املرفق الثان
اجلرائم ضد اإلنسانية
(السيد شون د .مرييف)
ألف -مقدمة

سإلسدة اجلماعية ،ولينها ال تنعبق علياه أغلاب األحاوال ،وهاو
م ااا ااان علي ااه احل ااال سلنس اابة للخم ا احلم اار مب ااوداي .ونتيج ااة
لذلك ،عندما يقإل قتل مجاعت أو أعماال وحشاية أخارى ،ال توجاد
أغلب األحيان معاهدة واجبة التعبيق تتناول التعاون بي الدول
هذا الحددال.)4

مي اادان الق ااانون ال اادويل ث ا ث ج ارائم أساس ااية،
 -1وه اار
ال)1
وهت جرائم احلارب ،واإلسدة اجلماعياة ،واجلارائم ضاد اإلنساانية .
و حي أن اجلارائم الاث ث قاد أصابحت مجيعهاا حما الختحاا
احمل ااا م اجلنائي ااة الدولي ااة الرئيس ااية ال اايت مت إنش اااؤها ح ا اآلن ،ف ا ن
جارةتي فقاط ماان هاذه اجلارائم الاث ث قاد ااايلتا موضاوع معاهاادة
عامليا ااة تقضا اات أبن متنا ااإل الا اادول ها ااذا السا االوك وتعاقا ااب عليا ااه وأبن
تتع اااون فيم ااا بينه ااا لتحقي ااق ه ااذه الغاي اة .وق ااد ج اارى ت اادوين ج ارائم
احلرب عن طريق األحيام اليت تتناول ”االنتها اا اجلسايمة“
ال)3
اتتاقي ااا جني ااف لع ااام 1949ال )2و الربوتو ااول اإلض ااا األول .
وجرى تدوين اإلسدة اجلماعية من خ ل اتتاقية مناإل جرةاة اإلسدة
اجلماعياة واملعاقبااة عليهاا لعااام  .1948ومااإل ذلاك ،ال توجااد معاهاادة
منا اااورة فيما ااا يتعلا ااق سجلا ارائم ضا ااد اإلنسا ااانية ،علا ااى الا اارغم ما اان أن
ارتياب هذه اجلرائم ال يزال يشيل واهرة مروعة اادث ساياق
مجيإل أ اء العامل.
العديد من النزاعا واألزما

 -3وعليااه ،يباادو أن عاادم وجااود اتتاقيااة عامليااة تتعلااق سجلارائم ضااد
اإلنسااانية يعااين غياااب ر اان أساساات ماان أر ااان اإلطااار احلااايل للق ااانون
اإلنس ا ااان ال ا اادويل والق ا ااانون اجلن ا ااائت ال ا اادويل والق ا ااانون ال ا اادويل حلق ا ااوق
اإلنسان .ولذلك ،سييون هدف جلنة القانون الدويل فيما يتحال هباذا
املوض ااوع ه ااو ص ااياغة ما اواد ال اانن ال ااذ سيح ااب اتتاقي ااة تتعل ااق مبن ااإل
اجلرائم ضد اإلنسانية واملعاقبة عليها الاتتاقية اجلرائم ضد اإلنسانية).
ابء -ثهور مفهوم ”اجلرائم ضد اإلنسانية“
 -4أاار ”ارط ماارتنز“ اتتاقياا الهاا املتعلقاة بقاواني
وأعا اراف احلا اارب الربيا ااة لعا ااامت  1907/1899إىل ”قا ااانون اإلنسا ااانية
و[ ]...ما ةليه الضم العام“ لدى صوغ أايال احلماية الواجبة
وقاات احلاربال .)5وبعاد ذلااك ،تواصال إعمااال التياار
لألااخا
هذه القضااي ونُظر إميانية حظر ”اجلارائم ضاد اإلنساانية“،
مإل الرت يز أساسا على منإل احليوما من ارتياب أعمال وحشاية
ضااد اااعوهبا ،ماان دون أن ييااون ذلااك سلضاارورة وقاات احلاارب.
َدرج اات احمليمت ااان اللت ااان أنش اائتا ن ااورمربغ وطو ي ااو أعق اااب
وأ َ
احل اارب العاملي ااة الثاني ااة ”اجل ارائم ض ااد اإلنس ااانية“ ض اامن واليتهم ااا،
ووصتتاها أبهنا

 -2وعل ااى س اابيل املث ااال ،ف ا ن القت اال اجلم اااعت للم اادنيي ال ااذ
يُرتيب سياق النزاعاا املسالحة الدولياة يادخل نعااق نظاام
االنتها ا ا ا ااا اجلسا ا ا اايمة املنحا ا ا ااو عليا ا ا ااه اتتاقيا ا ا ااا جنيا ا ا ااف
لعام  ،1949ولين السالوك ذاتاه عنادما يُرتياب ساياق النزاعاا
املسلحة الداخلية الفض عن األحداث الداخلية الايت ال تبلاغ عتباة
الن ازاع املساال ) ال ياادخل ذلااك النعاااق .وقااد تنعبااق علااى هااذا
القتال اجلماااعت الشااروط اخلاصااة الايت تاانن عليهااا االتتاقيااة املتعلقااة

__________
ال )1ماان املتوقااإل أن تحااب جرةااة رابعااة جاازءا متعا ماان اختحااا احمليمااة
اجلنائيا ااة الدوليا ااة ،أال وها اات جرةا ااة العا اادوان .وعا ا وة علا ااى ذلا ااك ،تا اانظم بع ا ا
املعاها اادا اهلاما ااة أنواعا اا حما ااددة ما اان اجلا ارائم ال التعا ااذيب أو التحا اال العنحا اار
أو االختتاااء القساار ) الاايت قااد تشاايل ،عنااد ارتياهبااا علااى نعاااق واسااإل وبحااورة
نهجة ،جرائم ضد اإلنسانية.
ال )2اتتاقيا ااا جنيا ااف املتعلقا ااة امايا ااة ضا ااحااي احلا اارب اتتاقيا ااة جنيا ااف
لتحسي حالة اجلرحى واملرضاى مان أفاراد القاوا املسالحة امليادان ،واتتاقياة
جنياف لتحسااي حالاة اجلرحااى واملرضااى والنااجي ماان السااتن الغارقاة ماان أفاراد
القا اوا املسا االحة البح ااار ،واتتاقيا ااة جني ااف بشا ااأن معامل ااة أسا اارى احلا اارب،
واتتاقية جنيف بشأن محاية األاخا املدنيي وقت احلرب.
12
ال )3الربوتو ا ا ا ا ا ااول اإلض ا ا ا ا ا ااا إىل اتتاقي ا ا ا ا ا ااا جني ا ا ا ا ا ااف املعق ا ا ا ا ا ااودة
آب/أغسا ا ااعس  1949واملتعلا ا ااق امايا ا ااة ضا ا ااحااي املنازعا ا ااا املسا ا االحة الدوليا ا ااة
اللعام .)1977

__________
ال )4قااد تعااا املعاهاادا القائمااة جوانااب حماادودة ااا يُرتيااب ماان أعمااال
وحش ااية .انظ اار ،م ااث  ،قض ااية املس ااائل املتح االة ساللت ازام سحملا م ااة أو التس االيم
Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium

v. Senegal), Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 422, at pp. 444-445,

 paras. 53-55الفعلى الارغم مان وجاود ادعااء بوقاوع جارائم ضاد اإلنساانية ،ر از
التعاون بي الدول ذلك الحدد على السلوك الذ يدخل نعاق اتتاقية
مناهضة التعذيب وغ ه من ضاروب املعاملاة أو العقوباة القاساية أو ال إنساانية
أو املهينة فحسب).
ال )5اتتاقيا ااة الها ااا املتعلقا ااة بقا اواني وأعا اراف احلا اارب الربيا ااة 18 ،تشا ارين
األول/أ توبر  ،1907الديباجة.
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القتل العمد واإلسدة واالسرتقاق والتهج وغ هاا مان األفعاال ال إنساانية الايت
تُرتيااب ضااد أ ساايان ماادنيي ،قباال أو أثناااء احلاارب ،أو أعمااال االضااعهاد
ألسااباب سياسااية أو عنحارية أو دينيااة حااال وقوعهااا تنتيااذا أل جرةااة ماان
اجلرائم اليت تدخل اختحا احمليماة أو حاال ارتياهباا فيماا يتحال أب
جرةااة ماان تلااك اجلارائم ،ساواء أ اناات تشاايل انتها ااا للقااانون الااداخلت للبلااد
الذ ارتُيبت فيه أو مل تين ذلكال.)6

 -5وحظيا اات مبا ااادئ القا ااانون الا اادويل املعا اارتف هبا ااا النظا ااام
األساساات حمليمااة نااورمربغ إبعااادة التأ يااد عليهااا عااام  1946ماان
جانب اجلمعية العاماةال )7الايت طلبات أيضاا مان جلناة القاانون الادويل
أن تقااوم ب ا ”صااوغ“ هااذه املبااادئ .وقاماات اللجنااة عندئااذ بدراسااة
عرف اات اجل ارائم
واس ااتخ
مب ااادئ ن ااورمربغ ع ااام  ،1950حي ااث ّ
ضد اإلنسانية أبهنا
القتل العمد واإلسدة واالسرتقاق والتهج وغ هاا مان األفعاال ال إنساانية الايت
تُرتيا ااب ضا ااد أ سا اايان ما اادنيي ،أو أعما ااال االضا ااعهاد ألسا ااباب سياسا ااية
أو عنح ارية أو ديني ااة ،ح ااال القي ااام هب اذه األفع ااال أو تل ااك األعم ااال تنتي ااذا
أل جرةة خملة سلسلم أو أ جرةة حرب أو فيما يتحل قرةة هذهال.)8

 -6ودعاات اتتاقيااة عاادم تقااادم ج ارائم احلاارب واجل ارائم املرتيبااة
ضد اإلنسانية ،وهت اتتاقية اعتمدهتا اجلمعية العامة عام ،1968
ادول إىل أن جتا اّارم تشا اريعاهتا الداخليا ااة ”اجلا ارائم املرتيبا ااة ضا ااد
ال ا َ
اإلنسانية“ الوارد تعريتها النظام األساست حمليماة ناورمربغ ،وأن
تنحت جانباا القياود املتعلقاة سلتقاادم الايت متناإل حما ماة مرتيبيهااال.)9
ّ
وتر ا ااز ها ااذه االتتاقيا ااة ،وها ات اتتاقيا ااة ال تشا اامل سا ااوى أربا ااإل ما اواد
موض ااوعية ،تر ي ازا ا ااديدا عل ااى القي ااود املتعلق ااة سلتق ااادم؛ و ح ااي
اف إىل الاااذ خعاوا ”إلاتحااة“ تسااليم مارتي هااذه
تاادعو األطار َ
اجل ا ارائم ،ف هن ا ااا ال تل ا اازم ه ا ااذه األط ا اراف ص ا اراحة مبمارس ا ااة واليته ا ااا
القضائية على اجلرائم ضد اإلنسانية .ويبلغ عدد الدول املنضمة إىل
هذه االتتاقية ح اآلن  54دولة.
__________
ال )6االتت اااق املتعل ااق مبحا م ااة ومعاقب ااة ب ااار جمرم اات احل اارب الت ااابعي للمح ااور
األورويب ،املرفا ااق ،النظا ااام األساسا اات للمحيما ااة العسا اايرية الدوليا ااة ،1945 ،امل ا اادة
6الج)؛ والنظا ااام األساسا اات للمحيما ااة العسا اايرية الدوليا ااة للشا اارق األقحا ااى19 ،
انون الثان/يناير  ،1946املادة 5الج) ،املعدل  26نيسان/أبريل  1946الانظر
C. I. Bevans (ed.), Treaties and Other International Agreements of the

United States of America 1776-1949, vol. 4 (Washington, D.C.,

 .)Department of State, 1968), p. 20, at p. 28وماإل ذلاك ،مل تاتم إداناة أ
اخن سرتياب هذه اجلرةة من جانب حميمة طو يو.
ال )7ل يد مبادئ القانون الدويل املعرتف هبا النظاام األساسات حمليماة
نورمربغ ،قرار اجلمعية العامة 95الد 11 ،)1-انون األول/ديسمرب .1946
.377
ال )8حولية  ،1950اجمللد الثان ،الوثيقة ،374 ،A/1316
ال )9قا ارار اجلمعيا ااة العاما ااة 2391الد )23-املا ااؤر  26تشا ارين الثا ااان/نوفمرب
 ،1968املرفق.

 -7و ع ااام  ،1993اا ااتمل النظ ااام األساس اات للمحيم ااة الدولي ااة
ليوغوس فيا السابقة على ”اجلرائم املناهضة ل نساانية“ بوصاتها جازءا
ماان نعاااق اختحااا احمليمااةال ،)10وسااار النظااام األساساات للمحيمااة
اجلنائيا ا ا ااة الدوليا ا ا ااة لروانا ا ا اادا علا ا ا ااى نتا ا ا ااس املن ا ا ا اوال عا ا ا ااام 1994ال.)11
و ع ااام  ،1996أدرجا اات جلنا ااة القا ااانون ال اادويل تعريا ااف ”اجلا ارائم ضا ااد
اإلنسا ااانية“ مشا ااروع مدونا ااة اجلا ارائم املخلا ااة بسا االم اإلنسا ااانية وأمنها ااا
لعام 1996ال ،)12و ان هلاذه الحايغة فيماا بعاد لثا با إدراج اجلرةاة
نظام روماا األساسات للمحيماة اجلنائياة الدولياة لعاام  .1998وع ّارف
عرفها ا ااا با ا ااه ،أبهنا ا ااا
نظا ا ااام روما ا ااا األساسا ا اات ها ا ااذه اجلرةا ا ااة ،ضا ا اامن ما ا ااا ّ
”[تاُ] ارتيب إطااار هجااوم واسااإل النعاااق أو منهجاات مو ّجاه ضااد أيااة
جمموعة من السيان املدنيي ،وعن علم سهلجوم“ال.)13
جيم -العناصر الرئيسية اليت ينبهي النظر فيها
م أجل وضع اتفاقية
 -8هن اااك ع اادة عناص اار ةي اان أن تش ااملها اتتاقي ااة اجل ارائم ض ااد
اإلنسانية ،وينبغت أن تنظر اللجنة بعناية تلك العناصر سياق
عملها .والعناصر الرئيسية اليت تبدو ضرورية هت ما يلت
 تعريا ااف اجلا اارم الا ااذ يا اادخل اا اات مسا اامى ”اجلا ارائم ضا ااداإلنسانية“ ألغراض االتتاقية ،على النحو الذ عُّرف باه املاادة
 7من نظام روما األساست؛
 معالبااة األط اراف بتجاارمي هااذا اجلاارم تش اريعاهتا الوطنيااة،ليس فقط فيما يتعلق سألفعال اليت تقإل أقاليمها أو اليت يرتيبها
مواطنوها ااا ،وليا اان فيما ااا يتعلا ااق أيضا ااا سألفعا ااال الا اايت يرتيبها ااا غا ا
املواطني اخلارج ت يدخلون إقليم الدولة العرف؛
 معالبا ا ااة األطا ا اراف أبن تتعا ا اااون فيما ا ااا بينها ا ااا تعا ا اااوان وثيقا ا اااألغا اراض التحقيا ااق اجلا اارم وحما ما ااة مرتيبيا ااه ومعا اااقبتهم ،وذلا ااك
بوس ا ا ااائل منه ا ا ااا املس ا ا اااعدة القانوني ا ا ااة املتبادل ا ا ااة وتس ا ا االيم املعل ا ا ااوبي
واالعرتاف سألدلة؛
 فرض االلتزام سلتسليم أو احملا مة حال وجود الشخناملدعى ارتيابه اجلرةة إقليم أحد األطراف.
__________
ال )10النظ ااام األساس اات للمحيم ااة الدوليا ااة ليوغوسا ا فيا الس ااابقة ،قا ارار جملا ااس
األمن 827ال 25 ،)1993أاير/مايو  ،1993املرفق ،املادة  5الانظر  ،S/25704املرفق).
ال )11النظام األساست للمحيمة اجلنائية الدولية لرواندا ،قرار جملاس األمان
955ال 8 ،)1994تشرين الثان/نوفمرب  ،1994املرفق ،املادة .3
ال )12حوليااة  ،1996اجملل ااد الث ااان الاجلاازء الث ااان) والتح ااويب 35 ،و،36
 95و ،96املادة .18
ال )13املادة .7

اجلرائم ضد اإلنسانية

وقد ر ز اتتاقياا ثا ة متعلقاة قارائم أخارى علاى هاذه العناصار
األساسااية دون غ هااا ،وقااد تقا ِّارر اللجنااة أن وضااإل اتتاقيااة مبسااعة
سااييون أفضاال أيض ااا هااذه احلال ااةال .)14بيااد أن اللجن ااة قااد ا اادد
أثناء عملها بشأن هذا املوضوع عناصر إضافية ينبغت معاجلتها.
دا  -عالقة االتفاقية ابحملكمة اجلنائية الدولية
 -9ما اان البا ااديهت أن يثا ااور التسا اااؤل حا ااول طبيعا ااة الع قا ااة الا اايت
سا ارتبط با ااي اتتاقيا ااة اجلا ارائم ضا ااد اإلنسا ااانية وبا ااي احمليما ااة اجلنائيا ااة
الدولياة .ومان املؤ ااد أن صاوغ االتتاقياة سااييون إىل حاد با نسااجا
على منوال نن نظام روما األساست وما يتحل به من صيوك ومان
اجتهااادا قضااائية .و الوقاات نتسااه ،ساايؤد اعتماااد االتتاقيااة إىل
تعزي ااز مب ااادرا رئيس ااية مل تع ااا َ نظ ااام روم ااا األساس اات ،وس اايدعم
سلتزامن مإل ذلك املهمة امللقاة على عاتق احمليمة.
 -10ف ااأوال ،ي اانظم نظا ااام روم ااا األساس اات الع قا ااا ب ااي الا اادول
األطراف وبي احمليماة اجلنائياة الدولياة ،ليناه ال يانظم األماور ذا
الحا ا االة فيما ا ااا با ا ااي األطا ا اراف أنتسا ا ااهم الوال با ا ااي األطا ا اراف وغا ا ا
األطاراف) .و الوقاات نتسااه ،يسالّم الباااب التاسااإل ماان نظااام رومااا
األساس اات املعن ااون ”التع اااون ال اادويل واملس اااعدة القض ااائية“ تس االيما
ضاامنيا أبن التعاااون بااي الاادول فيمااا يتعلااق سجلارائم الاايت تاادخل
نعا اااق اختحا ااا احمليما ااة يظا اال قائما ااا خا ااارج نعا اااق نظا ااام روما ااا
األساست .وستساعد االتتاقية على تعزيز التعااون العاام باي الادول
التحقيااق م ااإل األا ااخا ال ااذين يرتيب ااون ج ارائم ض ااد اإلنس ااانية
والقب عليهم وحما متهم ومعاقبتهم ،ويتتاق هاذا اهلادف متاماا ماإل
موضوع نظام روما األساست والغرض منه.
 -11واثنيا ،ستظل احمليمة اجلنائية الدولية مؤسسة دولية رئيسية
حملا مة األاخا رفيعت املستوى الذين يرتيبون هذه اجلرةة ،غ
أن الغ اارض م اان إنش ااائها مل يي اان حما م ااة مجي ااإل األا ااخا ال ااذين
يرتيبون جرائم ضد اإلنساانية الومل ُمتان املاوارد ال زماة لاذلك) .بال
تقااوم احمليمااة علااى مباادأ أن احمل اا م الوطنيااة هاات ،املقااام األول،
املي ااان املناس ااب للمحا م ااة ،عن ااد وج ااود الق اواني الوطني ااة املناس اابة
المبادأ التيمياال) .ويارى ثا ون أناه ،سلنظاار إىل عادم قاادرة احمليمااة
علا ا ااى حما م ا ا ااة مجيا ا ااإل األا ا ا ااخا ال ا ا ااذين يرتيبا ا ااون ج ا ا ارائم ض ا ا ااد
اإلنسا ااانية ،فهن ا اااك ضا اارورة لوج ا ااود وقايا ااة فعال ا ااة ما اان ه ا ااذه اجل ا ارائم
وم حق ااة قض ااائية فعال ااة لألا ااخا ال ااذين يرتيبوهن ااا ،وذل ااك ع اان
__________
ال )14انظاار ،علااى ساابيل املثااال ،اتتاقيااة منااإل اجلارائم املرتيبااة ضااد األاااخا
املتمتعااي امايااة دوليااة ،مباان فاايهم املووتااون الدبلوماساايون ،واملعاقبااة عليهااا اللعااام
 .)1973وق ا ااد صا ا اااغت اللجن ا ااة ها ا ااذه االتتاقيا ا ااة دورهت ا ااا الرابعا ا ااة والعشا ا ارين
عا ا ا ااام  1972الانظا ا ا اار حوليا ا ا ااة  ،1972اجمللا ا ا ااد الثا ا ا ااان ،الوثيقا ا ا ااة ،A/8710/Rev.1
 ،)312وفاُ ات سب التوقيا ااإل عليها ااا عا ااام  ،1973ودخل ا ات حيا ااز النتا اااذ
عام  ،1977وهت تضم الوقت احلاضر  176دولة طرفا.
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طريااق التعاااون النشااط بااي الساالعا القضااائية للاادول وماان خا ل
إعمال تلك السلعا الختحاصها.
 -12واثلثااا ،ساتتعلب االتتاقيااة ساان قاواني وطنيااة حلظاار اجلارائم
ضااد اإلنسااانية واملعاقبااة عليهااا ،وهااو مااا مل تقاام بااه دول ث ا ة ح ا
اآلنال .)15ول ااذلك ،ستس اااعد االتتاقي ااة عل ااى س ااد ثغ اارة قائم ااة ،وق ااد
تشجإل سلتايل مجيإل الدول على التحديق على نظام روما األساست
أو على االنضمام إلياه .وفيماا يتعلاق سلادول الايت اعتماد سلتعال
قا اواني وطني ااة بش ااأن اجلا ارائم ض ااد اإلنس ااانية ،فا ا ن ثا ا ا م اان ها ااذه
الق اواني ال يساام إال سحملا مااة الوطنيااة علااى اجل ارائم الاايت يرتيبهااا
رعااااي الدولااة أو تلااك الاايت تُرتيااب إقليمهااا؛ واالتتاقيااة ستشاارتط
أيض ااا قي ااام الدول اة الع اارف بتوس اايإل نع اااق قانوهن ااا ليش اامل اجمل اارمي
اآلخا ارين املوج ااودين إقليمها ااا ال َما ان ليسا اوا ما اان رعاايه ااا وارتيبا ااوا
اجلرةة إقليم طرف آخر من أطراف االتتاقية).
 -13ورابعااا ،احلاااال الاايت تتلقااى فيهااا دولااة طاارف نظ ااام
روما األساست طلبا من احمليمة اجلنائية الدولية لتسليم اخن إىل
احمليمة وتتلقى أيضاا طلباا مان دولاة أخارى لتساليم ذلاك الشاخن
عما سالتتاقيااة ،فا ن نظااام رومااا األساساات ياانن املااادة  90منااه
علااى إجاراءا التعاماال مااإل تعاادد العلبااا  .وةياان صااوغ االتتاقيااة
__________
ال )15حاول اات دراس ااا ا ا إج اراء تقي اايم مل اادى وج ااود تش اريعا وطني ااة
تتعلااق سجلارائم ضااد اإلنسااانية .انظاار Amnesty International, Universal
Jurisdiction: A Preliminary Survey of Legislation Around the World

(London, 2011); C. Bassiouni, Crimes against Humanity: Historical
(Cambridge, United

Evolution and Contemporary Application

Kingdom, Cambridge University Press, 2011) (see chapter 9, entitled
“A survey of national legislation and prosecutions for crimes against
humanity”); International Committee of the Red Cross, International
Humanitarian Law National Implementation Database (updated

) .periodically; available from www.icrc.org/ihl-nat.nsfوقاادر دراسااة
أجراه ااا املخت اارب ال اادويل حلق ااوق اإلنس ااان الت ااابإل ليلي ااة احلق ااوق قامع ااة ج ااورج
واانعن أن نحف الدول األعضاء األمم املتحدة تقريبا مل يعتماد تشاريعا
وطنيا ااة بشا ااأن اجلا ارائم ضا ااد اإلنس ا ااانية  -ولا اان لتلا ااف ها ااذه النسا اابة ث ا ا ا إذا
اقتحر اإلححائية على الدول األطراف نظام روما األساست ،علاى الارغم
ماان الاانن ديباجااة هااذا النظااام األساساات علااى أنااه ماان واجااب اال دولااة أن
تعتمااد قاواني وطنيااة .انظاار التقاارة  6ماان ديباجااة نظااام رومااا األساساات الحيااث
ت ااذ ّ ر أبن اه ”م اان واج ااب اال دول ااة أن مت ااارس واليته ااا القض ااائية اجلنائي ااة عل ااى
أولئا ااك املسا اائولي عا اان ارتيا اااب جا ارائم دوليا ااة“) .وعا ا وة علا ااى ذلا ااك ،تشا ا
الدراس ااة إىل أن ال اادول ال اايت اعتم ااد تش اريعا وطني ااة مل ت اادرج ،ث ا م اان
احلااال  ،مجيااإل عناصاار نظااام روماا األساساات هااذه التشاريعا و/أو مل جتاارم
السا ا االوك الا ا ااذ يرتيبا ا ااه اخلا ا ااارج أاا ا ااخا ليسا ا اوا ما ا اان رعاايها ا ااا الانظا ا اار
“Comparative law study and analysis of national legislation relating to
crimes against humanity and extraterritorial jurisdiction” (July 2013),

.)available from www.law.gwu.edu/ihrc
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على و يضامن اساتمرار اتبااع هاذه اإلجاراءا مان جاناب الادول
اليت تيون طرفا ل من نظام روما األساست واالتتاقية.

بشااأن اجلارائم ضااد اإلنسااانية .وعا وة علااى ذلااك ،حظياات فياارة
وضإل اتتاقية من هذا النوع السنوا األخ ة بتأييد العديد من
القضا اااة واملا اادعي العا ااامي احمليما ااة اجلنائيا ااة الدوليا ااة واحملا ااا م
اجلنائيااة الدوليااة األخاارى ،فض ا عاان مسااؤولي سااابقي األماام
املتحدة و احليوما وأعضاء اجملتمإل األ ادةتال.)19

 -14قاارر اللجن ااة سااابقا أن أ موض ااوع جديااد ينبغ اات الأ) أن
يعيااس احتياج ااا الاادول فيم ااا يتعل ااق سلتعااوير الت اادرجيت للق ااانون
الا اادويل وتدوينا ااه؛ والب) أن ييا ااون قا ااد بلا ااغ ،علا ااى صا ااعيد ارسا ااة
الاادول ،مرحلااة افيااة ماان التقاادم تتااي التعااوير التاادرجيت والتاادوين؛
والج) أن ييون حمددا وقاب للتعوير التدرجيت والتدوينال.)16

واو -اجلدو الزمو املقرتح

هاء -ما إذا كان املوضوع يفي مبعايري اللجنة املتعلقة
ابختيار املواضيع

 -15وفيم ا ااا يتعل ا ااق سلبن ا اادين الب) والج) ،بل ا ااغ ه ا ااذا املوض ا ااوع
مرحلة افية من التقدم على صعيد ارسة الدول ،سلنظر إىل وضإل
قاواني وطنيااة تعااا اجلارائم ضااد اإلنسااانية عاادد ماان الاادول يبلااغ
تقريبااا نحااف عاادد الاادول األعضاااء األماام املتحاادة ،وإيا ء قاادر
ب ا ماان االهتمااام إىل هااذه اجلرةااة علااى ماادى الساانوا العش ارين
املاضية الحيوك التأسيسية والحيوك املرتبعة هبا و االجتهااد
القض ااائت للمح ااا م اجلنائي ااة الدولي ااة ،مب ااا ذل ااك احمليم ااة اجلنائي ااة
الدوليا ااة واحمليما ااة الدوليا ااة ليوغوسا ا فيا السا ااابقة واحمليما ااة اجلنائيا ااة
الدوليااة لرواناادا واحمليمااة اخلاصااة لس ا اليون واألفرقااة اخلاصااة املعنيااة
سجلا ارائم اخلعا ا ة تيما ااور الشا اارقية والا اادوائر االسا ااتثنائية حما ااا م
مبا ااوداي .وعا ا وة علا ااى ذلا ااك ،يبا اادو صا ااوغ االتتاقيا ااة ينا اا ما اان
الناحيااة التقنيااة الوقاات احلااايل ،سلنظاار إىل وجااود عاادد ب ا ماان
االتتاقيااا املناااورة الاايت تغعاات أنواع اا أخاارى ماان اجل ارائم .وسااوف
يسااتند صاوغ االتتاقيااة إىل األعمااال السااابقة للجنااة هااذا اجملااال،
تقا ا ااارير اللجنا ا ااة ودراسا ا ااة األمانا ا ااة العاما ا ااة عا ا اان االلتا ا ازام سلتسا ا االيم
أو احملا مةال )17ومشروع مدونة اجلرائم املخلة بسلم اإلنسانية وأمنهاا
لعا ااام  1996الا ااذ وضا ااعته اللجنا ااةال )18والا ااذ ا ااان ما اان ضا اامن ما ااا
اس ااتهدفه أن يع اازز التع اااون ب ااي ال اادول جم ااال جت اارمي األا ااخا
الذين يرتيبون جرائم ضد اإلنسانية وحما متهم وتسليمهم.
 -16وفيما يتعلق سلبند الأ) ،أبد الدول اهتماما ب ا بتعزيز
التا ا ا ااداب الراميا ا ا ااة إىل امل عاقبا ا ا ااة علا ا ا ااى اجلا ا ا ارائم الدوليا ا ا ااة اخلعا ا ا ا ة،
مااا يتضا ماان إنشاااء احمليمااة اجلنائيااة الدوليااة ،وإببارام صاايوك
عاملي ا ااة تع ا ا ّارف اجل ا ارائم اجلنائي ا ااة الدولي ا ااة وت ا اادعو ال ا اادول إىل من ا ااإل
ارتياب هذه اجلرائم ومعاقبة مرتيبيها .وهناك اهتمام ب حالياا
بتع ااوير الق اادرة الوطني ااة عل ااى ا لتح ااد للج ارائم الدولي ااة اخلع ا ة،
ال س اايما لض اامان حس اان تعبي ااق مب ادأ التيمي ال .و ض ااوء ه ااذه
االجتاه ااا  ،ق ااد ترغ ااب ال اادول اعتم اااد اتتاقي ااة مح اااغة بعناي ااة
__________
ال )16حولية  ،1997اجمللد الثان الاجلزء الثان) ،التقرة .238
ال )17حولية  ،2010اجمللد الثان الاجلزء األول) ،الوثيقة .A/CN.4/630
ال )18انظر أع ه احلااية  12هلذا املرفق.

 -17إذا أضااافت اللجنااة هاذا املوضااوع إىل بارانمج عملهااا العوياال
األجل دورهتا اخلامساة والساتي ،ساييون بوساعها أن تلاتمس آراء
الا اادول اللجنا ااة السادسا ااة أواخا اار عا ااام  .2013وإذا انا اات ردود
التعاال الحااادرة عاان تلااك الاادول إجيابيااة ،سااييون إبميااان اللجنااة أن
متضت قدما أثناء دورهتا السادسة والستي معاجلة هذا املوضوع
حسبما ييون م ئما ،ورمباا يياون ذلاك بتعياي مقارر خاا وتقادمي
تقرياار أول .وبعااد ذلااك ،ساايتوقف إمتااام املشااروع علااى عواماال ث ا ة،
غا أن وجااود اتتاقيااا مناااورة ،فضا عاان وجااود أساااس مهاام تااوفره
احملا ااا م اجلنائيا ااة الدوليا ااة القائما ااة ،حيما ا ن علا ااى االعتقا اااد أبن جلنا ااة
القااانون الاادويل قااد تسااتعيإل اعتماااد جمموعااة املااة ماان مشاااريإل املاواد
القراءة األوىل قبل هناية فرتة السنوا اخلمس احلالية.
زاي -مصادر أساسية

جلنة القانون الدويل
مبا ااادئ القا ااانون الا اادويل املعا اارتف هبا ااا النظا ااام األساسا اات حمليما ااة
ن ااورمربغ و حي اام احمليم ااة ،م ااإل التعليق ااا  ،حولي ااة  ،1950اجملل ااد
الثان ،الوثيقة .374 ،A/1316
مشروع مدونة اجلرائم املخلة بسالم اإلنساانية وأمنهاا ،حولياة ،1996
اجمللد الثان الاجلزء الثان) ،التقرة .50
التقريا اار األويل والتقريا اار الثا ااان والتقريا اار الثالا ااث والتقريا اار الرابا ااإل عا اان
االلتازام سلتساليم أو احملا ماة ال )aut dedere aut judicareال-2006
 2008و )2011حولي ااة  ،2006اجملل ااد الث ااان الاجل اازء األول) ،الوثيق ااة
A/CN.4/571؛ وحولي ااة  ،2007اجملل ااد الث ااان الاجل اازء األول) ،الوثيق ااة
A/CN.4/585؛ وحولي ااة  ،2008اجملل ااد الث ااان الاجل اازء األول) ،الوثيق ااة
A/CN.4/603؛ وحولي ااة  ،2011اجملل ااد الث ااان الاجل اازء األول) ،الوثيق ااة
 ،A/CN.4/648على التوايل.

__________
الfor Crimes )19

See L. N. Sadat (ed.), Forging a Convention

against Humanity (Cambridge, United Kingdom, Cambridge University

) Press, 2011اليتضمن اهادا وآراء مؤيدة).
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