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دور التشريع والقضاء الدوليني يف مكافحة جرمية اإلابدة اجلماعية
انيف أضبد ضاحي الشمري و عمر عباس خضري العبيدي
قسم القانون ،كلية اغبقوق ،جامعة تكريت-العراق

(اتريخ القبول ابلنشر 01:كانون الثاين)0100 ،

اخلالصة
يعد ىذاا البحذم مذل الدرا ذات الذر خطوذر اجلذورة اجلذراية الدوليذة ادلرخكبذة ةذد اإلن ذانية ،واجلوذود الدوليذة ادلباولذة لضذمان أعمذال قذو
االن ان وإنصاف الشعوب ووقف ادلمار ات الالإن انية ةد ادلدنيني أثناء احلروب.

ويودف البحم إىل ا تعراض أىة اجلوود الدولية ادلباولة الرامية إىل التعريف جبرمية اإلابدة اجلماعية وجترميوا وادلعاقبة عليوا ،إذ ال خزال ىاه

اجلرمية غذ ررل مرمذة وغذ رمعاقذي عليوذا يف القذوانني الولنيذة للذدول ،وكذالل معرفذة ال ذبر ال معالذة دلعاجلذة ىذاه اجلرميذة دوليذا وادلعاقبذة عليوذا ،ومنذع
وقوعوا مل قِب الدول يف ادل تقب .
وخعد اجلراية الدولذية ادلا ة ابجلنس البشذري مل أشد اجلراية اجلذورة ةد البشر ،إذ إهنا خنجلوي على م ذاس حبذياة شخص أو رلموعة مل

األشخاص أو حبريتوة أو ذقوقوة أو آدميتوة ،وخشك خلل اجلراية يف رلذموعوا مذا يجللق عليو اجلراية اإلنذ انية؛ ونطرا ألن م ووم اجلرمية
الدولية أاا يف التبلور مل اذالل احملاكمات الر جرت يف نورمربج للقادة النازيني ويف لوكذيو للقادة الياابنيني ،فلقد وجو إىل ىلالء مهمة ارخكاب

جراية ةد اإلن انية وهور ألول مرة اصجلالح "اإلابدة اجلماعية  "genocideابعتبارىا وص ا لوقايع وليس اصجلال ا قانونيا ،إال أن اجلمذعية
العامة لألمة ادلتذحدة قد خبنت يف  11دي مرب  1446خوصيذة وص ذت فيذوا اإلابدة اجلماعية أبهنذا جرمية مل جراية القانذون الذدويل.
الكلمات ادل تا ية  :اعبنس البشري ،ضد االنسانية  ،القتل اعبماعي ،القتل.

ادلقدمة
كبريا يف
أثرا و ً
اضحا و ً
ان للتشريع والقضاء الدوليني ً
مكافحة جردية اإلابدة اعبماعية أو اغبد منها ،كون القواعد
القانونية الدولية وما يصدر عن ـبتلف احملاكم واؽبيئات
القضائية الدولية ذات أثر ملزم  ،من حيث األصل.

أوال :أمهية البحم
ان أمهيةةة البحةةث تتمعةةل ابعتبةةار ان جرديةةة اإلابدة اعبماعيةةة
أش ةةد اعب ة ةرائم الدولي ةةة جس ةةامة وخر ةةورة وتوص ةةف ةةا جردي ةةة
اعبرائم ،وذلك ؼبا تشكلو من هتديد لإلنسان يف حياتو وصحتو
وكرامت ة ة ةةو ،وت ة ة ةةهنز خرورهت ة ة ةةا يف كو ة ة ةةا هت ة ة ةةدد ابدة صباع ة ة ةةة أو
صباعات كاملة ألسباب دينية أو عرقية أو عنصرية أو قبلية ...
وأتخذ اإلابدة اعبماعية إما صورة مادية ،كما يف االعتداء على
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اغبيةةاة أو الصةةحة ،أو صةةورة ييولوجيةةة كمةةا يف إعاقةةة النسةةل أو
حرمان صباعة من النسل للتكاثر عن طريق التعقيم واإلسةقا،،
أو تنصب اإلابدة يف صورة ثقافية كما يف حرمان ؾبتمع ما من
لغتو أو ثقافتو (اإلابدة العقافية).
اثنيا :إشكالية البحم

ترور مفهوم جرائم اإلابدة اعبماعية يف القانون والقضاء
الدوليني .إذ تتمعل إشكالية البحث ابؼبعوقات والصعوابت اليت
تواجو منظمة األمم اؼبتحدة واحملكمة اعبنائية الدولية يف أداء
دورمها اؼبنشود واؼبأمول يف اغبد من جرائم اإلابدة اعبماعية،
يوصفها احملكمة الوحيدة للقضاء اعبنائي الدورل الدائم ،اليت
ىي صاحبة الوالية اعبنائية العاؼبية...
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اثلثا :منوجية البحم
ابلنظر للخصوصية اليت تتميز هبا جرائم اإلابدة اعبماعية
واالىتمام الذي ربظى يو من قبل اجملتمع الدورل ،إذ ستعتمد
الدراسة يف معاعبتها ؽبذا اؼبوضوع على اؼبنهج التحليلي
واالستقرائي يوصفها االنسب حبكم التررق اذل ـبتلف
االتفاقيات اؼبتعلقة هبذا اؼبوضوع ،مبينًا مدى التزام الدول
ابلعمل وفق القواعد الدولية ؼبكافحة جرائم اإلابدة.
رابعا :ىيكلية البحم
ومن اجل ييان دور التشريع والقضاء الدوليني يف مكافحة
جردية اإلابدة اعبماعية مت تقسيم البحث اذل مبحعني:
ادلبحم األول :ماىية اإلابدة اجلماعية وخجلبيقامها

ادلبحم الثاين :اجلوود الدولية والقضايية يف مكافحة جرمية

اإلابدة اجلماعية

ادلبحم األول
ماىية اإلابدة اجلماعية
ةرواب
لقةةد شةةهد اجملتمةةع الةةدورل منةةذ اغبةةرب العاؼبيةةة العانيةةة حة ً
استخدمت فيها شة مةا جةادت يةو مةن وسةائل الشةر واإليةذاء
واؽبدم والدمار حصدت فيها أرواح األطفال والنساء والشيوخ،
وسفكت دماء األيرايء الذين ال يقةاتلون ،فوقعةت جةرائم القتةل
اعبم ةةاعي ،وذل ةةك يقص ةةد القض ةةاء يص ةةفة كلي ةةة أو جزئي ةةة عل ةةى
صباعة ةةة يش ة ةرية ،يص ة ةةفتها الوطني ة ةةة أو العنص ة ةرية أو اعبنس ة ةةية أو
الدينية ،ويستوي أن ترتكب ىذه األفعال يف زمن السةلم أو يف
زمةةن اغبةةرب علةةى الةةر م مةةن أن التةةاريئ قةةد عةةر وقةةائع ديكةةن
إدراجها يف مفهوم اإلابدة اعبماعية إال أن ىذه اعبردية دل يتسةن
ؽبا أن تكون ؽبا ذاتية متميزة يةني اعبةرائم الدوليةة إال يف أعقةاب
اغب ةةرب العاؼبي ةةة العاني ةةة ،وابل ةةذات عل ةةى ض ةةوء م ةةا ش ةةهدتو ى ةةذه
اغبرب من ارتكاب فظائع راح ضحيتها ماليني البشر.
تع ةةد اعبردي ةةة الدولي ةةة ةةا بالفع ةةل ال ةةذي يرتك ةةب إخ ة ةالالً
ضارا ابؼبصاحل اليت حيميها ذلك القانون
يقواعد القانون ويكون ً
واالعرتا هبذا الفعل يصفة اعبردية واستحقاق فاعلةو العقةابب
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يتضة مةةن ذلةةك أن اعبرديةةة الدوليةة سبةةس مصةةلحة دوليةةة معتةةهنة
ةانوان لدولةةة أخةةرى لةةذلك تسةةتلزم وجةةود الةةركن الةةدورل ،وىةةذا
قة ً
ال ةةركن ىة ةةو الة ةةذي ديي ةةز اعبردية ةةة الدولية ةةة ع ةةن اعبردية ةةة الداخلية ةةة.
وابعتب ةةار أن جردي ةةة اإلابدة اعبماعي ةةة تنتم ةةي إذل طائف ةةة اعبة ةرائم
ضةةد اإلنسةةانية فهةةي جرديةةة مةةن اعب ةرائم الدوليةةة ،والةةيت يسةةتلزم
لقيامها توفر أركان اعبردية العادية فضالً عن الركن الدورل.
وعليو ينقسم ىذا اؼببحث اذل مرلبني  ،ومها ما أييت:
اؼبرلب األول :التعريف جبردية اإلابدة اعبماعية
اؼبرلب العاين :أركان جردية اإلابدة اعبماعية وتربيقاهتا
ادلجللي األول

التعريف جبرمية اإلابدة اجلماعية
أن أول ظهور ؼبصرل اإلابدة اعبماعية يف أدييات القانون
ويف الفكر اإلنساين كان عام  1944من خالل كتاابت العةادل
األؼبةاين " "Raphael Lemkinالةذي اقت ةرح وصةف األفعةةال
اؼبة ةةدمرة لل ة ة ةماعات القومية ةةة أو االجتة ة ةماعية أو الدينية ةةة ي ة ةةأ ا
بجردية من جرائم قةانون الشةعوب  Deicto Jurisgentimب
( )1وق ةةد ق ةةام لن ةةذا ابلعم ةةل عل ةةى تص ةةنيف ى ةةذه األفع ةةال إذل
أفعةةال موجهةةة للقضةةاء علةةى الوجةةود اؼبةةادي لل ماعةةات وعلةةى
أفع ةةال موجه ةةة ض ةةد الق ةةيم العقافي ةةة لل ماع ةةات .واق ةةرتح وض ةةع
اتفاقية دولية للقضاء على ىذه اعبردية واؼبعاقبة عليها (.)2
ارجة ةةع ش ة ةراح القة ةةانون نشة ةةأة مصة ةةرل باإلابدة اعبماعية ةةةب
( (Genocideاذل مقرعة ةةني لغة ةةويني :يعة ةةود األول اذل العبة ةةارة
اليوانني ةةة بGENOSب وتع ةةجل باعب ةةنس البش ةةريب ،أم ةةا اؼبقر ةةع
العة ة ةةاين فيعة ة ةةود اذل العبة ة ةةارة الالتينية ة ةةة بCAEDEREب وتعة ة ةةجل
بالقت ة ة ةةلب ،فه ة ة ةةذين اؼبقرع ة ة ةةني يش ة ة ةةكالن مع ة ة ةةا م ة ة ةةا يع ة ة ةةر ب
بGenocideب كمصرل يعهن عن بقتل اعبنس البشريب (.)3
ولقةةد كةةان لألمةةم اؼبتحةةدة يف صةةيا ة معاىةةدة دوليةةة قضةت
دبنع جردية اإلابدة اعبماعية والعقاب عليها أقرهتا اعبمعية العامة
لألم ة ةةم اؼبتح ة ةةدة يف  9ديس ة ةةمهن  ،1948وطرح ة ةةت للتص ة ةةديق
عليهةةا مةةن جانةةب الةةدول ،ودخلةةت حيةةز التنفيةةذ يف  12ينةةاير
 1951يعدما أكتمل ؽبةا نصةاب التصةديقات الةالزم لنفاذىةا.
وقةد حةددت اتفاقيةة األمةم اؼبتحةدة ؼبنةع جرديةة اإلابدة اعبماعيةة
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واؼبعاقبة عليها لعام  1948النراق الزمجل لوقةوع جرديةة اإلابدة
اعبماعية فقررت أ ا ديكن وقوعها يف أوقات السةلم كمةا ديكةن
 م ةةن ابب أوذل – أن تق ةةع يف وق ةةت اغب ةةرب؛ ل ةةذلك نص ةةتاؼب ةةادة األوذل م ةةن االتفاقي ةةة عل ةةى م ةةا أييت :بتص ةةادق األطة ةرا
اؼبتعاقدة على أن اإلابدة اعبماعية سواء ارتكبةت يف أايم السةلم
أو أثنةةاء اغبةةرب ،ىةةي جرديةةة دبقتضةةي القةةانون الةةدورل ،وتتعهةةد
دبنعها واؼبعاقبة عليهاب .ودبوجب ىذا النص أصب الفةرد أصةب
ـباطب ةاً ،يص ةةورة مباش ةةرة ،حك ةةام اتفاقي ةةة دولي ةةة ذل ةةك أن م ةةن
يرتك ةةب م ةةن األفة ةراد جردي ةةة ت ةةدخل يف نر ةةاق اإلابدة اعبماعي ةةة
ذبةةري معاقبتةةو ينةةاء علةةى نةةص دورل مسةةتمد مةةن اتفاقيةةة دوليةةة.
ك ة ة ةةذلك أش ة ة ةةارت اؼب ة ة ةةادة العاني ة ة ةةة م ة ة ةةن االتفاقي ة ة ةةة اؼب ة ة ةةذكورة إذل
اعبماعةات الةيت تشةملها قواعةدىا ابغبمايةة ،فلقةد جةاءت اؼبةادة
اؼبذكورة علي ذكر أريعةة مةن ىةذه اعبماعةات وىةي :اعبماعةات
القومي ةةة أو اإلثني ةةة أو العنصة ةرية والديني ةةة .وعل ةةى ذل ةةك نص ةةت
اؼبادة العانيةة يف تعةدادىا ؼبةا يعةد مةن قبيةل األفعةال اؼبعتةهنة إابدة
صباعية إذا قصدت بالتدمري الكلي أو اعبزئي عبماعةة قوميةة أو
إثنية أو عنصرية أو دينية يصفتها ىذه ...ب.
وإن اؽب ةةد م ةةن اتفاقي ةةة األم ةةم اؼبتح ةةدة ؼبن ةةع جردي ةةة اإلابدة
اعبماعية واؼبعاقبة عليها ىو ضباية البشرية من أفعال تؤدي كليًا
أو جزئيً ة ةا إذل اإلابدة اعبماعية ةةة ،وىة ةةذا يفة ةةر األخة ةةذ دبفهة ةةوم
واسةةع ؼبةةن تشةةملهم اغبمايةةة إذ إن اؼبعيةةار اؼبعةةول عليةةو يف معرفةةة
ربقق أو زبلف وقوع جردية اإلابدة ليست اعبماعةة احملميةة ،يةل
يف طبيعةةة الفع ةةل اؼبرتك ةةب ،ف ةةلذا كةةان الفع ةةل ي ةةدخل يف نر ةةاق
األفعةةال الةةيت عةةددهتا اؼبةةادة العانيةةة مةةن االتفاقيةةة وقعةةت اعبرديةةة
يصة ةةر النظة ةةر عمة ةةا إذا كة ةةان الضة ةةحااي ية ةةدخلون يف إحة ةةدى
اعبماعات الوارد ذكرىا يف اؼبادة العانية ،أم أصةايت ةريىم مةن
البشر (.)4
وقةد عةر النظةام األساسةي للمحكمةة اعبنائيةة الدوليةة
جرديةة اإلابدة ةا تتمعةل يف ارتكةاب أفعةال التةدمري وربرةيم
ؾبموعةة يسةبب اشةرتاكها يف اللغةة أو الةدين أو اعبةنس أو
العادات والتقاليد ،سواء كةان التةدمري كلةي أو جزئةي ،وذلةك
عن طريق القتل ،أو حداث أذى جسةماين أو عقلةي جسةيم
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فةراد اعبماعةة ،أو ابزبةاذ إجةراءات سبنةع تناسةلها ،أو النقةل
اإلجباري لألطفال من صباعة عبماعة أخرى ( .)5وما يالحظ
من خالل تعريف جردية اإلابدة الذي جاء يو النظام األساسي
للمحكمة اعبنائية الدولية يف مادتو السادسة ما ىو إال تكةرار
لةنص اؼبةادة العانيةة مةن اتفاقيةة منةع جرديةة اإلابدة اعبماعيةة
واؼبعاقبةة عليهةا لسةنة  ،)6(1948حبيةث أعةاد نفةس األفعةال
اؼبكونةة عبرديةة اإلابدة ،ودل أيت جبديةد ،كمةا أنةو ىةو ذات
التعريةف اؼبةدرج مةن قبةل يف إطةار النظةام األساسةي حملكمةيت
يو سالفيا سايقا ورواند (.)7
وقةةد أورد قةةانون احملكمةةة اعبنائيةةة العراقيةةة اؼبختصةةة ابعب ةرائم
ضد اإلنسةانية تعري ًفةا لةإلابدة اعبماعيةة دياثةل التعريةف الةوارد يف
نظام روما األساسي للمحكمة اعبنائيةة الدوليةة لسةنة ،1998
وتعة ةةجل اإلابدة اعبماعية ةةة طب ًق ة ةا ؽبة ةةذا القة ةةانون بأايً مة ةةن األفعة ةةال
اؼبدرجةةة أدانه اؼبرتكبةةة يقصةةد إىةةال صباعةةة قوميةةة أو أثنيةةة أو
عرقية أو دينية ،يصفتها ىذه ،إىالكاً كلياً أو جزئياًب.
أ -قتل أفراد من اعبماعة.

ب -إغباق ضرر جسدي أو عقلي جسيم فراد اعبماعة.

ج -إخض ة ةةاع اعبماع ة ةةة عم ة ةةداً ألح ة ةوال معيش ة ةةية يقص ة ةةد هب ة ةةا
إىالكها الفعلي كلياً أو جزئياً.

د -فر تدايري تستهد منع اإلقباب داخل اعبماعة.
ىة  -نقل أطفال من اعبماعة عنوة إذل صباعة أخرى (.)8
ادلجللي الثاين

أركان جرمية اإلابدة اجلماعية وخجلبيقامها
حددت اؼبادة العانية من اتفاقية منع جردية اإلابدة اعبماعية
ومعاقبةةة مرتكبيهةةا صةةور الةةركن اؼبةةادي عبرديةةة اإلابدة ،الةةيت أقرهتةةا
( )9
اعبمعيةةة العامةةة لألمةةم اؼبتحةةدة يف اجتماعهةةا اؼبنعقةةد يبةةاريس
إذ عرفت مفهوم اإلابدة أ ا :بكل عمل يرمي إذل إفناء شةامل
أو جزئةةي إلح ةةدى اجملموع ةةات القوميةةة أو العرقي ةةة أو الديني ةةةب.
وكمعال على ذلك ،قتل أيناء تلك اعبماعة القومية أو الرائفية
أو العرقيةةة ،وذلةةك ابالعتةةداء الصةةارخ الةةذي يشةةكل هتدي ة ًةدا
لس ة ةةالمتها اعبس ة ةةدية أو الفكري ة ةةة .والتس ة ةةبب يف إغب ة ةةاق األذى
ابجملموعة ،وذلةك عةهن هتيئةة ظةرو معيشةية قاسةية وفةق ـبرة
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يقصد من وراءه تع يل ىال اجملموعة وإفنائها كليًا أو جزئيًةا.
وفةر إجةراءات انتقائيةةة ،وذلةةك يقصةةد ربديةةد النسةةل أو اغبةةد
من اإلقباب يني أفراد اجملموعة .وربويل وفصل أطفال اجملموعة
اؼبس ة ةةتهدفة قس ة ة ًةرا وإغب ة ةةاقهم دب موع ة ةةة أخ ة ةةرى .ف ردي ة ةةة اإلابدة
اعبماعية مت تعريفهةا مةن قبةل فقهةاء القةانون الةدورل ،علةى أ ةا:
خرةة فبنه ةةة لتصةةرفات ؿبةةددة هتةد إذل تةةدمري أسةةاس وجةةود
غبياة ؾبموعة وطنية ( )10وكذلك ةا بقتةل متعمةد أل لةب أو
كل أعضاء صباعة ـبتارة ،جملةرد إ ةا صباعةات وثنيةة أو طائفيةةب
( ،)11فهةةي وسةةيلة منظمةةة تتخةةذ مةةن قبةةل اغبكومةةات وتصةةدر
على شكل أوامر حكومية ( .)12وجاءت ىةذه احملاولةة لتعريةف
جرديةةة اإلابدة اعبماعيةةة مةةن قبةةل يع ة فقهةةاء القةةانون الةةدورل
منس ة ة مة م ةةع أى ةةدا ميع ةةاق األم ةةم اؼبتح ةةدة .واؼبب ةةادئ ال ةةيت
قامةةت عليهةةا .ومت ذكةةر أركا ةةا يف القةةانون الةةدورل وذلةةك وفةةق
نصة ةةوف االتفاقي ة ةةة ،وق ة ةةد مت تض ة ةةمني نة ةةص اؼب ة ةةادة العاني ة ةةة م ة ةةن
نصةةوف االتفاقيةةة اؼبشةةار أليهةةا لنفةةا ،يف نظةةام رومةةا األساسةةي
ك رديةةة معاقةةب عليهةةا دبوجةةب اؼبيعةةاق وكةةذلك اغبةةال يف اؼبةةادة
السادس ةةة م ةةن نص ةةوف الق ةةانون األساس ةةي للمحكم ةةة الدولي ةةة
اعبنائية الةذي صةدر يف رومةا سةنة  .2002وكةأي جرديةة تتةوفر
فيها إابدة اعبةنس البشةري علةى أركةان عامةة ،ىةي الةركن اؼبةادي
ةوي وعلةةى ركةةن خةةاف ىةةو الةةركن الةةدورل الةةذي دييزىةةا عةةن
واؼبعنة و
أركة ةةان اعبردية ةةة الداخلية ةةة ،فيمة ةةا إذا كانة ةةت معاقبة ةةة جردية ةةة إابدة
اعبنس البشري ىي مسةألة ذات اختصةاف دورل ،فقةد أكةدت
اعبمعيةة العامةةة لألمةةم اؼبتحةدة أن إابدة اعبةةنس البشةةري يف نظةةر
القانون الدورل ىي جردية دولية يدينها العادل ،ويعاقب مرتكبوىا
سواء كانوا فاعلني أصليني أو شركاء يصر النظر عن صةفتهم
حكاما كانوا أو أفر ًادا عاديني.
ً
أوال الركل ادلادي :عددت اؼبادة العانية من االتفاقية اؼبذكورة

ما يعتهن من األفعال من قبيل إابدة صباعية حيث نصت على
أنو بيف ىذه االتفاقية تعجل اإلابدة اعبماعية أاي من األفعال
التالية( ... :أ) قتل أعضاء من اعبماعة( .ب) إغباق أذى
جسدي أو روحي خرري عضاء من اعبماعة( .ج) إخضاع
عمدا لظرو معيشية يراد هبا تدمريىا اؼبادي كليًا أو
اعبماعة ً
412

Omarabbas93.aa@gmail.com

جزئيًا( .د) فر تدايري تستهد اغبؤول دون إقباب
األطفال داخل اعبماعة( .ىة) نقل األطفال من اعبماعة عنوة
إذل صباعة أخرىب .ويالحظ على األفعال أعاله اؼبعتهنة من
قبيل اإلابدة اعبماعية أ ا أفعال هتدد حياة اإلنسان وصحتو
منظورا إليو يف صورتو الفردية
وكرامتو ،أو هتدد استمرار حياتو
ً
أو ابعتباره أحد مكوانت اعبماعة اإلنسانية .ووفقا للمفهوم
الواسع اؼبفضل اتباعو يشأن مفهوم جردية اإلابدة اعبماعية؛
فان اؼبصرل األخري ال يعجل ابلضرورة ،التدمري الفوري ألمو أو
إثنية ما ،يل يقصد يو ،وجود خرة منظمة للقيام فعال
ـبتلفة هتد إذل القضاء على األسس والركائز اغبيوية اليت
تقوم عليها حياة اعبماعة وتؤدي يف النهاية إذل تدمري اعبماعة
ذاهتا؛ ولذلك فلنو يعد من قبيل اإلابدة اعبماعية :إفناء
اؼبؤسسات والبجل السياسية واالجتماعية لل ماعة ،وكذلك
األمر ابلنسبة اذل لغتها وداينتها وثقافتها ووجودىا
أيضا إذل االعتداء على
االقتصادي ،كما هتد اػبرةً ،
السالمة البدنية والشخصية لألفراد اؼبنتمني إرل اعبماعة البشرية
ؿبل اإلابدة (.)13
ويشأن األفعال اليت يشملها العقاب على جردية اإلابدة،
فقد نصت اؼبادة العالعة من االتفاقية اؼبذكورة على تعداد
لألفعال اليت يناؽبا العقاب عند وقوعها ،وىي:
( )1-1-1اإلابدة اجلماعية :وذلك إذا ما ارتكبت أحد

األفعال اؼبنصوف عليها يف اؼبادة العانية ،وىنا تعتهن اعبردية قد
وقعت كاملة ،ويعاقب مرتكبها كفاعل أصلي ؽبا .ييد أن ىذه
اؼبادة دل تكتف يتوقيع العقاب على الفاعل األصلي فحسب
وإمنا مشلت ابلعقاب أيضا من أسهم يف ارتكاهبا عن طريق
االشرتا حدى الصور اليت عرفتها القوانني الوطنية لالشرتا
(.)14
( )2-1-1التآمر على ارخكاب اإلابدة اجلماعية :وىذه
الصورة من صور االشرتا تقايل اؼبسامهة اعبنائية عن طريق
باالتفاقب يف القوانني اعبنائية الوطنية ،ويراعي أن ىذه األفعال
يظل معاقب عليها على وجو االستقالل ح ولو دل تقع أحد
األفعال اؼبكونة عبردية اإلابدة ،على أن ذلك يقتضي أن
;Nady-law2000@yahoo.com
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يت اوز النشا ،اؼبعاقب عليو ؾبرد التفكري يف ارتكاب أحد
األفعال اؼبكونة عبردية اإلابدة أو ح ارتكاب أعمال سبهيدية
لذلك ،وإمنا ينبغي لتحقق العقاب أن يصل األمر ابؼبتآمر إرل
إتيان سلو من اػبرورة حبيث يكون مكوانً إلحدى حلقات
ارتكاب اعبردية ،ويبقي تقدير ىذا كلو للمحكمة اليت تتورل
النظر يف الدعاوى اؼبتعلقة هبذه اعبردية (.)15
( )3-1-1التحريض ادلباشر والعلين على ارخكاب اإلابدة

اجلماعية :وتعتهن ىذه الصورة من الصور التقليدية لالشرتا يف
ارتكاب اعبردية اليت تنص عليها عادة القوانني الوطنية ،ييد ان
نو باؼبباشر
ما يالحظ ىنا ىو أن ما وصف يو التحري
والعلجلب وىو ما قد يعري تساؤالً حول ما إذا كانت باؼبباشرةب و
بالعلنيةب شرطني للت رمي ،وما إذا كان يكفي توافر أحد ىذين
الوصفني أم يشرت ،تالزمهما ح تقوم اعبردية؟
ىنا من يرى ،وحبق انو إذا ثبت التحري فلن مقتضيات
مباشرا أو
مشول اغبماية تستلزم الت رمي سواء كان التحري
ً
ري مباشر ،وسواء كان علنيًا أو سرًاي ،يل إن التحري اػبفي
خررا من التحري العلجل؛ ألنو قد يشتبو
قد يكون أكعر ً
ابلتآمر واألخري ،كما سبق ذكره ،صورة من صور األعمال
اليت يشملها العقاب (.)16

( )4-1-1زلاولذذة ارخكذذاب اإلابدة اجلماعيذذة :وىةةذا الةةنص
يقرتب من ذبرمي القوانني الوطنية للشروع يف اعبرائم ،فال يقتصر
الت ةةرمي عل ةةى وق ةةوع اعبردي ةةة كامل ةةة ،ي ةةل يكف ةةي ل ةةذلك ؿباول ةةة
ارتكاهبا ح ولو دل تتحقق يكاملهةا ،ويبقةى أن ينةا ،ابلقضةاء
الةةذي ينظةةر يف الوقةةائع اؼبعروضةةة عليةةو التحةةري عمةةا إذا كانةةت
احملاولة قد وصلت إذل حد البدء يف تنفيذ الفعةل اؼبةؤو واؼبكةون
للش ةةروع أم أن األم ةةر ال يع ةةدو أن يك ةةون فك ةةرة ت ةةرتدد يف ذى ةةن
الشخص اؼبعجل ،أو ؾبرد أعمال سبهيدية ال تصل إذل حد البدء
يف التنفيذ الذي يصدق عليو وصف احملاولة (.)17
( )5-1-1االشرتاك يف اإلابدة اجلماعية :وىذه الفقرة

تفسر على أ ا تواجو حالة تعدد اعبناة يف ارتكاب اعبردية
ليناؽبم العقاب وينفس القدر (.)18
Omarabbas93.aa@gmail.com

اثنيذذا :الذذركل ادلعنذذوي :يتمعةةل الةةركن اؼبعنةةوي يف جرديةةة اإلابدة
اعبماعيةةة ابذبةةاه إرادة اعبةةاين إذل ارتكةةاب أحةةد األفعةةال اؼبكونةةة
للسلو اإلجرامي (الركن اؼبادي) يف اعبردية مع درايتةو ن ىةذا
الفعةةل أو السةةلو ؿبظةةور ومعاقةةب عليةةو ،وذلةةك يغيةةة بالتةةدمري
الكلة ةةي أو اعبزئة ةةيب .فباإلضة ةةافة اذل القصة ةةد العة ةةام ال ية ةةد مة ةةن
القص ة ةةد اػب ة ةةاف يف جردي ة ةةة اإلابدة اعبماعي ة ةةة واؼبتمع ة ةةل يف بني ة ةةة
اإلابدةب ( )Genocidal Intentيكتفةةي يف جرديةةة عبماع ةةة
قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية (.)19وجيب لقيام جردية اإلابدة
اعبماعية أيضا ان يتةزامن أو يتةآزر الةركن اؼبةادي والةركن اؼبعنةوي
لل ردية معا ليكوان وحدة واحدة ،وليظهرا سوية يف ىيئة سلو
إجرام ة ةةي ينرب ة ةةق علي ة ةةو الوص ة ةةف اؼبق ة ةةرر ق ة ةةانوان عبردية ة ةةة اإلابدة
اعبماعيةةة ( .)20ويسةةتفاد اش ةرتا ،بالقصةةد اػبةةافب اؼبتمعةةل يف
نية اإلابدة من التعريف الوارد ؽبةذه اعبرديةة يف نةص اؼبةادة العانيةة
مةةن االتفاقيةةة اؼبةةذكورة الةةذي جةةاء فيةةو بيف ىةةذه االتفاقيةةة تعةةجل
اإلابدة اعبماعيةةة أايً مةةن األفعةةال ا تيةةة اؼبرتكبةةة يقصةةد التةةدمري
الكلةي أو اعبزئةي عبماعةة قوميةة أو إثنيةة أو دينيةة يصةفتها ىةةذه
...ب.
وليس ىنا تالزم يني توافر نية إحةداث النتي ةة اؼبنصةوف
عليهة ةةا لتة ةةوفر القصة ةةد اػبة ةةاف وية ةةني حة ةةدوث النتي ة ةةة ابلفعة ةةل
اؼبتمعلةةة يف اإلابدة الكليةةة أو اعبزئيةةة ذلةةك أن النيةةة وىةةي عامةةل
نفساين تكشف عنو الوقائع اػبارجية اليت ال يشةرت ،فيهةا علةى
وجةةو اللةةزوم ربقيةةق النتي ةةة اؼبؤشبةةة ،وإمنةةا يكفةةي أن يسةةتخلص
ت ةوافر النيةةة مةةن اؼبظةةاىر اػبارجيةةة لنشةةاطو اإلجرامةةي كةةأن يقتةةل
شخص ةا أو أكع ةةر م ةةن صباع ةةة قومي ةةة أو إثني ةةة أو ديني ةةة،
اعب ةةاين
ً
وعلة ةى احملكم ةةة أن تس ةةتخلص م ةةن ظة ةرو اغب ةةال م ةةا إذا ك ةةان
ذلةةك تنفي ة ًذا لنيةةة اسةةتقرت لديةةو يف إحةةداث عمةةل مةةن أعمةةال
اإلابدة ،أم أن ذلك جاء دبعاية عمل عار مت رد عن القصد
اػباف اؼبتمعل يف نية اإلابدة (.)21
ويشةةأن ربديةةد مفهةةوم نيةةة بالتةةدمري الكلةةي أو اعبزئةةيب الةةيت
سبعل القصد اػباف اؼبميةز ؽبةذه اعبرديةة كمةا نصةت عليةو اتفاقيةة
األمة ةةم اؼبتحة ةةدة ؼبنة ةةع جردية ةةة اإلابدة اعبماعية ةةة واؼبعاقبة ةةة عليهة ةةا،
السةةيما وأن اؼبعاىةةدة قةةد نصةةت يف تعريفهةةا ؽبةةذه اعبرديةةة ةةا
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تعةةجل بالتةةدمري الكلةةي أو اعبزئةةيب .ويغ ة النظةةر عمةةا قيةةل مةةن
لراء فقهيةة هبةذا الشةأن ( ،)22فةيمكن القةول أن بح ةم التةدمري
اعبزئةةي الواج ةةب حصةةولو م ةةن الناحي ةةة العمليةةة ،وعالق ةةة ح ةةم
التةدمري يقيةام القصةد اػبةاف يف جرديةة اإلابدة اعبماعيةة ليسةةت
ىينةةة أو يسةةرية ،فمةةا زالةةت حباجةةة إرل تفصةةيل وييةةان أكعةةر دقةةة
ووضوحا من قبل احملاكم اعبنائية الدولية ،حيةث يصةعب القةول
ً
أن ىنا نسبة عدديةة ؿبةددة أو مقةررة دبقتضةي اؼبواثيةق الدوليةة
يف ىذا اػبصوفب ( .)23وقد مت تفسةري عبةارة "التةدمري الكلةي
أو اعبزئيب من خالل االجتهادات القضائية ا تعجل القضاء
على نسبة معتهنة من أعضاء اعبماعة اؼبتعرضة لإلابدة دون أن
يكون للمساحة اعبغرافية اليت وقعت فيها اإلابدة اعتبار (.)24
وعل ةةى أي ةةة ح ةةال ف ةةلن األم ةةر ينبغ ةةي أن ي ةةرت إذل احملكم ةةة
اؼبختصة لتستظهر من ظرو كل حالة على حدة مةدى تةوافر
القصةةد اػبةةاف ،فقةةد يقةةرت اعبةةاين ؼبةةرة واحةةدة الفعةةل اؼبةةؤو ودل
يك ةةرره يع ةةد ذل ةةك إال ان ظ ةةرو اغب ةةال تش ةةري إذل اعتب ةةار ى ةةذا
الفعة ةةل جة ةةزءًا مة ةةن سة ةةياق فباثة ةةل يهة ةةد إذل تة ةةدمري جة ةةزء مة ةةن
ةااب عبرديةةة اإلابدة علةةى
اعبماعةةة ،وابلتةةارل يعتةةهن ىةةذا الفعةةل ارتكة ً
أساس أن ذلك الفعل يعتهن إحدى حلقات اؼبشةروع اإلجرامةي
اؼبك ةةون لل ردي ةةة .وديك ةةن الق ةةول ان القص ةةد اػب ةةاف يف جردية ةةة
اإلابدة اعبماعيةةة بيسةةتخلص يف العةةادة كلمةةا كةةان ىنةةا وجةةود
لسةةلو مةةؤو يكفةةي لتةةدمري اعبماعةةة كليةاً أو جزئيةاً ،وذلةةك مةةن
خةةالل التحقةةق مةةن وجةةود العلةةم ابلسةةياق القةةائم علةةى إحةةداث
التةةدمري الكل ةةي أو اعبزئ ةةي لل ماعةةة ،ال س ةةيما وأن ةةو ال يش ةةرت،
لقيام جردية اإلابدة اعبماعية أو إلثبات بنيةة اإلابدةب أن يكةون
موجهةا كبةةو اعبماعةةة كملهةةا يقصةةد إىالكهةةا
السةةلو اعبرمةةي ً
يصورة كلية.
اثلثذذا :الذذركل الذذدويل :تعةةر اعبرديةةة الدوليةةة

ةةا بكةةل سةةلو

يتعةةار وأحكةةام القةةانون الةةدورل وديعةةل عةةدو ًاان علةةى مصةةلحة
أساسةةية دوليةةة حيميهةةا القةةانون وترتكةةب مةةن فةةرد أو أفةراد ابسةةم
الدولة أو يتش يعها أو رضائها ويستحق فاعلو العقابب (.)25
مةةن خةةالل ىةةذا التعريةةف يتض ة لنةةا أنةةو يشةةرت ،لتحقةةق صةةفة
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الدولية ةةة يف اعبردية ةةة أن تتضة ةةمن عنصة ة ًةرا دوليً ة ةا ،وتتحق ة ةق ىة ةةذه
الصفة الدولية يف اغباالت ا تية:
( )1-1-1إذا كانت اعبردية سبس مصاحل اجملتمع الدورل وقيمو
أو مرافق ةةو اغبيوي ةةة ،وال يقتص ةةر أث ةةر اعبردي ةةة الدولي ةةة عل ةةى دول ةةة
معينةةة ولكةةن ينصةةر إذل النظةةام القةةانوين الةةدورل ،وينةةاء علةةى
ذلك فةلن اعبرديةة الدوليةة ىةي عةدوان علةى اؼبصةاحل الةيت حيميهةا
القانون اعبنائي الدورل.
( )2-1-1ويشةةرت ،يف الغالةةب لتحقةةق الةةركن الةةدورل أن تقةةع
اعبرديةةة الدوليةةة ينةةاءً علةةى خرةةة أو تةةديري صةةادر مةةن دولةةة ضةةد
دول أخ ة ةةرى ت ة ةةؤدي إذل اض ة ةةرراب يف العالق ة ةةات الدولي ة ةةة وإذل
اختالل ابلنظام العام الدورل.
( )3-1-1يشة ةةرت ،لتحقة ةةق صة ةةفة الدولية ةةة أن يكة ةةون الفعة ةةل
ةادرا مة ة ةةن دولة ة ةةة ضة ة ةةد دولة ة ةةة أخة ة ةةرى أو أن الدولة ة ةةة قامة ة ةةت
صة ة ة ً
ابلتح ةري أو الت ةةديري عل ةةى ارتكاي ةةو ،فاألفع ةةال اإلجرامي ةةة ال ةةيت
ترتكبه ةةا يعة ة اؼبنظم ةةات أو األفة ةراد ال تع ةةد جة ةرائم دولي ةةة إذا
كانة ةةت موجهة ةةة إذل دولة ةةة وتض ة ةةمنت االعتة ةةداء علة ةةى اؼبص ة ةةاحل
واؼبرافة ةةق الدولية ةةة واألشة ةةخاف اؼبتمتعة ةةني ابغبماية ةةة الدولية ةةة وأن
كانت ىذه األفعال ؽبا صلة ي دولة.
( )4-1-1وتكتسب اعبردية صفة الدولية يف حالة االضرهاد
الذي يقع ألسباب سياسية أو عنصرية أو دينيةة كحالةة اعبةرائم
ض ةةد اإلنس ةةانية ،ى ةةذه اعب ة ةرائم اعت ةةهنت دولي ةةة ضباي ةةة لش ةةخص
اإلنسةةان وان القةةيم اإلنسةةانية يف دولةةة مةةا ليسةةت منفصةةلة عةةن
اجملتمع الدورل الذي يهمو مصري أينائو يف كل أكباء العادل.
ويناءً على ما تقدم فلن الركن الدورل ىةو الةذي دييةز اعبرديةة
الدولية عن اعبردية الداخلية ،فةلذا دل يتةوفر ىةذا الةركن يف اعبرديةة
فتع ةةد اعبردية ةةة داخلية ةةة ة ةةري دولي ةةة ،ويقصة ةةد ابلة ةةركن الة ةةدورل أن
ترتك ةةب اعبردي ةةة م ةةن جان ةةب دول ةةة ض ةةد دول ةةة أخ ةةرى ،ك ة ةرائم
اغبرب إذ إن ارتكاب أحدى اعبرائم اؼبتعلقة ابغبرب تكون يناءً
علة ةةى زبرة ةةي مة ةةن جانة ةةب إحة ةةدى الة ةةدول اؼبتحارية ةةة ،ودبعرفة ةةة
مواطنيهةةا ضةةد التةةايعني لةةدول األعةةداء ويشةةرت ،كالمهةةا منتميً ةا
لدول ةةة متحاري ةةة م ةةع األخ ةةرى ،ل ةةذلك ينتف ةةي ال ةةركن ال ةةدورل يف
جةرائم اغبةةرب إذا وقعةةت اعبرديةةة مةةن وطةةجل ضةةد وطةةجل ،وتتمعةةل
;Nady-law2000@yahoo.com

مجلة جامعة دهوك ،المجلد ،42 :العدد( 1 :العلوم االنسانية واالجتماعية) ،ص ( 4242 ،424-409عدد خاص)
المؤتمر العلمي الدولي الثاني حول اإلبادة الجماعية /مركز جينوسايد لالبحاث ،جامعة دهوك 28 –27كانون الثاني 4242

جة ة ة ةرائم اغب ة ة ةةرب يف القت ة ة ةةل وس ة ة ةةوء معامل ة ة ةةة األس ة ة ةةرى وت ة ة ةةدمري
اؼبدن...اخل (.)26
ورد يف
إِ َّن جرديةةة اإلابدة اعبماعيةةة مةةن اعب ةرائم الدوليةةة كمةةا و
ديباج ةةة االتفاقية ةةة الة ةةيت عة ةةدت اإلابدة جردية ةةة يف نظة ةةر القة ةةانون
الةةدورل تتعةةار وأ ةرا األمةةم اؼبتحةةدة ومقاصةةدىا .ونصةةت
اؼبادة األوذل من االتفاقية اليت عدت اإلابدة اعبماعيةة جرديةة يف
نظةةر القةةانون الةةدورل س ةواء ارتكبةةت يف زمةةن السةةلم أو يف زمةةن
اغبرب.
مة ةةن ىنة ةةا قبة ةةد أن الة ةةركن الة ةةدورل جية ةةب أن يتة ةةوفر يف ىة ةةذه
اعبردية ،إذ ان اؼبقصود يو ىو أن ترتكب اعبردية يناء على خرة
مرسومة من جانب دولة ضد دولة أخرى .ولكن األمر خيتلةف
يف ى ة ةةذه اعبردي ة ةةة ،إذ أش ة ةةارت اؼب ة ةةادة ( )4م ة ةةن اتفاقي ة ةةة اإلابدة
إمكان ارتكاب اعبردية يناء على تشة يع الربقةة اغباكمةة ،وإذا
كانة ةةت قة ةةد تصة ةةورت إمكة ةةان ارتكاهبة ةةا عة ةةن طرية ةةق يقية ةةة أف ة ةراد
م ةةوظفي الدول ةةة أو األفة ةراد الع ةةاديني ..فة ةل َّن ذل ةةك ال ينبغ ةةي أن
جيةةرد الفعةةل مةةن صةةفة اعبرديةةة الدوليةةة أي أنةةو ال يشةةرت ،لتحقةةق
الص ةةفة الدولي ةةة أن يك ةةون الفع ةةل ص ةةادراً م ةةن دول ةةة ض ةةد دول ةةة
أخرى (.)27
يل يكفي لقيام الةركن الةدورل يف ىةذه اعبرديةة ىةو أن تكةون
اعبردية قد وقعت يناء على خرة من جانب الدولة ضد صباعةة
يشرية ذات عقيدة معينة ولو كانت تتمتع يذات جنسية الدولة
ىذا من حيث اعباين .أما من حيث اجملىن عليةو فلنةو ينبغةي أن
يكةةون صباعةةة ذات عقيةةدة معينةةة ،ف ةلن كانةةت منتميةةة إذل دولةةة
أخرى ربقق الركن الدورل دبفهومو األصيل ،أما إذا كانت اتيعة
للدولةةة نفسةةها فانةةو جيةةب القةةول يتةةوفر ىةةذا الةةركن أيض ةاً ،ألن
اؼبعامل ةةة الة ةةيت تعاملهة ةةا الدولة ةةة لرعاايى ةةا الة ةةوطنيني دل تعة ةةد وفق ة ةاً
لالتفاقي ةةة ؿب ةةل البح ةةث اختصاص ةاً مرلق ةاً سبارس ةةو يغ ةةري ح ةةدود
ولكنها أصبحت مسةألة دوليةة ،سةواء يف وقةت السةلم أو وقةت
اغبرب (.)28
خجلبيقات جرمية اإلابدة اجلماعية :إن من التربيقات ىذه
اعبردية ىي ما قامت يو قوات االحتالل األمريكي من قصف
عنيف للمدن العراقية يف عام  ،1991فضالً عن اغبصار
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الذي فرضتو على العراق .الذي تسبب يف وفاة أعداد كبرية
من السكان اؼبدنيني ،إذ إ ا منعت وصول األدوية اؼبهمة
وخاصة للذين يعانون من األمرا اؼبزمنة فضالً عن منع
وصول الغذاء ،وقد حصل ذلك يف إطار ى وم واسع النراق
ومنه ي ،شنتو الوالايت اؼبتحدة والدول اؼبتحالفة معها،
أعدادا كبرية من السكان اؼبدنيني (.)29
وطال ً
ومن التربيقات األخرى على ىذه اعبردية ىي ما قام يو
النظام السايق من قصف ؼبدينة حلب ة ابألسلحة الكيمياوية،
إذ تسبب يف إابدة ا ال من السكان اؼبدنيني (.)30

ادلبحم الثاين

اجلوود الدولية والقضايية يف مكافحة جرمية اإلابدة
اجلماعية
تش ة ة ةةتمل اتفاقي ة ة ةةة من ة ة ةةع جردي ة ة ةةة اإلابدة اعبماعي ة ة ةةة ومعاقب ة ة ةةة
مرتكبيها على ديباجةة و( )19مةادة ،تعتمةد أوالً علةى اإلشةارة
إذل ق ة ةرار اعبمعية ةةة العامة ةةة لألمة ةةم اؼبتحة ةةدة رقة ةةم ( )96الصة ةةادر
يت ةةاريئ  ،1946/12/16أن اإلابدة ى ةةي م ةةن أخر ةةر اعبة ةرائم
يف ضوء القانون الدورل .وؼبا كانت اإلنسانية قةد عانةت الكعةري
مةةن ىةةذه اعبرديةةة وقةةدمت الكعةةري مةةن اػبسةةائر البش ةرية؛ لةةذلك
يعتقد اجملتمع الدورل يضرورة التعاون مةن أجةل خةالف البشةرية
من ىذه اعبردية ،ويف اؼبادة األوذل جاء فيها أن اإلابدة اعبماعية
ىةةي جرديةةة وف ًق ةا للقةةانون الةةدورل س ةواء ارتكةةب وقةةت السةةلم أو
وقت اغبرب.
وافقت اعبمعية العامة لألمم اؼبتحدة علةى اتفاقيةة مكافحةة
جردي ةةة إابدة اعب ةةنس البش ةةري ومعاقب ةةة مرتكبيه ةةا حي ةةث نص ةةت
اؼبةةادة ( )6مةةن االتفاقيةةة علةةى أنةةو بحيةةال األشةةخاف اؼبتهمةةون
ابرتكةةاب جرديةةة إابدة اعبةةنس وأي فعةةل مةةن األفعةةال اؼبنصةةوف
عليه ة ةةا يف اؼب ة ةةادة العالع ة ةةة إذل احمل ة ةةاكم اؼبختص ة ةةة يف الدول ة ةةة ال ة ةةيت
ارتكةةب الفعةةل يف أراضةةيها أو إذل ؿبكمةةة جنائيةةة دوليةةة تكةةون
ـبتص ةةة ينظ ةةرة ابلنس ةةبة اذل األطة ةرا اؼبتعاق ةةدة ال ةةيت تقب ةةل ى ةةذا
االختصة ة ةةافب .مة ة ةةن الواض ة ة ة أن الة ة ةةنص اؼبة ة ةةذكور لن ًف ة ة ةا دية ة ةةن
;Nady-law2000@yahoo.com

415

مجلة جامعة دهوك ،المجلد ،42 :العدد( 1 :العلوم االنسانية واالجتماعية) ،ص ( 4242 ،424-409عدد خاص)
المؤتمر العلمي الدولي الثاني حول اإلبادة الجماعية /مركز جينوسايد لالبحاث ،جامعة دهوك 28 –27كانون الثاني 4242

االختصاف دبحاكمةة مةرتكج جرديةة إابدة اعبةنس البشةري ،امةا
حمل ةةاكم الدول ةةة ال ةةيت وقع ةةت اعبردي ةةة عل ةةى أقاليمه ةةا وذل ةةك وفق ةةا
للقواعةد الةيت ربكةةم سةراين قةةانون العقةوابت مةةن حيةث اؼبكةةان،
وأمةةا للمحكمةةة اعبنائيةةة الدوليةةة الةةيت تنشةةا ؽبةةذا الغةةر ابلنسةةبة
للدول األطرا يف اتفاقية منع إابدة اعبنس اليت تقبل يف نفس
الوقة ةةت اختصة ةةاف ىة ةةذه احملكمة ةةة .واسة ةةت اية لر بة ةةات البية ةةة
الدول أعضاء اجملتمع الدورل فقد اعتمدت اتفاقية روما اػباصة
نشاء احملكمة اعبنائية الدولية يف يوليو عةام  .1998ومنحهةا
االختصاف يف ؿباكمة مرتكج جةرائم دوليةة أشةد خرةورة ومةن
يينها جردية اإلابدة اعبماعية (.)31
وعليو وفبا تقدم سنقسم دراسة ىذا اؼببحث على مرلبةني،
ومها ما أييت:
اؼبرلب األول :أىم جهود اؼبنظمات واالتفاقيات الدولية عبردية
اإلابدة اعبماعية
اؼبرلب العاين :اؼبواجهة القضائية الدولية يف مكافحة جردية
اإلابدة اعبماعية
ادلجللي األول

جوود ادلنطمات واالخ اقيات الدولية جلرمية اإلابدة اجلماعية
أان ،ميعةةاق األمةةم اؼبتحةةدة دب لةةس األمةةن واعبمعيةةة العامةةة
العمةةل علةةى اغبفةةا علةةى األمةةن والسةةلم الةةدوليني ،وإن جعةةل
اؼبهمة الرئيسية يف ىذا الصدد إذل ؾبلةس األمةن حيةث جةاء يف
اؼبادة  24فقرة أوذل على أنو :بر بة يف أن يكون العمل الةذي
تقوم يو األمةم اؼبتحةدة سةر ًيعا وفعةاالً ،يعهةد أعضةاء تلةك اؽبيئةة
إذل ؾبلس األمن ابلتبعات الرئيسية يف أمر حفظ األمن والسةلم
الةةدوليني ويوافق ةون علةةى أن ىةةذا اجمللةةس يعمةةل انئبًةةا عةةنهم يف
قيام ةةو يواجبات ةةو ال ةةيت تفرض ةةها علي ةةو ى ةةذه التبع ةةات .كم ةةا ت ةةنص
الفقرة العانيةة مةن ىةذه اؼبةادة علةى أنةو ب يعمةل ؾبلةس األمةن يف
أداء ى ة ةةذه الواجب ة ةةات وفق ة ةاً ؼبقاص ة ةةد األم ة ةةم اؼبتح ة ةةدة ومبادئه ة ةا
والسةةلرات اػباصةةة اؼبخولةةة جمللةةس األمةةن لتمكينةةو مةةن القيةةام
هبذه الواجبات  ... ...ب.
عامةةا
أمةةا اعبمعيةةة العامةةة فقةةد أان ،هبةةا اؼبيعةةاق
ً
اختصاصةةا ً
دبناقشةةة كافةةة اؼبسةةائل الةةيت تةةدخل يف نرةةاق اؼبيعةةاق أو يتصةةل
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يسلرات فرع من الفروع ،وعلى ذلك نصت اؼبادة العاشرة من
اؼبيعاق اليت جاء فيها ب لل معية العامة أن تناقش أية مسألة أو
أمةةر يةةدخل يف نرةةاق ىةةذا اؼبيعةةاق أو يتصةةل يسةةلرات فةةرع مةةن
الفةةروع اؼبنصةةوف عليهةةا فيةةو أو وظائفةةو ،كمةةا ؽبةةا فيمةةا عةدا مةةا
ن ةةص علي ةةو يف اؼب ةةادة  12أن توص ةةي أعض ةةاء اؽبيئ ةةة أو ؾبل ةةس
األمن أو كليهما دبا تراه يف تلك اؼبسائل واألمور ب.
ىةةذا االختصةةاف العةةام لل معيةةة العامةةة ال حيةةده إال القيةةد
ال ة ةوارد يف اؼب ة ةةادة  12م ة ةةن اؼبيع ة ةةاق ال ة ةةذي دينعه ة ةةا مة ة ةن إص ة ةةدار
اعا كان أو موق ًفا) يباشر نظةره ؾبلةس
توصيات يف أي شأن (نز ً
األمن إال إذا طلب منها ىذا األخري ذلك.
لق ةةد ك ةةان م ةةن نتي ةةة اعبه ةةود ال ةةيت ي ةةذلت يف أروق ةةة األم ةةم
اؼبتحدة يف أعقاب صدور قرار اعبمعية العامة رقم (96د،)1-
إذ ازب ة ةةذ اجملل ة ةةس االقتص ة ةةادي واالجتم ة ةةاعي الرتتيب ة ةةات الالزم ة ةةة
إلعداد مشروع اتفاقية دوليةة خبصةوف منةع جرديةة إابدة اعبةنس
البشةةري والعقةةاب عليهةةا ،ومت إعةةداد مشةةروع االتفاقيةةة وطرحهةةا
عل ةةى األم ةةم اؼبتح ةةدة العتمادى ةةا ،حي ةةث سب ةةت اؼبوافق ةةة عليه ةةا
ابإلصب ة ة ةاع يف التاس ة ةةع م ة ةةن ديس ة ةةمهن ع ة ةةام  ،1948وطرحة ة ةةت
للتصديق عليها من جانب الدول ،حيةث دخلةت حيةز التنفيةذ
يف  23ينةةاير  2562يعةةدما أكتمةةل ؽبةةا نصةةاب التصةةديقات
الالزم لنفاذىا (.)32
وق ةةد أش ةةارت االتفاقي ةةة إذل أن ارتك ةةاب اعبردي ةةة ال يقتص ةةر
أيضا يف زمن السلم،
على زمن اغبرب فق يل يتصور ارتكاهبا ً
وي ةةذلك تعت ةةهن االتفاقي ةةة األعمة ةال ال ةةيت ترم ةةي إذل إابدة اعب ةةنس
البش ةةري جردي ةةة دولي ةةة واجب ةةة العق ةةاب يغة ة النظ ةةر ع ةةن وق ةةت
ارتكاهبةةا ،وابلتةةارل فةةال ؾبةةال العتبةةار الن ةزاع اؼبسةةل ركةةن لوقةةوع
ىذه اعبردية.
وقةةد عرفةةت اؼبةةادة العانيةةة مةةن االتفاقيةةة جرديةةة إابدة اعبةةنس
البشري ا تعجل ارتكةاب أعمةال معينةة ينيةة اإلابدة الكليةة أو
اعبزئية عبماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية (.)33
و حددت تلك اؼبادة يع صور األفعةال الةيت يتحقةق هبةا
الةةركن اؼبةةادي عبرديةةة اإلابدة اعبماعيةةة ،وذلةةك علةةى سةةبيل اؼبعةةال
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ال اغبص ةةر ،كم ةةا نص ةةت االتفاقي ةةة عل ةةى طب ةةس ص ةةور للس ةةلو
اإلجرامي اؼبؤو عبردية اإلابدة اعبماعية ،وىي:
 .0إابدة اعبنس البشري.
 .0االتفاق أو التآمر على ارتكاب جردية إابدة اعبنس.
 .3التحري اؼبباشر والعلجل على ارتكاب جردية إابدة اعبنس.
 .4الشروع يف ارتكاب جردية إابدة اعبنس.
 .5االشرتا يف ارتكاب جردية إابدة اعبنس البشري.
وجة ةةدير ابلة ةةذكر أن كة ةةل صة ةةورة مة ةةن الصة ةةور السة ةةايقة تعة ةةد
دبفردىا جردية مستقلة قائمة يذاهتا وواجبة العقاب.
ويتحقةةق الةةركن اؼبعنةةوي يف ىةةذه اعبرديةةة حةةال ت ةوافر القصةةد
اعبنةةائي ،وىةةو مةةا يعةةجل العلةةم واإلرادة ،فينبغةةي أن ينصةةر علةةم
اعباين إذل أن فعلو ينروي على قتةل أو إيةذاء أو تةدمري أو قهةر
عبماع ةةة معين ةةة أو نس ةةلها ،كمة ةا ينبغ ةةي أن تنص ةةر اإلرادة إذل
ذلك.
إال أن القص ةةد اعبن ةةائي الع ةةام ال يكف ةةي ىن ةةا فق ة لتحقي ةةق
الركن اؼبعنوي ،وإمنا يلزم توافر قصد جنائي خاف لدى اعباين،
وىة ةةو م ة ةةا يتمع ة ةةل يف قص ة ةةد اإلابدة ،وديكة ةةن إثب ة ةةات ذل ة ةةك م ة ةةن
التص ة ة ة ةةرحيات أو األوام ة ة ة ةةر أو م ة ة ة ةةن أعم ة ة ة ةةال الت ة ة ة ةةدمري اؼبوجه ة ة ة ةةة
لل ماعات (.)34
أمة ةةا عة ةةن الة ةةركن الة ةةدورل يف تلة ةةك اعبردية ةةة فيشة ةةرت ،أن ية ةةتم
ارتكاهبةةا ينةةاء علةةى خرةةة مرسةةومة مةةن جانةةب دولةةة ضةةد دولةةة
أخرى ،وقد تصدرت اؼبادة الرايعة من االتفاقية إمكان ارتكاب
اعبرديةةة ينةةاء علةةى تش ة يع الربقةةة أو الفئةةة اغباكمةةة يف الدول ةةة
اؼبرتكبة لل ردية.
أم ةةا ع ةةن اؼبس ةةئولية اعبنائي ةةة يف تل ةةك اعبردي ةةة فق ةةد أش ةةارت
االتفاقي ةةة إذل التة ةزام ال ةةدول األطة ةرا دبحاكم ةةة ك ةةل م ةةن يعب ةةت
ارتكايو لتلك اعبردية ومعاقبتو عليها ،وكةل مةن يتةآمر أو حيةر
أو يش ة ةةرت أو يش ة ةةرع يف ارتكاهب ة ةةا .ربدي ة ةةد اعبماع ة ةةات احملمي ة ةةة
دبقتض ة ةةى االتفاقي ة ةةة ربم ة ةةي االتفاقية ة ةةة أري ة ةةع صباع ة ةةات ،وىة ة ةةي:
اعبماع ةةات القومي ةةة أو اإلثني ةةة أو العنصة ةرية أو الديني ةةة ،وعل ةةى
الةةر م مةةن ربديةةد االتفاقيةةة ؽبةةذه الفئةةات األريةةع كفئةةات ؿبميةةة
دبوجةةب االتفاقيةةة ،إال أن يع ة الةةدول قةةد حاولةةت التوسةةع يف
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تلك الفئات ومنها فرنسا ،إذ أضا قانون العقوابت الفرنسي
 1992بأي صباعة ربدد على معايري عشوائيةب (.)35
وذبةةدر اإلشةةارة إذل أن األعمةةال التحضةةريية ؽبةةذه االتفاقيةةة
قد ورد فيها ذكر اعبماعات السياسية واالقتصةادية ك ماعةات
ؿبميةةة دبوجةةب ىةةذه االتفاقيةةة ،إال أنةةو مت التغاضةةي عنهةةا حب ةةة
عدم سبتعهم ابلعبات ،وابلتارل عدم القدرة على ربديد أفرادىم،
إذ إن ألفة ة ةراد ى ة ةةذه اعبماع ة ةةات حري ة ةةة االختي ة ةةار يف االنض ة ةةمام
والعضة ةةوية واالنسة ةةحاب منهة ةةا يتغة ةةري الظة ةةرو  ،وابلتة ةةارل فقة ةةد
اقتصةةرت الفئةةات احملميةةة علةةى اعبماعةةات السةةايقة الةةيت تكةةون
العضوية فيها لألفراد يصفة دائمة وربدد ابلوالدة (.)36
ويف إط ةةار توس ةةع األم ةةم اؼبتح ةةدة يف مفه ةةوم األم ةةن والس ةةلم
الدورل الذي أني هبا اغبفا عليهما أدخلةت القضةااي اؼبتعلقةة
ابإلنس ةةان يف اؼبفهة ةوم الش ةةامل لألم ةةن والس ةةلم ،عل ةةى مع ةةىن أن
األمم اؼبتحدة قةد جعلةت أي إخةالل جسةيم يتهةدد اعبماعةات
البشرية دبعاية هتديد لألمن والسلم الدوليني (.)37
وانرالقًةةا مةةن ىةةذا اؼبفهةةوم اؼبوسةةع لألمةةن والسةةلم يتضة لنةةا
أن األمم اؼبتحةدة دل تقتصةر فحسةب علةي التهديةد الةذي جيةري
أيضةا مةا جيةري
يف العالقات يني الةدول  ،وإمنةا تنةاول مفهومهةا ً
داخةةل الةةدول ذاهتةةا  :وعلةةى ذلةةك قبةةد أن األمةةم اؼبتحةةدة مةةن
خةةالل القةرارات الصةةادرة مةةن ؾبلةةس األمةةن وفةةق البةةاب السةةايع
م ةةن اؼبيع ةةاق ق ةةد اعت ةةهنت يعة ة األح ةةداث ال ةةيت وقع ةةت داخ ةةل
يع ة الةةدول دبعاي ةةة هتديةةد لألمةةن والس ةةلم معةةال ذلةةك سياس ةةة
الفصةةل العنصةةري يف جنةةوب أفريقيةةا يف عةةام  ،1977والقمةةع
ال ة ةةذي انته ت ة ةةو الس ة ةةلرات العراقي ة ةةة إزاء الك ة ةةورد والش ة ةةيعة يف
أعق ة ةةاب ح ة ةةرب اػبل ة ةةيج األوذل ،واالنته ة ةةا اعبس ة ةةيم واؼبم ة ةةنهج
غبقوق اإلنسان يف البوسةنة واؽبرسةك عةام  1993وألبانيةا عةام
 1997ويف كوس ة ةةوفو ع ة ةةام  ،1999واإلابدة اعبماعي ة ةةة ال ة ةةيت
حدثت يف رواندا عام .1994
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ادلجللي الثاين

ادلواجوة القضايية الدولية يف مكافحة جرمية اإلابدة

اجلماعية

إن اغبيةةاة الدوليةةة قةةد شةةهدت مواجهةةة قضةةائية مةةن خةةالل
ؿبةةاكم أنشةةأىا ؾبلةةس األمةةن لةةبع الوقةةائع الةةيت تكةةون جرديةةة
اإلابدة اعبماعية إال أن ىنا أحدا ًث أخرى دل تلق إال الت اىل
والصمت مةن جانةب اجملتمةع الةدورل ومةرت يغةري عقةاب نتي ةة
ضة ةةغو ،سياسة ةةية أملتهة ةةا ىيمنة ةةة الة ةةدول الكة ةةهنى علة ةةى مسة ةةار
العالق ةةات الدولي ةةة وربكمه ةةا فيم ةةا يص ةةدر ع ةةن األم ةةم اؼبتح ةةدة
وابلةةذات مةةن ؾبلةةس األمةةن مةةن قةرارات عقاييةةة علةةى الةةر م مةةن
عةةر ىةةذه األحةةداث علةةى أجهزهتةةا .وكةةان للمحةةاكم الدوليةةة
دور مه ةم يف التصةةدي عبرديةةة اإلابدة اعبماعيةةة وقةةد ظهةةر ذلةةك
م ة ةةن خ ة ةةالل ؿبكم ة ةةة جة ة ةرائم اغب ة ةةرب يف يو وس ة ةةالفيا الس ة ةةايقة
ةريا يف النظةةام األساسةةي
وؿبكم ةة ج ةرائم اغبةةرب يف روانةةدا ،وأخة ً
للمحكمةةة اعبنائيةةة الدوليةةة الدائمةةة يرومةةا ،وذلةةك علةةى النحةةو
التارل:
فف ةةي يو وس ةةالفيا الس ةةايقة أص ةةدر ؾبل ةةس األم ةةن ق ةراره رق ةةم
 808لسنة  ،1993وضةمن فقرتةو األوذل قةرار اجمللةس نشةاء
ؿبكم ةةة دولي ةةة م ةةن أج ةةل مقاض ةةاة األش ةةخاف اؼبس ةةئولني ع ةةن
االنتهاكات اعبسيمة للقانون اإلنسةاين الةدورل الةيت ارتكبةت يف
إقليم يو وسالفيا السايقة منذ عام .)38(1991
وق ة ة ة ةةد ن ة ة ة ةةص يف النظ ة ة ة ةةام األساس ة ة ة ةةي للمحكم ة ة ة ةةة الدولي ة ة ة ةةة
ييو وسةةالفيا السةةايقة علةةى اختصةةاف احملكمةةة ابلعقةةاب علةةى
جرديةةة إابدة األجنةةاس ،وعةةدَّد التقريةةر األفعةةال الةةيت إذا ارتكبةةت
تعةةد إابدة لألجنةةاس وتسةةتوجب العقويةةة ابؼبسةةاءلة ،وتضةةمنت
ىةةذه األفعةةال اؼبوجهةةة ضةةد فئةةات إثنيةةة أو وطنيةةة أو عرقيةةة أو
دينية وكذلك خيضةع للعقويةة أفعةال إابدة األجنةاس والتةآمر ،أو
التواط ة ةةؤ إلابدة األجن ة ةةاس ،والتحة ة ةري اؼبباش ة ةةر والعل ة ةةجل عل ة ةةى
ارتكة ةةاب اعبردية ةةة ،وؿباولة ةةة اق ة ةرتا أو الشة ةةروع يف جردية ةةة إابدة
األجناس ،واالشرتا يف جردية إابدة األجناس.
أم ةةا يف روان ةةدا فق ةةد أص ةةدر ؾبل ةةس األم ةةن قة ةراره رق ةةم 955
لسنة  ،1994نشاء ؿبكمة جنائية دولية لرواندا وعلةى ذات
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ةةج النظةةام األساسةةي للمحكمةةة اعبنائيةةة الدوليةةة ييو وسةةالفيا
السةةايقة ،مةةع مراعةةاة مةةا يةةتالءم مةةع ظةةرو روانةةدا ( .)39وقةةد
نةةص النظةةام األساسةةي للمحكمةةة اعبنائيةةة الدوليةةة يروانةةدا علةةى
اختصاف احملكمة ابحملاكمة على جرائم اإلابدة اعبماعية ،واليت
تضةةمنت ذات األفعةةال والصةةور اؼبكونةةة لل رديةةة كمةةا ىةةو وارد
ابحملكمة اعبنائية الدولية ييو وسالفيا السايقة.
وق ةةد ةةت احملكم ةةة اعبنائي ةةة الدولي ةةة الدائم ةةة يروم ةةا ع ةةام
 1998ذات ال ة ةةنهج يف ذب ة ةةرمي اعبة ة ةرائم األش ة ةةد خر ة ةةورة عل ة ةةى
اجملتمةةع الةةدورل سةةره ،ومةةن يينهةةا جرديةةة اإلابدة اعبماعيةةة ،فقةةد
تض ة ةةمن النظ ة ةةام األساس ة ةةي للمحكم ة ةةة االختص ة ةةاف دبحاكم ة ةةة
مة ة ةرتكج جردي ة ةةة اإلابدة اعبماعي ة ةةة .إذ تعت ة ةةهن احملكم ة ةةة اعبنائي ة ةةة
الدولية أول جهاز قضائي دائم ومستقل وذو اختصاف جنائي
دورل مت إنشةةاؤىا وفةةق نصةةوف النظةةام األساسةةي اؼبةةهنم يف رومةةا
ودخل حيز التنفيذ يف أول يوليو  2002يعد استيفائو نصاب
التصديقات الالزمة لنفاده .والوصف القانوين ؽبذه احملكمة أ ا
منظمة دولية تتمتةع ابلشخصةية القانونيةة الدوليةة (اؼبةادة  4مةن
النظام األساسي) ومقرىا مدينة الىاي هبولندا ،وإن كةان جيةوز
ؽبة ةا إجة ةراء ؿباكماهت ةةا يف أم ةةاكن أخ ةةرى كلم ةةا دع ةةت الض ةةرورة.
وتتبع احملكمة يف أداء وظائفها القضائية اؼببادئ العامة اؼبستقرة
يف ش ةةأن العدال ةةة اعبنائي ةةة مع ةةل مب ةةدأ بال جردي ةةة وال عقوي ةةة إال
ينصب ،ومبدأ بعدم رجعية اؼبسئولية اعبنائيةب ،ومن و ال جيةوز
مسةةاءلة ش ةخص مةةا أمةةام احملكمةةة عةةن ج ةرائم مت ارتكاهبةةا قبةةل
دخةةول نظامهةةا األساسةةي حيةةز التنفيةةذ ،كةةذلك تربةةق احملكمةةة
مبةةدأ شخصةةية اعبرديةةة والعقويةةة .ولعةةل أىةةم مةةا دييةةز احملاكمةةات
أمةةام ىةةذه احملكمةةة ىةةو أن الصةةفة الرظبيةةة للمةةتهم ال تةةدخل يف
االعتبار كسبب من أسباب إعفائةو مةن العقةاب أو زبفيضةو إذ
ال يتمتع ىؤالء ي حصانة يسبب صفتهم الرظبية .ومع ذلةك
فقد تضةمن النظةام األساسةي الةنص علةى يعة موانةع العقةاب
أوردهتةةا اؼبةةادة  33منةةو إذ قةةررت عةةدم معاقبةةة الشةةخص الةةذي
يرتكةةب اعبرديةةة الداخلةةة يف اختصةةاف احملكمةةة يف حالةةة قيامةةو
يتنفيذ أوامر صادرة لو من دولتو أو من رئيس ذبب طاعتو م
كان اؼبرؤوس ال يعلم أن مةا ينفةذه أم ًةرا ةري مشةروع ،أو كانةت
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صةةفة عةةدم اؼبشةةروعية ةةري واضةةحة ،ومةةع ذلةةك فةةلن األعمةةال
الداخل ة ةةة يف نر ة ةةاق ج ة ة ةرائم اإلابدة اعبماعي ة ةةة أو اعب ة ة ةرائم ض ة ةةد
اإلنسانية يفرت علم فاعليها يعدم مشروعيتها ح ولو ادعى
ري ذلك .وأتيت جرديةة اإلابدة اعبماعيةة علةى رأس اعبةرائم الةيت
زبةةتص احملكم ةةة ابلنظةةر فيه ةةا والعق ةةاب عليهةةا إذل ج ةوار ج ةرائم
اغبرب واعبرائم ضد اإلنسانية وجرائم العدوان (.)40
ومةةن الصةةعوابت الةةيت تواجةةو احملكمةةة اعبنائيةةة الدوليةةة ىةةي
العقوي ةةة ال ةةيت توج ةةو لل ة ةرائم الدولي ةةة يف إط ةةار احملكم ةةة اعبنائي ةةة
الدولي ةةة ،فه ةةي ال ترتق ةةي ؼبس ةةتوى اعبردي ةةة اؼبرتكب ةةة ،وفق ةةا ل ةةنص
اؼبةةادة ( )77مةةن النظةةام األساسةةي للمحكمةةة اعبنائيةةة الدوليةةة
( .)41وىةذا مةةا حصةل ،علةةى سةبيل اؼبعةةال ،يف ؿباكمةة جريمةةان
كااتنغةةا ،قائةةد قةةوة اؼبقاومةةة الوطنيةةة يف إيتةةوري ،أحةةد الفصةةائل
اؼبسة ة ةةلحة يف شة ة ةةرقي الكونغة ة ةةو الدديقراطية ة ةةة ،حية ة ةةث حكمة ة ةةت
احملكم ةةة يس ة ن كااتنغ ةةا ؼب ةةدة  23عام ةاً الرتكاي ةةو ج ةرائم ض ةةد
اإلنس ة ة ة ة ةةانية وجة ة ة ة ة ةرائم إابدة ،يف  34أاير ع ة ة ة ة ةةام ،)42( 3125
واس ةةتنفذت كام ةةل العقوي ةةة إث ةةر انتفاع ةةو يتخف ةةي  ،ونق ةةل م ةةن
الىةةاي إذل كنشاسةةا فيمةةا يعةةد ،حيةةث كةةان مفرتض ةاً أن يسةةرتد
حريتو ،إال أن كااتنغا وجد نفسو يف حالةة تتبةع مةن قبةل قضةاء
يةةالده يتهمةةة اؼبشةةاركة يف حركةةة سبرديةةة وذبنيةةد أطفةةال دون سةةن
 26سنة ،وجرائم ضد اإلنسانية (.)43

اخلامتة
ذو( (دور التشذذريع والقضذذاء
مذذل رلم ذ البحذذم يف موةذ ِ

ال ذذدوليني يف مكافح ذذة جرمي ذذة اإلابدة اجلماعي ذذة) خوص ذذلنا إىل

مجل ذذة م ذذل اال ذذتنتاجات والتوص ذذيات هب ذذاا الشذ ذ ن ،وعل ذذى
النحو اآليت:

أوال :اال تنتاجات:
 .0عر النظام األساسي للمحكمة اعبنائية الدولية جردية
اإلابدة ا تتمعل يف ارتكاب أفعال التدمري وربريم ؾبموعة
يسبب اشرتاكها يف اللغة أو الدين أو اعبنس أو العادات
والتقاليد ،سواء كان التدمري كلي أو جزئي ،وذلك عن طريق
القتل ،أو حداث أذى جسماين أو عقلي جسيم فراد
Omarabbas93.aa@gmail.com

اعبماعة ،أو ابزباذ إجراءات سبنع تناسلها ،أو النقل اإلجباري
لألطفال من صباعة عبماعة أخرى.
 .0إن اتفاقية منع جردية اإلابدة اعبماعية خصصت ؼبنع إابدة
صباعات معينة وإنزال العقوابت اؼبناسبة على مرتكبيها لكنها
دل تشمل صبيع صور اإلابدة اليت تتعر ؽبا ىذه اعبماعات؛
ألن إابدة اعبماعات عن طريق فر ظرو سياسية
واقتصادية على صباعة معينة ال تدخل يف ضباية االتفاقية.
 .3ترتكةةب جرديةةة اإلابدة اعبماعيةةة ألسةةباب قةةد تكةةون قوميةةة،
أو عنصرية أو عرقية أو إثنية ،أو أسباب دينيةة ،أو عقائديةة أو
طائفي ةةة ،أو أس ةةباب ثقافي ةةة ،أو اجتماعي ةةة أو سياس ةةية .وى ةةذه
اجملموعات ىي يذاهتا ؿبةل السةلو اإلجرامةي فيهةا ،وتكمةن يف
مرتكبيها خرورة جسيمة جيب وضع تشريعات حازمةة للقضةاء
عليها.
اثنيا :التوصيات:
 .0جيةةب علةةى اجملتمةةع الةةدورل الةةذي يعتةةهن الةةركن األساسةةي يف
منظومةةة األمةةم اؼبتحةةدة أن أيخةةذ يعةةني االعتبةةار مةةا دييةةز جرديةةة
اإلابدة اعبماعيةةة عةةن ريىةةا مةةن اعب ةرائم يوجةةوب تةةوفر قصةةدىا
اػب ةةاف اؼبتمع ةةل يف اإلى ةةال الكل ةةي ال ةةذي تنقس ةةم أوجه ةةو إذل
إى ة ةةال جس ة ةةدي وييول ة ةةوجي وثق ة ةةايف ،وعلي ة ةةو ف ة ةةلن انتق ة ةةاء ني ة ةةة
اإلىةةال الكلةةي أو اعبزئةةي ينبغةةي تةةوفر عنصةةر اعبرديةةة اؼبعنةةوي
وحيةةددىا مةةن وصةةف اإلابدة اعبماعيةةة مهمةةا يلغةةت جسةةامتها،
ةةري أن اإلشةةكال اؼبرةةروح ىةةو البحةةث عةةن طبيعةةة نيةةة اعبةةاين
وربديةةد معايريىةةا ،ذلةةك أنةةو الب ةاً مةةا ال يتةةوفر الةةدليل الكتةةا
على نية اإلىال لدى منفذو السياسات واألوامر العليا.
 .0ينبغي للم تمع الدورل أن يتخذ التةدايري الةيت تسةاعد إنةزال
العقوية دبن حر على جردية اإلابدة اعبماعية أو ساعد عليها
يشر ،وجود ىد إجرامي مشرت .
 .3ضرورة إدراج منع أو إعاقة النسل أو قتل األطفال أو نقلهم
قسراً ضمن جرائم اإلابدة اعبماعية.
 .4تعزي ة ةةز حق ة ةةوق ض ة ةةحااي جة ة ةرائم اإلابدة اعبماعي ة ةةة يف إط ة ةةار
احملكم ةةة اعبنائي ةةة الدولي ةةة ،م ةةن خ ةةالل :أ -العم ةةل عل ةةى دع ةةم
الن ة ةةاجني م ة ةةن ج ة ة ةرائم اإلابدة اعبماعي ة ةةة ،ب -تفعي ة ةةل حق ة ةةوق
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ض ة ةةحااي ج ة ة ةرائم اإلابدة اعبماعي ة ةةة يف اؼبش ة ةةاركة يف اإلج ة ة ةراءات
القضائية أمام احملكمة اعبنائية الدولية.
 .5تفعيل دور صندوق الضحااي االستئماين.
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corsrpr eparatoire et le cors moyen; dan les ecoles
)primaries: composant morceau, partie
Hanna Kabbani and other- Le Dictionnaire Majeur
Des Eleves- Dar Al- kotob Al-llmiyh, Beyrouth,
2006, p279.

Omarabbas93.aa@gmail.com

()36حي ةةدر ةةازي فيص ةةل الرييع ةةي :اؼبس ةةؤولية اعبنائي ةةة الدولي ةةة ع ةةن جردي ةةة
اإلابدة اعبم ةةاعي ،رس ةةالة ماجس ةةتري ،كلي ةةة الق ةةانون ،اعبامع ةةة اؼبستنصة ةرية،
 ،2006ف.212
()37عةةادل ماجةةد :احملكمةةة اعبنائيةةة الدوليةةة والسةةيادة الوطنيةةة ،مربوعةةات
مركز الدراسات السياسية واالسرتاتي ية ،القاىرة ،2001،ف.82
()38د .دمحم السةةعيد دقةةاق :جرديةةة اإلابدة اعبماعيةةة مةةن اؼبنظةةورين الةةدورل
واإلسالمي ،حبث مقدم اذل نةدوة ترةور العلةوم الفقهيةة -منةاىج الت ديةد
الةةديجل والفقهةةي ،وزارة األوقةةا والشةةئون الدينيةةة ،سةةلرنة عمةةان8-5 ،
أيريل سنة  ،2015ف.15
()39

Project-International Criminal Court: Fact sheet
3: Prosecuting the crime of genocide-Al Index: IOR
40/04/00.

()41صةةالح س ةةعود الرق ةةاد :جردي ةةة اإلابدة اعبماعي ةةة أم ةةام احملكم ةةة اعبنائي ةةة
الدولية (إقليم دارفور أمنوذجاً) ،حبث منشةور يف ؾبلةة اؼبنةارة ،مةج  ،21ع
 ،4اؼبغة ة ة ةةرب ،لب ،2015،ف364-363؛ د .دمحم السة ة ةةعيد دقة ة ةةاق:
مصدر سايق ،ف.15
()40نص ةةت اؼب ةةادة ( )77من ةةو عل ةةى م ةةا أييت :ب -1رىن ة ةاً حك ةةام اؼب ةةادة

 ،110يكةةون للمحكمةةة أن توقةةع علةةى الشةةخص اؼبةةدان ابرتكةةاب جرديةةة
يف إطار اؼبادة  5من ىذا النظام األساسي إحدى العقوابت التاليةة: -أ-
الس ة ن لعةةدد ؿبةةدد مةةن السةةنوات لفةةرتة أقصةةاىا  30سةةنة .ب-الس ة ن
اؼبؤيد حيعما تكون ىذه العقوية مهنرة ابػبرةورة البالغةة لل رديةة وابلظةرو
اػباصةة للشةخص اؼبةدان -2 .ابإلضةةافة إذل السة ن ،للمحكمةة أن أتمةةر
دبةةا يلةةي: -أ-فةةر رامةةة دبوجةةب اؼبعةةايري اؼبنصةةوف عليهةةا يف القواعةةد
اإلجرائيةةة وقواعةةد اإلثبةةات .ب-مصةةادرة العائةةدات واؼبمتلكةةات واألصةةول
اؼبتأتية يصورة مباشرة أو ري مباشرة من تلك اعبردية ،دون اؼبساس حبقوق
األطرا العالعة اغبسنة النيةب.
()40حيةةدر عبةةد الةةرزاق ضبيةةد :اؼبخةةاو الدوليةةة مةةن االنضةةمام للمحكمةةة
الدوليةةة اعبنائيةةة ،ؾبلةةة دايذل للبحةةوث اإلنسةةانية ،جامعةةة دايذل ،ع ،41
 ،2009ف .13-12
()43عدانن رحيم علي :دور القضاء الدورل يف تروير قواعد القانون
الدورل اإلنساين ،رسالة ماجستري ،كلية اغبقوق ،جامعة تكريت،
 ،2018ف.82-81
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ادلصادر

يلول صبال ،النظام القانوين عبردية إابدة اعبنس البشري يف القانون الدورل،

القران الكرمي

رسةالة ماجسةتري ،كليةة اغبقةوق ،جامعةة مولةود معمةري ،تيةزي

أوال :الكتي:
إيةراىيم سةةيد أضبةةد ،نظةةرة يف يعة

وزو ،اعبزائر.2002،
لليةةات عمةةل احملكمةةة اعبنائيةةة الدوليةةة،

اؼبركز القومي لإلصدارات القانونية ،القاىرة.2011 ,
إيراىيم مصرفى ولخرون :اؼبع م الوسي  ،دار الدعوة ،إسةرنبول ،تركيةا،

حيةةدر ةةازي فيصةةل الرييعةةي :اؼبسةةؤولية اعبنائيةةة الدوليةةة عةةن جرديةةة اإلابدة
اعبمةةاعي ،رسةةالة ماجسةةتري ،كليةةة القةةانون ،اعبامعةةة اؼبستنصةرية،
.2006
عةةدانن رحةةيم علةةي :دور القضةةاء الةةدورل يف ترةةوير قواعةةد القةةانون الةةدورل

.1998
يريو الهنيث ،ايةة العةراق ،1، ،ترصبةة أايد أضبةد ،الةدار العرييةة للعلةوم،
انشرون ،يريوت.2007 ،
جواد كاظم طراد الصريفي :اعبرائم ضد االنسانية يف ضوء أحكام القانون
الدورل ،دراسة مقارنة ،1، ،اؼبركز العر  ،مصر.2016 ،
د .حسنني إيراىيم صاحل عبيةد :دراسةة ربليليةة تربيقيةة يف اعبرديةة الدوليةة،
 ،1،دار النهضة العريية ،القاىرة.1978 ،
د .ش ة ة ة ةريف ع ة ة ةةتلم ،احملكم ة ة ةةة اعبنائية ة ة ةةة الدولية ة ة ةةة :اؼبواءمة ة ة ةةات الدسة ة ة ةةتورية
والتشريعية ،الربعة اػبامسة ،القاىرة.2008 ،
عةادل ماجةد :احملكمةةة اعبنائيةة الدوليةةة والسةيادة الوطنيةةة ،مربوعةات مركةةز
الدراسات السياسية واالسرتاتي ية ،القاىرة.2001،
د .دمحم عبد اعبليل اغبةديعي :جةرائم التحةري

وصةورىا يف اعبوانةب اؼباسةة

م ةةن الدول ةةة اػب ةةارجي وفقة ةاً للتشة ةريع العراق ةةي اؼبق ةةارن ،ي ةةال دار
نشر.1984 ،

اإلنسة ةةاين ،رسة ةةالة ماجسة ةةتري ،كلية ةةة اغبقة ةةوق ،جامعة ةةة تكرية ةةت،
.2018
ﭭ ةةاال فريةةد إي ةراىيم :اؼبسةةؤولية اؼبدنيةةة الدوليةةة عةةن جرديةةة اإلابدة اعبماعيةةة،
رسالة ماجستري ،اعبامعة السليمانية ،كلية القانون.2004 ،
اندي ة ةةة ش ة ةةعبان وفتيحة ةةة شة ةةعالل ،جردية ةةة إابدة اعبة ةةنس البشة ةةري يف إطة ةةار
احملكمةة اعبنائيةةة الدوليةةة ،رسةةالة ماجسةةتري ،كليةةة اغبقةةوق والعلةوم
السياسية ،قسم القانون العام ،جامعة عبد الرضبان مرية -جبايةة،
اعبزائر.2012 ،
انظر اضبةد منةديل :جرديةة إابدة اعبةنس البشةري ،رسةالة ماجسةتري ،جامعةة
يغداد ،كلية القانون.2000 ،

اثلثا :البحوث:

د .لدم ظبيةةان ذايب الغريةةري :األوصةةا اػباصةةة جبرديةةة اإلابدة اعبماعيةةة
يف القةةانون اعبزائةةي ،حبةةث منشةةور يف ؾبلةةة كليةةة اغبقةةوق جامعةةة

د .دمحم عبةد اؼبةنعم عبةد الغةىن ،اعبةرائم الدوليةة :دارسةة يف القةانون الةدورل

النهرين ،مج ،11ع ،21يغدادة كانون األول .2008

اعبنائي ،دار اعبامعة اعبديدة ،اإلسكندرية.2007 ،

حي ةةدر عب ةةد ال ةةرزاق ضبي ةةد :اؼبخ ةةاو الدولي ةةة م ةةن االنض ةةمام للمحكم ةةة

د .معمةةر رتيةةب عبةةد اغبةةافظ و د .حامةةد سةةيد دمحم حامةةد ،ترةةور مفهةةوم
جرائم اإلابدة اعبماعية يف نراق احملكمةة اعبنائيةة الدوليةة،1، ،
اؼبركز القومي لإلصدارات القانونية ،القاىرة.2016 ،

اثنيا :الر اي واأللاريح اجلامعية:

الدوليةةة اعبنائيةةة ،ؾبلةةة دايذل للبحةةوث اإلنسةةانية ،جامعةةة دايذل،
ع .2009 ،41
د .ش ةريف عةةتلم ،احملكمةةة اعبنائيةةة الدوليةةة وربةةدي اغبصةةانة ،ؾبلةةة الل نةةة
الدولية للصليب األضبر ،القاىرة ،عدد  ،4-3نوفمهن .2001

ادي ةةن عب ةةد العزي ةةز س ةةالمة ،اؼبس ةةئولية الدولي ةةة ع ةةن ارتك ةةاب جردي ةةة اإلابدة

صالح سعود الرقةاد :جرديةة اإلابدة اعبماعيةة أمةام احملكمةة اعبنائيةة الدوليةة

اعبماعية ةةة ،اطروحة ةةة دكت ة ةةوراه ،كلية ةةة اغبق ة ةةوق ،جامعة ةةة الق ة ةةاىرة،

(إقلةةيم دارفةةور أمنوذجةاً) ،حبةةث منشةةور يف ؾبلةةة اؼبنةةارة ،مةةج ،21

.2005

ع  ،4اؼبغرب ،لب.2015،
د .لريفةةة ضبي ةد دمحم :جرديةةة اإلابدة اعبماعيةةة ،حبةةث منشةةور يف ؾبلةةة كليةةة
اغبق ةةوق ،ؾبل ةةة علمي ةةة ؿبكم ةةة تص ةةدرىا كلي ةةة اغبق ةةوق ،جامع ةةة
النهرين ،مج  ،7ع .2004 ،11
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 جردية ةةة اإلابدة اعبماعية ةةة م ة ةةن اؼبنظ ة ةةورين ال ة ةةدورل: دمحم الس ة ةةعيد دق ة ةةاق.د
 منةاىج- حبث مقدم اذل ندوة ترةور العلةوم الفقهيةة،واإلسالمي
، وزارة األوق ة ةةا والش ة ةةئون الديني ة ةةة،الت دية ةةد الة ةةديجل والفقهة ةةي
.2015  أيريل سنة8-5 ،سلرنة عمان
 السياسة الدولية اعبنائية عبردية إابدة اعبنس: ؿبمود عبد الفتاح يوسف.د
،16  العة ة ةةدد،حب ة ة ةةث منش ة ة ةةور دب لة ة ةةة مرك ة ة ةةز حب ة ة ةةوث الش ة ة ةةرطة-البش ة ة ةةري
.1999يوليو

: الواثيق واالخ اقيات الدولية:رابعا
. Aconf 183/9النظام األساسي للمحكمة اعبنائية الدولية –الوثيقة

: القوانني:اام ا

)1( قةةانون احملكمةةة اعبنائيةةة العراقيةةة اؼبختصةةة ابعبةرائم ضةةد اإلنسةةانية رقةةم
.2003 لسنة

: ادلصادر ابللغة األجنبية:اد ا
Convention on the Prevention and Punishment of the
Crime of Genocide Adopted by Resolution
260 (III) A of the United Nations General
Assembly on 9 December 1948.
GLASSER.Introduction a I etude due adroit
international Penal, Beuxelles-Paris, 1954.
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THE ROLE OF INTERNATIONAL LEGISLATION AND JUSTICE
IN COMBATING GENOCIDE
NAEF AHMED DAHI AL SHAMARi and OMAR ABBAS KHUDER AL AAABDI
Dept. Law, College of law, university of Takert-Iraq
ABSTRACT
This research is one of the studies that show the gravity of international crimes against
humanity, and international efforts to ensure human rights work, justice for people, and to stop
inhuman practices against civilians during wars.
The study aims to review the most important international efforts to define the crime of
genocide, criminalize and punish it, as this crime remains non-criminal and unpunished in the
national laws of states, as well as knowing effective ways to tackle and punish this crime
internationally, and prevent its occurrence by states in the future.
International crimes affecting humankind are among the most serious crimes against people,
as they involve a violation of the life of a person or a group of people, or their liberty, rights, or
human beings, and these crimes together constitute what are called human crimes. And since the
concept of international crime was taking shape through the trials that took place in Nuremberg
for the Nazi leaders and in Tokyo for the Japanese leaders, they were charged with crimes
against humanity and the term "genocide" was first described as a description of facts and not a
legal term, but the association The General Assembly of the United Nations adopted on
December 11, 1946 a recommendation in which it described genocide as a crime of international
law.
KEY WORDS: humankind, against humanity, mass murder, murder.
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