإلنسان".يف ذلك قانو   والقانون الدويل واجيب التطبيق، مبا

يتعلق حبقوق شـــــــــــــخص  التزامات الدولة فيما ١١  من مشـــــــــــــروع املادة ٢  وتتناول الفقرة  )٧(
ً أو مدَّعى ارتكابه جرمية وال حمتجزاً".   متحفظاً عليه أو  حيمل جنســــــــــية الدولة ويكون "مســــــــــجو

ة قدرة الشــــــخص وينبغي أن يُفهم هذا التعبري على أنه يشــــــمل مجيع احلاالت اليت تقّيد فيها الدول
ظل هذه احلاالت، يتعني على الدولة   على االتصــال حبرية مبمثل للدولة اليت حيمل جنســيتها. ويف

اليت يكون الشـــــــــــخص املدَّعى ارتكابه اجلرمية موجوداً يف اإلقليم اخلاضـــــــــــع لواليتها القضـــــــــــائية أن 
قرب ممثل خمتص للدولة أو خري  ن يتصل دون  ليت يكون ذلك الدول ا تسمح هلذا الشخص 

__________ 

  املرجع نفسه.  )٤٣٥(
  املرجع نفسه.  )٤٣٦(
ملســــــــــــــــاواة أمام احملاكم ااحلق يف  ،١٤  املادة)، ٢٠٠٧(٣٢  ، التعليق العام رقماللجنة املعنية حبقوق اإلنســــــــــــــــان  )٤٣٧(

ئق، ٢٨-١٨و ٢ اتالفقر  ،حماكمة عادلة  واهليئات القضـــــــــــــــائية ويف ة العامة، الدورة الثانية الرمسية للجمعي الو
  .)، املرفق السادسA/62/40( ٤٠ رقم امللحق والستون،

 American Convention on Human Rights: “Pact of San José, Costa Rica” (Sanانظر، على ســـبيل املثال،   )٤٣٨(

José, 22 November 1969), United Nations, Treaty Series, vol. 1144, No. 17955, p. 123, art. 8وامليثاق  ؛
)؛ African Charter on Human and Peoples’ Rights, , art. 7( ٧  املادةاألفريقي حلقوق اإلنســــــان والشــــــعوب، 

  .European Convention on Human Rights, art. 6و
وواجبات اإلنســـــــــــــان  حلقوقاإلعالن األمريكي و  اإلنســـــــــــــان؛ حلقوق العاملي اإلعالن ملثال،انظر، على ســـــــــــــبيل ا  )٤٣٩(

 ، ر/مايو  ٢(بوغو  American Declaration of the Rights and Duties of Man (Bogota, 2) (١٩٤٨أ

May 1948), ل حقوق اإلنســــــــــان يف إعالن القاهرة حو و  األمريكية؛ للدول التاســــــــــع الدويل املؤمتر اعتمده الذي
 Charter of the Fundamental Rights of theو ؛٤٩/١٩ رقم اإلســـــــــــــــالمي املؤمتر منظمــــة قرار ،اإلســـــــــــــــالم

European Union, adopted in Nice on 7 December 2000, Official Journal of the European 

Communities, No. C 364, 18 December 2000, p. 1.  
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ها أو الدول اليت حيق هلا لســـــــبب آخر محاية حقوقه. وفضـــــــالً عن  للدولة أو الشـــــــخص من رعا
الدول. وأخرياً، حيق  ذلك، حيق للشـــــــــــــــخص املدَّعى ارتكابه اجلرمية أن يزوره ممثل لتلك الدولة أو

خري حبقوقه. وعالوًة عل ى ذلك، تطّبق للشـــــــــــــــخص املدَّعى ارتكابه اجلرمية أن يتم إبالغه دون 
ن يكون من حق هذا  ٢  الفقرة هذه احلقوق أيضـــــــاً على الشـــــــخص العدمي اجلنســـــــية، فتقضـــــــي 

قرب ممثل خمتص للدولة اليت تكون مستعدة حلماية حقوق ذلك  خري  الشخص أن يتصل دون 
  الشخص بناء على طلبه وأن يزوره هذا املمثل.

من اتفاقية فيينا للعالقات  ٣٦  من املادة ١ وتُعرض هذه احلقوق بتفصــــــــيل أكرب يف الفقرة  )٨(
، )٤٤١(، اليت متنح كالً من الشــــــــــــخص احملتَجز ودولة اجلنســــــــــــية حقوقاً )٤٤٠(١٩٦٣القنصــــــــــــلية لعام 

تســــــــــــــعى املعاهدات احلديثة اليت تتناول اجلرائم إىل   وكذلك يف القانون الدويل العريف. وعادة ما ال
ا شــأن الفقرةإدراج هذه التفاصــيل، وإمنا تقتصــر على أن تكرر ، أن ١١  من مشــروع املادة ٢ ، شــأ

ها  لدولة اليت يكون ذلك الشــــخص من رعا من حق الشــــخص املدَّعى ارتكابه اجلرمية أن يتصــــل 
لدولة اليت يقيم  وأن يزوره ممثلون هلذه الدولة (أو، إذا كان هذا الشخص عدمي اجلنسية، أن يتصل 

  .)٤٤٢(آخر حلماية حقوق ذلك الشخص)اليت تكون مستعدة لسبب   فيها عادًة أو
 ٢  على أن متاَرس احلقوق املشــــار إليها يف الفقرة ١١  من مشــــروع املادة ٣  وتنص الفقرة  )٩(

حتول هذه  وفقاً لقوانني وأنظمة الدولة اليت يوجد الشــــخص يف إقليم خاضــــع لواليتها، بشــــرط أال
ماً وهو القصد الذي ُمنحت من أجله. وقد  القوانني واألنظمة دون إعمال هذه احلقوق إعماًال 

تكون هذه القوانني واألنظمة الوطنية متعلقة، مثًال، بقدرة قاضـــــــــــــــي حتقيق على فرض قيود على 
جراء  الشــهود، فضــًال عن فرض شــروط معتادة فيما  االتصــال من أجل محاية الضــحا أو يتعلق 

رات إىل شخص حمتَجز يف مرفق احتجاز. ويوجد حكم مشابه يف ا من  ٣٦  من املادة ٢  لفقرةز
وهو حكم أُدرج أيضــاً يف كثري من املعاهدات  ،)٤٤٣(١٩٦٣اتفاقية فيينا للعالقات القنصــلية لعام 

__________ 

 Vienna Convention( ١  ةالفقر ، ٣٦  )، املادة١٩٦٣نيســــــان/أبريل  ٢٤اتفاقية فيينا للعالقات القنصــــــلية (فيينا،   )٤٤٠(
on Consular Relations (Vienna, 24 April 1963), United Nations, Treaty Series, vol. 596, No. 8638, 

p. 261, art. 36, para. 1.(  
)٤٤١(  LaGrand (Germany v. United States of America), Judgment, I.C.J. Reports 2001, p. 466, at p. 492, 

para. 74  القنصـــــــــــلية احلماية امنظ تنفيذ لتيســـــــــــري ُمصـــــــــــمَّماً  مرتابطاً  نظاماً  ٣٦  املادة من ١  الفقرة(تُنشـــــــــــئ ،("
الســـــــــــــــتناد  ٧٧ الفقرة، ٤٩٤  الصـــــــــــــــفحة  ويف  من ١ الفقرة أن إىل احملكمة ختلص األحكام، هذه نص إىل("
  ").فردية حقوقاً  تُنشئ ٦ املادة

؛ واتفاقية قمع األعمال ٦  ةاتفاقية قمع االســـــــتيالء غري املشـــــــروع على الطائرات، املادانظر، على ســـــــبيل املثال،   )٤٤٢(
نع اجلرائم املرتكبة ضـــــــــــــد ؛ واتفاقية م٣ الفقرة، ٦  املادة ،غري املشـــــــــــــروعة املوجهة ضـــــــــــــد ســـــــــــــالمة الطريان املدين

؛ ٢  الفقرة، ٦  املادة ا،هعلي واملعاقبةاألشـــــــــــــــخاص املتمتعني حبماية دولية، مبن فيهم املوظفون الدبلوماســـــــــــــــيون، 
؛ ٣  الفقرة، ٦  املادة لتعذيب،ا مناهضــــــــــة واتفاقية؛ ٣  الفقرة، ٦  املادة الرهائن، أخذ ملناهضــــــــــة الدولية واالتفاقية

ــاو   لقمع الــدوليــة واالتفــاقيــة؛ ٢  الفقرة، ١٧  املــادة ،اتفــاقيــة ســـــــــــــــالمــة موظفي األمم املتحــدة واألفراد املرتبطني 
؛ ٣  الفقرة، ٩  املادة اإلرهاب، متويل لقمع الدولية واالتفاقية؛ ٣  الفقرة، ٧  املادة بل،لقنا اإلرهابية اهلجمات

 مجيع حلماية الدولية التفاقيةوا؛ ٣ الفقرة، ٧  املادة ،واتفاقية منظمة الوحدة األفريقية ملنع اإلرهاب ومكافحته
 ملكافحة ســـــــــــياآ شـــــــــــرق جنوب أمم رابطة واتفاقية؛ ٣  الفقرة، ١٠  املادة القســـــــــــري، االختفاء من األشـــــــــــخاص
  .٤ الفقرة الثامنة، املادة اإلرهاب،

  .٢ الفقرة، ٣٦ املادة القنصلية، للعالقاتاتفاقية فيينا   )٤٤٣(
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أصـــــــــــبح اتفاقية فيينا  . وقد أوضـــــــــــحت اللجنة هذا احلكم يف شـــــــــــرحها ملا)٤٤٤(اليت تتناول اجلرائم
  يلي: كما  ١٩٦٣  لعام

ولة املستقِبلة. وهكذا طبقاً لقوانني وأنظمة الدُمتاَرس مجيع احلقوق املذكورة أعاله   )٥"(
رات إىل األشـــــــــــــخاص املتحفظ عليهم أو ا طبقاً  املســـــــــــــجونني مســـــــــــــموح  فإن القيام بز

غرض إجراء ألحكــام قــانون اإلجراءات اجلنــائيــة وأنظمــة الســــــــــــــجون. وكقــاعــدة عــامــة، فل
رات إىل شـــــــخص متحفظ عليه جيري بشـــــــأنه حتقيق جنائي أو ة، تتطلب يحماكمة جنائ ز

ا قاضــــــي التحقيق، الذي ســــــيتخذ  راره يف ضــــــوء ققوانني اإلجراءات اجلنائية أن يســــــمح 
طلباً بذلك إىل  هذه احلالة، جيب على املوظف القنصلي أن يقدم  متطلبات التحقيق. ويف
أنظمة  حالة الشــــخص املســــجون عمالً حبكم قضــــائي صــــادر، فإن  قاضــــي التحقيق. ويف

جرا رات إىل الســـــــــجناء تنطبق أيضـــــــــاً على أي زالســـــــــجون املتعلقة  رات قد يرغب ء ز
ا إىل السجني الذي يكون من رعا الدولة    ملرِسلة.ااملوظف القنصلي القيام 

...  
ورغم أن احلقوق املنصــــــــــــوص عليها يف هذه املادة جيب أن متاَرس طبقاً لقوانني   )٧(

القوانني واألنظمة ميكن أن تُلغي يعين أن هذه   وأنظمة الدولة املســـــــــــــــتقِبلة، فإن هذا ال
  .)٤٤٥(احلقوق املعنية"

، خلصـــــــــت حمكمة العدل الدولية إىل أن اإلشـــــــــارة إىل "احلقوق" يف الغراندويف قضـــــــــية   )١٠(
ا  ١٩٦٣من اتفاقية فيينا للعالقات القنصــــــــلية لعام  ٣٦  من املادة ٢  الفقرة ا على أ "جيب قراء
  .)٤٤٦(سب، بل أيضاً على حقوق الفرد احملتَجز"تنطبق على حقوق الدولة املرِسلة فح ال

    ١٢املادة     
  الضحا والشهود وغريهم

  يلي:  تّتخذ كل دولة التدابري الالزمة لضمان ما  -١  
ن قد وقع ضــــــحية جلرمية م  أن يكون لكل فرد يدعي أن شــــــخصــــــاً ما  (أ)  

  و تصة؛ت املخاجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية احلق يف أن يتقدم بشكوى إىل السلطا
كوى التخويف بســــــبب رفع شــــــ  أن ُتكفل احلماية من ســــــوء املعاملة أو  (ب)  

ني والضـــــــــــــحا بغري ذلك من األدلة، للمشـــــــــــــتك اإلدالء بشـــــــــــــهادة، أو تقدمي إفادة أو أو
م وممثليهم، وكذلك لغريهم ممن يشاركون يف التحقيق  تسليم   املقاضاة أو وأوالشهود وأقار

متس تدابري احلماية   رى تقع يف نطاق مشاريع هذه املواد. واليف إجراءات أخ املطلوبني، أو
  .١١ حبقوق الشخص املدعى ارتكابه اجلرمية املشار إليها يف مشروع املادة

__________ 

 اهلجمات لقمع الدولية فاقيةواالت؛ ٤ انظر، على ســـــــــــبيل املثال، االتفاقية الدولية ملناهضـــــــــــة أخذ الرهائن، املادة  )٤٤٤(
؛ واتفــاقيــة ٤  الفقرة، ٩  املــادة ،اإلرهــاب متويــل لقمع الــدوليــة واالتفــاقيــة؛ ٤ فقرةال، ٧  املــادة لقنــابــل، اإلرهــابيــة

 آســــــــــــيا شــــــــــــرق جنوب أمم بطةرا واتفاقية؛ ٤  الفقرة، ٧ املادة ،منظمة الوحدة األفريقية ملنع اإلرهاب ومكافحته
  .٥ الفقرة الثامنة، املادة اإلرهاب، ملكافحة

)٤٤٥(  Yearbook … 1961, vol. II, document A/4843, draft articles on consular relations and commentary, 

commentary to article 36, paras. (5) and (7).  
)٤٤٦(  LaGrand  انظر)أعاله)،  ٤٤١ احلاشيةp. 497, para. 89.  
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ــا وفقــاً  طرف، دولــة كــل  تتيح  -٢    آراء ضعرَ تُ  أن إمكــانيــة الوطين، لقــانو
 املراحل يف هافي ويُنظر اإلنســــــانية ضــــــد املرتكبة اجلرائم من جرمية أي ضــــــحا وشــــــواغل
مارتك املدعى األشـــخاص ضـــد تُقام اليت اجلنائية اإلجراءات من املناســـبة  على اجلرمية، ا

  .١١ املادة مشروع يف إليها املشار حلقوق ذلك ميس أال
 لضــــــــحا تتخذ كل دولة التدابري الالزمة لتضــــــــمن يف نظامها القانوين  -٣  

، بصـــــــــــفة فردية جرب الضـــــــــــرر املادي واملعنوياجلرائم املرتكبة ضـــــــــــد اإلنســـــــــــانية احلق يف 
: رد تضــــــــاء، حســــــــب االقأكثر من أشــــــــكال اجلرب التالية  مجاعية، عن طريق واحد أو  أو

ت   دم التكرار.عاحلقوق؛ والتعويض؛ والرتضية؛ وإعادة التأهيل؛ ووقف الضرر وضما

  الشرح    
ثروا حقوق الضــــحا والشــــهود واألشــــخاص اآلخرين ال ١٢يتناول مشــــروع املادة   )١( ذين 

  رتكاب جرمية ضد اإلنسانية.
ومل تتضـــــــمن العديد من املعاهدات اليت تتناول اجلرائم يف إطار القوانني الوطنية قبل عقد   )٢(

. وحىت بعد الثمانينات، مل )٤٤٧(الثمانينات أحكاماً ال فيما خيص الضحا وال فيما خيص الشهود
إلرهاب حقوق الضحا والشهودتت . على أن العديد )٤٤٨(ناول معظم املعاهدات العاملية املتعلقة 

جلرائم أدرجت، منذ الثمانينات، أحكاماً مماثلة لتلك الواردة يف مشــــــــروع  من املعاهدات املتعلقة 
نســــانية يف ، مبا يف ذلك املعاهدات اليت تتناول األفعال اليت قد متثل جرائم ضــــد اإل)٤٤٩(١٢املادة 

. وهناك بعض احملاكم واهليئات القضـــــــــــائية )٤٥٠(ظروف معّينة، مثل التعذيب واالختفاء القســـــــــــري
ألخص نظام روما األســـــاســـــي  جلرائم ضـــــد اإلنســـــانية، و الدولية ذات االختصـــــاص فيما يتعلق 

 ، تناولت نظمها األساسية حقوق الضحا والشهود.)٤٥١(١٩٩٨لعام  للمحكمة اجلنائية الدولية
__________ 

دة اجلمــاعيــة؛، انظر، على ســــــــــــــبيــل املثــال  )٤٤٧(  املشــــــــــــــروع على الطــائرات اتفــاقيــة قمع االســــــــــــــتيالء غريو  اتفــاقيــة منع اإل
 ؛United Nations, Treaty Series, vol. 860, No. 12325, p. 105 )١٩٧٠  كانون األول/ديســـــــــــمرب  ١٦  (الهاي،

)، ١٩٧٣ن الثاين/نوفمرب شـــريت ٣٠(نيويورك،  االتفاقية الدولية بشـــان قمع جرمية الفصـــل العنصـــري ومعاقبة مرتكبيهاو 
Treaty Series, vol. 1015, No. 14861, p. 243 عني حبماية دولية، األشخاص املتمت ضدواتفاقية منع اجلرائم املرتكبة ؛

 ,United Nations )،١٩٧٣ كانون األول/ديســــــمرب  ١٤مبن فيهم املوظفون الدبلوماســــــيون، واملعاقبة عليها (نيويورك، 

Treaty Series, vol. 1035, No. 15410, p. 167 كانون   ١٧  ،واالتفاقية الدولية ملناهضـــــــــــــــة أخذ الرهائن (نيويورك؛
  .United Nations, Treaty Series, vol. 1316, No. 21931, p. 205 )،١٩٧٩  األول/ديسمرب

لقنابل (ني، انظر، على سبيل املثال  )٤٤٨( نون األول/ديسمرب كا  ١٥ويورك، االتفاقية الدولية لقمع اهلجمات اإلرهابية 
١٩٩٩ ،(United Nations, Treaty Series, vol. 2149, No. 37517, p. 256فريقي واتفاقية منظمة االحتاد األ ؛

 ,United Nations, Treaty Series )،١٩٩٩متوز/يوليه  ١٤بشـــأن منع اإلرهاب ومكافحته (اجلزائر العاصـــمة، 

vol. 2219, No. 39464, p. 179 دولية لقمع أعمال اإلرهاب النووياالتفاقية ال؛ و Association of Southeast 

Asian Nations Convention on Counter Terrorism. 
ن طنيةاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الو  ،انظر، على ســـــبيل املثال  )٤٤٩( اتفاقية ؛ و ٢٥و ٢٤، املاد

ن األمم املتحدة ملكافحة الفساد  .٣٣و ٣٢، املاد
ن انظر، على ســـــــــــــــبيــل املثــال  )٤٥٠( دوليــة حلمــايــة مجيع االتفــاقيــة الــ؛ و ١٤و ١٣، اتفــاقيــة منــاهضــــــــــــــــة التعــذيــب، املــاد

ن األشخاص من االختفاء القسري   .٢٤و ١٢، املاد
للمحكمة اجلنائية  د اإلثباتالقواعد اإلجرائية وقواع؛ و ٦٨، نظام روما األســــــاســــــي، املادة انظر، على ســــــبيل املثال  )٤٥١(

ئق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسيالدولية، الواردة يف  للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة  الو
 ٨٦  ، املادة١-لثاً ، الفرع ٤)، الفصل Corr.1و ICC-ASP/1/3( ٢٠٠٢أيلول/سبتمرب  ١٠-٣األوىل، نيويــورك، 

سم( ظر ص هيئات قضائية أخرى، ان). وفيما خي"للمحكمة اجلنائية الدولية "وقواعد اإلثبات يشار إليها فيما يلي 
ام األســاســي للمحكمة اجلنائية ؛ والنظ٢٢النظام األســاســي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوســالفيا الســابقة، املادة 

؛ والنظام األســـــــــــــــاســــــــــــــي ٣٣ملادة ا؛ واتفاق الدوائر االســــــــــــــتثنائية يف احملاكم الكمبودية، ٢١الدولية لرواندا، املادة 
 .١٢ملادة األساسي للمحكمة اخلاصة للبنان، ا ؛ والنظام١٦للمحكمة اخلاصة لسرياليون، املادة 
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كما أن اجلمعية العامة لألمم املتحدة قّدمت التوجيه للدول بشــــــــأن حقوق ضــــــــحا اجلرائم، مبن 
  .)٤٥٢(فيهم ضحا اجلرائم ضد اإلنسانية

 مصــــــــــــطلحال تعرف معظم املعاهدات اليت تتناول حقوق الضــــــــــــحا يف القانون الوطين  و  )٣(
" ا القائمة ذلك بتطبيق قوانينهاعوضـــــاً عن ، ما يســـــمح للدول )٤٥٣("الضـــــحا ويف  .)٤٥٤(وممارســـــا

الواردة يف إطار القانون الدويل املمارســـــــــة و ، توفر املمارســـــــــة املرتبطة بتلك املعاهدات نفســـــــــه لوقتا
اتفاقية ال تبني فعلى ســــبيل املثال، يف حني  توجيهات بشــــأن كيفية النظر إىل هذا املصــــطلح.العريف 

ة القاســــــــــــــية أو الالإنســــــــــــــانية أو املهينة مناهضــــــــــــــة التعذيب وغريه من ضــــــــــــــروب املعاملة أو العقوب
"الضــــــــــــــحية"، قدمت جلنة مناهضــــــــــــــة التعذيب  كلمةمن   ١٤ما املقصــــــــــــــود يف املادة  ١٩٨٤  لعام

وعلى الصـــــعيد اإلقليمي، تســـــمح االتفاقية األوروبية حلماية  .)٤٥٥(إرشـــــادات مفصـــــلة بشـــــأن معناها
ت األســــاســــية لعام ي شــــخص أو منظمة غري أمن "بتقدمي طلبات  ١٩٥٠  حقوق اإلنســــان واحلر

" النتهاك االتفاقية م "ضــــــــــــــحا حملكمة وجدت او . )٤٥٦(حكومية أو جمموعة من األفراد" يدعون أ
 " ، )٤٥٧(يتضــــررون بصــــورة مباشــــرة أو غري مباشــــرةقد األوروبية حلقوق اإلنســــان أن هؤالء "الضــــحا

"" طري حلقوق اإلنســــــــان قد يكونون أنفســــــــهماخلتهاك النأفراد أســــــــر ضــــــــحا ا  وأن  .)٤٥٨(ضــــــــحا
__________ 

ف يف اســــــــــتعمال الســــــــــلط  )٤٥٢( ة، قرار اجلمعية إعالن مبادئ العدل األســــــــــاســــــــــية املتعلقة بضــــــــــحا اإلجرام والتعســــــــــّ
املبادئ التوجيهية بشـــــأن ، املرفق؛ واملبادئ األســـــاســـــية و ١٩٨٥تشـــــرين الثاين/نوفمرب  ٢٩املؤرخ  ٤٠/٣٤  العامة

ان واالنتهاكات اخلطرية واجلرب لضــــحا االنتهاكات اجلســــيمة للقانون الدويل حلقوق اإلنســــاحلق يف االنتصــــاف 
  ، املرفق.٢٠٠٥سمرب كانون األول/دي  ١٦املؤرخ  ٦٠/١٤٧ار اجلمعية العامة للقانون اإلنساين الدويل، قر

 ١، الفقرة ٢٤ملادة ا تشــــــــمل االســــــــتثناءات: االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشــــــــخاص من االختفاء القســــــــري،  )٤٥٣(
رر مباشـــر من الشـــخص املختفي وكل شـــخص طبيعي حلق به ضـــ‘ الضـــحية‘ ب"يقصـــد االتفاقية، ("ألغراض هذه 

 ,United Nations)، ٢٠١٠آب/أغســـطس  ١جراء هذا االختفاء القســـري")؛ واتفاقية الذخائر العنقودية (دبلن، 

Treaty Series, vol. 2688, No. 47713, p. 39كل ‘  ائر العنقوديةضـــحا الذخ’("املراد بتعبري  ١، الفقرة ٢ ، املادة
م إصــــــابة بدنية أو نفســــــانية، أو خســــــارة اقتصــــــادية، أو ميش اجتماعي، أو  األشــــــخاص الذين قتلوا أو حلقت 

ثروا مباشرة  حرمان كبري من إعمال حقوقهم بسبب استعمال الذخائر العنقودية. وهم يشملون األشخاص الذين 
م احمللية املتضررة").لذ   خائر العنقودية وأسرهم وجمتمعا

 Ley General de Víctimas, Diario Oficial de)، على ســــبيل املثال، القانون العام للضــــحا يف املكســــيكانظر  )٤٥٤(

la Federación el 9 de enero de 2013) ضمن الضحا ولكن ال يت بشأن حقوقلية الذي يتضمن قواعد تفصي
  أنه ضحية. يدعي على من جيوز له أن  قيوداً 

م ضــــــرر بشــــــكل  الضــــــحا هم األشــــــخاص الذين(" ٣الفقرة ، ٣، التعليق العام رقم جلنة مناهضــــــة التعذيب  )٤٥٥( حلق 
ة النفســـــــية، أو اخل ســـــــارة االقتصـــــــادية، أو احلرمان فردي أو مجاعي، مبا يف ذلك الضـــــــرر البدين أو العقلي، أو املعا

. ل تشكل انتهاكاً لالتفاقيةالتمتع حبقوقهم األساسية، عن طريق أفعال أو حاالت امتناع عن أفعابدرجة كبرية من 
ل أو قُبض عليه وينبغي اعتبار شـــــخص ما ضـــــحية بصـــــرف النظر عما إذا كان قد جرى التعرف على مرتكب الفع

مصـــــطلح ة. ويشـــــمل ضـــــحيأو قُوضـــــي أو أُدين، وبصـــــرف النظر عن أي عالقة أســـــرية أو عالقة أخرى بينه وبني ال
م ضــرر عند أيضــاً أفراد أســرة الضــحية األقربني أو ُمعاليه املتضــررين فضــالً عن األشــخ ‘الضــحية‘ اص الذين حلق 

 ").تدخلهم ملساعدة الضحا أو منع األذى
)٤٥٦(  European Convention on Human Rights, art. 34.  
 ,Vallianatos and Others v. Greece, Application Nos. 29381/09 and 32684/09 انظر، على سبيل املثال،  )٤٥٧(

Judgment of 7 November 2013, Grand Chamber, European Court of Human Rights, ECHR 2013 

(extracts), para. 47.  
على وجود  "ضحية" يتوقف شددت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان على أن حتديد ما إذا كان أحد أفراد األسرة  )٤٥٨(

ة مقدم الطلب بعدا وطابعا مميزين عن الضــــــيق العاطفي الذي مي نعوامل خاصــــــة تعطي ملعا تســــــبب  هكن القول 
لصــــلة املشــــمولة الروابط يف انتهاك خطري حلقوق اإلنســــان الواجبة ألقارب الضــــحية. وتشــــمل العناصــــر ذات اقطعاً 

ا الســـــــــلطات على   ,Çakici v. Turkey اســـــــــتفســـــــــارات األقارب. انظر مثالاألســـــــــرية الوثيقة والطريقة اليت ردت 

Application No. 23657/94, Judgment of 8 July 1999, Grand Chamber, European Court of Human 

Rights, ECHR 1999-IV, para. 98; Elberte v. Latvia, Application No. 61243/08, Judgment of 13 January 

2015, Fourth Section, European Court of Human Rights, ECHR 2015, para. 137.  
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ت الواردة يف االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنســـــــــان لعام   ويف تقتصـــــــــر على  ١٩٦٩حني أن الضـــــــــما
لضــحا األفراد  حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنســان أيضــاً اعرتفت ، )٤٥٩(األشــخاص الطبيعيني

 .)٤٦١(اجلماعات  من عن الضـــــــحا ، فضـــــــالً )٤٦٠(املباشـــــــرين وغري املباشـــــــرين، مبن فيهم أفراد األســـــــرة
  ة. بطريقة متييزي  أو اً ضيقتفسرياً ر مصطلح "الضحية" ومبوجب هذه املعاهدات، ال يفسَّ 

ملثل، يف حني   )٤( مصطلح بتعريف النظام األساسي للمحاكم اجلنائية الدولية ال يقوم و
ا الأو تلك احملاكم قواعد  تتضمنقد ف"الضحية"،   تعّرفوعليه،  .توجيهات ةقضائياجتهادا

" ٨٥ القاعدة  م(أ) من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات للمحكمة اجلنائية الدولية "الضحا
ذى نتيجة الرتكاب أي جرمية تدخل يف اختصاص احملكمة" ، )٤٦٢("أشخاص طبيعيون أصيبوا 

يف ، )٤٦٣(غري املباشرين على حد سواءالضحا املباشرين و يفهم من ذلك أن التعريف يشمل و 
شريطة أن يعاين هؤالء  شمل األشخاص االعتبارينيي(ب) توسع التعريف ل٨٥حني أن القاعدة 

  .)٤٦٤(اً أذى مباشر األشخاص 
__________ 

)٤٥٩(  American Convention on Human Rights, art. 1.  
 Street Children (Villagrán-Morales et al.) v. Guatemala, Judgment of 19 انظر، على ســــــــــــــبيــل املثــال،  )٤٦٠(

November 1999 (Merits), Inter-American Court of Human Rights, Series C, No. 63, paras. 174-177 

and 238; Bámaca-Velásquez v. Guatemala, Judgment of 25 November 2000 (Merits), Inter-American 

Court of Human Rights, Series C, No. 70, paras. 159-166.  
 Yakye Axa Indigenous Community v. Paraguay. Judgment of 17 June 2005انظر، على ســــــــــــــبيــل املثــال،   )٤٦١(

(Merits, Reparations and Costs), Inter-American Court of Human Rights, Series C, No. 125, para. 176.  
(أ) ٨٥القاعدة دت احملكمة أن (أ). ووج٨٥ة الدولية، القاعدة القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات للمحكمة اجلنائي  )٤٦٢(

؛ وأن طبيعياً  ون شخصاً معايري ال بد أن تتوافر يف الشخص لينطبق عليه وصف الضحية وهي أن: يك "ترسي أربعة
كمة؛ وأن تكون هناك يكون قد تعرض للضــرر؛ وأن تكون اجلرمية اليت ترتب عليها الضــرر داخلة يف اختصــاص احمل

-Situation in the Democratic Republic of Congo, Case No. ICC ". انظرعالقة ســــببية بني اجلرمية والضــــرر

01/04, public redacted version of decision on the application for participation in the proceedings of 

VPRS1, VPRS2, VPRS3, VPRS4, VPRS5 and VPRS6, 17 January 2006, Pre-Trial Chamber I, 

International Criminal Court, para. 79 لضــــــحية، . وعالوة على ذلك، ينبغي أن يكون الضــــــرر الذي يلحق
 Situation in the(أ)، ضــــــــــــرراً "شــــــــــــخصــــــــــــياً"، ولكن ال ينبغي أن يكون "مباشــــــــــــراً". انظر ٨٥ألغراض القاعدة 

Democratic Republic of Congo in the case of the Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Case No. 

ICC-01/04-01/06 OA 9 OA 10, Judgment on the appeals of the Prosecutor and the Defence against 

Trial Chamber I’s Decision on Victims’ Participation of 18 January 2008, 11 July 2008, Appeals 

Chamber, International Criminal Court, paras. 32-39.  
 Situation in the Democratic Republic of Congo in the case of the Prosecutor v. Thomasانــــــظــــــر   )٤٦٣(

Lubanga Dyilo, Case No. ICC-01/04-01/06, redacted version of decision on indirect victims, 8 April 

2009, Trial Chamber I, International Criminal Court, paras. 44-52.  
 ‘الضـــــــــــحا‘ز أن يشـــــــــــمل لفظ (ب) ("جيو ٨٥القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات للمحكمة اجلنائية الدولية، القاعدة   )٤٦٤(

ا املكرســـة للدين أو التعليم أو الفن أو العلم أو  املنظمات أو املؤســـســـات اليت تتعرض لضـــرر مباشـــر يف أي من ممتلكا
وتنص  .")صــــة ألغراض إنســــانيةاألغراض اخلريية، واملعامل األثرية واملســــتشــــفيات وغريها من األماكن واألشــــياء املخصــــ

الدويل  اكات اجلســـيمة للقانونق يف االنتصـــاف واجلرب لضـــحا االنتهواملبادئ التوجيهية بشـــأن احل املبادئ األســـاســـية
لى ما يلي: "ألغراض هذه ع ٢٠٠٥ام الصــــادرة يف ع اإلنســــاين الدويل حلقوق اإلنســــان واالنتهاكات اخلطرية للقانون

م ضــرر بشــكل فردي أو مجاعي، مبا يف ذلك ا العقلي،  لضــرر البدين أوالوثيقة، الضــحا هم األشــخاص الذين حلق 
ة النفسية، أو اخلسارة االقتصادية، أو احلرمان بدرجة كبرية من التمتع حب قوقهم األساسية، عن طريق أفعال أو أو املعا

ت خطرية للقانون الدويل انتهاكاو  ة للقانون الدويل حلقوق اإلنســــانحاالت امتناع عن أفعال تشــــكل انتهاكات خطري 
أســـرة الضـــحية األقربني أو  أيضـــا أفراد‘ الضـــحية‘ حللقانون الداخلي، يشـــمل مصـــطل اإلنســـاين. وعند االقتضـــاء ووفقاً 

أو منع األذى ". واملبادئ  ضرر عند تدخلهم ملساعدة الضحام معاليه املتضررين فضالً عن األشخاص الذين حلق 
الدويل حلقوق  يمة للقانونســــواملبادئ التوجيهية بشــــأن احلق يف االنتصــــاف واجلرب لضــــحا االنتهاكات اجل األســــاســــية

ريف مماثل، انظر إعالن مبادئ . ولالطالع على تع٨، الفقرة اإلنســـــاين الدويل اإلنســـــان واالنتهاكات اخلطرية للقانون
ن    .٢و ١العدل األساسية املتعلقة بضحا اإلجرام والتعسف يف استعمال السلطة، الفقر
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على أن تتخذ كل دولة التدابري الالزمة لضـــــمان  ١٢من مشـــــروع املادة  ١وتنص الفقرة   )٥(
جيري ي شـــــــــخص يدعي أن أفعاال تشـــــــــكل جرائم ضـــــــــد اإلنســـــــــانية قد ارتكبت أو ألأن يكون 

ا احلق يف تقدمي شكوى إىل السلطات املختصة، ن تكفل لألشخاص  وتلزم أيضاً  ارتكا الدول 
 يشـــــــــتكون أو يشـــــــــاركون بطريقة أخرى يف اإلجراءات اليت تدخل يف نطاق مشـــــــــاريع املوادالذين 

مماثل يف معاهدات دولية أخرى، مبا يف ذلك التخويف. ويرد حكم   ســـــــــوء املعاملة أواحلماية من 
 مناهضــــة التعذيب وغريه من ضــــروب املعاملة أو العقوبة القاســــية أو الالإنســــانية أو املهينةفاقية تا

واالتفــــاقيــــة الــــدوليــــة حلمــــايــــة مجيع األشـــــــــــــــخــــاص من االختفــــاء القســـــــــــــــري ، )٤٦٥(١٩٨٤  لعــــام
  .)٤٦٦(٢٠٠٦  لعام

" كل فرد" ملليشـــتقدمي شـــكوى احلق يف نطاق  ١الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة  وتوســـع  )٦(
ا. يدعي أن أفعاالً  ويشــــمل مصــــطلح  تشــــكل جرائم ضــــد اإلنســــانية قد ارتكبت أو جيري ارتكا

يشـــمل قد ية، و ضـــد اإلنســـانا أو شـــهود اجلرائم "، على ســـبيل املثال ال احلصـــر، ضـــحكل فرد"
  اعتباريني مثل اهليئات الدينية أو املنظمات غري احلكومية. أشخاصاً 

لزم ألن اليت يمي شـــــــكوى إىل "الســـــــلطات املختصـــــــة"، هلؤالء األشـــــــخاص احلق يف تقدو   )٧(
تعني على يبعد تقدمي شـــــــكوى، و  ســـــــلطات قضـــــــائية. ، يف بعض األحوال، أن تكونتكون فعالة

تدعو إىل االعتقاد  جدت أســـــــباب معقولةكلما وُ ونزيها ً  ســـــــريعاً  ســـــــلطات الدولة أن جتري حتقيقاً 
ا يف أي الن أفعا خاضــــــــــع إقليم  تشــــــــــكل جرائم ضــــــــــد اإلنســــــــــانية قد ارتكبت أو جيري ارتكا

  . ٨لواليتها، وفقاً ملشروع املادة 
" وكــذلــك الفئــات املشـــــــــــــــتكنيالــدول حبمــايــة " ١وتلزم الفقرة الفرعيــة (ب) من الفقرة   )٨(

فئات الوهذه  وى؛كاشـــــــــــــب واتقدميمل إذا حىت يف هذه الفقرة األخرى من األشـــــــــــــخاص املدرجني 
م وممثلهي  األخرى تحقيق أو اليشـــــاركون يف ن ممغريهم لكذلك و هم، ي"الضـــــحا والشـــــهود وأقار

وقد  يف نطاق مشـــــــــــاريع املواد هذه". أخرى تقع اتإجراءيف أو املطلوبني أو تســـــــــــليم  املقاضـــــــــــاة
احلماية، مبا يف ذلك  همفئة األشخاص الذين متنحملثل  احلديثة العهدعت املعاهدات الدولية وسّ 

، واتفـــاقيـــة األمم )٤٦٧(٢٠٠٠اتفـــاقيـــة األمم املتحـــدة ملكـــافحـــة اجلرميـــة املنظمـــة عرب الوطنيـــة لعـــام 
، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـــــــــــــــخاص من )٤٦٨(٢٠٠٣  املتحدة ملكافحة الفســـــــــــــــاد لعام

مبوجب ، ليس هؤالء األشـــــــخاص حلمايةويلزم اختاذ تدابري . )٤٦٩(٢٠٠٦  االختفاء القســـــــري لعام
النظم األســــــــــــــاســــــــــــــية لكن مبوجب املعاهدات اليت تتناول اجلرائم يف القانون الوطين فحســــــــــــــب، و 

  .)٤٧٠(أيضاً  للمحاكم اجلنائية الدولية

__________ 

  .١٣اتفاقية مناهضة التعذيب، املادة   )٤٦٥(
 .١٢التفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، املادة ا  )٤٦٦(
  .١، الفقرة ٢٤اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، املادة   )٤٦٧(
  .١، الفقرة ٣٢اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، املادة   )٤٦٨(
  .١، الفقرة ١٢من االختفاء القسري، املادة  االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص  )٤٦٩(
جلنائية الدولية ليوغوســالفيا ا، والنظام األســاســي للمحكمة ١، الفقرة ٦٨، نظام روما األســاســي، املادة انظر، مثالً   )٤٧٠(

نشاء٢١؛ والنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا، املادة ٢٢السابقة، املادة  دوائر  ؛ واالتفاق املتعلق 
، املادة  ؛ والنظام ١٦ية لسرياليون، املادة ؛ والنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدول٣٣استثنائية يف حماكم كمبود

  .١٢األساسي للمحكمة اخلاصة للبنان، املادة 
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محاية األشـــــــــخاص املدرجني يف القائمة من  ١تقتضـــــــــي الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة و   )٩(
 غري ذلك من األدلة  أو ،شــــــــهادة  أو ،إفادة أونتيجة ألي شــــــــكوى،  "ســــــــوء املعاملة والتخويف"

لرفاه اجلســـدي لاملقدمة. وال يتعلق  يشـــمل فحســـب ولكن  صاشـــخألمصـــطلح "ســـوء املعاملة" 
مأو خصوصي مأو كرامتهلألشخاص الرفاه النفسي  أيضاً    .)٤٧١(ا

تقدم الفقرة الفرعية (ب) قائمة بتدابري احلماية اليت يتعني على الدول اختاذها، ألن وال   )١٠(
، وأفضـــــــليات األشـــــــخاص املعنية، وقدرات الدولة القائمةللظروف  وفقاً  لتدابري ســـــــتتفاوت حتماً ا

لكرتونية أو وســــــــائل اإلوســــــــائل لبيد أن هذه التدابري قد تشــــــــمل ما يلي: تقدمي األدلة  املعنيني.
التدابري الرامية إىل محاية خصــــــوصــــــية الشــــــهود و  ؛)٤٧٢(من تقدميها شــــــخصــــــياً  خاصــــــة أخرى بدالً 
وحجب األدلة أو املعلومات إذا  ؛)٤٧٤(واإلجراءات يف اجللســات الســرية ؛)٤٧٣(والضــحا وهويتهم

إعادة توطني و  ؛)٤٧٥(يؤدي إىل تعريض أمن الشــــــــاهد أو أســــــــرته للخطرعنها ســــــــكان اإلفصــــــــاح 
  .)٤٧٦(الضحا والشهود

قد  احلمايةويف الوقت نفسه، جيب على الدول أن تضع يف اعتبارها أن بعض تدابري   )١١(
ر فيما يتعلق حبقوق  ، مثل احلق يف مواجهة شهود الشخص املدعى ارتكابه اجلرميةترتتب عليها آ

حبقوق  ال متسعلى أن تدابري احلماية  ١ولذلك، تنص الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة  .اإلثبات
  .)٤٧٧(١١ يف مشروع املادة ااملشار إليه الشخص املدعى ارتكابه اجلرمية

ـــا  تتيح كـــل دولـــة طرف، وفقـــاً على أن  ١٢من مشــــــــــــــروع املـــادة  ٢تنص الفقرة و   )١٢( لقـــانو
تكبة ضــــد اإلنســــانية وأن ض آراء وشــــواغل ضــــحا أي جرمية من اجلرائم املر الوطين، إمكانية أن تُعرَ 

 ذه الفقرة عن التزام صـــــــارم،هيُنظر فيها يف املراحل املناســـــــبة من اإلجراءات اجلنائية. ويف حني تعّرب 
ا الوطين"عبارة فإن  وتســــــــمح هلا بتكييف االلتزام،  وفر مرونة للدولة فيما يتعلق بتنفيذت "وفقا لقانو

"ىل من اإلشـــارة إوعلى الرغم  الفريدة لنظامها اجلنائي.هذا الطلب مع اخلصـــائص  ، فقط "الضـــحا
هم ؤ آران تُعرض أ) آلخرين (مثـــل أفراد األســــــــــــــرة أو املمثلنيتيح الـــدول قـــد يكون من املالئم أن ت

أو  تســـانية قد ماتضـــد اإلن رميةضـــحية اجلفيها كون ت، ال ســـيما يف الظروف اليت أيضـــاً  وشـــواغلهم
  الدويل. لدول من التزامات أخرى مبوجب القانونعلى امبا  ٢وال متس الفقرة  .تاختف

__________ 

  .١، الفقرة ٦٨، نظام روما األساسي، املادة انظر، مثالً   )٤٧١(
كافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، اتفاقية األمم املتحدة مل؛ و ٢، الفقرة ٦٨، نظام روما األساسي، املادة انظر، مثالً   )٤٧٢(

  .(ب)٢قرة ، الف٣٢اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، املادة (ب)؛ و ٢، الفقرة ٢٤املادة 
تفاقية حقوق الطفل بشــــــ  )٤٧٣( واســــــتغالل األطفال يف البغاء  أن بيع األطفالانظر، مثالً، الربوتوكول االختياري امللحق 

حية، املادة  نشاء دوائر استثنا؛ ١، الفقرة ٨ويف املواد اإل ، املادة واالتفاق املتعلق   .٣٣ئية يف حماكم كمبود
نشاء ؛ ٢، الفقرة ٦٨، نظام روما األساسي، املادة انظر، مثالً   )٤٧٤( ، وائر استثنائية يف حماكدواالتفاق املتعلق  م كمبود

  .٣٣املادة 
  .٥، الفقرة ٦٨، نظام روما األساسي، املادة انظر، مثالً   )٤٧٥(
اتفاقية األمم املتحدة ؛ و ٢، الفقرة ٢٤ة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، املادانظر، مثالً،   )٤٧٦(

  .٢، الفقرة ٣٢ملكافحة الفساد، املادة 
؛ ١، الفقرة ٦٨ملادة نظام روما األســـــــــــاســـــــــــي، اتوفر معاهدات دولية أخرى ذات صـــــــــــلة محاية مماثلة، مبا يف ذلك   )٤٧٧(

تفاقية حقوق الطفل بشـــــــــــأن بيع األطفال واســـــــــــتغالل األ طفال يف البغاء ويف املواد والربوتوكول االختياري امللحق 
حيــة، املــادة  ؛ ٢، الفقرة ٢٤رب الوطنيــة، املــادة عكــافحــة اجلرميــة املنظمــة اتفــاقيــة األمم املتحــدة مل؛ و ٦، الفقرة ٨اإل

 .٢، الفقرة ٣٢اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، املادة و 
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رومــــا يف معــــاهــــدات خمتلفــــة، مثــــل: نظــــام  ٢الفقرة ممــــاثلــــة للحكم الوارد يف أحكــــام وترد   )١٣(
والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل  ؛)٤٧٨(١٩٩٨األســاســي للمحكمة اجلنائية الدولية لعام 

حية لعام  واتفاقية األمم  ؛)٤٧٩(٢٠٠٠بشــــأن بيع األطفال واســــتغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإل
منع وقمع ومعاقبة االجتار بروتوكول و  ؛)٤٨٠(٢٠٠٠املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية لعام 

ألشـــــخاص، وخباصـــــة النســـــاء واألطفال، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب 
  .)٤٨٢(٢٠٠٣واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد لعام  ؛)٤٨١(٢٠٠٠لعام  الوطنية

 اإلنســــانية يفة ضــــد ائم املرتكبر ا اجلحق ضــــح ١٢من مشــــروع املادة  ٣تتناول الفقرة و   )١٤(
تتخذ كل دولة التدابري الالزمة لتضـــــــــمن يف نظامها " -للعبارة االســـــــــتهاللية  وفقاً و . الضـــــــــرر جرب

الدول بوضـــــــــــــــع القوانني أو األنظمة أو اإلجراءات أو اآلليات الالزمة لتمكني تلتزم  -" القانوين
مإقامة الدعاوى واملطالبة جبرب األضــــــــــــــرار اليت تلالضــــــــــــــحا من  تلك ســــــــــــــؤولني عن من امل حق 

  .)٤٨٣(الدولة نفسها أو أي جهة فاعلة أخرى وا، سواء كاناألضرار
واستخدمت املعاهدات والصكوك  ."الضرر جرب يف" االضح حقإىل  ٣تشري الفقرة و   )١٥(

ً وأشـــــــــــارت  ،اليت تعاجل هذه املســـــــــــألة مصـــــــــــطلحات خمتلفة إىل احلق يف "االنتصـــــــــــاف" أو  أحيا
 شــــكل حمددأشــــارت يف أحيان أخرى إىل "اجلرب"، و أحيا مصــــطلح واســــتخدمت نصــــاف"، إل"ا

احلق يف "ســــــبيل انتصــــــاف فعال" يف يرد وهكذا، . )٤٨٤(من أشــــــكال اجلرب، مثل "التعويض" فقط
حلقوق املـــدنيـــة )٤٨٥(١٩٤٨اإلعالن العـــاملي حلقوق اإلنســـــــــــــــــان لعـــام  ، والعهـــد الـــدويل اخلـــاص 

وتشري اتفاقية  .)٤٨٧(اإلقليمية حلقوق اإلنسان ، ويف بعض املعاهدات)٤٨٦(١٩٦٦  والسياسية لعام
__________ 

 .٣، الفقرة ٦٨ظام روما األساسي، املادة ن  )٤٧٨(
تفاقية حقوق الطفل بشـــــــــــــأن بيع األطفال واســـــــــــــتغالل األ  )٤٧٩( ويف املواد طفال يف البغاء الربوتوكول االختياري امللحق 

حية، املادة   .٨اإل
 .٣، الفقرة ٢٥اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، املادة   )٤٨٠(
ألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمل ال  )٤٨١( تفاقية األمم املتحدة ملكافحة بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار 

  .٢، الفقرة ٦ادة امل اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
 .٥، الفقرة ٣٢اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، املادة   )٤٨٢(
 الدويل للقانون اجلســـيمة اتاالنتهاك لضـــحا واجلرب االنتصـــاف يف احلق بشـــأن التوجيهية واملبادئ األســـاســـية املبادئ  )٤٨٣(

  .٢٣إىل  ١٢املبادئ ، اإلنساين الدويل للقانون اخلطرية واالنتهاكات اإلنسان حلقوق
؛ والربوتوكول االختياري امللحق ٤ ، الفقرة٨انظر، على ســـــبيل املثال، االتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب، املادة   )٤٨٤(

؛ ٤، الفقرة ٨٩حية، املادة تفاقية حقوق الطفل بشـــــــأن بيع األطفال واســـــــتغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإل
؛ وبروتوكول ٢، الفقرة ٢٥، واملادة ٢، الفقرة ١٤تحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، املادة اتفاقية األمم املو 

ألشــــخاص، وخباصــــة النســــاء واألطفال، املكمل التفاقية األ مم املتحدة ملكافحة اجلرمية منع وقمع ومعاقبة االجتار 
 .٣٥د، املادة املتحدة ملكافحة الفسا اتفاقية األمم؛ و ٦، الفقرة ٦املنظمة عرب الوطنية، املادة 

 .٨اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، املادة   )٤٨٥(
حلقوق املدنية والســـــياســـــية  )٤٨٦( اللجنة املعنية حبقوق اإلنســـــان،  . وانظر أيضـــــاً ٣، الفقرة ٢، املادة العهد الدويل اخلاص 

ن ٣١التعليق العام رقم   .١٧و ١٦، الفقر
 American Convention؛ و١٣، املادة European Convention on Human Rightsانظر، على ســـــــبيل املثال،   )٤٨٧(

on Human Rights ن يثاق األفريقي حلقوق . وانظر أيضـــــــــاً منظمة الوحدة األفريقية، بروتوكول امل٦٣و ٢٥، املاد
)، ١٩٩٨زيران/يونيه ح ١٠(واغادوغو،  اإلنسان والشعوب بشأن إنشاء حمكمة أفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب

Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Collection of 

International Instruments and Legal Texts Concerning Refugees and Others of Concern to UNHCR, 

vol. 3, Regional Instruments, Africa, Middle East, Asia, Americas, Geneva, UNHCR, 2007, p. 1040, 

at p. 1045 ٢٧، املادة. 
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مناهضـــــــــــــة التعذيب وغريه من ضـــــــــــــروب املعاملة أو العقوبة القاســـــــــــــية أو الالإنســـــــــــــانية أو املهينة 
احلق يف إىل الضـــــــــــــــحية على "اإلنصـــــــــــــــاف" و إمكانية حصـــــــــــــــول إىل  ١٤  يف املادة ١٩٨٤  لعام

الدولية حلماية مجيع األشـــــــــخاص  وتشـــــــــري االتفاقية .)٤٨٨("التعويض" مبا يف ذلك "إعادة التأهيل"
، إىل "احلق يف احلصـــــــول على اجلرب والتعويض ٢٤، يف املادة ٢٠٠٦من االختفاء القســـــــري لعام 

  .)٤٨٩(الفوري والعادل والكايف"
اه مبعننصـــاف اإلتعبري عن " كوســـيلة للالضـــرر يف جرب وقررت اللجنة أن تشـــري إىل "احلق  )١٦(
ج يبدو ال وهكذا، يف حني تشـــــــري اتفاقية  لمعاهدات.خمتلفة لنظم أنه اســـــــتقر يف شـــــــامل، وهو 

مناهضـــــــــــــة التعذيب وغريه من ضـــــــــــــروب املعاملة أو العقوبة القاســـــــــــــية أو الالإنســـــــــــــانية أو املهينة 
إىل "اإلنصــــــاف" و"التعويض" و"إعادة التأهيل"، ترى جلنة مناهضــــــة املذكورة أعاله  ١٩٨٤  لعام

  للجنة: ووفقاً ، )٤٩٠(وي على "مفهوم اجلرب الشامل"ينط كملهالتعذيب أن احلكم 
من االتفاقية  ١٤اللتزامات الدول األطراف بتوفري اإلنصــــــــــــــاف مبوجب املادة "  
ا اإلجرائية، . وجه إجرائي وآخر موضـــوعي: وجهان لتزاما ولكي تفي الدول األطراف 

ومؤســــــســــــات عليها أن تســــــن تشــــــريعات وأن تنشــــــئ آليات لتقدمي الشــــــكاوى وهيئات 
للتحقيق، مبا فيها هيئات قضائية مستقلة قادرة على إثبات حق ضحا التعذيب وسوء 
املعاملة يف اإلنصاف ومنحه، وأن تضمن فعالية هذه اآلليات واهليئات وإمكانية وصول 

ومن الناحية املوضــوعية، على الدول األطراف أن تضــمن حصــول . مجيع الضــحا إليها
املعاملة على إنصـــــــــــاف وجرب كاملني وفعالني، مبا يف ذلك  ضـــــــــــحا التعذيب أو ســـــــــــوء

هيلهم على أكمل وجه ممكنالتعويض و    .)٤٩١("الوسائل الالزمة إلعادة 
نطوي حكام املعاهدات اليت تأإىل بعض أفضــــــــــــى حنو مفهوم أمشل للجرب هذا االنتقال و   )١٧(

الدولية حلماية مجيع األشـخاص فعلى سـبيل املثال، تشـري االتفاقية  أشـكال خمتلفة من اجلرب.على 
الذي يشــــــمل  "احلق يف احلصــــــول على جرب الضــــــرر" إىل أن ٢٠٠٦من االختفاء القســــــري لعام 

"من اجلرب مثل:  "األضــــرار املادية واملعنوية" قد ال يتألف من تعويض عادل فحســــب، وإمنا أيضــــاً 
 لكرامة والســـــــــــــــمعة؛، مبا يف ذلك اســـــــــــــــتعادة ارتضـــــــــــــــيةج) ال(و ب) إعادة التأهيل؛(و (أ) الرد؛

ت عدم التكرار" د)(و   .)٤٩٢(ضما
شكال اجلرب تشمل، على ألهذا النهج بوضع قائمة  ١٢من مشروع املادة  ٣تتبع الفقرة و   )١٨(

رد احلقوق، والتعويض، والرتضـــــــــــــية، وإعادة التأهيل، ووقف الضـــــــــــــرر، ســـــــــــــبيل املثال ال احلصـــــــــــــر، 
ت عدم التكرار. تكون مجيع أشــــكال اجلرب قد ويف ســــياق اجلرائم املرتكبة ضــــد اإلنســــانية،  وضــــما

من أشكال  مناسباً  وقد يكون رد احلقوق أو العودة إىل الوضع السابق شكالً  التقليدية ذات صلة.
املمتلكات املنقولة، أو إعادة اسرتداد  ، أوالوطنالعودة إىل  منالضحية  متكنياجلرب، ويشمل ذلك 

وقد يكون  املدارس واملســـــــــــــتشـــــــــــــفيات وأماكن العبادة. العامة أو اخلاصـــــــــــــة، مبا يف ذلك بناء املباين
__________ 

 .١، الفقرة ١٤اتفاقية مناهضة التعذيب، املادة   )٤٨٨(
  .٤، الفقرة ٢٤االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، املادة   )٤٨٩(
، ٢١٢/٢٠٠٢بالغ رقم ، الســـــــــبانياإأورا غوريدي ضـــــــــد ؛ ٢، الفقرة ٣ضـــــــــة التعذيب، التعليق العام رقم جلنة مناه  )٤٩٠(

ر/مايو  ٢٤القرار املعتمـد يف  ئق الرمسيـة للجمعيـة العـا، ٨-٦، الفقرة ٢٠٠٥أ امللحق الســــــــــــــتون، مة، الدورة الو
  . ١٤٧ رع ألف، الصفحةالفاملرفق الثامن، )، A/60/44( ٤٤  رقم

  .٥، الفقرة ٣يق العام رقم جلنة مناهضة التعذيب، التعل  )٤٩١(
  .٥و ٤ن ، الفقر ٢٤االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، املادة   )٤٩٢(
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ألضـــــــــرار املادية واملعنوية على الســـــــــواء. التعويض مناســـــــــباً  وقد تكون هناك حاجة إىل  فيما يتعلق 
هيل أعداد كبرية من األشـــخاص يف ظروف معينة، مثل برامج العالج الطيب، وتوفري  برامج إلعادة 

، مثل تكون الرتضـــــية  وقد راف االصـــــطناعية، أو العالج الذي يركز على الصـــــدمات النفســـــية.األط
ملثل،  من أشكال اجلرب.فيه  مرغوً  شكالً  أيضاً ، أسفإصدار بيان اعتذار أو   اجلرب يف يتخذقد و

ت بعدمكيدات  شكلضد اإلنسانية  رميةحالة اجل   التكرار. أو ضما
هذه  قروت ء".عبارة "حســب االقتضــا االتوضــيحية ألشــكال اجلرب تســبقهالقائمة بيد أن   )١٩(

ن الدول  ديد الشــكل املناســب يف حتوالســلطة التقديرية املرونة قدر من أن تتمتع ب جيبالصــيغة 
إلنســـانية، ســـيناريوهات نه قد تنشـــأ، يف أعقاب اجلرائم املرتكبة ضـــد ا عرتفتولكنها ، من اجلرب
فعلى ســـــبيل  اق احملدد.لســـــيا ها معتكييف، منها العدالة االنتقالية، وأن أشـــــكال اجلرب جيب خمتلفة

يف حني إلنســـــــانية ارتكبة ضـــــــد املرائم اجلاملثال، قد تكون الدولة مســـــــؤولة يف بعض احلاالت عن 
بعة للدولة هات فاعلة جتكون  تنطوي اجلرائم  وقد يف حاالت أخرى.عنها مســـؤولة أخرى غري 
ا، جاهدة لدولةبينما تســــــــعى اظائع مجاعية على ف نفســــــــها، ما يرتك هلا  عادة بناءإىل إ، يف أعقا

.املادي اجلرب حمدودة لتوفري إمكانيات موارد أو  على  جانقدرة أي  اً أيضــــتتفاوت وقد  للضــــحا
  ن الدويل.مبا على الدول من التزامات أخرى مبوجب القانو  ٣وال متس الفقرة  اجلرب.

هنــاك أن  بصـــــــــــــــفــة فرديــة أو مجــاعيــة". ففي حنيعلى أن اجلرب يكون " ٣الفقرة  وتنص  )٢٠(
، مثل استخد  ما ام الدعاوى املدنية يربر النص على أشكال معينة من اجلرب لكل واحد من الضحا

لتعويض اجلماعي، للمطالب العادية أمام احملاكم الوطنية، أو من خالل إجراءات تُقام خصــــــــيصــــــــاً  ة 
ب التذكارية أو إعادة هناك حاالت ال يناســــبها أو يصــــلح فيها إال اجلرب اجلماعي، مثل إقامة النصــــ

د يكون اجلمع بني بناء املدارس واملســـتشـــفيات واملســـتوصـــفات ودور العبادة. ويف حاالت أخرى، ق
  أشكال اجلرب الفردية وأشكال اجلرب اجلماعية مناسباً.

لنظام فكان اوهناك ما يؤيد هذا النهج يف أســـــــــــــــاليب اجلرب اليت تتبعها احملاكم الدولية.   )٢١(
األســــاســــي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوســــالفيا الســــابقة والنظام األســــاســــي للمحكمة الدولية 

بيد . )٤٩٣(التعويض أو غريه من أشـــــكال اجلربعلى وليس  على رد احلقوق حصـــــراً ينصـــــان لرواندا 
 كافياً ليس  وحده حماكم جنائية دولية أخرى أن الرتكيز على رد احلقوق ني للدول عند إنشاء أنه تب

لكل واحد من الفردي ن إثبات احلق أو  ،)نطاقاوســـــع األ "اجلرب"مصـــــطلح اســـــتخدمت (ولذلك 
 لذلك، تتوخى النصــــــــوصحالة الفظائع اجلماعية. ســــــــيؤدي إىل مشــــــــاكل يف الضــــــــحا يف اجلرب 

القواعد على ســــــــبيل املثال، تنص . ف)٤٩٤(مجاعية أوالضــــــــحا بصــــــــفة فردية إمكانية جرب أضــــــــرار 
جلرب  اإلجرائية وقواعد اإلثبات للمحكمة اجلنائية الدولية على أنه جيوز للمحكمة عند احلكم 

ملادة  تقدر جرب األضـــــــرار على أســـــــاس فردي أو مجاعي "أن  نظام روما األســـــــاســـــــيمن  ٧٥عمال 
ت ذلك ا معاً م  أو  .)٤٩٥(آخذة يف احلســــــبان نطاق ومدى أي ضــــــرر أو خســــــارة أو إصــــــابة"، إن ار
ن فرتة اخلمري احلمر،   ويف  كـــــانســـــــــــــــيـــــاق األعمـــــال الوحشـــــــــــــــيـــــة اليت ارُتكبـــــت يف كمبود إ

__________ 

النظام األســـــــــاســـــــــي ؛ و ٣ة ، الفقر ٢٤، املادة لنظام األســـــــــاســـــــــي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوســـــــــالفيا الســـــــــابقةا  )٤٩٣(
  .٣، الفقرة ٢٣، املادة للمحكمة الدولية لرواندا

صاف واجلرب لضحا االنتهاكات واملبادئ التوجيهية بشأن احلق يف االنت املبادئ األساسيةانظر، على سبيل املثال،   )٤٩٤(
  .١٣، املبدأ يناإلنسا الدويل الدويل حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقانون اجلسيمة للقانون

 .١ ، الفقرة٩٧واعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات للمحكمة اجلنائية الدولية، القاعدة الق  )٤٩٥(



A/72/10 

131 GE.17-13796 

للدوائر االســـــتثنائية يف اإلجرائية الداخلية يف القواعد هو املتوخى وحده " اجلماعي واملعنوي اجلرب"
  .)٤٩٦(الكمبوديةاحملاكم 

    ١٣املادة     
  تسليم املطلوبني

درجة يف عداد شــاريع املواد هذه ممولة مبكل جرمية من اجلرائم املشــتُعد    -١    
طلوبني. وتتعهد الدول اجلرائم املوجبة للتســــــليم يف أي معاهدة قائمة بني الدول لتســــــليم امل

  م بينها.سليم تربَ تمعاهدة دراج تلك اجلرائم يف عداد اجلرائم املوجبة للتسليم يف كل 
 املشــــــــمولة أي جرمية من اجلرائم تُعد ألغراض التســــــــليم بني الدول، ال  -٢    
جرمية تكمن   وأجرمية متصـــــلة جبرمية ســـــياســـــية،   شـــــاريع املواد هذه جرمية ســـــياســـــية، أومب

يم يستند إىل جيوز هلذه األسباب وحدها رفض طلب تسل وراءها دوافع سياسية. لذا ال
  ة.هذه اجلرمي

لب طإذا تلقت دولة، تشــــــــــرتط يف تســــــــــليم املطلوبني وجود معاهدة،   -٣    
ا معاهدة تسليم، جاز هلا أن تع  تسليم من دولة أخرى ال اريع املواد هذه مش دتربطها 

  هذه.  شاريع املوادمب مشمولةاألساس القانوين للتسليم فيما خيص أي جرمية 
ن تقوم، ألوبني وجود معاهدة على الدولة اليت تشـــــرتط يف تســـــليم املط  -٤    

  لي:ي أية جرمية من اجلرائم املشمولة مبشاريع املواد هذه، مبا خيص فيما
دم مشـــاريع إذا كانت ســـتســـتخ أن تبلغ األمني العام لألمم املتحدة مبا  (أ)    

  م املطلوبني؛للتعاون مع الدول األخرى يف جمال تسلي اً قانوني اً املواد هذه كساس
د هذه تســــتخدم مشــــاريع املوا حيثما اقتضــــي األمر، إن ملأن تســــعى،   (ب)    

دات مع الدول األخرى للتعاون يف جمال تســـليم املطلوبني، إىل إبرام معاه اً قانوني اً أســـاســـ
  .اهذبشأن تسليم املطلوبني، من أجل تنفيذ مشروع املادة 

جلرائم ا دتشــــــرتط يف التســــــليم وجود معاهدة أن تع  على الدول اليت ال  -٥    
  شمولة مبشاريع املواد هذه جرائم موجبة للتسليم فيما بينها. امل
ولة املتلقية خيضع التسليم للشروط اليت ينص عليها القانون الوطين للد  -٦    

لدولة املتلقية ليف ذلك األســـــــباب اليت جيوز   معاهدات التســـــــليم الســـــــارية، مبا للطلب أو
  للطلب أن تستند إليها يف رفض التسليم. 

ذه، ألغراض هشــــاريع املواد مب املشــــمولةعند االقتضــــاء، تعاَمل اجلرائم   -٧    
ا ارُتكبت ليس يف مكان وقوعها فحســــب، التســــليم بني الدول، كما  بل أيضــــاً يف لو أ

  .٧ من مشروع املادة ١لفقرة ل وفقاً أقاليم الدول اليت أقامت اختصاصاً 
ائي حبجــــــــــــــة أن إذا رُفض طلب تسليم مقّدم لغرض تنفيذ حكم قضــــــــــــــ  -٨    

ـــوب ـــة   الشــــخص املطلـ ـــى الدولـ ـــب، وجب علـ ـــة للطلـ ـــة املتلقيـ ـــن رعا الدولـ ـــو مـ ـــليمه هـ تسـ
ا الوطين  ذلك ووفقاً ملقتضيات ذلك القــــــــــانون، أن  جييزاملتلقيــــــــــــــــــــة للطلب، إذا كان قانو

__________ 

)٤٩٦(  Internal Rules of the Extraordinary Chambers in the Court of Cambodia (Rev. 9) as revised on 16 
January 2015, rules 23 and 23 quinquies. 
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تبقى منها  ما  تنظـــر، بنـــاًء على طلب مــــــن الدولـــة الطالبـــة، يف إنفـــاذ العقوبـــة املفروضـــة أو
  مبقتضـى القـانون الوطين للدولة الطالبة. 

ولة املتلقية على الدنــــــه يفــــــرض  ما يفسَّريف مشاريع املواد هذه  ليس  -٩    
لتســليم إذاللطلب  ن الطلــب ا إىلأســباب وجيهــة تدعو يها كــان لــد  التزامــاً  العتقــاد 

جنســيته   أو نهدي وأعرقــه  أو هوع جنسنمعاقبــة شــخص بســبب  أو مقاضاةقُـّدم لغـرض 
أو آرائه الســـــــياســـــــية،  وانتمائه إىل فئة اجتماعية بعينها، أ ثقافته، أو  أصـــــــله اإلثين أو  أو

ن القانون الدويل ال جييزها، ثال ن االمت أو ألية أســـــــــــــــباب أخرى من املســـــــــــــــلم عاملياً 
  بوضع ذلـك الشـخص ألي سـبب مـن هـذه األسباب.  سيضرللطلب 

ـــــب، حيثم  -١٠     ـــــة للطلـ ـــــى قبل رفض التسليم، تتشاور الدولة املتلقيـ ـــــا اقتضـ ـ
ـر  ـدمي معلومــات األمـر، مـع الدولـة الطالبـة لكـي تتيـح هلـا فرصـة وافيـة لعـ ـها وتقـ ـ ض آرائ

 داعمــة الدعائها.

  الشرح    
الشخص  تسليم طبقة علىناحلقوق وااللتزامات واإلجراءات امل ١٣ة املاد مشروعيتناول   )١(

تطلب  العملية اليت إىل ادةع تســـــليمويشـــــري ال. هذهواد امل مشـــــاريعإطار يف جلرمية ااملدعى ارتكابه 
أن ترســـــــــــــــل إىل ) لطلباالدولة املتلقية ( دولة أخرىمن ) الدولة الطالبة( مبوجبها إحدى الدول

م تقدميه للمحاكمة نظري  من أجل للطلبتلقية امليف الدولة  موجوداً شــــــــــــخصــــــــــــاً الدولة الطالبة 
عندما يفلت اجلاين من  هذه العملية أيضـــــــــــــــاً  قد تنشـــــــــــــــأو . الدولة الطالبةموجهة إليه يف  جنائية

لطلب. وتنظم لاملتلقية الدولة  يف االحتجاز القانوين بعد إدانته يف الدولة الطالبة ويكون موجوداً 
مجيع الدول تشــــــرتط لكن ال ، و )٤٩٨(ثنائية أو )٤٩٧(متعددة األطراف معاهدةٌ  لتســــــليم عادةً عملية ا

  وجود معاهدة ليتم التسليم.
) أمهية ٢٨-(د٣٠٧٤مة لألمم املتحدة يف قرارها ، أبرزت اجلمعية العا١٩٧٣ويف عام   )٢(

م ارتكبوا جرائم ضد  اإلنسانية، حيثما يكون التعاون الدويل يف تسليم األشخاص الذين يدعى أ
، جّددت اللجنة الفرعية لتعزيز ٢٠٠١. ويف عام )٤٩٩(ذلك ضـــرور لضـــمان حماكمتهم ومعاقبتهم

 )٥٠٠(٣٠٧٤ومحـــايـــة حقوق اإلنســـــــــــــــــان التـــأكيـــد على املبـــادئ املبينـــة يف قرار اجلمعيـــة العـــامـــة 
__________ 

 European Convention on Extradition (Paris, 13 December 1957), Unitedانظر، على ســــــــــــبيل املثال،   )٤٩٧(

Nations, Treaty Series, vol. 359, No. 5146, p. 273; Inter-American Convention on Extradition 

(Caracas, 25 February 1981), United Nations, Treaty Series, vol. 1752, No. 30597, p. 177 انظر .
 Council framework decision of 13 June 2002 on the European arrest warrant and the surrenderأيضاً: 

procedures between Member States (Luxembourg, 2002), Official Journal of the European 

Communities, No. L 190, vol. 45 (18 July 2002), p. 1.  
للتســـليم قادرة على نائية ثاتفاقيات على إبرام مســـاعدة الدول إىل  ١٩٩٠ة للتســـليم لعام النموذجيعاهدة تســـعى امل  )٤٩٨(

، ١٩٩٠ ديسمرب/نون األولكا  ١٤املؤرخ  ٤٥/١١٦موعة واسعة من اجلرائم. انظر قرار اجلمعية العامة التصدي جمل
  ).١٩٩٧ ديسمربكانون األول/  ١٢املؤرخ  ٥٢/٨٨قرار اجلمعية العامة ببعد فيما (املعدل  املرفق

  .١٩٧٣كانون األول/ديسمرب   ٣) املؤرخ ٢٨-(د ٣٠٧٤ اجلمعية العامة قرار  )٤٩٩(
رتكاب جرائم حرب  )٥٠٠( اإلنسانية،  ضدوجرائم  التعاون الدويل على اكتشاف وتوقيف وتسليم ومعاقبـــــــــــة املذنبيــــــــــــــــــــــن 

يز ومحــايــة حقوق رعيــة لتعز ، يف تقرير اللجنــة الف٣، الفقرة ٢٠٠١آب/أغســــــــــــــطس  ١٦املؤرخ  ٢٠٠١/٢٢القرار 
ا الثالثة واخلمسني  فرعية إىل حد . وكررت اللجنة ال(E/CN.4/2002/2-E/CN.4/Sub.2/2001/40)اإلنسان عن دور

  اجلمعية العامة، ولكن مع بعض التعديالت.املبادئ الواردة يف قرار بعيد 
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رتكاب جرائم "  وحثت حرب مجيع الدول على التعاون على البحث عن األشـــــــــــــــخاص املدانني 
  .)٥٠١("وجرائم ضد اإلنسانية والقبض عليهم وتسليمهم وحماكمتهم ومعاقبتهم

من  ٢الفقرة ف. ذههاملواد  ملشـــــــاريعيف الســـــــياق العام  ١٣وينبغي النظر يف مشـــــــروع املادة   )٣(
صــــــــــها على اجلرائم على أن تتخذ كل دولة التدابري الالزمة إلقامة اختصــــــــــاتنص  ٧مشــــــــــروع املادة 
رتكابه اجلرمية موجوداً يف يف احلاالت اليت يكون فيها الشخص املدعى ا هذهاملواد  املشمولة مبشاريع

اليت يكون فيها  لةاحلاهذا الشــــــــخص. ويف  تقم بتســــــــليم أو إحالة  مل أي إقليم خاضــــــــع لواليتها، ما
 ٣لزمة مبوجب الفقرة مويكون رهن االحتجاز، فإن الدولة  الشــخص املدعى ارتكابه اجلرمية موجوداً 

املدعى ارتكابه  ن ختطر الدول األخرى اليت هلا اختصـــاص حماكمة الشـــخص ٩  من مشـــروع املادة
الوة على ذلك، اجلرمية، األمر الذي قد يؤدي إىل التماس تلك الدول تســــــليم ذلك الشــــــخص. وع

ن تعرض  ١٠مشــروع املادة  يلزم ا املختصــة بقصــدالدولة  تقم   مل احملاكمة، ما القضــية على ســلطا
  تصة. ذلك الشخص إىل دولة أخرى أو إىل حمكمة جنائية دولية خم بتسليم أو إحالة

اللتزام هذهاملواد مشاريع وهكذا، يف إطار   )٤( لتسليم أو احملاكمة ، ميكن للدولة أن تفي 
دولة إىل  جلرميةابه املدعى ارتكاالشخص إحالة)  (أوبتسليم  ١٠املنصوص عليه يف مشروع املادة 

االلتزام األويل هو أن و ، جلرميةااملدعى ارتكابه الشـــــخص أخرى حملاكمته. وال يوجد التزام بتســـــليم 
القضــية ع لواليتها بعرض اليت يوجد الشــخص املدعى ارتكابه اجلرمية يف اإلقليم اخلاضــالدولة تقوم 

ا املختصــــــة بقصــــــد احمل ذا االلتزام عن  عن ذلك الوفاء اكمة. بيد أنه ميكن عوضــــــاً على ســــــلطا
لتسليم، من املفيد أن اطريق تسليم الشخص املدعى ارتكابه اجلرمية إىل دولة أخرى. ولتيسري هذا 
  تسليم.تكون هناك حقوق والتزامات وإجراءات مبّينة بوضوح فيما يتعلق بعملية ال

من اتفاقية األمم املتحدة  ٤٤املادة على غرار  ١٣ وقررت اللجنة أن تصــوغ مشــروع املادة  )٥(
اتفاقية األمم املتحدة من  ١٦، اليت صــــــيغت بدورها على غرار املادة ٢٠٠٣ملكافحة الفســــــاد لعام 

. وعلى الرغم من اختالف اجلرمية ضــــــد اإلنســــــانية ٢٠٠٠ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية لعام 
ماثلة إىل حد تعن جرمية الفســـاد، فإن القضـــا الناشـــئة يف ســـياق تســـليم املطلوبني م بطبيعتها متاماً 

 واســــــــــعاً  تتوجيهاقدم ت ٤٤، ورأت اللجنة أن املادة املعنية جلرميةابعيد، بصــــــــــرف النظر عن طبيعة 
يف ســــــــياق اجلرائم ضــــــــد املطلوبني تســــــــليم تصــــــــلة بمجيع احلقوق وااللتزامات واإلجراءات املبشــــــــأن 
من الدول األطراف  مفهومة جيداً  ٤٤األحكام الواردة يف املادة . وعالوة على ذلك، فإن يةاإلنسان

لة األدلة املفصّ ال سيما من خالل  ،٢٠٠٣يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد لعام  ١٨١ لــــا
ملخدرات مكتب األمم املتحدة واملوارد األخرى اليت وضعها    .)٥٠٢(واجلرمية املعين 

__________ 

 .٢املرجع نفسه، الفقرة   )٥٠١(
 United Nations Office on Drugs and Crime, Legislative Guide for theانظر، على ســــــــــــــبيـــل املثـــال،   )٥٠٢(

Implementation of the United Nations Convention against Corruption; Technical Guide to the 

United Nations Convention against Corruption (New York, United Nations, 2009); and Travaux 

préparatoires of the Negotiations for the Elaboration of the United Nations Convention against 

Corruption .تفــاقيــة  وقــد وضــــــــــــــع مكتــب املخــدرات واجلرميــة موارد حــدة ملكــافحــة اجلرميــة األمم املت ممــاثلــة تتعلق 
ا املتعلقة أحكام اتفاقية األمم املتحدة مل  من  كبرياً   اً املنظمة عرب الوطنية، اليت تتضـــــــــــمن قدر  كافحة الفســـــــــــاد يف ماد

 Legislative Guides for the Implementation of the United. املثال  ســـــــــــــبيل  بتســـــــــــــليم اجملرمني. انظر، على

Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto (United 

Nations publication, Sales No. E.05.V.2)أيضــــــــــــــــــًا انظر  ؛report of the Ad Hoc Committee on the 
Elaboration of a Convention against Transnational Organized Crime on the work of its first to 

eleventh sessions, addendum on interpretative notes for the Official Records (travaux préparatoires) 

of the negotiation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and 

the Protocols thereto (A/55/383/Add.1).  
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عتباره جرمية إدر        بلةللتسليم يف املعاهدات القائمة واملق موجبةاج الفعل 
اتفاقية من  ٤٤من املادة  ٤على غرار الفقرة  ١٣من مشــــــــروع املادة  ١صــــــــيغت الفقرة   )٦(

ن ٢٠٠٣األمم املتحدة ملكافحة الفســــاد لعام  . وتلزم هذه الفقرة الدولة املتلقية لطلب التســــليم 
يف عداد اجلرائم املوجبة للتســــــليم يف أي معاهدة قائمة هذه املواد  املشــــــمولة مبشــــــاريعتعترب اجلرائم 

. ويرد هذا )٥٠٣(بينهما يف املســـــــــــــــتقبل ُتربمبينها وبني الدولة الطالبة، وكذلك يف أي معاهدات 
   .)٥٠٤(احلكم عادة يف اتفاقيات أخرى

  التسليم موجباتمن  "السياسية اجلرمية استبعاد استثناء    
ن أســـباب رفض اســـتثناء "اجلرائم الســـياســـية" م ١٣مشـــروع املادة  من ٢ســـتبعد الفقرة ت  )٧(

  طلب التسليم.
ومبوجب بعض معاهدات التســــــــــليم، جيوز للدولة املتلقية للطلب أن ترفض التســــــــــليم إذا   )٨(

ا جرمية ذات طابع ســــــــياســــــــي.  ييدكانت تعترب اجلرمية املطلوب التســــــــليم بشــــــــأ  اً بيد أن هناك 
ن بعض اجلرائم مثل ال للفكرة دة اجلماعية واجلرائمقائلة  تعترب ضـــد اإلنســـانية وجرائم احلرب  اإل

دة اجلماعية "جرائَم ســياســية" . فعلى ســبيل املثال، تنص املادة الســابعة من اتفاقية منع جرمية اإل
دة اجلماعية واألفعال األخرى املذكورة العلى أن  ١٩٤٨واملعاقبة عليها لعام  جرائم تعترب " اإل

تربر عدم اعتبار اجلرائم املدعى وهناك أســــــباب مماثلة  .)٥٠٥("تســــــليم اجملرمنيألغراض  "ســــــياســــــية
ا ضــــد اإلنســــانية  الدليل املنقح  ينص. و )٥٠٦(ول دون تســــليم املطلوبنيحت "ســــياســــية ائمجر "ارتكا

دة" على أن للمعاهدة النموذجية بشأن تسليم املطلوبني اجلماعية واجلرائم  بعض اجلرائم، مثل اإل
ضـــــــــد اإلنســـــــــانية وجرائم احلرب، يعتربها اجملتمع الدويل من البشـــــــــاعة حبيث ال جيوز ملرتكبيها أن 

__________ 

بلوماســــــيني وغريهم من األشــــــخاص املوظفني الد ضــــــدمن مشــــــاريع املواد املتعلقة مبنع اجلرائم املرتكبة  ٧انظر املادة   )٥٠٣(
ن مشـــروع مدونة م ١٠  ؛ واملادةYearbook … 1972, vol. II, pp. 319–320املتمتعني حبماية دولية واملعاقبة عليها، 
 .٦٧و ٦٦ثاين)، الصفحتان ، اجمللد الثاين (اجلزء ال١٩٩٦ حولية ...اجلرائم املخلة بسلم اإلنسانية وأمنها، 

تفاقية قمع األعمال وا؛ ١الفقرة  ،٨ املادةترد أحكام مماثلة يف: اتفاقية قمع االستيالء غري املشروع على الطائرات،   )٥٠٤(
األشــخاص  ضــدع اجلرائم املرتكبة ؛ واتفاقية من١، الفقرة ٨، املادة ســالمة الطريان املدين ضــداملوجهة املشــروعة   غري

؛ واتفاقية مناهضــــــــــــــة ١، الفقرة ٨ ، املادةااملتمتعني حبماية دولية، مبن فيهم املوظفون الدبلوماســــــــــــــيون واملعاقبة عليه
تفاقية ســــــــــــــالمة موظفي األم١، الفقرة ٨التعذيب، املادة  ا، املادة م املتحدة واألفراد املر ؛  ؛ ١، الفقرة ١٥تبطني 

لقنــابـل، املـادة و  قيــة األمم املتحــدة ملكــافحــة اجلرميـة ؛ واتفــا١، الفقرة ٩االتفــاقيــة الـدوليــة لقمع اهلجمــات اإلرهـابيــة 
 اء القســــــــــــــري،خاص من االختف؛ واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشــــــــــــــ٣، الفقرة ١٦املنظمة عرب الوطنية، املادة 

ن ١٣  املادة ملخلة بســلم اإلنســانية وأمنها من مشــروع مدونة اجلرائم ا ١٠من املادة  ١. وتنص الفقرة ٣و ٢، الفقر
دة اجلماعية، على ما يلي: "عندما ال تكون اجلرائم املبينة يف ا ١٩٩٦الذي وضعته اللجنة يف عام  ملواد أعاله [اإل

ا، وجرائم احلرب] مدرجة ســـــالمة موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبط ضـــــداإلنســـــانية، واجلرائم  ضـــــدواجلرائم  ني 
ذه ضــمن اجلرائم اليت تســتوجب تســليم اجملرمني يف أي معاهدة تســليم قائمة بني الدول، تع ترب هذه اجلرائم مدرجة 

عتبارها جرائم تســـــــــتوجب ت األطرافالصـــــــــفة ضـــــــــمنها. وتتعهد الدول  يم اجملرمني يف كل ســـــــــلدراج تلك اجلرائم 
  معاهدة تسليم تقرر أن تربمها فيما بينها". 

دة اجلماعيةاتفاقية   )٥٠٥(   ، املادة السابعة.منع جرمية اإل
 In the Matter of the Extradition of Mousa Mohammed Abu Marzook, Unitedانظر، على ســبيل املثال،   )٥٠٦(

States District Court, S. D. New York, 924 F. Supp. 565 (1996), p. 577 )" ى إذا كان الفعل موضع الشكو
لضرورةاإلنسانية، فإنه يقع خارج نطاق استثناء اجلرمية ا ضدمن البشاعة حبيث ميثل جرمية   )."لسياسية 
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 . وأعلنت اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنســـان أيضـــاً )٥٠٧("يركنوا إىل هذا التقييد للتســـليم
رتكاب جرائم حرب وجرائم ضــــــد اإلنســــــانية "أن األشــــــخاص  ن املتهمني  ال جيوز هلم االدعاء 

  .)٥٠٨("من مسّوغات التسليم‘ اجلرمية السياسية‘أعماهلم تندرج يف نطاق استثناء 
معاهدات تســـــــليم املطلوبني الثنائية املعاصـــــــرة على جرائم معينة ال ينبغي تنص ما  وغالباً   )٩(

ا ملنع التســــــليم تتطرق بعض وعلى الرغم من عدم . )٥٠٩(اعتبارها "جرائم ســــــياســــــية" حبيث يعتد 
تتناول معاصـــــــرة عدة معاهدات ، تتضـــــــمن )٥١٠(املعاهدات اليت تتناول جرائم حمددة هلذه املســـــــألة

. فعلى ســــبيل )٥١١("اجلرمية الســــياســــية" من مســــوغات التســــليمتثناء اً متنع اســــجرائم حمددة أحكام
الختفاء من االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـــــــــــخاص من ا ١٣من املادة  ١قرة فتنص الاملثال، 
  على ما يلي: ٢٠٠٦لعام  القسري

ختفاء القســــري ألغراض التســــليم فيما بني الدول األطراف، ال تعترب جرمية اال"  
ا دوافع سياسية. جرمية سياسية، أو جرمية متصلة جبرمية سياسية، أو جرمية تكمن وراءه

لتايل، ال جيوز هلذا السبب وحده رفض طلب تسليم يستند إىل مثل ه   ."اجلرميةذه و
من االتفــــاقيــــة الــــدوليــــة حلمــــايــــة مجيع  ١٣من املــــادة  ١الفقرة ورأت اللجنــــة أن نص   )١٠(

 ٢وتبني الفقرة . ١٣من املادة  ٢مناســـب للفقرة  ٢٠٠٦األشـــخاص من االختفاء القســـري لعام 
بيد أن ". جرمية ســــياســــية"املتمثل يف ارتكاب جرمية ضــــد اإلنســــانية ال ميكن اعتباره  الســــلوكأن 
فرد بسبب الالضطهاد  وسيلةكتسليم  الذه املسألة ختتلف عما إذا كانت الدولة الطالبة تلتمس ه

؛ وبعبارة أخرى، ختتلف املســألة عن احلالة اليت تدعي فيها الدولة وقوع جرمية ضــد آرائه الســياســية
 ٩الفقرة وتتناول  اإلنســانية وتقدم طلب التســليم كوســيلة الضــطهاد فرد بســبب آرائه الســياســية.

وتشـــري عبارة "هلذه األســـباب وحدها"  حدة. علىهذه لة االضـــطهاد مســـأ ١٣من مشـــروع املادة 
__________ 

ملخدرات واجلرمية،   )٥٠٧( املطلوبني نموذجيتني بشـأن تسـليم املنقحان للمعاهدتني ال الدليالنمكتب األمم املتحدة املعين 
، نموذجية بشــــــــأن تســــــــليم املطلوبنيوتبادل املســــــــاعدة يف املســــــــائل اجلنائية، اجلزء األول: الدليل املنقَّح للمعاهدة ال

  .٤٥  الفقرة
  .٢٠٠١/٢٢اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، القرار   )٥٠٨(
 Extradition Treaty between the Government of the United States of America انظر، على سبيل املثال،  )٥٠٩(

and the Government of South Africa (Washington, 16 September 1999), United Nations, Treaty 

Series, vol. 2917, No. 50792, art. 4, para. 2 )"ليـــــة جرائم ألغراض هـــــذه املعـــــاهـــــدة، ال تعترب اجلرائم التـــــا
ملتزمتني مبوجب اتفاق دويل  الدولتان الطالبة للتســــليم والدولة املتلقية للطلب ... (ب) أي جرمية تكون  ســــياســــية:

ا أو عرض القضــية على الســلطات املختصــة يف ختاذ  كل منهما المتعدد األطراف بتســليم الشــخص املطلوب بشــأ
حملاكمة؛  Treaty on Extradition between Australia and the republic of Korea (Seoul, 5 قرار فيما يتعلق 

September 1990, ibid, vol.1642, No. 28218, art.4, para. 1 (a) ة("ال تشــــمل اإلشــــارة إىل جرمية ســــياســــي  ...
ا، مبوجب اتفاق دويل متعدد األط‘ ٢‘ راف يكون كالمها طرفا فيه، جرمية يكون الطرفان املتعاقدان ملتزمني بشـــــــــــأ

دة اجلماعية ضـــــــدمية جر ‘ ٣‘قامة االختصـــــــاص أو التســـــــليم؛ و إل  Treaty on Extradition)؛"القانون املتعلق 

between Australia and the Republic of Korea (Seoul, 5 September 1990), ibid., vol. 1642, No. 28218, 

art. 4, para. 1 (a) )"فني ملتزماً ل من الطر ... ألغراض هذه الفقرة، ال تشـــــــمل اجلرائم الســـــــياســـــــية جرمية يكون ك
ا، مبوجب اتفاق الدويل متعدد األطراف، بتســـليم الشـــخص املطلوب أو إحالة القضـــي ة إىل ســـلطاته املختصـــة بشـــأ

  )."لغرض احملاكمة
 .التعذيب اتفاقية مناهضة؛ و ملناهضة أخذ الرهائنانظر، على سبيل املثال، االتفاقية الدولية   )٥١٠(
لقنابل، امللدولية لقمع انظر، على ســــــــــــــبيل املثال، االتفاقية ا  )٥١١( ؛ واالتفاقية الدولية لقمع ١١ة اداهلجمات اإلرهابية 

 .٤لفقرة ، ا٤٤؛ واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، املادة ١٤متويل اإلرهاب، املادة 
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اية الفقرة  ســـــــــــــــباب أخرى لرفض التســـــــــــــــليم (انظر  ٢الواردة يف  إىل احتمال احتجاج الدولة 
ه)، شريطة وجود مثل هذه األسباب األخرى.) ٢٦) إىل (٢٤(و) ١٨) إىل (١٦الفقرات (    أد

  وجود معاهدةيف تسليم املطلوبني دول اليت تشرتط ال    
ن   )١١( لدولة املتلقية ااحلالة اليت تشــــــــــــــرتط فيها  ١٣من مشــــــــــــــروع املادة  ٤و ٣تتناول الفقر

  لطلب التسليم وجود معاهدة قبل تسليم أي فرد إىل الدولة الطالبة. 
مشـــــــــاريع املواد هذه تعد  على أنه جيوز للدولة املتلقية لطلب التســـــــــليم أن ٣وتنص الفقرة   )١٢(

على ذلك، ال يتعني على  اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية. وبناءً خيص األساس القانوين للتسليم فيما 
الدولة أن تســــــــــــتخدم مشــــــــــــاريع املواد هذه هلذا الغرض، ولكن جيوز هلا أن ختتار القيام بذلك. وقد 

اقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــــــــاد اتفمن  ٤٤من املادة  ٥صــــــــــيغت هذه الفقرة على غرار الفقرة 
بوجود  تلقت دولة طرف، جتعل تســــليم اجملرمني مشــــروطاً  إذااليت تنص على ما يلي: " ٢٠٠٣لعام 

معاهدة، طلب تســـليم من دولة طرف أخرى ال ترتبط معها مبعاهدة تســـليم، جاز هلا أن تعترب هذه 
وميكن الوقوف  .)٥١٢("االتفاقية األساس القانوين للتسليم فيما خيص أي جرم تنطبق عليه هذه املادة

املخلة ويتضــمن مشــروع مدونة اجلرائم ، )٥١٣(يف عدة معاهدات أخرى مطابق أو مشــابهعلى حكم 
  .)٥١٤(حكماً من هذا القبيل أيضاً  ١٩٩٦بسلم اإلنسانية وأمنها الذي وضعته اللجنة يف عام 

العام لألمم  كل دولة تشـــــــــــــــرتط للتســـــــــــــــليم وجود معاهدة أن تبلغ األمني  ٤وتلزم الفقرة   )١٣(
جلللتســــل اً قانوني اً أســــاســــهذه املواد ســــتســــتخدم مشــــاريع املتحدة مبا إذا كانت  رائم يم فيما يتعلق 

هلذا الغرض، هذه د املوامشــاريع ضــد اإلنســانية. وعالوة على ذلك، إذا كانت ال تعتزم اســتخدام 
ض. وقد ُوضعت هذه إبرام معاهدات تسليم هلذا الغر إىل ينبغي أن تسعى، حيثما اقتضى األمر، 

نظمــة عرب فحــة اجلرميــة املمن اتفــاقيــة األمم املتحــدة ملكــا ١٦من املــادة  ٥الفقرة على غرار الفقرة 
كافحة الفســـــــــــــــاد اليت من اتفاقية األمم املتحدة مل ٤٤من املادة  ٦والفقرة  ٢٠٠٠الوطنية لعام 

  تنص على ما يلي:
  على الدولة الطرف اليت جتعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة:    
تصديق على أن تبّلغ األمني العام لألمم املتحدة، وقت إيداعها صك ال  (أ)    

انت ســــــتعترب هذه االتفاقية هذه االتفاقية أو قبوهلا أو إقرارها أو االنضــــــمام إليها، مبا إذا ك
  ذه االتفاقية؛ األساس القانوين للتعاون بشأن التسليم مع سائر الدول األطراف يف ه

__________ 

  .٥، الفقرة ٤٤اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، املادة   )٥١٢(
األشخـاص  ضدنع اجلرائم املرتكبة م؛ واتفاقية ٢، الفقرة ٨املشروع على الطائرات، املادة   اتفاقية قمع االستيالء غري  )٥١٣(

؛ واالتفاقية الدولية ٢، الفقرة ٨ة املتمتعني حبماية دولية، مبن فيهم املوظفون الدبلوماســــــــــــــيون واملعاقبة عليها، املاد
؛ واالتفاقية الدولية ٢لفقرة ا، ٨؛ واتفاقية مناهضـــــــــــــة التعذيب، املادة ٢قرة ، الف١٠ملناهضـــــــــــــة أخذ الرهائن، املادة 

لقنـــابـــل، املـــادة  ، ١١ويـــل اإلرهـــاب، املـــادة مت؛ واالتفـــاقيـــة الـــدوليـــة لقمع ٢، الفقرة ٩لقمع اهلجمـــات اإلرهـــابيـــة 
؛ واالتفــاقيــة الــدوليــة ٤لفقرة ، ا١٦؛ واتفــاقيــة األمم املتحــدة ملكــافحــة اجلرميــة املنظمــة عرب الوطنيــة، املــادة ٢  الفقرة

  .٤، الفقرة ١٣حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، املادة 
تلقت دولة طرف تعلِّق   إذا"( ٢، الفقرة ١٠، املادة ٣٢، اجمللد الثاين (اجلزء الثاين)، الصـــــــــــفحة ١٩٩٦حولية ...   )٥١٤(

عاهدة تســــليم، فلها رى ال ترتبط معها مبتســــليم اجملرمني على شــــرط وجود معاهدة طلب تســــليم من دولة طرف أخ
خيضـــع التســـليم للشـــروط املنصـــوص أن ختتار اعتبار هذه املدونة الســـند القانوين للتســـليم فيما يتعلق بتلك اجلرائم. و 

  )."عليها يف قانون الدولة املقدم إليها الطلب
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ع سائر مى األمر، إىل إبرام معاهدات تسليم وأن تسعى، حيثما اقتض  (ب)    
 تعترب هـــذه التنفيـــذ هـــذه املـــادة، إذا كـــانـــت  بغيـــةالـــدول األطراف يف هـــذه االتفـــاقيـــة 

  االتفاقية األساس القانوين للتعاون بشأن التسليم.
 اً قانوني أســــاســــاً مشــــاريع املواد وتلزم الفقرة الفرعية (ب) الدولة الطرف اليت ال تســــتخدم   )١٤(
ن "تســعى، حيثما اقتضــى األمر، إىل للت بشــأن تســليم  لدول األخرىاهدات مع امع "إبرامســليم 

برام معاهدات لتســــليم املطلوبني  هذهاملواد  مشــــاريعوهكذا، ال تلتزم الدول مبوجب . "املطلوبني
جلرائم املرتكبة ضـــد إلنســـانية ولكن ُتشـــجَّ  ألحرى، مع كل الدول األخرى فيما يتعلق  على ع، 

   .)٥١٥(بذل جهود مناسبة يف هذا الصدد

 وجود معاهدة يف تسليم املطلوبني الدول اليت ال تشرتط     

ع تســــــليم املطلوبني لشــــــرط  العلى الدول اليت  ١٣من مشــــــروع املادة  ٥تنطبق الفقرة   )١٥( ُختضــــــِ
املشمولة مبشاريع اجلرائم  دتعمنها أن "أن  ٥وجود معاهدة. وفيما يتعلق بتلك الدول، تقتضي الفقرة 

من  ٧املواد هــذه جرائم موجبــة للتســــــــــــــليم فيمــا بينهــا". وقــد صــــــــــــــيغــت هــذه الفقرة على غرار الفقرة 
وهنـاك أحكـام ممـاثلـة يف . )٥١٦(٢٠٠٣من اتفـاقيـة األمم املتحـدة ملكـافحـة الفســـــــــــــــاد لعـام  ٤٤  املـادة

ع مدونة اجلرائم املخلة . ويتضمن مشرو )٥١٧(العديد من املعاهدات األخرى اليت تتناول موضوع اجلرائم
  . )٥١٨(أيضاً   حكماً من هذا القبيل ١٩٩٦بسلم اإلنسانية وأمنها الذي وضعته اللجنة يف عام 

  الشروط اليت ينص عليها القانون الوطين للدولة املتلقية للطلب     

على أن التســــــليم "خيضــــــع للشــــــروط اليت ينص عليها  ١٣من مشــــــروع املادة  ٦الفقرة  تنصّ   )١٦(
القانون الوطين للدولة املتلقية للطلب أو معاهدات التســــليم الســــارية، مبا يف ذلك األســــباب اليت جيوز 

 )٥١٩(عامليةللدولة املتلقية للطلب أن تســــتند إليها يف رفض التســــليم". وترد أحكام مماثلة يف معاهدات 
__________ 

، تقرير حتليلي من ٢٠٠٠ة لعـام ة عرب الوطنيـانظر مؤمتر األطراف يف اتفـاقيـة األمم املتحـدة ملكـافحـة اجلرميـة املنظمـ  )٥١٥(
إىل الردود اإلضــافية  كملة اســتناداً األمانة بشــأن تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة: معلومات مســت

  .٦٩)، الفقرة CTOC/COP/2005/2/Rev.1الواردة من الدول يف إطار دورة اإلبالغ األوىل (
ف اليت ال جتعل التســـــــــــــــليم ("على الدول األطرا ٧، الفقرة ٤٤األمم املتحدة ملكافحة الفســـــــــــــــاد، املادة  اتفاقية  )٥١٦(

 ة للتسليم فيما بينها"). دة جرائم خاضعمشروطاً بوجود معاهدة أن تعترب اجلرائم اليت تنطبق عليها هذه املا
املشــــــــــروعة   مع األعمال غريق؛ واتفاقية ٣، الفقرة ٨اتفاقية قمع االســــــــــتيالء غري املشــــــــــروع على الطائرات املادة   )٥١٧(

، ١٠هضـــــــة أخذ الرهائن، املادة ؛ واالتفاقية الدولية ملنا٣، الفقرة ٨ســـــــالمة الطريان املدين، املادة  ضـــــــداملوجهة 
ملكافحة االجتار غري املشــروع يف  واتفاقية األمم املتحدة ٣، الفقرة ٨؛ واتفاقية مناهضــة التعذيب، املادة ٣ الفقرة

 ,United Nations, Treaty Series)، ١٩٨٨كانون األول/ديســـــــــــــــمرب   ٢٠املخدرات واملؤثرات العقلية (فيينا، 

vol. 1582, No. 27627, p. 95 خاص من االختفاء الدولية حلماية مجيع األشــــــــــــ؛ واالتفاقية ٤، الفقرة ٦، املادة
 .٥، الفقرة ١٣القسري، املادة 

ليت على الدول األطراف ا"( ٣، الفقرة ١٠، املادة ٦٦، اجمللد الثاين (اجلزء الثاين)، الصـــفحة ١٩٩٦...  حولية  )٥١٨(
ن تلك اجلرائم هي جر ال تعلق  وجب التســـــليم ائم تســـــتتســـــليم املطلوبني على شـــــرط وجود معاهدة، أن تقّر 

  )."طلبفيما بينها، مع مراعاة الشروط املنصوص عليها يف قانون الدولة املقدم إليها ال
قمع األعمال غري املشــــــــروعة  ؛ واتفاقية٢، الفقرة ٨اتفاقية قمع االســــــــتيالء غري املشــــــــروع على الطائرات، املادة   )٥١٩(

األشــخاص املتمتعني  ضــدرتكبة ع اجلرائم املن؛ واتفاقية م٢، الفقرة ٨ســالمة الطريان املدين، املادة  ضــداملوجهة 
؛ واتفاقية مناهضة التعذيب، ٢قرة ، الف٨حبماية دولية، مبن فيهم املوظفون الدبلوماسيون، واملعاقبة عليها، املادة 

؛ واالتفاقية ٢، الفقرة ١٥ا، املادة واألفراد املرتبطني  ؛ واتفاقية ســالمة موظفي األمم املتحدة٢، الفقرة ٨املادة 
لقنـــابـــل، املـــادة  ليـــة لقمع متويـــل اإلرهـــاب، ؛ واالتفـــاقيـــة الـــدو ٢، الفقرة ٩الـــدوليـــة لقمع اهلجمـــات اإلرهـــابيـــة 

؛ ٧، الفقرة ١٦نيـــة، املـــادة ؛ واتفـــاقيـــة األمم املتحـــدة ملكـــافحـــة اجلرميـــة املنظمـــة عرب الوط٢، الفقرة ١١  املـــادة
  .٦ ، الفقرة١٣واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، املادة 
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من اتفاقية األمم  ٤٤من املادة  ٨شىت. وقد صيغت هذه الفقرة على شاكلة الفقرة  )٥٢٠(وإقليمية
لعبارة الواردة بعد الكلمات "مبا يف ٢٠٠٣املتحدة ملكافحة الفســــــــاد لعام  ، لكن مل ُحيتفظ فيها 

لعقوبة . إذ رأت )٥٢١(و"الدنيا املشــــــــــرتطة للتســــــــــليم  ذلك" وهي "مبا يف ذلك الشــــــــــروط املتعلقة 
لعقوبة الدنيا غري مناســـــبة يف ســـــياق ادعاءات ارتكاب  اللجنة أن اإلشـــــارة إىل الشـــــروط املتعلقة 

  جرائم ضد اإلنسانية. 
ن التســــليم يتم وفقاً للحقوق وااللتزامات   )١٧( وتورد هذه الفقرة القاعدة العامة اليت تقضــــي 

لشــروط املنصــوص عليها واإلجراءات املنصــوص عليها يف مشــاريع املواد هذه، لكن  ً ه يظل مرهو
يف القانون الوطين للدولة املتلقية للطلب أو يف معاهدات التســــــــــليم. وقد تتصــــــــــل هذه الشــــــــــروط 
خبطوات إجرائية، مثل اســـتصـــدار قرار من حمكمة وطنية أو تصـــديق من وزير قبل التســـليم، أو قد 

وضـــــاع يكون فيها التســـــليم حمظوراً، مثل حظر تســـــليم  الدولة أو املقيمني بصـــــفة  مواطينتتصـــــل 
إلعدام؛ أو حظر التســــــــليم  دائمة فيها؛ أو حظر التســــــــليم إذا كانت اجلرمية املعنية يعاَقب عليها 

. )٥٢٢(إىل قاعدة التخصــيص لقضــاء عقوبة صــدرت بعد حماكمة غيابية؛ أو حظر التســليم اســتناداً 
ويف الوقت نفســـــه، ال جتيز مشـــــاريع املواد هذه بعض أســـــباب الرفض الواردة يف القوانني الوطنية، 

لتقادم مبا خيالف أحكام الفقرة  ، أو قد ال جتيزها قواعد ٦من مشـــــــروع املادة  ٥مثل االحتجاج 
  أخرى من قواعد القانون الدويل. 

ً كان سبب رفض التسليم، يف سياق مشاريع ا  )١٨( لة املتلقية للطلب ملواد هذه، تبقى الدو وأ
وجب مشـــــــــــــــروع اليت يوجد اجلاين يف إقليمها ملزمًة بعرض املســـــــــــــــألة على ســـــــــــــــلطات االدعاء مب

نع التســـــــــــــــليم إىل الــدولــة . وعليــه، رغم أن القــانون الوطين للــدولــة املتلقيــة للطلــب قــد مي١٠  املــادة
ا املختصة  لزمة بعرض القضيةالطالبة يف ظروف معينة، تبقى الدولة املتلقية للطلب م على سلطا

  بقصد احملاكمة. 

  اعتبار أن اجلرمية وقعت يف الدولة الطالبة    
احلالة اليت ال جيوز فيها للدولة املتلقية للطلب،  ١٣من مشـــــــــــــروع املادة  ٧تتناول الفقرة   )١٩(

ا الوطين، تســـليم شـــخص ما إال إىل دولة وقعت فيها اجلرمية تيســـري التســـليم . ول)٥٢٣(مبوجب قانو
على ما يلي: "عند االقتضـــــــــــــــاء، تعاَمل اجلرائم  ٧إىل جمموعة أوســـــــــــــــع من الدول، تنص الفقرة 

ا ارُتكبت ليس يف مكان مب املشــــــمولة شــــــاريع املواد هذه، ألغراض التســــــليم بني الدول، كما لو أ
ن مشـــــروع م ١لفقرة ل وفقاً وقوعها فحســـــب، بل أيضـــــاً يف أقاليم الدول اليت أقامت اختصـــــاصـــــاً 

__________ 

-Inter؛ و١٣، املادة Inter-American Convention to Prevent and Punish Tortureاملثال، انظر، على سبيل   )٥٢٠(

American Convention on Forced Disappearance of Persons املــادة اخلــامســــــــــــــــة؛ ،Council of Europe 

Criminal Law Convention on Corruption ٤، الفقرة ٢٧، املادة .  
وط اليت ينص عليها القانون ("خيضــــــع التســــــليم للشــــــر  ٨، الفقرة ٤٤اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــــاد، املادة   )٥٢١(

لعقوبة الدنيا الســـــارية، مبا يف ذلك الشـــــر  معاهدات التســـــليم  الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أو وط املتعلقة 
   رفض التسليم").يفاملشرتطة للتسليم واألسباب اليت جيوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستند إليها 

 The United Kingdom( ١٧انظر، على ســــــــــــــبيــل املثــال، قــانون تســــــــــــــليم املطلوبني يف اململكــة املتحــدة، املــادة   )٥٢٢(

Extradition Act, sect. 17 .(  
 ١٠رح مشـــــــــــــروع املادة ) من شـــــــــــــ٣، الفقرة (٦٧، اجمللد الثاين (اجلزء الثاين)، الصـــــــــــــفحة ١٩٩٦حولية ... انظر   )٥٢٣(

الفرد الذي يُّدعى أنه ارتكب  ("ومبوجب بعض املعاهدات والقوانني الوطنية، ال جيوز للدولة اليت يوجد يف إقليمها
  قليمها"). ى طلبات التسليم املقدمة من الدولة اليت وقعت اجلرمية يف إجرمية أن توافق إال عل
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من االتفاقية الدولية لقمع  ١١من املادة  ٤الفقرة  شــــــاكلة". وقد صــــــيغ هذا النص على ٧املادة 
  . )٥٢٥(، واسُتخدم يف معاهدات كثرية تتناول اجلرائم)٥٢٤(١٩٩٩متويل اإلرهاب لعام 

اً" مبوجب ويشــــــــري هذا النوع من أحكام املعاهدات إىل "الدول اليت أقامت اختصــــــــاصــــــــ  )٢٠(
ا الســـبب، تتضـــمن تكابه اجلرمية (هلذر على أســـاس روابط مثل جنســـية الشـــخص املدعى ااملعاهدة 

). وهذه األحكام ٧دة من مشروع املا ٢إحالة مرجعية إىل الفقرة  ١٣من مشروع املادة  ٧الفقرة 
من  ٢الفقرة (على أســــــــاس وجود اجلاين  اختصــــــــاصــــــــاً ال تشــــــــري إىل الدول اليت تكون قد أقامت 

وجد فيها أصـــًال الشـــخص يألن الدولة طالبة التســـليم ال تكون أبداً الدولة اليت ) ٧مشـــروع املادة 
من مشــــــــروع  ٣ىل الفقرة إاملدعى ارتكابه اجلرمية. ويف هذه احلالة أيضــــــــاً، ال توجد إحالة مرجعية 

ول يف إقامة ، اليت ال تشـــــــــــــــرتط على الدول إقامة اختصـــــــــــــــاصـــــــــــــــها، وإمنا حتفظ حق الد٧املادة 
  خارج نطاق مشاريع املواد هذه. اختصاصها الوطين

وذكرت اللجنة يف شـــــــــــــرحها ملشـــــــــــــروع مدونة اجلرائم املخلة بســـــــــــــلم اإلنســـــــــــــانية وأمنها   )٢١(
ـــًا يف الفقرة ١٩٩٦  لعـــام ، مـــا يلي: )٥٢٦(١٠من املـــادة  ٤، الـــذي يتضـــــــــــــــمن نصـــــــــــــــــًا مشـــــــــــــــــا

اليت يوجـد يف إقليمهــا الفرد الـذي يـُّدعى أنـه ارتكــب جرميـة  الـدولـةإمكــانيــة قيــام  ٤  الفقرة  تؤمن"
جلرائم املشـمولة يف مشـروع  "ملوافقة على طلب تسـليم يُقدم من أية دولة طرف ... فيما يتعلق 

ن "املـــــدونـــــة  وهـــــذا النهج األعم يتوافق مع االلتزام العــــــام لكــــــل دولـــــة من الـــــدول األطراف 
جيد املزيد من املربرات ". وهذا النهج كذلك )٥٢٧("ك]اجلرائم[تل بيتعلق   اختصـــــــاصـــــــها فيما  تقرر
كون هذه املدونة ال متنح اختصــــــــاصــــــــاً أولياً ألية دولة بعينها وال حتدد ترتيباً لألولوية فيما بني  يف

  . )٥٢٨("طلبات التسليم

  إنفاذ عقوبة مفروضة على رعا الدولة أنفسهم    
حلــاالت اليت يــدان فيهــا أحــد رعــا الــدولــة  ١٣من مشـــــــــــــــروع املــادة  ٨تتعلق الفقرة   )٢٢(

للطلب ويصـــــــــــدر حبقه حكم قضـــــــــــائي يف دولة أجنبية، مث يفر إىل الدولة املتلقية للطلب،  املتلقية
ا تســــــــــــليم مواطنيها. ويف هذه احلالة، تنص   ولكن يتعذر على الدولة املتلقية للطلب مبوجب قانو
ـــــة للطلب  ٨  الفقرة ا الوطين على أن "الدولـــة املتلقيـ ذلك ووفقاً  جييز[جيب عليها]، إذا كان قانو

__________ 

  .٤، الفقرة ١١االتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب، املادة   )٥٢٤(
مع األعمال غري املشروعة املوجهة ق؛ واتفاقية ٤، الفقرة ٨اتفاقية قمع االستيالء غري املشروع على الطائرات، املادة   )٥٢٥(

ألشخاص املتمتعني حبماية دولية، ا ضد؛ واتفاقية منع اجلرائم املرتكبة ٤، الفقرة ٨ريان املدين، املادة سالمة الط ضد
ية الدولية ملناهضــــــــــــة أخذ الرهائن، ؛ واالتفاق٤، الفقرة ٨مبن فيهم املوظفون الدبلوماســــــــــــيون، واملعاقبة عليها، املادة 

مة موظفي األمم املتحدة واألفراد ؛ واتفاقية سال٤، الفقرة ٨ادة ؛ واتفاقية مناهضة التعذيب، امل٤، الفقرة ١٠املادة 
ا، املادة  . إال أن ٤، الفقرة ٩لقنابل، املادة  ؛ واالتفاقية الدولية لقمع اهلجمات اإلرهابية٤، الفقرة ١٥املرتبطني 

ية األمم املتحدة ملكافحة فاقبعض املعاهدات احلديثة العهد مل تتضــمن مثل هذا احلكم. انظر، على ســبيل املثال، ات
ة الدولية حلماية مجيع األشــــخاص من اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛ واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــاد؛ واالتفاقي

  االختفاء القسري.
ن هذه اجلرائم، لغرض م("تعامل كل جرمية  ٦٦، اجمللد الثاين (اجلزء الثاين)، الصــــــــــــــفحة ١٩٩٦حولية ... عام   )٥٢٦(

ا وحده، بل أيضـــاً يف إقليم ليم اجملرمني فيما بني الدول األطراف، كما لو كانت قد ارتكبت ال يف مكان وقوعهتســـ
  أي دولة طرف أخرى"). 

  ). ١٠) من شرح مشروع املادة ٣(الفقرة ( ٦٧املرجع نفسه، الصفحة   )٥٢٧(
  املرجع نفسه.   )٥٢٨(
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ملقتضيات ذلك القــــــانون، أن تنظــــــر، بنــــــاًء على طلب مــــــــــــن الدولــــــة الطالبــــــة، يف إنفــــــاذ العقوبــــــة 
ــــــــــانون الوطين للدولة الطالبة". وتوجد أحكام مماثلة يف  ــــــــــى القـ ــــــــــة أو ما تبقى منها مبقتضـ املفروضـ

واتفاقية األمم املتحدة  )٥٢٩(٢٠٠٠افحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية لعام اتفاقية األمم املتحدة ملك
  . )٥٣٠(٢٠٠٣ملكافحة الفساد لعام 

تتناول صــــــــــراحًة احلالة اليت  ١٣ونظرت اللجنة أيضــــــــــاً يف إدراج فقرة يف مشــــــــــروع املادة   )٢٣(
ها إال بشرط أن يعاد ال الشخص املدعى  تستطيع فيها الدولة املتلقية للطلب أن تسّلم أحد رعا

ارتكابه اجلرمية إىل الدولة املتلقية للطلب ليقضــــــي أي عقوبة تفرضــــــها عليه الدولة الطالبة. وتوجد 
 )٥٣١(٢٠٠٠أحكــام ممــاثلــة يف اتفــاقيــة األمم املتحــدة ملكــافحــة اجلرميــة املنظمــة عرب الوطنيــة لعــام 

اللجنة أن هذه احلالة تندرج . واعتربت )٥٣٢(٢٠٠٣واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــــــاد لعام 
من مشــــــاريع  ١٣من مشــــــروع املادة  ٦ضــــــمن نطاق الشــــــروط اليت ميكن تطبيقها مبوجب الفقرة 

  املواد هذه، ولذا قررت أن ال لزوم إلدراج حكم صريح يف هذا الشأن.

  رفض التسليم    
ح الفقرة   )٢٤(  ما يقتضــــــــــي ١٣أنه ليس يف مشــــــــــروع املادة  ١٣من مشــــــــــروع املادة  ٩توضــــــــــّ

هــــا أســـــــــــــــبــــاب وجيهــــة تــــدعو  لــــديهــــادولــــة تســـــــــــــــليم شـــــــــــــــخص إىل دولــــة أخرى إذا كــــان  من
. ال جييزها القانون الدويل ن اً عاملي من املســـــــــلمطلب التســـــــــليم ُقدم ألســـــــــباب   ن العتقادا  إىل
، )٥٣٤(واملعــــــاهــــــدات الثنــــــائيــــــة )٥٣٣(يف خمتلف املعــــــاهــــــدات املتعــــــددة األطراف هــــــذا احلكم  ويرد

__________ 

  . ١٠، الفقرة ١٦رب الوطنية، املادة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة ع  )٥٢٩(
  . ١٣، الفقرة ٤٤اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، املادة   )٥٣٠(
  . ١١، الفقرة ١٦األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، املادة  اتفاقية  )٥٣١(
  . ١٢، الفقرة ٤٤اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، املادة   )٥٣٢(
 Inter-American؛ و٢، الفقرة ٣، املادة European Convention on Extraditionانظر، على ســــــــــــــبيل املثال،   )٥٣٣(

Convention on Extradition ٥، الفقرة ٤، املادة .  
حكومة اجلمهورية الفرنســــــــــــية انظر، على ســــــــــــبيل املثال، اتفاق تســــــــــــليم املطلوبني املربم بني حكومة مجهورية اهلند و   )٥٣٤(

ريس، ني املربمــة بني حكومــة ؛ ومعــاهــدة تســــــــــــــليم املطلوب٣، الفقرة ٣) املــادة ٢٠٠٣كــانون الثــاين/ينــاير   ٢٤ (
ت املتحدة األمريكية وحكومة مجهورية جنوب أفريقيا (واشــــــــــــــنطن،   United) ١٩٩٩رب أيلول/ســــــــــــــبتم ١٦الوال

Nations, Treaty Series, [vol. not published yet], No. 50792 ملطلوبني ا؛ ومعاهدة تســــليم ٣لفقرة ، ا٤، املادة
(ب)؛ ومعاهدة تســـــليم ١فقرة ، ال٤) املادة ١٩٩٠أيلول/ســـــبتمرب  ٥ول، يؤ املربمة بني أســـــرتاليا ومجهورية كور (ســـــ

ت املتحدة املكسيكية وحكومة كندا، املادة ال رابعة. وتتضمن املعاهدة النموذجية املطلوبني املربمة بني حكومة الوال
ملعاهدة النموذجية لتســـــــــليم (ب) حكماً من هذا القبيل. وينص الدليل املنقح بشـــــــــأن ا٣رمني يف املادة لتســـــــــليم اجمل

ً بشـــــــــكل ... ليســـــــــت فقرة خالفية، وقد اســـــــــ على أن "الفقرة الفرعية (ب) ٤٧اجملرمني يف الفقرة  ُتخِدَمت (أحيا
لتسليم يف خمتلف أحناء العامل").   معّدل) يف معاهدات متعلقة 
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، اليت تتناول التســـــــــــليم بوجه عام، ويظهر يف معاهدات تتناول التســـــــــــليم )٥٣٥(القوانني الوطنية ويف
  . )٥٣٦(فيما يتعلق جبرائم حمددة

ألمم املتحدة من اتفاقية ا ١٦من املادة  ١٤على شـــــــاكلة الفقرة  ٩وقد صـــــــيغت الفقرة   )٢٥(
األمم من اتفــاقيــة  ٤٤ من املــادة ١٥، والفقرة ٢٠٠٠ملكــافحــة اجلرميــة املنظمــة عرب الوطنيــة لعــام 

  ، وكلتامها تنصان على ما يلي:٢٠٠٣املتحدة ملكافحة الفساد لعام 

لتســـــــــــــليم ال جيوز تفســـــــــــــري أي حكم يف هذه االتفاقية على أنه يفرض التزاماً     
لطلب قّدم كان لدى الدولة الطرف متلقية الطلب أســـــــــــــــباب وجيهة لالعتقاد أن ا إذا

نته أو جنسـيته لغرض مالحقة أو معاقبة شـخص بسـبب جنسـه أو عرقه أو أو أصـله  د
ية ذلك الشــخص اإلثين أو آرائه الســياســية، أو أن االمتثال للطلب ســيلحق ضــرراً بوضــع

  ألي سبب من هذه األسباب. 

عن تعبري  اإلنكليزيورغم أن الفقرة صــــــــيغت على شــــــــاكلة النص املذكور، اســــــــُتعيض يف النص 
"sex" ("جنســـه") بتعبري "genderف تعبري "ثقافته" إىل قائمة العوامل، " ("نوع جنســـه")، وُأضـــي

. وأضـــيفت أيضـــاً إىل القائمة ٣(ح) من مشـــروع املادة ١الفقرة متاشـــياً مع اللغة املســـتخدمة يف 
، كما ورد يف االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشــــــــــخاص "اجتماعية بعينها فئةانتمائه إىل "عبارة 

  .)٥٣٧(من االختفاء القسري
لنظر إىل أن   )٢٦( مشــــاريع املواد هذه ال تتضــــمن أي التزام بتســــليم أي فرد فإن هذا احلكم و

حصـــــــــراً ال لزوم له. إذ جيوز للدولة، مبوجب مشـــــــــاريع املواد هذه، أن ترفض التســـــــــليم، ما دامت 
ا املختصـــــــة لغرض املالحقة. بيد أن الفقرة  تؤدي ثالثة أغراض.  ٩تعرض القضـــــــية على ســـــــلطا

، وال ســـــيما تســـــليم األشـــــخاص عندما ُخيشـــــى أن تُنتهك حقوقهم أوًال، تســـــاعد على كفالة عدم
ا حقوقهم األساسية اً يف معاهدا نياً، تُثّبت لدى الدول اليت سبق هلا أن أدرجت نصاً مشا . و

ن  أو يف قوانينها الوطنية املتعلقة بتســليم املطلوبني االطمئنان إىل أن األســباب الوجيهة لالعتقاد 
لثاً، ســيكون لدى الدول اليت الشــخص ســيتعرض لال ضــطهاد ســتبقى أســاســاً لرفض التســليم. و

__________ 

ئيس مجهورية الصـــني الشـــعبية، ظر، على ســـبيل املثال، قانون تســـليم املطلوبني يف مجهورية الصـــني الشـــعبية: قرار ر ان  )٥٣٥(
كانون   ٢٨التاســـــــــع يف  ، الذي اعتمد يف االجتماع التاســـــــــع عشـــــــــر للجنة الدائمة للمؤمتر الشـــــــــعيب الوطين٤٢رقم 

 مجهورية الصــــــــــــني دم من دولة أجنبية إىل("يرفض طلب تســــــــــــليم مق ٤، الفقرة ٨، املادة ٢٠٠٠األول/ديســــــــــــمرب 
ملطلوب قد تنفذ ألســـــــــــباب ا... كانت اإلجراءات اجلنائية املقامة أو العقوبة املوقعة على الشـــــــــــخص  الشـــــــــــعبية إذا

و إذا كان هذا الشــخص أمتعلقة بعرقه أو دينه أو جنســيته أو نوع جنســه أو آرائه الســياســية أو وضــعه الشــخصــي، 
)؛ وقانون تســـــــــليم تلك األســـــــــباب، ملعاملة غري عادلة خالل اإلجراءات القضـــــــــائية"ض، ألي ســـــــــبب من قد يتعرّ 

ارجية إذا (وحصــــراً إذا)  خ... حيظر بســــبب اعتبارات  ("تســــليم الشــــخص ١٣املطلوبني يف اململكة املتحدة، املادة 
ا تصـــــــــــدر ب ١كان يبدو أن (أ) مذكرة التوقيف يف اجلزء  رمية اليت يُطَلب ســـــــــــبب اجلالصـــــــــــادرة حبقه (رغم الزعم 

ســـــيته أو نوع جنســـــه أو ميله التســـــليم بســـــببها) ترمي يف الواقع إىل مالحقته أو معاقبته بســـــبب عرقه أو دينه أو جن
د يعاقب أو حيتجز أو قاجلنســـي أو آرائه الســـياســـية، أو (ب) يف حال تســـليمه قد يتعرض لظلم خالل حماكمته أو 

  و آرائه السياسية".). أو جنسيته أو نوع جنسه أو ميله اجلنسي أتقيَّد حريته الشخصية بسبب عرقه أو دينه 
قية األمم املتحدة ملكافحة االجتار ؛ واتفا٩انظر، على ســــــبيل املثال، االتفاقية الدولية ملناهضــــــة أخذ الرهائن، املادة   )٥٣٦(

لقمع اهلجمــات اإلرهــابيــة  وليــة؛ واالتفــاقيــة الــد٦، الفقرة ٦غري املشــــــــــــــروع يف املخــدرات واملؤثرات العقليــة، املــادة 
اقية الدولية حلماية مجيع األشـــخاص ؛ واالتف١٥؛ واالتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب، املادة ١٢لقنابل، املادة 

  .٧، الفقرة ١٣من االختفاء القسري، املادة 
  .٧قرة ، الف١٣انظر االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، املادة   )٥٣٧(
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ا الثنائية نٌص صــريح من هذا القبيل أســاٌس نصــي لرفض التســليم إذا نشــأت حالة  ليس يف ترتيبا
  كهذه. وعليه، رأت اللجنة أن من املناسب إدراج هذا احلكم يف مشاريع املواد هذه. 

ب، قبل أن ترفض على أن الدولة املتلقيـــة للطلـــ ١٣املادة من مشروع  ١٠وتنص الفقرة   )٢٧(
ـــة لك ـــع الدولــــة الطالبـ ـــر، مـ ـــى األمـ ـــا اقتضـ ـــة التسليم، "تتشاور ...، حيثمـ ـــة وافيـ ـــا فرصـ ـــح هلـ ـــي تتيـ ـ

لتشاور للدولة الطالبة العــــــــرض آرائــــــــها وتقــــــــدمي معلومــــــــات داعمــــــــة الدعائها". وقد يسمح هذا 
ة "حيثما اقتضى األمر"، و يعاجل شواغل الدولة املتلقية للطلب. إال أن عبار بتعديل طلبها على حن

ن الدولة املتلقية للطلب قد ترفض، يف بعض األوقات، التســـــــــــليم وال  كون فيها التشـــــــــــاور يتقر 
 ســـياق مشـــاريع املواد مناســـباً، ألســـباب منها مثالً الســـرية. ومع ذلك، جيدر التأكيد على أنه، يف

األشـــــــــــخاص  على الدولة املتلقية للطلب، إن هي مل تســـــــــــلم ١٠مشـــــــــــروع املادة هذه، يشـــــــــــرتط 
  املطلوبني، أن تعرض املسألة على سلطات االدعاء لديها.

على شـــــــــــــــاكلة أحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية  ١٠وقد صـــــــــــــــيغت الفقرة   )٢٨(
، )٥٣٩(٢٠٠٣لعام  املتحدة ملكافحة الفســـــــاد واتفاقية األمم )٥٣٨(٢٠٠٠املنظمة عرب الوطنية لعام 

قبل رفض التســــليم، تتشــــاور الدولة الطرف متلقية الطلب، حيثما "وكلتامها تنصــــان على ما يلي: 
اقتضــى األمر، مع الدولة الطرف الطالبة لكي تتيح هلا فرصــة وافية لعرض آرائها وتقدمي معلومات 

نه ســـتثور حاالت ال يكون  "اقتضـــى األمر حيثما" . ويقر التوصـــيف التقييدي"داعمة الدعائها
ا  فيها التشــــاور مناســــباً، كاحلالة اليت تقرر فيها الدولة املتلقية للطلب عرض القضــــية على ســــلطا

  املختصة لغرض املالحقة.

  طلبات التسليم املتعددة    

ادة إن املعاهدات اليت تتناول التســــــــــليم بوجه عام أو يف ســــــــــياق جرائم حمددة ال تنظم ع  )٢٩(
ترتيب األولوية بني الدول الطالبة إذا تعددت طلبات التســــــــليم. وأقصــــــــى ما ميكن أن تفعله هذه 
الصــكوك هو أن تعرتف مبا للدولة املتلقية للطلب من ســلطة تقديرية يف أن تبت يف أمر التســليم، 

لتســـــــــــــــليم النموذجية األمم املتحدة وإذا كان األمر كذلك، فإىل أي من الدول الطالبة. فمعاهدة 
ن تنص يف املادة ١٩٩٠لعام  اجملرمني إذا تلقى "، على ما يلي: ١٦، على سبيل املثال، تكتفي 

لثة يف آن واحد، فإنه  أحد الطرفني طلباً لتســــــــــليم الشــــــــــخص ذاته من الطرف اآلخر ومن دولة 
  . )٥٤٠("حيدد، تبعاً ملا يراه مناسباً، إىل أي من هاتني الدولتني ينبغي تسليم الشخص

لذلك، متاشــــــــــياً مع املعاهدات القائمة، قررت اللجنة عدم إدراج حكم يف مشــــــــــاريع املواد   )٣٠(
هذه حيدد نتيجة مفضــــــــــــــلة إذا تعددت الطلبات. ومع ذلك، عندما تثور مثل هذه احلالة، ميكن 
للدولة أن تســــــــــتفيد من النظر يف عوامل شــــــــــىت يف ممارســــــــــة ســــــــــلطتها التقديرية، وهي عوامل ميكن 

 قانون الدولة الوطين. فعلى ســــــــــــــبيل املثال، ينص قانون اإلجراءات اجلنائية يف إكوادور حتديدها يف
Código Orgánico Integral Penal (2014)  على مـــــــا يلي:  ٤٠٥يف املـــــــادة"la o el juzgador 

ecuatoriano podrá determinar la jurisdicción que garantice mejores condiciones para juzgar 

la infracción penal, la protección y reparación integral de la víctima للقاضــــي اإلكوادوري") "
__________ 

  .١٦، الفقرة ١٦اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، املادة   )٥٣٨(
  . ١٧، الفقرة ٤٤اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، املادة   )٥٣٩(
  . ١٦املعاهدة النموذجية لتسليم اجملرمني، املادة   )٥٤٠(
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أن حيدد الوالية القضــائية اليت تكفل الظروف األفضــل للمقاضــاة على اجلرمية ومحاية الضــحية وجرب 
لكامل ا من ضـــــــرر  . ويف ســـــــياق االحتاد األورويب، تشـــــــمل العوامل ذات الصـــــــلة )٥٤١()"ما حلق 

املختلفة، وما إذا اخلطورة النســــــــــــــبية للجرائم وأماكن وقوعها، وتواريخ مذكرات التوقيف األوروبية "
لسجن أو أمر احتجاز"   .)٥٤٢(كانت املذكرة صدرت ألغراض املقاضاة أو تنفيذ حكم 

  ازدواجية التجرمي    
، مبعىن أن االلتزامات املتعلقة "ازدواجية التجرمي"تســـليم عادًة شـــرط تتضـــمن معاهدات ال  )٣١(

لنسبة إىل طلب حمدد،  بتسليم املطلوبني ال تنشأ إال يف الظروف اليت يكون فيها السلوك املعين، 
ً يف  . ويــُدرَج)٥٤٣(جمرَّمــًا يف كــل من الــدولــة الطــالبــة والــدولــة املتلقيــة للطلــب هــذا الشـــــــــــــــرط أحيــا

املعاهدات خبصــــوص نوع معني من اجلرائم، إذا كانت تلك املعاهدات تتضــــمن مزجياً من األفعال 
القائمة يف أي اإللزامّية التجرمي واألفعال غري اإللزامّية التجرمي، ما يؤدي إىل احتمال تباين اجلرائم 

قية األمم املتحدة ملكافحة الفســاد على دولتني من الدول األطراف. فعلى ســبيل املثال، تنص اتفا
لفساد إلزامية التجرمي   . )٥٤٥(وأخرى غري إلزامية التجرمي )٥٤٤(أفعال متعلقة 

جلرائم واليت ال تنّص وعلى النقيض من ذلك، فإن املعاهدات اليت تتناول نوعاً معيناً من ا  )٣٢(
عليه، فاملعاهدات من لتجرمي. و إال على أفعال إلزامية التجرمي ال تتضــــــــمن عادًة شــــــــرط ازدواجية ا

ية أو الالإنســــــانية أو قبيل اتفاقية مناهضــــــة التعذيب وغريه من ضــــــروب املعاملة أو العقوبة القاســــــ
اء القســـــــــــــــري ، واالتفـــاقيـــة الـــدوليـــة حلمـــايـــة مجيع األشـــــــــــــــخـــاص من االختفـــ١٩٨٤املهينـــة لعـــام 

ختاذ ال٢٠٠٦  لعام الالزمة لضــــــمان جترميها  تدابري، اليت حتدد جرائم معينة وتلزم الدول األطراف 
م التســــليم الواردة يف  مبوجب القانون اجلنائي الوطين، ال تتضــــمن شــــرط ازدواجية التجرمي يف أحكا

تفاقيتني، يتعني أن كل منها. وتعليل ذلك هو أنه عندما يُقدَّم طلب للتســـــليم مبوجب أي من اال
تفي احلاجة إىل اســـتيفاء شـــرط لطرفني، حبيث تنيكون الفعل ُجمرَّماً أصـــًال يف قوانني كلتا الدولتني ا

ن هذه املعاهدات ال تتضــــــــــمن  ادًة التزاماً مطلقاً عازدواجية التجرمي. وميكن تعليل ذلك أيضــــــــــاً 
لتســليم أو احملاكمة، حبيث جيوز للدو  لة املتلقية للطلب أن ختتار لتســليم؛ وإمنا تنص على التزام 

ا املختصة لغرض اعدم التسليم دائماً، ما دامت ستع   حملاكمة. رض القضية على سلطا

جلرائم ضــــــــــد اإلنســــــــــانية هذه اجلرائم يف مشــــــــــروع   )٣٣( وتعرِّف مشــــــــــاريع املواد هذه املتعلقة 
عتبار ٦من مشـــروع املادة  ٣إىل  ١، واســـتناداً إىل ذلك التعريف، تقضـــي يف الفقرات ٣  املادة  ،

__________ 

)٥٤١(  Código Orgánico Integral Penal, section 405.  
  . ١ ، الفقرة١٦ادة ، امل٢٠٠٢حزيران/يونيه  ١٣انظر، على سبيل املثال، القرار اإلطاري للمجلس املؤرخ   )٥٤٢(
ملخدرات واجلرمية،   )٥٤٣( ملنقحان للمعاهدة النموذجية االدليالن انظر، على ســــــــــــبيل املثال، مكتب األمم املتحدة املعين 

ئية، اجلزء األول: الدليل املنقَّح ن تبادل املســـاعدة يف املســـائل اجلنابشـــأن تســـليم املطلوبني واملعاهدة النموذجية بشـــأ
لتجرمي مبوجب قوانني ا("شـــــرط ازدواجية  ٢٠، الفقرة ١٠، الصـــــفحة للمعاهدة النموذجية بشـــــأن تســـــليم املطلوبني

لنســــــبة للفعل الذي ُمتنح املوافقة على ا ل يف و مبدأ متأصــــــّ لتســــــليم بشــــــأنه هالدولة الطالبة والدولة املتلقية للطلب 
  قانون تسليم املطلوبني".). 

  .٢٥و ٢٣و ١٧) و١(الفقرة  ١٦و ١٥اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، املواد   )٥٤٤(
  .٢٤و ٢٢-١٨) و٢(الفقرة  ١٦املرجع نفسه، املواد   )٥٤٥(
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. ولذلك، عندما يوجَّه )٥٤٦( اجلنائية الوطنية لكل دولةجرائم يف القوانني "اجلرائم ضـــــد اإلنســـــانية"
طلب تســـــــــليم من دولة إىل دولة أخرى عن فعل مشـــــــــمول مبشـــــــــاريع املواد هذه، يتعني أن يكون 
الفعل جمّرماً يف كلتا الدولتني، ولذلك ُيســـتوىف شـــرط ازدواجية التجرمي تلقائياً. وعالوًة على ذلك، 

لتســــــليم أو احمل على الدول التزاماً  ١٠اكمة املنصــــــوص عليه يف مشــــــروع املادة ال يفرض االلتزام 
لتزامها مبوجب مشــــــــــــروع املادة  بعرض القضــــــــــــية على  ١٠لتســــــــــــليم؛ بل ميكن للدولة أن تفي 

ا املختصــــــة لغرض املقاضــــــاة. وعليه، قررت اللجنة أن ال لزوم إىل إدراج شــــــرط ازدواجية  ســــــلطا
من اتفاقية  ٤٤وارد يف الفقرات الثالث األوىل من املادة  ، كما هو١٣التجرمي يف مشــــــــروع املادة 

  .٢٠٠٣األمم املتحدة ملكافحة الفساد لعام 

    ١٤املادة 
  املساعدة القانونية املتبادلة 

قانونية تقدم الدول بعضــها إىل بعض أكرب قدر ممكن من املســاعدة ال  -١  
جلرائم املشـــــمولة  املتصـــــلةواإلجراءات القضـــــائية  واملقاضـــــاةالتحقيق أعمال املتبادلة يف 

  مبشاريع املواد هذه عمًال مبشروع املادة هذا.

ما هو مبقتضــــــى  تُقدَّم املســــــاعدة القانونية املتبادلة على أمت وجه ممكن  -٢  
ا وتر مناســـــــــــــــب من  ا واتفاقا ا فيماقوانني الدولة املتلقية للطلب ومعاهدا يتعلق  تيبا

جلرائم اليت  واإلجراءات القضائية وغري القضائية فيما واملقاضاةق التحقيعمال  يتصل 
ب عليها شــــــــــــخص اعتباري، وفقاً للفقرة ، يف ٦ة من مشــــــــــــروع املاد ٨  جيوز أن حياســــــــــــَ

  الطالبة.  الدولة

اً ملشــــــــروع املادة جيوز طلب املســــــــاعدة القانونية املتبادلة اليت تقدَّم وفق  -٣  
  هذا ألي من األغراض التالية: 

م جرائم،   (أ)   حتـــديـــد هويـــة ومكـــان وجود األشـــــــــــــــخـــاص املـــدعى ارتكـــا
  وحسب االقتضاء، الضحا أو الشهود أو غريهم؛

 داولاحلصـــــــــول على أدلة أو أقوال من أشـــــــــخاص، بوســـــــــائل منها الت  (ب)   
  بواسطة الفيديو؛

  تبليغ املستندات القضائية؛  (ج)  

  تنفيذ عمليات التفتيش واحلجز؛  (د)  

  ة؛يف ذلك احلصول على أدلة عدلي فحص األشياء واملواقع، مبا  (هـ)  

  تقدمي املعلومات واألدلة وتقييمات اخلرباء؛  (و)  

تقدمي أصــــــــــــول املســــــــــــتندات والســــــــــــجالت ذات الصــــــــــــلة أو نســــــــــــخ   (ز)  
  نها؛م  مصدَّقة

__________ 

ي تعريف أوســع للجر  ٣من مشــروع املادة  ٤تنص الفقرة   )٥٤٦( اإلنســانية يرد يف  ضــدائم على أن مشــروع املادة ال خيل 
من  ٣إىل  ١لفقرات اقانون وطين. غري أن توجيه طلب تســــــــــــــليم بناًء على تعريف أوســــــــــــــع من التعريف الوارد يف 

  واد هذه. لن يكون مستنداً إىل جرمية مشمولة مبشاريع امل ٣مشروع املادة 
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األشـــياء األخرى  األدوات أو  املمتلكات أو  حتديد حصـــائل اجلرمية أو  (ح)  
  سواها من األغراض؛ جتميدها ألغراض إثباتية أو  اقتفاء أثرها أو  أو

  تيسري مثول األشخاص طواعية يف الدولة الطالبة؛   (ط)  

أي نوع آخر من املســــــــــــــــاعـدة ال يتعـارض مع القـانون الوطين للـدولـة   (ي)  
  املتلقية للطلب.

 عمالً ال جيوز للــدول أن ترفض تقــدمي املســــــــــــــــاعــدة القــانونيــة املتبــادلــة   -٤  
  شروع املادة هذا حبجة السرية املصرفية.مب

ترتيبات   تنظر الدول، حســب االقتضــاء، يف إمكانية عقد اتفاقات أو  -٥  
موضـــــــع تضـــــــع أحكامه   متعددة األطراف تؤدي أغراض مشـــــــروع املادة هذا أو  ثنائية أو

  تعززها. النفاذ العملي أو
ا الوطين،   -٦   جيوز للســـــــلطات املختصـــــــة يف الدولة، دون مســـــــاس بقانو

ودون أن تتلقى طلباً مســبقاً، أن حتيل معلومات متصــلة جبرائم ضــد اإلنســانية إىل ســلطة 
خمتصـــــــــــــــة يف دولة أخرى، إذا كانت تعتقد أن هذه املعلومات ميكن أن تســـــــــــــــاعد تلك 

إمتامها بنجاح،   واإلجراءات القضــائية أو واملقاضــاةالتحقيق عمال ام الســلطة على القي
  أو ميكن أن تُفضي إىل تقدمي الدولة األخرى طلباً مبقتضى مشاريع املواد هذه.

اللتزامات الناشئة عن أي معاهدة   -٧   ال متس أحكام مشروع املادة هذا 
جزئياً، املساعدة القانونية  اً أوستحكم، كلي  متعددة األطراف، حتكم أو  أخرى، ثنائية أو

املتبــادلــة، على أن أحكــام مشـــــــــــــــروع املــادة هــذا تنطبق إذا كــانــت توفر قــدرًا أكرب من 
  املساعدة القانونية املتبادلة.

 عمالً ق مشــــــروع املرفق مبشــــــاريع املواد هذه على الطلبات املقدمة يطبَّ   -٨  
طة مبعاهدة لتبادل املساعدة القانونية. شروع املادة هذا إذا كانت الدول املعنية غري مرتبمب
يناســـــــب من  إذا كانت هذه الدول مرتبطة مبعاهدة من هذا القبيل، وجب تطبيق ما  أما

تتفق الدول على تطبيق أحكام مشـــــــــــــروع املرفق بدًال منها.  مل  أحكام تلك املعاهدة، ما
  وُتشجَّع الدول على تطبيق مشروع املرفق إذا كان ُيسّهل التعاون.

  الشرح    

بشــأن اجلرائم املشــمولة مبشــروع املادة هذا  مقاضــاةقد ترغب الدولة اليت جتري حتقيقاً أو   )١(
أن تلتمس املســـــــاعدة من دولة أخرى من أجل مجع املعلومات واألدلة، بســـــــبل منها املســـــــتندات 
ا الضــــحا أو الشــــهود أو غريهم . واإلفادات املشــــفوعة بقســــم والشــــهادات الشــــفوية اليت يديل 

ملثل، بعبارة  ويشـــــــــــــــار إىل التعاون يف هذه املســـــــــــــــائل، الذي جيري عادًة على أســـــــــــــــاس املعاملة 
. ووجود إطار قانوين ينظم هذه املســـــــــاعدة مفيد يف توفري وســـــــــائل "املســـــــــاعدة القانونية املتبادلة"

  متوقعة للتعاون بني الدولة الطالبة والدولة املتلقية للطلب.

توجد معاهدة عاملية أو إقليمية تتناول املســــــاعدة القانونية املتبادلة ويف الوقت احلاضــــــر، ال   )٢(
حتديداً يف سـياق اجلرائم ضـد اإلنسـانية. بل إن هذا النوع من التعاون إذا ما حدث فإنه حيدث بني 
الــدول طواعيــًة على أســـــــــــــــاس مبــدأ اجملــاملــة أو بنــاًء على مــا قــد يكون قــائمــًا من معــاهــدات ثنــائيــة 
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راف تتناول املســـــاعدة القانونية املتبادلة يف ســـــياق اجلرائم عموماً (يشـــــار إليها بتعبري متعددة األط أو
جلرائم ضــــــد  معاهدات تبادل املســــــاعدة القانونية). وإذا كانت املســــــاعدة القانونية املتبادلة املتعلقة 

فإن هناك القانونية، اإلنسانية ميكن أن حتدث من خالل ما هو قائم من معاهدات تبادل املساعدة 
. )٥٤٧(حاالت كثرية ال توجد فيها مثل هذه املعاهدات بني الدولة الطالبة والدولة املتلقية للطلب

مع عدد كبري  وكما هو احلال فيما خيص تســـــــــليم املطلوبني، ال تقيم الدول غالباً أي عالقة تعاهدية
من الدول األخرى بشــــــــــأن تبادل املســــــــــاعدة القانونية فيما خيص اجلرائم بوجه عام، حىت إنه عندما 

  يلزم إقامة تعاون بشأن جرائم ضد اإلنسانية، ال يوجد إطار قانوين لتسهيل هذا التعاون.

موضـــــــوعة ملعاجلة لثماين توفري هذا اإلطار القانوين. ففقراته ا ١٤وال يُراد مبشـــــــروع املادة   )٣(
لدول الطالبة والدول املتلقية اخمتلف العناصـــر اهلامة للمســـاعدة القانونية املتبادلة اليت ســـتطبَّق بني 

ملتبادلة بني تلك اللطلب، مع مراعاة أنه توجد يف بعض احلاالت معاهدة للمســـــــــــــــاعدة القانونية 
ه يف  ١٤شــــروع املادة شــــرح أن م الدول، بينما ال توجد يف حاالت أخرى. وتتوســــع الفقرات أد

ن وجود معــاهــدة عينطبق دائمــًا على الــدولــة الطــالبــة والــدولــة املتلقيــة للطلــب (بصـــــــــــــــرف النظر 
 على الدولة الطالبة والدولة للمســاعدة القانونية املتبادلة بينهما)، بينما ينطبق مشــروع املرفق أيضــاً 

نهما، أو عندما توجد هذه املتبادلة بي املتلقية للطلب عندما ال توجد معاهدة للمســــاعدة القانونية
  ينهما.باملعاهدة لكن تتفق الدولتان على استخدام مشروع املرفق لتسهيل التعاون 

ويف  ١٤واألحكام املفصـــــلة بشـــــأن املســـــاعدة القانونية املتبادلة الواردة يف مشـــــروع املادة   )٤(
حمددة. وإذا كانت توجد أيضــــاً  مشــــروع املرفق ترد أيضــــاً يف عدة اتفاقيات معاصــــرة تتناول جرائم

ا األحكام األكثر تفصـــيًال، كما يتبني من )٥٤٨(أحكام ســـابقة أقل تفصـــيالً  ، يبدو أن الدول جتذ
. وكانت ٢٠٠٠ريخ صـــــــــــــــياغة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية لعام 

ملســــــــــــــاعدة القانونية املتبادلة، يف  . إال أن )٥٤٩(صــــــــــــــيغتها األوىل، مؤلفة من فقرتنياملادة املتعلقة 
أن هذا النهج األقل تفصــيًال ينبغي االســتعاضــة عنه  )٥٥٠(الدول املتفاوضــة قررت يف مرحلة مبكرة

من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشــروع يف  ٧مبادة أكثر تفصــيًال تســتند إىل املادة 
. وأفضـــــــــــــــى ذلك إىل وضـــــــــــــــع األحكام املفصـــــــــــــــلة )٥٥١(٨٨١٩املخدرات واملؤثرات العقلية لعام 

، اليت ٢٠٠٠من اتفــاقيــة األمم املتحــدة ملكــافحــة اجلرميــة املنظمــة عرب الوطنيــة لعــام  ١٨  للمــادة
كملها تقريباً يف املادة  . ٢٠٠٣من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد لعام  ٤٦استُنسخت 

ة أيضاً يف االتفاقية ال   .)٥٥٢(١٩٩٩دولية لقمع متويل اإلرهاب لعام وترد أحكام مشا
__________ 

 United( واملؤثرات العقلية الشــــــــــــروح على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشــــــــــــروع يف املخدراتانظر   )٥٤٧(

Nations publication, Sales No. E.98.XI.5 (اليت وجــدت أنــه  ٢٢-٧، الفقرة ١٧١و ١٧٠)، الصــــــــــــــفحتــان
لعامة، وأوضـــــــاع كثرية ال تنظم اتزال هناك دول كثرية ليســـــــت أطرافاً يف معاهدات للمســـــــاعدة القانونية املتبادلة   "ال

  ).الدولتني املعنيتني يف أمر معني"فيها معاهدة ثنائية العالقات بني 
لقنابل، قمع اهل؛ واالتفاقية الدولية ل٩انظر، على ســــبيل املثال، اتفاقية مناهضــــة التعذيب، املادة   )٥٤٨( جمات اإلرهابية 

  . ١٤؛ واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، املادة ١٠املادة 
قية دولية ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب انظر جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، تقرير األمني العام عن مسألة وضع اتفا  )٥٤٩(

  .١٩)، الصفحة E/CN.15/1997/7/Add.1الوطنية (
  املرجع نفسه (اقرتاحات أسرتاليا والنمسا).  )٥٥٠(
  .٧ية، املادة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقل  )٥٥١(
ا مشتتة بني عدة مواد، ساعدة القانونية املتبادلة الواردة يف االتفاقية الدولية لقمع متو تتسم أحكام امل  )٥٥٢( يل اإلرهاب 

لدولية لقمع متويل اإلرهاب، ايتعلق الكثري منها بكل من املســـــــــــــــاعدة املتبادلة وتســــــــــــــليم املطلوبني. انظر االتفاقية 
  تبادلة جممعة يف مادة واحدة.حكام املساعدة القانونية امل. واحلالة األعم أن تكون أ١٦-١٢) و٥(الفقرة  ٧  املواد
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جلرائم ضـــــد   )٥( وقررت اللجنة أن األحكام األكثر تفصـــــيًال أنســـــب ملشـــــاريع املواد املتعلقة 
اإلنسانية. وتوفر هذه األحكام إرشادات شاملة للدول، وهي مفيدة بوجه خاص عندما ال توجد 

. وعالوًة )٥٥٣(طالبة والدولة املتلقية للطلبمعاهدة بشــــــأن تبادل املســــــاعدة القانونية بني الدولة ال
لتســـليم والواردة يف مشـــروع املادة  ، ١٣على ذلك، وكما هو احلال يف األحكام املفصـــلة املتعلقة 

ملســـــــــــــــاعدة القانونية املتبادلة مقبولة لدى الدول. فعلى ســـــــــــــــبيل  ثبت أن هذه األحكام املتعلقة 
األمم املتحــدة ملكــافحــة اجلرميــة املنظمــة عرب الوطنيــة  املثــال، بلغ عــدد الــدول األطراف يف اتفــاقيــة

دولــة طرفــاً وعــدد الــدول األطراف يف اتفــاقيــة األمم  ١٨٧، ٢٠١٧حىت متوز/يوليــه  ٢٠٠٠لعــام 
دولــة طرفــاً. ومل تتقــدم أي دولــة طرف بتحفظ  ١٨١، ٢٠٠٣املتحــدة ملكــافحــة الفســــــــــــــــاد لعــام 

ا اعرتاضــاً على الصــياغة املســتخدمة يف املادة املت ملســاعدة القانونية املتبادلة أو على مضــمو علقة 
إلضــــافة إىل ذلك، تطبق ســــلطات إنفاذ القانون الوطنية هذه األح كام يف أي من االتفاقيتني. و

وورد شرحها يف العديد من األدلة واملوارد األخرى، مثل تلك الصادرة عن مكتب بصفة منتظمة، 
ملخدرات واجل   .)٥٥٤(رميةاألمم املتحدة املعين 

ية األمم املتحدة من اتفاق ٤٦ومشــروع املرفق على شــاكلة املادة  ١٤وصــيغ مشــروع املادة   )٦(
حية هيكلية، ر ٢٠٠٣ملكافحة الفســــــــــــــاد لعام  أت اللجنة أن ، ولكن مع بعض التعديالت. ومن 

يف مشــــــروع  ، بينما تُدرَجمن املفيد أن تُدرَج يف منت مشــــــاريع املواد أحكاٌم تنطبق يف مجيع الظروف
قانونية بني الدولة الطالبة املرفق أحكاٌم ال تنطبق إال يف حال عدم وجود معاهدة لتبادل املساعدة ال
ل التعاون. ويســـــــاعد هذا والدولة املتلقية للطلب أو عندما يُعد تطبيق مشـــــــروع املرفق مفيداً لتســـــــهي

فســــــه جتميع األحكام ن الوقت األمر على احلفاظ على قدر من التوازن يف مشــــــاريع املواد، ويتيح يف
إلضـــــــ افة إىل ذلك، وعلى اليت ال تنطبق إال يف حاالت معينة يف مكان واحد (مشـــــــروع املرفق). و

ه، جرى تنقيح بعض أحكام املادة    خر أو حذفها.آأو نقلها إىل موضع  ٤٦النحو املبني أد
ن ١٤من مشـــــــــــروع املادة  ١تُنشـــــــــــئ الفقرة   )٧( تقّدم الدول األطراف  التزاماً عاماً يقضـــــــــــي 
فيما خيص اجلرائم اخلاضـــــــــعة  "بعضـــــــــها إىل بعض أكرب قدر ممكن من املســـــــــاعدة القانونية املتبادلة"

من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  ٤٦من املادة  ١ملشـــاريع املواد هذه. والنص مطابق حرفياً للفقرة 
ستثناء اإلشارة إىل "اجلرائم املشمولة مبشا)٥٥٥(الفساد ريع املواد هذه". ومما جيدر ذكره أن الدول ، 

وحدها، بل أيضـــــــــــــاً يف  "التحقيقأعمال "ملزمة بتقدمي هذه املســـــــــــــاعدة بعضـــــــــــــها إىل بعض ال يف 
. وبذلك، يكون القصـــــــد من االلتزام ضـــــــمان تدعيم األهداف "واإلجراءات القضـــــــائية "املقاضـــــــاة"

  الدول يف مجيع مراحل عملية إنفاذ القانون. العامة ملشاريع املواد هذه عن طريق التعاون الشامل بني
هذا التعاون يف الســـــــــــــــياق احملدد ملســـــــــــــــؤولية  ١٤من مشـــــــــــــــروع املادة  ٢وتتناول الفقرة   )٨(

ســــــــــــتخدام معيار خمتلف عن املعيار الوارد يف الفقرة  . فهذا التعاون ١األشــــــــــــخاص االعتباريني، 
قوانني الدولة املتلقية للطلب ما هو مناســـــــــــــب من يقوم حصـــــــــــــراً "على أمت وجه ممكن مبقتضـــــــــــــى 

__________ 

ملخدرات واجلرمية، ا  )٥٥٣( ملتحدة ملكافحة الفســــــــــــــاد: التجرمي حالة تنفيذ اتفاقية األمم انظر مكتب األمم املتحدة املعين 
  . ٢٠٧-٢٠٦و ١٩٠)، الصفحات ٢٠١٥(نيويورك، األمم املتحدة،  وإنفاذ القانون والتعاون الدويل

  أعاله.  ٥٠٢انظر احلاشية   )٥٥٤(
ف بعضــــــــها إىل بعض أكرب قدر ("تقدم الدول األطرا ١، الفقرة ٤٦اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــــــاد، املادة   )٥٥٥(

جلرائم املشــــــمولة ممكن من املســــــاعدة القانونية املتبادلة يف التحقيقات واملالحقات واإلجراءات القضــــــا ئية املتصــــــلة 
؛ ١، الفقرة ١٨ الوطنيـة، املـادة انظر أيضـــــــــــــــاً اتفـاقيـة األمم املتحـدة ملكـافحـة اجلرميـة املنظمـة عرب ـذه االتفـاقيـة").

؛ واالتفاقية ١، الفقرة ٧لية، املادة واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشـــــــــروع يف املخدرات واملؤثرات العق
  . ١، الفقرة ١٢الدولية لقمع متويل اإلرهاب، املادة 
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ن النظم القــانونيــة الوطنيــة ختتلف  ــا". وميثــل هــذا املعيــار اعرتافــًا  ــا وترتيبــا ــا واتفــاقــا ومعــاهــدا
اختالفاً كبرياً يف معاملة األشـــخاص االعتباريني فيما خيص اجلرائم، وهي اختالفات أفضـــت أيضـــاً 

لنظر إىل تلك االختالفات، جيب أن ٦من مشـــــــــــروع املادة  ٨ إىل الصـــــــــــيغة الواردة يف الفقرة . و
  تكون املساعدة القانونية املتبادلة يف هذا السياق مشروطة مبدى إمكانية هذا التعاون.

من  ٤٦من املادة  ٢يطابق حرفياً الفقرة  ١٤من مشـــــــــــــــروع املادة  ٢ويكاد نص الفقرة   )٩(
ســــــتثناء عبارة "وغري القضــــــائية" اليت )٥٥٦(٢٠٠٣ام ملكافحة الفســــــاد لعاتفاقية األمم املتحدة   ،
" فيما خيص وغري القضــــائيةواإلجراءات القضــــائية  واملقاضــــاةالتحقيق أعمال أضــــيفت إىل عبارة "

لنظر إىل أن  ب عليها شــــــــــــــخص اعتباري. واعُترب هذا التغيري مفيداً  اجلرائم اليت جيوز أن ُحياســــــــــــــَ
وجيهـــًة، يف بعض النظم القـــانونيـــة الوطنيـــة، فيمـــا يتعلق أنواعـــًا أخرى من اإلجراءات قـــد تكون 

  ألشخاص االعتباريني، مثل اإلجراءات اإلدارية.
أنواع املســـــــاعدة اليت جيوز طلبها. وقد صـــــــيغت  ١٤من مشـــــــروع املادة  ٣وتعدد الفقرة   )١٠(

املذكورة يف أنواع املســــــــــاعدة هذه بعبارات عامة، وهي يف معظم النواحي، تكّرر أنواع املســــــــــاعدة 
املتعّلقة بتســـــــــليم املطلوبني.  )٥٥٨(واملعاهدات الثنائية )٥٥٧(العديد من املعاهدات املتعددة األطراف

ّم  التحقيق أعمال والواقع أن هذه العبارات عامة مبا فيه الكفاية لتشــمل أنواع املســاعدة اليت قد 
جالت الشرطة وسجالت يف جرمية ضد اإلنسانية، مبا يف ذلك طلب احلصول على س واملقاضاة

األجهزة األمنية؛ وملفات احملاكم؛ وسجالت املواطنة واهلجرة والوالدة والزواج والوفاة؛ والسجالت 
ت االســــتدالل البيولوجي. والقائمة ليســــت حصــــرية،  الصــــحية؛ ومواد االســــتدالل اجلنائي؛ وبيا

جامعًا يتعّلق   إذ ا تتضـــــــــــــــّمن يف الفقرة الفرعية (ي) حكماً  نوع آخر من املســـــــــــــــاعدة  أي" بإ
  . "يتعارض مع القانون الوطين للدولة املتلقية للطلب ال

__________ 

لقانونية املتبادلة على أمت وجه ممكن ا("تُقدَّم املســـاعدة  ٢، الفقرة ٤٦اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـاد، املادة   )٥٥٦(
ا ذات  ا وترتيبا ا واتفاقا لتحقيقات امبقتضــــــــى قوانني الدولة الطرف متلقية الطلب ومعاهدا لصــــــــلة، فيما يتعلق 

جلرائم اليت جيوز أن حتاســب عليها شــخصــيةواملالحقات واإلجراءات القضــائية اخل  ٢٦اعتبارية، وفقاً للمادة  اصــة 
مم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة ). وأثناء املفاوضات على اتفاقية األفاقية، يف الدولة الطرف الطالبة"من هذه االت

العتباريني، وال سيما اشخاص ، دفعت مسألة تنوع املمارسات الوطنية بشأن مسؤولية األ٢٠٠٠عرب الوطنية لعام 
ألشــــــــــــــخاص يف القضــــــــــــــا اجلنائية، عدة وفود إىل اقرتاح نص حمدد عن املســــــــــــــاعدة القانونية املتبا دلة فيما يتعلق 

اية املطاف بوصـــــــفه الفقرة  . وأثناء املفاوضـــــــات الالحقة ١٨من املادة  ٢االعتباريني، وهو النص الذي اعُتمد يف 
ملســـــاعدة  ، طُرحت ثالثة اقرتاحات بشـــــأن٢٠٠٣ة ملكافحة الفســـــاد لعام على اتفاقية األمم املتحد النص املتعلق 

ألشـــــــــــــخاص القانونية املتبادلة، مل يتضـــــــــــــمن أحدها حكماً صـــــــــــــرحياً عن املســـــــــــــاعدة القانونية املتبا دلة فيما يتعلق 
؛ الصـــفحات ملكافحة الفســـاد ة. األعمال التحضـــريية للمفاوضـــات الرامية إىل وضـــع اتفاقية األمم املتحداالعتباريني

حب هذا االقرتاح (املرجع ن٥، احلاشـــية ٤٠٩-٤٠٥ ، ٤٠٩فســـه، الصـــفحة . ويف االجتماع التفاوضـــي الثاين، ســـُ
اية األمر إىل اعتماد الفقرة ٧احلاشية    .٤٦املادة  من ٢)، ما أفضى يف 

 ,Inter-American Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters (Nassauانظر، على سبيل املثال،   )٥٥٧(

23 May 1992), Organization of American States, Treaty Series, No. 75 و؛ ٧، املـــادةAssociation of 

Southeast Asian Nations (ASEAN) Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Kuala 

Lumpur, 29 November 2004), United Nations, Treaty Series, vol. 2336, No. 41878, p. 271 ١، املادة ،
؛ ٢، الفقرة ٧ؤثرات العقلية، املادة ؛ واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشـــــــروع يف املخدرات وامل٢الفقرة 

  .٣ ، الفقرة١٨واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، املادة 
، قرار اجلمعية ١٩٩٠لعام  انظر، على ســـــــــــــبيل املثال، املعاهدة النموذجية لتبادل املســـــــــــــاعدة يف املســـــــــــــائل اجلنائية  )٥٥٨(

املعــاهــدة املربمــة بني و ؛ ٢، الفقرة ١، املرفق، املــادة ١٩٩٠كــانون األول/ديســــــــــــــمرب   ١٤املؤرخ  ٤٥/١١٧ العــامــة
ت املتحدة األمريكية واالحتاد الروســــي بشــــأن   ١٧ املســــائل اجلنائية (موســــكو، يفاملســــاعدة القانونية املتبادلة الوال

  .٢، املادة United Nations, Treaty Series, vol. 2916, No. 50780، )١٩٩٩حزيران/يونيه 
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من اتفاقية األمم املتحدة  ٤٦من املادة  ٣على شـــــــــــاكلة الفقرة  ٣وقد صـــــــــــيغت الفقرة   )١١(
. ومبوجــب االتفــاقيــة، تُعترب أي معــاهــدة ثنــائيــة متعّلقــة بتبــادل ٢٠٠٣ملكــافحــة الفســــــــــــــــاد لعــام 

، عموماً، ٣بني الدول األطراف تفتقر إىل أشـــــــــــكال التعاون املبينة يف الفقرة املســـــــــــاعدة القانونية 
. وأدخلت اللجنة بعض التعديالت )٥٥٩("من التعاونتكّملها تلقائياً تلك األشـــــــــــــــكال "معاهدًة 

لنظر إىل أن ١٤من مشـــــــــــــــروع املــادة  ٣، ألغراض الفقرة ٤٦من املــادة  ٣على نص الفقرة   ،
  مشاريع املواد هذه تنصب على اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية ال الفساد. 

ة لغرض وأضـــــــيفت فقرة فرعية جديدة (أ) لتســـــــليط الضـــــــوء على املســـــــاعدة القانونية املتبادل  )١٢(
م اجلرائم، وحســـــــــــب االقتضـــــــــــاء، الضـــــــــــحا  "حتديد هوية ومكان وجود األشـــــــــــخاص املدعى ارتكا

يتعلق   الشـــهود أو غريهم" وعبارة "حســـب االقتضـــاء" تقر بضـــرورة مراعاة شـــواغل اخلصـــوصـــية فيما  أو
ا تشــــــمل اخلرباء أو األ فراد لضــــــحا والشــــــهود وغريهم، يف حني أن كلمة "غريهم" ينبغي فهمها 

شخص مدعى ارتكابه جرمية. وُعدلت أيضاً الفقرة  مقاضاةاآلخرين الذين يساعدون يف التحقيق أو 
لتداول بواســــــــــــــطة  الفرعية (ب) إلدراج إمكانية تقدمي دولة من الدول املســــــــــــــاعدة القانونية املتبادلة 

لنظر إىل الفيديو ألغراض احلصـــول على شـــهادة أو أدلة أخرى من األشـــخاص. واعُترب هذا من اســـباً 
تزايد اســــتخدام هذا النوع من الشــــهادات وما له من مزا إلنفاذ القانون على صــــعيد عرب وطين، كما 

. أما الفقرة الفرعية (ه)، اليت جتيز للدولة )٥٦٠(من مشـــــــروع املرفق ١٦هو معرتف به أيضـــــــاً يف الفقرة 
واملواقع"، فقد ُعدلت للتأكيد على القدرة على طلب املســــاعدة القانونية املتبادلة يف "فحص األشــــياء 

لنظر إىل أمهية هذه األدلة (مثل اســـــــتخراج  جلرائم ضـــــــد اإلنســـــــانية،  مجع األدلة العدلية فيما يتعلق 
  اجلثث وفحص املقابر) يف التحقيق الكامل يف هذه اجلرائم.

 احلصــــول على "أصــــول وُعّدلت الفقرة الفرعية (ز)، اليت جتيز للدولة طلب املســــاعدة يف  )١٣(
املستندات والسجالت ذات الصلة أو نسخ مصدَّقة منها"، حلذف القائمة التوضيحية الواردة يف 

ا تركز تركيزاً مفرطاً على )٥٦١(٢٠٠٣املتحدة ملكافحة الفســـــــــــــــاد لعام  األمماتفاقية  ، اليت رئي أ
جلرائم ضـــــــــــــد الســـــــــــــجالت املالية. ويف حني أن تلك الســـــــــــــجالت قد تكون وجيهة فيما يتعل ق 

اإلنســــــانية، فإن أنواعاً أخرى من الســــــجالت (مثل شــــــهادات الوفاة وتقارير الشــــــرطة) يرجَّح أن 
تضـــــــاهيها بل أن تفوقها أمهية. وهناك أيضـــــــاً نوعان من أنواع املســـــــاعدة املدرجة يف اتفاقية األمم 

مل يدَرجا،  - )٥٦٢(يف الفقرتني الفرعيتني (ي) و(ك) - ٣٢٠٠املتحدة ملكافحة الفســـــــــــــــاد لعام 
ســـــرتداد املوجودات، وهي أحكام مل  ما يشـــــريان إىل أحكام مفصـــــلة يف تلك االتفاقية تتعلق  أل

  تدرَج يف مشاريع املواد هذه. 

__________ 

(الذي يشري أيضاً إىل  ٦٠٥رة ، الفق١٧٠، الصفحة الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  )٥٥٩(
  ضافية). ألمر قد يقتضي، يف بعض النظم القانونية، سن تشريع تعديلي إلدراج أسس تعاون إأن ا

ً  جييز هذا احلكم للدولة "عقد جلســــة اســــتماع عن طريق التداول بواســــطة الفيديو، إذا مل  )٥٦٠( يكن ممكناً أو مســــتصــــو
من  ١٨لفقرة إىل الفقرة اســـــتند هذه مثول الشـــــخص املعين شـــــخصـــــياً يف اإلقليم اخلاضـــــع لوالية الدولة الطالبة". وت

  من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.  ٤٦املادة 
ســــــتندات والســــــجالت ذات "(و) تقدمي أصــــــول امل ٣، الفقرة ٤٦اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــــاد، املادة   )٥٦١(

ملنشآت التجارية، أو نسخ ات أو االصلة، مبا فيها السجالت احلكومية أو املصرفية أو املالية أو سجالت الشرك
  مصّدقة منها"). 

ت اجلرمية وفقاً ألحكام الفصــــل ("(ي) اســــتبانة عائدا ٣، الفقرة ٤٦اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــاد، املادة   )٥٦٢(
ن الفصــــــــل اخلامس م ألحكام اخلامس من هذه االتفاقية وجتميدها واقتفاء أثرها؛ و(ك) اســــــــرتداد املوجودات، وفقاً 

الجتار غري املشــــــروع يف املخدرات ). وهذه األحكام ال ترد أيضــــــاً يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اهذه االتفاقية"
  . ٢٠٠٠ظمة عرب الوطنية لعام وال يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املن ١٩٨٨واملؤثرات العقلية لعام 
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تذكر يف عبارة واحدة  ٢٠٠٣ورغم أن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـــــــــــــاد لعام   )١٤(
بت اللجنة نقل كلمة "جتميد" إىل الفقرة ، استنس)٥٦٣("تنفيذ عمليات التفتيش واحلجز والتجميد"

الفرعية (ح)، اليت تتناول حصائل اجلرمية، حبيث صار نصها كما يلي: "حتديد حصائل اجلرمية أو 
املمتلكات أو األدوات أو األشــــياء األخرى أو اقتفاء أثرها أو جتميدها ألغراض إثباتية أو ســــواها 

غراض" بغية اســـــتيعاب األغراض ذات الطابع من األغراض". وأضـــــيفت عبارة "أو ســـــواها من األ
.   غري اإلثبايت، مثل إعادة املمتلكات إىل الضحا

على أنــه "ال جيوز للــدول أن ترفض تقــدمي املســــــــــــــــاعــدة  ١٤من املــادة  ٤وتنص الفقرة   )١٥(
امب عمالً القانونية املتبادلة  يف  شروع املادة هذا حبجة السرية املصرفية". وتستخَدم هذه الصيغة ذا

، وترد صـــيغة )٥٦٤(٢٠٠٣من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـاد لعام  ٤٦من املادة  ٨الفقرة 
. ويف )٥٦٥(مماثلة يف معاهدات أخرى متعددة األطراف وثنائية تتعلق بتبادل املســـــــــــــــاعدة القانونية
لنظر إىل أن اجلرائم  املعنية يرجَّح حني أن هذا احلكم قد ال يلزم عادًة يف مشـــــــــــــــاريع املواد هذه، 

أال تكون ذات طابع مايل، فإن جرمية ضد اإلنسانية قد ختلق وضعاً تتعرض فيه األصول للسرقة، 
ذه األصــول قّيمًة، ال إلثبات اجلرمية فحســب  وتكون فيه املســاعدة القانونية املتبادلة فيما يتعلق 

. ويف حني أن نص احل ا إىل الضــــــحا كم يشــــــري إىل الســــــرية بل الســــــرتداد تلك األصــــــول وإعاد
"املصرفية"، فإن املقصود منه أن يشمل مجيع املؤسسات املالية سواٌء اعُتربت، تقنياً، مصارف أو 

  .)٥٦٦(غري مصارف
على أن "تنظر الدول، حســــــــــب االقتضــــــــــاء، يف إمكانية  ١٤من املادة  ٥وتنص الفقرة   )١٦(

اض مشــــــــــروع املادة هذا أو تضــــــــــع عقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف تؤدي أغر 
من  ٣٠أحكامه موضع النفاذ العملي أو تعززها". ولئن كان هذا احلكم، الذي يستند إىل الفقرة 

ختاذ أي )٥٦٧(٢٠٠٣من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـــاد لعام  ٤٦املادة  ، ال يلزم الدول 
برام معاهدات متعددة األطراف إجراء معني يف هذا الصــــــدد، فإنه يشــــــجع الدول على النظر يف إ

  .١٤أو ثنائية إضافية لتحسني تنفيذ املادة 
نــه جيوز للــدولــة أن حتيــل معلومــات إىل دولــة  ١٤من مشـــــــــــــــروع املــادة  ٦وتقّر الفقرة   )١٧(

أخرى، حىت يف حالة عدم وجود طلب رمسي، إذا كان يُعتقد أن ذلك ميكن أن يســــــــــــــاعد الدولة 
واإلجراءات القضــائية أو إمتامها بنجاح، أو ميكن  واملقاضــاةلتحقيق اعمال األخرى على القيام 

__________ 

  (ج).٣، الفقرة ٤٦املادة  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،  )٥٦٣(
ن  ،١٧١، الصــــــــــفحة الدليل التشــــــــــريعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــــــــادانظر   )٥٦٤( ؛ ٦١٢و ٦١١الفقر

  .١٩٥و ١٩٠و ١٦٠، الصفحات حالة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادو
 ،٧  املادة خدرات واملؤثرات العقلية،االجتار غري املشـــروع يف املانظر، على ســـبيل املثال، اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة   )٥٦٥(

؛ واالتفاقية الدولية لقمع ٨، الفقرة ١٨؛ واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، املادة ٥الفقرة 
، ٤املـادة  ئـل اجلنـائيـة،ســـــــــــــــا؛ واملعـاهـدة النموذجيـة لتبـادل املســـــــــــــــاعـدة يف امل٢، الفقرة ١٢متويـل اإلرهـاب، املـادة 

  . ٥الفقرة  ،٣، املادة ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Mattersو؛ ٢  الفقرة
لتذرع على عدم ١٩٩٠تشــــــــري املعاهدة النموذجية لتبادل املســــــــاعدة يف املســــــــائل اجلنائية لعام   )٥٦٦(  رفض املســــــــاعدة 

ة". املعاهدة النموذجية لتبادل املســاعد بســرية ، ٤ة يف املســائل اجلنائية، املادة "املصــارف واملؤســســات املالية املشــا
نه يشمل املؤسسات املالية  . بيد أن معظم املعاهدات تشري حصراً إىل "السرية املصرفية"، وهو ما يفسر٢الفقرة 

  .١٢١، الصفحة الفساد اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة حالة تنفيذاألخرى أيضاً. انظر، على سبيل املثال، 
م املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة . انظر اتفاقية األم٣٠، الفقرة ٤٦اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـــــــــاد، املادة   )٥٦٧(

ملخدرات واملؤثرات املشــــــــــــــروع يف ا ؛ واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري٣٠، الفقرة ١٨عرب الوطنية، املادة 
  . ٢٠، الفقرة ٧العقلية، املادة 
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أن تفضـــي إىل تقدمي الدولة األخرى طلباً رمسياً. وإذا كان هذا احلكم مبتكراً عندما اســـُتخدم أول 
، فإنه اســـــتُنســـــخ يف ٢٠٠٠مرة يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية لعام 

. ويرد هذا )٥٦٨(٢٠٠٣من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـــــــــــاد لعام  ٤٦ن املادة م ٤الفقرة 
احلكم بعبارة اســــــتنســــــابية، إذ إنه ينص على أن الدولة "جيوز" أن حتيل معلومات، وهو مشــــــروط 
ذا  ا الوطين". ويف املمارســــــــــــة العملية، كثرياً ما تقوم الدول  كذلك بعبارة "دون مســــــــــــاس بقانو

  .)٥٦٩(التبادل غري الرمسي للمعلوماتالنوع من 
 ٢٠٠٠ويف كــل من اتفــاقيــة األمم املتحــدة ملكــافحــة اجلرميــة املنظمــة عرب الوطنيــة لعــام   )١٨(

أحكاٌم إضافية تقدم مزيداً من التفاصيل عن  ٢٠٠٣واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد لعام 
مفيـــدة يف بعض الظروف، فقـــد  . وإذا كـــانـــت هـــذه التفـــاصـــــــــــــــيـــل)٥٧٠(معـــاملـــة املعلومـــات احملـــالـــة

كافية إلرســــــــــاء   ١٤من مشــــــــــروع املادة  ٦اللجنة، ألغراض مشــــــــــاريع املواد هذه، أن الفقرة  رأت
  أساس هذا التعاون.

وأي معاهدة  ١٤العالقة بني مشــــــــــــروع املادة  ١٤من مشــــــــــــروع املادة  ٧وتتناول الفقرة   )١٩(
أن  ٧والدول املتلقية للطلب. وتوضــــــح الفقرة قائمة لتبادل املســــــاعدة القانونية بني الدول الطالبة 

اللتزامــات النــاشـــــــــــــــئــة عن أيــة معــاهــدة أخرى، ثنــائيــة  "أحكــام مشـــــــــــــــروع املــادة هــذا [ال متس] 
متعددة األطراف، حتكم أو ســــــــــــتحكم، كلياً أو جزئياً، املســــــــــــاعدة القانونية املتبادلة، على أن   أو

قدراً أكرب من املســـــــــــــــاعدة القانونية املتبادلة". أحكام مشـــــــــــــــروع املادة هذا تنطبق إذا كانت توفر 
ن أي معاهدة أخرى لتبادل املســــــــــاعدة القانونية تكون قائمة بني  وبعبارة أخرى، يســــــــــتمر ســــــــــر

إذا كانت هذه األحكام تنص على مستوى  ١٤الدولتني، على أن تكملها أحكام مشروع املادة 
من  ٦نص هذا احلكم إىل صـــــــــــيغة الفقرة . ويســـــــــــتند )٥٧١(أعلى من املســـــــــــاعدة القانونية املتبادلة

، لكنه يضـــــــــــــــيف عبارة )٥٧٢(٢٠٠٣من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـــــــــــــاد لعام  ٤٦  املادة

__________ 

  .٤، الفقرة ١٨اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، املادة   )٥٦٨(
  .١٩٤، الصفحة حالة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  )٥٦٩(
؛ واتفـاقيـة األمم املتحـدة ملكـافحـة ٥، الفقرة ١٨نيـة، املـادة اتفـاقيـة األمم املتحـدة ملكـافحـة اجلرميـة املنظمـة عرب الوط  )٥٧٠(

جلرميــة املنظمــة عرب الوطنيــة، . ويف أثنــاء اعتمــاد اتفــاقيــة األمم املتحــدة ملكــافحــة ا٥، الفقرة ٤٦الفســــــــــــــــاد، املــادة 
بتقدمي القيام تلقائياً  أوضــــــــــــــحت مذكرة تفســــــــــــــريية رمسية أنه: "(أ) عندما تنظر الدولة الطرف فيما إذا كان جيدر
لغ احلســــاســــية أو عندما تنظر يف فرض قيود صــــارمة على اســــتخدام امل علومات املقدمة على معلومات ذات طابع 

عندما   ة املتلقية احملتملة؛ (ب)هذا النحو، يُرى أن من املستصوب أن تتشاور الدولة الطرف املعنية مسبقاً مع الدول
ة، ال  قتضــــى هذا احلكميكون لدى الدولة الطرف اليت تتلقى املعلومات مب  يتوجب عليها أن متتثل معلومات مشــــا

  .٣٧، الفقرة A/55/383/Add.1املرسلة".   ألي تقييدات تفرضها الدولة
)٥٧١(  Yearbook…1972, vol. II, p. 321 اليت تؤكد، فيما يتعلق حبكم مم ١٠من املادة  ١، شـــرح الفقرة) اثل يف مشـــاريع

خاص املتمتعني حبماية دولية واملعاقبة املوظفني الدبلوماسيني وغريهم من األش ضداملواد املتعلقة مبنع اجلرائم املرتكبة 
ع العديد من املعاهدات الثنائية ول وموضو عليها: "كانت املساعدة املتبادلة يف املسائل القضائية شاغالً مستمراً للد

ول األطراف يف مشـــــاريع املواد واملتعددة األطراف. وااللتزامات الناشـــــئة عن أي من هذه املعاهدات القائمة بني الد
  هذه حمفوظة كاملة مبقتضى هذه املادة").

اللتزامات ن متس أح. ("ال جيوز أ٦، الفقرة ٤٦اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـــــــــــــاد، املادة   )٥٧٢( كام هذه املادة 
، املســـــاعدة القانونية زئياً جالناشـــــئة عن أي معاهدة أخرى، ثنائية أو متعددة األطراف، حتكم أو ســـــتحكم، كلياً أو 

، ٧  ملخدرات واملؤثرات العقلية، املادةا). انظر أيضــاً اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشــروع يف املتبادلة"
  .٦، الفقرة ١٨؛ واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، املادة ٦فقرة ال
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 ٤٦من املادة  ٦شـــــــــــرطية صـــــــــــرحية هي عبارة "على أن" لإلشـــــــــــارة إىل ما هو ضـــــــــــمين يف الفقرة 
  . )٥٧٣(واألحكام املماثلة

تطبيق مشــــــــــــروع املرفق، الذي يشــــــــــــكل جزءاً  ١٤من مشــــــــــــروع املادة  ٨وتتناول الفقرة   )٢٠(
من  ٤٦من املادة  ٧، اليت تســــــــــتند إىل الفقرة ٨يتجزأ من مشــــــــــاريع املواد هذه. وتنص الفقرة  ال

 على أن يطبق مشـــــــــــروع املرفق عندما ،)٥٧٤(٢٠٠٣اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـــــــــاد لعام 
الطالبة والدولة املتلقية للطلب. وبذلك، توجد معاهدة لتبادل املســــــــــــــاعدة القانونية بني الدولة  ال
ينطبق مشــــــروع املرفق عند وجود معاهدة لتبادل املســــــاعدة القانونية بني الدولة الطالبة والدولة  ال

أن الــدولتني ميكنهمــا االتفــاق على تطبيق أحكــام  ٨املتلقيــة للطلــب. ومع ذلــك، تالحظ الفقرة 
، وتشجَّعان على تطبي   قها إذا كان ذلك يسهل التعاون.مشروع املرفق، إن شاء

املتعلقة بتســــــــــــليم املطلوبني، قررت اللجنة أن ال لزوم  ١٣وكما يف حالة مشــــــــــــروع املادة   )٢١(
من  ٤٦من املادة  ٩، كما هو وارد يف الفقرة ١٤دراج شرط ازدواجية التجرمي يف مشروع املادة إل

رِّف مشــــــــــــــاريع املواد هذه املتعلقة . وتع)٥٧٥(٢٠٠٣اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــــــــــــاد لعام 
، واســــتناداً إىل ذلك التعريف، تقضــــي يف ٣جلرائم ضــــد اإلنســــانية هذه اجلرائم يف مشــــروع املادة 

عتبار ٦من مشروع املادة  ٣إىل  ١الفقرات  جرائم يف القانون اجلنائي  "اجلرائم ضد اإلنسانية"، 
واجية التجرمي تلقائياً يف حالة طلب املساعدة الوطين لكل دولة. وبذلك، ينبغي استيفاء شرط ازد

  القانونية املتبادلة مبوجب مشاريع املواد هذه.

    ١٥املادة 
  تسوية املنازعات

ق مشـــاريع تطبي  تســـعى الدول إىل تســـوية املنازعات املتعلقة بتفســـري أو  -١    
  .املواد هذه عن طريق التفاوض

شاريع متطبيق   أكثر بشأن تفسري أو ي نـــــــــــــزاع بني دولتني طرفني أوأ  -٢    
أي دولــة  على طلــب ، بنــاءً يُعرضتتــأتى تســـــــــــــــويتــه عن طريق التفــاوض،  املواد هــذه ال

عرضــــــــــــــــه  تتفق تلــك الــدول على مل  حمكمــة العــدل الــدوليــة، مــا علىتلــك الــدول،  من
  .التحكيم على

__________ 

ملشـــــروع يف املخدرات واملؤثرات الشـــــروح على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري اانظر، على ســـــبيل املثال،   )٥٧٣(
وى من املســــــاعدة يف االتفاقية توفري مســــــت (ومؤدى ذلك أنه عندما تطلب ٢٠-٧، الفقرة ١٧٠الصــــــفحة  العقلية

ملخدرات أعلى من املستوى املنصوص عليه مبقتضى أحكام  عاهدة ثنائية أو متعددة مسياق االجتار غري املشروع 
  ية".). األطراف واجبة التطبيق لتوفري املساعدة القانونية املتبادلة، تسري أحكام االتفاق

؛ ٧، الفقرة ٧ؤثرات العقلية، املادة تحدة ملكافحة االجتار غري املشـــــروع يف املخدرات واملانظر أيضـــــاً اتفاقية األمم امل  )٥٧٤(
الشـــــــروح على اتفاقية . انظر أيضـــــــاً ٧ ، الفقرة١٨واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، املادة 
؛ ٢٣-٧، الفقرة ١٧١لصــــــــــــــفحة ، اثِّرات العقليةاألمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشــــــــــــــروع يف املخدِّرات واملؤ 

  .٦٠٨قرة ، الف١٧١، الصفحة الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادو
عي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة الدليل التشـــــــــــري؛ انظر ٩، الفقرة ٤٦اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـــــــــاد، املادة   )٥٧٥(

ن ترفض هذه الطلبات أ("والدول األطراف هلا مع ذلك اخليار يف  ٦١٦، الفقرة ١٧٢الصـــفحة ، ملكافحة الفســـاد
، بقدر ما يكون ذلك متســـقاً بناًء على عدم توافر ازدواجية التجرمي. ويف الوقت نفســـه، يتعني على الدول األطراف

   قسري".).راء غريمع املبادئ األساسية لنظمها القانونية، أن تقدم املساعدة اليت تنطوي على إج
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ــا ال  -٣     لف تعترب  جيوز لكــل دولــة أن تُعلن أ من  ٢قرة نفســـــــــــــــهــا ملزمــة 
لفقرة  وال .اهذ مشـــــــــــــروع املادة من مشـــــــــــــروع  ٢تكون الدول األطراف األخرى ملزمة 

ً من هذا القبيل. ااملادة هذ   جتاه أي دولة طرف تصدر إعال
وع من مشـــــــــــــر  ٣وفقاً للفقرة  صـــــــــــــدرت إعالً جيوز ألي دولة طرف أ  -٤    

 يف أي وقت. اإلعالن أن تسحب ذلك ااملادة هذ

  شرحال
تسوية املنازعات املتعلقة بتفسري أو تطبيق مشاريع املواد هذه.  ١٥يتناول مشروع املادة   )١(

حاليا التزام على الدول بتســـــــــــوية املنازعات الناشـــــــــــئة بينها حتديدا فيما يتعلق مبنع اجلرائم قع وال ي
هذه املنازعات، حيدث ذلك يف  معاجلةاملرتكبة ضــــــــد اإلنســــــــانية واملعاقبة عليها. وبقدر ما ميكن 

اجلرائم إىل  أشـــريكما .  )٥٧٦(حتديدا هذه اجلرائم ختصال اليت ســـياق التزام يتعلق بتســـوية املنازعات 
يف احملكمة األوروبية حلقوق اإلنســـــــان وحمكمة البلدان األمريكية حلقوق  املرتكبة ضـــــــد اإلنســـــــانية

، وعدم جواز حماكمة الشــــخص )٥٧٧(كمة عادلةحما  احلق يفاإلنســــان عند تقييم مســــائل من قبيل 
  .)٥٨٠(أحكام العفوقانونية ، و )٥٧٩("وال عقوبة إال بقانون ، و"ال جرمية)٥٧٨(على ذات اجلرم مرتني

على أن "تســـــــــعى الدول إىل تســـــــــوية املنازعات  ١٥من مشـــــــــروع املادة  ١تنص الفقرة و   )٢(
املفاوضـــات". وقد صـــيغ هذا النص على املتعلقة بتفســـري أو تطبيق مشـــاريع املواد هذه عن طريق 

وتشـري . )٥٨١(٢٠٠٣من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســاد لعام  ٦٦من املادة  ١غرار الفقرة 
حلكم املماثل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب  األعمال التحضـــــــــريية املتصـــــــــلة 

__________ 

 ســياق الدعاوى الفرعية اليت يفأمام حمكمة العدل الدولية  اإلنســانية ضــداجلرائم املرتكبة على ســبيل املثال، ظهرت   )٥٧٦(
لوســـــــــــائل الســـــــــــلميةاالتفاقية األوروبية لتســـــــــــو حركتها إيطاليا يف القضـــــــــــية اليت رفعتها أملانيا يف إطار   ية املنازعات 

ت ( ١٩٥٧  لعام  ٦عية، احلكم الصــــادر يف (أملانيا ضــــد إيطاليا)، الدعوى الفر  ضــــائيةقالدول من الوالية الحصــــا
هذا  ). بيد أن احملكمة خلصــــــت يفI.C.J. Reports 2010, p. 310, at pp. 311–312, para. 3، ٢٠١٠متوز/يوليه 

االتفاقية األوروبية بل دخول قدة املثال إىل أنه مبا أن الدعوى الفرعية إليطاليا تتعلق بوقائع وحاالت كانت موجو 
لوسائل السلمية ا ال تدخل يف نطاق والية فحيز النفاذ،  ١٩٥٧نيسان/أبريل  ٢٩املربمة يف  لتسوية املنازعات  إ

 ).٣٠، الفقرة ٣٢١و ٣٢٠احملكمة (املرجع نفسه، يف الصفحتني 
)٥٧٧(  Streletz, Kessler and Krenz v. Germany, Application Nos. 34044/96, 35532/97 and 44801/98, 

Judgment of 22 March 2001, Grand Chamber, European Court of Human Rights  الرأي املطابق للقاضي)
 ,K.-H. W. v. Germany, Application No. 37201/97, Judgment of 22 March 2001و؛ )Loucaidesلوكايدز (

Grand Chamber, European Court of Human Rights, ECHR 2001-II  (مقتطفات) (الرأي املطابق للقاضــــــي
  لوكايدز).

)٥٧٨(  Almonacid-Arellano, Judgment, 26 September 2006  انظر احلاشية)١٥٤أعاله)، الفقرة  ٢٧. 

)٥٧٩(  Kolk and Kislyiy v. Estonia, Application Nos. 23052/04 and 24018/04, Decision on admissibility of 

17 January 2006, European Court of Human Rights, ECHR 2006-1 . 
)٥٨٠(   Barrios Altos v. Peru, Judgment of 14 March 2001 136  انظر احلاشــــــــــــــية)أعاله)  ٤٢٧(concurring 

opinion of Judge Sergio García-Ramírez), para. 13؛ وGelman v. Uruguay, Judgment of 24 February 

2011 (Merits and Reparations), Inter-American Court of Human Rights, Series C, No. 221, paras. 

198 and 210؛ وMarguš v. Croatia, Application No. 4455/10, Judgment of 27 May 2014, Grand 
Chamber, European Court of Human Rights, ECHR 2014 (extracts), paras. 130-136. 

بروتوكول منع وقمع ؛ و ١، الفقرة ٣٥، املادة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية انظر أيضــــــــــــــاً   )٥٨١(
ألشــخاص، وخباصــة النســاء واألطفال، املكمل التفاقية األمم املتح دة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب ومعاقبة االجتار 

  .١ ، الفقرة١٥، املادة الوطنية
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ألشـــــــــــــــخاص، وخباصـــــــــــــــة النســـــــــــــــاء  وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة ٢٠٠٠الوطنية لعام  االجتار 
واألطفال، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، إىل أن هذا احلكم 

لدول على اســـــتنفاد مجيع ســـــبل التســـــوية ل اتشـــــجيععلى أنه يعين واســـــع ال ناهمبعينبغي أن يفهم "
  .)٥٨٢(اللجوء إىل اهليئات اإلقليمية"والوساطة و توفيق ال هاعات، مبا فياالسلمية للنز 

تفسري أو تطبيق مشاريع بشأن نزاع أي  على أن ١٥من مشروع املادة  ٢وتنص الفقرة   )٣(
إىل التســــــــوية اإللزامية للمنازعات. وعلى  العن طريق التفاوض" حي يتهســــــــو تأتى تاملواد هذه "ال ت
قوم لتفاوض، ينبغي للدولة أن تهذا اجراء وســـــــــــــــائل أو فرتة زمنية حمددة إلفرض الرغم من عدم 

. وإذا )٥٨٤(وليس جمرد االحتجــاج على ســـــــــــــــلوك الــدولــة األخرى )٥٨٣(حــاولــة حقيقيــة للتفــاوضمب
ت املفاوضـــات، فإن معظم املعاهدات اليت تتناول اجلرائم املنصـــوص عليها يف القانون الوطين فشـــل

. بيد )٥٨٥(حمكمة العدل الدوليةلى عالنزاع  عرضالتحكيم قبل لســـــــــــــــعي إىل املدَّعية تلزم الدولة 
 ،يف ســياق مشــاريع املواد هذه اليت تتناول اجلرائم ضــد اإلنســانية ،أن اللجنة رأت أن من املناســب

املســـــــألة  عرضأن تنص على اللجوء الفوري إىل حمكمة العدل الدولية، ما مل توافق الدولتان على 

__________ 

ية (املســـــتندات التمهيدية) الســـــجالت الرمس الوطنية، رباللجنة املخصـــــصـــــة لوضـــــع اتفاقية ملكافحة اجلرمية املنظمة ع  )٥٨٢(
)، A/AC.254/33( ٢٠٠٠يه متوز/يول ١٨-١٧ ،ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيةلعملية التفاوض حول اتفاقية 

  .٣٤الفقرة 
ــــــة، انظر   )٥٨٣(  Application of the International Convention on theلالطالع على حتليــــــل ألحكــــــام مشــــــــــــــــــــا

Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Georgia v. Russian Federation), Preliminary 

Objections, Judgment, I.C.J. Reports 2011, p. 70, at p. 132, para. 157  وقد خلصـــــت احملكمة إىل وجوب)
ت مع الطرف املنازع حموجود "حماولة حقيقية، على أقل تقدير، من جانب أحد الطرفني املتنازعني للدخول يف  اد

لتفا (ال يســتوىف ١٥٩، الفقرة ١٣٣اآلخر، بغية تســوية املنازعة")؛ واملرجع نفســه، الصــفحة  وض "الشــرط املســبق 
 Questionsومدة")؛ إال عندما يكون هناك فشل للمفاوضات، أو عندما تصبح املفاوضات عدمية اجلدوى أو جا

relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), Judgment, I.C.J. Reports 

2012, p. 422, at pp. 445-446, para. 57 .ــتحالة مف(ال ميكن فهم الشـــرط رتضـــة للتوصـــل .. على أنه حييل إىل اسـ
 South West Africa Cases (Ethiopia v. South Africa; Liberia v. South Africa), Preliminaryإىل تسوية")؛ و

Objections, Judgment of 31 December 1961, I.C.J. Reports 1962, p. 319, at p. 345  يعين الشــــــــــرط أنه)
  ل معقول ألن تفضي مواصلة املفاوضات إىل تسوية").يوجد احتما  "ال

 Armed Activities on the Territory of the Congo (New Application: 2002)انظر على ســــــــــــــبيـــل املثـــال،   )٥٨٤(
(Democratic Republic of the Congo v. Rwanda), Jurisdiction and Admissibility, Judgment, I.C.J. 

Reports 2006, p. 6, at pp. 40–41, para. 91.  
اتفاقية منع ؛ و ١، الفقرة ٢٠، املادة اتفاقية قمع االســـــــتيالء غري املشـــــــروع على الطائراتانظر، على ســـــــبيل املثال،   )٥٨٥(

، اســــــــــــــيون، واملعاقبة عليهااألشــــــــــــــخاص املتمتعني حبماية دولية، مبن فيهم املوظفون الدبلوم ضـــــــــــــــداجلرائم املرتكبة 
اتفاقية مناهضـــــــــة التعذيب، و ؛ ١ ، الفقرة١٦ ، املادةاالتفاقية الدولية ملناهضـــــــــة أخذ الرهائن؛ و ١ ، الفقرة١٣  املادة
ا، املادة ااالتفاقية املتعلقة بســــــالمة موظفي األمم املتحدة واألفراد و ؛ ١، الفقرة ٣٠املادة  ؛ ١، الفقرة ٢٢ملرتبطني 

لقنابلو  ، فاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاباالتو ؛ ١، الفقرة ٢٠ ملادة، ااالتفاقية الدولية لقمع اهلجمات اإلرهابية 
بروتوكول و  ؛٢، الفقرة ٣٥ية، املادة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنو ؛ ١، الفقرة ٢٤ املادة

ألشــــخاص، وخباصــــة النســــاء واألطفال، املكمل التفاقية األ حدة ملكافحة اجلرمية مم املتمنع وقمع ومعاقبة االجتار 
وتنص . ٢، الفقرة ٦٦اد، املادة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــــــــــــو  ؛٢، الفقرة ١٥ املادة املنظمة عرب الوطنية،

قدم النزاع أوال إىل جلنة من االتفاقية الدولية للقضـــــــــــاء على مجيع أشـــــــــــكال التمييز العنصـــــــــــري على أن ي ٢٢املادة 
لدولية للقضـــاء االتفاقية ا خمصـــصـــة. مصـــاحلةاليت قد حتيل املســـألة بدورها إىل جلنة  القضـــاء على التمييز العنصـــري،

 .٢٢و ١٣-١١على مجيع أشكال التمييز العنصري، املواد 
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دة اجلماعية واملعاقبة عليها تنص على ملنع جرمية اإل ١٩٤٨لى التحكيم. كما أن اتفاقية عام ع
  .)٥٨٦(اللجوء الفوري إىل حمكمة العدل الدولية لتسوية املنازعات

ا ال تعترب كل على أنه "جيوز ل ١٥من مشـــــــــــروع املادة  ٣وتنص الفقرة   )٤( دولة أن تعلن أ
لفقرة  لفقرة ٢نفســـــــها ملزمة  فيما يتعلق " ٢"، ويف هذه احلالة "ال تكون الدول األخرى ملزمة 

معظم املعاهدات اليت تتناول اجلرائم مبوجب القانون الوطين واليت تنص على يز بتلك الدولة. وجت
. )٥٨٧(لمنازعاتلتســــــــوية اإللزامية التســــــــوية املنازعات بني الدول للدولة الطرف االنســــــــحاب من 

فحة الفســـــــــــــــاد من اتفاقية األمم املتحدة ملكا ٦٦من املادة  ٣فعلى ســـــــــــــــبيل املثال، تنص الفقرة 
التوقيع على هـــذه االتفـــاقيـــة أو وقـــت ، أن تعلن على أنـــه "جيوز لكـــل دولـــة طرف ٢٠٠٣  لعـــام

لفقرة  اأو االنضــــمام إليها، أإقرارها التصــــديق عليها أو قبوهلا أو  من  ٢ال تعترب نفســــها ملزمة 
لفقرة  أي دولــة اه جتــمن هــذه املــادة  ٢هــذه املــادة. وال تكون الــدول األطراف األخرى ملزمــة 

يف اتفـاقيـة  دولـة طرفـاً  ١٨١وجـد حـاليـا ت، طرف أبـدت حتفظـا من هـذا القبيـل". وكمـا ذكر آنفـاً 
ا  حتفظاً  منها دولة طرفاً  ٤٢قدمت و ؛ ٢٠٠٣األمم املتحدة ملكافحة الفســـــــــــــــاد لعام  تعلن فيه أ

لفقرة  ال   .)٥٨٨(٦٦من املادة  ٢تعترب نفسها ملزمة 
 وفقاً  دولة أصـــــــدرت إعالً ي على أنه "جيوز أل ١٥املادة  من مشـــــــروع ٤وتنص الفقرة   )٥(

يف أي وقت". وتتضـــــمن املعاهدات  اإلعالن ذلكأن تســـــحب هذه من مشـــــروع املادة  ٣للفقرة 
األخرية اليت تتناول اجلرائم املنصــــــوص عليها يف القانون الوطين واليت تنص على تســــــوية املنازعات 

 من ٤. فعلى ســـــــــــــــبيــل املثــال، تنص الفقرة )٥٨٩(القبيــلمن هــذا  حكمــاً  فيمــا بني الــدول أيضــــــــــــــــاً 
على ما يلي: "جيوز ألي دولة  ٢٠٠٣من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـــاد لعام  ٦٦  املادة

شــعار من هذه املادة أن تســحب ذلك التحفظ يف أي وقت  ٣للفقرة  وفقاً  طرف أبدت حتفظاً 
  ألمم املتحدة".لإىل األمني العام  هيوجّ 

__________ 

ــعة؛ وانظر أيضـــــا   )٥٨٦( دة اجلماعية، املادة التاســـ ، نع اإلرهاب ومكافحتهة ملألفريقياوحدة اتفاقية منظمة الاتفاقية منع اإل
  . ٢قرة ، الف٢٢املادة 

 اتفاقيةو  ؛٢، الفقرة ١٢ اتفاقية قمع االســــــــــــــتيالء غري املشــــــــــــــروع على الطائرات، املادةانظر، على ســــــــــــــبيل املثال،   )٥٨٧(
، بلوماســــــــــيون، واملعاقبة عليهااألشــــــــــخاص املتمتعني حبماية دولية، مبن فيهم املوظفون الد ضــــــــــداجلرائم املرتكبة   منع
اتفاقية مناهضـــــــــة التعذيب، و  ؛٢ ، الفقرة١٦ ، املادةالدولية ملناهضـــــــــة أخذ الرهائناالتفاقية ؛ و ٢، الفقرة ١٣  املادة

ا، املادة  االتفاقية املتعلقة بسالمة موظفي األمم املتحدة واألفرادو  ؛٢، الفقرة ٣٠املادة.   ؛٢الفقرة  ،٢٢املرتبطني 
لقنابلو  ، فاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاباالتو  ؛٢رة ، الفق٢٠ ، املادةاالتفاقية الدولية لقمع اهلجمات اإلرهابية 

بروتوكول و ؛ ٣، الفقرة ٣٥ية، املادة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنو  ؛٢، الفقرة ٢٤ املادة
ألشــــخاص، وخباصــــة النســــاء واألطفال، املكمل التفاقية األ رمية مم املتحدة ملكافحة اجلمنع وقمع ومعاقبة االجتار 

، خاص من االختفاء القســــــــــــــرياالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشــــــــــــــو ؛ ٣، الفقرة ١٥ املادة املنظمة عرب الوطنية،
  .٢، الفقرة ٤٢  املادة

من  ٢لفقرة  "فيما يتعلق ينص على ما يلي: ٦٦من املادة  ٢الفقرة بشـــــــــــــأن  إعالً  أيضـــــــــــــاً قدم االحتاد األورويب   )٥٨٨(
حملكمة العدل الدولية، فإن  من النظام األســــــــاســــــــي ٣٤من املادة  ١للفقرة  اجلماعة إىل أنه وفقاً ، تشــــــــري ٦٦املادة 

 من ٢ة مبوجـــب الفقر  حملكمـــة. ولـــذلـــك،أمـــام ايف الـــدعـــاوى اليت ترفع  للـــدول وحـــدهـــا احلق يف أن تكون أطرافـــاً 
كون نازعات اليت تيف امل من االتفاقية، لن تكون هناك ســــــــــــــوى تســــــــــــــوية املنازعات عن طريق التحكيم ٦٦  املادة

  ".طرفا فيهااجلماعة 
؛ ٤ ، الفقرة٣٥انظر، على ســــــــــــــبيـــل املثـــال، اتفـــاقيـــة األمم املتحـــدة ملكـــافحـــة اجلرميـــة املنظمـــة عرب الوطنيـــة، املـــادة   )٥٨٩(

ألشــــــــــــخاص، وخباصــــــــــــة النســــــــــــاء واألطفال، املكمل التفاقية األمم املتحدة و  بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار 
االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـــــخاص من االختفاء و ؛ ٤ ، الفقرة١٥ املادة حة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،ملكاف

  .٣، الفقرة ٤٢، املادة القسري
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وأُعرب عن رأي مفاده أن مشـــــــاريع املواد هذه ال ينبغي أن تتضـــــــمن نصـــــــاً عن تســـــــوية   )٦(
، ألنه ينتمي إىل فئة األحكام اخلتامية اليت قررت اللجنة عدم إدراجها يف مشـــاريع املواد املنازعات

بشــــــــأن تســــــــوية املنازعات  ١٥هذه. ومن جهة أخرى، أُعرب عن رأي مفاده أن مشــــــــروع املادة 
د الوالية القضائية اإللزامية حملكمة العدل الدولية على غرار املادة التاسعة من اتفاقية ينبغي أن حتد

دة اجلماعية.   منع اإل

  املرفق
لفقرة يطبّ   -١     .١٤من مشروع املادة  ٨ق مشروع املرفق هذا عمًال 

  تسمية سلطة مركزية    
ي طلبات تســـــمي كل دولة ســـــلطة مركزية تســـــند إليها مســـــؤولية وصـــــالحية تلق  -٢  

ختصـــــــــة املإحالتها إىل الســـــــــلطات   املســـــــــاعدة القانونية املتبادلة وتنفيذ تلك الطلبات أو
إقليم خاص ذو نظام مستقل للمساعدة  لتنفيذها. وحيثما كان للدولة منطقة خاصة أو

ا يف تلك  القانونية املتبادلة، جاز هلا أن تســــــمي ســــــلطة مركزية منفصــــــلة تتوىل املهام ذا
إحالتها   لك اإلقليم. وتكفل الســـــــــــــــلطات املركزية تنفيذ الطلبات املتلقاة أوذ  املنطقة أو

تصــة لتنفيذه، خمالســلطة املركزية الطلب إىل ســلطة  حتيل. وحيثما وبطريقة ســليمةبســرعة 
ع تلك الســــــلطة  ختصــــــة على تنفيذ الطلب بســــــرعة وبطريقة ســــــليمة. املعليها أن ُتشــــــجِّ

ســــــم الســــــلطة املركزية املســــــماة هلذا الغرض. كل دولة األمني العام لألمم امل  وتبلغ تحدة 
ا إىل السلطات املركزية  وتُوجه طلبات املساعدة القانونية املتبادلة وأي مراسالت تتعلق 

ق أية دولة يف أن تشـــــرتط توجيه مثل هذه حبميس هذا الشـــــرط   اليت تســـــميها الدول. وال
يف احلاالت العاجلة، وحيثما   ، أماالطلبات واملراســــــالت إليها عرب القنوات الدبلوماســــــية

  تتفق الدولتان املعنيتان، فعن طريق املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية، إن أمكن ذلك.
  إجراءات تقدمي الطلب    

ن تنتج ســــــــــــجًال  م الطلبات كتابةً تقدَّ   -٣   ي وســــــــــــيلة كفيلة  أو، حيثما أمكن، 
ً، بلغـــة مقبولـــة لـــدى الـــدولـــة متلقيـــة الطلـــب، ويف ظروف تتيح لتلـــك الـــدولـــة أن   مكتو

للغة أو  وتبلغتتحقق من صـــــحته.  اللغات املقبولة   كل دولة األمني العام لألمم املتحدة 
يف احلاالت العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان على ذلك، فيجوز   لدى تلك الدولة. أما

ً، على أن تؤكَّ    على الفور. د كتابةً أن تقدَّم الطلبات شفو
  املساعدة القانونية املتبادلة: يتضمن طلب  -٤  
  هوية السلطة مقدمة الطلب؛  (أ)    
اإلجراء القضائي الذي يتعلق   أو املقاضاة  موضوع وطبيعة التحقيق أو  (ب)    

  اإلجراء القضائي؛ أو املقاضاة  به الطلب، واسم ووظائف السلطة اليت تتوىل التحقيق أو
ســـت  (ج)     ملوضـــوع،  لطلبات  ثناء ماملخصـــاً للوقائع ذات الصـــلة  يتعلق 

  املقدمة لغرض تبليغ مستندات قضائية؛
وصــــفاً للمســــاعدة امللَتمســــة وتفاصــــيل أي إجراءات معينة تود الدولة   (د)    

  الطرف الطالبة اتباعها؛
  هوية أي شخص معين ومكانه وجنسيته، حيثما أمكن ذلك؛   (هـ)    
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  التدابري. أو املعلومات  الغرض الذي تُلتمس من أجله األدلة أو  (و)    
ــا   -٥   جيوز للــدولــة املتلقيــة للطلــب أن تطلــب معلومــات إضــــــــــــــــافيــة عنــدمــا يتبّني أ

ا الوطين أو   ميكن أن تسّهل ذلك التنفيذ.  ضرورية لتنفيذ الطلب وفقاً لقانو
  استجابة الدولة للطلب الذي تتلقاه     

وفقـاً  حيثمـا أمكنذ الطلـب وفقـًا للقـانون الوطين للـدولـة املتلقيـة للطلـب، و ينفـَّ   -٦  
  لطلب.لتلقية امليتعارض مع القانون الوطين للدولة  مل لإلجراءات احملددة يف الطلب، ما

لطلب بتنفيذ طلب املســــــــــــــاعدة القانونية املتبادلة يف أقرب لتلقية املتقوم الدولة   -٧  
تقرتحه الدولة الطالبة من آجال، يُفضـــل  وقت ممكن، وتراعي إىل أقصـــى مدى ممكن ما

ا يف الطلب ذاته. وعلى الدولة أن  تتلقاه من   لطلب أن ترد على مالتلقية املتورد أســـــــبا
لطلب. وتقوم االدولة الطالبة من اســـــــــــــتفســـــــــــــارات معقولة عن التقدم احملرز يف معاجلتها 

بالغ الدولة  لطلب، على وجه الســــــــــرعة، عندما تنتهي حاجتها لتلقية املالدولة الطالبة 
  ة.إىل املساعدة امللتمس

  جيوز رفض تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة يف احلاالت التالية:  -٨  
  م الطلب وفقاً ألحكام مشروع املرفق هذا؛يُقدَّ   إذا مل  (أ)   
ا لتلقية املإذا رأت الدولة   (ب)    لطلب أن تنفيذ الطلب قد ميس بســـــــــــــــياد

  مصاحلها األساسية األخرى؛ أو العام نظامها  أمنها أو  أو
ا لتلقية املذا كان القانون الوطين للدولة إ  (ج)    لطلب حيظر على ســـــــــــــــلطا

كان ذلك اجلرم خاضـــــــــــــــعاً لتحقيق إذا  تنفيذ اإلجراء املطلوب بشـــــــــــــــأن أي جرم مماثل، 
  إجراءات قضائية يف إطار واليتها القضائية؛ أو مقاضاة  أو

 إذا كــانــت تلبيــة الطلــب تتعــارض مع النظــام القــانوين للــدولــة املتلقيــة  (د)   
ملساعدة القانونية املتبادلة. للطلب فيما   يتعلق 

  يتعني إبداء أسباب أي رفض للمساعدة القانونية املتبادلة.  -٩  
لطلب أن ترجئ املســـــــــــــــاعدة القانونية املتبادلة بســـــــــــــــبب لتلقية املجيوز للدولة   -١٠  

  إجراءات قضائية جارية. أو مقاضاة حتقيق أوي مساسها 
إرجاء تنفيذه   من مشـــــــروع املرفق هذا، أو ٨لفقرة  الً عمقبل رفض أي طلب   -١١  

لطلب مع الدولة لتلقية املمن مشــــــــــــــروع املرفق هذا، تتشــــــــــــــاور الدولة  ١٠لفقرة  عمالً 
ً من شـــــــــــروط وأحكام.  الطالبة للنظر يف إمكانية تقدمي املســـــــــــاعدة رهناً مبا تراه ضـــــــــــرور

الشـــــــــــــــروط، وجــب عليهــا  قبلــت الــدولــة الطــالبــة تلــك املســــــــــــــــاعــدة مرهونــة بتلــك فــإذا
  لشروط.ل االمتثال

  الدولة املتلقية للطلب:  -١٢  
ــا من ســـــــــــــــجالت  توفر للــدولــة الطــالبــة نســـــــــــــــخــًا ممــا  (أ)     يوجــد يف حوز

حتها لعامة الناس؛   مستندات أو  أو ا الوطين    معلومات حكومية يسمح قانو
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جزئياً   كلياً أوجيوز هلا، حســــب تقديرها، أن تقدم إىل الدولة الطالبة،    (ب)    
معلومات   مســتندات أو تراه مناســباً من شــروط، نســخاً من أي ســجالت أو  رهناً مبا  أو

ا وال حتها لعامة الناس. حكومية موجودة يف حوز ا الوطين    يسمح قانو
  حتصل عليه من معلومات  استخدام الدولة الطالبة ملا    

ــا الــدولــة  ت أوال جيوز للــدولــة الطــالبــة أن تنقــل املعلومــا  -١٣   األدلــة اليت تزودهــا 
إجراءات قضائية غري   أو مقاضاة حتقيق أوأعمال أن تستخدمها يف   املتلقية للطلب، أو

تلك املذكورة يف الطلب، دون موافقة مســــــبقة من الدولة املتلقية للطلب. وليس يف هذه 
ا معلومات أو  الفقرة ما أدلة مربئة لشخص   مينع الدولة الطالبة من أن تفشي يف إجراءا
شــعر الدولة املتلقية للطلب قبل اإلفشــاء هذه احلالة، على الدولة الطالبة أن تُ   متهم. ويف

لب منها ذلك. وإذا تعذر، يف حالة طُ   وأن تتشـــــــــــــــاور مع الدولة املتلقية للطلب إذا ما
طلب استثنائية، توجيه إشعار مسبق، وجب على الدولة الطالبة أن تبّلغ الدولة املتلقية لل

  بذلك اإلفشاء دون إبطاء.
جيوز للدولة الطالبة أن تشرتط على الدولة املتلقية للطلب أن حتافظ على سرية   -١٤  

ســـتثناء القدر الالزم لتنفيذه. وإذا تعّذر على الدولة املتلقية للطلب  الطلب ومضـــمونه، 
  .أن متتثل لشرط السرية، وجب عليها إبالغ الدولة الطالبة بذلك على الفور

  شهادة شخص من الدولة املتلقية للطلب    
 مقاضــــــــــــاةجيوز   من مشــــــــــــروع املرفق هذا، ال ١٩دون مســــــــــــاس بتطبيق الفقرة   -١٥  

على طلب الدولة  شخص آخر يوافق، بناءً   خبري أو معاقبة أي شاهد أو  احتجاز أو  أو
 حتقيقعلى املســـــــــــــاعدة يف   الطالبة، على اإلدالء بشـــــــــــــهادته يف إجراءات قضـــــــــــــائية، أو

لدولة الطالبة، القضــــــــــائية للوالية لإجراءات قضــــــــــائية يف إقليم خاضــــــــــع   أو مقاضــــــــــاة  أو
إخضــــاعه ألي إجراء آخر يقيد حريته الشــــخصــــية يف ذلك اإلقليم، بســــبب أي فعل   أو
لدولة املتلقية القضـــــائية للوالية لحكم إدانة ســـــابق ملغادرته اإلقليم اخلاضـــــع   إغفال أو  أو

الشــــــــــخص   اخلبري أو  للطلب. وينتهي ضــــــــــمان عدم التعرض هذا مىت بقي الشــــــــــاهد أو
لدولة الطالبة، بعد أن تكون القضــائية للوالية لاآلخر مبحض اختياره يف اإلقليم اخلاضــع 

أية مدة تتفق  قد أتيحت له فرصـــــــة املغادرة خالل مدة مخســـــــة عشـــــــر يوماً متصـــــــلة، أو
ن وجوده ملعليهــــا الــــدولتــــان، اع يعــــد الزمــــاً  تبــــارًا من التــــاريخ الــــذي أُبلغ فيــــه رمسيــــًا 

ه. للسلطات القضائية، أو   مىت عاد إىل ذلك اإلقليم مبحض اختياره بعد مغادرته إ
موجوداً يف إقليم خاضع لوالية دولة ويُراد مساع أقواله،   عندما يكون شخص ما  -١٦  

ذلك ممكناً كلما كان ،  ولة أخرى جيوزخبري، أمام الســــــلطات القضــــــائية لد  كشــــــاهد أو
على طلب  للدولة األوىل أن تسمح، بناءً ومتسقاً مع املبادئ األساسية للقانون الوطين، 

يكن   الدولة األخرى، بعقد جلســــة االســــتماع عن طريق التداول بواســــطة الفيديو، إذا مل
ً مثول الشـــخص املعين شـــخصـــياً يف اإلقليم اخلاضـــع   ممكناً أو القضـــائية لوالية لمســـتصـــو

 لدولة الطالبة. وجيوز للدولتني أن تتفقا على أن تتوىل إدارة جلســــــــة االســــــــتماع ســــــــلطةٌ ل
بعة للدولة املتلقية للطلب. بعة للدولة الطالبة وأن حتضرها سلطة قضائية    قضائية 

  نقل شخص حمتجز يف الدولة املتلقية للطلب لإلدالء بشهادته    
يقضـــــــي عقوبته يف إقليم خاضـــــــع لوالية دولة   جز أوجيوز نقل أي شـــــــخص حمت  -١٧  

تقــدمي   اإلدالء بشـــــــــــــــهــادة أو ويُطلــب وجوده يف دولــة أخرى ألغراض حتــديــد اهلويــة أو
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إجراءات  أو مقاضـــــاة حتقيق أوأعمال مســـــاعدة أخرى يف احلصـــــول على أدلة من أجل 
جلرائم    ان التاليان:ويف الشرطشاريع هذه املواد، إذا استُ مب املشمولةقضائية تتعلق 

  ؛ موافقة حرة ومستنريةموافقة ذلك الشخص   (أ)    
لشروط   (ب)     موافقة السلطات املختصة يف كلتا الدولتني على النقل، رهناً 

ن الدولتان مناسبة.   اليت تراها ها
  من مشروع املرفق هذا: ١٧ألغراض الفقرة   -١٨  
اءه قيد االحتجاز تكون الدولة اليت يُنقل إليها الشـــــــــــــــخص خمولة إبق  (أ)    

  ذن خبالفه؛  تطلب الدولة اليت نُقل منها الشخص غري ذلك أو مل وملزمة بذلك، ما
على الدولة اليت يُنقل إليها الشـــــــــــــخص أن تنفذ، دون إبطاء، التزاَمها   (ب)    

على أي حنو   يُتفق عليه مســـــــــــبقاً، أو  حســـــــــــبمارجاعه إىل عهدة الدولة اليت نقل منها 
  ختصة يف الدولتني؛امل آخر، بني السلطات

نقل إليها الشــــــخص أن تشــــــرتط على الدولة اليت ال جيوز للدولة اليت يُ   (ج)    
  قل منها حتريك إجراءات التسليم كي تسرتجع ذلك الشخص؛ نُ 
ُحتتســب املدة اليت يقضــيها الشــخص املنقول قيد االحتجاز يف الدولة   (د)    

  قل منها.عليه يف الدولة اليت نُ اليت نقل إليها ضمن مدة العقوبة املفروضة 
من مشـــــــروع  ١٨و ١٧وفقاً للفقرتني الشـــــــخص الذي يُنقل  مقاضـــــــاةال جيوز   -١٩  

ً كانت جنســـــــــــــــيته، أو أي قيود أخرى على  احتجازه أو معاقبته أو فرض  املرفق هذا، أ
ل نقل إليها، بسبب فعلدولة اليت يُ القضائية للوالية لحريته الشخصية يف اإلقليم اخلاضع 

قل لدولة اليت نُ القضــائية للوالية لحكم إدانة ســابق ملغادرته اإلقليم اخلاضــع   إغفال أو  أو
  قل منها.توافق على ذلك الدولة اليت نُ  مل منها، ما

  التكاليف    
تتفق  مل  تتحمــل الــدولــة املتلقيــة للطلــب التكــاليف العــاديــة لتنفيــذ الطلــب، مــا  -٢٠  

ســــتســــتلزم نفقات   ذا كانت تلبية الطلب تســــتلزم أوالدولتان املعنيتان على غري ذلك. وإ
غري عادية، وجب على الدولتني املعنيتني أن تتشــــــــــــاورا لتحديد الشــــــــــــروط  ضــــــــــــخمة أو

  ذ الطلب مبقتضاها، وكذلك كيفية حتّمل تلك التكاليف.واألحكام اليت سينفَّ 

  شرحال    
على أي طلب للمســــــــــاعدة القانونية املتبادلة بني دولة طالبة  ١٤ينطبق مشــــــــــروع املادة   )١(

مشـــــــــروع املرفق  ينطبق، ١٤من مشـــــــــروع املادة  ٨لطلب. وكما هو مبني يف الفقرة لودولة متلقية 
لطلب أي معاهدة لتبادل تلقية لالدول الطالبة والدول امل بنيعلى الطلب عندما ال تكون  أيضـــــــــاً 

 اا أن ختتار ممعاهدة من هذا القبيل، جيوز هل تنيالدولاتني كون هلتالقانونية. وعندما  املســـــــــــــــاعدة
  تطبيق مشروع املرفق إذا كان ييسر التعاون.

من مشــروع  ١مشــروع املرفق جزء ال يتجزأ من مشــاريع املواد. وبناء عليه، تنص الفقرة و   )٢(
  ".١٤من مشروع املادة  ٨ لفقرة عمالً  ...قاملرفق على أن مشروع املرفق "يطبّ 
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  سلطة مركزية سميةت    
ســــــلطة مركزية مســــــؤولة عن معاجلة ســــــمي ن تمن مشــــــروع املرفق الدولة  ٢الفقرة لزم ت  )٣(

لســــــــــــــلطة املركزية  طلبات املســــــــــــــاعدة الواردة والصــــــــــــــادرة، وأن ختطر األمني العام لألمم املتحدة 
كيز على املوقع اجلغرايف للســـلطة، بل على "ســـلطة مركزية"، ال ينصـــب الرت  ســـميةاملختارة. وعند ت

من  ١٣. وتســـــتند هذه الفقرة إىل الفقرة )٥٩٠(فيهاالدولة أو منطقة إزاء دورها املؤســـــســـــي املركزي 
، ٢٠١٥عام  من . واعتباراً )٥٩١(٢٠٠٣من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد لعام  ٤٦املادة 

  .)٥٩٢(ت سلطة مركزيةمسستثناء ثالث دول قد كانت مجيع الدول األطراف يف تلك االتفاقية 

  إجراءات تقدمي الطلب    
ا دولة طلب من مشـــــــــــــــروع املرفق اإلجراءات اليت تقدم  ٥إىل  ٣تتناول الفقرات من   )٤(

  إىل دولة أخرى. مساعدة قانونية متبادلة
بلغة م أن تقدّ الطلبات كتابة و أن تكون من مشـــــروع املرفق على وجوب  ٣وتنص الفقرة   )٥(

خطار األمني العام لألمم  مقبولة لدى الدولة متلقية الطلب. وعالوة على ذلك، تلزم كل دولة 
للغــة أو اللغــات املقبولــة لــدى تلــك الــدولــة. وتســـــــــــــــتنــد هــذه الفقرة إىل الفقرة  من  ١٤املتحــدة 

  .)٥٩٣(٢٠٠٣من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد لعام  ٤٦ املادة
من مشـروع املرفق إىل ما جيب إدراجه يف أي طلب للمسـاعدة القانونية  ٤ة تشـري الفقر و   )٦(

املتبــادلـة، مثــل هويـة الســـــــــــــــلطــة اليت تقــدم الطلــب، والغرض الـذي يطلــب من أجلــه تقــدمي األدلـة 
ذات الصــــــــــلة. ويف حني أن هذا احلكم حيدد احلد وقائع إجراءات، وبيان الاختاذ املعلومات أو   أو

ول أن يفســــــــر على أنه حيلطلب املســــــــاعدة القانونية املتبادلة، فإنه ال ينبغي األدىن من املتطلبات 
 دون إدراج مزيد من املعلومات إذا كان ســـــــــــيعجل أو يوضـــــــــــح الطلب. وتســـــــــــتند هذه الفقرة إىل

  .)٥٩٤(٢٠٠٣من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد لعام  ٤٦من املادة  ١٥ الفقرة
ن تطلب معلومات تكميلية لتلقية املرفق للدولة من مشروع امل ٥وتسمح الفقرة   )٧( لطلب 

ا الوطين، أو عندما تكون املعلومات  عندما يكون ذلك ضـــــــــــــــرورً  لتنفيذ الطلب مبوجب قانو
اإلضــافية مفيدة يف القيام بذلك. والغرض من هذه الفقرة أن تشــمل طائفة عريضــة من احلاالت، 

مزيــد من املعلومــات بتقــدمي طين للــدولــة متلقيــة الطلــب فيهــا القــانون الو لزم مثــل احلــاالت اليت ي
لطلــب معلومــات أو توجيهــات ل تلقيــةاملوتنفيــذه أو عنــدمــا تطلــب الــدولــة ى الطلــب لموافقــة علل

__________ 

)٥٩٠(  A/55/383/Add.1 ٤٠، الفقرة . 
؛ ٨، الفقرة ٧، املادة ؤثرات العقليةاملخدرات وامليف كافحة االجتار غري املشـــــروع اتفاقية األمم املتحدة مل انظر أيضـــــاً   )٥٩١(

 .١٣ ، الفقرة١٨اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، املادة و 
  .١٩٧صفحة ، الحالة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  )٥٩٢(
؛ ٩، الفقرة ٧ املادة ؤثرات العقلية،املخدرات وامليف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشـــــروع  انظر أيضـــــاً   )٥٩٣(

وحــالــة تنفيــذ اتفــاقيــة األمم ؛ ١٤ ، الفقرة١٨اتفــاقيــة األمم املتحــدة ملكــافحــة اجلرميــة املنظمــة عرب الوطنيــة، املــادة و 
  .١٩٩صفحة ، الاملتحدة ملكافحة الفساد

؛ ١٠الفقرة  ،٧ املادة ؤثرات العقلية،املخدرات وامليف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع  أيضاً انظر   )٥٩٤(
اتفاقية األمم والشــــــــــــــروح على ؛ ١٥ ، الفقرة١٨اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، املادة و 

  .٣٣-٧الفقرة  ،١٧٤صفحة ، الملخدرات واملؤثرات العقليةاملتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف ا
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. وتســـتند هذه الفقرة إىل )٥٩٥(يف حتقيق حمدد جديدة من الدولة الطالبة بشـــأن كيفية املضـــي قدماً 
  .)٥٩٦(٢٠٠٣م املتحدة ملكافحة الفساد لعام من اتفاقية األم ٤٦من املادة  ١٦الفقرة 

  استجابة الدولة للطلب الذي تتلقاه    
طلب على طلب للتلقية املمن مشـــــــــــروع املرفق رد الدولة  ١٢إىل  ٦تتناول الفقرات من   )٨(

  املساعدة القانونية املتبادلة.
الوطين للدولة ينّفذ الطلب وفقًا للقانون " همن مشروع املرفق على أن ٦وتنص الفقرة   )٩(

وفقا لإلجراءات احملددة يف "مع هذا القانون وحيثما أمكن، ذلك يتعارض  "، ما ملاملتلقية للطلب
ا الدولة الطلب؛ إال الطلب". وهذا احلكم مصمم بشكل ضيق حبيث ال يتناول  العملية اليت تنفذ 

روع املرفق. وتستند هذه من مش ٨الفقرة اليت تتناوهلا طلب القدم أسباب رفض الرد على يال وهو 
  .)٥٩٧(٢٠٠٣لعام  من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ٤٦من املادة  ١٧الفقرة إىل الفقرة 

ما الطلب يف أقرب وقت ممكن، مع مراعاة تنفيذ من مشروع املرفق على  ٧وتنص الفقرة   )١٠(
على معقول  بشكللطلب الدولة الطالبة لتلقية امللدولة طلع ا، وأن تمن آجال تقرتحه الدولة الطالبة

ا تلزم٦من الفقرة  ٧ القرتان مع الفقرةئت قر وإذا طلب. الالتقدم احملرز يف معاجلة  الدولة  ، فإ
طلب املساعدة القانونية املتبادلة بطريقة فعالة ويف الوقت املناسب. ويف الوقت بتنفيذ لطلب لتلقية امل

 ٧. وتستند الفقرة ١٠لسبب املبني يف الفقرة لتأجيل الضوء جواز يف  ٧نبغي قراءة الفقرة تنفسه، 
  .)٥٩٨(٢٠٠٣  من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد لعام ٤٦من املادة  ٢٤إىل الفقرة 

من مشروع املرفق إىل أربع حاالت جيوز فيها رفض طلب املساعدة القانونية  ٨تشري الفقرة و   )١١(
من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  ٤٦من املادة  ٢١ة ستند إىل الفقر تاملتبادلة، و 

املساعدة القانونية تقدمي لطلب رفض لتلقية املالفقرة الفرعية (أ) للدولة  يز. وجت)٥٩٩(٢٠٠٣  لعام
لطلب لتلقية املالفقرة الفرعية (ب) للدولة  يزمتطلبات مشروع املرفق. وجتوافق مع املتبادلة عندما ال يت

إذا رأت الدولة متلقية الطلب أن تنفيذ الطلب قد ميّس املساعدة القانونية املتبادلة "رفض تقدمي 
ا أو لفقرة الفرعية (ج) رفض يز ا". وجتمصاحلها األساسية األخرى  أو العام نظامها  أمنها أو  بسياد

ا لطلب حيلتلقية املإذا كان القانون الوطين للدولة املساعدة القانونية املتبادلة "تقدمي  ظر على سلطا
__________ 

، ١٧٥صــــفحة ، الؤثرات العقليةاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشــــروع يف املخدرات واملالشــــروح على   )٥٩٥(
  .٣٤-٧الفقرة 

؛ ١١، الفقرة ٧ املادة ثرات العقلية،واملؤ املخدرات يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع  انظر أيضاً   )٥٩٦(
  .١٦ ، الفقرة١٨، املادة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيةو 

؛ ١٢، الفقرة ٧ املادة ؤثرات العقلية،املخدرات وامليف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع أيضاً انظر   )٥٩٧(
  .١٧ ، الفقرة١٨، املادة ملتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيةاتفاقية األمم او 

  .٢٤، الفقرة ١٨، املادة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيةأيضاً انظر   )٥٩٨(
؛ ١٥، الفقرة ٧ املادة ية،ؤثرات العقلاملخدرات وامليف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع أيضاً انظر   )٥٩٩(

االتفــاقيــة األوروبيــة لتبــادل ؛ و٢١ ، الفقرة١٨، املــادة اتفــاقيــة األمم املتحــدة ملكــافحــة اجلرميــة املنظمــة عرب الوطنيــةو 
 .United Nations, Treaty Series, vol)، ١٩٥٩نيســـــان/أبريل  ٢٠(ســـــرتاســـــبوغ،  املســـــاعدة يف املســـــائل اجلنائية

472, No. 6841, p. 185, art. 2 ١، الفقرة ٤، املادة ةاملعاهدة النموذجية لتبادل املســــــــاعدة يف املســــــــائل اجلنائي؛ و .
 Council of Europe, Explanatory report to the European Convention onولالطالع على الشـــــــــروح، انظر 

Mutual Assistance in Criminal Matters, document 20.IV.1969, p. 4 حدة الشــــــروح على اتفاقية األمم املتو ؛
 ٤٩-٧ ات منلفقر ، ا١٨٠-١٧٩ تان، الصــــــــــــــفحملكافحة االجتار غري املشــــــــــــــروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية

   .٤٢، الفقرة A/55/383/Add.1؛ و٥١-٧  إىل
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يف الدولة متلقية ة عليه اكماحملإذا كانت جتري  ،"تنفيذ اإلجراء املطلوب بشأن أي جرم مماثل
إذا املساعدة القانونية املتبادلة تقدمي لطلب رفض لتلقية املالفقرة الفرعية (د) للدولة يز الطلب. وجت

. ونظرت اللجنة فيما إذا ة للطلبكانت تلبية الطلب تتعارض مع النظام القانوين للدولة املتلقي
كان ينبغي إضافة سبب إضايف للرفض يستند إىل مبدأ عدم التمييز، ولكنها قررت أن األسس 

مثل هذا األساس. وقد لوحظ من بني شمل واسعة مبا فيه الكفاية لت )القائمة (وخاصة (ب) و(د)
فكري فيه أثناء صياغة اتفاقية األمم ضافة مثل هذا األساس اإلضايف قد مت الت أن اقرتاحاً ما لوحظ 

 سلفاً  اعترب مشموالً ، ولكنه مل يدرج ألنه ٢٠٠٠املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية لعام 
  .)٦٠٠(لفقرة الفرعية (ب)

يتعني إبداء أســـــباب أي رفض للمســـــاعدة من مشـــــروع املرفق على أنه " ٩تنص الفقرة و   )١٢(
ويضــــــــمن هذا الشــــــــرط أن تفهم الدولة الطالبة ســــــــبب رفض الطلب، ما يتيح ". القانونية املتبادلة

لذات بل أيضـــــــا للطلبات املقبلة. وتســـــــتند  تفهما أفضـــــــل للقيود القائمة ليس فقط هلذا الطلب 
من اتفـــــاقيـــــة األمم املتحـــــدة ملكـــــافحـــــة الفســـــــــــــــــــاد  ٤٦من املـــــادة  ٢٣هـــــذه الفقرة إىل الفقرة 

  .)٦٠١(٢٠٠٣  لعام
لطلـب أن ترجئ لتلقيـة املجيوز للـدولـة " همن مشـــــــــــــــروع املرفق على أنـ ١٠تنص الفقرة و   )١٣(

". إجراءات قضــائية جارية  أو مقاضــاة  حتقيق أوي املســاعدة القانونية املتبادلة بســبب مســاســها 
هذا احلكم للدولة متلقية الطلب بعض املرونة لتأخري تقدمي املعلومات إذا لزم األمر لتجنب تيح وي

من  ٢٥ا. وتســــــتند هذه الفقرة إىل الفقرة خاصــــــة  ار أو مبباشــــــرة إجراءاتاإلخالل بتحقيق ج
  .)٦٠٢(٢٠٠٣من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد لعام  ٤٦املادة 

تلقية املتتشــــــــــــــاور الدولة " ن من مشــــــــــــــروع املرفق، قبل رفض الطلب، ١١تلزم الفقرة و   )١٤(
ً من شـــــــــــروط  تقدمي املســـــــــــاعدة رهناً مبالطلب مع الدولة الطالبة للنظر يف إمكانية ل تراه ضـــــــــــرور

فإذا قبلت الدولة الطالبة تلك املســــــاعدة مرهونة بتلك الشــــــروط، وجب عليها االمتثال . وأحكام
". ويف بعض احلاالت، قد يكون ســــــــــبب الرفض مســــــــــألة تقنية حبتة ميكن للدولة لتلك الشــــــــــروط

د املشـــاورات على توضـــيح املســـألة والســـماح الطالبة أن تعاجلها بســـهولة، ويف هذه احلالة ســـتســـاع
صــــياغة هذه الفقرة يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري اكتفت الطلب. و باشــــرة تنفيذ مب

إىل أنه ينبغي إجراء مشـــــــــاورات إلشـــــــــارة  ١٩٨٨املخدرات واملؤثرات العقلية لعام يف املشـــــــــروع 
جيل طلبات املســـــــــــــــاعدة القانونية  . غري أن اتفاقية األمم املتحدة )٦٠٣(املتبادلةبشـــــــــــــــأن احتمال 

وســــعت نطاق تطبيق هذا احلكم ليشــــمل رفض  ٢٠٠٠ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية لعام 

__________ 

 . ٤٢، الفقرة A/55/383/Add.1انظر   )٦٠٠(
؛ ١٦، الفقرة ٧لعقلية، املادة اانظر اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشــــــــــــــروع يف املخدرات واملؤثرات   )٦٠١(

عــاهــدة النموذجيــة لتبــادل ؛ وامل٢٣ ، الفقرة١٨واتفــاقيــة األمم املتحــدة ملكــافحــة اجلرميــة املنظمــة عرب الوطنيــة، املــادة 
  .٥، الفقرة ٤املساعدة يف املسائل اجلنائية، املادة 

؛ ١٧، الفقرة ٧ؤثرات العقلية، املادة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات واملأيضاً انظر   )٦٠٢(
؛ واملعــاهــدة النموذجيــة لتبــادل ٢٥ ، الفقرة١٨واتفــاقيــة األمم املتحــدة ملكــافحــة اجلرميــة املنظمــة عرب الوطنيــة، املــادة 

  .٣، الفقرة ٤املساعدة يف املسائل اجلنائية، املادة 

  .١٧الفقرة  ،٧ية، املادة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقل  )٦٠٣(
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من اتفاقية األمم  ٤٦من املادة  ٢٦. وجرى تكرار هذا النهج يف الفقرة )٦٠٤(تقدمي املساعدة أيضاً 
  .١١تستند إليها الفقرة ، اليت )٦٠٥(٢٠٠٣املتحدة ملكافحة الفساد لعام 

واملعلومات ســـتندات من مشـــروع املرفق مســـألة تقدمي الســـجالت وامل ١٢تتناول الفقرة و   )١٥(
عامة املعلومات املتاحة ل احلكومية من الدولة متلقية الطلب إىل الدولة الطالبة، مشـــــــــــــــرية إىل أن

. ويشـــجع هذا عامة الناسة لاملعلومات غري املتاح"جيوز" تقدمي تقدم، يف حني نبغي" أن "ي الناس
إلفراج عن معلومات ســــرية. وتســــتند هذه الفقرة إىل الدولة متلقية الطلب لزم ال ي هالنهج، ولكن

  .)٦٠٦(٢٠٠٣من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد لعام  ٤٦من املادة  ٢٩الفقرة 

  معلوماتا حتصل عليه من استخدام الدولة الطالبة مل    
ن تتناول الف  )١٦( تلقاها الدولة من مشروع املرفق استخدام املعلومات اليت ت ١٤و ١٣قر

  لطلب.لتلقية املالطالبة من الدولة 
حــالــة املعلومــات إىل طرف  ١٣الفقرة ومتنع   )١٧( من مشـــــــــــــــروع املرفق قيــام الــدولــة الطــالبــة 

 مقاضـــــــــــــــاة  حتقيق أوأعمال " يف دولة أخرى، ومتنعها من اســـــــــــــــتخدام املعلوماتمن مثل لث، 
إجراءات قضــــــــــــــــائيــة غري تلــك املــذكورة يف الطلــب، دون موافقــة مســـــــــــــــبقــة من الــدولــة املتلقيــة   أو

لفقرة للطلب من مشـــروع املرفق، جيب على الدولة الطالبة أن تبني  ٤". وكما لوحظ فيما يتعلق 
فســـــــــــــــه، ". ويف الوقت نالتدابري  املعلومات أو الغرض الذي تُلتمس من أجله األدلة أويف طلبها "

املعلومات اليت تتلقاها الدولة الطالبة تربئة لشـــــــــــــــخص متهم، جيوز للدولة الطالبة يف عندما تكون 
ا الوطين)، بعد تقدمي لاملعلومات  شــــــيأن تف ذلك الشــــــخص (كما قد تكون ملزمة مبوجب قانو

 من ١٩. وتســــــــــــتند هذه الفقرة إىل الفقرة مىت أمكن طلبالدولة املتلقية لل إشــــــــــــعار مســــــــــــبق إىل
  .)٦٠٧(٢٠٠٣من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد لعام  ٤٦ املادة

لطلب لتلقية املالدولة شــرتط على من مشــروع املرفق للدولة الطالبة أن ت ١٤الفقرة وجتيز   )١٨(
. وتســــتند هذه الفقرة إىل هالالزم لتنفيذســــتثناء القدر على ســــرية الطلب ومضــــمونه، افظ أن حت

  .)٦٠٨(٢٠٠٣من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد لعام  ٤٦ة من املاد ٢٠الفقرة 

__________ 

  .٢٦، الفقرة ١٨اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، املادة   )٦٠٤(
من هذه  ٢١الفقرة قتضــــى مبطلب أي قبل رفض (" ٢٦، الفقرة ٤٦اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــاد، املادة   )٦٠٥(

تلقية الطلب مع الدولة الطرف املادة، تتشـــاور الدولة الطرف ممن هذه  ٢٥الفقرة قتضـــى أو إرجاء تنفيذه مب ،املادة
إذا قبلت الدولة الطرف الطالبة ف.  من شــروط وأحكامضــرورا تراه الطالبة للنظر يف إمكانية تقدمي املســاعدة رهنا مب

  ).لشروط"تلك ال لامتثوجب عليها االبتلك الشروط،  ةنو رهماملساعدة تلك 
  .٢٩فقرة ، ال١٨املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، املادة اتفاقية األمم انظر   )٦٠٦(
؛ ١٣، الفقرة ٧ؤثرات العقلية، املادة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات واملانظر أيضاً   )٦٠٧(

تحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب مم املواتفاقية األ ؛٣ ، الفقرة١٢واالتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب، املادة 
ألمم املتحدة ملكافحة االجتار الشــروح على اتفاقية ا. ولالطالع على الشــروح، انظر ١٩، الفقرة ١٨الوطنية، املادة 

  .٤٣-٧، الفقرة ١٧٨-١٧٧ تانالصفح ،غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية
واملعاهدة النموذجية ؛ ٢٠، الفقرة ١٨ة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، املادة اتفاقية األمم املتحدانظر أيضـــــــــاً   )٦٠٨(

 . ٩لتبادل املساعدة يف املسائل اجلنائية، املادة 
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  لطلبلتلقية املشهادة شخص من الدولة     
ن   )١٩( تأمني شــــهادة من من مشــــروع املرفق إجراءات الدولة الطالبة ل ١٦و ١٥تتناول الفقر

  لطلب.لتلقية امليف الدولة موجود شخص 
نح مي" ضــــمان عدم التعرض"بشــــأن  حكماً  اً من مشــــروع املرفق أســــاســــ ١٥الفقرة  وتعدّ   )٢٠(

من الدولة الطالبة لطلب محاية لتلقية املالشـــــــــــــــخص الذي يســـــــــــــــافر إىل الدولة الطالبة من الدولة 
بسبب ، تهشهادأثناء إدالء الشخص بأو االحتجاز أو العقوبة أو أي تقييد آخر للحرية  املقاضاة

، ١٥لـــب. وكمـــا هو مبني يف الفقرة لطلتلقيـــة املأفعـــال وقعـــت قبـــل مغـــادرة الشـــــــــــــــخص الـــدولـــة 
ا ال تســـتمر إىل تشـــمل ال اية  هذه احلماية األفعال املرتكبة بعد مغادرة الشـــخص، كما أ ما ال 

من اتفاقية األمم املتحدة  ٤٦من املادة  ٢٧لشهادة. وتستند هذه الفقرة إىل الفقرة اإلدالء بعد 
  .)٦٠٩(٢٠٠٣ملكافحة الفساد لعام 

، التداول بواســطة الفيديومن مشــروع املرفق شــهادة الشــهود من خالل  ١٦وتتناول الفقرة   )٢١(
من ا  . ويف حني أن الشــــــــــــــهادة اليت يدىلوهي تكنولوجيا فعالة من حيث التكلفة تزداد شــــــــــــــيوعاً 

ً مثول الشخص املعين  ممكناً أو" مل يكنالفيديو ليست إلزامية، إذا خالل التداول بواسطة  مستصو
أن  عندها لطلبلتلقية امل"، جيوز للدولة لدولة الطالبةالقضـائية للوالية لخصـياً يف اإلقليم اخلاضـع شـ

جراء جلســــة االســــتماع  لفيديوتســــمح  ممكناً . بيد أن هذا لن حيدث إال عندما يكون "لتداول 
الدول الطالبة إىل قوانني كل من يل "، وهو بند حيومتســــــــقاً مع املبادئ األســــــــاســــــــية للقانون الوطين

من اتفاقية األمم املتحدة  ٤٦من املادة  ١٨طلب. وتســـــــتند هذه الفقرة إىل الفقرة تلقية للوالدول امل
تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـاد حالة . ويشـــري تقرير )٦١٠(٢٠٠٣ملكافحة الفســـاد لعام 

  النتشار:إىل أن استخدام هذا احلكم واسع ا ٢٠١٥عام الصادر يف  ٢٠٠٣لعام 
لفيديو    يف ال وفر الوقت وامليثبت أن مساع الشهود واخلرباء عن طريق التداول 

ت يف وميكن أن يســــــــاعد  ،ســــــــياق املســــــــاعدة القانونية املتبادلة التغلب على الصــــــــعو
الســــــفر على غري قادر  منه دلةلتمس األ، عندما يكون الشــــــخص الذي تالعملية، مثال

هذه الوسيلة قبول يتزايد . ومن مث، يف ذلكأو غري راغب ، األدلةتقدمي إىل بلد أجنيب ل
  .)٦١١(السلطات املختصةقبل العملي من واستخدامها 

  نقل شخص حمتجز يف الدولة املتلقية للطلب لإلدالء بشهادته    
يها دولة طالبة من مشـــــــــــــروع املرفق احلالة اليت تلتمس ف ١٩إىل  ١٧تتناول الفقرات من   )٢٢(

  الدولة متلقية الطلب.يف  تجز أو يقضي حكماً حمشخص ها إلينقل أن ي

__________ 

اتفاقية األمم املتحدة ؛ و ٢٧، الفقرة ١٨اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، املادة انظر أيضاً   )٦٠٩(
واملعاهدة النموذجية لتبادل  ؛١٨، الفقرة ٧االجتار غري املشــــــــــــــروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية، املادة ملكافحة 

؛ ١٢، املادة يف املســـــــائل اجلنائية االتفاقية األوروبية لتبادل املســـــــاعدة؛ و١٥املســـــــاعدة يف املســـــــائل اجلنائية، املادة 
، ١٨٢ؤثرات العقلية، الصـــفحة جتار غري املشـــروع يف املخدرات واملالشـــروح على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االو 

  . ٥٥-٧الفقرة 
، A/55/383/Add.1؛ و١٨، الفقرة ١٨اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، املادة انظر أيضـــاً   )٦١٠(

  . ٦٢٩، الفقرة ١٧٤، الصفحة الفساد ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية لتنفيذ التشريعي الدليل؛ و٤١الفقرة 

  . ٢٠٠، الصفحة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد حالة  )٦١١(
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لطلب إىل لتلقية امليف الدولة شــــــــــخص حمتجز من مشــــــــــروع املرفق نقل  ١٧الفقرة يز وجت  )٢٣(
"الســـــلطات موافقة " و موافقة حرة ومســـــتنريةموافقة ذلك الشـــــخص "توفرت الدولة الطالبة حيثما 

على النقل. وينبغي أن يفهم هذا احلكم على أنه لطلب لتلقية املالطالبة و  تنيلدوللاملختصـــــــــــــــة" 
الذين يؤدون  وأعاوى جنائية أو الذين يقضون عقوبة، على خلفية ديشمل األشخاص احملتجزين 
. يف إطار نظام لإلفراج املشـــــــــــروطعلى مناطق معينة  تنقلهم رو صـــــــــــقخدمة جمتمعية إلزامية، أو امل

الرئيســـي لعمليات النقل هذه، فإن احلكم يشـــمل وعلى الرغم من أن الشـــهادة قد تكون الســـبب 
من هذا الشــــــخص من أجل تلتمس النقل ألي نوع من أنواع املســــــاعدة اليت بشــــــكل عام  أيضــــــاً 

من  ١٠أو اإلجراءات القضــــــائية". وتســــــتند هذه الفقرة إىل الفقرة  املقاضــــــاةالتحقيق أو أعمال "
  .)٦١٢(٢٠٠٣لعام من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  ٤٦املادة 

بقاء الشـــــخص املنقول  ١٨وتصـــــف الفقرة   )٢٤(  قيدمن مشـــــروع املرفق التزام الدولة الطالبة 
 لطلب وفقاً لتلقية املإىل الدولة شــــــــــــــخص املنقول االحتجاز، ما مل يتفق على غري ذلك، وإعادة ال

. املطلوبنييم لطلب الشـــــــــــــروع يف إجراءات تســـــــــــــلتلقية لالدولة امليلزم دون أن من التفاق النقل، 
رهن  املنقول الوقت الذي يقضيهحتساب لطلب لتلقية املالتزام الدولة  وتتناول هذه الفقرة أيضاً 

من  ١١. وتســــتند هذه الفقرة إىل الفقرة من العقوبة املفروضــــة عليه لدى الدولة الطالبةاالحتجاز 
  .)٦١٣(٢٠٠٣من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد لعام  ٤٦املادة 

" الوارد يف ضــــــــــــــمان عدم التعرض" مقتضــــــــــــــىمن مشــــــــــــــروع املرفق  ١٩الفقرة وتشــــــــــــــبه   )٢٥(
أو االحتجاز أو العقوبة أو  املقاضاة، الذي ينص على أن الشخص املنقول حممي من ١٥  الفقرة

بســبب أفعال ســابقة ، هاالشــخص فيوجود أي تقييد آخر للحرية من جانب الدولة الطالبة أثناء 
قيام لطلب املوافقة على لتلقية املللدولة يز جت ١٩. غري أن الفقرة املتلقية للطلبملغادرته الدولة 

ذه اإل ، ١٨لفقرة  . وعالوة على ذلك، جيب أن يقرأ هذا احلكم مقرتً جراءاتالدولة الطالبة 
بقاء املا الدولة تلزم اليت رهن االحتجاز، ما مل يتفق على خالف ذلك، شـــــــــــخص املنقول لطالبة 
 ١٢لطلب. وتســتند هذه الفقرة إىل الفقرة لتلقية املاحتجازه أو حكمه يف الدولة قرار إىل  ناداً اســت

  .)٦١٤(٢٠٠٣من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد لعام  ٤٦من املادة 

  التكاليف    
 ما يلي:ذاكرة فيما ذكرت من مشـــــــــــــــروع املرفق مســـــــــــــــألة التكاليف  ٢٠تتناول الفقرة   )٢٦(

 تــاناملعني تــانمــا مل تتفق الــدول ،لطلــب التكــاليف العــاديــة لتنفيــذ الطلــبلتلقيــة املة "تتحمــل الــدولــ
تكون النفقات  اجلملة الثانية من احلكم للدول أن تتشاور فيما بينها حنييز ذلك". وجت غريعلى 

__________ 

حة اجلرمية ة األمم املتحدة ملكاف؛ واتفاقي١، الفقرة ١٦االتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب، املادة انظر أيضـــــــــــــــاً   )٦١٢(
  . ٣٩، الفقرة A/55/383/Add.1؛ و١٠، الفقرة ١٨املنظمة عرب الوطنية، املادة 

األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية  ؛ واتفاقية٢ ، الفقرة١٦االتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب، املادة انظر أيضـــــــــــــــاً   )٦١٣(
  . ١١، الفقرة ١٨املنظمة عرب الوطنية، املادة 

األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية  ؛ واتفاقية٣ ، الفقرة١٦االتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب، املادة انظر أيضـــــــــــــــاً   )٦١٤(
  . ١٢، الفقرة ١٨املنظمة عرب الوطنية، املادة 
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 ٤٦من املادة  ٢٨". وتســـــتند هذه الفقرة إىل الفقرة ضـــــخمة أو غري عاديةالطلب "لتلبية الالزمة 
  .)٦١٥(٢٠٠٣اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد لعام من 

حكام مماثلة يفأو شـــروح تقدم مذكرات تفســـريية و   )٢٧( معاهدات أخرى  خمتلفة فيما يتعلق 
ية األمم املتحدة نص الشــــروح على اتفاقتإرشــــادات بشــــأن معىن هذا احلكم. فعلى ســــبيل املثال، 

  على ما يلي: ١٩٨٨واملؤثرات العقلية لعام  املخدراتيف ملكافحة االجتار غري املشروع 
ت معقدة وتمسك البساطة وتتجنب  توخىوهذه القاعدة ت   على  نهضحسا

توازن تقرييب بني الدول اليت تحقق فرتة من الزمن سيامتداد أنه على أساس مفهوم مؤداه 
ً طالبة  أطرافاً تكون  ً متلقية لطلبات  وأطرافاً  أحيا ليس  التوازنغري أن . أخرى أحيا
كون يف قد يطرفني معينني ألن تدفق الطلبات بني  يف واقع املمارسة نظراً  دائماً  حمفوظاً 

اتيت ختن العبارة ال أهلذا السبب يفذلك هو يف اجتاه واحد. و معظمه  اجلملة  تم 
فيما يتعلق  اخلروج عن القاعدة العامة حىتمن ن األطراف من املوافقة متكّ  األوىل
  .)٦١٦(العاديةنفقات ل

اعدة يف املسائل النموذجية لتبادل املساألمم املتحدة معاهدة  من حواشي تشري حاشيةو   )٢٨(
  إىل ما يلي: ١٩٩٠اجلنائية لعام 

التكــاليف ، كــأن تتحمــل الــدولــة املطــالَبــة ميكن إدراج أحكــام أكثر تفصـــــــــــــــيالً   
غري ت االسـتثنائية أو : (أ) النفقاةلباالطبشـرط أن تتحمل طلب املسـاعدة تلبية العادية ل
مبشـــــــــــــــاورات  ورهناً  ة ذلكلباطَ املالدولة حيثما تشـــــــــــــــرتط  الطلب، تلبيةل الزمةال العادية

، اأو منه ةلباطَ املالدولة أراضـــــي املرتبطة بنقل أي شـــــخص إىل نفقات (ب) الوســـــابقة؛ 
 اً وجودما دام مالشخص  نفقات يتعني دفعها إىل ذلكأو بدالت أو  ة أتعابأيكذلك و 

؛ ني الرمسينيأو املرافقاخلفراء املرتبطــــة بنقــــل  نفقــــات(ج) الو؛ ... يف الــــدولــــة الطــــالبــــة
  .)٦١٧(احلصول على تقارير اخلرباءيت يتطلبها النفقات ال و(د)

مــة عرب الوطنيــة تنص مــذكرة تفســـــــــــــــرييــة التفــاقيــة األمم املتحــدة ملكــافحــة اجلرميــة املنظو   )٢٩(
  على ما يلي: ٢٠٠٠  لعام

من التكاليف الناشــــــــــــئة عن  ر يف "األعمال التحضــــــــــــريية" أن كثرياً ينبغي أن يذك  
يعترب  [املتعلقة بنقل األشــــــــخاص أو التداول عن بعد بواســــــــطة الفيديو]االمتثال للطلبات 

عادة ذا طابع اســـتثنائي. وعالوة على ذلك، ينبغي أن تبني "األعمال التحضـــريية" أن من 
ت يف حتّمل حىت بعض التكاليف االعتيادية، املفهوم أن البلدان النامية قد تواجه صــــــــــعو 

ملساعدة املناسبة لتمكينها من الوفاء مبقتضيات هذه املادة   .)٦١٨(وأنه ينبغي تزويدها 

__________ 

؛ ١٩، الفقرة ٧ؤثرات العقلية، املادة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات واملاً أيضانظر   )٦١٥(
؛ واملعــاهــدة النموذجيــة لتبــادل ٢٨ ، الفقرة١٨واتفــاقيــة األمم املتحــدة ملكــافحــة اجلرميــة املنظمــة عرب الوطنيــة، املــادة 

   .١٩املساعدة يف املسائل اجلنائية، املادة 
، ١٨٣صــــفحة ، الالشــــروح على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشــــروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية  )٦١٦(

   .٥٧-٧الفقرة 
 .١٢٤، احلاشية ١٩ادة املعاهدة النموذجية لتبادل املساعدة يف املسائل اجلنائية، امل  )٦١٧(

)٦١٨(  A/55/383/Add.1 ٤٣، الفقرة. 
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  :٢٠٠٣الفساد لعام  لألعمال التحضريية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة ، وفقاً وأخرياً   )٣٠(
أن البلدان النامية قد  أيضاً " التحضريية األعمالتبني "عن ذلك، سوف  وفضالً   

ملساعدة املناسبة  ت يف تغطية حىت بعض التكاليف العادية وينبغي تزويدها  تواجه صعو
  .)٦١٩(ا من الوفاء مبتطلبات هذه املادةلتمكينه

__________ 

ئقملحوظات تفســــريية   )٦١٩(  ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية بشــــأن التفاوض لعملية") التحضــــريية("األعمال  الرمسية للو
 .٤٤)، الفقرة A/58/422/Add.1( الفساد


