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مدى كفاية اآلليات الدولية والوطنية دلنع جرمية اإلابدة اجلماعية وادلاعابةة عليها
نذير اثبت دمحمعلي القيسي
قسم القانوف ،كلية اإلماـ األعظم اجلامعة ،بغداد-العراؽ

(اتريخ القةول ابلنشر 01:كانون الثاين)0100 ،

اخلالصة
نظرا لكثرة االنتهاكات وادلمارسات اخلطرية اليت شهدهتا باعض مناطق الاعامل ،وما خلفتو من أضرار ابلغة ابتت تشكل هتدي ًدا للسلم
ً

واألمن الدوليني ،فقد ساعى اجملتمع الدويل إىل إجياد تدابري للحد من ىذه اجلرائم الدولية والوباية منها ،وتركزت جهود اجملتمع الدويل يف

الساعي إىل إجياد غطاء بانوين دويل لتجرمي تلك األفاعال وادلاعابةة عليها ،وبد ترسخت تلك اجلهود إببرام اتفابية منع جرمية اإلابدة
اجلماعية وادلاعابةة عليها لاعام .8491

إال أنو وابلرغم من إبرام تلك االتفابية اليت حترم جرمية اإلابدة اجلماعية وتاعابب عليها دوليًا ،وعلى الرغم من بيام ماعظم الدول -

مبا فيها الاعراق -ابلتوبيع عليها أو االنضمام إليها؛ فإن جرمية اإلابدة اجلماعية احملرمة دوليًا استمرت يف الوبوع ،مما يثةت أن أوجو
القصور يف النظام القانوين دلنع جرمية اإلابدة اجلماعية على ادلستوى الدويل والوطين ال تكمن من الناحية التشرياعية فقط ،وإمنا ميكن

عزوھا إىل افتقار تلك األنظمة إىل اآللية ادلناسةة وال فاعلة لتنفيذ ما ورد يف تلك ادلواثيق من مةادئ حترم ارتكاب جرمية اإلابدة
اجلماعية.

فكان من األمهية مبكان دراسة ىذا ادلوضوع للتوصل إىل ماعرفة اآلليات القانونية ادلتخذة دلنع جرمية اإلابدة اجلماعية وماعابةة

مرتكةيها على ادلستوى الدويل والوطين ،ومدى كفايتها للحد من ارتكاب ىذه اجلرائم.

الكلمات ادلفتاحية ( :اتفاقيات  -جرائم  -إابدة – عقوابت – آليات – دولية – وطنية ).

ادلقدمة
احلمد هلل رب العادلُت والصالة والسالـ على سيد
ادلرسلُت نبينا دمحم وعلى آلو وأابابو أيععُت ،أما بعد:
لقد أكرـ هللا سببانو وتعاىل األنساف فأوجده من
عدـ ،وخلقو يف أحسن تقومي ومنبو احلياة وأمده فيها
ابلرزؽ وأسبغ عليو نعمو ظاىرة وابطنة ،فكاف من أعظم
ما أنعم بو عليو نعمة اذلداية اليت تعاقبت على اإلنساف
منذ أف خلق هللا عز وجل نبيو آدـ عليو السالـ ،فخلق هللا
اإلنساف ومل يًتكو عبثًا ،بل مشلو سببانو وتعاىل برمحتو
فأرسل إليو الرسل يدعونو إىل اذلداية مبينُت لو طريق
الغواية.
وكاف شلا جاء بو الرسل عليهم السالـ إىل جانب

التوحيد وعبادة هللا وحده أف فرض عصمة روح اإلنساف
من أف تزىق بغَت حق ( ،)1وكفالة حياتو وربرمي االعتداء
عليها ،ومن أجل ذلك كانت الضرورايت اخلمس اليت
أوات الشريعة ابحلفاظ عليها ورعايتها وىى حفظ
الدين ،وحفظ النفس ،وحفظ العرض ،وحفظ ادلاؿ،
وحفظ النسل ،ومن حفظ النفس حفظ الدماء من أف
هتدر وتسفك بغَت حق (.)2
ذبًّب على بٍت جنسو،
ولكن اإلنساف بظلمو وجهلو ر
فقتل ود َّمر وأابد النفس البشرية سلال ًفا بذلك تعاليم
اإلسالـ السمبة وسلال ًفا مبادئ القانوف الدويل اإلنساين
اليت دعتو إىل احًتاـ حق احلياة لإلنساف ،وكاف من أخطر
وأفظع اجلرائم اليت ارتكبها اإلنساف ضد النفس البشرية
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ىي جرؽلة القتل اجلماعي أو ما تعرؼ جبرؽلة اإلابدة
اجلماعية.
ويُعد ىذا ادلصطل (اإلابدة اجلماعية) حديثًا نسبيًا
يف القانوف اجلنائي الدويل ،إذ أُستبدث يف بداية القرف
العشرين لواف بعض اجلرائم الدولية ادلرتكبة ضد
يعاعات بشرية ألسباب سبييزية ،فاجلرائم اليت ارتكبت
وأساليب القتل اليت مورست يف إابدة ادلاليُت من األرواح
البشرية دفعت اجملتمع الدويل شلثالً يف ىيأة األمم ادلتبدة
إىل الببث عن آلية حلماية اجلنس البشري من الفناء،
الذي توج إببراـ اتفاقية منع جرؽلة اإلابدة اجلماعية
وادلعاقبة عليها سنة .1948
أمهية موضوع الةحث:

تتمثل أعلية الببث أبف جرؽلة اإلابدة اجلماعية من
اجلرائم الدولية األكثر خطورة يف نطاؽ القانوف الدويل
وربديدا القانوف الدويل اجلنائي؛ وذلك لصعوبة إثبات
ً
ادلسؤولية اجلنائية حبق مرتكبيها من جهة ،وما ينتج عنها
من أضرار ابلغة حبق الضبااي من جهة أخرى ،شلا يدعوان
إىل الببث يف ىذا ادلوضوع وتقييم اإلجراءات واآلليات
اإلغلابية والسلبية يف رلاؿ مكافبة ىذه اجلرؽلة.
فرضية الةحث:

إف خطورة جرؽلة اإلابدة اجلماعية وما ينتج عنها من
فعالة دلنع ارتكاهبا
أضرار ابلغة تتطلب ازباذ تدابَت وقائية ً
ومعاقبة مرتكبيها ،فعلى الرغم من التقدـ اذلائل الذي
حدث يف رلاؿ حقوؽ اإلنساف على ادلستوى العادلي من
خالؿ إبراـ وتوقيع العديد من االتفاقيات الدولية وانضماـ
أغلب الدوؿ إليها ،وإنشاء زلاكم دولية خااة حملاكمة
مرتكيب ىذه اجلرائم ،إال أف جرؽلة اإلابدة اجلماعية ما
زالت ترتكب أببشع اورىا حىت وقت قريب.

إشكالية الةحث:
ػلاوؿ الببث اإلجابة على اإلشكالية األساسية
اآلتية :ما مدى كفاية اجلهود واآلليات الدولية والوطنية
دلنع ارتكاب جرؽلة اإلابدة اجلماعية ومعاجلة آاثرىا؟ ويف
ثنااي الببث ضلاوؿ اإلجابة على األسئلة الفرعية اآلتية:

 ما مفهوـ ىذه جرؽلة اإلابدة اجلماعية؟ وما ىيأركاهنا؟
 ىل أف اآلليات واإلجراءات التنفيذية على ادلستوىالوطٍت كافية دلواجهة جرؽلة اإلابدة اجلماعية ومنع
وقوعها؟
 ما اآلليات القضائية على ادلستوى الدويل والوطٍتدلواجهة جرؽلة اإلابدة اجلماعية؟ ومدى كفايتها يف مالحقة
اجملرمُت وإخضاعهم للمباكمة؟
 ىل ىناؾ ضماانت كافية وعادلة لتعويض ضبااي ىذهاجلرؽلة أو ذويهم؟
 ىل ىناؾ موائمة بُت التشريعات الدولية والوطنية يفرلاؿ منع جرؽلة اإلابدة اجلماعية وادلعاقبة عليها؟

منهجية الةحث:

إف الطبيعة الدولية جلرؽلة اإلابدة اجلماعية وظروؼ
ارتكاهبا داخليًا ربتم علينا أف نسلك ادلنهج الوافي
والتبليلي للنظاـ القانوين ذلذه اجلرؽلة على ادلستوى الدويل
والوطٍت.
خطة الةحث:

إف فرضية وإشكالية الببث واألسئلة ادلتفرعة عنها
فرضت علينا تقسيم الدراسة على مببثُت ،تناولنا يف
ادلببث األوؿ مفهوـ جرؽلة اإلابدة اجلماعية وقسمناه على
مطلبُت ،خصصنا ادلطلب األوؿ للتعريف جبرؽلة اإلابدة
اجلماعية ،وخصصنا ادلطلب الثاين لبياف أركاهنا ،أما
ادلببث الثاين فكاف بعنواف اآلليات الدولية والوطنية
دلواجهة جرؽلة اإلابدة اجلماعية ،تناولنا يف ادلطلب األوؿ
اجلهود الدولية والوطنية دلنع جرؽلة اإلابدة اجلماعية ،أما
ادلطلب الثاين فتناولنا فيو مواجهة جرؽلة اإلابدة اجلماعية
يف التشريعات العراقية.

ادلةحث األول
مفهوم جرمية اإلابدة اجلماعية
تُعد جرؽلة اإلابدة اجلماعية من اجلرائم الدولية األكثر
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خطورة يف نطاؽ القانوف الدويل العاـ ،ال سيما القانوف
الدويل اجلنائي بوافو القانوف ادلعٍت ابلتجرمي على الصعيد
الدويل وادلعاقبة على اجلرائم الدولية ،فخطورهتا هتدد األمن
والسلم لألفراد واجلماعات بل هتدد االستقرار العادلي
أبسره ،وىو األمر الذي دفع اجملتمع الدويل مواجهتها
ابتفاقية خااة ميزهتا عن ابقي اجلرائم الدولية األخرى،
وىي اتفاقية منع جرؽلة اإلابدة اجلماعية وادلعاقبة عليها اليت
اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم ادلتبدة يف  9كانوف األوؿ/
ديسمًّب  1948اليت دخلت حيز التنفيذ يف  12كانوف
الثاين /يناير .1951
وقد أعطت االتفاقية تعري ًفا دقي ًقا ذلذه اجلرؽلة ،وىو ما
سنباوؿ الوقوؼ عنده وتسليط الضوء عليو واستقراء آراء
الفقهاء يف ذلك من خالؿ مطلبُت ،طلصص األوؿ منهما
لتعريف جرؽلة اإلابدة اجلماعية ،وطلصص ادلطلب الثاين
لبياف أركاهنا.
ادلطلب األول

تاعريف جرمية اإلابدة اجلماعية

أوالً :تاعريف جرمية اإلابدة اجلماعية لغة:

اجلرـ التعدي واجلرـ الذنب واجلمع أجراـ ،وجروـ
جرما واجًتـ وأجرـ ،وأجرـ
وجرائم وىو اجلرؽلة ،وجرـ غلرـ ً
جٌت جناية ،واجلارـ اجلاين ،واجملرـ ادلذنب ( .)3واإلابدة:
وبيودا ،وبيودة ،وتعٍت :ىلك وأابده :أىلك األعداء
بيداً ،
(.)4
اصطالحا:
اثنياً :تاعريف جرمية اإلابدة اجلماعية
ً

تعرؼ اجلرؽلة بشكل عاـ أبهنا :كل سلوؾ غَت مشروع
سواءً ادر يف اورة فعل أو امتناع ويقرر لو القانوف جزاءً
ما يف اورة عقوبة أو تدبَت احًتازي.
وؽلكن أف تتخذ اجلرؽلة طابع داخلي وطابع دويل،
فاجلرؽلة ذات الطابع الداخلي يراد هبا الواقعة اليت ترتكب
على إقليم الدولة وربدث ضرًرا دبصلبة ػلميها ادلشرع يف
القانوف الداخلي ،وؼلتص القضاء الوطٍت دبعاقبة اجلاين
الذي تثبت مسؤوليتو عن ارتكاهبا.
أما اجلرؽلة ذات الطابع الدويل فَتاد هبا :كل فعل

سلالف للقانوف الدويل كونو يضر ابدلصاحل اليت ػلميها ىذا
القانوف يف نطاؽ العالقات الدولية ويواف أبنو عمل
جنائي يستوجب تطبيق العقاب على فاعلو ( .)5كما
يقصد هبا :كل فعل أو امتناع عن القياـ بفعل سلالف
لقواعد القانوف الدويل اجلنائي يرتكب ابسم دولة أو
منظمة أو جهة غَت حكومية ويًتتب عليو اعتداء على
ادلصاحل اليت ػلميها ىذا القانوف ويف مقدمتها حقوؽ
اإلنساف ،شلا يسبب إخالالً ابلنظاـ الدويل العاـ ويًّبر
ذبرؽلو والعقاب عليو (.)6
يتض لنا شلا سبق أف اجلرؽلة الدولية ىي كل سلوؾ
من شأنو لو حدث أف يعكر افو العالقات الودية بُت
الدوؿ بوافو عمالً يصيب ادلصاحل الدولية بضرر ،كجرائم
احلرب أو اجلرائم ضد اإلنسانية ،وال تنبصر ىذه ادلصاحل
احملمية يف العالقات بُت الدوؿ فبسب ،بل تشمل ضرورة
محاية ادلصاحل اإلنسانية أيضاً وذلك بتجرمي أعماؿ القتل
واإلابدة واالسًتقاؽ ،ولعل من أخطر اجلرائم الدولية على
اإلطالؽ واليت أوالىا القانوف الدويل وادلنظمات الدولية
وفقهاء القانوف أولوية خااة ىي جرؽلة اإلابدة اجلماعية.
أما تعريف جرؽلة اإلابدة اجلماعية هبذا ادلصطل
فسنتناولو من اجلانب االتفاقي واجلانب الفقهي وكاآليت:
 -0التاعريف االتفابي جلرمية اإلابدة اجلماعية:

عرفت اجلمعية العامة لألمم ادلتبدة يف القرار
َّ
(/66د )1/بتاريخ  11ديسمًّب  1946جرؽلة اإلابدة
اجلماعية أبهنا ( :إنكار حق الوجود جلماعات إنسانية
أبكملها).
كما عرفتها اتفاقية منع اإلابدة اجلماعية وادلعاقبة عليها
أبهنا :التدمَت ادلقصود الكلي أو اجلزئي جلماعة قومية أو
إثنية أو عنصرية أو دينية بصفتها ( .)7وتنص ادلادة الثانية
على مخسة أفعاؿ لإلابدة اجلماعية تستوجب العقاب ىي:
 .0قتل أعضاء من اجلماعة.
 .0إحلاؽ ضرر جسدي أو عقلي جسيم ألعضاء
اجلماعة.
عمدا لظروؼ معيشية يراد هبا تدمَتىا
 .3إخضاع اجلماعة ً
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ادلادي كليًا أو جزئيًا.
 .4فرض تدابَت تستهدؼ احلؤوؿ دوف إصلاب األطفاؿ
داخل اجلماعة.
 .5نقل أطفاؿ من اجلماعة عنوة إىل يعاعة أخرى.
والتأمل يف األفعاؿ أعاله صلدىا تشَت إىل أفعاؿ هتدد
حياة اإلنساف وابتو وكرامتو ،أو هتدد استمرار حياتو
منظورا إليو يف اورتو الفردية أو ابعتباره أحد مكوانت
ً
اجلماعة اإلنسانية ،وقد توسع نطاؽ اجلرائم ادلرتكبة ضد
أيضا.
اإلنسانية ليشمل أفعاؿ ترتكب يف وقت السلم ً

 -0التاعريف الفقهي جلرمية اإلابدة اجلماعية:
عرفها الفقيو "بيال  "Bellaأبهنا( :كل سلوؾ زلظور
يقع ربت طائلة اجلزاء الدويل الذي يُطبق ابسم اجلماعة
الدولية) (.)8
كما عرفها الفقيو "قالسَت  "Glasserأبهنا ( :كل
فعل سلالف للقانوف الدويل كونو يضر ابدلصاحل اليت ػلميها
ىذا القانوف يف نطاؽ العالقات الدولية ويواف أبنو عمل
جنائي يستوجب تطبيق العقاب على فاعلو) (.)9
وعرفها أيضاً "مارتن شو" أبهنا ( :فعل موجو مستمر
على يد ٍ
جاف لغرض التدمَت الفعلي جلماعة ما بصورة
مباشرة أو من خالؿ منع التناسل احليوي واالجتماعي
ألعضاء اجملموعة ،ومستمر بغض النظر عن استسالـ
الضبااي أو انعداـ اخلطر ادلتأيت منهم) (.)10
وقد اجتهد الفقو العريب يف وضع تعريف جلرؽلة اإلابدة
اجلماعية فتم تعريفها أبهنا( :سلوؾ بشري عمدي يصدر
عن شخص طبيعي أو عدة أشخاص حلساهبم اخلاص أو
لصاحل دولة ما أو بتشجيع منها أو برضائها وؽلثل اعتداءً
على مصلبة دولية يوليها القانوف الدويل اجلنائي عنايتو
وػلرص على عقاب مرتكبها) (.)11
وبناءً على ما تقدـ يتض لنا أف جرؽلة اإلابدة
اجلماعية ىي كل سلوؾ من شأنو أف ينتج عنو انتهاؾ
خطَت يهدد ادلصاحل األساسية للجماعة اإلنسانية وىي
جرؽلة قائمة أبركاهنا سواء ارتكبت أثناء السلم أو احلرب،
وأف قياـ دولة ما ابرتكاب أفعاؿ اإلابدة ضد رعاايىا مل

تعد مسألة داخلية تدخل يف نطاؽ االختصاص الداخلي
ادلطلق لكل دولة بل أاببت مسألة دولية تتبمل الدولة
تبعة ادلسؤولية عنها أماـ اجملتمع الدويل.
ادلطلب الثاين

أركان جرمية اإلابدة اجلماعية
تبُت لنا سابقاً أف جرؽلة اإلابدة اجلماعية ظهرت إىل
الوجود كمصطل متعارؼ عليو عادليًا من خالؿ تبنيها يف
اتفاقية منع اإلابدة اجلماعية سنة  ،1948إذ أضفت ىذه
خااا على ىذه اجلرؽلة وجعلتها
طابعا دوليًا ً
االتفاقية ً
جرؽلة مستقلة بذاهتا زبتلف يف تعريفها وظروؼ ارتكاهبا
عن ابقي اجلرائم األخرى ادلهددة للكياف اإلنساين ،وىو
األمر الذي يتأكد من خالؿ رلموعة األركاف اليت تقوـ
عليها ىذه اجلرؽلة (.)12
وأركاف اجلرؽلة ىي رلموعة العناار ادلادية وادلعنوية اليت
تتكوف منها ،وىو ما ينطبق على جرؽلة اإلابدة اجلماعية
اليت تتكوف من األركاف اآلتية:
أوالً :الركن الشرعي:

الركن الشرعي ىو الذي يعطي الصبغة القانونية
رلرما ومعاقبًا
للفعل ،دبعٌت أف يكوف الفعل أو االمتناع ً
عليو دبوجب نص قانوين ،وىذا ما يسمى دببدأ الشرعية
والذي يتمثل ابلقاعدة (ال جرؽلة وال عقوبة إال بنص)،
وىذا ادلبدأ يسري على يعيع اجلرائم سواءً كانت داخلية أو
دولية ،فال غلوز زلاكمة شخص عن فعل غَت رلرـ قانوانً
وقت ارتكابو دبوجب نص اري (.)13
وابلرجوع إىل النصوص القانونية اليت ذبرـ أفعاؿ اإلابدة
اجلماعية نرى أف اجلمعية العامة لألمم ادلتبدة قد أادرت
يف  1946/12/11قر ًارا تعًتؼ فيو أبف جرؽلة إابدة
اجلنس البشري ىي جرؽلة دولية ،وذلك لتعارضها مع ما
ينكره الضمَت اإلنساين ،وعلى ضوء ىذا القرار مت تشكيل
جلنة دولية وأعدت مشروع قانوف سنة  1948مث أادرت
اجلمعية العامة لألمم ادلتبدة بعد ذلك االتفاقية الدولية
اخلااة دبنع جرؽلة اإلابدة اجلماعية وادلعاقبة عليها ،وبذلك
ربقق تطبيق مبدأ ادلشروعية يف جرؽلة اإلابدة اجلماعية يف
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شكل نصوص مكتوبة ,حيث جاء بنصوص االتفاقية
على ضرورة أف تتعهد األطراؼ ادلتعاقدوف أبف يتخذوا
كل طبق دستوره التدابَت التشريعية الالزمة لضماف نفاذ
أحكامها وعلى وجو اخلصوص النص على عقوابت
جنائية انجعة تنزؿ دبرتكيب اإلابدة (.)14
اثنياً :الركن ادلادي:

إف الركن ادلادي ألي جرؽلة يتمثل ابلعناار ادلادية
ادللموسة اليت تتكوف منها اجلرؽلة ،وىو يتكوف من عناار
ثالثة عناار ىي (السلوؾ اإلجرامي -النتيجة اإلجرامية-
عالقة السببية) ،ويقصد ابلسلوؾ اإلجرامي ارتكاب فعل
جرمو القانوف أو االمتناع عن فعل أمر بو القانوف (.)15
وقد أشارت ادلادة الثانية من اتفاقية منع جرؽلة اإلابدة
اجلماعية إىل اور السلوؾ اإلجرامي اليت تشكل الركن
ادلادي لتلك اجلرؽلة واليت تتمثل خبمسة اور منها يرتبط
ابلسلوؾ اإلجرامي اإلغلايب ومنها ما يرتبط ابلسلوؾ
اإلجرامي السليب وسنتناوؿ ىذه الصور فيما يلي:
 -0بتل أعضاء اجلماعة:
شخصا
وتفًتض ىذه الصورة أف يقتل مرتكب اجلرؽلة
ً
أو أكثر منتمُت إىل يعاعة قومية أو دينية أو عرقية معينة،
وينوي إىالؾ تلك اجلماعة كليًا أو جزئيًا بصفتها ىذه،
ويكوف يف سياؽ شلاثل واض ذباه تلك اجلماعة من شأنو
اإلىالؾ (.)16
 -0إحلاق أذى جسدي أو روحي أبعضاء اجلماعة:

وفقاً ذلذه الصورة فإف جرؽلة اإلابدة اجلماعية تنتج عن
أي فعل يؤدي إىل إحلاؽ أذى بدين أو معنوي جسيم
بشخص أو أكثر من األشخاص ادلنتمُت إىل اجلماعة
ادلقصودة ،وينوي بفعلو ىذا إىالؾ ىذه اجلماعة كليًا أو
جزئيًا ويكوف ىذا السلوؾ واض وموجو هبدؼ إىالؾ
ىذه اجلماعة.
واألذى أي أمل أو ضرر يلبق جبماعة إثنية أو عرقية أو
دينية يسببو سلوؾ ما من جانب دولة ما أو أفراد ألي من
اجلماعات ،وؽلكن أف تسببو اجلروح أو ادلرض أو سوء
التغذية أو القلق أو اليأس ،فليس القتل ىو وحده ػلقق

اإلابدة بل أف األذى الروحي الذي يتمثل حباالت
االكتئاب أو اذليجاف النفسي أو اخلوؼ أو الذعر أو
ادلساس اخلطَت ابحلالة النفسية .فاستخداـ وسائل التعذيب
اليت ينجم عنها إحداث عاىات مستدؽلة كبًت طرؼ أو
تشويو اجلسم أو اإلاابة ابجلنوف أو األمراض العقلية أو
عدـ القدرة على الكسب.
واالضطهاد الذي يوجد يف كل قضية من قضااي جرؽلة
اإلابدة اجلماعية لو مظهراف علا التدمَت اجلسدي والتدمَت
الروحي ،وكل واحد منهما يتجو ضلو ربقيق نفس اذلدؼ
وىو حرماف اجلماعة من وجودىا ،واألذى اجلسدي قد ال
يستمر وإظلا ينتج عنو األذى الروحي الذي غالبًا ما يستمر
أتثَته على اإلنساف طيلة فًتة حياتو.
 -3إخضاع اجلماعة احملمية عمداً لظرو ماعيشية يراد
هبا تدمريىا ادلادي كليًا أو جزئيًا:
وتعتًّب ىذه الصورة سلوؾ عمدي من جانب اجلاين أو
اجلناة خللق ظروؼ قاسية للبياة وبيئة غَت ابية
واحلرماف من ضرورايت احلياة وما يشاهبها من اإلجراءات
اليت ػلتمل أف تؤدي إىل الوفاة أو األذى اجلسدي جلماعة
معينة ،ومثاذلا النقص يف الغذاء الكايف والنقص اخلطَت يف
الدواء واإلمدادات الطبية والنقص يف الرعاية الصبية
والنقص يف ادلاء النظيف.
ومن اور قياـ ىذه النوع من جرؽلة اإلابدة اجلماعية
امتناع اجلناة عن تقدمي العوف الطيب جلماعة تفشى فيها
مرض خطَت يؤدي إىل الوفاة ،أو االمتناع عن تقدمي
ادلعوانت الغذائية يف حالة انتشار اجلفاؼ أو اجملاعة يف
ادلنطقة اليت يقطنها أفراد اجلماعة ،وقد تنطوي ىذه
الوسيلة على اإليذاء البطيء دوف القتل وتركهم للموت
البطيء كعزذلم يف مناطق زبلو من عناار احلياة أو ربديد
إقامتهم يف مناطق موبوءة دوف سبكينهم من احلصوؿ على
الرعاية ادلناسبة.
 -4فرض تدابري تستهد
داخل اجلماعة احملمية:

احلؤول دون إجناب األطفال

يطلق جانب من الفقو على ىذه الصورة من اور
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اإلابدة اجلماعية اسم إعاقة التناسل يف اجلماعة ( ،)17ويتم
ذلك من خالؿ إجراءات معينة على يعاعة معينة من
أجل منع عملية إصلاب األطفاؿ يف تلك اجلماعة حىت
ينقطع النسل وتزوؿ اجلماعة عن الوجود ،ومثاؿ ذلك أف
سبنع السلطات الزواج بُت أفراد يعاعة معينة أو العمل على
إحداث العقم بُت الذكور واإلانث هبدؼ من اإلصلاب
والقضاء على اجلماعة هنائيًا.

 -5نقل أطفال من اجلماعة احملمية عنوة إىل مجاعة

أخرى:
ػررا يف النزاع ػ ػػات
إف األطف ػ ػػاؿ ى ػ ػػم أكث ػ ػػر الفئ ػ ػػات تض ػ ػ ً
ادلس ػ ػػلبة ،ويك ػ ػػوف النق ػ ػػل هب ػ ػػدؼ فص ػ ػػلهم ع ػ ػػن يع ػ ػػاعتهم
األاػ ػػلية حػ ػػىت يفقػ ػػدوا جػ ػػذورىم ،ويعتػ ػػًّب النقػ ػػل القسػ ػػري
ا ػ ػ ػ ػ ػػورة م ػ ػ ػ ػ ػػن ا ػ ػ ػ ػ ػػور جرؽل ػ ػ ػ ػ ػػة اإلابدة اجلماعي ػ ػ ػ ػ ػػة ،فه ػ ػ ػ ػ ػػو
يس ػ ػ ػ ػػتهدؼ القضػ ػ ػ ػ ػػاء علػ ػ ػ ػ ػػى ظػ ػ ػ ػ ػػاىرة تعاقػ ػ ػ ػ ػػب األجيػ ػ ػ ػ ػػاؿ
واحليلول ػ ػ ػػة دوف اكتس ػ ػ ػػاب األبن ػ ػ ػػاء لغ ػ ػ ػػة اآلابء أو ع ػ ػ ػػاداهتم
أو شعائرىم الدينية (.)18
ويسػ ػػتلزـ ربق ػ ػػق ىػ ػػذا الفع ػ ػػل قيػ ػػاـ اجل ػ ػػاين عنػ ػػوة بنق ػ ػػل
ش ػ ػ ػ ػػخص أو أكث ػ ػ ػ ػػر م ػ ػ ػ ػػن أطف ػ ػ ػ ػػاؿ اجلماع ػ ػ ػ ػػة القومي ػ ػ ػ ػػة أو
اإلثنيػ ػ ػػة والعرقيػ ػ ػػة بقصػ ػ ػػد إىػ ػ ػػالؾ تلػ ػ ػػك اجلماعػ ػ ػػة ،س ػ ػ ػواءً
ك ػ ػ ػػاف قص ػ ػ ػػد اإلى ػ ػ ػػالؾ كليًػ ػ ػػا أو جزئيًػ ػ ػػا ،وغل ػ ػ ػػب أف ي ػ ػ ػػتم
النقػ ػػل مػ ػػن تل ػ ػػك اجلماعػ ػػة إىل يعاع ػ ػػة أخػ ػػرى ،وغل ػ ػػب أف
يكػ ػػوف الشػ ػػخص الػ ػػذي مت نقلػ ػػو دوف سػ ػػن الثامنػ ػػة عشػ ػػر
من العمر (.)19
وق ػ ػ ػ ػػد أوردت ادل ػ ػ ػ ػػادة الثالث ػ ػ ػ ػػة م ػ ػ ػ ػػن اتفاقي ػ ػ ػ ػػة من ػ ػ ػ ػػع اإلابدة
اجلماعيػ ػ ػ ػػة تعػ ػ ػ ػػداد لألفعػ ػ ػ ػػاؿ ال ػ ػ ػ ػيت يناذلػ ػ ػ ػػا العقػ ػ ػ ػػاب عنػ ػ ػ ػػد
وقوعها وىي:
أ -اإلابدة اجلماعية:

وذلك إذا ما ارتكبت إحدى األفعػاؿ ادلنصػوص عليهػا
يف ادلادة الثانية ،وىنا تعتًّب اجلرؽلة قد وقعت كاملة ويعاقب
مرتكبها كفاعل أالي ذلا.

ب -التآمر على ارتكاب اإلابدة اجلماعية:

وىذه الصورة من اور االشًتاؾ تقابل ادلساعلة اجلنائية
عن طريق "االتفاؽ" يف القوانُت اجلنائية الوطنية ،وتبقى

ىذه األفعاؿ معاقب عليها على استقالؿ حىت ولو مل تقع
أحد األفعاؿ ادلكونة جلرؽلة اإلابدة ،على أف ذلك يقتضي
أف يتجاوز النشاط ادلعاقب عليو رلرد التفكَت يف ارتكاب
أحد األفعاؿ ادلكونة جلرؽلة اإلابدة أو حىت ارتكاب أعماؿ
سبهيدية لذلك ،وإظلا ينبغي الستبقاؽ العقاب أف يصل
األمر ابدلتآمر إىل إتياف سلوؾ من اخلطورة حبيث يكوف
مكوانً إلحدى حلقات ارتكاب اجلرؽلة ،ويبقي أف يكوف
تقدير ىذا كلو للمبكمة اليت تتويل النظر يف الدعاوى
ادلتعلقة هبذه اجلرؽلة (.)20
ج -التحريض ادلةاشر والاعلين على ارتكاب اإلابدة
اجلماعية:

وتعتًّب ىذه الصورة من الصور التقليدية لالشًتاؾ يف
ارتكاب اجلرؽلة اليت تنص عليها عادة القوانُت الوطنية،
على أف ما يلفت النظر يف ىذا النص ىو واف
التبريض أبنو "ادلباشر والعلٍت" وىو ما قد يثَت تساؤالً
حوؿ ما إذا كاف "ادلباشرة" و"العلنية" شرطُت للتجرمي ،وما
إذا كاف يكفي توافر أحد ىذين الوافُت أـ يشًتط
تالزمهما حىت تقوـ اجلرؽلة ؟
إذا ثبت التبريض فإف مقتضيات مشوؿ احلماية تستلزـ
مباشرا أو غَت مباشر ،وسواء
التجرمي سواء كاف التبريض ً
كاف علنيًا أو سرًاي ،بل إف التبريض اخلفي قد يكوف
خطرا من التبريض العلٍت؛ ألنو قد يشتبو ابلتآمر
أكثر ً
وىي على أية حاؿ اورة من اور األعماؿ اليت يشملها
العقاب (.)21

د -زلاولة ارتكاب اإلابدة اجلماعية:

وىذا النص يقًتب من ذبرمي القوانُت الوطنية للشروع
يف اجلرائم ،فقد كاف رأي واضعو ادلعاىدة أال يقتصر
التجرمي على وقوع اجلرؽلة كاملة ،بل يكفي لذلك زلاولة
ارتكاهبا حىت ولو مل تتبقق بكاملها ،ويبقي أف يناط
ابلقضاء الذي ينظر يف الوقائع ادلعروضة عليو التبري عما
إذا كانت احملاولة قد والت إىل حد البدء يف تنفيذ الفعل
اجملرـ وادلكوف للشروع (.)22
اثلثاً :الركن ادلاعنوي:
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يشًتط فقو القانوف اجلنائي أف يتوافر لدى اجلاين الركن
ادلعنوي لقياـ اجلرؽلة ،ويقصد بو إرادة الفاعل الرتكاب
أحد األفعاؿ ادلكونة للسلوؾ اإلجرامي مع علمو أبنو فعل
رلرـ ومعاقب عليو ،فال يكفي إذف توافر الركن ادلادي ما مل
يقًتف بو الركن ادلعنوي لكي تكتمل اجلرؽلة.
الزما
وإذا كاف الركن ادلعنوي العاـ ابدلعٌت ادلشار إليو ً
يف اجلرائم كافة ،إال أف ىناؾ من اجلرائم ما يشًتط توافر "
قصد خاص" أي نية إحداث نتيجة بعينها حىت تقوـ
اجلرؽلة ،فال يكفي إذف لقياـ ىذه األخَتة أف تتوافر لدي
اجلاين إرادة إتياف الفعل ( ،)23وإظلا غلب أف تتوافر لقيامها
النية لدى اجلاين إبحداث "اإلابدة" أي نية التدمَت الكلي
أو اجلزئي للجماعة اإلنسانية زلل االعتداء ،تلك النية ىي
اليت سبيز جرؽلة اإلابدة اجلماعية عن غَتىا شلا قد يشتبو هبا
من جرائم (.)24
ويستفاد اشًتاط "القصد اخلاص" ادلتمثل يف نية
اإلابدة من التعريف الوارد ذلذه اجلرؽلة يف نص ادلادة الثانية
من االتفاقية الذي جاء فيو( :تعٍت اإلابدة اجلماعية أايً من
األفعاؿ اآلتية ادلرتكبة بقصد التدمَت الكلي أو اجلزئي
جلماعة قومية أو إثنية أو دينية بصفتها ىذه).
وقد استقر الرأي يف اجتهادات احملاكم اجلنائية الدولية
على أف نية اإلابدة ؽلكن استخالاها وإثباهتا بطرؽ
اإلثبات كافة ،فيمكن أف تستنبط من وقائع مادية معينة،
أو من ظلط معُت من السلوؾ اذلادؼ لتدمَت اجلماعة،
فالقصد اخلاص يف جرؽلة اإلابدة اجلماعية يُستخلص كلما
كاف ىناؾ دليل ٍ
كاؼ على وجود ظلط سلوكي أو وجود
سلوؾ مؤثر يكفي لتدمَت اجلماعة كلياً جزئياً ،كما ؽلكن
استنباطو من التبقق بوجود العلم ابلنمط األوسع أو
ابلسياؽ القائم على إحداث التدمَت الكلي أو اجلزئي
(.)25
راباعاً :الركن الدويل:

يتبقق الركن الدويل يف جرؽلة اإلابدة اجلماعية من
خالؿ أمرين :األوؿ على مستوى اجلرؽلة وذلك بتبديد
أسباب إضفاء ىذه الصفة عليها ،والثاين على مستوى

ادلتابعة واحملاكمة والعقاب.
وفيما يتعلق بدولية التجرمي فإف إضفاء افة اجلرؽلة
الدولية على األفعاؿ اليت تشكل جرؽلة اإلابدة اجلماعية
مستمد من عنصرين:
األوؿ :كوف ىذه األفعاؿ ال ترتكب إال بناءً على أمر أو
تدبَت من الدولة أو ربت رقابتها بناءً على خطة مرسومة
ينفذىا ادلسؤولوف الكبار فيها ،أو يشجع على تنفيذىا من
قبل ادلوظفُت ،أو ترضى بتنفيذىا من قبل األفراد العاديُت
()26
ضد رلموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية  .وسواءً
مت توجيو أفعاؿ اإلابدة من دولة ضد رعاايىا الوطنيُت
واليت مل تعد مسألة داخلية وإظلا أاببت مسألة دولية
تتبمل تبعة ادلسؤولية عنها أماـ اجملتمع الدويل ،أو اعتداء
دولة اذباه رعااي دولة أخرى (.)27
أيضا من طبيعة
الثاين :إف إضفاء افة الدولية مستمد ً
ادلصلبة اجلوىرية ادلعتدى عليها ،فاحملافظة على اجلنس
البشري ومحايتو من أي عدواف ابت ؽلثل ىدفًا أساسيًا
للنظاـ القانوين الدويل من حيث أف حياة األفراد سبثل قيمة
عليا ربرص عليها القوانُت الوطنية والدولية على السواء
(.)28
أما فيما يتعلق بدولية ادلتابعة واحملاكمة والعقاب ،فقد
أشارت ادلادة الثانية من اتفاقية منع اإلابدة اجلماعية إىل
أف احملكمة ادلختصة دبباكمة األشخاص ادلتهمُت
ابرتكاب ىذه اجلرؽلة أو أي فعل من األفعاؿ ادلنصوص
عليها فيها ،وىي إما أف تكوف احملاكم ادلختصة يف الدولة
اليت ارتكب الفعل اإلجرامي على إقليمها ،أو زلكمة
جنائية دولية يتم أنشاؤىا ذلذا الغرض ،وىو ما ربقق
إبنشاء احملكمة اجلنائية الدولية دبقتضى نظاـ روما
األساسي لسنة .1998

ادلةحث الثاين

الضماانت واآلليات الدولية والوطنية دلواجهة جرمية
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نظرا ألف جرؽلة اإلابدة اجلماعية من اجلرائم الدولية؛
ً
فإف مكافبتها تتطلب جهود دولية استثنائية تقع على
عاتق اجملتمع الدويل والقضاء الدويل وىذا ما أكدت عليو
اتفاقية منع اإلابدة اجلماعية ،إال أف اكتساب ىذه اجلرؽلة
افة الدولية ال يعٍت أبي حاؿ من األحواؿ أف الدوؿ غَت
معنية بوضع اآلليات الالزمة دلواجهتها والتعهد دبنع
ارتكاهبا أو زلاسبة مرتكبيها؛ لذلك فإف مكافبة جرؽلة
اإلابدة اجلماعية غلب أف يتم على مستويُت علا ادلستوى
الدويل وادلستوى الوطٍت ،وىذا ما سنببثو يف ادلطلب
األوؿ ،أما ادلطلب الثاين فنتناوؿ فيو مواجهة جرؽلة اإلابدة
اجلماعية يف التشريعات العراقية.
ادلطلب األول

اجلهود الدولية والوطنية دلنع جرمية اإلابدة اجلماعية
لقد أانط ميثاؽ األمم ادلتبدة دبجلس األمن واجلمعية
العامة العمل على احلفاظ على األمن والسلم الدوليُت،
وجعل ادلهمة الرئيسية يف ىذا الصدد إىل رللس األمن ،إذ
جاء يف ادلادة ( )1/24من ادليثاؽ( :رغبة يف أف يكوف
العمل الذي تقوـ بو األمم ادلتبدة سريعاً وفعاالً ،يعهد
أعضاء تلك اذليئة إىل رللس األمن ابلتبعات الرئيسية يف
أمر حفظ األمن والسلم الدوليُت ويوافقوف على أف ىذا
اجمللس يعمل انئباً عنهم يف قيامو بواجباتو اليت تفرضها
عليو ىذه التبعات).
كما أكدت اتفاقية منع جرؽلة اإلابدة اجلماعية على
وجوب قياـ الدوؿ أطراؼ االتفاقية ازباذ اإلجراءات
التشريعية الالزمة لتطبيق أحكاـ ىذه االتفاقية (،)29
ولتبقيق ىذا اذلدؼ سعى اجملتمع الدويل إىل إغلاد آليات
وضماانت دلنع جرؽلة إابدة اجلماعية على ادلستويُت الدويل
أتسيسا على ذلك سنتناوؿ يف الفرعُت التاليُت
والوطٍت ،و ً
اجلهود الدولية والوطنية دلكافبة جرؽلة اإلابدة اجلماعية.
الفرع األول

اجلهود الدولية دلنع جرمية اإلابدة اجلماعية

إف إنشاء آليات دولية حلماية حقوؽ اإلنساف يُعد
نقلة نوعية مهمة شهدىا اجملتمع الدويل دبختلف مكوانتو،

وقد ركزت جهود اجملتمع الدويل على آليتُت أساسيتُت دلنع
جرؽلة اإلابدة اجلماعية وادلعاقبة عليها وعلا:
 تقنُت جرؽلة اإلابدة اجلماعية. وجود قضاء دويل خاص حملاكمة مرتكيب جرؽلة اإلابدةاجلماعية.
أوالً :اجلهود الدولية يف رلال تقنني جرمية اإلابدة
اجلماعية:

إف أىم ما توالت إليو اجلهود الدولية يف إطار منع
جرؽلة اإلابدة اجلماعية وادلعاقبة عليها ىو إبراـ اتفاقية
دولية هبذه اجلرؽلة عاـ  ،1948إذ تناولت ىذه االتفاقية
جرؽلة اإلابدة اجلماعية ابلتفصيل وأعطت وافاً دقيقاً
لبياف مفهومها وبينت األفعاؿ اليت تشكل الركن ادلادي
ذلا ،وقد سبق إبراـ ىذه االتفاقية قياـ اجلمعية العامة لألمم
ادلتبدة يف  1946/12/11إبادار قرار تعًتؼ فيو أبف
جرؽلة إابدة اجلنس البشري جرؽلة دولية ،وذلك لتعارضها
مع ما ينكره الضمَت اإلنساين.
اثنياً :جهود القضاء الدويل يف منع جرمية اإلابدة
اجلماعية:

لقد شهد اجملتمع الدويل عدة ذبارب يف رلاؿ إثبات
ادلسؤولية اجلنائية وفرض العقوابت ادلقررة على مرتكيب
جرؽلة اإلابدة اجلماعية بدءاً من احلرب العادلية األوىل ،إذ
ظهرت فكرة إنشاء زلكمة جنائية دولية ،إال أف ىذه
الفكرة مل تتبلور ومل تكرس يف الواقع العملي واستمر الوضع
على ما ىو عليو إىل غاية احلرب العادلية الثانية (.)30
وقد مرت زلاوالت اجملتمع الدويل إبنشاء قضاء دويل
خاص دبعاقبة مرتكيب جرؽلة اإلابدة اجلماعية دبرحلتُت وىي
كاآليت:
ادلرحلة األوىل :إنشاء زلاكم دولية مؤبتة:

عرؼ اجملتمع الدويل بعض احملاكم الدولية ادلؤقتة مت
أنشاؤىا لغرض زلاكمة رلرمي احلرب ومنتهكي حقوؽ
اإلنساف وإابدة اجلنس البشري أُطلق عليها اسم احملاكم
ادلؤقتة أو احملاكم الظرفية؛ وذلك ألف ىذه احملاكم تنتهي
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دبجرد انتهاء الغرض من أنشائها ،وكاف من أبرز ىذه
احملاكم زلكمة نورمبورغ وزلكمة طوكيو.
وفيما يتعلق ابحملكمة العسكرية الدولية بنورمبورغ فقد
مت أنشائها َّإابف احلرب العادلية الثانية عندما ارتكبت
القوات األدلانية جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية يف
البالد اليت احتلتها ،أما فيما يتعلق ابحملكمة العسكرية
الدولية ادلعروفة دببكمة طوكيو فقد مت أنشائها على إثر
القنبلتُت اليت ألقيتا على ىَتوشيما ونكازاكي سنة 1945
حملاكمة مرتكيب رلرمي احلرب (.)31
تقدما إغلابيًا على
ورغم أف ىاتُت احملكمتُت حققتا ً
اعيد القانوف الدويل اجلنائي إذ ساعلتا إبرساء قواعده
وانبثقت عنهما ادلسؤولية الفردية عن اجلرؽلة الدولية بغض
النظر عن مركز الفرد ،إال أف فكرة زلاكمة مرتكيب جرؽلة
اإلابدة اجلماعية يف ضوء ىاتُت احملكمتُت مل تكن واضبة
بصورة جلية كجرؽلة متعارؼ عليها هبذا ادلصطل  ،فهذه
احملاكم مل توضع خصيصاً للمعاقبة على جرؽلة اإلابدة
اجلماعية وإظلا حملاكمة جرائم احلرب واجلرائم ضد
اإلنسانية.
وإذا كانت احملكمتاف الدوليتاف بنورمبورغ وطوكيو أوؿ
احملاكم اجلنائية اليت عاقبت على أفعاؿ تواف أبهنا جرائم
ضد اإلنسانية ،فإف زلكمتا يوغسالفيا السابقة ورواندا علا
أوؿ احملاكم اجلنائية الدولية اليت تعاقب على أفعاؿ اإلابدة
اجلماعية بوافها جرؽلة متفق على ذبرؽلها والعقاب عليها
دوليًا.
وتعتًّب احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة أوؿ
ذبسيدا
زلكمة جنائية دولية مؤقتة أنشأىا رللس األمن
ً
لرغبة اجملتمع الدويل يف متابعة ومعاقبة منتهكي قواعد
القانوف الدويل اإلنساين ،ونظًرا دلا وقع من إابدة دلسلمي
البوسنة واذلرسك يف يوغسالفيا خالؿ فًتة التسعينيات من
هتديدا
القرف ادلاضي من قبل الصرب شلا أاب يشكل ً
لألمن والسلم الدوليُت وأيعع الرأي العادلي على أف ىذا
النزاع يشكل ظلوذج جلرؽلة اإلابدة اجلماعية لفظاعة اجملازر
ادلرتكبة حبق اإلنساف ونية إابدتو ،فقد سعى اجملتمع الدويل

إىل إغلاد زلكمة جنائية دولية سلتصة يف اجلرائم الدولية،
وعلى ىذا فقد أادر رللس األمن القرار رقم ()827
ادلتضمن إنشاء احملكمة بتاريخ  ،1993/2/11وكاف من
اختصاص ىذه احملكمة ابدلعاقبة على ثالثة من اجلرائم
الدولية وىي جرائم احلرب وجرؽلة اإلابدة اجلماعية واجلرائم
ضد اإلنسانية (.)32
وعلى غرار احملكمة ادلشار إليها أعاله أُنشأت احملكمة
اجلنائية لرواندا بقرار من رللس األمن ،وذلك لتجسيد
رغبة اجملتمع الدويل يف قمع اجلرائم ادلرتكبة يف النزاع ادلسل
ادلندلع منطقة الببَتات الكبَتة ،وقد جاء النظاـ األساسي
ذلذه احملكمة متطاب ًقا إىل حد كبَت مع نظاـ زلكمة
يوغسالفيا السابقة ( ،)33حيث أادر رللس األمن القرار
رقم ( )955بتاريخ  8أكتوبر  1994اخلاص إبنشاء
احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا.
وعلى الرغم من الظروؼ اليت استدعت إنشاء
احملكمتُت الدوليتُت ليوغسالفيا ورواندا ،اليت أدت إىل
االستعجاؿ يف إنشائهما والطابع ادلؤقت ذلما إال أف أهنما
سبكنتا من إلقاء الضوء على العديد من العناار ادلتعلقة
جبرؽلة اإلابدة اجلماعية وإزالة الغموض الذي اكتنف
نصوص اتفاقية منع اإلابدة اجلماعية وادلعاقبة عليها ،وىذا
يشكل عامالً إغلابيًا يف مكافبة ىذه اجلرؽلة والوقاية منها.
ادلرحلة الثانية :إنشاء زلاكم دولية دائمة:

إف اآلليات القضائية الدولية دلنع جرؽلة اإلابدة
اجلماعية مل تقتصر على إنشاء احملاكم الدولية ادلؤقتة ،بل
سعى اجملتمع الدويل إىل إغلاد قضاء دويل جنائي دائم
متخصص يف جرؽلة اإلابدة اجلماعية ،وقد تسجد ذلك
يف إنشاء زلكمة العدؿ الدولية اليت اختصت بفض
ادلنازعات الدولية وتفسَت وتطبيق االتفاقات الدولية
وضمنها اتفاقية منع اإلابدة اجلماعية .كما سعى اجملتمع
الدويل إىل إنشاء زلكمة جنائية دولية ذات اختصاص
عادلي تقوـ على أساس محاية حقوؽ اإلنساف من كل
االنتهاكات من خالؿ تطبيق القانوف اجلنائي الدويل على
يعيع ادلتهمُت بغض النظر عن افتهم ومراكزىم ،وىو ما
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ذبسد عمليًا يف نظاـ روما األساسي للمبكمة اجلنائية
الدولية يف سنة  1998ادلختصة دبقاضاة منتهكي أشد
اجلرائم خطورة على اجملتمع الدويل اليت تشمل جرؽلة اإلابدة
اجلماعية (.)34
ويشكل اختصاص زلكمة العدؿ الدولية (ادلتمثل يف
تقرير ادلسؤولية ادلدنية للدولة على إخالذلا ابلتزاماهتا
ابلوقاية والعقاب على جرؽلة اإلابدة اجلماعية) ،واختصاص
احملكمة اجلنائية الدولية (ادلتمثل بتقرير ادلسؤولية اجلنائية
نوعا من التكامل يف
للفرد عن ارتكابو اإلابدة اجلماعية)ً ،
االختصااات بُت ىاتُت اذليئتُت القضائيتُت من حيث
عدـ إفالت مرتكيب ىذه اجلرؽلة من العقاب.
الفرع الثاين

اجلهود الوطنية دلكافحة جرمية اإلابدة اجلماعية

إف مواجهة جرؽلة اإلابدة اجلماعية ومنع وقوعها
وزلاسبة مرتكبيها ال يقع على عاتق اجملتمع الدويل
والقضاء الدويل فقط ،بل غلب أف تتم مواجهة ىذه اجلرؽلة
كذلك من خالؿ اتباع آليات وطنية داخلية ،واليت يقصد
هبا التدابَت اليت يتعُت على كل دولة ازباذىا على ادلستوى
الوطٍت وتستطيع من خالذلا شلارسة مسؤولياهتا دلنع اإلابدة
اجلماعية دبوجب التزاماهتا كأطراؼ يف اتفاقية منع جرؽلة
اإلابدة اجلماعية وادلعاقبة عليها ،وكذلك مسؤولياهتا يف
الوقاية منها كأطراؼ يف ادلعاىدات الدولية األخرى ذات
الصلة والًّبوتوكوالت اإلقليمية ،من خالؿ وضع
اسًتاتيجية وطنية منسقة للوقاية من ىذه اجلرائم.
ولتبقيق تلك االلتزامات من قبل اجلهات الوطنية
يتعُت عليها العمل على تعزيز حقوؽ اإلنساف ومحايتها
كوسيلة لبناء قدرة اجملتمع على مواجهة االنتهاكات واسعة
النطاؽ حلقوؽ اإلنساف ،وتعزيز مبادرات منع خطاب
الكراىية وادلمارسات اليت ربرض على العنصرية والتمييز
الديٍت ،وتطوير الًّبامج التثقيفية بشأف حقوؽ اإلنساف
ونشر ثقافة السالـ ،ووضع آليات زللية للمشاركة
السياسية ابلسبل السلمية ،ومنع ومعاقبة التعذيب وغَته
من ضروب ادلعاملة القاسية أو الالإنسانية أو ادلهينة،

وتقدمي الدعم ادلادي والرمزي لضبااي االنتهاكات اجلسيمة
حلقوؽ اإلنساف اليت ارتكبتها الدولة أو شجعتها أو
تغاضت عنها (.)35
كما يتعُت على اذليئات واجلهات ادلختصة يف كل
دولة العمل على بناء القدرات الالزمة من أجل منع جرؽلة
اإلابدة اجلماعية وجرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية
والتصدي ذلا من خالؿ تنمية اخلًّبات الوطنية وربقيق
التنمية االقتصادية والعدالة والضماانت الكافية لعدـ تكرار
جرؽلة اإلابدة اجلماعية ( ،)36وقد شددت اتفاقية منع
اإلابدة اجلماعية على كافة الدوؿ ذبنب وقوع جرائم
اإلابدة اجلماعية وأوات ابتباع السبل والوسائل اليت ؽلكن
من خالذلا ذبنب تكرارىا.
وقد اعتمدت عدة دوؿ آليات تشريعية وتنفيذية
وقضائية استطاعت من خالذلا إغلاد حلوؿ ومعاجلات
تفاداي دلنع وقوعها ،من خالؿ تبٍت
ذلذه األفعاؿ
ً
التشريعات الالزمة لضماف تنفيذ اتفاقية منع اإلابدة
اجلماعية على الصعيد الوطٍت ،وعلى سبيل ادلثاؿ اعتمدت
قًّبص بعد التصديق على اتفاقية منع اإلابدة اجلماعية يف
خااا ينص على أف "من يرتكب أايً
عاـ ً 1982
قانوان ً
من أعماؿ اإلابدة اجلماعية ادلبينة يف ادلادة الثانية من
االتفاقية أو أايً من األفعاؿ الواردة يف ادلادة الثالثة من
االتفاقية يكوف مذنباً ابرتكاب جناية وقد يلقى عقوبة
السجن ادلؤبد يف حاؿ إدانتو" (.)37
وعلى مستوى اإلجراءات التنفيذية فقد ازبذت
عددا من اخلطوات لتعزيز قدرهتا على
الوالايت ادلتبدة ً
منع أفعاؿ اإلابدة ،مشلت إنشاء آلية داخلية لتنسيق جهود
منع أفعاؿ اإلابدة عًّب اإلدارات احلكومية ،شلا يعزز يعع
وربليل ادلعلومات االستخبارية ذات الصلة ويوسع من
نطاؽ جهودىا الدبلوماسية الثنائية وادلتعددة األطراؼ
للتعرؼ على اإلشارات التبذيرية وتنسيق االستجابة ،كما
تعمل الوالايت ادلتبدة أيضاً على تعزيز أدوات التدريب
والتثقيف للدبلوماسيُت وخًّباء التنمية من أجل ربسُت
قدرهتم على ربديد احلاالت واالستجابة ذلا بسرعة وفعالية
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(.)38
كما ابدرت حكومة ىنغاراي إبنشاء مركز بودابست
دلنع اإلابدة اجلماعية والفظائع اجلماعية على الصعيد
الدويل يف عاـ  ،2010وتًتكز أنشطة ادلركز على التعزيز
الفعاؿ لثقافة منع النزاع وإضفاء طابع مؤسسي على
جوانب ادلنع يف اتفاقية منع جرؽلة اإلابدة اجلماعية ،ويركز
ادلركز على سد الفجوة بُت اإلنذار ادلبكر والتبرؾ ادلبكر،
ووضع وتطبيق نظاـ دعم متكامل لإلنذار واالستجابة،
وربقيق توافق اآلراء السياسية بشأف ازباذ إجراءات يف
الوقت ادلناسب ،وادلساعدة يف تنمية قدرات اجملتمع الدويل
على منع اإلابدة اجلماعية (.)39
أيضا وعلى مستوى اإلجراءات التنفيذية الوطنية مت
ً
أتسيس اللجنة الوطنية يف تنزانيا ( )TNCيف فًّباير عاـ
استنادا إىل بروتوكوؿ منع اإلابدة اجلماعية وجرائم
2012
ً
احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية وادلعاقبة عليها ويعيع أشكاؿ
التمييز( ،)ICGLRشلا غلعلها أوؿ دولة عضو يف ىذا
الًّبتوكوؿ ،وقد أعطت احلكومة األولوية لتشكيل جلنة
ابلنظر إىل اتريخ البالد ابلتوترات الدينية والنزاعات
الداخلية ،وتركزت اسًتاتيجيات منع اإلابدة اجلماعية من
خالؿ تعزيز التعاوف والتعايش السلمي بُت الدايانت
ادلختلفة ،وتقوية الوحدة الوطنية والتماسك االجتماعي
والتنمية ادلستدامة ،وبناء النظم السياسية ونظم احلكم على
مبادئ الشفافية وادلساءلة وإقامة العدؿ ،والقضاء على
احملسوبية والتمييز والظلم يف ادلؤسسات الوطنية ،وكذلك
إنشاء مركز وطٍت للصراعات ادلبكرة للتبذير واالستجابة
ادلبكرة يكوف اذلدؼ منو بناء إطار فعاؿ لتبادؿ ادلعلومات
واالتصاالت ،واالستفادة من التقنيات ادلتاحة بُت احلكومة
واجلهات الفاعلة غَت احلكومية (.)40
أما على مستوى اإلجراءات القضائية الوطنية دلواجهة
جرؽلة اإلابدة اجلماعة ،فقد ابدرت الكثَت من الدوؿ وعلى
وجو اخلصوص الدوؿ األوروبية إىل ازباذ آليات قضائية
دلتابعة وزلاكمة مرتكيب ىذه اجلرؽلة ،ففي فرنسا مت إنشاء
زلكمة حملاسبة مرتكيب جرؽلة اإلابدة اجلماعية ،ومثاؿ ذلك

قضية (كالوس ابريب) أحد النازيُت األدلاف والذي أهتم
ابرتكاب جرائم إابدة ضد السكاف ادلدنيُت ،وحكم عليو
ابلسجن مدى احلياة وىي أقصى عقوبة يقضي هبا قانوف
العقوابت الفرنسي.
ويف سويسرا حكمت احملكمة ادلختصة ابلسجن ادلؤبد
على مسؤوؿ زللي يف رواندا عن جرائم اإلابدة والتبريض
عليها بتاريخ .1999/4/30
كذلك يف إسبانيا حكم القضاء يف قضية جنراؿ كاف
ئيسا للشيلي سنة  1971بعد عملية انقالبية اغتاؿ فيها
ر ً
آالؼ ادلعارضُت لو ،إذ استند القضاء اإلسباين يف ذلك
إىل مبدأ االختصاص الدويل للمباكم اإلسبانية فيما ؼلص
جرائم اإلابدة والتعذيب (.)41
ادلطلب الثاين

مواجهة جرمية اإلابدة اجلماعية يف التشرياعات الاعرابية
إف حظر جرؽلة اإلابدة اجلماعية ومنع وقوعها ومعاقبة
مرتكبيها قاعدة عادية من قواعد القانوف الدويل ،بل ىي
قاعدة آمرة ومبدأ جوىري لو األسبقية العليا ويوجب على
كل دولة أف تضمن منع وقوع ىذه اجلرؽلة على مواطنيها
أو مواطٍت دولة أخرى.
وغلب أف يبدأ منع جرائم اإلابدة اجلماعية بوضع أطر
نظرا ألف
قانونية مالئمة حلماية حقوؽ اإلنساف وتعزيزىا؛ ً
تلك اجلرائم ىي أشكاؿ متطرفة من انتهاكات حقوؽ
اإلنساف ،وعليو فإف التصديق على معاىدات حقوؽ
اإلنساف الدولية وتنفيذىا دبا يف ذلك اتفاقية منع جرؽلة
اإلابدة اجلماعية وادلعاقبة عليها ،ينبغي أف يكوف يف اميم
االسًتاتيجيات الوطنية دلنع وقوع اجلرائم الدولية.
وىذا ما أكدت عليو اتفاقية منع جرؽلة اإلابدة
اجلماعية وادلعاقبة عليها ،إذ ألزمت الدوؿ أطراؼ االتفاقية
ابزباذ اإلجراءات التشريعية الالزمة لتطبيق أحكاـ ىذه
االتفاقية ،وبصفة خااة أف يُنص يف تشريعاهتا على
العقوابت اجلنائية الكفيلة دبعاقبة كل من يرتكب جرؽلة
إابدة اجلنس البشري أو أي فعل من األفعاؿ ادلنصوص
عليها يف ادلادة الثالثة من ذات االتفاقية(.)42

448
n_th20@yahoo.com

مجلة جامعة دهوك ،المجلد ،42 :العدد( 1 :العلوم االنسانية واالجتماعية) ،ص ( 4242 ،459-438عدد خاص)
المؤتمر العلمي الدولي الثاني حول اإلبادة الجماعية /مركز دراسات اإلبادة الجماعية ،جامعة دهوك 28 –27كانون الثاني 4242

وقد انضم العراؽ إىل اتفاقية منع جرؽلة اإلابدة
اجلماعية دبوجب القانوف قانوف رقم ( )11لسنة 1958
ونُشر ىذا القانوف جبريدة الوقائع العراقية ادلرقمة ()4108
بتاريخ  ،1958/3/3وىذا االنضماـ يوجب على العراؽ
االلتزاـ دبا ورد يف بنود االتفاقية ال سيما نص ادلادة الواردة
ذكرىا آن ًفا ،اليت ألزمت يعيع األطراؼ ازباذ اإلجراءات
التشريعية الالزمة دلواجهة جرؽلة اإلابدة اجلماعية ،كما
يًتتب على ىذا االلتزاـ ضماف ادلساءلة عن انتهاكات
حقوؽ اإلنساف وجرائم االنتهاكات ادلاضية وتعزيز
مصداقية وقدرة ادلؤسسات ادلعنية وبناؤىا على أسس
لتكوف مسؤولة عن محاية األفراد ،وىذا يستلزـ توفَت
الضماانت اليت تستند على ادلبادئ والقيم الدؽلقراطية
واحلكم الرشيد وسيادة القانوف.
وبناء على ما تقدـ فإف اآلليات والضماانت القانونية
اليت غلب اتباعها دلواجهة جرؽلة اإلابدة اجلماعية تتبدد يف
ثالثة زلاور وىي كاآليت:
أوال :اجملال التشرياعي:

تُعد أفعاؿ جرؽلة اإلابدة اجلماعية قدؽلة قدـ البشرية،
إذ شهدت العصور ادلختلفة أبشع اور ذلذه اجلرؽلة وذلك
إبابدة اجلماعات الدينية والقومية واإلثنية بقتلهم وتفريقهم
وتعذيبهم كالً أو جزءًا ،وقد استمر ىذا احلاؿ فًتات
طويلة دوف ذبرمي ذلذه األفعاؿ دوليًا داخليًا إىل أف تطور
احلاؿ داخليًا ،حيث جرمت التشريعات الداخلية للدوؿ
أفعاؿ اإلابدة وحددت العقوابت ادلناسبة ذلا ،واستمر
معاجلة ىذه األفعاؿ داخليًا إىل أف شعر اجملتمع الدويل
خبطورة ىذه األفعاؿ متخ ًذا خطوات سريعة ومتزنة لتجرمي
وزلددا من خالؿ اتفاقية منع جرؽلة اإلابدة
فعل اإلابدة
ً
اجلماعية األفعاؿ اليت تشكل ىذه اجلرؽلة والعقوابت
ادلناسبة ذلا بنصوص واضبة ( ،)43مث أاب ذبرمي أفعاؿ
اإلابدة مقننًا يف القوانُت الوطنية للدوؿ اليت انضمت لتلك
االتفاقية اليت تضمنت ضماانت قانونية حلماية اجلماعات
اإلنسانية من خالؿ قياـ الدوؿ ابزباذ اخلطوات التشريعية
الكافية دلواجهة خطر ىذه اجلرؽلة.

وتتخذ آليات ادلواجهة جلرؽلة اإلابدة اجلماعية يف اجملاؿ
التشريعي عدة مظاىر أعلها:

 .0جترمي جرمية اإلابدة اجلماعية يف الدستور والقوانني:

انبثقت فكرة ذبرمي أفعاؿ اإلابدة اجلماعية دولياً استناداً
إىل القاعدة اجلنائية القائلة" :ال جرؽلة وال عقوبة إال
بنص" ،حيث إف ذبرمي األفعاؿ دوليًا غلب أف ؼلضع لنص
جنائي دويل وابلتايل ال ؽلكن اعتبار الفعل رلرماً دولياً إال
إذا نص عليو بشكل مباشر يف االتفاقيات وادلعادات
الدولية (.)44
وتثبت شرعية ذبرمي أفعاؿ اإلابدة اجلماعية يف
التشريعات الوطنية وف ًقا لقد لنص ادلادة التاسعة من اتفاقية
منع جرؽلة اإلابدة اجلماعية وادلعاقبة عليها ،إذ ألزمت يعيع
الدوؿ األطراؼ  -طب ًقا لدستور كل دولة -ازباذ التدابَت
التشريعية الالزمة لضماف إنفاذ أحكاـ االتفاقية.
وفيما يتعلق بتجرمي جرؽلة اإلابدة اجلماعية يف
التشريعات العراقية فإف دستور العراؽ لسنة  2005مل
يتضمن إشارة ارػلة إىل مصطل اإلابدة اجلماعية أو
إابدة اجلنس البشري ،ولكن ؽلكن أف يستفاد ضمناً على
ذلك شلا ورد يف الديباجة ونص ادلادتُت ( )14و()37
منو ،إذ وردت بعض اإلشارات إىل اجلرائم واالنتهاكات
ضد اإلنساف ،وإقرار ضماانت مهمة لكل فرد يف مواجهة
ذلك من خالؿ ادلساواة أماـ القانوف وربرمي التمييز بسبب
اجلنس أو العرؽ أو القومية أو الدين أو ادلذىب وغَت
ذلك.
إذ نصت ادلادة ( )14منو على أف( :العراقيوف
متساووف أماـ القانوف دوف سبيي ٍز بسبب اجلنس أو العرؽ
أو القومية أو األال أو اللوف أو الدين أو ادلذىب أو
ادلعتقد أو الرأي أو الوضع االقتصادي أو االجتماعي).
أما ادلادة ( )37فقد نصت على أف( :حرية اإلنساف
وكرامتو مصونة ،وال غلوز توقيف أحد أو التبقيق معو إال
دبوجب قرا ٍر قضائي ،وػلرـ يعيع أنواع التعذيب النفسي
واجلسدي وادلعاملة غَت اإلنسانية ،وال عًّبة أبي اعًتاؼ
انتزع ابإلكراه أو التهديد أو التعذيب ،وللمتضرر ادلطالبة
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ابلتعويض عن الضرر ادلادي وادلعنوي الذي أاابو وفقاً
للقانوف ،وتكفل الدولة محاية الفرد من اإلكراه الفكري
والسياسي والديٍت).
ورغم أعلية ما ورد من ضماانت يف النصوص
الدستورية ادلذكورة آن ًفا ،إال أنو كاف األوىل ابدلشرع العراقي
أف يستخدـ عبارة أكثر داللة من خالؿ ذبرمي أي فعل
خطرا على حقوؽ اإلنساف دبا يف ذلك األفعاؿ
يشكل ً
اليت تشكل الركن ادلادي جلرؽلة اإلابدة اجلماعية اليت
أشارت إليها ادلادة الثانية والثالثة من اتفاقية منع جرؽلة
اإلابدة اجلماعية وادلعاقبة عليها.
أما فيما يتعلق ابلتشريعات العادية فلم يوجد
قانوف زلدد يعاجل جرؽلة اإلابدة اجلماعية بشكل خاص،
ابستثناء قانوف احملكمة اجلنائية العراقية العليا رقم ()10
لسنة  2005ادلعدؿ ،الذي حدد اختصاص احملكمة
ومنها جرؽلة اإلابدة اجلماعية ،فنصت نصت ادلادة ()11
منو على األفعاؿ اليت تشكل الركن ادلادي ذلذه جلرؽلة،
حيث تبٌت ادلشرع العراقي يف التجرمي األفعاؿ اليت أوردهتا
اتفاقية منع جرؽلة اإلابدة اجلماعية وجعلتها من اختصاص
احملكمة.
كما ادرت بعض القرارات من رللس الوزراء دلعاجلة
حاالت االنتهاكات واجلرائم اليت ارتكبها تنظيم داعش
خالؿ السنوات األخَتة ،كقرار رللس الوزراء رقم ()92
لسنة  2014ادلتضمن اعتبار ما تعرض لو مكوانت
الشعب العراقي على يد عصاابت داعش جرؽلة إابدة
يعاعية ،والقرار رقم ( )4لسنة  2015ابعتبار مذحبة
سجن ابدوش جرؽلة إابدة يعاعية ،والقرار رقم ()126
لسنة  2015ابعتبار جرائم داعش ضد الشعب العراقي
جرائم إابدة يعاعية ،كما تبٌت اجمللس الوطٍت إلقليم
كوردستاف موق ًفا تشريعيًا دلواجهة جرؽلة اإلابدة اجلماعية
نتج عنو القرار رقم ( )2لسنة  2008ادلتضمن إعالف
اجلرائم ادلرتكبة ضد الشعب الكوردي يف العراؽ جرائم
إابدة يعاعية (جينوسايد) وجرائم ضد اإلنسانية وجرائم
حرب.

 .0شرعية الاعقوابت احملددة الرتكاب جرمية اإلابدة
اجلماعية:

يرتبط العقاب ابلتجرمي سباـ االرتباط ،إذ ال جرؽلة
بدوف عقوبة؛ ولذلك فإف العقوبة أتخذ وافها القانوين
من كوهنا ادلقابل للواقعة اليت غلرمها القانوف ،إذ يتمثل
زلتوى ومضموف العقوبة يف إحلاؽ األذى ابجلاين إما يف
حريتو أو مالو أو كالعلا معا تطبيقيًا دلبدأ شرعية اجلرائم
والعقوابت ،وبناء على ادلبدأ السابق فإف اجلرؽلة والعقوبة
تربطهما عالقة سببية تفرضها مبادئ العدؿ ،ويلزـ القانوف
ابحًتامها ومراعاهتا؛ ألف ىذه العالقة من إنتاج ادلشرع
اجلنائي الذي يعطي للدولة حق الردع العاـ واخلاص وفق
مبدأ ادلشروعية (.)45
وتقوـ العقوبة يف اجملاؿ التشريعي على أربعة عناار
وىي:
أ -ادلضموف :ويتمثل يف العقوبة اليت سبس دبصاحل احملكوـ
عليو ،فتنقص من حريتو الشخصية أو حقوقو ادلالية.
ب -السبب :ولكي يتم تطبيق العقوبة على اجلاين من
طرؼ الدولة فال بد من ارتكاب أحد األفعاؿ ادلكونة
للركن ادلادي جلرؽلة اإلابدة اجلماعية تكوف ىي السبب يف
احلكم عليو ابلعقاب أو التدابَت االحًتازية ادلالئمة.
ت -احملل :إذ ال جرؽلة بدوف فاعل ذلا ،حبيث ال غلوز
احلكم إال على من ارتكب اجلرؽلة عمال دببدأ شخصية
العقوابت (.)46
وابلرجوع إىل التشريعات العراقية  -وقد بينا ساب ًقا أف
ادلشرع العراقي مل يعاجل جرؽلة اإلابدة اجلماعية دبوجب
قانوف خاص -ابستثناء قانوف احملكمة اجلنائية العراقية
العليا رقم ( )10لسنة  2005ادلعدؿ ،وابستقراء نصوص
ىذا القانوف نالحظ أف ادلادة (/24أوالً) منو نصت على
اعتماد العقوابت ادلنصوص عليها يف قانوف العقوابت رقم
( )111لسنة  1969عدا عقوبة السجن ادلؤبد اليت سبتد
مدى حياة احملكوـ عليو ،كما نصت الفقرة (اثنيًا) من
نفس ادلادة على أف اجلرائم ادلنصوص عليها يف ادلادة
( )14من القانوف تسري عليها العقوابت ادلنصوص عليها
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يف قانوف العقوابت والقوانُت العقابية األخرى.
(خامسا) من نفس ادلادة فقد بينت أنو:
أما الفقرة
ً
"عند ربديد احملكمة عقوبة أية جرؽلة منصوص عليها يف
ادلواد( 11و 12و )13من ىذا القانوف اليت ال يوجد ذلا
ما ؽلاثلها يف القانوف العراقي ،فإف احملكمة أتخذ بنظر
االعتبار عوامل معيّنة مثل خطورة اجلرؽلة والظروؼ
الشخصية للمداف اسًتشاداً ابلسوابق القضائية وعقوابت
احملاكم اجلنائية الدولية يف ىذا اجملاؿ" ،ووفقاً لنص ادلادة
( )11فإف جرؽلة اإلابدة اجلماعية مشمولة هبذا احلكم
القانوين.
أما الفقرتُت ( 6و )7فقد تضمنتا النص على عقوبة
ادلصادرة ،حيث جاء يف الفقرة (( :)6حملكمة اجلناايت أف
متبصلة
أتمر دبصادرة أي أاوؿ أو شلتلكات أو عائدات
ّ
مباشرة أو بصورة غَت مباشرة من جرؽلة دوف اإلضرار
ابألطراؼ الثالثة احلسنة النية) ،والفقرة ( )7نصت على
أف( :حملكمة اجلناايت مصادرة أي مادة أو بضاعة ػلرمها
القانوف بصرؼ النظر عما إذا كانت القضية أو الدعوى
قد أغلقت أو انقضت ألي سبب قانوين وفقا ألحكاـ
ادلادة  307من قانوف أاوؿ احملاكمات اجلزائية).
 .3عدم منح حصانة دستورية أو بانونية دلن يرتكب

جرمية اإلابدة اجلماعية:

إف األفعاؿ اإلجرامية ادلكونة جلرؽلة اإلابدة اجلماعية
يعاقب عليها القانوف الدويل سواء من خالؿ ربقق فعل
اإلابدة فعليًا أو ابلتآمر على أو التبريض ادلباشر والعلٍت
على ارتكاهبا ،أو زلاولة ارتكاهبا أو االشًتاؾ فيها،
ويتعرض مرتكبوىا للمسؤولية القانونية وادلالحقة القضائية
كل شخص بغض النظر عن منصبو ومكانتو السياسية أو
الوظيفية ،كما أف ىذه اجلرؽلة ال تسقط دبرور الزماف؛
لذلك فإف إنكار اإلابدة اجلماعية واإلفالت من العقاب
ؽلهداف الطريق أماـ ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية ،ويف
ضوء اتفاقية عدـ تقادـ جرائم احلرب واجلرائم ادلرتكبة ضد
اإلنسانية لسنة  1968غلب أف يتكاتف اجملتمع الدويل
من أجل اإلقرار حباالت اإلابدة اجلماعية اليت وقعت يف

ادلاضي وإدانتها ومعاقبة مرتكبيها ،وأف يتعاوف يف جهوده
الرامية إىل منع حدوث حاالت إابدة يعاعية يف ادلستقبل.
وقد أشار قانوف احملكمة اجلنائية العليا رقم ( )10لسنة
 2005ذلذه الضمانة ،حيث نصت ادلادة (/15اثلثًا)
على أف الصفة الرمسية اليت ػلملها ادلتهم ال تعد سببًا
معفيًا من العقاب أو سلف ًفا للعقوبة.
 .4عدم جواز االعتداد ابزدواج اجلنسية دلرتكيب اجلرمية
للتهرب من ادلسؤولية:

نظرا خلطورة جرؽلة اإلابدة اجلماعية كوهنا تطاؿ
ً
اجلماعة البشرية فإف مرتكيب ىذه اجلرؽلة غلب أف ؼلضعوف
للمساءلة القانونية وادلالحقة القضائية مهما كاف موقعهم
يف الدولة ،وسواءً كانوا شلن ػلملوف جنسية الدولة اليت
وقعت فيها اجلرؽلة أو ػلملوف جنسية أخرى ،إف جرؽلة
اإلابدة اجلماعية اكتسبت الصبغة الدولية بكل مفاالها
وخرجت عن النطاؽ الداخلي للمسؤولية وأاببت جرؽلة
دولية يتبمل اجملتمع الدويل مسؤولية القضاء عليها
ومكافبتها ،وابلتايل نزعت ىذه اجلرؽلة طابعها الداخلي
ولبست الطابع الدويل من اتريخ إقرار اتفاقية جرؽلة اإلابدة
اجلماعية (.)47

اثنياً :اجملال التنفيذي:

يتكوف ىذا اجلانب من شقُت ،أحدعلا موضوعي
يتناوؿ األسس الواجب مراعاهتا وازباذ التدابَت االحًتازية
وهتيئة القدرات الالزمة ،واآلخر إجرائي يبُت اإلجراءات
الواجب إتباعها دلواجهتها دلوجهة جرؽلة اإلابدة اجلماعية،
وؽلكن ربديد بعض اآلليات يف ىذا اجملاؿ أعلها:

 .0اتةاع آليات الكشف ادلةكر لتقييم ادلخاطر
والتخطيط دلواجهتها:

يقصد ابإلنذار أو الكشف ادلبكر يعع البياانت
وربليلها ابستخداـ أدوات ووسائل الوقاية من اجلرائم ،من
أجل الكشف عن أظلاط الضعف وتنبيو السلطات
ادلختصة حبيث تكوف قادرة على ازباذ ادلسار ادلواى بو
يف وقت مبكر عمل دلواجهة أي فعل إجرامي.
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ولنجاح ىذه اآللية يتعُت إنشاء مركز وطٍت لغرض
الكشف ادلبكر عن أي سلوؾ مثَت الشكوؾ وادلخاوؼ
والتبذير منها واالستجابة ادلبكرة دلواجهتو ،ويتم ذلك من
خالؿ بناء إطار فعاؿ لتبادؿ ادلعلومات واالتصاالت،
واالستفادة من التقنيات ادلتاحة بُت احلكومة واجلهات
الفاعلة غَت احلكومية ،ففي أورواب يعد نظاـ اإلنذار ادلبكر
للنزاعات الذي مت إنشاؤه عاـ  2017أداة مهمة وفعالة
إلدارة ادلخاطر ذات الصلة ابجلرائم ضد اإلنسانية ،حيث
يعمل على ربديد وتقييم أولوايت ادلواقف ادلعرضة خلطر
النزاع العنيف يف مرحلة مبكرة (.)48
ورغم ىذا أعليتو التدبَت اإلجرائي ودوره الكبَت يف ادلنع
والوقاية من جرؽلة اإلابدة اجلماعية أو احلد منها قدر
اإلمكاف إال أنو مل يتم اعتماده يف العراؽ ،مع أف أغلب
الدوؿ اليت شهدت جرائم اإلابدة اجلماعية وجرائم ضد
اإلنسانية اتبعت ىذا النظاـ وجعلتو ضمن اسًتاتيجيات
مواجهة ىذه اجلرؽلة ،فهو يعمل على تقييم سلاطر اإلابدة
اجلماعية وغَتىا من اجلرائم الفظيعة ،ويوفر ربديد ادلخاطر
يف مرحلة مبكرة فراة لوضع اسًتاتيجيات ادلنع الفعالة
قبل وقت كاؼ من تصاعد احلالة إىل درجة تصب معها
أكثر كلفة وأاعب يف االحتواء.

 .0تدويل أفاعال اإلابدة اجلماعية:

تتميز اتفاقية منع جرؽلة اإلابدة اجلماعية أبف ذلا افة
آمرة دبوجب أحكاـ القانوف الدويل ،وىذه الصفة اآلمرة
ألحكاـ االتفاقية تشمل يعيع الدوؿ سواءً كانت موقعة
عليها أو غَت موقعة؛ ألف أحكاـ ىذه االتفاقية تعاجل
موضوع خطَت يعم األسرة الدولية أبكملها وهتم يعيع
الدوؿ واجلماعة البشرية ،وقد َّ
شكل ىذا ادلوضوع ضمانة
مهمة لكل اجلماعات البشرية؛ ألف أحكاـ االتفاقية دبثابة
قانوف أعلى ػلكم يعيع الدوؿ يف موضوع محاية اجلماعات
اإلنسانية (.)49

 .3الرتكيز على التاعليم ونشر الوعي والثقافة لدى
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اجملتمع:
مهما يف منع اإلابدة
ؽلكن للتعليم أف يلعب ً
دورا ً

اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية ،وذلك من خالؿ تعزيز
ثقافة االحًتاـ واالندماج يف اجملتمع ،وفهم أكًّب لقيمة
التنوع واحًتامو وغرس ىذه األفكار يف الشباب ليساىم يف
خلق رلتمع ينبذ العنف واجلرائم ،وللقياـ بذلك ينبغي أف
تعكس النظم التعليمية التنوع االثٍت والوطٍت والثقايف
للمجتمعات وأف تقدـ مثاالً على الشموؿ يف سياساهتا،
كما ينبغي اعتماد وتنفيذ مناىج وطرؽ تدريس تؤكد على
احًتاـ التنوع وادلساواة يف ادلواطنة وأعلية حقوؽ اإلنساف ال
سيما عدـ التمييز (.)50
لذلك من الضروري اعتماد برامج لتعليم حقوؽ
نظرا ألف احًتاـ حقوؽ
اإلنساف يف ادلدارس واجلامعات ً
اإلنساف ىو جوىر منع اإلابدة اجلماعية؛ فإف ىذه الًّبامج
تساىم بشكل عاـ يف اجلهود الوطنية دلنع تلك اجلرائم،
وىناؾ عناار زلددة تستبق إدراجها يف مناىج حقوؽ
اإلنساف أعلها مكافبة العنصرية ،وكيفية مواجهة التعصب
واالضطهاد وتعزيز الثقافة اخلالية من الكراىية وذبرمي
التعصب الديٍت والتكفَت.
كما غلب عقد برامج تثقيفية وندوات يف ادلدارس
واجلامعات ،وذلك لزايدة الوعي ابدلفهوـ األوسع لإلابدة
اجلماعية واتفاقية األمم ادلتبدة دلنع جرؽلة اإلابدة اجلماعية
وادلعاقبة عليها.
 .4تنظيم ادلؤمترات والندوات الاعلمية:

إف قياـ اجلهات الرمسية وادلؤسسات العلمية والثقافية
ومنظمات اجملتمع ادلدين بتنظيم ادلؤسبرات والندوات والعمل
على عقدىا خالؿ فًتات متعاقبة من أجل تقدمي
الدراسات وادلعاجلات واحللوؿ جلرائم اإلابدة اجلماعية اليت
مرت هبا األمم يف الفًتات ادلاضية لو دور كبَت يف الوقاية
من تلك اجلرائم ،إذ يساعد ذلك يف تثقيف اجملتمع
وتذكَته ابلواجب اجلماعي ادلتمثل يف (أال ػلدث ذلك
أبداً) ،وىذا ما دأبت إليو اجلهات الرمسية وبعض
اجلامعات يف إقليم كوردستاف اليت أخذت على عاتقها
تنظيم ادلؤسبرات الدورية وعقد الندوات العلمية للتذكَت
جبرائم اإلابدة اجلماعية وتقدمي الببوث العلمية والتوايات

n_th20@yahoo.com

مجلة جامعة دهوك ،المجلد ،42 :العدد( 1 :العلوم االنسانية واالجتماعية) ،ص ( 4242 ،459-438عدد خاص)
المؤتمر العلمي الدولي الثاني حول اإلبادة الجماعية /مركز دراسات اإلبادة الجماعية ،جامعة دهوك 28 –27كانون الثاني 4242

ادلتمخضة عنها ،إال أننا مل نرى تنظيم ىكذا مؤسبرات أو
ندوات يف ابقي أضلاء العراؽ لببث آاثر جرائم اإلابدة
اجلماعية اليت تعرضت ذلا بعض ادلكوانت.

 .5إنشاء مراكز حبوث ودراسات خاصة جبرائم اإلابدة
اجلماعية:

تتخذ بعض الدوؿ تدابَت سلتلفة لزايدة الوعي جبرائم
اإلابدة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية واالنتهاكات
اجلسيمة حلقوؽ اإلنساف ،وقد أشار ادلبدأ الثالث من
اجملموعة احمل ّدثة من مبادئ محاية حقوؽ اإلنساف وتعزيزىا
إىل أف" :معرفة الناس بتاريخ اضطهادىم جزء من تراثو،
وعليو غلب ضمانو ابلتدابَت ادلناسبة يف الوفاء بواجب
الدولة يف احلفاظ على احملفوظات وغَتىا من األدلة
ادلتعلقة ابنتهاكات حقوؽ اإلنساف والقانوف اإلنساين
وتيسَت معرفة تلك االنتهاكات ،وغلب أف هتدؼ ىذه
التدابَت إىل احلفاظ على الذاكرة اجلماعية من االنقراض".
وقد أشار إىل ىذا اإلجراء القرار رقم ( )2لسنة
 2008الصادر عن اجمللس الوطٍت لكوردستاف العراؽ
ادلتضمن اعتبار اجلرائم ادلرتكبة ضد الشعب الكوردي يف
العراؽ جرائم إابدة يعاعية (جينوسايد) وجرائم ضد
اإلنسانية وجرائم حرب ،وقرار احملكمة اجلنائية العراقية
العليا ادلرقم (/1ج )2006/2يف (،)2007/6/24
حيث أوجب على حكومة اإلقليم إنشاء مركز عاـ وموحد
للتوثيق والدراسات والببوث اخلااة جبرائم اجلينوسايد
واجلرائم ضد اإلنسانية ادلرتكبة ضد شعب كوردستاف
وتوعية وتذكَت أبناء كوردستاف بتلك اجلرائم وما حلق هبذا
الشعب من ويالت وإغلاد التواال بُت ىذا اجليل
واألجياؿ القادمة وتطوير ادلواد الدراسية يف ادلناىج
ادلدرسية هبذا اخلصوص.
 .6إصالح بطاع األمن وجاعلو أداة مهمة دلنع
االنتهاكات عند التخطيط ذلا وتنفيذىا:

إف العدالة اجلنائية ال ؽلكن أف تتبقق دوف إاالحات
جوىرية تشمل ادلؤسسات واألطراؼ ذات العالقة ،وأعلها
ادلؤسسة األمنية اليت غلب أال تكوف مؤسسة قمع بيد

السلطات التنفيذية ،وإظلا ينبغي أف سبارس دورىا يف تطبيق
القانوف وضماف ربقيق العدالة ،ىذا مهم بشكل خاص
يف رلتمعات ما بعد الصراع اليت تنتقل من فًتة العنف إىل
رلتمع قائم على سيادة القانوف وادلساءلة.

اثلثاً :اجملال القضائي:

يتكوف اجلانب القضائي يف رلاؿ جرؽلة اإلابدة
اجلماعية من شقُت ،أحدعلا موضوعي يتناوؿ األسس
الواجب اتباعها عند تطبيق العقوابت ادلقررة جلرؽلة اإلابدة
اجلماعية ،واآلخر إجرائي يتناوؿ إثبات حق الضبااي يف
معاقبة مرتكيب ىذه اجلرائم وإجراءات تطبيق العقوابت
وتنفيذىا ،وتعويضهم أو تعويض أىليهم.
ويعتًّب القاضي اجلنائي وحده ادلسؤوؿ عن اختيار
العقوبة وفق اإلجراءات ادلنظمة للخصومة اجلنائية ،ىدفو
يف ذلك إثبات حق الدولة يف العقاب وتطبيق العقوابت
بوسائل عادلة ،فاحملكمة ىنا يكمن دوره يف تطبيق القانوف
ربت رقابة ىيئة قضائية عليا ،حىت ال يتعسف يف
استعماؿ احلق ربت ذريعة السلطة التقديرية للقضاء ،وىذه
الرقابة العليا من شأهنا أف تعطي ضمانة مهمة حلماية
ادلتقاضُت من التجاوزات والتعسفات القضائية (.)51
وعليو فإف مالحقة مرتكيب اإلابدة اجلماعية وجرائم
احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية وإخضاعهم حملاكمة جنائية
أماـ زلكمة عادلة تُعد مسؤولية وطنية يف ادلقاـ األوؿ،
والدولة ملزمة دبراعاة ىذا االلتزاـ القانوين دبوجب اتفاقية
منع جرؽلة اإلابدة اجلماعية وادلعاقبة عليها والقوانُت الدولية
األخرى ذات الصلة ،أما يف حالة امتناع الدولة عن تنفيذ
ىذا االلتزاـ أو كانت غَت راغبة يف مقاضاة مرتكيب تلك
اجلرائم أو غَت قادرة على ذلك ،فيتعُت على احملكمة
اجلنائية الدولية أف يكوف ذلا الدور األساسي يف ذلك.
ونظراً خلصواية جرؽلة اإلابدة اجلماعية وخطورة آاثرىا
فيتوجب األخذ دببدأ زبصص القاضي اجلنائي هبذا النوع
من اجلرائم ،للواوؿ إىل الغاية األساسية يف محاية حقوؽ
اإلنساف وتوفَت الضماانت القانونية خالؿ يعيع مراحل
الدعوى اجلزائية ،كما أف االحتكاـ والرجوع إىل اخلًّبات
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الدولية يف رلاؿ إاالح العدالة من اآلليات ادلهمة اليت
ستساعد على ربقيق العدالة اجلنائية.
وفيما يتعلق بقانوف احملكمة اجلنائية العراقية العليا رقم
( )10لسنة  2005ادلعدؿ ،نالحظ أف ىذا القانوف عند
تشريعو قد جعل والية احملكمة مقيدة بقيد زمٍت حملاكمة
مرتكيب اجلرائم اليت وقعت خالؿ فًتة زمنية زلددة ،حيث
نصت ادلادة (/1اثنياً) منو على أف " :والية احملكمة
تسري على كل شخص طبيعي سواء أكاف عراقياً أـ غَت
عراقي مقيم يف العراؽ ومتهم ابرتكاب احدى اجلرائم
ادلنصوص عليها يف ادلواد ( )11،12،13،14من ىذا
القانوف وادلرتكبة من اتريخ  1968 /7/17ولغاية /5/1
 2003يف يعهورية العراؽ أو أي مكاف آخر" ،وكاف
األوىل ابدلشرع عدـ ربديد اختصاص احملكمة بفًتة زمنية
أو إيقاؼ واليتها ابنتهاء الغرض الذي من أجلو مت
أتسيسها.
إال أف ادلشرع تنبَّو إىل ىذا اخللل التشريعي وعاجلو
دبوجب القانوف رقم ( )35لسنة  2011وىو التعديل
الثاين لقانوف احملكمة ،حيث نصت ادلادة ( )2قانوف
التعديل على استمرار اختصاص احملكمة ابلنظر يف
الشكاوى الواقعة ضمن اختصااها وزبضع يف إجراءاهتا
ألحكاـ قانوف أاوؿ احملاكمات اجلزائية رقم ( )23لسنة
.1971
فمن األعلية دبكاف يف دولة مثل العراؽ تعرضت لعدد
كبَت من األفعاؿ اجلرمية اليت تصنف أبهنا جرائم إابدة
يعاعية أف تكوف ىناؾ زلكمة متخصصة يف النظر جبرائم
اإلابدة اجلماعية ومالحقة مرتكبيها وزلاكمتهم قضائياً يف
أي وقت ترتكب فيو تلك اجلرؽلة ،وىذا يعد من أىم
الضماانت اليت على الدولة أف تتبناىا يف إطار
اسًتاتيجيتها القضائية دلواجهة جرؽلة اإلابدة اجلماعية،
ويدخل ضمن التزامات الدولة دبقتضى اتفاقية منع جرؽلة
اإلابدة اجلماعية وادلعاقبة عليها.
إال أف ما يالحظ على ىذه احملكمة أهنا مل ِ
تؤد
اختصاااهتا يف النظر ابجلرائم اليت نص عيها القانوف يف

ادلواد ( )11،12،13،14وىي جرائم اإلابدة اجلماعية
واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب وجرائم انتهاكات
القوانُت العراقية ،مع أف ادلشرع العراقي قد َّ
أكد على
استمرار عمل ىذه احملكمة ابلنظر يف الشكاوى الواقعة
ضمن اختصااها ،وذلك يف التعديل الثاين لقانوف
احملكمة رقم ( )35لسنة  ،2011ال سيما وإف ىناؾ
جرائم ارتكبت بعد التاريخ مت اعتبارىا جرائم إابدة يعاعية
واليت أشارت إليها قرار رللس الوزراء رقم ( )92لسنة
 ،2014والقرار رقم ( )4لسنة  ،2015والقرار رقم
( )126لسنة  ،2015كذلك ما ادر عن اجمللس
الوطٍت إلقليم كوردستاف القرار رقم ( )2لسنة 2008
ادلتضمن إعالف اجلرائم ادلرتكبة ضد الشعب الكوردي يف
العراؽ جرائم إابدة يعاعية (جينوسايد) وجرائم ضد
اإلنسانية وجرائم حرب.
ودبا أف ىذه اجلرائم اليت قد أُعطيت الواف والتكييف
القانوين أبهنا جرائم إابدة يعاعية؛ فإنو يتعُت على اجلهات
القضائية واجلهات ادلختصة كل حسب اختصااو دبتابعة
ىذه اجلرائم وإحالتها إىل احملكمة اجلنائية العليا للنظر فيها
ومالحقة مرتكبيها وفق القانوف.
اخلامتة
من خالؿ ىذه الدراسة ادلوسومة بػ ػ ػ (مدى كفاية
اآلليات الدولية والوطنية دلنع جرؽلة اإلابدة اجلماعية
وادلعاقبة عليها) توالنا إىل بعض االستنتاجات والتوايات
نورد أعلها فيما يلي:
أوال :النتائج:

 إف ادلسؤولية اجلنائية عن جرؽلة اإلابدة اجلماعية ىيمسؤولية فردية تقع على عاتق كل من ارتكبها أو ساعد
حرض عنها ،بعض النظر عن كونو
يف ارتكاهبا أو أمر أو َّ
عاداي من أفراد
ئيسا أو سياسيًا أو عسكرًاي أو ً
فردا ً
ر ً
اجملتمع.
 -كشفت الدراسة أنو وابلرغم من قياـ اجملتمع الدويل
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بوضع آليات زلددة دلنع جرؽلة اإلابدة من خالؿ العديد
من ادلواثيق واالتفاقيات الدولية إال أف ىذه اجلرؽلة
قصورا يف النظاـ
استمرت يف الوقوع ،شلا يثبت وجود
ً
القانوين الذي ػلكم جرؽلة اإلابدة اجلماعية ،سواءً على
خصواا
مستوى آليات ادلواجهة الدولية أو الوطنية
ً
اآلليات ادلتعلقة ابإلجراءات التنفيذية دلنع ارتكاب ىذا
النوع من اجلرائم.
 كشفت الدراسة ضعف اجلانب القضائي يف العراؽوادلتمثل بغياب دور احملكمة اجلنائية العليا يف مواجهة
جرؽلة اإلابدة اجلماعية خالؿ الفًتة األخَتة ،إذ مل ِ
تؤد
دورىا ادلتمثل ابلنظر يف أفعاؿ اإلابدة اليت ارتكبت من
اجلماعات اإلرىابية خالؿ السنوات األخَتة ،شلا يشكل
ضع ًفا يف الضماانت القانونية يف مواجهة ىذه اجلرؽلة ،وىو
ما يفسر أف ىذه احملكمة قد غلب عليها اجلانب
السياسي يف أداء مهمتها اليت تشكلت من أجلها وأهنا
أاببت حبكم اجلهاز القضائي اجملمد يف الوقت احلايل.

اثنياً :التوصيات:

 ضرورة تعزيز اجلهود واإلجراءات واآلليات التشريعيةوالقضائية والتنفيذية لضماف ادلساءلة عن جرائم اإلابدة
اجلماعية وادلعاقبة عليها ،من خالؿ إنشاء آليات زللية
سبن الضبااي احلق يف سبيل انتصاؼ فعاؿ ،وكذلك من
خالؿ إزالة القيود القانونية أو العفو أو احلصاانت اليت
تعرقل زلاكمة مرتكيب اجلرؽلة دبا يف ذلك قوات األمن
وغَتىم من األفراد ادلسؤولُت عن ارتكاهبا.
 إجراء تقييم دلخاطر اجلرؽلة ابستخداـ إطار التبليلللتهديدات وادلخاطر أو ما يسمى بنظاـ اإلنذار ادلبكر،
وغلب أف يكوف التقييم منتظماً ويشمل ربديد ادلناطق
احملتمل تعرضها خلطر اجلرؽلة والفئات السكانية ادلعرضة
لالعتداء.
 مراجعة القدرات الوطنية فيما إذا كانت ربتاج إىل أينوع من الدعم الدويل ؽلكن أف يعزز تلك القدرات على
مواجهة أفعاؿ اجلرؽلة ومنع وقوعها.

 بناء قدرات ادلؤسسات األمنية دلنع أو وقف جرائماإلابدة من خالؿ التدريب والتعبئة وادلواجهة الفعالة
ألفعاؿ اجلرؽلة.
 دعم مبادرات اجملتمع ادلدين اليت تسهم يف منع جرائماإلابدة على أف يشمل ذلك التعاوف يف تنفيذ برامج وخطة
عمل للجهات الدينية واجلهات الفاعلة دلنع التبريض
على العنف الذي قد يؤدي إىل ارتكاب جرائم وحشية.
 االستفادة من آليات رللس حقوؽ اإلنساف وادلنظماتالدولية وذبارب الدوؿ يف رلاؿ مكافبة جرائم اإلابدة
اجلماعية ،من خالؿ توجيو دعوات مفتوحة إىل اجلهات
ذات الصلة والتعاوف معها ،وكذلك من خالؿ تضمُت
تقييما للتدابَت
التقارير الوطنية للمراجعة الدورية الشاملة ً
ادلتخذة دلعاجلة ادلخاطر وبناء قدرة اجملتمعات على منعها
ارتكاب جرائم خطَتة.
 التأكد من أف أنظمة التعليم تعكس التنوع العرقيوالوطٍت والثقايف جملتمعها وأف تكوف مثاالً للشمولية يف
سياساهتا من خالؿ اعتماد مواد وأساليب تدريس تعكس
قيم حقوؽ اإلنساف ،ال سيما احًتاـ التنوع والشمولية
وادلساواة يف ادلواطنة وعدـ التمييز ،ونشر ادلعرفة دببادئ
اتفاقية منع جرؽلة اإلابدة اجلماعية وادلعاقبة عليها.
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القانوف  26 -25نيساف  ،2018ص.7
()46ادلصدر نفسو ،ص.7
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THE ADEQUACY OF INTERNATIONAL AND NATIONAL MECHANISMS TO
PREVENT AND PUNISH THE CRIME OF GENOCIDE
NADHEER THABET MOHAMEED ALI ALQAISI
Dept. of Law, College of imamaladham University, Baghdad-Iraq
Abstract
In view of the large number of violations and dangerous practices witnessed by some
regions of the world, and the severe damages they have left that constitute a threat to
international peace and security, the international community has sought to find measures
to reduce and prevent these international crimes, and the efforts of the international
community have focused on seeking to create an international legal cover to criminalize
these crimes. Acts and Punishment, These efforts were cemented by the conclusion of the
1948 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.
However, despite the conclusion of this convention that prohibits the crime of genocide
and punishes it internationally, and despite the fact that most countries - including Iraq signed or joined it, the internationally prohibited crime of genocide continued to occur,
which proves that the deficiencies of the system The law for preventing the crime of
genocide at the international and national level does not lie only in the legislative aspect,
but can be attributed to the lack of these systems in the appropriate and effective
mechanism to implement the principles contained in those conventions of the principles
prohibiting the commission of the crime of genocide.
It was very important to study this topic in order to obtain knowledge of the legal
mechanisms taken to prevent the crime of genocide and punish its perpetrators at the
international and national levels, and the extent of their adequacy to reduce the
commission of these crimes.
KEY WORDS: (agreements - crimes - genocide - penalties - mechanisms - international national).
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