A/71/10

الفصل السابع
الجرائم اد اةنسانية
ألف -مقدمة
 -77ق أأررت اللج أأةل يف دورهت أأا السادس أأة والس أأتني ()2014ل ددراج موض أأوع "اةأ أرائم ض أأد
اإلنسأ أأانية" يف سرنأ أأامج ع لهأ أأا وعي أ أأت السأ أأيد شأ أأون دو مأ أأرييف مقأ أأررا خاصأ أأا لل وضأ أأوع()1045و
ويف وقت الحأقل أحاطأت اة عيأة العامأةل يف الفقأرة  7مأ قرار أا  118/69املأؤرخ  10مأانون
ااول/ديس رب 2014ل سقرار اللج ة املتعلق سجدراج املوضوع يف سرنامج ع لهاو
 -78ونظرت اللج ةل يف دورهتا الساسعة والستني ()2015ل يف التقرير ااول املقد م املقرر
اخل أأاص ) (A/CN.4/680واعت أأدت سص أأفة مؤقت أأة أرسع أأة مش أأاريع مأ أواد والتعليق أأات عليه أأا()1046و
وطلبت اللج ة أيضا دىل اامانة أن تعد م مرة تقد معلومات ع ا و موجود م آليات الرصأد
التعا دية اليت قد تكون هلا أمهية سال سبة اع اهلا املقبلة سشفن ا املوضوع()1047و

باء -النظر في المواوع في الدورة الحالية
 -79يف ال أ أ أأدورة احلالي أ أ أأةل م أ أ أأان معروض أ أ أأا عل أ أ أأى اللج أ أ أأة التقري أ أ أأر الث أ أ أأاين لل ق أ أ أأرر اخل أ أ أأاص
( )A/CN.4/690وم لك م مرة م اامانة تتضأ معلومأات ع أا أو موجأود مأ آليأات الرصأد
التعا ديأأة الأأيت قأأد تكأأون هلأأا أمهيأأة سال سأأبة ل ع أأال الأأيت ستضأأطلع هبأأا ة أأة القأأانون الأأدويل يف
املس أ أأتقب )(A/CN.4/698و وق أ أأد نظ أ أأرت اللج أ أأة فيه أ أأا يف جلس أ أأاهتا م أ أ  3296دىل 3301ل
املعقودة يف الفرتة م  11دىل  19أيار/مايو )1048(2016و
 -80وت أاول املقأأرر اخلأأاص يف تقريأأر الثأأاين التجأرمي يف دطأأار القأأانون الأأوطر (الفصأ ااول)؛
ودقامأأة الواليأأة القضأأائية الوط يأأة (الفص أ الثأأاين)؛ والتحقيأأق العأأا والتعأأاون لتحديأأد ويأأة اة أأاة
امل عومني (الفص الثالث)؛ وممارسأة الواليأة القضأائية الوط يأة ع أدما يكأون اةأاين امل عأو حاضأرا
(الفصأ أ أ الراس أ أأع)؛ ومب أ أأدأ التس أ أأليم أو احملام أ أأة (الفصأ أ أ اخل أ أأامس)؛ املعامل أ أأة العادل أ أأة للج أ أأاين
امل عأ أأو (الفص أ أ السأ أأادس)؛ وسرنأ أأامج الع أ أ املقب أ أ سشأ أأفن أ أ ا املوضأ أأوع (الفص أ أ السأ أأاسع)و

__________

()1045
()1046
()1047
()1048
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الوثائق الرمسية للج عية العامةل الدورة التاسعة والستونل امللحق رقم )A/69/10( 10ل الفقرة  266و
املرجع نفس ل الدورة السبعونل امللحق رقم )A/70/10( 10ل الفقرات 117-110و
املرجع نفس ل الدورة السبعونل امللحق رقم )A/70/10( 10ل الفقرة 115و
انظأر احملاضأر املأوج ة املؤقتأة للجلسأات مأ  3296دىل ( 3301الوثأائق A/CN.4/SR.3296, A/CN.4/SR.3297,
 A/CN.4/SR.3298, A/CN.4/SR.3299, A/CN.4/SR.3300 and A/CN.4/SR.3301)و
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واقرتح املقرر اخلاص ستة مشاريع مواد تقاس املسأائ املعاةأة يف الفصأول مأ ااول دىل السأادس
على التوايل()1049و
 -81ويف اةلسأ أ أأة  3301املعقأ أ أأودة يف  19أيار/مأ أ أأايو 2016ل أحالأ أ أأت اللج أ أ أأة دىل ة أ أ أأة
الصياغة مشاريع املواد 5ل و6ل و7ل و8ل و9ل و 10سالصيغة الواردة هبا يف التقرير الثاين لل قرر
اخلأ أأاصو وطلبأ أأت أيضأ أأا دىل ة أ أأة الصأ أأياغة أن ت ظأ أأر يف مسأ أأفلة املسأ أأؤولية اة ائيأ أأة ل شأ أأخاص
االعتباريني على أساس ورقة مفا ي ية يعد ا املقرر اخلاصو
 -82ويف اةلس أ أ أ أ أ أ أ أتني  3312و 3325املعق أ أ أ أ أ أ أ أأودتني يف  9ح يران/يوني أ أ أ أ أ أ أ أ  2016و21
متوو/يولي 2016ل نظرت اللج ة يف تقريري ة أة الصأياغة واعت أدت سصأفة مؤقتأة مشأاريع املأواد
م  5دىل ( 10انظر الفرع جيم 1-أدنا )و
 -83واعت أأد اللج أأة يف جلس أأتها  3341املعق أأودة يف  9آب/أغس أأطس  2016التعليق أأات
الدورة (انظر الفرع جيم 2-أدنا )و
على مشاريع املواد اليت اعتُ دت سصفة مؤقتة يف

جيم -نص مشاريع المواد المتعلقة بالجرائم اد اةنسانية التي اعتمدتها اللجنة بصفة
مؤقتة حتى اآلن
 -1نص مشاريع المواد
 -84في ا يلي نص مشاريع املواد اليت اعت دهتا اللج ة سصفة مؤقتة حىت اآلنو
المادة 1
النطاق
ت طب أأق مش أأاريع املأ أواد ال أأيت أ أ سص أأدد ا عل أأى م أأع اةأ أرائم ض أأد اإلنس أأانية
واملعاقبة عليهاو
المادة 2
التزام عام
اة أرائم ضأأد اإلنسأأانيةل س أواء ارتُكبأأت يف أوقأأات الص أراع املسأألح أ الل أأي
جرائم مبوجب القانون الدويل تتعهد الدول مب عها واملعاقبة عليهاو
__________

( )1049انظأر التقريأأر الثأاين عأ اةأرائم ضأأد اإلنسأانية ( :)A/CN.4/690مشأأروع املأادة ( 5التجأأرمي يف القأوانني الوط يأأة)؛
مشأأروع املأأادة ( 6دقامأأة االختصأأاص الأأوطر)؛ مشأأروع املأأادة ( 7التحقيأأق العأأا والتعأأاون لتحديأأد ويأأة اة أأاة
امل عأأومني)؛ مشأأروع املأأادة ( 8ممارسأأة الواليأأة القضأأائية الوط يأأة ع أأدما يكأأون اةأأاين امل عأأو حاض أرا)؛ مش أأروع
املادة ( 9مبدأ التسليم أو احملام ة)؛ ومشروع املادة ( 10املعاملة العادلة للجاين امل عو )و
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المادة 3
تعريف الجرائم اد اةنسانية
 -1اغأ أراض مش أأاريع املأ أواد ال أأيت أ أ سص أأدد ال يش أأك أي فعأ أ م أ أ
اافع أأال التالي أأة "جرمي أأة ض أأد اإلنس أأانية" م أأىت ارتك أأب يف دط أأار ج أأو واس أأع ال ط أأاق
أو م هجي موج ضد أية وعة م السكان املدنينيل وع علم ساهلجو :
(أ)

القت الع د؛

(ب)

اإلسادة؛

(ج)

االسرتقاق؛

(د)

دسعاد السكان أو ال ق القسري للسكان؛

(ه) الس أأج أو احلرم أأان الش أأديد عل أأى أي أأو آخ أأر مأ أ احلري أأة البدني أأة
مبا ال القواعد ااساسية للقانون الدويل؛
(و)

التع يب؛

(و) االغتصابل أو االستعباد اة سيل أو اإلمأرا علأى البغأاءل أو احل أ
القسريل أو التعقيم القسريل أو أي شك آخر م أشأكال الع أ اة سأي علأى مثأ
الدرجة م اخلطورة؛
(ح) اض أأطهاد أي أأة مجاع أأة حم أأددة أو أأوع حم أأدد م أ الس أأكان اس أأباب
سياسأأية أو عرقيأأة أو قوميأأة أو دث ي أأة أو ثقافيأأة أو دي يأأةل أو متعلق أأة س أأوع اة أ س عل أأى
ال حأأو املعأأر يف الفقأأرة 3ل أو اسأأباب أخأأرى م أ املسأألم عامليأأا سأأفن القأأانون الأأدويل
ال ني ال و لك في ا يتص سفي فع مشار دلي يف الفقرة أو في ا يتص ساإلسأادة
اة اعية أو جرائم احلرب؛
(ط)

االختفاء القسري ل شخاص؛

(ي)

جرمية الفص الع صري؛

(ك) اافعأأال الالدنسأأانية ااخأأرى ات الطأأاسع امل اثأ الأأيت تتسأأبب ع أأدا
يف معاناة شديدة أو يف أ ى خطري يلحق ساةسم أو سالصحة العقلية أو البدنيةو
-2

لغرض الفقرة :1

تعر عبارة " جو موج ضد أية وعة م السكان املدنيني" هنجا
(أ)
سلوميا يتض االرتكاب املتكرر ل فعال املشار دليها يف الفقرة  1ضد أية وعة مأ
السكان املدنينيل ع ال سسياسة دولة أو م ظ ة تقضي سارتكاب ا اهلجو ل أو تع يأ ا
هل السياسة؛
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(ب) تشأ "اإلسأأادة" تع أأد فأأرض أحأوال معيشأأيةل مأ سي هأأا احلرمأأان مأ
احلصول على الطعا والدواءل سقصد د الك ج ء م السكان؛
(ج) يعر "االسرتقاق" ممارسة أي م السلطات املرتتبة علأى حأق امللكيأةل
أو أ السأألطات مجيعهأأال علأأى شأأخص مأأال مبأأا يف لأأك ممارسأأة أ السأألطات يف
سبي االجتار سااشخاصل وال سي ا ال ساء وااطفال؛
(د) يع أأر "دسع أأاد الس أأكان أو ال ق أ القس أأري للس أأكان" نق أ ااش أأخاص
املع يني قسرا م امل طقة اليت يوجدون فيها سصأفة مشأروعةل سأالطرد أو سأفي فعأ قسأري
آخرل دون مربرات يس ح هبا القانون الدويل؛
(ه) يع أأر "التعأ أ يب" تع أأد دحل أأاق أمل ش أأديد أو معان أأاة ش أأديدةل سأ أواء
س أأدنيا أو عقلي أأال سش أأخص موج أأود حت أأت دشأ أرا امل أأتهم أو س أأيطرت ل ولك أ ال يشأ أ
التع يب أي أمل أو معاناة ي ج ان فحسب ع عقوسات قانونيأة أو يكونأان جأ ءا م هأا
أو نتيجة هلا؛
(و) يعر "احل القسري" دمرا املرأة على احل قسرا وعلى الوالدة غأري
املش أأروعة سقص أأد الت أأفثري عل أأى التك أأوي العرق أأي اي أأة وع أأة م أ الس أأكان أو ارتك أأاب
انتهامات خطرية أخرى للقأانون الأدويلو وال نأوو سأفي حأال تفسأري أ ا التعريأ علأى
و ميس القوانني الوط ية املتعلقة ساحل ؛
(و) يع أأر "االض أأطهاد" حرم أأان مجاع أأة م أ الس أأكان أو أأوع الس أأكان
حرمانا متع دا وشديدا م احلقوق ااساسية مبأا أال القأانون الأدويلل و لأك سسأبب
وية اة اعة أو اجمل وع؛
(ح) تعر "جرمية الفص الع صأري" أيأة أفعأال ال دنسأانية متاثأ يف طاسعهأا
اافعأأال املشأأار دليهأأا يف الفقأأرة  1وترتكأأب يف سأأياق نظأأا مؤسسأأي قوام أ االضأأطهاد
امل هجي والسيطرة امل هجيأة مأ جانأب مجاعأة عرقيأة واحأدة دواء أيأة مجاعأة أو مجاعأات
عرقية أخرىل وترتكب س ية اإلسقاء على لك ال ظا ؛
(ط) يعر "االختفاء القسري ل شخاص" دلقاء القبض على أي أشخاص
أو احتجأأاو م أو اختطأأافهم م أ قب أ دولأأة أو م ظ أأة سياسأأيةل أو سأأج ن أو دعأأم م هأأا
هلأ ا الفعأ أو سسأأكوهتا عليأ ل مث رفضأأها اإلقأرار حبرمأأان أأؤالء ااشأأخاص مأ حأريتهم
أو دعطأأاء معلومأأات عأ مصأأري م أو عأ أمأأام وجأأود مل هبأأد حرمأأاهنم مأ محايأأة
القانون لفرتة وم ية طويلةو
 -3لغأأرض مشأأروع املأأادة الأ ي أ سصأأدد ل مأ املفهأأو أن تعبأأري "نأأوع
اةأ أ س" يش أأري دىل اة س أأنيل الأ أ مر واانث أأىل يف دط أأار اجملت أأعو وال يش أأري تعب أأري "ن أأوع
اة س" دىل أي معا آخر ال لكو
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 -4ال أ مشأأروع املأأادة ال أ ي أ سصأأدد سأأفي تعري أ أوسأأع يأأرد يف
صك دويل أو يف قانون وطرو
المادة 4
ارلتزام بالمنع
 -1تلت أ مأ أ دول أأة مب أأع اة أرائم ض أأد اإلنس أأانيةل وفق أأا للق أأانون ال أأدويلل
ال سي ا سالوسائ التالية:
دجأراءات تشأريعية أو دداريأأة أو قضأأائية أو أي دجأراءات أخأأرى فعالأأة
(أ)
مل ع اةرائم ضد اإلنسانية يف أي دقليم يقع حتت واليتها القضائية أو حتت سيطرهتا؛
(ب) التعأأاون مأأع الأأدول ااخأأرى وامل ظ أأات احلكوميأأة الدوليأأة املع يأأة وأي
م ظ ات أخرىل حسب االقتضاء؛
 -2ال نأأوو التأ رع سفيأأة ظأأرو اسأأتث ائية أيأأا مانأأتل سأواء أمانأأت أ
الظ أأرو ص أراعا مس أألحا أو ع أأد اس أأتقرار سياس أأي داخل أأي أو أي حال أأة م أ ح أأاالت
الطوارئ العامة ااخرىل م ربر للجرائم ضد اإلنسانية()1050و
المادة 5
التجريم بموجب القانون الوطني
 -1تتخ مأ دولأة التأداسري الالومأة لضأ ان اعتبأار اةأرائم ضأد اإلنسأانية
جرائم يف قانوهنا اة ائيو
-2
يف قانوهنا اة ائي:
(أ)
(ب)

تتخأ مأ دولأأة التأأداسري الالومأأة لضأ ان اعتبأأار اافعأأال التاليأأة جأرائم
ارتكاب جرمية ضد اإلنسانية؛
والشروع يف ارتكاب

اةرمية؛

(ج) واامأ أأر سارتكأ أأاب أ أ اةرميأ أأة أو سالشأ أأروع يف ارتكاهبأ أأال أو احلأ أأث
أو احل أأض أو اإلعان أأة أو التحأ أريض عل أأى ل أأكل أو املس أأاعدة أو املس أأامهة سأ أفي طريق أأة
أخرى يف لك؛
-3
قانوهنا اة ائي:

__________

يتح أ أ القائ أأد العس أأكري أو الش أأخص ال أ أ ي يق أأو فعلي أأا سفع أأال
(أ)
القائد العسكري املسؤولية اة ائية عأ اةأرائم ضأد اإلنسأانية الأيت ترتكبهأا قأوات ضأع

( )1050ي اقش موضع
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إلمرت وسيطرت الفعليتنيل أو ضأع لسألطت وسأيطرت الفعليتأنيل حسأب احلالأةل نتيجأة
القوات ممارسة سلي ةل د ا:
لعد ممارسة سيطرت على
''1

مأأان ل أأك القائ أأد العس أأكري أو الش أأخص ق أأد عل أأمل أو يف أأرتض أن
يعل أأمل سس أأبب الظ أأرو الس أأائدة يف ل أأك احل أأنيل أن أ أ القأ أوات
ترتكب اةرائم أو توشك على ارتكاهبا؛

''2

ومل يتخ أ لأأك القائأأد العسأأكري أو الشأأخص مجيأأع التأأداسري الالومأأة
واملعقول أ أأة يف ح أ أأدود س أ أألطت مل أ أأع أو ق أ أأع ارتك أ أأاب أ أ أ اةأ أ أرائم
أو لعرض املسفلة على السلطات املختصة للتحقيق واملقاضاةو

(ب) في أأا يتصأ أ سعالق أأة الأ أرئيس وامل أأرؤوس غ أأري الأ أوارد وص أأفها يف الفق أأرة
الفرعيأأة (أ)ل يتح أ الأرئيس املسأأؤولية اة ائيأأة عأ اةأرائم ضأأد اإلنسأأانية الأأيت يرتكبهأأا
مرؤوسون ضعون لسلطت وسيطرت الفعليتنيل نتيجأة لعأد ممارسأة سأيطرت علأى أؤالء
املرؤوسني ممارسة سلي ةل د ا:
''1

مان الأرئيس قأد علأم أن مرؤوسأي يرتكبأون أ اةأرائم أو يوشأكون
على ارتكاهبا أو جتا ع وعي معلومات تشري دىل لك سوضوح؛

''2

وتعلقأأت اة أرائم سفنشأأطة ت أأدرج يف دطأأار مسأأؤولية ال أرئيس وسأأيطرت
الفعليتني؛

''3

ومل يتخ الرئيس مجيع التداسري الالومة واملعقولة يف حدود سألطت مل أع
أو ق أأع ارتك أأاب أ أ اة أ أرائم أو لع أأرض املس أأفلة عل أأى السأ أألطات
املختصة للتحقيق واملقاضاةو

 -4تتخأ مأ دولأأة التأداسري الالومأأة لضأ ان عأد اعتبأأار ارتكأأاب دحأأدى
اةرائم املشار دليها يف مشروع املادة ا امتثاال امر م حكومة أو رئيسل سواء أمانا
عسكريني أ مدنينيل ع را إلعفاء املرؤوس م املسؤولية اة ائية يف قانوهنا اة ائيو
 -5تتخ أ م أ دولأأة التأأداسري الالومأأة لض أ ان عأأد سأأقوط اة أرائم املشأأار
دليها يف مشروع املادة ا سالتقاد يف قانوهنا اة ائيو
 -6تتخ أ م أ دولأأة التأأداسري الالومأأة لض أ ان املعاقبأأة علأأى اة أرائم املشأأار
دليها يف مشروع املادة ا سعقوسات مالئ ة يف قانوهنا اة ائي تفخ يف االعتبار طاسعها
اةسيمو
 -7تتخأ أ مأ أ دول أأةل ر أأا سفحك أأا قانوهن أأا ال أأوطرل دجأ أراءات حس أأب
االقتضأأاء مأ أجأ حتديأأد مسأأؤولية ااشأأخاص االعتبأأاريني عأ اةأرائم املشأأار دليهأأا يف
مشأأروع امل أأادة أ او ور أأا ساملب أأادئ القانوني أأة للدول أأةل ق أأد تك أأون مس أأؤولية ااش أأخاص
ج ائية أو مدنية أو دداريةو
االعتباريني
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المادة 6
إقامة ار تصا

الوطني

 -1تتخ م دولة التداسري الالومة إلقامة اختصاصها على اةرائم املشأار
دليها يف مشروع املادة 5ل يف احلاالت التالية:
ع دما تُرتكب اةرمية يف أي دقليم خاضع لواليتها أو على منت سأف
(أ)
أو طائرات مسجلة يف تلك الدولة؛
(ب) ع أدما يكأأون الشأأخص املأدعى ارتكاسأ اةرميأأة مأ رعايأأا تلأأك الدولأأة
أول د ا رأت الدولأأة لأأك م اسأأبال شخصأأا عأأدمي اة سأأية مكأأان دقامتأ املعتأأاد يف دقلأأيم
تلك الدولة؛
م اسباو

(ج)

ع أأدما تكأأون الضأأحية م أ رعايأأا تلأأك الدول أةل د ا رأت الدولأأة لأأك

 -2تتخ م دولة أيضأا التأداسري الالومأة إلقامأة اختصاصأها علأى اةأرائم
املشأار دليهأا يف مشأأروع املأادة  5يف احلأأاالت الأيت يكأأون فيهأا الشأأخص املأدعى ارتكاسأ
اةرميأأة موجأأودا يف أي دقلأأيم خاضأأع لواليتهأأال مأأا مل تسأألم أ ا الشأأخص وفقأأا ملشأأاريع
املواد و
دون ممارسة الدولة أي شك م أشأكال
 -3ال حتول مشاريع املواد
االختصاص اة ائي امل صوص عليها يف قانوهنا الوطرو
المادة 7
التحقيق
تض م دولة قيا سلطاهتا املختصة سججراء حتقيق عاج ون ي مأىت ُوجأدت
أس أأباب معقول أأة ت أأدعو دىل االعتق أأاد أن أفع أأاال تش أأك ج أرائم ض أأد اإلنس أأانية ارتُكب أأت
أو تُرتكب يف أي دقليم ضع لواليتهاو
المادة 8
التدابير األولية الواجاب اتفاذهاا عنادما يكاون الشافص المادعى ارتكابا الجريماة
موجودا
 -1مأأىت تولأأدت لأأدى دولأأة الق اعأأةل سعأأد دراسأأة املعلومأأات املت أوافرة هلأأال
سفن الظرو تربر احتجاو شخص يُدعى أنأ ارتكأب أي جرميأة مشأار دليهأا يف مشأروع
املأأادة  5ويكأأون موجأأودا يف اإلقلأأيم اخلاضأأع لواليتهأأا فعليهأأا أن تقأأو ساحتجأأاو أو أن
تتخ أي تداسري قانونية أخرى لض ان وجود فيهاو ويكون االحتجاو والتداسري القانونية
ااخأأرى متوافقأأة ونصأأوص القأأانون يف تلأأك الدولأأةل علأأى أال يسأأت ر احتجأأاو الشأأخص
دال لل دة الالومة للت ك م دقامة دعوى ج ائية أو السري سججراءات التسليمو
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-2

تقو

الدولة فورا سججراء حتقيق أويل يف الوقائعو

 -3لدى قيا دولأة مأال ع أال مبشأروع املأادة أ ال ساحتجأاو شأخص مأال
عليه أأا أن ط أأر عل أأى الف أأور ال أأدول املش أأار دليه أأا يف الفق أأرة  1مأ أ مش أأروع امل أأادة 6ل
ساحتجاو ا الشخص وسالظرو اليت تربر احتجاو و وعلى الدولة الأيت جتأري التحقيأق
ااويل امل صأأوص عليأ يف الفقأأرة  2مأ مشأأروع املأأادة أ ا أن تبلأأغ فأأورا الأأدول املأ مورة
س تائج التحقيق وأن توضح ما د ا مانت ت وي ممارسة اختصاصهاو
المادة 9

مبدأ التسليم أو المحاكمة
عل أأى الدول أأة ال أأيت يك أأون الش أأخص امل أأدعى ارتكاسأ أ اةرمي أأة موج أأودا يف دقل أأيم
خاضع لواليتها أن تعرض القضأية علأى سألطاهتا املختصأة سقصأد احملام أةل مأا مل تسألم
لأ أأك الشأ أأخص دىل دولأ أأة أخأ أأرى أو دىل حمك أ أأة ج ائيأ أأة دوليأ أأة خمتصأ أأة .وعلأ أأى أ أ
السلطات أن تتخ قرار ا س فس الطريقأة الأيت يأتم فيهأا ا أا القأرار خبصأوص أي جرميأة
أخرى خطرية الطاسع مبوجب قانون تلك الدولةو

المادة 10
المعاملة العادلة للشفص المدعى ارتكاب الجريمة
 -1تُكف اي شخص تُتخ حبقأ دجأراءات في أا يتعلأق سجحأدى اةأرائم
املشأأار دليهأأا يف مشأأروع املأأادة  5املعاملأأة العادلأأة يف مجيأأع مراحأ اإلجأراءات القانونيأأةل
مبا يف لك احملام ة العادلةل واحل ايأة الكاملأة حلقوقأ يف دطأار القأانون الأوطر والقأانون
الدويل واجح التطبيقل مبا يف لك قانون حقوق اإلنسانو
-2
الدولة اليت حي

اي شخص يكون مسجونا أو متحفظا علي أو حمتج ا يف دولة غري
ج سيتها احلق يف:

أن يتص دون تفخري سفقرب ممث خمأتص للدولأة أو الأدول الأيت يكأون
(أ)
لأأك الشأأخص مأ رعايا أأا أو الدولأأة الأأيت حيأأق هلأأا لسأأبب آخأأر محايأأة حقوقأ ل أول دن
مان عدمي اة سيةل الدولة اليت تكون مستعدة حل اية حقوق لأك الشأخص س أاء علأى
طلب م ؛
(ب)

وأن ي ور ممث لتلك الدولة أو الدول؛

(ج)

وأن يتم دعالم دون تفخري حبقوق يف دطار

الفقرةو

متارس احلقوق املشار دليها يف الفقرة  2وفقا لقوانني وأنظ ة الدولة الأيت
-3
َ
يوجد الشخص يف دقليم خاضع لواليتهأال سشأرط أن متكأ القأوانني واانظ أة املأ مورة مأ
دع ال ااغراض املتوخاة م م ح احلقوق مبوجب الفقرة  2دع اال تاماو
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 -2نص مشاريع المواد والتعليقاث عليها التي اعتمدتها اللجنة بصفة مؤقتة فاي دورتهاا الثامناة
والستين
 -85يُست سأخ أدنأا نأص مشأاريع املأواد والتعليقأأات عليهأا الأيت اعت أدهتا اللج أة سصأفة مؤقتأأة
يف دورهتا الثام ة والستنيو
الجرائم اد اةنسانية
المادة 5
التجريم بموجب القانون الوطني
 -1تتخ مأ دولأة التأداسري الالومأة لضأ ان اعتبأار اةأرائم ضأد اإلنسأانية
جرائم يف قانوهنا اة ائيو
-2
يف قانوهنا اة ائي:
(أ)
(ب)

تتخأ مأ دولأأة التأأداسري الالومأأة لضأ ان اعتبأأار اافعأأال التاليأأة جأرائم
ارتكاب جرمية ضد اإلنسانية؛
والشروع يف ارتكاب

اةرمية؛

(ج) واامأ أأر سارتكأ أأاب أ أ اةرميأ أأة أو سالشأ أأروع يف ارتكاهبأ أأال أو احلأ أأث
أو احل أأض أو اإلعان أأة أو التحأ أريض عل أأى ل أأكل أو املس أأاعدة أو املس أأامهة سأ أفي طريق أأة
أخرى يف لك؛
-3
قانوهنا اة ائي:

تتخ م دولة أيضا التداسري الالومة لض ان اعتبأار مأا يلأي جأرائم يف

يتح أ أ القائ أأد العس أأكري أو الش أأخص ال أ أ ي يق أأو فعلي أأا سفع أأال
(أ)
القائد العسكري املسؤولية اة ائية عأ اةأرائم ضأد اإلنسأانية الأيت ترتكبهأا قأوات ضأع
إلمرت وسيطرت الفعليتنيل أو ضأع لسألطت وسأيطرت الفعليتأنيل حسأب احلالأةل نتيجأة
القوات ممارسة سلي ةل د ا:
لعد ممارسة سيطرت على

316

''1

مان لك القائد العسكري أو الشخص قأد علأمل أو يفأرتض أن يعلأمل
سسأبب الظأرو السأأائدة يف لأك احلأنيل أن أ القأوات ترتكأب أ
اةرائم أو توشك على ارتكاهبا؛

''2

ومل يتخأ أ ل أأك القائ أأد العس أأكري أو الش أأخص مجي أأع الت أأداسري الالوم أأة
واملعقولأأة يف حأأدود سأألطت مل أأع أو ق أأع ارتكأأاب أ اةأرائم أو لعأأرض
املسفلة على السلطات املختصة للتحقيق واملقاضاةو
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(ب) في أأا يتصأ أ سعالق أأة الأ أرئيس وامل أأرؤوس غ أأري الأ أوارد وص أأفها يف الفق أأرة
الفرعيأأة (أ)ل يتح أ الأرئيس املسأأؤولية اة ائيأأة عأ اةأرائم ضأأد اإلنسأأانية الأأيت يرتكبهأأا
مرؤوسون ضعون لسلطت وسيطرت الفعليتنيل نتيجأة لعأد ممارسأة سأيطرت علأى أؤالء
املرؤوسني ممارسة سلي ةل د ا:
''1

مأأان ال أرئيس ق أأد علأأم أن مرؤوس أأي يرتكب أأون أ اة أرائم أو يوش أأكون
على ارتكاهبا أو جتا ع وعي معلومات تشري دىل لك سوضوح؛

''2

وتعلق أأت اة أ أرائم سفنش أأطة ت أ أأدرج يف دط أأار مسأ أأؤولية ال أ أرئيس وسأ أأيطرت
الفعليتني؛

''3

ومل يتخ أ ال أرئيس مجيأأع التأأداسري الالومأأة واملعقولأأة يف حأأدود سأألطت مل أأع
اةرائم أو لعرض املسأفلة علأى السألطات املختصأة
أو ق ع ارتكاب
للتحقيق واملقاضاةو

 -4تتخأ مأ دولأأة التأداسري الالومأأة لضأ ان عأد اعتبأأار ارتكأأاب دحأأدى
اةرائم املشار دليها يف مشروع املادة ا امتثاال امر م حكومة أو رئيسل سواء أمانا
عسكريني أ مدنينيل ع را إلعفاء املرؤوس م املسؤولية اة ائية يف قانوهنا اة ائيو
 -5تتخ أ م أ دولأأة التأأداسري الالومأأة لض أ ان عأأد سأأقوط اة أرائم املشأأار
دليها يف مشروع املادة ا سالتقاد يف قانوهنا اة ائيو
 -6تتخ أ م أ دولأأة التأأداسري الالومأأة لض أ ان املعاقبأأة علأأى اة أرائم املشأأار
دليها يف مشروع املادة ا سعقوسات مالئ ة يف قانوهنا اة ائي تفخ يف االعتبار طاسعها
اةسيمو
 -7تتخأ أ مأ أ دول أأةل ر أأا سفحك أأا قانوهن أأا ال أأوطرل دجأ أراءات حس أأب
االقتضأأاء مأ أجأ حتديأأد مسأأؤولية ااشأأخاص االعتبأأاريني عأ اةأرائم املشأأار دليهأأا يف
مشأأروع امل أأادة أ او ور أأا ساملب أأادئ القانوني أأة للدول أأةل ق أأد تك أأون مس أأؤولية ااش أأخاص
ج ائية أو مدنية أو دداريةو
االعتباريني
التعليق
( )1حيدد مشروع املادة  5التداسري املختلفة اليت نب على م دولأة ا ا أا يف دطأار قانوهنأا
اة أائي لضأ ان اعتبأأار اةأرائم ضأأد اإلنسأانية داخلأة يف عأأداد اةأرائمل والسأأتبعاد أي دفأاع ع هأأا
ساعتبار ا ت فيأ ا اوامأر صأادرة عأ رئأيس أعلأى أو ساعتبار أا قأد سأقطت سالتقأاد ل وللأ ص علأى
ج اءات مالئ ة تت اسب مأع الطأاسع اخلطأري هلأ اةأرائمو وال سأد مأ ا أا تأداسري مأ أ ا ال أوع
مأ أجأ التطبيأأق السأليم ملشأأاريع املأواد الالحقأأة املتعلقأة سجقامأأة وممارسأة االختصأأاص علأى اة أأاة
املدَّعى ارتكاهبم هلاو
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ض ان اعتبار "اةرائم ضد اإلنسانية" جرائم يف القانون اة ائي الوطر
( )2س ألّ ت احملك أأة العسأأكرية الدوليأأة يف نأأورميبريغ سفمهيأأة معاقبأأة ااف أراد لقيأأامهمل يف مجلأأة
أمأأورل سارتكأأاب ج أرائم ضأأد اإلنسأأانية و لأأك ع أأدما مأأرت أن "اة أرائم املرتكبأأة ضأأد القأأانون
الأأدويل د أأا يرتكبهأأا أف أرادل ال ميانأأات أأردةل وال ميكأ دنفأأا أحكأأا القأأانون الأأدويل دال مبعاقبأأة
اافأراد الأ ي يرتكبأأون تلأأك اةأرائم"()1051و وقأأد جأأاء يف "مبأأادئ القأأانون الأأدويل املعأأرت هبأأا يف
ال ظ أأا ااساس أأي حملك أأة ن أأورميبريغ ويف حك أأم احملك أأة"ل و أأي املب أأادئ ال أأيت أع أأدهتا اللج أأة يف
ع أأا 1950ل أن "أي ش أأخص يرتك أأب فع أأال م أ اافع أأال ال أأيت تش أأك جرمي أأة مبوج أأب الق أأانون
الدويل يكون مسؤوال ع ا الفع وعرضأة للعقوسأة"()1052و م أا أن ‘اتفاقيأة عأد تقأاد جأرائم
احلرب واةرائم املرتكبة ضأد اإلنسأانية‘ الأيت ُوضأعت يف عأا  1968تأ ص يف ديباجتهأا علأى أن
"العقاب الفعال ووو على اةرائم املرتكبة ضد اإلنسانية ع صر مهم يف م أع أ اةأرائمل ومحايأة
حقوق اإلنسان واحلريات ااساسيةل وتشجيع الثقةل وتع ي التعأاون في أا سأني الشأعوب وتشأجيع
السال واام الدوليني"()1053و وتؤمد ديباجة نظأا رومأا ااساسأي علأى أن "أخطأر اةأرائم الأيت
تثري قلق اجملت ع الدويل سفسر نب أال متر دون عقأاب وأنأ نأب ضأ ان مقاضأاة مرتكبيهأا علأى
و فعال م خالل تداسري على الصعيد الوطر وم لك م خالل تع ي التعاون الدويل"()1054و
( )3وقد اعت د مثري م الدول قوانني سشفن اةرائم املرتكبأة ضأد اإلنسأانية تأ ص يف نظامهأا
اةرائمو ومان نظا روما ااساسيل سصورة خاصةل مصدر دهلا
الوطر على املقاضاة سشفن
لس أو ت قيح عدد م القوانني الوط ية املتعلقة ساةرائم املرتكبة ضد اإلنسأانية والأيت تع ِّأر أ
اةرمية امل صأوص عليأ يف املأادة  7مأ نظأا
اةرائم ستعريفات مطاسقة أو مماثلة جدا لتعري
روم أأا ااساس أأيو ويف الوق أأت نفسأ أ ل اعت أأد مث أأري مأ أ ال أأدول قأ أوانني وط ي أأة تلأ أ ل يف سع أأض
ااحيان اختالفا مبريال ع التعري امل صوص علي يف املادة  7امل مورةو وعالوة على لكل فجن
دوال أخ أ أأرى م أ أأع ل أ أأك مل تعت أ أأد أي ق أ أأانون وط أ أأر سش أ أأفن اةأ أ أرائم املرتكب أ أأة ض أ أأد اإلنس أ أأانيةو
__________

()1051

Judgment of 30 September 1946, in Trial of the Major War Criminals Before the International

( Military Tribunal (Nuremberg 14 November 1945-1 October 1946), vol. 22 (1948), p. 466احلكأم
الص أأادر يف  30أيلول/س أأبت رب 1946ل يف حمام أأة رم أأي احل أأرب الرئيس أأيني أم أأا احملك أأة العس أأكرية الدولي أأة
(نورميبريغل  14تشري الثاين/نوف رب  1-1945تشري ااول/أمتوسر ))1946و
( )1052حولي أ أأة ووو 1950ل اجملل أ أأد الث أ أأاينل الوثيق أ أأة A/1316ل اةأ أ أ ء ثالث أ أأا ()Part IIIل الص أ أأفحة ( 374مأ أ أ الأ أ أ ص

اإلنكلي ي)ل الفقرة ( 97املبدأ ااول)و
(‘ )1053اتفاقيأة عأد تقأاد جأرائم احلأرب واةأرائم املرتكبأة ضأد اإلنسأانية‘ ( Convention on the Non-Applicability
of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes Against Humanity (New York, 26 November
United Nations, Treaty Series, vol. 754, No. 10823, p. 73

))1968),و ومانأأت أ االتفاقيأأةل يف

آب/أغسطس 2016ل تضم  55دولة طرفاو
( )1054نظ أأا روم أأا ااساس أأي لل حك أأة اة ائي أأة الدولي أأةل (روم أأال  17متوو/يوليأ أ )1998ل اام أأم املتح أأدةل وع أأة
املعا أدات ( Rome Statute of the International Criminal Court (Rome, 17 July 1998), United
)Nations, Treaty Series, vol. 2187, No. 38544, p. 3و
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الأدول قأوانني ج ائيأة وط يأة تأ ص علأى العقأاب سشأك مأ ااشأكال
وعادة ما يكون لدى
على مثري م اافعال الفردية اليت رمبا تشك ل يف ظ ظرو معي ةل جرائم ضأد اإلنسأانيةل مثأ
القت أ أو التع أ يب أو االغتصأأاب()1055و ومأأع لأأكل مل جتأ ِّأر أ الأأدول اة أرائم املرتكبأأة ض أد
اإلنسانية سصأفتها أ ل وقأد حتُأول أ الثغأرة دون مقاضأاة ومعاقبأة مأرتكح أ ا السألوك مبأا يف
لك دن ال عقوسات هبم تت اسب مع خطورة اةرميةو
( )4أمأ أ أأا اتفاقيأ أ أأة م ا ضأ أ أأة التع أ أ أ يب وغأ أ أأري م أ أ أ ضأ أ أأروب املعاملأ أ أأة أو العقوسأ أ أأة القاسأ أ أأية
أو الالدنسانية أو املهي ة لعا 1984ل فت ص يف الفقرة  1م املادة  4على أن "تض م دولة
طأر أن تكأون مجيأع أع أال التعأ يب جأرائم مبوجأب قانوهنأا اة أائي"()1056و وقأد شأدَّدت ة أأة
م ا ضأأة التعأ يب علأأى أمهيأأة الوفأأاء هبأ ا االلتأ ا سغيأأة جتّأأب التباي أأات احملت لأأة سأأني تعريأ أ
اةرمية م ا يرد يف االتفاقية وتعريفها م ا يرد يف القانون الوطر:
"وتأأؤدي الت اقضأأات اخلطأأرية سأأني التعري أ احملأأدد يف االتفاقيأأة و لأأك ال أوارد يف
القانون احمللي دىل ثغرات فعلية أو حمت لأة تتأيح دمكانيأة اإلفأالت مأ العقأابو ورغأم أن
الصأأيغة املسأأتخدمة لتعري أ التع أ يب قأأد تكأأون يف سعأأض احلأأاالت مماثلأأة للصأأيغة الأأيت
تستخدمها االتفاقيةل فجن املعأا قأد يُقيَّأد مبوجأب القأانون احمللأي أو سالتفسأري القضأائيل
وسالتايلل فجن اللج ة تدعو مأ دولأة مأ الأدول ااطأرا دىل ضأ ان التأ ا مجيأع أجهأ ة
حكومتها سالتعري امل صوص علي يف االتفاقية لغرض حتديد الت امات الدولة"()1057و
__________

( )1055انظأأر احلكأأم الصأأادر سشأأفن اس أتئ ا مأأوت ديف أوار املقأ َّأد ضأأد احلكأأم الصأأادر ع أ احملك أأة الت هيديأأة ااوىل
املؤرخ  11مانون ااول/ديس رب  2014واملع ون "القرار الصادر سشفن طع مأوت ديفأوار علأى مقبوليأة القضأية
املرفوعة ضأد سأي ون غبأاغبو"ل (of Pre-Decisiontheagainstd’IvoireCôteofAppealtheonJudgment
 the to challenge d’Ivoire’s Côte on “Decision entitled 2014 December 11 of I ChamberTrial
Gbagbo”, Appeals Chamber, No. ICC-02/11-01/12 OASimoneagainstcasetheofadmissibility
(27 May 2015) (finding that a national prosecution for the ordinary domestic crimes of disturbing
the peace, organizing armed gangs and undermining State security was not based on substantially
the same conduct at issue for alleged crimes against humanity of murder, rape, other inhumane
acts and persecution). Available from www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2015_06088.PDF

))(accessed 22 June 2016و
( )1056اتفاقيأأة م ا ضأأة التعأ يب وغأأري مأ ضأأروب املعاملأأة أو العقوسأأة القاسأأية أو الالدنسأأانية أو املهي أأة (نيويأأوركل 10
وعأة املعا أدات ( (New York, 10 December 1984),
مأانون ااول/ديسأ رب )1984ل اامأم املتحأدةل
( )United Nations, Treaty Series, vol. 1465, No. 24841, p. 85يُطلأق عليهأا في أا يلأيل "اتفاقيأة م ا ضأة
التع يب")و
( )1057انظأأر ة أأة م ا ضأأة التعأ يبل التعليأأق العأأا رقأأم )2007(2ل الفقأأرة 9ل الأوارد يف :الوثأأائق الرمسيأأة للج عيأأة العامأأةل
الأأدورة الثالثأأة والسأأتونل امللحأأق رقأأم )A/63/44( 44ل املرفأأق السأأادس؛ انظأأر أيضأأا :ة أأة م ا ضأأة التعأ يبل املرجأأع
نفس ل الدورة الثام ة واخل سونل امللحق رقم )A/58/44( 44ل الفص الثالأثل ال ظأر يف التقأارير املقدمأة مأ الأدول
ااطرا مبوجب املادة  19م االتفاقيةل سلوفي يال الفقرة (115أ)ل وسلجيكال الفقرة 130و
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الثغرات في ا يتعلق ساةرائم ضد اإلنسانيةل ت ص الفقأرة 1
( )5ولل ساعدة على جتّب
م مشروع املادة  5على أن تتخ م دولة التداسري الالومة لض ان اعتبار اةرائم ضد اإلنسأانية
ج أرائم يف قانوهنأأا اة أأائيو مث دن الفق أرتني  2و 3م أ مشأأروع املأأادة ( 5اللتأأني جتأأري م اقشأأته ا
جتر طُرقا معي ة قأد يتخأ ا أشأخاص طبيعيأون وسأيلة الرتكأاب
أدنا ) تُل مان الدولة م لك سفن َّ
اةرائمو
( )6وس أأال ظر دىل ورود تعري أ أ ملص أأطلح "اة أ أرائم ض أأد اإلنس أأانية" يف الفق أ أرات  1دىل  3م أ أ
مشأأروع املأأادة 3ل فأأجن االلت أ ا امل صأأوص علي أ يف الفقأأرة  1م أ مشأأروع املأأادة  5يتطلأأب وجأأوب
اعتبأأار اة أرائم ضأأد اإلنسأأانية ج أرائم يف الق أوانني اة ائيأأة الوط يأأة للدولأأةو وسي أأا قأأد حتأأدث سعأأض
حاالت اخلأروج عأ اللغأة احملأددة للفقأرات  1دىل  3مأ مشأروع املأادة 3ل لكأي تُؤخأ يف احلسأبان
املسائ املصطلحية أو املسائ ااخرى اليت ت فرد هبا أي دولة سعي هأال فأال ي بغأي أن تُسأفر حأاالت
اخلأأروج أ عأ تقييأأدات أو تغيأريات حتيأأد سدرجأأة مبأأرية عأ معأأا اةأرائم ضأأد اإلنسأأانية حسأأب
تعريفه أأا يف الفقأ أرات  1دىل  3مأ أ مش أأروع امل أأادة 3و سي أأد أن مص أأطلح "اةأ أرائم ض أأد اإلنس أأانية"
املستخد يف مشروع املادة ( 5ويف مشاريع املواد التالية) ال يش شأرط "عأد اإلخأالل" الأوارد يف
الفقأأرة  4مأ مشأأروع املأأادة 3و وسي أأا يعأأرت أ ا الشأأرط سجمكانيأأة وجأأود تعريأ أوسأأع ملصأأطلح
"اةأ أرائم ض أأد اإلنس أأانية" ي أأرد يف أي ص أأك دويل أو ق أأانون وط أأرل ف غأ أراض مش أأاريع املأ أواد أ أ
ي حصر تعري "اةرائم ضد اإلنسانية" في ا ورد يف الفقرات  1دىل  3م مشروع املادة 3و
( )7ومث أأري م أ املعا أأدات املعق أأودة يف أأاالت الق أأانون اإلنس أأاين ال أأدويل وحق أأوق اإلنس أأان
والقانون اة ائي الدويلل مث اتفاقيأة م ا ضأة التعأ يبل تتطلأب أن تكفأ الدولأة الطأر اعتبأار
السأألوك احملظأأور "جرميأأة" أو فعأأال "معاقَبأأا علي أ " مبوجأأب قانوهنأأا الأأوطرل ودن مانأأت صأأيغة أ ا
االلت ا على وج الدقة قد تتباي ()1058و وحتتوي سعض املعا داتل مث اتفاقية م ع جرمية اإلسادة

__________

( )1058انظأ أ أأرل علأ أ أأى س أ أ أأبي املثأ أ أأال :اتفاقيأ أ أأة ق أ أ أأع االسأ أ أأتيالء غ أ أ أأري املشأ أ أأروع علأ أ أأى الط أ أ أأائرات (ال أ أ أأايل  16م أ أ أأانون
ااول/ديس رب 1970ل املادة Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft (The )2
)Hague, 16 December 1970), United Nations, Treaty Series, vol. 860, No. 12325, p. 105؛ واتفاقيأة
م أأع اة أرائم املرتكبأأة ضأأد ااشأأخاص املت تعأأني حب ايأأة دولي أةل مب أ فأأيهم املوظفأأون الدسلوماسأأيونل واملعاقبأأة عليه أال
الفقرة  2م املأادة Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally ( 2
Protected Persons, including Diplomatic Agents (New York, 14 December 1973), ibid., vol. 1035,

)No. 15410, p. 167؛ واالتفاقيأأة الدوليأأة مل ا ضأأة أخ أ الر أأائ (نيويأأوركل  17مأأانون ااول/ديس أ رب )1979ل
املرجأع نفسأ ل اجمللأد 1316ل العأدد 21931ل الصأفحة 205ل املأادة International Convention Against ( 2
)the Taking of Hostages (New York, 17 December 1979), ibid., vol. 1316, No. 21931, p. 205, art. 2؛
واتفاقيأأة م ا ضأأة التع أ يب (انظأأر احلاشأأية  1056أعأأال )ل يف املأأادة 4؛ واتفاقيأأة البلأأدان اامريكيأأة مل أأع التع أ يب
واملعاقبأة عليأ ( Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture(Cartagena, 9 December
)1985), Organization of American States, Treaty Series, No. 67ل املأادة 6؛ واتفاقيأة سأالمة مأوظفي اامأم
املتحأأدة وااف أراد امل أرتبطني هبأأا (نيويأأوركل  9مأأانون ااول/ديس أ رب )1994ل اامأأم املتحأأدةل وعأأة املعا أأداتل
اجمللد 2051ل العدد 35457ل الصفحة 363ل الفقرة  2م املادة 9؛ واتفاقية البلأدان اامريكيأة املتعلقأة حبأاالت
االختفأأاء القسأأري ل شأأخاصل املأأادة الثالثأأة ( Inter-American Convention on Forced Disappearance of
Persons (Belem do Para, 9 June 1994), Organization of American States, Treaty Series, No. 68, art.
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اإلسأأادة اة اعيأأة واملعاقبأأة عليهأأا لعأأا  )1059(1948واتفاقيأأات ج يأ لعأأا )1060(1949ل علأأى
التأ ا يقضأأي سسأ "تشأريعات"ل ولكأ اللج أأة رأت أن املالئأأم االسأأتهداء ساملعا أأدات ااحأأدث
عهدال مث اتفاقية م ا ضة التع يبل م و ج يف صياغة الفقرة  1م مشروع املادة 5و
)III؛ واالتفاقيأأة الدوليأأة لق أأع اهلج أأات اإلر اسيأأة سالق اس أ ل املأأادة ( 4

International Convention for the

Suppression of Terrorist Bombings (New York, 15 December 1997), United Nations, Treaty Series,

)vol. 2149, No. 37517, p. 256؛ واالتفاقية الدولية لق ع متويأ اإلر أابل املأادة 4

( International Convention

for the Suppression of the Financing of Terrorism (New York, 9 December 1999), ibid., vol. 2178,
p. 197

)No. 38349,؛ واتفاقيأأة م ظ أأة االحتأأاد اافريقأأي سشأأفن م أأع اإلر أأاب ومكافحت أ ل املأأادة (2أ) (

OAU

[Organization ofAfrican Unity] Convention on the Prevention and Combating of Terrorism(Algiers,

)14 July 1999), ibid., vol. 2219, No. 39464, p. 179؛ وسروتومأول م أع االجتأار سااشأخاصل وخباصأة ال سأاء
وااطفأالل وق عأ واملعاقبأأة عليأ املك أ التفاقيأأة اامأم املتحأأدة ملكافحأأة اةرميأة امل ظ أأة عأأرب الوط يأةل الفقأأرة  1مأ
املأادة Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and ( 5
Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime

)(New York, 15 November 2000), ibid., vol. 2237, No. 39574, p. 319؛ واالتفاقيأة الدوليأة حل ايأة مجيأع
ااشخاص م االختفاء القسريل الفقرة  1مأ املأادة International Convention for the Protection of All ( 7

Persons from Enforced Disappearance (New York, 20 December 2006), ibid., vol. 2716, No. 48088,

)p. 3؛ واتفاقي أ أأة م ا ض أ أأة اإلر أ أأاب اخلاص أ أأة سراسط أ أأة أم أ أأم ج أ أأوب شأ أ أرقي آس أ أأيال الفق أ أأرة  1مأ أ أ امل أ أأادة التاس أ أأعة
( Association of Southeast Asian Nations Convention on Counter Terrorism (Cebu, 13 January 2007),
art. IX, para. 1, in International Instruments related to the Prevention and Suppression of

)International Terrorism, United Nations publication, Sales No. E.08.V.2 (New York, 2008), p. 336و
( )1059اتفاقي أ أأة م أ أأع جرمي أ أأة اإلس أ أأادة اة اعي أ أأة واملعاقب أ أأة عليه أ أأا (س أ أأاريسل  9م أ أأانون ااول/ديسأ أ أ رب )1948ل امل أ أأادة
اخلامسأة Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Paris, 9
December 1948), United Nations, Treaty Series, vol. 78, No. 1021, p. 277, art. Vو
( )1060اتفاقية ج يأ لتحسأني حأال اةرحأى واملرضأى سأالقوات املسألحة يف امليأدان (ج يأ ل  12آب/أغسأطس )1949
( Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed
)Forces in the Field (Geneva, 12 August 1949), ibid., vol. 75, No. 970, p. 31ل املأادة "( 49اتفاقيأة
ج ي أ أ أ ااوىل")؛ واتفاقي أ أأة ج ي أ أ أ لتحس أ أأني ح أ أأال جرحأ أ أأى ومرض أ أأى وغرق أ أأى الق أ أ أوات املس أ أألحة يف البحأ أ أأار
(ج يأ ل  12آب/أغسأطس Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of ( 1949
Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Geneva, 12 August 1949),

)ibid., No. 971, p. 85ل املأأادة "( 50اتفاقيأأة ج ي أ الثانيأأة")؛ واتفاقيأأة ج ي أ سشأأفن معاملأأة أسأأرى احلأأرب
(ج يأ ل  12آب/أغسأطس Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of ( )1949
)War (Geneva, 12 August 1949), ibid., No. 972, p. 135ل املأادة "( 129اتفاقيأة ج يأ الثالثأة")؛ واتفاقيأة
ج ي أ أ سش أأفن محاي أأة ااش أأخاص امل أأدنيني يف وق أأت احل أأرب (ج ي أ أ ل  12آب/أغس أأطس Geneva( )1949
Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Geneva, 12 August

)1949), ibid., No. 973, p. 287ل املأادة "( 146اتفاقيأة ج يأ الراسعأة")و ولالطأالع علأى التعليأق املأدون يف
عأأا  2016علأأى امل أأادة ( 49اة أ اءات اة ائيأأة) التفاقيأأة ج ي أ ااوىل (ال أ ي يُطلأأق علي أ في أأا يلأأي اس أأم:
"تعليق اللج ة الدوليأة للصأليب اامحأر يف عأا  2016علأى املأادة )"49ل انظأر اللج أة الدوليأة للصأليب اامحأر
() )International Committee of the Red Cross (ICRCعلى الراس :
www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=3ED0B7D33

BF425F3C1257F7D00589C84و
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ارتكاب جرمية ضد اإلنسانية أو الشروع يف ارتكاهبا أو املساعدة أو املسامهة يف ارتكاهبا
( )8ت ص الفقرة  2م مشروع املادة  5على أن تتخ مأ دولأة التأداسري الالومأة لضأ ان أن
ُجتَّر يف القانون الأوطر تص ّأرفات معي أة قأد يقأو أشأخاص طبيعيأون عأ طريقهأا سارتكأاب جأرائم
ضأد اإلنسأأانيةل و أ التصأأرفات سشأك حمأأدد أي :ارتكأأاب جرميأة ضأأد اإلنسأانية؛ والشأأروع يف
ارتكأأاب أ اةرميأأة؛ واامأأر سارتكأأاب أ اةرميأأة أو احلأأث أو احلأأض أو اإلعانأأة أو التحأريض
على لكل أو املساعدة أو املسامهة سفي طريقة أخرى يف لكو
( )9ويف س أأياق اة أرائم ض أأد اإلنس أأانيةل تش أأري دراس أأة استقص أأائية للص أأكوك الدولي أأة والق أوانني
الوط ية على السواء دىل أن تعا َجل أنواع (أو أ اط) خمتلفأة مأ املسأؤولية اة ائيأة الفرديأةو أوالل حت ِّ أ
جرمأت "اةأرائم ضأد اإلنسأانية" املسأؤولية اة ائيأة لشأخص "يرتكأب"
مجيع الواليات القضائية الأيت َّ
اةرميأأة (يُشأأار دلي أ أحيانأأا يف القأأانون الأأوطر س أأاالرتكاب "املباشأأر"ل أو "ارتكأأاب" الفع أ أو مأأون
الشأأخص "فأأاعال أصأأليا" يف ارتكأأاب الفع أ )و فعلأأى سأأبي املثأأالل نأأص ال ظأأا ااساسأأي حملك أأة
نأأورميبريغ علأأى أن يشأ اختصأأاص احملك أأة العسأأكرية الدوليأأة "ااشأأخاص العأأاملني لصأأاح سلأأدان
احملأأور ااورويبل أف أرادا مأأانوا أو أعضأأاء يف م ظ أأاتل ال أ ي ارتكب أوا أيأأا م أ اة أرائم التاليأأة"()1061و
()1062
وساملثأ أ ل يأ أ ص ال ظ أأا ااساس أأي لكأ أ م أ أ احملك أأة اة ائي أأة الدولي أأة ليوغوس أأالفيا الس أأاسقة
واحملك أة اة ائيأأة الدوليأأة لروانأأدا( )1063علأأى أن "الشأخص الأ ي "يرتكأأب" جرميأأة ضأأد اإلنسأأانية
"يكون مسؤوال ع ها سصفت الفردية وعرضأة للعقأاب" وعلأى أنأ "يُسأفل الشأخص ج ائيأا ويكأون
عرضة للعقأاب عأ أيأة جرميأة تأدخ يف اختصأاص احملك أة يف حأال قيأا أ ا الشأخص… [س]
ارتك أأاب أ أ اةرمي أأةل سأ أواء سص أأفت الفردي أأة أو ساالش أأرتاك م أأع ش أأخص آخ أأر"()1064و وساملثأ أ ل
__________

( )1061االتفاق املتعلأق مبقاضأاة ومعاقبأة مبأار رمأي احلأرب لقأوات احملأور ااوروسيأة (ل أدنل  8آب/أغسأطس )1945ل
ال ظأا ااساسأي حملك أة نأورميبريغ العسأكرية الدوليأة ( Agreement for the Prosecution and Punishment of
the Major War Criminals of the European Axis (London, 8 August 1945), Charter of the
art. 6, United Nations, Treaty Series, vol. 82, No. 251, p. 279

)International Military Tribunal,

(يُطلق علي في ا يلي اسم" :ال ظا ااساسي حملك ة نورميبريغ")و
( )1062ال ظأأا ااساسأأي لل حك أأة الدوليأأة ملقاضأأاة ااشأأخاص املسأأؤولني ع أ االنتهامأأات اةسأأي ة للقأأانون الأأدويل
اإلنساين املرتكبة يف دقليم يوغوسالفيا الساسقة م عا 1991ل م ا أقر لأس اامأ يف قأرار )1993(827
املأ أأؤرخ  25أيار/مأ أأايو 1993ل وم أ أأا يأ أأرد يف تقريأ أأر اامأ أأني العأ أأا املقأ أ َّأد ع أ أأال سأ أأالفقرة  2م أ أ ق أ أرار لأ أأس
اام )1993(808ل  S/25704وAdd.1ل املرفقل الفقرة  1م املادة 7و
( )1063ال ظأأا ااساسأأي لل حك أأة اة ائيأأة الدوليأأة ملقاضأأاة ااشأأخاص املسأأؤولني ع أ أع أال اإلسأأادة اة اعيأأة وغأأري
لأك مأ االنتهامأات اةسأي ة للقأأانون اإلنسأاين الأدويل املرتكبأة يف دقلأأيم روانأدا واملأواط ني الروانأديني املسأأؤولني
عأ أ ارتك أأاب أع أأال اإلس أأادة اة اعي أأة وغري أأا م أ أ االنتهام أأات امل اثل أأة يف أراض أأي ال أأدول اجمل أأاورة يف الف أأرتة
مأأا سأأني  1مأأانون الثاين/ي أأاير  1994و 31مأأانون ااول/ديس أ رب 1994ل ق أرار لأأس اام أ )1994(955
املؤرخ  8تشري الثاين/نوف رب 1994ل املرفقل الفقرة  1م املادة 6و
( )1064انظر الفقرتني  2و(3أ) م املادة  25م نظا روما ااساسي (احلاشية  1054أعال )و
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فجن الصكوك اليت ت ظم احملك ة اخلاصة لسرياليون()1065ل واهليئة اخلاصأة املع يأة سأاةرائم اخلطأرية يف
تي أأور الشأأرقية()1066ل والأأدوائر االسأأتث ائية يف احملأأامم الك بوديأأة()1067ل واحملك أأة اة ائيأأة العراقيأأة
العليأأا()1068ل والأأدوائر اافريقيأأة االسأأتث ائية ض أ ال ظأأا القضأأائي الس أ غايل()1069ل ت أ ص مجيعأأا
علأأى املسأأؤولية اة ائيأأة للشأأخص الأ ي "يرتكأأب" جأرائم ضأأد اإلنسأأانيةو فأأالقوانني الوط يأأة الأأيت
تت أأاول اة أرائم املرتكبأأة ضأأد اإلنسأأانية ُجتأ ِّأر علأأى أأو متسأأق "ارتكأأاب" أ اة أرائمو م أأا أن
املعا أأدات الأأيت تت أأاول أنواعأأا أخأأرى م أ اة أرائم تأأدعو أيضأأا سشأأك ثاسأأت الأأدول ااط أرا دىل
اعت أأاد قأوانني وط يأأة حتظأأر "ارتكأأاب" أ اةرميأأةو وعلأأى سأأبي املثأأالل فأأجن اتفاقيأأة م أأع جرميأأة

__________

( )1065اتف أأاق س أأني اام أأم املتح أأدة وحكوم أأة سأ أرياليون إلنش أأاء حمك أأة سأ أرياليون اخلاص أأة لتصأ أري ااع أأال املتبقي أأة
( Agreement between the United Nations and the Government of Sierra Leone on the
Establishment of a Special Court for Sierra Leone (with Statute) (Freetown, 16 January 2002),
Nations, Treaty Series, vol. 2178, No. 38342, p. 137, art. 6, para. 1

(يُشار دلي في ا يلي ساسم "ال ظا ااساسي لل حك ة اخلاصة لسرياليون")و
( )1066ددارة اامأم املتحأدة االنتقاليأة يف تي أور الشأرقيةAdministration in East :

)Unitedل املأادة 6ل الفقأأرة 1

United Nations Transitional

Timor, Regulation No. 2000/15 on the establishment of panels with exclusive jurisdiction over

)( serious criminal offences (UNTAET/REG/2000/15), sect. 5(2000يُشار دليها في أا يلأي ساسأم "ال ظأا
ااساسي حملك ة تي ور الشرقية")و
( )1067القأأانون الك بأأودي املتعلأأق سجنشأأاء دوائأأر اسأأتث ائية يف احملأامم الك بودي أة لل قاضأأاة علأأى اة أرائم املرتكبأأة خأأالل
فأأرتة نظأأا م بوتشأأيا الدميقراطيأأة ( Law on the Establishment of Extraordinary Chambers in the
Courts of Cambodia for the Prosecution of Crimes Committed During the Period of

)Democratic Kampuchea, 27 October 2004 (NS/RKM/1004/006), art. 5ل مت أأاح عل أأى ال أراس :
( www.eccc.gov.kh/en/documents/legal/law-establishment-extraordinary-chambers-amendedت أ أ أ أ أ أ أ أ أ أم
الرجوع دلي يف  22ح يران/يونيأ 2016ل ويُطلأق عليهأا في أا يلأي اسأم "اتفأاق الأدوائر االسأتث ائية لك بوديأا")و
انظ أأر أيض أأا :االتف أأاق املعق أأود س أأني اام أأم املتح أأدة وحكوم أأة م بودي أأا امللكي أأة سش أأفن املقاض أأاة مبوج أأب الق أأانون
الك بأودي علأى اةأرائم املرتكبأة خأالل فأرتة نظأا م بوتشأيا الدميقراطيأة ( Agreement between the United
Nations and the Royal Government of Cambodia concerning the Prosecution under Cambodian
Law of Crimes Committed during the Period of Democratic Kampuchea (Phnom Penh, 6 June

)2003), United Nations, Treaty Series, vol. 2329, p. 117و
( )1068ال ظأا ااساسأي لل حك أة اة ائيأة العراقيأة العليأا ( Statute of the Iraqi Special Tribunal, International
)( )Legal Materials, vol. 43, p. 231, art. 10 (b) (2004يُطلأأق عليأ في أأا يلأأي اسأأم "ال ظأأا ااساسأأي
لل حك أة اة ائيأأة العراقيأة")و ومانأأت احلكومأأة املؤقتأة العراقيأأة قأد سأّت نظامأأا أساسأيا جديأأدا يف عأأا 2005ل
سُر على ال ظا ااساسي الساسقل وغ ّأري اسأم احملك أة دىل "احملك أة اة ائيأة العراقيأة العليأا"و انظأر قأانون احملك أة
اة ائيأ أأة العراقيأ أأة العليأ أأا رقأ أأم 10ل اةريأ أأدة الرمسيأ أأة ة هوريأ أأة الع أ أراقل اجمللأ أأد 47ل رقأ أأم  18( 4006تش أ أري
ااول/أمتوسر )2005و
( )1069ال ظأأا ااساسأأي للأأدوائر اافريقيأأة االسأأتث ائية امل َش أفَة داخ أ حمأأامم الس أ غال لل قاضأأاة سشأأفن اة أرائم الدوليأأة
املرتكبأة يف تشأاد يف الفأرتة مأا سأني  7ح يران/يونيأ  1982و 1مأانون ااول/ديسأ رب Statute of the ( 1990
Extraordinary African Chambers within the Courts of Senegal Created to Prosecute International
Crimes Committed in Chad between 7 June 1982 and 1 December 1990, International Law

)( )Materials, vol. 52, p. 1028, arts. 4 (b) and 6 (2013يُطلق علي في ا يلي اسم "ال ظا ااساسي للدوائر
اافريقية االستث ائية")و
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اإلسادة اة اعية واملعاقبة عليها لعا  1948ت ص علأى املسأؤولية اة ائيأة الفرديأة عأ "ارتكأاب"
اإلسادة اة اعية()1070و
( )10ثانيال مجيع الواليات القضائية الوط ية أو الدولية حت ِّ أ ل سدرجأة أو سأفخرىل املسأؤولية
اة ائية أيضا لشخص يشارك يف اةرميأة سطريقأة مأا غأري "ارتكأاب" اةرميأةو وقأد يتخأ أ ا السألوك
شك "حماولأة" الرتكأاب اةرميأةل أو التصأر سوصأف "معاونأا" أو "متواطئأا" يف اةرميأة أو "حماولأة"
ارتكأأاب اةرميأأةو وفي أأا يتعلأأق س أ "حماولأأة" ارتكأأاب اةرميأأةل ال يتض أ ال ظأأا ااساسأأي لك أ م أ
احملك أأة اة ائي أأة الدولي أأة ليوغوس أأالفيا الس أأاسقة واحملك أأة اة ائي أأة الدولي أأة لروان أأدا واحملك أأة اخلاص أأة
لسأ أرياليون أي أحك أأا تتعل أأق هبأ أ ا ال أأوع مأ أ املس أأؤوليةو وعل أأى العك أأس م ه أأال يأ أ ص نظ أأا روم أأا
ااساسي علأى املسأؤولية اة ائيأة للشأخص الأ ي حيأاول ارتكأاب اةرميأةل دال د ا مأان قأد مأ عأ
س أ ل أي جهأأد الرتكأأاب اةرميأأة أو حأأال سوسأأيلة أخأأرى دون دمتأأا اةرميأأة()1071و ويف قضأأية سانأأدا
ِوجرسأو ()Banda and Jerboل أمأدت الأدائرة الت هيديأة أن املسأأؤولية اة ائيأة عأ احملاولأة "تتطلأأبل
يف املسار العادي ل حداثل أن سلوك املرتكأب [مأان مأ شأفن أن يُسأفر] عأ اةرميأة الأيت نأري
تغري الظرو  -اخلارجة ع سيطرة املر ِ
تكب  -مسار اامور"()1072و
ت في ال لو مل ِّ
( )11ثالثال وفي ا يتعلق ساملسؤولية "الثانوية"ل يُت َاول ا املفهو يف الصأكوك الدوليأة عأ طريأق
مصأأطلحات خمتلفأأةل مث أ "اامأأر"ل أو "احلأأث"ل أو "احلأأض"ل أو "االسأأتثارة"ل أو "االسأأتحثاث"ل
أو "اإلعانأ أأة والتح أ أريض"ل أو "التأ أأآمر الرتكأ أأاب" اةُأ أأر ل أو "التواطأ أأؤ في أ أ "ل أو "االش أ أرتاك في أ أ "ل
أو "الفع أ أ اإلجرام أ أأي املش أ أأرتك"و و كأ أ أ ال يأ أ أ ص ال ظ أ أأا ااساس أ أأي لل حك أ أأة اة ائي أ أأة الدولي أ أأة
ليوغوسالفيا الساسقة على ما يلأي" :مأ شأخص خطأ ةرميأة مأ اةأرائم املشأار دليهأا يف املأواد 2
أجع سأفي
حرض عليهأال أو أمأر هبأال أو ارتكبهأال أو سأاعد وش َّ
دىل  5م ا ال ظا ااساسيل أو ّ
س أأبي آخ أأر عل أأى التخط أأي أو اإلع أأداد هل أأا أو ت فيأ أ ال تق أأع عليأ أ شخص أأيا املس أأؤولية عأ أ أ أ
اةرمي أ أأة"()1073و م أ أ لكل يس أ أأتخد ال ظ أ أأا ااساس أ أأي لل حك أ أأة اة ائي أ أأة الدولي أ أأة لروان أ أأدا عب أ أأارة
مطاسقأأة تقريبأأا()1074و ويوجأأد لأأدى ملتأأا احملك تأأني أشأأخاص مأأدَّعى علأأيهم مأأدانون الش أرتامهم يف

__________

( )1070اتفاقية م ع جرمية اإلسادة اة اعية واملعاقبة عليهال املادتان الثالثة (أ) والراسعةو
( )1071الفقرة (3و) م املادة  25م نظا روما ااساسي (انظر احلاشية  1054أعال )و
( )1072قضأية املأأدعي العأا ضأأد عبأد اا سانأأدا أسكأر نأأوري وصأأاح حم أد جرسأأو جأاموس ( Abdallah

Prosecutor v.

Banda Abakaer Nourain and Saleh Mohammed Jerbo Jamus, Case No. ICC-02/05-03/09,
 International 2011, March 7 of Charges of Confirmation the on “Decision the ofCorrigendum

)Criminal Court, Pre-Trial Chamber I, para. 96و
( )1073ال ظأأا ااساس أأي لل حك أأة اة ائيأأة الدولي أأة ليوغوس أأالفيا السأأاسقة (انظ أأر احلاش أأية  1062أعأأال )ل الفق أأرة  1م أ
املأأادة 7و وقأأد تض أ ت أحكأأا شأأىت صأأادرة ع أ احملك أأة حتلأأيال هل أ املسأأؤولية اة ائيأأةو انظأأر علأأى سأأبي املثأأالل
قضأية املأدعي العأا ضأد دوسأأكو تأاديتش (  Tadić, Case No. IT-94-1-A, Appeals Duško v.Prosecutor
Chamber, judgment of 15 July 1999, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia,

( )Judicial Reports 1999, para. 220يُشأار دليهأا في أا يلأي ساسأم "قضأية تأاديتش ( )"1999اسأت تاج مفأاد أن
"مفهو القصد املشرتك ساعتبار شكال م أشكال مسؤولية الشريك و مفهو راسخ يف القانون الدويل العريف")و
( )1074ال ظا ااساسي لل حك ة اة ائية الدولية لرواندا (انظر احلاشية  1063أعال )ل الفقرة  1م املادة 6و
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جأرائم مأ أ ا القبيأ يف نطأأاق اختصأأاص مأ م ه أأا()1075و وساملثأ ل فأأجن الصأأكوك امل ظِّ أأة لكأ
م احملك ة اخلاصة لسرياليون()1076ل واهليئة اخلاصة املع ية ساةرائم اخلطأرية يف تي أور الشأرقية()1077ل
وال أأدوائر االس أأتث ائية يف احمل أأامم الك بودي أأة()1078ل واحملك أأة اة ائي أأة العراقي أأة العلي أأا()1079ل وال أأدوائر
اافريقي أأة االس أأتث ائية ضأ أ ال ظ أأا القض أأائي السأ أ غايل( )1080تأ أ ص مجيع أأا عل أأى املس أأؤولية اة ائي أأة
للشخص ال ي يشرتكل سشك أو سآخرل يف ارتكاب جرائم ضد اإلنسانيةو
( )12وي أ أ ص نظ أ أأا روم أ أأا ااساسأ أأي عل أ أأى املس أ أأؤولية اة ائيأ أأة د ا ارتك أ أأب الش أ أأخص " أ أ
اةرميأأة ووو عأ طريأأق شأأخص آخأأر"ل أو د ا قأأا س أ "اامأأر أو اإلغأراء سارتكأأابل أو احلأأث علأأى
ارتكابل جرمية وقعت سالفعأ أو ُشأرع فيهأا"؛ أو د ا قأا الشأخص س أ "تقأدمي العأون أو التحأريش
أو املسأأاعدة سأأفي شأأك آخأأر لغأأرض تيسأأري ارتكأأاب أ اةرميأأة أو الشأأروع يف ارتكاهبأأال مبأأا يف
لأك تأأوفري وسأائ ارتكاهبأأا"ل أو د ا قأا الشأأخص س أ "املسأأامهة سفيأة طريقأة أخأرى يف قيأأا مجاعأأة
م أ ااشأأخاصل يع لأأون سقصأأد مشأأرتكل سارتكأأاب أ اةرميأأة أو الشأأروع يف ارتكاهبأأا"ل ر أأا
سش أأروط معي أأة()1081و وق أأررت اللج أأة اس أأتخدا املص أأطلحات املختلف أأة املعروض أأة يف نظ أأا روم أأا
ااساسي مفساس لل صطلحات املستخدمة يف الفقرة  2م مشروع املادة 5و
الصأكوك الدوليأة املختلفأةل يُ ظأر سصأورة عامأة دىل املفأا يم املرتاسطأة املت ثلأة يف
( )13ويف
"احلأأث" و"احل أأض" و"اإلعان أأة والتح أريض" عل أأى اةرمي أأة عل أأى أهن أأا تش أ التخط أأي واالس أأتثارة
والتأأآمر وم أ لكل سص أأورة ام أأةل االس أأتحثاث املباش أأر لشأأخص آخ أأر عل أأى القي أأا سالفع أ ال أ ي
يش أ ّك اةرميأأةو ويف الواقأأع فأأجن اتفاقيأأة م أأع جرميأأة اإلسأأادة اة اعيأأة واملعاقبأأة عليهأأا تت أأاول لأأيس
فقأ أ ارتك أأاب جرمي أأة اإلس أأادة اة اعي أأة ولكأ أ أيض أأا "الت أأآمر عل أأى ارتك أأاب اإلس أأادة اة اعي أأة"
و"التحريض املباشأر والعلأر علأى ارتكأاب اإلسأادة اة اعيأة" و"حماولأة ارتكأاب اإلسأادة اة اعيأة"
و"االشأ أرتاك يف اإلس أأادة اة اعي أأة"()1082و م أأا أن ‘اتفاقي أأة ع أأد تق أأاد جأ أرائم احل أأرب واةأ أرائم
املرتكبة ضد اإلنسانية‘ ت ص سصأورة عامأة علأى أنأ " :د ا ارتُكبأت أيأة جرميأة مأ اةأرائم املأ مورة
يف امل أأادة ااوىلل ت طب أأق أحك أأا أ أ االتفاقي أأة عل أأى ممثل أأي س أألطة الدول أأة وعل أأى اافأ أراد الأ أ ي

__________

( )1075انظر على سبي املثال قضية املدعي العا ضأد فوروجنيأا

(Furundžija, Case No. IT-95-17/1-v.Prosecutor

T, Trial Chamber II, judgment of 10 December 1998, International Criminal Tribunal for the

()1076
()1077
()1078
()1079
()1080
()1081
()1082
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( )former Yugoslavia, Judicial Reports 1998, para. 246است تاج مفاد أن "د ا مان يأدرك أن مأ احملت أ
ارتكاب جرمية مأ عأدد مأ اةأرائمل ود ا حأدث أن ارتُكبأت فعأال دحأدى أ اةأرائمل يكأون سأ لك قأد تأوافر
وحمرض")و
لدي قصد تيسري ارتكاب
اةرمية ويكون م نبا سصفة معاون ّ
ال ظا ااساسي لل حك ة اة ائية الدولية لسرياليون (انظر احلاشية  1065أعال )ل الفقرة  1م املادة 6و
ال ظأأا ااساسأأي حملك أأة تي أأور الش أرقية (انظأأر احلاشأأية  1066أعأأال )ل املأأادة East Timor Tribunal( 14
)Charter, sect. 14و
اتفاق الدوائر االستث ائية لك بوديا (انظر احلاشية  1067أعال )ل املادة 29و
ال ظا ااساسي لل حك ة اة ائية العراقية العليا (انظر احلاشية  1068أعال )ل املادة 15و
ال ظأ أأا ااساسأ أأي للأ أأدوائر االسأ أأتث ائية اافريقيأ أأة (انظأ أأر احلاشأ أأية  1069أعأ أأال )ل املأ أأادة Extraordinary( 10
)African Chambers Statuteو
الفقرة (3أ) دىل (د) م املادة  25م نظا روما ااساسيو
اتفاقية م ع جرمية اإلسادة اة اعية واملعاقبة عليهال الفقرات (ب) دىل (ه) م املادة الثالثةو
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يقومأأونل سوصأأفهم فأأاعلني أصأأليني أو شأأرماءل ساملسأأامهة يف ارتكأأاب أيأأة جرميأأة م أ تلأأك اة أرائم
أو ستحأريض الغأري حتريضأا مباشأرا علأى ارتكاهبأال أو الأ ي يتأآمرون الرتكاهبأال سصأر ال ظأر عأ
درجة الت في ل وعلى ممثلي سلطة الدولة ال ي يتساحمون يف ارتكاهبا"()1083و
الصأكوك املختلفأة تلأ مفهأو "اامأر" سارتكأاب اةرميأة
( )14وفضال ع لكل ففي
ع أ (ويك ِّ أ ) مفهأأو مسأأؤولية "القيأأادة" أو مسأأؤولية الرؤسأأاء اآلخ أري و د يتعلأأق "اامأأر" أأا
ساملسأأؤولية اة ائيأأة للأرئيس عأ دعطائأ سشأأك تفميأأدي تعلي أأات سارتكأأاب فعأ يشأأك جرميأأةو
وعلى ال قيض م لكل ف سأؤولية القيأادة أو الرؤسأاء اآلخأري تتعلأق ساملسأؤولية اة ائيأة للأرئيس
ااعلأأى عأ عأأد التصأأر ؛ ويكأأون لأأك علأأى وجأ التحديأأدل يف احلأأاالت الأأيت مأأان فيهأأا أ ا
الأرئيس يعلأأم أو مأأان لديأ مأ ااسأأباب مأأا نعلأ يعلأأمل أن أولئأأك املرؤوسأأني مأأانوا علأأى وشأأك
ارتكأأاب أ اافعأأال أو أهنأأم ارتكبو أأا فعأأال ومل يتخ أ ال أرئيس التأأداسري الضأأرورية واملعقولأأة مل أأع
اافعال أو ملعاقبة اة اةو
ارتكاب
( )15وعأادة مأأا تأ ص املعا أأدات الأأيت تت أأاول اةأرائم مأ غأأري فئأأة اةأرائم ضأأد اإلنسأأانية علأأى
املسؤولية اة ائية ل شأخاص الأ ي يشأارمون يف ارتكأاب اةرميأةل و لأك ساسأتخدا مصأطلحات
املفضألة الأأيت
واسأأعة املعأأا ال يكأأون اهلأأد م هأأا أأو جعأ الأأدول تغأ ِّأري املصأأطلحات أو الطرائأأق َّ
أأي راسأأخة يف القأأانون الأأوطرو وسعبأأارة أخأأرىل تسأأتخد أ املعا أأدات مصأأطلحات عامأأة
مفص ألةل ممأأا يس أ ح للأأدول ستحديأأد تفاصأأي املسأأؤولية اة ائيأأة علأأى وج أ الدقأأة يف
ولأأيس لغأأة َّ
الق أوانني واالجتهأأادات القضأأائية والتقاليأأد القانونيأأة الوط يأأةو فعلأأى سأأبي املثأأالل ت أ ص االتفاقيأأة
الدوليأأة حل ايأأة مجيأأع ااشأأخاص م أ االختفأأاء القسأأري علأأى مأأا يلأأي" :تتخ أ م أ دولأأة طأأر
التداسري الالومة لتح ي املسؤولية اة ائية على أقأ تقأدير( :أ) لكأ مأ يرتكأب جرميأة االختفأاء
القسأ أأريل أو ي أ أأفمر أو يوص أ أأي سارتكاهب أ أأا أو حي أ أأاول ارتكاهب أ أأال أو يك أ أأون متواطئ أ أأا أو يش أ أأرتك يف
ارتكاهبا"()1084و وت حو لغة الفقرة  2م املادة  5امل حى نفس و

مسؤولية القيادة أو الرؤساء اآلخري
( )16تت اول الفقرة  3مأ مشأروع املأادة  5مسأفلة القيأادة أو الرؤسأاء اآلخأري و وتأ ص أ الفقأرة
سص أأورة عام أأة عل أأى أن يتح ّ أ أ الرؤس أأاء املس أأؤولية اة ائي أأة عأ أ اةأ أرائم ض أأد اإلنس أأانية ال أأيت يرتكبه أأا
قصروا يف واجبهم في ا يتعلق سسلوك مرؤوسيهمو
مرؤوسو م يف الظرو اليت يكون فيها الرؤساء قد ّ

( )17واحمل أأامم الدولي أأة ال أأيت ت اول أأت اةأ أرائم ض أأد اإلنس أأانية ُحت ِّ أ أ املس أأؤولية اة ائي أأة لقائ أأد
عسكري أو قائد آخر ع جرميأة ارتكبهأا مرؤوسأون يف ظأرو معي أة()1085و ومأ اةأدير سالأ مر

__________

( )1083اتفاقية عد تقاد جرائم احلرب واةرائم املرتكبة ضد اإلنسانيةل املادة 2و
( )1084االتفاقية الدولية حل اية مجيع ااشخاص م االختفاء القسريل الفقرة (1أ) م املادة 6و
( )1085انظرل على سبي املثالل قضية الواليات املتحأدة اامريكيأة ضأد فيلهأيلم فأون ليأب وآخأري :

United States of

 Trials of War Criminals in Case”), Command HighAmerica v. Wilhelm von Leeb, et al. (“The
Before the Nuernberg Military Tribunals, vol. 11 (Washington D.C., United States Government

Printing Office, 1950), pp. 543-544و
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أن حمك أأة نأأورميبريغ وحمك أأة طوميأأو قأأد اسأأتخدمتا مسأأؤولية القيأأادة في أأا يتعلأأق سكأ مأ القأأادة
العسأأكريني واملأأدنينيل و أأو هنْأأج مأأان ل أ تأأفثري علأأى حمأأامم أُنشأأئت يف وقأأت الحأأقو 1086فك أأا
أشأارت دائأرة استدائيأة مأ دوائأر احملك أة الدوليأة لروانأدا يف قضأية املأدعي العأا ضأد ألفريأد مووميأأا
[" :]Prosecuter v Alfred Musemaفي أ أا يتعلأ أأق مبسأ أأفلة مأ أأا د ا مأ أأان شأ أأك املسأ أأؤولية اة ائيأ أأة
الفرديأأة املش أأار دلي أ يف امل أأادة  )3(6م أ ال ظأأا ااساس أأي [لل حك أأة اة ائيأأة الدولي أأة لروان أأدا]
ي طبق أيضا على ااشخاص املوجودي يف مواقع السلطة العسكرية واملدنيأة علأى حأد سأواءل مأ
املهأأم اإلشأأارة دىل أن أ أث أأاء احملام أات املعقأأودة يف دطأأار حمك أأة طوميأأول أدي أأت سأألطات مدنيأأة
سارتكاب جرائم حرب وفقا هل ا املبدأ"()1087و
( )18وي ص ال ظا ااساسي لل حك ة اة ائية الدولية ليوغوسالفيا الساسقة علأى أنأ "ال يعفأي
ارتكأأاب املأأرؤوس اي فع أ م أ اافعأأال املشأأار دليهأأا يف امل أواد  2دىل  5م أ أ ا ال ظأأا ااساسأأي
رئيسأ مأ املسأأؤولية اة ائيأأة دن مأأان يعلأأمل أو مأأان لديأ مأ ااسأأباب مأأا حي لأ علأأى اسأأت تاج أن
لك املرؤوس مان على وشك ارتكأاب أ اافعأال أو أنأ ارتكبهأا فعأال ومل يتخأ الأرئيس التأداسري
الض أأرورية واملعقول أأة مل أأع ارتك أأاب تل أأك اافع أأال أو معاقب أأة مرتكبيه أأا"()1088و وق أأد أدان أأت احملك أأة
اة ائيأأة الدوليأأة ليوغوسأأالفيا السأأاسقة عأأدة أشأأخاص مأ َّأدعى علأأيهم علأأى أسأأاس مسأأؤولية القيأأادة
()1089
ستخد اللغة نفسها يف ال ظا ااساسي لل حك ة اة ائية الدولية لروانأدا( )1090الأيت
و وتُ َ
()1091
أتخد لغأأة مماثلأأة يف
الأأيت أدانأأت أيضأأا علأأى أ ا ااسأأاس عأأدة أشأأخاص مأأدَّعى علأأيهم و وتُسأ َ

__________

( )1086املرجأع نفسأ ؛ انظأر أيضأا

International Criminal Law: International Enforcement, M.C. Bassiouni,

ed., vol. III, 3rd ed. (Leiden, Martinus Nijhoff, 2008, p. 461); and K.J. Heller, The Nuremberg
Military Tribunals and the Origins of International Criminal Law (Oxford, Oxford University
Press, 2011), pp. 262-263.

( )1087قضأية املأدعي العأا ضأد ألفريأد مووميأا:

The Prosecutor v. Alfred Musema, Case No. ICTR-96-13-A, ,

International Criminal Tribunal for Rwanda, Trial Chamber I, judgment and sentence of 27

January 2000, para. 132و
( )1088ال ظا ااساسي لل حك أة اة ائيأة الدوليأة ليوغوسأالفيا السأاسقة (انظأر احلاشأية 1062ل أعأال )ل الفقأرة  3مأ
املادة 7و
( )1089انظر على سأبي املثأال قضأية املأدعي العأا ضأد والتكأو أليكسوفسأكيThe Prosecutor v. Zlatko Aleksovski, :
Case No. IT-95-14/1-T, judgment of 25 June 1999, International Criminal Tribunal for the former
paras. 66-77

Chamber,

Trial

Yugoslavia,؛ وقض أ أأية امل أ أأدعي الع أ أأا ض أ أأد وي ي أ أ دياللي أ أأتش وآخ أ أري :

 al., Case No. IT-96-21-T, judgment of 16 November 1998, et Delalić Zejnil v. ProsecutorThe
InternationalCriminal Tribunal for the former Yugoslavia, Trial Chamber, paras. 330-400 and

605-810و
( )1090ال ظا ااساسي لل حك أة اة ائيأة الدوليأة ليوغوسأالفيا السأاسقة (انظأر احلاشأية 1063ل أعأال )ل الفقأرة  3مأ
املادة 6و
( )1091انظأر قضأية املأدعي العأا ضأد جأون  -سأول آماييسأوThe Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, Case No. :
ICTR-96-4-T, International Criminal Tribunal for Rwanda, Trial Chamber, judgment of 2

September 1998؛ وقضأية املأدعي العأا ضأد جأون مامبانأدا:

The Prosecutor v. Jean Kambanda, Case

No. ICTR-97-23-S, International Criminal Tribunal for Rwanda, Trial Chamber, judgment and

sentence of 4 September 1998و
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الصكوك امل ظِّ ة لل حك ة اخلاصة لسرياليون()1092ل واحملك ة اخلاصة للب أان()1093ل واهليئأة اخلاصأة
املع يأأة سأأاةرائم اخلطأأرية يف تي أأور الش أرقية()1094ل والأأدوائر االسأأتث ائية يف احملأأامم الك بوديأأة()1095ل
واحملك أ أأة اة ائي أ أأة العراقي أ أأة العلي أ أأا()1096ل وال أ أأدوائر اافريقي أ أأة االس أ أتث ائية ضأ أ أ ال ظ أ أأا القض أ أأائي
الس غايل()1097و
مفصأ ت طبأأق مبوجبأ املسأأؤولية
( )19وتأ ص املأأادة  28مأ نظأأا رومأأا ااساسأأي علأأى معيأأار َّ
اة ائية على القائد العسكري أو على الشخص القائم فعال سفع ال القائد العسكري في ا يتعلأق
سففعأأال الغأأري()1098و وسصأأورة عامأأةل ت شأأف املسأأؤولية اة ائيأأة يف احلأأاالت التاليأأة( :أ) ع أأد وجأأود
عالقة تبعية؛ و(ب) د ا مان القائد قد علمل أو يُفرتض أن يكون قد علمل أن مرؤوسأي يرتكبأون
أو علأأى وشأأك أن يرتكب أوا اةُأر ؛ و(ج) د ا مل يتخ أ القائأأد مجيأأع التأأداسري الالومأأة واملعقولأأة يف
حأأدود س أألطت مل أأع أو ق أأع ارتك أأاب أ اة أرائم أو لع أأرض املس أأفلة عل أأى الس أألطات املختص أأة
للتحقي أأق واملقاض أأاةو وق أأد س أأدأ أ ا املعي أأار ي أأؤثّر يف تط أ ّأور "مس أأؤولية الق أأادة" يف ال أ ظم القانوني أأة
الوط يةل يف السياق العسكري ويف السياق املدين على السواءو وتت أاول املأادة  28مأ نظأا رومأا
ااساسأي أيضأا مسأأفلة "عالقأات الأرئيس واملأرؤوس" الأيت ت شأأف يف سأياق غأأري عسأكري أو سأأياق
مأأدينو وم أ سأأني أأؤالء الرؤسأأاءُ امل أأدنيون ال أ ي "يق أأودون" ولك أ هم ليس أوا "ملحقأأني" سفنش أأطة
عسكريةو و ا ت شف املسؤولية اة ائية يف احلأاالت التاليأة( :أ) وجأود عالقأة تبعيأة؛ (ب) د ا مأان
ال أرئيس املأأدين قأأد علأأم أو جتا أ ع أ وعأأي أيأأة معلومأأات ع أ اة أرائم؛ (ج) د ا مانأأت اة أرائم
تتعلأأق سفنشأأطة ت أأدرج يف دطأأار املسأأؤولية والسأأيطرة الفعليتأأني لل أرئيس؛ (د) د ا مل يتخ أ ال أرئيس
مجيع التداسري الالومة واملعقولة يف حدود سلطت مل ع أو ق ع ارتكاب مجيع اةأرائم أو لعأرض
املسفلة على السلطات م أج التحقيق واملقاضاةو
( )20وقأأد طبقأأت دائأأرة استدائيأأة تاسعأأة لل حك أأة اة ائيأأة الدوليأأة أ ا املعيأأار ع أأدما أدانأأت
جون  -سيري سيب با غومبو يف آ ار/مارس  2016سارتكاب جرائم ضد اإلنسانيةو ومان م مجلة
ما خلصت دلي الدائرة االستدائية أن السيد سي با و شخص يقو فعليا مبها قائد عسكري مأان
يعر أن قوات حرمة حترير الكونغو اخلاضعة لسألطت وسأيطرت الفعليتأني مانأت ترتكأب أو علأى

__________

()1092
()1093
()1094
()1095
()1096
()1097
()1098

ال ظا ااساسي لل حك ة اخلاصة لسرياليون (انظر احلاشية  1065أعال )ل الفقرة  3م املادة 6و
ال ظأأا ااساسأأي لل حك أأة اخلاصأأة للب أأانل ق أرار لأأس اام أ  )2007(1757املأأؤرخ  30أيار/مأأايو 2007
(املرفق والض ي ة)ل الفقرة  2م املادة 3و
ال ظا ااساسي حملك ة تي ور الشرقية (انظر احلاشية  1066أعال )ل املادة 16و
االتفاق املتعلق سالدوائر االستث ائية يف احملامم الك بودية (انظر احلاشية  1067أعال )ل املادة 29و
ال ظا ااساسي لل حك ة اة ائية العراقية العليا (انظر احلاشية  1068أعال )ل املادة 15و
نظأأا رومأأا ااساسأأي (انظأأر احلاشأأية )1054ل املأأادة 28و االتفأأاق املتعلأأق سال ظأأا ااساسأأي للأأدوائر اافريقيأأة
االستث ائية (انظر احلاشية  1069أعال )ل املادة 10و
انظأر علأى سأبي املثأال قضأية املأدعي العأا ضأد داريأو مأورديتش ومأاريو جريميأ The Prosecutor v. Dario :
Cerkez, Case. No. IT-95-14/2-T, judgment of 26 February 2001, InternationalMarioandKordić

Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, Trial Chamber, para. 369و
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وشأك ارتكأاب اةأرائم املأتَّهم هبأاو وساإلضأافة دىل لأكل خلصأت الأدائرة االستدائيأة دىل أن السأيد
سي بأأا مل يتخ أ مجيأأع التأأداسري الالومأأة واملعقولأأة مل أأع أو ق أأع ارتكأأاب مرؤوسأأي هل أ اة أرائم أث أأاء
الع ليأأات العسأأكرية يف عأأامي  2002و 2003يف مجهوريأأة أفريقيأأا الوسأأطى أو لعأأرض املسأأفلة
على السلطات املختصة سعد أن ارتُكبت اةرائم()1099و
( )21ومث أريا مأأا تش أ الق أوانني الوط يأأة أ ا ال أأوع م أ املسأأؤولية اة ائيأأة ع أ ج أرائم احلأأرب
أتخد معأأايري خمتلفأأةو وعأأالوة علأأى لأأكل
واإلسأأادة اة اعيأأة واة أرائم ضأأد اإلنسأأانية ولك أ تُسأ َ
مل تستحدث سعض الدول معيارا يف سياق اةرائم املرتكبة ضد اإلنسأانيةو وهلأ ااسأبابل رأت
اللج أأة أن مأ امل اسأأب صأأياغة معيأأار واضأأح سغيأأة تشأأجيع االتسأأاق سأأني القأوانني الوط يأأة سشأأفن
املسفلة()1100و وحتقيقا هل الغايةل صيغت الفقرة  3م مشأروع املأادة  5علأى غأرار الصأيغة
املعيارية الواردة يف نظا روما ااساسيو
( )22ومثريا ما تعرت أيضا املعا أدات الأيت تت أاول اةأرائم مأ غأري فئأة اةأرائم ضأد اإلنسأانية
سوجود جرمية يف شك مسؤولية القادة أو الرؤساء اآلخري ()1101و

أوامر الرؤساء
( )23ت أ ص الفقأأرة  4م أ مشأأروع املأأادة  5علأأى أن تتخ أ م أ دولأأة التأأداسري الالومأأة لض أ ان
عأد اعتبأار ارتكأاب دحأأدى اةأرائم املشأار دليهأأا يف مشأروع املأادة أ ا امتثأأاال امأر مأ حكومأأة
أو رئ أأيسل سأ أواء أمان أأا عس أأكريني أ م أأدنينيل عأ أ را إلعف أأاء امل أأرؤوس م أ املسأ أؤولية اة ائي أأة يف
قانوهنا اة ائيو
__________

( )1099انظأأر علأأى سأأبي املثأأال قضأأية املأأدعي العأأا جأأون  -سيأأري سي بأأا غومبأأو:

The Prosecutor v. Jean-Pierre

Bemba Gombo, Case No. ICC-01/05-01/08, , International Criminal Court, Trial Chamber III,

judgment of 21 March 2016, paras. 630, 638 and 734و
( )1100انظ أ أأر تقري أ أأر ة أ أأة حق أ أأوق اإلنس أ أأان عأ أ أ دورهت أ أأا احلادي أ أأة والس أ أأتنيل الوث أ أأائق الرمسي أ أأة لل جل أ أأس االقتص أ أأادي
واالجت اعيل 2005ل امللحق رقم )E/2005/23-E/CN.4/2005/135( 3ل القرار  81/2005املتعلق ساإلفالت
مأ العقأأاب والأ ي حثأأت فيأ اللج أأةل يف الفقأأرة  6م أ ل ("مجيأأع الأأدول علأأى احلأأرص علأأى تبصأأري مجيأأع القأأادة
العسكريني وغري م م القادة سالظرو اليت قد يصبحون فيها مسأؤولني ج ائيأا مبوجأب القأانون الأدويل عأ ووو
اةأرائم املرتكبأأة ضأأد اإلنسأأانية ووول مبأأا يف لأأكل يف ظأأرو معي أأةل عأ أ اةأرائم ع أأدما يرتكبهأأا مرؤوسأأون
ضعون فعليا لسلطتهم واوامر م ")و
( )1101انظ أأر عل أأى س أأبي املث أأالل الربوتوم أأول اإلض أأايف التفاقي أأات ج يأ أ املؤرخ أأة  12ش أأباط/فرباير  1949واملتعل أأق
حب ايأأة ضأأحايا امل اوعأأات املسأألحة الدوليأأة (الربوتومأأول ااول) (ج ي أ ل  8ح يران/يوني أ Protocol :)1977
Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of
Victims of International Armed Conflicts (Protocol I) (Geneva, 8 June 1977), United Nations,

Treaty Series, vol. 1125, No. 17512, p. 3, art. 86, para. 2؛ واالتفاقية الدولية حل اية مجيع ااشأخاص مأ
االختفاء القسريل يف الفقرة  1م املادة 6و
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( )24وجتيأ أ مجي أأع الوالي أأات القض أأائية ال أأيت تت أأاول اةأ أرائم ض أأد اإلنس أأانية م أأربرات اس أأتبعاد
املس أأؤولية اة ائي أأة سدرج أأة أو س أأفخرىو فعل أأى س أأبي املث أأالل تس أأتبعد معظ أأم الوالي أأات القض أأائية
َّعى ارتكاس اةرمية د ا مأان يعأاين مرضأا عقليأا حيأول سي أ وسأني
املسؤولية اة ائية ع الشخص املد َ
السكر أيضا تستبعد
ددراك عد مشروعية سلوم و وت ص سعض الواليات القضائية على أن حالة ُّ
املسأأؤولية اة ائيأأةل علأأى ااقأ يف سعأأض الظأأرو و وميكأ أيضأأا اسأأتبعاد تلأأك املسأأؤولية د ا مأأان
الشخص قد أتى الفع املعر دفاعا ع ال فسل وم لك سسأبب اإلمأرا ال أاتج عأ هتديأد سضأرر
أو مبوت وشأيكو ويف سعأض احلأاالتل نأب أن يكأون الشأخص قأد سلأغ سأ ا معي أة لكأي يكأون
مس أ أأؤوال ج ائي أ أأاو و تل أ أ ااس أ أأباب الدقيق أ أأة س أ أأاختال الوالي أ أأات القض أ أأائيةل وتك أ أأون ع أ أأادةل
في ا يتعلق سال ظم الوط يةل ُمد َ ة يف ال ْهج ال ي تفخ س تلك الوالية القضأائية سشأفن املسأؤولية
اة ائية ع ومال وليس فق يف سياق اةرائم ضد اإلنسانيةو
( )25ويف الوقأأت نفس أ ل ت أ ص معظأأم الواليأأات القضأأائية الأأيت تت أأاول اة أرائم ضأأد اإلنسأأانية
علأأى أن م أرتكح أ اة أرائم ال ميك أ هم أن حيتج أوا لأأدرء املسأأؤولية اة ائيأأة سأأدفوع قوامهأأا أهنأأم
ارتكبوا اةرمية سفمر م رئيس أعلى()1102و وتأ ص املأادة  8مأ ال ظأا ااساسأي حملك أة نأورميبريغ
أدعى عليأ مأ املسأأؤولية لكونأ تصأّأر س أأاء علأأى أوامأأر مأ حكومتأ
علأأى مأأا يلأأي" :ال يُعفأأى املأ َ
أو م رئيس ااعلىل ولك نوو ال ظر يف ا االعتبار لغأرض فيأ العقوسأة د ا رأت احملك أة
املأادة 8ل خلصأت احملك أة العسأكرية الدوليأة دىل أنأ
أن العدالة تقتضي لك"و واتساقا مع
"مل يُعأرت يف وقأت مأ ااوقأات سأأفن اة أدي الأ ي أُمأأر سالقتأ أو سالتعأ يب يف انتهأاك لقأأانون
احلرب الدويل ميك أن يستخد لك ريعة لتربيأر أ اافعأال الوحشأية"()1103و وساملثأ ل تأ ص
املادة  6م ال ظا ااساسي حملك ة طوميو على أن " :ال يكون امل صأب الرمسأي لل أتهمل يف أي
وقتل وال مون قد تصر ع ال سفمر م حكومت أو م رئيس أعلىل ظرفأا مافيأا يف حأد اتأ
إلعفأأاء لأأك املأأتهم م أ املسأأؤولية ع أ أي جرميأأة ا ُهت أم هبأأال لكأ نأأوو مراعأأاة تلأأك الظأأرو يف
في العقوسة د ا قررت احملك ة أن العدالة تقتضي لك"()1104و
( )26وسي ا تس ح املادة  33م نظا روما ااساسي سالت رع يف حدود ضيقة سفوامر الرئيس
ااعلىل فجهنا حتصر تلك الرخصة يف جرائم احلرب؛ وأما ااوامأر الصأادرة سارتكأاب أع أال دسأادة
__________

( )1102انظ أأر ة أ أأة حقأ أأوق اإلنسأ أأانل الق أ أرار  81/2005املتعلأ أأق سأ أأاإلفالت م أ أ العقأ أأاب (احلاشأ أأية  1100أعأ أأال )ل
الفقرة ( 6حتث مجيع الدول على ض ان "دسالغ مجيع اافأراد املع يأني ساحلأدود الأيت يفرضأها القأانون الأدويل علأى
الدفاع سالت ّرع سفوامر رؤسائهم")و
( )1103انظر حمام ة مبار رمي احلرب (احلاشية  1051أعال )p. 466 :,…CriminalsWarMajortheofTrialو
( )1104ال ظأأا ااساسأأي لل حك أأة العسأأكرية الدوليأأة للشأأرق ااقصأأىCharter of the International Military :
Tribunal for the Far East (Tokyo, 19 January 1946) (as amended on 26 April 1946), Treaties and
Other International Agreements of the United States of America 1776-1949, vol. 4, C. Bevans ed.

( (Washington, D.C., Department of State, 1968), p. 20, at p. 23, art. 6يُشار دلي في ا يلي ساسم "نظأا
طوميو ااساسي")و
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مجاعي أأة أو جأ أرائم ض أأد اإلنس أأانية فجهن أأا ال ت أأدخ ضأ أ نط أأاق أ أ الرخص أأةو وساملثأ أ ل ف أأجن
الصكوك اليت ت ظم احملك ة اة ائية الدولية ليوغوسأالفيا السأاسقة()1105ل واحملك أة اة ائيأة الدوليأة
لروانأأدا()1106ل واحملك أأة اخلاصأأة لس أرياليون()1107ل واحملك أأة اخلاصأأة للب أأان()1108ل واهليئأأة اخلاصأأة
املع ية سأاةرائم اخلطأرية يف تي أور الشأرقية()1109ل والأدوائر االسأتث ائية يف احملأامم الك بوديأة()1110ل
واحملك أأة اة ائي أأة العراقي أأة العلي أأا()1111ل وال أأدوائر اافريقي أأة االس أأتث ائية ض أ أ ال ظ أأا القض أأائي
الس أ غايل()1112ل تسأأتبعد مجيعهأأا ساملث أ أوامأأر ال أرئيس ااعلأأى مأأدفاعو وسي أأا ال يُس أ ح سالت أ ّرع
سااوامر الصادرة م رئيس أعلى للدفاع م احملام أة علأى ارتكأاب ُجأر مأال فأجن سعأض اهليئأات
القضأائية الدوليأة والوط يأة السأالفة الأ مر نيأ اعتبأار ااوامأر الأيت تَصأأدر عأ رئأيس أعلأى عأأامال
م عوام في العقوسة يف مرحلة دصدار احلكم()1113و
( )27و أ ا االسأأتبعاد ل وامأأر الصأأادرة عأ رئأأيس أعلأأى مأأدفاع موجأأود يف طائفأأة واسأأعة مأ
املعا أأدات ال أأيت تت أأاول اةأ أرائمل مثأ أ  :اتفاقي أأة م ا ض أأة التعأ أ يب لع أأا )1114(1984؛ واتفاقي أأة
البلأأدان اامريكيأأة مل أأع التع أ يب واملعاقبأأة علي أ ل لعأأا )1115(1985؛ واتفاقيأأة البلأأدان اامريكيأأة
املتعلقأأة حب أأاالت االختفأأاء القس أأري ل شأأخاص )1116(1994؛ واالتفاقي أأة الدوليأأة حل اي أأة مجي أأع
__________

()1105
()1106
()1107
()1108
()1109
()1110
()1111
()1112
()1113

()1114
()1115
()1116
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ال ظأا ااساسأي لل حك أأة اة ائيأة الدوليأة ليوغوسأأالفيا السأاسقة (انظأر احلاشأأية  1062أعأال )ل الفقأرة  4مأ
املادة 7و
ال ظا ااساسي لل حك ة اة ائية الدولية لرواندا (انظر احلاشية  1063أعال )ل الفقرة  4م املادة 6و
ال ظا ااساسي لل حك ة اخلاصة لسرياليون (انظر احلاشية  1065أعال )ل الفقرة  4م املادة 6و
ال ظا ااساسي لل حك ة اخلاصة للب ان (انظر احلاشية  1093أعال )ل الفقرة  3م املادة 3و
ال ظا ااساسي حملك ة تي ور الشرقية (انظر احلاشية  1066أعال )ل املادة 21و
االتفاق املتعلق سالدوائر االستث ائية لك بوديا (انظر احلاشية  1067أعال )ل املادة 29و
ال ظا ااساسي لل حك ة اة ائية العراقية العليا (انظر احلاشية  1068أعال )ل املادة 15و
ال ظا ااساسي للدوائر اافريقية االستث ائية (انظر احلاشية  1069أعال )ل الفقرة  5م املادة 10و
انظ أأرل عل أأى س أأبي املث أأالل ال ظ أأا ااساس أأي لل حك أأة اة ائي أأة الدولي أأة ليوغوس أأالفيا الس أأاسقة (احلاش أأية 1062
أعأأال )ل الفقأأرة  4مأ املأأادة 7؛ وال ظأأا ااساسأأي لل حك أأة اة ائيأأة الدوليأأة لروانأأدا (احلاشأأية  1063أعأأال )ل
الفقأأرة  4مأ املأأادة 6؛ وال ظأأا ااساسأأي لل حك أأة اخلاصأأة لسأرياليون (احلاشأأية  1065أعأأال )ل الفقأأرة  4مأ
املادة 6؛ وال ظا ااساسي حملك ة تي ور الشرقية (احلاشية  1066أعال )ل املادة 21و
اتفاقية م ا ضة التع يبل الفقرة  3م املادة "( 2ال نوو الت رع سفمر صأادر عأ أحأد مبأار املأوظفني أو سألطة
حكومية لتربير التع يب")و
اتفاقية البلدان اامريكية مل ع التع يب واملعاقبة علي Inter-American Convention to Prevent and Punish ( :
)Tortureل املأادة "( 4ال نأوو التأ رع سأفن التصأر قأد جأاء س أاء علأى أوامأر مأ رئأيس أعلأى مأ أجأ اإلعفأاء
م املسؤولية اة ائية امل اظرة")و
اتفاقيأة البلأدان اامريكيأة املتعلقأة حبأأاالت االختفأاء القسأري ل شأخاصل املأأادة الثام أة ("ال يُقبأ الأدفاع س ريعأأة
الطاعة الواجبة اوامر أو تعلي ات رئأيس أعلأى مرتبأة تأ ص علأى االختفأاء القسأري أو تأف ن سأ أو حت ّأرض عليأ و
ااوامر وم واجب عد االنصياع هلا")و
وحيق لك شخص يتلقى
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ااشأأخاص م أ االختفأأاء القسأأريل لعأأا )1117(2006و ويف سأأياق اتفاقيأأة م ا ضأأة التع أ يبل
انتقأدت ة أأة م ا ضأأة التعأ يب التشأريعات الوط يأأة الأأيت تسأ ح هبأ ا الأأدفاع أو تتسأأم سأأالغ وض
املسأفلة()1118و ويف سعأض احلأاالتل ت شأف أ املشأكلة عأ وجأود مأا يُشأار دليأ سفنأ
سشفن
()1119
"الطاعة الواجبة مدفاع يف القانون الوطر للدولة" و

قانون التقاد
( )28يتعلق أحأد القيأود امل كأ أن تُفأرض علأى مقاضأاة شأخص سته أة ارتكأاب جأرائم ضأد
اإلنسأأانية ستطبيأأق "قأأانون التقأأاد " (أو "فأأرتة التقأأاد ")ل مبعأأا القاعأأدة الأأيت مت أأع مقاضأأاة اةأأاين
املأأدَّعى علأأى جرميأأة تكأأون قأأد ارتُكبأأت قب أ دقامأأة الأأدعوى سعأأدد حمأأدد م أ الس أ واتو وت أ ص
الفقأأرة  5م أ مشأأروع املأأادة  5علأأى أن تتخ أ م أ دولأأة التأأداسري الالومأأة لض أ ان عأأد سأأقوط
اةرائم املشار دليها يف مشروع املادة ا سالتقاد يف قانوهنا اة ائيو
( )29ومل توضأأع أي قاعأدة سشأأفن قأأانون التقأأاد في أأا يتعلأأق سأأاةرائم الدوليأأةل مبأأا فيهأأا اةأرائم
ضد اإلنسأانيةل يف نظأامي نأورميبريغ أو طوميأو ااساسأينيل أو يف الصأكوك التفسيسأية لل حك أة
اة ائية الدولية ليوغوسالفيا الساسقة واحملك ة اة ائية الدوليأة لروانأدا واحملك أة اخلاصأة لسأرياليونو
وعلأأى العكأأس مأ لأأكل فأأجن قأأانون لأأس رقاسأأة احللفأأاء رقأأم 10ل الأ ي اعت أأد لأأس رقاسأأة
احللفأأاء املانيأأا يف مأأانون ااول/ديس أ رب  1945مأ أجأ ض أ ان اسأأت رار مقاضأأاة ااشأأخاص
املدَّعى أهنم ج اةل قأد نأص علأى أنأ يف مأ حمام أة أو مقاضأاة الرتكأاب جأرائم ضأد اإلنسأانية
(فض أأال عأ أ ج أ أرائم احل أأرب واة أ أرائم املخلّ أأة سالس أألم) "ال حي أأق لل أأتهم االس أأتفادة مأ أ التق أأاد
__________

( )1117االتفاقيأأة الدوليأأة حل ايأأة مجيأأع ااشأأخاص مأ االختفأأاء القسأأريل الفقأأرة  2مأ املأأادة "( 6ال نأأوو التأ رع سأأفي
أمأأر أو تعلي أأات صأأادرة مأ سأألطة عامأأة أو مدنيأأة أو عسأأكرية أو غري أأا لتربيأأر جرميأأة االختفأأاء القسأأري"و وقأأد
"لقأأي أ ا احلكأأم موافقأأة واسأأعة" يف مرحلأأة الصأأياغةو انظأأر ة أأة حق أأوق اإلنسأأانل تقريأأر الفريأأق العام أ سأأني
ال أأدورات املفت أأوح العض أأوية املكلأ أ مبه أأة ص أأياغة مش أأروع ص أأك معي أأاري ملأ أ قانون أأا مأ أ أجأ أ محاي أأة مجي أأع
ااشخاص م االختفاء القسري ()E/CN.4/2004/59ل الفقأرة 72؛ (وانظأر أيضأا اإلعأالن املتعلأق حب ايأة مجيأع
ااشأأخاص م أ االختفأأاء القسأأريل ق أرار اة عيأأة العامأأة  133/47املأأؤرخ  18مأأانون ااول/ديس أ رب 1992ل
املادة )6و
( )1118تقري أأر ة أأة م ا ض أأة التعأ أ يبل الوث أأائق الرمسي أأة للج عي أأة العام أأةل ال أأدورة احلادي أأة والس أأتونل امللح أأق رق أأم 44
()A/61/44ل الفص أ الثالأأثل ال ظأأر يف التقأأارير َّ
املقدمأأة م أ الأأدول ااط أرا مبوجأأب املأأادة  19م أ االتفاقيأأةل
غواتي االل الفقرة )13(32و
( )1119انظ أأرل عل أأى س أأبي املث أأالل تقريأ أر ة أأة م ا ض أأة التع أ أ يبل الوث أأائق الرمسي أأة للج عي أأة العام أأةل ال أأدورة التاس أأعة
واخل سونل امللحق رقم )A/59/44( 44ل الفص الثالثل ال ظر يف التقارير املقدَّمة مأ الأدول ااطأرا مبوجأب
املأادة  19مأ االتفاقيأأةل شأأيليل الفقأرة )‘1‘(56؛ انظأأر أيضأأال املرجأأع نفسأ ل الأأدورة السأأتونل امللحأأق رقأأم 44
()A/60/44ل الفص أ الثالأأثل ال ظأأر يف التقأأارير َّ
املقدمأأة م أ الأأدول ااط أرا مبوجأأب املأأادة  19م أ االتفاقيأأةل
اارج تنيل الفقرة (31أ) (الأيت تشأيد سأاارج تني إلعالهنأا أن قانوهنأا املتعلأق سالطاعأة الواجبأة يعأد "الغيأا وسأاطال
على اإلطالق")و
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في أأا يتعلأأق سأأالفرتة امل تأأدة مأ  30مأأانون الثاين/ي أأاير  1933دىل  1متوو/يوليأ )1120("1945و
وساملث ل ت اول نظأا رومأا ااساسأي أ املسأفلة ت أاوال صأرحيا فأ ص علأى أنأ "ال تسأق اةأرائم
اليت تدخ يف اختصاص احملك ة سالتقاد أيا مانت أحكام "()1121و وقأد أيأد واضأعو نظأا رومأا
ااساسي ا احلكم سقوة م حيث انطباق علأى اةأرائم املرتكبأة ضأد اإلنسأانية()1122و وساملثأ ل
فأأجن قأأانون دنشأأاء الأأدوائر االسأأتث ائية يف احملأأامم الك بوديأأة وال ظأأا ااساسأأي لل حك أأة اة ائيأأة
العراقية العليا وال ظا ااساسأي حملك أة تي أور الشأرقية تع ِّأر صأراحة اةأرائم ضأد اإلنسأانية سفهنأا
جرائم ال تسق سالتقاد ()1123و
( )30وفي أأا يتعلأأق مبأأا د ا مأأان التقأأاد ي طبأأق علأأى مقاضأأاة ااشأأخاص املأأدَّعى أهنأأم ج أأاة يف
احملامم الوط يةل أمدت اة عية العامة ل مأم املتحأدة يف عأا  1967أن "سأريان قواعأد القأانون
الأأداخلي املتعلقأأة ستقأأاد اة أرائم العاديأأة علأأى ج أرائم احلأأرب واة أرائم املرتكبأأة ضأأد اإلنسأأانية أأو
مثأأار قلأأق جأأدي لأأدى الأرأي العأأا العأأامليل ان أ حيأأول دون حمام أأة املسأأؤولني ع أ تلأأك اةأرائم
ومعأأاقبتهم"()1124و ويف السأ ة التاليأأةل اعت أأدت الأأدول اتفاقيأأة عأأد تقأأاد جأرائم احلأأرب واةأرائم
املرتكبأأة ضأأد اإلنسأأانية لعأأا 1968ل الأأيت تقتضأأي مأ الأأدول ااطأرا أن تتخأ "مجيأأع التأأداسري
التش أريعية أو غ أأري التش أريعية الالوم أأة لكفال أأة ع أأد س أريان التق أأاد أو أي ح أأد آخ أأر عل أأى أ ي
ال أوعني مأ اةأرائمل سأواء مأ حيأأث املالحقأة أو مأ حيأث املعاقبأأة"()1125و وساملثأ ل أقأّأر لأأس
أوروس أأا يف ع أأا  1974االتفاقي أأة ااوروسي أأة املتعلق أأة سع أأد تق أأاد اةأ أرائم املرتكب أأة ض أأد اإلنس أأانية

__________

()1120

Control Council Law No. 10 on Punishment of Persons Guilty of War Crimes, Crimes Against
Peace and Against Humanity, art. II, para. 5, 20 December 1945, in Official Gazette of the Control

()1121
()1122
()1123

()1124

()1125
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)Council for Germany, vol. 3, p. 52 (1946و
نظا روما ااساسي (انظر احلاشية  1054أعال )ل املادة 29و
مؤمتر اامم املتحدة الدسلوماسي لل فوضني املعأر سجنشأاء حمك أة ج ائيأة دوليأةل رومأال  15ح يران/يونيأ 17 -
متوو/يوليأ 1998ل الوثيقأأة ( A/CONF.183/13اجمللأأد الثأأاين)ل الصأأفحة ( 138مأ الأ ص اإلنكليأ ي)ل اةلسأأة
الثانية ()A/CONF.183/C.1/SR.2ل الفقرات 74-45و
اتف أأاق ال أأدوائر االس أأتث ائية يف احمل أأامم الك بودي أأة (انظ أأر احلاش أأية  1067أع أأال )ل امل أأادة 5؛ وال ظ أأا ااساس أأي
لل حك أة اة ائيأة العراقيأأة العليأا (احلاشأية  18أعأأال )ل املأادة (17د)؛ وال ظأا ااساسأأي حملك أة تي أور الشأأرقية
(احلاشأأية  1068أعأأال )ل املأأادة 1-17؛ انظأأر أيضأأا تقريأأر اللج أأة الثالثأأة ()A/57/806ل الفقأأرة ( 10حمام أأات
اخل ري احل ر) وقرار اة عية العامة  228/57سأاء املأؤرخ  13أيار/مأايو 2003و وفضأال عأ لأك ف أ اةأدير
ساملالحظ أأة أن ال أأدوائر االس أأتث ائية يف احمل أأامم الك بودي أأة ق أأد ُم ِح أأت اختصاص أأا سش أأفن اة أ أرائم املرتكب أأة ض أأد
اإلنس أأانية قبأ أ دنش أأاء أ أ ال أأدوائر سعق أأود مأ أ الأ أ م ل ال أأيت مان أأت ق أأد وقع أأت يف الف أأرتة مأ أ ع أأا  1975دىل
عا  1979أث اء سيطرة اخل ري احل ر على السلطةو
ق أرار اة عيأأة العامأأة (2338د )22-املأأؤرخ  18مأأانون ااول/ديس أ رب  1967واملع أأون "مسأأفلة معاقبأأة رمأأي
احلأأرب وااشأأخاص ال أ ي ارتكب أوا ج أرائم ضأأد اإلنسأأانية"؛ وانظأأر أيضأأا ق أرار اة عيأأة العامأأة (2712د)25-
املأ أ أ أأؤرخ  15مأ أ أ أأانون ااول/ديس أ أ أ أ رب 1970؛ وق أ أ أ أرار اة عيأ أ أ أأة العامأ أ أ أأة (2840د )26-املأ أ أ أأؤرخ  18مأ أ أ أأانون
ااول/ديس رب 1971و
اتفاقيأأة عأأد تقأأاد جأرائم احلأأرب واةأرائم املرتكبأأة ضأأد اإلنسأأانيةل املأأادة الراسعأأة (Convention on the Non-
)Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes Against Humanity, art. IVو
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وج أرائم احلأأربل الأأيت تسأأتخد دىل حأأد مبأأري نفأأس اللغأأة()1126و ويبأأدو أن أ ال يوجأأد يف الوقأأت
احلاضر أي دولة لديها قانون سشفن اةرائم املرتكبة ضد اإلنسانية حيظر أيضا مقاضاة اة أاة سعأد
انصأ أرا ف أأرتة مأ أ الأ أ م عل أأى ارتكاهب أأاو سأ أ توج أأد س أأااحرى دول عدي أأدة سأ أّت سش أأك حم أأدد
تشريعات م ا ضة هل ا التقييدو
( )31ومثأأري م أ املعا أأدات الأأيت تت أأاول اة أرائم ال أواردة يف القأأانون الأأوطر م أ غأأري فئأأة اة أرائم
املرتكب أة ضأأد اإلنسأأانية مل حتتأأو علأأى حظأأر لس أريان قأأانون التقأأاد علأأى اة أرائم املتصأألة سالتع أ يبو
ومع لأكل فأجن ة أة م ا ضأة التعأ يب قأد مأرت أن أ اةأرائم ال ي بغأي أن تسأق سأفي قأانون
تق أأاد ل نظ أرا دىل طاسعه أأا اخلط أأري()1127و وساملث أ ل فبي أأا ال يت أأاول العه أأد ال أأدويل اخل أأاص س أأاحلقوق
املدنيأأة والسياسأأية( )1128أ املسأأفلة سصأأورة مباشأأرةل فأأجن اللج أأة املع يأأة حبقأأوق اإلنسأأان قأأد دعأأت
دىل دلغاء قوانني التقاد في ا يتعلق ساالنتهامات اةسي ة احكأا العهأد()1129و وعلأى العكأس مأ
لأأكل فأأجن االتفاقيأأة الدوليأأة حل ايأأة مجيأأع ااشأأخاص م أ االختفأأاء القسأأري تت أأاول فعأأال مسأأفلة
سأريان قأأانون التقأاد ل د تأ ص علأأى أن علأى "مأ دولأأة طأر تطبأأق نظأأا تقأاد سصأأدد االختفأأاء
القسأأري [أن تتخ أ ] التأأداسري الالومأأة حبيأأث تكأأون فأأرتة تقأأاد الأأدعاوى اة ائيأأة( :أ) طويلأأة اامأأد
ومت اسبة مع جسامة اةرميأة ووو"()1130و وتشأري ااع أال التحضأريية لالتفاقيأة دىل أن املقصأود
هبأ ا احلكأأم أأو الت ييأ سأأني اةأرائم الأأيت قأأد تشأأك جرميأأة ضأأد اإلنسأأانية  -الأأيت ي بغأأي أال تسأأق
سفي فرتة تقاد  -وسائر اةرائم امل صوص عليها يف االتفاقية()1131و
__________

( )1126االتفاقيأ أأة ااوروسيأ أأة املتعلقأ أأة سعأ أأد تقأ أأاد اة أ أرائم املرتكبأ أأة ضأ أأد اإلنسأ أأانية وج أ أرائم احلأ أأربل املأ أأادة 1

(European

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

()1127
()1128
()1129

()1130
()1131
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)Crimes (Strasbourg, 25 January 1974), Council of Europe, European Treaty Series, No. 82, art. 1و
انظأأر علأأى سأأبي املثأأال تقريأأر ة أأة م ا ضأأة التعأ يبل الوثأأائق الرمسيأأة للج عيأأة العامأأةل الأأدورة الثانيأأة والسأأتونل
امللحأق رقأم )A/62/44( 44ل الفصأ الثالأثل ال ظأر يف التقأارير َّ
املقدمأة مأ الأدول ااطأرا مبوجأب املأادة 19
م االتفاقيةل ديطاليال الفقرة )19(40و
العهأد الأأدويل اخلأأاص سأأاحلقوق املدنيأأة والسياسأأية (نيويأأوركل  16مأأانون ااول/ديسأ رب )1966ل اامأأم املتحأأدة
( International Covenant for Civil and Political Rights (New York, 16 December 1966), United
)Nations, Treaty Series, vol. 999, No. 14668, p. 171و
انظأأر علأأى سأأبي املثأأال تقري أأر اللج أأة املع يأأة حبقأأوق اإلنسأأانل الوث أأائق الرمسيأأة للج عيأأة العامأأةل الأأدورة الثالث أأة
والس أأتونل امللح أأق رق أأم )A/63/40( 40ل اجملل أأد ااولل الفصأ أ الراس أأعل ال ظ أأر يف التق أأارير َّ
املقدم أأة مأ أ ال أأدول
ااط أرا مبوجأأب املأأادة  40م أ العهأأد ويف حأأاالت البلأأدان ع أأد غيأأاب تقأأارير ع هأأا ممأأا يرتتأأب علي أ اعت أأاد
مالحظات ختامية عل يةل س ا (الفرع أل ل الفقرة )79ل الفقرة ()7و
االتفاقيأأة الدوليأأة حل ايأأة مجيأأع ااشأأخاص مأ االختفأأاء القسأأريل الفقأأرة (1أ) مأ املأأادة 8و وعلأأى العكأأس مأ
لأكل تأ ص اتفاقيأة البلأأدان اامريكيأأة املتعلقأة حبأأاالت االختفأاء القسأأري ل شأأخاص علأى أن التقأأاد ال ي طبأأق
على احملام ات والعقوسات اة ائية ة يع املسؤولني ع حاالت االختفاء القسريو
تقريأر الفريأق العامأ سأني الأدورات املفتأوح العضأوية املكلأ مبه أة صأياغة مشأروع صأك معيأاري ملأ قانونأا مأ
أجأ أ محاي أأة مجي أأع ااش أأخاص م أ أ االختف أأاء القس أأري (( )E/CN.4/2004/59انظ أأر احلاش أأية  1117أع أأال )ل
الفقرات  46-43و56و
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العقوسات املالئ ة
( )32وتأ ص الفقأأرة  6مأ مشأأروع املأأادة  5علأأى أن تتخأ مأ دولأأة التأأداسري الالومأأة لضأ ان
املعاقبة على اةرائم املشار دليهأا يف مشأروع املأادة أ ا سعقوسأات مالئ أة يف قانوهنأا اة أائي تفخأ
يف االعتبار طاسعها اةسيمو
ص أأت اللج أأةل يف مشأ أأروع م أأدونتها لع أأا  1996سشأ أأفن اة أ أرائم املخل أأة سسأ أألم
( )33وق أأد ن ّ
اإلنس أأانية وأم ه أأال عل أأى أن "يتع أ ّأرض للعق أأاب مأ أ ف أأرد يك أأون مس أأؤوال عأ أ جرمي أأة خمل أأة سس أألم
اإلنس أأانية وأم ه أأاو ويك أأون العق أأاب مت اس أأبا م أأع طبيع أأة اةرمي أأة وخطورهت أأا"()1132و وق أأد ج أأاء يف
يوضح أ ّن "طبيعة اةرمية ي اليت متيّ جرمية ع جرمية أخأرى ووو ويُس ُّ
أتدل علأى
التعليق أيضا ما ّ
خط أ أأورة اةرمي أ أأة م أ أ الظ أ أأرو ال أ أأيت ترتك أ أأب فيه أ أأا وم أ أ املش أ أأاعر ال أ أأيت محل أ أأت مرتكبه أ أأا عل أ أأى
اقرتافها"()1133و و ك ال "فجنّ ودن مان الفع اإلجرامي واحدا م ال احية القانونيةل فج ّن الوسيلة
وااساليب املستخدمة تل ل تبعا لتباي درجات اخلطورة والقسوةو وي بغي أن تسرتشد احملك ة
العوام يف توقيع العقوسة"()1134و
ج يع
( )34ود ا مانأت احملك أأة أو اهليئأأة القضأأائية الدوليأأة خمتصأأة سأأال ظر يف اةأرائم ضأأد اإلنسأأانيةل
فأج ّن العقوسأات املق َّأررة هلأ اةأرائم قأد تتفأاوتل ولكأ يُتوقَّأأع أن تكأون م اسأبة و لأك سأأال ظر دىل
ص علأأى أن
خطأأورة اةُأأر و فال ظأأا ااساسأأي لل حك أأة اة ائيأأة الدوليأأة ليوغوسأأالفيا السأأاسقة يأ ّ
"تقتصأأر العقوسأأة الأأيت تفرضأأها الأأدائرة االستدائيأأة علأأى السأأج و وع أأد حتديأأد مأأدة السأأج ل ترجأأع
الدائرة دىل امل ارسة العامة املتعلقة سفحكا السأج الأيت مانأت سأارية يف حمأامم يوغوسأالفيا
الساسقة"()1135و وفضال ع لكل يتعني على احملك ة اة ائية الدولية ليوغوسالفيا الساسقةل ع أد
ف أأرض أحك أأا سالعقوس أأاتل "أن تراع أأي عوامأ أ مثأ أ جس أأامة اةُأأر والظ أأرو الشخص أأية للف أأرد
املدان"()1136و ويستخد ال ظا ااساسي لل حك ة اة ائية الدولية لرواندا لغأة مماثلأةل في أا عأدا
أن احملك ة ي بغي أن ترجع دىل "دىل ما و متَّبع ع وما في ا يتعلق سفحكا السج اليت تصدر ا
حمامم رواندا"()1137و و ا قد يُفضيل حىت يف حالة اإلدانات على أخطر اةرائم اليت تثري القلأق
الأأدويلل دىل طائفأأة واسأأعة مأ ااحكأأا القضأأائيةو وتسأ ح املأأادة  77مأ نظأأا رومأأا ااساسأأي
لل حك ة اة ائية الدوليأة أيضأا هبأ ا ال أوع مأ املرونأةل د تأ ص أحكامهأا علأى املعاقبأة سالسأج
ملأأدة تصأ دىل  30عامأأال أو سالسأأج املؤسأأد "ع أأدما تكأأون أ العقوسأأة مأأربرة سأأاخلطورة البالغأأة
__________

()1132
()1133
()1134
()1135
()1136
()1137
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حولية ووو 1996ل اجمللد الثاين (اة ء الثاين)ل الفص الثاينل الفرع دالل املادة 3و
املرجع نفس ل الفقرة ( )3م التعليق على املادة 3و
املرجع نفس و
ال ظأأا ااساسأأي لل حك أأة اة ائيأأة الدوليأأة ليوغوسأأالفيا السأأاسقة (انظأأر احلاشأأية  1062أعأأال )ل الفقأأرة  1مأ
املادة 24و
املرجع نفس ل الفقرة  2م املادة 24و
ال ظا ااساسي لل حك ة اة ائية الدولية لرواندا (انظر احلاشية  1063أعال )ل الفقرة  1م املادة 23و
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للجرمي أأة وس أأالظرو اخلاص أأة للش أأخص امل أأدان"()1138و وميك أ العث أأور عل أأى نص أأوص مماثل أأة هلأ أ
الصأيغة يف الصأكوك امل ظّ أة لل حك أة اخلاصأة لسأرياليون()1139ل واحملك أة اخلاصأة للب أأان()1140ل
واهليئأأة اخلاصأأة املع يأأة سأأاةرائم اخلطأأرية يف تي أأور الشأأرقية()1141ل والأأدوائر االسأأتث ائية يف احملأأامم
الك بودي أأة()1142ل واحملك أأة اة ائي أأة العراقي أأة العلي أأا()1143ل وال أأدوائر اافريقي أأة االس أأتث ائية ضأ أ
ال ظأأا القضأأائي الس أ غايل()1144و وساملث أ ل د ا مانأأت الواليأأة القضأأائية الوط يأأة جتأ َّأر اة أرائم ضأأد
اإلنسأأانيةل فأأج ّن العقوسأأات املقأ َّأررة هل أ اة أرائم قأأد تتفأأاوتل ولك أ يُتوقَّأأع أن تكأأون مت اسأأبة مأأع
خطورة اةرميةو
( )35واملعا أأدات الدوليأأة الأأيت تت أأاول اة أرائم ال ُمتلأأي علأأى الأأدول ااط أرا مأأا نأأب (أو مأأا
ال نب) أن تفرض م عقوساتل س أي تأرتك هلأا سأااحرى ممارسأة سألطتها التقديريأة يف حتديأد
العقوسة تبعا لظرو اةاين واةرمية سشك حمدد()1145و وتدعو اتفاقية م ع جرمية اإلسادة اة اعية
اة اعيأأة واملعاقبأأة عليهأأال لعأأا 1949ل دىل أ ّأرد فأأرض "عقوسأأات ج ائيأأة ناجعأأة ت أ ل مب أرتكح
اإلسأأادة اة اعيأأة أو أي مأ اافعأأال ااخأأرى املأ مورة"()1146و وت أ ص أيضأأا اتفاقيأأة عأأا 1949
علأأى معيأأار عأأا وتأأرتك لفأرادى الأأدول السأألطة التقديريأأة لتحديأأد العقوسأأة امل اسأأبةل د دهنأأا تطلأأب
أي دجأ أراء تشأ أريعي يَلأ أ لف أأرض
م ه أأا فقأ أ أن "تتعه أأد ااطأ أرا الس أأامية املتعاق أأدة س أأفن تتّخأ أ ّ
()1147
وعأادة
فعالة على ووو [أي خمالفة م ] املخالفات اةسي ة هل االتفاقية"
عقوسات ج ائية ّ

__________

()1138
()1139
()1140
()1141
()1142
()1143
()1144
()1145

()1146
()1147
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نظا روما ااساسيل (انظر احلاشية  1054أعال )ل املادة 77و
ال ظا ااساسي لل حك ة اخلاصة لسرياليون (انظر احلاشية  1065أعال )ل املادة 19و
ال ظا ااساسي لل حك ة اخلاصة للب ان (انظر احلاشية  1093أعال )ل املادة 24و
ال ظا ااساسي حملك ة تي ور الشرقية (انظر احلاشية  1066أعال )ل املادة 10و
االتفاق املتعلق سالدوائر االستث ائية يف احملامم الك بودية (انظر احلاشية  1067أعال )ل املادة 39و
ال ظا ااساسي لل حك ة اة ائية العراقية العليا (انظر احلاشية  1068أعال )ل املادة 24و
ال ظا ااساسي للدوائر اافريقية االستث ائية (انظر احلاشية  1069أعال )ل املادة 24و
انظأأر مأأثال تقريأأر الفريأأق العام أ سأأني الأأدورات املفتأأوح العضأأوية املعأأر سوضأأع مشأأروع صأأك معيأأاري مل أ قانونأأا
حل اية مجيع ااشخاص م االختفاء القسري (الوثيقأة )E/CN.4/2004/59ل الفقأرة ( 58الأيت جأاء فيأ مأا يلأي:
"رحبأت وفأأود عديأدة هبأأامش التصأأر املتأاح أمأأا الأدول" يف أ ا الأ ص)؛ وانظأر أيضأأا تقريأر اللج أأة املخصصأأة
لصأأياغة اتفاقيأأة دوليأأة مل ا ضأأة أخ أ الر أأائ ل الوثأأائق الرمسيأأة للج عيأأة العامأأة الأأدورة الثانيأأة والثالث أونل امللحأأق
رقم )A/32/39( 39ل املرفأق ااول (احملاضأر املأوج ة للجلسأات ااوىل دىل التاسأعة عشأرة للج أة)ل اةلسأة الثالثأة
عش أأرة ( 15آب/أغس أأطس )1977ل الفق أأرة ( 4تعليق أأات مماثل أأة أدىل هبأأا ممث أ الواليأأات املتح أأدة اامريكي أأة)؛
وق أ أرار ة أ أأة حقأ أأوق اإلنسأ أأان  81/2005املتعلأ أأق سأ أأاإلفالت م أ أ العقأ أأاب (انظأ أأر احلاشأ أأية  1100أعأ أأال )ل
الفق أأرة "( 15هتي أأب ج ي أأع ال أأدول أن ووو تكف أ أ أن تك أأون العقوس أأات مالئ أأة ومت اس أأبة م أأع خط أأورة اةرمي أأة
املرتكبة")و
انظر اتفاقية م ع جرمية اإلسادة اة اعية واملعاقبة عليهال املادة اخلامسةو
اتفاقي أأة ج يأ أ ااوىلل امل أأادة 49؛ واتفاقي أأة ج يأ أ الثاني أأةل امل أأادة 50؛ واتفاقي أأة ج يأ أ الثالث أأةل امل أأادة 129؛
واتفاقيأ أأة ج ي أ أ الراسعأ أأةل املأ أأادة 146؛ وانظأ أأر تعليأ أأق اللج أ أأة الدوليأ أأة للصأ أأليب اامحأ أأر يف عأ أأا  2016علأ أأى
املادة ( 49انظر احلاشية  1060أعال )ل الفقرات 2846-2838و
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ما تشري املعا دات ااحدث عهدا اليت تت اول اةأرائم يف الأ ظم القانونيأة املختلفأة دىل أن العقوسأة
ي بغ أأي أن تك أأون "م اس أأبة"و ورغ أأم أ ّن ة أأة الق أأانون ال أأدويل ق أأد اقرتح أأت يف البداي أأة مص أأطلح
"عقوسات شأديدة" لكأي يُسأتخد يف مشأروع املأواد املتعلقأة سأاملوظفني الدسلوماسأيني وااشأخاص
اآلخري املت تعني ساحل ايةل فج ّن مصطلح "عقوسات م اسبة" و ال ي اعت دت الأدول يف اتفاقيأة
م أأع اة أرائم املرتكبأأة ضأأد ااشأأخاص املت تعأأني حب ايأأة دوليأأةل مب أ فأأيهم املوظفأأون الدسلوماسأأيونل
واملعاقبة عليهال لعا )1148(1973و وقد شك لك املصطلح و جا احت ت املعا أدات الالحقأةو
ويف الوق أأت نفسأ أ ل م أأان احلك أأم املتعل أأق "سالعقوس أأات امل اس أأبة" ال أوارد يف اتفاقي أأة  1973مص أأحوسا
سعبارة تتض الدعوة دىل أخ "الطبيعة اخلطرة" للجرمية يف احلسبانو وقد علّقأت اللج أة سأالقول د ّن
أ اإلشأارة يُقصأد هبأا التفميأد علأى ضأرورة أن تفخأ العقوسأةُ يف احلسأبان "املصأاح العامليأة" اهلامأأة
اليت ت طوي عليهأا املعاقبأة علأى أ اةرميأة()1149و وم أ سأ ة 1973ل فأجن أ ا الأ ْهج  -القاضأي
سفن "تعترب م دولة م الدول ااطرا أ اةأرائم مسأتوجبة لعقوسأات م اسأبة تفخأ يف احلسأبان
طاسعهأ أ أأا اخلطأ أ أأري"  -قأ أ أأد اعتُ أ أ أأد يف صأ أ أأياغة معا أ أ أأدات عديأ أ أأدة م أ أ أ سي هأ أ أأا اتفاقيأ أ أأة م ا ضأ أ أأة
التع أ يب()1150و وع أ ّأربت سع أأض املعا أأدات ع أ مس أأفلة اخلط أأورة مبص أأطلحات م أ قبي أ "اخلط أأورة
الشديدة"ل و"الطاسع اخلطري"ل و"اخلطورة البالغة" هل اةرائم()1151و

ااشخاص االعتباريون
( )36تت اول الفقرات م  1دىل  6م مشروع املادة  5املسؤولية اة ائية لل جرمني ال ي م
أشخاص طبيعيونل رغم أن مصطلح "طبيعي" غري مستخد ل و و مأا يتسأق مأع الأ هج املتبأع يف
املعا أ أأدات املتعلق أ أأة س أ أأاةرائمو وعل أ أأى عك أ أأس ل أ أأكل تت أ أأاول الفق أ أأرة  7مس أ أأؤولية "ااش أ أأخاص
االعتباريني" يف اةرائم املشار دليها يف مشروع املادة 5و
( )37وأص أ أ أأبحت املس أ أ أأؤولية اة ائي أ أ أأة ل ش أ أ أأخاص االعتب أ أ أأاريني مس أ أ أأة م أ أ أ مس أ أ أأات الق أ أ أوانني
الوط ي أأة للعدي أأد مأ أ ال أأدول يف السأ أ وات ااخ أأريةل ولك ه أأا ال تأ أ ال غ أأري معروف أأة يف العدي أأد مأ أ
__________

()1148
()1149
()1150
()1151
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انظأأر اتفاقيأأة م أأع اة أرائم املرتكبأأة ضأأد ااشأأخاص املت تعأأني حب ايأأة دوليأأةل مب أ فأأيهم املوظفأأون الدسلوماسأأيونل
واملعاقب أأة عليه أأال الفق أأرة  2مأ أ امل أأادة "( 2جت أ ّأر مأ أ دول أأة مأ أ ال أأدول ااطأ أرا أ أ اةأ أرائم سف أأرض عقوس أأات
م اسبة ووو")و
حولية ووو 1972ل اجمللد الثاينل الوثيقة A/8710/Rev.1ل الفص الثالثل الفرع ساء (مشاريع املأواد املتعلقأة مب أع
اة أرائم املرتكبأأة ضأأد املأأوظفني الدسلوماسأأيني وغأأري م م أ ااشأأخاص املت تعأأني حب ايأأة دوليأأةل واملعاقبأأة عليهأأال
الفقرة ( )12م التعليق على الفقرة  2م مشروع املادة 2و
اتفاقيأأة م ا ضأأة التع أ يبل املأأادة 4؛ انظأأر أيضأأا :اتفاقيأأة سأأالمة مأأوظفي اامأأم املتحأأدة وااف أراد امل أرتبطني هبأأال
الفقرة  2م املأادة 9؛ واالتفاقيأة الدوليأة لق أع متويأ اإلر أابل املأادة (4ب)؛ واتفاقيأة م ظ أة الوحأدة اافريقيأة
مل ع اإلر اب ومكافحت ل املادة (2أ)و
انظر على سبي املثال :االتفاقية الدولية حل اية مجيع ااشخاص مأ االختفأاء القسأريل الفقأرة  1مأ املأادة 7؛
واتفاقيأأة البلأأدان اامريكيأأة مل أأع التع أ يب واملعاقبأأة علي أ ل املأأادة 6؛ واتفاقيأأة البلأأدان اامريكيأأة املتعلقأأة حبأأاالت
االختفاء القسري ل شخاصل املادة الثالثةو
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املسؤولية في ا يتعلق
الدول ااخرى()1152و ويف الدول اليت يعر فيها املفهو ل توجد أحيانا
سأأاةرائم الدوليأأة()1153و وسطبيعأأة احلأأالل يرتكأأب اافعأأال الأأيت ميكأ أن تأأؤدي دىل أ املسأأؤولية
أشأأخاص طبيعيأأون يتصأأرفون سصأأفتهم مسأأؤولني أو مأأديري أو مأأوظفني أو مأ خأأالل مرمأ آخأأر
أو ومالأأة أخأأرى للشأأخص االعتبأأاريو وتُفأ َأرض أ املسأأؤولية ع ومأأال يف الأأدول الأأيت يوجأأد فيهأأا
املفهو ل ع دما يرتكب اةر املعر شخص طبيعي ساسم شخص اعتباري أو لصاحل و
( )38ومل تظهأأر املسأأؤولية اة ائيأأة ل شأأخاص االعتبأأاريني سشأأك مبأأري حأأىت اآلن يف احملأأامم
أو اهليئأأات القضأأائية اة ائيأأة الدوليأأةو فقأأد أ ن نظأأا نأأورمربغ ااساسأأيل يف امل أأادتني  9و10ل
لل حك ة العسكرية الدولية أن تعل أي مجاعة أو م ظ ة على أهنا م ظ ة دجرامية أث أاء حمام أة
فرد م اافرادل مما قد يؤدي دىل حمام ة أفراد آخري لعضويتهم يف امل ظ ةو ويف سياق دجأراءات
احملك ة واإلجراءات الالحقة مبوجب القانون رقم  10جمللس دشرا احللفأاءل أُشأري دىل عأدد مأ
أ امل ظ أأاتل ولك أ مل ُحيأأامم ومل يُعاقأأب سأأوى ااشأأخاص الطبيعيأأني()1154و ومل يك أ لأأدى
احملك أأة اة ائيأأة الدوليأأة ليوغوسأأالفيا السأأاسقة واحملك أأة الدوليأأة لروانأأدا الواليأأة القضأأائية اة ائيأأة
علأأى ااشأأخاص االعتبأأارينيل و أ ا أأو احلأأال سال سأأبة دىل احملك أأة اخلاصأأة لس أرياليون واهليئأأات
اخلاص أأة املع ي أأة س أأاةرائم اخلط أأرية يف تي أأور الش أأرقيةل وال أأدوائر االس أأتث ائية يف احمل أأامم الك بودي أأةل
واحملك أأة اة ائيأأة العراقيأأة العليأأال والأأدوائر اافريقيأأة االسأأتث ائية ض أ نظأأا احملأأامم يف الس أ غالو
والح أ أ م أ أ صأ أأاغوا نظأ أأا رومأ أأا ااساسأ أأي أ ْن " أ أأاك اخأ أأتال ع يأ أأق يف اآلراء في أ أأا يتعلأ أأق
ساستص أواب ددراج املسأأؤولية اة ائيأأة ل شأأخاص االعتبأأاريني يف ال ظأأا ااساسأأي"()1155ل وعلأأى
الأأرغم مأ تقأأدمي اقرتاحأأات إلدراج حكأأم سشأأفن أ املسأأؤوليةل مل يتض أ ال ظأأا ااساسأأي يف
هناية املطا حك ا م ا القبي و
( )39مل تُأأدرج مسأؤولية ااشأأخاص االعتبأأاريني أيضأأا يف مثأأري مأ املعا أأدات املتعلقأأة سأأاةرائم
علأأى الصأأعيد الأأوطرل مبأأا يف لأأك :اتفاقيأأة عأأا  1948مل أأع جرميأأة اإلسأأادة اة اعيأأة واملعاقبأأة

__________

( )1152انظأأرل مأأثالل احملك أأة اخلاصأأة سلب أأانل شأأرمة نيأأو يت يفل شو و لو ومرمأأي حم أأد حتسأأني اخليأأاطل القضأأية رقأأم
STL-14-05/PT/AP/AR126.1ل يئة االستئ ا ل القرار املؤرخ  2تشري ااول/أمتوسر  2014سشأفن اسأتئ ا
متهي أأدي يتعل أأق سالص أأالحية الشخص أأية يف دج أ أراءات االحتق أأارل الص أأفحة ( 58يش أأار دلي أ أ في أأا يل أأي س "ق أ أرار

استئ ا احملك ة اخلاصة سلب ان") ("امل ارسة املتعلقة ساملسؤولية اة ائية للشأرمات والعقوسأات املرتبطأة هبأا تلأ
ساختال اانظ ة الوط ية")و
( )1153انظأر مأثالEcuador Código Orgánico Integral Penal, Registro Oficial, Suplemento, Año 1, N° 180, :
10 February 2014, art. 90و عقوسأة شأخص اعتبأاري (يأ ص يف مأادة تت أاول اةأرائم ضأد اإلنسأانية علأى أنأ
"ع دما يرتكب شخص اعتباري أي م اةرائم امل صوص عليها يف املادةل يعاقب حبل ")و
( )1154انظأر مأثالUnited States v. Krauch and others, in Trials of War Criminals before the Nuernberg :
Military Tribunals (The I.G. Farben Case), vols. VII-VIII (Washington D.C., Nürnberg Military

)Tribunals, 1952و
( )1155انظر الوثائق الرمسيأة ملأؤمتر اامأم املتحأدة الدسلوماسأي لل فوضأني املعأر سجنشأاء حمك أة ج ائيأة دوليأةل رومأال 15
ح يران/يوني أ أ أ أ  17 -متوو/يولي أ أ أ أ 1998ل اجملل أ أ أأد الثال أ أ أأث ()A/CONF.183/13ل الوثيقأ أ أ أأة A/CONF.183/2ل
املادة 23ل الفقرة 6ل احلاشية 71و
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عليها؛ واتفاقيات ج ي لعا 1949؛ واتفاقية عا  1970سشأفن االسأتيالء غأري املشأروع علأى
الطأائرات؛ واتفاقيأة عأا  1973مل أع اةأرائم املرتكبأة ضأد ااشأخاص املت تعأني حب ايأة دوليأة مبأ
فأأيهم املوظفأأون الدسلوماسأأيون واملعاقبأأة عليهأأا؛ واتفاقيأأة م ا ضأأة التعأ يب لعأأا 1984؛ واتفاقيأأة
عا  1997الدولية لق ع اهلج ات اإلر اسية سالق اس ؛ واتفاقية عا  2006الدولية حل اية مجيع
ااشخاص م االختفاء القسريو ومل يت اول مشروع مدونة اةأرائم لعأا  1996سأوى املسأؤولية
اة ائية "لفرد"()1156و
( )40م أ أ جانأ أأب آخأ أأرل يعطأ أأي سروتومأ أأول االحتأ أأاد اافريقأ أأي لعأ أأا  2014املعأ أأدِّل لل ظأ أأا
ااساس أأي لل حك أأة اافريقي أأة للعدال أأة وحق أأوق اإلنس أأانل رغ أأم أنأ أ ل أأيس س أأاريا سع أأدل الوالي أأة
القضأأائية لل حك أأة اافريقيأأة املعأأاد تشأأكيلها علأأى ااشأأخاص االعتبأأاريني في أأا أأص اة أرائم
الدوليأأةل مبأأا فيهأأا اةأرائم ضأأد اإلنسأأانية()1157و وعلأأى الأأرغم مأ أن ال ظأأا ااساسأأي لل حك أأة
اخلاص أأة سلب أأان ال يأ أ ص ص أ أراحة عل أأى الوالي أأة القض أأائية اة ائي أأة عل أأى ااش أأخاص االعتب أأاريني
(وم لك على اةرائم ضأد اإلنسأانية)ل فقأد خلصأت يئأة اسأتئ ا احملك أة يف عأا  2014دىل
أن احملك ة لديها الوالية القضائية حملام ة شخص اعتباري سته ة د انة احملك ة()1158و
( )41ع أأالوة عل أأى ل أأكل أأاك العدي أأد م أ أ املعا أأدات ال أأيت تت أأاول مس أأؤولية ااش أأخاص
االعتبأأاريني عأ اةأرائم اة ائيأأةل خاصأأة :اتفاقيأأة عأأا  1973الدوليأأة سشأأفن ق أأع جرميأأة الفصأ
الع ص أأري واملعاقب أأة عليه أأا()1159؛ واتفاقي أأة س أأاول لع أأا  1989سش أأفن ال أأتحكم يف نقأ أ ال فاي أأات
اخلط أ أ أأرة وال أ أ أأتخلص م ه أ أ أأا ع أ أ أأرب احل أ أ أأدود()1160؛ واتفاقي أ أ أأة ع أ أ أأا  1999الدولي أ أ أأة لق أ أ أأع متوي أ أ أ
__________

()1156
()1157
()1158

()1159

()1160
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حولية ووو 1996ل اجمللد الثاين (الباب الثاين)ل الفص الثاينل اة ء دالل الصفحة 23و
انظأر Protocol on Amendments to the Protocol on the Statute of the African Court of Justice and
Human Rights, 27 June 2014, art. 46Cو
ق أ أرار اسأ أأتئ ا احملك أ أأة اخلاص أأة سلب أ أأان (انظأ أأر احلاشأ أأية  1152أع أأال )و يف هنايأ أأة املطأ أأا ل رأت احملك أ أأة أن
الش أأخص االعتب أأاريل اةدي أأد يت يفل مل يكأ أ مأ أ نباو انظ أأر اةدي أأد شو ولو/ش أأرمة ني أأو يت يفل شو و لو
(دن يت يف) ومرم أأي حم أأد حتس أأني اخلي أأاطل القض أأية رق أأم STL-14-05/T/CJل د ان أأة القاض أأيل القأ أرار امل أأؤرخ 18
أيلول/سأبت رب 2015ل احملك أأة اخلاصأأة سلب أأانل الفقأرة ( 55يُشأأار دليأ في أأا يلأي ستسأ ية "قأرار احملك أأة اخلاصأأة
سلب ان سشفن د انة القاضي")؛ اةديد شو و لو/شرمة نيو يت يفل شو و لو (دن يت يف) ومرمأي حم أد حتسأني
اخلياطل القضية رقم STL-14-05/A/APل يئة االستئ ا ل القرار املؤرخ  8آ ار/مارس 2016و
انظ أ أ أ أأر االتفاقي أ أ أ أأة الدوليأ أ أ أ أأة لق أ أ أ أأع جرمي أ أ أ أأة الفص أ أ أ أ أ الع ص أ أ أ أأري واملعاقب أ أ أ أأة عليهأ أ أ أ أأا (نيوي أ أ أ أأوركل  30تش أ أ أ أ أري
الث أأاين/نوف رب )1973ل وع أأة معا أأدات اام أأم املتح أأدةل اجملل أأد 1015ل ال أأرقم 14861ل الص أأفحة 243ل
االتفاقية جترمي امل ظ أات واملؤسسأات وااشأخاص الأ ي
املادة ااوىلل الفقرة "( 2تعل الدول ااطرا يف
يرتكبون جرمية الفص الع صري")و
اتفاقي أ أ أأة سأ أ أ أأاول سشأ أ أ أأفن الأ أ أ أأتحكم يف نق أ أ أ أ ال فايأ أ أ أأات اخلط أ أ أأرة والأ أ أ أأتخلص م هأ أ أ أأا عأ أ أ أأرب احلأ أ أ أأدود (سأ أ أ أأاولل 22
آ ار/مأ أأارس )1989ل املرجأ أأع نفس أ أ ل اجمللأ أأد 1673ل الأ أأرقم 28911ل الصأ أأفحة 57ل املأ أأادة 2ل الفقأ أأرة 14
ووو يع أأر "ش أأخص" أي ش أأخص طبيع أأي أو ق أأانوين) وامل أأادة 4ل الفق أأرة "( 3تعت أأرب
("اغأ أراض أ أ االتفاقي أأة :
ااطرا أن االجتار غري املشروع سال فايات اخلطرة أو سال فايات ااخرى فع دجرامي")و
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اإلر اب()1161؛ واتفاقية اامأم املتحأدة لعأا  2000ملكافحأة اةرميأة امل ظ أة عأرب الوط يأة()1162؛
والربوتومول االختياري لعا  2000امللحق ساتفاقية حقوق الطفأ سشأفن سيأع ااطفأال واسأتغالل
ااطفال يف البغاء ويف املواد اإلساحية()1163؛ واتفاقيأة اامأم املتحأدة لعأا  2003سشأفن مكافحأة
الفساد()1164؛ وسروتومول عا  2005امللحق سربوتومول ق ع ااع ال غري املشروعة املوجهة ضد
سأأالمة امل شأأآت الثاستأأة املوجأأودة علأأى اةأأر القأأاري()1165؛ و وعأأة م أ املعا أأدات املربمأأة يف
دطأأار لأأس أوروسأأا()1166و وتت أأاول املسأأفلة ص أأكوك دقلي يأأة أخأأرى م أ لكل معظ هأأا يف س أأياق
الفسأأاد()1167و وعأأادة مأأا ال تعأ ِّأر أ املعا أأدات مصأأطلح "الشأأخص االعتبأأاري"ل تارمأأة ديأأا
لل ظم القانونية الوط ية لكي تطبق أي تعري ي طبق فيها اعتيادياو
__________

()1161
()1162
()1163
()1164

االتفاقية الدولية لق ع متوي اإلر ابل املادة 5و وفي ا ص االقرتاحات املقدمأة أث أاء املفاوضأات الأيت أدت دىل
اعت اد املادة 5ل انظر "التداسري الرامية دىل القضاء على اإلر اب الدويل :تقرير الفريأق العامأ " ()A/C.6/54/L.2
( 26تشري ااول/أمتوسر )1999و
اتفاقية اامم املتحدة ملكافحة اةرمية امل ظ ة عرب الوط يةل املادة 10و
الربوتومأ أأول االختيأ أأاري التفاقيأ أأة حقأ أأوق الطف أ أ سشأ أأفن سيأ أأع ااطفأ أأال واسأ أأتغالل ااطفأ أأال يف البغأ أأاء ويف امل أ أواد اإلساحيأ أأة
(نيويوركل  25أيار/مايو )2000ل وعة معا دات اامم املتحدةل اجمللد 2171ل الرقم 27531ل الصفحة 227و
اتفاقي أأة اام أأم املتح أأدة ملكافح أأة الفس أأادل امل أأادة 26و ولالط أأالع عل أأى املعلوم أأات ااساس أأيةل انظ أأرUnited :
Nations Office on Drugs and Crime, Travaux Préparatories of the Negotiations for the
Elaboration of the United Nations Convention against Corruption (United Nations publication,
Sales No. E. 10.V.13), pp. 233-235 and Legislative Guide for the Implementation of the United

Nations Convention against Corruption (2nd revised edition, 2012), pp. 107-113و وسال سبة لالتفاقيأة
امل اثلأأة الأأيت اعت أأدهتا م ظ أأة التعأأاون والت يأأة يف امليأأدان االقتصأأاديل انظأأر اتفاقيأأة مكافحأأة رشأأوة املسأأؤولني
احلك أأوميني ااجان أأب يف املعأ أأامالت التجاري أأة الدوليأ أأة (س أأاريسل  21تش أ أري الث أأاين/نوف رب )1997ل املأ أأادة 2
("يتخ م طر ما قد يل م تداسري وفقا ملبادئ القانونية لتحديد مسؤولية ااشأخاص االعتبأاريني عأ رشأوة
امل أ أ أ أأوظفني الع أ أ أ أأوميني ااجان أ أ أ أأب")ل متاح أ أ أ أأة عل أ أ أ أأى املوق أ أ أ أأع الش أ أ أ أأبكي الت أ أ أ أأايلwww.oecd.org/daf/anti- :
 ( bribery/ConvCombatBribery_ENG.pdfال فا دلي يف  11متوو/يولي )2016و
( )1165سروتومأأول عأأا  2005امللحأأق سربوتومأأول ق أأع ااع أأال غأأري املشأأروعة ضأأد سأأالمة امل شأأآت الثاستأأة املوجأأودة علأأى
اة أ أأر الق أ أأاري (ل أ أأدنل  14تشأ أ أري ااول/أمت أ أأوسر )2005ل امل أ أأادة ( 5لالط أ أأالع عل أ أأى اتفاقي أ أأة ع أ أأا 1988
والربوتومول امللحق هبال انظر وعة معا دات اامم املتحدةل اجمللد 1678ل الرقم 29004ل الصفحة )201و
( )1166انظأر مأثالCouncil of Europe, Criminal Law Convention on Corruption (Strasbourg, 27 January :
1999), United Nations, Treaty Series, vol. 2216, No. 39391, p. 225, art. 18, supplemented by the
Additional Protocol (Strasbourg, 15 May 2003) (relating to bribery of arbitrators and jurors), ibid.,
vol. 2466, No. 39391, p. 168; European Convention on the Suppression of Terrorism (Strasbourg,

27 January 1977), ibid., vol. 1137, No. 17828, p. 93, art. 10و
( )1167انظأر علأى سأبي املثأالCorruption, art. 8; Southern African :

Inter-American Convention against

Development Community Protocol against Corruption (Blantyre, Malawi, 14 August 2001),
available from www.sadc.int/files/7913/5292/8361/Protocol_Against_Corruption2001.pdf, art. 4,

para. 2; African Union Convention on Preventing and Combating Corruption, art. 11, para. 1و
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( )42قأأررت اللج أأة ددراج حكأأم سشأأفن مسأأؤولية ااشأأخاص االعتبأأاريني ع أ اة أرائم املرتكبأأة
ضأأد اإلنسأأانيةل نظ أرا دىل احت أأال مشأأارمة أشأأخاص اعتبأأاريني يف أفعأأال مرتكبأأة يف دطأأار جأأو
واسع ال طاق أو م هجي موج ضد سأكان مأدنينيو وسأ لكل رمأ ت علأى صأياغة لغويأة حظيأت
سقبأأول واسأأع مأ جانأأب الأأدول يف سأأياق جأرائم أخأأرى وتتضأ قأأدرا مبأريا مأ املرونأأة يف ت فيأ
الدول اللت امهاو
(ُ )43و ِضعت الفقرة  7م مشروع املادة  5ساالست اد دىل الربوتومأول االختيأاري لعأا 2000
امللح أأق ساتفاقي أأة حق أأوق الطف أ أ سش أأفن سيأ أأع ااطف أأال واس أأتغالل ااطف أأال يف البغ أأاء ويف امل أ أواد
اإلساحيأأةو واعت أأدت اة عيأأة العامأأة الربوتومأأول االختيأأاري يف عأأا 2000؛ ودخ أ الربوتومأأول
حي ال فا يف عا 2002و ويف آب/أغسطس 2016ل يضم الربوتومول االختيأاري  173دولأة
طرفأأال ووقعت أ تسأأع دول أخأأرى ولك هأأا مل تصأأدق علي أ سعأأدو وتل أ الفقأأرة  1م أ املأأادة  3م أ
الربوتوم أأول االختي أأاري ال أأدول ااط أرا سض أ ان أن قانوهن أأا اة أأائي أو ق أأانون العقوس أأات يش أ
أفعأأاال معي أأةل مث أ سيأأع ااطفأأال اغ أراض االسأأتغالل اة سأأي أو عأأرض طف أ اغ أراض البغأأاءو
و ك أ ا يأأفيت نأأص الفقأأرة  4م أ املأأادة  3علأأى ال حأأو التأأايل" :تقأأو ل ع أأد االقتضأأاءل م أ دولأأة
طأأر ل ر أأا سفحكأأا قانوهنأأا الأأوطرل سا أأا اإلج أراءات الراميأأة دىل حتديأأد مسأأؤولية ااشأأخاص
االعتباريني ع اةرائم احملأددة يف الفقأرة  1مأ أ املأادةو ور أا ساملبأادئ القانونيأة لتلأك الدولأة
ج ائية أو مدنية أو ددارية"و
الطر قد تكون مسؤولية ااشخاص االعتباريني
( )44تُسأأتخد يف الفقأأرة  7مأ مشأأروع املأأادة  5نفأأس الصأأياغةل ولكأ يُسأأتعاض عأ عبأأارة
"الدولأأة الطأأر " سكل أأة "الدولأأة" وعأ عبأأارة "عأ اةأرائم احملأأددة يف الفقأأرة  1مأ أ املأأادة"
سعبأأارة "اة أرائم املشأأار دليهأأا يف مشأأروع املأأادة أ ا"و وعلأأى أ ا ال حأأول تفأأرض الفقأأرة  7الت امأأا
عل أأى الدول أأة س أأفن "تتخ أ أ ت أأداسري"ل مبع أأا أن عليه أأا أن تس أأعى وراء أ أ الت أأداسري حبس أ أ ني أأةو
ويف الوقت نفس ل تعطي الفقرة  7الدولة قدرا مبريا م املرونة يف وضع تلك التداسري وفقا لقانوهنا
الوطرو أوالل ي بغي فهم عبارة "مبا يتفق مع أحكا قانوهنأا الأوطر" علأى أهنأا تعأر وفقأا للسألطة
التقديريأأة الكبأأرية للدولأأة في أأا يتعلأأق سالتأأداسري الأأيت سأأيجري اعت اد أأا؛ فأأااللت ا "ر أ س أأ" ال أ هج
احلأأايل للدولأأة دواء مسأأؤولية ااشأأخاص االعتبأأاريني ع أ اة أرائم اة ائيأأة مبوجأأب قانوهنأأا الأأوطرو
ففي معظم الدولل ل ت طبق مسؤولية ااشخاص االعتباريني ع اةرائم اة ائية مبوجب القانون
الوطرل مثالل دال على سعأض أنأواع ااشأخاص االعتبأاريني ولأيس علأى آخأري و والواقأع أن عبأارة
أرجح أن تسأأتبعدل يف معظأأم القأوانني الوط يأأةل الأأدول
"ااشأأخاص االعتبأأاريون" يف أ ا السأأياق يأُ َّ
واحلكوم أ أأات واهليئأ أ أ ات العام أ أأة ااخ أ أأرى يف دط أ أأار ممارس أ أأة س أ أألطة الدول أ أأة وامل ظ أ أأات الدولي أ أأة
العامة()1168و وساملث ل ميك أن تتفاوت مسؤولية ااشأخاص االعتبأاريني مبوجأب القأوانني الوط يأة

__________

( )1168ت ص اتفاقية لس أوروسا املتعلقة سالقانون اة ائي سشأفن الفسأاد صأراحة علأى أ ا االسأتبعاد (انظأر علأى سأبي
املثأأال املأأادة (1د)ل "اغأراض أ االتفاقيأأة :ووو ‘شأأخص اعتبأأاري‘ يعأأر أي ميأأان يت تأأع هبأ ا املرمأ يف دطأأار
القانون الوطر الواجب التطبيقل ساستث اء الدول أو اهليئات العامأة ااخأرى يف دطأار ممارسأة سألطة الدولأة العامأة
وامل ظ ات الدولية")و
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است ادا دىل :نطاق ااشخاص الطبيعيني ال ي ميك أن يع ى سلومهم دىل الشأخص االعتبأاري؛
أو أ أاط مسأأؤولية ااشأخاص الطبيعيأأني الأأيت ميكأ أن تسأأفر عأ مسأؤولية الشأأخص االعتبأأاري؛
أو مأأا د ا مأأان مأ الضأأروري دثبأأات ال يأأة اإلجراميأأة لشأأخص طبيعأأي إلثبأأات مسأأؤولية الشأأخص
االعتباري؛ أو ما د ا مان م الضروري دثبات أن شخصا طبيعيا حمددا ارتكب اةر ()1169و
( )45ثانيأأال مأ دولأأة مل مأأة سا أأا تأأداسري لتحديأأد املسأأؤولية القانونيأأة ل شأأخاص االعتبأأاريني
"ع أأد االقتضأأاء"و وحأأىت دن مأأان ساسأأتطاعة الدولأأة ع ومأأال مبوجأأب قانوهنأأا الأأوطرل أن تفأأرض
املسؤولية على ااشخاص االعتباريني في ا ص اةرائم اة ائيأةل فأجن سجمكاهنأا أن لأص دىل أن
ا التدسري غري م اسب يف السياق احملدد املتعلق ساةرائم ضد اإلنسانيةو
( )46وفي ا ص التداسري املعت دةل ت ص اة لة الثانية م الفقرة  7على أنأ " :ر أا ساملبأادئ
القانونيأأة للدولأأةل قأأد تكأأون مسأأؤولية ااشأأخاص االعتبأأاريني أ ج ائيأأة أو مدنيأأة أو دداريأأة"و
وال تبأأدو أ اة لأأة يف الربوتومأأول االختيأأاري لعأأا  2000فحسأأبل م أأا نأأوقش أعأأال ل س أ
أيضأأا يف معا أأدات أخأأرى حتظأأى سانض أ ا واسأأع ال طأأاقل مث أ اتفاقيأأة اامأأم املتحأأدة ملكافحأأة
اةرمي أ أأة امل ظ أ أأة ع أ أأرب الوط ي أ أأة لع أ أأا  )1170(2000واتفاقي أ أأة اام أ أأم املتح أ أأدة ملكافح أ أأة الفس أ أأاد
الصياغة مرة أخرى ست وع ال هج املعت أدة
لعا )1171(2003و وتعرت املرونة املشار دليها يف
يف دطار ال ظم القانونية الوط ية وتستوعب و وعلى ا ال حول ال يوجد أي الت ا سجرساء املسؤولية
اة ائيأأة د ا مأأان لأأك يتعأأارض مأأع املبأأادئ القانونيأأة الوط يأأة للدولأأة؛ ويف تلأأك احلأأاالتل ميك أ
استخدا شك م أشكال املسؤولية املدنية أو اإلدارية مبدي و ويف مجيع ااحأوالل سأواء مانأت
املسؤولية ج ائيأة أو مدنيأة أو دداريأةل فهأي ال متأس ساملسأؤولية اة ائيأة ل شأخاص الطبيعيأني
امل صوص عليها يف مشروع املادة 5و
المادة 6
إقامة ار تصا

الوطني

 -1تتخ م دولة التداسري الالومة إلقامة اختصاصها على اةرائم املشأار
دليها يف مشروع املادة 5ل يف احلاالت التالية:
__________

( )1169لالطأأالع علأأى حملأأة مأأوج ة ع أ حأأاالت التضأأارب يف خمتل أ الواليأأات القضأأائية للقأأانون العأأا والقأأانون املأأدين
سشفن مسؤولية ااشخاص االعتبارينيل انظر قرار احملك أة اخلاصأة سلب أان سشأفن د انأة القاضأي (احلاشأية 1152
أعال )ل الفقرات 67-63و
( )1170املأأادة 10ل الفقأأرة "( 2ر أأا ساملبأأادئ القانونيأأة للدولأأة الطأأر ل نأأوو أن تكأأون مسأأؤولية اهليئأأات االعتباريأأة ج ائيأأة
أو مدنيأأة أو دداريأأة")؛ وانظأأر أيضأأا االتفاقيأأة الدوليأأة لق أأع متوي أ اإلر أأابل املأأادة 5ل الفقأأرة "( 1تتخ أ م أ دولأأة
ط أأر الت أأداسري الالوم أأةل وفق أأا ملبادئه أأا القانوني أأة الداخلي أأةل للت ك أأني مأ أ أن يتح أ أي مي أأان اعتب أأاري موج أأود يف
دقلي هأأا أو م أ ظم مبوجأأب قواني هأأا املسأأؤولية د ا قأأا شأأخص مس أؤول ع أ ددارة أو تسأأيري أ ا الكيأأان االعتبأأاريل
سصفت ل سارتكاب جرمية م صوص عليها يف املادة 2و و املسؤولية قد تكون ج ائية أو مدنية أو ددارية")و
( )1171املادة 26ل الفقرة "( 2ر ا ساملبادئ القانونية للدولة الطأر ل نأوو أن تكأون مسأؤولية اهليئأات االعتباريأة ج ائيأة
أو مدنية أو ددارية")و
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ع دما تُرتكب اةرمية يف أي دقليم خاضع لواليتها أو على منت سأف
(أ)
أو طائرات مسجلة يف تلك الدولة؛
(ب) ع أدما يكأأون الشأأخص امل َّأدعى ارتكاسأ اةرميأأة مأ رعايأأا تلأأك الدولأأة
أول د ا رأت الدولأأة لأأك م اسأأبال شخصأأا عأأدمي اة سأأية مكأأان دقامتأ املعتأأاد يف دقلأأيم
تلك الدولة؛
(ج)
لك م اسباو

ع أ أأدما تك أ أأون الض أ أأحية مأ أ أ رعاي أ أأا تل أ أأك الدول أ أأةل د ا رأت الدول أ أأة

 -2تتخ م دولة أيضأا التأداسري الالومأة إلقامأة اختصاصأها علأى اةأرائم
املشأار دليهأا يف مشأأروع املأادة  5يف احلأأاالت الأيت يكأأون فيهأا الشأأخص امل َّأدعى ارتكاسأ
اةرميأأة موجأأودا يف أي دقلأأيم خاضأأع لواليتهأأال مأأا مل تُسألِّم أ ا الشأأخص وفقأأا ملشأأاريع
املواد و
دون ممارسة الدولة أي شك م أشأكال
 -3ال حتول مشاريع املواد
االختصاص اة ائي امل صوص عليها يف قانوهنا الوطرو
التعليق
( )1ي ص مشروع املادة  6على وجأوب أن ت شأئ مأ دولأة اختصاصأها علأى اةأرائم املشأار
دليهأأا يف مشأأروع املأأادة  5يف حأأاالت معي أأةل م أأثال ع أأدما تُرتكأأب اةرميأأة يف أي دقلأأيم خاض أأع
لواليتهال أو ع دما يرتكب اةرمية أحد رعايا أال أو ع أدما يكأون اةأاين موجأودا يف دقلأيم ضأع
لواليتهاو
( )2وسوج عا ل سعت الصكوك الدولية دىل تشجيع الدول على أن ت شئل مبوجب قواني ها
الوط يةل طائفة واسعة نسبيا م أُسس ممارسة الوالية القضائية م أج التصأدي اخطأر اةأرائم
أص مشأروع مدونأة
اليت تثري القلق الدويلل وللحيلولة دون توفري مال آم مل يرتكبهاو و كأ ال ن ّ
اةرائم املخلة سسلم اإلنسانية وأم هال ال ي أعدت اللج ة يف عأا 1996ل علأى أنأّ "نأب علأى
م أ دولأأة طأأر أن تتخ أ مأأا يل أ م أ تأأداسري لتقريأأر اختصاصأأها سأأالّظر يف اة أرائم" امل صأأوص
عليهأأا يف مشأأروع املدون أأةل م أ غأأري جرمي أأة العأأدوان و ل أأك "سصأأر ال ظأأر ع أ مكأأان ارتكاهب أأا
أو القائم سارتكاهبا"()1172و وقد مان اتسأاع نطأاق أ الواليأة القضأائية الومأا ا ّن "اللج أة رأت
أ ّن ت فيأ أ املدونأأة سصأأورة فعالأأة يتطلأأب هنْجأأا مشأأرتما سشأأفن االختصأأاص يعت أأد علأأى أوسأأع
اختصأأاص لل حأأامم الوط يأأة دىل جانأأب االختصأأاص احملت أ حملك أأة ج ائيأأة دوليأأة"( .)1173وقأأد
ص يف ديباجة نظا روما ااساسي لل حك أة اة ائيأة الدوليأة علأى أ ّن "أخطأر اةأرائم الأيت تثأري
نُ َّ
__________

( )1172حولية ووو 1996ل اجمللد الثاين (اة ء الثاين)ل الفص الثاينل الفرع دالل املادة 8و
( )1173املرجع نفس ل الفقرة ( )5م التعليق على املادة 8و
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قلق اجملت ع الدويل سفسر نب أال متر دون عقاب وأنأ نأب ضأ ان مقاضأاة مرتكبيهأا علأى أو
فعأأال مأ خأأالل تأأداسري تُتخأ علأأى الصأأعيد الأأوطر"ل وأيضأأا علأأى أنّأ "مأ واجأأب مأ دولأأة أن
متارس واليتها القضائية اة ائية على أولئك املسؤولني ع ارتكاب جرائم دولية"و
( )3وعلأى أ ا ال حأأول فع أأدما تتطأّأرق املعا أدات املتعلّقأأة سأأاةرائم دىل مسأأفلة ت فيأ القأوانني
الوط يةل فج ّهنا تُدرج عادة ُحك ا سشأفن دقامأة االختصأاص الأوطرو وقأد خلُصأت امل اقشأات الأيت
دارت يف فريق عام تاسع للج ة حقوق اإلنسانل ُدعي دىل االنعقاد م أج صأياغة صأك دويل
سش أأفن االختف أأاء القس أأريل دىل أ ّن "دنش أأاء اختص أأاص عل أأى أوس أأع نط أأاق ممكأ أ لص أأاح احمل أأامم
اة ائي أ أ أأة الوط ي أ أ أأة يف أ أ أأال االختف أ أ أأاء القس أ أ أأري يب أ أ أأدو ش أ أ أأرطا مأ أ أ أ ش أ أ أأروط فعالي أ أ أأة الص أ أ أأك
املسأأتقبلي"()1174و ويف الوقأأت نفس أ ل فأأجن أ املعا أأدات تُل أ فق أ يف العأأادة الدولأأة الطأأر
مب ارسة واليتها القضائية ع دما يكأون اةأاين املأدَّعى موجأودا يف دقلي هأا (انظأر مشأروع املأادة 8
أدنا )ل مما يفضي دما دىل عرض املسفلة على سلطات االدعاء داخأ تلأك الدولأة الطأر أو دىل
تسأأليم اةأأاين املأأدَّعى دىل دولأأة طأأر أخأأرى أو دىل حمك أأة دوليأأة خمتصأأة (انظأأر مشأأروع املأأادة 9
أدنا )و
( )4وأشأارت اللج أأة دىل أن حمك أأة العأأدل الدوليأأةل و أأي تقلّأب ال ظأأر يف قبأأول أ ا االلتأ ا
يف املعا أدات وخاصأة يف دطأار اتفاقيأة م ا ضأة التعأ يبل قأد مأرتل يف قضأية املسأائ املتصأألة
سااللت ا ساحملام ة أو التسليم (سلجيكا ضد الس غال)ل ما يلي:
"اللت أ ا الدولأأة ستجأأرمي التع أ يب ودقامأأة واليتهأأا القضأأائية علي أ مأأا يعادل أ يف
أحكأأا العديأأد مأ االتفاقيأأات الدوليأأة املتعلقأأة مبكافحأأة اةأرائم الدوليأأةو وهلأ ا االلتأ ا ل
ال أ ي يتعأأني علأأى الدولأأة املع يأأة ت في أ مبجأأرد تقيأأد ا ساالتفاقيأأةل طأأاسع وقأأائي وردعأأي
سشأ أأك خ أ أأاصل د دن ال أ أأدول ااط أ أرا ست وي أ أأد نفس أ أأها سأ أأاادوات القانوني أ أأة الالوم أ أأة
لل قاضاة ع ارتكأاب أ ا ال أوع مأ اةأرائمل تكفأ أن نظ هأا القانونيأة سأتع علأى
حتقي أأق ل أأك الغ أأرض وس أأتلت ست س أأيق جهود أأا مأ أ أجأ أ القض أأاء عل أأى أي دمكاني أأة
ل ف أأالت م أ أ العق أ أابو و أ أ ا الط أأاسع الوقأ أأائي ي أ أ داد وضأ أأوحا مل أأا واد عأ أأدد الأ أأدول
ااطرا "()1175و

__________

( )1174ة ة حقوق اإلنسانل تقرير الفريق العام سني الدورات املفتوح العضوية لوضع مشروع صأك معيأاري ملأ قانونأا
حل اية مجيع ااشخاص م االختفاء القسري (الوثيقة )E/CN.4/2003/71ل الفقرة 65و
( )1175قضأأية املسأأائ املتصأألة سأأااللت ا ساحملام أأة أو التسأأليم (سلجيكأأا ضأأد السأ غال)Questions relating to the :
Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 422,

at p. 451, para. 75و
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( )5وتوج أأد يف مث أأري مأ أ املعا أأدات ال أأيت تت أأاول اةأ أرائم أحك أأا مش أأاهبة لتل أأك الأ أواردة يف
مشروع املادة )1176(6و وسي ا ال توجد حىت اآلن معا دة تتعلق ساةرائم املرتكبأة ضأد اإلنسأانيةل
فجن القضاة ‘ يغي ‘ و‘موميان ‘ و‘سويرغي تال‘ قد أشاروا يف رأيهم املستق املشرتك دىل ما يلي:
"سلسأألة املعا أأدات املتعأأددة ااط أرا ل ومأأا ت طأأوي علي أ م أ أحكأأا خاصأأة
سشأأفن الواليأأة القضأأائيةل تُظهأأر أ ّن اجملت أأع الأأدويل مص أ ّ م علأأى ضأأرورة أال يُفلأأت م أ
العقأ أأاب َم أ أ أ أأو ضأ أأالع يف ج أ أرائم احلأ أأرب واختطأ أأا املرمبأ أأات وأخ أ أ الر أ أأائ [و]
التع أ يبو وس أأالرغم م أ أن اة أرائم ض أأد اإلنس أأانية ال تُش أ ّك دىل اآلن موض أأوع اتفاقي أأة
على حدةل فج ّن وجود استياء مماث م قبأ اجملت أع الأدويل حيأال أ اافعأال أو أمأر
ال ي بغي الشك في "()1177و
( )6وتتطل أأب الفق أأرة (1أ) مأ أ مش أأروع امل أأادة  6مأ أ الدول أأة الط أأر ل ع أأد وق أأوع جأ أرائم يف
دقلي هال دقامة اختصاص م ال وع املشار دليأ علأى أنأ "واليأة قضأائية دقلي يأة"و فبأدال مأ اإلشأارة
فق أ دىل "دقل أأيم" الدول أأةل رأت اللج أأة أن م أ امل اس أأب أن تش أأري دىل اإلقل أأيم ال "خاض أأع لواليته أأا
[واليأأة الدولأأة]"ل و أأو مأأا يُأراد س أ جتسأأيد فكأأرة اإلقلأأيم اخلاضأأع قانونأأا للدولأأة فضأأال ع أ اإلقلأأيم
الصأ أأيغ املسأ أأتخدمة يف
اخلاض أأع لواليتهأ أأا أو لسأ أأيطرهتا الفعلي أأةو وت سأ أأجم أ أ املص أأطلحات مأ أأع ِّ
املعا أأدات ات الصأألة املع أأول هبأأا يف امليأأدانو وسأأيل يف املسأأتقب مراجعأأة نأأص مشأأروع املأأادة 4
لض ان االتساق املصطلحي()1178و وفضال ع لأكل فأج ّن الواليأة القضأائية اإلقلي يأة ت طأوي علأى
اختصاص ال ظر يف اةرائم اليت تُرتكب على منت سف أو طائرات مسجلة ساسأم الدولأة؛ وسالفعأ ل
__________

( )1176انظأر علأى سأبي املثأال :اتفاقيأة ق أع االسأتيالء غأري املشأروع علأى الطأأائراتل املأادة Convention on the ( 4
(Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, art. 4؛ واتفاقيأة ق أع ااع أال غأري املشأروعة املوجهأة ضأد
سأالمة الطأريان املأدينل الفقرتأان (1أ)(-ب) مأ املأادة Convention for the Suppression of Unlawful ( 5
Acts Against the Safety of Civil Aviation (Montreal, 23 September 1971, United Nations, Treaty

)Series, vol. 974, No. 14118, p. 177, art. 5, para. 1 (a)-(b؛ واتفاقيأة م أع اةأرائم املرتكبأة ضأد ااشأخاص
املت تعني حب ايأة دوليأةل مبأ فأيهم املوظفأون الدسلوماسأيونل واملعاقبأة عليهأال املأادة 3؛ واالتفاقيأة الدوليأة مل ا ضأة
أخ أ الر أأائ ل املأأادة 5؛ واتفاقيأأة البلأأدان اامريكيأأة مل أأع التع أ يب واملعاقبأأة علي أ ل املأأادة 12؛ واتفاقيأأة م ا ضأأة
التع أ يبل املأأادة 5؛ واتفاقيأأة سأأالمة مأأوظفي اامأأم املتحأأدة وااف أراد امل أرتبطني هبأأال املأأادة 10؛ واتفاقيأأة البلأأدان
اامريكيأأة املتعلقأأة حبأأاالت االختفأأاء القسأأري ل شأأخاصل املأأادة الراسعأأة ( Inter-American Convention on
)Forced Disappearance of Persons, art IV؛ واالتفاقيأأة الدوليأأة لق أع متويأ اإلر أأابل املأأادة 7؛ واتفاقيأأة
م ظ ة الوحدة اافريقية مل ع اإلر اب ومكافحت ل الفقرة  1م املادة 6؛ واتفاقيأة اامأم املتحأدة ملكافحأة اةرميأة
امل ظ أة عأرب الوط يأة ( United Nations Convention against Transnational Organized Crime (New
)York, 15 November 2000), United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574, p. 209ل
املأأادة 15؛ واالتفاقيأأة الدوليأأة حل ايأأة مجيأأع ااشأأخاص م أ االختفأأاء القسأأريل الفقرتأأان  1و 2م أ املأأادة 9؛
واتفاقية راسطة أمم ج وب شرق آسيا ملكافحة اإلر ابل الفقرات ( )3(-)1م املادة الساسعةو
( )1177قض أأية م أ أ مرة التوقي أ أ ( )Arrest Warrantاملؤرخ أأة  11نيس أأان/أسري ( 2000انظ أأر احلاش أأية  107أعأ أأال )ل
الفقرة ( 51الرأي املستق املشرتك للقضاة يغ وموميانس وسورغي تال)و
( )1178انظر الوثائق الرمسية للج عية العامةل الدورة السبعونل امللحق رقأم )A/70/10( 10ل الفصأ السأاسعل الفأرع "جأيم"ل
الفقرة (1أ) م املادة ( 4تشري الفقرة دىل "أي دقليم يقع حتت واليتها القضائية أو حتت سيطرهتا")و
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ع أأادة م أأا تق أأو ال أأدول ال أأيت اعت أأدت قأ أوانني وط ي أأة سش أأفن اةأ أرائم املرتكب أأة ضأ أ ّد اإلنس أأانية سجقام أأة
السف أو الطائراتو
االختصاص الوطر على اافعال اليت حتدث على منت
ُّ
( )7وتدعو الفقرة (1ب) مأ املأادة  5دىل دقامأة االختصأاص ع أدما يكأون اةأاين املأع أحأد
َّ
مواطر الدولةو ويشار دىل ا ال وع م الوالية القضائية أحيانا سأ "الوالية القضأائية القائ أة علأى
اة سية" أو س "الوالية القضائية القائ ة على الشخصية اإلناسية"و وتشري أيضا الفقرة (1ب) دىل
أن أ نأأوو للدولأأةل د ا رأت لأأك م اسأأبال أن تُ شأأئ اختصاصأأها ع أأدما يكأأون الشأأخص املأأدَّعى
ارتكاس للجرمية "شخصا عأدمي اة سأية مكأان دقامتأ املعتأاد يف دقلأيم تلأك الدولأة"و وترتكأ أ
الصأأيغة علأأى اللغأأة املسأأتخدمة يف اتفاقي أات قائ أأة معي أأةل مث أ الفقأأرة (1ب) م أ املأأادة  5م أ
االتفاقية الدولية مل ا ضة أخ الر ائ و
( )8وتتعلق الفقرة (1ج) م مشأروع املأادة  6سجقامأة الدولأة لواليتهأا القضأائية ع أدما يكأون
الضحية م رعايا ال و ي والية م ال وع ال ي يُطلق عليأ اسأم "الواليأة القضأائية القائ أة علأى
تفض أ عأأد ممارسأأة أ ا ال أأوع م أ الواليأأة
الشخصأأية السأألبية"و ونظ أرا دىل أن مث أريا م أ الأأدول ّ
القضأأائيةل تكأأون أ الواليأأة اختياريأأة؛ أي نأأوو للدولأأة أن تقأأيم أ الواليأأة "د ا رأت الدولأأة
لأأك م اسأأبا"ل ولكأ الدولأأة غأأري ملَمأأة سأأفن تفعأ لأأكو وترتكأ أ الصأأيغة أيضأأا علأأى اللغأأة
املستخدمة يف وعة واسعة الت ّوع م االتفاقيات القائ ةو

( )9وتت أأاول الفقأأرة  2مأ مشأأروع املأأادة  6حالأأة قأأد ال تكأأون فيهأأا اانأواع ااخأأرى للواليأأة
قائ ةل ولك الشخص املدَّعى ارتكاس للجرمية يكون "موجأودا" يف اإلقلأيم اخلاضأع لواليأة الدولأة
وال تقأأو الدولأأة ستسأأليم أ ا الشأأخص وفقأأا ملشأأاريع املأواد أ و ويف ظأ أ احلالأأةل فحأأىت د ا
مل تك أ اةرميأأة قأأد ارتُكبأأت يف دقلأأيم الدولأأة ومل يك أ الشأأخص املأأدَّعى ارتكاس أ هلأأا مواط أأا م أ
مواط يهأأا ومل يك أ ضأأحايا اةرميأأة م أ مواط يهأأال تكأأون الدولأأة مأأع لأأك ملَمأأة سجقامأأة واليتهأأا
القض أأائية س أأال ظر دىل وج أأود الش أأخص امل أأدَّعى ارتكاسأ أ اةرمي أأة يف دقل أأيم خاض أأع لواليته أأاو و أ أ ا
االلت ا يساعد علأى م أع الشأخص املأدَّعى ارتكاسأ اةرميأة مأ حماولأة البحأث عأ ملجأف يف دولأة
ليس هلا م أي وج آخر صلة ساةرميةو
( )10وت ص الفقرة  3م مشروع املادة  6سوضوح على أن ودن مانت مأ دولأة ملَمأة سجقامأة
أ اانأواع مأ الواليأة القضأائيةل فجهنأا ال تسأتبعد أي شأك آخأر مأ أشأكال الواليأة القضأأائية
اة ائية امل صوص علي يف قانوهنا الأوطرو والواقأع أن املعا أدات الدوليأة الأيت تت أاول اةأرائم عأادة
مأأا تأأرتك للأأدول ااطأرا دمكانيأأة االسأأت اد دىل مسأأوغات والئيأأة قضأأائية أخأأرى حملاسأأبة أي م أ
ااش أ أأخاص امل أ أأدَّعى ارتك أ أأاهبم جأ أ أرائم()1179و ويف قض أ أأية مأ أ أ مرة التوقيأ أ أ ()Arrest Warrantل
__________

( )1179تقرير اللج ة املخصصة لوضع اتفاقية ملكافحة اةرمية امل ظ ة عرب الوط يةل املشروع امل قَّح التفاقية اامأم املتحأدة
ملكافح أ أأة اةرمي أ أأة امل ظ أ أأة ع أ أأرب الوط يأ أأة ()A/AC.254/4/Rev.4ل احلاش أ أأية 102ل الص أ أفحة 27؛ انظ أ أأر أيض أ أأا
Council of Europe, Explanatory Report to the Criminal Law Convention on Corruption, European

"( Treaty Series, No. 173, para. 83ترتكأ الواليأة تقليأديا علأى مبأدأ اإلقلأيم أو مبأدأ اة سأيةو سيأد أن أ ي
املبدأي ل يف ال مكافحة الفسادل ال يكفيان دائ ا مل ارسأة الواليأة القضأائيةل مأثال سشأفن احلأاالت الأيت حتأدث
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أشأأار القضأأاة يغ أ وموميأأانس وسورغي تأأالل يف رأيهأأم املسأأتق املشأأرتكل دىل مجلأأة أمأأور مأ سي هأأا
حكم م ا القبي يرد يف اتفاقية م ا ضة التع يبل و مروا ما يلي:
" أ أ نأ أأرفض اإلشأ أأارة دىل أن املعرمأ أأة ضأ أأد اإلفأ أأالت م أ أ العقأ أأاب أصأ أأبحت
"مومولأأة" لل عا أأدات واحملأأامم الدوليأأةل وأن احملأأامم الوط يأأة مل يعأأد هلأأا اختصأأاص يف
أ اامأأورو فقأد مأأان احلأأرص شأديدا يف صأأياغة ااحكأأا التعا ديأة ات الصأألة حأأىت
أارس عل أأى أس أأاس
ال تُس أأتبعد
1180امل)س أأوغات ااخ أأرى للوالي أأة القض أأائية ال أأيت ميك أ أ أن مت أ َ
طوعي"( و
( )11ومسفلة دقامة اانواع املختلفأة مأ الواليأات القضأائية الوط يأة املبي أة يف مشأروع املأادة 6
أأي أمأأر و أمهيأأة سال سأأبة دىل دعأأم االلتأ ا مببأأدأ تسأأليم اجملأأر أو حمام ت أ م أأا أأو معأأروض يف
مشأأروع املأأادة  9أدنأأا و وقأأد علّأأق القاضأأي غيّأو ل يف رأيأ املسأأتق سشأأفن قضأأية مأ مرة التّوقيأ ل
على "ال ظا " املستحدث مبوجب ا ال وع م املعا دات ف مر ما يلي:
"د ا ُوجد أحد مرتكح أي م اةرائم املش ولة هب االتفاقيات يف دقلأيم دولأة
مأ الأأدولل تكأأون أ الدولأأة مل مأأة سأأالقبض عليأ مث تسأألي أو مقاضأأات و ولكأ ل يف
حالة عد تسلي ل نب أن تكون أوّال قد م حت االختصاص حملام ها حىت حتام أ و
وس لكل تُض َ املعاقبة عامليا على مجيع اةرائم املع يةل و لك حبرمان اة أاة مأ اللجأوء
دىل أية دولة م الدول"()1181و
المادة 7
التحقيق
تض م دولة قيا سلطاهتا املختصة سججراء حتقيق عاج ون ي مأىت ُوجأدت
أس أأباب معقول أأة ت أأدعو دىل االعتق أأاد أن أفع أأاال تش أأك ج أرائم ض أأد اإلنس أأانية ارتُكب أأت
أو تُرتكب يف أي دقليم ضع لواليتهاو
التعليق
( )1يت اول مشروع املادة  7احلاالت اليت توجد فيها أسباب معقولأة تأدعو دىل االعتقأاد سأفن
أفعأأاال تشأأك ج أرائم ضأأد اإلنسأأانية قأأد ارتُكبأأت أو تُرتكأأب يف أي دقلأأيم ضأأع لوالي أة الدولأأةو
فالدولأأة تت تأأع سففضأ وضأأع مي ّك هأأا مأ دجأراء أ ا التحأ ّأري سغيأأة حتديأأد مأأا د ا مانأأت جأرائم يف
خارج نطاق دقليم الدولة الطر أو ال ت طوي على مواط يها ولك ها تأؤثّر مأع لأك علأى مصأاحلها (مأثال اامأ
القومي)و وتسأ ح الفقأرة  4مأ أ املأادة ل طأرا سأفن تُ شأئل طبقأا لقانوهنأا الأوطرل أنواعأا أخأرى أيضأا مأ
الوالية القضائية")و
(( Arrest Warrant of 11 April 2000 )1180انظأر احلاشأية  1177أعأال ) , Joint Separate Opinion of Judges
Higgins, Kooijmans and Buergenthal, at para. 51و
( )1181املرجع نفس ل (الرأي املستق للقاضي ِغيّو )ل الفقرة ( 9التفميد مضا )و
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الواقع قد ارتُكبت أو نري ارتكاهبال ود ا مان اامر م لك :ما د ا مانت قوات حكوميأة ضأع
لسيطرهتا قد ارتكبأت اةأرائم املع يأةل ومأا د ا مانأت قأوات ضأع لسأيطرة دولأة أخأرى قأد فعلأت
لأأك أو مأأا د ا مأأان قأأد ارتكبهأأا أف أراد ت ظأأيم غأأري تأأاسع للدولأأةو وميك أ هل أ ا التحأ ّأري أن يضأأع
ااساس ليس فق لتحديد ااشخاص املدَّعى أهنم ج أاة ومأوقعهم ولكأ أيضأا لل سأاعدة علأى
جتّأأب اس أأت رار اةأ أرائم اةاري أأة أو ح أأدوثها عأ أ طري أأق حتدي أأد مص أأدر او وي بغ أأي مض أأا اة أ أ ا
التحري ستحقيق أويل يف الوقائع املتعلقة سشأخص مع ّأني يأدَّعى أنأ اةأاين موجأود يف الدولأةل و أو
ّ
مسفلة تت اوهلا الفقرة  2م املادة 8و
( )2ويأأرد الت أ ا مشأأاس يف سعأأض املعا أأدات الأأيت تت أأاول ج أرائم أخأأرى()1182و وعلأأى سأأبي
املثأأالل ت أ ص املأأادة  12م أ اتفاقيأأة م ا ضأأة التع أ يب علأأى أن" :تض أ م أ دولأأة طأأر قيأأا
سلطاهتا املختصة سججراء حتقيق سريع ون ي مل ا ُوجأدت أسأباب معقولأة تأدعو دىل االعتقأاد سأفن
ع أأال م أ أع أأال التع أ يب قأأد ارتُكأأب يف أي م أ ااقأأاليم اخلاضأأعة لواليتهأأا القضأأائية"و و أ ا
االلت أ ا خمتل أ ع أ التأ أ ا الدول أأة الط أأر مبوج أأب الفق أأرة  2م أ امل أأادة  6م أ اتفاقي أأة م ا ض أأة
التع يب اليت تقضي سفن تقو الدولة الطر فورا سججراء حتقيق يف الوقائع املتعلقة سشخص مع َّأني
يأُأدَّعى أن أ اةأأاينو وم أأا أُشأأري دىل لأأكل تتطلأأب املأأادة  12م أ اتفاقيأأة م ا ضأأة التع أ يب م أ
الدولة الطر دجراء حتقيق مل أا ُوجأدت أسأباب معقولأة تأدعو دىل االعتقأاد سأفن ع أال مأ أع أال
التع أ يب قأأد ارتُكأأب يف أي م أ ااقأأاليم اخلاضأأعة لواليتهأأا القضأأائية سصأأر ال ظأأر ع أأا د ا مأأان
الضأأحايا قأأد قأأدموا رمسيأأا شأأكاوى دىل سأألطات الدولأأة ()1183و ويف الواقأأعل ف أأا دا مأ احملت أ أنأ
"مل أأا مثأأرت ممارسأأات التع أ يب يف سلأأد معأأنيل ق أ عأأدد الشأأكاوى الرمسيأأة م أ التع أ يب"ل فأأجن
انتهاك املادة  12م اتفاقية م ا ضة التع يب أمر ممك حأىت ودن مل تتل ّأق الدولأة أي شأكاوى مأ
أفأرادو وقأأد أوضأأحت أيضأأا ة أأة م ا ضأأة التعأ يب أن سأألطات الدولأأة نأأب أن "تشأأرع تلقائيأأا" يف
دجراء حتقيق مل ا ُوجدت أسباب معقولة تدعو دىل االعتقاد سفن فعأال مأ أفعأال التعأ يب أو سأوء
املعاملة قد ارتُكبل "دون دعطاء أي أمهية خاصة ملربرات االشتبا "()1184و
__________

( )1182انظأر علأى سأبي املثأالل Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture, art. 8؛ واالتفاقيأة
الدوليأأة حل اي أأة مجي أأع ااش أأخاص م أ االختف أأاء القس أأريل الفق أأرة  2م أ امل أأادة 12؛ Council of Europe
Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence

(Istanbul, 11 May 2011), Council of Europe, European Treaty Series, No. 210, art. 55و
( )1183انظ أأر قض أأية دنكارن أأاثيون سالنك أأو أس أأاد ض أأد دس أأبانيال ال أأبالغ رق أأم  1996/59امل أأؤرخ  14أيار/م أأايو 1998ل
الفقرة 2-8ل والواردة يف تقرير ة ة م ا ضة التع يبل الوثائق الرمسية للج عية العامةل الدورة الثالثأة واخل سأونل
امللحأأق رقأأم )A/53/44( 44ل املرفأأق العاشأأرل الفأأرع "ألأ "3-؛ وقضأأية دانيلأأو دمييرتيفيأأتش ضأأد صأرسيا واةبأ
ااس أأودل ال أأبالغ رق أأم 2000/172ل  16تشأ أري الث أأاين/نوف رب 2005ل الفق أأرة 3-7ل املرج أأع نفس أ ل ال أأدورة
احلادية والستونل امللحق رقم )A/61/44( 44ل املرفق الثام ل الفرع أل و
( )1184انظ أأر قض أأية ض أأو سلقاس أأم ث أأاسيت ض أأد ت أأونسل ال أأبالغ رق أأم 2001/187ل  14تشأ أري الث أأاين/نوف رب 2003ل
الفق أ أأرة 4-10ل املرج أ أأع نفس أ أ ل ال أ أأدورة التاس أ أأعة واخل س أ أأونل امللح أ أأق رق أ أأم )A/59/44( 44ل املرف أ أأق الس أ أأاسعل
الفرع أل و
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( )3وقد رأت ة ة م ا ضة التعأ يب أيضأا أن التحقيأق الأ ي جتريأ الدولأة دن مل يكأ "سأريعا
()1185
توخي السرعة أن مأىت اشأتُب يف أن جرميأة
ون يها" ل ُعد لك انتهاما لل ادة 12و ويعر شرط ّ
قأأد ارتُكبأأتل ي بغأأي فأأتح التحقيقأأات فأأورا أو سأأدون أي تأأفخريو ويف معظأأم احلأأاالت الأأيت خلصأأت
فيهأأا اللج أأة دىل غيأأاب السأأرعةل مل تك أ قأأد سوشأأرت أي حتقيقأأات علأأى اإلطأأالق أو مل يُبأأدأ يف
مباشرهتا دال سعد مرور فرتة طويلة م ال م و فعلى سبي املثالل اعتربت اللج ة "أن مأرور  15شأهرا
قب فتح حتقيق يف ادعاءات سوقوع تع يب أو تأفخري غأري معقأول مأ حيأث طأول املأدة وال يتوافأق
()1186
أوخي السأأرعة أأو أن
مأأع متطلبأأات املأأادة  12م أ االتفاقيأأة" و وااسأأاس امل طقأأي الش أرتاط تأ ّ
اآلثار املادية اليت ميك أن تُثبت وقأوع التعأ يب قأد تفأي سسأرعةل وأن املشأتكني مأ الضأحايا قأد
يتعرضون لل يد م التع يب ال ي ميك م ع ساملبادرة فورا سججراء حتقيق()1187و
( )4ويعر اشأرتاط ن ا أة التحقيأق أنأ نأب علأى الأدول أن تقأو سالتحقيقأات جديأة وفعاليأة
وم أ غأأري حتيّأ و وقأأد أوصأأت ة أأة م ا ضأأة التعأ يب يف سعأأض احلأأاالت سأأفن يكأأون التحقيأأق يف
اة أرائم "حتأأت اإلش أرا املباشأأر اعضأأاء مسأأتقلني م أ السأألطة القضأأائية"()1188و ويف حأأاالت
أخأرىل أوصأت اللج أة مب أع "أي يئأة حكوميأة غأري خمولأة مأ ال احيأة القانونيأة سأججراء حتقيقأات
يف مسأأائ ج ائيأأة" م عأأا مطلقأأا مأ القيأأا هبأ التحقيقأأات"()1189و و مأأرت اللج أأة أن التحقيأأق
احملايد يعطي وونا متساويا للتصرحيات الأيت تقأول دن اةرميأة حأدثت أو مل حتأدثل مث يتّبأع السأب
امل اسأأبة للتحأ ّأريل مث أ فحأأص السأأجالت احلكوميأأة املتاحأأة أو اسأأتجواب املسأأؤولني احلكأأوميني
املع يني أو اامر ساستخراج اةثث()1190و
( )5وسعأأض املعا أأداتل ودن مل تتض أ ص أراحة الت امأأا سأأالتحقيقل تُفهأأم علأأى أهنأأا تشأأت
ض أ يا علأأى أ ا االلت أ ا و فعلأأى سأأبي املثأأالل ف أأع أن العهأأد الأأدويل اخلأأاص سأأاحلقوق املدنيأأة
__________

()1185
()1186
()1187
()1188
()1189
()1190
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انظأأر علأأى سأأبي املثأأالل قضأأية سريامأأو ضأأد ماواخسأأتانل الأأبالغ رقأأم 2012/497ل  14أيار/مأأايو 2014ل
الفقرت أأان  7-8و8-8ل املرج أأع نفسأ أ ل ال أأدورة التاس أأعة والس أأتونل امللح أأق رق أأم )A/69/44( 44ل املرف أأق الراس أأع
عشرو
انظ أأر قض أأية ق أأاين حلي أأي  -نيدويب أأي ( )Qani Halimi-Nedzibiض أأد ال س أأال ال أأبالغ رق أأم 1991/8ل 18
تش أ أري الثأ أأاين/نوف رب 1993ل الفقأ أأرة 5-13ل املرجأ أأع نفس أ أ ل الأ أأدورة التاسأ أأعة واارسعأ أأونل امللحأ أأق رقأ أأم 44
()A/49/44ل املرفق اخلامسو
انظر قضية دنكارناثيون سالنكو أساد ضد دسبانيا (انظر احلاشية  112أعال )ل الفقرة 2-8و
تقري أأر ة أأة م ا ض أأة التعأ أ يبل الوث أأائق الرمسي أأة للج عي أأة العام أأةل ال أأدورة التاس أأعة واارسع أأونل امللح أأق رق أأم 44
()A/49/44ل الفص أ الراسأأعل ال ظأأر يف التقأأارير املقدمأأة م أ الأأدول ااط أرا مبوجأأب املأأادة  19م أ االتفاقيأأةل
دموادورل الفقرات 105-97ل يف الفقرة 105و
املرج أأع نفسأ أ ل ال أأدورة السادس أأة واخل س أأونل امللح أأق رق أأم )A/56/44( 44ل الفصأ أ الراس أأعل ال ظ أأر يف التق أأارير
املقدمة م الدول ااطرا مبوجب املادة  19م االتفاقيةل غواتي االل الفقرات 76-67ل يف الفقرة (76د)و
انظأ أأر قض أ أأية خال أ أأد س أ أ مب أ أأارك ض أ أأد ت أ أأونسل ال أ أأبالغ رق أ أأم 1996/60ل  10تش أ أري الث أ أأاين/نوف رب 1999ل
الفقرتأأان  9-11و10-11ل املرجأأع نفس أ ل الأأدورة اخلامسأأة واخل سأأونل امللحأأق رقأأم )A/55/44( 44ل املرفأأق
الثام ل الفرع أل و
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والسياسية ال يتض أي الت ا صريح م ا القبي ل فجن اللج ة املع ية حبقوق اإلنسان أمأدت
مأرارا أن الأأدول نأأب أن حتقأأق حبسأ نيأأة يف االنتهامأأات املخلأأة سالعهأأد الأأدويل اخلأأاص سأأاحلقوق
()1191
فسأرت أيضأا اهليئأات اإلقلي يأة حلقأوق اإلنسأان صأكومها القانونيأة
أد
ق
و
و
املدنية والسياسأية
ّ
()1192
على أهنا حتتوي ض يا على واجب دجراء حتقيق و
المادة 8
التدابير األولية الواجاب اتفاذهاا عنادما يكاون الشافص الم َّادعى ارتكابا الجريماة
موجودا
 -1مأأىت تولأأدت لأأدى دولأأة الق اعأأةل سعأأد دراسأأة املعلومأأات املت أوافرة هلأأال
سفن الظرو تربر احتجاو شخص يُ َّدعى أنأ ارتكأب أي جرميأة مشأار دليهأا يف مشأروع
املأأادة  5ويكأأون موجأأودا يف اإلقلأأيم اخلاضأأع لواليتهأأا فعليهأأا أن تقأأو ساحتجأأاو أو أن
تتخ أي تداسري قانونية أخرى لض ان وجود فيهاو ويكون االحتجاو والتداسري القانونية
ااخأأرى متوافقأأة ونصأأوص القأأانون يف تلأأك الدولأأةل علأأى أال يسأأت ر احتجأأاو الشأأخص
دال لل دة الالومة للت ّك م دقامة دعوى ج ائية أو السري يف دجراءات التسليمو
-2

تقو

الدولة فورا سججراء حتقيق أويل يف الوقائعو

 -3لدى قيا دولأة مأال ع أال مبشأروع املأادة أ ال ساحتجأاو شأخص مأال
عليه أأا أن ط أأر عل أأى الف أأور ال أأدول املش أأار دليه أأا يف الفق أأرة  1مأ أ مش أأروع امل أأادة 6ل
__________

( )1191انظأأر اللج أأة املع يأأة حبقأأوق اإلنسأأانل التعليأأق العأأا رقأأم 31ل الفقأأرة ( 15تقريأأر اللج أأة املع يأأة حبقأأوق اإلنسأأانل
الوثأأائق الرمسيأأة للج عيأأة العامأأةل الأأدورة التاسأأعة واخل سأأونل امللحأأق رقأأم )A/59/40( 40ل اجمللأأد ااولل املرفأأق
الثالأأث)؛ وانظأأر أيضأأا :قضأأية نأأاواريي ضأأد طاجيكسأأتانل الأأبالغ رقأأم 2002/1044ل آراء معت أأدة يف 17
آ ار/مأارس 2006ل الفقأرة ( 2-8املرجأع نفسأ ل الأدورة احلاديأة والسأأتونل امللحأق رقأم )A/61/40( 40ل اجمللأأد
الثأأاينل املرفأأق اخلأأامسل الفأأرع عأأني)؛ وقضأأية مويأأديس ضأأد اليونأأانل الأأبالغ رقأأم 2002/1070ل آراء معت أأدة
يف  28آ ار/مأأارس 2006ل الفقأأرة ( 9املرجأأع نفسأ ل الفأأرع راء)؛ وقضأأية أغأأاسيكو ضأأد أووسكسأأتانل الأأبالغ
رق أأم 2002/1071ل آراء معت أأدة يف  16آ ار/م أأارس 2007ل الفق أأرة ( 2-7املرج أأع نفسأ أ ل ال أأدورة الثاني أأة
والس أأتونل امللح أأق رق أأم )A/62/40( 40ل اجملل أأد الث أأاينل املرف أأق الس أأاسعل الف أأرع ط أأاء)؛ وقض أأية مرمي أأو ض أأد
طاجيكس أأتان وقض أأية نورس أأاتو ض أأد طاجيكس أأتانل البالغ أأان رق أأا  2002/1108و2002/1121ل آراء
معت دة يف  26آ ار/مارس 2007ل الفقرة ( 2-7املرجع نفس ل الفرع حاء)و
( )1192انظأأر علأأى سأأبي املثأأالل احملك أأة ااوروسيأأة حلقأأوق اإلنسأأانل قضأأية ديرجأأي ضأأد ترميأأا ( European Court of
Human Rights, Ergi v. Turkey, 28 July 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-IV,

)paras. 82, 85-86ل وقضأية ‘سأايت وآخأرون ضأد ترميأا‘ (
)57834/00, ECHR 2004-IV, para. 133؛ وحمك أأة البلأأدان اامريكيأأة حلقأأوق اإلنسأأانل قضأأية ‘سانيأأاغوا
موراليس وآخرون ضد غواتي أاال‘ ( Paniagua Morales et al. v. Guatemala, judgment of 8 March 1998,
Bati and Others v. Turkey, nos. 33097/96 and

)Inter-American Court of Human Rights, Series C, No. 37؛ وحمك أة البلأدان اامريكيأة حلقأوق اإلنسأانل
وقضية حاالت اإلعدا خارج نطاق القضاء وحاالت االختفاء القسأري ل شأخاص ضأد سأريو ( Extrajudicial
Executions and Forced Disappearances of Persons v. Peru, Report No. 101/01, 11 October 2001,

)Inter-American Commission of Human Rights, OEA/Ser./L/V/II.114 doc. 5 rev., p. 563و
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ساحتجاو ا الشخص وسالظرو اليت تربر احتجاو و وعلى الدولة الأيت جتأري التحقيأق
ااويل امل صأأوص عليأ يف الفقأأرة  2مأ مشأأروع املأأادة أ ا أن تبلأأغ فأأورا الأأدول املأ مورة
س تائج التحقيق وأن توضح ما د ا مانت ت وي ممارسة اختصاصهاو
التعليق
( )1ي أ ص مشأأروع املأأادة  8علأأى وجأأوب ا أأا تأأداسري معي أأة م أ جانأأب الدولأأة الأأيت يكأأون
الشخص املدَّعى ارتكاس اةرمية موجودا يف اإلقلأيم اخلاضأع لواليتهأاو وتأدعو الفقأرة  1الدولأة دىل
احتجاو ا الشخص أو ا ا أي تداسري قانونية أخرى لض ان وجود فيهال وفقا لقانون الدولة
علأى أال يسأت ر احتجأأاو الشأخص دال لل أدة الالومأأة للأت ّك مأ دقامأأة دعأوى ج ائيأة أو السأأري
يف دجراءات التسليمو و التداسري أي خطأوة معتأادة يف اإلجأراءات اة ائيأة الوط يأةل وال سأي ا
لتجّأأب ارتك أأاب امل ي أأد م أ اافع أأال اإلجرامي أأة ولتجّأأب خط أأر ف أرار الش أأخص امل أأدَّعى ارتكاس أ
اةرميةو
( )2وت ص الفقرة  2على أن تقو الدولة فورا سججراء حتقيق أويل يف الوقائعو وعأادة مأا تأ ص
القأوانني اة ائيأأة الوط يأأة علأأى دمكانيأأة دجأراء حتقيأأق أويل مأ أ ا القبيأ مأ أجأ حتديأأد مأأا د ا
مان يوجد أ ال فع ميك املقاضاة سشفن و
( )3وت أ ص الفقأأرة  3علأأى أن أ يتعأأني علأأى الدولأأة أيضأأا أن ُ طأأر علأأى الفأأور الأأدول املشأأار
دليه أأا يف الفق أأرة  1م أ مش أأروع امل أأادة  6مب أأا تتخ أ م أ دج أراءات وم أأا د ا مان أأت تعت أ ممارس أأة
اختصاصهاو والقيا س لك مي ّك أيضا الدول ااخرى م ال ظر في ا د ا مانت ترغأب يف ممارسأة
االختصأأاص وقأأد تسأأعى يف أ احلالأأة دىل أن نأأري تسأأليم اجملأأرمنيو ويف سعأأض احلأأاالتل قأأد
ال تدرك الدولة متاما مأا أي الأدول ااخأرى الأيت تكأون قأد أنشأفت اختصاصأا هبأ ا الشأفن (مثأ
الدولة اليت تكون قد أنشفت سشك اختياري اختصاصا في ا يتعلق سشخص عدمي اة سأية يقأيم
ع أأادة يف دقل أأيم تل أأك الدول أأة؛ ويف أ أ احل أأاالت ق أأد تعت أأد دمكاني أأة الوف أأاء هبأ أ ا االلتأ أ ا عل أأى
الظرو و
( )4وقأأد س ألّم م أ م أ اة عيأأة العامأأة و لأأس اام أ سفمهيأأة أ التأأداسري ااوليأأة يف سأأياق
اة أرائم املرتكبأأة ضأأد اإلنسأأانيةو فاة عيأأة العامأأة طلبأأت "دىل مجيأأع الأأدول املع يأأة ا أأا التأأداسري
الالومأأة إلجأراء التحقيأأق الأأدقيق يف ووو اةأرائم املرتكبأأة ضأأد اإلنسأأانية… والمتشأأا مجيأأع…
ااشأأخاص امل أ نبني سارتكأأاب ج أرائم ضأأد اإلنس أأانية والقأأبض عل أأيهم وتسأألي هم ومع أأاقبتهم دن
مل تكأ قأد جأأرت حمأام تهم ومعأأاقبتهم"()1193و وساملثأ ل فجهنأأا أمأدت "أن رفأأض الأدول التعأأاون
يف توقي وتسليم وحمام ة ومعاقبة ااشخاص امل نبني يف… اةرائم املرتكبة ضد اإلنسأانية أو
أمأ أأر يتعأ أأارض ومقاصأ أأد ميثأ أأاق اامأ أأم املتحأ أأدة ومبادئ أ أ وقواعأ أأد القأ أأانون الأ أأدويل املعأ أأرت هبأ أأا
__________

( )1193ق أرار اة عي أأة العام أأة (2583د )24-امل أأؤرخ  15م أأانون ااول/ديسأ أ رب  1969املتعل أأق مبس أأفلة معاقب أأة رم أأي
احلرب وااشخاص ال ي ارتكبوا جرائم ضد اإلنسانيةل الفقرة 1و
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ع وما"()1194و وقد أ ّمد لس اام على "مسؤولية الأدول عأ أن متتثأ اللت اماهتأا ات الصألة
املتعلقأأة سالقضأأاء علأأى حأأاالت اإلفأأالت م أ العقأأاب و… س أالتحقيق الشأأام مأأع ااشأأخاص
املسأأؤولني ع أ … اة أرائم ضأأد اإلنسأأانية أو غري أأا م أ االنتهامأأات اخلطأأرية للقأأانون اإلنس أأاين
الأأدويلل ومقاضأأاهتمل م أ أج أ م أأع حأأدوث أ االنتهامأأاتل وجتّ أب تكرار أأال والسأأعي دىل
السال الدائم والعدل واحلقيقة واملصاحلة"()1195و
( )5وعأأادة مأأا تأ ص املعا أدات الأأيت تت أأاول اةأرائم علأأى أ التأأداسري ااوليأأة()1196ل و لأأك
مثأ املأأادة  6مأ اتفاقيأأة م ا ضأأة التعأ يب()1197و واستعرضأأت حمك أأة العأأدل الدوليأأةل يف مجلأأة
أمورل ااحكا الواردة يف املادة  6فشرحت أن "ددراج التشأريعات امل اسأبة يف القأانون احمللأي ووو
م شفن أن يتيح للدولة اليت يوجد يف دقلي ها شأخص مشأتب فيأ القيأا فأورا سأججراء حتقيأق أويل
يف الوقأأائع …ل و أأي خطأأوة ضأأرورية لت كأأني تلأأك الدولأأةل و أأي تتصأأر عأ معرفأأة ساحلقأأائقل
م أ دحالأأة القضأأية دىل سأألطاهتا املختصأأة سقصأأد املالحقأأة القضأأائية ووو" ()1198و وقأأد خلصأأت
ااويل يُأ أراد م أ أ ل مس أأائر أع أأال التح أ ِّأري ال أأيت جتريه أأا الس أألطات
احملك أأة دىل أن أ أ ا التحقي أأق ّ
املختص أأةل دثب أأات أو نف أأي الش أأبهات ال أأيت حت أأو ح أأول الش أأخص املع أأرو فالس أألطات ال أأيت ُجتأ أري
أوىل مه أأة دعأداد ملأ القضأأية الأ ي حيتأوي علأأى الوقأائع واادلأأة
التحقيأق أي السأألطات الأيت تت ّ
ات الصلة؛ وأن لك "ميك أن يشأ الوثأائق أو دفأادات الشأهود املتعلقأة سااحأداث موضأوع
أورط املش أأتب فيأ أ يف املس أأفلة املع ي أأة"()1199و والحظ أأت احملك أأة مأ أ لك أن
القض أأية وساحت أأال ت أ ّ
"اختيار وسائ دجراء التحقيق أمأر يظأ يف أيأدي الأدول ااطأرا "ل ولكأ "نأب ا أا التأداسري
الالوم أ أأة ف أ أأور حتدي أ أأد وي أ أأة املش أ أأتب فيأ أ أ يف دقل أ أأيم الدول أ أأة مأ أ أ أجأ أ أ دجأ أ أراء حتقي أ أأق يف أ أ أ
القضأأية"()1200و وفضأأال عأ لأأكل فأأجن الغأأرض مأ أ التأأداسري ااوليأأة أأو الت كأأني مأ "رفأأع
__________

()1194
()1195
()1196

()1197
()1198
()1199
()1200
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ق أرار اة عي أأة العام أأة (2840د )26-امل أأؤرخ  18م أأانون ااول/ديسأ أ رب  1971املتعل أأق مبس أأفلة معاقب أأة رم أأي
احلرب وااشخاص ال ي ارتكبوا جرائم ضد اإلنسانيةل الفقرة 4و
قرار لس اام  )2009(1894املؤرخ  11تشري الثاين/نوف رب 2009ل الفقرة 10و
انظر على سبي املثال :اتفاقية ق ع االستيالء غري املشروع على الطائراتل املادة 6؛ واتفاقيأة ق أع ااع أال غأري
املش أأروعة املوجه أأة ضأأد س أأالمة الط أريان امل أدينل امل أأادة 6؛ واالتفاقيأأة الدولي أأة مل ا ض أأة أخ أ الر أأائ ل امل أأادة 6؛
واتفاقيأأة البلأأدان اامريكيأأة مل أأع التع أ يب واملعاقبأأة علي أ ل املأأادة 8؛ واالتفاقيأأة الدوليأأة لق أأع اهلج أأات اإلر اسيأأة
سالق اس أ ل املأأادة 7؛ واالتفاقيأأة الدوليأأة لق أأع متوي أ اإلر أأابل املأأادة 9؛ واتفاقيأأة م ظ أة الوحأأدة اافريقي أة مل أأع
اإلر أأاب ومكافحت أ ل املأأادة 7؛ واالتفاقيأأة الدوليأأة حل ايأأة مجيأأع ااشأأخاص م أ االختفأأاء القسأأريل املأأادة 10؛
واتفاقية م ا ضة اإلر اب اخلاصة سراسطة أمأم ج أوب شأرقي آسأيال املأادة الثام أة ( ; Association of Southeast
)Asian Nations Convention on Counter Terrorism, art. VIIIو
اتفاقية م ا ضة التع يبل املادة 6و
قضية املسائ املتصلة سااللت ا ساحملام ة أو التسليم (انظر احلاشية  1175أعال )و Questions relating to the
)Obligation to Prosecute or Extradite (see footnote, p. 450, para. 72و
املرجع نفس ل الصفحة 453ل الفقرة 83و
املرجع نفس ل الصفحة 454ل الفقرة 86و
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دعأأوى ضأأد املشأأتب في أ د ا مل نأأر تسأألي ل وحتقيأأق أأد االتفاقيأأة والغأأرض م هأأال و أأو ويأأادة
اافعال م العقاب"()1201و
فعالية م ا ضة التع يب ع طريق جتّب دفالت مرتكح
المادة 9

مبدأ التسليم أو المحاكمة
عل أأى الدول أأة ال أأيت يك أأون الش أأخص امل أ َّأدعى ارتكاسأ أ اةرمي أأة موج أأودا يف دقل أأيم
خاضع لواليتها أن تعرض القضأية علأى سألطاهتا املختصأة سقصأد احملام أةل مأا مل تُسألِّم
لأأك الشأأخص دىل دولأأة أخأأرى أو حتيل أ دىل حمك أأة ج ائيأأة دوليأأة خمتصأأةو وعلأأى أ
السأألطات أن تتخأ قرار أأا سأ فس الطريقأأة الأأيت يأأتم هبأأا ا أأا القأرار خبصأأوص أي جرميأأة
أخرى خطرية الطاسع مبوجب قانون تلك الدولةو

التعليق
( )1يُلأ مشأأروع املأأادة  9الدولأأةل الأأيت يكأأون الشأأخص املأ َّأدعى ارتكاسأ اةرميأأة موجأأودا يف دقلأأيم
خاضأأع لواليتهأأال سأأفن تقأ ِّأد أ ا الشأأخص دىل نظامهأأا القضأأائي الأأوطر سقصأأد حمام ت أ و والوسأأيلة
البديلة الوحيدة للوفاء هب ا االلت ا ي أن تُسألِّم الدولأة لأك الشأخص دىل دولأة أخأرى أو دىل حمك أة
ج ائيأأة دوليأأة خمتصأأة لأأديها االسأأتعداد لعأأرض املسأأفلة علأأى القضأأاء ولأأديها القأأدرة علأأى لأأكو ويُشأأار
عأأادة دىل أ ا االلتأ ا سوصأأف مبأأدأ التسأأليم أو احملام أأةل و أأو مبأأدأ قامأأت ة أأة القأأانون الأأدويل مأأؤخرا
سدراسأأت ( )1202ويأأرد يف العديأأد مأ املعا أأدات املتعأأددة ااط أرا الأأيت تت أأاول اة أرائم()1203و ويف حأأني
أن الرتمجأأة احلرفيأأة هلأ ا املصأأطلح قأأد ال تعكأأس متامأأا معأأا أ ا االلتأ ا ل اختأأارت اللج أأة اإلسقأأاء علأأى
املصطلح يف الع وان سال ظر دىل شيوع استخدام ع د اإلشارة دىل الت ا م ا ال وعو
( )2وعأ ّأر مشأأروع مدونأأة اة أرائم املخلأأة سسأألم اإلنسأأانية وأم هأأال ال أ ي أعدت أ اللج أأة يف
عا 1996ل اةرائم ضد اإلنسأانية يف املأادة  18ونأص مأ لك يف املأادة  9علأى أنأ " :مأع عأد
اإلخالل ساختصاص حمك ة ج ائية دوليةل علأى الدولأة الطأر الأيت يوجأد يف دقلي هأا فأرد يُأدَّعى
أنأ أ أ ارتك أ أأب جرمي أ أأة مبي أ أأة يف امل أ أأادة  17أو  18أو  19أو  20أن تق أ أأو ستس أ أأليم أ أ أ ا الف أ أأرد
أو مبحام ت "()1204و

__________

()1201
()1202
()1203
()1204
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املرجع نفس ل الصفحة 451ل الفقرة 74و
انظر الوثائق الرمسية للج عية العامةل الدورة التاسعة والستونل امللحق رقم )A/69/10( 10ل الفص السادسو
"الدراسأأة االستقصأأائية لالتفاقيأأات املتعأأددة ااط أرا الأأيت قأأد تكأأون هلأأا صأألة سالع أ ال أ ي تضأأطلع س أ ة أأة
القأانون الأدويل سشأفن موضأوع "االلتأ ا سالتسأليم أو احملام أة ( :")aut dedere aut judicareدراسأة مأ اامانأة
العامة ((A/CN.4/630و
حوليأأة ووو 1996ل اجمللأأد الثأأاين (اة أ ء الثأأاين)ل الفص أ الثأأاينل الفأأرع دال (املأأادة )9؛ انظأأر أيضأأا :ق أرار ة أأة
حقوق اإلنسان  81/2005املتعلق ساإلفالت م العقأاب (احلاشأية  1100أعأال )ل الفقأرة ( 2تقأر "سأفن علأى
الأأدول مقاضأأاة مأرتكح اةأرائم الدوليأأة مثأ ووو اة أرائم املرتكبأأة ضأأد اإلنسأأانية ووو أو تسأألي همل مبأ يف لأأك
شأأرماؤ م ع أأال سالت اماهتأأا الدوليأأة م أ أج أ تقأأدميهم دىل العدالأأةل وحتأأث مجيأأع ال أدول علأأى ا أأا تأأداسري فعالأأة
االلت امات")و
لت في
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)ل تسأأتخد مأأا يُشأأار1205( ) ومعظأأم املعا أأدات الأأيت حتتأأوي علأأى "التأ ا " مأ أ ا القبيأ3(
دليأ أ سفنأ أ "ص أأيغة ال أأاي"ل س أأاء عل أأى م أأا ورد يف ‘اتفاقي أأة ق أأع االس أأتيالء غ أأري املش أأروع عل أأى
__________

) انظأأر م ظ أأة الأأدول اامريكيأأةل ‘اتفاقيأأة م أأع ااع أأال االر اسيأأة الأأيت تفخأ شأأك جأرائم ضأأد ااشأأخاص واالست أ او1205(
Organization of American States (OAS), ( 5 املتص أ هبأأال الأأيت هلأأا أمهيأأة دوليأأةل واملعاقبأأة عليهأأا‘ل املأأادة
Convention to Prevent and Punish the Acts of Terrorism Taking the Form of Crimes Against Persons
and Related Extortion that are of International Significance (Washington, D.C., 2 February 1971),

)؛ واتفاقيأأة م ظ أة الوحأدة اافريقيأأةUnited Nations, Treaty Series, vol. 1438, No. 24371, p. 195, art. 5
;Organization of African Unity ( 3 و2 ل الفقرتأأان9 و8 املتعلقأأة سالقضأأاء علأأى االرتأ اق يف أفريقيأأال املادتأأان
Convention for the Elimination of Mercenarism in Africa (Libreville, 3 July 1977), I., vol. 1490,
European ( 7 )؛ واالتفاقي أأة ااوروسي أأة لق أأع اإلر أأابل امل أأادةNo. 25573, p. 89, arts. 8-9, paras. 2-3
Convention on the Suppression of Terrorism (Strasbourg, 27 January 1977), ibid., vol. 1137,
Inter-American ( 14 )؛ واتفاقيأة البلأدان اامريكيأة مل أع التعأ يب واملعاقبأة عليأ ل املأادةNo. 17828, p. 93, art. 7

)؛ واالتفاقيأة اإلقلي يأة مل أع اإلر أاب اخلاصأة سراسطأة ج أوب آسأياConvention to Prevent and Punish Torture
SAARC [South Asian Association for Regional Cooperation] Regional ( للتعأاون اإلقلي أيل املأادة الثالثأة

Convention on Suppression of Terrorism (Kathmandu, 4 November 1987), in International
; p. 174, at )  أعأال1058 ) (انظأر احلاشأيةInstruments related to the Prevention and Suppression of …

( 6  واتفاقيأأة البلأأدان اامريكيأأة املتعلقأأة حبأأاالت االختفأأاء القسأأريل املأأادةart. IV, p. 176
سالقصأرل
أدويل
ل
ا
أار
جت
)؛ واتفاقيأة البلأدان اامريكيأة سشأفن االConvention on Forced Disappearance of Persons
ّ
Inter-American Convention on International Traffic in Minors (Mexico, 18 March 1994), ( 9 املأادة
13  م أ املأأادة6 )؛ واتفاقيأأة البل أدان اامريكيأأة ملكافحأأة الفسأأادل الفقأأرةOAS, Treaty Series, No. 79, art. 9
)؛ واتفاقيأةInter-American Convention against Corruption (Caracas, 29 March 1996), art. 13, para. 6(
البلأأدان اامريكيأأة ملكافحأأة تص أ يع ااسأألحة ال اريأأة وال أ خرية واملتفج أرات وامل أواد ااخأأرى ات الصأألة واالجتأأار هب أا
Inter-American Convention against the Illicit ( 19  م أ أ امل أأادة6 سطريق أأة غ أأري مش أأروعةل الفق أأرة
Inter-American

Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Ammunition, Explosives, and Other Related Materials

()؛ وجامعأة الأدول العرسيأةل االتفاقيأة العرسيأة لق أعWashington,

League of Arab States, Arab Convention on the

D.C., 14 November 1997), art. 19, para. 6

( )1998 أسري/ نيسأأان22 اإلر أأاب (القأأا رة

Suppression of Terrorism (Cairo, 22 April 1998), in International Instruments related to the

؛ واتفاقيأة لأسp. 178, at art. 6, p. 183  أعأال )ل1058 ) (انظأر احلاشأيةPrevention and Suppression of …
; Council of Europe, Criminal Law ( 27  مأ املأادة5 أوروسأا املتعلقأة سالقأانون اة أائي سشأفن الفسأادل الفقأرة
Convention on Corruption (Strasbourg, 27 January 1999), European Treaty Series, No. 173, art. 27,

6 )ل املأادة1999 يوليأ/ متوو1 )؛ ومعا دة م ظ ة املؤمتر اإلسالمي ملكافحة اإلر اب الأدويل (واغأادوغولpara. 5
Convention of the Organisation of the Islamic Conference on Combating International Terrorism (
(Ouagadougou, 1 July 1999), annex to resolution 59/26-P, available from www.oic)؛ واتفاقي أأة ل أأس أوروس أأا املتعلق أأة ساةرمي أأة اإللكرتوني أأةلoci.org/english/convenion/terrorism_convention.htm
Council of Europe, Convention on Cybercrime (Budapest, 23 November ( 24  مأ املأادة6 الفقأرة
)؛ واتفاقيأة االحتأاد اافريقأي مل أع ومكافحأة الفسأادل2001), European Treaty Series, No. 185, art. 24, para. 6

African Union Convention on Preventing and Combating Corruption (Maputo, ( 15  مأ املأادة6 الفقرة
11
July
2003),
available
from
www.au.int/en/sites/default/files/treaties/7786-file-

)؛ واتفاقي أأة ل أأسafrican_union_convention_preventing_combating_corruption.pdf, art. 15, para. 6
Council of Europe, Convention on the Prevention of Terrorism ( 18 أوروسأأا مل أأع اإلر أأابل املأأادة
()؛ واتفاقيأة لأس أوروسأا سشأفنWarsaw, 16 May 2005), Council of Europe Treaty Series, No. 196, art. 18
Council of Europe Convention on Action against ( 31  م أ املأأادة3 مكافحأأة االجتأأار سالبش أرل الفقأأرة
Trafficking in Human Beings (Warsaw, 16 May 2005), Council of Europe Treaty Series, No. 197,

 مأ املأادة الثالثأة عشأرة1 )؛ واتفاقية راسطة أمم ج وب شرق آسيا سشفن مكافحة اإلر أابل الفقأرةart. 31, para. 3
)وASEAN Convention on Counter Terrorism, art. XIII, para. 1( )  أعال1058 (احلاشية
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الطأأائرات‘ املعقأأودة يف ال أأاي يف عأأا )1206(1970و ويف دطأأار أ الصأأيغةل ي شأأف أ ا االلتأ ا
مل ا مان اةاين املدَّعى موجودا يف دقليم الدولة الطر ل سغض ال ظر ع ا د ا مانت توجأد دولأة
ط أ أأر أخ أ أأرى تطل أ أأب تس أ أألي و ورغ أ أأم أن أ أ يُش أ أأار ع أ أأادة دىل أ أ املس أ أأفلة س أ أأااللت ا سالتس أ أأليم
أو "ساحملام أأة"ل فأأجن االلت أ ا الواقأأع أأا علأأى الدولأأة الطأأر املع يأأة أأو "عأأرض القضأأية" علأأى
سلطاهتا املختصة لغرض احملام ةل أي دحالأة املسأفلة دىل سألطات االدعأاء الأيت قأد تقأرر مقاضأاة
امل أأتهم أ الو وسص أأورة خاص أأةل د ا ق أأررت الس أألطات املختص أأة ع أأد وج أأود أدل أأة مافي أأة ل دان أأةل
ف أأال يلأ أ ع دئأ أ توجيأ أ الئح أأة اهت أأا دىل امل أأتهم وال حي أأا َمم وال يعاقَأ أب()1207و وتش أأري ااع أأال
التحضريية التفاقية ق ع االستيالء غأري املشأروع علأى الطأائرات دىل أن الصأيغة املع يأة قأد أنشأفت
"االلت أ ا سجلقأأاء القأأبض عل أأى اةأأاين امل عأأو ل ودمكانيأأة التس أأليمل وااللت أ ا ساإلحالأأة دىل الس أألطة
املختصةل ودمكانية احملام ة"()1208و

ويف قض أأية املس أأائ املتص أألة س أأااللت ا ساحملام أأة أو التس أأليم (سلجيك أأا ض أأد الس أ أ غال)ل

()4
حللأأت حمك أأة العأأدل الدوليأأة صأأيغة ال أأاي يف سأأياق املأأادة  7م أ اتفاقيأأة م ا ضأأة التع أ يبل
م ا يلي:
" -90م ا يتضح م ااع ال التحضأريية لالتفاقيأةل فأجن الفقأرة  1مأ املأادة  7مأ
االتفاقي أأة تس أأت د دىل حك أأم مماثأ أ تتضأ أ اتفاقي أأة ق أأع االس أأتيالء غ أأري املش أأروع عل أأى
الط أأائراتل املوقَّع أأة يف ال أأاي يف  16م أأانون ااول/ديسأ أ رب 1970و وااللتأ أ ا ستق أأدمي
القضأ أأية دىل السأ أألطات املختصأ أأة لغأ أأرض احملام أ أأة (يشأ أأار دلي أ أ في أ أأا يلأ أأي سأ أ أ "االلت أ أ ا
ساحملام أأة") قأأد صأأيغ سطريقأأة تأأرتك لتلأأك السأألطات ق أرار حتريأأك الأأدعوى م أ عدم أ ل
وسالتايل فجهنا حترت اسأتقالل الأ ظم القضأائية للأدول ااطأرا و وعأالوة علأى لأكل فأجن
أأاتني االتفأأاقيتني تؤمأأدان علأأى أن تتخ أ السأألطات قرار أأا س أ فس ااسأألوب املتبأأع يف
حالأأة أيأأة جرميأأة عاديأأة ات طبيعأأة خطأأرية مبوجأأب قأأانون الدولأأة املع يأأة (الفقأأرة  2م أ
املادة  7م اتفاقية م ا ضة التع يب واملادة  7م اتفاقية عا  1970لق ع االستيالء
غأأري املشأأروع علأأى الطأأائراتو ويرتتأأب علأأى لأأك أن السأألطات املختصأأة املع يأأة تظ أ
مسأ أأؤولة ع أ أ ق أ أرار حتريأ أأك الأ أأدعوى أ الل يف ضأ أأوء اادلأ أأة املعروضأ أأة عليهأ أأا وقواعأ أأد
اإلجراءات اة ائية ات الصلةو
__________

( )1206اتفاقية عا  1970لق ع االستيالء غري املشروع على الطائراتل املادة 7و
( )1207انظر الوثيقة ( A/CN.4/630احلاشية  1203أعال )ل الصفحة 87و
(Statement of Chairperson Gilbert Guillaume (delegate from France), International Civil Aviation )1208
Organization, Legal Committee, Seventeenth Session, Montreal, 9 February-11 March 1970,
Minutes and Documents relating to the Subject of Unlawful Seizure of Aircraft (Montreal, 1970),

30th meeting (3 March 1970) (Doc. 8877-LC/161), para. 15و
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" -91وعأأادة مأأا يُ َّف أ االلت أ ا امل صأأوص علي أ يف الفقأأرة  1م أ املأأادة  7يف سأأياق
‘اتفاقيأة م ا ضأأة التعأ يب وغأأري مأ ضأروب املعاملأأة أو العقوسأة القاسأأية أو الالدنسأأانية
أو املهي أ أأة‘ (اتفاقي أ أأة م ا ض أ أأة التع أ أ يب) سع أ أأد أن تف أ أأي الدول أ أأة سااللت ام أ أأات ااخ أ أأرى
امل صوص عليها يف املواد الساسقةل اليت تقتضي م ها اعت اد تشأريعات مالئ أة لت كي هأا
م جتأرمي التعأ يب ودعطأاء حمام هأا واليأة قضأائية عامليأة يف أ املسأفلة ودجأراء حتقيأق
االلت اماتل ت عةل ع اصر آلليأة تعاقديأة واحأدة هتأد
يف الوقائعو وميك اعتبار
دىل م ع دفالت املشتب فيهم م العواقب املرتتبة على مسؤوليتهم اة ائيةل دن ثبتتو
ووو
" -94وت أأرى احملك أأة أن الفق أأرة  1م أ امل أأادة  7تقتض أأي م أ الدول أأة املع ي أأة ع أأرض
القضأأية علأأى سأألطاهتا املختصأأة سقصأأد احملام أأةل سغأأض ال ظأأر ع أ وجأأود طلأأب سأأاسق
ستسليم املشتب فيأ و وهلأ ا السأبب فأجن الفقأرة  2مأ املأادة  6تفأرض علأى الدولأة دجأراء
حتقي أأق أويل م أ أ حلظ أأة وج أأود املش أأتب فيأ أ يف دقلي ه أأاو وااللتأ أ ا سع أأرض القض أأية عل أأى
السأألطات املختصأأةل مبوجأأب الفقأأرة  1مأ املأأادة 7ل قأأد يأأؤدي أو ال يأأؤدي دىل مباشأأرة
اإلجراءاتل يف ضوء اادلة املعروضة عليهال في ا يتعلق سالتهم املوجهة دىل املشتب في و
" -95أم أأا د ا مان أأت الدول أأة ال أأيت يوج أأد املش أأتب فيأ أ يف أراض أأيها ق أأد تلق أأت طلب أأا
لتسأألي يف أي حالأأة مأ احلأأاالت املبي أأة يف أحكأأا االتفاقيأأةل فأأجن سجمكاهنأا أن تتحأأرر
م أ الت امه أأا مبحام ت أ ساملوافق أأة عل أأى ل أأك الطل أأبو وس أأاء عل أأى ل أأكل ف أأجن دمكاني أأة
االختيأأار سأأني التسأأليم والتقأأدمي دىل احملام أأة مبوجأأب االتفاقيأأة ال تعأأر أن أ يتعأأني دعطأأاء
البأأديلني الأأوون نفس أ و فالتسأأليم خيأأار تتيح أ االتفاقيأأة للدولأأةل أمأأا احملام أأة فهأأي الت أ ا
دويل مبوجب االتفاقيةل يشك انتهام ُ فعال غري مشروع ترتتب علي مسؤولية الدولةو
" -114ويف حأأني أن الفقأأرة  1م أ املأأادة  7م أ االتفاقيأأة ال تتض أ أيأأة دشأأارة دىل
اإلطار ال مر للوفاء سااللت ا الأ ي تأ ص عليأ ل توجأد سالضأرورة دشأارة ضأ ية يف الأ ص
دىل وجأأوب الت فيأ يف غضأأون فأرتة وم يأأة معقولأأةل سطريقأأة متوافقأأة مأأع موضأأوع االتفاقيأأة
وغرضهاو

" -115وت أأرى احملك أأة أن اهل أأد م أ أ دل أ أ ا الدول أأة ساحملام أأةل امل ص أأوص علي أ أ يف
الفقأأرة  1مأ املأأادة  7مأ االتفاقيأأةل أأو حتقيأأق موضأأوع االتفاقيأأة وغرضأأهال أي "ويأأادة
فعالية ال ضال ضد التع يب" (ديباجة االتفاقية)و و ا و السبب يف أن ي بغي مباشرة
اإلجراءات دون تفخريو
" -120والغرض م أ ااحكأا التعا ديأة أو م أع ااشأخاص الأ ي يُأدَّعى أهنأم
ارتكبوا أع ال تع يب م اإلفالت م العقابل ع طريق ض ان عأد حصأوهلم علأى
مال يف أية دولة طر و والدولة اليت يوجأد املشأتب فيأ يف دقلي هأا أمامهأا سالفعأ خيأار
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تسأألي دىل البلأأد ال أ ي قأأد طلبأأا س أ لكل ولك أ سشأأرط أن تكأأون لتلأأك الدولأأة واليأأة
قضائية معي ةل ع ال ساملادة  5م االتفاقيةل تس ح هلا مبقاضات وحمام ت "()1209و
( )5ووجأ أأدت احملك أ أأة أيضأ أأا أن العوام أ أ املختلف أ أة ال ميك أ أ أن تأ أأربر عأ أأد االمتثأ أأال هل أ أ
االلت امأ أ أأاتل مبأ أ أأا يف لأ أ أأك :الصأ أ أأعوسات املاليأ أ أأة للدولأ أ أأة()1210؛ أو دحالأ أ أأة املسأ أ أأفلة دىل م ظ أ أ أأة
دقلي ية()1211؛ أو الصعوسات يف الت في يف دطار القانون احمللي للدولة()1212و
( )6وتعأأرت اة لأأة ااوىل م أ مشأأروع املأأادة  9سأأفن الت أ ا الدولأأة ميك أ الوفأأاء س أ ستسأأليم
الشخص املدَّعى ارتكاس اةرمية ليس فقأ دىل دولأة أخأرى ولكأ أيضأا دىل حمك أة ج ائيأة دوليأة
خمتصة ملقاضاة اةاينو وقد نشف ا اخليار الثالثل وال سي ا ساالقرتان مع دنشاء احملك ة اة ائية
الدوليأأة وحمأأامم ج ائيأأة دوليأأة أخأأرى()1213و ويف حأأني أن أ يف مثأأري م أ ااحي أان ي أرتب مصأأطلح
"التس أأليم" ( )extraditionسجرس أأال ش أأخص دىل دح أأدى ال أأدول سي أأا يُس أأتخد ع أأادة مص أأطلح
"دحال أأة" ( )surrenderمبع أأا درس أأال الش أأخص دىل حمك أأة ج ائي أأة دولي أأة خمتص أأةل ف أأجن مش أأروع
امل أ أأادة  9ق أ أأد ص أ أأيغ عل أ أأى أ أأو ال يقيّأ أأد اس أ أأتخدا املص أ أأطلحني هب أ أ ا الش أ أأك و واملص أ أأطلحات
املستخدمة يف الأ ظم اة ائيأة الوط يأة ويف العالقأات الدوليأة ميكأ أن تتبأاي ()1214ل وهلأ ا السأبب
املفض أ وضأأع صأأيغة أعأأمو وفضأأال ع أ لأأكل فبي أأا قأأد يكيّ أ مش أأروع
رأت اللج أأة أن م أ
َّ
امل أأادة  9اإلش أأارة دىل حمك أأة ج ائي أأة دولي أأة لك أأي يُفه أأم م أ أ أن أ أ احملك أأة ن أأب أن تك أأون
حمك ة اعرتفت الدولة امل ِ
رسلة ساختصاصها()1215ل فقد ُرئي أن ا التكيي غري ضروريو
( )7وتأ ص اة لأأة الثانيأأة م أ مشأأروع املأأادة  9علأأى أن أ ع أأدما تعأأرض الدولأأة املسأأفلة علأأى
احملام أأة أو ع أأدما تُسأ ألِّم الش أأخص أو حتيلأ أ ل يك أأون "عل أأى أ أ الس أألطات أن تتخأ أ قرار أأا
سأ فس الطريقأأة الأأيت يأأتم هبأا ا أأا القأرار خبصأأوص أي جرميأأة أخأرى خطأأرية الطأأاسع مبوجأأب قأأانون

__________

( )1209قضية املسائ املتصلة سااللت ا ساحملام ة أو التسليم (انظر احلاشية  1175أعال )
()1210
()1211
()1212
()1213
()1214

( Questions relating to the

)Obligation to Prosecute or Extradite , pp. 454-461, paras. 90-91, 94-95, 114-115 and 120و
املرجع نفس ل الصفحة 460ل الفقرة 112و
املرجع نفس و
املرجع نفس ل الصفحة 460ل الفقرة 113و
انظأر الوثأائق الرمسيأأة للج عيأة العامأأةل الأدورة التاسأعة والسأأتونل امللحأق رقأأم )A/69/10( 10ل الفصأ السأأادسل
الفرع ‘جيم‘ (التقرير ال هائي ع املوضوع)ل الصفحة 182ل الفقرة 35و
انظأرل علأى سأبي املثأالEuropean Union, Council Framework Decision of 13 June 2002 on the :
European arrest warrant and the surrender procedures between Member States, Official Journal of

http://eur-

available from

p. 1,

18 July 2002,

L 190,

Communities,

the European

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002F0584:en:HTMLو (االحت أ أ أ أ أ أأاد ااورويبل
قرار دطاري لل جلس مؤرخ  13ح يران/يوني  2002سشأفن مأ مرة دلقأاء القأبض ااوروسيأة ودجأراءات قيأا دولأة
عض أأو أخ أأرى سجرس أأال (دحال أأة) ش أأخص مطل أأوب دىل القض أأاء اغ أراض دج أراء مقاض أأاة ج ائي أأة أو ت في أ حك أأم
سالسج أو أمر احتجاو" (التفميد مضا )و
( )1215انظر االتفاقية الدولية حل اية مجيع ااشخاص م االختفاء القسريل الفقرة  1م املادة 11و
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تلك الدولأة"و ومعظأم املعا أدات احملتويأة علأى صأيغة ال أاي تتضأ أ ا احلكأم الشأرطي الأ ي
يت ث أ اهلأأد م أ يف املسأأاعدة علأأى ض أ ان تطبيأأق اإلج أراءات املعتأأادة ومعأأايري اادلأأة املتعلقأأة
ساةرائم اخلطريةو
المادة 10
المعاملة العادلة للشفص المدعى ارتكاب الجريمة
 -1تُكف اي شخص تُتخ حبقأ دجأراءات في أا يتعلأق سجحأدى اةأرائم
املشأأار دليهأأا يف مشأأروع املأأادة  5املعاملأأة العادلأأة يف مجيأأع مراحأ اإلجأراءات القانونيأأةل
مبا يف لك احملام ة العادلةل واحل ايأة الكاملأة حلقوقأ يف دطأار القأانون الأوطر والقأانون
الدويل الواجح التطبيقل مبا يف لك قانون حقوق اإلنسانو
-2
الدولة اليت حي

اي شخص يكون مسجونا أو متحفظا علي أو حمتج ا يف دولة غري
ج سيتها احلق يف:

أن يتص دون تفخري سفقرب ممث خمأتص للدولأة أو الأدول الأيت يكأون
(أ)
لأأك الشأأخص مأ رعايا أأا أو الدولأأة الأأيت حيأأق هلأأا لسأأبب آخأأر محايأأة حقوقأ ل أول دن
مان عدمي اة سيةل الدولة اليت تكون مستعدة حل اية حقوق لأك الشأخص س أاء علأى
طلب م ؛
(ب)

وأن ي ور ممث لتلك الدولة أو الدول؛

(ج)

وأن يتم دعالم دون تفخري حبقوق يف دطار

الفقرةو

أارس احلقأأوق املشأأار دليهأأا يف الفقأأرة  2وفقأأا لقأوانني وأنظ أأة الدولأأة
 -3متأ َ
ال أأيت يوج أأد الش أأخص يف دقل أأيم خاض أأع لواليته أأال سش أأرط أن مت ّكأ أ القأ أوانني واانظ أأة
املأ مورة مأ دع أأال ااغأراض املتوخأأاة مأ مأ ح أ احلقأأوق مبوجأأب الفقأأرة  2دع أأاال
تاماو
التعليق
( )1يرمأ مشأأروع املأأادة  10علأأى التأ ا الدولأأة سأأفن تكف أ للشأأخص املأأدَّعى ارتكاس أ جرميأأة
املوجأأود يف دقلأأيم خاضأأع لواليأأة الدولأأة املعاملأأة العادلأأةل مبأأا يف لأأك حمام أأة عادلأأة ومحايأأة ماملأأة
حلقوق أ و وعأأالوة علأأى لأأكل يعأأرت مشأأروع املأأادة  10حبأأق الشأأخص املأأدَّعى ارتكاس أ جرميأأةل
ال أ ي ال حي أ ج سأأية تلأأك الدولأأة ولك أ يكأأون مسأأجونا أو متحفظأأا علي أ أو حمتج أ ا فيهأأال
دمكانية االتصال سفحد ممثلي دولت و
( )2وت أأوفر مجي أأع ال أأدول يف دط أأار قواني ه أأا الوط ي أأة درج أأة أو أخ أأرى مأ أ درج أأات احل اي أأة
ل شخاص ال ي حتقق معهم أو حتتج م أو حتام هم أو تعاقبهم على جرمية ج ائيةو ونوو أن
حتأ َّأدد أوج أ احل ايأأة أ يف الدسأأتور أو يف نظأأا أساسأأي أو قاعأأدة دداريأأة أو سأأاسقة قضأأائيةو
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وعأالوة علأأى لأكل ميكأ تأدوي قواعأأد مفصألة أو وضأأع معيأار عأأا يشأري دىل "املعاملأأة العادلأأة"
أو "مراعأأاة ااصأأول القانونيأأة" أو "الضأ انات القضأأائية" أو "املسأأاواة يف احل ايأأة"و وتتسأأم أ
احل ايأأة سفمهيأأة سالغأأة يف ض أ ان عأأد اسأأتغالل السأألطة االسأأتث ائية ةهأأاو العدالأأة اة ائيأأة للدولأأة
للضأأغ سطريقأأة غأأري سأألي ة علأأى املشأأتب في أ ل د حتف أ هل أ ا الفأأردل يف مجلأأة أمأأورل القأأدرة علأأى
الطع الكام يف ادعاءات الدولة أما حمك ة مستقلة (مبا يتيح "تكافؤ وسائ الدفاع")و
( )3وحتظى اليو أيضا أوج احل اية امله ة ساعرتا تأا يف القأانون اة أائي الأدويل والقأانون
الدويل حلقوق اإلنسانو وعلى أعأم مسأتوىل يُشأار دىل أوجأ احل ايأة أ يف املأادتني  10و11
م اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعا )1216(1948ل سي ا ترد يف املادة  14م العهد الدويل
الأأدويل اخلأأاص سأأاحلقوق املدنيأأة والسياسأأية معأأايري أمثأأر حتديأأدا مل ِمأأة للأأدولو ومقاعأأدة عامأأةل
تسعى الصكوك امل ِشئة ملعايري خمصصة حملك ة أو يئة قضائية دولية دىل حتديد املعايري امل صوص
عليها يف املادة  14م العهدل يف حأني تأ ص املعا أدات الأيت تت أاول القأانون الأوطر علأى معيأار
ع أ أأا يقص أ أأد م أ أ أ دقأ أ أرار وددم أ أأاج املع أ أأايري احمل أ أأددة الأ أ أواردة يف امل أ أأادة  14ويف سع أ أأض الص أ أأكوك
مير هبأا الشأخص املأدَّعى
ااخرى ات الصلة
)1217يف "مجيع مراح " اإلجراءات القضائية الوط ية اليت ّ
ارتكاس للجرمية( و
__________

( )1216اإلع أ أ أ أأالن الع أ أ أ أأاملي حلق أ أ أ أأوق اإلنس أ أ أ أأانل قأ أ أ أ أرار اة عي أ أ أ أأة العام أ أ أ أأة ‘ 217ألأ أ أ أ أ ‘ (د )3-امل أ أ أ أأؤرخ  10م أ أ أ أأانون
ااول/ديس رب 1948ل املادتان  10و11و
( )1217انظأأر علأأى سأأبي املثأأالل اتفاقيأأة م أأع اة أرائم املرتكبأأة ضأأد ااشأأخاص املت تعأأني حب ايأأة دوليأأةل مب أ فأأيهم املوظفأأون
الدسلوماسأأيونل واملعاقبأأة عليهأأال املأأادة 9؛ واالتفاقيأأة الدوليأأة مل ا ضأأة أخأ الر أأائ ل الفقأأرة  2مأ املأأادة 8؛ واتفاقيأأة
م ا ضأأة التع أ يب وغأأري م أ ضأأروب املعاملأأة أو العقوسأأة القاسأأية أو الالدنسأأانية أو املهي أأةل الفقأأرة  3م أ املأأادة 7؛
واتفاقيأ أأة ق أ أأع ااع أ أأال غأ أأري املشأ أأروعة املوجهأ أأة ضأ أأد سأ أأالمة املالحأ أأة البحريأ أأة (رومأ أأال  10آ ار/مأ أأارس 1988
( Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation(Rome,
10 March 1988), United Nations, Treaty Series, vol. 1678, No. 29004, p. 201ل الفقأرة  2مأ املأادة 10؛
واتفاقيأة حقأوق الطفأ ( Convention on the Rights of the Child (New York, 20 November 1989), ibid.,
)vol. 1577, No. 27531, p. 3ل الفقأ أأرة (2ب) م أ أ املأ أأادة 40؛ واالتفاقيأ أأة الدوليأ أأة مل ا ضأ أأة جت يأ أأد املرت قأ أأة
واسأتخدامهم ومتأويلهم وتأدريبهم ( International Convention Against the Recruitment, Use, Financing and
)Training of Mercenaries (New York, 4 December 1989), ibid., vol. 2163, No. 37789, p. 75ل
املأادة 11؛ واالتفاقيأة الدوليأة لق أأع اهلج أات اإلر اسيأة سالق اسأ ل املأأادة 14؛ والربوتومأول الثأاين التفاقيأة ال أأاي
لعأا  1954حل ايأة امللكيأة الثقافيأة يف حالأة نشأوب صأراع مسألَّح ( Hague Convention of 1954 for the
Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict (The Hague, 26 March 1999),

)United Nations, Treaty Series, vol. 2253, No. 3511ل الفقأرة  2مأ املأادة 17؛ واالتفاقيأة الدوليأة لق أع
متويأ أ اإلر أأابل امل أأادة 17؛ واتفاقي أأة اام أأم املتح أأدة ملكافح أأة اةرمي أأة امل ظ أأة ع أأرب الوط ي أأةل الفق أأرة  13مأ أ
املادة 16؛ واتفاقية اامم املتحدة ملكافحة الفسأادل الفقأرة  14مأ املأادة United Nations Convention ( 44

against Corruption (New York, 31 October 2003), United Nations, Treaty Series, vol. 2349,

)No. 42146, p. 41؛ واالتفاقية الدولية لق ع أع ال اإلر اب ال وويل املادة 12

( International Convention

for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism (New York, 13 April 2005), ibid., vol. 2445,

)No. 44004, p. 89؛ واالتفاقية الدولية حل اية مجيع ااشخاص م االختفاء القسريل الفقرة  3م املادة 11؛
واتفاقيأأة م ا ضأأة اإلر أأاب اخلاصأأة سراسطأأة أمأأم ج أأوب شأأرقي آسأأيان الفقأأرة  1مأ املأأادة Association of ( 8
)Southeast Asian Nations Convention on Counter Terrorismو
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تعر مصطلح "املعاملة العادلأة"ل ولكأ
( )4و املعا دات اليت تت اول القانون الوطر ال ّ
املصطلح يُ ظَر دلي ساعتبار نسد احلقأوق احملأددة الأيت ميتلكهأا الشأخص املأدَّعى ارتكاسأ اةرميأةل
مثأ تلأأك امل صأأوص عليهأأا يف املأأادة  14م أ العهأأد الأأدويل اخلأأاص سأأاحلقوق املدنيأأة والسياسأأيةو
و ك أ ال فع أأد ص أأياغة امل أأادة  8م أ مش أأاريع امل أواد املتعلق أأة مب أأع اة أرائم املرتكب أأة ض أأد امل أأوظفني
الدسلوماسأأيني وغأأري م مأ ااشأأخاص املت تعأأني حب ايأأة دوليأأة واملعاقبأأة عليهأأال أمأأدت اللج أأة أن
صأأيغة "املعاملأأة العادلأأة يف مجيأأع مراح أ اإلج أراءات" مانأأت "ترمأأي دىل جتسأأيد مجيأأع الض أ انات
املعرت هبا ع وما للشخص احملتجأ أو املأتهم"ل وأن "أحأد اامثلأة علأى أ الضأ انات يأرد يف
امل أأادة  14م أ العه أأد ال أأدويل اخل أأاص س أأاحلقوق املدني أأة والسياس أأية"()1218و وع أأالوة عل أأى ل أأكل
الحظ أأت اللج أأة أن "عب أأارة ‘املعامل أأة العادل أأة‘ ق أأد فُض أألتل س أأال ظر دىل طاسعه أأا الع أأا ل مقارن أأة
سالعبأأارات اامثأأر شأأيوعا م أ قبي أ ‘مراعأأاة ااصأأول القانونيأأة‘ أو ‘جلسأأات االسأأت اع العادلأأة‘
تفسأر مبعأا تقأر ضأيق"()1219و وأخأريال أوضأحت اللج أة أيضأا أن
أو ‘احملام أة العادلأة‘ الأيت قأد َّ
صأأيغة "مجيأأع مراحأ اإلجأراءات" "ترمأأي دىل صأأون حقأأوق الشأأخص املأأدَّعى ارتكاسأ اةرميأأة م أ
حلظة امتشاف وا ا تداسري لكفالة حضور حىت ا ا قرار هنائي سشفن القضية"()1220و
( )5وسي ا يشت مصأطلح "املعاملأة العادلأة" علأى مفهأو "احملام أة العادلأة"ل أُدرجأت عأ
ع أأد يف مثأأري م أ املعا أأدات اإلشأأارة دىل عبأأارة ‘احملام أأة العادلأأة‘ سغيأأة التشأأديد علأأى أمهيتهأأا
اخلاصأأةو ويف الواقأأعل خلصأأت اللج أأة املع يأأة حبقأأوق اإلنسأأان دىل أن أ ا احلأأق يف حمام أأة عادلأأة
و "أحد الع اصر ااساسية حل اية حقوق اإلنسان" و و "وسيلة دجرائية لل حافظة على سيادة
القانون"()1221و وس اء على لكل تشري الفقرة  1مأ مشأروع املأادة  10دىل املعاملأة العادلأةل "مبأا
يف لك احملام ة العادلة"و
( )6وساإلضافة دىل املعاملة العادلةل حيق أيضا للشخص املأدَّعى ارتكاسأ جرميأة الت تأع سأفعلى
محايأة حلقوقأ ل سأواء مانأت حقوقأا ناشأئة عأ قأانون وطأر أو دويل واجأب التطبيأقل مبأا يف لأك
قأ أأانون حقأ أأوق اإلنسأ أأانو و أ أ احلقأ أأوق م صأ أأوص عليهأ أأا يف الدسأ أأاتري أو اانظ أ أأة ااساسأ أأية
أو القواعأأد ااخأأرى يف دطأأار الأ ظم القانونيأأة الوط يأأة للأأدولو و أأي مبي أأة علأى الصأأعيد الأأدويل يف
__________

( )1218حوليأةووو 1972ل اجمللأد الثأاينل الوثيقأة A/8710/rev.1ل الفصأ الثالأثل الفأرع سأاء (مشأاريع املأواد املتعلقأة مب أع
اة أرائم املرتكب أأة ضأأد امل أأوظفني الدسلوماسأأيني وغ أأري م م أ ااش أأخاص املت تعأأني حب اي أأة دوليأأة واملعاقب أأة عليه أأال
التعليأق علأأى املأأادة )8و A/8710/rev.1, chap. III, sect. B (Draft articles on the prevention and
punishment of crimes against diplomatic agents and other internationally protected persons),

commentary to art. 8, p. 320و
( )1219املرجع نفس و
( )1220املرجع نفس و
( )1221اللج أأة املع ي أأة حبق أأوق اإلنس أأانل التعلي أأق الع أأا رق أأم )2007(32ل امل أأادة ( 14احل أأق يف املس أأاواة أم أأا احمل أأامم
واهليئات القضائية ويف حمام ة عادلة)ل الوثأائق الرمسيأة للج عيأة العامأةل الأدورة الثانيأة والسأتونل امللحأق رقأم 40
()A/62/40ل املرفق السادسل الفقرة 2؛ انظر أيضا الفقرات  18دىل 28و
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املعا أأدات العاملي أأة حلق أأوق اإلنس أأانل أو يف املعا أأدات اإلقلي ي أأة حلق أأوق اإلنس أأان( )1222أو يف
الصأأكوك ااخأأرى الواجبأأة التطبيأأق()1223و وس أأاء علأأى لأأكل تعأأرت أيضأأا الفقأأرة  1مأ مشأأروع
امل أأادة  10سوج أأوب أن ت أأوفّر الدول أأة احل اي أأة الكامل أأة حلق أأوق اة أأاين "يف دط أأار الق أأانون ال أأوطر
والقانون الدويل الواجح التطبيقل مبا يف لك قانون حقوق اإلنسان"و
( )7وتت أأاول الفقأأرة  2مأ مشأأروع املأأادة  10الت امأأات الدولأأة في أأا يتعلأأق حبقأأوق الشأأخص
املأأدَّعى ارتكاسأ جرميأأة وال حي أ ج سأأية الدولأأة ويكأأون "مسأأجونا أو متحفظأأا عليأ أو حمتجأ ا"و
وي بغي أن يُفهم ا التعبري على أن يش مجيع احلأاالت الأيت تقيّأد فيهأا الدولأة قأدرة الشأخص
احلاالتل يتعني على الدولأة
على االتصال حبرية مب ث للدولة اليت حي ج سيتهاو ويف ظ
الأأيت يكأأون الش أأخص املأأدَّعى ارتكاس أ اةرمي أأة موجأأودا يف اإلقلأأيم اخلاض أأع لواليتهأأا القض أأائية أن
تس ح هل ا الشخص سفن يتص دون تفخري سفقرب ممث خمتص للدولة أو الدول اليت يكون لأك
الشأأخص مأ رعايا أأا أو للدولأأة أو الأأدول الأأيت حيأأق هلأأا لسأأبب آخأأر محايأأة حقوقأ و وفضأأال عأ
لكل حيق للشخص املدَّعى ارتكاس اةرمية أن ي ور ممثأ لتلأك الدولأة أو الأدولو وأخأريال يكأون
م حق الشخص املدَّعى ارتكاس اةرمية أن نري دسالغ دون تفخري حبقوق و وعالوة على لكل
احلقوق أيضا على الشخص العدمي اة سية فتقضي سفن يكأون مأ حأق
فجن الفقرة  2تطبّق
ا الشخص أن يتص دون تفخري سفقرب ممث خمتص للدولة اليت تكون مستعدة حل ايأة حقأوق
لك الشخص س اء على طلب وأن ي ور ا امل ث و

__________

( )1222انظأ أأرل علأ أأى سأ أأبي املثأ أأالل االتفاقيأ أأة اامريكيأ أأة حلقأ أأوق اإلنسأ أأان" :ميثأ أأاق سأ أأان خوسأ أأي ل موسأ أأتاريكا" (سأ أأان
خوسأي ل  22تشأري الثأاين/نوف رب )1969ل املأادة  ( 8 of “Pact Rights: Human on ConventionAmerican
 22 November 1969), United Nations, Treaty Series, vol. 1144, José, (San” Rica Costa José,San

)No. 17955, p. 123, art. 8؛ وامليثأاق اافريقأي حلقأوق اإلنسأان والشأعوبل (نأريويبل  27ح يران/يونيأ )1981ل
املأادة ibid., vol. 1520, ( 71981),June27(Nairobi,Rights,’PeoplesandHumanonCharterAfrican
)No. 26363, p. 217, art. 7؛ واتفاقيأأة محايأأة حقأأوق اإلنسأأان واحلريأأات ااساسأأية (االتفاقيأأة ااوروسيأأة حلقأأوق
اإلنسأان)ل املأادة Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms ( 6
)(Rome, 4 November 1950), ibid., vol. 213, No. 2889, p. 221, art. 6و
( )1223انظأأرل علأأى سأأبي املثأأالل اإلعأأالن العأأاملي حلقأأوق اإلنسأأان (احلاشأأية  1216أعأأال )؛ واإلعأأالن اامريكأأي حلقأأوق
وواجبأات اإلنسأان (American Declaration of the Rights and Duties of Man (Bogota, 2 May 1948),
( adopted by the Ninth International Conference of American Statesميكأ االطأأالع عليأ يف الع أوان
www.oas.org/dil/1948%20American%20Declaration%20of%20the%20Rights%20and%20
التأ أأايل:
)Duties%20of%20Man.pdf؛ ودعأأالن القأأا رة حأأول حقأأوق اإلنسأأان يف اإلسأأال ل قأرار م ظ أأة املأؤمتر اإلسأأالمي
رقأم Organisation of Islamic Cooperation Resolution No. 49/19-P, annex, available from ( 19/49
)www.oic-oci.org/english/article/human.htm؛ وميثأاق احلقأوق ااساسأية لالحتأاد ااورويب ( Charter of the
Fundamental Rights of the European Union, Official Journal of the European Communities, No. C

)364, 18 December 2000, p. 1و

GE.16-14345

361

A/71/10

( )8وتُعأأرض أ احلقأأوق ستفصأأي أمأأرب يف الفقأأرة  1م أ املأأادة  36م أ اتفاقيأأة فيي أأا للعالقأأات
()1224
احملتجأ ودولأة اة سأية()1225ل ومأ لك يف القأانون
الق صلية ل اليت مت ح حقوقا لك م الشخص َ
الأأدويل العأأريفو وعأأادة مأأا ال تسأأعى املعا أأدات احلديثأأة الأأيت تت أأاول اة أرائم دىل ددراج أ التفاصأأي
ولك هأأا سبسأأاطة تكأأررل شأأفهنا شأأفن الفقأأرة  2م أ مشأأروع املأأادة 10ل أن م أ حأأق الشأأخص املأأدَّعى
ارتكاسأ اةرميأة أن يتصأ سالدولأة الأيت يكأون لأك الشأخص مأ رعايا أا وأن يأ ور ممثلأون هلأ الدولأة
(أول د ا مأأان أ ا الشأأخص عأأدمي اة سأأيةل أن يتص أ سالدولأأة الأأيت يقأأيم فيهأأا عأأادة أو الأأيت ترغأأب
لسبب آخر يف محاية حقوق لك الشخص وأن ي ور ممثلون هل الدولة)()1226و
( )9وتأ ص الفقأأرة  3مأ مشأأروع املأأادة  10علأأى أن متأ َأارس احلقأأوق املشأأار دليهأأا يف الفقأأرة 2
وفقأأا لق أوانني وأنظ أأة الدولأأة الأأيت يوجأأد الشأأخص يف دقلأأيم خاضأأع لواليتهأأال سشأأرط أال حتأأول أ
القأوانني واانظ أة مأ دع أال أ احلقأوق دع أاال تامأأا و أو القصأأد الأ ي ُم حأت مأ أجلأ و وقأأد
تكأأون أ الق أوانني واانظ أأة الوط يأأة متعلقأأةل مأأثالل سقأأدرة قاضأأي حتقيأأق علأأى فأأرض قيأأود علأأى
االتصأال مأ أجأ محايأأة الضأأحايا أو الشأأهودل فضأأال عأ فأأرض شأأروط معتأأادة في أأا يتعلأأق سأأججراء
حمتج يف مرفأق احتجأاوو ويوجأد حكأم مشأاس يف الفقأرة  2مأ املأادة  36مأ
ويارات دىل شخص َ
()1227
و أأو حكأأم أُدرج أيضأأا يف مثأأري م أ املعا أأدات الأأيت تت أأاول
اتفاقيأأة فيي أأا للعالقأأات الق صأألية
اةرائم()1228و وقد شرحت اللج ة ا احلكم يف تعليقها على ما أصبح اتفاقية فيي ا م ا يلي:
__________

( )1224اتفاقيأأة فيي أأا للعالقأأات الق صأأليةل الفقأأرة  1مأ املأأادة 36

(Vienna Convention on Consular Relations

(Vienna, 24 April 1963), United Nations, Treaty Series, vol. 596, No. 8638, p. 261, art. 36,

()1225

()1226

()1227
()1228
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)para. 1و
قضأ أأية الغرانأ أأد (أملانيأ أأا ضأ أأد الواليأ أأات املتحأ أأدة اامريكيأ أأة)ل احلكأ أأم الصأ أأادرل تقأ أأارير حمك أ أأة العأ أأدل الدوليأ أأة
لعأا LaGrand (Germany v. United States of America), Judgment, I.C.J. Reports 2001, ( 2001
( )p. 466, at p. 492, para. 74الفقرة  1م املادة  36تُ شئ نظاما مرتاسطا ُمص َّ ا لتيسأري ت فيأ نظأا احل ايأة
الق صأ أألية")ل ويف الصأ أأفحة 494ل الفقأ أأرة "( 77ساالسأ أأت اد دىل نأ أأص أ أ ااحكأ أأا ل لأ أأص احملك أ أأة دىل أن
الفقرة  1م املادة  6تُ شئ حقوقا فردية")و
انظأأرل علأأى سأأبي املثأأالل اتفاقيأأة ق أأع االسأأتيالء غأأري املشأأروع علأأى الطأأائراتل املأأادة 6؛ واتفاقيأأة ق أأع ااع أأال
غأأري املشأأروعة املوجهأأة ضأأد سأأالمة الط أريان املأأدينل الفقأأرة  3م أ املأأادة 6؛ واتفاقيأأة م أأع اة أرائم املرتكبأأة ضأأد
ااشأأخاص املت تعأأني حب ايأأة دوليأأةل مبأ فأأيهم املوظفأأون الدسلوماسأأيونل واملعاقبأأة عليهأال الفقأأرة  2مأ املأأادة 6؛
واالتفاقي أأة الدولي أأة مل ا ض أأة أخأ أ الر أأائ ل الفق أأرة  3مأ أ امل أأادة 6؛ واتفاقي أأة م ا ض أأة التعأ أ يبل الفق أأرة  3مأ أ
املادة 6؛ واتفاقية سالمة موظفي اامم املتحدة واافراد املرتبطني هبال الفقرة  2م املادة 17؛ واالتفاقيأة الدوليأة
لق ع اهلج ات اإلر اسية سالق اس ل الفقرة  3م املادة 7؛ واالتفاقية الدولية لق ع متويأ اإلر أابل الفقأرة  3مأ
املأأادة 9؛ واتفاقيأأة م ظ أأة الوحأأدة اافريقيأأة مل أأع اإلر أأاب ومكافحتأ ل الفقأأرة  3مأ املأأادة 7؛ واالتفاقيأأة الدوليأأة
حل ايأأة مجيأأع ااشأأخاص م أ االختفأأاء القسأأريل الفقأأرة  3م أ املأأادة 10؛ واتفاقيأأة م ا ضأأة اإلر أأاب اخلاصأأة
سراسطة أمم ج وب شرقي آسيال الفقرة  4م املادة الثام ةو
اتفاقية فيي ا للعالقات الق صليةل الفقرة  2م املادة 36و
انظأأرل علأأى سأأبي املثأأالل االتفاقيأأة الدوليأأة مل ا ضأة أخأ الر أأائ ل املأأادة 4؛ واالتفاقيأأة الدوليأأة لق أأع اهلج أأات
اإلر اسيأأة سالق اس أ ل الفق أأرة  4م أ امل أأادة 7؛ واالتفاقي أأة الدوليأأة لق أأع متوي أ اإلر أأابل الفق أأرة  4م أ امل أأادة 9؛
واتفاقيأأة م ظ أأة الوحأأدة اافريقيأأة مل أأع اإلر أأاب ومكافحت أ ل الفقأأرة  4م أ املأأادة 7؛ واتفاقيأأة م ا ضأأة اإلر أأاب
اخلاصة سراسطة أمم ج وب شرقي آسيال الفقرة  5م املادة الثام ةو
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أارس مجيأأع احلقأأوق امل أ مورة أعأأال طبقأأا لق أوانني وأنظ أأة الدولأأة املس أأتقبِلةو
"(ُ )5متأ َ
و كأ ا فأأجن القيأأا س يأأارات دىل ااشأأخاص املأأتحف علأأيهم أو املسأأجونني مسأ وح هبأأا
طبقأأا احكأأا ق أأانون اإلج أراءات اة ائي أأة وأنظ أأة السأأجونو ومقاع أأدة عامأأةل فلغ أأرض
دجأراء ويأأارات دىل شأأخص مأأتحف عليأ نأأري سشأأفن مباشأأرة حتقيأأق ج أأائي أو حمام أأة
ج ائيةل تتطلب قوانني اإلجراءات اة ائية أن يس ح هبا قاضي التحقيقل ال ي سأيتخ
ق أرار يف ضأأوء متطلبأأات التحقيأأقو ويف أ احلالأأةل نأأب علأأى املوظ أ الق ص أألي أن
يق أأد طلب أأا سأ أ لك دىل قاض أأي التحقي أأقو ويف حالأ أة الش أأخص املس أأجون ع أأال حبك أأم
قضائي صادرل فجن أنظ ة السجون املتعلقة سججراء ويارات دىل ال الء ت طبأق أيضأا علأى
أي ويأأارات قأأد يرغأأب املوظأ الق صأألي القيأأا هبأأا دىل السأأجني الأ ي يكأأون مأ رعايأأا
الدولة ِ
املرسلةو
"( )7ورغم أن احلقوق امل صأوص عليهأا يف أ املأادة نأب أن متأا َرس طبقأا لقأوانني
وأنظ أأة الدولأأة املسأأتقبِلةل فأأجن أ ا ال يعأأر أن أ الق أوانني واانظ أأة ميك أ أن تُلغأأي
احلقوق املع ية"()1229و
( )10ويف قض أأية الغران أأدل خلص أأت حمك أأة الع أأدل الدولي أأة دىل أن اإلش أأارة دىل "احلق أأوق" يف
الفقأأرة  2مأ املأأادة  36م أ اتفاقيأأة فيي أأا "نأأب قراءهتأأا علأأى أهنأأا ال ت طبأأق علأأى حقأأوق الدولأأة
ِ
احملتج "()1230و
املرسلة س أيضا على حقوق الفرد َ

__________

( )1229حوليأأة ووو 1961ل اجمللأأد الثأأاينل الوثيقأأة A/4843ل مشأأاريع املأواد املتعلقأأة سالعالقأأات الق صأألية والتعليأأق عليهأأال
التعليأق علأى الفقأرتني ( )5و( )7مأ املأادة Yearbook … 1961, vol. II, document A/4843, draft ( 36
))articles on consular relations and commentary, commentary to art. 36, paras. (5) and (7و
( )1230قضأية الغرانأد (انظأر احلاشأية  1225أعأال )ل الفقأرة 89و ( LaGrand, (see footnote 154 above), p. 497,
)para. 89و

GE.16-14345

363

A/71/10

الفصل الثامن
حماية الغقف الجوي
ألف -مقدمة
 -86قأأررت اللج أأةل يف دورهتأأا اخلامسأأة والسأأتني ()2013ل ددراج موضأأوع "محايأأة الغأأال
اةوي" يف سرنامج ع لهال ر ا ستفا مل وعي ت السيد شي يا موراسي مقررا خاصا()1231و
 -87وتلق أ أ أأت اللج أ أ أأة التقري أ أ أأر ااول لل ق أ أ أأرر اخل أ أ أأاص ونظ أ أ أأرت في أ أ أ يف دورهت أ أ أأا السادس أ أ أأة
والسأأتني ( )1232()2014والتقريأأر الثأأاين يف دورهتأأا السأأاسعة والسأأتني ()1233()2015و واسأأت ادا دىل
مشاريع املبادئ التوجيهية اليت اقرتحهأا املقأرر اخلأاص يف التقريأر الثأاينل اعت أدت اللج أة مؤقتأا ثالثأة
م مشاريع املبادئ التوجيهية وأرسعة م فقرات الديباجةل دىل جانب التعليقات عليها()1234و


الحالية
باء -النظر في المواوع في الدورة
ُ -88ع أ أأرض عل أ أأى اللج أ أأةل يف دورهت أ أأا احلالي أ أأةل التقري أ أأر الثال أ أأث املق أ أأد م أ أ املق أ أأرر اخل أ أأاص
()A/CN.4/692و وقأأد حلأ املقأأرر اخلأأاصل اسأأت ادا دىل التقريأري السأأاسقنيل عأأدة قضأأايا أساسأأية
ات صأألة ساملوضأأوعل و أأي الت امأأات الأأدول مب أأع تلأأوث الغأأال اةأأوي والتخفي أ م أ تأأد ور
الغأال اةأأوي وشأرط سأ ل الع ايأة الواجبأأة وتقيأيم ااثأأر البيئأيو واستكشأ املقأرر اخلأأاص أيضأأا
__________

( )1231يف اةلسأ أأة 3197ل املعقأ أأودة يف  9آب/أغسأ أأطس ( 2013الوثأ أأائق الرمسيأ أأة للج عيأ أأة العامأ أأةل الأ أأدورة الثام أ أأة
والسأأتونل امللحأأق رقأأم ))A/68/10( 10ل الفقأأرة 168و وأدرجأأت اللج أأة أ ا املوضأأوع يف سرنأأامج ع لهأأا علأأى

أسأأاس التفأأا م التأأايل(" :أ) يسأأري الع أ املتعلأأق ساملوضأأوع علأأى أأو ال يتعأأارض مأأع املفاوضأأات السياسأأية ات
الصأألةل مبأأا فيهأأا املفاوضأأات سشأأفن تغأأري امل أأاخل ونفأأاد ااووونل والتلأأوث اةأأوي البعيأأد املأأدى عأأرب احلأأدودو ولأ
تتطأأرق معاةأأة املوضأأوع دىل مسأأائ م أ قبي أ مأأا يلأأي ول أ تأأؤثر فيهأأا :مسأأؤولية الأأدول ورعايا أأال ومبأأدأ تغأأرمي
التحوطل واملسؤوليات املشرتمة رغم تباي هال ونق ااموال والتك ولوجيا دىل البلأدان ال اميأةل مبأا يف
امللوثل ومبدأ ُّ
ِّ
لأأك حقأأوق امللكيأأة الفكريأأة؛ (ب) ولأ تتطأأرق معاةأأة املوضأأوع أيضأأا دىل مأواد حمأأددةل مثأ الكرسأأون ااسأأودل
وأووون الرتوسوسأأفري وغريمهأأا م أ امل أواد ات التأأفثري امل أ دوجل و أأي م أواد نأأري التفأأاوض سشأأفهنا سأأني الأأدولو ول أ
يسأأعى املش أأروع دىل "س أأد" الثغ أرات يف أنظ أأة املعا أأدات؛ (ج) وال يش أ املوضأأوع املسأأائ املتعلِّقأأة سالفضأأاء
اخلارجيل مبا يف لك تعيني حدود ؛ (د) وستكون نتيجأة الع أ املتعلِّأق ساملوضأوع أي مشأاريع مبأادئ توجيهيأة
ال يقصد هبا أن تفرض على أنظ ة املعا دات احلالية قواعد قانونية أو مبأادئ قانونيأة ال تتضأ ها أ اانظ أة
سالفع أ و وس أأيعد املق أأرر اخل أأاص تق أأارير عل أأى أ ا ااس أأاس"و وق أأد أحاط أأت اة عي أأة العام أأةل يف الفق أأرة  6مأ أ
قرار أأا  112/68امل أأؤرخ  16م أأانون ااول/ديس أ رب 2013ل سق أرار اللج أأة املتعلأأق س أأجدراج املوض أأوع يف سرن أأامج
ع لهأاو وأدرج املوضأوع يف سرنأامج ع أ اللج أة الطويأ ااجأ يف دورهتأا الثالثأة والسأتني ( )2011علأى أسأأاس
االق أرتاح ال أوارد يف املرفأأق سأأاء لتقريأأر اللج أأة (الوثأأائق الرمسيأأة للج عيأأة العامأأةل الأأدورة السادسأأة والسأأتونل امللحأأق
رقم )A/66/10( 10ل الفقرة  365
)و
( )1232التقرير ااول ع محاية الغال اةوي ()A/CN.4/667و
( )1233التقرير الثاين ع محاية الغال اةوي ()A/CN.4/681و
( )1234الوثائق الرمسية للج عية العامةل الدورة السبعونل امللحق رقم )A/70/10( 10ل الفقرتان 54-53و
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