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الفصل السابع
الجرادم إلد ا نسانية
ألف -مقدمة
 -108قأ أ أأررت الل أ أ أأة ،هورهتأ أ أأا اخلامسأ أ أأة والسأ أ أأتني ( ،)2013رهران موضأ أ أأوع "ا أ أ أرائم ضأ أ أأد
املرفأأق ةأأاد لتقريأأر
اإلنسأأانية" ةرنأأامج ع لهأأا الةويأأي األجأأي( ،)77اسأأت اهاً رىل املقأأرتح املست س أ
الل أأة ع أ أع أأال تلأأك الأأدورة ال أ ي أعأأد السأأيد شأأون هي مأأري ()78ي وأحاطأأت ا عيأأة العامأأة
عل أ أاً ،الفق أأرة  8مأ أ قرار أأا  112/68امل أأؤر  16أأانون األول/هيسأ أ رب  ،2013ة أأرهران أ أ ا
املوضوع ةرنامج ع ي الل ة الةويي األجيي
 -109وقأأررت الل أأة ،هورهتأأا الساهسأأة والسأأتني ( ،)2014رهران املوضأأوع ةرنأأامج ع لهأأا
وعي أأت السأأيد شأأون هي مأأري مقأأرراً خاصأاً لل وضأأوع()79ي وأحاطأأت ا عيأأة العامأأة ،في أا ةعأأد،
الفقأأرة  7مأ قرار أأا  118/69املأأؤر  10أأانون األول/هيسأ رب  ،2014عل أاً ةقأرار الل أأة رهران
املوضوع ةرنامج ع لهاي

باء -النظر في الموإلوع في هذه

الدورة

 -110أأان معروض أاً عل أ الل أأة أ الأأدورة التقريأأر الثأأام لل قأأرر اخلأأاص (،)A/CN.4/680
الأ أ ي نظ أأرت في أأه جلس أأاهتا مأ أ  3254رىل  3258املعق أأوهة الف أأرتة مأ أ  21رىل  28أي أأار/
مايو )80(2015ي
 -111وةعد تقيأيم الفوائأد احملت لأة لوضأع اتفاقيأة ةشأ ن ا أرائم املرتكبأة ضأد اإلنسأانية (الفأرع الثأام)،
قأأدو املقأأرر اخلأأاص ،تقريأأر األول ،نب أ ة أساسأأية عامأأة ع أ ا أرائم ضأأد اإلنسأأانية (الفأأرع الثالأأث)
وت أأاول ةعأأض جوانأأب االتفاقيأأات املتعأأدهة األطأرا القائ أأة الأأيت تشأ ع الوقايأأة والت أأرمي والتعأأاون ةأأني
الأأدول في أأا يتعلأأق ةأأا رائم (الفأأرع الراةأأع)ي وعأأالوة علأ كلأأك ،غأأث املقأأرر اخلأأاص االلتأماو العأأاو الأ ي
أأان قائ أاً خمتل أ نظأأم املعا أأدات لكأأي مت أأع الأأدول أ ا أرائم وتعاقأأب عليهأأا (الفأأرع اخلأأامس)
وتعريأ أ "ا أ أرائم ض أأد اإلنس أأانية" ألغأ أراض أ أ ا املوض أأوع (الف أأرع الس أأاهس)ي وتضأ أ التقري أأر أيضأ أاً
__________

()77
()78
()79
()80
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الوثائق الرمسية لل عيأة العامأة ،الدورة الثام ة والستأون ،امللحق رقم  ،)A/68/10( 10الفقرتان  169و170ي
املرجع نفسه ،املرفق ةادي
املرجع نفسه ،الدورة التاسعة والستون ،امللحق رقم  ،)A/69/10( 10الفقرة 266ي
انظ أأر احملاض أأر امل أأوجمة املؤقت أأة لل لس أأات مأ أ  3254رىل ( 3258الوث أأائق ،A/CN.4/SR.3255 ،A/CN.4/SR.3254
 ،A/CN.4/SR.3257 ،A/CN.4/SR.3256و)A/CN.4/SR.3258ي
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معلوم أأات عأ أ ةرن أأامج الع أأي اخل أأاص ةاملوض أأوع املس أأتقبي (الف أأرع الس أأاةع)ي واق أأرتح املق أأرر اخل أأاص
مشروعي ماهتني يقاةالن املسائي املعا ة الفرعني اخلامس والساهس ،عل التوايل()81ي
 -112و ا لسأأة  3258املعقأأوهة  28أيار/مأأايو  ،2015أحالأأت الل أأة مشأأروعي املأأاهتني 1
التقرير األول لل قرر اخلاص رىل ة الصياغةي
و 2الوارهي
 -113و ا لسأ أأة  3263املعقأ أأوهة  5حميران/يونيأ أأه  ،2015نظأ أأرت الل أ أأة تقريأ أأر أ أأة
الصياغة واعت دت ةصفة مؤقتة مشاريع املواه  1و 2و 3و( 4انظر الفرع جيم 1-أهنا )ي
 -114و ا لسأ أ أ أ أأات م أ أ أ أ أ  3282رىل  3284املعقأ أ أ أ أأوهة  3و  4آب/أغسأ أ أ أ أأةس ،2015
اعت أأدت الل أأة التعليقأأات عل أ مشأأاريع امل أواه الأأيت اعتر أأدت ةصأأفة مؤقتأأة أ الأأدورة (انظأأر
الفرع جيم 2-أهنا )ي
 -115و ا لسأأة  ،3282املعقأأوهة  3آب/أغسأأةس  ،2015طلبأأت الل أأة رىل األمانأأة أن
تعد م رة تقدو معلومات ع ا و موجوه م آليأات الرصأد القائ أة علأ معا أدات الأيت قأد تكأون
هلا أمهية ةال سبة ألع اهلا املقبلة ةش ن ا املوضوع()82ي

جيم -ن مشاريع المواد المتعلقرة برالجرادم إلرد ا نسرانية التري اعتمردتها اللجنرة بصرفة
ملقتة في دورتها السابعة والستين
 -1ن

مشاريع المواد

 -116في ا يلي ن

مشاريع املواه اليت اعت دهتا الل ة ةصفة مؤقتة

هورهتا الساةعة والستنيي

المادة 1

النطاق
عليهاي

ت ةبأأق مشأأاريع امل أواه الأأيت حن أ ةصأأده ا عل أ م أأع ا أرائم ضأأد اإلنسأأانية واملعاقبأأة

المادة 2

التزام عام
ا أرائم ضأد اإلنسأانية ،سأواد ارتركبأت أوقأات الصأراع املسألو أو ال ،أي جأرائم
مبوجب القانون الدويل تتعهد الدول مب عها واملعاقبة عليهاي

__________

( )81انظأأر التقريأأر األول عأ ا أرائم ضأأد اإلنسأأانية ( ،A/CN.4/680مشأأروع املأأاهة " 1م أأع وق أأع ا أرائم ضأأد اإلنسأأانية"،
ومشروع املاهة " 2تعري ا رائم ضد اإلنسانية")ي
( )82أث أأريت أ املس أ لة خ أأالل م اقش أأة الل أأة ،ا لس أأة العام أأة ،للتقري أأر األول لل ق أأرر اخل أأاص أيار/م أأايو 2015
ونوقشت أيضاً خالل ثيارة أها ا رىل الل ة املفوض السامي حلقوق اإلنسان متوث/يوليه 2015ي
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المادة 3

تعريف الجرادم إلد ا نسانية

 -1ألغ أراض مشأأاريع امل أواه الأأيت حن أ ةصأأده ا ،يشأأكي أي فعأأي م أ األفعأأال
التاليأأة "جرميأأة ضأأد اإلنسأأانية" مأأىت ارتكأأب رطأأار أأوو واسأأع ال ةأأاق أو م ه أأي موجأأه
ضد أية جم وعة م السكان املدنيني ،وع علم ةاهل وو:
(أ)

القتي الع د؛

(ب) اإلةاهة؛

وال

(ن)

االسرتقاق؛

(ه)

رةعاه السكان أو ال قي القسري للسكان؛

(ه) السأ أ أو احلرم أأان الش أأديد علأ أ أي حن أأو آخ أأر مأ أ احلري أأة البدني أأة مب أأا
القواعد األساسية للقانون الدويل؛
(و)

التع يب؛

(ث) االغتص أأاب ،أو االس أأتعباه ا س أأي ،أو اإل أ أرا عل أ أ البغ أأاد ،أو احل أأي
القسأأري ،أو التعقأأيم القسأأري ،أو أي شأأكي آخأأر م أ أشأأكال الع أ ا سأأي عل أ مثأأي
الدرجة م اخلةورة؛
(ح) اضأأةهاه أيأأة مجاعأأة حمأأدهة أو جم أأوع حمأأده م أ السأأكان ألسأأباب سياسأأية
أو عرقيأأة أو قوميأأة أو رث يأأة أو ثقافيأأة أو هي يأأة ،أو متعلقأأة ة أأوع ا أ س عل أ ال حأأو املعأأر
الفقرة  ،3أو ألسباب أخرى م املسلم عاملياً ة ن القانون الدويل ال يم ا ،وكلأك في أا يتصأي
الفقرة أو في ا يتصي ةاإلةاهة ا اعية أو جرائم احلرب؛
ة ي فعي مشار رليه
(ط)

االختفاد القسري ل شطاص؛

(ي)

جرمية الفصي الع صري؛

(ك) األفعأأال الالرنسأأانية األخأأرى كات الةأأاةع امل اثأأي الأأيت تتسأأبب ع أأداً
معاناة شديدة أو أكى خةري يلحق ةا سم أو ةالصحة العقلية أو البدنيةي
-2

لغرض الفقرة :1

(أ) تعأأد عبأأارة " أأوو موجأأه ضأأد أيأأة جم وعأأة م أ السأأكان املأأدنيني" هن أاً
سأألو ياً يتض أ االرتكأأاب املتكأأرر ل فعأأال املشأأار رليهأأا الفقأأرة  1ضأأد أيأأة جم وعأأة م أ
السأأكان املأأدنيني ،ع أالً ةسياسأأة هولأأة أو م ظ أأة تقضأأي ةارتكأأاب أ ا اهل أأوو ،أو تعمي أماً
هل السياسة؛
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(ب) تشأ أ ي "اإلة أأاهة" تع أأد ف أأرض أح أ أوال معيش أأية ،م أ أ ةي ه أأا احلرم أأان م أ أ
احلصول عل الةعاو والدواد ،ةقصد ر الك جمد م السكان؛
(ن) يعأأد "االسأأرتقاق" ةارسأأة أي مأ السأألةات املرتتبأأة علأ حأأق امللكيأأة ،أو
أ السأألةات مجيعهأأا ،عل أ شأأط مأأا ،مبأأا كلأأك ةارسأأة أ السأألةات سأأبيي
االجتار ةاألشطاص ،وال سي ا ال ساد واألطفال؛
(ه) يعد "رةعأاه السأكان أو ال قأي القسأري للسأكان" نقأي األشأطاص املع يأني
قسراً م امل ةقة اليت يوجأدون فيهأا ةصأفة مشأروعة ،ةأالةره أو ةأ ي فعأي قسأري آخأر ،هون
مربرات يس و را القانون الدويل؛
(ه) يعأأد "التع أ يب" تع أأد رحلأأاق أمل شأأديد أو معانأأاة شأأديدة ،س أواد ةأأدنياً
أو عقليأاً ،ةشأأط موجأأوه حتأأت رشأرا املأأتهم أو سأأيةرته ،ولكأ ال يشأ ي التعأ يب أي
أمل أو معاناة ي ان فحسب ع عقوةات قانونية أو يكونان جمداً م ها أو نتي ة هلا؛
(و) يعأأد "احل أأي القسأأري" ر أرا امل أرأة عل أ احل أأي قس أراً وعل أ الأأوالهة غأأري
املشأ أأروعة ةقصأ أأد الت أ أ ثري عل أ أ التكأ أأوي العرقأ أأي أليأ أأة جم وع أ أأة م أ أ السأ أأكان أو ارتك أ أأاب
انتها ات خةرية أخرى للقانون الأدويلي وال أوث ةأ ي حأال تفسأري أ ا التعريأ علأ حنأو
ميس القوانني الوط ية املتعلقة ةاحل ي؛
(ث) يعأأد "االضأأةهاه" حرمأأان مجاعأأة مأ السأأكان أو جم أأوع السأأكان حرمانأاً
متع أأداً وش أأديداً مأ أ احلق أأوق األساس أأية مب أأا و أأال الق أأانون ال أأدويل ،وكل أأك ةس أأبب وي أأة
ا اعة أو ا وع؛
(ح) تع أأد "جرمي أأة الفص أأي الع ص أأري" أي أأة أفع أأال ال رنس أأانية متاث أأي طاةعه أأا
األفعأ أأال املشأ أأار رليهأ أأا الفقأ أأرة  1وترتكأ أأب سأ أأياق نظأ أأاو مؤسسأ أأي قوامأ أأه االضأ أأةهاه
امل ه أأي والس أأيةرة امل ه ي أأة م أ جان أأب مجاع أأة عرقي أأة واح أأدة رثاد أي أأة مجاع أأة أو مجاع أأات
عرقية أخرى ،وترتكب ة ية اإلةقاد عل كلك ال ظاو؛
(ط) يعأأد "االختفأأاد القسأأري ل شأأطاص" رلقأأاد القأأبض علأ أي أشأأطاص أو
احت أأاث م أو اختة أأافهم م أ قب أأي هول أأة أو م ظ أأة سياس أأية ،أو ة أأركن أو هع أأم م ه أأا هلأ أ ا
الفعي أو ةسكوهتا عليأه ،مث رفضأها اإلقأرار غرمأان أؤالد األشأطاص مأ حأريتهم أو رعةأاد
معلومأأات ع أ مصأأري م أو ع أ أمأأا وجأأوه م ،رأأد حرمأأاهنم م أ محايأأة القأأانون لفأأرتة
ثم ية طويلةي
 -3لغ أأرض مش أأروع امل أأاهة ال أ أ ي حن أ أ ةص أأده  ،م أ أ املفه أأوو أن تعب أأري "ن أأوع
ا أ س" يشأأري رىل ا سأأني ،الأ ر واألنثأ  ،رطأأار ا ت أأعي وال يشأأري تعبأأري "نأأوع ا أ س"
رىل أي معىن آخر وال كلكي
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 -4ال وأأي مشأأروع املأأاهة الأ ي حنأ ةصأأده ةأ ي تعريأ أوسأأع يأأره
هويل أو قانون وطدي

صأأك

المادة 4

االلتزام بالمنع

-1
ةالوسائي التالية:

تلتمو أي هولأة مب أع ا أرائم ضأد اإلنسأانية ،وفقأاً للقأانون الأدويل ،ال سأي ا

(أ) رج أرادات تش أريعية أو رهاريأأة أو قضأأائية أو أي رج أرادات أخأأرى فعالأأة مل أأع
ا رائم ضد اإلنسانية أي رقليم يقع حتت واليتها القضائية أو حتت سيةرهتا؛
(ب) التعأ أأاون مأ أأع الأ أأدول األخأ أأرى وامل ظ أ أأات احلكوميأ أأة الدوليأ أأة املع يأ أأة وأي
م ظ ات أخرى ،حسب االقتضادي
 -2ال أأوث الت أ أ رع ة ي أأة ا أأرو اس أأتث ائية أي أ أاً ان أأت ،س أ أواد أ ان أأت أ أ
الظ أ أأرو ص أ أأراعاً مس أ أألحاً أو ع أ أأدو اس أ أأتقرار سياس أ أأي هاخل أ أأي أو أي حال أ أأة م أ أ ح أ أأاالت
الةوارئ العامة األخرى ،ربر لل رائم ضد اإلنسانية()83ي
 -2ن ر مشرراريع المررواد والتعليقررات عليهررا بالصرريفة الترري اعتمرردتها اللجنررة ملقت راً فرري دورتهررا
السابعة والستين
 -117في أأا يل أأي ن أ
هورهتا الساةعة والستنيي

مش أأاريع امل أواه والتعليق أأات عليه أأا ةالص أأيغة ال أأيت اعت أأدهتا الل أأة مؤقتأ أاً

المادة 1

النطاق

ت ةبق مشاريع املواه

عل م ع ا رائم ضد اإلنسانية واملعاقبة عليهاي

التعليق
أأده مشأأروع املأأاهة  1نةأأاق مشأأاريع امل أواه أ حيأأث يبأأني أهنأأا تسأأري عل أ م أأع ا أرائم
)1
ضأد اإلنسأأانية واملعاقبأأة عليهأأا علأ السأوادي وير أأم م أع ا أرائم ضأأد اإلنسأأانية علأ اسأأتبعاه ارتكأأاب
أ أ ا أ أرائم ،ةي أ أأا تر أ أأم املعاقب أ أأة عل أ أ ا أ أرائم ضأ أأد اإلنس أ أأانية عل أ أ اإلج أ أرادات ا ائي أ أأة ض أ أأد
ا رائم أو أث اد ارتكاراي
األشطاص ةعد وقوع
 )2وتر أأم مش أأاريع امل أواه أ حص أراً عل أ ا أرائم ض أأد اإلنس أأانية ،ال أأيت تش أأكي ج أرائم هولي أأة
خة أأرية حيث أأا ارتكب أأتي وال تت أأاول مش أأاريع امل أواه أ ج أرائم هولي أأة خة أأرية أخ أأرى ،مث أأي اإلة أأاهة

__________

( )83ير اقش موضع
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ا اعي أأة أو ج أ أرائم احل أأرب أو جرمي أأة الع أأدواني ورغ أأم اإلع أ أراب ع أ أ رأي مف أأاه أن ةرمك أأان أ أ ا
املوضوع أن يش ي تلك ا رائم أيضاً ،فقد قررت الل ة أن تر م عل ا رائم ضد اإلنسانيةي
 )3وعأأالوة علأ كلأأك ،سأأو تت أأب مشأأاريع املأواه أ أي تضأأارب مأأع املعا أأدات القائ أأة
كات الصأألةي فعل أ سأأبيي املثأأال ،ستتحاش أ مشأأاريع امل أواه أ التضأأارب مأأع املعا أأدات املتعلقأأة
ةقأوانني التقأأاهو ،والالجئأأني ،وحأأاالت االختفأأاد القسأأري ،واملسأأائي األخأأرى املتعلقأأة ةأأا رائم املرتكبأأة
ضأأد اإلنسأأانيةي وسأأير ظر ،الوقأأت امل اسأأب ،وضأأع مشأأروع مأأاهة واحأأد أو أ ثأأر ملعا أأة أوجأأه
رن وجدتي
التضارب
 )4وةاملثأأي ،فأأرن مشأأاريع امل أواه أ سأأو تت أأب أي تعأأارض مأأع التمامأأات الأأدول مبوجأأب
الصأأكوك امل شأأئة لل حأأا م أو اهليئأأات القضأأائية ا ائيأأة الدوليأأة أو "املطتلةأأة" (الأأيت حتتأأوي عل أ
خلي م ع اصر القانون الأدويل والقأوانني الوط يأة) ،مبأا كلأك احملك أة ا ائيأة الدوليأةي و حأني
أن نظأأاو رومأأا األساسأأي( )84امل شأأئ لل حك أأة ا ائيأأة الدوليأأة يأ ظّم العالقأأات ةأأني احملك أأة ا ائيأأة
الدوليأة والأأدول األطأرا (عالقأأة "ع وهيأأة") ،تر أم مشأأاريع املأواه أ علأ اعت أاه القأوانني الوط يأأة
وعل التعاون املشرتك ةني الأدول (عالقأة "أفقيأة")ي ويفأرتض البأاب التاسأع مأ نظأاو رومأا األساسأي
املع أأون "التعأأاون الأأدويل واملسأأاعدة القضأأائية" أن التعأأاون في أأا ةأأني الأأدول ةشأ ن ا أرائم الأأيت تأأدخي
اختصاص احملك ة ا ائيأة الدوليأة سيسأت ر هون رخأالل ة ظأاو رومأا األساسأي ،لأ لك مل يكلأ
نفسأأه ع أأاد ت ظأأيم كلأأك التعأأاوني وسأأتت اول مشأأاريع املأواه أ التعأأاون في أأا ةأأني الأأدول ةشأ ن م أأع
ا أ أرائم ض أأد اإلنس أأانية ،فض أ أالً ع أ أ التحقي أأق واالعتق أأال ،واملقاض أأاة ،وتس أأليم املةل أأوةني ،ومعاقب أأة
األشأأطاص ال أ ي يرتكبأأون أ ا أرائم رطأأار ال أ ظم القانونيأأة الوط يأأة ،و أأو أأد يتسأأق م أأع
ت في أ مبأأدأ التكامأأي مبوجأأب
نظأأاو رومأأا األساسأأيي وحتقيق أاً ل أ لك ،ستس أهم مشأأاريع امل أواه أ
نظأأاو رومأأا األساسأأيي وأخ أرياً ،فأأرن الصأأكوك امل شأأئة لل حأأا م أو اهليئأأات القضأأائية ا ائيأأة الدوليأأة
أو املطتلة أأة ترع أأىن مبالحق أأة األش أأطاص الأ أ ي يرتكب أأون جأ أرائم ت أأدخي ضأ أ نة أأاق اختصاص أأها،
ا رائم قبي وقوعها أو أث اد ارتكاراي
وليس حتديد اخلةوات اليت يلمو أن تتط ا الدول مل ع
المادة 2

التزام عام
ا أرائم ضأأد اإلنسأأانية ،س أواد ارتركبأأت أوق أات ال أماع املسأألو أو ال ،أأي ج أرائم
مبوجب القانون الدويل تتعهد الدول مب عها واملعاقبة عليهاي

__________

( )84نظأاو رومأا األساسأي لل حك أة ا ائيأة الدوليأة ،املأربو رومأا  17متوث/يوليأأه ،1998
( Series, vol. 2187, p. 3املشار رليها في ا يلي ةاسم "نظاو روما األساسي")ي
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التعليق
 )1ي شأئ مشأروع املأاهة  2التمامأاً عامأاً علأ الأأدول مب أع ا أرائم ضأأد اإلنسأانية واملعاقبأة عليهأأاي
وسيتبني مض ون أ ا االلتأماو العأاو عأ طريأق خمتلأ االلتمامأات األ ثأر حتديأداً امل صأوص عليهأا
ّ
مشأاريع املأواه التاليأة ،اةتأأداد مأ مشأروع املأأاهة 4ي وسأو تت أاول تلأأك االلتمامأات احملأدهة اخلةأوات
الأأيت يتعأأني علأ الأأدول أن تتطأ ا رطأأار نظ هأأا القانونيأأة الوط يأأة ،فضأالً عأ تعاوهنأأا مأأع الأأدول
األخرى ،ومع امل ظ ات احلكومية الدولية كات الصلة ،ومع امل ظ ات األخرى ،حسب االقتضادي
 )2ويعأأرت مشأأروع املأأاهة  ،2سأأياق ةيانأأه هل أ ا االلت أماو العأأاو ،ةأأا رائم ضأأد اإلنسأأانية عل أ
()85
أهنأأا "جأرائم مبوجأأب القأأانون الأأدويل"ي وأهرن ال ظأأاو األساسأأي حملك أأة نأأورمربغ العسأأكرية الدوليأأة
"ا أرائم ضأأد اإلنسأأانية" ض أ الواليأأة القضأأائية لل حك أأة العسأأكرية الدوليأأةي فقأأد ك أأرت احملك أأة
العس أأكرية الدولي أأة ،مجل أأة أم أأور ،أن "األفأ أراه ميكأ أ أن يع أأاقبوا علأ أ انتها أأات الق أأانون ال أأدويلي
فأ أأا رائم املطلأ أأة ةالقأ أأانون الأ أأدويل يرتكبهأ أأا أشأ أأطاص ،ال يانأ أأات جمأ أأرهة ،وال ميك أ أ رنفأ أأاك أحكأ أأاو
الق أأانون ال أأدويل رال مبعاقب أأة األف أراه ال أ ي يرتكب أأون تل أأك ا أرائم"()86ي وأهرج أأت أيض أاً ا أرائم ض أأد
اإلنسانية ض اختصاص حمك ة طو يو()87ي
 )3وأحاطأت ا عيأة العامأة ل مأم املتحأدة عل أاً عأاو  1946مببأاهئ القأانون الأدويل املعأأرت
رأأا نظأأاو نأأورمربغ األساسأأي وأعأأاهت ت يأأد ا()88ي وأوعأأمت ا عيأأة العامأأة أيض أاً رىل أأة القأأانون
ال أأدويل ة أ ن "تص أأوغ" مب أأاهئ نظ أأاو ن أأورمربغ األساس أأي وأن تع أأد مش أأروع مدون أأة ج أرائم()89ي وأص أأدرت
الل أأة ،عأأاو " ،1950مبأأاهئ القأأانون الأأدويل املعأأرت رأأا ال ظأأاو األساسأأي حملك أأة نأأورمربغ و
حكأأم احملك أأة" ،الأأيت ةي أأت أن ا أرائم ضأأد اإلنسأأانية "يعاقأأب عليهأأا ةوصأأفها ج أرائم مبوجأأب القأأانون
الأأدويل"()90ي وعأأالوة عل أ كلأأك ،ألأأمت الل أأة عأأاو  1954مشأأروع مدونأأة ا أرائم املطلّأأة ةسأألم
اإلنس أأانية وأم ه أأا ،الأ أ ي أهرن الفق أأرة  11مأ أ امل أأاهة  2م أأه جم وع أأة مأ أ األفع أأال غ أأري اإلنس أأانية
__________

( )85اتفاق حما ة ومعاقبة بار جمرمي احلأرب لقأوات احملأور األوروةيأة ،وال ظأاو األساسأي لل حك أة العسأكرية الدوليأة،
 8آب/أغسأأةس United Nations, Treaty Series, vol. 82, p. 279 ،1945
املأأاهة (6ن) ،املأأربو ل أأدن
(يشار رليه في ا يلي ةاسم "نظاو نورنربغ األساسي")ي
Judgment of 30 September 1946, International Military Tribunal, in Trial of the Major War Criminals
()86
Before the International Military Tribunal, vol. 22 (1947), p. 466ي
( )87ال ظ أأاو األساس أأي لل حك أأة العس أأكرية الدولي أأة للش أأرق األقصأ أ  ،امل أأاهة (5ن) ،امل أأربو طو ي أأو  19أأانون
الثام/ي أ أأاير ( 1946ةصأ أأيغته املعدلأ أأة  26نيسأ أأان/أةريي 4 Bevans 20 ،)1946ي ومأ أأع كلأ أأك ،مل تأ أأدن تلأ أأك
احملك ة أي شط ر ا رميةي
( )88ت يأأد مبأأاهئ القأأانون الأأدويل املعأأرت رأأا ال ظأأاو األساسأأي حملك أأة نأأورمربغ ،ق أرار ا عيأأة العامأأة (95ه)1-
املؤر  11انون األول/هيس رب 1946ي
( )89صأأياغة املبأأاهئ املعأأرت رأأا ال ظأأاو األساسأأي حملك أأة نأأورمربغ و حكأأم احملك أأة ،ق أرار ا عيأأة العامأأة (177ه)2-
املؤر  21تشري الثام/نوف رب 1947ي
(( Yearbook … 1950, vol. II, p. 376, para. 109 )90املبدأ الساهس)ي
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ةاعتبار أأا جأ أرائم ،و أأي م أأا يفه أأم الي أأوو علأ أ أن أأه ا أ أرائم ض أأد اإلنس أأانيةي ويأ أ مش أأروع املدون أأة
ماهتأأه  1عل أ أن "ا أرائم ضأأد سأألم اإلنسأأانية وأم هأأا ،حسأأب التعري أ ال أواره أ املدونأأة ،أأي
جرائم مبوجب القانون الدويل ،يعاقب األفراه املسؤولون ع ارتكارا"()91ي
 )4وتصأ ي ا أرائم ضأأد اإلنسأأانية ة هنأأا "جأرائم مبوجأأب القأأانون الأأدويل" يشأأري رىل أهنأأا جأرائم
قائ أ أأة س أ أواد جأ أ ّأرو القأ أأانون الأ أأوطد ارتكارأ أأا أو الي وعأ أ ّأر نظأ أأاو نأ أأورمربغ األساسأ أأي ا أ أرائم ضأ أأد
اإلنسانية عل أهنأا ارتكأاب أفعأال معي أة "سأواد انأت خمالفأة للقأانون الأداخلي للبلأد الأ ي ارتكبأت
فيأأه أو مل تك أ "()92ي وأ لأأت الل أأة ،عأأاو  ،1996وضأأع مشأأروع مدونأأة ا أرائم املطلأأة ةسأألم
اإلنس أأانية وأم ه أأا ،الأ أ ي يأ أ  ،مجل أأة أم أأور ،علأ أ أن ا أ أرائم ض أأد اإلنس أأانية "جأ أرائم مبوج أأب
الق أأانون ال أأدويل ويعاق أأب عليه أأا عل أ أ أ ا ال ح أأو ،س أواد عاق أأب عليه أأا الق أأانون ال أأوطد أو ال"()93ي
وخة أأورة أ أ ا أ أرائم أم أأر واض أأوي فق أأد س أأبق أن ةي أأت الل أأة أن حظ أأر ا أ أرائم ض أأد اإلنس أأانية
"مقبول ومعرت ةه ةوضوح" ةوصفه قاعدة آمرة م قواعد القانون الدويل()94ي
 )5و ده أيضاً مشروع املأاهة  2ا أرائم ضأد اإلنسأانية علأ أهنأا جأرائم مبوجأب القأانون الأدويل
"س أواد ارتكبأأت أوقأأات ال أماع املسأألو أو ال"ي وي بغأأي أن تفهأأم اإلشأأارة رىل "ال أماع املسأألو" عل أ
أهنأأا شأأاملة لل ماعأأات املسأألحة الدوليأأة وغأأري الدوليأأة عل أ حأأد س أوادي وارتأأب تعري أ نظأأاو نأأورمربغ
األساسأأي لل أرائم ضأأد اإلنسأأانية ،ةالصأأيغة املعدلأأة ةربوتو أأول ة أرلني( ،)95ةوجأأوه ن أماع مسأألو هويل؛
وقأأد ن أ ّ عل أ أ ّن األفعأأال ال تشأأكي ج أرائم القأأانون الأأدويل رال ركا ارتركبأأت لت في أ "أي جرميأأة
تق أأع ضأ أ اختص أأاص احملك أأة" أو في أأا يتص أأي ةتل أأك ا رمي أأة ،أي جرمي أأة خمل أأة ةالس أأالو أو جرمي أأة
ح أأربي وعل أ أ ا ال ح أأو ،يك أأون األس أأاس ال أ ي ي ب أأد علي أأه م أأربر ت أأاول أم أأور تق أأع ع أأاهة ضأ أ
__________

()91
()92
()93
()94

()95

Yearbook … 1954, vol. II, p. 150 at art. 1ي
نظاو نورمربغ األساسي ،احلاشية  85أعال  ،املاهة (6ن)ي
حولية ييي  ،1996ا لد الثام (ا أمد الثأام) ،الصأفحة  ،37الفقأرة ( 50املأاهة )1ي وقأد تضأ ّ مشأروع املدونأة
ال ي أعد عاو  1996سس فئات م ا رائم ،رحدا انت فئة ا رائم ضد اإلنسانيةي
حولية ييي  ،2001ا لد الثام (ا مد الثام) ،الصفحة  ،110الفقأرة (( )5التعليأق علأ مشأروع املأاهة  26مأ مشأاريع
املواه املتعلقة مبسؤولية الدول ع األفعال غري املشروعة هولياً) (الأ ي يأدفع ةأ ن "القواعأد اآلمأرة املقبولأة واملعأرت رأا علأ
حنو واضو تش ي حظر ا رائم ضد اإلنسانية")؛ انظر أيضاً الفريأق الدراسأي لل أة القأانون الأدويل ،جتأمؤ القأانون الأدويل:
الصأأعوةات ال اشأأئة عأ ت أأوع وتوسأأع القأأانون الأأدويل ،الوثيقأأة  ،A/CN.4/L.682الفقأأرة  13( 374نيسأأان/أةريي ،)2006
ةالصأأيغة املصأأوةة ةالوثيقأأة  11( A/CN.4/L.682/Corr.1آب/أغسأأةس ( )2006تبأ ّأني أن ا أرائم ضأأد اإلنسأأانية "تش أ ي
أ ثر القواعد اليت يؤت عل ك ر ا لرتشيحها ملر م القاعدة اآلمرة")ي
Protocol Rectifying Discrepancy in Text of Charter, done at Berlin on 6 October 1945, in Trial of the
Major War Criminals Before the International Military Tribunal, vol. 1 1947), at pp. 17-18 (hereinafter

)” “Berlin Protocolي وقد استعاض ةروتو ول ةرلني ع الفاصلة امل قوطة ةعد عبأارة "خأالل احلأرب" ةفاصألة ،لكأي
صني اإلنكليمي والفرنسي مع ال الروسيي املرجع نفسه ،الصفحة 17ي و ان م آثار كلأك أو وصأي
يوحد ال ّ
ّ
ا مد األول م احلكم جبمئه األخري (" حال ارتباطها ة ي جرميأة تأدخي اختصأاص احملك أة") ،ومأ مث وصأله
ةوجوه أي نماع مسلو هويلي
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االختصأاص الأوطد للدولأة أو صألة ا رميأة ةأال ماع ةأني الأدولي وتشأري أ الصألة ةأدور ا رىل وجأوه
جأ أرائم ةش أأعة حت أأدث علأ أ نة أأاق واس أأع ،ورمب أأا أأمد مأ أ أ أ س أألو ي()96ي وق أأد أهان أأت احملك أأة
العس أأكرية الدولي أأة ،املكلف أأة مبحا أأة ب أأار الق أأاهة السياس أأيني والعس أأكريني ال أراي الثال أأث ،ع أأدة
مته أأني في أأا يتعلأأق جبأرائم ضأأد اإلنسأأانية ارتكبأأت خأأالل احلأأرب ،رغأأم أن صأألة تلأأك ا أرائم جبأرائم
أخرى تقع ض اختصاص احملك ة العسكرية الدولية انت وا ية ةعض احلاالت()97ي
 )6ةيأأد أن "مبأأاهئ القأأانون الأأدويل املعأأرت رأأا ال ظأأاو األساسأأي حملك أأة نأأورمربغ و حكأأم
احملك أأة" الأأيت أعأأدهتا الل أأة عأأاو  ،1950قأأد عرفأأت ا أرائم ضأأد اإلنسأأانية املبأأدأ (ساهس أاً) (ن)
عل أ حنأأو ال يسأأتلمو أيأأة صأألة ة أماع مسأألو()98ي وأ أأدت الل أأة تعليقهأأا عل أ أ ا املبأأدأ أنأأه ال
يلمو أن تكون ا رمية قأد ارتركبأت وقأت احلأرب ،ولك هأا ك أرت مأع كلأك أن ا أرائم الأيت ترتكأب
قبأي احلأروب أأب أن تكأون كات صألة جبرميأأة ضأد السأالو()99ي و الوقأأت نفسأه ،قالأت الل أأة رن
"األفعأ أأال ميك أ أ أن تك أ أأون ج أ أرائم ض أ أأد اإلنس أ أأانية ح أ أأىت ول أ أأو ارتكبه أ أأا أح أ أأد ا أ أأاة ض أ أأد س أ أأكان
ةلأد "()100ي وأشأأارت اتفاقيأأة عأأدو تقأأاهو جأرائم احلأرب وا أرائم املرتكبأأة ضأأد اإلنسأأانية الأأيت وضأأعت
ع أأاو  ،1968ماههت أأا (1ب) رىل "ا أ أرائم املرتكب أأة ض أأد اإلنس أأانية ،سأ أواد ثمأ أ احل أأرب أو
ثم أ السأألم ،وال أواره تعريفهأأا ال ظ أأاو األساسأأي حملك أأة نأأورمربغ العس أأكرية الدوليأأة الص أأاهر 8
آب/أغسأأةس  ،1945وال أواره ت ي أأد ا ق أراري ا عيأأة العام أأة ل م أأم املتح أأدة (3ه )1-امل أأؤر
 13شباط/فرباير  1946و(95ه )1-املؤر  11انون األول/هيس رب  1946ييي"()101ي
__________

()96

()97

()98
()99
()100
()101
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انظأر United Nations War Crimes Commission, History of the United Nations War Crimes Commission and
"( the Development of the Laws of War (His Majesty’s Stationery Office, 1948), p. 179ا أرائم الأيت أدهت
ا ت أأع الأأدويل أو أأمت ض أ ري البش أرية ،رمأأا حل هأأا ووحشأأيتها ،أو لكثأأرة عأأده ا ،أو ألن ة أاً ةأأاثالً طربّأأق
أثمان وأما خمتلفة ،ي فق اليت ةررت تدخي هول أخرى غري الدول الأيت ارتكبأت تلأك ا أرائم علأ أراضأيها،
أو اليت أصبو رعايا ا ضحايا هلا")ي
انظأر علأ سأبيي املثأالProsecutor v. Kupreškić et al., , Judgment, Trial Chamber Case No. IT-95-16-T, 14 ،
( January 2000, para. 576حيأأث يشأأار رىل الصأألة الوا يأأة ةأأني ا أرائم ضأأد اإلنسأأانية الأأيت ارتكبتهأأا ةالأأدور فأأون
ش أرياتش وا أرائم األخأأرى الداخلأأة اختصأأاص احملك أأة العسأأكرية الدوليأأة) (يرشأأار رليهأأا في أأا يلأأي ةاسأأم قضأأية
")"Kupreškić 2000ي
Yearbook…1950, vol. II, p. 377 at para. 119ي
املرجع نفسه ،الفقرة 123ي
املرجع نفسه ،الفقرة 124ي
اتفاقي أ أأة ع أ أأدو تق أ أأاهو جأ أ أرائم احل أ أأرب وا أ أ أرائم املرتكب أ أأة ض أ أأد اإلنس أ أأانية ،املربم أ أأة نيوي أ أأورك  26تشأ أ أري الث أ أأام/
نأأوف رب United Nations, Treaty Series, vol. 754, p. 73 ،1968ي و آب /أغسأأةس  ،2015أأان عأأده
أ االتفاقي أأة  55هولأأةي ولالطأأالع عل أ اتفاقيأأة رقلي يأأة كات طبيعأأة ةاثل أأة ،انظأأر European
الأأدول األط أرا
،Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitation to Crimes against Humanity and War Crimes
املربمأأة سرتاتسأأبورغ  25أأانون الثام/ي أأاير  Council of Europe, Treaty Series, No. 82 ،1974و آب/
االتفاقية مثان هولي
أغسةس  ،2015ان عده الدول األطرا
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 )7وتض أ ت الوالي أأة القض أأائية لل حك أأة ا ائي أأة الدولي أأة ليوغوس أأالفيا الس أأاةقة (يش أأار رليه أأا
في أأا يل أأي ةاس أأم "حمك أأة يوغوس أأالفيا") "ج أرائم ض أأد اإلنس أأانية"ي فامل أأاهة  5م أ ال ظ أأاو األساس أأي
حملك أأة يوغوس أأالفيا مت أ و احملك أأة س أألةة مقاض أأاة األش أأطاص املس أأؤولني ع أ جم وع أأة م أ األفع أأال
(مث أأي القت أأي والتعأ أ يب أو االغتص أأاب)"ركا ارتكب أأت أث أأاد نأ أماع مس أألو ،سأ أواد أ أأان طاةع أأه هوليأ أاً
أو هاخليأ أاً ،واس أأتهدفت أي س أأكان م أأدنيني"()102ي و كأ أ ا ،ف أأرن الص أأيغة املس أأتطدمة امل أأاهة 5
تبقأأي علأ صأألة ةأأال ماع املسأألو ،ولكأ مأ األفضأأي فه هأأا سأأياقهاي وقأأد وضأأع ال ظأأاو األساسأأي
حملك ة يوغوسأالفيا عأاو  1993حيأث مأ املفهأوو أن يوغوسأالفيا السأاةقة يأدور فيهأا أصأالً نأماع
مس أألو؛ فق أأد اعت أأرب ةالفع أأي جمل أأس األمأ أ الت أأاةع ل م أأم املتح أأدة أن احلال أأة تش أأكي هتدي أأداً للس أأالو
واألمأ الأأدوليني ،ةأأا يسأأتوجب ةارسأأة جملأأس األم أ لسأألةاته اإلنفاكيأأة مبوجأأب الفصأأي السأأاةع م أ
ميثاق األمم املتحدةي و ك ا ،فرن الصأيغة الأوارهة املأاهة "( 5ال أماع املسألو") يقصأد م هأا أساسأاً
تبديأأد فكأأرة أن ا أرائم ضأأد اإلنسأأانية أأب أن تكأأون مرتبةأأة "ة أماع مسأألو هويل"ي ول أ لك ،وهرداً
الحت أأال تفسأأري أ الصأأيغة عل أ أهنأأا تشأأري رىل أن القأأانون الأأدويل العأأر يسأأتوجب وجأأوه صأألة
ة أ أماع مس أ أألو ،أوض أ أأحت هائ أ أأرة االس أ أأتئ ا مبحك أ أأة يوغوس أ أأالفيا وق أ أأت الح أ أأق أن أ أأه ال يوج أ أأد
"أي أسأأاس م ةقأأي أو قأأانوم" لإلةقأأاد عل أ الصأألة ةأأال ماع املسأألو ،ألنأأه "ا التطلأأي ع هأأا" ةارسأأات
الأدول م أ حما أات نأورمربغ()103ي والحظأت هائأرة االسأأتئ ا أيضأاً أن "سأقوط شأرط الصألة تأدل عليأأه
االتفاقيت أأان ال أأدوليتان ةشأ أ ن اإلة أأاهة ا اعي أأة والفص أأي الع ص أأري ،اللت أأان حتظأ أران معأ أاً أنواعأ أاً معي أأة مأ أ
()104
ا أرائم ضأأد اإلنسأأانية ةغأأض ال ظأأر ع أ أي عالقأأة ةأأال ماع املسأألو" ي وأ أأدت هائأأرة االسأأتئ ا فع أالً
وقأأت الحأأق أن وروه مثأأي أ الصأألة ال ظأأاو األساسأأي حملك أأة يوغوسأأالفيا يهأأد ةبسأأاطة رىل
حصر االختصاص املوضوعي لل حك ة ،وال يشكي تدوي اً للقانون الدويل العر ()105ي
 )8و عاو  ،1994أنش جملس األم احملك أة ا ائيأة الدوليأة لروانأدا (ويشأار رليهأا في أا يلأي
ةاسأأم "حمك أأة روانأأدا") وأس أ د رليهأأا الواليأأة القضأأائية عل أ ا أرائم املرتكبأأة ضأأد اإلنسأأانية"ي ورغأأم
أن املأأاهة  3م أ ال ظأأاو األساسأأي حملك أأة روانأأدا احتفظأأت ة أ فس ا وعأأة م أ األفعأأال ال أوارهة
ال ظ أأاو األساس أأي حملك أأة يوغوس أأالفيا ،ف أأرن ص أأيغة الفق أأرة االس أأتهاللية مل تتضأ أ رش أأارة رىل ال أ أماع
__________

( )102ال ظاو األساسي لل حك ة ا ائية الدولية ليوغوسالفيا السأاةقة ،قأرار جملأس األمأ  )1993(827 ،املأؤر  25أيأار/
مايو  ،1993الوثيقة  ،S/RES/827املاهة ( 5ويشار رليه في ا يلي ةاسم "ال ظاو األساسي حملك ة يوغوسالفيا")ي
(Prosecutor v. Tadić, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, Appeals )103
Chamber, Case No. IT-94-1-AR72, 2 October 1995, para. 140ي
( )104املرجع نفسهي
( )105انظأر علأ سأبيي املثأالProsecutor v. Kordić & Čerkez, Judgment, Trial Chamber Case No. IT-95-14/2-T, 26 ،
( February 2001, para. 33يشأأار رليهأأا في أأا يلأأي ةاسأأم قضأأية )Kordić 2001؛ Prosecutor v. Tadić, Judgment,
( )Appeals Chamber Case No. IT-94-1-A, 15 July 1999, paras. 249-51يشأار رليهأا في أا يلأي ةاسأم قضأية Tadić
"( )1999وقأأد جأأاد أ ا احلكأأم أ ّن "شأأرط ال أماع املسأألو قأأد ا اسأأتيفاؤ ةأأدليي وجأأوه ن أماع مسأألو؛ و أ ا أأي مأأا
يستوجبه ال ظاو األساسي ،فهو يشرتط ة لك أ ثر ةا يشرتطه القانون الدويل العر ")ي
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املس أألو()106ي وةاملث أأي ،مل ت أ
رشارة رىل ال ماع املسلوي

امل أأاهة  7م أ نظ أأاو روم أأا األساس أأي ،املعت أأد

 ،1998عل أ أي أأة

 )9وةي أأا انأأت التعريفأأات األوىل لل أرائم ضأأد اإلنسأأانية تقتضأأي أن تررتكأأب األفعأأال املع يأأة
سياق نأماع مسألو ،فأرن تلأك الصألة ةأال ماع املسألو قأد اختفأت مأ األنظ أة األساسأية لل حأا م
واهليئأات القضأأائية ا ائيأأة الدوليأة املعاصأأرة ،مبأأا فيهأأا نظأاو رومأأا األساسأأيي وحلأت حمأأي كلأأك ،علأ
حن أأو م أأا ت اولت أأه امل اقش أأة ةشأ أ ن مش أأروع امل أأاهة  3أهن أأا  ،املقتض أأيات "االفتتاحي أأة" ال أأيت تش أأرتط أن
تررتك أأب ا رمي أأة س أأياق أأوو واس أأع ال ة أأاق أو م ه أأي موج أأه ض أأد أي أأة جم وع أأة مأ أ الس أأكان
املدنيني ع الً ةسياسة هولة أو م ظ ة تقضي ةارتكاب ا اهل ووي
المادة 3

تعريف الجرادم إلد ا نسانية

 -1ألغأراض مشأأاريع املأواه أ  ،يشأأكي أي فعأأي مأ األفعأأال التاليأأة "جرميأأة
ض أأد اإلنس أأانية" م أأىت ارتك أأب رط أأار أأوو واس أأع ال ة أأاق أو م ه أأي موج أأه ض أأد أي أأة
جم وعة م السكان املدنيني ،وع علم ةاهل وو:
(أ)

القتي الع د؛

(ب) اإلةاهة؛

وال

(ن)

االسرتقاق؛

(ه)

رةعاه السكان أو ال قي القسري للسكان؛

(ه) السأ أ أو احلرم أأان الش أأديد علأ أ أي حن أأو آخ أأر مأ أ احلري أأة البدني أأة مب أأا
القواعد األساسية للقانون الدويل؛
(و)

التع يب؛

(ث) االغتص أ أأاب ،أو االس أ أأتعباه ا س أ أأي ،أو اإل أ أ أرا علأ أ أ البغ أ أأاد ،أو احل أ أأي
القسأري ،أو التعقأيم القسأري ،أو أي شأأكي آخأر مأ أشأكال الع أ ا سأي علأ مثأي أ
الدرجة م اخلةورة؛

__________

(ح) اضةهاه أيأة مجاعأة حمأدهة أو جم أوع حمأده مأ السأكان ألسأباب سياسأية
أو عرقيأأة أو قوميأأة أو رث يأأة أو ثقافيأأة أو هي يأأة ،أو متعلقأأة ة أأوع ا أ س عل أ ال حأأو املعأأر

( )106ال ظأأاو األساسأأي لل حك أأة ا ائيأأة الدوليأة لروانأأدا ،قأرار جملأأس األمأ  ،)1994(955 ،املأأؤر  8تشأري الثأأام/
ن أأوف رب  ،1994الوثيقأ أأة  S/RES/955املرف أأق ،املأ أأاهة ( 3يش أأار رليأ أأه في أأا يلأ أأي ةاس أأم "ال ظأ أأاو األساس أأي حملك أ أأة
روانأدا")؛ انظأر Semanza v. Prosecutor, Judgment, Appeals Chamber, Case No. ICTR-97-20-A, 20 May
"( 2005, para. 269ييي خبأال املأاهة  5مأ ال ظأاو األساسأي حملك أة يوغوسأالفيا ،ال تشأرتط املأاهة  3مأ ال ظأاو
األساسي حملك ة رواندا ارتكاب ا رائم سياق نماع مسلوي و ا متييم مهم"ي)ي
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الفقأأرة  ،3أو ألسأأباب أخأأرى م أ املسأألم عاملي أاً ة أ ن القأأانون الأأدويل ال يم أأا ،وكل أأك
في أأا يتصأأي ة أ ي فعأأي مشأأار رليأأه أ الفقأأرة أو في أأا يتصأأي جبرميأأة اإلةأأاهة ا اعيأأة أو
جرائم احلرب؛
(ط)

االختفاد القسري ل شطاص؛

(ي)

جرمية الفصي الع صري؛

(ك) األفعأأال الالرنسأأانية األخأأرى كات الةأأاةع امل اثأأي الأأيت تتسأأبب ع أأداً
معاناة شديدة أو أكى خةري يلحق ةا سم أو ةالصحة العقلية أو البدنيةي
-2

ألغراض الفقرة :1

(أ) تعأأد عبأأارة " أأوو موجأأه ضأأد أيأأة جم وعأأة م أ السأأكان املأأدنيني" هن أاً
سأألو ياً يتض أ االرتكأأاب املتكأأرر ل فعأأال املشأأار رليهأأا الفقأأرة  1ضأأد أيأأة جم وعأأة م أ
السأأكان املأأدنيني ،ع أالً ةسياسأأة هولأأة أو م ظ أأة تقضأأي ةارتكأأاب أ ا اهل أأوو ،أو تعمي أماً
هل السياسة؛
(ب) تشأ أ ي "اإلة أأاهة" تع أأد ف أأرض أح أ أوال معيش أأية ،م أ أ ةي ه أأا احلرم أأان م أ أ
احلصول عل الةعاو والدواد ،ةقصد ر الك جمد م السكان؛
(ن) يعأأد "االسأأرتقاق" ةارسأأة أي مأ السأألةات املرتتبأأة علأ حأأق امللكيأأة ،أو
أ السأألةات مجيعهأأا ،عل أ شأأط مأأا ،مبأأا كلأأك ةارسأأة أ السأألةات سأأبيي
االجتار ةاألشطاص ،وال سي ا ال ساد واألطفال؛
(ه) يعد "رةعأاه السأكان أو ال قأي القسأري للسأكان" نقأي األشأطاص املع يأني
قسراً م امل ةقة اليت يوجأدون فيهأا ةصأفة مشأروعة ،ةأالةره أو ةأ ي فعأي قسأري آخأر ،هون
مربرات يس و را القانون الدويل؛
(ه) يعد "التع يب" تع أد رحلأاق أمل شأديد أو معانأاة شأديدة ،سأواد ةأدنياً أو
عقليأاً ،ةشأأط موجأأوه حتأأت رشأرا املأأتهم أو سأأيةرته ،ولكأ ال يشأ ي التعأ يب أي أمل
أو معاناة ي ان فحسب ع عقوةات قانونية أو يكونان جمداً م ها أو نتي ة هلا؛
(و) يع أأد "احل أأي القس أأري" ر أ أرا املأ أرأة علأ أ احل أأي قس أ أراً وعلأ أ الأ أوالهة غ أأري
املشأأروعة ةقصأأد الت أ ثري عل أ التك أوي العرقأأي أليأأة جم وعأأة م أ السأأكان أو ارتكأأاب انتها أأات
خةأأرية أخأأرى للقأأانون الأأدويلي وال أأوث ةأ ي حأأال تفسأأري أ ا التعريأ علأ حنأأو ميأأس القأوانني
الوط ية املتعلقة ةاحل ي؛
(ث) يعأأد "االضأأةهاه" حرمأأان مجاعأأة مأ السأأكان أو جم أأوع السأأكان حرمانأاً
متع أأداً وش أأديداً مأ أ احلق أأوق األساس أأية مب أأا و أأال الق أأانون ال أأدويل ،وكل أأك ةس أأبب وي أأة
ا اعة أو ا وع؛
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(ح) تع أأد "جرمي أأة الفص أأي الع ص أأري" أي أأة أفع أأال ال رنس أأانية متاث أأي طاةعه أأا
األفعأ أأال املشأ أأار رليهأ أأا الفقأ أأرة  1وترتكأ أأب سأ أأياق نظأ أأاو مؤسسأ أأي قوامأ أأه االضأ أأةهاه
امل ه أأي والس أأيةرة امل ه ي أأة م أ جان أأب مجاع أأة عرقي أأة واح أأدة رثاد أي أأة مجاع أأة أو مجاع أأات
عرقية أخرى ،وترتكب ة ية اإلةقاد عل كلك ال ظاو؛
(ط) يعأ أأد "االختفأ أأاد القسأ أأري ل شأ أأطاص" رلقأ أأاد القأ أأبض عل أ أ أي أشأ أأطاص
أو احت اث م أو اختةافهم م قبي هولة أو م ظ ة سياسية ،أو ةركن أو هعم م هأا هلأ ا الفعأي
أو ةسكوهتا عليه ،مث رفضها اإلقرار غرمأان أؤالد األشأطاص مأ حأريتهم أو رعةأاد معلومأات
ع مصري م أو ع أما وجوه م ،رد حرماهنم م محاية القانون لفرتة ثم ية طويلةي
 -3ألغأراض مشأأاريع امل أواه أ  ،م أ املفهأأوو أن تعبأأري "نأأوع ا أ س" يشأأري رىل
ا سني ،ال ر واألنث  ،رطار ا ت عي وال يشري التعبري رىل أي معىن آخر وال كلكي
-4
قانون وطدي

ال و أأي مش أأروع امل أأاهة أ أ ا ة أ أ ي تعريأ أ أوس أأع ي أأره

ص أأك هويل أو

التعليق
 )1حتأأده الفق أرات الأأثالث األوىل م أ مشأأروع املأأاهة  ،3ألغ أراض مشأأاريع امل أواه أ  ،تعريف أاً
"لل رميأأة ضأأد اإلنسأأانية"ي ون أ أ الفق أرات الأأثالث اقتبأأاس حأأر لأ املأأاهة  7م أ نظأأاو رومأأا
األساسأ أأي ،ةاسأ أأتث اد ثالثأ أأة تغي أ أريات غأ أأري جو ريأ أأة (ت أ أأاقش أهنأ أأا ) أصأ أأبحت ضأ أأرورية ةأ أأال ظر رىل
اختال السياق الأ ي يسأتطدو فيأه أ ا التعريأ ي والفقأرة  4مأ مشأروع املأاهة  3أي مبثاةأة شأرط
"عأدو اإلخأالل" ،حيأأث تشأري رىل أن أ ا التعريأ ال يأؤثر أيأأة تعأاري أوسأع نةاقأأا تأ عليهأأا
صكوك هولية أو قوانني وط يةي

التعاري

الوارهة

الصكوك األخرى

 )2اس أ أأتطدمت ،م أ أ أ ع أ أأاو  ،1945تع أ أأاري خمتلف أ أأة "لل أ أ أرائم ض أ أأد اإلنس أ أأانية" ،سأ أ أواد
الصأأكوك الدوليأأة أو الق أوانني الوط يأأة الأأيت هونأأت أ ا رميأأةي وعأأر نظأأاو نأأورمربغ األساسأأي
"ا رائم ضد اإلنسانية" عل ال حو التايل:
"القتأأي الع أأد ،واإلة أأاهة ،واالسأأرتقاق ،والرتحي أأي ،وغري أأا م أ األفع أأال الالرنس أأانية
املرتكب أأة ض أأد أي س أأكان م أأدنيني ،قب أأي أو أث أأاد احل أأرب ،أو أع أأال االض أأةهاه ألس أأباب
سياسأأية أو ع ص أرية أو هي يأأة ،الأأيت تقأأع ع أد ت فيأ أي جرميأأة تأأدخي اختصأأاص احملك أأة
أو حال ارتباطها ر ا رمية ،سواد انت خمالفأة للقأانون الأداخلي للبلأد الأ ي ارتكبأت
فيه أو مل تك "()107ي
__________

( )107نظاو نورمربغ األساسي ،احلاشية  85أعال  ،املاهة (6ن)ي
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وعرفأت "مبأأاهئ القأانون الأأدويل املعأرت رأأا ال ظأاو األساسأأي حملك أة نأأورمربغ و حكأأم
)3
ّ
احملك أأة" الأأيت أعأأدهتا الل أأة عأأاو  ،1950ا أرائم ضأأد اإلنسأأانية ،املبأأدأ (ساهسأاً)(ن) ،علأ
ال حأأو التأأايل" :القتأأي ،واإلةأأاهة ،واالسأأرتقاق ،واإلةعأأاه ،وغري أأا مأ األفعأأال الالرنسأأانية املرتكبأأة ضأأد
أي سأكان مأأدنيني ،أو االضأأةهاه ألسأباب سياسأأية أو ع صأرية أو هي يأأة ،ع أدما ت فأ تلأأك األفعأأال
الرتكاب أي جرمية ضد السالو أو أي جرمية حرب ،أو في ا يتصي ة ي م ه ا"()108ي
 )4وحأ أ أأدهت الل أ أ أأة أ أ أ لك مشأ أ أأروع مدونأ أ أأة ا أ أ أرائم املطلأ أ أأة ةسأ أ أألم اإلنسأ أ أأانية وأم هأ أ أأا
لع أأاو  1954مأ أ ة أأني تل أأك ا أ أرائم" :األع أأال الالرنس أأانية القت أأي واإلة أأاهة واالس أأرتقاق واإلةع أأاه
أو االضأأةهاه ،املرتكبأأة ضأأد أي سأأكان مأأدنيني ألسأأباب اجت اعيأأة أو سياسأأية أو ع صأرية أو هي يأأة
أو ثقافي أأة م أ قب أأي س أألةات هول أأة م أأا أو أش أأطاص ع أأاهيني يع ل أأون ةتح أريض م أ تل أأك الس أألةات
أو ةتسا ي م ها"()109ي
 )5وت أ امل أأاهة  5م أ ال ظ أأاو األساس أأي حملك أأة يوغوس أأالفيا عل أ أن "مت أ و احملك أأة س أألةة
مقاضأاة األشأأطاص املسأؤولني" عأ جم وعأة مأ األفعأال (مثأأي القتأي والتعأ يب أو االغتصأأاب) "ركا
ارتكبأ أ أأت أث أ أ أأاد ن أ أ أماع مسأ أ أألو ،س أ أ أواد أ أ أ أأان طاةعأ أ أأه هولي أ أ أاً أو هاخلي أ أ أاً ،واسأ أ أأتهدفت أي سأ أ أأكان
مأأدنيني"()110ي وعلأ الأأرغم مأ أن تقريأأر األمأأني العأأاو ل مأأم املتحأأدة ال أ ي اقأأرتح أ املأأاهة أشأأار
رىل أن ا أرائم ضأأد اإلنسأأانية "تعلأأق ةاألفعأأال غأأري اإلنسأأانية الأأيت تتسأأم ةةأأاةع شأأديد ا سأأامة والأأيت
ترتك أأب أأمد مأ أ اعت أأداد واس أأع ال ة أأاق أو م أأتظم علأ أ أي س أأكان م أأدنيني ألس أأباب قومي أأة أو
الصيغة ةعي ها مل تردرن ن املاهة 5ي
سياسية أو رث ية أو عرقية أو هي ية"( ،)111فر ّن
 )6وعل أ العكأأس م أ كلأأك ،فأأرن ال ظأأاو األساسأأي حملك أأة روانأأدا لعأأاو  ،1994احأأتفا،
املأأاهة  3م أأه ،ة أ فس ا وعأأة م أ األفعأأال ،ولكأ الفقأأرة االسأأتهاللية أهرجأأت الصأأيغة املقتبسأأة م أ
أأوو واسأع أو م ه أي علأ
تقريأر األمأني العأاو لعأأاو  1993و أي "ا أرائم ركا ارتكبأأت أمد مأ
()112
أي مأأدنيني" مث اسرتسأألت تقأأول "ألسأأباب قوميأأة أو سياسأأية أو رث يأأة أو عرقيأأة أو هي يأأة …" ي
وعلأ أ ا ال حأأو ،نأ ال ظأأاو األساسأي حملك أأة روانأدا صأراحة علأ ضأأرورة وجأوه هافأأع متييأمي مأ
أجأأي رثبأأات نأأوع ا رميأأةي وعأ ّأر أيض أاً مشأأروع مدونأأة ا أرائم املطلأأة ةسأألم اإلنسأأانية وأم هأأا ،ال أ ي
أعدتأأه الل أأة عأأاو  ،1996ا أرائم ضأأد اإلنسأانية ة هنأأا جم وعأأة مأ األفعأأال احملأأدهة "ع أأد ارتكارأأا
ةشكي م تظم أو عل نةأاق واسأع أو ةتحأريض أو توجيأه مأ رحأدى احلكومأات أو مأ أي م ظ أة
__________

()108
()109
()110
()111
()112
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Yearbook…1950, vol. II, p. 377 at para. 119ي
( Yearbook…1954, vol. II, p. 150 at para. 49املاهة ))11(2ي
ال ظاو األساسي حملك ة يوغوسالفيا ،احلاشية  102أعال  ،املاهة 5ي
جمل أأس األمأ أ  ،تقري أأر مأ أ األم أأني الع أأاو مق أأدو ع أ أالً ة أأالفقرة  2مأ أ قأ أرار جمل أأس األمأ أ  ،)1993(808الوثيق أأة
 ،S/25704الصفحة  ،15الفقرة 48ي
ال ظاو األساسي حملك ة رواندا ،احلاشية  106أعال  ،املرفق ،املاهة 3ي
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أو مجاعأأة" ،لك أأه مل يتض أ صأأيغة الأأدافع الت ييأأمي()113ي وعررفأأت أيض أاً ا أرائم ضأأد اإلنسأأانية
الوالية القضائية لل حا م أو اهليئات القضائية ا ائية املطتلةة()114ي
 )7وترأأدرن الفق أأرة (1ب) مأ أ امل أأاهة  5مأ أ نظ أأاو روم أأا األساس أأي ا أ أرائم ض أأد اإلنس أأانية ضأ أ
()115
وتعر الفقرة  1مأ املأاهة " 7ا رميأة ضأد اإلنسأانية" علأ أهنأا
اختصاص احملك ة ا ائية الدولية ي ّ
أي فعأأي م أ جم وعأأة أفع أأال "مأأىت ارتكأأب رط أأار أأوو واسأأع ال ةأأاق أو م ه أأي موجأأه ضأأد أي أأة
جم وعة م السكان املدنيني ،وع علم ةاهل وو"()116ي وتتض الفقرة  2م املاهة  7جم وعأة تعأاري
توضو مجلة أمور أن اهل وو املوجه ضد أية جم وعة م السكان املدنيني يعأد "هن أاً سألو ياً يتضأ
االرتك أأاب املتك أأرر ل فع أأال املش أأار رليه أأا الفق أأرة  1ض أأد أي أأة جم وع أأة مأ أ الس أأكان امل أأدنيني ،ع أ أالً
ةسياسأأة هولأأة أو م ظ أأة تقضأأي ةارتكأأاب أ ا اهل أأوو ،أو تعميأماً هلأ السياسأأة"()117ي وتأ الفقأأرة 3
مأ املأأاهة  7علأ أن "م أ املفهأأوو أن تعبأأري ‘نأأوع ا أ س‘ يشأأري رىل ا سأأني ،الأ ر واألنثأ  ،رطأأار
ا ت عي وال يشري تعبري ‘نوع ا أ س‘ رىل أي معأد آخأر وأال كلأك()118ي وال تسأتبقي املأاهة  7الصألة
ة أأال ماع املس أألو ال أأيت متي أأم ر أأا ال ظ أأاو األساس أأي حملك أأة يوغوس أأالفيا ،وال (ةاس أأتث اد م أأا يتعل أأق ة فع أأال
االضةهاه)( )119اشرتاط الدافع الت ييمي ال ي متيم ةه ال ظاو األساسي حملك ة روانداي
 )8وقبِأأي ةأأالتعري ال أواره املأأاهة  7م أ نظأأاو رومأأا األساسأأي "لل رميأأة ضأأد اإلنسأأانية" أ ثأأر
م أ  120هول أأة طرفأ أاً نظ أأاو روم أأا األساس أأي ،وتس أأتعني الكث أأري م أ ال أأدول ةأ أ لك التعري أ ع أأد
اعت أأاه قواني هأأا الوط يأأة أو تعأأديلها حالي أاًي واعتأأربت الل أأة أن املأأاهة  7م أ نظأأاو رومأأا األساسأأي
تأأوفر أساس أاً مالئ أاً لتعري أ أ ا أرائم الفق أرات م أ  1رىل  3م أ مشأأروع املأأاهة 3ي وةالفعأأي،
فق أأد اقترأأبس ن أ امل أأاهة  7حرفي أاً ،ع أأدا ثالث أأة تغي أريات ال مت أأس ة أأا و ر ان أأت ض أأرورية ة أأال ظر رىل
اخأأتال السأأياق الأ ي يسأأتطدو فيأأه التعريأ ي أوال ،تتضأ العبأأارة االسأأتهاللية للفقأأرة  1مأأا يلأأي:
"لغأرض مشأاريع املأواه أ " عوضأاً عأ "لغأأرض أ ا ال ظأاو األساسأي"ي وثانيأاً ،أرهخأي نفأس التغيأأري
عل أ العبأأارة االسأأتهاللية للفقأأرة 3ي وثالثأأا ،رجتأ ّأرو الفقأأرة الفرعيأأة (1ح) م أ املأأاهة  7م أ نظأأاو رومأأا
__________

( )113حولية ييي  ،1996ا لد الثام (ا مد الثام) ،الصفحة  ،95املاهة 18ي
( )114انظأر ،علأ سأبيي املثأالAgreement Between the United Nations and the Government of Sierra Leone on the ،
Establishment of a Special Court for Sierra Leone (with Statute), done at Freetown on 16 January 2002, United
Nations, Treaty Series, vol. 2178, p. 137 at p. 145; “The Law on the Establishment of Extraordinary Chambers in
the Courts of Cambodia for the Prosecution of Crimes Committed During the Period of Democratic
art. 5, 27 October 2004

()115
()116
()117
()118
()119
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” ،Kampuchea,عل أ ال أراة التأأايل:

http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/legal-

)documents/KR_Law_as_amended_27_Oct_2004_Eng.pdf (last visited 22 June 2015ي
نظاو روما األساسي ،احلاشية  84أعال ي
املرجع نفسهي
املرجع نفسهي
املرجع نفسهي
انظر املرجع نفسه ،املاهة  ،7الفقرة (1ح)ي

GE.15-13770

A/70/10

األساسأأي أفعأأال االضأأةهاه ع أأد ارتكارأأا "في أأا يتصأأي ة أ ي فعأأي مشأأار رليأأه أ الفقأأرة أو أيأأة
جرميأأة تأأدخي اختص أأاص احملك أأة"ي وم أ ة أأاب التكي أ مأأع الس أأياق املطتل أ أيضأأا ،أص أأبحت
أ الفق أأرة ،أو
أ العب أأارة مش أأروع امل أأاهة  3م أأا يل أأي" :في أأا يتص أأي ة أ ي فع أأي مش أأار رلي أأه
في أأا يتصأأي جبرميأأة اإلةأأاهة ا اعيأأة أو ج أرائم احلأأرب"ي وقأأد ي أ يت وقأأت متأأارس فيأأه احملك أأة ا ائيأأة
الدوليأأة واليتهأأا القضأأائية علأ جرميأأة العأأدوان ع أأد اسأأتيفاد الشأأروط املوضأأوعة مأؤمتر امبأأاال ،و
الفقرةي
احلالة ،قد تلمو رعاهة صياغة

الفقرات م  1رىل 3
 )9يتض تعري "ا رائم ضد اإلنسانية" ،الأواره الفقأرات مأ  1رىل  3مأ مشأروع املأاهة ،3
ثالثة شروط عامة جديرة ةال قاشي وقد أوضحت السواةق القضائية الصاهرة ع احملك ة ا ائيأة الدوليأة
وغري أأا م أ احملأأا م الدوليأأة أو املطتلةأأة أ الشأأروط ،الأأيت يأأره مجيعهأأا الفقأأرة 1ي ويعأأرض التعري أ
أيض أاً األع أأال األص أألية احملظ أأورة ال أأيت تش أأكي ج أرائم ض أأد اإلنس أأانية ،ويع أ ّأر ع أأدهاً م أ املص أأةلحات
املسأأتطدمة فيأأه (غيأأث تأأره تعأأاري ض أ التعري أ )ي وال شأأك أن االجتهأأاه القضأأائي املتة أأور
احملك أأة ا ائي أأة الدولي أأة وغري أأا مأ أ احمل أأا م الدولي أأة أو املطتلة أأة س أأيظي مفي أأداً توجي أأه الس أألةات
الوط ية ،مبا فيها احملا م ،في ا يتعلق مبعأىن أ ا التعريأ  ،وسأيعمث مأ مث اتبأاع هنرأج م سأقة علأ الصأعيد
الوطدي وتشري الل ة رىل اسأت رار تةأور السأواةق القضأائية كات الصألة مبأرور الوقأت ،غيأث أن امل اقشأة
التالية هتد فق رىل ةيان ةعض معامل املصةلحات اعتباراً م عاو 2015ي

" وو واسع ال ةاق أو م ه ي"
 )10يقتضأ أأي الشأ أأرط العأ أأاو األول أن تكأ أأون األفعأ أأال مرتكبأ أأة رطأ أأار أ أوو "واسأ أأع ال ةأ أأاق
أو م ه أ أأي"ي واهأ أأر أ أ ا الش أ أأرط لل أ أأرة األوىل ال ظأ أأاو األساس أ أأي لل حك أ أأة ا ائيأ أأة الدولي أ أأة
لرواندا( ،)120رغم أن ةعأض قأرارات احملك أة ا ائيأة الدوليأة ليوغوسأالفيا السأاةقة ك بأت رىل أن أ ا
الشأأرط وره ضأ ياً حأأىت نظامهأأا األساسأأي ،ةأأال ظر رىل رهران أ الصأأيغة تقريأأر األمأأني العأأاو
الأ ي اقأرتح فيأأه ال ظأاو األساسأي()121ي وأ أأد االجتهأاه القضأائي لكلتأأا احملك تأني أن شأرطي "واسأأع
__________

( )120خالف أاً لل أ اإلنكليأأمي ،اسأأترطدمت ال أ الفرنسأأي لل أأاهة  3م أ ال ظأأاو األساسأأي لل حك أأة ا ائيأأة الدوليأأة
لروان أأدا ص أأيغة العةأ أ (")"généralisée et systématiqueي وق أأد أش أأارت ال أأدائرة االةتدائي أأة قض أأية  Akayesuرىل
ما يلي" :أوره ال الفرنسي األصلي لل ظأاو األساسأي الشأرطني متالثمأني ييي ،األمأر الأ ي رفأع ثأرياً مأ عتبأة احلأد
األهىن املةلأأوب لتةبيأأق أ ا احلكأأمي ونظ أراً ألن القأأانون الأأدويل العأأر ال يشأأرتط سأأوى أن يكأأون اهل أأوو رمأأا واسأأع
الفرنسأأي"ي Prosecutor v.
ال ةأأاق ورمأأا م ه يأاً ،أأاك أسأأباب افيأأة لالفأرتاض ةأ ن خةأ ً الرتمجأأة يشأأوب الأ
Jean-Paul Akayesu, Judgment, Trial Chamber, Case No. ICTR-96-4-T, 2 September 1998, para. 579, n. 144

()121

(يشار رليها في ا يلي ةاسم )Akayesu 1998ي
Case No. IT-95-14-T, 3 March 2000, para. 202

( Prosecutor v. Blaškić, Judgment Trial Chamber,يشأار

رليهأا في أا يلأي ةاسأم )Blaškić 2000؛ و
( No. IT-94-1-T, 7 May 1997, para. 648يشار رليها في ا يلي ةاسم )Tadić 1997ي

Prosecutor v. Tadić, Opinion and Judgment, Trial Chamber, Case
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ال ةأأاق" و"م ه أأي" ش أأرطان م فص أأي أحأأدمها ع أ اآلخ أأر وليس أأا متالثمأأني؛ وم أأىت اس أأتو أح أأدمها
ثبت وقأوع ا رميأة()122ي ويعكأس تعليأق الل أة علأ مشأروع مدونأة عأاو  1996أ القأرادة لشأرط
اتسأأاع ال ةاق/امل ه يأأة أيض أاً ،حيأأث ك أأرت أن "الفعأأي ميك أ أن يشأأكي جرميأأة ضأأد اإلنسأأانية ركا
استوىف أحد ي الشرطني [ال ةاق أو الةاةع امل ه ي]"()123ي
 )11وع أأدما رغأأث أ ا املعيأأار ل خ أ ةأأه نظأأاو رومأأا األساسأأي ،رأى ةعأأض الأأدول أن شأأرطي
"واسع ال ةاق" و"م ه ي" ي بغي أن يكونا متالثمني  -أي أن يتحقق المها ليثبأت وقأوع ا رميأة -
ألن خأأال كلأأك مأ شأ نه أن عأأي املعيأأار مفأأرط الشأ ول()124ي وأ أأدت أ الأأدول أنأأه ركا أأان
ارتكأأاب أفعأأال "علأ نةأأاق واسأأع" افيأاً وحأأد  ،فأأرن أعأأداهاً بأأرية مأ ا أرائم تررتكأأب علأ نةأأاق
واسع هون ةي مسبق ،وتكون غري مرتاةةأة ،مأ شأ هنا أن تشأكي جأرائم ضأد اإلنسأانيةي وةسأبب
ا اهلأاجس ،اسأترحدث حأي تأوفيقي ي ةأوي علأ رةقأاد الشأرطني م فصألني( ،)125ولكأ أضأي رىل
__________

( )122انظأأر ،عل أ سأأبيي املثأأال،

Prosecutor v. Mrkšić, Judgment, Trial Chamber II, Case No. IT-95-13/1-T, 27

( September 2007, para. 437يشأار رليهأا في أا يلأي ةاسأم  "( )Mrkšić 2007أب أن يكأون اهل أوو واسأع ال ةأاق أو
م ه يأاً ،فالشأرطان م فصأالن وليسأا متالثمأني")؛ و Prosecutor v. Kayishema, Judgment, Trial Chamber, Case
( No. ICTR-95-1-T, 21 May 1999, para. 123يشأار رليهأا في أا يلأي ةاسأم  "( )Kayishema 1999أب أن ي ةأأوي
اهل أأوو علأ أ حتق أأق أح أأد الش أأرطني الب أأديلني املت ثل أأني اتس أأاع ال ة أأاق أو الة أأاةع امل ه أأي")؛ و،Akayesu 1998
احلاشأية  120أعأأال  ،الفقأأرة 579؛ و ،Tadić 1997احلاشأأية  121أعأأال  ،الفقأأرة "( 648يرسأأتوىف أ ا الشأأرط
رما ةتحقق اتساع ال ةاق ييي ورما ةالةاةع امل ه ي ييي")ي
( )123حولية ييي  ،1996ا لد الثام( ،ا مد الثام) ،الصأفحة 97ي انظأر أيضأاً الوثأائق الرمسيأة لل عيأة العامأة ،الأدورة
اخل سأأون ،امللحأأق رقأأم  ،)A/50/22( 22الفقأأرة ( 78تقريأأر الل أأة املطصصأأة إلنشأأاد حمك أأة ج ائيأأة) ("الع اصأأر
أأوو واسأأع
الأأيت ي بغأأي أن تظهأأر تعري أ ا أرائم ضأأد اإلنسأأانية ييي [ أأي] ا أرائم الأأيت ت ةأأوي عأأاهة عل أ
ال ةأ أأاق أو متكأ أأرر") (التو يأ أأد مضأ أأا )؛ وحوليأ أأة ييي  ،1995ا لأ أأد الثأ أأام (ا أ أأمد الثأ أأام) ،الصأ أأفحة ،50
الفقأأرة "( 90وأن مفهأأومي االنتها أأات ‘امل تظ أأة‘ و‘عل أ نةأأاق مجأأاعي‘ يش أأكالن ع ص أري مك لأأني لل أرائم
املع يأأة")؛ وحوليأأة ييي  ،1994ا لأأد الثأأام (ا أأمد الثأأام) ،الصأأفحة "( 83تعريأ ا أرائم ضأأد اإلنسأأانية يشأ ي
األع أ أأال الال رنسأ أأانية كات الةأ أأاةع اخلةأ أأري للغايأ أأة الأ أأيت ت ةأ أأوي عل أ أ انتها أ أأات واسأ أأعة ال ةأ أأاق أو م تظ أ أأة")؛
وحوليأأة ييي  ،1991ا لأأد الثأأام (ا أأمد الثأأام) ،الصأأفحة "( 241ويكفأأي أن تت أوافر رحأأدى أأاتني الصأأفتني -
االنتظاو أو الةاةع ا اعي  -أي فعي م األفعال امل صوص عليها ييي لكي يتحقق وقوع ا رمية")ي
( )124انظأأر United Nations, Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International
Criminal Court, 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 (Japanي
( )125أ أأدت الس أواةق القضأأائية لل حك أأة ا ائيأأة الدوليأأة أن شأأرطي "واسأأع ال ةأأاق" و"م ه أأي" املأأاهة  7م أ نظأأاو رومأأا
األساسأأي م فصأأالني انظأأر Situation in the Republic of Kenya, Decision Pursuant to Article 15 of the Rome
Statute on the Authorization of an Investigation into the Situation in the Republic of Kenya, Pre-Trial Chamber

( II, ICC-01/09, 31 March 2010, para. 94يشأار رليأه في أا يلأي ةاسأم )Kenya Authorization Decision 2010؛ وانظأر
أيضأاً Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, Decision Pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome
( Statute on the Charges, Pre-Trial Chamber II, ICC-01/05-01/08, 15 June 2009, para. 82يشأار رليهأا في أا يلأأي
ةاسم )Bemba 2009ي
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الفقأأرة (2أ) مأ املأأاهة  7مأ نظأأاو رومأأا األساسأأي تعريأ لأ أ فهوو "اهل أأوو" يتضأ
عل ال حو املبني امل اقشة أهنا ي

ر أ السياسأأة،

 )12ووفقاً للدائرة االةتدائية ةاحملك ة ا ائية الدولية ليوغوسالفيا الساةقة قضية " ،Kunaracتعأد
صفة ‘واسع ال ةاق‘ الةاةع الواسع لله وو و ثرة عده ضحايا "()126ي ور الصأفة ،يشأري أ ا الشأرط
رىل "تعده الضحايا"( ،)127ويستبعد أع أال الع أ املتفرقأة( ،)128مثأي القتأي املوجأه ضأد فأراهى الضأحايا
عل يد أشطاص يتصرفون مبحض رراههتم ال رطار مبأاهرة أوسأع نةاقأاًي و الوقأت نفسأه ،ميكأ أن
يشكي فعي مفره يقوو ةه أحد ا أاة جرميأة ضأد اإلنسأانية ركا حأدث سأياق محلأة أوسأع نةاقأاً()129ي
وال توجد عتبة حمدهة لعده الضحايا ب ةلوغها ي يرعترب اهل وو "واسع ال ةاق"ي
 )13وميكأ أ أيض أ أاً أن يك أأون لعب أأارة "واس أأع ال ة أأاق" ةع أأد جغأ أرا  ،ح أأال وق أأوع اهل أأوو
أم أأا خمتلف أأة()130ي فق أأد رأت ال أأدائرة الت هيدي أأة ةاحملك أأة ا ائي أأة الدولي أأة ،قض أأية  ،Bembaأن

__________

()126

Prosecutor v. Kunarac, Judgment, Trial Chamber, Case No. IT-96-23-T, 22 February 2001, at para. 428
وانظأر Prosecutor v. Katanga, Trial Chamber II, ICC-01/04-01/07,

(يشأار رليهأا في أا يلأي ةاسأم )Kunarac 2001؛
( 7 March 2014, para. 1123يشأار رليهأا في أا يلأي ةاسأم )Katanga 2014؛ و

Prosecutor v. Katanga, Decision on

( the Confirmation of Charges, Pre-Trial Chamber I ICC-01/04-01/07, 26 September 2008, para. 394يشأار
رليهأا في أا يلأي ةاسأم )Katanga 2008؛ و Prosecutor v. Blagojević & Jokić, Judgment, Pre-Trial Chamber I Case
No. IT-02-60-T, 17 January 2005, paras. 545-46؛ و Prosecutor v. Kordić & Čerke, Judgment, Appeals
( Chamber, Case No. IT-95-14/2-A, 17 December 2004, para. 94يشار رليها في ا يلي ةاسم )Kordić 2004ي
( ،Bemba 2009 )127احلاشأأية  125أعأأال  ،الفقأأرة 83؛ و ،Kayishema 1999احلاشأأية  122أعأأال  ،الفقأأرة 123؛
و ،Akayesu 1998احلاش أ أ أأية  120أع أ أ أأال  ،الفق أ أ أأرة 580؛ وحولي أ أ أأة ييي  ،1996ا ل أ أ أأد الث أ أ أأام (ا أ أ أأمد الث أ أ أأام)،
الصأفحة  ،97التعليأق علأ املأاهة ( 18اسأترطدمت عبأارة ‘علأ نةأاق واسأع‘ ( )on a large scaleةأدالً مأ عبأارة
واس أأع ال ة أأاق ())widespread؛ وانظ أأر أيضأ أاً  ،Mrkšić 2007احلاش أأية  122أع أأال  ،الفق أأرة "( 437تش أأري عب أأارة
In Prosecutor v. Ntaganda,
‘واسأأع ال ةأأاق‘ رىل الةأأاةع الواسأأع ال ةأأاق لله أأوو ورىل عأأده الضأأحايا")ي و
Decision Pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute on the Charges of the Prosecutor Against

( Bosco Ntaganda, Pre-Trial Chamber II, ICC-01/04-02/06, 9 June 2014, para. 24يشأأار رليهأا في أأا يلأأي ةاسأأم
 ،)Ntaganda 2014خلصأأت الأأدائرة رىل أن اهل أأوو عل أ السأأكان املأأدنيني أأان واسأأع ال ةأأاق "ألنأأه أهى رىل وقأأوع
عده بري م الضحايا املدنيني"ي
( )128انظأر Prosecutor v. Ntaganda, Decision on the Prosecutor’s Application under Article 58, Pre-Trial Chamber
( II, ICC-01/04-02/06, 13 July 2012, para. 19يشأأار رليهأا في أأا يلأي ةاسأأم )Ntaganda 2012؛ و Prosecutor v.
Harun, Decision on the Prosecution Application under Article 58(7) of the Statute, Pre-Trial Chamber I, ICC27 April 2007, para. 62

( 02/05-01/07,يشأأار رليهأا في أأا يلأي ةاسأأم

2007

)Harun؛ وانظأر أيضأاً

Prosecutor v.

Rutaganda, Judgment, Trial Chamber I, Case No. ICTR-96-3-T, 6 December 1999, paras. 67-69؛
و ،Kayishema 1999احلاش أأية  122أع أأال  ،الفقأ أرتني  122و123؛ وحولي أأة ييي  ،1996ا ل أأد الث أأام( ،ا أأمد
الثام) ،الصفحة 97؛ وحولية ييي  ،1991ا لد الثام( ،ا مد الثام) ،الصفحة 241ي
( ،Kupreškić 2000 )129احلاشية  97أعال  ،الفقرة 550؛ و ،Tadić 1997احلاشية  121أعال  ،الفقرة 649ي
الفقأرة 30؛ و Prosecutor v. Ruto, , Decision
( )130انظأر ،علأ سأبيي املثأال ،Ntaganda 2012 ،احلاشأية  128أعأال ،
on the Confirmation of Charges Pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute, Pre-Trial Chamber

( II, ICC-01/09-01/11, 23 January 2012, para. 177يشار رليها في ا يلي ةاسم )Ruto 2012ي
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أأاك أهل أأة افي أأة تثب أأت وق أأوع أأوو "واس أأع ال ة أأاق" اس أأت اهاً رىل التق أأارير ال أأيت تش أأري رىل وق أأوع
أأات مواق أأع خمتلف أأة عل أ امت أأداه م ةق أأة جغرافي أأة شاس أأعة ،مب أأا كل أأك أهل أأة عل أ ح أأدوث
اآلال م حاالت االغتصاب ،ووجأوه مواقأع قبأور مجاعيأة ،وسأقوط عأده بأري مأ الضأحايا()131ي
رال أن شأأرط شسأأاعة امل ةقأأة ا غرافيأأة غأأري الثو؛ فقأأد خلصأأت احملك أة ا ائيأأة الدوليأأة ليوغوسأأالفيا
الساةقة رىل أن اهل وو ميك أن دث م ةقة جغرافية صغرية عل عده بري م املدنيني()132ي

 )14وأش أ أ أأارت ال أ أ أأدائرة الت هيدي أ أ أأة ةاحملك أ أ أأة ا ائي أ أ أأة الدولي أ أ أأة ق أ أ أرار اإلكن املتعل أ أ أأق ةكي ي أ أ أأا
لعأاو  2010رىل أن "التقيأأيم لأيس يأاً فقأ وال جغرافيأاً فقأ  ،ةأأي أب أن يت أأاول أي واقعأأة علأ
حأأدة"()133ي فقأأد يكأأون اهل أأوو واسأأع ال ةأأاق ةسأأبب األثأأر الرتا أأي ألع أأال ال رنسأأانية متعأأدهة
أو نتي ة ع ي ال رنسام واحد ةعيد املدى()134ي

 )15وعل أ غ أرار عبأأارة "واسأأع ال ةأأاق" ،يسأأتبعد مصأأةلو "م ه أأي" أع أأال الع أ املتفرقأأة أو
غ أأري املرتاةة أأة( ،)135ويعك أأس االجته أأاه القض أأائي لل حك أأة ا ائي أأة الدولي أأة ليوغوس أأالفيا الس أأاةقة
واحملك أأة ا ائيأأة الدوليأأة لروانأأدا واحملك أأة ا ائيأأة الدوليأأة فه أاً ةأأاثالً لل قصأأوه مأ املصأأةلوي فقأأد
عرفأأت احملك أأة ا ائيأأة الدوليأأة ليوغوسأأالفيا السأأاةقة صأأفة "م ه أأي" ة هنأأا "الةأأاةع امل أ ظم ألع أأال
ّ
الع أ وعأأدو احت أأال وقأأوع تلأأك األع أأال عشأوائياً"( ،)136ورأت أن تأوافر أهلأأة علأ وجأأوه أ أو
قضأأية Kunarac
خةأأة مدروسأأة يثبأأت أن اهل أأوو م ه أأي()137ي ولأ لك أ أأدت هائأأرة االسأأتئ ا
أن " ةيأأة ا أرائم  -أي التك أرار غأأري العرضأأي ل أ فس السأألوك اإلجرامأأي عل أ أسأأاس م أأتظم  -م أ
املظا ر امل لوفة للةاةع امل ه ي"()138ي وقد اتبعت احملك ة ا ائية الدولية لرواندا هن اً ةاثالً()139ي
 )16ومتاشأأياً مأأع االجته أأاه القضأأائي لل حك أأة ا ائيأأة الدوليأأة ليوغوس أأالفيا السأأاةقة واحملك أأة
ا ائيأأة الدوليأأة لروانأأدا ،رأت الأأدائرة الت هيديأأة ةاحملك أأة ا ائيأأة الدوليأأة قضأأية  Harunأن عبأأارة
__________

()131
()132
()133
()134
()135
()136
()137
()138
()139
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 ،Bemba 2009احلاشية  125أعال  ،الفقرات 124-117ي
 ،Kordić 2004احلاشية  126أعال  ،الفقرة 94؛ و ،Blaškić 2000احلاشية  121أعال  ،الفقرة 206ي
 ،Kenya Authorization Decision 2010احلاشية  125أعال  ،الفقرتني  95و96ي
حولية ييي  ،1996ا لد الثأام( ،ا أمد الثأام) ،الصأفحة 97؛ وانظأر أيضأاً  ،Bemba 2009احلاشأية  125أعأال ،
وو ي ف علأ م ةقأة جغرافيأة شاسأعة
الفقرة ( 83حيث استر تج أن االتصا ةاتساع ال ةاق "ي ةوي عل
أو وو م ةقة جغرافية صغرية موجه ضد عده بري م املدنيني")ي
انظأأر حوليأأة ييي  ،1996ا لأأد الثأأام( ،ا أأمد الثأأام) ،الصأأفحة 97؛ وحوليأأة ييي  ،1991ا لأأد الثأأام( ،ا أأمد
الثام) ،الصفحة 241ي
 ،Mrkšić 2007احلاشية  122أعال  ،الفقرة 437؛ و ،Kunarac 2001احلاشية  126أعال  ،الفقرة 429ي
انظر ،عل سبيي املثال ،Tadić 1997 ،احلاشية  121أعال  ،الفقرة 648ي
( Prosecutor v. Kunarac, Judgment, Appeals Chamber, Case No. IT-96-23/1-A, 12 June 2002, para. 94يشأار
رليها في ا يلي ةاسم )Kunarac 2002ي
 ،Kayishema 1999احلاشية  122أعال  ،الفقرة 123؛ و ،Akayesu 1998احلاشية  120أعال  ،الفقرة 580ي
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"م ه أ أ أأي" تشأ أ أأري رىل "الةأ أ أأاةع امل أ أ أ ظم ألع أ أ أأال الع أ أ أ وعأ أ أأدو احت أ أ أأال وقأ أ أأوع تلأ أ أأك األع أ أ أأال
عشأ أ أوائياً"()140ي ورأت هائ أ أأرة متهيدي أ أأة ةاحملك أ أأة ا ائي أ أأة الدولي أ أأة قض أ أأية  Katangaأن املص أ أأةلو
" ر ي عل ونه يشري رما رىل خةة م ظ أة رطأار الع أي ةسياسأة عامأة تتبأع ةأاً م تظ أاً وتأؤهي
رىل ارتكأأاب مسأأت ر ل فعأأال ،أو رىل ‘ ةيأأة ا أرائم‘ جتعأأي ا أرائم تشأأكي ‘تك أراراً غأأري عرضأأي
ل أ فس الس أألوك اإلجرام أأي عل أ أس أأاس م أأتظم"()141ي و رط أأار تةبي أأق املعي أأار ،رأت هائ أأرة متهيدي أأة
ةاحملك أأة قضأأية  Ntagandaأن وم أاً ةعي أأه أأان م ه ي أاً ألن "ا أأاة اسأأتطدموا نفأأس الوسأأائي
وقأأت واحأأد ،ة عأأداه ب أرية،
واألسأأاليب لله أأوو عل أ مواقأأع خمتلفأأة :فقأأد توجه أوا حنأأو األ أأدا
وم أ اجتا أأات خمتلفأأة ،و أأامجوا القأأرى ةاألسأألحة الثقيلأأة ،وطأأارهوا السأأكان مةأأارهة م ه يأأة ة أ فس
األس أأاليب ،حي أأث تعقب أأو م مأ أ ةي أأت رىل ةي أأت و األهغ أأال ،وأحرقأ أوا امل تلك أأات مجيعأ أاً ومارسأ أوا
أع أ أأال ال هأ أأب"()142ي وةاإلضأ أأافة رىل كلأ أأك ،رأت هائأ أأرة متهيديأ أأة ،ق أ أرار رق أ أرار الأ أأتهم قضأ أأية
 ،Ntagandaأن اهل أأوو أأان م ه ي أاً ألنأأه اتبأأع " ة أاً م تظ أاً" "يتكأأرر فيأأه أسأألوب الع أأي ،مبأأا
كلأ أأك رقامأ أأة احل أ أواجم عل أ أ الةأ أأرق ،وثرع األلغأ أأاو األرضأ أأية ،والت سأ أأيق ارتكأ أأاب األع أ أأال غأ أأري
املشأأروعة ييي مأ أجأأي االعتأأداد علأ السأأكان املأأدنيني م أ غأأري اهلي أأا"()143ي و قضأأية ،Gbagbo
ض أأر ل أأه
خلص أأت هائ أأرة متهيدي أأة ةاحملك أأة ا ائي أأة الدولي أأة رىل أن اهل أأوو يك أأون م ه يأ أاً "ع أأدما ر يف
سلفاً" وع دما روةيف له وي يفسق ويش ي أع ال ع تكش ع " واضو"()144ي

"موجه ضد أية جم وعة م السكان املدنيني"
 )17الشرط العاو الثام و وجوب أن يرتكأب الفعأي رطأار أوو "موجأه ضأد أيأة جم وعأة
م أ السأأكان املأأدنيني"ي ووفق أاً للتعري أ ال أواره الفقأأرة (2أ) م أ املأأاهة  ،3تعأأد عبأأارة " أأوو
موجه ضد أية جم وعة مأ السأكان املأدنيني" ،لغأرض الفقأرة " ،1هن أاً سألو ياً يتضأ االرتكأاب
املتكأأرر ل فعأأال املشأأار رليهأأا الفقأأرة  1ضأأد أيأأة جم وع أة م أ السأأكان املأأدنيني ،ع أالً ةسياسأأة
هولأة أو م ظ أة تقضأي ةارتكأأاب أ ا اهل أوو ،أو تعميأماً هلأ السياسأة"()145ي ومثل أا تأره م اقشأأته
أهنا  ،يفسأر االجتهأاه القضأائي لل حك أة ا ائيأة الدوليأة ليوغوسأالفيا السأاةقة واحملك أة ا ائيأة

__________

()140

()141
()142
()143
()144

 ،Harun 2007احلاشأية  128أعأال  ،الفقأرة ( 62حيأث كر أرت قضأية  ،Kordić 2004احلاشأية  128أعأال ،
الفقأأرة  ،94الأأيت تش أأري ةأأدور ا رىل قضأأية  ،Kunarac 2001احلاشأأية  126أعأأال  ،الفقأأرة )429؛ وانظأأر أيض أاً
 ،Ruto 2012احلاش أ أ أأية  130أع أ أ أأال  ،الفق أ أ أأرة 179؛ و ،Kenya Authorization Decision 2010احلاش أ أ أأية 125
أعال  ،الفقرة 96؛ و ،Katanga 2008احلاشية  126أعال  ،الفقرة 394ي
 ،Katanga 2008احلاشية  126أعال  ،الفقرة 397ي
 ،Ntaganda 2012احلاشية  128أعال  ،الفقرة 31؛ وانظر أيضاً  ،Ruto 2012احلاشية  130أعال  ،الفقرة 179ي
 ،Ntaganda 2014احلاشية  127أعال  ،الفقرة 24ي
Prosecutor v. Gbagbo, Decision on the Confirmation of Charges against Laurent Gbagbo, Pre-Trial Chamber

( II ICC-02/11-01/11, 12 June 2014, para. 225يشار رليها في ا يلي ةاسم )Gbagbo 2014ي
( )145نظ أ أأاو روم أ أأا األساس أ أأي ،احلاش أ أأية  84أع أ أأال ؛ انظ أ أأر أيضأ أ أاً احملك أ أأة ا ائي أ أأة الدولي أ أأة ،أر أ أأان ا أ أ أرائم ،الوثيق أ أأة
 ،PCNICC/2000/1/Add.2الصفحة 7ي
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الدولية لرواندا واحملك ة ا ائية الدولية املقصوه م ي عبأارة مأ العبأارات التاليأة" :موجأه ضأد"،
و"أي أ أأة" ،و"الس أ أأكان" ،و"امل أ أأدنيني" ،و"هن أ أ أاً س أ أألو ياً يتض أ أ أ االرتك أ أأاب املتك أ أأرر ل فع أ أأال"،
و"سياسة هولة أو م ظ ة"ي
موجأ أأه ض أ أأد"
 )18فقأ أأد خلصأ أأت احملك أ أأة ا ائي أ أأة الدوليأ أأة ليوغوسأ أأالفيا الس أ أأاةقة رىل أن عبأ أأارة " يف
تسأأتوجب أن تكأأون جم وعأأة مأ السأأكان املأأدنيني أأي اهلأأد الرئيسأأي املقصأأوه ةأأاهل وو ةأأدالً مأ أن
تكأأون جمأ ّأره ضأأحية عرضأأية()146ي و وقأأت الحأأق ،اعت أأدت الأأدائرتان الت هيأأديتان ةاحملك أأة ا ائيأأة
الدولي أأة أ أ ا التفس أأري قض أأية  Bembaو قأ أرار اإلكن املتعل أأق ةكي ي أأا لع أأاو )147(2010ي واعت أأدت
هائأأرة اةتدائيأأة ةاحملك أأة التفسأأري نفسأأه احلكأأم االةتأأدائي الصأأاهر قضأأية )148(Katangaي و قضأأية
 ،Bembaخلصأأت ال أأدائرة الت هيدي أأة ةاحملك أأة رىل وج أأوه م أأا يكف أأي م أ األهل أأة ال أأيت تثب أأت أن اهل أأوو
"موجه أاً ضأأد" السأأكان املأأدنيني مجهوريأأة أفريقيأأا الوسأأة ()149ي واسأأت ت ت الأأدائرة أن ج أأوه
أأان ّ
حر أأة حتريأأر الكونغأأو أأانوا يأأدر ون أن ضأأحايا م م أ املأأدنيني ،ةاالعت أأاه عل أ أهلأأة مباشأأرة تربأ ّأني أن
املأأدنيني تعرضأوا لالعتأأدادات هاخأأي م أأاثهلم أو ةاحاهتأأا()150ي وخلصأأت الأأدائرة أ لك رىل أن ج أأوه
أوو نفأ و علأ
حر ة حترير الكونغو اسأتهدفوا املقأاو األول السأكان املأدنيني ،أا أو ثاةأت مأ
()151
ةل أأدة مل يعث أأروا فيه أأا علأ أ أي قأ أوات مأ أ املت أأرهي  ،الأ أ ي ثع أ أوا أهن أأم أأانوا ية أأارهوهنم ي وير أأم
مصأأةلو "موجأأه" عل أ نيأأة اهل أأوو ةأأدالً م أ الرت يأأم عل أ ال تي أأة املاهيأأة لله أأوو()152ي فأأاهل وو أأو
"موجهاً ضد" السكان املستهدفني وليس أع ال ا اة ي عل حدة()153ي
ال ي ب أن يكون يف
 )19وتبأأني ل أأة "أيأّأة" أنأأه أأب رعةأأاد عبأأارة "السأأكان املأأدنيني" تعريف أاً واسأأعاً ،وي بغأأي تفسأأري ا
()154
أض ال ظأر عأ
تفسرياً عاماً ي فاهل وو ميكأ أن يررتكأب ضأد أيأة جم وعأة مأ السأكان املأدنيني" ،ةغ ّ

__________

()146
()147
()148
()149
()150
()151
()152
()153
()154
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موجأه ضأد‘ تبأني أنأه
انظر ،عل سبيي املثال ،Kunarac 2001 ،احلاشية  126أعال  ،الفقرة "( 421عبأارة ‘ ّ
سياق ارتكاب جرمية ضد اإلنسانية ،يكون السكان املدنيون م اهلد الرئيسي لله وو")ي
 ،Kenya Authorization Decision 2010احلاش أ أ أأية  125أع أ أ أأال  ،الفق أ أ أأرة 82؛ و ،Bemba 2009احلاش أ أ أأية 125
أعال  ،الفقرة 76ي
 ،Katanga 2014احلاشية  126أعال  ،الفقرة 1104ي
 ،Bemba 2009احلاشأ أأية  125أعأ أأال  ،الفقأ أأرة 94؛ وانظأ أأر أيض أ أاً  ،Ntaganda 2012احلاشأ أأية  128أعأ أأال ،
الفقرتني  20و21ي
 ،Bemba 2009احلاشية  125أعال  ،الفقرة 94ي
املرجع نفسه ،الفقرات 98-95ي
انظر ،عل سبيي املثال ،Blaškić 2000 ،احلاشية  121أعال  ،الفقرة  ،208احلاشية 401ي
 ،Kunarac 2002احلاشية  138أعال  ،الفقرة 103ي
انظأأر ،علأ سأأبيي املثأأال ،Mrkšić 2007 ،احلاشأأية  122أعأأال  ،الفقأأرة 442؛ و ،Kupreškić 2000احلاشأأية 97
أعأال  ،الفقأأرة "( 547رن التعريأ الفضأفاض لعبأأاريت ‘جم وعأأة مأ السأأكان‘ و‘املأأدنيني‘ مقصأوهي و أأد كلأأك
ما يربر املقاو األول موضوع وغرض املباهئ والقواعد العامة للقأانون اإلنسأام ،وال سأي ا القواعأد الأيت حتظأر
ارتك أأاب جأ أرائم ض أأد اإلنس أأانية"ي)؛ و ،Kayishema 1999احلاش أأية  122أع أأال  ،الفق أأرة 127؛ و،Tadić 1997
احلاشية  121أعال  ،الفقرة 643ي
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ج س أأيتهم أو أص أألهم العرق أأي ،أو أي مس أأة أخ أأرى متي أأم م"( ،)155وميكأ أ أن يررتك أأب ض أأد س أأكان مأ أ
()156
عرفأأة ةانت ائهأأا السياسأأي
امل أواط ني أو م أ األجانأأب ي وقأأد يش أ ي السأأكان املسأأتهدفون "جم وعأأة رم يف
(الظ أأا ر)"()157ي ولك أأي يرعت أأرب الس أأكان املس أأتهدفون مأ أ "الس أأكان امل أأدنيني" ف أأرتة ال أ أماع املسأ ألّو،
ب أن "يغلب" علأيهم الةأاةع املأدم؛ فوجأوه ةعأض املقأاتلني ةأني السأكان ال يغأري مأ طأاةعهم()158ي
ويتوافأأق أ ا الأ هج مأأع القواعأأد األخأأرى ال اشأأئة مبوجأأب القأأانون الأأدويل اإلنسأأامي فعلأ سأأبيي املثأأال،
ي أ أ الربوتو أأول اإلض أأا األول التفاقي أأات ج ي أ أ عل أ أ م أأا يل أأي" :ال ر أ أثره الس أأكان امل أأدنيني م أ أ
أوه أفأ أراه ةيأ أ هم ال يس أأري عل أأيهم تعريأ أ امل أأدنيني"()159ي ورأت ال أأدائرة االةتدائي أأة
ص أأفتهم املدني أأة وج أ ر
ةاحملك أ أأة ا ائي أ أأة الدولي أ أأة لروان أ أأدا ،قض أ أأية  ،Kayishemaأن ص أ أأفة "امل أ أأدنيني" تش أ أ ي ،أوق أ أأات
الس أأالو ،مجي أأع األش أأطاص ةاس أأتث اد األفأ أراه الأ أ ي يتول أأون مه أأة احلف أأاظ علأ أ ال ظ أأاو الع أأاو ول أأديهم
وسائي مشروعة الستطداو القأوة لتحقيأق أ ا الغأرض مأىت تعرضأوا هل أوو()160ي و أب تقيأيم وضأع أي
أي ضحية وقت ارتكاب ا رو()161؛ و حالة الشك ،ي بغي اعتبار الشط مدنياً()162ي
__________

()155
()156
()157
()158

()159
()160
()161

()162
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 ،Katanga 2008احلاش أ أأية  126أع أ أأال  ،الفق أ أأرة ( 399حي أ أأث ت أ أأره اإلش أ أأارة رىل  ،Tadić 1997احلاش أ أأية 121
أعال  ،الفقرة )635؛ انظر أيضاً  ،Katanga 2014احلاشية  126أعال  ،الفقرة 1103ي
انظر ،عل سبيي املثال ،Kunarac 2001 ،احلاشية  126أعال  ،الفقرة 423ي
 ،Ruto 2012احلاشية  130أعال  ،الفقرة 164ي
انظأ أأر ،عل أ أ سأ أأبيي املثأ أأال ،Katanga 2014 ،احلاشأ أأية  126أعأ أأال  ،الفقأ أأرة ( 1105حيأ أأث وره أن السأ أأكان
املسأأتهدفني " أأب أن يكون أوا مأأدنيني املقأأاو األول" ،وأن "وجأأوه أف أراه ةي أ هم غأأري مأأدنيني ال يأأؤثر وضأأعهم
س أأكان م أأدنيني")؛ و ،Mrkšić 2007احلاش أأية  122أع أأال  ،الفق أأرة 442؛ و ،Kunarac 2001احلاشأ أأية 126
أع أأال  ،الفق أأرة  "( 425رن وج أأوه ةع أأض األش أأطاص مأ أ غ أأري امل أأدنيني وسأ أ الس أأكان ال يغ أأري مأ أ ط أأاةع
الس أأكان")؛ و ،Kordić 2001احلاش أأية  105أع أأال  ،الفق أأرة 180؛ و ،Blaškić 2000احلاش أأية  121أع أأال ،
الفق أ أأرة "( 214رن وج أ أأوه ج أ أأوه ة أ أأني س أ أأكان م أ أأدنيني مس أ أأتهدفني ع أ أأداً ال يغ أ أأري الة أ أأاةع امل أ أأدم للس أ أأكان")؛
و ،Kupreškić 2000احلاشأأية  97أعأأال  ،الفقأأرة "( 549ال ي بغأأي أن يأأؤهي وجأأوه أط أرا مشأأار ة ةالفعأأي
ال أ أماع رىل ح أأب ص أأفة امل أأدنيني عأ أ الس أأكان")؛ و ،Kayishema 1999احلاش أأية  122أع أأال  ،الفق أأرة 128؛
و ،Akayesu 1998احلاشأأية  120أعأأال  ،الفقأأرة "( 582ال أأره السأأكان املأأدنيون م أ صأأفتهم املدنيأأة ع أأدما
يكون م ةي هم أفراه ال يسري عليهم تعري املدنيني")؛ و ،Tadić 1997احلاشية  121أعال  ،الفقرة 638ي
امللحق (الربوتو ول) اإلضا رىل اتفاقيات ج ي املعقوهة  12آب/أغسةس  ،1949واملتعلأق غ ايأة ضأحايا
امل اثع أأات الدولي أأة املس أألحة (الربوتو أأول األول) ،امل أأاهة  ،)3(50امل أأربو ج يأ أ  8 ،حميران/يوني أأه ،1977
 ،United Nations, Treaty Series, vol. 1125الصفحة 148ي
 ،Kayishema 1999احلاشأأية  122أعأأال  ،الفقأأرة ( 127حيأأث تأأره اإلشأأارة رىل "مجيأأع األشأأطاص ةاسأأتث اد األفأراه
ال أ ي يتولأأون مه أأة احلفأأاظ عل أ ال ظأأاو العأأاو ولأأديهم وسأأائي مشأأروعة السأأتطداو القأأوةي ويش أ ي غأأري املأأدنيني،
عل سبيي املثال ،أفراه القوات املسلحة الرواندية ،وا بهة ال وط ية الرواندية ،والشرطة ،والدرك الوطد")ي
 ،Blaškić 2000احلاشأية  121أعأال  ،الفقأرة  "( 214أأب أن تؤخأ االعتبأار احلالأة الأأيت أان فيهأا الضأأحية
وقأأت ارتكأأاب ا أرائم ،ةأأدالً م أ ال ظأأر رىل مر أأم  ،لتحديأأد صأأفته ةاعتبأأار مأأدنيا")؛ وانظأأر أيض أاً ،Kordić 2001
احلاش أأية  105أع أأال  ،الفق أأرة "( 180رن األفأ أراه الأ أ ي ق أأاموا وق أأت م أأا ة ع أأال مقاوم أأة ق أأد يكون أأون،
ارو معي ة ،م ضحايا جرمية م ا رائم املرتكبأة ضأد اإلنسأانية")؛ و ،Akayesu 1998احلاشأية  120أعأال ،
الفقرة ( 582حيث رئأي أن السأكان املأدنيني يشأ لون "أفأراه القأوات املسألحة الأ ي ألقأوا أسألحتهم واألشأطاص
ال ي أصبحوا عاجمي ع القتال")ي
 ،Kunarac 2001احلاشية  126أعال  ،الفقرة 426ي
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 )20و ل أأة "الس أأكان" ال تع أأد أن مجي أأع السأ أأكان املقي أأني موق أأع جغ أ أرا مع أ ّأني أ أأب أن
يتعرض أوا لله أأوو()163؛ ور أأا
)164تأأدل الكل أأة ض أ ياً عل أ الةأأاةع ا أأاعي لل رميأأة ةاعتبار أأا اعتأأدادً
عل أ أ ض أ أأحايا متع أ أأدهي ( ي ومثل أ أأا أش أ أأارت رلي أ أأه ال أ أأدائرة االةتدائي أ أأة ةاحملك أ أأة ا ائي أ أأة الدولي أ أأة
ليوغوسالفيا الساةقة ،قضأية  ،Gotovinaفأرن أ ا املفهأوو يعأد أن اهل أوو أب أن يكأون موجهأاً
ض أأد أ ث أأر مأ أ "ع أأده حم أأدوه مأ أ األفأ أراه خمت أأاري عشأ أوائياً"()165ي وق أأد اعت أأدت احملك أأة ا ائي أأة
الدوليأأة قضأأية  Bembaو قأرار اإلكن املتعلأأق ةكي يأأا لعأأاو  2010هن أاً ةأأاثالً ،حيأأث أعل أأت أن
موجهاً ضد أ ثر م جم وعة حمدوهة م األفراه()166ي
املدعي العاو ملمو ة ن يثبت أن اهل وو ان يف
 )21ويشأأري ا أأمد األول مأ الفقأأرة (2أ) مأ مشأأروع املأأاهة  3رىل "هنأأج سأألو ي يتضأ االرتكأأاب
املتك أأرر ل فع أأال املش أأار رليه أأا الفق أأرة  1ض أأد أي أأة جم وع أأة مأ أ الس أأكان امل أأدنيني"ي وم أأع أن أ أ
الصأأيغة مل تأأره التعري أ القأأانوم لل أرائم ضأأد اإلنسأأانية ال ظأأامني األساسأأيني لل حك أأة ا ائيأأة
الدوليأأة ليوغوسأأالفيا الس أاةقة واحملك أأة ا ائيأأة الدوليأأة لروانأأدا ،فهأأي تعكأأس االجتهأأاه القضأأائي لكلتأأا
احملك تأأني( ،)167وت أر عليهأأا الفقأأرة (2أ) م أ املأأاهة  7م أ نظأأاو رومأأا األساسأأي نص أاً صأأر اًي وت أ
أر ان ا رميأة الأيت حأده ا نظأاو رومأا األساسأي علأ أنأه "ال توجأد ضأرورة ألن تشأكي األفعأال" املشأار
قضأأية Katanga
رليهأا الفقأأرة (2أ) مأ املأاهة " 7ع أالً عسأأكرياً"()168ي وك بأت الأأدائرة االةتدائيأأة
رىل أن "اهل أأوو ال ي بغ أأي أن يك أأون ةالض أأرورة كا ط أأاةع عس أأكري ،وق أأد ي ة أأوي علأ أ أي ش أأكي مأ أ
أشكال الع ضد جم وعة م السكان املدنيني"()169ي
__________

()163

()164
()165
()166
()167

()168
()169
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انظأ أأر  ،Kenya Authorization Decision 2010احلاشأ أأية  125أعأ أأال  ،الفقأ أأرة 82؛ و ،Bemba 2009احلاشأ أأية 125
أع أ أأال  ،الفق أ أأرة 77؛ و ،Kunarac 2001احلاش أ أأية  126أع أ أأال  ،الفق أ أأرة 424؛ و ،Tadić 1997احلاش أ أأية 121
أعأأال  ،الفقأأرة 644؛ وانظأأر أيض أاً حوليأأة ييي  ،1994ا لأأد الثأأام (ا أأمد الثأأام) ،الصأأفحة ( 83حيأأث ترعأ ّأر
الل أأة ا أرائم ضأأد اإلنسأأانية ةاعتبار أأا "األع أأال الالرنسأأانية كات الةأأاةع اخلةأأري للغايأأة الأأيت ت ةأأوي علأ انتها أأات
واسعة ال ةاق أو م تظ ة تستهد السكان املدنيني مجلة أو جمئياً") (التو يد مضا )ي
انظر  ،Tadić 1997احلاشية  121أعال  ،الفقرة 644ي
Prosecutor v. Gotovina, Judgment, Trial Chamber I, Case No. IT-06-90-T, 15 April 2011, para. 1704ي
 ،Kenya Authorization Decision 2010احلاش أ أ أأية  125أع أ أ أأال  ،الفق أ أ أأرة 81؛ و ،Bemba 2009احلاش أ أ أأية 125
أعال  ،الفقرة 77ي
انظر ،عل سبيي املثأال ،Kunarac 2001 ،احلاشأية  126أعأال  ،الفقأرة ( 415حيأث يرع ّأر اهل أوو ة نأه "هنأج
سلو ي ي ةوي عل ارتكاب أع أال ع أ ")؛ و ،Kayishema 1999احلاشأية  122أعأال  ،الفقأرة ( 122حيأث
يرع ّأر اهل أأوو ة نأأه "احلأأدث الأ ي أأب أن تشأكي ا أرائم املأ ورة جأأمداً م أأه")؛ و ،Akayesu 1998احلاشأأية 120
أعال  ،الفقرة  "( 581ميك تعري مفهأوو اهل أوو ة نأه أي ع أي غأري قأانوم مأ األنأواع الأيت أحصأا ا [ال ظأاو
األساسأأي]ي وقأأد يكأأون اهل أأوو غأأري ع يأ أيضأاً ،مثأأي فأأرض نظأأاو الفصأأي الع صأأري ييي أو ةارسأأة الضأأغ علأ
السكان ليتصرفوا ةةريقة معي ة ييي")ي
انظر احملك ة ا ائية الدولية ،أر ان ا رائم ،احلاشية  145أعال  ،الصفحة 11ي
 ،Katanga 2014احلاشية  126أعال  ،الفقرة 1101ي
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 )22ويفيد ا أمد الثأام مأ الفقأرة (2أ) مأ مشأروع املأاهة  3ةأ ن اهل أوو أب أن يكأون "ع أالً
ةسياس أأة هول أأة أو م ظ أأة تقض أأي ةارتك أأاب أ أ ا اهل أأوو ،أو تعميأ أماً هلأ أ السياس أأة"ي ومل ي أأره ش أأرط
ع صأأر "السياسأأة" رطأأار تعري أ ا أرائم ضأأد اإلنسأأانية األنظ أأة األساسأأية لل حأأا م الدوليأأة
رىل ح أأني اعت أأاه نظ أأاو روم أأا األساس أأي()170ي وال يتض أ ال ظام أأان األساس أأيان لل حك أأة ا ائي أأة
الدوليأأة ليوغوسأأالفيا السأأاةقة واحملك أأة ا ائيأأة الدوليأأة لروانأأدا شأأرطاً متعلق أاً ةالسياسأأة تعريفه أأا
لل أرائم ضأأد اإلنسأأانية( ،)171مأأع أن ةعأأض االجتهأأاهات القضأأائية األوىل اقتضأأت أ ا الشأأرط()172ي
فقأد أجأأرت الأأدائرة االةتدائيأة قضأأية  Tadićم اقشأأة امأة لع صأأر السياسأأة وقأت مبكأأر مأ فأأرتة
واليأأة احملك أأة ا ائيأأة الدوليأأة ليوغوسأأالفيا السأأاةقة ،أثأأرت الحق أاً صأأياغة نظأأاو رومأأا األساسأأيي
ورأت الدائرة االةتدائية ما يلي:
"رن ما عي ا أرائم ضأد اإلنسأانية هتأم ضأ ري البشأرية وتأربر تأدخي ا ت أع الأدويل
أأو وهنأأا أفعأأاالً ليسأأت متفرقأأة وال عش أوائية يرتكبهأأا أف أراه ،ةأأي ناجتأأة ع أ حماولأأة متع أأدة
السأأتهدا السأأكان املأأدنينيي وجأأرت العأأاهة عل أ أن يرفهأأم أ ا الشأأرط ةاعتبأأار يتةلأأب
وجأأوه شأأكي م أ أشأأكال السياسأأة الأأيت تقضأأي ةارتكأأاب أ األفعأأال ييي غأأري أن األ أأم
م أ كل أأك أن أ السياس أأة ال يتع أأني أن يك أأون هل أأا ط أأاةع رمس أأي وميك أ استطالص أأها م أ
طريقة وقوع تلك األفعال"()173ي
وأشأأارت الأأدائرة االةتدائيأأة أ لك رىل أن تلأأك ا أرائم "ال ميك أ أن تكأأون م أ فعأأي أف أراه
مع أأمولني فق أ " ،ةس أأبب ع ص أأر السياس أأة()174ي غ أأري أن االجته أأاهات القض أأائية الالحق أأة لل حك أأة

__________

()170

()171

()172
()173
()174
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ال تتضأ املأأاهة (6ن) مأ ميثأأاق نأأورمربغ أي رشأأارة صأأر ة رىل خةأأة أو سياسأأة متبعأأةي ومأأع كلأأك اسأأتطدو حكأأم
سأياق مفهأوو "اهل أوو" كأيي انظأر Judgment of 30
نورمربغ ةالفعي ع صأر "السياسأة" ع أد م اقشأة املأاهة (6ن)
 ،September 1946احلاشأأية  86أعأأال  ،الصأأفحة "( 493م أ املؤ أأد أن سياسأأة الرتويأأع انأأت تر يفف أ عل أ نةأأاق
واس أأع ،و ان أأت م ظ أأة وم ه ي أأة الكث أأري مأ أ احل أأاالتي فق أأد نأرثفأ أ ت أملاني أأا قب أأي ح أأرب ع أأاو  1939سياس أأة
االضأ أأةهاه والق أ أأع والقتأ أأي ضأ أأد املأ أأدنيني ة أ أ أ أأان يأ أأرجو فأ أأيهم أن يكون أ أوا م أ أأاوئني للحكومأ أأة ،ة أ أ ثر األشأ أأكال
وحشأأية")ي وال تتضأ املأأاهة الثانيأأة (()1ن) مأ القأأانون رقأأم  10الصأأاهر عأ جملأأس رشأرا احللفأأاد أيأأة رشأأارة رىل
خةة أو سياسة تعريفها لل رائم ضد اإلنسانيةي
خلصأأت هائأأرة االسأأتئ ا ةاحملك أأة ا ائيأأة الدوليأأة ليوغوسأأالفيا السأأاةقة رىل عأأدو وجأأوه ع صأأر السياسأأة مجلأأة
أر أان ا أرائم ضأد اإلنسأانية القأانون الأدويل العأر  ،انظأر  ،Kunarac 2002احلاشأية  138أعأال  ،الفقأرة 98
ال ظاو األساسي أو القانون الدويل ا لعر وقت وقأوع األع أال املمعومأة شأيد يقتضأي تقأدمي هليأي
("مل يك
ا رائم") ،ومع كلك روجهت انتقاهات تاةية هل ا املوق ي
عل وجوه خةة أو سياسة تقضي ةارتكاب
 ،Tadić 1997احلاشية  121أعال  ،الفقرات  644و 655-653و626ي
املرجع نفسه ،الفقرة 653ي
املرجأع نفسأه ،الفقأرة ( 655حيأث أشأري رىل Prosecutor v. Nikolić, Review of the Indictment Pursuant to Rule 61
)of the Rules of Procedure and Evidence, Trial Chamber, Case No. IT-94-2-R61, 20 October 1995, para. 26ي
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ا ائيأأة الدوليأأة ليوغوسأأالفيا السأأاةقة قللأأت م أ أمهيأأة ع صأأر السياسأأة ،معتأأربة أنأأه يكفأأي ةبسأأاطة
رثبات وجوه وو واسع ال ةاق أو م ه ي()175ي
 )23وقبي اعت اه نظاو روما األساسي ،أان ع أي أة القأانون الأدويل مشأاريع مأدوناهتا مييأي
رىل اش أرتاط ع ص أأر السياس أأةي وع أ يفأر مش أأروع مدون أأة ا أرائم املطل أأة ةس أألم اإلنس أأانية وأم ه أأا لل أأة
القأأانون الأأدويل لعأأاو  1954ا أرائم ضأأد اإلنسأأانية ة هنأأا "قيأأاو سأألةات هولأأة مأأا ،أو جم وعأأة م أ
األفراه ةأ يع لأون ةتحأريض أو ةتغأاض مأ تلأك السألةات ،ةارتكأاب أفعأال ال رنسأانية مثأي القتأي
أو اإلة أ أأاهة أو االس أ أأرتقاق أو اإلةع أ أأاه أو الت كي أ أأي ،ض أ أأد أي س أ أأكان م أ أأدنيني ألس أ أأباب اجت اعي أ أأة
أو سياسأ أأية أو ع ص أ أرية أو ثقافيأ أأة"()176ي وقأ أأررت الل أ أأة رهران شأ أأرط حت أ أريض الدولأ أأة أو تغاضأ أأيها
رأأد اسأأتبعاه األع أأال الالرنسأأانية الأأيت يرتكبهأأا أشأأطاص عأأاهيون م أ تلقأأاد أنفس أأهم وهون أي
ت أأدخي م أ أ الدول أأة()177ي و الوق أأت نفس أأه ،مل يتض أ أ تعري أ أ ا أ أرائم ض أأد اإلنس أأانية ال أ أواره
مشروع مدونة عاو  1954أي شرط يتصي ةال ةاق ("واسع ال ةاق") أو ةالةاةع امل ه يي
 )24واع أأرت مش أأروع مدون أأة ا أ أرائم املطل أأة ةس أألم اإلنس أأانية وأم ه أأا الأ أ ي وض أأعته الل أأة
معرفأاً ا أرائم ضأد اإلنسأانية ة هنأا " أي فعأي مأ
عاو  1996أيضاً ةالشرط املتعلق ةالسياسة املتبعأةّ ،
األفعأأال التاليأأة ،ع أأد ارتكاةأأه ةشأأكي م أأتظم أو علأ نةأأاق واسأأع أو ةتحأريض أو توجيأأه مأ رحأأدى
احلكومأأات أو م أ أي م ظ أأة أو مجاعأأة"()178ي وقأأد أهرجأأت الل أأة أ ا الشأأرط السأأتبعاه األفعأأال
الالرنسأأانية الأأيت يرتكبهأأا فأأره "و أأو يتصأأر مببأأاهرة كاتيأأة م أأه ع أالً خبةتأأه اإلجراميأأة اخلاصأأة ةأأدون
أي تشأ يع أو توجيأأه م أ حكومأأة أو مجاعأأة أو م ظ أأة"()179ي وةعبأأارة أخأأرى ،فأأرن ع صأأر السياسأأة
سع السأتبعاه ا أرائم "العاهيأة" الأيت يرتكبهأا أفأراه يتصأرفون مأ تلقأاد أنفسأهم وهون أن تكأون هلأم
أي صلة ةدولة أو م ظ ةي
 )25وتتضأ أ الفق أأرة (2أ) مأ أ مش أأروع امل أأاهة  3ع ص أأر السياس أأة كات أأه علأ أ ال ح أأو ال أ أواره
الفقأأرة (2أ) م أ املأأاهة  7م أ نظأأاو رومأأا األساسأأيي وت أ أر أأان ا أرائم الأأيت حأأده ا نظأأاو رومأأا
__________

()175

()176
()177
()178
()179
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انظأأر ،علأ سأأبيي املثأأال ،Kunarac 2002 ،احلاشأأية  138أعأأال  ،الفقأأرة 98؛ و ،Kordić 2001احلاشأأية 105
أعأأال  ،الفقأأرة ( 182حيأأث خلصأأت احملك أأة رىل أنأأه "يرسأأتحب ال ظأأر رىل وجأأوه خةأأة أو سياسأأة عل أ أنأأه
مؤشأ أ أأر عل أ أ أ الةأ أ أأاةع امل ه أ أ أأي لالنتها أ أ أأات الأ أ أأيت يقأ أ أأوو عليهأ أ أأا االهتأ أ أأاو ةارتكأ أ أأاب ج أ أ أرائم ضأ أ أأد اإلنسأ أ أأانية")؛
و ،Kayishema 1999احلاشأية  122أعأال  ،الفقأرة "( 124لكأي يرصأيف فعأي مأ أفعأال اإليأ اد ا أاعي علأ
أنأه جرميأأة ضأد اإلنسأأانية ،أأب أن يتضأ ع صأأر السياسأأةي ويكفأي وجأأوه أحأأد الشأرطني ،أي اتسأأاع ال ةأأاق أو
الةأأاةع امل ه أأي ،السأأتبعاه األع أأال الأأيت ال تررتكأأب رطأأار خةأأة أو سياسأأة أوسأأع نةاق أاً")؛ و،Akayesu 1998
احلاشية  120عال  ،الفقرة 580ي
( Yearbook…1954, vol. II, p. 150التو يد مضا )ي
املرجع نفسهي
حولية ييي  ، 1996ا لد الثام (ا مد الثام) ،الصفحة ( 95التو يد مضا ).
املرجع نفسه ي أشارت الل ة ،معرض شرح سأبب رهران شأرط السياسأية ،رىل أن "مأ الصأعب للغايأة علأ فأره
وحيد يع ي مبفره أن يرتكب األفعال الالرنسانية املتصورة املاهة "18ي
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األساسأأي عل أ أن "السياسأأة الراميأأة رىل القيأأاو ر أ ا اهل أأوو" تسأأتدعي أن "تقأأوو الدولأأة أو امل ظ أأة
ةتعميأأم أو تش أ يع فعلأأي لله أأوو ضأأد السأأكان املأأدنيني"( ،)180وأنأأه "ميك أ ت في أ أ السياسأأة
ارو استث ائية ةتع د عدو القياو ةع ي ،يقصد م ه ع وعي تش يع القياو ر ا اهل وو"()181ي
 )26وقأأد نأأوقش ع صأأر "السياسأأة" أ ا عأأدة قضأأايا انأأت معروضأأة عل أ احملك أأة ا ائيأأة
الدوليأة()182ي ففأأي قضأية  ،Katanga 2014شأأدهت هائأأرة ا اةتدائيأة ةاحملك أأة ا ائيأة الدوليأأة علأ أن
شرط السياسأة لأيس مراهفأاً لشأرط الةأاةع "امل ه أي" ،ألن كلأك مأ شأ نه أن يتعأارض مأع الشأرطني
املأاهة  ،7أي أن يكأون اهل أوو "واسأع ال ةأاق" أو "م ه يأاً"()183ي وةأدالً مأ
امل فصلني الوارهي
كلأأك ،ففأأي حأأني أن شأأرط الةأأاةع "امل ه أأي" يقتضأأي مسأأتويات عاليأأة م أ الت ظأأيم وأ أأاط سأألوك
معي ة أو تكرار أع ال الع أ ( ،)184ال يتةلأب "رثبأات وجأوه ‘سياسأة‘ سأوى تقأدمي الأدليي علأ أن
أأوو علأ السأأكان املأأدنينيي ومأ مث فأأرن حتليأأي الةأأاةع امل ه أأي
الدولأأة أو امل ظ أأة قصأأدت ت فيأ
لله أأوو يت أأاوث وج أأوه أي سياس أأة تس أأع للقض أأاد علأ أ مجاع أأة معي أأة أو اض أأةهاه ا أو اإلضأ أرار
را"()185ي وعالوة عل كلك ،ال يتةلأب شأرط "السياسأة" وجأوه خمةةأات رمسيأة أو خةأ مرسأومة
سأألفاً ،وميكأ ت فيأ أ السياسأأة ةفعأأي أو امت أأاع عأ فعأأي ،وميكأ االسأأتدالل عليهأأا مأ الظأأرو
السأأائدة()186ي وخلصأأت الأأدائرة االةتدائيأأة رىل أن السياسأأة ال يلأأمو أن تررسأأم رمسي أاً أو أن ترس أ قبأأي
اهل أأوو ،ة أأي ميكأ أ استطالص أأها مأ أ تكأ أرار األفع أأال أو مأ أ األنش أأةة امل ه أأدة هل أأا أو مأ أ التعبئ أأة
ا اعيأأة()187ي وعأأالوة علأ كلأأك ،ال يلأأمو أن تكأأون السياسأأة مل وسأأة أو هقيقأأة ،وميكأ أن تتةأأور
مبرور المم وفق تغري الظرو ()188ي

__________

()180
()181

()182
()183
()184
()185
()186
()187
()188
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احملك ة ا ائية الدولية ،أر ان ا رائم ،احلاشية  170أعال  ،الصفحة 11ي
املرجع نفسهي وتؤ د اجتهاهات قضائية أخرى أيضاً أن تع د عدو القيأاو ةع أي ميكأ أن يسأتو ع صأر السياسأةي
انظ أ أأر  ،Kupreškić 2000احلاش أ أأية  97أع أ أأال  ،الفقأ أ أرتني  554و"( 555تواف أ أأق عليه أ أأا" و"تتغاضأ أ أ ع ه أ أأا"،
و"املوافقأة الصأر ة أو الضأ ية")؛ و)”Yearbook…1954, vol. II, p. 150 (art. 2(11)) (“toleration؛ وجملأس األمأ ،
تقرير ة اخلرباد امل ش ة ع الً ةقرار جملس األم  ،)1992(780الوثيقة  ،S/1994/674الفقرة 85ي
انظأأر ،علأ سأأبيي املثأأال ،Ntaganda 2012 ،احلاشأأية  128أعأأال  ،الفقأأرة 24؛ و ،Bemba 2009احلاشأأية 125
أعال  ،الفقرة 81؛ و ،Katanga 2008احلاشية  126أعال  ،الفقرة 396ي
 ،Katanga 2014احلاشأية  126أعأال  ،الفقأرة 1112؛ وانظأر أيضأاً املرجأع نفسأه ،الفقأرة 1101؛ و،Gbagbo 2014
احلاشية  144أعال  ،الفقرة 208ي
 ،Katanga 2014احلاشية  126أعال  ،الفقرات 1113-1111ي
املرجع نفسه ،الفقرة 1113ي
املرجع نفسه ،الفقرات  1108و 1109و1113ي
املرجع نفسه ،الفقرة 1109؛ وانظر أيضاً  ،Gbagbo 2014احلاشية  144أعال  ،الفقرات  211و 212و215ي
 ،Katanga 2014احلاشية  126أعال  ،الفقرة 1110ي
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 )27وةاملثأي ،خلصأت هائأرة متهيديأة ةاحملك أة ا ائيأة الدوليأة ،قرار أا الأ ي يؤ أد الئحأة اهتأاو
لأ أأوران غبأ أأاغبو ،رىل أنأ أأه ال ي بغأ أأي اخلل أ أ ةأ أأني "السياسأ أأة" والةأ أأاةع "امل ه أ أأي"()189ي ورأت الأ أأدائرة
االةتدائيأة ،علأ وجأه التحديأد ،أن "الأدليي علأ اضأةالع هولأة أو م ظ أة ةأالتطةي أو الت ظأيم أو
التوجيه" قد يكأون "مفيأداً رثبأات وجأوه سياسأة متبعأة والةأاةع امل ه أي لله أوو علأ حأد سأواد،
ورن أأان يتعأأني عأأدو اخللأ ةأأني املفهأأومني الخأأتال أغراضأأه ا واسأأتتباعه ا مسأأتويني خمتلفأأني مأ
()190
ص أ أرامة الش أ أأرط مبوج أ أأب الفقأ أ أرتني ( )1و(()2أ) مأ أ أ امل أ أأاهة  7مأ أ أ نظ أ أأاو روم أ أأا األساس أ أأي" ي
ويتةل أأب ع ص أأر السياس أأة أن تك أأون األفع أأال "مرتبة أأة" ةدول أأة أو م ظ أأة( ،)191ويس أأتبعد "أع أأال
الع أ العفويأأة أو املتفرقأأة" ،غأأري أن كلأأك ال يعأأد أن تكأأون السياسأأة ةالضأأرورة معت أأدة رمسي أاً(،)192
وال يلأأمو رثبأأات أسأأاس م ةقأأي أو هافأأع معأ ّأني هلأأا()193ي و قضأأية  ،Bembaخلصأأت هائأأرة متهيديأأة
ةاحملك ة ا ائية الدوليأة رىل أن اهل أوو جأاد ع أالً ةسياسأة مؤسسأية ةاالسأت اه رىل األهلأة الأيت تثبأت
ات عل نفس ال "()194ي
أن قوات حر ة حترير الكونغو "ش ت
 )28ويشأأري ا أأمد الثأأام م أ الفقأأرة (2أ) م أ مشأأروع املأأاهة  3رىل سياسأأة "هولأأة" أو "م ظ أأة"
تقضأأي ةارتكأأاب أ ا اهل أأوو ،عل أ غ أرار مأأا تش أري رليأأه الفقأأرة (2أ) م أ املأأاهة  7م أ نظأأاو رومأأا
األساسأأيي و قأرار اإلكن املتعلأأق ةكي يأأا لعأأاو  ،2010رأت هائأأرة متهيديأأة ةاحملك أأة ا ائيأأة الدوليأأة
أن املع أأىن املقص أأوه م أ أ ل أأة "هولأ أأة" امل أأاهة ()2(7أ) "ل أأيس غاجأ أأة لش أأرح"()195ي واسرتسأ أألت
الأدائرة أ ا الصأأده لتشأأري رىل أن وجأأوه سياسأأة تتبعهأأا أجهأأمة الدولأأة اإلقلي يأأة أو احملليأأة ميكأ أن
يفي ةشرط سياسة الدولة()196ي
 )29وتشأأري االجتهأأاهات القضأأائية لل حك أأة ا ائيأأة الدوليأأة رىل أن ل أأة "م ظ أأة" تش أ ي أي
م ظ أأة أو مجاعأأة كات قأأدرات ومأواره تتأأيو هلأأا التطةأأي هل أأوو واسأأع ال ةأأاق أو م ه أأي وت فيأ ي
فق أ أد ك بأ أأت هائأ أأرة اةتدائيأ أأة قضأ أأية  Katangaرىل أن "سياسأ أأة ه أ أ قأ أأد تكأ أأون م أ أ وضأ أأع رمأ أأا
جم وعأأات مأ أشأأطاص ك أأون رقلي أاً معيّ أاً ،ورمأأا أي م ظ أأة متلأأك القأأدرة علأ ارتكأأاب أأوو
واسأأع ال ةأأاق أو م ه أأي ضأأد جم وعأأة م أ السأأكان املأأدنيني"()197ي ورأت هائأأرة اةتدائيأأة ةاحملك أأة

__________

()189
()190
()191
()192
()193
()194
()195
()196
()197
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الفقرتني  208و216ي

 ،Gbagbo 2014احلاشية  144أعال ،
املرجع نفسه ،الفقرة 216ي
املرجع نفسه ،الفقرة 217ي
املرجع نفسه ،الفقرة 215ي
املرجع نفسه ،الفقرة ( 214احلواشي حم وفة)ي
 ،Bemba 2009احلاشية  125أعال  ،الفقرة 115ي
 ،Kenya Authorization Decision 2010احلاشية  125أعال  ،الفقرة 89ي
املرجع نفسهي
 ،Katanga 2008احلاش أأية  126أع أأال  ،الفق أأرة ( 396حي أأث ت أأره اإلش أأارة رىل السأ أواةق القض أأائية لل حك أأة ا ائي أأة
الدوليأأة ليوغوسأأالفيا السأأاةقة واحملك أأة ا ائيأأة الدوليأأة لروانأأدا ،و أ لك رىل مشأأروع مدونأأة الل أأة لعأأاو  1991ةشأ ن
ا أرائم املطلّأأة ةسأألم اإلنسأأانية وأم هأأا ،حوليأأة ييي  ،1991ا لأأد الثأأام (ا أأمد الثأأام) ،الصأأفحتان  240و)241؛
وانظر أيضاً  ،Bemba 2009احلاشية  125أعال  ،الفقرة 81ي
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ا ائيأأة الدوليأأة قضأأية  Katangaأن امل ظ أأة أأب أن متلأأك "امل أواره والوسأأائي والقأأدرات الكافيأأة
التبأأاع ال أ هج السأألو ي أو ت في أ الع أأي ال أ ي يتضأ االرتكأأاب املتكأأرر ل فعأأال ييي وجم وعأأة م أ
اهليا أأي أو اآلليأأات ،أي أاً أأان نوعهأأا ،تتسأأم مبأأا يكفأأي م أ الفعاليأأة لض أ ان الت سأأيق الأأالثو لت في أ
وو موجه ضد جم وعة م السكان املدنيني"()198ي
 )30و ق أرار اإلكن املتعلأأق ةكي يأأا لعأأاو  ،2010رفضأأت أغلبيأأة أعضأأاد هائأأرة متهيديأأة ةاحملك أأة
ا ائي أأة الدولي أأة فك أأرة أن "ال تص أ أ رال امل ظ أأات الش أأبيهة ةال أأدول" ض أ أ امل ظ أأات ألغ أ أراض
الفقأأرة (()2أ) م أ املأأاهة  ،7وك بأأت أ لك رىل أن "الةأأاةع الرمسأأي ألي مجاعأأة ومسأأتوى ت ظي هأأا
ي بغأأي أال يكونأأا معيأأاري حأأامسنيي وعوض أاً ع أ كلأأك ،ييي ي بغأأي تبأ ّأني مأأا ركا انأأت ا اعأأة متلأأك
القأدرة علأ ةارسأأة أفعأأال ت تهأأك القأيم اإلنسأأانية األساسأأية"()199ي و عأأاو  ،2012ك أأرت الأأدائرة
الت هيديأأة ةاحملك أأة ا ائيأأة الدوليأأة قضأأية  Rutoأنأأه ،ع أأد حتديأأد مأأا ركا انأأت مجاعأأة معيّ أأة ترعتأأرب
"م ظ ة" مبوجب املاهة  7م نظاو روما األساسي:
أأوث لل أأدائرة أن ت خ أ أ احلس أأبان ع أأدهاً م أ أ العوام أأي ،م أ أ ةي ه أأا ‘1‘ :م أأا ركا
انأأت ا اعأأة ت أ متر ة أ وامر قيأأاهة مسأأؤولة ،أو هلأأا تسلسأأي قيأأاهي قأأار؛ ‘ ‘2مأأا ركا انأأت
أأوو واسأأع ال ةأأاق أو م ه أأي ضأأد
ا اعأأة متتلأأك ،الواقأأع ،الوسأأائي الالثمأأة لت في أ
جم وعأأة م أ السأأكان املأأدنيني؛ ‘ ‘3مأأا ركا انأأت ا اعأأة متأأارس السأأيةرة عل أ جأأمد م أ
رقل أأيم هول أأة م أ ال أأدول؛ ‘ ‘4م أأا ركا أأان الغ أأرض األساس أأي لل اع أأة أأو القي أأاو ة نش أأةة
رجراميأأة ضأأد السأأكان املأأدنيني؛ ‘ ‘5مأأا ركا انأأت ا اعأأة تعأأرب ،ص أراحة أو ض أ اً ،ع أ
اعتمامها توجيأه أوو ضأد جم وعأة مأ السأكان املأدنيني؛ ‘ ‘6مأا ركا انأت ا اعأة جأمداً
م مجاعة أ رب تستو املعايري امل ورة أعال  ،ةعضها أو لها()200ي
 )31ونتي ة لأ"السياسة" الأيت ميكأ أن تصأدر عأ م ظ أة غأري تاةعأة للدولأة ،ال يقتضأي التعريأ
ال أواره الفق أرات م أ  1رىل  3م أ مشأأروع املأأاهة  3أن يكأأون ا أأام مسأأؤوالً أو و أأيالً حكومي أاًي
ويتف أأق أ أ ا ال أ هج م أأع تة أأور مفه أأوو ا أ أرائم ض أأد اإلنس أأانية مبوج أأب الق أأانون ال أأدويلي فق أأد ك أأرت
__________

( ،Katanga 2014 )198احلاشية  126أعال  ،الفقرة 1119ي
( ،Kenya Authorization Decision 2010 )199احلاشأية  125أعأال  ،الفقأرة 90ي اعت أدت الأدائرة االةتدائيأة قضأية
 Katangaأ ا الفهأأم أيضأاً ،رك رأت مأأا يلأأي" :غأأري أن ضأأرورة اتسأأاو اهل أأوو أ لك ةاتسأأاع ال ةأأاق أو امل ه يأأة،
ال تع أ أأد أن امل ظ أ أأة ال أ أأيت تع أ أأمث أو تشأ أ أ عه أ أأب أن تك أ أأون كات يك أ أأي عله أ أأا تتس أ أأم خبص أ أأائ الدول أ أأة"ي
 ،Katanga 2014احلاشأ أأية  126أعأ أأال  ،الفقأ أأرة 1120ي وخلصأ أأت الأ أأدائرة االةتدائيأ أأة أيض أ أاً رىل أن "امل ارسأ أأة
عر حتديداً ة هنأا أب
العامة املقبولة قانون ييي تشري رىل ا رائم ضد اإلنسانية اليت ترتكبها هول وم ظ ات ال تر يف
أن تتسم خبصائ شبيهة خبصائ الدولة"ي املرجع نفسه ،الفقرة 1121ي
( ،Ruto 2012 )200احلاشأية  130أعأال  ،الفقأرة 185؛ وانظأر أيضأاً  ،Kenya Authorization Decision 2010احلاشأية 125
أعال  ،الفقأرة 93؛ و Situation in the Republic of Côte d’Ivoire, Corrigendum to "Decision Pursuant to Article
15 of the Rome Statute on the Authorisation of an Investigation into the Situation in the Republic of Côte

d’Ivoire, ”, Pre-Trial Chamber III, ICC-02/11, 15 November 2011, paras. 45-46ي
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الل أأة ،مع أأرض ش أأرحها ع أأاو  1991ملش أأروع احلك أأم املتعل أأق ة أأا رائم ض أأد اإلنس أأانية الأ أ ي
أصأأبو مشأأروع مدونأأة ا أرائم لعأأاو  ،1996أن "مشأأروع املأأاهة ال يقصأأر الفأأاعلني احملت لأأني لل أرائم
الأيت يأ عليهأا علأ مأوافي أو ةثلأي الدولأأة وحأد م" وأنأه "ال يسأتبعد رمكانيأة قيأاو أفأراه عأأاهيني
مأأموهي ةسأألةة فعليأأة أو م ظ أأني شأأكي عصأأاةات أو جم وعأأات رجراميأأة ةارتكأأاب نفأأس ال أأوع
مأ االنتها أات امل ه يأة أو ا اعيأة حلقأوق اإلنسأان امل صأوص عليهأا املأاهة احلاليأة؛ و أو فأأرض
تق أأع في أأه أفع أأاهلم حت أأت طائل أأة مش أأروع املدون أأة"()201ي وعل أ حن أأو م أأا ن أأوقش أع أأال  ،اش أأرتط مش أأروع
مدونأأة عأأاو  1996ا أرائم ضأأد اإلنسأأانية أيض أاً أن تررتكأأب األع أأال الالرنسأأانية "ةتح أريض أو
توجيأأه م أ رحأأدى احلكومأأات أو م أ أي م ظ أأة أو مجاعأأة"()202ي وك أأرت الل أأة شأأرحها هل أ ا
الشأأرط مأأا يلأأي" :فأأالتحريض أو التوجيأأه م أ رحأأدى احلكومأأات أو مأ أي م ظ أأة أو مجاعأأة ت ت أأي
أو ال ت ت أأي رىل رحأأدى احلكومأأات ،يعةأأي الفعأأي أةعأأاه الكأأربى ،و عأأي م أأه جرميأأة ضأأد اإلنسأأانية
ميك نسبتها رىل أشطاص عاهيني أو و الد إلحدى الدول"()203ي
 )32وقبلت االجتهاهات القضأائية لل حك أة ا ائيأة الدوليأة ليوغوسأالفيا السأاةقة رمكانيأة مالحقأة
ا هأات الفاعلأة مأ غأري الأدول قضأائياً علأ ا أرائم املرتكبأة ضأد اإلنسأانيةي فعلأ سأبيي املثأال ،ك أأرت
هائأأرة اةتدائيأأة ةاحملك أأة قضأأية  Tadićأن "القأأانون املتعلأأق ةأأا رائم املرتكبأأة ضأأد اإلنسأأانية تةأأور غيأأث
أصبو ي خ االعتبأار القأوات الأيت تسأيةر غكأم األمأر الواقأع علأ رقلأيم حمأده أو ةاسأتةاعتها الت قأي
غرية حدوه ةالرغم م أهنأا ليسأت مأ القأوات التاةعأة للحكومأة الشأرعية"()204ي ويأرتهه صأدى أ ا
االسأأت تان قضأأية  ،Limajحيأأث اعتأأربت الأأدائرة االةتدائيأأة أن ةاإلمكأأان مالحقأأة املأأدع علأأيهم م أ
أفراه جيش حترير وسوفو قضائياً عل ا رائم املرتكبة ضد اإلنسانية()205ي
 )33و قض أأية  Ntagandaال أأيت عررض أأت علأ أ احملك أأة ا ائي أأة الدولي أأة ،أرق أأرت ال أأتهم املوجه أأة
رىل مأ أأتهم م أ أرتب جب أ أأاعتني شأ أأبه عسأ أأكريتني ،مهأ أأا احتأ أأاه الأ أأوط يني الكونغ أ أوليني والق أ أوات الوط يأ أأة
لتحري أ أأر الكونغ أ أأو مجهوري أ أأة الكونغ أ أأو الدميقراطي أ أأة()206ي وةاملث أ أأي ،وج أ أأه امل أ أأدعي الع أ أأاو ،قض أ أأية
 Callixte Mbarushimanaهت أاً رىل م أأتهم م أرتب ة أأالقوات الدميقراطي أأة لتحري أأر روان أأدا ال أأيت توصأ أ ،
وفقأاً ل ظامهأأا األساسأأي ،ة هنأأا "مجاعأأة مسأألحة تسأأع رىل ‘اسأأتعاهة السأأياهة الوط يأأة لروانأأدا والأأدفاع
ع ه أأا"‘()207ي و القض أأية املرفوع أأة ض أأد جوثي أ أأوم املتعلق أأة ةاحلال أأة أوغ أأدا ،يرأأمعم أن امل أأتهم
__________
()201
()202
()203
()204
()205

حولية ييي  ،1991ا لد الثام( ،ا مد الثام) ،الصفحتان  241و242ي
حولية ييي  ،1996ا لد الثام (ا مد الثام) ،الصفحة ( 97املاهة ( )18التو يد مضا )ي
املرجع نفسهي
 ،Tadić 1997احلاش أأية  121أع أأال  ،الفق أأرة 654ي لالط أأالع علأ أ ممي أأد مأ أ امل اقش أأة ةشأ أ ن ا أأاة مأ أ غ أأري
الدول ،انظر املرجع نفسه ،الفقرة 655ي
Prosecutor v. Limaj et al., Judgment, Trial Chamber, Case No. IT-03-66-T, 30 November 2005, paras.
212-213ي

الفقرة 22ي

( ،Ntaganda 2012 )206احلاشية  128أعال ،
(Prosecutor v. Mbarushimana, Decision on the Confirmation of Charges, Pre-Trial Chamber I ICC-01/04- )207
01/10, 16 December 2011, para. 2ي
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مأ أ أرتب جب أ أأيش ال أ أأرب لل قاوم أ أأة ،و أ أأو "مجاع أ أأة مس أ أألحة مت أ أأرهة علأ أ أ حكوم أ أأة أوغ أ أأدا وا أ أأيش
األوغ أ أ أأدي"( ،)208و أ أ أ أ ا اع أ أ أأة "م ظ أ أ أأة وف أ أ أأق أ أ أ أ التسلس أ أ أأي اهلرم أ أ أأي العس أ أ أأكري وتع أ أ أأي
أأيش"()209ي وفي أأا يتعلأأق ةاحلالأأة ي يأأا ،أ أأدت الأأدائرة االةتدائيأأة هت أاً تتعلأأق ةارتكأأاب ج أرائم
ض أأد اإلنس أأانية روجه أأت رىل مته أأني ةسأ أبب ارتب أأاطهم ة أ أ "ش أأبكة" مأ أ ا أأاة "تتأ أ ل مأ أ ةثل أأني
سياسأأيني ةأأارثي [مأ حر أأة الدميقراطيأأة الربتقاليأأة] وةثلأأي وسأأائ اإلعأأالو وأفأراه سأأاةقني ا أأيش
الكيأأد والشأأرطة الكي يأأة وشأأيو مجاعأأة أأال ني وثع أأاد حمليأأني"()210ي وةاملثأأي ،ت أأدت االهتامأأات
في أأا يتعلأأق مبته أأني آخ أري مأرتبةني "ر أأات م سأأقة ارتكبتهأأا مجاعأأة مأأوليكي والشأأباب امل اصأأر
حلأأمب الوحأأدة الوط يأأة أحنأأاد خمتلفأأة م أ نأأا ورو ونيفاشأأا" ،و انأأت تلأأك اهل أأات "اسأأتهدفت
أشطاصاً اعترربوا م أنصار حر أة الدميقراطيأة الربتقاليأة ةاسأتطداو وسأائي شأىت لتحديأد أويتهم ،مأ
قبيي قوائم األمساد ،واملالمو ا سدية ،واحلواجم الةرقية ،واللغة"()211ي

"ع علم ةاهل وو"
 )34الشرط العاو الثالث و أن ا ام ب أن يرتكأب الفعأي "عأ علأم ةأاهل وو"ي فقأد خلأ
االجتهأأاه القضأأائي لل حك أأة ا ائيأأة الدوليأأة ليوغوسأأالفيا السأأاةقة واحملك أأة ا ائيأأة الدوليأأة لروانأأدا
رىل أن ا ام أب أن يعلأم ةوقأوع اهل أوو علأ السأكان املأدنيني ،وأن يعلأم ،عأالوة علأ كلأك ،أن
فعلأأه ج أأمد م أ كل أأك اهل أأوو()212ي وي أ عكس أ ا ال أ هج املكأأون م أ ش أأقني أر أأان ا أرائم ال أأيت
حأأده ا نظأأاو رومأأا األساسأأي ،الأأيت تتةلأأب أن يكأأون الأأر األخأأري لكأأي فعأأي م أ األفعأأال احملظأأورة
أأوو واسأأع ال ةأأاق أو م ه أأي موجأأه ضأأد
أأو" :أن يعلأأم مرتكأأب ا رميأأة ة أ ن السأألوك جأأمد م أ
سكان مدنيني أو أن ي وي أن يكون ا السلوك جمداً م كلك اهل وو"ي وعل الرغم م كلك،
"ال ي بغأأي تفسأأري الأأر األخأأري ةكونأأه يتةلأأب رثبأأات علأأم مرتكأأب ا رميأأة جب يأأع
خصأ أأائ كلأ أأك اهل أ أأوو أو ةالتفاصأ أأيي الدقيقأ أأة للطةأ أأة أو السياسأ أأة الأ أأيت تتبعهأ أأا الدولأ أأة
أو امل ظ ةي ففي حالة اهور اهل وو الواسأع ال ةأاق وامل ه أي ضأد السأكان املأدنيني ،يشأري
ش أأرط القص أأد ال أأر األخ أأري رىل اس أأتيفاد أ أ ا ال أأر املع أأوي ركا ن أأوى مرتك أأب ا رمي أأة
مواصلة ا اهل وو"()213ي
__________

()208

Situation in Uganda, Warrant of Arrest for Joseph Kony Issued on 8 July 2005 as Amended on 27
September 2005, Pre-Trial Chamber II, ICC-02/04-01/05, 27 September 2005, para. 5ي

( )209املرجع نفسه ،الفقرة 7ي
( ،Ruto 2012 )210احلاشية  130أعال  ،الفقرة 182ي
(Prosecutor v. Muthaura et al., Decision on the Confirmation of Charges Pursuant to Article 61(7)(a) and (b) )211
of the Rome Statute, Pre-Trial Chamber II, ICC-01/09-02/11, 23 January 2012, para. 102ي
( )212انظأ أ أ أأر ،عل أ أ أ أ سأ أ أ أأبيي املثأ أ أ أأال ،Kunarac 2001 ،احلاشأ أ أ أأية  126أعأ أ أ أأال  ،الفقأ أ أ أأرة 418؛ و،Kayishema 1999
احلاشية  122أعال  ،الفقرة 133ي
( )213احملك ة ا ائية الدولية ،أر ان ا رائم ،احلاشية  145أعال  ،الصفحة 11ي
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 )35وخلصأأت هائأأرة متهيديأأة ةاحملك أأة ا ائيأأة الدوليأأة ،قرار أأا ال أ ي يؤ أأد الئحأأة اهتأأاو لأأوران
غبأأاغبو ،رىل أنأأه "ال لأأموو رال إلثبأأات أن الشأأط أأان علأ علأأم ةأأاهل وو ةوجأأه عأأاو"()214ي فلأأيس
مأ الأأالثو رثبأأات علأأم مرتكأأب ا رميأأة ةالتفاصأأيي الدقيقأأة لله أأوو()215؛ ةأأي ميكأ االسأأتدالل عل أ
علأأم ا أأام مأ خأأالل األهلأأة غأأري املباشأرة()216ي فع أأدما رأت هائأأرة متهيديأأة ةاحملك أأة ا ائيأأة الدوليأأة
قضأأية  Bembaأن ق أوات حر أأة حتريأأر الكونغأأو تصأأرفت ع أ علأأم ةأأاهل وو ،أشأأارت رىل أنأأه ميك أ
اسأأت تان علأأم القأوات "مأ األسأأاليب الأأيت اسأأتطدمتها اهل أأوو" والأأيت تعكأأس ةأاً واضأأحاً()217ي
و قضية  ،Katangaرأت هائرة متهيدية ةاحملك ة ما يلي:
العلم ةأاهل وو ووعأي ا أام أن فعلأه ميثأي جأمداً مأ أ ا اهل أوو ميكأ أن يرسأت ت ا
مأ األهلأأة غأأري املباشأأرة ،مثأأي :امل صأأب الأ ي يشأأغله املأأتهم تسلسأأي القيأأاهة العسأأكرية؛
وتوليأأه لأأدور أأاو احل لأأة اإلجراميأأة األوسأأع نةاق أاً؛ ووجأأوه مكأأان ارتكأأاب ا أرائم؛
ورش أأارته رىل تف أأوق مجاعت أأه علأ أ ا اع أأة املعاهي أأة؛ والبيئ أأة التاروي أأة والسياس أأية العام أأة ال أأيت
وقعت فيها األع ال()218ي
 )36وعأأالوة عل أ كلأأك ،ال أمهيأأة للأأدوافع الشطصأأية الأأيت حت أ و ةا أأام رىل املشأأار ة اهل أأوو؛
ول أأيس مأ أ ال أأالثو أن يك أأون ا أأام مقت عأ أاً ةاهل أأد أو الغاي أأة مأ أ اهل أأوو األوس أأع نةاقأ أاً()219ي فق أأد
ك ب أأت هائ أأرة االس أأتئ ا ةاحملك أأة ا ائي أأة الدولي أأة ليوغوس أأالفيا الس أأاةقة قض أأية  Kunaracرىل أن
الأأدليي ال أ ي يثبأأت أن ا أأام ارتكأأب مأأا ارتكأأب م أ األع أأال احملظأأورة ألسأأباب شطصأأية ميك أ أن
يكأأون أفضأأي األحأوال "مؤشأراً علأ افأرتاض غأأري قةعأأي ة نأأه مل يكأ يأأدري أن أفعالأأه تشأأكي جأأمداً
م أ اهل أأوو"()220ي وعل أأم ا أأام ة أ ن فعل أأه ميث أأي ج أأمداً م أ اهل أأوو أو نيت أأه أن يك أأون فعل أأه ج أأمداً م أ
اهل أأوو أأو مأأا يهأأم م أ أجأأي اسأأتيفاد أ ا الشأأرطي وةاإلضأأافة رىل كلأأك ،يتحقأأق أ ا الأأر ع أأدما
يثب أأت أن ا رمي أأة األص أألية ارتركب أأت ةاالس أأتفاهة املباش أأرة مأ أ اهل أأوو األوس أأع نةاقأ أاً ،أو ع أأدما يك أأون
__________

()214
()215
()216

()217
()218
()219
()220
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 ،Gbagbo 2014احلاشية  144أعال  ،الفقرة 214ي
 ،Kunarac 2001احلاش أ أأية  126أع أ أأال  ،الفق أ أأرة ( 434اعت أ أأربت احملك أ أأة أن ش أ أأرط العل أ أأم "ال يس أ أأتتبع العل أ أأم
ةتفاصيي اهل وو")ي
انظأأر  ،Blaškić 2000احلاشأأية  121أعأأال  ،الفقأأرة ( 259خلصأأت احملك أأة رىل أنأأه ميكأ اسأأت تان العلأأم ةالسأأياق
األوسأأع لله أأوو م أ عأأده م أ احلقأأائق ،مبأأا كلأأك "طبيعأأة ا أرائم املرتكبأأة وهرجأأة وهنأأا معروفأأة لأأدى ا يأأع")؛
و ،Tadić 1997احلاشية  121أعال  ،الفقرة "( 657عل الرغم م اشأرتاط العلأم علأ أ ا ال حأو ،فرنأه ي ظأر فيأه
مأ ال احيأأة املوضأأوعية وميكأ أن يفهأأم وقوعأأه ضأ ياً مأ الظأرو ")؛ انظأأر أيضأاً  ،Kayishema 1999احلاشأأية 122
أعال  ،الفقرة ( 134خلصت احملك ة رىل فاية "العلم الفعلي أو املست تج ةالسياق األوسع لله وو")ي
 ،Bemba 2009احلاشية  125أعال  ،الفقرة 126ي
 ،Katanga 2008احلاشية  126أعال  ،الفقرة 402ي
انظأأر ،علأ سأأبيي املثأأال ،Kunarac 2002 ،احلاشأأية  138أعأأال  ،الفقأأرة 103؛ و ،Kupreškić 2000احلاشأأية 97
أعال  ،الفقرة 558ي
 ،Kunarac 2002احلاشية  138أعال  ،الفقرة 103ي
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الرتكأأاب ا رميأأة األصأألية ت أ ثري رهامأأة اهل أأوو األوسأأع نةاق أاً()221ي وعل أ سأأبيي املثأأال ،اهتأأم ا أأاة،
قضأأية  ،Kunaracةارتكأأاب أشأأكال خمتلفأأة م أ الع أ ا سأأي ،وأع أأال التع أ يب ،واالسأأرتقاق ضأأد
ال س أأاد والفتي أأات املس أأل اتي ورأت هائ أ أرة اةتدائي أأة ةاحملك أأة ا ائي أأة الدولي أأة ليوغس أأالفيا الس أأاةقة أن
أأوو عل أ السأأكان
املته أأني تأأوفر فأأيهم شأأرط العلأأم الأأالثو ،ألهنأأم مل يكون أوا فق أ عل أ علأأم ةش أ
املسل ني ،ةي ساعدوا عل اسأت رار اهل أوو عأ طريأق "االسأتفاهة املباشأرة مأ احلالأة الأيت ل أت ع أه"
و"أيأأدوا ةشأأكي امأأي العأأدوان العرقأأي"()222ي وةاملثأأي ،رأت هائأأرة اةتدائيأأة ةاحملك أأة ا ائيأأة الدوليأأة أن
ا ام ب أن يكأون علأ علأم ةأ ن الفعأي جأمد مأ اهل أوو الواسأع ال ةأاق أو امل ه أي ضأد السأكان
املأدنيني ،غأري أن هوافعأه الشطصأية ليسأأت كات أمهيأة لوصأ الفعأي ة نأأه جرميأة ضأد اإلنسأانيةي فلأأيس
مأ الضأروري أن يعلأأم ا أأام جب يأأع خصأأائ أو تفاصأأيي اهل أأوو ،ولأأيس مأ الأأالثو أن يكأأون ا أأام
مقت عاً ةأ "اخلةة اإلجرامية اليت ت ف ا الدولة أو امل ظ ة"()223ي

األع ال احملظورة
 )37علأ غأرار املأأاهة  7مأ نظأأاو رومأأا األساسأأي ،يأأوره مشأأروع املأأاهة  ،)1(3الفقأرات الفرعيأأة
مأ أ (أ) رىل (ك) ،قائ أأة ةاألع أأال احملظ أأورة ا أ أرائم ض أأد اإلنس أأانيةي وت أأره أ أ األع أأال احملظ أأورة
أيض أاً أأمد م أ تعري أ ا أرائم ضأأد اإلنسأأانية ال أواره املأأاهة  18م أ مشأأروع مدونأأة ا أرائم املطلأأة
ةسألم اإلنسأأانية وأم هأأا ،الأ ي وضأأعته الل أأة عأاو  ،1996علأ الأأرغم مأ االخأأتال الةفيأ
ص أأياغتها اللغوي أأةي والش أأط الأ أ ي يرتك أأب ع أ أالً واح أأداً مأ أ أ أ األع أأال ميكأ أ أن يك أأون مأ أ
مأرتكج جرميأأة ضأأد اإلنسأأانية؛ رك ال يلأأمو أن يرتكأأب الفأأره أفعأأاالً متعأأدهة ،ولكأ أأب أن يكأأون فعلأأه
"جمداً م " وو واسأع ال ةأاق أو أوو م ه أي موجأه ضأد أيأة جم وعأة مأ السأكان املأدنيني()224ي
وال يلأأمو السأأتيفاد أ ا الشأأرط أن تكأأون ا رميأأة قأأد ارتركبأأت خضأأم اهل أأوو علأ السأأكان املأأدنيني؛
رك ميك أن تكون ا رمية جمداً م اهل وو ركا أمك رةةها رةةاً افياً ةاهل وو()225ي

تعاري

ض

التعري

 )38مثل أأا كر أأر أعأأال  ،تعأ ّأر الفقأأرة (2أ) م أ مشأأروع املأأاهة  3عبأأارة " أأوو موجأأه ضأأد أيأأة
جم وعأأة م أ الس أأكان املأأدنيني" ألغ أراض الفق أأرة  1م أ مشأأروع امل أأاهة 3ي وتعأ ّأر الفق أرات الفرعي أأة

__________

()221
()222
()223
()224
()225
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انظر ،عل سبيي املثال ،Kunarac 2001 ،احلاشية  126أعال ،
املرجع نفسهي
 ،Katanga 2014احلاشية  126أعال  ،الفقرة 1125ي
انظأأر ،عل أ سأأبيي املثأأال ،Kunarac 2002 ،احلاشأأية  138أعأأال  ،الفقأأرة 100؛ و ،Tadić 1997احلاشأأية 121
أعال  ،الفقرة 649ي
انظأر ،علأ سأبيي املثأالProsecutor v. Mrkšić et al., Judgment, Appeals Chamber, Case No. IT-95-13/1-A, ،
5 May 2009, para. 41؛ و Prosecutor v. Naletillić, Judgment, Trial Chamber, Case No. IT-98-34-T, 31
March 2003, para. 234؛ و ،Mrkšić 2007احلاشأية  122أعأال  ،الفقأرة 438؛ و ،Tadić 1997احلاشأية 105
أعال  ،الفقرة 249ي
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املتبقيأأة مأ (ب) رىل (ط) مأ الفقأأرة  2مأ مشأأروع املأأاهة  3مصأأةلحات رضأأافية تأأره الفقأأرة ،1
و أأي حتدي أأداً أأاآليت" :اإلة أأاهة"؛ و"االس أأرتقاق"؛ و"رةع أأاه الس أأكان أو ال ق أأي القس أأري للس أأكان"؛
و"التع يب"؛ و"احل أي القسأري"؛ و"االضأةهاه"؛ و"جرميأة الفصأي الع صأري"؛ و"االختفأاد القسأري
ل شأأطاص"ي وعأأالوة علأ كلأأك ،تقأأدو الفقأأرة  3مأ مشأأروع املأأاهة  3تعريفأاً لتعبأأري "نأأوع ا أ س"ي
وتأأره أ التعأأاري أيضأاً املأأاهة  7م أ نظأأاو رومأأا األساسأأي ،ورأت الل أأة أن م أ املهأأم اإلةقأأاد
عليها مشروع املاهة 3ي

الفقرة 4
 )39ت أ الفقأأرة  4م أ مشأأروع املأأاهة  3عل أ مأأا يلأأي" :ال وأأي مشأأروع املأأاهة أ ا ة أ ي تعري أ
أوسأأع يأأره صأأك هويل أو قأأانون وطأأد"ي ويشأأبه أ ا احلكأأم الفقأأرة  2م أ املأأاهة  1م أ اتفاقيأأة
م ا ضأأة التع أ يب وغأأري م أ ضأأروب املعاملأأة أو العقوةأأة القاسأأية أو الالرنساني أأة أو املهي أأة ،الأأيت ت أ
علأ أ م أأا يل أأي" :ال أأي أ أ امل أأاهة ةأ أ ي ص أأك هويل أو تشأ أريع وط أأد يتضأ أ أو ميكأ أ أن يتضأ أ
أحكامأ أاً كات تةبي أأق أ أأي"()226ي وتتضأ أ امل أأاهة  10مأ أ نظ أأاو روم أأا األساس أأي (الأ أوارهة رط أأار
البأأاب الثأأام ةشأ ن "االختصأأاص واملقبوليأأة والقأأانون الواجأأب التةبيأأق") ،أيضأاً "شأأرط عأأدو اإلخأأالل"،
وتأ علأ مأأا يلأأي" :لأأيس أ ا البأأاب مأأا يفسأأر علأ أنأأه يقيأأد أو ميأأس ةأ ي شأأكي مأ األشأأكال
قواعد القانون الدويل القائ ة أو املتةورة املتعلقة ة غراض أخرى غري ا ال ظاو األساسي"ي
 )40ويرقصد مأ الفقأرة  4ضأ ان أن تعريأ "ا أرائم ضأد اإلنسأانية" الأواره مشأروع املأاهة  3ال
ي أأدعو رىل التش أأكيك أي تع أأاري أوس أأع نةاقأ أاً ق أأد تتضأ أ ها ص أأكوك هولي أأة أو تشأ أريعات وط ي أأة
أخ أأرىي وي بغ أأي أن تفه أأم "الص أأكوك الدولي أأة" مبع ا أأا الواس أأع ،وال يقتص أأر م أأدلوهلا عل أ أ االتفاق أأات
الدوليأأة امللممأأة حص أراي فعل أ سأأبيي املثأأال ،يشأأبه تعري أ "االختفأأاد القسأأري ل شأأطاص" عل أ ال حأأو
ال أواره مش أأروع املأأاهة  3التعري أ ال أواره امل أأاهة  7م أ نظ أأاو رومأأا األساس أأي ،ولك أأه وتل أ ع أ
التعري أ ال أواره رعأأالن ع أأاو  1992املتعلأأق غ ايأأة مجيأأع األش أأطاص م أ االختفأأاد القس أأري(،)227
و اتفاقيأأة البلأأدان األمريكيأأة ةش أ ن االختفأأاد القسأأري ل شأأطاص( ،)228و االتفاقيأأة الدوليأأة حل ايأأة
مجيأع األشأطاص مأ االختفأاد القسأري()229ي وأوجأه االخأتال الرئيسأية أن أ الصأكوك ال تتضأ

__________

()226
()227
()228
()229

92/245

اتفاقية م ا ضة التع يب وغري م ضروب املعاملة أو العقوةة القاسية أو الالرنسانية أو املهي ة ،املربمة نيويورك،
 10أانون األول/هيسأ رب  ،United Nations, Treaty Series, vol. 1465 ،1984الصأفحة ( 100يشأار رليهأا
في ا يلي ةاسم ‘اتفاقية م ا ضة التع يب‘)ي
اإلعأالن املتعلأق غ ايأة مجيأأع األشأطاص مأ االختفأأاد القسأري ،قأرار ا عيأأة العامأة  133/47املأؤر  18أأانون
األول/هيس رب  ،1992الوثيقة )A/RES/47/133ي
اتفاقية البلدان األمريكية ةش ن االختفاد القسري ل شطاص ،املربمة ةيلأيم هو ةأارا  9حميران/يونيأه ،1994
وثائق م ظ ة الدول األمريكيةOEA/Ser.P/AG/Doc 3114/94 ،ي
االتفاقيأ أأة الدوليأ أأة حل اي أ أأة مجيأ أأع األشأ أأطاص م أ أ االختفأ أأاد القسأ أأري ،املربم أ أأة نيويأ أأورك  20أ أأانون األول/
هيسأ رب  ،United Nations, Treaty Series, vol. 2716 ،2006الصأفحة ( 39يشأار رليهأا في أا يلأي ةاسأم ‘اتفاقيأة
االختفاد القسري‘)ي
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ر أ أ "ر أأد حرم أأاهنم م أ أ محاي أأة الق أأانون" ،وال تتض أ أ عب أأارة "لف أأرتة ثم ي أأة طويل أأة" ،وال تش أأري رىل
ا رمية ع دما تتصر ةدون مشار ة الدولةي
امل ظ ات ةاعتبار ا جهات ميك أن ترتكب
 )41و ضود االختالفات ،رأت الل ة أن مأ احلك أة رهران الفقأرة  4مأ مشأروع املأاهة 3ي
وةاختص أأار ،ترع أ ّأر الفقأ أرات ال أأثالث األوىل مأ أ مش أأروع امل أأاهة  3ا أ أرائم ض أأد اإلنس أأانية ألغأ أراض
مشأاريع املأواه ،ولكأ كلأأك ال وأي ةالتعأأاري األوسأأع نةاقأاً الأوارهة الصأكوك الدوليأأة أو القأوانني
الوط يأأةي وةالتأأايل ،ركا رغبأأت هولأأة اعت أأاه تعري أ أوسأأع نةاق أاً قانوهنأأا الأأوطد ،فأأرن مشأأاريع
املأواه أ ال مت عهأا مأ كلأأكي و الوقأت نفسأأه ،ف أ األ أدا اهلامأأة الأأيت تتوخا أا مشأأاريع املأواه
موادمأأة الق أوانني الوط يأأة ي أأا تصأأبو أساس أاً لب أأاد تعأأاون متأأني ةأأني الأأدولي وأي ع اصأأر ترعت أأد
قأأانون وطأأد ال تأأدخي نةأأاق مشأأاريع املأواه أ لأ تسأأتفيد مأ األحكأأاو الأوارهة فيهأأا ،مبأأا فيهأأا
األحكاو املتعلقة ةتسليم ا رمني واملساعدة القانونية املتباهلةي
المادة 4

االلتزام بالمنع
-1
ةالوسائي التالية:

تلتمو أي هولأة مب أع ا أرائم ضأد اإلنسأانية ،وفقأاً للقأانون الأدويل ،ال سأي ا

(أ) اإلجأ أرادات التشأ أريعية واإلهاري أأة والقض أأائية الفعال أأة وأي رجأ أرادات أخ أأرى
مل ع ا رائم ضد اإلنسانية أي رقليم يقع حتت واليتها القضائية أو حتت سيةرهتا؛
(ب) التع أأاون م أأع ال أأدول األخ أأرى وامل ظ أأات احلكومي أأة الدولي أأة املطتص أأة وأي
م ظ ات أخرى ،حسب االقتضادي
 -2ال أأوث الت أ رع ة يأأة اأأرو اسأأتث ائية أي أاً انأأت ،م أ قبيأأي ال أماع املسأألو
أو عأأدو االسأأتقرار السياسأأي الأأداخلي أو أي حالأأة م أ حأأاالت الة أوارئ العامأأة األخأأرى،
ربر لل رائم ضد اإلنسانيةي
التعليق
أ ا االلت أماو،
أأده مش أأروع امل أأاهة  4التمام أاً مب أأع ا أرائم ض أأد اإلنس أأانيةي ولأأدى ال ظ أأر
)1
رأت الل أأة أن مأ أ الوجا أأة رجأ أراد غ أأث لل ارس أأة املتبع أأة رط أأار املعا أأدات في أأا يتعل أأق مب أأع
ا أ أرائم واألفع أأال األخ أأرىي فف أأي العدي أأد مأ أ احل أأاالت ،تت أأاول تل أأك املعا أأدات أفع أأاالً ميك أ أ أن
تشأأكي ،ع أأد ارتكارأأا اأأرو معي أأة ،ج أرائم ضأأد اإلنسأأانية (مثأأي اإلةأأاهة ا اعيأأة أو التع أ يب
أو الفص أأي الع ص أأري أو االختف أأاد القس أأري)ي وم أ مث ف أأرن نة أأاق االلت أماو ة أأامل ع امل ص أأوص علي أأه
تلك املعا دات يتسع ليش ي لك م ع األفعال املع ية ع دما ترعترب أيضاً جرائم ضد اإلنسانيةي
 )2وميك أ ررج أأاع أح أأد األمثل أأة األوىل امله أأة عل أ االلت أماو ة أأامل ع رىل اتفاقي أأة م أأع جرمي أأة اإلة أأاهة
امل أأاهة األوىل عل أ م أأا يل أأي" :تص أأاهق األطأ أرا
ا اعي أأة واملعاقب أأة عليه أأا لع أأاو  1948ال أأيت تأ أ
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املتعاقأأدة علأ أن اإلةأأاهة ا اعيأأة ،سأواد ارتكبأأت أيأأاو السأألم أو أث أأاد احلأأرب ،أأي جرميأأة مبقتضأ
القأأانون الأأدويل ،وتتعهأأد مب عهأأا واملعاقبأأة عليهأأا"()230ي وعأأالوة عل أ كلأأك ،ت أ املأأاهة اخلامسأأة عل أ
أن" :يتعهأأد األط أرا املتعاقأأدون ة أ ن يتط أ وا ،أأي طبق أاً لدسأأتور  ،التأأداةري التش أريعية الالثمأأة لض أ ان
رنفأأاك أحكأأاو أ االتفاقيأأة ،وعل أ وجأأه اخلصأأوص ال أ عل أ عقوةأأات ج ائيأأة ناجعأأة ت أأمل مب أرتكج
اإلة أأاهة ا اعي أأة أو أي مأ أ األفع أأال األخ أأرى املأ أ ورة امل أأاهة الثالث أأة"ي وتأ أ امل أأاهة الثام أأة علأ أ
مأأا يلأأي" :ألي م أ األط أرا املتعاقأأدة أن يةلأأب رىل أجهأأمة األمأأم املتحأأدة املطتصأأة أن تتط أ  ،طبق أاً
مليثاق األمم املتحأدة ،مأا تأرا م اسأباً مأ التأداةري مل أع وق أع أفعأال اإلةأاهة ا اعيأة أو أي مأ األفعأال
األخأرى املأ ورة املأاهة الثالثأة"ي وعليأه فأرن اتفاقيأة م أع جرميأة اإلةأاهة ا اعيأة تتضأ عأدة ع اصأأر
متصأألة ةأأامل ع أأي :االلت أماو العأأاو مب أأع اإلةأأاهة ا اعيأأة؛ وااللت أماو ةا أأاك التأأداةري الوط يأأة الالثمأأة إلنفأأاك
أحكاو االتفاقية؛ وحكم يتعلق ةتعاون الدول األطرا مع األمم املتحدة مل ع اإلةاهة ا اعيةي
 )3و أ ا االلتأماو ةأأامل ع مسأأة مأ مسأأات معظأأم املعا أأدات املتعأأدهة األطأرا الأأيت تت أأاول ا أرائم
م أ السأأتي ات م أ القأأرن العش أري ي وم أ األمثلأأة عل أ كلأأك :اتفاقيأأة ق أأع األع أأال غأأري املشأأروعة
املوجهأأة ض أأد س أأالمة الة أريان املأأدم()231؛ واتفاقي أأة م أأع ا أرائم املرتكبأأة ض أأد األش أأطاص املت تع أأني
غ ايأ أأة هوليأ أأة ،مب أ أ فأ أأيهم املوافأ أأون الدةلوماسأ أأيون واملعاقبأ أأة عليهأ أأا()232؛ واالتفاقيأ أأة الدوليأ أأة لق أ أأع
جرمي أ أأة الفص أ أأي الع ص أ أأري واملعاقب أ أأة عليه أ أأا()233؛ واالتفاقي أ أأة الدولي أ أأة مل ا ض أ أأة أخأ أ أ الر أ أأائ ()234؛
__________

()230
()231

()232

()233

()234
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اتفاقيأ أأة م أ أأع جرميأ أأة اإلةأ أأاهة ا اعيأ أأة واملعاقبأ أأة عليهأ أأا ،املربمأ أأة
United Nations, Treaty Series, vol. 78, p. 277ي
اتفاقي أأة ق أأع األع أ أأال غ أأري املش أأروعة املوجهأ أأة ض أأد سأ أأالمة الة أ أريان امل أأدم ،املربمأ أأة مونرتي أأال  23أيلأ أأول/
سأبت رب United Nations, Treaty Series, vol. 974, p. 178 ،1971ي تأ املأاهة  )1(10علأ مأا يلأي" :علأ
الأأدول املتعاقأأدة أن تع أأي علأ ا أأاك أأي اإلجأرادات امل ك أأة مل أأع وقأأوع ا أرائم امل صأأوص عليهأأا املأأاهة األوىل،
وكلك طبقاً للقانون الدويل والوطد"ي
اتفاقية م ع ا رائم املرتكبة ضد األشأطاص املت تعأني غ ايأة هوليأة ،مبأ فأيهم املوافأون الدةلوماسأيون واملعاقبأة عليهأا،
املربمأة نيويأورك 14 ،أانون األول/هيسأ رب United Nations, Treaty Series, vol. 1035, p. 167 ،1973ي تأ
امل أأاهة  )1(4عل أ أ م أأا يل أأي" :تتع أأاون ال أأدول األط أ أرا عل أ أ م أأع ا أ أرائم امل ص أأوص عليه أأا امل أأاهة  ،2ال س أأي ا
(أ) ةا اك أأا مجيأأع التأأداةري امل ك أأة ع لي أاً مل أأع التحضأأري هاخأأي أقالي هأأا الرتكأأاب تلأأك ا أرائم هاخأأي أقالي هأأا أو
خارجها ييي"ي
االتفاقيأ أأة الدوليأ أأة لق أ أأع جرميأ أأة الفص أ أأي الع صأ أأري واملعاقبأ أأة عليهأ أأا ،املربمأ أأة نيويأ أأورك 30 ،تش أ أري الثأ أأام/
نأوف رب  United Nations, Treaty Series, vol. 1015, p. 243 ،1973ي تأ املأاهة الراةعأة (أ) علأ مأا يلأي" :تتعهأد
أ االتفاقيأةيييةا اك مجيأأع التأداةري ،مأ تشأريعية وسأوا ا ،الالثمأأة لق أع أو رهع أي تشأ يع
الأدول األطأرا
علأ أ ارتك أأاب جرمي أأة الفص أأي الع ص أأري والسياس أأات العملي أأة األخ أأرى امل اثل أأة أو مظا ر أأا ،وملعاقب أأة األش أأطاص
املرتكبني هل ا رمية ييي"ي
االتفاقي أ أ أ أأة الدولي أ أ أ أأة مل ا ض أ أ أ أأة أخأ أ أ أ أ الر أ أ أ أأائ  ،املربم أ أ أ أأة نيوي أ أ أ أأورك 17 ،أ أ أ أأانون األول/هيسأ أ أ أ أ رب ،1979
 ،United Nations, Treaty Series, vol. 1316الص أأفحة 224ي تأ أ امل أأاهة  )1(4علأ أ م أأا يل أأي" :تتع أأاون ال أأدول
األطرا عل م ع ا رائم امل صوص عليها املاهة  ، 1وال سي ا ةالقياو مبا يلي :ا اك مجيأع التأداةري الع ليأة ،أي
رقلي هأأا ،مل أأع التحضأأري الرتكأأاب ييي ا أرائم ييي مبأأا كلأأك التأأداةري الراميأأة رىل حظأأر األنشأأةة غأأري املشأأروعة
الأيت ميارسأأها أراضأأيها مأ يع أي مأ األشأأطاص أو ا وعأأات أو الت ظي أأات علأ التشأ يع علأ أع أأال أخأ
الر ائ أو التحريض عليها ،أو ت ظي ها ،أو االشرتاك ارتكارا"ي
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واتفاقي أ أأة م ا ض أ أأة التع أ أ أ يب وغ أ أأري م أ أ أ ض أ أأروب املعامل أ أأة أو العقوة أ أأة القاس أ أأية أو الالرنس أ أأانية أو
املهي أأة()235؛ واتفاقيأأة البلأأدان األمريكيأأة مل أأع التعأ يب واملعاقبأأة عليأأه()236؛ واتفاقيأأة البلأأدان األمريكيأأة
ةش أ ن االختفأأاد القسأأري ل شأأطاص()237؛ واالتفاقيأأة ةش أ ن سأأالمة مأأوافي األمأأم املتحأأدة واألف أراه
املرتبةني را()238؛ واالتفاقية الدولية لق ع اهل ات اإلر اةية ةالق اةأي()239؛ واتفاقيأة مكافحأة ا رميأة
ا رمية امل ظ أة عأرب الوط يأة()240؛ وةروتو أول م أع وق أع ومعاقبأة االجتأار ةاألشأطاص ،وخباصأة ال سأاد
__________

()235
()236

()237

()238

()239
()240
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اتفاقية م ا ضة التع يب ،احلاشية  226أعال ي ت املاهة  )1(2عل ما يلي" :تتط أي هولأة طأر رجأرادات
تشأريعية أو رهاريأأة أو قضأائية فعالأأة أو أيأة رجأرادات أخأرى مل أأع أع أال التعأ يب أي رقلأيم وضأأع الختصاصأأها
القضائي"ي
اتفاقي أأة البل أأدان األمريكي أأة مل أأع التعأ أ يب واملعاقب أأة علي أأه ،املربم أأة ارتاخي أأا هي رن أأدياس 9 ،أأانون األول/
هيس أ أ أ رب Organization of American States, Treaty Series, No. 67 ،1985ي ت أ أ أ امل أ أ أأاهة  1عل أ أ أ م أ أ أأا يل أ أ أأي:
"تتعهد الأدول األطأرا مب أع التعأ يب واملعاقبأة عليأه وفقأاً ألحكأاو أ االتفاقيأة"ي وتأ املأاهة  6علأ مأا يلأي:
"تتط الدول األطرا أيضاً التداةري الفعالة مل ع سائر ضروب املعاملأة أو العقوةأة القاسأية أو الالرنسأانية أو املهي أة
واملعاقبة عليها نةاق واليتها القضائية"ي
اتفاقية البلدان األمريكية ةش ن االختفاد القسري ل شطاص ،احلاشية  228أعال ي تأ املأاهة (1ن)(-ه) علأ
أ االتفاقيأأة ييي [ة أأ] أن تتعأأاون في أأا ةي هأأا لل سأأاعدة م أأع االختفأأاد
مأأا يلأأي" :تتعهأأد الأأدول األط أرا
القسري ل شطاص واملعاقبأة عليأه واستئصأاله؛ [وةأأ]أن تتطأ التأداةري التشأريعية واإلهاريأة والقضأائية وسأائر التأداةري
االتفاقية"ي
الالثمة للوفاد ةالتماماهتا مبوجب
االتفاقي أأة ةشأ أ ن سأ أ المة م أأوافي األم أأم املتح أأدة واألفأ أراه املأ أرتبةني ر أأا ،املربم أأة نيوي أأورك 9 ،أأانون األول/
هيس أ أ رب  ،United Nations, Treaty Series, vol. 2051 ،1994الص أأفحة 378ي ت أ أ امل أأاهة  11عل أ أ م أأا يلأ أأي:
م أأع وقأأوع ا أرائم املبي أأة املأأاهة  ،9وكلأأك ةصأأفة خاصأأة ةالقيأأاو مبأأا يلأأي( :أ) ا أأاك
"تتعأأاون الأأدول األطأرا
مجيأع التأداةري امل ك أة ع ليأاً مل أع القيأاو رقلأيم أي م هأا ة يأة أع أال متهأد الرتكأاب تلأك ا أرائم هاخأي رقلي هأأا
أو خارجه؛ (ب) وتباهل املعلومات وفقاً لقانوهنا الوطد وت سأيق ا أاك التأداةري اإلهاريأة وغري أا ،حسأب االقتضأاد،
مل ع ارتكاب تلك ا رائم"ي
االتفاقيأأة الدوليأأة لق أأع اهل أأات اإلر اةيأأة ةالق اةأأي ،املربمأأة نيويأأورك 15 ،أأانون األول/هيس أ رب ،1997
 ،United Nations, Treaty Series, vol. 2149الصأفحة 272ي تأ املأاهة (15أ) علأ مأا يلأأي" :تتعأاون الأأدول
األطرا عل م ع ارتكاب ا رائم امل صوص عليها املاهة  2ييي"ي
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحأة ا رميأة امل ظ أة عأرب الوط يأة ،املربمأة نيويأورك 15 ،تشأري الثأام /نأوف رب ،2000
 ،United Nations, Treaty Series, vol. 2225الصأأفحة 244ي تأ املأأاهة  )1(9علأ مأأا يلأي" :ةاإلضأأافة رىل التأأداةري
املبي أأة املأأاهة  8مأ أ االتفاقيأأة ،يتعأأني علأ أأي هولأأة طأأر أن تعت أأد ،ةالقأأدر الأ ي ي اسأأب نظامهأأا القأأانوم
ويتسأأق معأأه ،تأأداةري تشأريعية أو رهاريأأة أو تأأداةري فعالأأة أخأأرى لتعميأأم نما أأة املأأوافني الع أأوميني وم أأع فسأأاه م و شأأفه
ومعاقبته"ي وت املاهة  )2(9عل ما يلي" :يتعني عل ي هولة طر أن تتط تداةري لض ان قيأاو سألةاهتا ةا أاك
رجرادات فعالة مل ع فساه املوافني الع وميني و شفه ومعاقبته ،مبا كلك م و تلأك السألةات اسأتقاللية افيأة لأرهع
ةارسة الت ثري غري السليم عل تصرفاهتا"ي وت املاهة  )1(29عل ما يلي" :يتعأني علأ أي هولأة طأر أن تع أي،
قأدر الضأأرورة ،علأ رنشأأاد أو تةأأوير أو حتسأني ةرنأأامج تأأدريب خأاص للعأأاملني أجهمهتأأا املع يأة ةرنفأأاك القأأانون،
وم أ ةي أ هم أعضأأاد ال ياةأأة العامأأة وقضأأاة التحقيأأق وموافأأو ا أأارك وغأأري م م أ العأأاملني املكلفأأني مب أأع و ش أ
ومكافحأأة ا أرائم املشأ ولة رأ االتفاقيأأة"ي وتأ املأأاهة  )1(31علأ مأأا يلأأي" :يتعأأني علأ الأأدول األطأرا أن
تسع رىل تةوير وتقييم مشاريعها الوط ية ورىل ررساد وتعميم أفضي امل ارسأات والسياسأات الراميأة رىل م أع ا رميأة
امل ظ ة عرب الوط ية"ي
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واألطفال املك ّ ي التفاقية مكافحأة ا رميأة امل ظ أة عأرب الوط يأة()241؛ والربوتو أول االختيأاري التفاقيأة
م ا ض أأة التع أ أ يب وغ أأري م أ أ ض أأروب املعامل أأة أو العقوة أأة القاس أأية أو الالرنس أأانية أو املهي أأة()242؛
واالتفاقية الدولية حل اية مجيع األشطاص م االختفاد القسري()243ي
 )4وتتضأ ةعأأض معا أأدات حقأأوق اإلنسأأان املتعأأدهة األطأرا  ،ورن مل تكأ تر أأم علأ م أأع
ا أرائم حأأد كاهتأأا واملعاقبأأة عليهأأا ،التمامأأات مب أأع انتها أأات حقأأوق اإلنسأأان وق عهأأاي ومأ أمثلأأة
تل أأك املعا أأدات :االتفاقي أأة الدولي أأة للقض أأاد علأ أ مجي أأع أش أأكال الت يي أأم الع ص أأري()244؛ واتفاقي أأة
القض أأاد علأ أ مجي أأع أش أأكال الت يي أأم ض أأد املأ أرأة()245؛ واتفاقي أأة جمل أأس أوروة أأا ةشأ أ ن م أأع ومكافح أأة
__________

()241

()242

()243

()244

()245
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ةروتو ول م ع وق ع ومعاقبأة االجتأار ةاألشأطاص ،وخباصأة ال سأاد واألطفأال ،املك أي التفاقيأة األمأم املتحأدة ملكافحأة
 15تشأري الثأام/نوف رب United Nations, Treaty Series, ،2000
ا رمية امل ظ أة عأرب الوط يأة ،املأربو نيويأورك،
 ،vol. 2237الصفحة 333ي ت املاهة  )1(9عل ما يلي" :يتعني علأ الأدول األطأرا أن تضأع سياسأات وةأرامج
وتأأداةري أخأأرى شأأاملة م أ أجأأي( :أ) م أأع ومكافحأأة االجتأأار ةاألشأأطاص؛ (ب) محايأأة ضأأحايا االجتأأار ةاألشأأطاص،
وخباصة ال ساد واألطفال ،م معاوهة ري ائهم"ي
الربوتو ول االختياري التفاقية م ا ضة التع يب وغري م ضروب املعاملة أو العقوةة القاسية أو الالرنسانية أو املهي ة،
املأأربو نيويأأورك 18 ،أأانون األول/هيس أ رب  ،United Nations, Treaty Series, vol. 2375 ،2002الصأأفحة
249ي تأ الديباجأأة علأ مأأا يلأأي" :ورك تشأأري رىل أن امل أأع الفعأأال للتعأ يب وغأأري مأ ضأأروب املعاملأأة أو العقوةأأة
القاسية أو الالرنسانية أو املهي ة يقتضي التثقي وا اك مجلة م التداةري املت وعة التشريعية واإلهارية والقضائية وغري ا"ي
وتأ املأأاهة  3علأ مأأا يلأأي" :تر شأأئ أو تعأ ّأني أو تسأأتبقي أأي هولأأة طأأر يئأأة ثائأأرة واحأأدة أو أ ثأأر علأ املسأأتوى
احمللي مل ع التع يب وغري م ضروب املعاملة أو العقوةة القاسية أو الالرنسانية أو املهي ة ييي"ي
اتفاقية االختفأاد القسأري ،احلاشأية  229أعأال ي تأ الديباجأة علأ مأا يلأي" :وقأد عقأدت العأمو علأ م أع حأاالت
االختفأأاد القسأأري ومكافحأأة رفأأالت مأرتكج جرميأأة االختفأأاد القسأأري مأ العقأأاب"ي وتأ املأأاهة  23علأ مأأا يلأأي:
" -1تع أأي أأي هول أأة ط أأر علأ أ أن يش أأت ي الت أأدريب املق أأدو لل أأوافني العس أأكريني أو امل أأدنيني املكلف أأني ةرنف أأاك
الق أوانني ،واملأأوافني الةبيأأني ،ومأأوافي اخلدمأأة املدنيأأة وس أوا م م أ األشأأطاص ال أ ي ميك أ أن يتأأدخلوا حراسأأة
أو معاملأأة أي شأأط حمأأروو م أ حريتأأه ،عل أ التثقي أ واملعلومأأات الالثمأأة ةش أ ن األحكأأاو كات الصأألة امل صأأوص
عليهأأا أ االتفاقيأأة ،وكلأأك م أ أجأأي مأأا يلأأي( :أ) م أأع تأأورط أأؤالد املأأوافني حأأاالت االختفأأاد القسأأري؛
(ب) التشأأديد عل أ أمهيأأة م أأع االختفأأاد القس أري ورج أراد التحقيقأأات أ ا ا أأال؛ (ن) ض أ ان االع أرتا ةضأأرورة
تس أأوية ح أأاالت االختف أأاد القس أأري علأ أ وج أأه الس أأرعةي  -2تع أأي أأي هول أأة ط أأر علأ أ حظ أأر رص أأدار أي أوام أأر
أو تعلي أأات تفأأرض االختفأأاد القسأأري أو ت أ كن ةأأه أو تش أ ع عليأأهي وتض أ أأي هولأأة طأأر عأأدو معاقبأأة شأأط
ي أأرفض االنص أأياع هلأ أ ا األم أأري  -3تتطأ أ أأي هول أأة ط أأر الت أأداةري الالثم أأة لك أأي يق أأوو األش أأطاص املش أأار رل أأيهم
املاهة وال ي لديهم أسباب حت ي علأ االعتقأاه غأدوث حالأة اختفأاد قسأري أو ةالتأدةري الرتكارأا
الفقرة  1م
احلالة ،وع د االقتضاد رةالغ سلةات أو يئات الرقاةة أو االنتصا املطتصة"ي
ةرةالغ رؤسائهم ع
االتفاقي أأة الدولي أأة للقض أأاد علأ أ مجي أأع أش أأكال الت يي أأم الع ص أأري ،املربم أأة نيوي أأورك  7آكار/م أأارس ،1966
()United Nations, Treaty Series, vol. 660, p. 195ي وت أ املأأاهة  3م أ أ االتفاقيأأة عل أ مأأا يلأأي" :تش أ ب
الأأدول األطأرا ةصأأفة خاصأأة العأأمل الع صأأري والفصأأي الع صأأري ،وتتعهأأد مب أأع وحظأأر واستئصأأال أأي امل ارسأأات
امل اثلة األقاليم اخلاضعة لواليتها"ي
اتفاقيأأة القضأأاد عل أ مجيأأع أشأأكال الت ييأأم ضأأد امل أرأة ،املربمأأة نيويأأورك  18أأانون األول/هيس أ رب ،1979
()United Nations, Treaty Series, vol. 1249, p. 13ي وتأ أ امل أأاهة  2علأ أ م أأا يل أأي" :تشأ أ ب ال أأدول األط أ أرا
مجيأأع أشأأكال الت ييأأم ضأأد امل أرأة ،وتتفأأق عل أ أن ت أأتهج ،ةكأأي الوسأأائي امل اسأأبة وهون رةةأأاد ،سياسأأة تسأأتهد
مجيأع
االتفاقيأة علأ مأا يلأي" :تتطأ الأدول األطأرا
القضاد عل الت ييم ضد املرأة"ي وت املاهة  3م
املي أأاهي  ،وال س أأي ا املي أأاهي السياس أأية واالجت اعي أأة واالقتص أأاهية والثقافي أأة ،أأي الت أأداةري امل اس أأبة ،مب أأا كل أأك
التشأ أريعي م ه أأا ،لكفال أأة تة أأور املأ أرأة وتق أأدمها الك أأاملنيي وكل أأك لتضأ أ هل أأا ةارس أأة حق أأوق اإلنس أأان واحلري أأات
األساسية والت تع را عل أساس املساواة مع الرجي"ي
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الع أ أ ض أ أأد امل أ أرأة والع أ أ امل أ أأميل()246ي وال تش أ أأري ةع أ أأض املعا أ أأدات ص أ أراحة رىل "م أ أأع" الفع أ أأي
أو "القضأاد" عليأأه ،ةأأي تر أأم ةأأاألحرى علأ التأماو ةا أأاك التأأداةري التشأريعية واإلهاريأأة امل اسأأبة ،وغري أأا
مأ أ الت أأداةري الرامي أأة رىل "رع أأال" أو "ت فيأ أ " املعا أأدة ،و أأو التأ أماو ميكأ أ اعتب أأار ش أأامالً للت أأداةري
الالثمأأة أو امل اسأأبة مل أأع الفعأأي .وم أ أمثلأأة تلأأك املعا أأدات :العهأأد الأأدويل اخلأأاص ةأأاحلقوق املدنيأأة
والسياسية( )247واتفاقية حقوق الةفي()248ي
 )5وقأأد عا أأت حمأأا م و يئأأات قضأأائية هولي أة أ االلتمامأأات ةأأامل عي وأشأأارت حمك أأة العأأدل
القضأأية املتعلقأأة ةتةبيأأق اتفاقيأأة م أأع جرميأأة اإلةأأاهة ا اعيأأة واملعاقبأأة عليهأأا ( Bosnia and
الدوليأأة
( )Herzegovina v. Serbia and Montenegroالبوس أ ة واهلرس أأك ض أأد ص أرةيا وا ب أأي األس أأوه) رىل أن
واجأأب املعاقبأأة سأأياق أ االتفاقيأأة ي أرتب ةواجأأب امل أأع لك أأه يت يأأم ع أأهي و حأأني أن "أحأأد
السأأبي األ ثأأر فعاليأأة مل أأع األفعأأال اإلجراميأأة ،ع وم أاً ،أأو ال أ عل أ رن أمال عقوةأأات ةاألشأأطاص
الأ ي يرتكبأأون أ األفعأال ،وفأأرض أ العقوةأأات ةفعاليأأة علأ مأ يرتكبأأون األفعأأال الأأيت يرسأأع
رىل م عهأأا"( ،)249خلصأأت احملك أأة رىل أن "واجأأب م أأع اإلةأأاهة ا اعيأأة وواجأأب معاقبأأة مرتكبيهأأا
مهأأا التمامأأان مت أأايمان لك ه أأا مرتاةة أأان"()250ي و الواقأأع "يكتسأأي االلت أماو الواقأأع عل أ أأي هول أأة
متعاقأأدة مب أأع اإلةأأاهة ا اعيأأة صأأبغة معياريأأة وملممأأةي وال يأأدخي أ ا االلت أماو ض أ واجأأب رن أمال
العقاب ،ا ال ميك اعتبار جمره ع صر م ع اصر ا الواجب"()251ي
__________

( )246اتفاقيأأة جمل أأس أوروةأأا ةش أ ن م أأع ومكافح أأة الع أ ض أأد امل أرأة والع أ امل أأميل ،املربم أأة رس أأة بول  5تش أري
الثأام/نوف رب )Council of Europe, Treaty Series, No. 210( 2011ي وتأ املأأاهة  )2(4مأ أ االتفاقيأة علأ
ما يلي" :تدي األطرا افة أشكال الت ييم ضد املرأة ،وتتط هون رةةاد التأداةري التشأريعية ،وغري أا مأ التأداةري
الضرورية للوقاية م ه ،وعل وجه اخلصوص م خالل :رهراجها هساتري ا الوط ية ،أو أي تشريع آخأر م اسأب،
مبدأ املساواة ةني املرأة والرجي ،وض ان التةبيق الفعلي هل ا املبدأ؛ حظر الت ييم ضد املرأة ،ولأو عأ طريأق الل أود
رىل العقوةات ع د االقتضاد؛ رلغاد افة القوانني وامل ارسات الت ييمية ضد املرأة"ي
( )247العه أ أأد ال أ أأدويل اخل أ أأاص ة أ أأاحلقوق املدني أ أأة والسياس أ أأية ،امل أ أأربو نيوي أ أأورك  16أ أأانون األول/هيسأ أ أ رب 1966
()United Nations, Treaty Series, vol. 999, p. 171ي وتأ أ امل أأاهة  )2(2م أأه عل أ أ م أأا يل أأي" :تتعه أأد أأي هول أأة
ا العهد ،ركا انت تداةري ا التشريعية أو غري التشريعية القائ أة ال تكفأي فعأالً رع أال احلقأوق املعأرت
طر
ا العهد ،ة ن تتط  ،طبقاً إلجراداهتا الدستورية وألحكاو ا العهد ،ما يكأون ضأرورياً هلأ ا اإلع أال مأ
را
تداةري تشريعية أو غري تشريعية"ي
 20تشأري الثأام/نوف رب United Nations, Treaty Series, vol. ( ،1989
( )248اتفاقية حقوق الةفأي ،املربمأة نيويأورك
)1577, p. 3ي وت املأاهة  4مأ أ االتفاقيأة علأ مأا يلأي" :تتطأ الأدول األطأرا أي التأداةري التشأريعية واإلهاريأة
االتفاقية"ي
وغري ا م التداةري املالئ ة إلع ال احلقوق املعرت را
(Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and )249
( Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment, I.C.J. Reports 2007, p. 219 at para. 426يشأار رليهأا
في ا يلي ةقضية ()Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegroي
( )250املرجع نفسه ،الفقرة 425ي
( )251املرجع نفسه ،الصفحة  220الفقرة 427ي
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 )6و أ امل ارسأأات التعا ديأأة والس أواةق القضأأائية و أ لك اسأأتقرار قبأأول الأأدول ة أ ن ا أرائم
ضأد اإلنسأانية أي جأرائم مبقتضأ القأانون الأأدويل ي بغأي املعاقبأة عليهأا سأواد انأت مرتكبأأة أو ال
جمرمأأة أو ال مبوجأب القأأانون الأأوطد ،تعأأد أن الأأدول أخأ ت
وقأت ال ماعأأات املسأألحة ،وسأواد انأأت يف
عل أ عاتقه أأا التمام أاً مب أأع ا أرائم ض أأد اإلنس أأانية .و ك أ ا ،تتض أ الفق أأرة  1م أ مش أأروع امل أأاهة 4
التمام أاً ةأأامل ع ة سأألوب ةاثأأي ل سأألوب ال أواره املأأاهة األوىل م أ اتفاقيأأة اإلةأأاهة ا اعيأأة ،حيأأث
تبدأ مبا يلي ":تلتمو ي هولة مب ع ا رائم ضد اإلنسانية ييي"ي
( Bosnia

 )7و القضأأية املتعلقأأة ةتةبيأأق اتفاقيأأة م أأع جرميأأة اإلةأأاهة ا اعي أأة واملعاقبأأة عليه أأا
 ،)and Herzegovina v. Serbia and Montenegroحلل أأت حمك أأة الع أأدل الدولي أأة مع أأىن "تلت أأمو مب أأع"

مثل أأا ي أأره امل أأاهة األوىل م أ اتفاقي أأة اإلة أأاهة ا اعي أأة لع أأاو 1948ي و مرحل أأة الت أأداةري املؤقت أأة،
قأأررت احملك أأة أن أ ا التعهأأد يفأأرض "التمامأاً واضأأحاً" علأ األطأرا "ةأ ن تفعأأي أأي مأأا وسأأعها
مل أأع ارتكأأاب أي أفعأأال مأ أ ا القبيأأي املسأأتقبي"()252ي و مرحلأأة األسأأس املوضأأوعية ،وصأأفت
احملك ة املعىن العاهي لكل ة "تعهد" كلك السياق عل أنه:

" رعةاد وعد رمسأي ،ورلأماو املأرد نفسأه أو التمامأه ،وتقأدمي تعهأد أو وعأد ،واملوافقأة،
وقب أ أأول التأ أ أماوي و أ أأي ل أ أأة تس أ أأتطدو ع أ أأاهة املعا أ أأدات لتحديأ أ أد التمام أ أأات األطأ أ أرا
املتعاقأأدة ييي و أأي ليسأأت كات طأأاةع وعظأأي أو نفعأأي حمأأضي فالتعهأأد مةلأأق ييي؛ و أأب
أال يفسأ أأر عل أ أ أنأ أأه جمأ أأره مقدمأ أأة ل حكأ أأاو الالحقأ أأة الأ أأيت تشأ أأري ص أ أراحة رىل التش أ أريعات
واملالحقأ أأة القضأ أأائية والتسأ أأليمي وتأ أأدعم أ أ اخلصأ أأائ اسأ أأت تان أن املأ أأاهة  ،1ال سأ أأي ا
تعهد ا ةامل ع ،ت شئ التمامات م فصلة ع تلك اليت تره املواه الالحقة"()253ي
واملقصأأوه ةالتعهأأد مب أأع ا أرائم ضأأد اإلنسأأانية ،عل أ ال حأأو ال أواره الفقأأرة  1م أ مشأأروع
املأأاهة  ،4أأو اإلعأراب عأ ال أأوع نفسأه مأ األثأأر امللأأمو قانون أاً للأأدول؛ أأا أن أ ا التعهأأد لأأيس كا
طاةع وعظي أو نفعي حمض ،وليس جمره مقدمة ملشاريع املواه الالحقةي
 )8و القضأية نفسأها ،الحظأأت حمك أأة العأأدل الدوليأة أنأه ع أأد ا أأاك تأأداةري امل أأع" ،مأ الواضأأو
أنه ال وث لكأي هولأة التصأر رال ضأ حأدوه مأا يسأ و ةأه القأانون الأدويل"()254ي وقأد رأت الل أة
أن م أ املهأأم اإلع أراب ع أ أ ا الشأأرط ص أراحة الفقأأرة  1م أ مشأأروع املأأاهة  ،4ول أ لك أهرجأأت
شأأرطاً يبأأني أن أي تأأداةري لل أأع أأب أن تكأأون "وفق أاً للقأأانون الأأدويل"ي ول أ ا أأب أن تكأأون التأأداةري
اليت تتطأ ا هولأة للوفأاد رأ ا االلتأماو متسأقة مأع قواعأد القأانون الأدويل ،مبأا فيهأا قواعأد اسأتطداو القأوة
ميث أ أأاق األم أ أأم املتح أ أأدة ،والق أ أأانون ال أ أأدويل اإلنس أ أأام ،وق أ أأانون حق أ أأوق اإلنس أ أأان.
امل صأ أأوص عليهأ أأا
وال يتوقأأع مأ الدولأأة أن تتطأ مأ التأأداةري رال مأأا ميك هأأا ا أأاك ةصأأورة قانونيأأة مبوجأأب القأأانون الأأدويل
م أجي م ع ا رائم ضد اإلنسانيةي

__________

()252

Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and
Herzegovina v. Yugoslavia (Serbia and Montenegro)), Provisional Measures, Order, I.C.J. Reports 1993, p. 22
at para. 45ي

( ،Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro )253احلاشية  249أعال  ،الصفحة 111
( )254املرجع نفسه ،الصفحة  221الفقرة 430ي
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 )9ومثل أأا ي أأره الفق أأرة  1م أ مش أأروع امل أأاهة  ،4ف أأرن أ ا االلت أماو ة أأامل ع ص أراحة أو ض أ اً
يتض أرةعأة ع اصأري أوالً ،مأ خأالل أ ا التعهأد ،تلتأمو الأدول ةعأدو "ارتكأاب أ األع أال عأ
طريأأق األجهأأمة التاةعأأة هلأأا أو عأ طريأأق أشأأطاص وضأأعون لسأألةتها الصأأارمة غيأأث ميكأ أن ترعأأمى
تصرفاهتم رىل الدولة املع ية مبوجب القانون الأدويل"()255ي وع أد ال ظأر االلتأماو امل اثأي ةأامل ع الأواره
املاهة  1م اتفاقية اإلةاهة ا اعية ،رأت حمك ة العدل الدولية أن:
"الأأدول األط أرا ملممأأة مبوجأأب املأأاهة األوىل مب أأع ارتكأأاب مثأأي أ األع أأال الأأيت
تصفها ة هنا "جرمية مبقتضي القانون الأدويل"ي و أ املأاهة ال تقتضأي ةصأريو العبأارة مأ الأدول
أن متت أأع أأي نفسأأها ع أ ارتكأأاب جرميأأة اإلةأأاهة ا اعيأأةي غأأري أن احملك أأة تأأرى ،مأأع مراعأأاة
الغرض املقصوه م االتفاقية ،أن مؤهى املاهة األوىل و أن ظأر علأ الأدول نفسأها ارتكأاب
جرميأة اإلةأاهة ا اعيأةي وي بأأع أ ا احلظأر أوالً مأ أن املأاهة تصأ اإلةأأاهة ا اعيأة علأ أهنأأا
"جرمية مبقتض القأانون الأدويل" :أي أن الأدول األطأرا  ،مبوافقتهأا علأ أ ا التصأ ي  ،أب
عليهأأا ،م ةقيأأا ،أن تلتأأمو ةعأأدو ارتكأأاب الفعأأي املوصأأو ي وثانيأاً ،ي بأأع أ ا احلظأأر مأ االلت أماو
امل صأأوص عليأأه ص أراحة مب أأع ارتكأأاب أع أأال اإلةأأاهة ا اعيأأةي وةأأا يقتضأأيه أ ا االلت أماو م أ
الدول األطرا أن تستطدو الوسأائي املتاحأة هلأا ،الظأرو الأيت تأره الحقأاً ةتفصأيي أهق
أ ا احلكأأم ،مل أأع م أ ال وضأأعون لسأألةتها املباشأأرة م أ أشأأطاص أو مجاعأأات م أ ارتكأأاب
ع ي مأ أع أال اإلةأاهة ا اعيأة أو أي ع أي مأ األع أال األخأرى املأ ورة املأاهة الثالثأةي
ول ا سيكون م ةاب املفارقة أن تكون الدول ملممة مب ع ارتكأاب جرميأة اإلةأاهة ا اعيأة علأ
أيدي أشطاص هلأا علأيهم نفأوك معأني ،مأا هامأوا هائأرة سألةتها ،هون أن يكأون حمظأوراً علأ
الأأدول نفسأأها ارتكأأاب أ األع أأال ع أ طريأأق األجهأأمة التاةعأأة هلأأا أو ع أ طريأأق أشأأطاص
وضأأعون لسأألةتها الصأارمة غيأأث ميكأ أن ترعأأمى تصأرفاهتم رىل الدولأأة املع يأأة مبوجأأب القأأانون
الأأدويلي وةاختصأأار ،فأأرن االلتأماو مب أأع جرميأأة اإلةأأاهة ا اعيأأة يقتضأأي ةالضأأرورة حظأأر ارتكأأاب
أع ال اإلةاهة ا اعية"()256ي
املأأاهة األوىل ال ي حصأأر،
 )10وقأأررت احملك أأة أيض أاً أن االلت أماو املوضأأوعي ال أ ي يت ل أ
ا أأا ر  ،اإلقل أأيم ،ور أأا ي ةب أأق ،ة أأدالً مأ أ كل أأك ،علأ أ "الدول أأة حيث أأا أأان أأوث هل أأا التص أأر
أو القدرة عل التصر عل حنو م اسب للوفاد ةااللتماو املعد"()257ي
 )11ورن أي رخ أأالل ر أ أ ا االلت أ أماو ةع أأدو ارتك أأاب أ أ األفع أ أال ي ة أأوي ةش أأكي مباش أأر عل أ أ
مسأأؤولية الدولأأة ركا أأان السأألوك املعأأد يعأأمى رىل الدولأأة وفق أاً لقواعأأد مسأأؤولية الأأدولي و الواقأأع،
و سأأياق ال ماعأأات الأأيت قأأد ت ش أ مبوجأأب اتفاقيأأة اإلةأأاهة ا اعيأأة ،تشأأري املأأاهة التاسأأعة ،مجلأأة
__________

( )255املرجع نفسه ،الصفحة 113
( )256املرجع نفسه ،الصفحة 113
( )257املرجع نفسه ،الصفحة 120
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أم أأور ،رىل ال ماع أأات "املتص أألة مبس أأؤولية هول أأة م أأا عأ أ رة أأاهة مجاعي أأة"ي وعلأ أ ال أأرغم مأ أ أن اتفاقي أأة
اإلةأأاهة ا اعيأأة تر أأم ث أرياً عل أ حما أأة األف أراه ع أ جرميأأة اإلةأأاهة ا اعيأأة ،فأأرن حمك أأة العأأدل
الدوليأأة تشأأده عل أ أن اإلخأأالل ةأأالتماو م أأع أ ا رميأأة لأأيس انتها أاً ج ائي أاً م أ قبأأي الدولأأة ،ةأأي
يتعل أأق األم أأر ةانته أأاك للق أأانون ال أأدويل ترتت أأب علي أأه مس أأؤولية ال أأدول()258ي ويتس أأق هن أأج احملك أأة م أأع
اآلراد الأأيت سأأبق لل أأة أن أعرةأأت ع هأأا( ،)259مبأأا كلأأك تعليقهأأا علأ مأواه عأأاو  2001ةشأ ن
مسأأؤولية الأأدول ع أ األفعأأال غأأري املشأأروعة هولي أاً ،حيأأث وره فيهأأا " :احلأأاالت الأأيت يرتكأأب فيهأأا
موافأأو الدولأأة جأرائم ضأأد القأأانون الأأدويل ثأرياً مأأا تكأأون الدولأأة نفسأأها مسأأؤولة عأ ارتكأأاب أ
األفعال أو ع عدو م عها أو املعاقبة عليها"()260ي
 )12ثاني أاً ،مبوجأأب التعهأأد امل صأأوص عليأأه الفقأأرة  1م أ مشأأروع املأأاهة  ،4يقأأع عل أ عأأاتق
ال أأدول التأ أماو "ةأ أ ن تس أأتطدو الوس أأائي املتاح أأة هل أأا ييي مل أأع مأ أ ال وض أأعون لس أألةتها املباش أأرة مأ أ
أش أأطاص أو مجاع أأات مأ أ ارتك أأاب" أ أ األفع أأال()261ي و احلال أأة الثاني أأة ،ال يتوق أأع مأ أ الدول أأة
الةر سوى ةأ ل قصأارى جهأد ا (معيأار ةأ ل الع ايأة الواجبأة) ع أدما متلأك "القأدرة علأ أن تأؤثر
فعليأاً تصأأرفات األشأأطاص الأ ي ر ت أأي أن يرتكبأوا رةأأاهة مجاعيأأة أو ارتكبو أأا ةالفعأأي" ،ويتوق أ
كلأ أأك ةأ أأدور عل أ أ مأ أأا ي أ أرة الدولأ أأة الةأ أأر م أ أ صأ أأالت ةاألشأ أأطاص أو ا اعأ أأات املع يأ أأة م أ أ
ال أأاحيتني ا غرافي أأة والسياس أأية أو غريمه أأا()262ي وق أأد ت اول أأت حمك أأة الع أأدل الدولي أأة ةالتحلي أأي أ أ ا
املعيار املتعلق ةااللتماو ةامل ع امل صوص عليه اتفاقية اإلةاهة ا اعية عل ال حو التايل:

__________

()258
()259
()260
()261
()262
100/245

"مأ أ الواض أأو أن االلتأ أماو املقص أأوه أأو التأ أماو ةبأ أ ل الع اي أأة الواجب أأة ول أأيس التمامأ أاً
ةتحقيق نتي ة ،مبعأىن أن الدولأة ال ميكأ أن تكأون ملممأة ةال أاح ،مه أا انأت الظأرو ،
م أأع ارتك أأاب اإلة أأاهة ا اعي أأة :ة أأي رن االلتأ أماو الواق أأع علأ أ ال أأدول األطأ أرا أأو أن
تسأأتطدو مجيأأع الوسأأائي املتاحأأة هلأأا عل أ حنأأو معقأأول رأأد م أأع اإلةأأاهة ا اعيأأة ةقأأدر
اإلمك أأاني وال تتح أأي الدول أأة املس أأؤولية أأره ع أأدو حتق أأق ال تي أأة امل ش أأوهة؛ ولك أ ترتت أأب
عليها أ املسأؤولية رن أي أخفقأت ةوضأوح ا أاك مجيأع مأا يأدخي ضأ سألةتها مأ
التأأداةري الالثمأأة مل أأع وقأأوع اإلةأأاهة ا اعيأأة ،والأأيت أأان ةاإلمكأأان أن تسأأهم م أأع وقأأوع
جرمية اإلةأاهةي و أ ا السأياق ،يكأون ملفهأوو "الع ايأة الواجبأة" الأ ي يسأتدعي تقيي أاً مأ
حيأأث ما يتأأه ،أمهيأأة ةالغأأةي فأأرن معأأايري خمتلفأأة تأأدخي ع أأد تقيأأيم مأأا ركا انأأت الدولأأة قأأد
الفقرة ( 167رأت احملك أة أن املسأؤولية الدوليأة "خمتلفأة متامأاً مأ حيأث طبيعتهأا

املرجع نفسه ،الصفحة 114
ع املسؤولية ا ائية")ي
حوليأ أأة ييي  ،1998ا لأ أأد الثأ أأام (ا أ أأمد الثأ أأام) ،الصأ أأفحة  ،133الفقأ أأرة ( 248حيأ أأث اسأ أأت ت ت الل أ أأة
أن اتفاقيأأة اإلة أأاهة ا اعي أأة "مل ت أ عل أ ج اي أأة الدول أأة أو املس أأؤولية ا ائي أأة لل أأدول ماههت أأا التاس أأعة ةش أ ن
مسؤولية الدول")ي
حولية ييي  ،2001ا لد الثام (ا مد الثام) ،الصفحة ( 142الفقرة  3م التعليق عل املاهة )58ي
 ،Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegroاحلاشية  249أعال  ،الصفحة  113الفقرة 166ي
املرجع نفسه ،الصفحة  221الفقرة 430ي
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ة أ لت الع ايأأة الواجبأأة للوفأأاد ةأأااللتماو املعأأدي وم أ الواضأأو أن املعيأأار األول ال أ ي وتل أ
اختالف أاً ب أرياً مأ هولأأة رىل أخأأرى يتصأأي ةالقأأدرة عل أ الت أ ثري ةالفعأأي ع أأي األشأأطاص
ال أ ي ت أأي أن يرتكب أوا جرميأأة اإلةأأاهة ا اعيأأة ،أو أأم ةصأأده ارتكارأأا ةالفعأأيي وتعت أأد
أ القأأدرة حأأد كاهتأأا ،مجلأأة أمأأور ،عل أ املسأأافة ا غرافيأأة الأأيت تفصأأي الدولأأة املع يأأة
ع أ مس أأرح األح أأداث ،وعل أ ق أأوة ال أأرواة السياسأأية ،و أ لك عل أ الأأرواة األخ أأرى م أ
مجيع األنواع اليت تقوو ةأني سألةات الدولأة وا هأات الفاعلأة الرئيسأية األحأداثي وال ةأد
أيضاً مأ تقيأيم قأدرة الدولأة علأ التأ ثري وفأق معأايري قانونيأة ،ألن مأ الواضأو أن أي هولأة
قد ال تتصر رال ض حدوه مأا يسأ و ةأه القأانون الأدويل؛ وة أاد عليأه ،فأرن قأدرة الدولأة
علأ التأ ثري قأأد تلأ ةأأاختال موقفهأأا القأأانوم اخلأأاص مأ احلأأاالت واألشأأطاص الأ ي
يواجهأأون خةأأر اإلةأأاهة ا اعيأأة أو واقأأع اإلةأأاهة ا اعيأأةي و املقاةأأي ،ال يهأأم أن تأأدعي
الدول أأة ال أأيت تك أأون مس أأؤوليتها علأ أ احمل أأك ،أو ح أأىت أن تثب أأت ،أهن أأا ل أأو اس أأتطدمت أأي
الوس أأائي املعقول أأة املتاح أأة هل أأا ف أأرن أ أ الوس أأائي ل أ تك أأون افي أأة للحيلول أأة هون ارتك أأاب
اإلة أأاهة ا اعي أأةي وع أأالوة عل أ أأون أ ا األم أأر ص أأعباً رثبات أأه ع وم أاً ،فه أأو ال عالق أأة ل أأه
مبس أ لة اإلخأأالل ةأأااللتماو ةب أ ل الع ايأأة الواجبأأة ،ةأأي يكأأون مأ األحأأرى الوفأأاد ر أ ا االلت أماو
مأا هاو أنأأه ال ميكأ اسأأتبعاه أن ا هأأوه املتضأأافرة الأأيت تبأ هلا هول متعأأدهة متتثأأي أأي واحأأدة
م هأأا ةأأالتماو امل أأع ميك أ أن تأأؤهي رىل حتقيأأق ال تي أأة املتوخأأاة ،أي جت أأب ارتكأأاب اإلةأأاهة
ا اعية ،واليت ال تكفي جهوه هولة واحدة لتحقيقها"()263ي
و الوق أ أأت نفس أ أأه ،رأت احملك أ أأة أن "الدول أ أأة ال ميك أ أ أن تعت أ أأرب مس أ أأؤولة ع أ أ اإلخ أ أأالل
ةااللتماو مب ع اإلةاهة ا اعية رال ركا ارتركبت اإلةاهة ا اعية فعالً"()264ي

 )13ثالث أاً ،ووفق أاً مل أا وره أعأأال  ،فأأرن التعهأأد امل صأأوص عليأأه الفقأأرة  1م أ مشأأروع املأأاهة 4
يل أأمو ال أأدول ة أ ن تواص أأي ة ش أأاط و وق أأت مبك أأر الت أأداةري الرامي أأة رىل املس أأاعدة عل أ م أأع ح أأدوث
ا رمية ،م قبيي ا اك "اإلجرادات التشأريعية واإلهاريأة والقضأائية الفعالأة أو أي رجأرادات أخأرى مل أع
ا أرائم ضأأد اإلنسأانية أي رقلأأيم يقأع حتأأت واليتهأا القضأأائية أو حتأت سأأيةرهتا" علأ ال حأأو املبأأني
الفقأ أأرة الفرعيأ أأة (أ)ي و أ أ ا ال أ أ مسأ أأتوح م أ أ الفقأ أأرة  1م أ أ املأ أأاهة  2م أ أ اتفاقيأ أأة م ا ضأ أأة
التعأ يب ،الأأيت تأ علأ أن" :تتطأ أأي هولأأة طأأر رجأرادات تشأريعية أو رهاريأأة أو قضأأائية فعالأأة
أو أية رجرادات أخرى مل ع أع ال التع يب أي رقليم وضع الختصاصها القضائي"()265ي
__________

( )263املرجع نفسهي
( )264املرجأ أ أأع نفسأ أ أأه ،الصأ أ أأفحة  221الفقأ أ أأرة 431؛ وانظ أ أ أأر حوليأ أ أأة ييي  ،2001ا لأ أ أأد الثأ أ أأام (ا أ أ أأمد الث أ أ أأام)،
الصفحة  ( 31مشاريع املواه املتعلقة مبسأؤولية الأدول عأ األفعأال غأري املشأروعة هوليأاً ،املأاهة " :)3(13يقأع خأرق
اللتماو هويل يتةلب م الدولة أن مت ع حدثاً معي اً ع د وقوع ا احلدث ييي")ي
( )265اتفاقية م ا ضة التع يب ،احلاشية  226أعال  ،املاهة )1(2ي
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 )14وتسأأتطدو عبأأارة " أي رجأرادات أخأأرى مل أأع" ةأأدالً مأ جمأأره عبأأارة "رجأرادات أخأأرى" لتعميأأم
ا احلكم ال تتعلق رال ةامل عي وتعد ل ة "فعالة" أنه يتوقع مأ الدولأة أن
فكرة أن التداةري املع ية
تربقأي التأأداةري الأأيت ا أ هتا قيأد املراجعأأة ،وأن حتسأ ها ،ركا انأأت قاصأأرة ،عأ طريأأق ا أأاك تأأداةري أ ثأأر
فعاليأأة .وع أأد التعليأأق عل أ احلكأأم املشأأاةه ال أواره اتفاقيأأة م ا ضأأة التع أ يب ،أفأأاهت أأة م ا ضأأة
التع يب ة ن:
"الأأدول األط أرا ملمم أأة ةرثال أأة مجي أأع العقبأأات القانوني أأة أو العقب أأات األخ أأرى ال أأيت
حتول هون القضأاد علأ التعأ يب ورسأادة املعاملأة ،وةا أاك تأداةري ر اةيأة فعالأة لضأ ان م أع
حأ أأدوث أ أ ا السأ أألوك وتكأ أ ّأرر ةشأ أأكي فعأ أأالي أ أأا أن الأ أأدول األط أ أرا ملممأ أأة مبواصأ أألة
اس أأتعراض وحتس أأني قواني ه أأا الوط ي أأة وأهائه أأا مبوج أأب االتفاقي أأة وفقأ أاً لل الحظ أأات اخلتامي أأة
لل أأة وآرائهأأا املعت أأدة ةشأ ن البالغأأات الفرهيأأةي وركا مأأا ع أأمت التأأداةري املعت أأدة مأ قبأأي
الدولأأة الةأأر ع أ حتقيأأق اهلأأد املت ثأأي القضأأاد عل أ أع أأال التع أ يب ،فأأرن االتفاقيأأة
التداةري و/أو ةاعت اه تداةري جديدة أ ثر فعالية"()266ي
تقضي ةت قيو
 )15وفي أأا يتعلأأق ةأأاألنواع احملأأدهة م أ التأأداةري الأأيت ي بغأأي أن تتط أ ا أي هولأأة ،اعت أأد جمل أس
حقأأوق اإلنسأأان عأأاو  2015ق أراراً ةش أ ن م أأع اإلةأأاهة( )267يقأأدو ةعأأض األفكأأار املتبصأأرة ةش أ ن
أنأواع التأأداةري املتوقأأع ا اك أأا لت فيأ املأأاهة األوىل مأ اتفاقيأأة اإلةأأاهة ا اعيأأةي وجأأاد أ ا القأرار،
مأ ةأأني مأأا جأأاد فيأأه )1( :تكأرار لت يأأد "مسأأؤولية أأي هولأأة مبفره أأا عأ محايأأة سأأكاهنا مأ اإلةأأاهة
ا اعي أأة ،و أأي مس أأؤولية تس أأتلمو م أأع أ أ ا رمي أأة ،مب أأا كل أأك م أأع التحأ أريض علأ أ ارتكار أأا،
ةاسأأتطداو الوسأأائي املالئ أأة والضأأرورية"()268؛ ( )2تشأ يع "الأأدول األعضأأاد علأ ة أأاد قأأدرهتا علأ
م أ أأع اإلةأ أأاهة ا اعيأ أأة ع أ أ طريأ أأق تةأ أأوير اخلأ أأربة الف يأ أأة الفرهيأ أأة ورنشأ أأاد مكاتأ أأب مالئ أ أأة هاخأ أأي
احلكومأأات لتعميأأم الع أأي املتعلأأق ةالوقايأأة()269؛ ( )3تش أ يع "الأأدول عل أ ال ظأأر تعيأأني جهأأات
ت سأ أأيق ترعأ أأىن مب أ أأع اإلةأ أأاهة ا اعيأ أأة ،ميك هأ أأا أن تتعأ أأاون وتتبأ أأاهل املعلومأ أأات وأفضأ أأي امل ارسأ أأات
في أأا ةي ه أأا وم أأع املستش أأار اخل أأاص ل م أأني الع أأاو املع أأد مب أأع اإلة أأاهة ا اعي أأة وم أأع يئ أأات األم أأم
املتحدة املطتصة ومع اآلليات اإلقلي ية وهون اإلقلي ية"()270ي
 )16و الس أأياق اإلقلي أأي ،ال تتضأ أ االتفاقي أأة األوروةي أأة حل اي أأة حق أأوق اإلنس أأان واحلري أأات
األساسأأية لعأأاو  )271(1950أي الت أماو ص أريو ة أ "م أأع" االنتها أأات املاسأأة ةاالتفاقيأأة ،لك أ احملك أأة

__________

()266
()267
()268
()269
()270
()271
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انظر ة م ا ضة التع يب ،التعليق العاو رقم  ،2الفقرة 4
الوثيقة  23( A/HRC/28/L.25آكار/مارس )2015ي
املرجع نفسه ،الفقرة 2ي
املرجع نفسه ،الفقرة 3ي
املرجع نفسه ،الفقرة 4ي
االتفاقية األوروةية حل اية حقوق اإلنسان واحلريأات األساسأية ،املربمأة
United Nations, Treaty Series, vol. 213, p. 221ي

رومأا

()2007ي
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األوروةيأأة حلقأأوق اإلنسأأان فسأأرت الفقأأرة  1م أ املأأاهة ( 2ةش أ ن احلأأق احليأأاة) عل أ أهنأأا تتض أ
أ ا االلت أماو وتقتضأأي ا أأاك تأأداةري م اسأأبة مثأأي "وضأأع رطأأار قأأانوم ورهاري م اسأأب لأأرهع ارتكأأاب
ا أرائم ضأأد األشأأطاص ،وهع أأه ةاليأأة إلنفأأاك القأأانون م أ أجأأي م أأع انتهأأاك أ األحكأأاو وق ع أه
أ ا الصأأده
واملعاقبأأة عليأأه"()272ي و الوقأأت نفسأأه ،اعرتفأأت احملك أأة ة أ ن الت أماو الدولأأة الةأأر
()274
حم أأدوه()273ي وةاملث أأي ،وعلأ أ ال أأرغم مأ أ أن االتفاقي أأة األمريكي أأة حلق أأوق اإلنس أأان لع أأاو 1969
ال تتضأ أ التمامأ أاً ص أأر اً ة أ أ "م أأع" االنتها أأات املاس أأة ةاالتفاقي أأة ،رأت حمك أأة البل أأدان األمريكي أأة
حلقأأوق اإلنسأأان ،ع أأد تفسأأري ا التأماو الأأدول األطأرا ة أ أ "ضأ ان" امل ارسأأة احلأأرة والكاملأأة للحقأأوق
املكرس أأة االتفاقي أأة( )275أن أ أ ا االلتأ أماو ي ة أأوي علأ أ "واج أأب امل أأع" ،الأ أ ي يتةل أأب ة أأدور أن
تتّطأ أ الدول أأة الة أأر خةأ أوات معي أأةي وأف أأاهت احملك أأة مب أأا يل أأي" :يشأ أ ي واج أأب امل أأع أ أ ا أأي
الوسائي كات الةأاةع القأانوم والسياسأي واإلهاري والثقأا الأيت تع ّأمث محايأة حقأوق اإلنسأان وتضأ
اعتبار مجيع االنتها ات أع االً غأري قانونيأة ومعاملتهأا معاملأة األع أال غأري املشأروعة الأيت مأ شأ هنا
أن تفضأأي ،لةبيعتهأأا تلأأك ،رىل معاقبأأة املسأأؤولني ع هأأا وأن يرتتأأب عليهأأا الت أماو ةتعأأويض ضأأحايا ا
مفصألة ةكأي أ التأداةري ،مأا هامأت تتبأاي
ع ا يلحقهم مأ أضأراري ولأيس ةاإلمكأان وضأع قائ أة ّ

__________

()272

Makaratzis v. Greece, Judgment (Merits and Just Satisfaction), Reports of Judgment and Decisions 2004-XI,

ECHR, Grand Chamber, Application No. 50385/99, 20 December 2004, para. 57؛ وانظر

Kiliç v. Turkey,

Judgment (Merits and Just Satisfaction), Reports of Judgments and Decisions 2000-III, ECHR, Chamber,

()273

( Application No. 22492/93, 28 March 2000, para. 62اليت خلصت رىل أن الفقرة  1م املاهة  2ال تكتفي
ةرلماو الدولة الةر ةاالمت اع ع رث اق األرواح ع داً وخارن القانون ،ور ا تلممها أيضاً ةا اك اخلةوات امل اسبة
ض نظامها القانوم احمللي لصون حياة أولئك ال ي وضعون لواليتها)ي
Mahmut Kaya v. Turkey, Judgment (Merits and Just Satisfaction), Reports of Judgments and Decisions 2000-III,

"( ECHR, Chamber, Application No. 22535/93, 28 March 2000, para. 86نظأراً رىل الصأعوةات الأيت تعأرتض حفأا
األم أ ا ت ع أأات احلديث أأة ،واس أأتحالة الت ب أأؤ ةالس أألوك البش أأري ،واخليأأارات الع لي أأة ال أأيت أأب ا ّ اك أأا م أ حي أأث
األولويأات واملأواره ،ي بغأأي تفسأري االلتأماو اإل أأا [ املأأاهة  ،2الفقأرة ]1مبأأا ال يفأأرض علأ السأألةات عبئأاً ال يرةأأاق
أو غأري مت اسأب")ي انظأر أيضأاً Kerimova and others. v. Russia, Judgment (Merits and Just Satisfaction), ECHR,
Chamber, Application Nos. 17170/04, 20792/04, 22448/04, 23360/04, 5681/05 and 5684/05, 3 May 2011
(final 15 September 2011), para. 246؛ و Osman v. United Kingdom, Judgment (Merits and Just Satisfaction),

Reports 1998-VIII, ECHR, Grand Chamber, Application No. 87/1997/871/1083, 28 October 1998, para. 116ي
 22تشأري الثأام/نوف رب Organization of ( 1969
( )274االتفاقية األمريكيأة حلقأوق اإلنسأان ،املربمأة سأان خوسأي،
)American States, Treaty Series, No. 36ي
االتفاقيأة ةأ ن حتأرتو احلقأوق واحلريأات املعأرت رأا
( )275ت املاهة  )1(1عل ما يلي" :تتعهد الدول األطرا
االتفاقية وأن تكفي يع األشطاص اخلاضعني لواليتها حرية ةارسأة تلأك احلقأوق واحلريأات ةارسأة تامأة
هون أي متييم ييي"ي وجتدر اإلشارة رىل أن املاهة  1م امليثاق األفريقأي حلقأوق اإلنسأان والشأعوب علأ أن الأدول
األعضاد "تعأرت ييي ةأاحلقوق والواجبأات واحلريأات الأوارهة امليثأاق وتتعهأد ةا أاك اإلجأرادات التشأريعية وغري أا
م أجي تةبيقها" ()United Nations, Treaty Series, vol. 1520, p. 217ي
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ةتباي قانون وارو ي هولأة مأ الأدول األطأرا "()276ي واتّبعأت احملك أة م ةقأاً مشأاراً تفسأري
املاهة  6م اتفاقية البلدان األمريكية مل ع التع يب واملعاقبة عليه لعاو )277(1985ي
 )17وم أ مث ،سأأتتوق تأأداةري امل أأع احملأأدهة الأأيت أأب أن تتط أ ا أي هولأأة معي أأة في أأا يتعلأأق
ةأأا رائم ضأأد اإلنسأأانية عل أ السأأياق واملطأأاطر املاثلأأة أمأأاو تلأأك الدولأأة في أأا يتعلأأق ر أ ا أرائمي
ومث أأي أ ا االلت أماو م أ ش أ نه الع أأاهة أن يرل أأمو الدول أأة الة أأر عل أ األق أأي مب أأا يل أأي )1( :اعت أأاه
القأ أوانني والسياس أأات الوط ي أأة الض أأرورية إلك أأاد ال أأوعي ةالة أأاةع اإلجرام أأي للفع أأي وتعمي أأم الكشأ أ
املبك أ أأر عأ أ أ أي خم أ أأاطر ةارتكاة أ أأه؛ ( )2رخض أ أأاع أ أ أ القأ أ أوانني والسياس أ أأات لالس أ أأتعراض ال أ أأدائم
وحتسأأي ها ع أأد االقتضأأاد؛ ( )3ا أأاك مبأأاهرات لتوعيأأة املأأوافني احلكأأوميني ةالتمامأأات الدولأأة مبوجأأب
مشأأاريع امل أواه؛ ( )4ت في أ ة أرامج تدريبيأأة ألف أراه الشأأرطة وا أأيش وامليليشأأيات وأي مأأوافني مع يأأني
آخ أري ع أأد االقتضأأاد لل سأأاعدة م أأع ارتكأأاب ا أرائم ضأأد اإلنسأأانية؛ ( )5مأأىت ارتركأأب الفعأأي
احملظأور ،الوفأأاد غسأ نيأأة ةأ ي التمامأأات أخأرى ةأأالتحقيق وحما أأة ا أأاة أو تسأألي هم ،رك رن القيأأاو
ة أ لك م أ نتائ أأه أن يأأرهع ارتكأأاب أشأأطاص آخ أري ألفعأأال ةاثلأأة املسأأتقبي()278ي وقأأد تكأأون
ةع أ أأض الت أ أأداةري ،مث أ أأي ةأ أ أرامج الت أ أأدريب ،قائ أ أأة أصأ أ أالً الدول أ أأة لل س أ أأاعدة علأ أ أ م أ أأع األفع أ أأال
غأأري املشأأروعة املتصأألة ةأأا رائم ضأأد اإلنسأأانية (مثأأي القتأأي والتع أ يب واالغتصأأاب)ي والدولأأة ملممأأة
ةت أأدعيم تل أأك الت أأداةري ،حس أأب ا تقتض أأيه الض أأرورة ،لك أأي مت أأع علأ أ وج أأه التحدي أأد ارتك أأاب جأ أرائم
__________

()276

Velasquez Rodríguez v. Honduras, Judgment, (Merits), 4 Inter-Am. CHR (ser. C), No. 4, 29 July 1988, para.

175؛ انظر أيضاً

Gómez-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, (Preliminary Objection, Merits, Reparations and Costs), Inter-Am. CHR (ser. C) No. 99, , 7 June

2003, paras. 137, 142ي
( )277انظأر )Tibi v. Ecuador, Judgment, (Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs), Inter-Am. CHR (C
No. 114, 7 September 2004, para. 159؛ وانظأأر أيضأاً Gómez-Paquiyauri Brothers v. Peru, supra note 276, at
.para. 155
( )278لالطأأالع عل أ تأأداةري ةاثلأأة في أأا يتعلأأق مب أأع أن أواع حمأأدهة م أ انتها أأات حقأأوق اإلنسأأان ،انظأأر الل أأة املع يأأة
ةالقضأأاد عل أ الت ييأأم ضأأد امل أرأة ،التوصأأية العامأأة رقأأم  ،6الفقرتأأان )1988( )A/43/38( 2-1؛ والل أأة املع يأأة
ةالقض أأاد عل أ الت يي أأم ض أأد امل أرأة ،التوص أأية العام أأة رق أأم )1990( (A/45/38)15؛ والل أأة املع ي أأة ةالقض أأاد علأ أ
الت ييأأم ضأأد امل أرأة ،التوصأأية العامأأة رقأأم  ،19الفقأأرة )1992( (A/47/38)9؛ و أأة حقأأوق الةفأأي ،التعليأأق العأأاو
رق أ أأم  ،5الفق أ أأرة ) 2003( (CRC/GC/2003/5) 9؛ والل أ أ أأة املع ي أ أأة غقأ أ أأوق اإلنس أ أأان ،التعليأ أ أأق الع أ أأاو رقأ أ أأم 31
()) (2004CCPR/C/Rev.1/Add.13؛ و أ أ أ أ أأة حق أ أ أ أ أأوق الةف أ أ أ أ أأي ،التعلي أ أ أ أ أأق الع أ أ أ أ أأاو رق أ أ أ أ أأم  ،6الفقأ أ أ أ أ أرات 63-50
))2005( (CRC/GC/2005/6؛ والل ة املع ية ةالقضاد عل الت ييأم الع صأري ،التوصأية العامأة رقأم  ،31الفقأرة 5
))2005( (CERD/C/GC/31/Rev.4؛ وانظر أيضأاً املبأاهئ األساسأية واملبأاهئ التوجيهيأة ةشأ ن احلأق االنتصأا

وا أ أأرب لضأ أأحايا االنتها أ أأات ا سأ أأي ة للقأ أأانون الأ أأدويل حلقأ أأوق اإلنسأ أأان واالنتها أ أأات اخلةأ أأرية للقأ أأانون الأ أأدويل
اإلنسأأام ،ق أرار ا عيأأة العامأأة  147/60املأأؤر  16أأانون األول/هيسأ رب  ،2005املرفأأق ،الفقأأرة (3أ) ،الوثيقأأة

 "( A/RES/60/147االلتأ أماو ة أأاحرتاو وضأ أ ان احأ أرتاو ورع أأال الق أأانون ال أأدويل حلق أأوق اإلنس أأان والق أأانون اإلنس أأام
الأأدويل ،أأا أأو م صأأوص عليأأه جم وعأأات الق أوانني كات الصأألة ،يش أ ي أمأأوراً م هأأا واجأأب ييي [أن] تتط أ
ا لتداةري التشريعية واإلهارية امل اسبة وغري ا م التداةري املالئ ة مل ع وقوع االنتها ات")ي
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ضأأد اإلنسأأانيةي و أأا أيض أاً ترثأأار املسأأؤولية الدوليأأة للدولأأة ركا فأأات الدولأأة أن تب أ ل أفضأأي ا هأأوه
امل ك أأة لت ظأأيم األجهأأمة احلكومي أة واإلهاريأأة ،حسأأب الضأأرورة واالقتضأأاد ،لكأأي مت أأع ة قص أ قأأدر
ةك ارتكاب جرائم ضد اإلنسانيةي
 )18وتش أأري الفق أأرة (1أ) م أ مش أأروع امل أأاهة  4رىل ا أأاك الدول أأة لإلج أرادات التش أريعية واإلهاري أأة
والقضائية الفعالة أو أي رجأرادات أخأرى مل أع ا أرائم ضأد اإلنسأانية " أي رقلأيم يقأع حتأت واليتهأا
القضأأائية أو حتأأت سأأيةرهتا"ي و أأب فهأأم أ الصأأيغة ة أ فس طريقأأة فهأأم املواضأأيع السأأاةقة لل أأة
الأأيت ت اولأأت امل أأع سأأياقات أخأأرى ،مثأأي م أأع الضأأرر البيئأأي()279ي وال تغةأأي أ الصأأيغة رقلأأيم
هولة ما فحسب ،ةي تغةي أيضأاً األنشأةة الأيت ت أم رقلأيم آخأر خاضأع لسأيةرة الدولأةي ومثل أا
أوضحت الل ة ساةقاً ،فرن كلك
"يغة أأي األوض أأاع ال أأيت مت أأارس فيه أأا الدول أأة الوالي أأة غك أأم الواق أأع ح أأىت ورن ان أأت
تفتقأأر رىل الواليأأة غكأأم القأأانون أأا حأأاالت التأأدخي واالحأأتالل والضأأم غأأري املشأأروعي
وميكأ أن يشأأار أ ا اخلصأأوص رىل فتأأوى حمك أأة العأأدل الدوليأأة قضأأية ناميبيأأاي ففأأي
أ أ الفت أأوى ،ةع أأد أن رأت احملك أأة أن ج أأوب أفريقي أأا مس أأؤولة عأ أ ر أأاه ورةق أأاد وض أأع
أعل أأت احملك أأة أنأأه غأأري مشأأروع ،وةعأأد أن وجأأدت أن علأ ج أأوب أفريقيأأا التمامأاً ةسأأحب
رهارهتأأا م أ ناميبيأأا ،رأت رغأأم كلأأك أن ةعأأض ال تأأائج القانونيأأة ترتتأأب عل أ سأأيةرة ج أأوب
أفريقيا عل ناميبيا غكم الواقع"()280ي
 )19راةع أاً ،مبوجأأب التعهأأد امل صأأوص عليأأه الفقأأرة  1م أ مشأأروع املأأاهة  ،4يقأأع عل أ عأأاتق
الأأدول التأماو ةاتبأأاع ةعأأض أشأأكال التعأأاون ،لأأيس فقأ مأأع ةعضأأها الأأبعض ،ةأأي أيضأاً مأأع م ظ أأات،
مثأأي األمأأم املتحأأدة ،والل أأة الدوليأأة للصأأليب األمحأأر ،واالحتأأاه الأأدويل عيأأات الصأأليب األمحأأر
واهلأأالل األمحأأر .وي ش أ واجأأب الأأدول ة أ ن تتعأأاون م أأع ا أرائم ضأأد اإلنسأأانية ،املقأأاو األول،
م الفقرة  3م املاهة  1مأ ميثأاق األمأم املتحأدة( ،)281الأيت تشأري رىل أن أحأد مقاصأد امليثأاق أو
"حتقيأأق التعأأاون الأأدويل عل أ حأأي املسأأائي الدوليأأة كات الصأأبغة ييي اإلنسأأانية وعل أ تعميأأم اح أرتاو
__________

( )279حوليأأة ييي  ،2001ا لأأد الثأأام (ا أأمد الثأأام) ،الصأأفحة  194الفق أرات (( )12(-)7التعليأأق عل أ مشأأروع
املاهة  1م مشاريع املواه اليت تت اول م ع الضرر العاةر للحدوه ال اجم ع أنشةة خةرة)ي
( )280املرج أأع نفس أأه ،الص أأفحة  194الفق أأرة (( )12تستش أأهد الل أأة ةاآلث أأار القانوني أأة املرتتب أأة ةال س أأبة لل أأدول عل أ
اسأ أأت رار وجأ أأوه ج أ أأوب أفريقيأ أأا ناميبيأ أأا (أفريقيأ أأا ا وةيأ أأة الغرةيأ أأة) رغأ أأم ق أ أرار جملأ أأس األم أ أ ،)1970(276
()Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971, p. 16, p. 54 at para. 118؛ وانظأر أيضأاً حوليأة ييي  ،2006ا لأد
الثأأام (ا أأمد الثأأام) ،الصأأفحة  86الفقأأرة (( )25التعليأأق عل أ مشأأروع املبأأدأ  2م أ مشأأاريع املبأأاهئ املتعلقأأة
حالأة الضأرر العأاةر للحأدوه ال أاجم عأ أنشأةة خةأرة)؛ Legality of the Threat or Use of
ةتوثيأع اخلسأارة
( Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 226, p. 242 at para. 29الفتأوى الأيت تشأري رىل
وجوه االلتماو العاو للدول ةكفالة أن حتأرتو األنشأةةر الأيت جتأري ضأ واليتهأا القضأائية وحتأت سأيةرهتا ةيئأة الأدول
األخرى أو امل اطق الواقعة خارن نةاق سيةرهتا الوط ية)ي
( )281ميثاق األمم املتحدة ،املربو سان فرانسيسكو  26حميران/يونيه 1945ي
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حقأأوق اإلنسأأان واحلريأأات األساسأأية لل أأاس مجيع أاً والتش أ يع عل أ كلأأك ييي"ي وفض أالً ع أ كلأأك،
يتعهأ أأد مجيأ أأع أعضأ أأاد األمأ أأم املتحأ أأدة ،املأ أأاهتني  55و 56م أ أ امليثأ أأاق "ة أ أ ن يقوم أ أوا ،م فأ أأرهي
أو مش أأرت ني ،ييي ةالتع أأاون م أأع اهليئ أأة إلهراك" مقاص أأد معي أأة ،مب أأا فيه أأا "أن يش أأيع الع أأامل اح أرتاو
حقأأوق اإلنسأأان واحلريأأات األساسأأية لل يأأع ييي"ي وفي أأا و أ م أأع ا أرائم ضأأد اإلنسأأانية عل أ
وجه التحديد ،اعرتفت ا عيأة العامأة ل مأم املتحأدة مباهئهأا لعأاو  1973ةشأ ن التعأاون الأدويل
تع ّقأأب امل أ نبني ةارتكأأاب ج أرائم حأأرب وج أرائم ضأأد اإلنسأأانية واعتقأأاهلم وتسأألي هم ومعأأاقبتهم،
مبسأأؤولية عامأأة تتعلأأق ةالتعأأاون في أأا ةأأني الأأدول والع أأي عل أ صأأعيد الدولأأة م أ أجأأي م أأع ارتكأأاب
جرائم احلرب وا رائم ضد اإلنسانيةي وأعل ت ا عيأة العامأة ،مأ ةأني مأا أعل أت ،مبأدأ "أن تتعأاون
الأأدول ةعضأأها مأأع ةعأأض ،عل أ أسأأاس ث أأائي ومتعأأده األط أرا  ،ةغيأأة وق أ ج أرائم احلأأرب وا أرائم
ضأد اإلنسأأانية واحليلولأأة هون وقوعهأأا ،وتتطأ علأ أأال الصأأعيدي الأأداخلي والأأدويل التأأداةري الالثمأأة
هل ا الغرض"()282ي
 )20ونتي أأة كلأأك ،تشأأري الفقأأرة الفرعيأأة (ب) م أ مشأأروع املأأاهة  4رىل أنأأه أأب عل أ الأأدول
التع أأاون م أأع ةعض أأها ال أأبعض مل أأع ا أرائم ض أأد اإلنس أأانية والتع أأاون م أأع امل ظ أأات احلكومي أأة الدولي أأة
املطتص أأةي ويرم أأي مص أأةلو "املطتص أأة" رىل ةي أأان أن التع أأاون م أأع أي م ظ أأة هولي أأة حكومي أأة معي أأة
سأيتوق علأ مجلأأة أمأور م هأا واأأائ امل ظ أة ،وعالقأة الدولأأة ةتلأك امل ظ أة ،والسأأياق الأ ي ت شأ
فيأأه ضأأرورة التعأأاوني وفض أالً ع أ كلأأك ،ت أ الفقأأرة الفرعيأأة (ب) عل أ أن تتعأأاون الأأدول ،حسأأب
االقتض أأاد ،م أأع م ظ أأات أخ أأرىي وتش أ ي أ امل ظ أأات امل ظ أأات غ أأري احلكومي أأة ال أأيت ميك أ أن
ت أ أأؤهي هوراً مه أ أ أاً م أ أأع ا أ أ أرائم ض أ أأد اإلنس أ أأانية ةل أ أأدان معي أ أأةي وتس أ أأتطدو عب أ أأارة "حس أ أأب
أياقي امل ح أ أ  ،ال يسأ أأري عل أ أ تلأ أأك
االقتضأ أأاد" لبيأ أأان أن واجأ أأب التعأ أأاون ،عأ أأالوة عل أ أ ونأ أأه سأ أ ّ
امل ظ ات ةالقدر نفسه ال ي يسري ةه عل الدول وامل ظ ات احلكومية الدولية املطتصةي
 )21وتشأأري الفقأأرة  2م أ مشأأروع املأأاهة  4رىل أنأأه ال أأوث الت أ رع ة أ ي اأأرو اسأأتث ائية أأربر
لل أرائمي و أ ا الأ مسأتوح مأ الفقأرة  2مأ املأاهة  2مأ اتفاقيأة م ا ضأة التعأ يب( ،)283لك أه
نأر ّقأأو لي اسأأب ةشأأكي أفضأأي سأأياق ا أرائم ضأأد اإلنسأأانيةي واسأأتبدلت عبأأارة "حالأأة حأأرب أو هتديأأد
ةاحلرب" ةعبارة "نماع مسلو" مثل ا جأرى مشأروع املأاهة 2ي وفضأالً عأ كلأك ،اسأتطدمت عبأارة
"م قبيي" للتشديد عل أن األمثلة املقدمة ال يراه م ها أن تكون حصريةي
 )22وتوجأأد صأأياغة ةاثلأأة معا أأدات أخأأرى تت أأاول ا أرائم اخلةأأرية عل أ املسأأتوى العأأاملي أو
اإلقلي أأيي وعل أ س أأبيي املث أأال ،تتض أ الفق أأرة  2م أ امل أأاهة  1م أ االتفاقي أأة الدولي أأة حل اي أأة مجي أأع
__________

( )282مب أأاهئ التع أأاون ال أأدويل تعق أأب امل أ نبني ةارتك أأاب ج أرائم ح أأرب وج أرائم ض أأد اإلنس أأانية واعتق أأاهلم وتس أألي هم
ومعاقبتهم ،قرار ا عية العامة (3074ه )28-املؤر  3انون األول/هيس رب  ،1973الفقرة 3ي
( )283اتفاقي أأة م ا ض أأة التعأ أ يب ،احلاش أأية  226أع أأال ي تأ أ امل أأاهة  )2(2علأ أ أن أأه" :ال أأوث التأ أ رع ة ي أأة ا أأرو
اسأتث ائية أيأاً انأت ،سأواد أ انأت أ الظأرو حالأأة حأرب أو هتديأأداً ةأاحلرب أو عأأدو اسأتقرار سياسأأي هاخلأأي
أو أية حالة م حاالت الةوارئ العامة األخرى ربر للتع يب"ي
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األشأأطاص مأ االختفأأاد القسأأري لعأأاو  2006صأأيغة ةاثلأأة( ،)284ش أ هنا ش أ ن املأأاهة  5م أ اتفاقيأأة
البلدان األمريكية لق ع التع يب واملعاقبة عليه()285ي
الصيغة في ا و ا أرائم ضأد اإلنسأانية أي أهنأا ر تبأت ة سألوب ميكأ
 )23ورحدى ممايا
أن ي أأاقش سأألوك األط أرا الفاعلأأة مأ الأأدول أو م أ غأأري الأأدولي و الوقأأت نفسأأه ،تت أأاول الفقأأرة
سأأياق االلت أماو ةأأامل ع ولأأيس ،عل أ سأأبيي املثأأال ،سأأياق الأأدفوع الأأيت ميك أ
أ املس أ لة فق أ
لشأأط االحت أأان رأأا هعأأوى ج ائيأأة أو ألسأأباب أخأأرى مأ أجأأي نفأأي املسأأؤولية ا ائيأأة ،الأأيت
ستعاَل مرحلة الحقةي

__________

( )284اتفاقيأأة االختفأأاد القسأأري ،احلاشأأية  229أعأأال ي وتأ املأأاهة  )2(1علأ " :ال أأوث التأ رع ةأ ي اأأر اسأأتث ائي
ان ،سواد تعلق األمر غالأة حأرب أو التهديأد ةانأدالع حأرب ،أو ةانعأداو االسأتقرار السياسأي الأداخلي ،أو ة يأة
حالة استث اد أخرى ،لتربير االختفاد القسري"ي
( )285اتفاقية البلدان األمريكية لق ع التع يب واملعاقبة عليه ،احلاشية  236أعال ي ت املاهة  5عل " :ال وث التأ رع
ةوجأ أ أأوه اأ أ أأرو مثأ أ أأي حالأ أ أأة احلأ أ أأرب ،أو التهديأ أ أأد ةأ أ أأاحلرب ،أو حالأ أ أأة احلصأ أ أأار أو الة أ أ أوارئ ،أو االضأ أ أأةراةات
أو الص أراعات الداخليأأة  ،أو تعليأأق الع أأي ةالض أ انات الدسأأتورية ،أو عأأدو االسأأتقرار السياسأأي الأأداخلي ،أو غأأري
ك لك م حاالت الةوارئ أو الكوارث العامة أو التسليم ةه ربر رمية التع يب"ي
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