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ثناء قبل النشر على جملد
 القوانني النموذجية للعدالة اجلنائية

 خالل الفترات الالحقة للصراعات 
يعترب نشر املجلد األول من القوانني النموذجية للعدالة اجلنائية خالل الفترات الالحقة للصراعات تطوًرا ذا أمهية 
دولية عظمى على صعيد املجتمعات اخلارجة من الصراعات، وهو التطور املتمثل يف وضع قانون جنائي مصاغ 
بلغة واضحة خالية من التعقيد، ومدعم بتعليقات تفصيلية ومصمم خّصيًصا ملثل هذه املجتمعات. إن هذا القانون، 
مبنهجه القائم على القياس، سوف يعمل على متكني السلطات القضائية- اليت انبعثت لتوها من الصراع- من االنتقال 
سريًعا حنو إعادة إرساء حكم القانون وإقامة نظام للعدالة اجلنائية قائم على الزناهة والعدل، دون احلاجة إىل بدء 
عملية اإلصالح من جديد. إنه عمل ممتاز وهذا ما جيعلنا ننتظر بفارغ الصرب صدور املجلد الثاين الحًقا هذا العام.

- أندرو آشوورث، أستاذ الكرسي الفينريي )نسبة إىل شارلز فاينر Charles Viner( بالقانون اإلجنليزي، 
جامعة أوكسفورد.

عادة ما تواجه الدول اليت متر باملرحلة االنتقالية بعد فترات الصراع حتديات تبدو يف الظاهر مستعصية، مثل 
القدرة املحدودة للغاية لنظام العدالة اجلنائية، واحلاجة إىل إرساء دعائم القانون والنظام يف ظل تصاعد معدالت 
اجلرمية، واحلاجة إىل مواكبة املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، ومجيعها ال بد من معاجلتها مع احترام الثقافة والتقاليد 
املحلية يف الوقت ذاته. وقد أربكت هذه التحديات احلكومات الوطنية والعاملني يف بعثات حفظ السالم على 
حد سواء. وللمرة األوىل، يوفر جملد القوانني النموذجية للعدالة اجلنائية خالل الفترات الالحقة للصراعات دلياًل 
قّيًما ملواجهة هذه املتطلبات العديدة، وينبغي له أن خيتصر الطريق حنو حتقيق السالم وتفعيل مؤسسات الدولة 

واالستقرار وإرساء حكم القانون.
أفغانستان وهاييت إىل  املتحدة  لألمم  العام  السابق لألمني  اخلاص  املمثل  اإلبراهيمي،  السفري األخضر   -

   وجنوب أفريقيا؛ ورئيس جملس اإلدارة السابق هليئة عمليات السالم التابعة لألمم املتحدة.

جتد الكثري من الدول اخلارجة من الصراعات، مبا فيها ليبرييا، أنه من الضروري إصالح نظمها القضائية حبيث 
تصبح قوانينها قادرة على التعامل الفعال مع اجلرائم، ومعاجلة القضايا اخلاصة بالنوع االجتماعي )اجلندر( وحقوق 
اإلنسان، والتوافق مع األعراف واملعايري الدولية. لذلك أنا أشعر باالمتنان حلصويل على فرصة املشاركة يف مثل 
هذا املشروع اجلدير باإلعجاب، والذي- بعد سنوات من اجلهد الشاق يف األحباث والصياغة- قد تّوج بنشر 

جملد القوانني النموذجية للعدالة اجلنائية خالل الفترات الالحقة للصراعات. 
إن جملد القوانني النموذجية للعدالة اجلنائية خالل الفترات الالحقة للصراعات سيكون مصدًرا مفيًدا للغاية 
للمصلحني يف ليبرييا وغريها أثناء اخنراطهم يف تطوير وإصالح نظم العدالة اجلنائية يف بلداهنم. وميكن استخدام 
نصوصه املستمدة من قوانني خمتلف الدول واملصاغة بلغة واضحة يف صياغة قوانني جنائية جديدة، أو لتعديل 
النصوص القانونية القائمة. هذا فضاًل عن التعليقات املصاحبة لنصوص القوانني النموذجية واملراجع واملصادر 

اليت يتضمنها هذا املجلد، واليت توفر معلومات مرجعية وتوجيهية قيِّمة.



- فليشيا يف كوملان، مستشارة قانونية، وقاضية شاركت سابًقا يف املحكمة العليا الليبريية، وعضو يف فريق 
   العمل املكلف بإنشاء جلنة إصالح القانون يف ليبرييا.

إن التحديات اليت تواجهها عملية إعادة بناء النظام القضائي يف الدول اخلارجة من الصراع هي حتديات كبرية. 
ويبدو وجود قانون منوذجي للعقوبات ضروريًّا على حنو خاص لضمان التوفيق بني القوانني اجلنائية الوطنية وبني 
األعراف واملعايري الدولية. وعدا عن كوهنا جمرد انعكاس للتنوع الثقايف، فإن هذه القوانني النموذجية من شأهنا 

املساعدة على حتقيق االنسجام بني األعراف الوطنية والدولية املعنية بتوفري قيم مشتركة.
كوليدج  بكلية  القانون  وتدويل  املقارنة  القانونية  الدراسات  ورئيس  أستاذ  ماريت،  ديلماس-  مرييل   -

.Collège de France دوفرانس    

ال ميكن املبالغة يف تأكيد أمهية هذا العمل بالنسبة للمجتمعات اليت متر يف مرحلة انتقالية من الصراع واالضطهاد 
إىل احلرية والدميقراطية. إنه منوذج يف الوضوح، كما أن التعليقات يف كل قسم منه تعد مرجًعا قيًِّما، ليس فقط 
للممارسني املعنيني باملجتمعات اليت متر يف مرحلة انتقالية، بل هي مرجع للطالب أيًضا. كما أنين أوصي هبذا 

العمل للصحافيني العاملني يف جمال تطبيق القانون.
- ريتشارد جولدستون، قاٍض سابق يف املحكمة الدستورية جلنوب أفريقيا. ومدٍع عام سابق يف املحاكم

  اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة ورواندا.

ُيعد جملد القوانني النموذجية للعدالة اجلنائية خالل الفترات الالحقة للصراعات مرجًعا قيًِّما إلصالح القانون اجلنائي 
يف الدول اخلارجة من الصراعات. إذ يعكس حمتواه أحدث التطورات اليت طرأت على أدوات القانون اجلنائي 
الدويل، وهو يعتمد على ما تراكم لدى املجتمع الدويل للقانون اجلنائي من معرفة وخربة. وفضاًل عن ذلك، 
يضع جملد القوانني النموذجية يف اعتباره تلك التحديات اخلاصة اليت نشأت يف الدول اخلارجة من الصراعات، 

ما جيعل من هذا املجلد أداة مستهدفة وعملية مًعا. 
 - ما كيشانج، أستاذ قانون، جامعة ووهان، مجهورية الصني الشعبية.

إن هذا املجلد الذي هو األول من سلسلة القوانني النموذجية ال يعرض فقط عمًقا مميًزا يف التفكري، بل كذلك 
سعة أفق جديرة بالثناء. ويف هذا الوقت الذي يشهد صدامات حادة بني الثقافات، قد تنظر شعوب الشرق 
األوسط وغريها من الشعوب إىل القوانني النموذجية بشكٍّ وريبة، باعتبارها متثل فكًرا غربيًّا آخر جيري تصديره 
ليحل حمل التقاليد اإلسالمية. ولكن يسجل ملشروع القوانني النموذجية الفضل يف أنه قد جتاوز حدود اخلربة 
الغربية القانونية، وسعى وراء إسهامات جوهرية من خرباء القانون يف العامل اإلسالمي. إن مثل هذا العمل كفريق 
واحد الذي جيمع بني أكادمييني وممارسني من البلدان الغربية والبلدان ذات األغلبية اإلسالمية هو أمر نادر للغاية. 
وأنا آمل يف أن ميهد نشر القوانني النموذجية الطريق إىل مناقشة عامة ومشولية للمعضالت اليت تواجه املجتمعات 
اخلارجة من الصراعات، وخباصة املجتمعات املوجودة يف الشرق األوسط. ويف البلدان ذات األغلبية اإلسالمية 
اخلارجة من الصراعات، فإننا حباجة اآلن إىل االتصال مع املحامني العاملني يف املنتديات اإلسالمية إلشراكهم 
بفاعلية هم ولغة الشريعة اإلسالمية يف احلوار العاملي. وحنن عندما نفعل ذلك سوف نساعد يف تسهيل العملية 

اليت ميكن هلذه البلدان من خالهلا االنتقال من العنف إىل سالم دائم متجّذر يف حكم القانون.
- حمسن رمحي، أستاذ القانون اجلنائي والسياسة اجلنائية، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة طهران.

يوفر جملد القوانني النموذجية للعدالة اجلنائية خالل الفترات الالحقة للصراعات دلياًل ممتاًزا لتطبيق القوانني اجلنائية 
اجلديدة يف الدول اخلارجة من الصراعات، إذ إن اجلرائم القانونية وكذلك القواعد العامة للمسؤولية اجلنائية 



وقائمة اجلزاءات املقترحة- ومنها العقوبات واإلجراءات التبعية، مثل مصادرة األصول وتعويض الضحايا- تعكس 
أحدث ما توصلت إليه املعايري الدولية وأفضل املمارسات.

- دميتري أيه شيستاكوف، أستاذ ودكتور يف القانون، ورئيس نادي سان بيترسبريغ لعلم اجلرمية، روسيا.

من البديهي أن الصراع مدمر: فهو يدمر الشعوب ومؤسساهتا وقوانينها، كليًّا أو جزئيًّا. لكن الصراع يولد أيًضا 
رفاًقا جدًدا يظهرون إىل الوجود ويزدهرون وأخرًيا يظلون أحياء بعد موت الصراع: أهاًل بكم إىل عامل أثرياء 
احلروب. وغالًبا ما خيرج هؤالء األفراد، املنظمون واألثرياء، بشبكاهتم غري القانونية، من الصراع وهم يتمتعون 
بقوة سياسية واجتماعية، يستخدموهنا جلمع ثروات طائلة، حيث ميتصون األموال اليت تتدفق على الدولة وينعمون 

هبا يف غياب اآلليات التنظيمية والتنفيذية اليت ميكنها كبح فسادهم وإجرامهم املستشري.
إن أي حماولة من جانب املجتمع الدويل إلعادة بناء أي جمتمع حمطم سوف تذهب أدراج الرياح دون وجود 
مؤسسات تعمل على تعزيز ومحاية حكم القانون يف مرحلة مبكرة. ووجود قانون جنائي أمر مركزي للحفاظ 
على حكم القانون. ففي املجتمعات اخلارجة من الصراعات، قد ترى السلطات الوطنية أن القانون القدمي غري 
قابل للتطبيق، كليًّا أو جزئيًّا، ما يقود إىل احلاجة إلعادة صياغة بعض نصوص القانون القائم أو إجياد حل مؤقت 
يسد الثغرة واعتماده إىل أن يتم وضع قانون جديد. ويف هناية املطاف، وحىت منذ األيام األوىل للتعايف من الصراع، 
حيتاج الشرطة واملّدعون العامون والقضاة وقوات حفظ السالم، واألهم منهم مجيًعا املواطنون، إىل االطمئنان 

لوجود قانون وإىل وضوح ملاهية هذا القانون.  
لتلبية  حيويًّا  مرجًعا  للصراعات  الالحقة  الفترات  خالل  اجلنائية  للعدالة  النموذجية  القوانني  جملد  ويوفر 
هذه احلاجة، فهو يعكس بوضوح مداخالت املئات من اخلرباء واملمارسني من خمتلف أرجاء العامل. والقوانني 
املعروضة مبا يصاحبها من تعليقات ال تقدر بثمن بالنسبة للحكومات الوطنية ومهام حفظ السالم املشاركة يف 
إصالح القانون، حيث توفر القوانني النموذجية إطار عمل قانونيًّا واضًحا يتفق مع املعايري الدولية، وفيه إدراك 

تام للتحديات اليت تصاحب مراحل ما بعد الصراع.
- صاحب السمو امللكي األمري زيد بن رعد بن زيد احلسني، سفري اململكة األردنية اهلامشية لدى الواليات
   املتحدة األمريكية، واملمثل الدائم السابق للمملكة األردنية اهلامشية لدى األمم املتحدة، والرئيس السابق

   ملجلس الدول األعضاء، املحكمة اجلنائية الدولية.
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مقدمة
لويز أربور، املفوضية السامية حلقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة

ا وال ال أنطونيو ماريا كوستا، املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية تنتهي الصراعات على حني غرة. وحىت مع توقف أعمال العنف، غالًبا ما يظل السالم هشًّ
يكتسب القوة والصالبة إال يف ظل وجود العدل واالستعداد ملواجهة األسباب اجلذرية للصراع، 
وليس فقط مواجهة ما خيلفه الصراع. ويندلع العديد من الصراعات نتيجة للشعور بالتمييز والظلم. 
لذلك فإن استعادة حكم القانون تعّد بعًدا جوهريًّا لبناء السالم، وهي تتطلب مشاركة متواصلة وصبورة 
حىت يصبح حكم القانون قويا. فحني يضعف حكم القانون، يصبح األمن العام مهدًدا ويشعر املجرمون 
بالقوة. ويؤدي مثل هذا الوضع إىل تقويض اجلهود الرامية إىل استعادة احترام حقوق اإلنسان وإرساء 
الدميقراطية واملجتمع املدين، ويغذي اجلرمية والفساد، ويهدد بتجدد الصراع. وهكذا فإن العدالة اجلنائية 

القائمة على أساس حقوق اإلنسان ال غىن عنها لتحقيق السالم ودميومته.
إن النموذج التقليدي للحفاظ على السالم يذكرنا باجلنود املرتدين اخلوذات الزرقاء العاملني حتت علم 
األمم املتحدة الستعادة النظام واحلفاظ على األمن. وعلى الرغم من ضرورة هذا النوع من احلفاظ على 
السالم، إال أنه لن يستطيع وحده حتقيق سالم دائم. فاألمن يف املدى الطويل يعتمد يف املقام األول وقبل 
كل شيء على خلق أو استعادة حكم القانون. وحكم القانون بدوره ال يتطلب فقط احلكم بالقانون، بل 
يتطلب احلكم بقوانني تعكس املبادئ اجلوهرية للمسؤولية اجلنائية وعملياهتا الواجبة، اليت تشمل ضمان 
شفافية عملية العدالة اجلنائية ووضوحها وعدم تطبيق القوانني بأثر رجعي، وسيادة القضاء العادل واملستقل 

وتطبيق العقاب املتناسب مع اجلرمية.
وبناًء عليه، رحب كلٌّ من مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية )UNODC( ومكتب 
للسالم  املتحدة  الواليات  معهد  أطلقها  اليت  باملبادرة  اإلنسان  السامية حلقوق  للمفوضية  املتحدة  األمم 
واملركز األيرلندي حلقوق اإلنسان، هبدف تعزيز العدالة اجلنائية يف املجتمعات اخلارجة من الصراعات، 
وقد قام املكتبان مبساندة املشروع بسبل خمتلفة، منها تسهيل عقد عدد من اجتماعات اخلرباء ملراجعة 

مسودة القوانني النموذجية.
إن جملد القوانني النموذجية للعدالة اجلنائية خالل الفترات الالحقة للصراعات، الذي يعد مثرة جهد 
مخس سنوات من العمل الذي ضم املئات من اخلرباء من خمتلف بقاع العامل، إمنا ُيعد مسامهة مهمة يف جهود 
األمم املتحدة الرامية إىل تعزيز بناء السالم. وبناًء على معايري األمم املتحدة، يوفر جملد القوانني النموذجية 

دلياًل مرشًدا عمليًّا لكيفية حتويل املعايري الدولية حلقوق اإلنسان والقانون اجلنائي إىل ممارسات يومية. 
يناسب  متثل حالًّ  النموذجية ال  فالقوانني  الفعالة.  اجلنائية  العدالة  لتحقيق  طريقة وحيدة  توجد  ال 
اجلميع. بل على النقيض، فقد متت صياغتها حبيث تكون قابلة للتكيف مع خمتلف املجتمعات اخلارجة من 
الصراعات بطرق تتميز باملرونة إىل جانب توافقها مع النظم واملعايري الدولية. إن جملد القوانني النموذجية 

مرجع جيب أن يستخدمه كل املشاركني يف عمليات بناء جمتمعات سلمية تقوم على أساس حكم القانون.
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متهيد
نيل كريتز، مدير، برنامج حكم القانون، معهد الواليات املتحدة للسالم

وليام شاباس، مدير، املركز األيرلندي حلقوق اإلنسان

أو    وفًقا     )الدستور   »Code« القوانني مدونة  فإن  اإلجنليزية،  للمصطلحات  أكسفورد  ملعجم 
القانون األساسي مثااًل( هي جتميع منهجي أو خالصة للقوانني، أو جمموعة من القوانني 
منظمة بطريقة حتول دون التضارب أو التداخل بني القوانني. وقوانني محورايب أو شريعة 
محورايب هي أول مدونة قانونية باقية حىت اآلن وقد مت تدوينها قبل أربعة آالف عام. وقد وضع اإلمرباطور 
جاستينيان جمموعة قوانني ليحكم هبا اإلمرباطورية الرومانية. وما زالت بلدان كثرية تتعاطى مع تراث هذه 
اجلهود املبكرة للتنظيم القانوين. ومن الناحية التارخيية، كانت جمموعات القوانني أداة لإلصالح القانوين، 
وهي تستهدف عادة جعل القانون أكثر متاسًكا ويسهل الوصول إليه. ومع مرور الوقت، أدرك العامل بأن 

وجود إطار عمل للقانون واإلجراءات اجلنائية ُيعد أمًرا ضروريًّا لبناء جمتمع مستقر.
ومع أن القوانني الواردة يف القوانني النموذجية للعدالة اجلنائية خالل الفترات الالحقة للصراعات 
تشترك يف الكثري من األهداف نفسها مع املجموعات القانونية األخرى، إال أن هلا كذلك أغراًضا أصيلة 
خاصة هبا. والقوانني النموذجية مصممة أساًسا كأداة ملا ُيشار إليه غالًبا اليوم مبسمى »العدالة يف أعقاب 
الصراع«، اليت مل تصبح من أولويات املجتمع الدويل إال مؤخًرا. ويبدو أن االهتمام هبذا املوضوع قد 
بدأ مع هناية عقد السبعينيات وبداية عقد الثمانينيات من القرن العشرين املنصرم، عندما بدأت اهليئات 
املعنية حبقوق اإلنسان تركز على مهام الدولة فيما يتعلق بالعدالة اجلنائية. وسرعان ما بدأ تداول التقارير 
يف إطار األمم املتحدة بشأن حقوق الضحايا، واحلاجة إىل املساءلة، وحماربة احلصانة ضد اجلرائم. ومت 
تبين معايري ومعاهدات دولية للتوسع يف قوانني محاية حقوق اإلنسان اليت كان جيب أن جتد طريقها إىل 

إدارة العدالة اجلنائية. 
وعلى صعيد مواٍز، بدأت عمليات حفظ السالم تكتسب قوة إضافية على حنو متزايد، لتباشر مسؤوليات 
يف جماالت عديدة تتجاوز الدور التقليدي لقوات حفظ السالم املتمثل يف مراقبة خطوط وقف إطالق 
النار. وبدأت دوائر حقوق اإلنسان تأخذ دوًرا يف عمليات دعم السالم، كما اتسع جدول األعمال 
ليشمل تدابري متنوعة تستهدف تعزيز السالم واالستقرار واإلصالح السياسي واالجتماعي. ومن البنود 
املهمة يف جدول األعمال هذا ضمان قدر من املساءلة عن جرائم املاضي إىل جانب تعزيز اإلحساس 
باألمن وحكم القانون والنظام يف الوقت احلاضر. وكان لزاًما على اجلهود الساعية لتحقيق االستقرار 
أن حتافظ على النظام االجتماعي بينما كان الصراع يلفظ أنفاسه األخرية، وأن تتعامل مع االهنيار العام 
للسلطة، وجتابه عتاة اجلرمية الذين طاملا استغلوا حالة الفوضى اليت تعم يف أعقاب الصراع، مع العمل يف 
الوقت ذاته على ترسيخ قيم التسامح والعدالة والشفافية وااللتزام مبعايري حقوق اإلنسان هبدف املساعدة 

يف رعاية البدايات األوىل للدميقراطية. 



xvii

وكانت فكرة وضع قوانني منوذجية للعدالة يف أعقاب الصراع قد حظيت بالكثري من النقاش يف هناية 
عقد التسعينيات من القرن العشرين يف أوساط ممارسي حكم القانون العاملني مع عمليات حفظ السالم 
التابعة لألمم املتحدة يف أماكن مثل كمبوديا وتيمور الشرقية وكوسوفو. ففي بيئة كل منطقة من هذه 
املناطق، وجد احلقوقيون وفقهاء القانون أن نظام العدالة اجلنائية كان يعاين من فوضى عارمة وحيتاج ليس 
فقط لتجديد البىن التحتية بل حيتاج كذلك إلجراء إصالح قانوين جذري. إن االرتباك الناتج عن عدم 
وضوح مكونات القانون الساري يف هذه البيئة ويف غريها من البيئات اخلارجة من الصراعات، وكذلك 
عدم الوضوح فيما خيص كيفية تطبيق هذا القانون، قاد إىل إهدار الكثري من األشهر احلامسة يف اجلهود 
الساعية لتحقيق االستقرار. إن ثقة الشعوب يف أي عملية للسالم سوف تكون ضعيفة طاملا ظلت هذه 
الشعوب تواجه جرمية منتشرة ونظام قضاء غري عادل. ومن الواضح، أنه كانت توجد حاجة إىل أدوات 

قانونية جديدة. 
وقد حصل القانون النموذجي على اعتراف رمسي يف تقرير جلنة األمم املتحدة املعنية بعمليات السالم، 
الدبلوماسي املخضرم  اللجنة الشهري  الذي غالًبا ما يعرف باسم »تقرير اإلبراهيمي«، نسبة إىل رئيس 
األخضر اإلبراهيمي. ورأى التقرير يف القوانني النموذجية نظاًما قانونيًّا عمليًّا ميكن، عند الضرورة، تطبيقه 
كجزء من مهمة لدعم السالم. إال أن اقتراح السفري اإلبراهيمي مل يلَق استحسان اجلميع، والسبب الواضح 
يف ذلك هو القلق من أن تكون القوانني النموذجية شكاًل من أشكال اإلمربيالية القضائية الزاحفة. وكان 
مناصرو فكرة القوانني النموذجية حباجة، يف األقل، إىل تعديل حمور تركيزها، للتأكيد على مرونة القوانني 
النموذجية اليت كان اهلدف منها أن تكون جمموعة من اخليارات وليس حزمة قوانني مفروضة ذات قياس 

واحد يالئم مجيع األوضاع.
املتحدة للسالم واملركز األيرلندي حلقوق  الواليات  قام معهد  تقرير اإلبراهيمي،  لتوصية  استلهاًما 
اإلنسان، يف سنة 2001، بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان ومكتب 
األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية )UNODC(، بإطالق ما أصبح سريًعا يعرف على نطاق واسع 

باسم »مشروع القوانني النموذجية«.
النموذجية.  القوانني  مسودة  لوضع  اخلرباء  من  صغرية  جمموعة  األمر  بادئ  يف  اجتمعت 
وإدراًكا منها لألمهية احلامسة للتشاور واملشاركة على نطاق واسع، سرعان ما توسعت جمموعة 
اخلرباء لتصبح شبكة من ثالمثئة خبري من مناطق العامل كافة، تضم أكادمييني وممارسني على حد 
سواء. وضمت الشبكة خرباء يف القانون املقارن والقانون الدويل وقضاة ومدعني عامني وحمامي 
دفاع وضباط شرطة ودعاة حقوق إنسان وقادة عسكريني. وكانت اجتماعاهتم مسرًحا مثرًيا 
العامني  للمدعني  املقارن، يشمل رؤى خمتلفة  القانون اجلنائي  للمناقشات وتبادل اآلراء بشأن 

والشرطة والدفاع والقضاء.
وما بدأ كقانون واحد سرعان ما تبلور إىل أربعة قوانني منفصلة لكنها متكاملة. وهذه القوانني 
اليت نشرت يف ثالثة جملدات عرفت يف جمموعها باسم القوانني النموذجية للعدالة اجلنائية خالل الفترات 
الالحقة للصراعات تضم القانون اجلنائي النموذجي، والقانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، والقانون 
النموذجي للتوقيف، والقانون النموذجي لسلطات الشرطة. ويضم املجلد األول املزمع نشره القانون 

اجلنائي النموذجي. 

        متهيد    
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العامل. وقد  الرئيسية يف  العدالة اجلنائية  النموذجية عناصر مستمدة من كل نظم  القوانني  وتعكس 
تأثرت بقوة مبنهج القانون املقارن للمحاكم اجلنائية الدولية، كما تأثرت مبمارسات العدالة خالل الفترات 
الالحقة للصراعات يف خمتلف دول العامل. ومسح بأن تسود رؤية أنه ال يوجد نظام واحد للعدالة اجلنائية. 
ويف واقع األمر، اعترب من الضروري أن جيد احلقوقيون وفقهاء القانون الذين ينتمون إىل تقاليد خمتلفة 
أنفسهم، كما يقال، يف العمل النهائي، ليجدوا مفاهيم ومصطلحات مألوفة بالنسبة إليهم، وهو ما يعين 

عمليًّا بالطبع وجود الكثري مما هو غري مألوف بالنسبة للجميع.
ع دائرة اخليارات املتاحة  إن القوانني النموذجية تعترب وسيلة للمساعدة وليس لفرض الرأي، فهي توسِّ
أمام مؤلفي القوانني اجلنائية يف أعقاب الصراع. ومما له أمهية خاصة، أن القوانني النموذجية تعترب مفيدة 

على حنو خاص ألهنا مفصلة لكي تناسب مقتضيات التحديات يف البيئات اخلارجة من الصراع.
ومع االعتذار لوينستون تشرشل، فإن هذا املجلد ال ميثل هناية مشروع القوانني النموذجية، بل هو 
القوانني  فإن  الصراع،  أعقاب  العدالة يف  بناء  يف  لالستخدام  أدوات  وباعتبارها  فحسب.  البداية  هناية 
ا عمل قيد التطوير، حباجة إىل التنقيح والتعديل، مثله مثل كل القوانني  النموذجية هي إىل حد كبري جدًّ
األخرى بقدر اكرب أو اقل. وسوف تتطور القوانني النموذجية مع تطور خربتنا يف هذا املسعى إلشاعة 

العدل والدميقراطية والسالم.
وحنن نود أن نعرب عن تقديرنا للمحررين، ولشركائنا من املنظمات، ولكل من ساهم يف مشروع 

القوانني النموذجية.

        متهيد    
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عن الطبعة العربية
اجلنائية خالل  للعدالة  النموذجية  "القوانني  بترمجة  الذي اضطلع دون كلل  العمل  فريق  نود أن نشكر 
الفترات الالحقة للصراعات" إىل اللغة العربية، وإكمال هذا املشروع. وبصفة خاصة، نتوجه بالشكر إىل 
يوسف نصر اهلل الذي قاد املشروع، وبليغ ياسر جبارة، إذ أشرفا على عملية الترمجة وقدما اخلربة القانونية 
واللغوية لضمان االتساق بني النسختني العربية واإلجنليزية وال سيما يف ما يتعلق باملصطلحات القانونية 
املعقدة. كما نشكر القاضي حممد عليوة بدر على عمله يف املراحل األوىل من هذا املشروع. وحنن ممتنون 

أيًضا جلهود غادة عطية وفريقها املتفاين من مترمجي بيوند ووردز.
لقد تضمن املنهج الذي اسُتخدم يف مراجعة املصطلحات القانونية يف املجلدين األول والثاين عملية 
من خطوتني ملقارنة املصطلحات القانونية يف املجلدين باملصطلحات املستخدمة يف املواثيق واالتفاقيات 
الدولية واإلقليمية. ويف احلاالت اليت مل يكن فيها أي مصطلح قانوين باللغة العربية ميكن املقارنة به، عّرفنا 
الطباعية  املسّودات  القانونية، مت تصحيح  املراجعة  إجراء  وبعد  اإلمكان.  قدر  تعريًفا واضًحا  املوضوع 

للمجلدين للتأكد من دقة القواعد واللغة.

About the Arabic Edition
For the Arabic translation of the Model Codes for Post Conflict Criminal Justice, 
we would like to thank the entire team who worked tirelessly to bring this project to 
completion. In particular, we extend thanks to Yousef Nasrallah, who led the project, 
and Beleigh Yaser Jbara. They oversaw the translation process and provided legal and 
linguistic expertise to ensure consistency between the Arabic and English versions, 
particularly with complex legal terminology. Thanks also to Judge Mohamed Elewa 
Badar for his work in the early stages of this project. We are also grateful for the work 
of Ghada Attieh and her dedicated team of translators at Beyond Words, LLC.
     The methodology used to review the legal terminology for Volumes I and II of the 
Model Codes included a two-step process of comparing the legal terms in the books 
to those used in international and regional conventions. In instances where there was 
no comparable Arabic legal term, we defined the issue as clearly as possible. After the 
legal review, the volumes were proofread for grammatical and linguistic accuracy.
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شكر وتقدير
مشروع القوانني النموذجية للعدالة اجلنائية خالل الفترات الالحقة للصراعات يف عام 
2001 من ِقبل معهد الواليات املتحدة للسالم واملركز األيرلندي حلقوق اإلنسان، وذلك 
 )OHCHR( بالتعاون مع مكتب املفوضية السامية لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان
ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية )UNODC(. وبسبب دعمهم الثابت هلذا املشروع 
الطموح، منذ كان فكرة يف البداية وحىت نشر هذا املجلد، فإننا نعرب عن امتناننا العميق لرئيس معهد 
للمعهد ومدير  املشارك  الرئيس  لنائب  السفري ريتشارد سولومون، وكذلك  للسالم،  املتحدة  الواليات 
برنامج حكم القانون، نيل جي كريتز، وملدير املركز األيرلندي حلقوق اإلنسان، األستاذ وليام شاباس. 
ا ملا قدماه من نصائح حكيمة وتشجيع مستمر على مدار  ويستحق نيل كريتز ووليام شاباس شكًرا خاصًّ

مراحل تطور املشروع.
كما نود أن نشكر شركاءنا يف املشروع، مكتب املفوضية السامية لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان 
لنا يف رؤية  باملخدرات واجلرمية )UNODC(، ملشاركتهم  املعين  املتحدة  OHCHR ومكتب األمم 
وضع جمموعة من القوانني النموذجية للمساعدة يف إصالح نظم العدالة اجلنائية يف املجتمعات اخلارجة من 
الصراعات. وحنن ممتنون بصفة خاصة لديفيد مارشال وتياجنانا مالووا من مكتب املفوضية السامية لألمم 
املتحدة حلقوق اإلنسان )OHCHR(، وجلو ديدين ومارك شاو وسالومري ريدو وإدواردو فيتري ودميتري 
فالسييس وكاثرين فولز من UNODC، الذين عملوا معنا على حنو مباشر وشاركونا بوقتهم وخرباهتم.

إن العمل من أجل حتويل األهداف الطموحة هلذا املشروع إىل واقع قد مجع عدًدا كبرًيا من اخلرباء 
يف سياق جهود تعاونية صادقة، فقد أسهم كل واحد من هؤالء اخلرباء مبهاراته وخرباته جماًنا، ال يبتغون 
أي مكافأة سوى تقدمي يد العون للعاملني الوطنيني والدوليني يف إعادة إرساء حكم القانون يف املجتمعات 
اخلارجة من الصراعات. وحنن كثرًيا ما نتحدث باعتزاز شديد عن »أسرة القوانني النموذجية« اليت منت من 
جمرد جمموعة صغرية لتضم ما يزيد عن ثالمثئة شخص. إن االجتماعات التشاورية اإلقليمية اليت ساعدت 
يف توضيح وتوسيع نصوص القوانني كانت مبثابة فرصة فريدة من نوعها أتاحت لنا اللقاء مث التحول إىل 
أصدقاء مع جمموعة متميزة من األشخاص الذين كرسوا حياهتم لتحقيق السالم. فكل تعليق مت تقدميه 
وكل سؤال مت طرحه وكل اقتراح تقدم به أحد قد ساهم يف اتساع وعمق املنتج النهائي. لكل ذلك، 

حنن ندين بالشكر والعرفان لكل من ساهم يف هذا العمل.
كما نتقدم بأخلص شكرنا لكل من عملوا معنا كشركاء يف االجتماعات التشاورية اإلقليمية، فوفروا 
املنتديات ملراجعة مسودات القوانني، أو قدموا مداخالت بشأن املشروع، أو ترأسوا اجتماعات تشاورية، 
التعليقات، أو سهلوا قيامنا باألحباث  أو ساعدوا يف األحباث، أو راجعوا نصوص القوانني، أو صاغوا 
واالستشارات امليدانية. وتشمل قائمة هؤالء األشخاص الكرماء واملوهوبني كالًّ من هبة عبدون، ستيوارت 
الفورد، ديان امان، كيلي اسكني، لويس اوكوين، حممد عبد العزيز، كاليف بالدوين، إلني بانار، حممود 
شريف بسيوين، كارين بيلجيوفيين، كريسنا بوفورنراتاناركس، روجر كالرك، تونيا كوك-بيدرسون، 
جون كوبون، لني كودينجتون )اليت وافتها املنية عام 2006(، سيلفيا دي بريتودانو، كنات دورمان، 

انطلق
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وليام دورش، رانيا اجلمل، كني جاالنت، ديفيد جوين، فيانا جانتهرييت، جوناس جرميهيدن، مايكل 
هارمتان، كريستيانا هوفمان، ريكو هوانج، اجنيس هورويتز، برينيل إيرونسيد، مارك كروكر، إستفان 
نيل، بروس  أو  أبريل  أوليفر،  اوديس، كليمنتني  دانييل نسريكو، جينيفر  مانويل مازويلوس،  لبيزنكي، 
أوزوالد، جيوفاين باسكا، فيليب رابوزا، ديفيد ريدين، انامرييام روشاتيللو، علي سليم، ستيفاين مسيث، 
ادلينا سوكويل، تشارلس ستينسون، جانيز ستوسيك، كريسيت وارين، أبال وليامز، جريارد وينتر، رينات 

وينتر، لورينس ووشر.
كما ندين بالشكر لدوائر األمم املتحدة ووكاالهتا وبعثاهتا اليت مسحت ملمثليها بالعمل معنا وحضور 
اجتماعاتنا واملسامهة بطرق أخرى عديدة متنوعة يف تطور القوانني اجلنائية، ونود أن نشكر بصفة خاصة 
روب بولفري وإيزابيل هايت من إدارة األمم املتحدة لعمليات حفظ السالم )UNDPKO( ملا أبدياه من 

حكمة وقدماه من توجيهات.
وحنن ممتنون كذلك ملن شاركانا يف عملية التحرير: هانس جورج ألربيشت وجوران كليمينسيك. 
فلقد كان من دواعي سرورنا البالغ العمل معهما ومشاركتهما األفكار خالل الساعات الطويلة والعديدة 
اليت قضيناها يف االجتماعات وتبادل اآلراء عرب اهلاتف على مدار السنوات اخلمس األخرية، حيث أصبحا 
خالهلا بالنسبة لنا زميلي عمل وصديقني ومعلمني رائعني للقانون املقارن. ويستحق ناجيل كويين، حمررنا 

ا ملا أبداه من صرب وقدمه من توجيهات ودعم طوال عملية النشر. املتفرغ االستثنائي، شكًرا خاصًّ
بدا  الذي  انشغالنا  الذين حتملوا بصرب  أصدقائنا وعائالتنا  األبد مجيع  إىل  وأخرًيا، سنظل شاكرين 
وكأنه ال هناية له يف مشروع القوانني النموذجية. ونريد أن نشكر بصفة خاصة باتريك وكالفني وديكالن 

وبريناديت– فأنتم األفضل.

فيفيان أوكونر، املركز األيرلندي حلقوق اإلنسان
كوليت روش، معهد الواليات املتحدة للسالم

 

شكر وتقدير
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املحررون

فيفيان أوكونر هي املسؤولة عن مشروع حكم القانون يف املركز األيرلندي حلقوق اإلنسان جبامعة أيرلندا 
الوطنية، جالواي، وهي كذلك املدير- الشريك ملشروع القوانني النموذجية للعدالة اجلنائية خالل الفترات 
الالحقة للصراعات. كما أهنا زميلة أوىل جبامعة ملبورن حيث حتاضر يف القانون اجلنائي والتنمية. وتتضمن 
جماالت خربهتا القانون الدويل حلقوق اإلنسان، والقانون الدويل والقانون اجلنائي املقارن وإجراءاهتما، 
وقانون الشرطة، وإصالح قطاع األمن، وحكم القانون يف الفترات الالحقة للصراعات. وقد دّرست 
القانون الدويل حلقوق اإلنسان كمحاضرة زائرة يف جامعة أيرلندا الوطنية جبالواي، كما حاضرت عن 
حكم القانون وإصالح القانون اجلنائي يف العديد من الدورات التدريبية للممارسني. وشاركت كذلك 
يف جهود إصالح القانون اجلنائي يف عدد من الدول اخلارجة من الصراع، ونشرت العديد من األعمال 

حول هذا املوضوع.

كوليت روش، هي نائبة مدير برنامج حكم القانون التابع ملعهد الواليات املتحدة للسالم. ويتركز عملها 
على العدالة اجلنائية ومبادرات إصالح الشرطة، وعلى األخص يف قارة أفريقيا وجنوب شرق آسيا. قبل 
التحاقها باملعهد، عملت روش يف بعثة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا العاملة يف كوسوفو، حيث شغلت 
يف بادئ األمر منصب رئيسة قسم حكم القانون مث مديرة إدارة حقوق اإلنسان وحكم القانون. شغلت 
روش كذلك منصب املستشارة القانونية املقيمة لوزارة العدل األمريكية، يف املجر أواًل، حيث عملت على 
إنشاء قوة عمل معنية باجلرمية، مث يف البوسنة يف الفترة من 1998 وحىت 1999. ويف الفترة 2000-1999 ، 
تولت منصب مديرة برنامج وزارة العدل لوسط وشرق أوروبا، حيث قامت بتأسيس مشروعات تطوير 
وتدريب للعدالة اجلنائية يف كل من ألبانيا والبوسنة وكرواتيا وكوسوفو ومقدونيا. وقد عملت كمدعية 
عامة فيدرالية مع مكتب النائب العام للواليات املتحدة األمريكية يف الس فيجاس، نيفادا. وقامت بنشر 
عدد من املقاالت وبعض الفصول لكتاب حيقق يف إصالح قطاع العدالة اجلنائية يف املجتمعات اخلارجة من 
الصراعات؛ هذا فضاًل عن حتريرها لكتاب مكافحة اجلرائم اخلطرية يف املجتمعات اخلارجة من الصراعات: 

دلياًل لصناع وممارسي السياسة.

ويشغل هانس جورج ألربيشت منصب مدير معهد ماكس بالنك للقانون اجلنائي األجنيب والدويل يف 
فريبريج، أملانيا. وهو أستاذ للقانون اجلنائي والعدالة اجلنائية وعلم اجلرمية يف جامعة فريبريج. ويف الوقت 
الراهن، يعمل ألربيشت أستاًذا زائًرا يف كلية احلقوق بـ»جامعة نورمال بيجني«، كما عمل أستاًذا زائًرا 
يف مركز القانون اجلنائي والعدالة اجلنائية التابع جلامعة الصني للعلوم السياسية والقانون، وكذلك يف كلية 
احلقوق جبامعة يوهان يف الصني. وقد منح عضوية ملدى احلياة يف كلية كلري هال جبامعة كامربيدج، وهو 
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كذلك عضو دائم يف كلية احلقوق يف مركز قم للتعليم العايل بطهران. وتتناول منشوراته العديدة القانون 
اجلنائي املقارن ونظرية إصدار األحكام وجرائم األحداث، وسياسات املخدرات واجلرمية البيئية واجلرمية 

املنظمة واإلرهاب واالجتار بالبشر. 

جوران كليمينسيك حماضر أول يف كلية دراسات العدالة اجلنائية واألمن جبامعة ماريبور بسلوفينيا. وتتركز 
حماضراته وكتاباته وأحباثه على القانون واإلجراءات اجلنائية املقارنة الدولية، وسلطات فرض تطبيق القانون 
وحقوق اإلنسان، وآليات العدالة اجلنائية املتخصصة مبواجهة الفساد واجلرمية املنظمة. وهو مشارك يف 
العديد من اجلهود الرامية إىل إصالح العدالة اجلنائية، ومنها على األخص ما يتعلق باإلصالحات التشريعية 
للقانون واإلجراءات اجلنائية، باإلضافة إىل إصالح خدمات الشرطة واألمن يف املراحل االنتقالية ويف البيئات 
اخلارجة من الصراعات يف شرق وجنوب شرق أوروبا ووسط آسيا والصني وأمريكا الالتينية. وقد سبق 
له العمل مع وزارة الداخلية/ الشرطة السلوفانية، ومع املفوضية السلوفانية املستقلة ملكافحة الفساد، ومع 

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية وجملس أوروبا.
 

املحررون
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املسامهون

توضح القوائم التالية للمنظمات واألفراد الذين سامهوا يف مشروع القوانني النموذجية، فإن 
جهوًدا كبرية قد بذلت للحصول على مدخالت من جمموعة متنوعة من اخلرباء الذين يتمتعون 
باملعرفة واخلربة لعملية إصالح القانون اجلنائي لفترات ما بعد الصراع. إمجااًل، ساهم حوايل 
ثالمثئة شخص من أكثر من مئة منظمة وما يزيد عن اخلمسني بلًدا يف مشروع القوانني النموذجية، وقد 
العام للمشروع، وصاغ بعضهم مسودات نصوص وتعليقات حمددة،  ساعد بعضهم يف وضع اإلطار 

بينما قام آخرون بنقد هذه املسودات وتنقيحها. وقد سامهوا مجيًعا بسخاء بوقتهم وخرباهتم الكبرية.

املنظمات الدولية واإلقليمية
  األمم املتحدة

)UNICEF( صندوق األمم املتحدة للطفولة    
)DPKO( إدارة عمليات حفظ السالم    

 )DPA( إدارة الشؤون السياسية    
)UNIFEM( صندوق األمم املتحدة لتنمية املرأة    

)UNDP( برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    
)ICTR( املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا    

)ICTY( املحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة    
)OLA( مكتب الشؤون القانونية    

)OHCHR( مكتب املفوضية السامية لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان    
)UNODC( مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية    

  جملس أوروبا
  املفوضية األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب

  املفوضية األوروبية ملجلس أوروبا
)OSCE( منظمة األمن والتعاون يف أوروبا  

كما
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منظمات املجتمع املدين واملنظمات غري احلكومية
  اللجنة الدولية للصليب األمحر

  مؤسسة القانون وحقوق اإلنسان والعدالة، تيمور الشرقية
  مبادرة العدالة يف املجتمع املفتوح

  جمموعة حقوق األقليات
)AIRE( املركز االستشاري للحقوق الفردية يف أوروبا  

  املركز الدويل للعدالة االنتقالية
  مركز خدمات القطاع غري النظامي، نيبال

  مركز موارد الدفاع اجلنائي، كوسوفو
  مشروع املدافعني عن كمبوديا

  املفوضية اآلسيوية حلقوق اإلنسان 
  املنتدى الوطين حلقوق اإلنسان، سرياليون

  املنظمة الدولية لقانون التنمية
  املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي

  منظمة العفو الدولية
 

االحتادات املهنية ومعاهد التدريب واللجان الوطنية
  احتاد اإلصالحيات األمريكية

  االحتاد الدويل لإلصالحيات والسجون
  االحتاد الدويل للمدعني العامني

  االحتاد الدويل ملحامي الدفاع اجلنائي
  االحتاد الليبريي الوطين لتطبيق القانون

  احتاد املحامني األفارقة
  احتاد النساء املحاميات، ليبرييا
  غرفة )نقابة( حمامي كوسوفو

  فريق جلنة إصالح القانون، ليبرييا
  اللجنة االستشارية املشتركة للشؤون التشريعية، كوسوفو

املسامهون
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  جلنة االستقبال واحلقيقة واملصاحلة، تيمور الشرقية
  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، نيبال

  جملس العدل، معهد التدريب وإصالح القانون، السودان
  مدرسة قضاة الصلح، كمبوديا

  املركز اإلقليمي جلنوب شرق آسيا ملكافحة اإلرهاب، ماليزيا
  نقابة املحامني النيباليني

  نقابة حمامي غرب أفريقيا

معاهد البحوث واملؤسسات األكادميية
  أكادميية السالم الدولية، الواليات املتحدة

  أكادميية العلوم العسكرية، الصني
  جامعة أركنساس- ليتل روك، الواليات املتحدة

  جامعة الرباط، املغرب
  جامعة القاهرة، مصر

  جامعة أوريربو، السويد
  جامعة أوميا، السويد

  جامعة بتسوانا
  جامعة تشارلز، مجهورية التشيك

  جامعة جورج تاون، الواليات املتحدة
  جامعة دمشق، سوريا
  جامعة رواندا الوطنية 

  جامعة راجترز، الواليات املتحدة
  جامعة سراييفو- البوسنة واهلرسك

  جامعة عني مشس، مصر
  جامعة قاريونس، ليبيا
  جامعة كاتانيا، إيطاليا

  جامعة كاليفورنيا- دافيس، الواليات املتحدة
  جامعة ماريبور، سلوفينيا
  جامعة ملبورن، أستراليا

املسامهون



xxvii املسامهون

  رابطة الواليات املتحدة لألمم املتحدة
  الكلية احلربية الوطنية، نيجرييا

  كلية جون جاي للعدالة اجلنائية، الواليات املتحدة
  كلية كامثاندو للحقوق، نيبال

  كلية وليام آند ماري، الواليات املتحدة
  مركز آسيا- الباسيفيكي للقانون العسكري، أستراليا

  املركز األيرلندي حلقوق اإلنسان
  مركز هينري إل ستيمسون، الواليات املتحدة

  معهد الدفاع للدراسات القانونية الدولية، الواليات املتحدة
  املعهد الدويل لقانون حقوق اإلنسان، الواليات املتحدة

  املعهد الدويل للدراسات العليا يف العلوم اجلنائية )ISISC(، إيطاليا
  معهد الواليات املتحدة للسالم
  معهد راؤول ويلينربج، السويد

  معهد ماكس بالنك للقانون اجلنائي األجنيب والدويل، أملانيا

العاملون يف عمليات السالم التالية:
)UNTAET( اإلدارة االنتقالية لألمم املتحدة يف تيمور الشرقية  

)UNAMIS( بعثة األمم املتحدة املتقدمة يف السودان  
)UNAMSIL( بعثة األمم املتحدة يف سرياليون  

)UNMIK( بعثة األمم املتحدة يف كوسوفو  
)UNMIL( بعثة األمم املتحدة يف ليبرييا  

)MINUSTAH( بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت  
)UNMISET( بعثة األمم املتحدة لتقدمي الدعم يف تيمور الشرقية  

)UNTAC( السلطة االنتقالية لألمم املتحدة يف كمبوديا  
)ONUMOZ( عملية األمم املتحدة يف موزمبيق  

)UNBRO( عملية األمم املتحدة لإلغاثة على احلدود، تايالند  
)OHR( مكتب املمثل السامي يف البوسنة واهلرسك  
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العاملون يف القضاء واالدعاء والدفاع واالستشارات القانونية 
والشرطة والقوات املسلحة الذين عملوا أو نشأوا يف البلدان التالية:

  األردن
  أسبانيا
  أستراليا

  أفغانستان
  أملانيا

  اإلمارات العربية املتحدة
  أوغندا

  أوكرانيا
  أيرلندا

  باكستان
  بلجيكا

  بنغالديش
  البوسنة واهلرسك

  بولندا
  تايالند

  تيمور الشرقية
  مجهورية الكونغو الدميقراطية

  جنوب أفريقيا
  رواندا
  رومانيا

  زميبابوي
  سريالنكا
  سلوفينيا

  سنغافورة
  السودان

  السويد
  سرياليون

  العراق
  غانا

  الفلبني
  فيجي

  كرواتيا
  كمبوديا

  كندا
  كوسوفو

  ليبرييا
  ماالوي
  ماليزيا
  املجر
  مصر

  اململكة املتحدة
  موريشيوس

  موزمبيق
  نيبال

  نيجرييا
  نيوزيالندا

  هاييت
  اهلند

  هولندا
      الواليات املتحدة

املسامهون
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األف�راد
إن وظائف األفراد، واملنظمات واهليئات اليت ينتسبون إليها، املبينة أدناه هي كما كانت عندما سامهوا 

ألول مرة يف مشروع القوانني النموذجية.
مستشار الشؤون القانونية، البعثة الدائمة لألمم املتحدة يف كندا    هيو ادسيت  

قسم القانون اجلنائي، جامعة عني مشس، مصر    حممد عقيدة  
اإلمارات العدل،  وزارة  العام،  النائب  مكتب  اإلسالمية،  الشؤون    عبد الرحيم العوضي  

العربية املتحدة   
مدير  معهد ماكس بالنك للقانون اجلنائي األجنيب والدويل، أملانيا   هانس جورج ألربيشت 

حماٍم، اململكة املتحدة، ومدٍع عام سابق، اللجان اخلاصة للجرائم اخلطرية،   ستيوارت الفورد  
تيمور الشرقية     

  زيد بن رعد
   ابن زيد احلسني   

كلية احلقوق، جامعة دمشق، سوريا    عبود السراج  
كلية احلقوق، جامعة كاليفورنيا بدافيس، الواليات املتحدة    ديان أمان  

 UNODC ،قسم حكم القانون، فرع أمن اإلنسان   ريكاردا أمبريج  
املراقب األول لشرطة نيبال، وشرطي مدين سابق تابع لألمم املتحدة،   أوبيندرا اريال  

تيمور الشرقية     
معهد الدفاع للدراسات القانونية الدولية، الواليات املتحدة    وليام اسيلتني  

مبادرة العدالة للمجتمع املفتوح    كيلي اسكني  
معهد الواليات املتحدة للسالم، والرئيس السابق، قسم العدالة، اإلدارة    لويز اوكوين  

  )UNTAET( االنتقالية لألمم املتحدة يف تيمور الشرقية    
تيمور  يف  الدعم  لتقدمي  املتحدة  األمم  بعثة  اإلنسان،  حقوق  وحدة    الفونسو افيالر  

 )UNMISET( الشرقية    
كلية  ،)ICTR( لرواندا  الدولية  اجلنائية  املحكمة  قانوين،  مستشار    حممد عياط  

احلقوق، جامعة الرباط، املغرب     
ديبول، جامعة  احلقوق،  كلية  اإلنسان،  حلقوق  الدويل  املعهد  رئيس،    حممد عبد العزيز  

الواليات املتحدة     
قاٍض، وزارة العدل، مصر   حممد عليوة بدار  

جمموعة حقوق األقليات، واملستشار القانوين السابق لبعثة OSCE يف كوسوفو    كاليف بالدوين  

املسامهون

املمثل الدائم لألردن لدى األمم املتحدة



xxx

مكتب املحامي العام لألمم املتحدة، نيويورك، الواليات املتحدة، واملستشار   إلني بانار  
)UNMIK( القانوين السابق، شرطة بعثة األمم املتحدة يف كوسوفو   

خدمة الشرطة القومية بأيرلندا    بات بارون  
 UNODC ،مكافحة اإلرهاب، قسم شؤون املعاهدات   بريا بارزانو  

املعهد الدويل حلقوق اإلنسان، كلية احلقوق، جامعة ديباول،   حممود شريف بسيوين 
الواليات املتحدة   

القسم السياسي، مكتب املمثل السامي )OHR( البوسنة واهلرسك   كريت باسوينر  
ومسؤول  العراق،  املدنية،  الشرطة   لقوات  املساعد  التدريب  فريق    جيف باثا   

اإلصالحيات السابق، الواليات املتحدة   
كلية احلقوق، جامعة القاهرة، مصر   أمحد بالل  

)UNAMSIL( مفوض الشرطة، بعثة األمم املتحدة يف سرياليون   هادسون بيزنا  
القانون،  حكم  يف  السابق  واملستشار  أوميا،  جامعة  احلقوق،  قسم    بري بريلينج   

البوسنة واهلرسك   
  ذو القفلي بن  

  حاجي الياس   
النظام  دعم  برنامج  سابق،  ورئيس  السويد،  االستئناف،  دائرة  قاٍض،    كجيل جبورنربج  

القضائي، األمم املتحدة، البوسنة واهلرسك     
قسم مشكالت اجلرمية، جملس أوروبا    كاترينا بولونيز  

)UNAMIS( مستشار قانوين، بعثة األمم املتحدة املتقدمة يف السودان   فريتس بونتيكو  
قاٍض دويل، بعثة األمم املتحدة يف كوسوفو )UNMIK(، وقاٍض سابق   فينود بوليل  

يف املحكمة العليا، موريشيوس     
قاٍض يف التشريع العسكري- الشؤون اخلارجية، قسم املحامي القضائي  كريسنا بوفورنراناراكس 

العام، وزارة الدفاع، تايالند   
مساعد األمني العام، املستشار اخلاص لألمني العام، األمم املتحدة    األخضر اإلبراهيمي  

الرئيس، احتاد املحاميات يف ليبرييا    لويز لويس بروثوس  
مستشار قانوين، وزارة الدفاع االحتادية، أملانيا، واملستشار القانوين املنتدب   ريتشارد بيليسبارخ  

 )KFOR( السابق، القوات العسكرية الدولية يف كوسوفو    
مستشار قانوين، جلنة االستقبال واحلقيقة واملصاحلة، تيمور الشرقية    باتريك بريجيس  

UNODC ،وحدة مكافحة التهريب   دامان بريكهارد  

املسامهون

الربنامج التدرييب، املركز اإلقليمي جلنوب شرق آسيا ملكافحة اإلرهاب، ماليزيا
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)UNMIK( املمثل اخلاص املنتدب لألمانة العامة، بعثة األمم املتحدة يف كوسوفو   جني كريستيان كيدي  
الربنامج الدويل للتدريب على التحقيق اجلنائي، وزارة العدل األمريكية،   سوزان كارول  

البوسنة واهلرسك     
مستشار عديل عام، وزارة الدفاع، تايالند    أتابورن كارونبانيش  

  ،)OSCE( مستشار حكم القانون، منظمة األمن والتعاون يف أوروبا   توم شيسمان  
البوسنة واهلرسك    

قسم العدالة اجلنائية، مكتب االدعاء العام، سنغافورة   بول شيا  
UNODC ،دميوستينس كريسيكوس  قسم االتفاقيات اجلنائية، إدارة شؤون املعاهدات  

كلية احلقوق، جامعة راجترز، الواليات املتحدة   روجر كالرك  
فريق عمل مفوضية إصالح القانون، ليبرييا، وقاٍض سابق، املحكمة    فيليشيا كوليمان  

العليا، ليبرييا   
وحدة الشؤون اخلارجية والسياسية- العسكرية، جملس االحتاد األورويب   مايكل كوليمان  

  تونيا كوك بيدرسون   DPK لالستشارات، واملستشار السابق ملفوضية األمم املتحدة للشرطة، 
البوسنة واهلرسك   

رئيس، االحتاد الدويل للمدعني العامني   نيكوالس كوديري  
رئيس املدعني العامني، املحكمة اخلاصة لسرياليون    ديفيد كراين  

املتحدة، الواليات  جورجيا،  املتحدة،  للواليات  العام  النائب  مكتب    جيم كرين  
األمريكية، العدل  وزارة  املتحدة،  الواليات  سابق،  قانوين  ومستشار    

البوسنة واهلرسك   
)UNMIK( مكتب املستشار القانوين، بعثة األمم املتحدة يف كوسوفو   جون كابون  

سياسة اإلصالحات، مكتب النائب العام، كندا    لني كادجنتون  
املركز األيرلندي حلقوق اإلنسان   أنطوين كولني  

مركز هنري ال ستيمسون، الواليات املتحدة   إليزابيث داالس  
 ICTY ،حمامية، اململكة املتحدة، ومستشارة الدفاع السابق   سيلفيا دي بريتادانو  

UNODC ،قسم شؤون املعاهدات   جو ديدين  
)UNMIL( مستشار القطاع األمين، بعثة األمم املتحدة يف ليبرييا   روب دير  

 UNODC ،فرع مكافحة اإلرهاب   ميشيل دي فيو  
 UNODC ،وحدة مكافحة اجلرمية املنظمة واإلرهاب   فيليب دي ال تور-كورال 

املنظمة الدولية لتطوير القانون   أندريا دي مايو  

املسامهون



xxxii

تيمور يف  الدعم  لتقدمي  املتحدة  األمم  بعثة  قانونية،  مستشارة    آن ماري ديفريو  
)UNMISET( الشرقية   

القسم القانوين، اللجنة الدولية للصليب األمحر    نات دورمان  
إدارة األمم املتحدة للشؤون السياسية    مارثا دوجيت  

العدالة العسكرية، اخلدمات القانونية للدفاع، أستراليا    أندرو دان  
الشرطة الفيدرالية األسترالية، جمموعة االنتشار الدولية   ميشيل دان  

مركز هنري ال ستيمسون، الواليات املتحدة   وليام دورش  
وقاٍض  ،)UNMIK( كوسوفو  يف  املتحدة  األمم  بعثة  دويل،  قاٍض    فريدريك إجيوندا – نتيند 

يف أوغندا   
كلية احلقوق، جامعة قاريونس، ليبيا   أمحد اجليهاين  

جملس العدالة، معهد التدريب وإصالح القانون، السودان   عوض حسن النور  
مدير تنفيذي، جلنة اإلصالح الدولية   بول إجنليش  

قانوين سابق، العسكرية األمريكية، ومستشار  دائرة االستئناف  قاٍض،    تشارلس إيردمان  
OHR، البوسنة واهلرسك   

تيمور يف  املتحدة  لألمم  االنتقالية  اإلدارة  اخلطرية،  اجلرائم  وحدة    عيسى فعال  
)UNTAET( الشرقية   

نيويورك، سابق،  قانوين  ومستشار  اإلنسان،  األيرلندي حلقوق  املركز    ميجان فرييل  
الواليات املتحدة   

القسم القانوين، اللجنة الدولية للصليب األمحر   اليكساندر فيت  
السكرتري العام، احتاد املحامني األفارقة، الرئيس، احتاد حمامي غرب أفريقيا،   فيمي فاالنا  

وحماٍم، نيجرييا   
املمثل الدائم ألفغانستان لدى األمم املتحدة   رافان فارهادي  

حمقق شرطة عام، سريالنكا    شاندرا فريناندو  
خدمات الشرطة القومية األيرلندية، واملفوض السابق، قوة الشرطة الدولية   بيتر فيتزجيريالد  

)IPTF(، البوسنة واهلرسك   
االتفاقيات والسياسة الدولية، وزارة الدفاع الفيدرالية، أملانيا   ديتر فليك  

قسم التحقيق اجلنائي وشؤون اإلنتربول، الشرطة القومية بليبرييا   جوزيف فلومو  
)UNMIL( مدير، قسم دعم النظام القانوين والتشريعي، بعثة األمم املتحدة  يف ليبرييا   الفريد برويف  

مؤسسة القانون، حقوق اإلنسان والعدالة، تيمور الشرقية   جاكيم فونسيكا  

املسامهون
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مركز هنري إل ستيمسون، الواليات املتحدة   دارا فرانسيس  
)UNMIL( إدارة شرطة األمم املتحدة، بعثة األمم املتحدة يف ليبرييا   ويلفريدو فرانكو  

قاضي استئناف، السويد، وخبري قانوين، وزارة العدل السويدية    حاقان فرميان  
حماٍم عام، رواندا    جريالد جاهيما  

كلية احلقوق، جامعة أركنساس- ليتل روك، الواليات املتحدة    كينيث جاالنت  
املركز األيرلندي حلقوق اإلنسان    فيانا جانثريت  
قاٍض، املحكمة العليا، زميبابوي    بادينجتون جاروي  

الشؤون القانونية، البعثة الدائمة يف أيرلندا لألمم املتحدة   أالن جيبيزن  
الوطنية الربيطانية ملكافحة اجلرمية، وعضو سابق يف الشرطة  املجموعة    مارتني جيلفراي  

 )UNMIK( املدنية يف بعثة األمم املتحدة يف كوسوفو   
حمامية، الواليات املتحدة، ومستشار قانوين سابق، منظمة األمن والتعاون   شرييل جولدستني  

يف أوروبا )OSCE(، مركز موارد الدفاع اجلنائي، كوسوفو     
مدير تنفيذي، االحتاد األمريكية لإلصالحات    جيمس جوندليس  

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي )UNDP(، مستشار قانوين سابق، وزارة   أندريا جودمان  
 )UNMIK( العدل، بعثة األمم املتحدة يف كوسوفو    

ممثل املفوضية األوروبية وكلية احلقوق، جامعة كاتانيا، إيطاليا    جيوفاين جراسو  
اجلمعية الوطنية الليبريية لتطبيق القانون    سيسيل جريفس  

معهد راؤول ولينبريج، جامعة لوند، السويد    جوناس جرميهيدن  
قوة الشرطة يف مشال راين ويستفاليا، أملانيا، وعضو سابق يف الشرطة   ادالربت جروس  

 )UNMIK( املدنية يف بعثة األمم املتحدة يف كوسوفو    
االحتاد الدويل ملحامي الدفاع اجلنائيني   إليز جرولكس  

)UNDPKO(   نائبة األمني العام، إدارة األمم املتحدة لعمليات حفظ السالم   جني ماري جيهينو  
املعهد الدويل لقانون حقوق اإلنسان الدولية، كلية احلقوق، جامعة ديبول،   ديفيد جوين  

الواليات املتحدة   
)UNDPKO( قسم الشرطة املدنية، إدارة األمم املتحدة لعمليات حفظ السالم   أمود جورامج  

حمامي دفاع، اللجان اخلاصة للجرائم اخلطرية، تيمور الشرقية   االن جامتان  
مستشار عسكري، بعثة األمم املتحدة الدائمة يف كندا   ميشيل هانراهان  

)UNMIK( مدٍع عام دويل، بعثة األمم املتحدة يف كوسوفو   ميشيل هارمتان  
كلية احلقوق، جامعة بريستينا، كوسوفو   إنفر هاساين  

املسامهون
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املركز األيرلندي حلقوق اإلنسان   كامران هامشي  
قاٍض، قسم املحكمة العليا، املحكمة العليا، بنجالديش   شامني حسنني  

مركز موارد الدفاع اجلنائي، كوسوفو    أمحت حاسويل  
مستشار قانوين، منظمة العفو الدولية   جيل هني  

حفظ لعمليات  املتحدة  األمم  إدارة  اإلصالحات،  سياسة  مستشار    إيزابيل هايت  
)UNDPKO( السالم   

اجلرمية  مكافحة  برنامج  واملهين،  العلمي  االستشاري  الدويل  املجلس    جاري هيل  
والعدالة اجلنائية، األمم املتحدة   

مستشارة فنية يف تطبيق القانون، دينكورب الدولية، وعملت سابًقا يف   لني هوالند  
جتنيد الشرطة، كلية خدمات الشرطة يف كوسوفو   

هورن املحدودة، الرئيس السابق، مشروع سالمة وأمن املجتمع لشرطة   أدريان هورن   
سرياليون، اململكة املتحدة، إدارة التنمية الدولية   

برنامج نيكسوس لتطوير األمن، األكادميية الدولية للسالم، الواليات املتحدة   ريكو هوانج  
إدارة الشؤون السياسية، األمم املتحدة    سوزان هالتون  

برنامج نيكسوس لتطوير األمن، األكادميية الدولية للسالم، الواليات املتحدة   أجنيس هورويتز  
مكتب الشؤون القانونية، األمم املتحدة   ديفيد هاتشتسون  

)UNMIK( مكتب املستشار القانوين، بعثة األمم املتحدة يف كوسوفو   فيليس هوانج  
وحدة القانون اجلنائي واالستشارات القضائية، قسم أفضل املمارسات،   شيلي اجنليس  

)UNDPKO( إدارة األمم املتحدة لعمليات حفظ السالم   
 )UNICEF( حكم القانون، العدالة االنتقالية، صندوق األمم املتحدة للطفولة   برينيل إيرونسيد  

وزارة العدل، سكرتري مكتب الرئيس، الفلبني   مارك جاالندوين  
UNODC ،مكافحة اجلرمية   إيفا جنسن  

قسم القانون الدويل، إدارة النائب العام القضائي، وزارة الدفاع، تايالند   بياكارت جريانبول  
الشرطة الفيدرالية األسترالية، جمموعة االنتشار الدولية   مايكل جرييت  

 )UNDPKO( قسم الشرطة املدنية، إدارة األمم املتحدة لعمليات حفظ السالم   ستيفان جني  
املمثل الدائم للمملكة املتحدة لدى األمم املتحدة   إميري جنوز بريي  

وزارة العدل السويدية، وشرطي مدين سابق، إدارة األمم املتحدة لعمليات   مايكل جورسباك  
)UNDPKO( حفظ السالم   

 ،ICTY حمامي دفاع، املحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة   مايكل كارنافاس  
ورئيس سابق، جلنة مراجعة القانون، بركو، البوسنة واهلرسك    

املسامهون
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حماٍم ومدٍع عام سابق، أوغندا   بارت كاتورييب  
رئيس، إدارة الشؤون القانونية، كوسوفو    نيكيب كيلميندي  

املراقب األول املنتدب لشرطة نيبال، وشرطي مدين سابق لدى األمم    شيام خادكا  
املتحدة، موزمبيق وكوسوفو   

متقاعد من الشرطة الفيدرالية األسترالية، وشرطي مدين سابق، عمليات   بيل كريك  
األمم املتحدة لإلغاثة على احلدود، تايالند   

كلية دراسات العدالة اجلنائية واألمن، جامعة ماريبور، سلوفينيا    جوران كليمينسيك  
  أجنيسكا كلونو

   إيكا ماالرت  
 ICTY ،حماٍم جنائي، هولندا، حمامي دفاع   أليكساندر كنوبس  

مدير، برنامج حكم القانون، معهد الواليات املتحدة للسالم   نيل كريتز  
السالم حفظ  لعمليات  املتحدة  األمم  إدارة  املدنية،  الشرطة  قسم    مارك كروكر  
يف ملتحدة  ا األمم  بعثة  سابق،  شرطة  ومفوض   ،)UNDPKO (   

)UNMIL( ليبرييا   
مديرة، قسم التحقيقات اجلنائية، شرطة أوغندا   إليزابيث كوتيسا  

املدير العام للسجون، غانا   ريتشارد كويري  
الشؤون القانونية، بعثة األمم املتحدة الدائمة يف جنوب أفريقيا   زهري الهري  

لتنمية املتحدة  األمم  لصندوق  التنفيذي  للمدير  خاصة  مستشارة    نينا حلود  
 )UNIFEM( املرأة   

وقاضية   ،)UNMIK( كوسوفو  يف  املتحدة  األمم  بعثة  دولية،  قاضية    بريجيت النش كليبش 
                                سابقة يف أملانيا

ممثل كندا الدائم يف األمم املتحدة   جيلربت لورين  
خدمات الشرطة الوطنية األيرلندية   بادي ليهي  

الشرطة الفيدرالية األسترالية، مدرب شرطة سابق، تيمور الشرقية    مارك يل  
املمثل الدائم للسويد لدى األمم املتحدة    أنديرس ليدن  

حمامية، اململكة املتحدة، وسابًقا مع وحدة اجلرائم اخلطرية، اإلدارة االنتقالية   سوزانا لينتون  
)UNTAET( لألمم املتحدة يف تيمور الشرقية   

،)UNMIL( قسم حقوق اإلنسان واحلماية، بعثة األمم املتحدة يف ليبرييا   استيفان ليبنسزكي  
وضابط شرطة سابق، الشرطة املجرية   

قاضية دولية، بعثة األمم املتحدة يف كوسوفو )UNMIK(، وقاضية 
يف بوالندا

املسامهون
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مكتب الشؤون القانونية، األمم املتحدة   تريسيلي لويال  
)UNDPKO( قسم الشرطة املدنية، إدارة األمم املتحدة لعمليات حفظ السالم   أنتريو لوبس  

معهد العالقات الدولية وجامعة تشارلز، براغ   كريستوفر لورد  
)UNDP( برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   باتريك بري لويز  

املحكمة العليا، سنغافورة   جويس لو  
الربنامج الدويل للتدريب على التحقيق اجلنائي، وزارة العدل األمريكية   ويلي مكايف  

املمثل الدائم املنتدب أليرلندا لدى األمم املتحدة   شان ماكدونالد  
قسم جرائم احلرب، وزارة العدل الكندية   جون ماكمانوس  

)UNMIL( قسم دعم النظام القانوين والقضائي، بعثة األمم املتحدة يف ليبرييا   ستيفاين ماكفيل  
السكرتري األول، الشؤون القانونية، بعثة السويد الدائمة لدى األمم املتحدة   جريزي ماكاروسكي  

مستشار قانوين، القوات اجلوية اهلندية   صانيل كومار مالك  
)OHCHR( مكتب املفوضية السامية لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان   ترينجانا مالوا  

مستشار قانوين، بعثة جنوب أفريقيا الدائمة لدى األمم املتحدة   سابيلو سيفويل ماكوجنو 
)OHCHR( مكتب املفوضية السامية لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان   ديفيد مارشال  

املركز الدويل للعدالة اجلنائية   إيان مارتن  
  مانويل مازيلوس

قاٍض، الشبكة القضائية اإلسبانية خلرباء التعاون القضائي الدويل  فريناندز فيجارو  
)UNMIL( وحدة االستشارات واملراقبة القانونية، بعثة األمم املتحدة يف  ليبرييا   جريس مينسه  

مكتب الشؤون القانونية، األمم املتحدة    أنطوين ميلر  
ديبول، جامعة  احلقوق،  كلية  اإلنسان،  حقوق  لقانون  الدويل  املعهد    خالد أمحد حمي  

الواليات املتحدة   
)OHCHR( مكتب املفوضية السامية لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان   كريج موخيرب  

مركز AIRE )استشارات حول حقوق األفراد يف أوروبا(   نواال مول  
مستشار شرطة أول، منظمة األمن والتعاون يف أوروبا )OSCE(، ومفوض   ريتشارد مونك  

شرطة سابق، قوة الشرطة الدولية )IPTF(، البوسنة واهلرسك   
النائب العام، تيمور الشرقية   لوجنوينهوس مونترييو  

)UNTAET( مستشار قانوين، اإلدارة االنتقالية لألمم املتحدة يف تيمور الشرقية   جوناثان مورو  
تيمور يف  لدعم  ا لتقدمي  ملتحدة  ا األمم  بعثة  نونية،  قا مستشارة    جوزفني موس  

)UNMISET( الشرقية   
حماٍم، مشرع، مجهورية الكونغو الدميقراطية   دومريسي موتومبو  

حمامي الدولة، قسم العدالة اجلنائية، سنغافورة   فرانسيس نيج  

املسامهون
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مراقبة العمليات، خدمة سجون سنغافورة    باتريك نج  
)UNDP( برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   لويس نوبييب  

كلية احلقوق، جامعة بتسوانا   دانييل نسرييكو  
قاٍض، اهليئات القضائية اخلاصة للجرائم اخلطرية، اإلدارة االنتقالية لألمم    سيلفر نتوكامازينا  

)UNTAET( املتحدة يف تيمور الشرقية   
مدٍع عام دويل، بعثة األمم املتحدة يف كوسوفو )UNMIK(، ومدٍع عام   كامودوين نياسولو   

سابق، ماالوي     
املفوضية األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب   باهام توم نياندوجا  

االحتاد الدويل لإلصالحيات والسجون   جينيفر أودس  
مركز السالم وحل الصراعات، كلية احلرب القومية، نيجرييا   نامدي أوباسي  

املركز األيرلندي حلقوق اإلنسان   فيفيان أوكونر  
مشروع املدافعني الكمبوديني   سوك سام أون  

)UNDP( برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   جون أوهيورهينوان  
مستشار قانوين للسجل، املحكمة اخلاصة لسرياليون   كارو أوكوزومي  

املركز األيرلندي حلقوق اإلنسان   كليمينتني أوليفر  
مستشار يف حكم القانون، والرئيس السابق للجنة التنفيذية لقوة السالم   وليام اونيل  

واألمن املعنية حبكم القانون، األمم املتحدة   
املركز اآلسيوي الباسيفيكي للقانون العسكري، جامعة ملبورن، أستراليا   بروس أوزوولد  

حماٍم ونائب عام سابق، نيبال   سوشيل كومار بانت 
وقاٍض  ،)UNMIK( كوسوفو  يف  املتحدة  األمم  بعثة  دويل،  قاٍض    تيودور بانتريو  

سابق، رومانيا   
مدير، املعهد الدويل للدراسات العليا يف العلوم اجلنائية )ICISC(، إيطاليا   جيوفاين باسكوا  
كلية اإلدارة العامة، كلية جون جاي للعدالة اجلنائية، الواليات املتحدة   كينيث بايومو  
األمريكية، مستشار سياسي سابق ملفوضية األمم املتحدة للشرطة، تيمور الشرقية   
برنامج نيكسوس لتطوير األمن، األكادميية الدولية للسالم، الواليات املتحدة   

قوة شرطة جنوب يوركشاير، اململكة املتحدة، شرطي مدين سابق تابع    ميشيل بيكوفر  
لألمم املتحدة، تيمور الشرقية   

مستشار قانوين، بعثة هولندا الدائمة إىل األمم املتحدة   كارل بريمسان  
املمثل الدائم جلمهورية سرياليون لدى األمم املتحدة   جو روبرت بيماجيب  

  ماريا ناتريشيا 
  جوزماو برييرا  

)UNICEF( اإلصالح التشريعي، صندوق األمم املتحدة للطفولة   نادين بريوالت  

املسامهون

قاضية، اهليئات القضائية اخلاصة املعنية باجلرائم اخلطرية، تيمور الشرقية
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مستشار قانوين دويل    جيس بيلجرمي  
شرطة حرس احلدود، تايالند    شالريمكاي بيمولسري 

 UNODC ،حكم القانون، فرع األمن البشري   ميشيل بليتزر  
مستشار قانوين، البعثة الدائمة ألستراليا لدى األمم املتحدة    بني باليل  

حماٍم، أستراليا، ومدٍع عام خاص سابق، السلطة االنتقالية لألمم املتحدة    مارك بالنكيت  
 )UNTAC( يف كمبوديا   

وحدة القانون اجلنائي واالستشارات القضائيةقسم أفضل املمارسات،   روبرت بولفري  
)UNDPKO( إدارة األمم املتحدة لعمليات حفظ السالم   

UNODC ،وحدة مكافحة االجتار بالبشر   ريكا بوتونني  
رئيس جملس اإلدارة، مركز خدمات القطاع اإلعالمي، نيبال   سابود بياكوريل  

املفوض السابق، املفوضية الوطنية حلقوق اإلنسان، نيبال   سوشيل بياكوريل  
الشرطة الفيدرالية األسترالية، جمموعة االنتشار الدولية    وليام كواد  

املنتدى القومي حلقوق اإلنسان، سرياليون   جوزيف رحال  
املمثل الدائم البديل ملاليزيا لدى األمم املتحدة   رادزي رمحان  

قاٍض، اهليئات القضائية اخلاصة باجلرائم اخلطرية، تيمور الشرقية    فيليب رابوزا  
برنامج حكم القانون، معهد الواليات املتحدة للسالم   كوليت روش  

  ديفيد ريدن                     اجليش الربيطاين )متقاعد(، مستشار قانوين عسكري سابق لعمليات السالم
OHCHR ،قسم حكم القانون، فرع األمن البشري   سلومري ريدو  

اللجنة االستشارية املشتركة املعنية بشؤون التشريع، كوسوفو   بلريمي ريكا  
االحتاد الدويل لإلصالحيات والسجون    بريندان رينولدز  

)UNMIK( وزارة العدل، بعثة األمم املتحدة يف كوسوفو   أنامرييام روكاتيللو  
مستشار قانوين، البعثة الدائمة ألسبانيا لدى األمم املتحدة   جورج روميو  

حمامي دفاع رئيسي، املحكمة اخلاصة بسرياليون   سيلفيان روي  
)UNICEF( حكم القانون/ العدالة االنتقالية، صندوق األمم املتحدة للطفولة   لورين رامبل  

كلية احلقوق، جامعة بريستينا، كوسوفو    إجوب ساهييت  
مركز املوارد القانونية اآلسيوي، املفوضية اآلسيوية حلقوق اإلنسان   علي سليم  

كلية احلقوق، جامعة بريشتينا، كوسوفو    عصمت ساليهو  
 )UNDP( برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   ساناكا مسرنسينها  

كلية كاثامندو للحقوق، نيبال    غيتا ساجنروال  
مدير تنفيذي، كلية كاثامندو للحقوق، نيبال   يوباراج ساجنروال  

جامعة أوريربو، السويد    ريتشارد سانريهومل  
وزير العدل، تيمور الشرقية    دومينجوس سارمينتو  

املسامهون
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مدير مدرسة قضاة الصلح، كمبوديا    كيم ساثايف  
مدير، املركز األيرلندي حلقوق اإلنسان    وليام شاباس  

 UNODC ،الربنامج العاملي ملكافحة غسيل األموال   ديلفني شانتز  
مركز حقوق اإلنسان الدولية، جامعة جورج تاون    ديفيد شيفر  

 )UNDP( برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   إيريك سكي  
)UNICEF( اإلصالح التشريعي، صندوق األمم املتحدة للطفولة   فانيسا سيدليتزكي  

التابعة الشرطة اخلاصة  قائد سابق، وحدة  نيبال،  حمقق أول يف شرطة    بيجيان شارما  
لألمم املتحدة، هاييت   

وحدة إصالح العدالة اجلنائية، مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات   مارك شاو  
)UNODC( واجلرمية   

ليوغوسالفيا لية  لدو ا ئية  جلنا ا ملحكمة  ا  ، م لعا ا ملدعي  ا مكتب    ميلربت شني  
)ICTY( السابقة   

  هاجرجيا سيجرسيك-
    كوليك   

قسم حقوق اإلنسان، وزارة العدل، ليبرييا    إملو سرييون  
مكتب املحامي القضائي للعاملني يف القوات البحرية األمريكية، ومستشار   ستيفاين مسيث  

عسكري سابق لعمليات السالم   
مركز كوسوفو للقانون    أدلينا سوكويل  

اهليئة الدولية إلصالح قانون العقوبات    أدم ستابليتون  
خدمة الدولة للتحقيق واحلماية، البوسنة واهلرسك    نشارلس تينسون  

باملخدرات املعين  املتحدة  األمم  مكتب  الفساد،  مكافحة  وحدة    أوليفر ستولب  
)UNODC( واجلرمية   

كلية دراسات العدالة اجلنائية واألمن، جامعة ماريبور، سلوفينيا    جانز ستوسيك  
  جيتسريي سوكومورن  القسم االستشاري، قسم النائب العام القضائي، وزارة الدفاع، تايالند

مشروع املدافعني الكمبوديني   فيزال سوون  
اللجنة القضائية املستقلة، OHR، البوسنة واهلرسك   راكل سورلني  

حمقق شرطة احتياطي )متقاعد(، نيبال   جوفيند سابا  
رئيس، نقابة حمامي نيبال   شامفو سابا  

حماٍم، وزارة العدل األمريكية    بريندا سو ثرورنتون  
األمريكية، العدل  وزارة  اجلنائي،  للتحقيق  الدويل  التدرييب  الربنامج    جيمس تيلمان  

البوسنة واهلرسك   

املسامهون

كلية احلقوق، جامعة سراييفو، البوسنة واهلرسك
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كلية احلقوق، جامعة ملبورن، أستراليا   جون توبني  
 )UNDPKO( قسم التدريب املدين، إدارة األمم املتحدة لعمليات حفظ السالم   جابرييل توان  

كلية احلقوق، جامعة رواندا الوطنية   أفوفيا توين  
باملخدرات املعين  املتحدة  األمم  مكتب  املعاهدات،  شؤون  قسم    ساندرا فال  

)UNODC( واجلرمية   
بلجيكا االستئناف،  دائرة  وقاٍض،  واهلرسك،  البوسنة  دويل،  قاٍض    جاي فان كريل  

مستشار قانوين دويل   جوهان فان المون  
مدير، قسم شؤون املعاهدات، مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات     إدواردو فيتري  

)UNODC( واجلرمية   
أمني سجل، املحكمة اخلاصة لسرياليون    روبني فنسنت  

)UNODC( دميتري فالسيز  قسم اتفاقيات اجلرمية، مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية  
غرفة )نقابة( حمامي كوسوفو     أدم فوكاشي  

)UNODC( قسم شؤون املعاهدات، مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية   كاثرين فولز  
املتحدة الواليات  ماري،  آند  وليام  للحقوق، جامعة  مارشالوايز  كلية    كريسيت وارين  

مستشار قانوين أول، مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات    أندرو ويلز  
)UNODC( واجلرمية   
وزارة العدل، السويد   إيريك وينرستروم  

)UNMIK( نائبة عامة دولية، بعثة األمم املتحدة يف كوسوفو   ديبورا ويلكينسون  
الشؤون القانونية، وزارة العدل، ليبرييا   ألبا وليامز  

قاٍض، املحكمة العليا، فيجي    جريارد وينتر  
قاٍض دويل، املحكمة اخلاصة لسرياليون   رينات وينتر  

برامج السياسة العامة، رابطة الواليات املتحدة لألمم املتحدة   لورينس ووشر  
قسم الدراسات العسكرية األجنبية بأكادميية العلوم العسكرية، الصني   هي زيادونج  

  جوان أنطونيو
   يانيز- بارنيفو  

 )UNICEF( عدالة األحداث، صندوق األمم املتحدة للطفولة   أليكساندرا يوستر  
مدٍع عام أول، كوسوفو   حلمي زيتجا  

املسامهون

ممثل إسبانيا الدائم لدى األمم املتحدة
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مساعدو البحث والربنامج
األفراد املذكورة أمساؤهم أدناه ساعدوا يف البحوث أو الربنامج يف أوقات خمتلفة خالل مراحل تطور 

مشروع القوانني النموذجية.

املركز األيرلندي حلقوق اإلنسان    إليزابيث ألكويست  
معهد الواليات املتحدة للسالم    ماريسا باسيت   

رابطة الواليات املتحدة لألمم املتحدة     كارين بلجيوفني  
معهد الواليات املتحدة للسالم     كريستيان دي فوس  
معهد الواليات املتحدة للسالم     تولوانيمي فودائي  
معهد الواليات املتحدة للسالم     كارين هيمان  
معهد الواليات املتحدة للسالم     كريسيت/انا هوفمان  
املركز األيرلندي حلقوق اإلنسان     ديليا هاو   
معهد الواليات املتحدة للسالم     إيرين هيسب   
معهد الواليات املتحدة للسالم     إيريكا جونستون  
املركز األيرلندي حلقوق اإلنسان     دمييتري كارباش  
املركز األيرلندي حلقوق اإلنسان     دانيال كينان  
معهد الواليات املتحدة للسالم     يوين كيم   
املركز األيرلندي حلقوق اإلنسان     فيدال مارتن هريناندو  
معهد الواليات املتحدة للسالم     باتريس ماتينجلي  
معهد الواليات املتحدة للسالم     أبريل أونيل   
املركز األيرلندي حلقوق اإلنسان     آن ماري كوين  
املركز األيرلندي حلقوق اإلنسان     كيت رجيس   
معهد الواليات املتحدة للسالم     إمييلي وان   
املركز األيرلندي حلقوق اإلنسان     ناديا زيد   

املسامهون
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االختصارات
املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا      ICTR 

املحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة       ICTY 
قوة الشرطة الدولية      IPTF 

قوة كوسوفو )القوات العسكرية الدولية حتت قيادة حلف الناتو(      KFOR 
مكتب املفوضية السامية لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان      OHCHR 

مكتب املمثل السامي       OHR 
منظمة األمن والتعاون يف أوروبا      OSCE 

بعثة األمم املتحدة املتقدمة يف السودان     UNAMIS 
بعثة األمم املتحدة يف سرياليون     UNAMSIL 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي      UNDP 

إدارة األمم املتحدة لعمليات حفظ السالم     UNDPKO 
صندوق األمم املتحدة للطفولة     UNICEF 

صندوق األمم املتحدة لتنمية املرأة     UNIFEM 
بعثة األمم املتحدة يف كوسوفو     UNMIK 
بعثة األمم املتحدة يف ليبرييا     UNMIL 

بعثة األمم املتحدة لتقدمي الدعم يف تيمور الشرقية     UNMISET 
مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية     UNODC 

السلطة االنتقالية لألمم املتحدة يف كمبوديا    UNTAC
اإلدارة االنتقالية لألمم املتحدة يف تيمور الشرقية   UNTAET
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مقدمة

هذا الدليل القوانني النموذجية للعدالة اجلنائية خالل الفترات الالحقة للصراعات، وهي يقدم 
سلسلة من ثالثة جملدات مصممة ملساعدة العاملني يف إصالح القانون اجلنائي يف الدول 
اخلارجة من الصراعات. وهذه السلسلة هي مثرة مشروع استغرق مخس سنوات قاده معهد 
الواليات املتحدة للسالم واملركز األيرلندي حلقوق اإلنسان، بالتعاون مع مكتب املفوضية السامية حلقوق 

 .)UNODC( اإلنسان التابع لألمم املتحدة ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
وحيتوي هذا املجلد، املجلد األول، على أول القوانني النموذجية، وهو القانون اجلنائي النموذجي. 
وحيتوي املجلد الثاين على القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، بينما يضم املجلد الثالث القانون النموذجي 

للتوقيف والقانون النموذجي لسلطات الشرطة.
وينقسم دليل املستخدم هذا إىل أربعة فصول. يستعرض الفصل األول احلاجة إىل إصالح القانون 
اجلنائي يف الدول اخلارجة من الصراعات، وتنامي االهتمام هبذا املوضوع يف أوساط املجتمع الدويل، وعملية 
الصياغة واالستشارة املستخدمة لوضع القوانني النموذجية. ويناقش الفصل الثاين كثرًيا من االستخدامات 
املحتملة للقوانني النموذجية ضمن جهود إصالح القانون اجلنائي يف الفترات الالحقة للصراعات. أما الفصل 
الثالث فيقدم خالصة للقانون اجلنائي النموذجي. ويستعرض الفصل الرابع املبادئ املوجهة للمنخرطني 

يف عملية إصالح القانون اجلنائي.
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الفصل األول
مشروع القوانني النموذجية

استجابة الحتياجات القانون اجلنائي خالل الفترات الالحقة للصراعات

إعادة ترسيخ حكم القانون أمر حيوي بالنسبة للمنخرطني على املستويني الوطين والدويل يف 
بناء السالم خالل الفترات الالحقة للصراعات. فغالًبا ما تنهار نظم العدالة االجتماعية وتصاب 
بالوهن الشديد يف أعقاب الصراع. فقد يتم تدمري السجون ومراكز الشرطة ودور القضاء. وقد 
يكون القضاة واملحامون هربوا من البالد. وقوة الشرطة قد ال يكون هلا وجود. ويف بعض احلاالت، فقد 
توقف نظام العدالة اجلنائية عن العمل متاًما كما اكتشفت عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة، 

ما أثار فزعها.
للجرائم اخلطرية، حيث يعمل املجرمون والعصابات  أرًضا خصبة  البيئة ميكن أن تكون  مثل هذه 
اإلجرامية حبرية يف جو من احلصانة. وبينما قد تتوقف جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية مع نفاذ وقف 
إطالق النار أو إبرام اتفاقيات سالم، فإن جرائم مثل االغتصاب واالبتزاز والقتل واالختطاف غالًبا ما 
تستمر دون توقف. كما قد تعود التوترات العرقية إىل الظهور يف الفترة الالحقة للصراع يف صورة هجمات 
انتقامية، وخطب كراهية، وهجمات على ممتلكات شخصية وثقافية. وينتشر كذلك العنف اجلنسي يف 
الدول اخلارجة من الصراعات. وعالوة على ذلك، تنخرط اجلماعات اإلجرامية يف سلسلة متنوعة واسعة 

من اجلرائم اخلطرية، تشمل االجتار بالبشر، واملخدرات، واألسلحة، والتهريب، وغسيل األموال.
وخيلق الصراع العنيف واجلرائم اليت تعقبه يف البيئة الالحقة للصراع جوًّا من اخلوف، وعدم الثقة، 
املباشر للعنف واإلحساس الشديد بعدم األمان،  التعرض  الناس من أمرين مًعا،  وانعدام األمن. ويعاين 
ويتوقون بقوة إىل بيئة ميكن من خالهلا الوثوق يف اآلخرين جمدًدا. إن الثقة تعد من املقومات الرئيسية يف 
رأس مال أي جمتمع خارج من الصراع، وهي ضرورية لتعزيز امتثال الشعب للنظم االجتماعية والقانونية 

على حد سواء، لضمان عدم عودة الدول اخلارجة من الصراعات إىل الصراع جمدًدا، ولبناء السالم.
إن إعادة تأسيس أو إصالح نظام العدالة اجلنائية املتداعي ُتعد كذلك أمًرا حامًسا يف جناح جهود بناء 
السالم، لكن هذه تكون عادة مهمة هرقلية حتتاج إىل التزام وخربة العديد من العناصر الوطنية والدولية 
املختلفة. فهي مهمة ميكن أن تشمل جمموعة من األنشطة املتداخلة، اليت تتراوح بني توفري املوارد األساسية 
مثل األقالم واألوراق واملالبس الرمسية لرجال الشرطة، وإعادة بناء دور القضاء والسجون، وجتنيد وفحص 

عناصر جديدة للعمل يف جمال العدالة اجلنائية، وإعادة هيكلة قوة الشرطة أو نظام املحاكم بالكامل.

إن
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ومن الضروري كذلك التطلع إىل ما هو أبعد من جمرد توفري املوارد والبنية التحتية، والعاملني، وإعادة 
اهليكلة، إىل القوانني اليت يلزم تطبيقها سعًيا إىل العدالة. فحىت النظام الذي تتوفر له بصورة جيدة املوارد 
والعاملون، وتكون مؤسساته فعالة، سوف يفشل يف الوفاء باحتياجات املجتمع ما مل تكن قوانينه مالئمة.

ممَّ يتكون إطار عمل قانوين »مالئم«؟ على الصعيد العملي، كما ورد يف تقرير األمني العام لألمم املتحدة 
لسنة 2004 حتت عنوان » حكم القانون والعدالة االنتقالية يف املجتمعات اليت متر بصراعات أو مبرحلة ما بعد 
الصراع« )وثيقة األمم املتحدة S/2004/616، الفقرتان 6 و7(، جيب أن تكون كل القوانني املحلية »متفقة 
مع النظم واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان«؛ وأن تكون واضحة )أي معّرفة بوضوح، وميكن الوصول إليها، 
ومتوقعة، وأن ال تكون متناقضة وال متداخلة(؛ وأن متتثل ملبدأ العدالة )أي حتمي احلقوق وتؤيدها، وتعاقب 
األخطاء، وحتمي حقوق املتهمني بينما تأخذ بعني االعتبار مصاحل الضحايا ورفاهية املجتمع على وجه العموم(.

املعايري.  هذه  الصراعات  من  اخلارجة  املجتمعات  اجلنائية يف  القوانني  تستويف  ما  نادًرا  احلظ،  ولسوء 
»فأطر العمل التشريعية« يف الدول اخلارجة من الصراعات، كما يالحظ »حكم القانون والعدالة االنتقالية«، 
»غالبا ما تظهر مؤشرات متراكمة لإلمهال والتشويه السياسي، وتنطوي على عناصر متييز ونادًرا ما تعكس 
متطلبات حقوق اإلنسان الدولية ومعايري القانون اجلنائي«. على سبيل املثال، كان وضوح النصوص القانونية 
يف أفغانستان غائًبا غياًبا واضًحا بعد سقوط حركة طالبان، حيث ختضع البالد حلوايل ألفني وأربعمئة جمموعة 
قانونية متشابكة وغالًبا متناقضة مسح هلا بالتراكم على مدار العقود األربعة السابقة واإلدارات املتغرية خالهلا.

فضاًل عما سبق، غالًبا ما تكون قوانني العدالة اجلنائية يف الدول اخلارجة من الصراعات قد عفا عليها 
الصراع  بعد  أجنوال  يف  العقوبات  قانون  تاريخ  كان  ذلك:  على  القليلة  األمثلة  لبعض  واستعراًضا  الزمن. 
يعود إىل عام 1886. ويف ليبرييا، كان االجتار بالبشر واسع االنتشار لكنه مل يعاجل بصورة مناسبة يف قانون 
العقوبات الذي مل خيضع ألي تعديل منذ سبعينيات القرن العشرين املنصرم. ويف كوسوفو، فإن االجتار بالبشر، 
واإلرهاب، واجلرمية املنظمة، وحيازة أسلحة غري مرخصة واستخدامها، كانت مجيعها منتشرة لكن النص 
عليها كان ضعيًفا يف القانون اجلنائي املعمول به. ومما زاد األمور سوًءا، وبينما الكثري من الدول اخلارجة من 
الصراع منكوبة باجلرائم املعقدة مثل االجتار بالبشر وغسيل األموال، فإن أطر العمل القانوين لتلك الدول ال 
حتتوي عادة على نصوص خاصة باملراقبة السرية، ومحاية الشهود، وغري ذلك من التدابري الضرورية للتحقيق 

يف مثل هذه اجلرائم ومقاضاهتا. 

اجلهود السابقة إلصالح القانون اجلنائي
 خالل الفترات الالحقة للصراعات

إن أوجه القصور الواضحة للعيان اليت تعاين منها بعض القوانني اجلنائية للفترات الالحقة للصراعات قد أهلمت 
العديد من جهود إصالح القوانني الراهنة. ففي كمبوديا، على سبيل املثال، استدعى النظام املختل وظيفيًّا 
ا خالل فترة انتداب السلطة االنتقالية لألمم  للعدالة اجلنائية املوروث عن اخلمري احلمر إصالًحا قانونيًّا مهمًّ
املتحدة يف كمبوديا )UNTAC( )1992-1993( وكذلك يف أعقاب هذه الفترة. وكان من املجاالت األخرى 
اليت استهدفها هذا التشريع القانون واإلجراءات اجلنائية، وسلطات الشرطة، ونظام السجون، ونظام املحاكم.
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 ويف كوسوفو، أصدرت بعثة األمم املتحدة )UNMIK( اليت أنشئت عام 1999 العديد من اللوائح 
والقرارات التنظيمية لسد الفجوات املوجودة يف القانون اجلنائي القائم. وقد ُصمِّمت بعض هذه اللوائح حبيث 
تضمن تطابق القانون مع النظم واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان، وأضافت لوائح أخرى جرائم جديدة، مثل 
االجتار بالبشر، بينما استهدف البعض اآلخر إعطاء الشرطة واملدعني العامني األدوات اليت حيتاجوهنا للتحقيق 

يف اجلرائم اخلطرية ومالحقتها قضائيًّا.
 ويف تيمور الشرقية، اعتربت اإلدارة االنتقالية لألمم املتحدة )UNTAET(- اليت استمر انتداهبا من 
تشرين األول/ أكتوبر 1999 حىت أيار/ مايو 2002 أن قانون اإلجراءات اجلنائية اإلندونيسي معقد أكثر مما 
ينبغي وغري مناسب للتطبيق يف تيمور الشرقية اخلارجة من الصراع. ولذلك أعلنت عن لوائح تنظيمية جديدة 
لإلجراءات اجلنائية واملحاكم. كما أصدرت لوائح تنظيمية بشأن األسلحة النارية واجلرائم املرتبطة باالنتخابات.

 إال أن هذه املحاوالت الرامية إىل إصالح القانون اجلنائي مل تلق ترحيًبا عامليًّا، ما يؤكد مدى تعقيد 
هذه املهمة وثقل األعباء اليت تتطلبها من حيث الوقت واملوارد واخلربة. ويف كمبوديا، على سبيل املثال، كان 
قانون السلطة االنتقالية لألمم املتحدة يف كمبوديا )UNTAC(، وهو اجلزء األول من اإلصالح القانوين 
الذي مت تطبيقه خالل املرحلة االنتقالية للبالد- قد تعرض النتقادات واسعة الفتقاره إىل الوضوح، وتناقضه 

مع قوانني أخرى، وعدم اتساقه مع األحكام األساسية حلقوق اإلنسان. 
 ويف كوسوفو، خالل األعوام األوىل لتويل بعثة األمم املتحدة )UNMIK(، أصدر املمثل اخلاص لألمني 
العام لألمم املتحدة أوامر تنفيذية بتوقيف بعض األفراد، حىت بعد قيام املحاكم- ومنها يف بعض احلاالت 
حماكم مؤلفة بالكامل من قضاة دوليني– بإصدار أوامرها بإطالق سراح هؤالء األفراد لعدم كفاية األدلة، 
وحىت كذلك بعد أن اقترح مدعون عامون دوليون اإلفراج عنهم. وجاء النقد لألوامر التنفيذية من جهات 
كثرية، منها منظمة األمن والتعاون يف أوروبا )OSCE(، ومنظمات دولية حلقوق اإلنسان، وحمقق الشكاوى 
التابع لبعثة األمم املتحدة )UNMIK(، الذي جادل بأن أوامر التوقيف تنتهك مبدأ استقالل القضاء وأهنا 

فشلت يف توفري ضمانة الرقابة القضائية على تلك األوامر. 
 UNTAET ويف تيمور الشرقية، سجل أفراد يف نظام العدالة العديد من الثغرات األساسية يف لوائح 
اليت استخدمت كقانون انتقايل لإلجراءات اجلنائية حىت عام 2006. ومل تتضمن اللوائح مسائل مثل عبء 
اإلثبات الواجب قانوًنا واملعايري اخلاصة بأهلية الشهود. وقد كان لزاًما على العاملني يف العدالة اجلنائية من 
الناحية العملية أن يضعوا قوانينهم اخلاصة ويسدوا الفجوات يف القوانني النافذة، ما زاد يف عدم الثقة بالقانون 

يف تيمور الشرقية.

إصالح القانون اجلنائي يف اإلطار الدويل
ركزت حاالت كمبوديا وكوسوفو وتيمور الشرقية االهتمام العاملي على أمهية حكم القانون يف الدول 
اخلارجة من الصراعات، وخباصة على أمهية إصالح القانون اجلنائي. وسلط كثري من املنخرطني يف 
عملية إصالح القانون يف هذه األماكن الثالثة الضوء على أوجه القصور يف كلٍّ من مواد بعض القوانني 
اليت متت صياغتها ويف الطريقة اليت متت هبا صياغة هذه القوانني. ويف أواخر عقد التسعينيات من القرن 
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العشرين املاضي ومطلع عام 2000، كان موضوع إصالح القانون اجلنائي موضع جدل واسع، مع تطلع 
كل من املمارسني وصناع السياسة إىل تعلم الدروس من أخطاء املاضي والتقدم لألمام بثقة وفاعلية.

ومع إدراك احلاجة إلعادة النظر يف هنج املجتمع الدويل لبناء السالم يف الفترات الالحقة للصراعات من 
خالل عمليات السالم، مبا يف ذلك إصالح القانون اجلنائي، أصدرت األمم املتحدة سنة 2000 تقرير جلنة 
األمم املتحدة لعمليات السالم، الذي عرف كذلك باسم تقرير اإلبراهيمي. وركز أحد أقسام التقرير بصفة 
رئيسية على جهود اإلصالح يف كوسوفو وتيمور الشرقية، حيث كان لألمم املتحدة سلطة تنفيذية ختوهلا 
سن قوانني جديدة. ويف ضوء املصاعب اجلمة اليت واجهتها األمم املتحدة يف تصنيف القوانني املعمول هبا 
وإصالحها على وجه السرعة يف املنطقتني، أوصى التقرير بكتابة قانون جنائي مؤقت ليتم استخدامه خالل 
البعثات التنفيذية املستقبلية عندما يكون القانون املطبق غامًضا. وكان يف وسع العاملني الدوليني، مثل الشرطة 
املدنية التابعة لألمم املتحدة والقضاة واملدعني العامني الدوليني، أن يتعرفوا جيًدا على هذا القانون املؤقت 

قبل أن يتم نشره، وكان ميكنهم تطبيق أحكامه بسرعة إىل أن يتم إصالح إطار العمل القانوين املحلي.
لقد أثار تقرير اإلبراهيمي ردود فعل متباينة. فبينما أيدته بعض األوساط، مل يتفق كثريون مع فرض 
قانون مؤقت يف دولة خارجة من الصراع، حىت عندما كان لألمم املتحدة سلطات لسن القوانني وعندما 
كان العديد من العاملني الدوليني يعملون ضمن إطار نظام العدالة اجلنائية يف الفترة الالحقة للصراع. 
وشعر آخرون بأن التوصية بوضع قانون مؤقت مل تكن يف حملها، نظًرا ألنه مل يكن من املرجح أن يتم 

انتداب بعثة تنفيذية أخرى يف املستقبل القريب.
خالل األعوام اليت تلت صدور تقرير اإلبراهيمي، وعلى الرغم من عدم توقع إرسال بعثة تنفيذية 
أخرى، ظل إصالح القانون اجلنائي يف الفترات الالحقة للصراع يف رأس جدول األعمال الدويل الرامي 
إىل حتقيق حكم القانون. وحتولت مناقشة وضع قانون مؤقت إىل جدل حول استخدام القوانني النموذجية 
تناوهلا حىت قبل صدور تقرير اإلبراهيمي، حظيت  اليت سبق  الفكرة،  القانوين. وهذه  كأداة لإلصالح 
بدعم مؤلفي حكم القانون والعدالة االنتقالية، الذين حثوا املجتمع الدويل على »جتنب الصيغة الوحيدة 
املناسبة لكل األوضاع وكذلك تفادي استرياد النماذج األجنبية« وأيدوا وضع القوانني النموذجية كأدوات 

ُيْسَترشد هبا يف أي عملية إصالح ذات قيادة وطنية.

تطور مشروع القوانني النموذجية
األيرلندي حلقوق  للسالم واملركز  املتحدة  الواليات  قام معهد  اإلبراهيمي،  تقرير  بعد نشر  خالل عام 
اإلنسان بإطالق مشروع القوانني النموذجية للعدالة اجلنائية خالل الفترات الالحقة للصراعات )يف ما 
يلي، مشروع القوانني النموذجية( الستكشاف القضايا اليت أثارها التقرير. وقد انضم الحًقا إىل املشروع 
التابع لألمم املتحدة ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات  مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان 
واجلرمية )UNODC(، ليضيفوا إليه خربهتم الفنية يف جمال تطوير نصوص القانون اجلنائي املصممة للدول 

اخلارجة من الصراعات.
لقد كان اهلدف األصلي ملشروع القوانني النموذجية هو صياغة جمموعة من القوانني اجلنائية املؤقتة 
اليت ميكن استخدامها إما بالطريقة املقترحة يف تقرير اإلبراهيمي أو كمرجع يف عملية اإلصالح القانوين 
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يف الفترات الالحقة للصراعات بعامة. وخالل األيام األوىل من املشروع، انصب التركيز على االستخدام 
السابق، إال أنه مع مرور الوقت، بدأ املشروع يف التركيز على صياغة قوانني منوذجية لتكون مبثابة أدوات 

إلصالح القانون اجلنائي املحلي.
وعلى مدار السنوات اخلمس التالية، مجع املشروع بني حوايل ثالمثئة خبري من خمتلف أرجاء العامل لوضع 
جمموعة من القوانني. وقد كانت هناك ثالث مراحل يف عملية الصياغة واالستشارة. بدأت املرحلة األوىل 
يف أواخر عام 2001 عندما اجتمع فريق رئيسي من اخلرباء– ممارسون، وحمامون، ومسؤولون بالشرطة، 
وعسكريون، وأكادمييون من مناطق خمتلفة وخلفيات قانونية خمتلفة– لتبادل األفكار وتدوين مسودات 
مبدئية للقوانني. وبعد مثانية عشر شهًرا، أكملت املجموعة وضع مسودات أربعة قوانني منوذجية، هي: 

قانون جنائي، وقانون لإلجراءات اجلنائية، وقانون للتوقيف، وقانون لسلطات الشرطة.
النطاق قامت خالهلا جمموعة متنوعة من اخلرباء من  الثانية عملية تشاورية واسعة  وكانت املرحلة 
حول العامل بتدقيق مسودات القوانني. ومت استدعاء هؤالء اخلرباء من جمتمعات األكادمييني واملمارسني، 
فكان منهم علماء يف القانون اجلنائي، والقانون اجلنائي املقارن، والقانون الدويل، والقوانني الدولية حلقوق 
اإلنسان، وقانون الشرطة، فضاًل عن قضاة دوليني ووطنيني، ومدعني عامني، وحمامي دفاع، ومسؤويل 

شرطة، ومسؤويل سجون، ومدافعني عن حقوق اإلنسان، وحمامني عسكريني.
 وتضمنت املرحلة الثانية استشارات فردية مع خرباء ومشاورات ميدانية يف أماكن تراوحت من تيمور 
الشرقية إىل كوسوفو وليبرييا ونيبال وجنوب السودان. عالوة على ذلك، أجريت مشاورات وألقيت 
حماضرات يف منتديات خمتلفة يف جنيف ونيويورك وأيرلندا وفيينا وبكني وواشنطن العاصمة ومدريد وكندا 
وبرلني والسويد. هذا فضاًل عن عقد سلسلة من االجتماعات اإلقليمية لتقييم الفائدة املحتملة للقوانني يف 
إطار إقليمي مع اختبار توافقها مع جمموعة متنوعة من النظم القانونية املختلفة. ومت عقد طاولة مستديرة 
أفريقية يف أبوجا بنيجرييا أعقبها عقد اجتماع للمتابعة يف لندن. وانعقدت اجتماعات طاولة مستديرة 
آسيوية يف بانكوك بتايالند وملبورن يف أستراليا. كما انعقد اجتماع للخرباء يف الشريعة اإلسالمية يف 
سرياكوزا بإيطاليا. ومسحت هذه االجتماعات باستطالع سلسلة واسعة جدا من اآلراء. )لالطالع على 
قائمة كاملة باألفراد واملنظمات الذين سامهوا يف مشروع القوانني النموذجية، ارجع إىل قسم »املسامهون« 

يف بدايات هذا املجلد(.
 ويف املرحلة الثالثة، قامت جمموعة من اخلرباء مبقارنة ودراسة مجيع التعليقات واالقتراحات اخلاصة 
بالنصوص األساسية للقوانني النموذجية. وتطلبت بعض التوصيات الواردة خالل عملية التشاور إجراء 
تغيريات جوهرية يف النص أو صياغة نصوص جديدة كليًّا. وقامت املجموعة كذلك بتوسيع التعليقات 

على أساس املقترحات الواردة. بعد ذلك، أجرى اخلرباء جولة هنائية من املراجعة. 
 وتعود قيمة القوانني النموذجية كأدوات إلصالح القانون- إىل حد كبري- إىل اتساع وتركيز 
عملية التشاور واملراجعة اليت جرت طوال عملية وضع القوانني. ومت تطوير القوانني عرب عملية أكادميية 
متناهية الدقة يف البحث والصياغة مصحوبة بنقاش حيوي ومفتوح بني جمموعة واسعة ومتنوعة من 
اخلرباء. وتضمنت النصوص والتعليقات على حد سواء قدًرا كبرًيا من التحليالت املقارنة واألحباث 

واحلوارات.
وكانت نتيجة هذه العملية للتعاون يف الصياغة، والتشاور املوسع، واملراجعة الشاملة أربعة قوانني منوذجية 
متكاملة هي: القانون اجلنائي النموذجي، والقانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، والقانون النموذجي 
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للتوقيف، والقانون النموذجي لسلطات الشرطة. وال يعد أي من هذه القوانني نتاًجا لنظام قانوين واحد أو 
ثقافة قانونية واحدة؛ بل على العكس، فإن كال منها ميثل مزجًيا من عناصر قانونية خمتلفة، بعضها مأخوذ 
من االتفاقيات الدولية أو مبادئ أفضل املمارسات، بينما متت صياغة البعض اآلخر خصيًصا هلذا املشروع.

نشر القوانني النموذجية للعدالة اجلنائية خالل الفترات 
الالحقة للصراعات

جهزت مطبعة معهد الواليات املتحدة للسالم املسودات املكتملة للنشر. وتقرر نشر القوانني األربعة يف ثالثة 
جملدات، تعرف مبجموعها باسم القوانني النموذجية للعدالة اجلنائية خالل الفترات الالحقة للصراعات.

حيتوى املجلد األول )الذي نشر يف ربيع 2007( على القانون اجلنائي النموذجي )MCC(. وهو 
قانون جنائي، أو قانون عقوبات، يركز على القانون اجلنائي املوضوعي. وينظم القانون اجلنائي املوضوعي 
ماهية السلوك الذي يعترب جنائيًّا، واملبادئ العامة للقانون اجلنائي، والظروف اليت ميكن فيها اعتبار شخص 
ما مسؤواًل من الناحية اجلنائية، والعقوبات ذات الصلة اليت تسري على شخص مدان يف جرمية. ويقدم 

الفصل الثالث من دليل املستخدم هذا خالصة القانون اجلنائي املوضوعي.
ويتضمن املجلد الثاين )خريف 2007( القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، الذي يركز على القانون 
اجلنائي اإلجرائي، وهو جمموعة من القواعد واإلجراءات اليت حتكم كيفية التحقيق والفصل يف قضية جنائية.
ويعرض املجلد الثالث )ربيع 2008( كالًّ من القانون النموذجي للتوقيف والقانون النموذجي لسلطات 
اجلنائية  العدالة  نظام  على  يتعني  اليت  واإلجراءات  القوانني  النموذجي  التوقيف  قانون  الشرطة. وحيكم 
تطبيقها على األشخاص املحتجزين قبل أي حماكمة جنائية وخالهلا، وكذلك على املحكوم عليهم يف 
جرمية. وحيدد القانون النموذجي لسلطات الشرطة صالحيات الشرطة ذات الصلة وواجباهتا يف جممل 
التحقيقات اجلنائية، عالوة على اإلجراءات ذات الصلة اليت يتم اتباعها للتحقيق يف اجلرائم. كما حيتوي 
القانون النموذجي لسلطات الشرطة على جمموعة إضافية من صالحيات الشرطة وواجباهتا واإلجراءات 

ذات الصلة اليت على الشرطة اتباعها حلفظ النظام العام.

دليل املستخدم    
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الفصل الثاين 
االستخدامات املمكنة للقوانني
 النموذجية يف عملية إصالح

 القانون اجلنائي

أداة مصممة لتلبية االحتياجات اخلاصة
للدول اخلارجة من الصراعات

من املمارسات الشائعة يف عملية إصالح القانون اجلنائي خالل الفترات الالحقة للصراعات البحث 
عن األفكار امللِهمة يف جمموعات قوانني من دول خمتلفة. وميكن هلذا املدخل أن يعّجل يف عملية 
إصالح القانون ويلتف على احلاجة إىل كتابة نصوص قانونية جديدة من الصفر. بعد قول ذلك، 
فإن من غري احلكمة القيام بأي نسخ أعمى لنص قانوين من دولة إىل أخرى- دون تقدير ما إذا كان 
النص القانوين األجنيب قاباًل للتطبيق يف إطار آخر ودون دراسة ما إذا كان النص يتالءم مع ثقافة 
الدولة املتلقية ونظامها القانوين. لكن قوانني الدول األخرى، حيثما اعتربت مناسبة ومفيدة، ميكن 
استخدامها كأساس لنصوص جنائية جديدة، إما بتعديلها لتتناسب مع اإلطار املحلي أو بتضمينها 
باجلملة يف القوانني املصاغة حديًثا. ويف حال اعترب أي نص قانوين خارجي غري مناسب للتضمني 
يف القانون املصاغ حديًثا، فإنه يظل مع ذلك مفيًدا كمصدر إهلام أو كنقطة بداية يف كتابة نصوص 

قانونية جديدة متاًما.
غري أن األداة اليت تظل أكثر فائدة، هي مصدر قانوين مفصل خصيًصا إلطار بعينه إلصالح القانون 
اجلنائي يف الفترات الالحقة للصراعات. إن القوانني األربعة الواردة يف القوانني النموذجية للعدالة اجلنائية 
خالل الفترات الالحقة للصراعات مصممة لكي تكون أداة كهذه على وجه التحديد. وال يقصد مبصطلح 
منوذجي أن يكون أي قانون منوذجي هو اخليار األفضل أو اخليار الوحيد يف عملية إصالح القانون اجلنائي، 
أو أنه جيب فعاًل استخدامه بكامله. بل إن مصطلح منوذجي مستخدم مبعىن توفري منوذج لقانون أو مثال 
مفيد. وميكن استخدام القوانني النموذجية إىل جانب أي عدد من املصادر األخرى أثناء صياغة نصوص 

جديدة للقانون اجلنائي يف الدول اخلارجة من الصراعات.



10

وال يقصد من القوانني النموذجية كأداة حمتملة إلصالح القانون أن يتم فرضها على أي دولة خارجة 
من الصراع، فهي أداة للمساعدة وليست أداة لفرض عبء جديد. عالوة على ذلك، إذا ما اختار مصلحو 
القانون استخدام القوانني النموذجية، ففي مقدورهم استخدامها بأي عدد من السبل، من استخدامها 
لصياغة نص  استخدامها كأساس  إىل  اجلنائي  القانون  لبدء حوار حول أحد جوانب إصالح  كوسيلة 

جديد يف قانون جنائي. 
وطوال تطوير القوانني النموذجية للعدالة اجلنائية خالل الفترات الالحقة للصراعات، تساءل املؤلفون 
كيف ميكن للقوانني النموذجية أن تساعد على أفضل وجه العاملني يف دول خارجة من صراعات. على 
سبيل املثال، عندما خيتارون أنواع اجلرائم املراد تضمينها اجلزء اخلاص يف القانون اجلنائي النموذجي، مل 
ينصب تركيز املؤلفني على جممل اجلرائم املوجودة يف القوانني اجلنائية لبلدان كثرية، بل إهنم ركزوا على 
اجلرائم اخلطرية، ومنها تلك اجلرائم اليت عادة ما ترتكب يف دولة خارجة من صراع وتلك اليت غالًبا ما 
ال تكون موجودة يف القوانني اجلنائية الراهنة. ومتخضت املشاورات واألحباث املعمقة عن وضع جدول 
باجلرائم يعكس االحتياجات اخلاصة للعاملني يف إصالح القانون اجلنائي يف الفترات الالحقة للصراعات.
إن سد الثغرات يف القوانني اجلنائية يف الفترات الالحقة للصراعات ال يتطلب توفري مبادئ القانون 
العامة ونصوًصا قانونية حمددة فحسب، بل يتطلب أيًضا توفري توجيه كاٍف حول كيفية تطبيق هذه املبادئ 
الدول اخلارجة من  القانون اجلنائي يف كثري من  الشائعة حول إطار عمل  والنصوص. ومن الشكاوى 
الصراعات، وكذلك يف واقع األمر حول القوانني اجلنائية املصاغة حديًثا يف الدول اخلارجة من الصراعات، 
شكوى تتعلق بندرة وجود مثل هذا التوجيه. ومثل أوجه القصور هذه تقود إىل إرباك يف تطبيق القانون، 
وينتج عنها أحياًنا قيام جهات خمتلفة بتطبيق معايري خمتلفة، حيث يقوم كل منها بتفسري النصوص بطريقة 
خمتلفة. وتتأكد احلاجة إىل توجيه خاص فيما يتعلق بالتشريع اجلنائي يف الدول اخلارجة من الصراعات 
بصفة خاصة، حيث قد يكون العاملون يف العدالة اجلنائية هربوا بينما يضطلع مبهمة تطبيق العدالة اجلنائية 

يف الغالب ضباط شرطة، وقضاة، وحمامون، ومسؤولو سجون بال خربة أو أعيد تدريبهم حديًثا.
وهذه اهلموم اليت تسمع غالًبا حول الوضوح والتوجيه قادت إىل اتباع أسلوب حمدد يف صياغة القوانني 
النموذجية. أواًل، متت صياغة القوانني »بلغة إجنليزية بسيطة« هبدف توصيل املعلومة بطريقة بسيطة وسهلة 
الفهم قدر اإلمكان. ومت استبدال املصطلحات القانونية املبهمة بلغة مباشرة أكثر دون املساس بسالمة النص. 
وهذا املنهج مل جيعل القوانني مفهومة أكثر ملن يطبقوهنا فقط، بل جعلها أسهل فهًما ملن تطبق عليهم أيًضا. 
ثانًيا، تتسم القوانني النموذجية بأهنا أكثر تفصياًل وتوصيًفا من معظم القوانني اجلنائية. ويف الغالب، يتم 
استكمال القوانني واإلجراءات اجلنائية »بأداة قانونية تفسريية« أو »تشريع مساعد« أو »لوائح تنفيذية« 
أو »إجراءات تطبيقية قياسية« تعمل على سد الثغرات يف النص األكثر تعميًما. ومن أجل توفري احلد 
األقصى من التوجيه للعاملني يف العدالة اجلنائية واملساعدة يف إغالق الثغرات املحتملة اليت ميكن أن تقود 
إىل تشويش أو إىل إساءة يف التنفيذ، تشتمل القوانني النموذجية على النصوص القانونية وشروحها مًعا 
اليت تتضمن التوجيه حول التنفيذ العملي هلذه النصوص. حيث يشرح التعليق املصاحب لكل نص اهلدف 

منه وحمتواه مع بيان كيف جيب تطبيقه.
وتساعد هذه التعليقات القارئ بعدة سبل أخرى كذلك، فعلى سبيل املثال، إهنا توضح السبب وراء 
اختيار الكلمات، كما تربز اإلصالحات األخرى أو املبادرات اليت قد تكون الزمة إذا ما مت إدخال نص 
ما على أحد القوانني. وهذه قد تشمل إصالحات مؤسسية، أو إصالحات أخرى يف القانون اجلنائي، أو 

دليل املستخدم    
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إصالحات يف جمموعات قانونية غري القانون اجلنائي. كما أهنا توفر دروًسا مقارنة مستمدة من حاالت 
أخرى خارجة من صراعات.

ويف تفصيلهم لقوانني منوذجية لالستخدام يف األوضاع اليت تعقب الصراعات، اهتم املؤلفون حبقيقة 
أن إطار العمل الراهن للقانون اجلنائي يف دولة خارجة من الصراع ال يلتزم دوًما بالنظم واملعايري الدولية 
حلقوق اإلنسان. ففي الفترات الالحقة للصراعات، غالًبا ما تركز جهود إصالح القانون على استبدال 
القوانني القدمية بأخرى تلتزم بأعراف ومعايري حقوق اإلنسان. وذكر الكثري من اخلرباء صعوبة ترمجة 
املبادئ املجردة لقانون حقوق اإلنسان الدويل إىل نصوص ملموسة يف القانون اجلنائي. وللمساعدة يف 
هذه الترمجة، صيغت القوانني النموذجية بطريقة حتول املعايري الدولية إىل نصوص قانونية ملموسة متتثل 
هلذه املعايري بينما تأخذ بعني االعتبار االحتياجات امللحة لدولة خارجة من الصراع، مثل غياب املوارد. 
الثقافات يف أوضاع  التطبيق عرب  أيًضا لكي تأخذ بعني االعتبار إمكانية  النموذجية  القوانني  وصيغت 
متباينة حول العامل. وكما مت حبثه أعاله، فإن سلسلة من االجتماعات اإلقليمية قد اختربت فرضية إمكانية 
استخدام القوانني النموذجية عامليًّا كأداة لإلصالح القانوين. وأيد اخلرباء الذين شاركوا يف هذه االجتماعات 
هذه الفرضية، مع اإلقرار بطبيعة احلال بأن القوانني اجلنائية جيب أن تتناسب مع البيئة اليت يتم تطبيقها فيها. 
واستلهمت النصوص اجلوهرية للقوانني النموذجية جمموعة منوعة من النظم والتشريعات القانونية الدولية. إال أن 
القوانني النموذجية ال تتبع تقليًدا قانونيًّا واحًدا بعينه، بل إهنا عوًضا عن ذلك متزج بني النظم القانونية املختلفة 
لتهجني جمموعة من القوانني، وهو إجراء شائع بصورة متزايدة يف الكثري من عمليات إصالح القوانني اجلنائية.

أداة مرنة: ستة سيناريوهات
الستخدام القوانني النموذجية

تتعدد وتتنوع االستخدامات العملية للقوانني النموذجية على صعيد إصالح القانون يف الفترات الالحقة 
للصراعات. وميكن هلذه القوانني أن تساعد يف عمليات إصالح حمدودة النطاق خاصة بأقسام منفصلة 
من القانون اجلنائي القائم، وتساعد كذلك العاملني يف إعادة هيكلة واسعة النطاق إلطار عمل القانون 

اجلنائي املحلي بكامله.
وخالل باقي هذا الفصل، نسلط الضوء على ستة سيناريوهات ميكن أن تثبت القوانني النموذجية 

من خالهلا أهنا مصدر قيم:

تقوم دولة خارجة من الصراع مبراجعة إطار عمل القانون اجلنائي اخلاص هبا )ومن املمكن أن تشمل    
املراجعة القانون اجلنائي، وقانون اإلجراءات اجلنائية، وقانون السجون، وقانون الشرطة( وذلك 
هبدف تعريف جرائم جديدة وإدخال أدوات جديدة للتحقيق يف تلك اجلرائم وحتديث قوانينها 

اجلنائية القائمة الستبدال النصوص اليت ال تتفق مع األعراف واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان.
تقوم دولة خارجة من الصراع بإجراء إصالحات طويلة املدى لكامل إطار عمل قانوهنا اجلنائي 
)ويشمل ذلك القانون اجلنائي، وقانون اإلجراءات اجلنائية، وقانون السجون، وقانون الشرطة( 

 الفصل الثاين    
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وذلك هبدف إصالحه وحتديثه، وتريد أن تضمن توافقه مع األعراف واملعايري الدولية حلقوق 
اإلنسان.

بسبب نواحي القصور يف جزء معني من قوانينها اجلنائية، تقوم دولة خارجة من الصراع بصياغة 
إصالحات  إجراء  بانتظار  اجلنائية(  لإلجراءات  انتقايل  قانون  املثال،  سبيل  )على  انتقايل  قانون 

جوهرية أطول مدى.
املرأة  مالئمة حقوق  بصورة  لتحمي  اجلنائية  قوانينها  الصراع حتديث  من  دولة خارجة  قررت 
والطفل، الذين مت اعتبارهم مجاعات مستضعفة يف جمتمعهم. كما أن القوانني املوجودة ال تعاجل 

بطريقة مالئمة االجتار بالبشر واجلرائم اجلنسية، اليت ترتكب على نطاق واسع.
تقوم دولة خارجة من الصراع قررت املصادقة على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 
القانون  هذا  عن  الناشئة  املختلفة  لاللتزامات  متتثل  لكي  املوجودة  وإجراءاهتا  تشريعاهتا  بتعديل 
)لتشمل اجلرائم لإلبادة اجلماعية، واجلرائم ضد اإلنسانية، وجرائم احلروب، على سبيل املثال(.

أو حمكمة متخصصة  تأسيس قسم قضائي خاص جديد،  الصراع يف  ترغب دولة خارجة من 
جديدة، أو دار قضاء خاصة للتعامل مع مشاكل حمددة متعلقة باجلرمية )مثل اجلرائم االقتصادية، 
أو جرائم املخدرات، أو اجلرمية املنظمة( وحتتاج إىل صياغة تشريعات ونصوص قانونية جوهرية 

وإجرائية متكن املحكمة من تطبيقها.

حتديث القوانني اجلنائية املوجودة لتتضمن جرائم 
وأدوات حتقيق جديدة 

مع اهنيار نظامها القضائي بعد سنوات من الصراع، تعاين الدولة أ من مشاكل جرمية غري مسبوقة. فاجلرمية 
املنظمة منتشرة. وتعمل العصابات اإلجرامية يف كل شيء من غسيل األموال إىل االجتار بالنساء من الدول 
املجاورة وهتريب األسلحة، والسيارات، واملخدرات عرب حدود الدولة املليئة بالثغرات. والشرطة مدركة 
جيًدا هلذه النشاطات، إال إهنا عاجزة عن مكافحتها مكافحة فعالة، ألن اجلرمية املنظمة وغسيل األموال 
واالجتار غري املشروع ليست جرائم ينص عليها قانون العقوبات امُلطبق، أو ألن النصوص القانونية املوجودة 
غري مالئمة. وحىت لو تضمن القانون املحلي جرائم مناسبة تغطي سلوك العصابات اإلجرامية املنظمة، فإن 
الشرطة والنيابة العامة ستجد صعوبات يف التحقيق يف هذه اجلرائم. فعلى سبيل املثال، تتضمن مقاضاة 
أحد أفراد عصابات اجلرمية املنظمة االعتماد بقوة على شهادة الشهود، إال أن الشهود يف قضايا االجتار 
غري املشروع أو اجلرمية املنظمة خيشون غالًبا اإلدالء بشهاداهتم خلوفهم من انتقام العصابات اإلجرامية. 
فقوانني الدولة أ ال تتضمن آلية لاللتماس من املحاكم اختاذ تدابري حلماية الشهود. كما يصعب كذلك 
مجع األدلة دون توفر وسائل كافية للمراقبة– اليت تعد من األدوات الشائعة للتحقيق يف أنشطة اجلرمية 

املنظمة- ينص القانون عليها أيًضا. 
والسيناريو املوضح أعاله شائع يف كثري من الدول اخلارجة من الصراعات. وتساعد القوانني النموذجية 
يف العديد من النواحي. أوال، حتتاج الدولة أ إىل سن قوانني جديدة جتعل اجلرمية املنظمة، واالجتار بالبشر، 

دليل املستخدم    
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وتشمل  النموذجي.  اجلنائي  القانون  معّرفة يف  اجلرائم  هذه  والتهريب جرائم، وكل  األموال،  وغسيل 
التعليقات على النصوص اخلاصة هبذه اجلرائم مناقشات بشأن تعديالت أخرى على القانون أو ترتيبات 
من  األموال،  املثال، يف حالة غسيل  سبيل  على  بفاعلية.  اجلرائم  هذه  ملكافحة  أخرى الزمة  مؤسسية 
الضروري إجراء تعديالت على املجموعات القانونية األخرى، مثل القانون املحلي للصرافة. عالوة على 
ذلك، تناقش التعليقات قضايا عملية أخرى خاصة بالتنفيذ، مثل إنشاء قوات مهمات خاصة أو وحدات 
شرطة خاصة ملواجهة جرائم خطرية معينة. كما تسلط هذه التعليقات الضوء على املوارد الضمنية الكامنة 

يف سن مثل هذه النصوص.
وحتتاج الدولة أ كذلك إىل تعديل قانوهنا لإلجراءات اجلنائية من أجل تزويد الشرطة بسلطات وأدوات 
مناسبة للتحقيق وتوفري احلماية والسرية املناسبتني للشهود. إال أن مثل هذه التدابري حتمل يف طياهتا احتمال 
التعدي على حقوق املشتبه هبم أو املتهمني، ما يتطلب حتقيق توازن دقيق بني هاتني الضرورتني. وقد مت 
التشاور مع كثري من اخلرباء من عشرات البلدان لضمان حتقيق القوانني النموذجية هلذا التوازن وتوفري ما 
يكفي من توجيه للعاملني يف العدالة اجلنائية الذين قد يطبقون هذه النصوص يف القانون اجلنائي النموذجي.

تعديل القوانني لاللتزام باألعراف واملعايري الدولية 
حلقوق اإلنسان

خترج الدولة ب لتوها من صراع طويل، وتعود قوانينها إىل القرن التاسع عشر، قبل اإلعالن عن معاهدات 
ومعايري حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية، ويرغب املجلس التشريعي االنتقايل يف تعديل قانون العقوبات 
اخلاص بالدولة وقانون اإلجراءات اجلنائية وقوانني الشرطة وقوانني السجون لاللتزام مبعايري حقوق اإلنسان. 
وميكن للقوانني النموذجية أن توفر على مؤلفي القوانني اجلديدة يف الدولة ب عبء البدء من الصفر يف 
هذه العملية– وهي عملية حتتاج إىل وقت طويل وأحباث مكثفة. لقد تضمنت صياغة القوانني النموذجية 
أحباًثا موسعة للتأكد من وجود مبادئ ومعايري دولية حلقوق اإلنسان ميكن تطبيقها يف جمال العدالة اجلنائية 
ولترمجة هذه املعايري إىل نصوص قانونية ملموسة. إضافة إىل ذلك، تناقش التعليقات املصاحبة هلا مبادئ 

ومعايري حقوق اإلنسان ذات الصلة مبزيد من التفصيل. 
لنفترض أن الدولة ب ترغب يف تضمني قانوهنا نصوًصا حول احلق يف الطعن يف قانونية التوقيف )كما 
هو منصوص عليه يف االتفاقيات الرئيسية حلقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية(. يتعني على هذه الدولة أن 
تعتمد نصوًصا قانونية جتعل من حتقيق هذا احلق أمًرا عمليًّا ونافًذا. ويف إطار هذا السيناريو، ال يكفي 
تضمني القانون مبدأ واسًعا وعامًّا حول هذا احلق، بل جيب خلق آلية ملموسة. يف أغلب الدول، يتم 
تفعيل هذا احلق من خالل آلية حق املوقوف يف املثول أمام املحكمة، أو أمبارو amparo الذي يتمكن 
املرء مبقتضاه من الطعن يف قانونية االعتقال أو التوقيف. ويتضمن القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية 
عدًدا من النصوص اليت تنشئ حق املثول أمام املحكمة لتمكني أي شخص من الطعن يف قانونية توقيفه. 

وقد تثبت هذه النصوص فائدهتا للعاملني يف إصالح قوانني الدولة ب.
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وضع قوانني انتقالية جديدة
القوانني يف الدولة ج قليلة ومتناثرة، فبداًل من اهتمامها باحتياجات السكان املحليني ومحاية حقوقهم، تستهدف 
القوانني القليلة اليت هلا وجود فقط جترمي السلوك الذي كان يعترب خمرًبا ومهدًدا لسلطة النظام احلاكم السابق. 
قبل نشوب الصراع، كانت القوات املسلحة تقوم بدور قوة الشرطة دون الرجوع إىل أية قوانني. ويف أعقاب 
الصراع، ختطط السلطات إلصالح القوات املسلحة وتعديل حجمها وتطوير قوة شرطة مدنية مدربة حديًثا. 
إال أن السلطات تواجه مشكلة ضخمة: فالقوانني املوجودة غري مالئمة متاًما ملواصلة تطبيقها. فهذه القوانني 
ال توفر أي توجيه بشأن املعايري واإلجراءات اليت يتوجب اتباعها للتحقيق يف اجلرائم واحلفاظ على النظام 
العام. وحتتوي القوانني على قلة من النصوص اخلاصة باجلرائم، إال أهنا ال تغطي كل السلوك اإلجرامي الذي 
ميارس حاليًّا يف الدولة ج. وقررت السلطة التشريعية تكوين جلنة لإلصالح القضائي تتوىل وضع قانون جنائي 

مؤقت، وقانون لإلجراءات، وقوانني للشرطة، وقوانني للسجون.
ويرتبط القانون اجلنائي يف الدولة د ارتباًطا وثيًقا بالنظام الدكتاتوري السابق الذي فقد احترامه على 
الصعيدين السياسي والشعيب. وحتت الضغط الشعيب، قرر املجلس التشريعي يف الدولة د وضع قانون مؤقت 
للعقوبات وقانون لإلجراءات اجلنائية ليتم العمل هبما إىل أن متتلك الدولة املوارد الالزمة إلصالح نظام العدالة 
اجلنائية بكامله. واختذ القرار بإنشاء نظام للعدالة بدائي لكنه قابل للحياة وحيمي حقوق املتهمني بينما يتعامل 
مع املشاكل الراهنة للجرمية. وال بد من إضافة جرائم جديدة مثل التجارة غري الشرعية والتهريب إىل قائمة 
اجلرائم الواردة يف قانون العقوبات املؤقت اجلديد. هذا عالوة على وجود ضغط يف الدولة د من أجل االنتهاء 

من صياغة القوانني املؤقتة واإلعالن عنها سريًعا. 
إن إنشاء كيان قانوين من الصفر مهمة ضخمة: إذ يلزم تضمينه تعريفات للجرائم، وال بد من صياغة 
مبادئ عامة للقانون اجلنائي، مع ضرورة معاجلة القضايا اخلاصة باالختصاص القضائي، وتلك القضايا اخلاصة 
بالعقوبات. وال بد أيًضا من تضمني هذا الكيان القانوين إجراءات تفصيلية حول مهام التحقيق األساسية 
مثل االعتقال، وتفتيش األشخاص، وتفتيش املمتلكات. كما جيب تناول النصوص القانونية اخلاصة بتوقيف 
األشخاص، سواء قبل حماكمتهم أم بعد إدانتهم، وجيب أيًضا إضافة املعايري الدولية ذات الصلة. وقد حتتاج كذلك 
سلطات النظام العام إىل عناية خاصة، فعلى سبيل املثال، ما هي اإلجراءات اليت يتعني على الشرطة اتباعها عند 
استخدام القوة؟ مىت ميكن للشرطة إقامة نقطة تفتيش على الطريق؟ كيف يتعني على ضباط الشرطة التعامل مع 
التجمعات العامة؟ فحىت إن مت فقط تطبيق إجراءات وقوانني أولية، تظل توجد قضايا ضخمة يتعني معاجلتها. 
وحيث إن القوانني النموذجية تتناول كل جوانب نظام العدالة- القوانني واإلجراءات اجلنائية، وسلطات 
الشرطة والنظام العام ومعايري السجون– فإهنا قد تكون أداة مفيدة ميكن االقتباس منها على نطاق واسع يف 

صياغة القوانني املؤقتة.

تعديل القوانني لتوفري محاية مالئمة للجماعات املستضعفة
تشهد الدولة هـ يف الوقت الراهن ارتفاًعا غري مسبوق يف اجلرائم املرتكبة ضد األطفال. فقد أضعف الصراع 
العناصر اإلجرامية حبرية. واستهدفت  فيه  تعمل  قانوين  فراغ  اجلنائية إىل حدٍّ كبري. وظهر  العدالة  نظام 
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عناصر إجرامية كثرية األطفال األيتام هبدف استغالهلم. فتم هتريب بعضهم إىل خارج حدود الدولة هـ 
وبيعوا يف سوق الرقيق يف دول أخرى. ويف داخل الدولة هـ، جيري إكراه كثري من األطفال على البغاء 
واستخدامهم يف شبكة استغالل األطفال يف املواد اإلباحية. وال حتتوي قوانني الدولة هـ على أي مادة جترم 
إباحية األطفال. وال تتضمن كذلك اجلرائم لالجتار بالبشر أو بيع األطفال. والدولة هـ فيها قوانني حول 
البغاء، إال إهنا جترم الشخص الذي يعمل يف البغاء بداًل من الشخص الذي يرغم شخًصا آخر على العمل 

يف البغاء. واحلكومة االنتقالية يف الدولة هـ مصممة على معاجلة مشاكل هذه اجلرمية. 
إضافة إىل حذف النص يف القانون املحلي الذي يعاقب األطفال على العمل يف البغاء، حتتاج الدولة 
هـ إلضافة الكثري إىل قانون العقوبات اخلاص هبا ليتضمن أنشطة مثل استغالل األطفال يف املواد اإلباحية، 
واالجتار هبم، وبيعهم، واستغالل األطفال يف البغاء. وحيتوي القانون اجلنائي النموذجي على فصل خاص 

باجلرائم ضد األطفال يعتمد على تعريفات تلك اجلرائم الواردة يف اتفاقيات األمم املتحدة ذات الصلة. 
إن قانون الدولة و، اخلارجة لتوها من الصراع، مل يتناول على اإلطالق اجلرائم ضد املرأة بصورة مناسبة. 
فقد كان االغتصاب منتشًرا على نطاق واسع أثناء الصراع وما زال يرتكب على نطاق واسع، فضاًل عن 
شيوع االسترقاق اجلنسي. كما زادت مستويات العنف األسري إىل حد كبري منذ وقف الصراع. وبالتشاور 

مع جمموعات نسائية حملية، تسعى احلكومة االنتقالية إىل تطبيق تعريف أكثر مشواًل للجرائم ضد املرأة.
وتعاين الكثري من الدول اخلارجة من الصراعات من القصور يف قوانينها املعنية باجلرائم ضد املرأة. 
وغالًبا ما تكون القوانني املعمول هبا قد عفا عليها الزمن، ومل يتم مطلًقا إدخال تعريفات عليها أو مل يتم 
حتديثها لتواكب املعايري العصرية للقانون اجلنائي. واجلرائم ضد املرأة، وعلى وجه اخلصوص جرائم العنف 
اجلنسي، من املظاهر الشائعة للصراع اليت ال تتوقف غالًبا مبجرد توقف الصراع. يف واقع األمر، سجلت 
بعض الدول اخلارجة من الصراعات زيادة يف اجلرائم ضد املرأة يف أعقاب الصراع. وقد حتركت دول 

كثرية خارجة من صراعات حنو إصالح قوانينها لتجرمي أعمال العنف ضد املرأة. 
وقد تكون القوانني النموذجية ذات فائدة يف هذا النوع من عمليات إصالح القانون. فهي، أواًل، توفر 
تعريفات للجرائم لالغتصاب واالسترقاق اجلنسي، والعنف األسري. عالوة على ذلك، يشتمل القانون 
النموذجي لإلجراءات اجلنائية على قواعد حمددة مسنودة بالرباهني حلماية ضحايا العنف اجلنسي، فضاًل 
عن توفري تدابري أخرى حلماية الضحايا الذين يدلون بشهاداهتم يف املحاكمات. والتعليقات على القوانني 
أداة رئيسية ملا توفره من توصيات أوسع نطاًقا حول السياسات اخلاصة بالتعامل مع جرائم مثل العنف 
األسري وتوضح مبادرات أخرى، سواء قانونية أو غريها )مثل أوامر احلماية(، اليت يلزم تنفيذها ملواجهة 

هذه املشكلة بطريقة مناسبة.

تعديل القوانني لاللتزام بنظام روما األساسي
 للمحكمة اجلنائية الدولية

وقعت يف الدولة ز انتهاكات واسعة للقانون اإلنساين الدويل والقانون اجلنائي الدويل على مدار الصراع 
الذي استمر طوياًل. فاجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب على حد سواء ارتكبت على نطاق واسع. 
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والدولة ز طرف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، وقد قررت، بعد التشاور مع جمتمعها 
املدين، أن تالحق هذه اجلرائم قضائيًّا من خالل نظام العدالة اجلنائي فيها. إال أن قانون العقوبات بالدولة 
ز خيلو من أية نصوص بشأن اجلرائم ضد اإلنسانية أو جرائم احلرب. وتعرف الدولة ز أنه يتعني عليها، 
مبوجب املادة 17 )2( من نظام روما األساسي، ضمان توفر القوانني املوضوعية واإلجرائية ذات الصلة 
اليت سيتم مبوجبها مقاضاة هذه اجلرائم مبا يتفق مع »املبادئ العامة ألصول املحاكمات اليت يعترف هبا 

القانون الدويل«.
 من املمكن أن تكون القوانني النموذجية مصدر إهلام للدولة ز. فدمج املخالفات املوضوعية للجرائم 
بـ  املعنونة  الوثيقة  ضد اإلنسانية وجرائم احلرب ليس مهمة عسرية. فنظام روما األساسي، إىل جانب 
»أركان اجلرائم« املرفقة بالقانون، سيكونان كافيني لتوفري نصوص تستطيع السلطة التشريعية يف الدولة 
سنها. لكن تنقيح قوانني الدولة ز لتتوافق مع »املبادئ العامة للمحاكمة وفق األصول القانونية اليت يقرها 
القانون الدويل« سيكون عملية أكثر تعقيًدا. إن نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ال ينص 
بصورة كافية على إرشادات واضحة حول املقصود من هذه الفقرة، مع أنه جرى تفسريها لكي تعين 
على حد سواء األدوات الدولية واإلقليمية امللزمة وغري امللزمة اخلاصة باملعايري الدولية حلقوق اإلنسان. 

فضاًل عما سبق، هناك متطلبات أخرى لنظام روما األساسي يلزم تضمينها القانون املحلي )على 
سبيل املثال، »مسؤولية القيادة« كأساس للمسؤولية اجلنائية(. والقوانني النموذجية تلتزم متاًما بااللتزامات 
املترتبة على الدول األعضاء يف نظام روما األساسي. فقد مت تضمني هذه القوانني النصوص القانونية ذات 
الصلة. وتقدم التعليقات املصاحبة هلا مالحظات توضيحية حول النصوص ومتطلبات نظام روما األساسي.

إنشاء حماكم خاصة ملعاجلة جرائم حمددة 
واجهت الدولة ح مشكالت مهمة يف جمال اجلرمية املنظمة، ومنها االجتار بالبشر واملخدرات. وعوًضا 
عن مقاضاة تلك اجلرائم من خالل نظامها العادي للعدالة اجلنائية، قررت الدولة إقامة حمكمة خاصة 
ملقاضاة تلك اجلرائم ومالحقتها. كما قررت كذلك صياغة جمموعة من القوانني اجلديدة تنطبق على 

املحكمة اخلاصة فقط.
 بوضعها قوانني وإجراءات تنطبق على املحكمة اخلاصة، وعلى األشخاص الذين توقفهم أو تسجنهم 
اخلاصة  املحكمة  قوانني  امتثال  من  للتأكد  النموذجية  بالقوانني  ح  الدولة  تسترشد  قد  املحكمة،  هذه 
للمبادئ واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان. وقد يثبت القانون اجلنائي النموذجي أنه مصدر مهم لصياغة 
قانون للمحكمة اخلاصة، الذي سيحتاج إىل تضمينه نصوًصا بشأن مسائل مثل االختصاص القضائي، 
والتقادم، وعدم جواز املحاكمة على اجلرم ذاته مرتني، واملشاركة اجلنائية، وأسس املسؤولية اجلنائية، 
وأوجه الدفاع، والعقوبات. كما أن القانون النموذجي للتوقيف قد يوفر إطار عمل مفيًدا لوضع قانون 

معين باألشخاص الذين توقفهم أو تسجنهم املحكمة اخلاصة.
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متثل السيناريوهات املبينة أعاله بعض الطرق اليت ميكن من خالهلا استخدام القوانني النموذجية كأداة 
إلصالح القوانني خالل الفترات الالحقة للصراعات. وبطبيعة احلال، هناك عدة سبل أخرى ميكن من 
خالهلا هلذه القوانني أن تكون مفيدة للدول، سواء كانت تسعى إىل استبدال نص قانوين يف أحد القوانني 
أو إىل إضافة نص آخر إليها أو تسعى إىل إصالح كل إطار عمل قانوهنا اجلنائي. والعديد من األمثلة 
السابقة الذكر ال تعترب حصرية على حنو متبادل، فعادة ما يكون للدول أكثر من هدف من وراء إصالح 
قوانينها اجلنائية. على سبيل املثال، قد ترغب دولة ما يف الوقت نفسه يف مكافحة اجلرائم اخلطرية ويف 

ضمان توافق قوانينها مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان ومحاية حقوق اجلماعات املستضعفة.
البيئات  وبينما كان اهلدف من صياغة القوانني النموذجية هو على وجه التحديد الستخدامها يف 
اخلارجة من الصراعات، فإنه ميكن استخدامها بالقدر نفسه من الفائدة يف إطار دولة نامية أو دولة متر يف 
مرحلة انتقالية وتعمل على إصالح إطار عمل قوانينها اجلنائية. ويف واقع األمر، كثرًيا ما اقترح اخلرباء ممن 
شاهدوا كيف ميكن استخدام القوانني النموذجية يف جهود إصالح القانون اجلنائي يف أوطاهنم إمكانية 

استخدام هذه القوانني يف هذه األطر أيًضا.

 الفصل الثاين    
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الفصل الثالث
نبذة عن القانون
اجلنائي النموذجي

ظلها ميكن اعتبار شخص ما مسؤواًل من الناحية اجلنائية، والعقوبات ذات الصلة اليت ينظمالقانون اجلنائي املوضوعي السلوك الذي يعترب جنائيًّا يف دولة بعينها، والظروف اليت يف 
تنطبق على شخص حكم عليه جبرمية. ويف بعض النظم القانونية، يكون القانون اجلنائي 
املوضوعي مزجًيا من قانون وضعه القضاة وأجزاء منفردة من القانون. لكن يف عدد كبري من الدول، 
يكون هذا القانون مقننا ومتضمًنا يف قانون للعقوبات أو يف قانون جنائي )قد يستكمل بأجزاء قانونية 

أخرى(.
عادة يكون القانون اجلنائي املوضوعي مقسًما إىل جزء عام وجزء خاص. وحيتوي اجلزء العام من 
القانون اجلنائي على املبادئ والقواعد العامة للقانون اجلنائي املعمول به لتحديد املسؤولية اجلنائية عن اجلرائم 
وحتديد ما هي العقوبات املترتبة على ذلك. ويف بعض البلدان، وكذلك يف القانون اجلنائي النموذجي، 
يتناول اجلزء العام كذلك االختصاص القضائي للمحكمة على شخص بعينه أو سلوك ما. وتكملًة للجزء 
العام، حيتوي اجلزء اخلاص من القانون اجلنائي على قائمة باجلرائم، مقسمة بدورها إىل فئات أو أفرع 

خمتلفة. وهو اهليكل ذاته الذي يتبعه القانون اجلنائي النموذجي كذلك.

القانون اجلنائي النموذجي: اجلزء العام
القسمان 1 و2: التعريفات واملبادئ األساسية

يتضمن القسم 1 من اجلزء العام من القانون اجلنائي النموذجي قائمة متهيدية بالتعريفات اليت ميكن العمل 
هبا يف كل القانون اجلنائي النموذجي. وحيتوي القسم 2 على مبدأين أساسيني ال يسريان على األفراد 

فحسب، بل كذلك على املشّرع: نطاق القانون اجلنائي وأهدافه، ومبدأ الشرعية.
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القسم 3: االختصاص القضائي
يتناول القسم 3 االختصاص القضائي للمحاكم املحلية، حيث يتناول أموًرا مثل االختصاص القضائي 
اإلقليمي وخارج احلدود اإلقليمية واالختصاص القضائي العاملي واالختصاص القضائي الشخصي. ويعّرف 
القسم 3 نطاق االختصاص القضائي على األشخاص بتحديد احلد األدىن للسن لتحمل املسؤولية اجلنائية 
والذي ال ميكن استدعاء من مل يبلغوا بعد هذه السن للمثول أمام املحكمة الرتكاب جرمية. كما ينص 
القسم 3 على أن املحاكم املحلية هلا اختصاص قضائي ليس فقط على األشخاص كبشر بل كذلك على 

األشخاص االعتباريني.

القسم 4: مبدأ عدم جواز املحاكمة 
على اجلرم ذاته مرتني

يتناول القسم 4 مبدأ عدم جواز املحاكمة على اجلرم ذاته مرتني. إن مبدأ عدم جواز املحاكمة على اجلرم 
ذاته، مثله مثل مبدأ الشرعية الذي تناولناه أعاله، يعد من احلقوق الدولية لإلنسان. وهو يشترط عدم 

حماكمة أي شخص عن جرم جنائي كانت قد متت تربئته منه أو إدانته به سابًقا.

القسم 5: التقادم
يشتمل القسم 5 على النصوص اليت حتدد التقادم. يعمل قانون التقادم كحاجز إجرائي مينع مقاضاة متهم 
بارتكاب جرمية من خالل وضع حدود زمنية حمددة جيب عرض االهتامات خالهلا أمام املحكمة. كما 
ينص القسم 5 على عدم تطبيق قانون التقادم، مبا يتفق مع املعايري الدولية، عند اهتام شخص جبرائم اإلبادة 

اجلماعية، أو اجلرائم ضد اإلنسانية، أو جرائم احلرب. 

القسم 6: زمن ارتكاب اجلرمية ومكانه
للتأكد من وقت بدء سريان قانون التقادم، من الضروري حتديد الزمن الذي ارتكبت فيه اجلرمية. يف بعض 
احلاالت، يكون هذا سؤااًل مباشًرا. ويف حاالت أخرى )كما هو احلال يف »اجلرمية املستمرة«(، يصبح 

األمر أكثر تعقيًدا. وحيدد القسم 6 املبادئ العامة لتحديد زمن ارتكاب جرمية.

القسم 7: أركان اجلرمية واملسؤولية اجلنائية 
يتناول القسم 7 العناصر اجلوهرية ملاهية اجلرمية والظروف اليت ميكن من خالهلا اعتبار شخص 
ما مسؤواًل جنائيًّا عن جرمية. وينص القانون اجلنائي النموذجي على أنه ميكن اعتبار شخص ما 
مسؤواًل جنائيًّا عن جرمية حمددة فقط إذا كان )أ( هذا الشخص قد ارتكب طوعا سلوٍك بعينه، 
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سواء بالفعل أو االمتناع، يعرف كجرمية يف اجلزء اخلاص، )ب( أن يكون قد فعل ذلك بنية 
إجرامية )سواء أكان قصدا جنائيًّا أم استهتاًرا أم إمهااًل حسبما هو منصوص عليه يف القانون 
اجلنائي النموذجي(، وأخرًيا )ج( أال يكون هناك عذر أو مسوغ أو أي أساس قانوين آخر يعفيه 

من املسؤولية اجلنائية.

القسم 8: املسؤولية اجلنائية لألشخاص االعتباريني
يتناول القسم 8 الظروف اليت ميكن يف إطارها اعتبار شخص اعتباري مسؤواًل من الناحية اجلنائية. لقد 
مت توسيع نطاق املسؤولية عن ارتكاب اجلرائم لتشمل األشخاص االعتباريني عندما يتم ارتكاب جرمية 
بواسطة أي شخص طبيعي له دور يف إدارة الشركة أو اإلشراف عليها. وكان قد مت سابًقا انتفاء املسؤولية 
اجلنائية للشركات من نطاق القانون اجلنائي، إال أنه جيري بصورة متزايدة االعتراف هبذه املسؤولية والنص 
عليها يف القوانني حول العامل. حينما تتوفر املسؤولية اجلنائية للشركات مبوجب القانون اجلنائي النموذجي، 
العامل يف الشركة الذي ارتكب اجلرمية والشخص االعتباري ككيان منفصل ميكن اعتبارمها مًعا  فإن 

مسؤولني يف الوقت نفسه عن اجلرمية.

القسم 9: أسباب اإلباحة وموانع العقاب 
حينما يتبني أن شخًصا ما قد ارتكب طوًعا سلوًكا معيًنا، سواء بالفعل أو االمتناع عن فعل، وهو يف 
حالة عقلية تؤهله لذلك، فإن هذا الشخص يتحمل املسؤولية اجلنائية فقط عندما ال يوجد أي عذر أو 

مسوغ أو أي أساس قانوين آخر ينفي املسؤولية اجلنائية.
وحيتوي القسم 9 ثالثة أسباب لإلباحة معترًفا هبا ومتفًقا عليها بوجه عام: الدفاع عن النفس، وحالة 
الضرورة، واألوامر العليا )ينطبق عذر األوامر العليا فقط على اجلرائم املرتبطة باإلبادة اجلماعية، واجلرائم 
هبا، وهي  املعترف  العقاب  موانع  القسم 9 كذلك عدًدا من  احلرب(. ويضم  اإلنسانية، وجرائم  ضد 
حتديًدا عدم األهلية العقلية، والسكر، واإلكراه بالتهديد، واخلطأ يف الوقائع. ويف حال انطباق أي سبب 
من أسباب اإلباحة أو أي مانع من موانع العقاب على أي شخص، ال جيوز اعتباره مسؤواًل من الناحية 

اجلنائية عن ارتكاب جرمية.

القسمان 10 و11: الشروع أو املشاركة يف ارتكاب جرمية 
ينص القسمان 10 و11 من القانون اجلنائي النموذجي على األسس ذات الصلة اليت ميكن مبوجبها اعتبار 
الشخص قد ارتكب جرمية بسلوكه، حىت لو مل يكن هو بالضرورة املنفذ الرئيسي للجرمية. وحيتوي القسم 
10 على نصوص خاصة بالشروع يف ارتكاب جرمية، بينما حيدد القسم 11 عدًدا من أسس املشاركة 
)إضافة إىل الشخص الذي ارتكب اجلرمية مباشرة(، ومن هذه األسس املشاركة يف قصد مشترك، وإصدار 

األوامر، وااللتماس، واحلث، والتحريض، والتسهيل، ومسؤولية القادة.

دليل املستخدم    
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القسمان 12 و13: العقوبات ومصادرة
 عائدات اجلرمية واملمتلكات

مبجرد إعالن أن شخًصا ما مسؤوٌل جنائيًّا عن سلوكه، يرجع األمر للمحكمة لتحديد العقوبة املناسبة 
اليت يلزم إيقاعها. وحيدد القسم 12 سلسلة من العقوبات املنطبقة مبوجب القانون اجلنائي النموذجي 
)السجن، خدمة املجتمع، اإلفراج املشروط، إخل.( والعملية اليت تقوم املحكمة من خالهلا بتحديد 

العقوبة.
إضافة إىل أي عقوبة ميكن إيقاعها على شخص ما، قد خيضع الشخص املدان بارتكاب جرمية إىل 
مصادرة العائدات من اجلرمية، اليت قد تتضمن ممتلكات مت احلصول عليها من عائدات اجلرمية. ومصادرة 
عائدات اجلرمية تعترب أداة قانونية مهمة تستهدف حرمان املجرمني من مثار أعماهلم اإلجرامية. واملبادئ 
اليت تستند إليها عقوبة مصادرة عائدات اجلرمية واملمتلكات مبينة يف القسم 13، بينما إجراءات املصادرة 

املصاحبة هلا مبينة يف القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية.

القسم 14: األحكام الواجب تطبيقها على األحداث والبالغني عن 
جرائم ارتكبوها وهم أحداث

بسبب احلالة املستضعفة لألطفال، ينص القانون الدويل حلقوق اإلنسان على أن األطفال الذين يصبحون 
حتت وطأة نظام العدالة اجلنائية حيق هلم احلصول على محاية واهتمام خاصني. ويسري هذا النص طاملا 
استمرت اإلجراءات اجلنائية مجيعها، كما يسري على حتديد العقوبات الواقعة على األحداث. ويفعل 
القسم 14 املعايري الدولية ملعاملة األحداث، حيث ينص على األحكام الواجب تطبيقها على األحداث أو 

على األشخاص الذين كانوا أحداًثا إبان ارتكاهبم للجرائم.

القانون اجلنائي النموذجي: اجلزء اخلاص
اجلزء اخلاص من القانون اجلنائي النموذجي هو قائمة مكونة من 114 جرمية مستقلة مقسمة إىل 
النموذجي ال  17 فئة حمددة. ومع ما يتسم به من مشولية، إال أن اجلزء اخلاص للقانون اجلنائي 
يشمل كل جرمية ينص عليها عادة أي قانون جنائي حملي. فعلى سبيل املثال، من املالحظ أنه 
ال يتضمن اجلرائم البسيطة )املخالفات( واجلنح اليت توجد عادة يف القانون املحلي أو، كما هو 
احلال يف بعض الدول، يف قانون اجلنح. وعوًضا عن تغطية اجلرائم البسيطة، يركز القانون اجلنائي 
النموذجي على اجلرائم اخلطرية، وعلى األخص تلك اليت تنتشر يف الدول اخلارجة من الصراعات، 
واليت متثل خطًرا بالًغا، إن مل تتم السيطرة عليه، على عملية إرساء االستقرار واالنتقال السلمي من 
مرحلة الصراع إىل مرحلة السالم. وهي غالًبا ما ال تكون موجودة أو تكون تغطيتها غري مستوفاة 

يف قوانني العقوبات املوجودة.
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الدول  اخلطرية يف  اجلرائم  مقارًنا ملشكالت  النموذجي مسًحا  اجلنائي  القانون  واضعو  أجرى  لقد 
اخلارجة من الصراعات وكذلك ألوجه القصور يف القوانني اجلنائية املحلية ملعرفة اجلرائم اليت يلزم إدراجها 
يف القانون على سبيل األولوية. ونتيجة لذلك، يعاجل القانون اجلنائي النموذجي جرائم خطرية مثل اجلرمية 
املنظمة، وغسيل األموال، واإلرهاب، والتفجري، والفساد، واالجتار غري املشروع باملخدرات، واجلرائم 
اإللكترونية، واالجتار بالبشر. كما أنه يغطي اجلرائم اجلنسية والعنف القائم على أساس اجلنس )اجلندر(، 

وهي اجلرائم اليت عادة ما تستشري يف الدول يف أعقاب الصراعات.
ويشمل القانون اجلنائي النموذجي كذلك اجلرائم اليت يتطلب القانون الدويل تضمينها يف القوانني 
اجلنائية املحلية، سواء كجزء من إطار القانون الدويل حلقوق اإلنسان، أو كجزء من إطار القانون اجلنائي 
واستغالل  البغاء،  يف  األطفال  واستغالل  القسري،  واالختفاء  التعذيب،  تشمل  اجلرائم  وهذه  الدويل. 
األطفال يف املواد اإلباحية، وبيع األطفال، واإلبادة اجلماعية، واجلرائم ضد اإلنسانية، وجرائم احلرب، 

والتفجريات اإلرهابية، ومتويل اإلرهاب.
ويتحدد تقسيم اجلرائم يف القانون اجلنائي النموذجي حسب »املصاحل اليت حيميها القانون«. على 
سبيل املثال، فإن جترمي القتل غري املشروع هو حماولة حلماية حق اإلنسان يف احلياة ويتم النص عليه حتت 
جرائم االعتداء على احلياة واألطراف. وجترمي السطو املسلح والسرقة وهو حماولة حلماية مصاحل الناس 
وممتلكاهتم، ويتم تضمني هذه اجلرائم حتت فئة اجلرائم ضد املمتلكات. ويضم اجلزء اخلاص من القانون 

اجلنائي النموذجي سبع عشرة فئة من اجلرائم، وهي:

       اإلبادة اجلماعية، واجلرائم ضد اإلنسانية، وجرائم احلرب.
       جرائم االعتداء على احلياة واألطراف.

       اجلرائم اجلنسية.
       اجلرائم ضد حقوق األشخاص.

       اجلرائم ضد األطفال.
       جرائم املمتلكات.
       اجلرائم االقتصادية.

       جرائم اجلرمية املنظمة.
       جرائم الفساد.

       اجلرائم املرتبطة بالفساد واجلرائم األخرى اليت تشمل موظفني عموميني.
       اجلرائم ضد الدولة، والسالمة العامة، واألمن العام.

       اجلرائم ضد األمم املتحدة والعاملني معها.
       اجلرائم املشتملة على أسلحة نارية وذخرية ومتفجرات وأسلحة.

       جرائم املخدرات.
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       جرائم االنتخابات.
       اجلرائم اإللكترونية.

       اجلرائم ضد إقامة العدل.
 

وكل جرمية واردة يف اجلزء اخلاص من القانون اجلنائي النموذجي مصحوبة بعقوبات حد أدىن وعقوبات 
قصوى تنطبق عليها. وكما هو احلال يف اجلزء العام، يصاحب كلَّ نص تعليٌق يشرح أصل كل جرمية وفحواها 
ونطاقها، كما يناقش مدى انتشار اجلرمية يف الدول اخلارجة من الصراعات وما ميكن أن ينتج عنها من عدم 
استقرار. وحيثما تكن كلمات النص على اجلرمية مستمدة من اتفاقية دولية أو إقليمية فإنه يتم إبراز هذه املعلومات. 
وإذا تطلب إدخال أي جرمية حمددة نصوًصا إجرائية إضافية أو إصالحات مؤسسية )مثل، إنشاء وحدة خاصة 
للشرطة أو للتحقيق( أو إجراء إصالحات خارج نطاق القانون اجلنائي )مثاًل، قد يتطلب إدخال اجلرمية لغسيل 
األموال إجراء تغيريات مهمة يف قانون املصارف املحلية(، فإنه يتم إبراز ذلك ضمن التعليق. ويسلط التعليق 
كذلك، حيثما يكون ذلك مناسًبا، الضوء على مضامني إدراج جرمية جديدة بعينها ضمن القانون اجلنائي املحلي. 
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الفصل الرابع
هة لعملية املبادئ املوجِّ
 إصالح القانون اجلنائي

إصالح القوانني اجلنائية يف أي دولة ُيعد عملية تستهلك الكثري من الوقت والتركيز واجلهد، 
كما تقتضي مشاركة املؤسسات واألفراد ممن يتمتعون باملهارات واخلربة واملوارد الالزمة، 
عالوة على اإلرادة السياسية. وغالًبا ما تركز اجلهود الرامية إىل إصالح القانون على النتائج 
النهائية أكثر مما تركز على العملية ذاهتا اليت يتم من خالهلا صياغة القوانني. إال إنه من اخلطأ إمهال الوسائل 
املتبعة إبان عملية إصالح القانون وكأهنا غري مهمة. فهذه العملية هي جزء ال يتجزأ من حتديد ما إذا 
كانت القوانني اجلديدة صاحلة للتطبيق واملمارسة ومقبولة على حد سواء من املجتمع بصفة عامة ومن 

جمتمع العدالة اجلنائية يف الدولة اخلارجة من الصراع واملتوقع منها تطبيق هذه القوانني اجلديدة. 
وخالل إعداد القوانني النموذجية، مت إجراء حبث معمق يف عملية إصالح القانون يف الدول اخلارجة 
من الصراعات، تضّمن عقد مقابالت موسعة مع عاملني وطنيًّا ودوليًّا يف جهود سابقة لإلصالح. وما 

هة.  يلي هو ملخص للتوصيات الرئيسية للعمليات املستقبلية، مت تركيزها يف مثانية مبادئ موجِّ

1 تقييم القوانني الراهنة ونظام العدالة اجلنائية
جيب أن تكون اخلطوة األوىل يف إصالح القوانني هي تقييم كل من إطار العمل القانوين املعمول به ونظام العدالة 
اجلنائية. وعلى الرغم من أن هذه النقطة قد تبدو واضحة وال حتتاج إىل براهني، إال أنه ليس من املعروف يف 
الدول اخلارجة من الصراعات أن يقوم العاملون يف اإلصالح القانوين بوضع قانون جديد دون التحقق مما إذا 

كان هناك قانون قائم حول املوضوع نفسه.
وتتضمن عملية تقييم إطار العمل القانوين مجع كل القوانني املعمول هبا، اليت قد تشمل دستور الدولة، وقوانني 
القضاء، والتشريعات، والقرارات التنظيمية، واللوائح الداخلية، والقواعد اإلجرائية للعمل، والسوابق القضائية 
امللزمة ذات الصلة، وحىت املراسيم بقانون من السلطة التنفيذية أو الرئاسية. )لالطالع على مناقشة حول ما 
ميثل حتديًدا إطار العمل القانوين للدولة، انظر الفصل الثالث من كتاب »مكافحة اجلرائم اخلطرية يف املجتمعات 
اخلارجة من الصراعات: دليل لصناع السياسات واملمارسني«، بقلم كوليت روش، حمررة، من منشورات معهد 
الواليات املتحدة للسالم(. إن مثل هذه املهمة قد تتضمن عدًدا من التحديات أكثر مما ميكن للمرء توقعه، سواء 

إن
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أكان ذلك راجًعا إىل أن بعض الدول اخلارجة من الصراعات لديها كم كبري من املجموعات املتناقضة من القوانني 
النافذة، أم ببساطة بسبب الصعوبة الشديدة يف العثور على نسخ من القوانني املوجودة )يف بعض احلاالت، اضطر 
الباحثون إىل البحث خارج حدود الدولة للعثور على نسخ من القوانني اخلاصة هبا(. وجيب أال ينصب تركيز 
عملية تقييم نظام العدالة اجلنائية على القوانني النظرية، بل على القوانني النافذة فعليًّا. وجيب على الباحثني حتديد 
كيفية قيام نظام العدالة اجلنائية بتنفيذ القوانني اجلنائية املحلية أو عدم تنفيذها. وكجزء من هذا اجلهد، من املهم 
التحقق من أنواع اجلرائم املنتشرة يف الدولة اخلارجة من الصراع، حبيث ميكن تقييم إطار العمل القانوين ونظام 
العدالة اجلنائية يف ضوء قدرات كل منهما على معاجلة املشكالت الراهنة للجرمية، وسوف يساعد هذا التقييم 
يف حتديد ما هي النصوص اليت حتتاج إىل اإللغاء أو التعديل أو االستبدال، وما هي النصوص اجلديدة اليت توجد 
حاجة إلضافتها. وغالًبا ما تكون هناك حاجة إىل إضافة نصوص جديدة لضمان االمتثال لالتفاقيات الدولية 
حلقوق اإلنسان أو ملعاهدات القوانني اجلنائية املوقعة عليها الدولة. )انظر قسم »قراءات ومصادر إضافية« ضمن 

هذا املجلد، الصفحات من 421 حىت 425، لالطالع على قائمة هبذه املعاهدات(.
 )UNODC( لقد قامت وحدة إصالح العدالة اجلنائية التابعة ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
بوضع جمموعة أدوات تقييم قياسية ذات مراجع متعددة إلجراء عمليات تقييم للعدالة اجلنائية. وقد صمم »دليل 
أدوات تقييم العدالة اجلنائية« لكي تستخدمه وكاالت األمم املتحدة وغريها من املنظمات واحلكومات األجنبية. 
وهو مصنف وفًقا لقطاعات نظام العدالة اجلنائية )الشرطة، القضاء، السجون(، حيث توفر كل أداة منها دلياًل 
إرشاديًّا عمليًّا وتفصيليًّا بالقضايا الرئيسية اليت يلزم فحصها وكذلك باملعايري واملبادئ ذات الصلة. وقد روعي 
يف تصميم دليل األدوات هذا قابلية استخدامه حول العامل ومع خمتلف التقاليد القانونية وهو مفيد بشكل خاص 
للبلدان اليت متر يف مرحلة انتقالية أو مبرحلة إعادة هيكلة يف أعقاب الصراعات. )ملزيد من التفاصيل، ارجع إىل 

»قراءات ومصادر إضافية«، صفحة 442(. 
ويتعني دعوة كل املعنيني– مثل املؤسسات احلكومية، ونقابات املحامني الوطنية، وأعضاء هيئات التدريس 
بكليات احلقوق الوطنية، واملنظمات غري احلكومية والدولية اليت تعمل يف مراقبة انتهاكات حقوق اإلنسان، 
وخرباء القانون الدوليني– إىل املشاركة بآرائهم حول الثغرات وأوجه القصور يف إطار العمل القانوين وغري 
ذلك من معيقات تطبيق العدالة اجلنائية. من املهم كذلك معرفة آرائهم يف أوساط اجلمهور املحلي. إن مثل هذه 
األحباث االجتماعية ميكن إجراؤها بطرق خمتلفة، منها عقد اجتماعات عامة أو تنظيم محالت للحصول على 

آراء مدونة. )انظر كذلك املبدأ 6 أدناه(.
عند تقييم فاعلية إطار العمل القانوين ونظام العدالة القائَمني، من الضروري الوعي بوجود أي نظم للعدالة 
العرفية، أو غري احلكومية، أو التقليدية اليت قد توجد يف البالد وتقييم دورها يف الدولة اخلارجة من الصراع 

وعالقتها بنظام العدالة اجلنائية الذي تديره الدولة. 

2 إصالح القانون اجلنائي مشروع شامل، أي تغيري يف أحد أجزاء 
القانون قد تكون له آثار جانبية على أجزاء القانون األخرى

يتعني على املنخرطني يف إصالح القانون تقرير ما إذا كانوا سيتعاملون مع القانون يف حالته الراهنة وتأجيل 
عملية اإلصالح إىل أن يتم وضع برنامج لإلصالح الشامل، أم يشرعون يف تنفيذ عملية إصالح ضيقة النطاق 
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من خالل البدء الفوري يف إجراء إصالحات جزئية خاصة بعناصر حمددة من القانون أو إصالح أجزاء بعينها 
من إطار العمل القانوين )على أمل إمكانية إجراء عملية إصالح أكثر مشولية الحًقا(. وغالًبا ما يكون هذا 
اإلصالح الضيق النطاق أو املستهدف ضروريًّا للدول اخلارجة من الصراعات )على سبيل املثال، قد يكون 
إصالح القانون ضروريًّا للتعامل مع جرمية حمددة تستشري يف الدولة وال تعاجلها القوانني النافذة بطريقة 
مالئمة( وجيري، بالفعل، اتباع هذا النوع من عمليات اإلصالح على حنو مستمر يف كثري من دول العامل. 
لكن، يف إطار ما بعد الصراع، حينما يكون إطار العمل القانوين مبجمله غري مالئم يف الغالب إىل حد كبري، 
قد يلزم إجراء عملية إصالح أكثر مشوليًة لتتحقق الفاعلية املطلوبة، واليت جيب أن تتناول جممل القانون اجلنائي 
للدولة، مبا يف ذلك قانون اإلجراءات اجلنائية، وقوانني السجون والنصوص القانونية اليت حتكم أنشطة الشرطة.
وعندما خيتار العاملون اإلصالح الضيق النطاق، يتوجب عليهم إدراك أن إجراء أي تغيري يف أحد جماالت 
القانون غالًبا ما تكون له آثار جانبية يف جماالت القانون األخرى. فعند تعديل النصوص احلالية للقانون 
أو إضافة نصوص جديدة إليه، جيب على القائمني باإلصالح تقييم العالقة بني النصوص اجلديدة واملعدلة 
والنافذة عرب سلسلة العدالة اجلنائية وبني إطار العمل القانوين األوسع نطاًقا. على سبيل املثال، قد يكون 
لتغيري قوانني اإلجراءات اجلنائية آثار على القوانني اخلاصة بسلطات الشرطة أو قوانني التوقيف. وباملثل 
فإن التغيريات اليت قد تطرأ على القانون اجلنائي، مثل إضافة جرائم جديدة، قد تستلزم إجراء تغيريات يف 
قوانني اإلجراءات اجلنائية. وتشرح التعليقات املصاحبة للعديد من النصوص الواردة يف القوانني النموذجية 
الصلة بني هذه النصوص والنصوص األخرى املوجودة يف أجزاء أخرى من القوانني، ما يتطلب منهًجا 

منسًقا من هذا النوع.

3 من األفضل يف كثري من األحيان تفويض سلطة واحدة 
مستقلة مبهمة تنسيق جهود اإلصالح 

القوانني  القانوين مكلفة بدراسة  توجد يف دول كثرية جلنة أو هيئة متفرغة ودائمة ومستقلة لإلصالح 
املحلية املوجودة بقصد تطويرها وإصالحها بطريقة منهجية. وقد عملت جلان اإلصالح القانوين بنجاعة 
رعني يف  وحيوية يف العديد من الدول؛ حيث كانت تقدم املشورة حول السياسات للحكومات أو املشِّ
جماالت القانون اليت حتتاج إىل إصالح أو إعادة صياغة نصوص قانونية أو أجزاء أكرب من القوانني. ولكوهنا 
مستقلة وحيادية ومتتلك القدرة للقيام بعملية منفتحة وشفافة وشاملة، فإن جلان اإلصالح القانوين غالًبا 

ما تعد أدوات جيدة للقيام جبهود إصالح عادلة وفّعالة. 
يف حالة اختاذ قرار بإنشاء جلنة دائمة لإلصالح القانوين يف دولة خارجة من الصراع، فإنه جيب أخذ 
عوامل خمتلفة بعني االعتبار. على سبيل املثال، جيب وضع قانون بإنشاء هذه اللجنة، وال بد من وضع 
الالزمة هلذه  والتجهيزات  واملقر،  الكامل،  التمويل  توفري  والتشغيل، وجيب  والعاملني  للموازنة،  خطط 
اللجنة. كما جيب أن حتدد اخلطط اإلستراتيجية املبادئ األساسية الداعمة جلهود اإلصالح )على سبيل 
املثال، االنفتاح، والشمولية، واالستجابة، وتعدد املناهج( وحتدد العملية اليت ستمارس من خالهلا جلنة 
اإلصالح القانوين عملها. كما جيب إنشاء وتوظيف أمانة للسر وقسم أحباث كجزأين من جلنة اإلصالح 

القانوين، كما جيب تعيني املفوضني القائمني بالعمل.
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وحينما يتم تبين جهود إصالح على نطاق ضيق، وليس على نطاق واسع، يف الدولة اخلارجة من الصراع، فقد 
يقوم مبهمة التنسيق جمموعة عمل غري دائمة تركز على إصالح القوانني ذات األولوية يف الوقت الراهن. ويتطلب 
مثل هذا الترتيب دعًما ماليًّا مناسًبا، غالًبا ما يشمل اعتماًدا ألمانة سر وقسم أحباث. وجيب أن تكون أي جمموعة 
عمل كهذه مستقلة وحيادية وملتزمة باملبادئ األساسية نفسها اليت تلتزم هبا جلنة دائمة متفرغة لإلصالح القانوين. 

4 حتديد أطر زمنية واقعية جلهود اإلصالح على نطاق واسع، 
وتوقع أن تستغرق العملية سنوات، ال أشهًرا

من خالل معرفة أوجه القصور يف القوانني املحلية يف بعض الدول اخلارجة من الصراعات، فإن الدافع 
للضغط قدًما وبسرعة جبهود اإلصالح على نطاق واسع هو دافع مفهوم متاًما. لكن ميكن أن يؤدي هذا 

اإلحلاح إىل صياغة قوانني مستعجلة قد تكون غري قابلة للتطبيق عند وضعها موضع التنفيذ.
إن عملية إصالح القوانني على نطاق واسع هي مهمة حساسة ومعقدة وتتطلب وقًتا غالًبا ما يتراوح 
بني مخس سنوات وعشر سنوات لصياغتها على حنو فعَّال يف حال وجود نظام قانوين ساٍر يف وقت السلم. 
وتتجاهل الدول اخلارجة من الصراعات هذه احلقيقة متاًما، حيث حتدد شهوًرا قليلة، أو على األكثر، عدًدا قلياًل 
من السنوات لالنتهاء من عملية اإلصالح، وبالتايل فإهنا عادة ما تدفع مثن ذلك. ونظًرا لطول الوقت املطلوب، 
فإن حتديد أولويات للمجاالت اليت حتتاج إىل إصالح والعمل أواًل على ما هو األكثر أمهية منها أمر أساسي. 

5 دراسة مناذج قانونية أخرى لكن مع احلذر من نسخ 
القوانني من دولة ألخرى

إن نسخ النصوص القانونية من دولة ونقلها ألخرى ال يعد أمًرا غري شائع. فكثرًيا ما تنطوي عملية صياغة 
القوانني على الرجوع إىل مناذج أخرى، ما يوفر على املشرع عناء ابتكار قوانني جديدة متاًما. ومع ذلك، 
فإن املفتاح الرئيسي لتحديد ما إذا كانت عملية النقل هذه سيحالفها النجاح أم الفشل يكمن يف العملية 
املتبعة ذاهتا. ومن العوامل األخرى، جيب إيالء عناية للظروف والثقافة املحلية وجيب الرجوع إىل سلسلة 
من النماذج القانونية املختلفة اليت ميكن االستعانة هبا. إن املصادر األجنبية للقوانني املستخدمة يف صياغة 

القوانني اجلديدة سوف تتطلب على األرجح تكييفها لتصبح مناسبة لالستخدام يف اإلطار اجلديد. 

6 جيب أن تتسم عملية اإلصالح بسعة النطاق
والشمولية قدر اإلمكان

من الضروري السعي للحصول على إسهامات من جمموعة كبرية من األشخاص املعنيني بنظام العدالة 
اجلنائية، ومنهم: ضباط الشرطة، والقضاة، واملحامون، ومساعدو املحامني، واملدعون العامون، ومسؤولو 

دليل املستخدم    



29

السجون، ومديرو املحاكم، والعاملون يف منظمات املجتمع املدين، وجمموعات الضحايا اليت تركز على 
قضايا العدالة اجلنائية، وأساتذة القانون، وهلمجرا. وال بد أن ميتلك بعض هؤالء الناشطني معرفًة عامة 
بالقوانني واإلجراءات اجلنائية، وقوانني الشرطة وقوانني السجون، بينما ينبغي أن يكون البعض اآلخر 
يتمتع باخلربة يف جماالت حمددة مثل اجلرمية املنظمة، أو حقوق اإلنسان. كما يطلب كثري من هيئات أو 
جلان إصالح القانون خدمات خرباء يف خمتلف التخصصات، ومنهم علماء االجتماع، وعلماء اإلنسان، 

وعلماء السياسة، وعلماء النفس.

7 حساب املوارد واآلثار املالية املترتبة على
اإلصالحات القانونية 

تترتب على بعض القوانني اجلنائية اجلديدة آثار مهمة من حيث املوارد. على سبيل املثال، قد تتطلب القوانني 
اجلديدة املعنية حبماية الشهود أن يتم تقدمي األدلة عن بعد أو أن يتم تسجيلها على شرائط فيديو قبل تقدميها 
للمحكمة. كما قد يتطلب تطبيق النصوص القانونية اجلديدة اخلاصة بتدابري املراقبة السرية شراء معدات إلكترونية 
متطورة، كما قد تستلزم القوانني اجلديدة اخلاصة بالسجون إجراء تغيريات جذرية لنظم تسجيل السجناء، 
بل قد حتتاج كذلك إىل إجراء تغيريات يف البنية التحتية للسجون )مثل إنشاء مرافق منفصلة لألحداث(. ويف 

بعض الدول اخلارجة من الصراعات، مل يتم تطبيق القوانني اجلديدة نظًرا النعدام املوارد الالزمة. 
وجيب أخذ اآلثار املترتبة على القوانني اجلديدة من حيث املوارد بعني االعتبار قبل عملية صياغة القوانني 
اجلديدة وأثناءها. ومن األمور األخرى اليت جتب مراعاهتا، وجوب إجراء حتليل مايل للتكاليف املتوقعة لإلصالحات 

املقترحة لتمكني واضعي القوانني اجلديدة من تقييم املزايا النظرية هلا وقابليتها للتطبيق على الصعيد العملي.

8  عملية إصالح القانون 
ال تنتهي بانتهاء سن القوانني

إن تدوين القوانني اجلديدة ال يعين بالضرورة أن هذه القوانني سيتم تطبيقها. فخالل وبعد صياغة أي 
قانون جديد وتبنيه، يلزم تركيز االنتباه على تطبيقه. وقد يكون العامل الرئيسي األهم للتنفيذ الناجع هو 
التأكد من أن العاملني يف جمال العدالة اجلنائية على دراية تامة بالقانون اجلديد مع تدريبهم على أحكامه 
قبل وضعه موضع التطبيق. كما يلزم كذلك أن تعمل املعاهد واجلامعات اليت تقوم بالتدريب على تبنيه 
القانونية اجلديدة بني عموم  بااللتزامات واحلقوق  الوعي  الضروري غرس  التعليمية. ومن  يف مناهجها 

السكان، ومحالت التوعية العامة حيوية يف هذا الشأن.
وقد أنشأت بعض الدول آليات لإلشراف على تنفيذ القوانني اجلديدة. ويف بعض الدول، مت حتويل 
اهليئات اليت كان منوًطا هبا يف األصل إصالح القوانني إىل هيئات تنفيذ وإشراف لتقييم القوانني اجلديدة 

واإلشراف على تطبيقها.

 الفصل الرابع    
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القانون اجلنائي النموذجي

اجلزء األول
اجلزء العام
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القسم 1: تعريفات

املادة 1: تعريفات

1.  متهم تعين أي شخص متت املصادقة على بند واحد أو أكثر من الئحة اهتام ضده طبًقا للقانون
     النموذجي لإلجراءات اجلنائية.

2.  طفل تعين أي شخص دون سن الثامنة عشرة.
3.  شخص مدان تعين شخًصا خضع للمحاكمة وُوِجد مسؤواًل جنائيًّا بقرار هنائي صادر من حمكمة.

بعد         مّدعاة  واقعة  أي  دحض  أو  إثبات  خالهلا  من  ميكن  اليت  الوسائل  كل  تشمل  دليل   .4
     إخضاعها للتحقيق.

5.  حدث تعين طفل ما بني سن الثانية عشرة والثامنة عشرة.
MCC  .6 اختصار يعين القانون اجلنائي النموذجي.

MCCP  .7 اختصار يعين القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية.
8.  ممتلكات تشمل املمتلكات كافة مبختلف ُمواصفاهتا، سواء أكانت مادية أم غري مادية، منقولة

أو  املمتلكات،  تلك  ملكية  تثبت  اليت  القانونية  الُصكوك  أو  وامُلستندات  منقولة،  غري  أم     
     مصلحة فيها.

9.  موظف عمومي تعين:
    )أ( شخًصا يشغل منصًبا تشريعيًّا أو تنفيذيًّا أو إداريًّا أو قضائيًّا، معيًنا أو منتخًبا، مؤقًتا أو

        دائًما، بأجر أو دون أجر، وبصرف النظر عن أقدمية الشخص. 
    )ب( شخًصا يؤدي وظيفة عمومية، مما يف ذلك لصاحل جهاز عمومي أو منشأة عمومية، أو ُيقدم

        خدمة عمومية وفًقا لتعريف القانون املعمول به. أو
    )ج( أي شخص آخر معرف كموظف عمومي مبوجب القانون املعمول به.
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10.  دولة تتضمن مساحة أو كياًنا منظمني، مثل منطقة للحكم الذايت أو منطقة مجركية منفصلة.

11.  مشتبه به تعين أي شخص يوجد ضده اشتباه معقول يف ارتكابه جرمية.

12.  إقليم/ قطر تعين األراضي واملياه اإلقليمية وأسطح املياه اليت تقع ضمن إقليم ]أدخل اسم

       الدولة[، إضافًة إىل املجال اجلوي فوق هذه املناطق.
13.  ضحية تعين أي شخص مت ارتكاب جرمية ضده. عند ارتكاب جرمية ضد طفل، يصنف كل
      من والديه أو الوصي القانوين عليه كضحايا كذلك. وإذا مت قتل أو إعاقة الشخص املرتكب
     ضده جرمية، يصنف كضحية زوجته أو زوجها، أو الوالدان، أو األطفال، أو األشقاء، أو
      الشقيقات، أو اجلدان، أو األحفاد، أو األبوان بالتبين، أو األطفال بالتبين، أو األشقاء بالتبين،
      أو الشقيقات بالتبين، أو اجلدان بالتبين، أو األحفاد بالتبين، أو األبوان باحلضانة، إال يف حال

      اهتام أي من هؤالء بارتكاب اجلرمية.
14.  شاهد تعين أي شخص يتم استدعاؤه أو لديه معرفة ذات صلة وقد يتم استدعاؤه للشهادة

      أمام حمكمة يف جمرى دعوى جنائية.

التعليق
الفقرة 1: يستخدم كال املصطلحني متهم ومشتبه به عرب جملد القوانني النموذجية للعدالة اجلنائية خالل 
الفترات الالحقة للصراعات )يف ما يلي »القوانني النموذجية«(. املشتبه به هو شخص يوجد ضده اشتباه 
معقول يف ارتكابه جرمية، حسبما هو منصوص عليه يف الفقرة 11. يتحول املشتبه به إىل متهم عند إعداد 
الئحة اهتام ضده، وتقدميها إىل املحكمة، وتقوم املحكمة باملصادقة عليه. بعد املصادقة على الئحة االهتام، 
جيب أن ميثل املتهم أمام املحكمة ملحاكمته. يلزم اإلشارة إىل الفصل 9 من اجلزء 1، والفصل 10 من اجلزء 

2 من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية. 

الفقرة 2: أخذ تعريف مصطلح طفل الوارد يف الفقرة 2 من املادة 1 من اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل. 
ومن املهم التأكيد على التمييز بني مصطلحي طفل وحدث، وكالمها مستخدم عرب القوانني النموذجية. 
يندرج احلدث ضمن تعريف الطفل )أي أنه دون سن الثامنة عشرة(. غري أن ملصطلح حدث معىن مميًزا 
لتأكيد االختصاص القضائي على الشخص. مبوجب القانون اجلنائي النموذجي، ميكن للمحكمة تأكيد 
اختصاصها القضائي اجلنائي على حدث، مبعىن طفل فوق سن الثانية عشرة، ولكن ال جيوز هلا ذلك على 
طفل. يلزم الرجوع إىل املادة 7 من القانون اجلنائي النموذجي والتعليق املصاحب هلا، الذي يدور حول 

االختصاص القضائي الشخصي على األحداث. 
تنص املبادئ واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان على أن الطفل )ويشمل ذلك ضمًنا بالضرورة 
احلدث( املشارك يف دعوى جنائية جيب أال يتوفر له فقط القدر نفسه من الضمانات وسبل احلماية 

اجلزء العام، القسم 1
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اليت تتوفر للشخص البالغ، بل إنه يستحق كذلك محايات إضافية بسبب وضعه املستضعف. وبصفة 
خاصة تنص القاعدة 2 )2()أ( من قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث 
على أن احلدث شخص تتم حماكمته »بطريقة ختتلف عن حماكمة البالغ«. ويتكون إطار عمل احلماية 
األمم  اتفاقية  )مثل  الدولية  االتفاقيات  األطفال من جمموعة من  إىل محاية حقوق  الرامي  القانونية 
املتحدة حلقوق الطفل واالتفاقية األفريقية حول حقوق الطفل ورفاهيته( ومن عدد من املستندات 
غري امللزمة )مثل قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث ]قواعد بكني[، 
وقواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث املجردين من حريتهم، ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية 
النموذجية إىل دمج هذه  القوانني  الرياض[(. وقد سعى واضعو  ملنع جنوح األحداث ]توجيهات 
املبادئ واملعايري الدولية املطبقة على الطفل يف إطار النصوص املوضوعية للقوانني النموذجية. تلزم 
اإلشارة إىل القسم 14 من القانون اجلنائي النموذجي، حول عقوبات األحداث، والفصل 15 من 
القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، الذي يتناول على وجه التحديد احلقوق اإلجرائية لألحداث 

املنخرطني يف دعاوى جنائية. 

الفقرة 5: جيب الرجوع إىل التعليق على الفقرة 2.

الفقرتان 6 و7: القوانني النموذجية هي جمموعة من أربعة قوانني نشرت يف ثالثة جملدات حتت عنوان 
القوانني النموذجية للعدالة اجلنائية خالل الفترات الالحقة للصراعات. ويتكون املجلدان 1 و 2 من القانون 
اجلنائي النموذجي والقانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية على التوايل. بينما حيتوي املجلد 3 على القانون 
النموذجي للتوقيف والقانون النموذجي لسلطات الشرطة. لالطالع على مناقشة ملصادر القوانني النموذجية 

وأهدافها وحمتواها، ارجع إىل دليل املستخدم يف بداية هذا املجلد. 

الفقرة 8: أخذ تعريف مصطلح ممتلكات يف الفقرة 8 من املادة 1)ب( من اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة 
بغسل عائدات اجلرمية وكشفها وضبطها ومصادرهتا ومتويل اإلرهاب. ويشبه هذا التعريف ذلك الوارد 
يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، املادة 1)د(، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
الفساد، املادة 2)د(. والفارق الوحيد هو حذف املصطلحني ملموسة وغري ملموسة. ويرجع السبب يف 
ذلك إىل أن مصطلحي ملموسة )أي املمتلكات اليت ميكن كشفها باحلواس، مثل الرسومات واملجوهرات( 
وغري ملموسة )أي املمتلكات اليت ال ميكن كشفها باحلواس، مثل ادعاء احلق يف حساب مصريف أو أسهم 
أو سندات( مت تضمينهما فعاًل ضمن املصطلحني مادية وغري مادية، املوجودين يف تعريف جملس أوروبا 

ملصطلح املمتلكات.

املتحدة ملكافحة  األمم  اتفاقية  )أ( من  املادة 2  العمومي من  املوظف  تعريف مصطلح  أخذ  الفقرة 9: 
الفساد، والذي ُيعد حاليًّا التعريف األكثر مشوليًة ملصطلح املوظف العمومي يف الوثائق الدولية واإلقليمية. 
ويرتبط هذا التعريف باجلرائم اليت تشمل موظفني عموميني، مثل الفساد الذي يتورط فيه موظف عمومي        
)املادة 138(، واملتاجرة بالنفوذ )املادة 141(، وذلك على سبيل املثال ال احلصر، وهلذا التعريف أيًضا 
عالقة باجلرائم اليت قد ترتكب ضد موظفني عموميني، مثل التهديد والترويع )املادة 146(. فضاًل عما 

 املادة 1    
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سبق، يرتبط تعريف موظف عمومي كذلك حبظر شغل منصب كموظف عمومي، وهذه عقوبة تكميلية 
ميكن فرضها على موظف عمومي مبوجب املادة 65.

الفقرة 10: إن التعريف الدقيق ملصطلح دولة هو موضوع جدل بني علماء القانون الدويل العام مما يتجاوز 
نطاق هذا العمل. وليس اهلدف من الفقرة 10 تقدمي وصف قاطع ملاهية الدولة، بل إهنا تستهدف توفري 
تعريف شامل ملصطلح دولة. واهلدف من ذلك هو ضمان مشول كيانات أخرى عندما يشري القانون اجلنائي 
النموذجي إىل دولة. وقد جتري عملية إصالح القوانني يف الفترة الالحقة للصراع خارج إطار دولة معترف 
هبا– على سبيل املثال، مثلما حدث يف كوسوفو وإبان املراحل األوىل من عملية السالم يف تيمور الشرقية 
)قبل االعتراف بتيمور الشرقية كدولة مستقلة على املستوى الدويل(. ويف بعض مواد القوانني النموذجية، 
سيكون واضًحا للقارئ مىت ميكن أن يشري املصطلح فقط إىل دولة باملعىن التام، كما هو احلال عند التوقيع 
على اتفاقيات تسليم املجرمني كما ورد يف الفصل 14 من اجلزء 2 للقانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، 
فهذه مهمة ال تقوم هبا سوى دولة معترف هبا. إن التعريف الشامل الوارد يف القانون اجلنائي النموذجي 
مستوحى من التعليقات على اتفاقية منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ملكافحة رشوة املوظفني 
يتناول نطاق مصطلح دولة أجنبية كما هو  الذي  الدولية،  التجارية  املعامالت  العموميني األجانب يف 

معرف يف املادة 1 )4()ب( من االتفاقية.

الفقرة 11: يلزم الرجوع إىل التعليق على الفقرة 1.

الفقرة 12: تكمن أمهية تعريف مصطلح إقليم يف حتديد ما إذا كانت دولة ما متتلك اختصاًصا قضائيًّا 
القضائي عرب احلدود  للتعريف صلة بتحديد االختصاص  املادة 4. كما أن  إقليميًّا على جرمية مبوجب 
العام  الدويل  القانون  ينظمها  اإلقليمية واملجال اجلوي  املياه  إقليمية  املادة 5. ومسألة  اإلقليمية مبوجب 
وينبغي البت فيها على أساس كل حالة على حدة. وفيما يتعلق باملياه اإلقليمية، فإن القاعدة املعترف هبا 
على وجه العموم تقضي بأن املياه املمتدة ملسافة 12 مياًل حبريًّا من سواحل الدولة تعترب جزًءا من إقليمها. 
وقد حتظى دولة ما حبقوق حمددة يف املياه املمتدة قبالة سواحلها ملسافة 200 ميل حبري باعتبارها جزًءا من 
»منطقة اقتصادية خاصة« معينة الستغالل املوارد، إال أن الدولة ال متتلك االختصاص القضائي اجلنائي 

على هذه املياه.

الفقرة 13: فكر واضعو القوانني النموذجية يف البداية يف استخدام تعريف مصطلح ضحية الوارد يف إعالن 
األمم املتحدة بشأن ااملبادئ األساسية لتوفري العدالة لضحايا اجلرمية وإساءة استعمال السلطة )املبدأ 1(. 
ويعرِّف اإلعالن الضحايا بأهنم »أشخاص تعرضوا، على حنو فردي أو مجاعي، للضرر، ويشمل ذلك 
اإلصابة البدنية أو الذهنية، أو املعاناة النفسية، أو اخلسارة االقتصادية أو التقييد البالغ حلقوقهم األساسية، 
الدول  به ضمن  املعمول  اجلنائي  للقانون  انتهاًكا  تعد  أفعال  عن  االمتناع  أو  أفعال  من خالل  وذلك 
األعضاء«. وبينما ُيعد هذا التعريف شاماًل ودقيًقا على صعيد تعريف حالة الضحية باملعىن العام هلا، إال 
أنه تقرر تضييق نطاق هذا التعريف على حنو طفيف لصياغة تعريف قانوين ملصطلح ضحية الستخدامه 

اجلزء العام، القسم 1
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يف القوانني النموذجية. فقد كانت نية املؤلفني هي وضع تعريف عملي وقابل للتطبيق الفعلي. ومصاحل 
الضحايا حممية يف كل القوانني النموذجية )انظر على سبيل املثال، الفصل اخلامس من القانون النموذجي 
الناحية  للتطبيق من  قابلة  احلقوق  مثل هذه  تكون  أن  املؤلفون على  اجلنائية(، وقد حرص  لإلجراءات 
العملية. وإذا كان قد مت استخدام تعريف مصطلح ضحية يف القانون اجلنائي النموذجي كما هو وارد يف 
إعالن األمم املتحدة بشأن ااملبادئ األساسية لتوفري العدالة لضحايا اجلرمية وإساءة استعمال السلطة، فإن 
تفسريه على نطاق واسع كان سيتطلب- على سبيل املثال، يف الفصل 8، اجلزء 1، القانون النموذجي 
لإلجراءات اجلنائية )»أخطار الضحايا«(- أن تبذل الشرطة جهودها إلعالم كل شخص يف الدولة تأثر 
على حنو فردي أو مجاعي جبرمية بتطور الدعوى القضائية. وعلى الصعيد النظري، قد يفرض هذا املتطلب 
على الشرطة أن تقوم بإعالم عدد كبري من »الضحايا« األفراد، وهذه مهمة غري عملية قد يكون هلا نتيجة 
سلبية تتمثل يف حرمان الضحايا األكثر ارتباًطا باجلرمية من حقوقهم. إن تعريف مصطلح ضحية الوارد 
يف الفقرة 13 مت وضعه بناًء على استبانة مقارنة للقوانني الوطنية والتعريف القانوين ملصطلح ضحية الوارد 
يف هذه القوانني. إن هذا التعريف الذي متت صياغته مينح كالًّ من الشخص الذي ارتكبت يف حقه جرمية 
واألقرب إليه من أفراد العائلة حقوًقا قابلة للتطبيق مبوجب القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية. إال أن 
تعريف الضحية مل يشمل أي شريك )أي شخص مرتبط بالشخص الذي ارتكبت ضده جرمية من خالل 
عالقة غري قائمة على الزواج(. ويعود األمر إىل كل دولة على حدة يف إضافة الشريك إىل قائمة الضحايا. 
يلزم الرجوع إىل الفصل 5 والفصل 8 من اجلزء 1 من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية والتعليقات 

عليه، حول حقوق الضحايا. 
فعلى سبيل املثال، يف املواد 12)2( و51)1()ب( و51)2()و( و51)2()ز( و51)2()ح( و51)2()ط( 
و1-97 و1-102)3( و)2(1-153 من القانون اجلنائي النموذجي، يشري تعريف مصطلح ضحية فقط إىل 

الشخص الذي ارتكبت ضده جرمية بشكل مباشر.
تشري الفقرة 13 إىل أبوين بالتبين وطفل متبىن. ويف بعض النظم القانونية، ال جيوز »تبين« طفل حبيث 
التبين لكن مع  حيمل الطفل اسم أحد أبويه بالتبين. وتستخدم مصطلحات خمتلفة لوصف عالقة تشبه 
احتفاظ الطفل باسم عائلته. ففي الدول اليت ال تعترف بالتبين، ينبغي أن يشمل تعريف مصطلح »ضحية« 

املستخدم يف القانون املحلي أي عالقات تقوم مقام التبين.

الفقرة 14: إن تعريف مصطلح شاهد الوارد يف الفقرة 14 واسع بصورة مقصودة. والسبب يف ذلك هو 
أن املؤلفني مل يريدوا أن يقتصر تعريف شاهد على أشخاص يدلون بشهادهتم أثناء املحاكمة. فاألشخاص 
الذين يدلون مبعلوماهتم بشأن جرمية أثناء عملية التحقيق يف جرمية يلزم إدراجهم كذلك يف تعريف الشاهد.

 املادة 1    
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القسم 2:
 املبادئ األساسية

املادة 2: ماهية القانون اجلنائي يف جمايل التجرمي والعقاب

ينبغي عدم إطالق وصف اجلرائم والعقوبات إال على األعمال اليت من شأهنا هتديد أو انتهاك 
حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وكذلك احلقوق األخرى والقيم االجتماعية اليت يكفلها 

وحيميها دستور ]أدخل اسم الدولة[ أو القانون الدويل.
 ينبغي إطالق وصف اجلرائم والعقوبات فقط حينما تكون محاية حقوق اإلنسان واحلريات 
األساسية، وكذلك احلقوق األخرى والقيم االجتماعية اليت يكفلها وحيميها دستور ]أدخل 

اسم الدولة[ أو القانون الدويل، ال ميكن حتقيقها إال من خالل إلزام العدالة اجلنائية. 
 اجلرائم، وكذلك أنواع العقوبات املرتبطة هبا ومداها، جيب أن تقوم على األسس التالية:

)أ( حتمية إلزام العدالة اجلنائية. و
واحلريات  اإلنسان  حقوق  على  متثله  الذي  اخلطر  وطبيعة  درجة  مع  تناسبها  مدى  )ب( 
      األساسية، وكذلك على احلقوق األخرى والقيم االجتماعية اليت يكفلها وحيميها دستور 

    ]أدخل اسم الدولة[ أو القانون الدويل.

التعليق
البيئة اخلارجة من الصراع، غالًبا ما تصوغ جتارب املاضي غري السعيدة شكل الرأي العام يف ما ميثله  يف 
أو النتهاك احلقوق  للتمييز ضدهم  أو  املحليني  السكان  القانون الضطهاد  القانون اجلنائي، مثل استخدام 
واحلريات األساسية لألفراد أو جلماعات بعينها. وهكذا، ارتأى املشرعون أنه من املناسب بدء القانون اجلنائي 
النموذجي ببيان عام تأكيدي يوضح اهلدف من القانون اجلنائي. وُيعد هذا البيان من السمات الشائعة للعديد 
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من القوانني اجلنائية حول العامل، والقصد منه اإلشارة إىل أنه ستكون هناك نقلة نوعية وبيان يؤكد الطريقة 
اليت سيتم تطبيق القانون هبا يف املستقبل. وجيب عدم السماح جمدًدا بسن القانون اجلنائي وفًقا ألهواء حكومة 
أو رئيس أو هيئة تشريعية. وينبغي أن يكون القانون يف خدمة هدف خمتلف وحمدد قانوًنا. وجيب أن يكون 
قيام هيئة تشريعية خمتصة باإلعالن مستقباًل عن إصدار القوانني ضمن إطار املعايري اليت تنص عليها هذه املادة.

إن املنطق الكامن وراء القانون اجلنائي هو مسألة فلسفية معقدة استمر اجلدل بشأهنا على مدى قرون من 
الزمن وهي تتجاوز كثرًيا نطاق حبثنا احلايل. وتسلط املادة 2 الضوء على عدد من العناصر األساسية للقانون 
اجلنائي اليت توجد أمهية خاصة للتأكيد عليها يف إطار دولة خارجة من الصراع أو دول حكمتها أنظمة 
مستبدة. أوال، يستهدف القانون اجلنائي توفري إطار عمل حلماية احلقوق واحلفاظ على أمن املجتمع على وجه 
العموم من خالل جترمي ومعاقبة السلوكيات اليت متثل انتهاًكا حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية– احلقوق 

والقيم اليت يكفلها الدستور واحلقوق املستمدة من القانون الدويل. 
ثانًيا، جيب عدم اللجوء إىل اجلرائم والعقوبات حينما ميكن حتقيق تلك احلقوق والقيم ومحايتها بوسائل 
أخرى. ومبدأ النسبية هو األساس هلذا الشرط، أي أن استخدام نظام العدالة اجلنائية ُيعد مالًذا أخرًيا ال جيب 
اللجوء إليه إال عند الضرورة. وتعرف هذه الفكرة أحيانا مببدأ جترمي احلد األدىن. ويتطرق القانون اجلنائي 
النموذجي الحًقا إىل ضرورة أن ينص القانون على سلسلة العقوبات املسموح هبا. يلزم الرجوع إىل القسم 

12 من اجلزء العام من القانون اجلنائي النموذجي وما يصاحبه من تعليق.
ونقطة أخرى جتدر مالحظتها هي أن املادة 2 حتمل يف طياهتا فكرة أن القانون اجلنائي إمنا هو انعكاس 
للمجتمع اخلاص الذي حيكمه ذلك القانون مبا فيه من أعراف أو قيم اجتماعية. وهكذا، فإن القانون اجلنائي 
لكل دولة، بالرغم من احتمال تشاهبه الواضح مع قانون دول أخرى، سوف يتضمن يف الوقت نفسه عناصر 

فريدة يتميز هبا إطاره اخلاص به.

املادة 3: مبدأ الشرعية

اجلرائم والعقوبات جيب أن حيددها القانون فقط.
ال جيوز فرض أي عقوبة على أي شخص الرتكابه جرمية مل تكن تعترب جرمية قبل ارتكاهبا 

ومل ينص القانون على عقوبة هلا.
ال يقصد من الفقرتني 1 و2 اإلجحاف مبحاكمة ومعاقبة أي شخص لقيامه بأي عمل أو امتناعه عن 
القيام بعمل كان يعترب إبان ارتكابه فعال جنائيًّا مبوجب املبادئ العامة للقانون اليت تعترف دول العامل هبا.
جيب مراعاة الدقة املتناهية يف وضع تعريف اجلرمية، وحيظر استخدام القياس لتفسري اجلرمية.
إذا مت تعديل القانون مرة واحدة أو أكثر عقب ارتكاب جرمية، جيب تطبيق القانون الذي 

خيدم أكثر مصلحة املتهم.

.1
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ال جيوز تطبيق عقوبة أكثر شدة من تلك اليت كانت مطبقة إبان ارتكاب جرمية على شخص 
أدين بارتكاب ذلك اجلرم.

التعليق
ُيعد مبدأ الشرعية مبدأ مشترًكا بني النظم القانونية كافة وهو يقوم على متطلب اليقني القانوين. ويعد اليقني 
القانوين ركًنا متأصاًل يف التعريف العام حلكم القانون. وبينما تقره كل النظم القانونية، يتم تفسريه بطرق 

خمتلفة يف األنظمة املختلفة، وفًقا للتقاليد القانونية اليت تلتزم األنظمة هبا.
وجتدر اإلشارة إىل أنه عند تطبيق القانون، ال ميكن أن يكون هناك غياب كامل للتقدير القضائي. فعلى 
سبيل املثال، يقرر القانون اجلنائي النموذجي سبل الدفاع املطبقة املتاحة لشخص ارتكب جرمية، حسبما 
يقتضي مبدأ الشرعية. وتقرر املادة 21 املعنية بالضرورة، املصاحل اليت جيوز للشخص محايتها مستخدًما عماًل 
بدافع الضرورة، مبا يف ذلك »املصاحل املحمية األخرى«. إن هذه العبارة حتتاج إىل تفسري قضائي إلضفاء 
معىن قانوين عليها. إن الفارق بني هذا التقدير وذلك الكائن يف النظم القانونية اليت تتسم بسلوك مرن على 
وجه العموم جتاه التقدير القضائي، يكمن يف أن هذا التقدير حيدده القانون ويعرفه، خالًفا لتقدير واسع 

وعام ال حدود له.
وتعرض املادة 3 أربعة عناصر متثل مبدأ الشرعية: )1( جيب أال يعمل القانون بأثر رجعي ملقاضاة شخص 
ما ومعاقبته على سلوك مل يكن مصنًفا كجرمية أثناء ارتكابه أو مل يكن له عقوبة حمددة بالقانون، )2( جيب 
أن يكون للقانون سند تشريعي وجيب أن يكون مدوًنا، )3( جيب أن يكون القانون دقيًقا وواضًحا، )4( 
القانون، فإنه جيب  أنه عندما يوجد اختالف يف تفسري  العنصر مبدأ  القياس )يشمل هذا  حيظر استخدام 

تفسري االختالف لصاحل املتهم(.

الفقرتان 1 و2: هاتان الفقرتان يف حد ذاهتما غنيتان عن البيان نسبيًّا وتبينان مبدأ الشرعية العام الذي ينص 
على أن اجلرائم والعقوبات جيب أن حيددها القانون الذي أصدرته اهليئة التشريعية. ويطلق أحياًنا على هذه 
املبادئ اسم nullum crimen sine lege )ال جرمية دون نص قانوين( وnulla poena sine lege )مبدأ 
ال عقوبة إال بنص قانوين(. وتلك املبادئ موجودة ضمن الدساتري والقوانني اجلنائية للعديد من الدول، كما 
أهنا مدرجة ضمن االتفاقيات الدولية، مثل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان )املادة 11(، والعهد الدويل اخلاص 
باحلقوق املدنية والسياسية )املادة 15(، واالتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية )املادة 
7(، وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب )املادة 7(، واالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان )املادة 9(. 
إن املبادئ الواردة يف الفقرتني 1 و2 تضمن احلماية من القوانني بأثر رجعي أو القوانني الصادرة بعد الفعل، 
مبعىن أنه إذا مل يكن سياٌق معني للسلوك خمالًفا للقانون اجلنائي املحلي إبان ارتكابه، فإنه ال جيوز معاقبة 
الشخص عن سلوكه هذا الحًقا. والفكرة وراء هذا احلق هي أنه جيب أن يتوفر لألشخاص دراية مناسبة 
بالقانون املعمول به، وما هي حقوقهم والتزاماهتم القانونية، وما هي عواقب أعماهلم. كما أن هذا احلق مينع 

املشرع من االستخدام التعسفي للسلطة وهذا ركن جوهري من أركان مبدأ حكم القانون.

.6
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وجيب النص على اجلرائم إما يف القانون اجلنائي أو يف أي قانون آخر مدوَّن. وهذا القانون جيب أن 
حيدد عقوبات لكل جرمية. وتعلن بعض الدول عقوبات قصوى فقط للجرائم، بينما تعلن دول أخرى 
احلد األدىن واحلد األقصى للعقوبة. ويتفق املنهجان مع مبدأ الشرعية املنصوص عليه يف القانون اجلنائي 
النموذجي. ويف بعض الدول األخرى اليت تعتمد منهًجا أكثر مرونة جتاه مبدأ الشرعية، ال يتم النص على 
العقوبات ضمن القانون. وهذا املنهج نأى عنه القانون اجلنائي النموذجي. فقد اختار واضعو القانون 
اجلنائي النموذجي اتباع هيكل احلد األدىن- األقصى للعقوبة. يلزم الرجوع إىل املادة 38 والتعليق عليها. 
ومبدأ الدقة وارد ضمنا يف املبادئ املبينة يف الفقرتني 1 و2، ويعين هذا املبدأ ضرورة صياغة القوانني 
اخلاصة باجلرائم على حنو واضح وبطريقة جتعل الفرد متيقًنا من شرعية سلوك ما. فال جيوز أن تتسم 
النصوص القانونية بالتوسع املبالغ فيه أو بعدم الدقة. وينص العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
)املادة 15( على أنه »ال جيب اعتبار أي شخص مذنًبا بارتكاب جرمية بناًء على ارتكابه أي عمل أو 
امتناعه القيام بأي عمل مل يكن ميثل جرمية... يف وقت ارتكاهبا«. والعبارات نفسها مستخدمة يف 
االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية )املادة 7(، ويف امليثاق األفريقي حلقوق 
اإلنسان والشعوب )املادة 7(، واالتفاقية األمريكية حول حقوق اإلنسان )املادة 9(. ويف تفسريها هلذا 
النص، قررت املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان أن هذا النص ينطوي على مبدأ ضرورة أن يتسم 
القانون بالوضوح واليقني )باسكايا وأوكوجلو ضد تركيا، الفقرة 39(. وأعلنت املحكمة كذلك أن 
أحد متطلبات تكييف هذا النص يقضي بوجوب أن يكون القانون سهل املنال والتوقع. وهلذا املتطلب 
مضامني بالنسبة لبيئة خارجة من الصراع، حيث كثرًيا ما يتم إمهال نشر القوانني اجلديدة اليت يعلن عنها 
باللغات املحلية أو توزيعها على أولئك القائمني على تطبيق القانون، مثل القضاة واملحامني واملدعني 
العامني والشرطة. أثناء مرحلة تدقيق القوانني النموذجية ومراجعتها، سجل العديد من اخلرباء حاالت 
كثرية مل يتم فيها حىت توزيع القوانني املصاغة حديًثا إبان مراحل ما بعد الصراع حىت على القضاة 
املعنيني بتطبيقها. ولاللتزام هبذه املادة وباملعايري الدولية، يلزم بذل مجيع اجلهود املمكنة لنشر القوانني، 
سواء كان ذلك يف صحيفة رمسية أو يف جمموعة منشورات، طباعة أو إلكترونًيا. وقد يلزم كذلك إصدار 
إخطارات عامة أو القيام حبمالت توعية عامة إلعالم السكان املحليني بأي تغيريات تطرأ على القانون.
أما فيما يتعلق بالنقطة اليت متت مناقشتها أعاله بشأن مستوى الدقة املطلوبة بالنسبة للجرائم، فبينما 
جيب أن يتسم القانون بالوضوح والدقة بالقدر الوايف، فسوف يبقى هناك دوًما عنصر يستند إىل التفسري 
مدى  عن  النظر  »بصرف  فإنه  اإلنسان،  األوروبية حلقوق  املحكمة  ذكرت  وكما  للقوانني.  القضائي 
وضوح صياغة أي نص قانوين، سوف يظل هناك حتًما عنصر التقدير القضائي. وستكون هناك دائًما 
حاجة إىل تفسري النقاط املبهمة املثرية للريبة أو لتهيئة القانون مبا يتناسب مع الظروف املتغرية«. )باسكايا 
القانون يف  لتفسري  القضائي  التقدير  الفقرة 39(. متت مناقشة هذه احلاجة إىل  وأوكوجلو ضد تركيا، 

التعليق العام على املادة 3.

الفقرة 3: هناك استثناء واحد للمبدأ العام بعدم جواز تطبيق القانون املنصوص عليه يف الفقرتني 
1 و2 بأثر رجعى. ويرد هذا االستثناء يف املادة 15)2( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية 
والسياسية، الذي ينص على أنه »ال شيء ضمن هذه املادة ميكن له اإلجحاف مبحاكمة أي 
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شخص ومعاقبته عن أي عمل ارتكبه، أو امتنع عن ارتكابه، وكان حني ارتكابه، ُيعد جنائيًّا 
مبوجب املبادئ العامة للقانون اليت تعترف هبا دول العامل«. وقد فسر الكثري من املعلقني هذه 
النقطة بأن جرائم اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب ميكن مقاضاهتا حىت وإن 
مل تكن منصوًصا عليها صراحة ضمن القانون املحلي إبان ارتكاهبا، حيث إن هذه األعمال تعترب 
جرائم وفًقا للقانون اجلنائي الدويل منذ عدة سنوات. وقد مت إقرار تعريف اإلبادة اجلماعية يف 
القانون اجلنائي الدويل مع تبين اتفاقية منع و معاقبة مرتكيب اإلبادة اجلماعية الصادرة عام 1948. 
وتستند تعريفات اجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب املستخدمة يف القانون اجلنائي النموذجي 
إىل نصوص واردة يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الذي مت تبنيه مبوجب اتفاق 
عام يف متوز/ يوليو 1998. إال أن التعريف املستمد من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية 
الدولية يعكس يف حد ذاته بقدر كبري القانون الدويل العريف و«املبادئ العامة للقانون اليت تعترف 

هبا دول العامل«.
عند مقاضاة هذه اجلرائم دون الرجوع إىل نص يف القانون املحلي، مبا يتفق مع الفقرة 3، فعوًضا 
عن اللجوء إىل النصوص القانونية املحلية، يلزم الرجوع إىل القانون الدويل العريف كأساس للتقاضي. 
فمثله مثل املعاهدات الدولية، يعترب القانون الدويل العريف مصدًرا للقانون الدويل )راجع املادة 38 من 
نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية(. بصفة أساسية، ُيعد مبدأ القانون الدويل العريف مبدأ 
الدول. وللبدء يف مقاضاة شخص  التزامات بني  بالتايل  للدول، ما خيلق  العامة  املمارسة  به  تعترف 
يف غياب نصوص قانونية حملية مطبقة يف وقت ارتكاب اجلرمية، يلزم لذلك االستناد إىل مصادر يف 
القانون الدويل العريف لتعريف اجلرائم لإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب. كما 
جيب أن يكون التعريف املطبق هو ذلك املعترف به يف القانون الدويل العريف إبان ارتكاب اجلرمية. 
ونظًرا للتطور الكبري الذي شهدته تعريفات اجلرائم ضد اإلنسانية منذ بداية حتديدها يف ميثاق لندن 
لعام 1945، فقد يلزم توجيه بعض احلرص يف مقاضاة احلاالت اليت وقعت قبل تبين النظام األساسي 
به  الذي كان معمواًل  العريف  الدويل  القانون  النصوص مع  توافق  الدولية لضمان  اجلنائية  للمحكمة 
حينذاك. وإذا نشأت مشاكل، ينبغي االسترشاد باألحكام اليت صدرت عن املحاكم اخلاصة برواندا 
ويوغسالفيا السابقة، وبإجراءات التقاضي والقوانني الوطنية، وبالعمل مع هيئات مسؤولة، مثل جلنة 

القانون الدويل، واالسترشاد أيًضا باملعلقني األكادمييني.
وميكن مقاضاة جرائم اإلبادة اجلماعية، واجلرائم ضد اإلنسانية، وجرائم احلرب يف الفترات الالحقة 
للصراع عندما يتطلب حتقيق العدالة يف هذه اجلرائم من خالل آليات نظام العدالة اجلنائية، حىت وإن مل 
يكن قد سبق تعريف هذه الفئات من اجلرائم ضمن إطار القانون املحلي. ويف سياق املرحلة التشاورية اليت 
سبقت صيانة القانون اجلنائي النموذجي، أكد العديد من اخلرباء على حقيقة أن القوانني اجلنائية اخلاصة 
بالعديد من الدول اخلارجة من الصراعات، مثل ليبرييا ومجهورية الكونغو الدميقراطية )DRC(، تفتقر 
عادة إىل أية نصوص من شأهنا تعريف هذه اجلرائم. وهكذا، إذا وجب مقاضاة أولئك املتهمني بارتكاب 
أعمال إبادة مجاعية أو جرائم ضد اإلنسانية أو جرائم حرب، فيجب أن تستند تلك الدعاوى القضائية 
إىل القانون الدويل العريف، كما سبق ذكره أعاله. وهذه القاعدة تزيد من تعقيد الدعاوى القضائية أكثر 
من تلك القائمة على أساس قانون جنائي حملي. وكبديل عن ذلك، ميكن للدولة وضع قانون يعمل على 

اجلزء العام، القسم 2
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جترمي اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب، وتقوم مبقاضاة تلك اجلرائم بأثر رجعي 
مبوجب هذا القانون دون انتهاك ملبدأ الشرعية.

الفقرة 4: تتناول هذه الفقرة على حنو مباشر مبدأ »التفسري احلريف«، الذي ُيعد مسة شائعة ملبادئ تفسري 
القانون اجلنائي يف العديد من الدول. ويرتبط هبذا املبدأ احلظر على استخدام القياس، وهو ما ُيعد أحد 
عناصر مبدأ الشرعية. ويسري احلظر بالقياس على تفسري النصوص األساسية للقانون، كما حيكم طريقة 
تقييم األدلة بناًء على مبدأ »الشك يفسر لصاحل املتهم« »in dubeo pro reo«، وهو ما يعين أنه يف 
حالة وجود شكوك فيما خيص األدلة، فيتعني على املحكمة األخذ بالتفسري الذي يكون إىل أقصى حد 

يف صاحل املتهم.

الفقرتان 5 و6: يرتبط حبظر اللجوء إىل القياس، املبدأ الذي ينص على أنه يف حال تعارض تفسريات 
القانون، يلزم تطبيق ذلك التفسري الذي يصب يف صاحل املتهم. وتوضح الفقرة 5 هذا املبدأ العام، بينما 

تُـطبق الفقرة 6 على تفسري العقوبات. 
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القسم 3: االختصاص القضائي

املادة 4: االختصاص القضائي اإلقليمي

يسري القانون الجنائي لدولة ]أدخل اسم الدولة[ على أي شخص يرتكب جريمة ضمن إقليمها.

التعليق
توضح املادة 4 مبدأ شائًعا لدى كل النظم القانونية: تسري القوانني اجلنائية على الشخص الذي يرتكب 
جرائم ضمن حدود إقليم الدولة. وهذا أساس لالختصاص القضائي ال نزاع فيه ومعترف به عامليًّا يستند 
إىل املقدمة املنطقية بأن االختصاص القضائي اإلقليمي على اجلرائم هو أحد عناصر السلطات السيادية 

للدولة. يلزم الرجوع إىل املادة 1)12( حول معىن إقليم، والتعليق املصاحب هلا.
وتطبيق هذا األساس لالختصاص القضائي مباشر بصفة عامة. ومع ذلك، قد تنشأ معضلة فيما 
خيص تطبيق االختصاص القضائي اإلقليمي يف حاالت يكون فيها أحد أركان اجلرمية قد ارتكب يف 
إحدى الدول بينما ارتكب عنصر آخر يف دولة أخرى. ويف مثل هذه احلالة، ومبوجب املادة 14 من 
القانون اجلنائي النموذجي )»تعترب اجلرمية قد ارتكبت يف حمل ارتكاب أحد عناصرها«(، ميكن أن يكون 
لدولتني االختصاص القضائي اإلقليمي على جرمية. يلزم الرجوع إىل املادة 14 وما يصاحبها من تعليق. 
الصادر عن جلنة اخلرباء  اإلقليمية،  اجلنائي خارج احلدود  القضائي  لقد ذكر يف »تقرير االختصاص 
املعنيني باالختصاص القضائي خارج احلدود اإلقليمية للدولة التابعة ملجلس أوروبا )صفحة 11(، أنه 
عند توفر مثل هذا السيناريو الذي ورد وصفه للتو، »يتم تناول القضية من املنظور العملي الذي يقضي 
بأن األفعال املرتبطة بالفعل الرئيسي متثل كالًّ ال يتجزأ من هذا الفعل وأن وحدة اجلرمية تفضي إىل 
وحدة االختصاص القضائي وإجراءات التقاضي فيها«. ويالحظ التقرير جلوء كثري من الدول إىل مثل 
هذا التأويل حىت عندما يكون لكلتا الدولتني أحقية منطقية يف االختصاص القضائي. إضافة إىل ذلك، 
فإن مبدأ »ne bis in idem« )عدم جواز املحاكمة على اجلرم ذاته مرتني( خارج الدولة، املنصوص 
عليه يف املادة 8 من القانون اجلنائي النموذجي، ميكنه أن يعمل كآلية لضبط مثل هذه اخلالفات. يلزم 

الرجوع إىل املادة 8 وما يصاحبها من تعليق. 
 



45  املادة 5    

املادة 5: االختصاص القضائي خارج احلدود اإلقليمية للدولة

1.    يسري القانون اجلنائي اخلاص بدولة ]أدخل اسم الدولة[ كذلك على كل مما يلي:
       )أ(    سفينة ترفع علم ]أدخل اسم الدولة[ يف وقت ارتكاب اجلرمية. 

         )ب(   طائرة مسجلة يف ]أدخل اسم الدولة[ بينما هي حتلق جوًّا، بصرف النظر عن موقعها يف
       وقت ارتكاب اجلرمية.

   )ج(     يف ما خيص االستيالء غري املشروع على الطائرات، مبوجب املادة 149، واألعمال غري
             املشروعة املوجهة ضد سالمة الطريان املدين، مبوجب املادة 150، ألي طائرة تقع على

          متنها اجلرمية لالستيالء غري املشروع على الطائرة أو األعمال غري املشروعة املوجهة    
إقليم ]أدخل اسم  الطائرة يف         ضد الطريان املدين اليت ترتكب عند هبوط 

         الدولة[. أو
         )د(     فيما خيص االستيالء غري املشروع على الطائرات، مبوجب املادة 149، واألعمال غري
              املشروعة املوجهة ضد سالمة الطريان املدين، مبوجب املادة 150، ألي طائرة تقع
املشروعة غري  األعمال  أو  الطائرة  على  املشروع  غري  لالستيالء  اجلرمية  متنها  على            
              املوجهة ضد الطريان املدين اليت ترتكب عند هبوط الطائرة يف إقليم ]أدخل اسم

              الدولة[ بينما ما زال املتهم بارتكاب اجلرمية على متنها.
2.    يسري القانون اجلنائي اخلاص بدولة ]أدخل اسم الدولة[ على أي شخص جمّنس أو عدمي

      اجلنسية يكون مقر إقامته املعتاد يف ]أدخل اسم الدولة[ ويرتكب جرمية خارج إقليم 
       ]أدخل اسم الدولة[، حيث يتم كذلك جترمي اجلرمية يف الدولة الثانية.

3.     يسري القانون اجلنائي اخلاص بدولة ]أدخل اسم الدولة[ على أي شخص يرتكب جرمية
       ضد شخص حيمل جنسية ]أدخل اسم الدولة[ خارج احلدود اإلقليمية،حيث يتمكذلك

       جترمي اجلرمية يف الدولة الثانية.
املادة مبوجب  دولية،  حبماية  يتمتعون  أشخاص  ضد  املرتكبة  باجلرائم  يتعلق  فيما     .4
الدولة[ على أي شخص يرتكب القانون اجلنائي لدولة ]أدخل اسم       152، يسري 
152 املادة  عليه يف  منصوص  هو  دولية، حسبما  يتمتع  حبماية       جرمية ضد شخص 
الدولة[. اسم  ]أدخل  باسم  ميارسها  اليت  األعمال  بفضل  ذاك  بوضعه  يتمتع  الذي   ،)2(      

التعليق
يعترب االختصاص القضائي خارج احلدود اإلقليمية للدولة جمااًل مثرًيا للجدل أكثر بكثري من االختصاص 
القضائي اإلقليمي. ومع أن دواًل كثرية وضعت قوانني جنائية تنص على االختصاص القضائي اجلنائي 

خارج احلدود اإلقليمية، إال أن هناك دواًل أخرى عديدة مل تفعل ذلك. 
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لقد أظهرت اإلصالحات القانونية األخرية توجًها حنو إدراج االختصاص القضائي خارج احلدود 
اإلقليمية للدولة ضمن القوانني اجلنائية املحلية، وخباصة عندما تكون الدول تكافح جرائم عابرة للحدود 

الوطنية مثل اجلرمية املنظمة، واالجتار غري املشروع باملخدرات، واألعمال اإلرهابية، واالجتار بالبشر. 
القضائي اجلنائي خارج حدودها اإلقليمية على شخص ما حينما  الدولة على اختصاصها  وتؤكد 
تقع اجلرمية خارج »إقليمها«. يلزم الرجوع إىل املادة 1)12(، اخلاصة بتعريف مصطلح إقليم، والتعليق 

املصاحب هلا.
وحىت تقوم الدولة بتأكيد اختصاصها القضائي اجلنائي خارج حدودها اإلقليمية، يلزم وجود رابط من 
الروابط بني هذه الدولة والشخص املرتكب للجرمية، أو بني الدولة والضحية، أو بني الدولة واجلرمية ذاهتا، 
أو، كما هو احلال يف الفقرة 1، بني الدولة واملركبة )طائرة أو سفينة(. وكما ورد يف التعليق املصاحب 
للمادة 4، يقوم االختصاص القضائي اإلقليمي على حقيقة متتع الدولة حبق سيادي خيوهلا مقاضاة اجلرائم 
اليت ترتكب على أراضيها. ولتسويغ االختصاص القضائي خارج احلدود اإلقليمية للدولة كأساس صاحل 
لفرض االختصاص القضائي، من احليوي إظهار وجود صلة بسيادة الدولة، ما مينح الدولة مصلحة شرعية 
يف مقاضاة اجلرمية. ويف حال ارتكاب جرمية على يد أحد مواطين الدولة )الفقرة 2(، يعترب هذا املواطن 
عنصًرا من عناصر سيادة الدولة، وبالتايل يوجد ما يكفي من الروابط اليت تؤكد االختصاص القضائي. 
ويسري املنطق ذاته على وضع يتم فيه ارتكاب جرمية ضد أحد مواطين الدولة )الفقرة 3(. فبموجب 
الفقرة 2 من البند 5، فإن الشخص الذي تكون إقامته عادة يف دولة ما يعترب بأن لديه جنسية »عملية« 
فيها وخيضع الختصاصها القضائي مثله مثل مواطنيها. ويقوم الرابط بني املركبات الوارد ذكرها يف الفقرة 
1 وبني سيادة الدولة على أساس »مبدأ العلم«، الذي سنتناوله بالشرح الحًقا، حيث إنه وفًقا هلذا املبدأ 
تعترب املركبات اليت ترفع علم دولة ما جزًءا من سيادة هذه الدولة، بالرغم من كوهنا من الناحية الفنية 

خارج حدودها اإلقليمية حسبما هي معرفة يف املادة 1)12( من القانون اجلنائي النموذجي. 
غالًبا ما يتم السعي إلثبات االختصاص القضائي خارج احلدود اإلقليمية للدولة يف وضع متتلك فيه 
دولتان االختصاص القضائي على اجلرمية نفسها. وميكن التعامل مع مثل هذا اخلالف على النحو املوصوف 
يف التعليق املصاحب للمادة 4. عالوة على ذلك، ميكن أن يقوم مبدأ عدم جواز املحاكمة على اجلرم ذاته 
مرتني )ne bis in idem( خارج الدولة، املنصوص عليه يف املادة 8، مقام آلية لضبط مثل هذه اخلالفات. 

يلزم الرجوع إىل املادة 8 وما يصاحبها من تعليق.
إثبات االختصاص القضائي خارج احلدود  املادتان 5)2( و5)3( أن تكون اجلرمية اجلاري  تتطلب 
اإلقليمية للدولة عليها ضمن اجلرائم املعترف هبا يف الدولة حمل ارتكاهبا. فطبًقا لـ»تقرير االختصاص القضائي 
اجلنائي خارج احلدود اإلقليمية« )الفقرة 14( الصادر عن جلنة اخلرباء املعنيني باالختصاص القضائي خارج 
احلدود اإلقليمية للدولة التابعة ملجلس أوروبا، ُيعد هذا النص من السمات املشتركة للنظم القانونية اليت 

تؤكد االختصاص القضائي خارج احلدود اإلقليمية للدولة على اجلرائم كافة. 
أثناء صياغة القانون اجلنائي النموذجي، درس مؤلفوه فكرة تقدمي أساس آخر لالختصاص القضائي 
خارج احلدود اإلقليمية، يستند إىل »مبدأ األمن«، ما خيول املحكمة باالختصاص القضائي على األفعال اليت 
هتدد أمن الدولة أو سكاهنا حىت إذا وقعت هذه األفعال خارج حدودها اإلقليمية، غري أن مؤلفي القانون 
أحجموا عن إدخال هذا املبدأ استناًدا إىل حتفظات على صالحيته كأساس لالختصاص القضائي مبوجب 
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القانون الدويل العام. إضافة إىل ذلك، فإن هذا األساس معرف بطريقة سيئة نوًعا ما من حيث معناه وكيفية 
تفسريه وتطبيقه عمليًّا. كما نظر املؤلفون يف »مبدأ النتائج« باعتباره أساًسا حمتماًل لالختصاص القضائي 
خارج احلدود اإلقليمية. ويف إطار هذا الشكل لالختصاص القضائي، جيوز للدولة مقاضاة جرمية اعتماًدا 
على اآلثار الضارة اليت خلفتها اجلرمية على الدولة. والواقع أنه مل يتم إدخال هذا النوع من االختصاص 
القضائي كجزء من القانون اجلنائي النموذجي استناًدا إىل نفس األسباب اليت دفعت إىل استبعاد مبدأ 

األمن من االختصاص القضائي.
 

الفقرة 1: تشرح هذه الفقرة »مبدأ الَعَلم« يف الفقرتني )أ( و)ب(، وشكاًل موسًعا للمبدأ يف الفقرتني 
)ج( و)د(. وتعترف العديد من االتفاقيات الدولية مببدأ العلم أساًسا لالختصاص القضائي خارج احلدود 
اإلقليمية الذي جيب على الدول فرضه على اجلرائم املغطاة يف االتفاقيات ذات الصلة. والشكل املوسع 
لالختصاص القضائي املستند إىل مبدأ الَعَلم الوارد ذكره يف الفقرتني )ج( و)د( فريد من نوعه بالنسبة 
إىل املادة 4)1( )ج( من اتفاقية قمع السيطرة غري املشروعة على الطائرات واملادة 5)1()د( من اتفاقية 
قمع األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة الطريان املدين، باعتبارها أسًسا إلزامية لالختصاص 
القضائي خارج احلدود اإلقليمية جيب على الدول األعضاء يف االتفاقيتني فرضها على اجلرائم لالستيالء 
غري املشروع على الطائرات )املادة 149( واألعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة الطريان املدين 

)املادة 150(. 
وجيوز مبوجب مبدأ الَعَلم تأكيد االختصاص القضائي اجلنائي على اجلرائم املرتكبة على منت السفن 
أو الطائرات اليت ترفع علم الدولة، حيث تطالب كل الدول بفرض اختصاصها القضائي على طائراهتا أو 
سفنها املحلية. والقضية الوحيدة اليت قد تنشأ هي التنافس يف املطالبة باالختصاص القضائي كما حيدث- 
على سبيل املثال- عندما ترفع سفينة علم إحدى الدول فيما ُتبحر يف مياه تقع داخل احلدود اإلقليمية 
لدولة أخرى. ووفًقا لتقرير االختصاص القضائي اجلنائي خارج احلدود اإلقليمية )الفقرة 11(، اليت صاغتها 
جلنة اختيار اخلرباء حول االختصاص القضائي خارج احلدود اإلقليمية للدولة التابعة ملجلس أوروبا »ال 
يوجد دليل على وجود قواعد عامة ينص عليها قانون دويل بشأن حتديد االختصاص بني الدول، اليت 
تطالب إحداها باالختصاص القضائي بناًء على الَعَلم«. ومن املألوف وجود االختصاص القضائي استناًدا 

إىل مبدأ الَعَلم يف االتفاقيات الدولية. 

الفقرة 2: يعرف االختصاص القضائي الذي يعتمد على جنسية مرتكب اجلرمية عادة باالختصاص 
القضائي املستند إىل مبدأ الشخصية الفعالة. وأساسه، كما ذكر أعاله، يستند إىل حقيقة أن املواطن 
ميثل أحد عناصر سيادة الدولة، وهو يرد يف عدد من القوانني اجلنائية املحلية وكذلك يف العديد من 
االتفاقيات الدولية. ويوجد مبدأ االختصاص القضائي املستند إىل اجلنسية يف املادة 12)2()ب( من 
النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. وإذا رغبت إحدى الدول يف الوفاء بالتزاماهتا مبوجب 
هذا القانون، يتوجب عليها ضمان أن قوانينها املحلية تؤكد االختصاص القضائي استناًدا إىل جنسية 
اإلنسانية،  ضد  واجلرائم  اجلماعية،  باإلبادة  املتعلقة  باجلرائم  فقط  خيتص  ذلك  أن  غري  الشخص، 

وجرائم احلرب. 
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ومبوجب القانون اجلنائي النموذجي يسري االختصاص القضائي املستند إىل جنسية مرتكب اجلرمية 
على كل من املواطنني واألشخاص الذين ال حيملون جنسية الدولة ولكن لديهم حمل إقامة معتاد فيها. 
وكما ذكر أعاله، فإن األشخاص الذين لديهم حمل إقامة معتاد يف الدولة يتمتعون جبنسية »وظيفية« 
ويسري عليهم ما يسري على املواطنني. وتوجد إشارة حمددة يف العديد من االتفاقيات الدولية إىل 
حاجة الدول إىل تأكيد اختصاصها القضائي على األشخاص الذين ال دولة هلم لكّن هلم حمل إقامة 

معتاًدا يف إحداها. 

الفقرة 3: ُيعَرف مبدأ االختصاص القضائي املذكور يف الفقرة 3 باسم االختصاص القضائي على الشخصية 
السلبية، مبعىن أنه جيوز للدولة تأكيد اختصاصها القضائي على أجانب بشأن أفعال ارتكبوها يف اخلارج 
ضد مواطين هذه الدولة. وعلى غرار مبدأ الَعلَم واالختصاص القضائي املعتمد على الشخصية الفعالة، فإن 

هذا املبدأ لالختصاص القضائي موجود بشكل عام يف كثري من االتفاقيات الدولية. 

الفقرة 4: يعود أصل االختصاص القضائي املذكور يف الفقرة 4 إىل املادة 3 من اتفاقية محاية األشخاص 
املتمتعني حبماية دولية.

املادة 6: االختصاص القضائي العاملي

تسري القوانني اجلنائية لدولة ]أدخل اسم الدولة[ على أي شخص يرتكب أيًّا من اجلرائم التالية 
بصرف النظر عن مكان ارتكاهبا: 

)أ(    اإلبادة اجلماعية وفًقا لتعريفها الوارد يف املادة 86.
)ب(  اجلرائم ضد اإلنسانية وفًقا لتعريفها الوارد يف املادة 87. 

)ج(   جرائم احلرب وفًقا لتعريفها الوارد يف املادة 88. 
)د(    التعذيب وفًقا لتعريفه الوارد يف املادة 101. 

)هـ(   ترسيخ االسترقاق واألوضاع الشبيهة باالسترقاق والعمل القسري وفًقا لتعريفها 
       الوارد يف املادة 103. و

)و(   القرصنة وفًقا لتعريفها الوارد يف املادة 157.

التعليق
عندما تؤكد إحدى الدول اختصاصها القضائي العاملي على جرائم حمددة، فإهنا تستطيع مقاضاة شخص على 
هذه اجلرائم بصرف النظر عن موقع حدوثها، أو هوية القائم بارتكاهبا، أو الضحية املتضررة منها. إن االختصاص 
القضائي  الدولة على عكس االختصاص  العاملي هو أساس الختصاص ال يتطلب االرتباط بسيادة  القضائي 
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اإلقليمي وخارج احلدود اإلقليمية الذي يتطلب ذلك )انظر التعليقني على املادتني 4 و5(. ويف احلقيقة أنه عندما 
تؤكد إحدى الدول اختصاصها القضائي العاملي على جرمية، فإن هذه اجلرمية لن تكون قد وقعت داخل إقليم 
الدولة، كما ال يكون قد ارتكبها أحد مواطين الدولة أو تكون قد ارتكبت ضده أو على منت سفينة ترفع علم 
الدولة. إن اجلرائم املنصوص عليها يف املادة 6 من القانون اجلنائي النموذجي هي اليت يعترف القانون اجلنائي 
الدويل بأهنا جرائم ختضع لالختصاص القضائي العاملي. ووضعها كجرائم ختضع لالختصاص القضائي العاملي 
هو وضع مستمد من قانون تقليدي )معاهدة( أو من القانون الدويل العريف. ولالطالع على مناقشة موسعة عن 
االختصاص القضائي العاملي، ميكن الرجوع إىل مبادئ برينستون لالختصاص القضائي العاملي واملبادئ األربعة 
عشر ملنظمة العفو الدولية للممارسة الفعالة لالختصاص القضائي العاملي. وقد أصدرت منظمة العفو الدولية 

حبًثا شاماًل تفصيليًّا بعنوان املذكرة القانونية لالختصاص القضائي العاملي.
 

املادة 7: االختصاص القضائي الشخصي

1.     مبوجب الفقرة 3، يسري القانون اجلنائي لدولة ]أدخل اسم الدولة[ على أي شخص طبيعي 
      يرتكب جرمية. 

2.   مبوجب الشروط املبينة يف املادة 19، يسري القانون اجلنائي لدولة ]أدخل اسم الدولة[ أيًضا 
      على أي شخص اعتباري يرتكب جرمية. 

الثانية  القانون اجلنائي لدولة ]أدخل اسم الدولة[ على أي طفل كان دون سن  3.   ال يسري 
      عشرة عند ارتكاب اجلرمية. 

4.   يسري القانون اجلنائي لدولة ]أدخل اسم الدولة[ على األحداث.

التعليق
الفقرة 2: باإلضافة إىل تأكيد القانون اجلنائي النموذجي اختصاصه القضائي على األشخاص الطبيعيني، 
ينطبق اختصاصه القضائي أيًضا على األشخاص االعتباريني مثل الشركات واملؤسسات أيًضا. لالطالع 
على مناقشة أكمل حول نطاق االختصاص القضائي ومعناه واألسباب اليت استند إليها املؤلفون يف إدخال 
االختصاص القضائي على األشخاص االعتباريني يف القانون اجلنائي النموذجي، ال بد من الرجوع إىل 

القسم 8 بعنوان »املسؤولية اجلنائية على األشخاص االعتباريني« والتعليقات املصاحبة له. 

الفقرة 3: تنص الفقرة 3 على أنه ال حيق ملحكمة فرض اختصاصها القضائي على طفل– وهو شخص 
دون سن الثامنة عشرة وفًقا للتعريف الوارد يف املادة 1)2( من القانون اجلنائي النموذجي– الذي كان 

دون سن الثانية عشرة عند ارتكابه جرمية. 
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دون سن  األشخاص  أو عدم خضوع  إذا كان جيب خضوع  ما  األمر  بادئ  املشرعون يف  درس 
الثامنة عشرة لالختصاص القضائي للقانون اجلنائي النموذجي. واعتقد البعض بعدم وجوب ذلك وبأنه 
جيب صياغة نظام لعدالة األحداث، يكون منفصاًل عن القوانني النموذجية، ويتناول اجلرائم اليت يرتكبها 
األشخاص دون سن الثامنة عشرة. غري أنه يف جمرى التشاور حول القوانني النموذجية، الحظ العديد من 
الناس أنه يف الدول اخلارجة من الصراعات، اليت تنقصها أنظمة عاملة لعدالة األحداث، وال ختضع األحداث 
لالختصاص القضائي اجلنائي يف حماكم »البالغني،« يرتكب األحداث فيها جرائم خطرية لصاحل عصابات 
إجرامية منظمة ويفلتون من العقوبة. وقد انطبق ذلك على دول خارجة من الصراعات مثل أفغانستان 
وكوسوفو والبوسنة واهلرسك. كما ال تقتصر هذه الظاهرة على الدول اخلارجة من الصراعات، ذلك أن 
اليونيسيف أبلغت عن تورط األطفال يف العديد من الدول يف أنواع خمتلفة من اجلرائم، مبا يف ذلك جرائم 
 :Innocenti Digest توزيع املخدرات والتهريب واألسلحة النارية. )انظر اليونيسيف، إنوسينت داجييست
حماكمة األحداث(. ويف ضوء هذه احلقائق، قرر املؤلفون إدخال االختصاص القضائي على األطفال يف 
القانون اجلنائي النموذجي. وال يعين ذلك أن املطاف بالضرورة سوف ينتهي باألطفال الذين يرتكبون 
جرائم يف السجون. فالقانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية يشترط وضع إجراءات حتويل تضمن عدم 
إخضاع األطفال لنظام العدالة اجلنائية يف املقام األول كلما أمكن ذلك. وإذا خضع احلدث لنظام العدالة 
اجلنائية، ينص القانون اجلنائي النموذجي على سلسلة من اإلجراءات اليت تستبعد التوقيف واليت ميكن 
تطبيقها على األحداث املدانني. إضافة إىل ذلك، ينص القانون اجلنائي النموذجي على أنه ال جيوز احلكم 
بالسجن على األطفال دون سن السادسة عشرة. يلزم الرجوع إىل الفصل 15 من القانون النموذجي 

لإلجراءات اجلنائية واملادة 85 من القانون اجلنائي النموذجي والتعليقات املصاحبة هلما. 
وحيدد القانون اجلنائي النموذجي سن املسؤولية اجلنائية باثين عشر عاًما. وال حتدد املعايري الدولية 
اخلاصة حبقوق الطفل سًنا مناسًبا للمسؤولية اجلنائية جيب على الدول العمل به. غري أن املادة 40)3( )أ( 
من اتفاقية حقوق الطفل تنص على أنه جيب حتديد سن املسؤولية اجلنائية يف القانون اجلنائي للدول. ويف 
املادة 4)1( من قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون األحداث )قواعد بكني( ، مثة تقييد هلذا 
البند بالنص على أنه »ال حتدد هذه السن على حنو مفرط االخنفاض, وتؤخذ يف االعتبار حقائق النضوج 

العاطفي والعقلي والفكري«. وينص التعليق الرمسي على هذا النص على ما يلي: 
تتفاوت السن الدنيا للمسؤولية اجلنائية تفاوًتا كبرًيا نظًرا لعوامل التاريخ والثقافة. والنهج احلديث 
يتمثل يف النظر فيما إذا كان الطفل يستطيع أن يتحمل التبعات املعنوية والنفسية للمسؤولية 
اجلنائية، أي هل ميكن ُمساءلة الطفل، مع ُمراعاة قدرته الفردية على التمييز والفهم، عن سلوك 
ا أو  بالضرورة مناوئ للمجتمع؟ فإذا حددت سن املسؤولية اجلنائية عند مستوى منخفض جدًّ

مل يوضع هلا حد أدىن على اإلطالق، فإن فكرة املسؤولية تصبح بال معىن.
الدول  التزام  ملراقبة  الطفل  اتفاقية حقوق  مبقتضى  تأسيسها  مت  هيئة  )وهي  الطفل  جلنة حقوق  إن 
بااللتزامات اليت تفرضها االتفاقية( حتث الدول على حتديد سن املسؤولية اجلنائية بأكرب سن ممكنة، كما 
أعلنت بأنه ال جيوز حتديد سن املسؤولية اجلنائية بأقل من عشر سنوات. وقد أيدت املنظمة الدولية لإلصالح 
اجلنائي هذا املوقف، إذ حثت الدول على اتباع هنج مماثل من خالل خطة النقاط العشر لعدالة األحداث. 
وختتلف سن املسؤولية اجلنائية من دولة ألخرى، ذلك أن بعض الدول حتدد هذه السن على مستوى 
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منخفض؛ ال يتعدى سبع سنوات، فيما حتددها دول أخرى على مستوى مرتفع يصل إىل مثاين عشرة سنة. 
وبعد دراسة سن املسؤولية اجلنائية املعتمدة يف خمتلف الدول حول العامل، تقرر حتديد سن املسؤولية 
اجلنائية للطفل باثين عشر عاًما باعتبارها السن اليت جيوز عندها ممارسة االختصاص القضائي على األطفاًل. 
ويف بعض األنظمة القانونية، يتضمن القانون افتراضات ميكن دحضها بشأن املسؤولية اجلنائية. على سبيل 
املثال، مثة افتراض يقضي بأن األطفال دون اخلامسة عشرة من العمر ال يتمتعون بالركن املعنوي املطلوب 
يتمتع  الطفل  أن  وإثبات  االفتراض  االدعاء من دحض هذا  إذا متكنت جهة  أنه  الرتكاب جرمية، غري 
بالركن املعنوي الذي يتطلبه ارتكاب جرمية، ميكن بذلك اعتبار الطفل بني سن السابعة والرابعة عشرة 
مسؤواًل من الناحية اجلنائية. وسعًيا لتجنب أي شك أو ريبة وأية دعاوى قانونية غري ضرورية، مل يتم 
إدخال االفتراضات اليت ميكن دحضها يف القانون اجلنائي النموذجي. ورغم أن القانون اجلنائي النموذجي 
ينص على سن الثانية عشرة، جيب على أي دولة أن حتدد سن املسؤولية اجلنائية يف ضوء التقاليد والثقافة 
ا. واالجتاه الراهن بني  القانونية اخلاصة هبذه الدولة، آخذة بعني االعتبار أنه ال جيب حتديد سن صغرية جدًّ

الدول هو رفع سن املسؤولية اجلنائية يف القانون اجلنائي املحلي. 
يتناول الفصل 15 من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية مسألة كيفية حتديد سن الشخص. إن 
الفقرة 12 من دليل إرشادات األمم املتحدة لإلجراءات اخلاصة باألطفال يف نظام العدالة اجلنائية حتث الدول 
على ضمان فاعلية برامج تسجيل املواليد، حبيث إنه يف حال عدم معرفة سن الطفل اخلاضع لنظام العدالة 
ميكن اختاذ تدابري حمددة إلجراء تقدير »مستقل وموضوعي« للسن احلقيقية للطفل. ويف دولة خارجة من 
الصراع، قد ال تتوفر سجالت مواليد مناسبة- وخباصة يف مناطق مثل كوسوفو وتيمور الشرقية- حيث 
تسبب الصراع يف إتالف العديد من السجالت. وهذا املوقف قد يتطلب جهوًدا مهمة لصياغة قوانني 
بشأن تسجيل املواليد ومتويل وإنشاء نظام لتنفيذ القانون. وجيب األخذ بعني االعتبار أنه ال يتم تسجيل 
يقع مركز تسجيل  قد  املثال،  احلقيقية. على سبيل  ميالدهم  تواريخ  الدول يف  العديد من  األطفال يف 
املواليد يف موقع بعيد عن مزنل العائلة. ومن مث، قد ينتظر األبوان حىت يسجال عدًدا من أطفاهلم يف الوقت 
نفسه، ما يتسبب يف وجود تارخيي ميالد للطفل، أحدمها »حقيقي« واآلخر »رمسي«. ويف حالة غياب 
نظام توثيق وتسجيل موثوق به للمواليد، جيب اتباع طريقة أخرى لتحديد السن. ويف حالة عدم توفر 
مستندات موثوق هبا ووجود اشتباه لدى جهة االدعاء بأن الشخص املعين دون سن الثانية عشرة، جيب 
أن يتوىل خبري طيب مؤهل تقدير السن، آخًذا بعني االعتبار النضوج العاطفي والعقلي والفكري للطفل. 

الفقرة 4: ومبجرد بلوغ الطفل سن املسؤولية اجلنائية، يطلق عليه مصطلح حدث، وبذلك ميكن حماكمته 
على أي جرمية ُيدَّعى ارتكابه هلا. والطفل هو شخص دون سن الثامنة عشرة، بينما احلدث هو شخص 
تتراوح سنه بني الثانية عشرة والثامنة عشرة. يلزم الرجوع إىل التعليق على املادة 1)2( لالطالع على 

مناقشة حول معىن مصطلح حدث واملعايري الدولية اخلاصة مبعاملة األحداث يف اإلجراءات اجلنائية. 

مالحظة عامة: إذا توفرت كافة األسس األخرى لالختصاص القضائي ملحاكمة أحد األشخاص، جيوز 
ألي قانون آخر خبصوص احلصانة ضد املحاكمة أن يستبعد االختصاص القضائي يف الدول اخلارجة من 
الصراعات. إن املسائل اخلاصة باحلصانة املحلية، وحصانة املوظفني األجانب، وحصانة األمم املتحدة 
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واملوظفني الدوليني اآلخرين، مبن فيهم العسكريون، فيما خيتص باجلرائم اليت يتم ارتكاهبا يف الدول اخلارجة 
من الصراعات هي مسائل وثيقة الصلة بقدرة الدولة على تأكيد االختصاص القضائي الشخصي على 
شخص ما. وجيب أن يكون املدعون العامون على دراية بوجود قوانني أو اتفاقيات حملية قد حتول بينهم 
وبني رفع قضية أمام املحاكم املحلية. وقد حيتاج املدعون العامون أيضا إىل النظر إىل أي اتفاقيات ذات 
صلة بوضع القوات )صوفا – SOFAs( أبرمتها دولة خارجة من الصراع، أو إىل أي قوة دولية مسلحة 
تعمل يف الدولة، أو كذلك إىل أي مذكرات تفاهم )MoUs( بني أي دولة متر مبرحلة ما بعد الصراع 
وبني منظمة دولية، أو حىت إىل أي قرارات أصدرها جملس األمن الدويل تعفي املوظفني املدنيني التابعني 
ألي منظمة من االختصاص القضائي للمحاكم املحلية. إن القانون اجلنائي النموذجي ال يتناول موضوع 
احلصانة من املالحقة القضائية. وقد توجد حاالت حصانة على املستوى املحلي حيث حيظر دستور إحدى 
الدول أو أي قانون آخر ساٍر فيها إجراء حماكمة جنائية ضد ملك أو رئيس دولة أو أحد الوزراء أو أعضاء 
احلكومة أو الربملان. وهناك أيًضا حصانة دبلوماسية أو قنصلية– وهي احلصانة املخولة للموظفني الرمسيني 

التابعني للدول األجنبية– وهي تعيق إجراء حماكمات جنائية يف بعض احلاالت. 
ويف الدول اخلارجة من الصراعات حيث يتمتع العاملون الدوليون حبصانة ضد املحاكمة– من خالل 
احلصانة املمنوحة ملوظفي األمم املتحدة على سبيل املثال– ال تكون احلصانة مطلقة دائًما، فعلى سبيل 
املثال، يف حالة األمم املتحدة ميكن لألمني العام أن يرفع احلصانة حتت ظروف معينة. وعند رفع احلصانة، 
املثال، حدث ذلك يف  املضيفة. وعلى سبيل  الدولة  ارتكبها يف  ميكن حماكمة أي شخص على جرمية 
كوسوفو، إذ مت رفع احلصانة عن موظفني دوليني متهمني بارتكاب جرائم  مع تفاهم على أن تتوىل جهة 

ادعاء دولية وقاٍض دويل يف كوسوفو املقاضاة واملحاكمة يف القضايا. 
ومن ناحية أخرى، يقل شيوع رفع احلصانة فيما خيتص باجلرائم اليت يرتكبها العسكريون التابعون 
للدول املسامهة جبنودها. وال يعين ذلك أنه ال يتم على اإلطالق حماسبة العاملني العسكريني الذين يرتكبون 
جرائم يف الدول اخلارجة من الصراعات. فالكثري من الدول لديها قوانني تسمح هلا مبوجب قوانني القوات 
املسلحة أو القوانني العسكرية بإجراء حماكمات عن اجلرائم اليت يرتكبها العسكريون التابعون هلا خارج 
دوهلم. والواقع أن مسألة حصانة املوظفني الدوليني ضد اجلرائم اليت يتم ارتكاهبا يف عمليات السالم تعد 
مسألة مثرية للجدل، خباصة عندما تتضمن هذه اجلرائم االستغالل اجلنسي للنساء واألطفال. وتعاجل األمم 
املتحدة حالًيا هذه املسألة، كما أهنا موضوع تقرير أعده املندوب الدائم لألردن يف األمم املتحدة، وهو 
األمري زيد بن رعد بن زيد احلسني، بعنوان إستراتيجية شاملة للقضاء على االستغالل واالعتداء اجلنسي 

يف املستقبل يف عمليات حفظ السالم اليت تديرها األمم املتحدة. 
إن جمال احلصانة معقد وجيب إجراء حبث معمق عندما تقوم إحدى الدول اخلارجة من الصراعات 
بدراسة هذا املوضوع. ويتمثل أحد املوضوعات املثرية للخالف يف احلصانة ضد املحاكمة عن اجلرائم 
املرتكبة يف نزاع بني أشخاص يتمتعون حبماية من املحاكمة نتيجة صفتهم الرمسية، إذ قد حيدث- على 
سبيل املثال- أن تتم حماكمة أحد أعضاء احلكومة أو الربملان يف النظام القانوين املحلي عن جرائم ارتكبها 

هذا الشخص عندما كان عضًوا يف احلكومة أو الربملان. 
الدولية أو احلصانة املحلية هي املطبقة عند مقاضاة جرائم اإلبادة   ومسألة ما إذا كانت احلصانة 
اجلماعية أو اجلرائم ضد اإلنسانية أو جرائم احلرب، يوجد جدل كبري حول هذه املسألة، إذ مت رفع قضايا 
بشأهنا يف املحاكم املحلية والدولية. وتزداد هذه املسألة تعقيًدا عندما تتعلق مبحاكمة الرؤساء أو املوظفني 
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العموميني الذين هم على رأس عملهم يف الدول، كما هو احلال يف حالة مذكرة التوقيف املؤرخة يف 11 
نيسان/ أبريل 2000 )مجهورية الكونغو الدميقراطية ضد بلجيكا( أمام حمكمة العدل الدولية. وال يتسع 
املجال هنا إلجراء حتليل كامل هلذه املسألة، لذا ميكن الرجوع إىل املطبوعات املوسعة والسوابق القضائية 
حول هذا املوضوع. وقد مت التعامل مع هذا املوضوع عند إنشاء حماكم حملية متخصصة يف الدول اخلارجة 
من الصراعات يف تيمور الشرقية وسرياليون ببساطة عن طريق إعالن عدم وجود أي حصانة سواء سابقة 
أو حالية. فعلى سبيل املثال، مت تكوين هيئة حملفني خاصة يف تيمور الشرقية للتعامل مع اجلرائم لإلبادة 
اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب إىل جانب جرائم خطرية أخرى. إن القسم 15)2( من 
الئحة اإلدارة االنتقالية لألمم املتحدة يف تيمور الشرقية )UNTAET( رقم 2000/15 اخلاصة بإنشاء 
هيئات هلا اختصاص قضائي حصري على اجلرائم اخلطرية ينص على أن »احلصانة أو القواعد اإلجرائية 
اخلاصة اليت قد تلحق بالصفة الرمسية ألحد األشخاص- سواء مبوجب القانون الوطين أو الدويل- لن حتول 

دون اهليئة وفرض اختصاصها القضائي على هذا الشخص«. 
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القسم 4: مبدأ عدم جواز
 املحاكمة على اجلرم ذاته مرتني

املادة 8: عدم جواز املحاكمة على اجلرم ذاته مرتني

ال جيوز حماكمة شخص على جرمية مت سابًقا إدانته فيها أو تربئته منها حبكم هنائي، إال إذا كانت الدعوى: 
     )أ(    حلماية الشخص املعين من املسؤولية اجلنائية، أو

    )ب(  مل تكن مستقلة وحمايدة طبًقا ملبادئ التقاضي حسب األصول اليت يعترف هبا القانون
الشخص تقدمي  هدف  مع  متفقة  ظروفها-  يف  تكن-  مل  بطريقة  وجرت  الدويل،          

            املعين للعدالة.

التعليق
إن مبدأ عدم جواز املحاكمة على اجلرم ذاته مرتني )ne bis in idem(، ُيعترب حًقا دستوريًّا وحقًّا إجرائيًّا 
يف دساتري كثري من الدول أو يف قوانينها املحلية. كما إنه حق من حقوق اإلنسان املحمية دوليًّا مبوجب 
العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، املادة 14)7(؛ واالتفاقية األمريكية حول حقوق اإلنسان املادة 
8)4(، والربوتوكول السابع اخلاص باالتفاقية األوروبية حول محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية 
لسنة 1950، املادة 4)1(. فإن اهلدف من إيراد نص حول مبدأ عدم جواز املحاكمة على اجلرم ذاته مرتني 
هو محاية األفراد ضد السلطة املتعسفة للدولة ومنع أي دولة من مقاضاة شخص ما على اجلرمية نفسها 
مرتني. إضافة إىل اعتباره حقًّا دستوريًّا وأحد حقوق اإلنسان، يعترب مبدأ عدم جواز املحاكمة على اجلرم 
ذاته مرتني أحياًنا إجراًء دفاعيًّا ضد االهتام جبرمية )مقاباًل للدفوع املوضوعية الواردة يف القسم 9 من اجلزء 
العام من القانون اجلنائي النموذجي( مينع مقاضاهتا. ويف اختصاصات قضائية أخرى، ينظر إليه كدفع 

موضوعي ضد اهتام جنائي.
وسوف يتم حبث أربع مسائل قبل االنتقال إىل مناقشة كيفية عمل مبدأ عدم جواز املحاكمة 
على اجلرم ذاته مرتني على الصعيد الداخلي )أي، يف سياق حملي( يف مقابل كيفية عمله على الصعيد 
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اخلارجي )أي، يف سياق دويل(. وهذه املسائل األربع هي: )1( ما الذي ينطبق عليه مبدأ عدم جواز 
املحاكمة على اجلرم ذاته مرتني؟ )2( من الذي يسري عليه؟ )3( مىت يبدأ تطبيق مبدأ عدم جواز 
املحاكمة على اجلرم ذاته مرتني؟ )4( ما هو نطاق استثناء تطبيق مبدأ عدم جواز املحاكمة على 

اجلرم ذاته مرتني؟
يف ما يتعلق بالسؤال األول )1(، هناك اختالفات يف ممارسة املبدأ بني الدول. ففي بعض الدول، يسري 
مبدأ عدم جواز املحاكمة على اجلرم ذاته مرتني على الوقائع التارخيية أو جمموعة معينة من األحداث. فور 
أن تتم مقاضاة شخص ما على جرمية تنشأ عن جمموعة من الوقائع التارخيية، ال جيوز مقاضاته على جرائم 
أخرى تنشأ عن تلك املجموعة نفسها من الوقائع التارخيية. وتتفق هذه املمارسة مع املعىن احلريف ملبدأ عدم 
جواز املحاكمة على اجلرم ذاته مرتني )ne bis in idem(، حيث تعين كلمة »idem« »الظروف«. طبًعا، 
جتوز حماكمة الشخص على عدد من اجلرائم اليت تنشأ عن الوقائع التارخيية ذاهتا، لكن ذلك جيب أن يتم 
مًعا ويف املحاكمة نفسها ومبوجب الئحة االهتام نفسها. ويف النظم اليت تعترب الوقائع التارخيية هي العامل 
املقرر لتطبيق مبدأ عدم جواز املحاكمة على اجلرم ذاته مرتني، غالًبا ما يتم التمييز بني تفعيل املبدأ على 
الصعيد الداخلي وتفعيله على الصعيد اخلارجي. وبينما قد حتكم الوقائع التارخيية تطبيق هذا املبدأ على 
صعيد املحاكمات املحلية، فإن اجلرائم هي اليت تكون حمل االعتبار على الصعيد اخلارجي. ويف مثل هذه 
احلالة، عندما خيضع شخص ما للمقاضاة على جرمية حمددة يف دولة أخرى، ميكن للدولة األوىل مقاضاته 
ثانية على جرمية أخرى وقعت كجزء من احلدث التارخيي نفسه دون أن تنتهك مع ذلك مبدأ عدم جواز 
املحاكمة على اجلرم ذاته مرتني. ويف السياق املحلي، جيوز للدولة مقاضاة الشخص على اجلرائم فقط إذا 

كانت جزًءا من حدث تارخيي خمتلف. 
ويف نظم قانونية أخرى، ومبوجب القانون اجلنائي النموذجي، ينطبق عدم جواز املحاكمة على 
بعينها، وليس على حدث  الداخلي واخلارجي مًعا، على جرمية  الصعيدين  اجلرم ذاته مرتني، على 
تارخيي. وعلى هذا النحو، إذا متت إدانة شخص أو تربئته من جرمية اعتداء مسببة لضرر جسيم، فإنه 
ال جتوز حماكمته الحًقا على اجلرم ذاته، سواء جرت املحاكمة األوىل داخل الدولة أم خارجها، لكن 
ميكن مقاضاته على جرمية أخرى وقعت كجزء من احلدث التارخيي الذي ارتكبت فيه جرمية االعتداء 
املسبب للضرر اجلسيم موضوع االهتام. ويف مثال آخر، عندما يقوم شخص بسطو مسلح على متجر 
ويطلق النار على صاحبه أثناء ذلك، فإن إدانته أو تربئته من هتمة السطو املسلح، مث حماكمته الحًقا 
على جرمية القتل غري املشروع ال تكون انتهاًكا للمادة 8. وتتعلق مسألة جديرة باملالحظة بـ »اجلرائم 
الضمنية األخف«، مبعىن جرمية ميكن أن تقود إىل عدد من اجلرائم، تكون إحداها هي »األقل خطورة« 
بني جرميتني. وفيما يتعلق مبثال »االعتداء املسبب لضرر جسيم« املذكور أعاله، ال جيوز حماكمة 
الشخص الحًقا على جرمية االعتداء األقل شأًنا حيث تكون هي اجلرمية الضمنية األخف من االعتداء 
املسبب لضرر جسيم. وبالقياس نفسه، إذا متت إدانة شخص أو تربئته يف جرمية االعتداء، فإنه ال 
جيوز حماكمته الحًقا على اجلرمية األكثر خطورة املتمثلة يف االعتداء املسبب لضرر جسيم. إن قوانني 
الدول اليت تطبق مبدأ عدم جواز املحاكمة على اجلرم ذاته مرتني على اجلرائم، يف مقابل جمموعة 
الوقائع التارخيية، تتضمن غالًبا نصوًصا من شأهنا تقييد حرية املدعي يف رفع دعاوى أو لوائح اهتام 
منفصلة ضد الشخص نفسه على جرائم ناشئة عن جمموعة الوقائع التارخيية ذاهتا عندما علم املدعي 
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العام هبذه اجلرائم أثناء حماكمة اجلرمية األوىل. وميكن للدول اخلارجة من الصراعات وتسعى لوضع 
نص خاص مببدأ عدم جواز املحاكمة على اجلرم ذاته مرتني أن ختتار تضمني نص مماثل يف القانون 

اجلنائي املحلي اخلاص هبا.
عند اهتام شخص جبرميتني ناشئتني عن احلدث اجلنائي نفسه، تظل اإلمكانية قائمة لكي تأمر املحكمة 
مبحاكمة اجلرميتني كل على حدة. وال يؤثر هذا األمر يف تطبيق مبدأ عدم جواز املحاكمة على اجلرم ذاته 
مرتني. يلزم الرجوع يف هذا الشأن إىل الفصل 10 من اجلزء 1 من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية 

وما يصاحبه من تعليقات. 
ويتعلق السؤال الثاين )2( مبن ينطبق عليه مبدأ عدم جواز املحاكمة على اجلرم ذاته مرتني- حتديًدا 
هل جيوز تطبيقه على شخص اعتباري حينما تكون قد متت إدانة أو تربئة شخص طبيعي يف اجلرمية، 
والعكس صحيح؟ واجلواب هو »ال«. طبًقا للتفسري املقبول بعامة ملبدأ عدم جواز املحاكمة على اجلرم 
ذاته مرتني، فإن حماكمة شخص طبيعي على جرمية معينة ال تسري على املحاكمة الالحقة لشخص 
اعتباري على اجلرمية نفسها. وبصورة مماثلة، فإن حماكمة شخص اعتباري على جرمية بعينها ال تسري 
على املحاكمة الالحقة لشخص طبيعي على اجلرمية نفسها. يلزم الرجوع يف هذا الشأن إىل املادة 19)3( 

اليت تنص على هذا املبدأ.
ويعترب السؤال الثالث )3( حول مىت يتم تطبيق مبدأ عدم جواز املحاكمة على اجلرم ذاته مرتني سؤااًل 
ا. وتعتمد اإلجابة عليه إىل حد كبري على قانون اإلجراءات اجلنائية املعمول به يف الدولة املعنية، وخباصة  مهمًّ
حول ما إذا كان القانون جييز االستئنافات القضائية لألحكام النهائية أو حول ما إذا كان جييز إعادة 
املحاكمة. يلزم الرجوع يف هذا الشأن إىل التعليق العام على الفصل 12 من القانون النموذجي لإلجراءات 
اجلنائية، الذي يبحث مناهج خمتلفة لالستئناف يف النظم القانونية املختلفة. ويتعلق السؤال الثالث )3( 
كذلك مبصطلح مدان أو مربأ هنائيًّا، وهو مصطلح مت تفسريه على نطاق واسع ليعين أنه قد مت استنفاد 
كل طرق الطعن واالستئناف وانقضاء كل مدد االنتظار املتاحة. هذا وال تعترب طلبات االستئناف، سواء 
كانت مقدمة من طرف املتهم أو من طرف املدعي العام، انتهاًكا ملبدأ عدم جواز املحاكمة على اجلرم 
ذاته مرتني، حيث إهنا تعترب بصفة رئيسية استمراًرا للقضية ذاهتا. إن استخدام مصطلح هنائيًّا هو الذي 
يقرر مىت تنطبق ازدواجية املساءلة. والسؤال ذو الصلة هبذا اخلصوص هو: مىت تعترب إجراءات الدعوى 
هنائية ومكتملة؟ يف بعض االختصاصات القضائية، اليت ال يتمتع فيها املدعي العام باحلق يف االستئناف بعد 
تربئة املتهم أو إدانته )ويكون قد استنفد كل خيارات االستئناف املتاحة له(، عندئٍذ ينطبق مبدأ عدم جواز 
املحاكمة على اجلرم ذاته مرتني. ويف االختصاصات القضائية اليت حيق فيها للمدعي العام االستئناف للطعن 
يف تربئة املتهم أو لوجود خطأ قانوين أو واقعي وجيوز طلب إعادة املحاكمة، متاًما كما هو احلال يف النظام 
الذي يتم تطويره مبوجب القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، فإنه يتم العمل مببدأ عدم جواز املحاكمة 
على اجلرم ذاته مرتني، سواء عند استنفاد مجيع إجراءات االستئناف املتاحة أو عند انقضاء املهلة املحددة 
للتقدم بطلب االستئناف. يلزم الرجوع إىل الفصل 12 من اجلزء 1 من القانون النموذجي لإلجراءات 
اجلنائية، الذي يبني اإلجراءات واحلدود الزمنية اخلاصة بالتقدم بطلبات االستئناف، وما يصاحبه من تعليق.
أخرًيا، ال بد من النظر يف السؤال الرابع )4(، ونطاق االستثناءات ملبدأ عدم جواز املحاكمة على 
اجلرم ذاته مرتني. يف بعض الدول، فيما خيص مبدأ عدم جواز املحاكمة على اجلرم ذاته مرتني على 
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الصعيد الداخلي، يوجد حظر عام على حماكمة شخص بعد إدانته أو تربئته هنائيًّا يف جرمية. وغالًبا ما 
يقود هذا احلظر إىل االستياء يف أوساط السكان، كما هو احلال، على سبيل املثال، عندما يتضح بأن 
املحاكمة مل جتِر بزناهة أو عندما ينظر إليها باعتبارها مزيفة ومصممة لتربئة شخص كان من الواضح 
أنه ارتكب جرمية. وتسمح بعض الدول باستثناءات ملبدأ عدم جواز املحاكمة على اجلرم ذاته مرتني 
عندما تعترب املحاكمة مبثابة احتيال أو تزييف، كما حيدث عندما يقوم املتهم برشوة القاضي. وجييز هذا 
االستثناء للمحكمة النظر يف موضوع القضية السابقة لكي تقرر ما إذا كان جيوز املضي قدًما يف حماكمة 
أخرى للجرمية نفسها. وجييز القانون اجلنائي النموذجي استثناء تطبيق مبدأ عدم جواز املحاكمة على 
اجلرم ذاته مرتني للحيلولة دون نشوء وضع يشمل تطبيًقا غري عادل للمبدأ. أخذت صياغة املادة 8 من 

املواد 20)3()أ( و20)3()ب( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.
إن نصوص املواد 20)3()أ( و20)3()ب( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية جتيز للمحكمة 
اجلنائية الدولية ممارسة االختصاص القضائي حينما يكون الشخص قد خضع مسبًقا للمحاكمة، إذا 
كانت هذه املحاكمة قد متت هبدف محاية شخص ما من املساءلة أو مل يتم إجراؤها »على حنو مستقل 
وحمايد« ومل تكن »متفقًة مع هدف تقدمي الشخص املعين للعدالة«. وإذا كانت الدولة طرًفا يف النظام 
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، فإن هذا النص يكون جزًءا من قرار املحكمة اجلنائية الدولية بشأن 
جواز أو عدم جواز ممارستها لالختصاص القضائي فيما خيص اجلرائم الواقعة ضمن اختصاصها القضائي 
النموذجي،  القانون اجلنائي  )اإلبادة اجلماعية، واجلرائم ضد اإلنسانية، وجرائم احلرب(. ويف سياق 
حيكم هذا املبدأ القرار الذي تتخذه املحاكم املحلية بصدد ما إذا كان يف وسعها من الناحية القانونية 
إعادة حماكمة شخص على اجلرمية نفسها، بصرف النظر عن حقيقة ما إذا كانت قد »متت تربئته أو 
إدانته هنائيًّا« يف اجلرمية. وتبدو فكرة احلماية الواردة يف املادة 8)أ( وكأمنا تقترح وجود عنصر بسوء 
النية من جانب الدولة أو املحكمة املدعيتني )مثال: دولة ترغب يف أن تبدو أمام الدول األخرى بأهنا 
حتتجز شخًصا مسؤواًل عن ارتكاب جرائم خطرية، بينما يف واقع األمر تقوم هذه الدولة حبماية هذا 
الشخص من خالل إجراء حماكمة ومهية مصممة لتربئة ساحته يف النهاية(. ويف تقديرها ملعرفة ما إذا 
كان اهلدف من املحاكمة هو محاية الشخص املعين من املساءلة اجلنائية، يتعني على املحكمة النظر يف 
الدعوى القضائية يف جمملها. ويف نظرها يف الشرط الثاين ملبدأ عدم جواز املحاكمة على اجلرم ذاته مرتني 
مبوجب املادة 8)ب(، سيكون لزاًما على املحكمة دراسة املعايري الدولية ذات الصلة املعنية باستقاللية 
وحيادية املحاكمات اجلنائية الواردة يف القانون التقليدي ويف املبادئ غري امللزمة للقانون الدويل. يلزم 
الرجوع إىل الفصل 2، اجلزء 4 من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، الذي يتناول باملناقشة هذه 
املبادئ على حنو أكثر تفصياًل. وإضافة إىل تقصي االفتقار إىل عنصر االستقاللية واحليادية، يتعني على 
املحكمة التحقق من أن الدعوى كانت »غري متفقة مع هدف تقدمي الشخص املعين للعدالة.« وكما هو 
احلال يف املادة 8)ب(، ستسعى املحكمة إىل البحث عن عنصر يؤكد سوء النية من جانب املحكمة. 

وجيب عليها تقدير جممل الدعوى القضائية من أجل اختاذ قرارها.
قد ال يقتصر دور املادة 8 على تطبيق مبدأ عدم جواز املحاكمة على اجلرم ذاته مرتني حمليًّا، بل 
ميكن مبوجبها أيًضا تطبيق املبدأ ذاته على الصعيد اخلارجي، أي يف احلاالت اليت متت فيها إدانة الشخص 
أو تربئته هنائيًّا من ِقبل حمكمة يف دولة أخرى. وهناك دول كثرية ال تطبق مبدأ عدم جواز املحاكمة 
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على اجلرم ذاته مرتني على الدعاوى اليت تقام خارج حدود اختصاصها القضائي. عالوة على ذلك، ال 
تطبق بعض الدول الفيدرالية هذا املبدأ على الواليات الواقعة ضمن احتادها الفيدرايل. ومعىن ذلك أن 
الدولة، أو أي والية ضمن االحتاد الفيدرايل، لن جتد يف حماكمة شخص على جرمية داخل دولة أخرى 
عائًقا أمام قيامها مبحاكمته على اجلرم ذاته. ويتم أحياًنا تسويغ عدم تطبيق مبدأ عدم جواز املحاكمة 
على اجلرم ذاته مرتني على أساس »ازدواجية السيادة«. ففي الدول الفيدرالية اليت تعترف بالتطبيق 
اخلارجي ملبدأ عدم جواز املحاكمة على اجلرم ذاته مرتني، ميكن أن خيضع الشخص للمحاكمة على 
جرمية على مستوى الوالية، وكذلك على مستوى االحتاد الفيدرايل. ويف سياق نشوب مشكلة بني 
دولتني، قد يعين ذلك انه ميكن أن تتم حماكمة شخص ما على جرمية بصرف النظر عن خضوعه ألي 
حماكمة أجنبية. إن غياب اإلمجاع الكامل بشأن تطبيق مبدأ عدم جواز املحاكمة على اجلرم ذاته مرتني 
على الصعيد اخلارجي يبدو جليًّا يف اتفاقية شينجني Schengen، املعمول هبا بني الدول األوروبية. 
فاملادة 54 من هذه االتفاقية تقر بتطبيق مبدأ عدم جواز املحاكمة على اجلرم ذاته مرتني خارجيًّا بني 
الدول. وبالرغم من ذلك، فإن املادة 55 تعطي الدول حرية اختيار عدم تطبيقه. ويف إطار القانون 
الدويل حلقوق اإلنسان، الذي حيمي مبدأ عدم جواز املحاكمة على اجلرم ذاته مرتني )كما سبق حبثه 
أعاله(، فإن جلنة حقوق اإلنسان )وهي هيئة تابعة لألمم املتحدة أُنشئت مبوجب املادة 28 من العهد 
الدويل للحقوق املدنية والسياسية( قد أقرت أن حظر مبدأ عدم جواز املحاكمة على اجلرم ذاته مرتني 
ال يسري خارج الدولة )انظر قضية املواطن اإليطايل أ.ب. ضد احلكومة اإليطالية رقم 204/1986 
للجنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان(. وعلى النقيض، يتم اإلقرار مببدأ عدم جواز املحاكمة على 
اجلرم ذاته مرتني على الصعيد اخلارجي ومعترف به دون شروط يف ميثاق احلقوق األساسية لالحتاد 
األورويب )املادة 50(. وقامت بعض الدول بإدراج هذا املنهج غري املشروط يف قوانينها املحلية أو أقرته 

حماكمها الدستورية.
ويرى واضعو القانون اجلنائي النموذجي وجوب االعتراف مببدأ عدم جواز املحاكمة على اجلرم 
ذاته مرتني على الصعيد اخلارجي. وكانت هناك ثالثة عوامل حامسة كان هلا األثر يف إقناع واضعي 
القانون بالنص على مبدأ عدم جواز املحاكمة على اجلرم ذاته مرتني على الصعيد اخلارجي يف القانون 
اجلنائي النموذجي. أواًل، مبوجب القانون اجلنائي النموذجي، هناك أرضية واسعة من األسس اليت ميكن 
القضائي  واالختصاص  اإلقليمية  احلدود  وخارج  اإلقليمي  القضائي  االختصاص  تأكيد  إليها  استناًدا 
العاملي. وحينما يكون هناك تداخل بني االختصاصات القضائية، يتسبب ذلك يف الكثري من املشاق اليت 
ال لزوم هلا للشخص املتهم يف حالة عدم إقرار مبدأ عدم جواز املحاكمة على اجلرم ذاته مرتني كمبدأ 
قابل للتطبيق على الصعيد اخلارجي. وهذا الرد على تداخل االختصاصات القضائية اعترفت به وأيدته 
مبادئ برينستون حول االختصاص القضائي العاملي، يف املبدأ رقم 9، كما تقتضي احلاجة إىل تكييف 
هذا املبدأ. ثانًيا، مع األخذ بعني االعتبار اتساع نطاق االختصاص القضائي مبوجب القانون اجلنائي 
النموذجي، واالحتمال احلتمي بنشوب منازعات على االختصاص القضائي، فإن اإلقرار مببدأ عدم جواز 
املحاكمة على اجلرم ذاته مرتني على املستوى الدويل إمنا يعترب آلية مهمة للسيطرة على املنازعات حول 
االختصاص القضائي. ثالًثا، يف سياق نظام العدالة اجلنائية خالل الفترات الالحقة للصراع، اليت ستعاين 
على األرجح من إمكانيات وموارد حمدودة إىل حد كبري، فإنه ال ينصح بوجه عام أن يتم استغالل تلك 
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املوارد املحدودة يف إعادة حماكمة قضية ما متت مقاضاهتا على حنو موثوق يف مكان آخر. إال أنه كما 
ذكر آنًفا، ال يشمل القانون اجلنائي النموذجي حظًرا عامًّا على إعادة حماكمة شخص ما على اجلرمية 
نفسها إذا ما كان هذا الشخص قد خضع للمحاكمة خارج الدولة املعنية، بل إن القانون عوًضا عن 
ذلك خيفف من هذا احلظر على أساس ما ورد يف الفقرتني )أ( و)ب(. وبناء عليه، ميكن للمحكمة 
املحلية النظر يف موضوع الدعوى اليت أقيمت يف دولة أخرى ملعرفة ما إذا كان يسري عليها االستثناء 
من مبدأ عدم جواز املحاكمة على اجلرم ذاته مرتني. وتتفق هذه العملية مع النصوص الواردة يف النظام 
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. كما تتفق مع املوقف الذي تبنته جلنة األمم املتحدة للقانون الدويل. 
وقد أقرت جلنة القانون الدويل بأن »القانون الدويل ال يلزم الدول بإقرار حكم جنائي صدر يف دولة 
أجنبية« حيث ال تكون املحاكمة قد جرت حبياد واستقاللية أو جرت على حنو حيمي املتهم من املسؤولية 

.)A/51/10 1996 اجلنائية الدولية )وثيقة األمم املتحدة

 املادة 8    
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القسم 5: التقادم

املادة 9: تقادم الدعوى اجلنائية

باستثناء النص على خالف ذلك يف املواد 10-12، حيظر حماكمة جرمية بعد انقضاء مدد التقادم التالية:
    )أ(    ثالثون عاًما يف حالة جرمية تتحدد عقوبتها القصوى بثالثني عاًما أو السجن مدى احلياة.

   )ب(  مخسة وعشرون عاًما يف حالة جرمية تتحدد عقوبتها القصوى بعشرين عاًما أو السجن 
         مدى احلياة.

  )ج(  عشرون عاًما يف حالة جرمية تتحدد عقوبتها القصوى خبمسة عشر عاًما.

  )د(   مخسة عشر عاًما يف حالة جرمية تتحدد عقوبتها القصوى بعشرة أعوام. أو
  )هـ(   عشرة أعوام يف حالة جرمية تتحدد عقوبتها القصوى خبمسة أعوام.

التعليق
يعمل قانون التقادم كقيد زمين على حمكمة تنظر يف قضية خاصة جبرمية معينة. فبعد انقضاء مدة 
حمددة، قد يتوقف املدعي العام عن املالحقة القضائية للمتهم بارتكاب جرمية. إن املسّوغ األساسي 
لقانون التقادم هو محاية املشتبه به من إمكانية اإلجحاف نتيجة للتأجيالت املفرطة يف املحاكمة. 
فمع مرور الوقت، تزداد صعوبة الدفاع يف مجع األدلة إلعداد دفاع عن التهم اجلنائية. كما أن 
مرور الوقت جيعل األمر صعًبا بالقدر نفسه لكي جيمع االدعاء األدلة الالزمة إلثبات جرمية. على 
سبيل املثال، قد تكون األدلة تلفت أو ضاعت أو مل يعد الشهود موجودين للشهادة، وخباصة يف 
القضائي بسبب  السكان هربوا من منطقة االختصاص  الصراع، حيث قد يكون  بعد  ما  مرحلة 
الصراع وحيث قد تكون السجالت أتلفت أثناء الصراع. وينشأ مسوغ آخر ملدد التقادم من نظرية 
أن مرور الوقت يقلل من مسوغات إجراء املحاكمة، حيث قد يكون الضحية واألقارب واملجتمع 
تابعوا حياهتم وتصاحلوا مع أخطاء املاضي. لذلك فإن إعادة نبش املاضي قد تقود إىل الضرر أكثر 
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مما تقود إىل اخلري.
مبوجب القانون اجلنائي النموذجي، وعلى وجه العموم مبوجب القوانني اجلنائية املحلية يف كثري من 
الدول، كلما زادت خطورة اجلرمية، زاد الوقت املمنوح ملقاضاة مرتكبها. إن حاجة الدول لضمان 
مدة تقادم طويلة للجرائم األكثر خطورة معترف هبا كذلك يف عدد من االتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية 
األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية املادة 11 )5(، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار 
غري املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية، املادة 3)8(، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، املادة 
29. وقد مت التوصل إىل مدد التقادم املنصوص عليها يف املادة 9 بعد دراسة مقارنة لقوانني التقادم يف 
االتفاقيات  الواردة يف  التقادم  بقوانني  املرتبطة  الدولية  االلتزامات  األخذ يف احلسبان  دول خمتلفة مع 

الدولية سابقة الذكر.
وبالرغم من عدم النص على ذلك يف القانون اجلنائي النموذجي، فإن بعض النظم القانونية تنص أيًضا 

على تطبيق التقادم على تنفيذ العقوبات، حبيث ال ميكن تنفيذ العقوبة املقررة بعد انقضاء مدة التقادم. 
وال بد من مالحظة عدم وجود قوانني تقادم يف بعض النظم القانونية. وأوضح بعض خرباء الشريعة 
اإلسالمية عند استشارهتم أثناء تدقيق القوانني النموذجية بأن القوانني املحلية لبعض الدول ال تنص على 

مدد تقادم قانونية.
إن التقادم املنصوص عليه يف املادة 9 ثابت. وال جيوز متديده إال يف حالة جواز تعليق قانون التقادم 
ملدة حمددة مبوجب املادة 12. لذا، على الصعيد العملي، قد تكون الفترة الواقعة بني إمتام ارتكاب اجلرمية 
املادة 12 وما  الرجوع إىل  يلزم  املادة 9.  املدة املحددة واملنصوص عليها يف  وبني مقاضاهتا أطول من 

يصاحبها من تعليق.

املادة 10: التقادم الساري على البالغ 
عن اجلرائم اليت ارتكبها عندما كان حدًثا 

1.   ال تسري املادة 9 على شخص جتاوز سن الواحدة والعشرين متهم بارتكاب جرمية عندما 
      كان دون سن السادسة عشرة.

2.   ال تسري املادة 9 على شخص ما بني سن الثامنة عشرة واحلادية والعشرين متهم بارتكاب   
      جرمية، إال فيما خيص:

      )أ(    جرمية ارتكبها حينما كان فوق سن السادسة عشرة وأقل من سن الثامنة عشرة. أو
      )ب(  جرمية احلد األدىن لعقوبتها السجن ملدة عامني ارُتِكبت عندما كان دون سن

             السادسة عشرة.

 املادة 9    
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التعليق
تعمل املادة 10 على استثناء نفاذ املادة 9 يف ظروف معينة مبينة يف الفقرتني 1 و2، حيث حتظر مقاضاة 
األشخاص يف بعض احلاالت على جرائم ارتكبت وهم أحداث. وقد تبني من خالل استطالع مقارن 
للقوانني والتشريعات اجلنائية من دول خمتلفة إىل أن هذا النص كان من مسات القوانني اجلنائية املحلية يف 

كثري من االختصاصات القضائية اليت تقر بتقادم اجلرائم.

املادة 11: عدم جواز تطبيق التقادم على جرائم اإلبادة 
اجلماعية، واجلرائم ضد اإلنسانية، وجرائم احلرب 

ال ختضع جرائم اإلبادة اجلماعية، واجلرائم ضد اإلنسانية، وجرائم احلرب للتقادم.

التعليق
على النقيض من اجلرائم األخرى الواردة يف اجلزء اخلاص من القانون اجلنائي النموذجي، فإن جرائم اإلبادة 
اجلماعية، واجلرائم ضد اإلنسانية، وجرائم احلرب ال ختضع لقانون التقادم. وهو ما يعين أنه جيوز مقاضاة 
الشخص يف أي وقت بعد االهتام بارتكاب اجلرمية. وهذا املنهج الوارد يف القانون اجلنائي النموذجي يقتدي 
بذاك الوارد يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية )املادة 29( ويف كثري من القوانني اجلنائية، 
ومجيعها استثنت مدد التقادم هلذه اجلرائم على وجه التحديد. كما يتفق هذا املنهج مع اتفاقية عدم تقادم 
جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية )1970( ومع االتفاقية األوروبية بشأن عدم جواز تطبيق 
قانون التقادم على اجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب )1974(. واألساس املنطقي حلظر تطبيق قانون 
التقادم على اجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب، كما هو مبني يف ديباجة اتفاقية عدم جواز تطبيق قانون 
التقادم على جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية، هو أن النص على مدة تقادم لـ »أخطر اجلرائم حسب 
القانون الدويل« من شأنه أن مينع مقاضاهتا، بينما مقاضاهتا عنصر مهم يف منع ارتكاهبا يف املستقبل ويف 

محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية.

اجلزء العام، القسم 5    
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املادة 12: نطاق سريان مدد التقادم وتعليقه
1.    يبدأ نفاذ قانون التقادم منذ اليوم األول إلمتام اجلرمية .

2.    إذا ارتكبت جرمية ضد شخص عندما كان الضحية طفاًل، ال يبدأ نفاذ قانون التقادم حىت 
       يبلغ الشخص سن الثامنة عشرة.

3.    جيوز تعليق قانون التقادم يف احلاالت التالية:
         )أ(     قيام املدعي العام رمسيًّا بتعليق التحقيق مبوجب القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية.

      )ب( جناح املشتبه به أو املتهم يف اإلفالت من إدارة العدالة.
       )ج(   وجود طلب قيد النظر أمام حمكمة أو سلطة أجنبية للحصول على أدلة موجودة يف منطقة

               اختصاص قضائي أجنبية، مبوجب الفصل 14، اجلزء 1 من القانون النموذجي لإلجراءات 
             اجلنائية. أو

     )د(   توفر أسس صاحلة أخرى حتظر مقاضاة اجلرمية.
4.    يبدأ نفاذ قانون التقادم جمدًدا من البداية إذا قام الفاعل بارتكاب جرمية أخرى بالقدر نفسه 

      من اخلطورة أو أخطر قبل انتهاء مدة التقادم القانونية.

التعليق
الفقرة 1: ال متثل هذه الفقرة أي صعوبة عندما ُترتكب جرمية من خالل عمل أو سلسلة من األعمال اليت تبلغ 
ذروهتا يف زمن حمدد. وقد تظهر الصعوبة حينما تكون اجلرمية عبارة عن »جرمية مستمرة«. عندئٍذ ينشأ السؤال 
عن توقيت ارتكاب اجلرمية. يف كثري من التشريعات الوطنية، ال يبدأ سريان قانون التقادم إال بعد أن يكون 
السلوك اإلجرامي قد توقف متاًما، وهذا هو املنهج الذي فضله أكثر من غريه واضعو القانون اجلنائي النموذجي.

الفقرة 2: إن »جتميد« تطبيق قانون التقادم على جرمية ارتكبت ضد شخص دون سن الثامنة عشرة هي مسة 
مشتركة يف القانون اجلنائي املحلي لدى الكثري من الدول.

الفقرة 3: من السمات الشائعة لدى الدول اليت لديها قانون تقادم وجود ظروف حيددها القانون ميكن يف 
اجلنائي  القانون  التعليق. وحيدد  النظم مبصطلح  العملية يف بعض  التقادم مؤقًتا. وتعرف هذه  تعليق  إطارها 
النموذجي أربع حاالت جيب خالهلا تعليق العمل بقانون التقادم: قيام املدعي العام بتعليق التحقيق، وجناح 
املشتبه به أو املتهم يف اإلفالت من إدارة العدالة، ووجود طلب قيد النظر للحصول على أدلة موجودة يف 

 املادة 12    
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اخلارج، وعندما »تتوفر أسس صاحلة أخرى حتظر مقاضاة اجلرمية«. واملقصود باإلفالت من إدارة العدالة 
أن يكون الشخص قد غادر مقر إقامته واختفى عن األنظار لتجنب العقاب. وال حيتاج الشخص إىل مغادرة 
منطقة االختصاص القضائي أو احلدود اإلقليمية لكي يتهرب من العدالة. واألساس الرابع الذي ميكن تعليق 
قانون التقادم بناء عليه، مبوجب الفقرة 3)د(، أكثر انفتاًحا وخيضع للتفسري القضائي. وميكن أن يتضمن هذا 
النص، على سبيل املثال، حالة يستحيل فيها مقاضاة شخص ما لفترة زمنية نظًرا لتمتعه حبصانات معينة أو 

بامتيازات أخرى حتول دون مقاضاته.

اجلزء العام، القسم 5    



65

القسم 6: زمن ارتكاب اجلرمية ومكانه

املادة 13: زمن ارتكاب اجلرمية 

ترتكب اجلرمية يف الوقت الذي يقوم فيه الفاعل بالفعل أو كان ينبغي أن يكون قد بدأ الفعل، 
بصرف النظر عن زمن وقوع نتائج فعله أو زمن وقوع نتائج امتناعه عن الفعل.

التعليق
يرتبط التوقيت الذي ارتكبت فيه جرمية بنفاذ قانون التقادم الذي له عالقة بتلك اجلرمية. يلزم 
الرجوع هبذا الشأن إىل املادة 9 املتعلقة بقانون التقادم ملختلف اجلرائم، وكذلك الرجوع إىل 
باقي القسم 5 )املواد 10– 12(. ويتضح من املادة 13 أن قيام الفاعل بالفعل أو امتناعه عن القيام 
بالفعل هو الذي حيدد زمن ارتكاب اجلرمية، وليس زمن وقوع نتائج القيام بالفعل أو االمتناع 

عن القيام به.

املادة 14: مكان ارتكاب اجلرمية 

1.    ُترتكب اجلرمية يف موقع ارتكاب أحد عناصرها. وميكن أن يكون موقع االرتكاب مكاَنني مًعا:
     )أ(   املكان الذي قام فيه الفاعل بالفعل أو ينبغي أن يكون قد قام فيه بالفعل. و

     )ب(  املكان الذي تقع فيه، كليًّا أو جزئيًّا، نتائج قيام الفاعل بالفعل أو امتناعه عن القيام  بالفعل.
  2.   يف حال الشروع يف ارتكاب جرمية، قد ترتكب اجلرمية يف مكانني مًعا:

      )أ(   املكان الذي قام فيه الفاعل بالفعل أو ينبغي أن يكون قد قام فيه بالفعل. و
      )ب( املكان الذي تقع فيه، كليًّا أو جزئيًّا، نتائج قيام الفاعل بالفعل أو امتناعه عن القيام به.
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التعليق
للمادة 14 عالقة مبسألة االختصاص القضائي اإلقليمي أو اخلارج عن احلدود اإلقليمية، حيث إن مكان 
وقوع جرمية سوف حيدد بالضرورة ما هي الدولة اليت هلا االختصاص القضائي ملقاضاة مرتكب اجلرمية. 
يلزم الرجوع إىل املادة 4 )»االختصاص القضائي اإلقليمي«( واملادة 5 )»االختصاص القضائي خارج 

احلدود اإلقليمية للدولة«( والتعليقني املصاحبني هلما.

اجلزء العام، القسم 6    
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القسم 7: أركان اجلرمية
 واملسؤولية اجلنائية 

املادة 15: ماهية اجلرمية

اجلرمية هي فعل غري مشروع:
)أ(    ينص القانون على كونه جرمية.

)ب(  حيدد القانون خصائصه. و
)ج(   ينص القانون على عقوبة له.

التعليق
اجلنائي  القانون  بأهداف  الصلة  ذات  املبادئ  من  وغريه  الشرعية  مبدأ  عناصر  بعض  النص  هذا  يكرر 
وحدوده. يلزم الرجوع إىل املادة 2 )»ماهية القانون اجلنائي يف جمايل التجرمي والعقاب«( واملادة 3 )»مبدأ 

الشرعية«( والتعليقات املصاحبة هلما.

املادة 16: ماهية املسؤولية اجلنائية

يعد الشخص مسؤواًل جنائيًّا عن جرمية اقترفها إذا:
)أ(   ارتكب جرمية، كما هي معرفة طبًقا للمادة 15، بالقصد أو االستهتار أو اإلمهال كما  

      هو معرف يف املادة 18.
       )ب(   مل يوجد أي مسوغ قانوين مبوجب املواد 20 - 22 من القانون اجلنائي النموذجي الرتكاب اجلرمية.
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      )ج(   مل توجد أية أسس النتفاء املسؤولية اجلنائية عن ارتكاب اجلرمية مبوجب املواد 26-23 
            من القانون اجلنائي النموذجي. و

     )د(   مل توجد أية أسس أخرى حيددها القانون تستبعد املسؤولية اجلنائية.

التعليق
عندما يتبني أن شخًصا ما مسؤول جنائيًّا عن ارتكاب جرمية، ميكن إدانته هبذه اجلرمية، وجيوز فرض عقوبة 

أو عقوبات عليه طبًقا ملا نص عليه القانون اجلنائي النموذجي.
حتدد املادة 16 العناصر الواجب توفرها إلثبات املسؤولية اجلنائية ضد شخص ما. وجيب على املحكمة 

اليت تقوم بتقدير املسؤولية اجلنائية ضد شخص ما أن تنظر يف املسائل التالية:

ما إذا كانت اجلرمية قد »ارتكبت«، بالرجوع إىل العناصر املادية اليت سيتم بياهنا يف تعريفها يف 
اجلزء اخلاص من القانون اجلنائي النموذجي وكذلك بالرجوع إىل ارتكاب األفعال املادية مبحض 

اإلرادة كما هو مبني يف املادة 17. يلزم الرجوع إىل املادة 17 والتعليق املصاحب هلا. 
ما إذا كان املتهم توفر لديه الركن املعنوي الرتكاب اجلرمية، مبعىن: هل تعمد ارتكاب اجلرمية؟ 
ترتكب عن طريق  أن  اجلرمية ميكن  أن  النموذجي  اجلنائي  القانون  فيها  اليت حيدد  احلاالت  يف 
االستهتار أو اإلمهال، يكون السؤال عما إذا كان املتهم قد تصرف باستهتار أو بإمهال كما 
يعرفهما القانون اجلنائي النموذجي. يلزم الرجوع إىل املادة 18 والتعليق املصاحب هلا. يف هذه 
ا«،  املرحلة، يلزم تقدير أي متطلبات للقصد اجلنائي سواء أكان قصًدا »حمدًدا« أم قصًدا »خاصًّ
أو متطلبات اإلدراك أو املعرفة اليت قد تكون جزًءا من أركان اجلرمية. ويتم تناول هذا املوضوع 

على حنو أكثر تفصياًل يف التعليق على املادة 18.
املعيارين  أن يستويف  املتهم، مبعىن  الشخص  إذا كانت هناك أي مسوغات لسلوك  ما   
املبينني أعاله لكن ما زال ميكنه اإلفالت من املسؤولية اجلنائية ألن لديه دفاًعا صاحًلا ضد 
ارتكاب اجلرمية. والدفاع باملسوغات هو تلك الدفوع اليت جتعل ما كان سلوًكا جنائيًّا 
واضًحا ليس كذلك ألن الظروف املحيطة جتعل من هذا السلوك مقبواًل اجتماعيًّا على 
حنو ما. لالطالع على مناقشة تفصيلية للدفاع باملسوغات، يلزم الرجوع إىل املواد 22-20 
والتعليقات املصاحبة هلا، إضافة إىل التعليق العام على القسم 9 من اجلزء العام من القانون 

اجلنائي النموذجي.
 وكما هو احلال مع املسوغات القانونية، إذا كان سلوك الشخص يقع ضمن أي من أسس انتفاء 
املسؤولية  فإنه قد يفلت من  النموذجي،  القانون اجلنائي  املنصوص عليها يف  املسؤولية اجلنائية 
اجلنائية. إن الدفوع القائمة على أساس انتفاء املسؤولية اجلنائية تعفي الشخص من اللوم األخالقي 
حىت وإن كان سلوكه جنائيًّا، كما هو احلال عندما يكون سلوكه عن غري طواعية أو عندما ال 

اجلزء العام، القسم 7    



69

تتوفر لديه األهلية على ارتكاب اجلرمية. لالطالع على مناقشة تفصيلية حول انتفاء املسؤولية 
اجلنائية، يلزم الرجوع إىل املواد 23-26 والتعليقات املصاحبة هلا، فضاًل عن التعليق العام على 

القسم 9 من اجلزء العام من القانون اجلنائي النموذجي.
السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كانت هناك أسس قانونية أخرى جتعل من عمل بعينه غري 
جمرَّم. ولتأكيد هذا الوضع، قد حتتاج املحكمة إىل النظر يف تشريعات ولوائح. على سبيل املثال، 
قد مينح قانون مثل قانون الشرطة سلطة للشرطة الستخدام القوة يف ظروف حمددة دون حتميلهم 

املسؤولية اجلنائية. 
 

يلزم الرجوع إىل امللحق 1، الذي يبني عملية تقدير املسؤولية اجلنائية يف شكل رسومات بيانية.

املادة 17: الركن املادي
1.     ميكن ارتكاب جرمية إما باالمتناع عن فعل أو بالقيام بفعل طواعيًة.

2.    يتم ارتكاب جرمية عن طريق االمتناع إذا كان الفاعل ملتزًما بفعل ما لكنه يكف عن
       القيام هبذا الفعل.

3.     ميكن ارتكاب جرمية بواسطة فرد بعينه، جمتمًعا مع شخص آخر أو من خالله، بصرف
       النظر عما إذا كان ذلك الشخص اآلخر مسؤواًل جنائيًّا.

التعليق
الفقرة 1: تشترك كل النظم القانونية يف مبدأ أنه ميكن ارتكاب جرمية سواء عن طريق فعل 
إجيايب أو عوًضا عن ذلك عن طريق االمتناع عن عمل ما– أي التغافل. ومن العناصر اليت تعترب 
جزًءا ال يتجزأ من أي جرمية أنه جيب ارتكاهبا طوًعا. ومن الصعب تعريف مصطلح طوًعا، 
ولذلك فإنه خيضع لتفسري قضائي على أساس كل حالة على حدة. وتشمل األمثلة املستثناة 
من الفعل الطوعي هناك حركة اجلسد غري اإلرادية )أي، ردة الفعل أو التشنج( واألفعال اليت 
ترتكب أثناء الغياب عن الوعي، أو النوم أو املشي أثناء النوم، أو أثناء كون الشخص يف حالة 

تنومي مغناطيسي.

الفقرة 2: ختتلف احلاالت اليت ميكن اعتبار الشخص فيها مسؤواًل نتيجة االمتناع عن القيام بفعل ما 
من دولة ألخرى. ففي بعض الدول، فإن مشول »الفشل يف مساعدة شخص يتعرض للخطر« يف جرمية 
ينشأ عنه التزام قانوين إجيايب. ويف دول أخرى، ال يوجد مثل هذا االلتزام باملساعدة. ويف هناية املطاف، 
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فإن املسؤولية عن االمتناع عن فعل ما هي حقًّا مسألة تتعلق بالسياسة التشريعية. ففي كثري من النظم 
القانونية، ووفًقا للقانون اجلنائي النموذجي، توجد املسؤولية عن حاالت االمتناع عن الفعل يف القانون 

اجلنائي الوضعي كجزء من أركان اجلرمية. 

الفقرة 3: تبني الفقرة 3 بإسهاب أسس املشاركة يف جرمية كما هو منصوص عليها يف القسم 11 من 
القانون اجلنائي النموذجي. والصياغة مستمدة من املادة 25)2( من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية 
الدولية. يلزم الرجوع إىل قسم 11 وما يصاحبه من تعليقات، حيث يتم تناول أسس املشاركة بتفصيل 
أكثر. وتبني هذه الفقرة كذلك بوضوح أن املسؤولية اجلنائية لألشخاص املشاركني يف جرمية ال تعتمد 

على املسؤولية اجلنائية للفاعل األصلي.

املادة 18: الركن املعنوي )القصد اجلنائي، 
االستهتار، اإلمهال(

1.    يتصرف الشخص قصًدا عندما يعمل عن عمد أو عن علم.

2.    يتصرف الشخص باستهتار عندما جيازف مبخاطرة ال ميكن تسويغها من الناحية املوضوعية 
      يف ضوء الظروف املعروفة للشخص.

3.    يتصرف الشخص بإمهال عندما يقدم- دون وعي بوجود أي خماطرة- على خماطرة غري 
       مسوغة يف ضوء الظروف املعروفة للشخص.

4.    جيب عدم اعتبار شخص مسؤواًل جنائيًّا عن جرمية على أساس االستهتار أو اإلمهال، إال
       يف حال النص على ذلك حتديًدا يف القانون اجلنائي النموذجي.

5.    عندما ينتج عن ارتكاب جرمية نتيجة تتجاوز قصد الفاعل، يكون الشخص مسؤواًل جنائيًّا 
      عن هذه النتيجة فقط إذا تصرف باستهتار أو بإمهال فيما يتعلق بالنتيجة. 

التعليق
 mens rea إليه أحياًنا مبصطلح ُيشار  الالزم الرتكاب جرمية، والذي  املعنوي  الركن  املادة 18  تتناول 
)»القصد اجلنائي«(. يعترب مبدأ الركن املعنوي واحدا من الشروط الالزمة لتحميل شخص ما املسؤولية 
اجلنائية بسبب ارتكاب جرمية. وهو ما يعين إنه ميكن تأكيد املسؤولية اجلنائية فقط إذا كان الشخص 
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مدرًكا بالقدر الكايف لألفعال وعواقبها. واألساس للمطالبة بإثبات الركن املعنوي جلرمية هو مبدأ االستقاللية 
واالفتراض بأن املتهم ميلك القدرة على أن خيتار ما يراه مناسًبا من بني خيارات خمتلفة، لذلك، فإن أساس 
املسؤولية اجلنائية يكمن يف اختاذ القرار عن وعي وإدراك. وإلثبات املسؤولية اجلنائية، جيب أن يكون 
الفعل )وعواقبه( نتاًجا لقرار )طوعي أو مبحض اإلرادة والوعي(. ويشمل مبدأ الركن املعنوي كذلك 
»مبدأ القناعة«. ووفًقا هلذا املبدأ، جيب احلكم على األشخاص فقط على أساس ما كانوا يعتقدون أهنم 

يفعلونه، وليس على أساس نتائج أفعاهلم.
 هناك تفاوت ملحوظ بني الدول حول كيفية التعبري عن الركن املعنوي جلرمية يف إطار القانون اجلنائي 
املحلي. يف اجلوهر، تتشابه قوانني معظم الدول يف هذا املجال، مبعىن أهنا جترم أشكال العناصر املعنوية 
نفسها، إال أن مصطلحاهتا– أو الطريقة اليت يتم هبا تصنيف اجلوانب املختلفة للعنصر املعنوي– هي اليت 
ختتلف. وهذا صحيح حىت بني الدول اليت تشترك يف نظام قانوين واحد )سواء كان نظاًما اجنلوسكسونيًّا 
والقصد،  العمد،  للجرمية:  املعنوي  للعنصر  رئيسية  أربعة مفاهيم  توجد  فرانكوفونيًّا(. ويف اجلوهر،  أو 
واالستهتار )أو اجلهل املقصود(، واإلمهال. وسوف يتم فيما يلي البحث بتفصيل أكثر يف أوجه االختالف 
والشبه بني الدول فيما يتعلق جبوانب حمددة للعنصر املعنوي للجرمية. لقد مت التوصل إىل صياغة املادة 18 
بعد دراسة مقارنة موسعة للقوانني اجلنائية يف كثري من دول العامل. كما جرت دراسة حول املبدأ القانوين 
واألحكام القضائية القائمة على هذه املفاهيم. ويف إحدى املراحل، مت النظر يف املادة 30 من نظام روما 
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الستخدامها يف القانون اجلنائي النموذجي، إال أن هذا القانون بدا مربًكا 
وغري واضح لواضعيه وللعديد من اخلرباء الذين راجعوه. ومت اختيار التصنيف الذي استقر عليه االختيار 
يف هناية املطاف بسبب بساطته وإجيازه والسهولة املحتملة يف تطبيقه وفهمه. ولفهم معاين مصطلحات 
القصد واالستهتار واإلمهال يف إطار القانون اجلنائي النموذجي، جيب على القارئ أن يعلق أية مفاهيم 
مسبقة لديه وأن ينظر إىل ما بعد تعريفات هذه املصطلحات املألوفة له يف نظامه القانوين الوطين ليفحص 

املعاين الدقيقة املعطاة هلا يف القانون اجلنائي النموذجي. 
سوف تتم مناقشة املنهجني الرئيسني املعتمدين يف النظم القانونية املختلفة كل على حدة فيما يلي. 
وتكمن أمهية هذه املناقشة يف أهنا متثل اخللفية ملناقشة موضوع املادة 18. وجتدر اإلشارة إىل أن هذه 
مناقشة عامة أساسها النظم القانونية اليت متت مراجعتها إبان صياغة القانون اجلنائي النموذجي، وليس من 

املفترض أن تكون حتلياًل مستفيًضا. 
النظم القانونية اليت تصنف الركن املعنوي للجرمية كقصد )متضمًنا استهداف غرض ما( أو استهتار أو 
إمهال. يف النظم اليت تستخدم مفاهيم القصد واالستهتار واإلمهال، ميكن أن يكون القصد مباشًرا أو غري 
مباشر ويعين القصد املباشر أن يرغب شخص ما يف حتقيق نتيجة معينة وبذل أفضل جهوده من أجل ذلك. 

يف هذه احلالة، يكون للشخص حرية االختيار، أو اإلرادة، لتحقيق هذه النتيجة.
ويعين القصد غري املباشر أن يرى الشخص أن النتيجة مؤكدة فعليًّا، وبالرغم من أنه ال يرغب فيها، 
إال إنه يواصل سلوكه. فالشخص يقوم بفعل متعمد، لكن نتيجة ال يرغب فيها تقع. وبينما يقوم القصد 
املباشر على أساس الرغبة فيما خيص نتيجة معينة، يقوم القصد غري املباشر على اإلدراك أو الوعي بالنتيجة. 
وفيما يتعلق هبذه النتيجة للقصد غري املباشر، من املهم أن يرى الشخص فيها نتيجة مؤكدة عمليًّا. وال 
يكفي أن تكون النتيجة حمتملة إىل حد كبري. فحينما يكون هناك احتمال كبري حلدوث نتيجة حمددة، 
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يتجاوز النقاش نطاق القصد ليدخل نطاق االستهتار. ويف بعض التشريعات الوطنية، ينص القانون على 
إشارة حمددة إىل أن املحكمة ال جيب أن تلجأ إىل االستدالل أو تفترض أن الشخص قد تقصد النتائج 
تعترب من منظور  الشخص  أفعال  نتائج  إذا كانت  أنه حىت  القانون  واملحتملة ألفعاله. ويؤكد  الطبيعية 
موضوعي هي النتاج الطبيعي واملحتمل ألفعاله، فإنه ال جيوز اعتبار الشخص قاصًدا هذه النتائج ما مل 

يكن مدرًكا بأن النتائج حتمية عمليًّا.
يف حالة االستهتار، يفتقد الشخص عنصر اإلرادة يف حتقيق نتيجة بعينها، ويكون لديه اإلدراك، مثله 
يف ذلك مثل القصد غري املباشر. غري أن مستوى اإلدراك املطلوب لالستهتار خيتلف عنه يف القصد غري 
املباشر. فاالستهتار ال يتطلب التيقن الفعلي، ويكفي »االحتمال إىل حد كبري«. وجوهر االستهتار هو أن 
جيازف الشخص مبخاطرة ال مسوغ هلا. والسؤال الذي كانت اإلجابة عليه خمتلفة يف النظم القانونية هو: 
ما هو املعيار للحكم على االستهتار؟ يف بعض النظم، مت استخدام معيار شخصي، أي أن املحكمة تنظر 
يف الركن املعنوي للشخص املتهم مقابل النتيجة املحددة. ويف نظم أخرى، يستخدم معيار موضوعي. ويف 
استخدام هذا املعيار املوضوعي يف بعض التشريعات الوطنية، يتطلب االختبار أال يكون الشخص املتهم قد 
أخذ يف اعتباره نتائج أفعاله وأقدم على خماطرة غري مسوغة موضوعيًّا. وقد تعرض هذا املنهج املوضوعي 
لالنتقاد ألنه يترك ثغرة مهمة، إذ عندما يكون املتهم قد درس حقًّا نتائج أفعاله لكنه مع ذلك واصل 
سلوكه، فإنه ال ميكن اعتباره مسؤواًل حسب تعريف االستهتار. ويف بعض النظم األخرى يستخدم مزيج 
من املنهجني الشخصي واملوضوعي. وهكذا سوف يتبني االستهتار حيث يكون الشخص املتهم مدرًكا 
لوجود خماطرة غري مسوغة من الناحية املوضوعية، وأقدم عليها على أية حال. بإجياز، يف النظم اليت لديها 
التصنيف نفسه للقصد واالستهتار واإلمهال، ال توجد أي رؤية مشتركة للمحددات الدقيقة لالستهتار.

ومن األسهل تعريف نطاق اإلمهال. فبينما يستلزم االستهتار الوعي باملخاطرة، ال يستلزم اإلمهال 
ذلك. فاإلمهال يتطلب أن يقوم الشخص، غري مدرك ألية عواقب، باإلقدام على عمل يكون أدىن من 
املعيار املوضوعي املتوقع من »شخص مدرك لألمور« أو من »مواطن ملتزم بالقانون«. وهذا الشكل 
من املسؤولية موضوعي متاًما ويستند إىل معايري موضوعية مستقلة بالكامل عن أي رغبات أو تقديرات 
شخصية للشخص املتهم. ويتم توقيع العقوبة على الشخص ألنه كان جيب عليه إدراك املخاطر اليت ينطوي 
عليها سلوكه. جدير بالذكر إن عدد اجلرائم اليت يتم تعريفها باإلمهال قليلة نسبيًّا، وأكثرها شيوًعا هي 

خمالفات املرور )السري( واملخالفات البيئية. 
النظم القانونية اليت تصنف الركن املعنوي للجرمية بالقصد واإلمهال.

 تستخدم بعض النظم القانونية مصطلح القصد لتعريف الركن املعنوي لكل من القصد واالستهتار، حسبما 
هو معرَّف أعاله. وميكن ملصطلح اإلمهال حسبما هو مستخدم يف هذه النظم أن يكون له تعريف أوسع نطاًقا 
من معىن اإلمهال كما هو موصوف أعاله. وميكن تصنيف القصد إىل قصد مباشر )dolus directus( أو 
قصد غري مباشر )dolus indirectus(، أو، عوًضا عن ذلك، قصد مباشر من الدرجة األوىل )معادل للقصد 
املباشر( أو قصد مباشر من الدرجة الثانية )معادل للقصد غري املباشر(. إضافة إىل أركان القصد هذه، هناك 
فئة أخرى تسمى القصد االحتمايل )dolus eventualis(. ويتطلب القصد املباشر، أو القصد املباشر من 
الدرجة األوىل، توفر عنصر االختيار، أو اإلرادة. ويف مثل هذه احلاالت، يتطلب القصد غري املباشر، أو القصد 
املباشر الدرجة الثانية، توفر اإلدراك أو العلم، بداًل من االختيار، أو اإلرادة. وجيب أن تكون درجة إدراك 
مرتكب اجلرمية طبًقا للقصد غري املباشر حبيث يعرف أو يتوقع بيقني مطلق أن فعله ستكون له نتيجة حمددة.
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ويتطلب القصد االحتمايل توفر عنصر اإلدراك، وإن كان على حنو أقل درجة من اإلدراك املطلوب 
مع مبدأ القصد غري املباشر. ويشبه مفهوم القصد االحتمايل من نواٍح كثرية مفهوم االستهتار املستخدم يف 
النظم املذكورة أعاله. ومتاًما مثلما هو احلال يف هذه النظم، حيث يوجد اختالف على معىن االستهتار، 
يوجد جدل كذلك حول املعىن الدقيق للقصد االحتمايل. ومن الواضح ضرورة توفر عنصر اإلدراك. 
وينصب اجلدل حول ما هو مستوى اإلدراك الذي يكون كافًيا؟ سيقول بعض املفكرين إن املتهم جيب أن 
يكون مدرًكا للعواقب ويقبل احتمال وقوعها، بينما سيقول مفكرون آخرون إن عدم املباالة بالعواقب 
أو تقديًرا باحتمال وقوعها سيكون كافًيا. ويتداخل التصنيف األخري للقصد االحتمايل إىل حد كبري مع 
مفهوم اإلمهال كما هو معرف يف هذه النظم. وغالًبا ما يتم تصنيف اإلمهال كإمهال »بوعي« أو إمهال 
»دون وعي«. ويتطلب اإلمهال بوعي، مثله يف ذلك مثل القصد االحتمايل، أن يكون املتهم قد وضع يف 
اعتباره احتمال وقوع بعض العواقب املحددة إال إنه اعتقد بأهنا لن تقع. واإلمهال دون وعي يتطابق مع 
نوع اإلمهال الذي سبقت مناقشته أعاله، فيما يتعلق بالنظم القانونية األخرى، اليت تتطلب تدين الشخص 

عن مستوى موضوعي للسلوك. 
وسوف تنتقل املناقشة اآلن إىل املادة 18 من القانون اجلنائي النموذجي وموضوعها، يف ضوء اخللفية 
القانونية املختلفة. لكن أوال ال بد من ذكر أمرين  النظم  التقدير املقارن للعنصر املعنوي يف  املبينة يف 
جديرين باملالحظة. أواًل، ينص كثري من النظم القانونية كذلك على جرائم املسؤولية املوضوعية، حيث 
ميكن اعتبار شخص ما مسؤواًل جنائيًّا بصرف النظر عن القصد أو االستهتار أو اإلمهال. وال يشمل 
القانون اجلنائي النموذجي هذا الشكل من الركن املعنوي. ثانًيا، بعض اجلرائم الواردة يف القانون اجلنائي 
النموذجي هلا متطلبات إضافية خاصة بالقصد، وهو ما يشار إليه أحياًنا بالقصد اخلاص أو القصد املحدد 
أو dolus specialis. ومثال جيد لذلك جرمية اإلبادة اجلماعية طبًقا للمادة 86، اليت تتطلب قصد القضاء، 
كليًّا أو جزئيًّا، على أعضاء جمموعة وطنية أو إثنية أو دينية أو عرقية. وجيب إثبات هذا القصد املحدد، 
إضافة إىل القصد العام، قبل أن يكون من املمكن اعتبار الشخص مسؤواًل جنائيًّا. وهناك جرائم أخرى 
مثل اجلرائم ضد اإلنسانية، تتضمن كذلك متطلبات أو معرفة إضافية وفًقا للمادة 87. ويف هذه اجلرمية، 
يلزم إثبات أن مرتكب اجلرمية كان على علم بوجود هجوم واسع النطاق أو منظم ضد سكان مدنيني. 
يلزم أخذ متطلبات القصد أو العلم هذه بعني االعتبار أثناء عملية تقدير املسؤولية اجلنائية، كما جتب 

مراعاهتا أثناء مرحلة تقدير الركن املعنوي الالزم الرتكاب اجلرمية.

النموذجي كالًّ من مفهومي القصد  القانون اجلنائي  القصد املستخدم يف  الفقرة 1: يشمل مفهوم 
املباشر، كما نوقشا أعاله. ويرتبط هذا املصطلح عن قصد باختيار الشخص  املباشر والقصد غري 
الرتكاب سلوك معني، مبعىن أن الشخص يرغب يف حتقيق نتيجة بعينها، وأنه يبذل قصارى جهده 
لتحقيق غايته. ويشري املصطلح »عن معرفة« إىل إدراك الشخص، مبعىن أن الشخص يرى بأن نتيجة 
ما مؤكدة عمليًّا، وبالرغم من عدم رغبته فيها، إال إنه يواصل سلوكه. وكما سبق ذكره، يلزم توفر 
عنصر التيقن العملي أو الفعلي من وقوع نتيجة الفعل. ويعتمد تقرير ما إذا كان الشخص يتصرف 
»عن قصد« أو »عن معرفة« على االختبار الشخصي للحالة الذهنية للشخص وليس على أية معايري 

موضوعية للسلوك املتوقع.
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الفقرة 2: لقد اعتمد القانون اجلنائي النموذجي منهجا يشمل االستهتار كأساس للمسؤولية اجلنائية بداًل 
من تصنيف قائم على القصد املباشر والقصد غري املباشر والقصد االحتمايل. تغطي الفقرة 1 كال من 
القصد املباشر وغري املباشر. بينما تغطي الفقرة 2 ما يعرف باالستهتار أو، كما يف نظم أخرى، القصد 
االحتمايل أو dolus eventualis. ويشمل االستهتار إدراك الشخص لوجود خماطرة، إال إنه بالرغم من 
قانوًنا. وعنصر اإلدراك املطلوب لالستهتار أقل  ذلك يواصل سلوكه وجيازف باملخاطرة غري املسوغة 
من ذلك املطلوب للقصد غري املباشر، فاحتمال أو إمكانية حتقق النتائج ميكن أن تكون كافية إلثبات 
االستهتار من قبل املحكمة. ووفًقا للفقرة 2، ميكن أن تكون الالمباالة بالعواقب كافية كذلك للوفاء مبعايري 
االستهتار. وكما سبق ذكره، يوجد يف كثري من النظم القانونية اختالف وعدم يقني كبريان فيما خيص 
نطاق االستهتار أو ما يعادله من القصد االحتمايل، dolus eventualis. ويعتمد القانون اجلنائي النموذجي 
منهًجا شخصيًّا– موضوعيًّا خمتلًطا جتاه االستهتار. وقد كان هدف مؤلفيه هو التوصل إىل موقف تسوية 
بني االختبار املوضوعي الصارم واالختبار الشخصي الصارم، من حيث العالقة مع كل مستويات معرفة 

الشخص منفذ اجلرمية. وهكذا فإنه يغطي مفهوم اإلمهال بوعي الذي نوقش أعاله.

الفقرة 3: إن تعريف اإلمهال املستخدم يف الفقرة 3 له عالقة فقط مبوقف يكون فيه الشخص الذي يرتكب 
جرمية غري مدرك للعواقب املحتملة لسلوكه يف موقف يتحتم عليه فيه أن يكون مدرًكا لذلك )أي، أنه 
أقدم على خماطرة موضوعية غري مسوغة قانوًنا(. وال يكون الشخص يف هذا املوقف يتمتع باإلدراك وال 
باالختيار، حسبما تستلزم الفقرتان 1 و2. وبالرغم من موضوعية اختبار اإلمهال، سوف يؤخذ يف احلسبان 
الظروف الشخصية املعروفة للشخص يف حينه. وبناء عليه، تقوم املحكمة بتقدير ما إذا كانت املخاطرة 

غري مسوغة موضوعيًّا بالنسبة لشخص يف املوقف الشخصي للمتهم بارتكاب جرمية يف وقت ارتكاهبا.

القانون اجلنائي بأن اجلرائم ترتكب عن قصد. وىف حالة فرض مسئولية  افتراض يف  الفقرة 4: يوجد 
جنائية على األشخاص الرتكاهبم بعض اجلرائم عن طريق االستهتار أو اإلمهال، فإنه جيب حتديد ذلك يف 
القانون. وفيما يتعلق باجلرائم املحددة )اخلاصة(، جتب اإلشارة إىل النصوص الفردية للجزء اخلاص من 
القانون اجلنائي النموذجي. كما يلزم الرجوع إىل املادة 19)2( وما يصاحبها من تعليق، واليت تنص على 
أن الشخص االعتباري يعد مسؤواًل عن ارتكاب جرمية بدافع اإلمهال يف ظروف معينة. ويوجد شكل آخر 
للسلوك املهمل يف املادة 32، وهو »مسؤولية القادة العسكريني وغري العسكريني )املدنيني( عن جرائم اإلبادة 

اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب«. يلزم الرجوع إىل املادة 32 وما يصاحبها من تعليق.

الفقرة 5: توضح الفقرة 5 املبدأ املتمثل يف إنه حينما يتصرف شخص ما بقصد )سواء من خالل القصد 
املباشر أو غري املباشر(، فإنه يكون مسؤواًل عن العواقب غري املتوقعة لتصرفه عندما يكون مستهتًرا أو 
مهماًل فيما خيص هذه العواقب. وهذا شكل من أشكال »املسؤولية االستنتاجية أو االستداللية«، حيث 
تتجاوز عواقب سلوك شخص ما يقصده من ارتكاب جرمية. ويف هذه احلالة، ويف ضوء قصد الشخص 
أن يرتكب جرمية يف املقام األول، يرى القانون أنه من الصواب اعتباره مسؤواًل عن عواقب عمله اليت 
كان ينبغي عليه توقعها )أي، أنه تصرف باستهتار جتاه العواقب( أو اليت كان ميكن لشخص موضوعي 
أن يتوقعها )أي، أنه تصرف بإمهال فيما خيص العواقب(. على سبيل املثال، إذا قام أ بضرب ب قاصًدا 
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إحداث إصابات خطرية لكنه ال يقصد قتله مث ُيَتوفَّى ب نتيجة للهجوم، فإن أ يكون مسؤواًل عن وفاة 
ب، حيث يكون مستهتًرا بعواقب هجومه اخلطري على ب. ولتناول املوضوع بدقة أكثر، فإن تطبيق 
مبدأ »النمط غري املتوقع« يبطل »مبدأ السببية« أو قد يكسر ما يعرف يف القانون اجلنائي بالتداعيات 
)أو رابطة األسباب(. ويتطلب مبدأ السببية أن تكون هناك صلة قريبة وسببية بني سلوك اجلاين والضرر 
املنصوص عليه يف تعريف اجلرمية. ومتلي أسباب السياسة العامة أن يكون الدفاع عن هذا اإلبطال ممكًنا 
نظًرا ألن قصد الشخص كان ارتكاب جرمية يف املقام األول. هناك حدود توضع أيًضا على هذا اإلبطال، 
ففي املثال السابق، يعترب أ مسؤواًل عن العواقب اليت حلقت بـ ب فقط إذا كان أ مستهتًرا أو مهماًل فيما 
خيص العواقب. وهكذا فإنه إذا حدث شيء لـ ب مل يكن أ يتوقعه متاًما، أو حدث شيء، من الناحية 
املوضوعية، غري متوقع على اإلطالق )an actus novus interviens(، فإن أ ال يكون مسؤواًل جنائيًّا عما 
أصاب ب. وميكن أن يكون أمًرا غري متوقع على اإلطالق actus novus interviens أي شيء بدًءا من 
عوامل الطبيعة وحىت شيء فعلته الضحية نفسها. يف املثال السابق، إذا كان ب قد ُضِرب على حنو متكرر 
باهلراوة لكنه مل يلق مصرعه، مث قفز من أعلى تل ولقي حتفه نتيجة للسقوط، فلن يعترب أ يف هذه احلالة 
مسؤواًل عن مصرع ب. بالرغم من مساح العديد من الدول للعمل مببدأ غري املتوقع على اإلطالق 
actus novus interviens فيما يتعلق بسلوك الضحية، فإن حالة الضحية قبل ارتكاب اجلرمية لن 
تؤخذ بعني االعتبار الستثناء تفعيل نص الفقرة 5. يف بعض الدول، يسمى هذا النص قاعدة مججمة قشرة 
البيضة )eggshell skull rule(. ومعناه، بصفة أساسية، أنه يتعني على مرتكب اجلرمية أخذ الضحية باحلالة 
اليت جيدها عليها، وإذا كانت الضحية تعاين من حالة صحية تفاقم من خطورة اإلصابة اليت تسبب هبا 
مرتكب اجلرمية، فإن هذا لن يعفي مرتكب اجلرمية من املسؤولية اجلنائية. ويف املثال السابق، إذا كان ب 
يعاين من ضعف بالقلب أدى إىل وفاته نتيجة لصدمة تعرضه للضرب، عندئذ يكون أ مسؤواًل عن وفاة ب.
طبًقا للفقرة 5، ميكن حتميل شخص ما املسؤولية اجلنائية يف حال، على سبيل املثال، أنه قصد قتل 
شخص ما لكن املطاف انتهى به إىل قتل شخص آخر. ويعرف هذا املوقف أحياًنا باسم النية االنتقالية، بينما 
يعرف املثال املبني يف الفقرة السابقة باسم النمط غري املتوقع. وتطبيق مبدأ النية االنتقالية يعين أن مرتكب 
اجلرمية مل يتوفر له الركن املعنوي املطلوب جتاه الضحية الالحقة لسلوكه اجلنائي )الذي كان يستهدف 
ضحية أخرى(. ومع ذلك، فإن أسباب السياسة العامة متلي يف احلقيقة وجوب حتميل الشخص املسؤولية 
عن سلوكه طاملا كان لديه قصد ارتكاب اجلرمية يف املقام األول، لكن ليس ضد الشخص نفسه فحسب.
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القسم 8:
 املسؤولية اجلنائية لألشخاص االعتباريني

املادة 19: املسؤولية اجلنائية لألشخاص االعتباريني
 1.   يكون الشخص االعتباري مسؤواًل جنائيًّا عن جرمية:

       )أ(   مت ارتكاهبا باسم، أو بالنيابة عن، أو لصاحل شخص اعتباري. أو
       )ب(   ارتكبها شخص طبيعي، يتصرف سواء بصفة فردية أو كجزء من جمموعة تابعة للشخص 

            االعتباري، ويشغل منصًبا إداريًّا أو إشرافيًّا ضمن الشخصية االعتبارية بناًء على:

            )1(    توكيل بتمثيل الشخص االعتباري.
            )2(    سلطة اختاذ القرارات نيابة عن الشخص االعتباري. أو

            )3(    سلطة ممارسة اإلدارة ضمن الشخصية االعتبارية.

2.   يكون الشخص االعتباري كذلك مسؤواًل عن جرمية إذا جعل عدم قيام الشخص الطبيعي،
       املشار إليه يف الفقرة 1)ب(، مبا جيب عليه القيام به من إشراف أو رقابة، من املمكن ارتكاب 

       اجلرمية لصاحل الشخص االعتباري.
3.   إن مسؤولية الشخص االعتباري وفًقا للفقرتني 1 و2 ال تستثين املقاضاة اجلنائية للشخص

      الطبيعي املسؤول بصفته مرتكًبا للجرمية أو شارك يف اجلرمية.
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التعليق
إن القاعدة القدمية اليت تقول إن الشركة ال ميكنها ارتكاب جرمية، مل تعد صاحلة على أساس املمارسة 
على املستويات املحلية والدولية. يف األصل، وألن القانون اجلنائي ركز على ربط املسؤولية األخالقية 
بارتكاب أعمال معينة، كان يعترب من غري املناسب إخضاع شخص اعتباري )مثل عمل أو شركة(، 
للمسؤولية األخالقية وهو ال يعد قادًرا على حتمل املسؤولية األخالقية. وقد تغريت هذه الفكرة إىل حد 
كبري، وخباصة رًدا على اجتاهات اجلرمية الراهنة حيث ترتكب جرائم خطرية مثل اجلرمية املنظمة، والفساد، 
وغسيل األموال، ومتويل اإلرهاب من خالل كيانات شركات، متاًما كما تتم من خالل أفراد. وبسبب 
اهلياكل املعقدة لكيانات الشركات، يصعب أحياًنا التعرف على الشخص الطبيعي املرتكب للجرمية. إن 
إدخال نصوص قانونية يف القانون املحلي تنص على مسؤولية األشخاص االعتباريني إمنا من شأنه معاجلة 
صعوبة التعرف على الشخص الطبيعي مرتكب اجلرمية، ومعاجلة اجلرائم اخلطرية املرتكبة ممن حياولون إخفاء 
سلوكهم اإلجرامي عن طريق استخدام الشركات حتت مظلة شركاهتم، واستهداف أصول الشركات 

املستخدمة كواجهة للسلوك اإلجرامي.
 وعلى املستوى املحلي، ينفذ عدد متزايد من الدول قوانني تنص على املسؤولية اجلنائية للشركات 
أو املسؤولية اجلنائية لألشخاص االعتباريني. ويتجلى هذا االجتاه على وجه اخلصوص يف القوانني اجلنائية 
املصاغة حديًثا يف الدول اخلارجة من الصراعات مثل كوسوفو والبوسنة واهلرسك. وعلى املستوى الدويل، 
التزامات على الدول األطراف فيها لكي تنفذها  الدولية واإلقليمية  تضمن عدد متزايد من االتفاقيات 
أو لكي تدرس تطبيق نصوص يف قوانينها املحلية تنص على مسؤولية األشخاص االعتباريني. ومن هذه 
االتفاقيات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية )املادة 10(، واتفاقية األمم املتحدة 
ملكافحة الفساد )املادة 26(، واتفاقية منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ملكافحة رشوة املوظفني 
العموميني األجانب )املادة 2(، واتفاقية القانون اجلنائي للمجلس األورويب املتعلقة بالفساد )املادة 18(، 
واتفاقية جملس أوروبا املتعلقة بغسل عائدات اجلرمية وكشفها وضبطها ومصادرهتا ومتويل اإلرهاب )املادة 
10(. كما قدمت توصية مماثلة يف التوصيات األربعني لفرقة العمل املايل املعنية بغسل األموال )التوصية 2(. 
املدنية  القوانني  للشركات من خالل  اجلنائية  املسؤولية  يتم حتديد  الوطنية،  التشريعات  بعض  يف 
أو اإلدارية وليس من خالل القوانني اجلنائية. وإدراًكا منها هلذه احلقيقة، ال تطلب معظم االتفاقيات 
الدولية على وجه التحديد أن تؤكد الدول األطراف فيها على املسؤولية اجلنائية لألشخاص االعتباريني. 
فاملسؤولية املدنية أو اإلدارية كافية للوفاء باملعايري الواردة يف تلك االتفاقيات. لقد اختار مؤلفو القانون 
اجلنائي النموذجي تضمني املسؤولية اجلنائية اعتماًدا على حقيقة أن كثرًيا من املعلقني جادلوا، مؤخًرا، 
ضد فاعلية املسؤولية املدنية أو اإلدارية لألشخاص االعتباريني. وعوًضا عن ذلك، أيدوا التحركات 
اهلادفة إىل إدخال هذه املسؤولية إىل النطاق اجلنائي. فالقانون اجلنائي رادع أفضل من القانون املدين 
املتحدة ملكافحة اجلرمية  التشريعي التفاقية األمم  الدليل  القانون اإلداري وحدمها. وكما ورد يف  أو 
املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا )صفحة 116/ الفقرة 240(، »قد يكون للمسؤولية 
اجلنائية لكيان اعتباري أثر رادع أيًضا. والسبب يف ذلك يرجع جزئيًّا إىل أن اإلضرار بالسمعة ميكن أن 
ا، وجزئيًّا ألنه قد يعمل كحافز إلنشاء هياكل لإلدارة واإلشراف تكون أكثر فاعلية  يكون مكلًفا جدًّ

 املادة 19    
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يف ضمان االمتثال«. فضاًل عما سبق، فإن القدرة على فرض وتنفيذ عقوبات إدارية ضد املنظمات 
ا يف بيئة خارجة من الصراع مقارنة بالقدرة على مواجهة  اإلجرامية ستكون حمدودة إىل درجة أكرب جدًّ

أنشطتها من خالل املقاضاة اجلنائية.
 لقد أخذت صياغة املادة 19 من املادة 10 من اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة بغسل عائدات اجلرمية 
وكشفها وضبطها ومصادرهتا ومتويل اإلرهاب. يلزم الرجوع إىل الفقرات 103-109 من التقرير التوضيحي 
لالتفاقية لبحث معىن هذا النص. وميكن االستفادة كذلك من الرجوع إىل الدليل التشريعي التفاقية األمم 
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا، الصفحات 115-130، الذي يناقش 
موضوع مسؤولية األشخاص االعتباريني ويتضمن أمثلة من القوانني املحلية والدولية حول هذا املوضوع.
 إن حمور املادة 19، كما هو جوهر مبدأ املسؤولية اجلنائية للشركات، هو أنه ميكن حتميل الشخصية 
االعتبارية املسؤولية عن أفعال مسؤوليها يف حاالت معينة. هناك عدد من النظريات حتت هذه الصيغة 
من املسؤولية اجلنائية، مثل »مبدأ العقل املوجه«، واملسؤولية بالنيابة والنظرية الكلية للمسؤولية. ومبوجب 
النظرية األخرية، ميكن للشركة وإجراءاهتا وثقافتها أن ختلق بيئة خطرية ميكن أن تقع فيها اجلرائم، ولذلك 
يتم حتميل الشركة مسؤولية مباشرة عن الفعل اإلجرامي. ووفًقا للمسؤولية بالنيابة، وهي شكل آخر 
للمسؤولية يستخدم يف إطار حملي، تكون الشركة مسؤولة عن أعمال العاملني فيها كافة. وهذا بصفة 
عامة مفهوم يستخدم عامة ضمن إطار القانون املدين وقد تبناه القانون اجلنائي يف إطار املسؤولية اجلنائية 
للشركات. واألساس النظري للمادة 19 هو مبدأ العقل املوجه. ويرى هذا املبدأ أن عدًدا حمدوًدا معلوًما 
من مسؤويل شخص اعتباري يعملون بدرجة الزمة من السلطة واإلدارة داخل كيان الشخص االعتباري 
جيعل من املناسب أن تنسب أعماهلم إىل عمل الشركة. ويف سياق مبدأ العقل املوجه، حتدد املادة 19 
تعريًفا لألشخاص الذين ميكن نسبة أفعاهلم إىل الشخصية االعتبارية عماًل بالفقرة 1)ب(. ويعود األمر 
إىل التفسري القضائي لتحديد أي درجة من درجات سلسلة القيادة داخل الشركة ميكن أن ميتد إليها مبدأ 

املسؤولية اجلنائية للشركة. 
وعندما تقرر حمكمة أن شخًصا اعتباريًّا مسؤول جنائيًّا عن جرمية، خيضع الشخص االعتباري لعقوبات 
الفرعي 4، لبحث  القسم  القسم 12،  الرجوع إىل  يلزم  حمددة، خيتص كثري منها باألشخاص االعتباريني. 
العقوبات اخلاصة الواجب تطبيقها على شخصية اعتبارية واألسباب املنطقية لتضمينها القانون اجلنائي النموذجي. 
وال يوجد تعريف للشخص االعتباري يف القانون اجلنائي النموذجي. لذلك يترك هذا التعريف للتقدير 
ا على قانون الشركات/ املؤسسات/ التجارة/ مشاريع األعمال  القضائي كما أنه يعتمد إىل حد كبري جدًّ
املعمول به يف الدولة. وميكن ملؤلفي القوانني يف الدول اخلارجة من الصراعات أن يدرسوا إدراج تعريف 
ضمن قانوهنم اجلنائي مبا يتفق مع املجموعات األخرى للقانون املحلي. وميكن أن يشمل هذا التعريف 
املؤسسات والشركات واالحتادات والشركات املحدودة والشراكات وغريها من مشاريع األعمال يف الدولة.
وجتدر مالحظة أن املادة 19 تسري على مجيع اجلرائم، ومنها اإلبادة اجلماعية، واجلرائم ضد اإلنسانية، 
وجرائم احلرب. وقد جرى بعض النقاش وكان هناك تأييد لتضمني املسؤولية اجلنائية لألشخاص االعتباريني 
يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. غري أن الوصول إىل اتفاق حول شروط مسؤولية الشركات 
أثبت أنه أصعب من أن يسمح باتفاق خالل الوقت املحدود املتاح للمناقشة، ومت التخلي عن املفهوم يف 

املراحل النهائية من املفاوضات على القانون لضمان اإلمجاع عليه.

اجلزء العام، القسم 8    
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 يلزم الرجوع إىل الفصل 6 من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، الذي يتناول القضايا اإلجرائية 
اخلاصة مبقاضاة شخصية اعتبارية، مبا يف ذلك تسمية ممثل للشخص االعتباري، وتقدمي املستندات عن 
الشخص االعتباري، وغري ذلك من النصوص ذات الصلة بتوجيه الئحة اهتام لشخصية اعتبارية وحماكمتها.
 عالوة على تضمني نصوص املادة 19 من القانون اجلنائي النموذجي والفصل 6 من القانون النموذجي 
لإلجراءات اجلنائية يف قوانينها املحلية، ينبغي على الدول دراسة إجراء إصالحات قانونية خارج إطار القانون 
اجلنائي جتاه األشخاص االعتباريني. ومن املهم تطوير جمموعة مناسبة من قوانني الشركات/ املؤسسات/ 
مشاريع األعمال يف الدول اخلارجة من الصراعات، حبيث يعرف كل العاملني ما هي التزاماهتم وما هي 
العواقب املترتبة على عدم التزامهم. وهذه املجموعة من القوانني ذات أمهية بالغة أيًضا ألي دولة ترغب 

يف اجتذاب أعمال دولية إىل أراضيها. 

الفقرة 2: هذه الفقرة تضيف اإلمهال إىل موضوع املسؤولية اجلنائية لألشخاص االعتباريني. وتنص املادة 
18)4( من القانون اجلنائي النموذجي على أن الشخص، أي »الشخص الطبيعي« أو »الشخص االعتباري«، 
ميكن اعتباره مسؤواًل بدافع اإلمهال فقط إذا كان ذلك منصوًصا عليه يف القانون اجلنائي النموذجي. 
وفيما خيص الشخص االعتباري، تستعرض املادة 19 مبدأ أن يكون الشخص االعتباري مسؤواًل بسبب 
اإلمهال عن ارتكاب جرمية واردة يف القانون اجلنائي النموذجي عندما يكون أحد العاملني الوارد وصفهم 

يف الفقرة 1)ب( مهماًل يف إشرافه أو رقابته.

الفقرة 3: إن مقاضاة شخص ما على مشاركته يف جرمية ال حتول دون مقاضاة الشخص االعتباري عن 
اجلرمية ذاهتا. والعكس صحيح كذلك، إذ ميكن مقاضاة شخص طبيعي الحًقا حىت عندما يكون شخص 
اعتباري قد ُوِجد مسؤواًل جنائيًّا يف اجلرمية نفسها، أو حىت عندما يكون قد متت تربئته منها. وكما ورد 
يف التعليق على املادة 8 بشأن »ne bis in idem« )عدم جواز املحاكمة على اجلرم ذاته مرتني(، ال تنشأ 
أية قضايا هلا عالقة مببدأ عدم جواز املحاكمة على اجلرم ذاته مرتني، حيث يكون الشخص االعتباري 
والشخص الطبيعي خمتلفني، وينطبق مبدأ عدم جواز املحاكمة على اجلرم ذاته مرتني فقط على شخص 

واحد بعينه جتري حماكمته مرتني على اجلرمية ذاهتا. يلزم الرجوع إىل التعليق على املادة 8.

 املادة 19    
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القسم 9: أسباب اإلباحة
 وموانع العقاب

التعليق العام
كما هو موضح يف املادة 16، ميكن اعتبار شخص مسؤواًل جنائيًّا فقط إذا ارتكب جرمية بقصد أو باستهتار 
أو بإمهال. وحىت لو كان الشخص قد ارتكب الركن املادي من اجلرمية مع توفر القصد أو االستهتار أو 
اإلمهال، فال يزال مبقدوره اإلفالت من املسؤولية اجلنائية إذا كان يوجد سبب يبيح ارتكابه اجلرمية أو 

مانع من العقاب. يلزم الرجوع يف هذا الشأن إىل املادة 16 وما يصاحبها من تعليق.
ويقع »سبب اإلباحة« و»مانع العقاب« كالمها حتت العنوان الواسع ملا ُيعرف بشكل عام باسم 
الدفوع. وعلى كل حال، يوجد متييز فلسفي وعملي بني هذين املصطلحني. فالدفوع باإلباحة هي تلك 
الدفوع اليت تعترب السلوك الذي كان جنائيًّا بصورة واضحة ليس كذلك ألن الظروف جتعل منه سلوًكا 
مقبواًل اجتماعًيا على حنو ما. وما يصنف حتديدا كـ »سبب إباحة« هو قرار سياسي يعود للدولة، بالرغم 
من أن معظم الدول- بصرف النظر عن التقاليد القانونية اخلاصة هبا- تعتمد كما يبدو تصنيفات مماثلة. 
والدفوع اليت تندرج حتت فئة »العذر« أو »موانع العقاب« تعفي الشخص من اللوم األخالقي حىت 
وإن كان سلوكه جنائيًّا. وجيوز منع العقاب عندما ال يكون سلوك الشخص طوعيًّا )مثال، باإلكراه( أو 
حينما يفتقر الشخص للقدرة )مثال، يف حال اجلنون(. وكما هو احلال مع الدفوع باإلباحة، فإن تفسري 
ما يندرج حتت »موانع العقاب« هو من أمور السياسة التشريعية ويعود للدولة. على سبيل املثال، فإن 
الدول اليت تسمح مبنع العقاب على أساس السكر تستثين استخدام هذا الدفاع عندما يصبح الشخص حتت 

تأثري الكحول طوًعا، حيث إنه من املعروف جيًدا أن تأثري الكحول يعيق قدرة الشخص على التمييز.
يف بعض النظم القانونية، قد يتم استخدام »الدفوع اجلزئية« يف جرائم حمددة. والدفع اجلزئي ال يربئ 
ساحة شخص متاًما من املسؤولية اجلنائية، إال إنه قد يفيد يف تغيري الوصف القانوين للجرمية وما يستوجبه من 
ختفيض العقوبة. على سبيل املثال، يف قضية القتل العمد، فإن وجود االستفزاز قد خيفض االهتام إىل القتل 
عن طريق اخلطأ أو إىل القتل طوًعا. والدفع باملسؤولية املخففة له عالقة أيًضا يف بعض األنظمة بالطريقة 
النموذجي على دفوع جزئية. وحيثما يوجد استفزاز أو مسؤولية  القانون اجلنائي  نفسها. وال حيتوي 
منقوصة، يتم إدراجهما كعامل خمفف جيب أخذه بعني االعتبار عند حتديد العقوبة اليت ينبغي فرضها 
على شخص مدان مبوجب املادة 51)1()أ(. وتعمد بعض النظم كذلك إىل تصنيف »الفعل الالإرادي« 
كدفاع يستبعد املسؤولية اجلنائية، حيث ال يكون سلوك الشخص طوعيًّا. ويعين الفعل الالإرادي احتمال 
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أن يكون الشخص املرتكب للجرمية قد فعل ذلك وهو حتت الغياب الكامل للسيطرة على أفعاله )كأن 
يكون الشخص منوَّما، على سبيل املثال( وعندما ال يكون قد استحث هذه احلالة طوًعا. ويف القانون 
اجلنائي النموذجي، ال تغطي »الدفوع« الفعل الالإرادي، لكنه بدال من ذلك يعامل باعتباره مسة من مسات 
االختيار، وخيضع حلرية اجلاين يف االختيار يف سلوكه. وتنص املادة 17)1( كذلك على أنه ميكن ارتكاب 

جرمية فقط بواسطة فعل »طوعي«. يلزم الرجوع يف هذا الشأن إىل املادة 17 والتعليق املصاحب هلا.
يف كثري من النظم، ُتعاَمل الطفولة كمسّوغ للدفاع عن جرمية. ويف القانون اجلنائي النموذجي، يعاجل 
موضوع الطفولة يف املادة 7)3(. يلزم الرجوع إىل املادة 7، »االختصاص القضائي الشخصي«، والتعليق 
املصاحب هلا. وأخرًيا، يف نظم أخرى أيًضا، يعترب عدم وجود الشخص يف مكان وقوع اجلرمية دفاًعا. 
وال يعامل عدم التواجد يف مكان وقوع اجلرمية كدفاع يف القانون اجلنائي النموذجي، فالشخص املتهم 
ال يؤكد أنه قد ارتكب اجلرمية ويبحث عن حجة أو سبب يبيح سلوكه، وبدال من ذلك فإنه يؤكد بأنه 
مل يرتكب السلوك املتهم به يف املقام األول. وال بد للمحكمة من النظر يف حجة عدم التواجد يف مكان 
اجلرمية عند النظر يف ما إذا كان الشخص قد ارتكب اجلرمية، إما مباشرة أو من خالل شكل من أشكال 

املشاركة. يلزم الرجوع إىل التعليق املصاحب للمادة 17.
إن كل الدفوع الواردة يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية واردة يف نصوص القانون 
اجلنائي النموذجي. كما ينص القانون، يف املادة 31)3(، على إدخال دفوع إضافية بشأن اجلرائم اليت 
يشملها االختصاص القضائي للمحكمة اجلنائية الدولية. وهذه الدفوع )مثل، الضرورة العسكرية، واملوافقة، 
واالنتقام( توجد على األغلب يف القانون الدويل اإلنساين وستكون هلا صلة مع حماكمات جرائم احلرب. 

وينبغي أن تكون الدولة اخلارجة من صراع وحتاكم جرمية حرب مدركًة هلذه احلقيقة.
وقد استخدمت نصوص نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية كأساس للدفوع الواردة يف 
القانون اجلنائي النموذجي، لكنها مل تستخدم بكاملها. وأي تباين يف الصياغة واملضمون سوف يتم حبثه 

حتت النص الذي له صلة بذلك.
وعندما تنظر دولة خارجة من الصراع يف إصالح قانوهنا اجلنائي من حيث صلته بالدفوع، فإنه ال جيوز 
أن تفكر يف إضافة دفوع حمددة فحسب، بل إهنا قد حتتاج كذلك إىل التفكري يف حذف بعض الدفوع. 
على سبيل املثال، من الشائع الدفاع عن جرائم الشرف يف بعض النظم. وقد كانت هناك معارضة على 
نطاق واسع ملثل هذا الدفاع وجرى حث الدول على عدم تطبيق هذا الدفاع يف قانوهنا اجلنائي املحلي.

 التعليق العام
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القسم 9
القسم الفرعي 1: أسباب اإلباحة

املادة 20: الدفاع عن النفس

1.    ال يعد فعاًل جنائيًّا أي عمل يرتكب دفاًعا عن النفس.
2.    الدفاع عن النفس عمل ضروري لتفادي هجوم وشيك وغري قانوين ضد شخص أو ضد 

       ممتلكاته أو ضد شخص آخر أو ضد ممتلكات ذلك الشخص اآلخر.
3.    جيب أال يكون الضرر الناتج عن عمل الدفاع عن النفس غري متناسب بشكل جسيم مع 

       املصلحة اليت يستهدف محايتها.
4.     إن الدفع مبسوغ الدفاع عن النفس على أساس الدفاع عن املمتلكات ال ينطبق على اجلرائم 

       املرتبطة باإلبادة اجلماعية )املادة 86( واجلرائم ضد اإلنسانية )املادة 87(.
5.    ميكن االستناد إىل الدفاع عن النفس على أساس الدفاع عن املمتلكات فقط بالنسبة إىل 
       جرائم احلرب )املادة 88( حينما تكون املمتلكات أساسية لبقاء الشخص أو شخص آخر 
       على قيد احلياة، أو كانت ضرورية لنجاة بعثة عسكرية. وحقيقة كون الشخص متورًطا 
        يف عملية دفاعية تقوم هبا القوات قد ال متثل يف حد ذاهتا أساًسا ملنع العقاب وفًقا هلذه املادة.

التعليق
بصرف النظر عن حقيقة قيام شخص ما بارتكاب جرمية، فإنه جيوز له االعتماد على مسوغات الدفاع 
عن النفس إلعفاء نفسه من املسؤولية اجلنائية. ويف حال هجوم وشيك، ُيعَطى الشخص سلطات واسعة 
للرد على هذا اهلجوم. والدفاع عن النفس يتم التعبري عنه بطرق خمتلفة يف دول خمتلفة. على سبيل املثال، 
جيوز يف بعض الدول استخدام القوة املميتة حلماية املمتلكات، بينما ال جيوز ذلك يف دول أخرى. ويعود 

لكل دولة على حدة تعريف املحددات الدقيقة هلذا الدفاع.
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 إن اشتراط أن يكون اهلجوم املراد الدفاع عن النفس ضده »وشيكا« و»غري قانوين« هو جزء ال يتجزأ 
من التعريف املحدد للدفاع عن النفس يف القانون اجلنائي النموذجي. فال ميكن أن يكون هناك أي فاصل 
زمين جوهري بني الفعل الذي يتم الدفاع عن النفس ضده وبني فعل الدفاع عن النفس. أما يف ما خيص 
مصطلح غري قانوين، فإن ضابط الشرطة إذا كان يقوم بعملية اعتقال قانونية، على سبيل املثال، ال يستطيع 
الشخص استخدام القوة للمقاومة مث يزعم الدفاع عن النفس لرد االهتام باالعتداء. وجيب كذلك أن يكون 
فعل الدفاع عن النفس »ضروريًّا«، مبعىن أاّل يكون لدى الشخص أي وسيلة بديلة للدفاع هبا عن نفسه. 
 واملصاحل اليت ميكن للشخص محايتها بواسطة الدفاع عن النفس هي شخصه وممتلكاته وشخص 
وممتلكات شخص آخر. ويف بعض الدول، ال جيوز استخدام الدفاع عن النفس للدفاع عن املمتلكات 
)انظر أدناه مناقشة الدفاع عن املمتلكات فيما خيص اجلرائم الدولية(. ويف إطار دولة خارجة من الصراع، 
حيث قد ال توجد قوة شرطة تعمل بصورة كاملة حلماية ممتلكات الشخص، اعتقد املؤلفون أنه كان من 
املهم تضمني هذا األساس للمسؤولية، مع احلد من فاعليته بقيد »التناسبية« الوارد يف الفقرة 3. وتوضح 
الفقرة 3 املبدأ القائل إن الضرر أو القوة اللذين يستخدمهما شخص يعمل دفاًعا عن النفس جيب أن 
يكونا متناسبني مع املصلحة اليت يدافع عنها. ويعين هذا أنه لن يكون من املناسب استخدام قدر كبري 
من القوة ضد شخص بسبب سرقة دجاجة حينما يكون لدى صاحب الدجاجة مزرعة دجاج. لكن، 
إذا سعى شخص حلماية دجاجة كانت هي مصدر الغذاء الوحيد لعائلته، فإن استخدام قدر أكرب من 

القوة يكون جائًزا.
 

الفقرتان 4 و5: تقتدي هاتان الفقرتان بصياغة املادة 31)1()ج( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية 
الدولية، اليت تتناول الدفاع عن النفس ضد اجلرائم لإلبادة اجلماعية، واجلرائم ضد اإلنسانية، وجرائم 
احلرب. ويعلن النص أن املرء ال يستطيع العمل دفاًعا عن املمتلكات، إال فيما خيص جرائم احلرب وحينما 
تكون املمتلكات »ضرورية لبقاء الشخص، أو شخص آخر، أو تكون املمتلكات ضرورية إلجناز مهمة 
عسكرية«.  كما يعلن هذا النص بأن »حقيقة كون الشخص مشارًكا يف عملية دفاعية تقوم هبا القوات ال 
ميثل يف حد ذاته أساًسا ملنع العقاب وفًقا هلذه املادة«. وال بد من مالحظة أن كثرًيا من املعلقني القانونيني 
قد اعترضوا على تضمني الدفاع عن املمتلكات فيما خيص جرائم احلرب، حىت إن إحدى الدول، وهي 
بلجيكا، قامت بصياغة إعالن لالعتراض على تضمينه. وقرر مؤلفو القانون اجلنائي النموذجي االقتداء 
باملوقف الذي تبناه النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. إال أنه جيوز ألي دولة اخلروج عن هذا 

املوقف لكي تستبعد متاًما الدفاع عن املمتلكات كدفاع يف جرائم احلرب.

املادة 21: حالة الضرورة
1.     ال يعد فعاًل جنائيًّا أي عمل يرتكب بدافع الضرورة.

2.    الضرورة هي عمل يكون ضروريًّا لتفادي خطر وشيك على احلياة، أو املمتلكات، أو 
        املصاحل املحمية األخرى.

 املادة 20    
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3.    ال جيوز أن يكون الضرر الناجم عن تفادي اخلطر غري متناسب مع املصلحة املراد 

       محايتها.

التعليق
أو خطر أكرب. ويف  ملنع شر  يرتكب شخص ما جرمية  الضرورة يكون ذا صلة عندما  الدفاع مبسوغ 
بعض الدول، يعترب الدفاع بالضرورة وثيق الصلة بالدفع باإلكراه، املوضح يف املادة 25 على حنو أكثر 
حتديًدا بعبارة »اإلكراه حتت وطأة الظروف« )يف مقابل الدرجة الثانية من اإلكراه »اإلكراه حتت وطأة 
التهديد«(. وفًقا للقانون اجلنائي النموذجي، يتم تصنيف الضرورة كدفاع باإلباحة، بينما يتم تصنيف 
اإلكراه كدفاع »مبنع العقاب«، ألن تعريف الضرورة من أمور السياسة العامة، بينما يعترب اإلكراه عماًل 

غري طوعي من طرف اجلاين.
حىت يكون الشخص مؤهاًل للدفع بالضرورة فيما خيص سلوكه اجلنائي، يلزم توفر ما يلي: )1( وجود 
خطر على احلياة أو املمتلكات أو مصاحل أخرى، )2( وأن يكون اخلطر وشيًكا، )3( والقيام بعمل ما لتفادي 
اخلطر، )4( وأال يكون الضرر الناجم عن تفادي اخلطر غري متناسب مع املصلحة املراد محايتها. ويف حال 
الضرورة، تكون املصاحل املحمية هي احلياة، واملمتلكات، و«املصاحل املحمية األخرى«. ومعىن املصاحل املحمية 
األخرى أمر يعود للتقدير القضائي. وهذا جمدًدا هو من شؤون سياسة الدولة. وجيب أن تكون »املصاحل املحمية 

األخرى« اليت جتيزها املحكمة بالقدر الكايف من األمهية لتستحق إدراجها حتت الدفع مبسوغات الضرورة. 
 وتدمج املادة 31 من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية بني الدفع بالضرورة والدفع باإلكراه 
وفًقا للفقرة 1)د(، وتتعامل مع الضرورة مبثابة فئة من فئات اإلكراه، وهي اإلكراه حتت وطأة الظروف. 
وكما ذكر أعاله، مل يعتمد القانون اجلنائي النموذجي هذا املوقف. وبالرغم من التمايز يف كيفية تصنيف 
الضرورة، فإن موضوع الدفع بالضرورة الوارد يف القانون تغطيه املادة 21 من القانون اجلنائي النموذجي.

املادة 22: األوامر العليا
1.   أي عمل يرتكب بأمر من حكومة، أو من رئيس، سواء أكان أمًرا عسكرًيا، أم من جهاز 

      أمين، أم من هيئة منوط هبا تطبيق القانون، أم أمرا مدنيًّا ال يكون عماًل جنائيًّا، حيث:
      )أ(    كان الشخص ملزًما قانوًنا بإطاعة أوامر احلكومة أو أوامر الرئيس املعين.

      )ب(  مل يعرف الشخص بأن األمر كان غري قانوين. و
      )ج(  مل يكن األمر غري قانوين بصورة جلية.

اجلزء العام، القسم 9    
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2.   األوامر بارتكاب إبادة مجاعية، وجرائم ضد اإلنسانية، والتعذيب، واالختفاء القسري هي 
      أوامر غري قانونية بصورة جلية.

التعليق
ُأخِـَذت صياغة املادة 22 من املادة 33 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. وتسري املادة 33 
فقط على جرائم اإلبادة اجلماعية، واجلرائم ضد اإلنسانية، وجرائم احلرب، حيث إن هذه اجلرائم تقع 

حاليًّا يف نطاق االختصاص القضائي للمحكمة اجلنائية الدولية.
يأخذ الدفع باألوامر العليا يف احلسبان حقيقة أن األشخاص الذين حتكمهم عالقة رئيس- مرؤوس 
قد يتلقون أوامر للقيام بأعمال معينة، من املتوقع منهم أن يطيعوها. ومع ذلك، فإن واجب الطاعة ال 
ميكن االستناد إليه إلعفاء املرء من كل مسؤولية عندما يرتكب جرمية. ويف بعض الدول– طبًقا لقوانني 
 ،)ICTR( واملحكمة اجلنائية الدولية لرواندا ،)ICTY( املحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة
واملحكمة اخلاصة لسرياليون– اعتربت األوامر العليا كعامل خمفف فقط، وليس دفاًعا، يف حتديد العقوبات. 

ويف املقابل، عند الوفاء مبتطلبات املادة 22، فإن األوامر العليا تعمل كدفاع كلى عن ارتكاب جرمية.
ومن أجل االمتثال للمادة 22، جيب أواًل إثبات وجود عالقة رئيس- مرؤوس، سواء أكانت عسكرية 
أم مدنية يف طبيعتها. وثانًيا، جيب إثبات أن الشخص مل يكن يعرف بأن األمر كان غري قانوين. وقد يكون 
هلذا الشرط صلة فقط يف عدد قليل من القضايا ورمبا يكون ذا صلة أوثق جبرائم احلرب، حيث ميكن أن 
تتسم بعض أجزاء القانون الدويل اإلنساين، الذي تستند إليه كثري من النصوص اخلاصة جبرائم احلرب، 
إما بعدم الوضوح أو بكوهنا مثرية للجدل. وثالًثا، يف حال وجود »أوامر )معينة( من الواضح أهنا غري 
قانونية«، قد ال حيتاج الشخص إىل اللجوء للدفاع لالدعاء بأنه مل يكن على علم باألمر. ويتم تعريف 
األوامر باعتبارها أوامر بارتكاب إبادة مجاعية وجرائم ضد اإلنسانية يف املادة 33)2( من النظام األساسي 
للمحكمة اجلنائية الدولية. ومن اجلدير باملالحظة أن جرائم احلرب قد مت استثناؤها من نطاق عمل املادة 
33)2( لألسباب املذكورة سابًقا. وتوسع الفقرة 2 أعاله نطاق النص الوارد يف النظام األساسي للمحكمة 
اجلنائية الدولية، لتضيف التعذيب واالختفاء القسري إىل القائمة. وإضافة التعذيب تتطلبها املادة 2)3( 
من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة. ومتت 
إضافة االختفاء القسري طبًقا للمادة 6 من مبادئ األمم املتحدة حول محاية مجيع األشخاص من االختفاء 

القسري وطبًقا التفاقية األمم املتحدة حول االختفاء القسري.

 املادة 21    
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القسم 9
القسم الفرعي 2: موانع العقاب

املادة 23: عدم األهلية العقلية
1.   ُيمنع العقاب عندما يرتكب شخص فاقد لألهلية العقلية جرمية.

2.   يكون الشخص فاقًدا لألهلية العقلية إذا كان، يف وقت ارتكاب اجلرمية، يعاين مرًضا عقليًّا 
     أو قصوًرا يعطل قدرته على تقدير عدم قانونية سلوكه أو تقدير طبيعة سلوكه، أو يعطل 
القانون. متطلبات  مع  متفًقا  السلوك  هذا  يكون  حبيث  سلوكه  على  للسيطرة  قدرته      

التعليق
يعين انعدام األهلية العقلية للجاين يف جرمية أنه ال يعترب جديًرا باللوم األخالقي بسبب فقدان األهلية. 
لذلك يستطيع الشخص االستفادة من الدفاع املبني يف املادة 23. وقد استخدم القانون اجلنائي النموذجي 
مصطلح عدم األهلية العقلية لوصف دفاع غالًبا ما ُيشار إليه كدفع باجلنون يف القوانني اجلنائية الوطنية. 
ومت اقتباس الكلمات بعينها الواردة يف الفقرة 2 من املادة 31)1()أ( من نظام روما األساسي للمحكمة 
اجلنائية الدولية، الذي يتفق مع مبادئ الدفع بانعدام األهلية العقلية يف معظم النظم القانونية. ويف األساس، 
ُتكرر املادة 31 ما شاعت تسميته بقواعد إم نوتون )M’Naughton( يف كثري من النظم القانونية )بعد 

القضية األصلية اليت أوضحت املبادئ املعمول هبا للدفع باجلنون يف القانون العام اإلجنليزي(.
ولالنتفاع من الدفع بعدم األهلية العقلية، جيب وجود ما يلي: )1( أن يكون الشخص مصاًبا »مبرض أو 
قصور عقلي«، )2( وأن يكون هذا القصور قد أعجزه عن )أ( تقدير عدم قانونية سلوكه، أو )ب( تقدير 
طبيعة سلوكه )أي، ال يفهم الطبيعة املادية لفعله ونوعيته(، أو )ج( التحكم يف سلوكه ليكون متفًقا مع 
القانون. وجيب عدم اخللط بني األساس األخري وبني »املسؤولية املنقوصة«، اليت هي دفع جزئي عن هتمة 
القتل يف بعض الدول )انظر التعليق العام على الفصل 9 أعاله(. وال تشمل املسؤولية املنقوصة »إتالف« 
قدرة الشخص، بل تقليصها فحسب نتيجًة حلالة العقل الشاذة اليت تعطل إىل حد كبري مسؤوليته العقلية 
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عن تصرفاته. وقد تكون املسؤولية املنقوصة عاماًل خمفًفا يف حتديد العقوبة طبًقا للقانون اجلنائي النموذجي، 
لكنها ال ميكن أن تكون دفاًعا. يلزم الرجوع إىل الفقرة 51)1()أ( والتعليق املصاحب هلا.

 ولكي ينجح الدفاع، جيب أن يكون الشخص فاقد األهلية العقلية يف وقت ارتكاب اجلرمية. وحقيقة 
أن الشخص يعاين من عدم األهلية العقلية أثناء املحاكمة ال تثبت بأنه كان يف هذه احلالة يف وقت ارتكاب 
اجلرمية، مع أن هلا قطًعا تأثرًيا يف لياقة الشخص للخضوع للمحاكمة. يلزم الرجوع إىل الفصل 7، اجلزء 
3 من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، الذي ينص على اإلجراءات النافذة الواجب اتباعها عندما 

يدعي شخص ما عدم األهلية العقلية.
ويف بعض النظم، عندما يثبت أن شخًصا ما يستحق االستفادة من الدفع بانعدام األهلية العقلية، يتم 
اإلعالن عن حكم »غري مذنب بدافع اجلنون«، وبدال من إطالق سراحه، جيوز، إن كان ذلك مناسًبا، 
توقيفه لتلقي رعاية نفسية. وهو أمر يعود البت فيه إىل الدولة وهو بالطبع خيضع لتوفر مرافق مالئمة، غالًبا 
ما تفتقر إليها الدول اخلارجة من الصراعات. وهي غالًبا ما تفتقر كذلك يف تلك املرحلة إىل اخلرباء الطبيني 
املؤهلني إلجراء مقابالت لتأكيد ما إذا كان شخص ما غري مؤهل عقليًّا ويشهدون الحًقا يف املحكمة 
حول هذا املوضوع. لقد أوضح كثري من اخلرباء الذين عملوا يف نظام العدالة اجلنائية يف الدول اخلارجة 
من الصراعات احلاجة للتأكد من عمل الترتيبات الالزمة للوصول إىل اخلرباء الطبيني يف املحاكمات اليت 
تكون األهلية العقلية للشخص الرتكاب جرمية قيد النظر. وجيب أخذ هذا العامل بعني االعتبار من أجل 

التنفيذ والتطبيق الفّعالني للمادة 23.

كر املادة 24: السُّ
1.    ُيمنع العقاب عندما يرتكب شخص ما جرمية وهو يف حالة مثالة تعطل قدرته على تقدير عدم 
مع متفقا  ليكون  سلوكه  على  السيطرة  يف  قدرته  تعطل  أو  سلوكه،  طبيعة  أو  قانونية      

      متطلبات القانون.
ظروف  يف  حالة سكر  يف  طوًعا  ما  يصبح شخص  عندما  السكر  بدافع  العقاب  ُيمنع  ال    .2
       يكون فيها قد عرف أو جتاهل اخلطر الناتج عن حالة السكر اليت كان من املحتمل أن يدخل 

      فيها نتيجة هلذا السلوك.

التعليق
إن وجود اجلاين يف جرمية يف حالة سكر معناه أنه ال يعترب جديًرا باللوم األخالقي بسبب فقدان األهلية، 
ولذلك يستطيع الشخص االستفادة من الدفاع املوضح يف املادة 24. لقد أخذت صياغة الفقرة 1 من 
كر إىل الثمالة الناجتة عن  املادة 31 )1()أ( من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. ويشري السُّ
كر عطل قدرة الشخص  تعاطي الكحول، أو املخدرات، أو غريمها من املواد املسكرة. وحيثما يثبت أن السُّ

 املادة 23    
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على )1( تقدير عدم قانونية سلوكه، أو )2( تقدير طبيعة سلوكه )أي ال يفهم الطبيعة املادية لسلوكه 
ونوعيته(، أو )3( التحكم يف سلوكه ليكون متفًقا مع متطلبات القانون، ميكن للشخص يف هذه احلالة 
االستفادة من الدفع بالسكر. ويتم توجيه الدفاع بصفة أساسية حنو ظاهرة السكر غري الطوعي. ويف حالة 
كر، حيث يكون قد عرف أو جتاهل اخلطر  كر الطوعي، ال ميكن للشخص االستفادة من الدفع بالسُّ السُّ
الكامن يف احتمال ضلوعه يف سلوك جنائي، بسبب تعاطي مادة مسكرة. وستكون احلالة النموذجية هي 

تناول شخص للكحول لكي يكتسب اجلرأة الرتكاب جرمية الحًقا.

املادة 25: اإلكراه
 1.    ال عقاب عندما يرتكب شخص جرمية حتت اإلكراه.

2.    يعترب الشخص متصرًفا حتت اإلكراه إذا ارتكب فعاًل غري مشروع إلبعاد اخلطر عن نفسه، 
      أو عن قريب له، أو شخص مقرب إليه، عندما يواجه خطًرا وشيًكا على احلياة أو أطراف 

      جسده أو احلرية وال ميكنه تفاديه بغري ذلك.

التعليق
كما ذكر يف التعليق على املادة 21، فإن اإلكراه والضرورة دفاعان متشاهبان. ولألسباب املذكورة يف 
املادة 21، يتم تصنيف الضرورة كدفع باإلباحة، بينما يصنف اإلكراه كدفع مبنع العقاب. ويشمل اإلكراه 
وضًعا يكون فيه هتديد اخلطر الوشيك على احلياة، أو أطراف اجلسم، أو احلرية بالغ اخلطورة حبيث يطغى 
على إرادة الشخص، الذي يقوم عندئٍذ بارتكاب جرمية إلبعاد اخلطر عنه، أو عن قريب، أو عن مقرب 
إليه. وقد وصف هذا الدفاع كتنازل أمام الضعف البشري، يسمح بإجياد األعذار للمسؤولية اجلنائية بناًء 
على أساس أن مرتكب اجلرمية حتت اإلكراه ال ميلك القدرة على تكوين »التفكري املذنب« والوفاء بعنصر 
mens rea )النية اإلجرامية( للجرمية. ومن املهم يف تقدير ما إذا كانت توجد حالة إكراه النظر يف ما إذا 
كان الشخص الذي ارتكب اجلرمية كانت لديه أي وسيلة أخرى ملجاهبة »اخلطر الوشيك«، والسؤال 

هو: هل كان رد فعله معقواًل ومتناسًبا؟
والدفع  بالضرورة  الدفع  بني  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  األساسي  روما  نظام  من   31 املادة  وجتمع 
باإلكراه يف إطار الفقرة 1)د(. وتغطي املادتان 21 و25 من القانون اجلنائي النموذجي موضوع الدفع 

باإلكراه الوارد يف القانون.
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املادة 26: اخلطأ يف الوقائع واجلهل بالقانون

1.   ُيمنع العقاب عندما يرتكب شخص ما جرمية نتيجة خلطأ يف الوقائع.
2.   يتصرف الشخص نتيجة خلطأ يف الوقائع عندما يعتقد خطأ وبصدق بوجود ظروف، إذا 

      كانت صحيحة، تبيح سلوكه.
3.   الشخص الذي كان على خطأ عائد خلطئه يف الوقائع بسبب اإلمهال يكون مسؤواًل عن

      جرمية حيث ميكن ارتكاب اجلرمية نتيجة اإلمهال.
4.   اخلطأ القانوين ال يعفي من العقاب.

التعليق
الفقرتان 1 و2: يعترب اخلطأ يف الوقائع عذًرا الرتكاب جرمية يف معظم التشريعات اجلنائية. وينفي اخلطأ 
يف الوقائع نية الشخص يف ارتكاب جرمية، ولذلك، فإنه يعترب عذًرا. وهذه الفكرة مت االعتراف هبا صراحة 
يف صياغة »اخلطأ يف الوقائع« يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، املادة 32)1(. وبالرغم 
من أن القانون اجلنائي النموذجي حيتوي على صياغة خمتلفة عن تلك الواردة يف نظام روما األساسي، فإن 
املادة 26 املذكورة أعاله حتتوي على جوهر املادة 32)1(. ويف معظم النظم، يشترط القانون ضرورة أن 
يكون خطأ الوقائع خطأ »صادًقا« فيما خيص الظروف اليت تبيح السلوك، إن وجدت. حتكم املحاكم 

املحلية الوطنية بصفة عامة على شرعية– اخلطأ يف الوقائع على أسس موضوعية.

الفقرة 3: وكما نوقش أعاله، ينفي اخلطأ يف الوقائع النية يف ارتكاب جرمية. وبناًء عليه ال ميكن تطبيق 
اخلطأ يف الوقائع على اجلرائم اليت ميكن أن ترتكب بإمهال، حيث إن السلوك املهمل ال يشمل أي عنصر 
إدراك أو وعي من طرف اجلاين، فاجلاين ال ميكن أن يكون على خطأ حول واقعة، حيث إنه مل يفكر 
فيها يف املقام األول. وكما هو منصوص عليه يف املادة 18)3(، ال جيوز حتميل شخص املسؤولية عن 
جرمية عن طريق اإلمهال ما مل ينص القانون اجلنائي النموذجي على ذلك حتديًدا. وال تندرج حتت هذه 
الفئة إال جرائم معينة، لكن يف حال إدراجها، فإنه ال ميكن الدفع خبطأ واقعي. وبناًء عليه، وكما جاء 
يف الفقرة 3، ميكن اعتبار الشخص مسؤواًل جنائيًّا عن هذه اجلرمية الناجتة عن اإلمهال بصرف النظر عن 

وجود خطأ يف الوقائع.

الفقرة 4: إن اخلطأ يف الوقائع، كما ذكر أعاله، ينفي قصد اجلاين. ويتميز اجلهل يف القانون عن اخلطأ 
يف الوقائع يف استبعاده استحقاق اللوم وال ينفي القصد. فعندما يتصرف شخص ما مبوجب جهل قانوين، 
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يكون على وعي بكل الظروف املحيطة بسلوكه لكنه يعمل بقناعة خاطئة بأن سلوكه هو سلوك قانوين. 
وختتلف النظم القانونية حول ما إذا كان اجلهل يف القانون ميثل دفاًعا عن ارتكاب جرمية. وتلتزم بعض 
النظم، بناًء على أسس سياسة عامة، مبقولة إن »اجلهل بالقانون ليس دفاًعا«. ويف أنظمة أخرى، اجلهل 
القانوين دفاع مقبول يف ظروف معينة، مثاًل، إذا مل يكن جتنب اجلهل ممكًنا، أو يستطيع الشخص الذي 
ارتكب اجلرمية إثبات أنه كان لديه سبب مبيح للجهل القانوين. ويف النظم اليت جتيز اجلهل القانوين يكون 
ا، ونادًرا ما يتم اللجوء إليه عمليًّا. والقانون اجلنائي النموذجي ال يتضمن  سقف إثبات الدفاع مرتفًعا جدًّ

الدفع باجلهل القانوين.
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القسم 10: الشروع يف ارتكاب اجلرمية

املادة 27: الشروع

1.    ُيعدُّ جرمية الشروع يف ارتكاب جرمية عن طريق عمل يبدأ تنفيذه خبطوة جوهرية لكن اجلرمية 
      ال تقع بسبب ظروف مستقلة عن مقاصد الشخص.

يكون ال  اجلرمية  إكمال  مينع  أو  جرمية  ارتكاب  يف  الشروع  عن  يتخلى  الذي  الشخص    .2
     مسؤواًل جنائيًّا عن ارتكاب تلك اجلرمية طبًقا للقانون اجلنائي النموذجي، إذا ختلى ذلك 

      الشخص متاًما وطواعية عن قصده اجلنائي.

التعليق
الفقرة 1: بوجه عام، ُيعاَمل الشروع كجرمية ناقصة أو غري مكتملة. وقد اعتمد القانون اجلنائي النموذجي 
هذا املوقف. ويتميز الشروع، باعتباره جرمية غري مكتملة، عن أمناط املسؤولية األخرى الواردة يف القسم 
بكلمات  أو–  ارتكب جرمية  قد  أنه  لو  ُيعاَمل كما  املشارك يف جرمية  إن  املشاركة، حيث  11 حول 
أخرى- أمت جرمية. وبالتايل، خيضع الشروع يف اجلرائم إىل جماالت معدلة من العقوبات وفًقا للمادة 48، 
نظًرا حلقيقة أن اجلرمية مل تكتمل فعليًّا. يلزم الرجوع إىل املادة 48 والتعليق املصاحب هلا. ليتم إثبات 
مسؤوليته عن الشروع يف جرمية، يلزم أن يكون لدى اجلاين النية يف ارتكاب جرمية )الركن املعنوي(، 
ينتج عن  الشروع،  إمتام اجلرمية– »خطوة جوهرية«. ويف حالة  يتقدم بدرجة كافية حنو  بفعل  مقترنة 
إحباط الشروع يف ارتكاب اجلرمية عدم ارتكاهبا، وليس كافًيا التفكري يف ارتكاب جرمية أو اإلعداد هلا. 
ويف بعض التشريعات القانونية، حني يستحيل قانونيًّا أو ماديًّا على شخص أن يشرع يف جرمية، فإن هذه 

االستحالة القانونية أو املادية تعد دفاًعا عن الشروع.
وقد أخذت صياغة املادة 27 من املادة 25)3()و( من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. 
وينبغي على أي دولة ترغب يف تنفيذ التزاماهتا مبوجب نظام روما األساسي أن تضّمن الشروع يف قانوهنا 

املحلي.
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الفقرة 2: يف بعض النظم، ال يقود التخلي عن الشروع إىل منع العقاب عن الشروع يف جرمية. وهذا من 
أمور السياسة التشريعية. ويف القانون اجلنائي النموذجي، اجته هنج املؤلفني حنو منع العقاب عند التخلي 
عن الشروع حيث يقوم الشخص »بالتخلي عن هدفه اإلجرامي ختلًيا كاماًل وطوعيًّا«. ويستبعد القانون 
اجلنائي النموذجي املسؤولية اجلنائية عندما حيول الشخص دون إكمال اجلرمية، إذا كان الشخص قد ختلى 

متاًما وطواعية عن قصده اجلنائي.
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القسم 11: املشاركة يف جرمية

التعليق العام
 ليس الفاعل األصلي يف جرمية أو الفاعل األصلي يف الشروع يف ارتكاهبا هو فقط من ميكن أن يكون 
مسؤواًل جنائيًّا. فاألشخاص املشاركون يف اجلرمية  مبعىن أوسع قد يكونون مسؤولني كذلك. ويبني القانون 
اجلنائي النموذجي مخسة أسس جيوز بناًء عليها اعتبار شخص ما شريًكا يف جرمية: )1( االشتراك يف قصد 
مشترك، )2( واألمر أو االلتماس أو اإلقناع بارتكاب جرمية، )3( والتحريض على ارتكاب جرمية، )4( 
وتسهيل ارتكاب جرمية )من خالل املساعدة أو االلتماس أو مساعدة مرتكب اجلرمية(، )5( ووفًقا ملبدأ 
»مسؤولية القادة« فيما يتعلق باجلرائم لإلبادة اجلماعية، واجلرائم ضد اإلنسانية، وجرائم احلرب. وتناقش 

التعليقات على كل مادة على حدة أدناه كل أساس من أسس املشاركة.
يف بعض الدول، يعترب أي شخص يشارك يف جرمية على أساس أي واحد من هذه األسس اخلمسة 
للمسؤولية شريًكا يف جرمية. واملعىن الضمين للتسمية كعنصر مكمل يف جرمية هو أن الشخص يعترب 
املحكمة إىل  فيها. وتنظر  املحكمة مساعًدا يف اجلرمية وليس كمن ساهم مسامهة مباشرة  يف نظر 
فإنه  إدانته يف جرمية،  الفاعل األصلي، وعند  فيها إىل  تنظر  اليت  لتلك  املكمل نظرة مغايرة  العنصر 

ُيعاقب بطريقة خمتلفة.
ويف املقابل، تنص املادة 33 من القانون اجلنائي النموذجي، مثل القوانني اجلنائية لكثري من الدول، على 
معاملة املساعد أو املحرض كشريك يف اجلرمية. ويكون الشريك مسؤواًل عن اجلرمية بالطريقة نفسها مثل 
مرتكب الفاعل األصلي. واملعىن الضمين ملسؤولية الشريك كما تنص عليها املادة 33 من القانون اجلنائي 
النموذجي هو أن املساعد أو املحرض سيخضعان لنطاق العقوبة نفسه الذي يسري على املرتكب الرئيسي 
للجرمية. ونظًرا ألن بعض األسس الواردة يف املواد 28-31 قد تشمل درجة أقل من املشاركة عن الشخص 
الذي ارتكب اجلرمية فعليًّا، فإن املحكمة اليت تقرر العقوبة املناسبة للشريك قد تعترب هذه الدرجة األقل 

من املشاركة عاماًل خمفًفا. يلزم الرجوع إىل املادة 51 )1()هـ( والتعليق املصاحب هلا.
وهبذا املعىن، ميكن اهتام الشخص جبرمية )وإن يكن على أساس املساعدة أو التحريض أو األمر وما 
إىل ذلك( وخيضع للعقوبات نفسها اليت خيضع هلا اجلاين الرئيسي إذا أدين باجلرمية. وعلى سبيل املثال، إذا 
قام أ بأمر ب بقتل ج، فإن أ يكون مسؤواًل إذا قام ب بقتل ج ويواجه عقوبة تتراوح بني عشر سنوات 

وثالثني سنة أو السجن مدى احلياة.
وتشمل أسس املشاركة الواردة يف القانون اجلنائي النموذجي تلك الواردة يف املادة 25 من نظام روما 
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. ويتعني على أي دولة تكون طرًفا يف نظام روما األساسي التأكد من 
أن كل أسس املشاركة هذه مغطاة يف القانون املحلي، أو توجد أسس معادلة هلا. وعلى وجه العموم، 
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فإن أسًسا للمشاركة مثل املساعدة والتحريض مغطاة فعال يف القانون املحلي املوجود. وما قد ال يكون 
مغطى هو مسؤولية القادة، وهو أساس خاص حتديًدا جبرائم اإلبادة اجلماعية، واجلرائم ضد اإلنسانية، 
وجرائم احلرب. والصياغة الدقيقة هلذا األساس للمشاركة وارد يف املادة 28 من نظام روما األساسي 
للمحكمة اجلنائية الدولية. واملادة 32 أدناه تدمج بدقة يف القانون اجلنائي النموذجي اللغة املستخدمة يف 

املادة 28 من نظام روما األساسي.

املادة 28: املشاركة يف قصد مشترك

أو  جريمة  ارتكاب  في  مشترك  بقصد  يعملون  األشخاص  من  مجموعة  مساهمُة  جريمًة  ُتعدُّ 
مساهمتهم في الشروع في ارتكاب جريمة. ويجب أن تكون هذه المساهمة بقصد وأن:

     )أ(    تتم بهدف الدفع قدًما بالنشاط اإلجرامي أو الهدف اإلجرامي للمجموعة، حيث يشمل
          هذا النشاط أو الهدف ارتكاب جريمة بموجب القانون الجنائي النموذجي. أو

    )ب(  تتم بمعرفة قصد المجموعة في ارتكاب جريمة.

التعليق
ُأِخذ هذا الشكل من املسؤولية الوارد يف املادة 28 من املادة 25)3()د( من نظام روما األساسي للمحكمة 
اجلنائية الدولية. وجيب على أي دولة ترغب يف االمتثال اللتزاماهتا مبوجب نظام روما األساسي أن حترص 
على أن يتضمن القانون املحلي هذا األساس للمسؤولية اجلنائية. ويرد هذا الشكل من املسؤولية كذلك 

يف املادة 2)5()ز( من اتفاقية األمم املتحدة لقمع متويل اإلرهاب. 
الدولية  اجلنائية  املحكمة  أمام  للمشاركة  كأساس  املشترك«  القصد  »مسؤولية  استخدام  وتكرر 
ليوغوسالفيا السابقة )ICTY(. واملصطلحات اليت استخدمت يف املحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا 
السابقة )ICTY( هي »عمل إجرامي مشترك«، أو عمل إجرامي يشمل »خطة جنائية مشتركة« أو 
»قصًدا جنائيًّا مشترًكا« )لالطالع على املصطلحات املتعددة ارجع إىل املوجز الوارد يف قضية املدعي 
العام ضد رادوسالف برادجانني، مومري تاليك، القضية رقم IT-99-36-PT، القرار حول شكل املزيد 
من تعديل الئحة االهتام وتطبيق االدعاء املراد تعديله، 26 حزيران/ يونيو، 2001، الفقرة 24(. ويوجد 
الكثري يف فقه القانون حول املعىن الدقيق للعمل اإلجرامي املشترك، وسيكون من املفيد االطالع على هذه 
الفلسفة القانونية لالسترشاد هبا حول معىن املادة 25)3()د( من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية 

الدولية )املكررة هنا يف هذه املادة من القانون اجلنائي النموذجي(.
وال تنص قوانني املحاكم الدولية صراحًة على هذا الشكل من املسؤولية. إال أن دائرة االستئناف 
يف  ضمًنا  وارد  املسؤولية  من  الشكل  هذا  أن  اعتربت  السابقة  ليوغوسالفيا  الدولية  اجلنائية  للمحكمة 
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النظام األساسي للمحكمة ووجدت سنًدا ملفهوم العمل اإلجرامي املشترك )JCE( يف العديد من مصادر 
القانون املحلية وكذلك يف املحاكمات اليت أجرهتا املحاكم العسكرية بعد احلرب العاملية الثانية. ومن 
هذه املصادر مفهوم »التواطؤ اجلنائي« )Criminal Association(، املوجود يف بعض النظم، ومفهوم 
اإلجرامي  »العمل  يتميز  وقد  أخرى.  نظم  يف  املوجود   ،)Common Design( املشترك«  »التصميم 
املشترك« )Joint Criminal Enterprise – JCE( عن أسس للمسؤولية مثل املؤامرة، والعضوية املعاقب 
عليها يف مجاعات معينة، واالشتراك يف اجلرمية، وهي مفاهيم يتكرر استخدامها على املستوى املحلي يف 
أنظمة خمتلفة. ويكمن متايز الفعل اجلنائي املشترك يف أن املشاركة يف ارتكاب عمل إجرامي مشترك هي 
أحد أشكال ارتكاب اجلرمية. ومبا يتعارض مع جمرد العلم بارتكاب اجلرمية، فإن املشارك يف ارتكاب عمل 
إجرامي مشترك يشارك اجلاين الرئيسي يف القصد. لقد جادل املتهم أوجدانيك يف قرار موليتينوفيك بغري 
جدوى بأن الفعل اجلنائي املشترك ال ميثل أحد أمناط املسؤولية ضمن االختصاص القضائي للمحكمة ألنه 
»يعادل مسؤولية مجاعية قائمة على أساس العضوية يف منظمة إجرامية«. للربهنة على أن العمل اإلجرامي 
الدولية لدولة  باملحكمة اجلنائية  التنظيمية«، أعلنت دائرة االستئناف  املشترك ليس »وسيلة للمسؤولية 
يوغوسالفيا السابقة أن »املسؤولية اجلنائية وفًقا للعمل اإلجرامي املشترك ليست مسؤولية بسبب العضوية 
فقط أو بسبب التآمر الرتكاب جرمية، بل هي شكل من أشكال املسؤولية معين باملشاركة يف ارتكاب 
جرمية كجزء من عمل إجرامي مشترك، وهذه مسألة خمتلفة«. )املدعي العام ضد موليتينوفيك وآخرين، 
القرار بشأن دعوى دراجوجلوب اوجدانيك، للطعن يف االختصاص القضائي– العمل اإلجرامي املشترك، 

القضية رقمIT-99-37-AR72 ،21 أيار/مايو،2003، الفقرة 26(.
إن العمل اإلجرامي املشترك هو منط للمشاركة يف جرمية يتكون من »فهم أو ترتيب يرقى إىل 
العام ضد كرنوجيالك، قضية  )املدعي  بارتكاب جرمية«  قيامهم  أكثر على  أو  اتفاق بني شخصني 
رقم IT-97-25-T، احلكم، 15 آذار/ مارس، 2002، الفقرة 80(. وكما ذكر سابًقا، ميكن حتميل 

املسؤولية فرديًّا للمشاركني يف املشروع عن أفعال األعضاء اآلخرين.
وضعت املحاكم الدولية ثالث فئات هلذا النمط من أمناط املسؤولية. تشري الفئة األوىل إىل القضايا اليت 
يكون فيها مجيع املتهمني املشتركني لديهم القصد اإلجرامي نفسه للعمل تنفيًذا للتصميم املشترك. وميثل 
هذا النوع من العمل اإلجرامي املشترك أساس املبدأ، حيث ميكن حتميل املسؤولية اجلنائية للمشاركني يف 
الفعل عن أفعال مل يرتكبوها إال أهنم اتفقوا على ارتكاهبا بشكل مجاعي. وتتوقف املقارنة بني هذا النوع 
من املشاركة وبني قانون التآمر املستخدم يف بعض النظم القانونية عندما يدرس املرء النتائج اليت توصلت 
إليها دائرة االستئناف يف قضية موليتينوفيك. لقد أعلنت أنه بينما يكفي إثبات جمرد وجود اتفاق يف حالة 
املؤامرة، فإن املسؤولية عن املشاركة يف العمل اإلجرامي املشترك تستحضر عندما يقدم أطراف االتفاق 
 ،IT-99-37-AR72 على إجراء لتفعيل ذلك االتفاق )املدعي العام ضد موليتينوفيك وآخرين، القضية رقم
القرار بشأن دعوى دراجوجلوب اوجدانيك، للطعن يف االختصاص القضائي– العمل اإلجرامي املشترك، 

21 أيار/ مايو، 2003، الفقرة 23(. 
وتعرف الفئة الثانية من العمل اإلجرامي املشترك باسم الشكل النظامي )املدعي العام ضد فاسيلجيفيك، 
حكم االستئناف، 25 شباط/ فرباير، 2004، القضية رقم IT-98-32-A، الفقرة 98( وتشري إىل هنج منظم 
لسوء املعاملة. وهو شكل خمتلف من الفئة األوىل أنشئ ليشري حتديًدا إىل حاالت معسكرات االعتقال، 
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حيث يتم إجناز العمل اإلجرامي املشترك من خالل هيكل مؤسسايت. ويف هذه احلالة، يقوم »أعضاء من 
الوحدات العسكرية واإلدارية مثل تلك اليت تدير معسكرات االعتقال؛ أي جمموعات من األشخاص 
يعملون مبوجب خطة منسقة« مبعاملة السجناء معاملة سيئة تنفيًذا للعمل اإلجرامي املشترك )املدعي العام 
ضد تاديك، قضية رقم IT-94-1-A، حكم االستئناف، 15 متوز/ يوليو، 1999، الفقرة 202(. وقد ال 
يقتصر تطبيق هذه الفئة من العمل اإلجرامي املشترك على جرائم دولية مثل اإلبادة اجلماعية، واجلرائم 
ضد اإلنسانية، وجرائم احلرب، بل قد ميتد ليشمل أيًضا جرائم أخرى يتم ارتكاهبا من خالل أي هيكل 

مؤسسايت.
والفئة الثالثة من العمل اإلجرامي املشترك اليت حتظى بتأييد املحاكم الدولية تتعلق بـ »القضايا اليت 
تشمل ختطيًطا مشترًكا للسري يف مسار سلوك واحد حيث يقوم أحد اجلناة بارتكاب فعل، وإن كان خارج 
نطاق التصميم املشترك، فإنه كان يف الوقت نفسه نتيجة طبيعية ومتوقعة لتنفيذ ذلك القصد املشترك« 
)احلكم يف دعوى استئناف تاديك، الفقرة 204(. ويشري هذا النوع من العمل اإلجرامي املشترك على 
وجه اخلصوص إىل العنف الغوغائي. ويرجع للمحكمة تفسري املادة 28 للنظر يف ما إذا كانت ترغب 
يف الذهاب إىل حد مشول هذه الفئة الثالثة من العمل اإلجرامي املشترك يف تفسريها للعمل اإلجرامي 
املشترك. وال بد أن يؤخذ بعني االعتبار عند اختاذ قرار حول هذه املسألة أن املحكمة اجلنائية الدولية 
ليوغوسالفيا السابقة )ICTY( قد فصلت فقط يف اجلرائم لإلبادة اجلماعية، واجلرائم ضد اإلنسانية، 
وجرائم احلرب وليس يف اجلرائم األخرى اليت يشيع وجودها يف القوانني املحلية أو يف القانون اجلنائي 
النموذجي. ويعتقد كثري من املثقفني واملمارسني أن هذه الفئة تشتط يف توسيع تعريف العمل اإلجرامي 
العمل اإلجرامي املشترك املبني يف كثري من املحاكم املحلية. ومن  التعريف  ليتجاوز  املشترك ومعناه، 
املؤكد، يف حالة قيام حمكمة حملية بتطبيق املادة 28، أنه على املحكمة أن تقدر حبرص شديد املدى الذي 
ترغب يف الذهاب إليه يف توسيع هذا املفهوم فيما يتعلق باجلرائم »العادية«. يف مثل هذه احلالة، قد 
يكون من املالئم أكثر توجيه اهتام إىل شخص مبوجب املادة 31 من القانون اجلنائي النموذجي، بداًل من 

املادة 28، لتسهيله ارتكاب اجلرمية. 
خيتلف الركن املعنوي املطلوب إلثبات املشاركة يف عمل إجرامي مشترك حسب فئة املبدأ قيد النظر. 
ففيما خيص الفئة األوىل، جيب أن يشترك كل املشاركني يف العمل اإلجرامي املشترك يف قصد ارتكاب 
الثانية، جيب أن يكون املشارك على دراية شخصية بنظام سوء املعاملة،  جرمية بعينها. ويف إطار الفئة 
وكذلك بقصد استمرار العمل به. يلزم توفر القصد يف خدمة اهلدف اإلجرامي ويف املسامهة يف العمل 
اإلجرامي املشترك إلثبات وجود الفئة الثالثة من العمل اإلجرامي املشترك. عالوة على ذلك، قد تنشأ 
املسؤولية اجلنائية عن عمل يقع خارج نطاق القصد املشترك يف حال )1( كان احتمال ارتكاب مثل هذه 
اجلرمية متوقًعا على يد واحد أو أكثر من أعضاء املجموعة، )2( أقدم املتهم على تلك املخاطرة بقصد 

ومبحض إرادته. 
وفيما يتعلق بالركن املادي، أو actus reus، جيب إثبات ما يلي: )1( وجود جمموعة من األشخاص، 
و)2( وجود خطة أو خمطط أو قصد مشترك يرقى إىل أو يشمل ارتكاب جرمية، و)3( مشاركة املتهم يف 
املخطط املشترك الذي يشمل ارتكاب إحدى اجلرائم املنصوص عليها يف القانون )حكم االستئناف يف 

قضية تاديك، الفقرات 228-227(.
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املادة 29: األمر أو االلتماس أو احلث

1.    ُيعّد جريمًة األمُر بارتكاب جريمة تقع فعاًل أو االلتماس أو الحث على ارتكابها.
2.    يعد جريمة الشروع في إصدار أمر أو في االلتماس أو في الحث على ارتكاب جريمة تزيد 

      عقوبتها على خمس سنوات، حيث لم ترتكب أي جريمة في الواقع.

التعليق
توجد مصطلحات أمر والتماس وحث مجيعها يف املادة 25)3()ب( من نظام روما األساسي للمحكمة 
اجلنائية الدولية. إن الدولة اليت ترغب يف تنفيذ التزاماهتا مبوجب هذا القانون ينبغي هلا أن تضمن ورود 
األسس  هذه  تضمني  أخرى  متنوعة  دولية  اتفاقيات  وتتطلب  املحلي.  قانوهنا  هذه يف  املسؤولية  أسس 

للمسؤولية يف القانون املحلي. 
ويعين مصطلح األمر ضمًنا هو أن يقوم شخص يف موقع سلطة، من خالل عالقة رئيس ومرؤوس، 
بإجبار شخص آخر على ارتكاب جرمية. ويرادف مصطلح أمر مصطلح توجيه، وهو أساس للمشاركة 
موجود يف كثري من النظم الوطنية ويشار إليه كذلك يف عدد من االتفاقيات الدولية، مثل الربوتوكول 
ضد تصنيع األسلحة النارية وقطع غيارها ومكوناهتا وذخائرها واالجتار هبا بشكل غري مشروع، وامللحق 
باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية، املادة 5)2()ب(. وااللتماس الرتكاب 
جرمية هو أحد أشكال املشاركة األكثر تعقيًدا، يسعى شخص من خالله إىل التحريض على ارتكاب 
اجلرمية أو على التسبب يف ارتكاهبا، مثاًل، عن طريق حث اجلاين. وتوجد بعض التداخالت بني مصطلحي 
التماس وحث. ويشمل األساس األخري للمشاركة أيًضا شخًصا يسعى إىل التسبب يف ارتكاب جرمية. 

ويشمل احلث درجة من تأكيد اإلقناع أو التأثري.
وفيما يتعلق باجلرائم اليت تستوجب عقوبة من سنة واحدة إىل مخس سنوات، فإن الشخص الذي أمر أو 
أغرى أو حث على ارتكاهبا ال ميكن حماكمته ما مل تكن اجلرمية قد وقعت فعاًل. وهو ما يعين أن الشخص 
الذي أمر أو أغرى أو حث على الشروع يف ارتكاب جرمية ال ميكن مقاضاته عليها. أما بالنسبة للجرائم 

اليت تستوجب عقوبة تزيد على مخس سنوات، فإنه ال توجد أي حاجة إلثبات أن اجلرمية وقعت فعاًل.
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املادة 30: التحريض
1.    يعد جرمية قيام شخص بتحريض شخص آخر على ارتكاب جرمية إذا ارتكبت اجلرمية اليت 

      مت التحريض عليها حتت تأثري املحرِّض على ارتكاهبا. 
2.    إن الشروع طبًقا للمادة 27 ينطبق على املادة 30 فقط عندما تكون اجلرمية املحرض عليها 

       تستوجب عقوبة أكثر من مخس سنوات.

التعليق
يتباين تصنيف مصطلح حتريض يف خمتلف النظم القانونية. يف بعض النظم القانونية، يستخدم مصطلح جرمية 
ناقصة أو جرمية غري مكتملة )غري تامة( لوصف حتريض شخص آخر على ارتكاب جرمية. ومعىن هذا 
أن اجلاين يعاقب على فعل التحريض، بصرف النظر عما إذا كان فعل التحريض قاد أو مل يقد الشخص 
املحرض إىل ارتكاب اجلرمية. فالتحريض يف حد ذاته هو جرمية موضوعية. ويف نظم قانونية أخرى، يعامل 
التحريض على أنه جرمية باملشاركة. ومعىن هذا أن القائم بالتحريض يعاقب بالطريقة نفسها اليت يعاقب 
هبا املرتكب الرئيسي للجرمية )يلزم الرجوع إىل املادة 33(. يف مثل هذه احلاالت، يعاقب القائم بالتحريض 
عندما يرتكب املحرَّض فعال اجلرمية اليت ُحرِّض على ارتكاهبا. ويف نظم أخرى، يعاقب التحريض باعتباره 
جرمية باملشاركة بصرف النظر عما إذا كانت اجلرمية وقعت أو مل تقع )بالرغم من أن القانون يتطلب 
عادة أن تكون اجلرمية املحرَّض عليها جرمية خطرية(. ووفًقا للقانون اجلنائي النموذجي، سوف يعاقب 
الشخص باعتباره جانًيا رئيسيًّا عندما يقوم املحرَّض حتت تأثري القائم بالتحريض بارتكاب اجلرمية الحًقا. 
ويف حالة اجلرائم األخطر )أي، تلك اليت تستوجب عقوبة تزيد على مخس سنوات(، ميكن اهتام املحرِّض 

بالشروع مبوجب املادة 27.
إضافة إىل التحريض كأساس للمشاركة، هناك كذلك حتديًدا جرمية »التحريض على جرمية بدافع 
الكراهية«. وفًقا للمادة 161، لكي تتم إدانة شخص، جيب أن يكون التحريض »علنيًّا« و»مباشًرا«. 
عالوة على ذلك، جيب أن يكون الدافع الرتكاب اجلرمية هو الكراهية. يلزم الرجوع إىل املادة 161، 

»التحريض على اجلرمية بدافع الكراهية«، والتعليق املصاحب هلا.

املادة 31: التسهيل

يعد جرمية تقدمي العون، أو الدعم، أو املساعدة بغري ذلك، لتسهيل ارتكاب جرمية، أو الشروع 
يف ارتكاهبا، ويشمل ذلك توفري الوسائل الرتكاهبا.
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التعليق
العون  تقدمي  الدولية مصطلحات  اجلنائية  للمحكمة  األساسي  روما  نظام  من  املادة 25)3()و(  تتضمن 
والدعم واملساعدة بغري ذلك. كما تتطلب اتفاقيات دولية متنوعة أخرى تضمني أسس املسؤولية هذه 

يف القوانني املحلية. 
غالًبا ما يتم الدمج بني مصطلحي املعاونة والدعم ليفهم أهنما يعنيان الشيء نفسه. غري أن هلما معنيني 
متمايزين. فاملعاونة تعين تقدمي املساعدة لشخص ما، بينما يعين الدعم تسهيل ارتكاب جرمية. وميكن أن 
يتضمن مصطلح يساعد بأي شكل آخر وسائل أخرى لتسهيل أو دعم ارتكاب جرمية، مثل تقدمي النصح 
واملشورة )تقدمي املساعدة أو النصيحة قبل ارتكاب اجلرمية(، أو توجيه اجلاين حول كيفية تنفيذ اجلرمية، 
أو تزويد اجلاين باألدوات الالزمة الرتكاب اجلرمية. ويوجد تداخل بني املعاونة والدعم واملساعدة بأي 
شكل آخر، حيث إن املساعدة بأي شكل آخر هي أساس دائم للمسؤولية عن تسهيل ارتكاب جرمية.

والركن املعنوي، أو mens rea، للمعاونة والدعم هو القصد من جانب املعاون أو الداعم يف أن يسهل 
سلوكه ارتكاب اجلرمية، وهو ما توضحه كلمات »لتسهيل ارتكاب جرمية،« الواردة يف املادة 31. وبينما 
قد يكون املعاون أو الداعم على علم بالركن املعنوي لدى الفاعل األصلي، فإنه ليس مضطرًّا ملشاركته 
فيه فال يوجد ما ينص على وجوب مشاركة املعاون أو املساعد لذلك القصد. وبداًل من ذلك، ينظر يف 
عنصر منفصل للقصد. لالطالع على مناقشة ملعىن القصد، ينبغي الرجوع إىل املادة 18، »القصد اجلنائي، 
االستهتار، اإلمهال«، والتعليق املصاحب هلا. ويف إطار القانون اجلنائي النموذجي، ميكن أن يشمل الركن 
املعنوي إما االختيار من جانب اجلاين لتسهيل جرمية أو اإلدراك بأن فعل املعاونة أو الدعم أو املساعدة 

بأي شكل آخر سوف يسهل ارتكاب جرمية.
إذا مل يتم الفاعل األصلي اجلرمية إمتاًما كاماًل وشرع فيها فقط )وبذلك يكون مسؤواًل عن الشروع 
يف ارتكاب اجلرمية(، يظل من املمكن حتميل الشخص املسؤولية عن املعاونة أو الدعم أو املساعدة بأي 
شكل آخر يف الشروع بارتكاب جرمية، ما مل يتخلَّ اجلاين الرئيسي عن جهود ارتكاب جرمية أو غري 

ذلك مينع إكماهلا كما ورد يف املادة 27.

املادة 32: مسؤولية القادة العسكريني وغري العسكريني 
)املدنيني( عن جرائم اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد 

اإلنسانية وجرائم احلرب 

1.    يف حالة اإلبادة اجلماعية، واجلرائم ضد اإلنسانية، وجرائم احلرب، إذا ارتكب قائد عسكري 
  أو شخص يعمل كقائد عسكري بوكالة سارية املفعول جرمية، أثناء قيام قوات تعمل حتت   
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   قيادته الفعلية أو حتت سيطرته، أو حتت قيادته الفعلية وسيطرته مًعا حسب مقتضى احلال، بارتكاب 
   إبادة مجاعية أو جرائم ضد اإلنسانية أو جرائم حرب، نتيجة لفشله يف ممارسة سيطرته ممارسة 

   مناسبة على هذه القوات، يف وضع يكون فيه:
        )أ(      القائد أو الشخص العسكري علم، أو بسبب الظروف يف حينه، كان ينبغي عليه 

              أن يعلم بأن القوات كانت ترتكب أو على وشك أن ترتكب هذه اجلرائم. و
يف واملعقولة  الضرورية  التدابري  كل  اختاذ  يف  فشل  العسكري  الشخص  أو  القائد  )ب(        

           نطاق سلطته ملنع أو وقف ارتكاهبا أو رفع األمر إىل السلطات املختصة للتحقيق        
              واملقاضاة.

رئيٌس جرميًة  يرتكب   ،1 الفقرة  املوصوفة يف  غري  واملرؤوس  الرئيس  فيما خيص عالقات     .2
         عندما يرتكب مرؤوسون حتت سلطته وسيطرته الفعلية إبادة مجاعية، أو جرائم ضد اإلنسانية، 
        أو جرائم حرب، نتيجة لفشله يف ممارسة سيطرته على النحو املناسب على هؤالء املرؤوسني، 

      حيث: 
      )أ(     الرئيس علم أو جتاهل بوعي معلومات أشارت بوضوح إىل أن مرؤوسيه كانوا 

              يرتكبون أو كانوا على وشك أن يرتكبوا هذه اجلرائم.
      )ب(   اجلرائم هلا عالقة بأنشطة كانت ضمن نطاق املسؤولية والسيطرة الفعلية للرئيس. و

      )ج(   فشل الرئيس يف اختاذ كل التدابري الضرورية واملعقولة ضمن سلطته ملنع أو وقف 
              ارتكاب اجلرمية أو يف رفع األمر إىل السلطات املختصة للتحقيق واملقاضاة.

التعليق
اجلماعية،  لإلبادة  الدولية  باجلرائم  نوعه خاص  من  فريد  املشاركة  من  هي شكل  القادة  مسؤولية  إن 
واجلرائم ضد اإلنسانية، وجرائم احلرب. وهناك نوعان من األشخاص ميكن حتميلهما املسؤولية وفًقا 
ملبدأ مسؤولية القادة: القادة العسكريون مبوجب املادة 32)1( والقادة غري العسكريني ممن تربطهم عالقة 
الرئيس واملرؤوس مع مرتكيب اإلبادة اجلماعية، واجلرائم ضد اإلنسانية، وجرائم احلرب مبوجب املادة 32 
)2(. ويستخدم هذا األساس للمسؤوليًة إلدانة القادة الذين قد يتحملون قدًرا كبرًيا من املسؤولية عن 
ارتكاب اإلبادة اجلماعية، واجلرائم ضد اإلنسانية، وجرائم احلرب، إال أهنم قد »ال تتسخ أياديهم« أبًدا 
لكوهنم مل يرتكبوا فعاًل األفعال املادية للجرمية. وقد يكون هناك أمر مباشر بارتكاب فعل إبادة مجاعية، 
أو جرائم ضد اإلنسانية، أو جرائم حرب لكن قد توجد صعوبة يف إثبات أنه كان هناك أمر كهذا. من 
ناحية أخرى، قد ال يكون القائد أصدر أوامر مباشرة أو اختذ أي خطوات إجيابية حلث مرؤوسيه على 
ارتكاب اجلرمية. ويف احلالة األخرية، وفًقا ملبدأ مسؤولية القادة، ميكن حتميل القائد مسؤولية عن إمهاله 
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يف عدم منع أو وقف اجلرمية، أو التعامل بأثر رجعي مع ارتكاب اجلرمية. وهذا ليس شكاًل من أشكال 
املسؤولية بالنيابة حيث يتحمل القائد فعاًل املسؤولية عن كل أفعال قواته أو مرؤوسيه لكنه شكل مباشر 
للمسؤولية على أساس اإلمهال. فاإلمهال أساس للمسؤولية عندما ينحدر شخص ما دون مستوى سلوك 

متوقع من شخص راجح العقل. 
وحياسب القادة العسكريون وغري العسكريني على أساس معايري خمتلفة من السلوك املتوقع وفًقا للمادة 
32، كما يستدل من االختالفات يف صياغة النصني. ومبجرد إثبات أن شخًصا ما هو قائد، سوف تنتقل 
املحكمة إىل النظر يف األفعال اليت قام أو مل يقم هبا القائد يف ضوء متطلبات املادة 32. ويف حال مسؤولية 
القادة، يكون القائد مسؤواًل عندما تقوم قوات خاضعة »لقيادته وسيطرته الفعلية«- »السلطة أو السيطرة 
الفعلية« يف حالة القادة العسكريني، و«السلطة والسيطرة الفعلية« يف حالة القادة غري العسكريني– بارتكاب 
اجلرائم لإلبادة اجلماعية، واجلرائم ضد اإلنسانية، وجرائم احلرب. ويكون القائد العسكري مسؤواًل إذا 
عرف، أو كان ينبغي أن يعرف، بأن قواته كانت ذاهبة الرتكاب هذه اجلرائم، دون أن يتخذ التدابري 
املعقولة لوقف أو منع اجلرائم، أو رفع األمر إىل السلطات املختصة للتحقيق واملقاضاة. ويكون القائد 
غري العسكري مسؤواًل فقط إذا عرف أو جتاهل بوعي معلومات أشارت بوضوح إىل أن مرؤوسيه كانوا 
يرتكبون أو كانوا على وشك أن يرتكبوا جرمية. وجيب كذلك إثبات أن اجلرمية هلا عالقة بأنشطة تقع 

ضمن »املسؤولية والسيطرة الفعلية« للقائد غري العسكري.
عند إثبات هذه العناصر الثالثة، جتوز إدانة شخص على أساس املشاركة هذا. وارتأت كل من املحكمة 
لرواندا )ICTR(، وكلتامها  الدولية  اجلنائية  السابقة )ICTY( واملحكمة  ليوغوسالفيا  الدولية  اجلنائية 
درس مبدأ مسؤولية القادة، بأن اإلدانة استناًدا إىل مبدأ مسؤولية القادة ال تستبعد اإلدانة استناًدا إىل أسس 
أخرى للمشاركة. ولكن كقاعدة عامة، عند إدانة متهم كجاٍن رئيسي أو شريك، ال يتم إدخال أي إدانة 

حتت عنوان مسؤولية القادة أو الرؤساء.
وعند النظر يف املعىن الدقيق للنص ونطاقه، يلزم الرجوع إىل احليثيات القانونية للمحكمة اجلنائية 
الدولية ليوغوسالفيا السابقة، واملحكمة اجلنائية الدولية لرواندا )ICTR(، واملحكمة اجلنائية الدولية. 
وعند قراءة الفلسفة القانونية للمحاكم املذكورة، من اجلدير أن يؤخذ بعني االعتبار أن القوانني اليت 
ختضع هذه املحاكم هلا– املادة 7)3( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة 
)ICTY( واملادة 6)3( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا- تستخدم صياغة خمتلفة 
عن تلك املستخدمة يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الذي ميثل أساس املادة 32 من القانون 

اجلنائي النموذجي.

املادة 33: معاقبة الشريك مثل عقوبة مرتكب اجلرمية 
تسري العقوبات ذاهتا اليت تنطبق على مرتكب اجلرمية على أي شخص شارك يف جرمية مبوجب 

املواد 32-28.
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القسم 12: العقوبات

التعليق العام
ختتلف الطريقة اليت تتحدد بواسطتها العقوبة اجلنائية اختالًفا كبرًيا بني التقاليد القانونية املختلفة. فحىت 
الدول اليت تشترك يف التقليد القانوين نفسه غالًبا ما يكون لديها وسائل خمتلفة لتحديد العقوبات اجلنائية. 
ويف الواقع، حىت الدول اليت هي جزء من النظام االحتادي الفيدرايل نفسه ختتلف أحياًنا يف كيفية حتديدها 
للعقوبات. ونظًرا هلذا التباين، كان من املستحيل على واضعي القانون اجلنائي النموذجي حتديد ما هي 
املمارسة املتفق عليها بوجه عام، أو حىت ما هي املمارسة الُفضلى يف حتديد العقوبات. وهكذا، يوفر 
القانون اجلنائي النموذجي إطار العمل اخلاص به للعقوبات، وهو متأثر باملمارسات والتقاليد القانونية يف 

دول كثرية خمتلفة لكنه فريد من نوعه.
وتسمح نظم قانونية كثرية بقدر كبري من حرية التصرف يف حتديد العقوبات. وتوضح بعض هذه النظم 
األهداف من هذه العقوبات يف القانون اجلنائي كنقطة بداية قضائية. ويف بعض احلاالت لكن ليس يف مجيعها، 
يتحدد احلد األقصى للعقوبات )لكن ليس احلد األدىن للعقوبات( للجرائم الفردية. ويف هذه النظم، قد 
ينص القانون أيًضا على قيام بعض اهليئات املؤسسة مبوجب القانون هلذا اهلدف خصيًصا بوضع توجيهات 
إلصدار األحكام. وغالًبا ما يتم تأليف جلنة لألحكام لوضع إرشادات إلصدار األحكام، مث جتمع وتوزع 
بيانات جتريبية حول العقوبات ملساعدة القضاة يف حتديد العقوبات. وميكن أن تكون توجيهات إصدار 
األحكام ملزمة أو غري ملزمة. ويعمل أي نظام منوذجي لتوجيهات إصدار األحكام بالطريقة التالية: تضع 
توجيهات إصدار األحكام عقوبة افتراضية يتم احتساهبا بالرجوع إىل مصفوفة جمدولة أساسية. ويوجد على 
أحد حماور املصفوفة جرمية حمددة، مدرجة وفًقا لفداحتها. وعلى املحور اآلخر للمصفوفة يوجد »التقدير 
التارخيي اجلنائي« للشخص املدان. وتتم إضافة العديد من العوامل املشددة للوصول إىل تقدير إمجايل، مثل 
ما إذا كان للشخص املدان سجل جنائي، وما إذا كان قد استخدم سالًحا ناريًّا يف ارتكاب جرمية، وما 
إذا كانت الضحية قد تعرضت إلصابة بالغة. وفور االنتهاء من مجع العوامل املشددة، يتم حتديد النقطة اليت 
يلتقي عندها تقدير التاريخ اجلنائي مع اجلرمية املحددة اليت أدين الشخص بارتكاهبا على رسم بياين. وتسمى 
هذه النقطة احلكم االفتراضي وميكن عدم األخذ به فقط حتت »ظروف موضوعية قاهرة«. وجيادل بعض 
املعلقني بأن مزايا هذا النظام هي أنه حمدد لكنه ليس مبالًغا يف الصرامة. غري أن معلقني آخرين جيادلون بأن 

توجيهات إصدار األحكام جتحف بالتقدير القضائي وتتدخل يف دور القاضي كحكم ُمقرِّر للعقوبات. 
وخالًفا لذلك، فإن بعض النظم القانونية األخرى ال توضح األهداف من العقوبات وال تضع عقوبات 
حد أقصى لكل اجلرائم. يضاف إىل ذلك أن توجيهات إصدار األحكام ال تستخدم لتوجيه عملية حتديد 
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العقوبات. فالقضاة مينحون حرية تقدير كاملة. وميكنهم استخدام خالصات وافية للقضايا لالسترشاد 
هبا، مع النظر إىل عقوبات بعينها أصدرها قضاة آخرون يف قضايا مشاهبة. ويعمل أسلوب ذو صلة نوًعا 
ما لتحديد العقوبات على أساس »نقاط البداية« أو »السوابق« القضائية أو »التقدير القضائي املطلع«. 
ويتطلب هذا األسلوب إنشاء قاعدة بيانات باألحكام الصادرة السابقة اليت حتدد العناصر األهم يف إصدار 

األحكام. وقاعدة البيانات هذه هي نقطة بداية ينطلق القضاة منها للعمل يف حتديد العقوبات املناسبة. 
ويف بعض النظم، تقوم اهليئة التشريعية بتحديد عقوبة حد أقصى جلرمية معينة. وأقل شيوًعا من ذلك، 
قد تقوم هيئة تشريعية بتحديد عقوبات إجبارية جلرائم معينة– مثل القتل واخليانة. وتتحرك بعض النظم 
حنو إلغاء أو احلد من العقوبات اإلجبارية فيها، حيث جيادل معارضو العقوبات اإلجبارية بأن مثل هذه 
العقوبات تعسفية وال تسمح بالتقدير القضائي للظروف الفردية اخلاصة بشخص مدان بعينه أو جبرمية بعينها.
ويف تعارض حاد مع النظم سالفة الذكر، فإن بعض النظم القانونية صارمة متاًما يف منهجها لتحديد 
العقوبات، وال تتيح إال مساحة قليلة أو ال تتيح أي جمال على اإلطالق للتقدير القضائي. ويف هذه األنواع 
ا للعقوبة وفًقا للشخص املدان املحدد واجلرمية املحددة اليت ارتكبها. من النظم، توجد خاصية فردية قليلة جدًّ
ويف نقطة وسط بني تلك املناهج سالفة الذكر، هناك منهج أطلق عليه التقدير اهليكلي )انظر جملس 
أوروبا، التوصية رقم R]92[17 من جلنة وزراء الدول األعضاء املعنية بثبات األحكام، وتوصيات األستاذ 
آشوورث، الوثيقة 90[11[ PC-R-SN ]الفقرة 1[، اليت قدمت إىل اللجنة أثناء صياغة التوصية(. ويدمج 
هذا املنهج بني الثبات واملرونة، رافًضا املنهج الصارم الذي قد خيلق عدم اتساق من خالل معاملة القضايا 
املختلفة كما لو كانت على حد سواء. ووفًقا للتقدير اهليكلي، يتم النص على أهداف واضحة للعقوبات 
تقدم  أن  املشددة واملخففة، إضافة إىل متطلب  بالظروف  املبادئ اخلاصة  املحلي، وكذلك  القانون  يف 

املحكمة أسباهبا للعقوبة أو العقوبات املحددة اليت تقرر فرضها.
وكان مؤلفو القانون اجلنائي النموذجي متحفظني حيال تبين منهج تقديري بالكامل للعقوبات لثالثة 
أسباب. أواًل، أن الدول اخلارجة من الصراعات غالًبا ما تعاين من ندرة العاملني يف جمال القانون، مبن فيهم 
القضاة. واملمارسون اجلدد قد يكونون عدميي اخلربة وغري معتادين على حتديد العقوبات. لذلك فإنه من 
املفضل توفري إطار عمل يكون شاماًل وتقادميًّا بقدر اإلمكان يف القانون اجلنائي النموذجي. )وهذا ال يعين 
أن القانون اجلنائي النموذجي ال حيتوي على أي عنصر للتقدير القضائي. وسوف يناقش هذا املوضوع 
بتفصيل أكرب أدناه(. ثانًيا، فإن اجلمهور يف دولة خارجة من الصراع قد ال يثق يف نظام العدالة اجلنائية ألن 
مسؤوليه رمبا كانوا قد تورطوا يف انتهاكات حلقوق اإلنسان. عالوة على ذلك، رمبا مل يكن قضاته مستقلني 
وحمايدين وقد يكونون خضعوا للفساد. وتتطلب إعادة ترسيخ ثقة السكان املحليني يف نظام العدالة نصوًصا 
من شأهنا احلد من التقدير القضائي. ثالًثا، يلعب مبدأ الشرعية دوًرا يف حتديد كيفية التعامل مع العقوبات. 
وكان كثري من اخلرباء الذين متت استشارهتم يف جمرى صياغة القوانني قلقني من أن القانون اجلنائي النموذجي 
ينبغي أن يضع كل القواعد، واملبادئ، واإلجراءات الواجب تطبيقها يف حتديد العقوبات مبا يتفق مع مبدأ 
النموذجي. كما كان هناك قلق من أن  القانون اجلنائي  املادة 3 من  الصارم املنصوص عليه يف  الشرعية 
العقوبات الدنيا والقصوى ينبغي أن تتحدد للجرائم الواردة يف اجلزء اخلاص من القانون اجلنائي النموذجي.

إال أن املؤلفني كانوا متحفظني على وضع نظام غري مرن بالكامل حبيث ال يفسح أي جمال للتقدير 
القضائي عند حتديد العقوبات. إن التقدير القضائي أساسي إلضفاء الطابع الفردي على العقوبة وحتقيق 
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املساواة يف املعاملة بني األشخاص املدانني. وقد جيادل البعض بأن تطبيق إجراء صارم على كل األشخاص 
يضمن املساواة للجميع. غري أن املؤلفني فهموا املساواة بأهنا تعين معاملة األشخاص املدانني على حد 
سواء، أي أن األشخاص الذين لديهم ظروف تشديد وختفيف متشاهبة وارتكبوا جرائم خطرية بطريقة 

متشاهبة ينبغي التعامل معهم بطريقة متشاهبة.
وقرر املؤلفون أن يتبنوا شكاًل من التقدير املركب يسترشد القضاة فيه مبا يلي: )أ( أهداف العقوبات، 
واملبدأ األساسي، واملبادئ األخرى املرتبطة بالعقوبات، و)ب( وضع هيكل للعقوبات، و)ج( إجراء لتحديد 
العقوبات. لالطالع على مناقشة أكثر تفصياًل لكل واحد من هذه اجلوانب للنصوص اخلاصة بالعقوبة يف 
القانون اجلنائي النموذجي، يلزم الرجوع إىل النصوص الواردة أدناه والتعليقات املصاحبة هلا، اليت تفسح 

جمااًل للتقدير القضائي عند حتديد العقوبات يف إطار املنهج اهليكلي الذي مت تصميمه.
وعند النظر يف اخليارات املتاحة لدمج التقدير املركب يف القانون اجلنائي النموذجي، قرر املؤلفون 
عدم تبين التوجيهات شبه التقديرية إلصدار األحكام بسبب النقد املتزايد هلذه األنواع من التوجيهات يف 
بعض االختصاصات القضائية. وسبب آخر لعدم استخدام توجيهات إصدار األحكام يف القانون اجلنائي 
النموذجي هو أن كثرًيا منها يركز على السجن حصًرا، وهو موقف ال يدعمه مؤلفو القوانني ألسباب 
جرت مناقشتها أدناه يف التعليق على املادة 39. وأخرًيا، ميكن أن تكون توجيهات إصدار األحكام معقدة، 
ولذلك اختار مؤلفو القوانني منهًجا أكثر بساطة ومباشرة. وقد ُرفضت أيًضا فكرة وضع نقاط بداية أو 
مراجع سوابق، بسبب احتمال عدم توفر البيانات اإلحصائية يف الدول اخلارجة من الصراعات، وكذلك 

بسبب قضايا املوارد املرتبطة بإنشاء آلية جلمع البيانات وحتليلها.
عوًضا عن ذلك، يتضمن القانون اجلنائي النموذجي نصوًصا قانونية حمددة، بداًل من التوجيهات أو 
السوابق غري القانونية. وينص القسم الفرعي 1 على األحكام واخلصائص العامة للجزاءات اجلنائية املعمول 
هبا اليت جيب أخذها بعني االعتبار طوال عملية حتديد العقوبات. مث يبني القسم الفرعي 2 التقسيمات 
العامة للعقوبات من خالل بيان العقوبات املعمول هبا وفًقا للقانون اجلنائي النموذجي، مبا يف ذلك حقيقة 
تبين القانون اجلنائي النموذجي منهًجا حيدد احلد األدىن- األقصى للعقوبة لكل جرمية منفردة. مث يبني 
العقوبات. وقد مت حتويل هذا اإلجراء إىل  بتحديد  املتعلقة  الفرعي 3 خطوة خبطوة اإلجراءات  القسم 
إطار رسم بياين. يلزم الرجوع إىل امللحق 3. كذلك يلزم الرجوع إىل الفصل 11، اجلزء 7 من القانون 
النموذجي لإلجراءات اجلنائية حول حتديد العقوبات. وسوف تتقرر العقوبات خالل جلسات استماع 

منفصلة بعد املحاكمة.

اجلزء العام، القسم 12    
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القسم 12
القسم الفرعي 1: األحكام 

واخلصائص العامة للجزاءات اجلنائية 

املادة 34: ماهية العقوبة
اهلدف اجلوهري للعقوبات، إىل جانب مبادرات منع اجلرائم، هو احترام القانون وإقامة جمتمع 

عادل ومسامل وآمن، بفرض عقوبات عادلة هلا واحد أو أكثر من األهداف التالية:
    )أ(    إدانة السلوك غري القانوين.

    )ب(  ردع الشخص املدان وغريه من األشخاص عن ارتكاب جرائم.
    )ج(   فصل األشخاص املدانني عن املجتمع، عند الضرورة.

    )د(    املساعدة يف إعادة تأهيل األشخاص املدانني.
    )هـ(   توفري التعويضات عن األضرار اليت تلحق بالضحايا أو املجتمع. و

أصاب  الذي  بالضرر  واإلقرار  املدانني  األشخاص  لدى  باملسؤولية  اإلحساس  تعزيز  )و(      
           الضحايا واملجتمع.

التعليق
من الضروري أن تقوم كل دولة بالنظر يف أهداف العقوبات اجلنائية. والسؤال اجلوهري هو: ملاذا ينص 
العام والعملي. يف  الفلسفي  العقوبات؟ وهذا سؤال مهم من كال املنظورين  العدالة اجلنائية على  نظام 
ما خيص املنظور األول، من املهم أن تسعى العقوبات اجلنائية إىل حتقيق أهداف فلسفية حمددة. ففرض 
النظر يف وضع سياسة  القانون. وجيب  العقوبات جيب أن يكون وسيلة لغاية حمددة، جيب أن حيددها 

املادة 34



106

جنائية متماسكة ومتناسقة ومناقشتها علًنا يف أوساط املجتمع القانوين واملجتمع العام كليهما، مث إقرارها 
يف القانون اجلنائي. وهذه السياسة اجلنائية جيب أن تعكس البيئة املخصصة لعملها وتطبيقها وآراء السكان 
على حد سواء. ومن احليوي أيًضا أن تكون هذه السياسة نتيجة ألحباث جيدة وتتطلع إىل البحث املطرد 
والنتائج اليت تتوصل إليها السياسة اجلنائية وعلم »البانولوجي )Penology(« حول العامل. ومن منظور 
عملي، فإن وجود سياسة جنائية حمددة يعين أن القضاة ميكنهم الرجوع إىل هذه السياسة عندما ينظرون 
يف العقوبات املناسبة يف قضية معينة. وهذه السياسة تعزز قدًرا أكرب من املساواة واالنتظام يف عملية صنع 
القرار القضائي، حيث ال ميكن للقضاة أن يأخذوا بعني االعتبار فقط أية أهداف يعتربوهنا هم أنفسهم 
مهمة. ويتعني على القضاة مجيعهم الرجوع إىل جمموعة موحدة من املبادئ املعلنة للجمهور من خالل 
تضمينها القانون اجلنائي املحلي. وبينما مل ُتضّمن بعض الدول هذه األهداف يف قوانينها اجلنائية املحلية، 

فإن أغلبية الدول قد فعلت ذلك.
لألسباب املذكورة أعاله، اعترب من املناسب تضمني أهداف العقوبات يف القانون اجلنائي النموذجي. 
ومسألة األهداف املناسبة للعقوبات هي موضوع جدل ساخن. وميكن تقسيم األهداف إىل فئتني عامتني: 
على أسس أخالقية وعلى أسس نفعية. األساس األول، وهو ذو أثر رجعي بطبيعته، يستهدف معاقبة 
الثاين، وهو ذو نظرة  الذنب. واألساس  التكفري عن  أفعاله اإلجرامية ويستهدف  املدان على  الشخص 
مستقبلية بطبيعته، يتطلع بداًل من ذلك إىل أهداف نفعية عامة مثل إعادة التأهيل، والردع، والتجريد من 
القدرة )أو فصل الشخص املدان عن املجتمع ملنعه من ارتكاب املزيد من اجلرائم ضد املجتمع(. وهذان 
األساسان معترف هبما على نطاق واسع يف أنظمة قانونية خمتلفة طوال قرون من الزمن. وأساس آخر 
يعود بدوره إىل قرون وليس معترًفا به على حنو واسع النطاق بصورة مماثلة كهدف معلن للعقوبات هو 
تعويض الضحية. ومت االعتراف هبذا األساس يف األصل كجزء ال يتجزأ من إنصاف شخص ما تعويًضا 
إنه الحًقا، عندما  إال  االنتقام.  أعمال  املنازعات ومنع  ارتكب ضده، وكهدف رئيسي حلل  عن أذى 
احتكرت الدول عملية التعويض عن األخطاء ضد األفراد، مل يتم تطبيقه على نطاق واسع مماثل. وبالرغم 

من ذلك، ظل هذا األساس مكوًنا حيويًّا من مقومات حتديد العقوبات يف كثري من الدول حول العامل.
ويكشف مسح مقارن للقوانني اجلنائية حول العامل وجود صياغات خمتلفة كثرية ألهداف ومبادئ 
القانون اجلنائي، حيث تركز بعض الدول أكثر على الردع بينما تركز أخرى على اجلزاء. وتوضح املادة 
34 من القانون اجلنائي النموذجي هدفا عامًّا وأهدافا حمددة للعقوبات مًعا. واهلدف العام هو احلفاظ على 
»جمتمع عادل ومسامل وآمن.« وقد اعترب هذا النص مناسًبا على حنو خاص للدول اخلارجة من الصراعات 
اليت قد تكون تنهض من سنوات من الصراع وانعدام القانون. وفكرة العقوبات العادلة هي أيًضا جزء ال 
يتجزأ من اهلدف العام لتحديد العقوبات. فخالل الفترات اليت تعقب الصراع، وأثناء العودة إىل حكم 
القانون، من املحتم أن يصبح مفهوم العدالة جانًبا عضويًّا من عملية حتديد العقوبات اجلنائية. ومن اجلدير 
باملالحظة أن النص يشري كذلك إىل مبادرات أخرى ملنع اجلرمية، ما يشري إىل حقيقة أن العقوبات اجلنائية 

وحدها ليست قادرة على حتقيق األهداف العامة واملحددة الواردة يف املادة 34. 
وحتتوي األهداف املحددة الواردة يف املادة 34 خليًطا من األهداف األخالقية والنفعية للعقوبات. 
واهلدف األخالقي الوارد يف الفقرة )و( هو تعزيز اإلحساس باملسؤولية لدى الشخص املدان عن األذى 
املستخدمة يف  الصارمة  اجلزائية  اللغة  عن  طفيًفا  اختالًفا  خيتلف  وهو  واملجتمع.  بالضحية  أحلقه  الذي 
القوانني اجلنائية األخرى، حيث إنه يركز على املساءلة أكثر مما يركز على اجلزاء. وتتحدث الفقرة )أ( 
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كذلك عن إدانة السلوك غري القانوين، وهلذا عالقة حتديًدا بالشخص املدان )أي، إدانة لسلوكه حتديًدا( 
وله عالقة باملجتمع بعامة )أي، إدانة عامة لذلك السلوك بعينه(. وتشمل األهداف النفعية الردع، الفقرة 
)ب(، والتجريد من القدرة، الفقرة )ج(، وإعادة التأهيل، الفقرة )د(. وتتحدث الفقرة )و( كذلك عن 
اإلقرار باألذى الذي حلق باملجتمع. ويرد يف املادة 34 كذلك هدف آخر خيص إعادة تأهيل الضحية، 

اليت نوقشت أعاله. 
وكما ذكر أعاله، فإن االعتبار الرئيسي يف وضع سياسة حول العقوبات هو أن تكون متماسكة وبالتايل 
تكون أقل عرضة إلساءة االستخدام. غري أن الدول غالًبا ما ال تأخذ بعني االعتبار أن األهداف الواردة 
يف القانون املحلي قد متثل قيما متعارضة، خباصة فيما يتعلق باألسس األخالقية يف مقابل األسس النفعية 
للعقوبة. وإذا أرادت دولة أن تضمن بأن األهداف قد ترمجت إىل ممارسات عملية على حنو متماسك، 
فإهنا حباجة إىل حتديد األولويات بني تلك القيم، أو يف األقل إعالن واحدة من القيم كقيمة أمسى. وهلذا 
السبب، أضاف القانون اجلنائي النموذجي طبقة أخرى إىل أهداف العقوبات: وهي املبادئ املعمول هبا 
الواردة يف املادتني 35 و36. وحتدد املادة 35 هدفا واحًدا بعينه للعقوبات له األولوية ويطغى على ما 
عداه يف حتديد العقوبات، وهو حتديًدا مبدأ التناسب العادل بني اجلرمية واجلزاء. وسوف تتم مناقشة مبدأ 

التناسب العادل بني اجلرمية واجلزاء مبزيد من التفصيل يف التعليق على املادة 35. 
وكما ذكر أعاله، تشري املادة 34 إىل »مبادرات منع اجلرمية« لإلسهام يف األهداف الشاملة املبينة 
فيها. إن العقوبات املحددة يف القانون اجلنائي النموذجي لن حتقق بالتأكيد هذه األهداف دون استكماهلا 
مببادرات أخرى ملنع اجلرمية. على سبيل املثال، حتتاج الدول اخلارجة من الصراعات إىل قوة شرطية قوية، 
جيدة يف العاملني فيها، ومدربة جيًدا حلماية اجلمهور ولتعمل كخط الدفاع األول يف منع اجلرمية. وإىل 
جانب تبين مبادرات منع اجلرمية، قد ترغب الدول اخلارجة من الصراعات يف دراسة وسائل أخرى ملعاجلة 
السلوك اإلجرامي وبالتايل ملنعه. ومثال رئيسي على ذلك، مل يرد يف القانون اجلنائي النموذجي إال أنه 

يوصى به على نطاق واسع، هو العدالة املساعدة )التصاحلية(.
إن العدالة التصاحلية، كوسيلة مكملة لنظام العدالة اجلنائية أو كبديل للمقاضاة اجلنائية شائعة حول 
اجلنائية  السياسة  مبادرات أخرى جزًءا من  بينما متثل  التصاحلية حملية،  العدالة  مبادرات  العامل. وبعض 
الوطنية ويتم تضمينها القانون اجلنائي املحلي. ويف بعض احلاالت، قد جتري برامج العدالة التصاحلية جنًبا 
إىل جنب مع اإلجراءات اجلنائية، ويتم النظر يف نتائجها يف مرحلة حتديد العقوبات. وميكن تعريف العدالة 
التصاحلية إما من منظور العملية أو من منظور نتائجها. وتعريف األمم املتحدة لربنامج العدالة التصاحلية 
هو »أي برنامج يستخدم عمليات تصاحلية ويسعى لتحقيق نتائج تصاحلية«، وهو تعريف يشمل كال 
املفهومني )انظر الفقرة 2، املبادئ األساسية لألمم املتحدة حول استخدام برامج العدالة التصاحلية يف املسائل 
اجلنائية، وثيقة األمم املتحدة رقم E/2002/INF/2/Add.2(. والعملية التصاحلية هي أي عملية يقوم من 
خالهلا الضحية واجلاين- وحيث يكون مناسًبا غريمها من األفراد أو أعضاء املجتمع ممن تأثروا باجلرمية- 
باالشتراك النشيط مًعا يف حل املسائل النامجة عن اجلرمية، وهو ما يتم بصفة عامة مبساعدة وسيط. وقد 
تشمل العمليات التصاحلية التوسط، واملصاحلة، وعقد االجتماعات، ودوائر إصدار األحكام )انظر الفقرة 
3، املبادئ األساسية لألمم املتحدة حول استخدام برامج العدالة التصاحلية يف املسائل اجلنائية(. والنتيجة 
التصاحلية، كما ذكر يف تعريف برنامج العدالة التصاحلية هي »اتفاق يتم التوصل إليه نتيجة لعملية العدالة 
التصاحلية. وتشمل نتائج العدالة التصاحلية استجابات وبرامج مثل التعويض، ورد األشياء إىل أصحاهبا، 
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وخدمة املجتمع، اهلادفة إىل تلبية االحتياجات الفردية واجلماعية ومسؤوليات األطراف وإعادة الدمج 
بني الضحية واملجرم«. ومن الواضح من هذه التعريفات أن العدالة التصاحلية هي مسعى يركز أكثر على 
املنافع ويسعى إىل إعادة تأهيل الشخص املدان وإعادة دجمه. ومما له أمهية، أن العدالة التصاحلية تركز 

على التعويض عن الضرر الذي حلق بالضحية واملجتمع، وهذا أحد األهداف املحددة بنص املادة 34. 
 لالطالع على مناقشة أكثر تفصياًل حول استخدام برامج العدالة التصاحلية وعملها وتطويرها، يلزم 
الرجوع إىل املبادئ األساسية لألمم املتحدة حول استخدام برامج العدالة التصاحلية يف املسائل اجلنائية. 
يلزم كذلك الرجوع إىل تقرير األمني العام لألمم املتحدة حول العدالة التصاحلية )وثيقة األمم املتحدة 
E/CN.15/2002/5/Add.1(. وجيري حاليًّا الكثري من العمل داخل نظام األمم املتحدة وخارجه بشأن 
العدالة التصاحلية. ففي إطار نظام األمم املتحدة، يشمل العمل »جمموعة اخلرباء حول العدالة التصاحلية«، 
وينبغي على أي دولة تفكر يف تنفيذ آليات للعدالة التصاحلية أن تتجه إليها. ويف خارج إطار نظام األمم 
www.cpcal- ا )انظر موقع  املتحدة، قد يكون عمل »اجلماعة العاملة حول العدالة التصاحلية« مفيًدا جدًّ

.)liance.org

املادة 35: املبدأ اجلوهري
جيب أن تكون العقوبة متناسبة مع خطورة اجلرمية ودرجة مسؤولية الشخص املدان.

التعليق
املنصوص  املبدأ اجلوهري  فإن  أعاله،  العقوبات  أهداف  النظر عن توضيح  أعاله، وبصرف  كما ذكر 
عليه يف املادة 35 يطغى على أو َيُجبُّ ما عداه من مبادئ يف حتديد العقوبة املناسبة. ودون وجود مبدأ 
جوهري واحد للعقوبات، سوف يترك القضاة تقدير العقوبات استناًدا إىل مبادئ عقوبات غالًبا ما تتسم 
بالتضارب، ما ميكن أن ينتج عنه معاملة غري متساوية لألشخاص املدانني. إن توصية جلنة وزراء جملس 
أوروبا رقم92( 17(R إىل الدول األعضاء حول انتظام إصدار األحكام )الفقرة أ3(، وتوصيات األستاذ/ 
آشوورث، وثيقة 90(11(PC-R-SN )الفقرة أ1(، اليت قدمت للَـّجنة أثناء صياغة التوصية، توصي بوجوب 
إعالن هدف رئيسي للحكم. وقد مت اإلفصاح عن هذا املبدأ يف املادة 35، وهو معروف بصفة عامة مببدأ 
استحقاق اجلزاء، حيث يتم حتديد العقوبة املناسبة بالتناسب مع خطورة اجلرمية )أو الضرر الناتج عنها(، 
ودرجة مسؤولية الشخص املدان أو استحقاقه اللوم. وجيري حاليًّا دمج مبدأ استحقاق اجلزاء يف القانون 
املحلي يف كثري من الدول اليت قامت بإصالحات لقوانينها املحلية اخلاصة بالعقوبات. ويعتقد بعض دعاة 
مبدأ استحقاق اجلزاء أن العوامل النفعية األخرى جيب عدم النظر فيها باالشتراك معه، غري أن مؤلفي 
القانون اجلنائي النموذجي مل يتفقوا متاًما مع هذا الرأي، وارتأوا أنه جيب أن تؤخذ بعني االعتبار اعتبارات 
ثانوية أخرى، وإن بدرجة أقل. فخطورة اجلرمية ودرجة املسؤولية جيب أن تفسرا باالشتراك مع مبادئ 
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أخرى تتعلق بالعقوبات مبينة يف املادة 36. ويتطلب أحد هذه املبادئ األخرى الذي يرد ذكره يف املادة 
36 )أ( أن تنظر املحكمة إىل الظروف املشددة أو املخففة للعقوبة عند حتديد العقوبة. ويضيف هذا املبدأ 
وما يتطلبه بعًدا إضافيًّا إىل حيثيات املحكمة ويضفي صفة فردية أكرب على العقوبة على أساس الظروف 
الفردية للشخص املدان. كما أن الظروف املخففة للعقوبة والظروف املشددة للعقوبة املنصوص عليها يف 

املادة 51 ترتبط أيًضا خبطورة اجلرمية وخطورة املسؤولية اجلنائية للشخص املدان. 
وال يتطلب مبدأ استحقاق اجلزاء فقط أن تنظر املحكمة يف خطورة اجلرمية ودرجة مسؤولية الشخص 
املدان والعوامل الفردية املخففة واملشددة للعقوبة، لكن يتطلب كذلك أن يكون جمال العقوبة املطبقة متناسًبا مع 
مستوى خطورة اجلرمية، مبعىن أنه جيب تصنيف اجلرائم حسب خطورهتا. وتتناول املادة 38 هذه املسألة وجتري 
مناقشتها باستفاضة يف التعليق املصاحب هلا. ويتطلب مبدأ استحقاق اجلزاء أيًضا أن تتناسب العقوبة الفردية 
للشخص املدان مع اجلرائم األخرى اليت تتسم بطبيعة خطرية مشاهبة. وتناقش املادة 36)ب( هذه املسألة الثانية.
ومثة مسألة أخرية تنشأ وهلا صلة مببدأ استحقاق اجلزاء حول ما إذا كان جيب أو ال جيب أن تؤخذ بعني 
االعتبار أي إدانات سابقة أثناء حتديد املحكمة للعقوبة. وترى وجهة نظر يف مبدأ استحقاق اجلزاء أنه ال ميكن 
النظر بأي شكل يف اإلدانات السابقة، ألن الشخص قد أدين فعاًل باجلرمية األخرى، وجيب أن تبدأ املحكمة جمدًدا 
يف تنظيم عقوبة جديدة تستند فقط إىل العوامل املبينة يف املادة 35. ومع ذلك، فإن دواًل كثرية تنص قوانينها على 
مبدأ استحقاق اجلزاء يف حتديد العقوبات جتيز النظر يف العقوبات السابقة باعتبارها عوامل مشددة، وبذلك تفترق 
نوًعا ما عن املبدأ »املجرد« الستحقاق اجلزاء. ومتثل مسألة النظر أو عدم النظر يف العقوبات السابقة كعوامل 
مشددة للعقوبة نقطة خالف رئيسية بني مبدأ استحقاق اجلزاء ومبدأ احلد من اجلرائم، الذي يقتضي إخضاع 
األفراد ممن يرتكبون جرائم متعددة )الَعود( لعقوبات أشد باملقارنة مع األشخاص الذين يرتكبون اجلرائم ألول 
مرة. ويتبع القانون اجلنائي النموذجي هنج الكثري من الدول اليت تسمح بالنظر إىل »ُمعاودة اإلجرام« كعامل 

مشدد للعقوبة مبوجب املادة 51)2()م(. يلزم الرجوع إىل املادة 51 والتعليق املصاحب هلا. 

املادة 36: املبادئ األخرى املتعلقة بتحديد العقوبات

باإلضافة إىل املبادئ املذكورة يف املادتني 34 و35، جيب على أي حمكمة تفرض عقوبة على شخص 
ما أن تأخذ أيًضا بعني االعتبار املبادئ التالية: 

    )أ(    جيب تشديد العقوبة أو ختفيفها حسب أية ظروف ذات صلة مشددة للعقوبة أو خمففة هلا. 
          جيب أن تكون العقوبة مماثلة للعقوبات اليت مت فرضها على أشخاص مدانني مشاهبني على

         جرائم مشاهبة ارتكبت يف ظروف مشاهبة.
    )ب(   جيب النظر يف كل اجلزاءات املتاحة مبوجب القانون اجلنائي النموذجي، عدا السجن، 

            اليت تكون معقولة حسب الظروف بالنسبة لكل األشخاص املدانني. 
    )ج(    جيب عدم حرمان الشخص املدان من حريته إذا كانت الظروف جتيز فرض جزاءات 

            مناسبة أقل قيوًدا. و
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     )د(    عندما يتم فرض عقوبة مشتركة على شخص مدان جبرميتني أو أكثر مبوجب املادة 52 
تقتضيه  مما  أكثر  قاسية  أو  طويلة  املشتركة  العقوبة  تكون  أال  جيب   ،53 املادة  أو          

            األصول القانونية. 

التعليق
تنص املادة 36 على عدد من االعتبارات الثانوية اليت جيب أخذها بعني االعتبار إىل جانب املبدأ اجلوهري 

طبًقا للمادة 35. 

الفقرة )أ(: كما ذكر يف التعليق على املادة 35، باإلضافة إىل املبدأ اجلوهري، جيب حتًما على املحكمة 
أن تنظر يف الظروف الفردية للشخص املدان. وهذه العملية قد تعمل يف مصلحة الشخص املدان )مبعىن 
ختفيض شدة عقوبته(، أو ضد الشخص املدان )مبعىن زيادة شدة عقوبته(. يلزم الرجوع إىل املادة 35 

والتعليق املصاحب هلا لالطالع على مناقشة تفصيلية أكثر حول العوامل املشددة واملخففة للعقوبة. 

الفقرة )ب(: وذكرت أيًضا يف التعليق على املادة 35 حقيقة أن مبدأ استحقاق اجلزاء يتطلب من املحكمة 
أن تنظر يف خطورة الفعل اجلنائي للشخص املدان من حيث صلته بأفعال ذات طبيعة خطرية مشاهبة. 
وهذا املبدأ موضح يف الفقرة )ب(. كيف يتم تطبيق هذا املبدأ على وجه التحديد؟ أنشأت بعض الدول 
هيئات أو جلاًنا خاصة بإصدار األحكام تقوم بأحباث جتريبية على العقوبات الصادرة يف قضايا خمتلفة. 
بصفة أساسية، تقوم هذه اهليئات بتجميع القضايا يف جمموعات حسب تشاهبها، وُتَحّللها، وتوزع النتائج 
على القضاة يف الدولة. ويف حاالت أخرى، يتم وضع خالصة للقضية. وتصوغ بعض االختصاصات 
القضائية أدّلة )مجع دليل( للقضاة ليسترشدوا هبا يف حتديد العقوبات، وبصفة عامة، يتم كذلك تزويد 
القضاة بأرقام إحصائية حول العقوبات. وتستخدم بعض االختصاصات القضائية دورات تدريبية لضمان 

االنتظام يف حتديد العقوبات. 

الفقرة )ج(: تتناول هذه الفقرة مبدأ الضبط القضائي، وهو مبدأ شائع يف قوانني العقوبات اليت مت إصالحها 
حديًثا يف كثري من الدول. وهو يتطلب أن تستخدم عقوبة السجن فقط كمالذ أخري، آخذة بعني االعتبار 
ارتباًطا وثيًقا  القضائي  الضبط  العقوبات ومبادئها وأية عوامل خمففة أو مشددة. ويرتبط مبدأ  أهداف 
مببدأ التناسبية، إذ يتطلب من القاضي أن يتقصى بدائل السجن. وتشمل هذه البدائل يف القانون اجلنائي 
النموذجي العقوبات التبعية الواردة يف املواد 55-57. وقد تعتمد دولة معينة خارجة من الصراع على 
آليات العدالة التصاحلية بداًل من السجن. إن استخدام الضبط القضائي كما هو موضح يف الفقرة )ج( 

ال ينص فقط على التناسبية، لكنه خيفف أيًضا من وطأة مبدأ استحقاق اجلزاء. 
ويف هذه الفقرة، فإن استخدام مصطلح »جزاءات« بدال من »عقوبات«، مبعىن العقوبات اليت ينص 
عليها القانون اجلنائي النموذجي، هو استخدام مقصود، لكونه ينظر يف تدابري وجزاءات أخرى خارج 
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القانون اجلنائي النموذجي. وميكن هلذه التدابري أن تشمل نتائج العدالة التصاحلية. يلزم الرجوع إىل التعليق 
العام على القسم 12 من اجلزء العام من القانون اجلنائي النموذجي، الذي يناقش نتائج العدالة التصاحلية 

بتفصيل أكثر. 
وجيب أيًضا اعتبار بعض املسائل العملية اليت تتعلق بالسجن كعقوبة حمتملة. ويف دولة خارجة من 
الصراع، عادة ما تكون السجون إما قد دمرت أو تكتظ أكثر من طاقتها بالزنالء يف دول متداعية. والنتيجة 
عادة هي عدم وجود مساحة كافية الستيعاب األشخاص املدانني. واألنظمة اليت تعتمد كثرًيا على السجن 
كعقوبة للجرائم، كما هو احلال يف كثري من الدول اخلارجة من الصراعات. تواجه مشاكل كبرية يف حماولة 
إجياد موارد لبناء السجون أو حتديثها، ولضمان أن ُيعاَمل األشخاص املدانون معاملة إنسانية مبا يتفق مع 
معايري حقوق اإلنسان الدولية. ملزيد من التفصيل حول هذه املسائل، يرجى الرجوع إىل قانون التوقيف 

النموذجي والتعليقات املصاحبة له. إن دواًل كثرية تتحول اآلن إىل بدائل السجن. 

الفقرة )د(: الفقرة )د( على غرار الفقرة )ج( تدخل متطلب التناسبية والضبط على املحكمة لتحديد 
العقوبة. وتتطلب الفقرة )د( أن يقتصر فرض احلرمان من احلرية فقط عندما تكون اإلجراءات األقل تقييًدا 
غري مناسبة. وخالًفا للفقرة )ج(، تسري الفقرة )د( على كل حاالت احلرمان من احلرية وهكذا ميكن 
تطبيقها ليس فقط على السجن لكن على العقوبات البديلة أيًضا مثل اإلفراج املشروط. واستخدام مصطلح 
جزاءات بداًل من عقوبات يف هذه الفقرة مقصود لكونه يستشرف تدابري وعقوبات أخرى خارج القانون 
اجلنائي النموذجي. وهكذا، على سبيل املثال، متكنت الفقرة )د( من تضمني القانون اجلنائي النموذجي ليس 
فقط العقوبات األخرى غري السجن بل أيًضا بدائل العدالة التصاحلية. يلزم الرجوع إىل التعليق العام على 
القسم 12 من اجلزء العام للقانون اجلنائي النموذجي، الذي يناقش نتائج العدالة التصاحلية بتفصيل أكثر.

الفقرة )ه�(: هلذه الفقرة صلة فقط عندما جتري حماكمة شخص على جرائم متعددة أو عندما يتبني أنه 
مسؤول جنائيًّا عن جرمية ما خالل تنفيذ إحدى العقوبات. يلزم قراءة هذه الفقرة يف ضوء املادتني 52 

و53. ملزيد من مناقشة هذه املسألة، يلزم الرجوع إىل هاتني املادتني والتعليقات املصاحبة هلما. 
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القسم 12
القسم الفرعي 2: التقسيمات العامة للعقوبات 

املادة 37: أنواع العقوبات اجلنائية 
1.     ينص القانون اجلنائي النموذجي على العقوبات التالية: 

        )أ( العقوبات األصلية.
       )ب( العقوبات التبعية. و
       )ج( العقوبات التكميلية.

2.     العقوبات اخلاصة بالشخصيات االعتبارية يتناوهلا القسم 12.
3.     العقوبات اخلاصة باألحداث يتناوهلا القسم 14 على حنو منفصل عن العقوبات الواردة يف 

       القسم 12.

التعليق
الفقرة 1: ختتلف ممارسات الدول- حسبما نوقشت يف التعليق العام على هذا القسم- اختالًفا كبرًيا فيما 
خيص العقوبات املعمول هبا. وحيث إن القانون اجلنائي النموذجي قد اعتمد منهج التقدير اهليكلي )الذي 
نوقش يف التعليق اخلاص بالقسم 12 من اجلزء العام من القانون اجلنائي النموذجي(، فإنه أمر ال بد منه أن 
يتم وضع جمموعة من العقوبات للعمل هبا. ويف وقت الحق، يضع القانون اجلنائي النموذجي بعد ذلك 
منهًجا هيكليًّا لتحديد العقوبة املناسبة. عالوة على ذلك، يتضمن القانون اجلنائي النموذجي نصوًصا حول 

العالقة بني العقوبات األصلية وبني العقوبات التبعية وبني العقوبات التكميلية.
وقد ال تكون مصطلحات العقوبات األصلية، والعقوبات التبعية، والعقوبات التكميلية مألوفة لدى 
بعض الناس، بالرغم من أن املصطلحات املرادفة هلا )مثل، رئيسية، وبديلة، وإضافية( مستخدمة يف 
أنظمتهم القانونية. وبينما قد ختتلف جمموعات املصطلحات– واإلجراءات املتبعة لتحديد العقوبات– 
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فإن العقوبات املحددة يف القانون اجلنائي النموذجي هي عقوبات مشتركة حول العامل. وتعرِّف املادة 
38، الواردة أدناه، العقوبة األصلية، بينما تعرِّف املادة 39 العقوبات التبعية وتعرِّف املادة 40 العقوبات 

التكميلية.
مشتركة يف  الدول، هي مسة  بعض  تسمى يف  السالمة« كما  »إجراءات  أو  األمنية،  واإلجراءات 
القانون اجلنائي املحلي. وقد تشمل هذه اإلجراءات العالج اإلجباري يف مصحة نفسية والعالج اإلجباري 
لألشخاص املدمنني على الكحول أو على املخدرات. ويتم إصدار األمر باإلجراء األول عادة بعد أن يتبني 
انعدام أهلية الشخص العقلية إبان ارتكاب اجلرمية )يلزم الرجوع إىل املادة 23، »عدم األهلية العقلية«( أو 
عندما يتبني أن قدرة الشخص كانت منقوصة إبان ارتكاب اجلرمية. وهذا ليس دفاًعا يف حد ذاته لكنه 
يؤخذ بعني االعتبار كعامل خمفف يف حتديد العقوبات مبوجب املادة 51)1()أ(. ويف عدد من البيئات 
اخلارجة من الصراعات مثل كوسوفو مت إرسال األشخاص املصابني بعاهات عقلية خطرية إىل السجن 
بداًل من إرساهلم إىل مرافق عالج مستقلة بسبب عدم وجود مثل هذه املرافق. واإلجراءات األمنية اليت 
تشمل العالج اإلجباري ملدمين املخدرات أو الكحول هي أيًضا من التدابري الشائعة يف القوانني اجلنائية 
املحلية. كما أهنا واردة كالتزام دويل للدول األعضاء يف اتفاقية املؤثرات العقلية )1971(، املادة 22)1(

)ب(، ويف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية )1988(، املادة 
3)4()ب(. وال يعترب كل من العالج النفسي اإللزامي والعالج اجلربي لإلدمان على املخدرات والكحول 
إجراءين منفصلني يف القانون اجلنائي النموذجي. وبداًل من ذلك، ميكن إصدار األمر بكليهما إىل جانب 

وقف التنفيذ مبوجب املادة 55 أو مع أمر باإلفراج املشروط مبوجب املادة 57.
والسمة األخرى املتوفرة يف كثري من النظم القانونية إال أهنا غري موجودة يف القانون اجلنائي النموذجي 
هي عقوبة اإلنذار القضائي، كما يصطلح على تسميتها يف بعض النظم. ويف هذه النظم، يوجد اإلنذار 
القضائي كعقوبة قانونية. ويف النظم اليت تتميز مبجال واسع للتقدير القضائي، وبالتايل حيث ال توجد أي 
ن القاضي من إصدار إنذار قضائي، تستخدم اإلنذارات أو التحذيرات القضائية بصفة  حاجة إىل قانون ميكِّ
عامة كعقوبات أيًضا. ويعين اإلنذار أو التحذير القضائي أن القاضي ينذر شخًصا بأن سلوكه خطري لكنه 
ال يستحق عقوبة أشد، وأنه حر طليق، إال أنه يف حال ارتكاب جرمية أخرى بعد ذلك، فإن الشخص 
قد خيضع لعقوبة أشد. واالستخدام الشائع أكثر لإلنذار القضائي هو مع اجلنح، مثل تلك اجلرائم الثانوية 
اليت تقل عقوبتها القصوى عن السجن ملدة ستة أشهر. ونظًرا حلقيقة أن القانون اجلنائي النموذجي ال 
يتضمن اجلرائم الثانوية– حيث احلد األقصى ألدىن عقوبة هو السجن ملدة عام واحد– وجد أنه من غري 
املالئم تضمينه اإلنذار القضائي كعقوبة سارية. أما بالنسبة للدول اليت تطبق قانوًنا جنائًيا جديًدا بعقوبات 
أقل شدة ميكن التعامل معها باستخدام اإلنذار القضائي، فيلزم االهتمام بتضمني نص يف القانون املحلي 

كجزء من العقوبات البديلة املتاحة للمحكمة.
ويعاجل الفصل 11، اجلزء 9 من القانون النموذجي لإلجراءات القانونية إخالء السبيل املشروط، أو 
اإلفراج املشروط، الذي ال ُيعد عقوبة بقدر ما هو إجراٌء غري احتجازي الحٌق للعقوبة. يلزم الرجوع إىل 

النصوص ذات الصلة والتعليقات املصاحبة هلا.
 عندما تقوم دولة ما بإصالح قوانينها املحلية املعنية بالعقوبات، فإهنا تفحص العقوبات السابقة املوجودة 
املعمول هبا طبًقا لقوانينها. وعالوة على إضافة عقوبات جديدة، قد ترغب الدولة يف حذف عقوبات 
أخرى. على سبيل املثال، اختارت دول كثرية أثناء تعديل قوانينها املحلية إلغاء عقوبة اإلعدام كعقوبة 
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جنائية معمول هبا. كما ألغت دول أخرى بطريقة مربجمة عقوبات مثل العقوبة البدنية. والعقوبة البدنية، 
كما هي منصوص عليها يف دليل املحاكمات العادلة الصادر عن منظمة العفو الدولية )القسم 25.4(، هي 
عقوبة مادية تشمل توجيه ضربات للجسد أو تشويهه، تفرض بقرار قضائي. ومتثل العقوبة البدنية انتهاًكا 
للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان، وحتديًدا للحق يف عدم التعرض لقصاص قاٍس أو غري إنساين أو مهني. 

ملزيد من مناقشة هذا املوضوع، يلزم الرجوع إىل القسم 25.4 من دليل املحاكمات العادلة.

الفقرة 2: يلزم الرجوع إىل املادتني 68-69 والتعليق املصاحب هلما.

الفقرة 3: بينما يوجد تداخل بني نصوص القسم 12، اخلاص بالعقوبات املطبقة على األشخاص االعتباريني، 
وبني نصوص القسم 14، يلزم قراءة القسم 14 قراءة منفصلة متاًما عن القسم 12 على أساس أن القوانني 
املطبقة على األشخاص الذين جتاوزوا سن الثامنة عشرة ال تتناسب مع التقسيمات الفريدة من نوعها اليت 

وضعت للتطبيق على األحداث. يلزم الرجوع إىل القسم 14 والتعليقات املصاحبة له.

املادة 38: العقوبات األصلية
1.    ينص القانون اجلنائي النموذجي على العقوبات األصلية التالية:

      )أ( السجن.
      )ب( السجن مدى احلياة. و

      )ج( الغرامة كعقوبة أصلية بديلة.
2.    ينص اجلزء اخلاص من القانون اجلنائي النموذجي على احلدين األدىن واألقصى ملدة السجن 

       لكل جرمية.
3.    ينص القانون اجلنائي النموذجي على احلدود الدنيا والقصوى التالية ملدد السجن:

      )أ( من عام إىل مخسة أعوام.
      )ب( من عامني إىل عشرة أعوام.

      )ج( من ثالثة أعوام إىل مخسة عشر عاًما.
      )د( من مخسة أعوام إىل عشرين عاًما. و

      )هـ( من عشرة أعوام إىل ثالثني عاًما.
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التعليق
كما هو شائع يف كثري من األنظمة، فإن العقوبات األصلية يف القانون اجلنائي النموذجي هي السجن أو 
الغرامة. ومت ختصيص جمال عقوبة حمدد لكل اجلرائم الواردة يف اجلزء اخلاص من القانون اجلنائي النموذجي، 
كما يبني النقاش أدناه. وهناك عدد صغري فقط للجرائم األكثر خطورة اليت حتمل معها العقوبة املحتملة 
بالسجن مدى احلياة. وعلى النقيض، فإن تلك اجلرائم اليت تعترب األقل خطورة بني اجلرائم اخلطرية هي 
اليت حتمل معها احتمال عقوبة أصلية بغرامة عوًضا عن السجن. وقد توجد الغرامة إما كعقوبة أصلية أو 
كعقوبة تكميلية لعقوبة أصلية أو تبعية. يلزم الرجوع إىل املادتني 50 و60 أدناه وإىل التعليقات املصاحبة هلما.

الفقرة 1: لالطالع على مناقشة كاملة حول السجن، والسجن مدى احلياة، والغرامات، يلزم الرجوع 
إىل املواد 49-51 والتعليقات املصاحبة هلا.

الفقرة 2: جرى نقاش مستفيض أثناء صياغة القوانني النموذجية حول حتديد أو عدم حتديد مدد حد 
أقصى للسجن أو حدود دنيا– قصوى ملدد السجن يف القانون اجلنائي النموذجي. وكما نوقش سابًقا، 
تسمح بعض الدول للقضاة حبرية تقدير كاملة يف حتديد عقوبة السجن لبعض اجلرائم. ويف دول أخرى، 
ال ترد إال العقوبة القصوى فقط يف القانون اجلنائي. وأحياًنا تكون هذه عقوبة قصوى إلزامية، كما 
نوقش أعاله يف التعليق على املادة 38. ويف دول غريها، يتم النص على حدين أدىن وأقصى للعقوبة. 
ورفض واضعو القانون اجلنائي النموذجي منهج العقوبة اإلجبارية بسبب افتقاره للمرونة وعجزه عن 
أخذ الظروف الفردية بعني االعتبار. وبينما فضل بعض اخلرباء الذين متت استشارهتم إبان تنقيح القانون 
اجلنائي النموذجي استخدام العقوبات القصوى فقط، فإن املنهج األكثر تفضياًل كان حتديد حدين أقصى 
وأدىن ملدة السجن لكل جرمية. وارتأى كثري من اخلرباء الذين استشريوا أن هذا املنهج حيترم على حنو 

أفضل مبدأ )nulla poena sine lege(، أي ال عقوبة إال بنص قانوين.

الفقرة 3: من أهم االنتقادات اليت وجهت إىل العقوبات القصوى أو العقوبات الدنيا- القصوى الواردة 
يف القانون هي كوهنا تعسفية وال يتفق بعضها مع بعض. على سبيل املثال، يف دولة معينة )ال يتضمن 
قانوهنا سوى العقوبات القصوى(، عقوبة السجن القصوى لالبتزاز هي ذاهتا املقررة للقتل. وهذا الوضع 
هو السائد يف كثري من الدول، والسبب فيه هو حقيقة أن العقوبات املقررة للجرائم املختلفة مل تتحدد 
يف الوقت نفسه. وعوًضا عن ذلك، تقرر الكثري من العقوبات يف القوانني اجلنائية املعاصرة قبل سنوات 
كثرية. واجلرائم األحدث، بصفة عامة، يتم حتديد عقوبات هلا غالًبا ما تكون أشد من العقوبات اليت 
خصصت هلا يف املاضي. وغالًبا ما يتم أيًضا ختصيص عقوبات للجرائم احلديثة دون الرجوع إىل العقوبات 
اليت كانت موجودة سابًقا. ودعت جلان اإلصالح القانوين يف الكثري من الدول إىل إجراء إصالح كامل 
للعقوبات املعمول هبا مع وضع نظام للتصنيف والتدرج يتوافق مع درجة خطورة اجلرمية. إن التوصية رقم 
92( 17(R الصادرة عن جلنة وزراء الدول األعضاء اخلاصة بانتظام إصدار األحكام )الفقرة ب1( والتابعة 
ملجلس أوروبا، وكذلك توصيات األستاذ أشوورث، وثيقة رقم 90(11( PC-R-SN )الفقرة 1( اليت 
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رفعت إىل اللجنة إبان صياغة التوصية )الفقرة ب1(، قد أوصت بأنه »يلزم مراجعة العقوبات القصوى 
للجرائم، وإن أمكن، العقوبات الدنيا، حبيث تؤلف تقسيمات متماسكة تعكس اخلطورة النسبية ملختلف 
أنواع اجلرائم«. ويف بعض احلاالت، اتبع املشّرع هذه النصيحة. فعند تناول إصالحات القانون يف الدول 
اخلارجة من الصراعات، ال بد أن تؤخذ يف احلسبان حقيقة أن العقوبات اجلديدة جيب أن تتالءم مع تلك 
اليت كانت موجودة سابًقا. بعض الدول اخلارجة من الصراعات ترغب يف إيالء عناية إلعادة تصنيف 

وإعادة ختصيص كاملة لنطاقات العقوبة لكل اجلرائم الواردة يف قانوهنا اجلنائي املحلي.
وفيما خيص القانون اجلنائي النموذجي، وألن كل اجلرائم صيغت يف وقت واحد، أمكن النظر إىل 
اجلزء اخلاص من القانون اجلنائي النموذجي وما يتضمنه من جرائم على حنو شامل ووضع عقوبات مترابطة 
ومتسقة تتفق مع درجة خطورة اجلرائم. أوال، مت سرد اجلرائم وترتيبها حسب درجة خطورهتا من واحد 
إىل مخسة. وكان اهلدف من هذه اخلطوة هو وضع تسلسل هرمي للجرائم وجتميع اجلرائم ذات املستوى 
الدنيا. وأنيطت مبجموعة من اخلرباء  نفسه من اخلطورة ضمن نطاق حد أدىن– أقصى واحد للعقوبة 
القانونية مهمة تصنيف خطورة خمتلف اجلرائم وكما هو متوقع،  النظم واخللفيات  املنتمني إىل خمتلف 
كانت هناك اختالفات يف اآلراء حول أي اجلرائم هي األكثر خطورة. يف حقيقة األمر، وطوال عملية 
التشاور والتدقيق، كان هناك تباين يف اآلراء حول خطورة جرائم معينة، وبالتايل حول مدى مالءمة نطاق 
العقوبات املحدد هلا. واطلع بعض اخلرباء على نصوص معينة ودهشوا كم كانت العقوبات متساهلة، بينما 
اطلع خرباء آخرون على النصوص نفسها والحظوا بأهنا كانت قاسية أكثر مما جيب. ويظهر هذا املوقف 
الطبيعة الشخصية للعقوبات وحاجة جمتمع القانون واملجتمع بعامة يف الدول اخلارجة من الصراعات إىل 

التفكري يف نظرة جمتمعاهتم ملختلف اجلرائم. 
فور االنتهاء من تصنيف اجلرائم الواردة يف القانون اجلنائي النموذجي وفًقا خلطورهتا، كانت املهمة التالية 
هي حتديد نطاقات مناسبة للعقوبات. وكان املؤلفون على دراية بأن التوصية رقم R)92( 17 الصادرة عن 
جلنة وزراء الدول األعضاء اخلاصة بانتظام إصدار األحكام )الفقرة ب2( والتابعة ملجلس أوروبا وكذلك 
توصيات األستاذ أشوورث )الفقرة ب2(، قد أوصت بأن نطاق العقوبة املنصوص عليه للجرمية جيب أال 
يكون واسًعا حبيث ال يترك إال القليل من التوجيه للمحاكم حول اخلطورة النسبية للجرمية. وقد مت حتديد 
مخسة نطاقات للعقوبات، مبينة يف الفقرة 3، وهي تعكس التصنيف ذا الدرجات اخلمس خلطورة اجلرائم.

وكما ذكر سابًقا، فإن قضية أنواع العقوبات اليت جيب إدراجها ضمن القانون املحلي، واخلطورة النسبية 
جلرائم معينة، ونطاقات العقوبة املناسبة اليت جيب ختصيصها للجرائم، إمنا هي مجيعها قضايا حساسة. وهي 
ا. إن النصوص اخلاصة بالعقوبات يف القانون اجلنائي النموذجي هي تعبري عن  كذلك قضايا شخصية جدًّ
آراء املؤلفني وآراء الكثري من اخلرباء من حول العامل ومن خمتلف النظم القانونية الذين متت استشارهتم إبان 
عملية تدقيق القانون اجلنائي النموذجي. وقد ختتار دولة خارجة من الصراع أن تعتمد نصوص القانون 
اجلنائي النموذجي، إال إهنا، بطبيعة احلال، قد تقرر بنفسها خطورة جرائم بعينها ونطاقات العقوبة املناسبة 
هلا. واألمر األهم هو اتباع عملية ومنهج سليمني ومنطقيني للبت يف هذه األمور، حبيث تكون القرارات 

اليت يتم التوصل إليها مترابطة ومنطقية.
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املادة 39: العقوبات التبعية

ينص القانون اجلنائي النموذجي على العقوبات التبعية التالية:

    )أ(    أحكام معلقة.
    )ب(  خدمة املجتمع. و
    )ج(   اإلفراج املشروط.

التعليق
تنص املادة 36)ج( أعاله على مبدأ أن كل اجلزاءات املتاحة فيما عدا السجن اليت تكون معقولة حسب 
الظروف جيب أن ينظر القاضي فيها قبل سجن أي شخص مدان. وتوفر املادة 39 سلسلة من البدائل 
للسجن. فهناك أسباب وجيهة تدعو للتفكري يف بدائل عن السجن. أحد هذه األسباب أنه ميكن محاية 
األمن والسالمة العامة يف بعض احلاالت دون اللجوء إىل السجن كعقوبة. وسبب آخر أنه ميكن حتقيق 
مبدأ استحقاق اجلزاء العادل يف بعض القضايا من خالل بدائل عن السجن. ويف الواقع، ميكن للعقوبات 
البديلة أيًضا أن ختدم مبادئ أخرى، مثل إعادة التأهيل، وتعويض املجتمع، وتعزيز اإلحساس باملسؤولية 
لدى الشخص املدان، وإقراره بالضرر الذي أحلقه باملجتمع، وهذه مجيعها موضحة يف املادة 34. عالوة 
على ذلك، قد تواجه الدول اخلارجة من الصراعات نقًصا يف عدد السجون أو يف مساحاهتا، وكذلك 
نقًصا يف العاملني واملوارد الالزمة إلدارة خدمة السجون وفًقا للمعايري اإلنسانية والدولية األساسية حلقوق 
اإلنسان. ففي رواندا، اليت تعد مثااًل متطرًفا، مت زّج ما يقارب 125.000 شخص متهمني باملشاركة يف 
عملية اإلبادة اجلماعية اليت وقعت عام 1994 يف سجون الدولة، ما خلق وضًعا ليس فقط مثرًيا للمشاكل 

من الناحية السياسية بل ال ميكن الدفاع عنه ماليًّا أيًضا.
إن دواًل كثرية، خارجة وغري خارجة من الصراعات، تقوم حاليًّا بإعادة النظر يف مناهجها للعقوبات، 
وعلى األخص اإلفراط يف استخدام عقوبة السجن، لصاحل استخدام عقوبات بديلة. وقدمت األمم املتحدة 
جمموعة من املبادئ تعرف باسم قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا غري االحتجازية )قواعد طوكيو(. 
وتنص قواعد طوكيو على أنه يتعني على الدول أن »توفر نطاًقا واسًعا من التدابري غري االحتجازية من 
الفترة السابقة للمحاكمة إىل ما بعد إصدار احلكم« )الفقرة 2.3(. كما أهنا تعلن بأنه جيب النص على 
العقوبات البديلة يف القانون )الفقرة 1-3(. يلزم الرجوع إىل القواعد، اليت تستعرض قائمة من العقوبات 
البديلة )انظر الفقرة 8.2( أطول مما هو وارد يف القانون اجلنائي النموذجي، كما أهنا توفر إرشادات كثرية 
بشأن تطبيق العقوبات البديلة. يلزم الرجوع إىل مسودة خطة النقاط العشر: من أجل ختفيض السجن اليت 

تدعو أيًضا إىل استخدام العقوبات البديلة )النقطة 6(.
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ويتعني على أي دولة خارجة من الصراع أن تدرس بصورة جادة اعتماد العقوبات البديلة، اليت تثبت 
اآلن جناحها يف جمتمعات عرب العامل. وتوضح األحباث أن عقوبات بديلة مثل برامج خدمة املجتمع أقل تكلفة 
من السجن على املدى البعيد. ناهيك عن أن مثل هذه الربامج ال ترتب مطالب على املوارد الشحيحة املتاحة 
للدول اخلارجة من الصراعات. فعلى سبيل املثال، يتطلب وضع برنامج خلدمة املجتمع تأسيس هيئة لإلشراف 
على تنفيذ الربنامج. وحتتاج الدول اخلارجة من الصراعات اليت تعتمد للمرة األوىل العقوبات التبعية أن 
توفر ما يكفي من موارد مالية وعاملني وغري ذلك من املوارد الالزمة لتسهيل تنفيذ عقوبة بعينها قبل جعلها 
نافذة بالقانون. خبالف ذلك، قد ال يتاح للقاضي أي خيار آخر سوى السجن، ما يفاقم مشاكل اكتظاظ 
السجون السابقة. ومن حسن احلظ، أن منظمات املجتمع املدين واملنظمات غري احلكومية، املحلية والدولية 

على حد سواء، غالًبا ما تعرض التمويل واملساعدة يف تأسيس برامج العقوبات البديلة.
 ويف ضوء مبدأ الضبط القضائي الوارد يف املادة 36، جيب على املحاكم أن متنح االعتبار الواجب 
واألولوية الستخدام عقوبات بديلة للسجن. ويف بعض الدول اخلارجة من الصراعات، مثل كوسوفو، 
أثبتت األحباث أنه بالرغم من إدخال العقوبات البديلة، ما زال القضاة يعتمدون على استخدام عقوبة 
السجن، ألهنم ببساطة قد اعتادوا ملدة طويلة على إصدار أحكام بالسجن، وألهنم، مثل معظم الناس، 
بطيئون يف استيعاب ممارسات جديدة. وبناًء عليه، قد يكون من الضروري توفري التعليم القضائي والتدريب 

على رفع الوعي باستخدام بدائل السجن عند تقدمي مثل تلك األحكام.
 يلزم الرجوع إىل املواد 55-57 والتعليقات املصاحبة هلا، أدناه، لالطالع على مناقشة كاملة حول 
مثل  مسائل  الصلة  ذات  املواد  نصوص  وتنّظم  املشروط.  واإلفراج  املجتمع،  وخدمة  املعلقة،  األحكام 

اإلشراف، واملدة، والشروط، وعواقب انتهاك الشروط الواردة يف أمر املحكمة.

املادة 40: العقوبات التكميلية
ينص القانون اجلنائي النموذجي على العقوبات التكميلية التالية: 

    )أ(    الغرامة.
    )ب(  مصادرة أدوات اجلرمية وأغراضها.

    )ج(  دفع تعويض للضحية.
    )د(   احلرمان من احلق يف انتخاب الشخص ملنصب عمومي.

    )ه(    احلرمان من احلق يف حيازة أو محل سالح ناري.
    )و(   حظر شغل منصب موظف عمومي.

    )ز(   حظر ممارسة مناصب إدارية أو إشرافية يف الكيانات القانونية اخلاصة. أو
    )ح(  ترحيل األجانب.
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التعليق
تنص املادتان 58 و59 من القانون اجلنائي النموذجي على أن أي عقوبة تكميلية ميكن أن تكمل إما عقوبة 
أصلية أو عقوبة تبعية )بديلة(. والعقوبات التكميلية مفيدة للقاضي ألهنا توفر له جمااًل أوسع من اخليارات 
ملتابعة األهداف الثانوية للعقوبات املبينة يف املادة 34. فبفرضه عقوبة تكميلية على شخص مدان، يستطيع 
القاضي الوفاء هبدف من العقوبات مثل تقدمي تعويضات عن األذى الذي حلق بالضحية من خالل دفع 
تعويض مايل للضحية وفًقا للفقرة )ج(. كما تلعب العقوبات التكميلية دوًرا يف محاية اجلمهور من السلوك 
اإلجرامي يف املستقبل، مما له عالقة إىل حد ما مببدأ »احلرمان من األهلية« يف العقوبات، من خالل ترحيل 
غري املواطن وفًقا للفقرة )ح(؛ وحظر ممارسة مناصب إدارية أو إشرافية يف الكيانات القانونية اخلاصة وفًقا 
للفقرة )ز( )وهذه عقوبة مناسبة إذا أدين شخص جبرمية مثل االختالس(، وحظر شغل منصب موظف 
عمومي وفًقا للفقرة )و( )وهذا مناسب إذا ارتكب موظف عمومي جرمية(، واحلرمان من حق انتخاب 
الشخص ملنصب عمومي وفًقا للفقرة )د(، واحلرمان من احلق يف حيازة أو محل سالح ناري مبوجب 
الفقرة )هـ(. وأخرًيا، ميكن استخدام العقوبات التكميلية إىل جانب العقوبات األصلية والعقوبات التبعية 
لتعزيز اإلحساس باملسؤولية لدى الشخص املدان، على سبيل املثال، من خالل فرض غرامات مبوجب 

الفقرة )أ( ومصادرة أدوات اجلرمية وأغراضها مبوجب الفقرة )و(.
يلزم تطبيق الفقرة )ح( مع األخذ بعني االعتبار املعايري الدولية األساسية حلقوق اإلنسان، وخباصة 
حظر الترحيل إىل دولة ميكن أن يتعرض فيها الشخص النتهاك حقه يف احلياة أو للتعذيب أو غري ذلك 
من ضروب املعاملة أو القصاص القاسي أو غري اإلنساين أو املهني، أو يتعرض إىل غري ذلك من انتهاكات 

حقوق اإلنسان اليت ال ميكن إصالح نتائجها.
للعقوبات  كاملة  مناقشة  على  لالطالع  هلا  املصاحبة  والتعليقات   67-60 املواد  إىل  الرجوع  يلزم 

التكميلية املبينة يف املادة 40.
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القسم 12
القسم الفرعي 3: اإلجراءات
 املتعلقة بتحديد العقوبات

التعليق العام
العقوبات  نطاق  عن  فضاًل  العقوبات،  لتحديد  هبا  املعمول  واملبادئ  األهداف  ومناقشة  أعاله سرد  مت 
املنصوص عليها يف القانون اجلنائي النموذجي وطبيعتها. أما هذا القسم، فهو يتناول اإلجراء الذي يتم 
من خالله حتديد العقوبة يف ضوء أهداف العقوبات ومبادئها، ويف ضوء تلك العقوبات اليت يقرها القانون 

اجلنائي النموذجي.
ويتتبع القسم الفرعي طريقة التفكري اليت جيب اتباعها لتحديد العقوبة الواجب فرضها على شخص 
مدان. لقد متت صياغة هذا القسم الفرعي بطريقة توجه القاضي على حنو متسلسل من خالل العوامل 
واالعتبارات املتعددة اليت يلزم أخذها بعني االعتبار قبل التوصل إىل قرار بالعقوبة النهائية. للوهلة األوىل، 
قد يبدو هذا اإلجراء غري مألوف إىل حد ما، إال إنه يف واقع األمر يقدم أكثر الطرق مباشرة لتطبيق 
النصوص ذات العالقة يف القانون اجلنائي النموذجي. ويسرد اإلجراء كافة اخلطوات املمكنة اليت ميكن 
للمحكمة اختاذها إبان نظرها يف القضايا اخلاصة جبرائم مبوجب القانون اجلنائي النموذجي. وبعض هذه 

اخلطوات فقط هي اليت يلزم اتباعها يف أي قضية منفردة.
مىت ميكن  الرسم  هذا  ويوضح  بياين.  رسم  إطار  واإلجراءات يف  النصوص  إنتاج  إعادة  وقد متت 

للمحكمة جتاوز خطوة بعينها. يلزم الرجوع يف هذا الشأن إىل امللحق 3.

املادة 41: اإلجراء العام لتحديد العقوبة املناسبة

1.    يتعني على املحكمة أن تقرر مدى مالءمة عقوبة بعينها يف ضوء املبدأ اجلوهري املنصوص 
       عليه يف املادة 35 واملبادئ العامة املنصوص عليها يف املادة 36.
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2.    جيب على املحكمة أن تلتزم باإلجراءات التالية:
       )أ(    يف كل القضايا، يتعني على املحكمة أوال أن تنظر يف احلدين األدىن واألقصى للعقوبة 
                 املنصوص عليهما يف القانون اجلنائي النموذجي للجرمية املحددة اليت تنظرها واليت ثبتت 

             مسؤولية الشخص املدان جنائيًّا عنها.
إىل  تدعو  أسباب  هناك  كانت  إذا  ما  تقييم  املحكمة  على  يتعني  القضايا،  )ب( يف كل       
أو بتخفيض  املطبقة  للعقوبة  بزيادة احلد األقصى  إما  املناسبة،  العقوبة             تعديل نطاق 

             العقوبة الدنيا املطبقة حسبما هي مقررة يف املواد 47-43.
       )ج(   يف قضية ذات صلة يكون فيها شخص مداًنا بالشروع يف ارتكاب جرمية، يتعني على 

             املحكمة تعديل نطاق العقوبة وفًقا للمادة 48.
     )د(  يف قضية ذات صلة يكون فيها السجن املؤبد عقوبة اختيارية، جيب على املحكمة 

             تقدير مدى مالءمة السجن املؤبد يف ضوء املادة 49.
تثبت  اليت  للجرمية  اختيارية  أصلية  عقوبة  الغرامة  فيها  تكون  صلة  ذات  قضية  يف  )هـ(        
مالءمة  مدى  تقدير  املحكمة  على  جيب  عنها،  املدان  للشخص  اجلنائية  املسؤولية           

             فرض غرامة حسب نصوص املادة 50.
اليت جيب  املناسبة  السجن  مدة  تقدير  عندئذ  القضايا  كل  يف  املحكمة  على  يتعني  )و(        
           فرضها، ضمن إطار نطاق العقوبة املعمول به. وهي حني تفعل ذلك، يتعني عليها 

             أن تأخذ بعني االعتبار العوامل املشددة واملخففة املنصوص عليها يف املادة 51.
       )ز(   عندما يكون شخص قد أدين جبرميتني أو أكثر أو عندما يكون شخص مداًنا جبرمية 
              بينما ما زال خيضع لتنفيذ عقوبة أخرى، جيب على املحكمة أن تقرر عقوبة مشتركة 

              مبوجب املادتني 52 و53.
       )ح(  يف القضايا ذات الصلة، وفور حتديد مدة سجن وفًقا للفقرة )ز(، جيب على املحكمة 
املادة 54 تقدير ما إذا كان مناسًبا فرض عقوبة بديلة عن عقوبة السجن             مبوجب 

             مبوجب املواد 54-57. و
     )ط(  يف كل القضايا، ومبجرد أن تقرر املحكمة عقوبة أصلية مناسبة بالسجن املؤبد أو 
             السجن أو عقوبة تبعية، جيب على املحكمة أن تقدر ما إذا كان من املناسب فرض 

             عقوبات تكميلية مبوجب املواد 67-58. 
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التعليق
إن جوهر اإلجراء املنصوص عليه يف املادة 41 هو أن ينظر القاضي أواًل يف نطاق العقوبة املناسبة 
املنصوص عليها يف القانون اجلنائي النموذجي، مث يفكر يف أي تعديالت ميكن إجراؤها على ذلك 
النطاق. وفور حتديد النطاق املناسب، يقوم القاضي بتحديد العقوبة املناسبة ضمن هذا النطاق يف 
النموذجي،  للقانون اجلنائي  أنه طبًقا  ا مالحظة  ضوء الظروف املشددة واملخففة. ومن املهم جدًّ
فإنه يتم فرض عقوبة أصلية )تكون السجن بصفة عامة( على الشخص املدان قبل أن يتم حتويلها 
إىل عقوبة تبعية. وميكن استخدام عقوبة تبعية فقط إذا مت احلكم على الشخص بالسجن ملدة تقل 
عن ثالث سنوات. وبناًء عليه، مثاًل، إذا قام س بارتكاب جرمية سرقة بسيطة وحصل على عقوبة 
بالسجن ملدة سنة واحدة كعقوبة أصلية، فإنه يستحق عقوبة تبعية. ويقوم القاضي، حيث يكون 
ذلك مناسًبا، بتحديد عقوبة تبعية كما هو منصوص عليه يف القانون اجلنائي النموذجي. وتظهر 
أمهية حتديد العقوبة األصلية األوىل يف حال عدم التزام الشخص بشروط العقوبة التبعية. ففي هذه 
احلالة، قد خيضع للعقوبة األصلية األوىل منذ بدايتها. ومبجرد حتديد عقوبة تبعية، أو حتديد عقوبة 
أصلية لعدم توفر أي خيار لتحديد عقوبة تبعية )أي، حيث تكون عقوبة أصلية بالسجن ملدة تزيد 
عن ثالث سنوات قد فرضت على الشخص(، جيوز للمحكمة عندئذ أن تنظر يف ما إذا كانت 

عقوبة تكميلية مستحقة أيًضا.
كما ذكر أعاله يف التعليق العام على القسم 12 من اجلزء العام من القانون اجلنائي النموذجي، 
ال ينص القانون اجلنائي النموذجي على برامج العدالة اإلصالحية. إال أنه فور بدء سريان برامج 
العدالة اإلصالحية يف دولة ما، يلزم أخذها بعني االعتبار عند حتديد العقوبة. ويف بعض القضايا، قد 
متثل تلك الربامج عامل ختفيف فقط، حيث إنه ليس هلا أي أثر قانوين ملزم. وبالرغم من ذلك، يف 
بعض االختصاصات القضائية األخرى، فإن استكمال برنامج العدالة اإلصالحية بنجاح قد يبطل 

عقوبة السجن و/أو عقوبات تبعية.

الفقرة 1: طوال فترة عملية حتديد العقوبة، جيب أن يؤخذ بعني االعتبار املبدأ اجلوهري املنصوص 
عليه يف املادة 35 واملبادئ املنصوص عليها يف املادة 36. وكما ذكر يف كل التعليقات على هذا 

القسم، ميكن النظر أيًضا يف أهداف العقوبات، لكن فقط مبا يتفق مع املادة 35. 

الفقرة 2 )أ(: يف هذه املرحلة، ال بد للقاضي من النظر يف اجلرمية املحددة اليت أدين املتهم بسببها. يلزم 
الرجوع إىل اجلزء اخلاص من القانون اجلنائي النموذجي. وميثل هذا النطاق للحد األدىن- األقصى 

نقطة البداية للتحديد القضائي للعقوبة املناسبة.
الفقرة 2)ب(: تنص املواد 44-46 من القانون اجلنائي النموذجي على عدد من العوامل العامة املشددة 
اليت تعمل على تشديد نطاق العقوبة املعمول هبا للجرمية، وباألخص، يف حال ارتكاب اجلرمية كجزء من 
عصابة للجرمية املنظمة )املادة 44(، أو إذا كانت أفعال الشخص املدان متت بدافع الكراهية )املادة 45(، 
أو حينما يكون الشخص املدان قد ارتكب اجلرمية بصفته موظًفا عموميًّا )املادة 46(. يف كل حالة من 
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هذه احلاالت، عند استيفاء معايري كل مادة بعينها، جيوز للقاضي تشديد احلد األقصى للعقوبة املعمول هبا 
مبا يوازي نصف العقوبة األصلية. يلزم الرجوع إىل املواد 44 - 46 والتعليقات املصاحبة هلا.

وفًقا للجزء اخلاص من القانون اجلنائي النموذجي، هناك عدد من العوامل املشددة اليت قد يكون 
هلا تأثري العوامل العامة ذاته يف تشديد نطاق العقوبة املعمول هبا جلرمية معينة. يلزم الرجوع إىل املادة 43 

والتعليق املصاحب هلا.
إن العوامل املشددة الواردة يف اجلزء العام ويف اجلزء اخلاص من القانون اجلنائي النموذجي اليت مت 
تناوهلا توًّا جتري دراستها على حنو منفصل عن تلك الظروف املشددة املنصوص عليها يف املادة 51)1(، 
بالرغم من احتمال وجود بعض التداخل فيما خيص املؤهِّل لكل منها. تعمل العوامل املشددة املنصوص 
عليها يف املادة 51)1( على زيادة نطاق العقوبة، يف مقابل املدة املنفصلة للعقوبة املنصوص عليها ضمن 
النطاق املحدد. والعوامل املشددة اليت تعمل على زيادة مدة العقوبة اليت يتم حتديدها يتم حبثها يف مرحلة 
الحقة من عملية حتديد العقوبة. وهي منصوص عليها يف املادة 51 ويتم شرحها على حنو أكثر تفصياًل 

يف التعليق املصاحب هلا.
يف حال ختفيف العقوبات، تنص املادة 47 على أنه »يف ظل وجود ظروف خمففة خاصة«، ميكن 
للمحكمة ختفيض املدة الدنيا للسجن. وخالًفا للوضع اخلاص بزيادة نطاقات العقوبة، فإنه يوجد تداخل 
بني عوامل التخفيف اليت يتم أخذها بعني االعتبار يف مقابل ختفيض نطاق العقوبة وختفيض املدة املحددة 
للعقوبة ضمن نطاق حمدد. عند تقرير ما إذا كان جيب تعديل احلد األدىن للعقوبة، جيب على املحكمة أن 
تضع يف اعتبارها العوامل الواردة يف املادة 51)1(. يف هذه املرحلة، ميكن للمحكمة أن تعلن، على سبيل 
املثال، أنه جيب تعديل نطاق سنة واحدة إىل مخس سنوات للعقوبة وأن احلد األدىن اجلديد للعقوبة جيب 
أن يكون ثالثة أشهر. بعد ذلك تواصل املحكمة حتديدها للعقوبة املناسبة ضمن هذا النطاق وفًقا ملا هو 
منصوص عليه يف الفقرات اخلاصة بالتقاضي. وتتم مناقشة األسباب واإلجراءات لتخفيض نطاق العقوبة 

على هذا النحو مبزيد من التفصيل يف التعليق على املادة 51.

الفقرة 2)ج(: عند إدانة شخص بالشروع يف ارتكاب جرمية، جيوز- مبوجب املادة -48 ختفيض نطاق 
العقوبة إىل النصف. وهكذا، على سبيل املثال، إذا اعترب شخص ما مسؤواًل جنائيًّا عن الشروع يف ارتكاب 
جرمية تكون عقوبتها الدنيا السجن سنة واحدة وعقوبتها القصوى السجن مخس سنوات، ميكن تعديل 
نطاق العقوبة إىل ستة أشهر كحد أدىن، وإىل سنتني ونصف السنة كحد أقصى. يلزم الرجوع إىل املادة 

48 والتعليق املصاحب هلا.

الفقرة 2)د(: تسري الفقرة 2)د( فقط على العدد املحدود للجرائم اليت تكون عقوبة السجن املؤبد فيها 
اختيارية، وهي حتديًدا، اإلبادة اجلماعية )املادة 86(، واجلرائم ضد اإلنسانية )املادة 87(، وجرائم احلرب 
)املادة 88(، والقتل غري املشروع )املادة 89(، أو حينما يدان الشخص يف ثالث جرائم أو أكثر تتراوح 

العقوبة املحتملة هلا من مخسة إىل عشرين عاًما سجًنا )املادة 52(.
وعلى املحكمة أن تراعي مدى مالءمة السجن املؤبد باعتباره العقوبة األصلية وفًقا حلدود هذه العقوبة 

طبًقا للمادة 49. يلزم الرجوع إىل املادة 49 والتعليق املصاحب هلا. 
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الفقرة 2)ه�(: تسري الفقرة 2)هـ( فقط على عدد حمدود من اجلرائم اليت حتمل عقوبة السجن من 
سنة واحدة إىل مخس سنوات، مثل االعتداء )املادة 90(، والتهديد بالقتل أو إحلاق ضرر جسيم )املادة 
93(، وتفتيش الشخص أو أغراضه دون إذن )املادة 109(، وتفتيش املسكن أو العقار دون إذن )املادة 
110(، والتسجيل املرئي دون إذن )املادة 111(، وحيازة مواد إباحية متعلقة باألطفال )املادة 118(، 
والسرقة )املادة 119(، واالحتيال )املادة 126(، وحيازة وثائق مزورة )املادة 130(، واإلتالف العمدي      
)املادة 133(، وتزييف العملة )املادة 134(، وهتديد املوظفني العموميني وترويعهم )املادة 146(، والعبور 
غري املصرح به للحدود )املادة 162(، والشراء غري املشروع لألسلحة النارية أو الذخائر أو املتفجرات 
أو األسلحة )املادة 167(، واحليازة أو السيطرة أو امللكية غري املشروعة لألسلحة النارية أو الذخائر 
)املادة 169(،  النارية  املشروع لألسلحة  )املادة 168(، واالستخدام غري  األسلحة  أو  املتفجرات  أو 
وزراعة خشخاش األفيون أو شجرية الكوكا أو نبات القنب )املادة 173(، وحيازة أو شراء خمدرات 
 ،)177 )املادة  االنتخاب  ممارسة حق  ومنع   ،)176 )املادة  الشخصي  لالستعمال  عقلية  مؤثرات  أو 
وانتهاك حرية قرار الناخبني )املادة 178(، إساءة استخدام حق االنتخاب )املادة 179(، وانتهاك سرية 
االنتخاب )املادة 180(، وشراء األصوات وبيعها )املادة 181(، وتغيري األدلة أو إتالفها )املادة 189(، 
وتلفيق األدلة )املادة 190(، وتقدمي أدلة زائفة أو مزورة )املادة 191(، وشهادة الزور )املادة 192(، 
وعرقلة سري العدالة للشهود )املادة 193(، وعرقلة سري العدالة من قبل موظف قضائي أو ضابط  شرطة                  
)املادة 194(، واالمتناع عن تنفيذ أمر صادر من املحكمة )املادة 197(، وتقدمي املساعدة إىل مرتكب 
املتعاون  )املادة  بالشاهد  املتعلقة  الكاذبة  الفعل املجرم )املادة 198(، واألقوال  اجلرمية بعد ارتكاب 
199(، وفك األختام املتعلقة بتدابري احلماية وعدم اإلفصاح )املادة 200(. فيما يتعلق هبذه اجلرائم، 
يتعني على املحكمة أن تنظر يف مالءمة الغرامة كعقوبة أصلية مبا يتفق مع احلدود املوضوعة مبوجب 

املادة 50. يلزم الرجوع إىل املادة 50 والتعليق املصاحب هلا.

الفقرة 2)و(: فور االنتهاء من تنفيذ اإلجراءات املنصوص عليها يف الفقرات من 2)أ( حىت 2)هـ(، أو، 
فيما يتعلق جبرائم غري تلك الواردة يف الفقرات 2)ب( حىت 2)هـ(، وفور حتديد نطاق العقوبة وفًقا 
لإلجراء املنصوص عليه يف الفقرة 2)أ(، يتعني على املحكمة النظر يف مدة العقوبة اليت سيتم توقيعها 
على الشخص املدان ضمن النطاق املحدد للعقوبة. وعند قيامها بذلك، يتعني على املحكمة أن تضع 
يف اعتبارها املبدأ اجلوهري الستحقاق اجلزاء )الذي يشمل خطورة اجلرمية واستحقاق الشخص املدان 
للوم(، فضاًل عن مبادئ العقوبات األخرى اليت يتضمنها القانون اجلنائي النموذجي، كما هو منصوص 
عليه يف الفقرة 1 من هذه املادة، إىل جانب عوامل التشديد والتخفيف املنصوص عليها يف املادة 51. 
ويشمل مبدأ استحقاق اجلزاء ضمًنا، ويتضح كذلك صراحة يف الفقرة )ب( من املادة 36، اليت تغطي 
املبادئ األخرى املعمول هبا، حقيقة أن عقوبات متشاهبة جيب أن تفرض على أشخاص مدانني بطريق 
متشاهبة يف جرائم متشاهبة مت ارتكاهبا يف ظروف متشاهبة- مبعىن، أنه جيب احترام مبدأ املعاملة املتماثلة 
لألشخاص املدانني بطريقة متماثلة. ويناقش التعليق املصاحب للفقرة )ب( من املادة 36 كيف ميكن 
حتقيق هذا املبدأ. يلزم الرجوع إىل هذا التعليق. وخالل مرحلة حتديد العقوبة، جيب النص على تطبيق 

املبدأ املذكور بطريقة عملية.
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الفقرة 2)ز(: ترتبط هذه الفقرة فقط مبوقف يكون فيه شخص قد متت حماكمته وإدانته يف جرميتني أو 
أكثر يف الوقت نفسه، أو عندما يتم إدانة شخص على حنو منفصل عن جرمية أخرى أثناء تنفيذه للعقوبة 

األصلية. يلزم الرجوع إىل املادتني 52 و53 والتعليقني املصاحبني هلما.

الفقرة 2)ح(: فور االنتهاء من احتساب املدة املحددة للعقوبة وفًقا ملا جاء يف الفقرة 2)و(، وإن أمكن 
وفًقا ملا جاء يف الفقرة 2)ز(، يتعني على املحكمة النظر يف مالءمة اللجوء إىل عقوبات تبعية. ويتم اختاذ 
هذه اخلطوة فقط عندما يكون جمموع العقوبة جلرمية واحدة، أو العقوبة اإلمجالية جلرميتني أو أكثر مبوجب 
الفقرة 2)ز(، السجن ملدة ثالث سنوات أو أقل. يف هذه احلالة، ميكن للمحكمة النظر، مبوجب املواد 55 
و56 و57، فيما إذا كان من املالئم حتديد عقوبة احلكم املعلق أو خدمة املجتمع أو اإلفراج املشروط. 
يلزم الرجوع إىل هذه املواد والتعليقات املصاحبة هلا. أما يف حال جتاوزت مدة العقوبة املنفردة أو اإلمجالية 
ثالث سنوات، فيتعني على املحكمة النظر يف مدى مالءمة حتديد عقوبات تكميلية مبوجب الفقرة 2)ط(، 

دون النظر يف تطبيق عقوبات تبعية.

الفقرة 2)ط(: عندما تقرر املحكمة عقوبة أصلية أو عقوبة تبعية، جيوز للمحكمة استكمال 
والتعليقات  واملواد 67-60  املادتني 58 و59  إىل  الرجوع  يلزم  بعقوبات تكميلية.  العقوبة 

املصاحبة هلا.

املادة 42: تقييم احلّدين األدىن واألقصى للعقوبة
جيب على املحكمة أن تراجع النص اخلاص الوارد يف اجلزء اخلاص من القانون اجلنائي النموذجي 

حول احلدين األدىن واألقصى للعقوبة اليت تنطبق على اجلرائم اليت يُـدان شخص هبا.
 

 املادة 43: زيادة مدة احلد األقصى للعقوبة بناًء على 
عوامل التشديد الفردية املنصوص عليها يف اجلزء اخلاص 

من القانون اجلنائي النموذجي

يتعني على املحكمة الرجوع إىل النص اخلاص الوارد يف اجلزء اخلاص من القانون اجلنائي النموذجي 
للتحقق من وجود أية عوامل تشديد منفردة سارية على اجلرمية املدان هبا شخص ما.

املادة 41
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التعليق
يشتمل القانون اجلنائي النموذجي على نوعني من عوامل التشديد قد ينتج عن تطبيقهما رفع نطاق 
العقوبة املعمول هبا جلرمية معينة. والنوع األول من العوامل املشددة هو العوامل املشددة الفردية اليت 
مت تناوهلا يف املادة 43 ويف اجلزء اخلاص من القانون اجلنائي النموذجي. وتشمل العوامل املشددة 
الفردية عوامل مثل تلك الواردة يف املادة 137، أو »اجلرائم املرتبطة بتهريب املهاجرين«، اليت تعمل 
على رفع نطاق العقوبة عندما يهدد ارتكاب اجلرمية- أو من األرجح أن يهدد- حياة املهاجرين 
املعنيني أو سالمتهم، أو إذا جنمت عن ارتكاهبا معاملة غري إنسانية أو مهينة. يلزم الرجوع هبذا 
الشأن إىل التعليق املصاحب للمادة 137. وفيما يتعلق جبرائم املمتلكات، مثل السرقة واالحتيال 
واإلضرار اإلجرامي واالختالس، يتم رفع حد العقوبة يف حال ما كانت املمتلكات اليت تعرضت 
للسرقة أو لالحتيال أو لإلضرار اإلجرامي ذات »قيمة عالية.« أما فيما يتعلق جبرائم املخدرات 
أو اجلرائم املرتبطة باألسلحة النارية أو الذخائر أو األسلحة أو املتفجرات، فقد أدرجت عوامل 
التشديد املنفردة ضمن النصوص اليت ترفع احلد املعمول به للعقوبة املعمول هبا إذا أدين الشخص 
أو  النارية  األسلحة  أو  املخدرات  من  للتجارة«  قابلة  »كميات  أو  كبرية«  »بكميات  باالجتار 
الذخائر أو األسلحة أو املتفجرات. يلزم الرجوع إىل املادة 167 »الشراء غري املشروع لألسلحة 
النارية أو الذخائر أو املتفجرات أو األسلحة«، واملادة 168 »احليازة أو السيطرة أو امللكية غري 
يف  »االجتار   170 واملادة  األسلحة«،  أو  املتفجرات  أو  الذخائر  أو  النارية  لألسلحة  املشروعة 
املخدرات واملؤثرات العقلية«، واملادة 171، »حيازة أو شراء خمدرات أو مؤثرات عقلية هبدف 
االجتار«، واملادة 172 »تنظيم وإدارة أو متويل جتارة املخدرات واملؤثرات العقلية«، واملادة 173 
» زراعة خشخاش األفيون أو شجرية الكوكا أو نبات القنب«، واملادة 174 »تصنيع أو نقل أو 

توزيع مواد تصنيع املخدرات«.
إن عوامل التشديد املنفردة اليت سبقت مناقشتها أعاله واملدرجة ضمن القانون اجلنائي النموذجي 
تقابل عوامل التشديد العامة املدرجة يف املواد 44-46. وجيب أخذ كل من عوامل التشديد املنفردة 

والعامة على حد سواء بعني االعتبار إبان عملية حتديد العقوبة املناسبة.

املادة 44: زيادة احلد األقصى للعقوبة عند ارتكاب 
جرمية كجزء من نشاط إجرامي منظم

1.     جيوز للمحكمة رفع احلد األقصى للعقوبة املقررة جلرمية حمددة ملدة تصل إىل نصف احلد 
       األقصى للعقوبة املقررة لتلك اجلرمية، عندما يسوغ إجراء كهذا وجود ظروف مشددة 

        وعندما يكون الشخص املدان قد ارتكب اجلرمية  كجزء من نشاط إجرامي منظم.
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2.     ال تسري املادة 44 على جرمية املشاركة يف جمموعة إجرامية منظمة، طبًقا للمادة
.136       

3.     عندما تقرر املحكمة زيادة مدة احلد األقصى للعقوبة، ال جيوز هلا فرض مدة سجن تزيد 
        على ثالثني عاًما.

التعليق
تنص املادة 44 على عامل تشديد عام ميكن تطبيقه على أي جرمية باستثناء جرمية املشاركة يف جمموعة 
إجرامية منظمة، طبًقا للمادة 136، حيث تشمل هذه اجلرمية فعال نوع النشاط الذي تغطيه هذه املادة. 
واملادة 44، على النقيض من املادة 136، تعترب املشاركة يف نشاط إجرامي منظم، يف مقابل املشاركة 
يف جمموعة إجرامية منظمة، عامل التشديد الذي ميكن األخذ به. وعندما يتبني أن شخًصا ما قام 
بارتكاب اجلرمية املنطبقة كجزء من نشاط إجرامي منظم، وحيثما كانت هناك ظروف مشددة، جيوز 
رفع احلد األقصى للعقوبة. ويف الدول اخلارجة من الصراعات حيث متثل األنشطة اإلجرامية املنظمة 

هتديًدا كبرًيا الستقرار هذه الدول، ميكن أن يكون أي نص كهذا أداة مهمة.
فإنه جيوز هلا مع ذلك أن تعترب ارتكاب  للعقوبة،  املقرر  عندما تقرر املحكمة عدم رفع احلد 
اجلرمية كجزء من جمموعة إجرامية منظمة عامل تشديد يف حتديدها للعقوبة املناسبة، وذلك وفًقا 

للمادة 51)2()1(.

الفقرة 3: تنص هذه الفقرة على مبدأ أن املحكمة، بزيادة احلد األقصى للعقوبة، ال جيوز هلا فرض 
مدة سجن تزيد على ثالثني عاًما. فالسجن ملدة ثالثني عاًما هو احلد األقصى املعمول به للعقوبة، 
باستثناء عقوبة السجن املؤبد. وحيث إن عقوبة السجن املؤبد طبًقا للقانون اجلنائي النموذجي ال 
يتم فرضها إال فقط يف عدد قليل من أخطر اجلرائم، اعترب من غري املالئم توسيع نطاق هذه العقوبة 
لتشمل جرائم منفردة أخرى. وهكذا، فإن الفقرة 3 تستبعد استخدام عقوبة السجن املؤبد عند زيادة 

احلد األقصى للعقوبة على أساس املشاركة يف نشاط إجرامي منظم.

املادة 45: زيادة احلد األقصى للعقوبة
 عند ارتكاب جرمية بدافع الكراهية

1.    باستثناء ما يرتبط جبرمية »التحريض على ارتكاب جرمية بدافع الكراهية«، مبوجب املادة
إىل تصل  ملدة  حمددة،  جلرمية  املقررة  للعقوبة  األقصى  احلد  زيادة  للمحكمة  جيوز   ،161      
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       نصف احلد األقصى للعقوبة املقررة لتلك اجلرمية، عند تسويغ هذا املسار بوجود ظروف 
الديانة أو  اللون أو  العرق أو  الكراهية على أساس        مشددة وعند ارتكاب اجلرمية بدافع 
       املعتقد أو النوع االجتماعي )اجلندر( أو السن أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو 
       اجلنسية أو القومية أو األصل االجتماعي أو اإلعاقة أو التوجه اجلنسي أو حالة الوالدة.
2.    عند قيام املحكمة بزيادة مدة احلد األقصى للعقوبة، ال جيوز للمحكمة فرض مدة عقوبة 

       تزيد على ثالثني عاًما.

التعليق
بدافع  ارتكاب جرمية  لتحريضه على  الشخص  النموذجي  اجلنائي  القانون  املادة 161 من  جتّرم 
الكراهية. يلزم الرجوع إىل املادة 161 والتعليق املصاحب هلا. وال جيّرم القانون اجلنائي النموذجي 
ارتكاب جرمية ذات دافع حمدد قائم على الكراهية، كما هو احلال يف بعض االختصاصات القضائية. 
وجترمي التحريض على ارتكاب جرمية بدافع الكراهية هو التزام دويل، كما هو موضح يف التعليق 
به بني دول خمتلفة، وتباين كبري يف  للمادة 161. ومع ذلك، هناك خالف ال بأس  املصاحب 
التطبيق، فيما يتعلق مبعاقبة مرتكب جرمية بدافع الكراهية. لقد عمدت بعض الدول إىل جترمي هذا 
الشكل املتفاقم الرتكاب جرمية وإىل النص على عقوبات صارمة. وكان مؤلفو القانون اجلنائي 
النموذجي مدركني ألمهية معاجلة جرائم الكراهية، وخباصة يف الدول اخلارجة من الصراعات. 
ا ميكن إساءة  لكنهم كانوا مدركني كذلك بأن سلطة معاقبة جرائم الكراهية هي أداة قوية جدًّ
استخدامها. وبناء عليه، مت التوصل إىل موقف تسوية يسمح بزيادة نطاق العقوبة املقررة للجرائم 

املرتكبة بدافع الكراهية عندما ترى املحكمة ذلك مناسًبا.
أما يف حال قررت املحكمة عدم زيادة نطاق العقوبة، فإنه يظل يف مقدورها بالرغم من ذلك 

أن تعترب وجود الكراهية عامل تشديد للعقوبة يف إصدار احلكم وفًقا للمادة 51 )2()هـ(.
وقد مت استثناء جرمية التحريض على ارتكاب جرمية بدافع الكراهية من نطاق هذه املادة، حيث 

يوجد فعال عامل تشديد بسبب الكراهية ضمن أركان اجلرمية.

الفقرة 2: يلزم الرجوع إىل التعليق املصاحب للمادة 44)3(.
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املادة 46: زيادة احلد األقصى للعقوبة عند
 ارتكاب جرمية من قبل موظف عمومي

1.     جيوز للمحكمة زيادة احلد األقصى للعقوبة املقررة جلرمية حمددة، ملدة تصل إىل نصف احلد  
      األقصى للعقوبة املقررة لتلك اجلرمية، عند ارتكاب اجلرمية من قبل موظف عمومي أثناء 

       قيامه بدوره كموظف عمومي.

2.    ال يسري هذا احلكم على ارتكاب اجلرائم التالية:
       )أ(   الفساد الذي يتورط فيه موظف عمومي طبًقا للمادة 138.

       )ب( الفساد الذي يتورط فيه موظف عمومي أجنيّب أو موظف يف مؤسسة دولية عمومية 
             طبًقا املادة 139. و

        )ج(  اجلرائم الواردة يف القسم 10 من اجلزء اخلاص للقانون اجلنائي النموذجي.
3.     عند قيام املحكمة بزيادة مدة احلد األقصى للعقوبة، ال جيوز للمحكمة فرض مدة عقوبة 

       تزيد على ثالثني عاًما.

التعليق
إن بعض أركان اجلرائم، مثل تلك املبينة يف الفقرة 2، تتطلب أن يكون مرتكبها موظفا عموميًّا. يلزم الرجوع 
إىل املواد ذات الصلة. وقد استثنيت هذه اجلرائم من نطاق املادة 46 حيث إن العقوبات املخصصة هلا تأخذ 
يف اعتبارها بالفعل حقيقة ارتكاب موظف عمومي هلا أساء استخدام منصبه والثقة به. وفيما خيص كل 
اجلرائم األخرى، جيوز للمحكمة زيادة احلد األقصى للعقوبة املقررة عند ارتكاب اجلرمية من قبل شخص 
أثناء قيامه بدوره كموظف عمومي. جتب اإلشارة إىل املادة 1)9( لالطالع على تعريف املوظف العمومي.
واملنطق الذي تستند إليه املادة 46 هو تشجيع املوظفني العموميني على القيام مبهام وظائفهم بزناهة 
وأمانة. ويكمن منطق مماثل وراء حظر شغل منصب موظف عمومي طبًقا للمادة 65 كعقوبة تكميلية. 
وقد ارتأى مؤلفو القانون اجلنائي النموذجي وجود أمهية الختاذ إجراءات قوية ضد إساءة استخدام موظف 
عمومي ملنصب ثقة. وقد يكون للدول اخلارجة من الصراعات كذلك تاريخ طويل من إساءة استخدام 

املناصب العامة والفساد، وهو تاريخ يلزم مواجهته لبناء جمتمع خيضع حلكم القانون.

الفقرة 2: يلزم الرجوع إىل التعليق املصاحب للمادة 44)3(.
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املادة 47: خفض مدة احلد األدىن
 للعقوبة لوجود ظروف خمففة خاصة

قد تقوم المحكمة بخفض العقوبة الدنيا المقررة لجريمة معينة إلى نصف العقوبة المنصوص عليها 
لهذه الجريمة عند توفر ظروف مخففة خاصة تسوغ هذا التخفيض.

التعليق
أثناء صياغة النصوص اخلاصة بالعقوبات يف القانون اجلنائي النموذجي، كان هناك الكثري من اجلدل بني 
اخلرباء حول ما إذا كان جيب استخدام نظام احلدود الدنيا- القصوى للعقوبات أو االكتفاء فقط بتحديد 
احلد األقصى للعقوبة لكل جرمية على حدة. ويف هناية املطاف، قرر املؤلفون تبين نظام احلدود الدنيا- 
القصوى، إال إهنم قرروا كذلك وضع ذلك النظام داخل إطار من التقدير اهليكلي املنظم. ونتيجة لذلك، 
بالرغم من وجود تقسيمات للعقوبات وإجراءات هلا، فإن هذه احلدود ال تتسم بالصرامة بشكل كامل. 
على سبيل املثال، جند أن الظروف املخففة واملشددة هلا تأثري قوي يف حتديد مدة السجن املعينة اليت يتم 

حتديدها ضمن احلدود الدنيا والقصوى املقررة للعقوبات.
وبالرغم من هذه املرونة، فإن مؤلفي القانون اجلنائي النموذجي وكثرًيا من اخلرباء الذين جرت 
استشارهتم يف جمرى تدقيق القانون كانوا قلقني حيال وجود حد أدىن صارم للعقوبة. وجادل كثري 
منهم بأن هذا النظام قد يقود إىل نتائج غري عادلة، حيث يدان شخص جبرمية لكن حيث توجد ظروف 
خمففة مهمة تستحق عقوبة أقل من احلد األدىن املنصوص عليه هلذه اجلرمية بعينها. وجادلوا بضرورة 
وجود آلية تسمح للمحكمة بتوقيع عقوبة أقل من السجن لسنة واحدة يف حالة ارتكاب جرمية حتمل 
عقوبة حمتملة بالسجن ملدة تتراوح من سنة واحدة إىل مخس سنوات أو، فيما يتعلق باحلدود األخرى 
اجلنائي  القانون  تضمن  السبب  وهلذا  للعقوبة.  األدىن  احلد  مدد  على  باخلروج  تسمح  للعقوبات، 
النموذجي املادة 47. فتأثريها ينصب على نطاق احلد األدىن- األقصى للعقوبات أكثر مما ينصب على 
حد العقوبة ضمن هذا النطاق. وأبدى بعض اخلرباء خماوفهم من أن السماح بتخفيض مدة احلد األدىن 
للعقوبة يتعارض مع مبدأ الشرعية املنصوص عليه يف املادة 3. غري أن منهج التقدير اهليكلي الذي تبناه 
القانون اجلنائي النموذجي يتفق مع مبدأ الشرعية. وكما نوقش يف التعليق على املادة 3، ال يشترط 
مبدأ الشرعية أال يكون للقضاة أي تقدير بل أن يسترشد هذا التقدير بالقانون بطريقة مناسبة، كما 

هو احلال يف املادة 47. 
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املادة 48: خفض مدة احلد األدىن
 للعقوبة للشروع يف اجلرمية

يجوز للمحكمة خفض الحد األدنى المقرر للعقوبة لجريمة معينة إلى نصف العقوبة المنصوص 
عليها لهذه الجريمة عند إدانة الشخص بالشروع في ارتكاب جريمة.

التعليق
يلزم الرجوع إىل املادة 27، »الشروع«، والتعليق املصاحب هلا. وكما جاء يف هذا التعليق، وبالرغم من 
قصد اجلاين، ال يصبح الشروع جرمية كاملة إذا مت إحباط اجلاين بطريقة أو بأخرى. إن حقيقة عدم اكتمال 
املناسبة. وحيثما ترى املحكمة  للعقوبة  أثناء حتديدها  اجلرمية متاًما تستحق بعض االعتبار من املحكمة 

مناسًبا، جيوز هلا خفض احلد األدىن لعقوبة جرمية الشروع.

املادة 49: مدى مالءمة
 السجن املؤبد كعقوبة أصلية

1.    ينص القانون الجنائي النموذجي على عقوبة السجن المؤبد. 
الجزء  َيِرُد نصٌّ عليها في  المؤبد كعقوبة أصلية فقط حيث  السجن  2.   يجوز فرض عقوبة 

       الخاص من القانون الجنائي النموذجي وفقط عندما:
      )أ(    يتم ارتكاب الجريمة بقصد. و

      )ب(  يكون السجن المؤبد مسوًغا بوجود ظروف مشددة بصفة خاصة.
3.    يجوز كذلك توقيع عقوبة السجن المؤبد وفًقا للمادة 52.

4.    ال يجوز توقيع عقوبة السجن المؤبد على شخص مدان لم يكن قد بلغ سن الثامنة عشرة 
      في وقت ارتكاب الجريمة. 
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التعليق
ختتلف الدول إىل حد كبري من حيث املبدأ ومن حيث املمارسة يف مناهجها ملوضوع السجن املؤبد. ففي 
بعض الدول، حيظر الدستور السجن املؤبد باعتباره عقوبة قاسية أو غري إنسانية أو مهينة، لذلك فإنه ليس 
العقوبة الواجبة التطبيق. ويف دول أخرى، وبالرغم من عدم وجود حظر دستوري، يوجد حظر قانوين 
على السجن املؤبد، من خالل وضع حد أقصى مسموح به ملدة السجن، على سبيل املثال، ملدة ثالثني 
عاًما. غري أنه يف دول غري هذه وتلك، يوجد نص على السجن املؤبد كحكم إلزامي يف بعض اجلرائم 
اخلطرية. وجييز القانون اجلنائي النموذجي إمكانية السجن املؤبد لعدد صغري من اجلرائم، وهي حتديًدا، 
اإلبادة اجلماعية )املادة 86( واجلرائم ضد اإلنسانية )املادة 87(، وجرائم احلرب )املادة 88(، والقتل غري 
املشروع )املادة 89(. وختضع املحكمة للتقييد يف فرض السجن املؤبد بقيدين حمددين يف املادة 49)2(. 
أواًل، جيب أن يتوفر القصد يف ارتكاب اجلرمية. وثانًيا، جيب أن تتوفر »ظروف مشددة خاصة«. وعندما 
تنظر يف فرض أو عدم فرض عقوبة السجن املؤبد، يتعني على املحكمة أن تضع يف اعتبارها املبدأ اجلوهري 
الوارد يف املادة 35 واملبادئ األخرى املنصوص عليها يف املادة 36 )مبا فيها الظروف املشددة واملخففة(، 

وخباصة الفقرة )ب( املعنية بالتقييد القضائي يف توقيع احلكم بالسجن.

الفقرة 3: يلزم الرجوع إىل املادة 52 والتعليق املصاحب هلا.

الفقرة 4: حيظر فرض عقوبة السجن املؤبد على شخص مدان كان دون سن الثامنة عشرة يف وقت ارتكاب 
اجلرمية. يقوم هذا النص على أساس حقيقة وجود أهداف خمتلفة معمول هبا جتاه تصرفات األحداث ال 
يتم الوفاء هبا بالنص على السجن املؤبد للحدث، كما يبني حبث القسم 14 من اجلزء العام والتعليقات 
املصاحبة له. إن املادة 37)أ( من اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل حتظر السجن املؤبد دون إمكانية 
اإلفراج عن األشخاص الذين كانوا دون سن الثامنة عشرة عندما ارتكبت اجلرمية. وتسعى الفقرة 4 إىل 
تطبيق هذا املعيار الدويل. وقد أيد كل اخلرباء الذين متت استشارهتم أثناء تدقيق القانون اجلنائي النموذجي 

حظر السجن املؤبد لألحداث وللبالغني الذين ارتكبوا جرمية بينما كانوا أحداًثا. 

املادة 50: مدى مالءمة الغرامة املالية كعقوبة أصلية 
1.    يسري فرض غرامة مالية كعقوبة أصلية بديلة على اجلرائم اليت حتمل عقوبة حمتملة بالسجن 
القانون       من سنة واحدة إىل مخس سنوات، كما هو منصوص عليه يف اجلزء اخلاص من 

      اجلنائي النموذجي.
2.    جيب أال تقل الغرامة عن ]أدخل املبلغ املايل[ وأال تتجاوز ]أدخل املبلغ املايل[.
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3.     جيب على املحكمة مراعاة قدرة الشخص املدان على سداد الغرامة عند تقريرها لغرامة حمددة.
مناسبة  زمنية  فترة  املدان  الشخص  متنح  أن  املحكمة  على  يتعني  مالية،  غرامة  تقرير  عند     .4

      لسداد الغرامة.
الغرامة دفعة واحدة أو بأقساط تسدد يف تواريخ حمددة خالل  5.   قد حتكم املحكمة بسداد 

      إطار زمين حمدد.
6.    يف حالة االمتناع عن السداد عمًدا، جيوز للمحكمة، عندما تقتنع بأن كل إجراءات التنفيذ 

      املتاحة للسداد قد استنفدت، أن تفرض على الشخص املدان: 
      )أ( فترة سجن ملدة ال تزيد على العام. أو

     )ب( عقوبة تبعية وفًقا للقسم الفرعي 4 من القسم 12.

التعليق
يسري تطبيق الغرامة كعقوبة أصلية فقط على جرائم معينة أقل خطورة. وتنص املادة 50 على املبادئ 

واإلجراءات اخلاصة بفرض الغرامات.
 عند النظر يف فرض أو عدم فرض عقوبة بالغرامة على شخص ما، جيب أن تأخذ املحكمة يف اعتبارها 
املبدأ اجلوهري الوارد يف املادة 35 واملبادئ األخرى املنصوص عليها يف املادة 36 )ومنها عوامل التشديد 
والتخفيف(، وخباصة الفقرة )ج( اخلاصة بالتقييد القضائي حول فرض حكم بالسجن واملبدأ الذي يتطلب 

فرض عقوبة أقل تقييًدا إن كان ذلك مناسًبا.

الفقرة 1: ختتلف طريقة حتديد الغرامة املناسبة من دولة ألخرى. فبعض الدول لديها نظام معقد الحتساب 
الغرامة اليت تفرض على الشخص املدان مبا يتناسب مع دخله اليومي. ويطلق على هذا النظام اسم نظام 
الغرامة اليومية. ويتم تقدير الدخل اليومي للشخص املدان وحتديد عدد معني من األيام لتكون مبثابة العقوبة 
اليت يتم توقيعها على الشخص املدان. على سبيل املثال، قد يطلب منه ما يعادل دخل ثالثني يوًما. وتعترب 
هذه الطريقة يف احتساب الغرامة أرقى يف بعض النواحي ألهنا تأخذ بعني االعتبار قدرة الشخص املدان 
الفردية يف حتصيل الدخل. ويوجه منتقدو نظام الغرامة اليومية االهتام إليه بأنه جيحف حبق الفقراء املدانني 
بينما يسمح لألثرياء املدانني باإلفالت من السجن. وقد مت إيالء نظام الغرامة اليومي بعض االهتمام من 
أجل استخدامه، إال إنه تقرر يف هناية املطاف عدم تضمينه يف القانون اجلنائي النموذجي بالرغم من مزاياه 
الواضحة. وأحد أسباب عدم تضمينه هو ألن النظم اليت استخدمت هذه الطريقة يف احتساب الغرامة 
واجهت صعوبات يف حتديد واحتساب الدخل الفعلي لألشخاص املدانني. وسبب آخر لعدم استخدام 
هذا النظام يف القانون اجلنائي النموذجي هو كونه معقًدا متاًما ويتطلب أنظمة وهياكل قد ال تتوفر يف 
الدول اخلارجة من الصراعات. عالوة على ذلك، فإن الدول اخلارجة من الصراعات قد ال تتوفر لديها 
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ا أدىن  ببساطة سجالت دقيقة ورمسية للدخل. وعوًضا عن ذلك، وضع القانون اجلنائي النموذجي حدًّ
ا أقصى للغرامات. والنص اخلاص هبذا النظام، املبني يف الفقرة 3، يوجب على املحكمة أن تضع يف  وحدًّ

اعتبارها قدرة الشخص املدان على دفع الغرامة املعنية.

الفقرة 6: وجيري جدل ساخن حول مسألة ما الذي ينبغي عمله عندما يتخّلف الشخص املدان عن سداد 
الغرامة يف الدول اليت تدرس إصالح نصوصها القانونية اخلاصة بالعقوبات، ومنها نظم دفع الغرامات. يف 
بعض الدول، يقود التخلف عن سداد الغرامة إىل السجن تلقائًيا. ولو تبين القانون اجلنائي النموذجي هذا 
النظام، لظهرت مشكلة النقص يف مساحة السجون واملوارد واضحة. وبداًل من نظام السجن التلقائي 
للتخلف عن دفع الغرامة، جييز القانون اجلنائي النموذجي للمحكمة إما أن تنظر يف عقوبة تبعية أو احلكم 

بالسجن ملدة ال تزيد على سنة واحدة. 

املادة 51: مدى مالءمة مدة السجن املالئمة
 يف ضوء الظروف املخففة واملشددة

1.    عند تحديد عقوبة مناسبة ليتم فرضها على شخص مدان، يجب أن تأخذ المحكمة بعين 
      االعتبار أية عوامل مخففة على أساس الظروف الشخصية للشخص المدان، وهي تشمل 

      على سبيل المثال ال الحصر:
      )أ(     الظروف التي ال ترقى إلى انتفاء المسؤولية الجنائية، على سبيل المثال، قصور 

              القدرة العقلية.
      )ب(   وجود أدلة على قيام الضحية باالستفزاز.

      )ج(   الظروف الشخصية للشخص المدان وشخصيته.
      )د(    توفر أدلة على أن الشخص المدان قد لعب دوًرا ثانوًيا نسبيًّا في الجريمة.

      )هـ(   حقيقة أن الشخص المدان شارك في الجريمة ليس كمرتكب رئيسي لها بل من
              خالل المعاونة والدعم والمساعدة بأي طريقة.

      )و(    سن الشخص المدان، وما إذا كان شابًّا أو طاعًنا في السن.
      )ز(    توفر أدلة على قيام الشخص المدان بإعادة ما كان للضحية أو تعويض الضحية.

      )ح(    التعاون العام مع المحكمة، بما في ذلك استسالم الشخص المدان طوًعا.
      )ط(   التعاون الطوعي للجاني في التحقيق الجنائي أو المقاضاة.
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       )ي(     تقديم التماس بالمسؤولية الجنائية )االعتراف بالذنب(.
       )ك(     أي دالئل على الندم يظهرها الشخص المدان. و

       )ل(     سلوك الشخص المدان بعد انتهاء الصراع.
المساهمة  ،104 للمادة  وفًقا  القسري،  االختفاء  بتهمة  إدانة شخص  حال  في  )م(          

معلومات تساهم  بتقديم  التطوع  أو  المختفي حًيا  الشخص  إعادة  بفاعلية  في              
المسؤولين عن جرائم التعرف على هوية  في  أو  اختفاء قسري              في حل قضايا 

                االختفاء القسري.
2.     عند تحديد عقوبة مناسبة ليتم فرضها على شخص مدان، يجب أن تأخذ المحكمة بعين 
       االعتبار أية عوامل مشددة على أساس الظروف الشخصية للشخص المدان، والتي تشمل 

       على سبيل المثال ال الحصر:
       )أ(      مشاركة الشخص المدان بدرجة كبيرة في ارتكاب الجريمة.

        )ب(     درجة عالية من تقصد الشخص المدان، بما في ذلك أية أدلة على سبق اإلصرار.
       )ج(     وجود عنف فعلي أو التهديد باستخدام العنف في ارتكاب الجريمة.

       )د(      ما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بقسوة خاصة.
       )هـ(     ما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت ألي دافع يشمل التمييز على أساس الكراهية 
              لمجموعة تنتمي لجنسية محددة أو مجموعة عرقية أو عنصرية أو دينية أو أي

                جماعة يمكن تعريفها بطريقة مماثلة.
       )و(      ما إذا كانت الجريمة تشمل أكثر من ضحية واحدة.

         )ز(        ما إذا كان ضحية الجريمة ال يملك أي وسيلة دفاع أو كان مستضعًفا على نحو خاص.
       )ح(     سن الضحية، وما إذا كان شابًّا أو مسنًّا.

واإلعاقة  الوفاة،  ذلك  ويشمل  المدان،  الشخص  به  تسبب  الذي  الضرر  مدى  )ط(          
                الدائمة، ونقل مرض إلى الضحية، وأي ضرر آخر تسبب فيه المدان للضحية أو

                لعائلة الضحية.
          )ي(        أي إساءة استخدام للسلطة أو الوظيفة الرسمية من الشخص المدان أثناء ارتكاب الجريمة.

       )ك(     توفر أدلة على خيانة الثقة من الشخص المدان. و
       )ل(     ما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت كجزء من أنشطة مجموعة إجرامية منظمة. أو
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      )م(    وجود أي إدانات سابقة ذات صلة بالشخص المدان.
3.    يتعين على المحكمة تعيين مدة سجن ضمن الحدين األدنى واألقصى لمدة السجن المقررة 

      للجريمة المحددة على أساس أية ظروف مشددة أو مخففة.
4.    فور قيام المحكمة بتحديد مدة سجن، يتعين عليها خصم المدة، إن وجدت، التي 

داخل  أو  المحكمة  من  أمر صادر  بموجب  التوقيف سابًقا  قيد  المدان  الشخص       قضاها 
      مؤسسة لرعاية المرضى عقليًّا، قبل أو أثناء المحاكمة. ويجوز للمحكمة خصم أي وقت 

      قضاه الشخص المدان موقوًفا على أي نحو آخر فيما يتعلق بسلوك يرتبط بالجريمة. 
5.    إذا كان يوجد اختالف بين فترة السجن المقررة من ِقبل المحكمة بموجب الفقرة 3، وبين  
       فترة السجن التي يجب على الشخص المدان قضاؤها، )على أساس أي مدة تم استقطاعها  

      وفًقا لما ورد في الفقرة 4(، فإنه يجب اإلعالن عن الفارق بالسنوات والشهور واأليام.

التعليق
فور انتهاء املحكمة من تقرير احلد النافذ للعقوبة، جيب عليها عندئٍذ أن تقرر ما هي مدة السجن اليت 
سيتم فرضها على الشخص املدان ضمن إطار ذلك احلد بعينه. يعتمد ارتفاع أو اخنفاض املدة على وجود 
أو عدم وجود عوامل مشددة أو خمففة، حيث تقود األوىل إىل زيادة املدة املحتملة بينما تعمل الثانية على 
ختفيض املدة املحتملة. ويف هذه املرحلة من حتديد العقوبة، تأخذ املحكمة بعني االعتبار العوامل الفردية 
املرتبطة بالشخص املدان وباجلرمية املحددة اليت ارتكبها. والعوامل املخففة واملشددة اليت تنص عليها هذه 
املادة مستفيضة لكنها ليست شاملة، وجيوز للمحكمة أن تأخذ يف احلسبان أية عوامل أخرى ذات صلة 
باإلضافة إىل تلك املذكورة يف املادة 51. ومبا يتفق مع توصية جملس أوروبا رقم R)92( 17 الصادرة عن 
جلنة وزراء الدول األعضاء حول االنتظام يف إصدار األحكام وكذلك توصيات األستاذ أشوورث )الوثيقة 

رقم PC-R-SN ]90[11، الفقرة ج2(، يلزم توضيح العوامل املشددة واملخففة يف القانون.

الفقرة 1: مت التوصل إىل عوامل التخفيف الواردة يف الفقرة 1 بعد إجراء مسح مقارن لقوانني األحكام/ 
العقوبات يف النظم القانونية املختلفة حول العامل. وقد مت تطويل القائمة بإضافة اقتراحات اخلرباء األفراد 
الذين متت استشارهتم أثناء عملية تدقيق القانون اجلنائي النموذجي. ومت كذلك إبداء اهتمام كبري باالتفاقيات 
الدولية اليت حتدد، بالنسبة جلرائم معينة، عوامل ختفيف حمددة يلزم أخذها يف احلسبان عند حتديد العقوبة 
)انظر املناقشة يف الفقرة 1]م[(. وتضمن املسح املقارن كذلك دراسة تفصيلية للعوامل املخففة اليت أخذهتا 
بعني االعتبار املحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة )ICTY( واملحكمة اجلنائية الدولية لرواندا 
)ICTR(. وكان اهلدف من وراء هذه الدراسة هو شرح العوامل املشتركة يف املمارسة املحلية والدولية 
على حد سواء وضمان أن تكون العوامل املرتبطة بتحديد العقوبات لألشخاص املدانني جبرائم اإلبادة 
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اجلماعية، واجلرائم ضد اإلنسانية، وجرائم احلرب قد مت تضمينها يف املادة 51 )نظًرا ألن هذه اجلرائم 
واردة يف اجلزء اخلاص من القانون اجلنائي النموذجي(. إن معظم العوامل املخففة اليت تناولتها املنتديات 

الدولية شائعة يف النظم املحلية، باستثناء عوامل مثل تلك املذكورة يف الفقرة 1)1(.
ويفرض القانون اجلنائي النموذجي التزاًما إجباريًّا على املحكمة بأن تنظر يف هذه العوامل املخففة إىل 
جانب أية عوامل أخرى ذات صلة. ويتعني على املحكمة أن تذكر يف نص حكمها ما هي العوامل اليت 

أخذهتا بعني االعتبار وكيف أثرت يف مدة السجن اليت سيتم فرضها.

الفقرة 1)أ(: ينص القانون اجلنائي النموذجي على أسس متنوعة النتفاء املسؤولية اجلنائية يف القسم 9، 
املواد 23-26. وعندما ينطبق أي من هذه األسس على أي شخص، ال يتم حتميله املسؤولية اجلنائية عن 
اجلرمية اليت ارتكبها. يف بعض احلاالت، قد ال يكون الشخص مؤهاًل للدفاع على أساس واحد من هذه 
األسس، حيث ال تكون أدلة الدفاع بالقوة الكافية إلعفاء الشخص متاًما من املسؤولية اجلنائية. مع ذلك، 
جيوز أخذ األدلة بعني االعتبار لتخفيف تطبيق العقوبة أكثر من إعفاء الشخص من هذه العقوبة. وانعدام 
األهلية العقلية، مبوجب املادة 23، مثال رئيسي، فقد ال يكون الشخص مؤهاًل على هذا األساس، حيث 
تنص املادة 23 على إجراء اختبار صارم للغاية. يلزم الرجوع إىل املادة 23 والتعليق املصاحب هلا. فقد ال 
يكون الشخص »غري مؤهل عقليًّا«، إال أنه قد يعاين من »نقص املسؤولية«، أي أن أهليته العقلية مل يتم 
»القضاء عليها« )كما تنص عليه املادة 23( إال أن هبا »قصوًرا« نتيجة حلالة غري طبيعية بالعقل من شأهنا 
أن تضعف مسؤوليته العقلية عن أفعاله. يف بعض الدول، تعرف املسؤولية القاصرة بـ»الدفاع اجلزئي«، 
ومبوجبه ميكن اعتبار الشخص الذي تتبني مسؤوليته اجلنائية عن جرمية قتل مسؤواًل فقط عن قتل خطأ 
يف حالة إثبات معاناته من قصور املسؤولية. ومبوجب القانون اجلنائي النموذجي، فإن املسؤولية القاصرة 

عامل خمفف وليست دفاًعا جزئيًّا.

الفقرة 1)ب(: يف بعض األنظمة القانونية، يكون وجود االستفزاز، مثله مثل قصور املسؤولية الذي نوقش 
أعاله، دفاًعا جزئًيا عن جرائم مثل القتل. ويعين االستفزاز أن يكون الضحية قد استفز اجلاين، بسبب 

أشياء وقعت أو قيلت للجاين، ما دفعه إىل فقدان السيطرة على نفسه.

الفقرة 1)ج(: وهذا نص عام جييز تقدمي أدلة حول طبيعة الشخص املدان وظروفه الشخصية قد ختفف 
من العقوبة. فقد توضح األدلة، على سبيل املثال، أن إظهار العنف أثناء ارتكاب اجلرمية كان نامًجا متاًما 

عن شخصية الشخص املدان.

الفقرة 1)ه�(: وفًقا للمادة 31، فإن الشخص الذي يعاون أو يساند أو يساعد بأي طريقة يف ارتكاب 
جرمية يتحمل املسؤولية عن ارتكاب اجلرمية. واملوقف الذي تبناه مؤلفو القانون اجلنائي النموذجي هو أن 
الشخص يكون شريًكا يف ارتكاب اجلرمية وليس جمرد مساعد فيها )حيث إنه يف هذه احلالة ال يكون مسؤواًل 
بصفته اجلاين الرئيسي(. ويف الدول اليت تبنت منطًقا مشاهًبا ملنطق مؤلفي القانون اجلنائي النموذجي، تتضمن 
قوانينها املحلية إشارة حمددة إىل ختفيف العقوبة املعمول هبا على أساس أن مستوى مشاركة الشخص مل 
يكن مبستوى خطورة مشاركة املرتكب الرئيسي للجرمية. وقد ترغب املحكمة يف أخذ هذا بعني االعتبار 
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يف حتديد عقوبة مناسبة للشخص املدان. وسوف يعتمد التأثري املحدد هلذا التخفيف على العقوبة اليت سيتم 
فرضها على مستوى املعاونة واملساندة واملساعدة بأي طريقة. ومن الواضح أنه كلما قلت درجة املعاونة أو 
املساندة أو املساعدة املقدمة إىل مرتكب اجلرمية، نظرت املحكمة إىل الشخص املدان بنظرة أكثر تساهاًل.

الفقرة 1)ز(: ميكن النظر يف برامج العدالة اإلصالحية حتت هذا األساس املخفف. يلزم الرجوع إىل التعليق 
العام على القسم 12 واملادة 34 من اجلزء العام من القانون اجلنائي النموذجي.

الفقرة 1)ط(: وفًقا للقانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، ميكن أن يكون الشخص مؤهاًل كشاهد متعاون 
عند الوفاء باملعايري املنصوص عليها يف الفصل 8، اجلزء 4، القسم 3. يلزم الرجوع إىل املواد ذات الصلة 
والتعليقات املصاحبة هلا. يف حالة عدم وفاء الشخص هبذه املعايري، أو عندما ال يستحق التقدم كشاهد 
متعاون )مثال، حني يكون متهًما بارتكاب جرائم اإلبادة اجلماعية، أو اجلرائم ضد اإلنسانية، أو جرائم 
احلرب، وعليه ال جيوز له طلب اعتباره شاهًدا متعاوًنا(، وفًقا للفقرة 1)ط( فإن أي تعاون مع املحكمة 

جيوز مع ذلك اعتباره عاماًل يعمل يف صاحل الشخص املدان عند حتديد العقوبة.

عند  التقاضي  إجراءات  تسمى  آلية  على  اجلنائية  لإلجراءات  النموذجي  القانون  ينص  1)ي(:  الفقرة 
االعتراف باملسؤولية اجلنائية، اليت ميكن مبوجبها للشخص ادعاء املسؤولية اجلنائية عن جرمية ما، وهو 
ما يتم عادة على أمل احلصول على ختفيف للعقوبة. وقد يتم كذلك حىت الدخول يف اتفاقية مع املدعي 
العام. واالتفاق مع املدعي العام ليس ملزًما للمحكمة. لكن ميكنه أن يلعب دوًرا ال بأس به يف ختفيف 
العقوبة مبوجب هذه الفقرة. وقد ترغب املحكمة يف األخذ بأي اتفاقية دفاع بني الشخص املدان واملدعي 

العام، بالرغم من عدم التزامها هبا.

الفقرة 1)ل(: وكما ذكر أعاله، مت القيام مبسح للعوامل املخففة أخذته بعني االعتبار حمكمتان جنائيتان 
نوعها  من  الفريدة  النتائج  وإحدى  النموذجي.  اجلنائي  القانون  نصوص  أثناء صياغة  دوليتان خمتصتان 
بالنسبة للمحاكم وال ترد يف القوانني املحلية هي سلوك الشخص املدان يف أعقاب الصراع. وميكن هلذا 
السلوك أن يشمل، على سبيل املثال، أية جهود من الشخص املدان لتحقيق املصاحلة الوطنية بعد الصراع.

الفقرة 1)م(: ورد عامل التخفيف هذا يف إعالن األمم املتحدة بشأن محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، 
املادة 4)2(، ويف اتفاقية األمم املتحدة الدولية بشأن محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، املادة 5)2(.

الفقرة 2: مت التوصل إىل عوامل التشديد املنصوص عليها يف الفقرة 2 بعد إجراء مسح مقارن لقوانني 
إصدار األحكام/ العقوبات يف أنظمة قانونية خمتلفة حول العامل.

 يفرض القانون اجلنائي النموذجي التزاًما إجباريًّا على املحكمة بالنظر يف هذه العوامل املشددة إضافة 
إىل أية عوامل أخرى ذات صلة. ويتعني على املحكمة أن تنص صراحة يف حكمها على أية عوامل أخذهتا 

بعني االعتبار وكيف أثرت يف مدة السجن اليت سيتم فرضها.
 إن الفقرتني 2)هـ( و2)ي( )يف إطار كون الشخص موظًفا عموميًّا(، والفقرة 2)ل(، هي عوامل 
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جيوز للمحكمة استخدامها أيًضا لرفع حد العقوبة، يف مقابل مدة العقوبة. وحىت إذا قررت املحكمة 
عدم زيادة مدة العقوبة، يظل جائًزا هلا اعتبار هذه العوامل عوامل تشديد يف حتديد مدة العقوبة ضمن 

احلد األصلي للعقوبة.
تتناول الفقرات من 2)أ( حىت هناية 2)هـ( من الفقرة 2 كاًل من سلوك وقصد الشخص املدان أثناء 
اجلرمية، بينما تتناول الفقرات من 2)و( حىت هناية 2)ط( أموًرا تتعلق بالضحية، وتتناول الفقرات 2)ي( 
و2)ك( حاالت إساءة استخدام املنصب يف ارتكاب اجلرمية، بينما تناقش الفقرة 2)ل( ارتكاب اجلرمية 
يف سياق أنشطة إجرامية منظمة، وأخرًيا، تتناول الفقرة 2)م( ُمعاودة اإلجرام، وهي موضوع غري متعلق 

باجلرمية قيد النظر.

الفقرة 2)أ(: جيب أن يؤخذ بعني االعتبار عند حتديد العقوبة ما إذا كان الشخص املدان قد ارتكب اجلرمية 
مباشرة أو كان له درجة أقل من املشاركة فيها، مثل املعاونة أو املساندة. ومن الواضح أنه كلما زادت 
درجة املشاركة، زادت أمهية عامل التشديد هذا. يلزم الرجوع إىل القسم 11 من اجلزء العام، »املشاركة 

يف جرمية«، والتعليقات املصاحبة هلا.

الفقرة 2)ب(: حني تكون هناك درجة عالية من التعمد من جانب الشخص املدان، مثل كون اجلرمية مع 
سبق اإلصرار أو خمطًطا هلا، فإن هذا ميثل عامل تشديد.

الفقرة 2)م(: كما ذكر يف التعليق على املادة 35، يوجد توتر جوهري بني مبدأ استحقاق اجلزاء املتبع 
يف القانون اجلنائي الدويل وبني تشديد العقوبات على أساس العودة إىل اإلجرام. ويقصد بزنعة العودة 
إىل اإلجرام العودة إىل السلوك اإلجرامي. لذا فإن الفقرة 2)م( تسري على املجرمني الذين يعاودون 
اإلجرام أو األشخاص الذين يبدون منًطا من السلوك اإلجرامي. إن التوصيات الصادرة عن جلنة وزراء 
الدول األعضاء حول االنتظام يف إصدار األحكام التابعة ملجلس أوروبا )الفقرة د1(، تنص على أنه 
جيب عدم استخدام نزعة العودة إىل اإلجرام تلقائيًّا يف أي مرحلة من مراحل التقاضي ضد املدعى عليه، 
بينما ميكن االعتداد هبا كعامل تشديد، وجيب التركيز يف هذه احلالة على مدى خطورة اجلرمية وليس 
على الزنعات السابقة حنو اإلجرام. وتنص توصيات األستاذ آشوورث )الوثيقة يب.سي-آر-إس.إن. 
]PC-R-SN ]90[11 11 ]90( على أن »توقيع عقوبات صارمة على شخص معتاد اإلجرام مدان 
جبرائم ثانوية أو جنح يتناىف مع سياسة التقييد القضائي يف استخدام عقوبة السجن، كما أن ذلك 
من شأنه دعم عدم االنتظام«. ويف هناية املطاف، سوف حتتاج املحكمة إىل النظر يف التاريخ اجلنائي 
للشخص املدان لتقدير مدى خطورة اجلرائم السابقة إضافة إىل منط سلوكه اإلجرامي ومدى تقارب 

اجلرائم زمنيًّا ونوعها بالنسبة إىل اجلرمية الراهنة قيد النظر. 

الفقرة 3: إذا مت توقيع عقوبة بالسجن ملدة تقل عن ثالث سنوات على شخص مدان يف هذه املرحلة 
من حتديد العقوبة، جيوز للمحكمة أن تنتقل إىل النظر يف إمكانية عقوبات تبعية. أما إذا مت توقيع عقوبة 
بالسجن ملدة تتجاوز الثالث سنوات، فيجب على املحكمة االنتقال إىل الفقرة 4 لتستقطع من مدة السجن 

املحكوم هبا أي فترات سابقة قضاها الشخص املدان موقوًفا.
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الفقرة 4: جيب استقطاع أي وقت مت قضاؤه قيد التوقيف قبل املحاكمة أو أثناءها من مدة السجن النهائية 
املحكوم هبا على الشخص املدان. وهذا إجراء قياسي يف كل أحناء العامل. وبناًء عليه، إذا مت احلكم على 
شخص بالسجن ملدة مخس سنوات، إال أنه قضى بالفعل عاًما كاماًل قيد التوقيف قبل وأثناء املحاكمة، 
فإن احلكم الصادر جيب أن يعلن بأن مدة السجن املحكوم هبا هي خلمس سنوات لكن الشخص املدان 
سوف يقضي أربع سنوات فقط من العقوبة. وإضافة إىل الوقت الذي مت قضاؤه قيد التوقيف قبل املحاكمة 
أو أثناءها، فإن أي وقت مت قضاؤه داخل مؤسسة لرعاية املرضى العقليني يلزم استقطاعه كذلك من مدة 
السجن النهائية، فقد يقضي الشخص فترة زمنية يف مؤسسة لرعاية املرضى العقليني إذا ما أعلن بأنه كان 

يعاين من عدم األهلية العقلية مؤقًتا.

املادة 52: تعدد اجلرائم وتأثريها على نطاق العقاب
1.    عند إدانة شخص بجريمتين أو أكثر في الدعوى القضائية نفسها، يتعين على المحكمة 

       النطق بالعقوبة المقررة لكل جريمة على حدة، ثم تفرض عقوبة مشتركة.
2.    يجب أن تتجاوز العقوبة المشتركة العقوبة الفردية القصوى التي تم النطق بها ويجب أن 
      تكون أقل من مجموع كل العقوبات التي تم النطق بها. في حالة عقوبة السجن، يجب 

       أال تزيد العقوبة المشتركة على ثالثين عاًما.
3.     في حالة العقوبة بالسجن، يجب أال تزيد العقوبة المشتركة على عشر سنوات عندما تكون 

      كل عقوبة حكمت بها المحكمة أقل من ثالث سنوات.
بأحكام  المحكمة  تنطق  المؤبد عندما  بالسجن  استثنائي، يجوز فرض عقوبة  4.   على نحو 
       بالسجن يتجاوز كل منها خمسة عشر عاًما لثالث جرائم على األقل، وحين يكون السجن 

       المؤبد مسوًغا بظروف مشددة خاصة.
 

التعليق
الفقرة 1: جيب النظر يف مدة العقوبة املقررة لكل جرمية على حدة عند إدانة شخص جبرميتني أو أكثر. 

وجيب األخذ باإلجراء الوارد يف املادة 41 لكل جرمية مع حتديد مدد عقوبة منفردة لكل جرمية.

الفقرة 2: وفًقا للقانون اجلنائي النموذجي، عندما يتبني بأن شخًصا ما يتحمل املسؤولية اجلنائية عن جرميتني 
أو أكثر، جيب أن تقرر املحكمة عقوبة مشتركة لكل اجلرائم. وهذه العقوبة املشتركة جيب أن تكون أكرب 
من أقصى عقوبة منفردة نطقت هبا املحكمة وأال تتجاوز ثالثني عاًما. لقد حدد مؤلفو القانون اجلنائي 
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النموذجي ثالثني عاًما كحد أقصى للعقوبة املشتركة اليت ميكن توقيعها على شخص مدان، باستثناء ما 
جرى النص عليه يف الفقرة 4 )أو يف حالة ما كانت جرمية معينة تستوجب السجن املؤبد كعقوبة قصوى(. 
وتسري القيود على احلد األقصى ملدة العقوبة املشتركة على عقوبة السجن وكذلك على العقوبات التبعية، 

مثل اإلفراج املشروط وخدمة املجتمع، وعلى العقوبات التكميلية، مثل ترحيل الشخص غري املواطن.

الفقرة 3: هتدف هذه الفقرة- حيث يكون الشخص مداًنا بعدد من اجلرائم وتنطق املحكمة بعقوبة منخفضة 
نسبًيا- إىل ضمان عدم احلكم على الشخص بعقوبة مشتركة ال تتناسب مع خطورة العقوبات منفردة.

الفقرة 4: وفًقا هلذه الفقرة، عندما تصدر املحكمة عقوبات منفردة كل منها السجن ملدة مخسة عشر 
عاًما أو أكثر، يكون للمحكمة اخليار بفرض عقوبة مشتركة بالسجن. وهكذا، على سبيل املثال، عند 
إدانة شخص بثالث هتم اغتصاب منفصلة )ارتكبت مجيعها على حنو مشني( ونطقت املحكمة بعقوبة 
بالسجن ملدة ستة عشر عاًما لكل منها، جيوز للمحكمة فرض عقوبة مشتركة بالسجن املؤبد بداًل من 
التقيد باحلد األقصى البالغ ثالثني عاًما املنصوص عليه يف الفقرة 2. ويقتصر هذا النص بطبيعته على تلك 
احلاالت اليت تنطوي على جرائم تقع ضمن احلد األقصى للعقوبة. عالوة على ذلك، ال جيوز فرض عقوبة 

السجن املؤبد كعقوبة مشتركة إال فقط حني جتد املحكمة ظروًفا مشددة بصفة خاصة.

املادة 53: إنزال عقوبة الحقة على شخص مدان
1.    عندما يكون شخص يقضي عقوبة عن جريمة ما وتتم إدانته بجريمة أخرى تم ارتكابها قبل 
 52 للمادة  طبًقا  مشتركة  عقوبة  تقرر  أن  المحكمة  على  يتعين  األولى،  بالجريمة  إدانته       

       للجريمتين األولى والثانية.

2.    عندما يرتكب شخص ما أثناء قضائه عقوبة عن جريمة ما جريمًة أخرى، يجب على المحكمة 
     فرض عقوبة منفصلة للجريمة الجديدة، وتدخل حيز التنفيذ فقط بعد انتهاء العقوبة األولى.

التعليق
تسري هذه املادة على اجلرائم اليت ترتكب أثناء تنفيذ عقوبة ما أو ترتكب قبل فرض العقوبة 
األوىل. تتناول الفقرة 1 حالة شخص متت إدانته جبرمية )اجلرمية 1( ويقوم بقضاء مدة عقوبته، 
ويف هذه األثناء تتم إدانته جبرمية أخرى )اجلرمية 2( مت ارتكاهبا قبل إدانته باجلرمية 1. وفًقا هلذا 
السيناريو، تؤخذ بعني االعتبار العقوبات الصادرة للجرمية 1 وللجرمية 2 إلصدار عقوبة مشتركة 

مبوجب املادة 52.
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وفًقا للفقرة 2، يقضي شخص ما عقوبة عن جرمية ويرتكب جرمية أخرى أثناء قضائه لفترة العقوبة 
تلك )أي بعد إدانة املحكمة للشخص(. وفًقا هلذا السيناريو، وخالًفا للفقرة 1، يتم التعامل مع اجلرائم 

وعقوباهتا على حنو منفصل عوًضا عن اتباع نظام العقوبة املشتركة.

املادة 54: استبدال عقوبة أصلية بعقوبة تبعية
1.    عندما تنطق المحكمة بعقوبة سجن لمدة ال تزيد على ثالث سنوات، إما لجريمة واحدة 
يجوز   ،)4(51 المادة  بموجب  التوقيف  لمدة  استقطاع  أي  قبل  جريمة،  من  ألكثر  أو      

       للمحكمة عندئٍذ استبدال عقوبة السجن األصلية هذه بعقوبة تبعية.
األصلية، يجب على  السجن  أكثر من عقوبة  تبعية مالئمة  إذا كانت عقوبة  ما  لتحديد     .2

      المحكمة أن تأخذ بعين االعتبار ما يلي:
      )أ(    خطورة الجريمة المرتكبة.
      )ب(  خطورة عواقب الجريمة.

      )ج(   درجة المسؤولية الجنائية للشخص المدان.
      )د(    أية عوامل تشديد أو تخفيف منصوص عليها في المادة 51. و

      )هـ(   طبيعة الشخص المدان وظروفه الشخصية.

التعليق
يلزم الرجوع إىل التعليق املصاحب للمادة 39، الذي يتناول العقوبات التبعية. ويلزم كذلك الرجوع إىل 
التعليق على املبادئ املنطبقة على العقوبات، وخباصة املادتان 36)ج( و36)د(، اللتان تبحثان أيًضا احلاجة 

إىل فرض عقوبات تبعية وفوائدها.

الفقرة 1: بعد أن تكون املحكمة قد فرضت حكًما بالسجن على شخص ما، ويكون هذا احلكم إما عن 
جرمية واحدة أو عن أكثر من جرمية ملدة تقل عن ثالث سنوات، تنتقل املحكمة إىل مرحلة جديدة يف حتديد 
العقوبة: لتقرر مدى مالءمة فرض عقوبة تبعية. وإذا اعتربت هذه اخلطوة مناسبة، جيب على املحكمة أن 
ختتار أي عقوبة تبعية تفرضها، مث يتعني عليها اتباع التوجيهات املذكورة يف املادة 55 )خبصوص األحكام 
اليت مت وقف تنفيذها(، أو يف املادة 56 )خبصوص خدمة املجتمع(، أو يف املادة 57 )خبصوص اإلفراج 
املشروط(. ومن الواضح أن العقوبات التبعية ال ميكن أن تكون مناسبة يف كل احلاالت. وهي ليست مناسبة 
ا، وهذا هو السبب يف اختيار مدة العقوبة بثالث سنوات كنقطة  كذلك يف حاالت اجلرائم اخلطرية جدًّ
حتّول. ويشمل القانون اجلنائي النموذجي فقط جرائم خطرية نسبيًّا. ويف الدول اخلارجة من الصراعات، 
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حيث ينظم القانون اجلرائم األقل خطورة، تكون العقوبات التبعية أداة قيمة للتعامل مع هذا املستوى من 
اإلجرام. ووفًقا للتوصية رقم )92(17 الصادرة عن جملس أوروبا حول انتظام األحكام، الفقرة ب5)2(، 
»جيب النظر إىل أحكام احلجز باعتبارها املالذ األخري، ولذلك جيب فرضها فقط يف احلاالت اليت جتعل أي 
حكم آخر غري مناسب بصورة واضحة، مع أخذ الظروف األخرى ذات الصلة مبا تستحقه من اعتبار«.

الفقرة 2: تناقش املادة 51 العديد من العوامل اليت يتعني على املحكمة أخذها بعني االعتبار عند تقرير 
ما إذا كان جيب توقيع عقوبة تبعية، ومنها عوامل التشديد والتخفيف، وتناقش املادتان 35 و36 كذلك 
األمر نفسه ضمن استعراضهما للمبدأ اجلوهري واملبادئ األخرى املرتبطة بالعقوبات، على التوايل. ويتمثل 
اهلدف من الفقرة 2 يف توجيه املحكمة إىل تقييم مدى مالءمة العقوبة التبعية يف ضوء خطورة اجلرمية 
التشديد  املبدأ اجلوهري(، وعوامل  املدان )كالمها مطلوبان مبوجب  اللوم للشخص  استحقاق  ودرجة 
وعوامل التخفيف )املطلوبة مبوجب املادة 36]أ[(، وطبيعة الشخص املدان وظروفه الشخصية. وتتخطى 
أمهية العنصر األخري جمرد املساعدة يف حتديد مدى مالءمة العقوبة التبعية، بل إنه يساعد كذلك يف حتديد 
أي نوع من أنواع العقوبات التبعية اليت ميكن أن تناسب الشخص املدان وفًقا لشخصيته والظروف املحيطة 
به. على سبيل املثال، قد يكون الشخص املدان هو العائل الوحيد لألسرة، وقد يكون يعمل أكثر من 
ساعات الوقت الكامل ليكسب عيشه وال يعترب خطًرا على أمن املجتمع. يف تلك احلالة، قد يعترب حكم 
وقف التنفيذ أو اإلفراج املشروط مناسًبا. فال يعد من املالئم إيقاع عقوبة خدمة املجتمع عليه نظًرا ألنه 

يعمل بالفعل عدد ساعات كثرًيا أسبوعيًّا.

املادة 55: وقف التنفيذ كعقوبة تبعية
1.    وقف تنفيذ الحكم هو عقوبة تبعية.

2.    عندما تنطق محكمة بعقوبة سجن لمدة ال تزيد على ثالث سنوات، سواء لجريمة واحدة 
       أو لعدة جرائم، يجوز لها عندئٍذ استبدال عقوبة السجن األصلية بوقف تنفيذ الحكم.

أن  إال  بالسجن كان قد فرض على شخص مدان،  الحكم أن حكًما  تنفيذ  يعني وقف     .3
         المحكمة تأمر بعدم تنفيذ الحكم، بشرط فقط إمكانية نقضه عمال بالفقرات 5 و6 و11)ب(.

4.     عندما تقرر المحكمة وقف تنفيذ حكم بداًل من العقوبة األصلية بالسجن، يجب أن تحدد 
      المحكمة فترة وضع الشخص المدان تحت المراقبة. ويجب أال تقل فترة المراقبة التي 

       تقررها المحكمة عن سنة واحدة وأال تتجاوز الخمس سنوات. 
5.    إذا قام الشخص المدان بارتكاب جريمة وتمت إدانته بتلك الجريمة أثناء فترة المراقبة أو 
      بعد انقضائها بخمس سنوات، يتعين على المحكمة إلغاء وقف تنفيذ الحكم. وعند إلغاء 
      وقف تنفيذ الحكم، يجب سجن الشخص المدان ويجب تنفيذ عقوبة السجن األصلية

       التي كانت قد فرضت عليه.
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6.    يجوز للمحكمة إلغاء وقف تنفيذ الحكم واألمر بتنفيذ عقوبة السجن بعد قرار وقف تنفيذ 
       الحكم إذا:

     )أ(   تبين للمحكمة أن الشخص المدان ارتكب جريمة أخرى قبل قرارها بوقف تنفيذ
             الحكم وتمت إدانته بهذه الجريمة أثناء فترة المراقبة أو بعدها بخمس سنوات. و
      )ب(  في نظر المحكمة، لو كان وجود الجريمة المرتكبة سابًقا معروًفا للمحكمة، لما 

             كان صدر الحكم بوقف التنفيذ.
7.    في حالة إلغاء وقف تنفيذ الحكم نتيجة لوجود جرائم سابقة أو جديدة وفًقا للفقرتين 5    

       و6، يتعين على المحكمة فرض عقوبة مشتركة للجريمتين وفًقا للمادة 52.
8.    عند قرار وقف تنفيذ الحكم، قد تقرر المحكمة فرض عقوبات تكميلية بموجب المادة

       59، كما قد تطلب بأن الشخص المدان:
أو من وأية مواد أخرى  الكحول  استخدام  إساءة  أو عالج من  )أ(   يخضع الستشارة      

             اإلدمان عليها.
      )ب(  يخضع الستشارة أو عالج الصحة العقلية، بما يشمل التحليل والعالج النفسي.

      )ج(   يمنع من البقاء في أماكن أو مناطق معينة.
      )د(    يبتعد ويمتنع عن االتصال بأشخاص معينين. أو
      )هـ(   يمتثل ألي التزامات أخرى ينص عليها القانون.

9.   بفرضها التزامات إضافية بموجب الفقرة 8، يتعين على المحكمة أن تقرر الحد الزمني 
        لتنفيذ هذه االلتزامات. وتنطبق على هذه االلتزامات اإلضافية الحدود الزمنية نفسها المقررة  

       لفترة المراقبة في الفقرة 4.
10.  يجوز للمحكمة أن تعين جهة تراقب امتثال الشخص المدان لاللتزامات اإلضافية.

11.   عندما تقوم المحكمة بفرض أحد االلتزامات المنصوص عليها في الفقرة 8، ويفشل الشخص 
        المدان في تنفيذ ذلك االلتزام خالل المدة الزمنية التي حددتها المحكمة، يجوز للمحكمة:

       )أ(    تمديد الفترة الزمنية لتنفيذ االلتزام. أو
      )ب(  إلغاء وقف تنفيذ الحكم واألمر بتنفيذ عقوبة السجن.

التعليق
عماًل باملادة 55، ميكن إدانة شخص واحلكم عليه بالسجن لكنه ال يقضي أبًدا أي وقت يف التوقيف، عند 
الوفاء بالشروط املنصوص عليها يف املادة 55. وحتتوي املادة 55 على إطار عمل أساسي ينظم القضايا املحيطة 
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باألحكام املوقوف تنفيذها، مثل حتديد فترة مراقبة )الفقرة 4(، وإلغاء أمر بوقف تنفيذ حكم والتوقف عن 
العمل هبذا األمر )الفقرات 5-7 و11]ب[(، وأوامر إضافية بوقف تنفيذ حكم )الفقرتان 8 و9( واإلشراف 

على وقف تنفيذ حكم )الفقرة 10(.
 

املادة 56: خدمة املجتمع كعقوبة تبعية
1.    خدمة المجتمع هي عقوبة تبعية.

2.     عندما تنطق المحكمة بحكم بالسجن ال تتجاوز مدته ثالث سنوات، سواء لجريمة واحدة  
        أو ألكثر من جريمة، يجوز للمحكمة عندئٍذ استبدال عقوبة السجن األصلية بخدمة المجتمع.

3.     تعني خدمة المجتمع أن حكًما بالسجن كان قد فرض على شخص مدان، إال أن المحكمة 
        تأمر بعدم تنفيذ الحكم إذا عمل الشخص المدان، دون تعويض مالي، لدى منظمة أو مؤسسة 

       معينة بهدف نفع المجتمع.
4.     يلزم موافقة الشخص المدان عندما ترغب المحكمة في فرض عقوبة خدمة المجتمع عليه.

5.    عندما تقرر المحكمة األمر بخدمة المجتمع بداًل من عقوبة السجن األصلية، يجب على 
       المحكمة تحديد عدد معين من الساعات لخدمة المجتمع.

على يزيد  وال  ساعة   40 عن  المجتمع  لخدمة  المحددة  الساعات  عدد  يقل  أال  يجب     .6
       340 ساعة.

7.    يجب أال يزيد طول المدة التي ينبغي خاللها إكمال خدمة المجتمع على ستة أشهر.
8.    عند فرضها عقوبة العمل لخدمة المجتمع، يجب على المحكمة: 

      )أ(    تحديد نوع خدمة المجتمع التي على الشخص المدان القيام بها.
      )ب(  تسمية المنظمة أو المؤسسة التي يقوم الشخص المدان بخدمة المجتمع لصالحها.

       )ج(   تحديد أي أيام األسبوع وأي الساعات التي سيتم فيها تنفيذ خدمة المجتمع، وذلك 
             بالتشاور مع المنظمة أو المؤسسة المعينة. و

      )د(   تعيين مشرف لرفع التقارير للمحكمة حول قيام الشخص المدان بخدمة المجتمع.
9.     يجب على المحكمة إلغاء األمر بخدمة المجتمع وأن تأمر بتنفيذ عقوبة السجن إذا، حصل 

       أثناء مدة خدمة المجتمع أن:
      )أ(    ارتكب الشخص المدان جريمة. أو

املادة 55
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      )ب(  علمت المحكمة أن الشخص المدان قد ارتكب جريمة أخرى قبل فرض عقوبة 
             خدمة المجتمع.

10.  في حالة إلغاء عقوبة خدمة المجتمع بسبب ارتكاب جرائم سابقة أو جديدة، يتعين على     
       المحكمة فرض عقوبة مشتركة للجريمتين، وفًقا للمادة 52.

11.  إذا فشل الشخص المدان في القيام بعمل خدمة المجتمع وفًقا لقرار المحكمة، يجوز
      للمحكمة: 

      )أ(    تمديد مدة خدمة المجتمع وفًقا للحدود المنصوص عليها في الفقرتين 6 و7. أو
      )ب(  إلغاء عقوبة خدمة المجتمع واألمر بتنفيذ عقوبة السجن.

التعليق
يتزايد أكثر فأكثر عدد الدول– سواء تلك اخلارجة أو غري اخلارجة من الصراعات– اليت تطبق خدمة 
املجتمع كشكل من أشكال العقوبة. إذ باإلضافة إىل جعل الشخص املدان يتحمل املسؤولية عن أفعاله، 
فإن خدمة املجتمع تقدم تعويًضا للمجتمع عن الضرر الذي حلق به جراء أفعال الشخص املدان، كما 
هو مبني يف املادة 34 »ماهية العقوبات«. وقد يكون خلدمة املجتمع تأثري قوي يف إعادة تأهيل الشخص 
املدان، وهذا عامل يرد كهدف آخر للعقوبات يف املادة 34. ويعلن القرار رقم )76(10 الصادر عن جملس 
أوروبا أن خدمة املجتمع هي طريقة »لكي يساهم املجتمع بفاعلية يف إعادة تأهيل املجرم من خالل قبول 

تعاونه يف العمل التطوعي«.
لقد مت إدخال برامج خدمة املجتمع على وجه اخلصوص يف الدول اليت تعاين من مشكالت مزمنة 
تتعلق باكتظاظ السجون وغريها من أمور خاصة مبوارد السجون. ووردت تقارير على نطاق واسع عن 
فاعلية هذه الربامج، وكذلك عن رضى املجتمعات املحلية عن هذا الشكل لعقاب املدانني. والعمل الذي 
قد يقوم به شخص يف املجتمع واسع ومتنوع ويعتمد على كل دولة بعينها. وحتظى خدمة املجتمع بالتأييد 
كعقوبة تبعية مبوجب القواعد الدنيا القياسية لألمم املتحدة إلجراءات غري السجن )قواعد طوكيو(، الفقرة 
8.2)ط(، وأيدها كذلك املجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة يف قراره رقم 1998/23، الفقرة 
3)ج(. وملحق هبذا القرار إعالن كادوما Kadoma حول خدمة املجتمع، الذي صدر كنتيجة للمؤمتر 
الدويل حول أحكام خدمة املجتمع يف أفريقيا )1997(. وقد مت كذلك تنفيذ خطة عمل وشبكة من اللجان 

الوطنية خلدمة املجتمع نتيجة لإلعالن.
تنص املادة 56 على املبادئ واإلجراءات الرئيسية اليت يلزم اتباعها عند فرض عقوبة خدمة املجتمع. 
واملالحظة األهم حول خدمة املجتمع كعقوبة هي أهنا تتطلب موافقة الشخص املدان. ومن املهم كذلك أن 
تقوم املحكمة بتقدير مدى مالءمة الشخص خلدمة املجتمع على أساس خطورة اجلرمية، ودرجة استحقاقه 
للوم، واألمور اخلاصة بسالمة املجتمع، وشخصيته وظروفه الشخصية. ومبجرد أن تعترب املحكمة الشخص 
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مناسًبا خلدمة املجتمع وبعد أن يوافق الشخص عليها، حتدد املحكمة بعدها عدًدا معلوًما من الساعات اليت 
يتعني على الشخص املدان العمل خالهلا )على أال تتجاوز 340 ساعة على مدار ستة أشهر(، عالوة على 
حتديد نوعية العمل الذي سيقوم به، ولصاحل َمن، وموعد تنفيذ العمل )الفقرة 8(. وكما ذكر يف الفقرة 
8)د(، سوف خيضع برنامج خدمة املجتمع لإلشراف. وعلى وجه العموم، يتم إنشاء هيئة لإلشراف على 
برنامج خدمة املجتمع وإدارته فور إصدار العقوبة. وبالنسبة للدول اخلارجة من الصراعات، توجد هلذا 
النظام مضاعفات واضحة خاصة باملوارد، اليت جيب دراستها قبل تطبيق القانون على إجراءات خدمة 
املجتمع. وجيب توفري ما هو مناسب من العاملني واملباين والتمويل للهيئة املسؤولة عن اإلشراف على 

برنامج خدمة املجتمع.
وكما ذكر يف الفقرة 9)أ(، سوف يتم إلغاء األمر خبدمة املجتمع إذا ارتكب الشخص املدان جرمية 
أخرى أثناء عمله يف الربنامج. ووفًقا للفقرة 9)ب( سيتم إلغاء األمر إذا كان الشخص املدان قد ارتكب 
جرمية أخرى قبل فرض أمر خدمة املجتمع. وعند إلغاء أمر خبدمة املجتمع، يتم استئناف العمل بعقوبة 

السجن اليت كانت املحكمة قد فرضتها يف األصل، وجيب على الشخص تنفيذ عقوبة السجن األصلية.
وجيوز كذلك اإلخالل بأمر خدمة املجتمع عندما ال يفي الشخص بواجباته مبوجبه. ويف هذه احلالة، 
جيوز للمحكمة أن تطلب إما متديد أمر خدمة املجتمع أو تنفيذ عقوبة السجن األصلية، بصورة مماثلة 

إللغاء األمر )الفقرة 11(.

املادة 57: اإلفراج املشروط كعقوبة تبعية
1.    اإلفراج المشروط هو عقوبة تبعية.

2.    عندما تنطق المحكمة بحكم بالسجن ال تتجاوز مدته ثالث سنوات، سواء كان لجريمة 
        واحدة أو ألكثر من جريمة، يجوز لها عندئذ استبدال عقوبة السجن األصلية هذه باإلفراج 

       المشروط.
لكن  مدان،  شخص  على  فرض  قد  كان  بالسجن  حكًما  أن  المشروط  اإلفراج  يعني     .3
        المحكمة، بسبب التزاماته المرتبطة بالعمل أو الدراسة أو التدريب المهني أو العائلة، تأمر 
        بأن الشخص المدان يمكنه مغادرة مركز التوقيف في أوقات معينة من اليوم. ويجب عليه 

       العودة إلى مركز التوقيف فوًرا بعد الوفاء بأي من التزاماته.
4.     ويجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بأن يسمح اإلفراج المشروط للشخص المدان بحضور 

       عالج طبي أو إعادة تأهيل.
5.      إذا لم يقم الشخص المدان بالوفاء بالتزاماته المرتبطة بالعمل أو الدراسة أو التدريب المهني 
        أو العائلة أو عالج إعادة التأهيل، يجب على المحكمة إلغاء أمر اإلفراج المشروط واألمر 

       بتنفيذ الفترة المتبقية من عقوبة السجن.

املادة 56
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التعليق
يوجد اإلفراج املشروط كعقوبة تبعية يف كثري من دول العامل. وهو يسمى يف بعض الدول باالحتجاز 
الدوري. وُيقصد به يف األساس أن عقوبة بالسجن قد فرضت على شخص إال إنه جيوز له ترك مركز 
االحتجاز يف أوقات معينة معلومة للقيام بأنشطة مرتبطة بالعمل أو الدراسة أو التدريب املهين أو ملسؤوليات 
التأهيل الطيب. وتسمح بعض الدول بأن يغادر الشخص مقر احلجز طوال  عائلية أو للعالج أو إعادة 
األسبوع ويقضي عقوبة السجن خالل عطالت هناية األسبوع فقط. ووفًقا للقانون اجلنائي النموذجي، 

جيوز للشخص املغادرة خالل ساعات العمل فقط وعليه أن يعود فور االنتهاء من العمل.
وميكن استخدام عقوبة اإلفراج املشروط، على سبيل املثال، عندما ترى املحكمة استحقاق العقوبة مبدة 
من السجن، إال أن الشخص ال ميثل هتديًدا لسالمة املجتمع، وهو العائل الوحيد ألسرته، وأن احتجازه 
يف السجن، عدم قدرته على العمل، إمنا من شأنه التأثري على العائلة بأكملها. ميكن كذلك استخدام هذه 
العقوبة عند رغبة املحكمة يف دعم جهود هذا الشخص الستكمال دراسته أو يف سعيه للحصول على 
مهنة، وهذا عامل قد يساعد يف منعه من ارتكاب جرائم يف املستقبل. وتذكر الورقة اخلضراء اخلاصة 
بالتقدير واالعتراف املتبادل وتنفيذ اجلزاءات اجلنائية يف دول االحتاد األورويب )صفحة 71( فائدة أخرى 
لعقوبة اإلفراج املشروط، وهي تتمثل يف أهنا »تسعى للقضاء على أحد أهم أوجه قصور عقوبة السجن، 
أال وهو االنعزال االجتماعي للسجني. ومبقارنته مع حكم وقف التنفيذ، فإن االحتجاز مع اإلفراج أثناء 

النهار يبدو أكثر جناًحا يف اإليفاء مبتطلبات إعادة التأهيل ومحاية املجتمع«.

التأهيل  إعادة  التأهيل، مثل  إعادة  ا بربامج  ا خاصًّ النموذجي نصًّ القانون اجلنائي  الفقرة 4: ال يتضمن 
بعد تعاطي املخدرات، اللهم إال كجزء من أمر بوقف تنفيذ حكم مبوجب املادة 55 وهذه املادة. وجتيز 
املادة 55 للمحكمة أن تقرر وقف تنفيذ حكم على شخص ما، مث تأمر هذا الشخص حبضور برنامج 
إلعادة التأهيل من استخدام الكحول أو املخدرات. وتسمح املادة 57 للمحكمة بتأمني مراقبة أفضل 
على الشخص املدان بوضعه يف السجن، مع التركيز يف الوقت ذاته على إعادة تأهيل الشخص من خالل 

العالج التأهيلي اإلجباري.

املادة 58: استكمال عقوبة أصلية بعقوبات تكميلية
يجوز للمحكمة أن تفرض عقوبة تكميلية واحدة أو أكثر إضافة إلى العقوبة األصلية.

التعليق
يف حال حددت املحكمة عقوبة السجن كعقوبة أصلية ونظرت يف فرض عقوبات تكميلية، حيث جيوز 
ذلك، فإنه جيب على املحكمة أن تتحول إىل السؤال عما إذا كان يلزم فرض عقوبة تكميلية. والسؤال 
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الذي على املحكمة النظر فيه هو ما إذا كان فرض عقوبات تكميلية حيقق األهداف املرجوة من العقوبات 
املنصوص عليها يف املادة 34. وبينما تكون املحكمة مطالبة بأن تعطي األسبقية للمبدأ اجلوهري على 
باقي مبادئ العقوبات املنصوص عليها يف املادة 35، فإنه عندما يتعلق األمر بعقوبات تكميلية، يكون 
للمحكمة حرية التصرف يف فرض العقوبات اليت تفي باألهداف األخرى للعقوبات. على سبيل املثال، 
جيوز إيداع شخص يف السجن على أساس خطورة اجلرمية أو على درجة استحقاق لومه عنها. لكن، إذا 
كانت هذه العقوبة ال ختدم األهداف األخرى، مثل تقدمي التعويض للضحية، فإنه جيوز للمحكمة فرض 

عقوبة تكميلية لتعويض الضحية وفًقا للمادة 62.

املادة 59: استكمال عقوبة تبعية بعقوبات تكميلية
يجوز للمحكمة فرض عقوبة تكميلية واحدة أو أكثر إضافة إلى العقوبة التبعية.

التعليق
هناك قضايا نفسها تنشأ عن فرض عقوبات تكميلية إضافة إىل العقوبات التبعية كما هو احلال مع فرضها 

إضافة إىل العقوبات األصلية. يلزم الرجوع إىل املادة 58 والتعليق املصاحب هلا.

املادة 60: الغرامة كعقوبة تكميلية
1.    الغرامة هي عقوبة تكميلية.

2.    يجوز للمحكمة فرض غرامة كعقوبة تكميلية ألي جريمة غير مخصص لها عقوبة الغرامة 
      صراحًة كعقوبة أصلية بديلة، وذلك حين يقوم الشخص المدان بارتكاب جريمة بهدف  

       الحصول على مزية مادية غير مستحقة.
3.    عند فرض الغرامة، يتعين على المحكمة أن تتيح للشخص المدان مهلة زمنية معقولة لدفع

      الغرامة.
4.   يجوز للمحكمة أن تأمر بدفع الغرامة في دفعة واحدة أو على أقساط تسدد في تواريخ 

       محددة خالل إطار زمني مسمى.
5.    في حال تعّمد عدم الدفع، حيث لم تكن قد فرضت أي عقوبة بالسجن، يجوز للمحكمة 

       أن تأمر الشخص المدان بالمثول أمامها لتوضيح أسباب عدم دفع الغرامة.

املادة 58
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6.    في حال قيام الشخص المدان، الذي تم استدعاؤه للمثول أمام المحكمة وفًقا للفقرة 5،
يتجاوز بما ال  عليه،  السجن  للمحكمة فرض عقوبة  يجوز  الدفع،  في عدم  باالستمرار       
       ثالثة أشهر. أما إذا كان الشخص يقضي عقوبة بالسجن فعال، فإنه يجوز للمحكمة تمديد 

       مدة السجن األصلية لغاية ثالثة أشهر.

التعليق
جيوز فرض غرامة على شخص كعقوبة أصلية مبوجب املادة 50. وجتيز املادة 60 فرض عقوبة الغرامة على 
شخص مدان حني ال يكون خاضًعا للغرامة كعقوبة أصلية وحني يكون قد ارتكب جرمية هبدف احلصول 
على منفعة مادية غري مستحقة. واهلدف من الغرامة كعقوبة تكميلية هو تعزيز اإلحساس باملسؤولية لدى 
الشخص املدان عن سلوكه اإلجرامي، مثل التأثري التأدييب للغرامة كعقوبة أصلية. لالطالع على مناقشة 
تفصيلية بشأن الغرامات وطريقة احتساهبا، يلزم الرجوع إىل التعليق على املادة 50. وقد يقود عدم دفع 
الغرامة إىل متديد مدة السجن إذا كان الشخص يقضي عقوبة بالسجن فعاًل. أما إذا كان ال يقضي عقوبة 

بالسجن، فيعود فرض عقوبة بالسجن ملدة تقل عن ثالثة أشهر إىل تقدير املحكمة )الفقرة 6(.

املادة 61: مصادرة املمتلكات أو املعدات أو أي
 من األدوات املستخدمة أو كانت هناك نية 

الستخدامها يف ارتكاب جرمية كعقوبة تكميلية 
1.    إن مصادرة الممتلكات أو المعدات أو غير ذلك من األدوات المستخدمة، أو كانت هناك 

      الستخدامها، في ارتكاب جريمة هي عقوبة تكميلية.
2.    يجوز للمحكمة، دون اإلجحاف بحقوق حسن النية ألية أطراف ثالثة، أن تأمر بمصادرة 
منها  الهدف  كان  أو  المستخدمة،  األدوات  من  ذلك  غير  أو  المعدات  أو  الممتلكات        

      استخدامها، في ارتكاب جريمة.

التعليق
تشمل املادة 61 التجريد الدائم من املمتلكات أو املعدات أو أي أدوات أخرى مستخدمة أو اهلدف منها 
استخدامها الرتكاب جرمية. وتتطلب اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، املادة 12)1(
)ب(، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، املادة 31 )1()ب(، من الدول األعضاء سن قوانني تتضمن 
هذه النصوص اخلاصة باجلرمية املنظمة، والفساد، واجلرائم املرتبطة بالفساد. كما أن بروتوكول مكافحة 
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صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصوره غري مشروعة، املكمل التفاقية األمم 
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة )املادة 6(، يطالب حتديًدا مبصادرة األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا 
وذخائرها اليت مت تصنيعها واملتاجرة هبا على حنو غري مشروع. وباملثل، فإن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
االجتار غري املشروع باملواد املخدِّرة واملؤثرات العقلية، املادة 5)1()ب(، تطلب أن تتم مصادرة العقاقري 
املخدرة واملؤثرات العقلية واملواد واملعدات أو األدوات األخرى املستخدمة فيما يتعلق جبرائم املخدرات.
ونوع املصادرة الوارد يف املادة 61 يتميز عن ذلك املنصوص عليه يف املواد 70-73 أدناه، اليت تنص على 
مصادرة عائدات اجلرمية واملمتلكات اليت تعادل قيمة عائدات اجلرمية. وال ُتعد املواد 70-73 »عقوبة« وفًقا 
للقانون اجلنائي النموذجي، بل ُتعد آلية متنع الشخص املدان من التمتع بثمار جرميته أو، وهو األسوأ، متنعه 
من أن يعيد استثمار عائدات جرميته يف ارتكاب املزيد من اجلرائم. وفًقا للمواد 70-73، ميكن مصادرة 
عائدات اجلرمية أو مصادرة ممتلكات ذات قيمة تعادل عائدات اجلرمية. ووفًقا للمادة 61، فإن املمتلكات 
اليت »مت استخدامها، أو كان اهلدف منها هو استخدامها، يف« ارتكاب جرائم هي اليت ختضع للمصادرة. 
إن املصادرة املنصوص عليها يف املادة 61 هي أقرب إىل العقوبة من اإلجراء الوارد يف املواد 70-73. والنتيجة 
العملية هلذه العقوبة، على سبيل املثال، هي أن السيارة اليت تستخدم عادة لألهداف الشخصية وتستخدم 
مرة واحدة الرتكاب جرمية قد ختضع للمصادرة كعقوبة. وباملثل ميكن مصادرة العقارات اليت مت فيها 
تصنيع مواد خمدرة على حنو غري مشروع حىت وإن كانت تلك العقارات تستخدم كذلك ألهداف قانونية. 
وكذلك احلال بالنسبة ألجهزة احلاسوب اليت يستخدمها أشخاص مدانون بارتكاب جرائم إلكترونية إذ 
جتوز مصادرهتا كذلك مبوجب املادة 61، وجيوز أيًضا فرض قيود على استخدام شخص مدان ألجهزة 
احلاسوب وحيازته هلا ووصوله لشبكة اإلنترنت. وفضاًل عن هذا النوع من املصادرة، تتضمن املادة 61 
مصادرة املزيد من األشياء األكثر وضوًحا واملستخدمة فقط وعلى حنو مباشر يف ارتكاب جرمية، مثل مواد 

خمدرة أو سالح ناري استخدم يف عملية سطو.
ينص الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت 
امللحقة هبا )صفحة 146( على أن مصطلح هبدف االستخدام يف »يعين اإلشارة إىل توفر نية هلا طابع جيوز 
اعتباره يرقى إىل شروع يف ارتكاب جرمية«. يلزم الرجوع إىل املادة 27 »الشروع«، والتعليق املصاحب هلا.

ومن أجل تعريف املمتلكات، يلزم الرجوع إىل املادة 1)8(. ويلزم كذلك الرجوع إىل نصوص القانون 
النموذجي لإلجراءات اجلنائية بشأن املسائل اإلجرائية اخلاصة مبصادرة املمتلكات أو املعدات أو األدوات 

األخرى املستخدمة أو اهلدف منها استخدامها يف ارتكاب جرمية.
ومن األمور الوثيقة الصلة باحلجز على املمتلكات ادعاء أطراف ثالثة باحلق يف هذه املمتلكات. يتم 
عادة النظر يف مطالبات األطراف الثالثة يف دعاوى منفصلة بعد إصدار املحكمة أمرها باملصادرة. ويتناول 
القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية النصوص اخلاصة بإجراءات التعامل مع مطالبات أطراف ثالثة حسنة 

النية باملمتلكات اليت خضعت ألمر باملصادرة.
ا، فإنه جيب احلرص عند تنفيذها لتجنب  مع أن النصوص اخلاصة باملصادرة ميكن أن تكون مفيدة جدًّ
إساءة استخدامها. وجيب على املحكمة أن متارس بعض ضبط النفس يف ما تصادره. وتوجد حاجة كذلك 
لضمان إخضاع املمتلكات املصادرة للقوانني واإلجراءات، يف حال التماس املوظفني العموميني الذين حيق هلم 
الوصول إىل هذه املمتلكات لبيعها حلساهبم اخلاص أو باستخدامها شخصيًّا. يلزم الرجوع إىل التعليق العام 
على القسم 13 من اجلزء العام من القانون اجلنائي النموذجي، الذي يناقش هذا األمر مبزيد من التفصيل.
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املادة 62: دفع تعويض للضحية كعقوبة تكميلية
1.    دفع تعويض للضحية هو عقوبة تكميلية.

المدان مهلة  الشخص  تمنح  أن  المحكمة  للضحية، يجب على  تعويض  2.   عند فرض دفع 
       زمنية معقولة لدفع التعويض.

3.     يجوز للمحكمة أن تأمر بدفع الغرامة دفعة واحدة أو على أقساط تسدد في تواريخ محددة 
       خالل إطار زمني معلوم.

4.    في حال تعّمد عدم دفع التعويض حيث تكون المحكمة قد فرضت أيًضا عقوبة بالسجن، 
       وبعد استنفاد كل إجراءات التنفيذ المتوفرة، يجوز للمحكمة أن تأمر بتمديد فترة السجن 

       لمدة ال تزيد على ثالثة أشهر.
5.     في حال تعّمد الشخص المدان عدم دفع التعويض، حيث لم تكن قد فرضت عليه عقوبة  
       بالسجن، يجوز للمحكمة أن تأمر بمثول الشخص المدان أمامها لتوضيح أسباب عدم 

       دفع التعويض.
6.     في حال استمر الشخص، المستدعى للمثول أمام المحكمة وفًقا للفقرة 5، في عدم الدفع، 

       يجوز للمحكمة أن تفرض عليه عقوبة بالسجن ال تتجاوز ثالثة أشهر.

التعليق
تشري املبادئ الواردة يف املادة 34 إىل تعويض الضحايا على اعتباره من أهداف العقوبات. والعقوبات اليت 
تستحق للدولة، مثل السجن أو الغرامات، ال ختدم هذا اهلدف. وجيب على املحكمة أن تعترب أن ملبدأ 
استحقاق اجلزاء أفضلية على األهداف األخرى للعقوبات، وجيب أن توجه العقوبة األصلية أو العقوبة 
التبعية من أجل حتقيق ذلك اهلدف. وعندما تقرر مدى مالءمة فرض عقوبة تكميلية، مثل تعويض الضحية، 
حيق للمحكمة النظر إىل هذا اهلدف الثانوي من العقوبات املنصوص عليه يف املادة 34. كما أن النصوص 
الواردة يف املادة 62، إضافة إىل تعويض الضحية، هلا تأثري رادع، حسب البعض، وتأثري يف إعادة التأهيل. 
تعويض  أمهية  على  النموذجي  اجلنائي  القانون  تدقيق  أثناء  استشارهتم  متت  الذين  اخلرباء  بعض  وأكد 
الضحية يف دوهلم وعلى احلاجة املترتبة على ذلك إىل تضمني مثل نصوص املادة 62 يف القانون اجلنائي 
النموذجي. ويطالب إعالن األمم املتحدة بشأن ااملبادئ األساسية لتوفري العدالة لضحايا اجلرمية وإساءة 
استعمال السلطة بأن يقوم األشخاص املدانون، حيث يكون ذلك مناسًبا، بتقدمي تعويض عادل للضحايا، 
يشمل دفع مبلغ مايل نظري الضرر أو اخلسائر اليت تكبدهتا الضحية )الفقرة 8(. كما حيث اإلعالن الدول 
على مراجعة ممارساهتا وأنظمتها وقوانينها العتبار التعويض كخيار يف إصدار األحكام )الفقرة 9(. وينص 
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القانون اجلنائي النموذجي على دفع تعويض للضحية فقط. وقد ترغب الدول اخلارجة من الصراعات يف 
دراسة وضع نصوص خاصة بالتعويض، أو إعادة املمتلكات اليت متت سرقتها أو اختالسها من الضحية. 
ولضمان نفاذ العقوبة وتطبيقها، يفضل أن تقوم املحكمة قبل أن تأمر بالتعويض، بالنظر يف قدرة الشخص 

املدان على دفع هذا التعويض. 
وبالرغم من القيمة الرمزية لتقدمي تعويض إىل الضحية، فإن عدم دفع تعويض قد يصيب الضحية خبيبة 
أمل كبرية. وإذا كان الشخص املدان ال ميلك الوسائل لدفع التعويض، فإن هذا قد يقود إىل سجنه أو 
إىل متديد احلكم السابق بالسجن. وفرض أو عدم فرض عقوبة بالسجن يف حال تعمد عدم الدفع يعود 
إىل تقدير املحكمة. إن كثرًيا من املحاكم املحلية، بعد استدعائها للشخص املدان للمثول أمامها ليوضح 
أسباب عدم الدفع وبعد أن تأمر ثانية بدفع التعويض، غالًبا ما تتخذ اخليار الرباغمايت بعدم فرض عقوبة 
السجن على الشخص املدان. ويتوقف هذا القرار على مدى حتفظ املحكمة يف إصدار حكم بالسجن 

نظري عدم دفع مبلغ مايل حني يكون من غري املمكن احلصول على التعويض.

املادة 63: احلرمان من احلق يف 
الترشح لالنتخاب كعقوبة تكميلية

1.    الحرمان من الحق في الترشح لالنتخاب هو عقوبة تكميلية.
انتخابات  الترشح لالنتخاب في  2.   يجوز للمحكمة حرمان الشخص المدان من الحق في 

       وطنية أو إقليمية أو محلية إذا:
فرض  وتم  باالنتخابات،  صلة  ذات  جريمة  في  أدين  قد  المدان  الشخص  كان  )أ(       

             عقوبة عليه بالسجن. أو
      )ب(  تم فرض عقوبة على الشخص المدان بالسجن لمدة تزيد على خمس سنوات.

3.    عندما تقرر المحكمة فرض عقوبة الحرمان من الترشح لالنتخاب كعقوبة تكميلية، يتعين 
     عليها تحديد فترة زمنية للعقوبة. ويجب أال تقل مدة العقوبة عن سنة واحدة وأال تزيد 

       على خمس سنوات اعتباًرا من اليوم الذي يصبح الحكم فيه نهائيًّا.
4.    عندما تفرض المحكمة عقوبة الحرمان من الترشح لالنتخاب كعقوبة تكميلية، إضافة إلى 
الترشح في  الحق  من  للحرمان  الزمني  الحد  يبدأ  المشروط،  اإلفراج  أو  السجن  عقوبة       

       لالنتخاب منذ إطالق سراح الشخص من السجن أو منذ اإلفراج المشروط عنه.
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التعليق
يف حاالت معينة، قد تقرر املحكمة أن الشخص املدان جيب أال يترشح لالنتخاب لعدد حمدد من السنوات 
بعد إدانته جبرمية. وينطبق هذا النص على املواقف اليت تثبت فيها املسؤولية للشخص املدان يف أي من 
جرائم االنتخابات املنصوص عليها يف املادة 15 من اجلزء اخلاص من القانون اجلنائي النموذجي أو حني 
يتم احلكم عليه بالسجن ملدة مخس سنوات أو أكثر. والتفسري هلذا اإلجراء هو ضمان إقصاء األشخاص 
الذين ارتكبوا أعمااًل غري مشروعة ذات صلة باالنتخابات فيما مضى عن اهلدف من جرائمهم. والفئة 
الثانية من األشخاص الذين تنطبق عليهم هذه العقوبة التكميلية هم األشخاص املحكوم عليهم بالسجن 
ملدة تزيد على مخس سنوات، وتضم هذه الفئة األشخاص املدانني بارتكاب جرمية خطرية واحدة أو أكثر، 

ولذلك فإنه ال حيق هلم شغل منصب عام بعد االنتخابات.

املادة 64: احلرمان من احلق يف حيازة
 أسلحة نارية أو محلها كعقوبة تكميلية

1.    الحرمان من الحق في حيازة أسلحة نارية أو حملها هو عقوبة تكميلية.
2.    يجوز للمحكمة حرمان شخص مدان من الحق في حيازة أسلحة نارية أو حملها إذا كان الشخص:

       )أ(    أدين في أي جريمة ارتكبت باستخدام سالح ناري أو في أي جريمة أخرى مرتبطة 
من الخاص  الجزء  من   13 القسم  في  المذكورة  الجرائم  مثل  النارية،  باألسلحة          

             القانون الجنائي النموذجي.
       )ب(  ارتكب جريمة اشتملت على عنف وكانت السبب في أن تأمر المحكمة بمعاقبته 

             بالسجن لمدة تزيد على ثالث سنوات. 
3.    عندما تقرر المحكمة فرض العقوبة التكميلية لحرمان شخص مدان من الحق في حيازة 
       أسلحة نارية أو حملها، يتعين على المحكمة تحديد المدة الزمنية للعقوبة. ويجب أال تقل 
        مدة العقوبة عن سنة واحدة وأال تزيد على عشر سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح الحكم 

       فيه نهائيًّا.
4.    عندما تقرر المحكمة فرض العقوبة التكميلية بحرمان شخص مدان من الحق في حيازة 
       أسلحة نارية أو حملها، إضافة إلى عقوبة السجن أو اإلفراج المشروط، يبدأ الحد الزمني 
     للحرمان من الحق في حيازة أسلحة نارية أو حملها عند انتهاء مدة السجن أو اإلفراج  

      المشروط.

اجلزء العام، القسم 12    



155

5.     حين يقوم شخص مدان قضى عقوبة بالسجن ويخضع ألمر بموجب المادة 64 بانتهاك األمر   
     بعدم حيازة أسلحة أو حملها خالل المدة الزمنية المحددة من المحكمة وفًقا للفقرة 3، 
       يمكن مقاضاة الشخص المدان على الجريمة للحيازة أو السيطرة أو الملكية غير المشروعة 
      ألسلحة نارية، بموجب المادة 168، أو على الجريمة لعدم احترام أمر المحكمة بموجب 

      المادة 197.
6.   حين يقوم شخص مدان يقضي عقوبة تبعية بانتهاك األمر بعدم حيازة أسلحة أو حملها 
     خالل المدة الزمنية المحددة من المحكمة وفًقا للفقرة 3، يجوز للمحكمة، إضافة إلى 
     احتمال مقاضاته كما ورد في الفقرة 5، أن تأمر كذلك بإلغاء العقوبة التبعية وبوجوب 
      تنفيذ الشخص الحكم األصلي بسجنه. كما يجوز للمحكمة تمديد مدة األمر بالحرمان 

      من الحق في حيازة أسلحة نارية أو حملها. 

التعليق
كما ذكر يف التعليق العام للقسم 13 من اجلزء اخلاص من القانون اجلنائي النموذجي، جيب أن خيضع 
احلق يف حيازة سالح ناري أو محله يف الدول اخلارجة من الصراعات إىل قوانني أو لوائح تنظيمية تنص 
على من حيق له حيازة أسلحة نارية أو محلها، وما هي األسلحة النارية أو األسلحة اليت ختضع للقيود، 
وإجراءات احلصول على رخصة محل أسلحة نارية. يلزم الرجوع إىل التعليق العام للقسم 13 من اجلزء 
اخلاص من القانون اجلنائي النموذجي. وبصرف النظر عن أية قيود ينص عليها القانون اخلاص باألسلحة 
النارية )أو بصرف النظر عما إذا كان هناك مثل هذا القانون يف األصل(، جتيز املادة 64 للمحكمة أن 
حتظر على األشخاص املدانني حيازة األسلحة النارية أو محلها لفترة زمنية حمددة. ويسري هذا احلظر على 
األشخاص الذين ارتكبوا جرائم باستخدام أسلحة نارية أو الذين ارتكبوا جرائم عنيفة، ما جيعلهم بشكل 

واضح غري مناسبني حليازة أسلحة نارية أو محلها.

املادة 65: حظر شغل املناصب العامة كعقوبة تكميلية 
1.    حظر شغل منصب موظف عمومي هو عقوبة تكميلية.

2.    يجوز للمحكمة منع شخص مدان من شغل منصب موظف عمومي إذا كان الشخص: 
      )أ(    قد أساء استخدام وظيفته كموظف عمومي بخصوص ارتكاب جريمة. أو

      )ب(  قد ارتكب جريمة حكم عليه بموجبها بالسجن لمدة تزيد على خمس سنوات. 
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3.   عندما تقرر المحكمة فرض عقوبة حظر شغل منصب موظف عمومي كعقوبة تكميلية، 
       يجب عليها تحديد المدة الزمنية للعقوبة. ويجب أال تقل مدة العقوبة عن سنة واحدة وأال 

      تزيد على خمس سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح الحكم فيه نهائيًّا.
4.   عندما تقرر المحكمة فرض عقوبة حظر شغل منصب موظف عمومي كعقوبة تكميلية 
      إضافة إلى عقوبة السجن أو اإلفراج المشروط، فإن المدة الزمنية للحرمان من الحق في 
      شغل منصب موظف عمومي يبدأ فور إطالق سراح الشخص من السجن أو منذ اإلفراج 

      المشروط.

التعليق
 تنص املادة 65 على إجراءات ومبادئ ملنع شخص مدان من شغل منصب موظف عمومي لفترة زمنية 
حمددة. يلزم الرجوع إىل املادة 1)9( لالطالع على تعريف موظف عمومي. ويرتبط هذا النوع من احلظر 
بصفة خاصة جبرائم الفساد واجلرائم املتعلقة بالفساد. ويف احلقيقة، فإن املادة 30)6( من اتفاقية األمم 
املادة 65 يف  الواردة يف  الدول األعضاء على إدخال عقوبات مثل تلك  الفساد حتث  املتحدة ملكافحة 
قوانينها املحلية »إىل احلد الذي يتفق مع املبادئ اجلوهرية لنظامها القانوين ]ألنظمتها القانونية[«. وتسري 
املادة 65 على املوظف العمومي الذي استغل منصبه الرتكاب جرمية أو مت احلكم عليه بالسجن ملدة تزيد 
على مخس سنوات، ما يعين أن اجلرمية كانت خطرية نسبيًّا. وجيوز للمحكمة كذلك أن تنظر يف مدى 
عدم مالءمة هاتني الفئتني من األشخاص لشغل مناصب أخرى كموظفني عموميني يف املستقبل، ما جييز 

هلا عندئٍذ حظر شغلهم ملثل هذه املناصب لفترة زمنية حمددة.

املادة 66: حظر شغل مناصب إدارية أو إشرافية
 يف هيئات قانونية خاصة كعقوبة تكميلية

1.      حظر شغل مناصب إدارية أو إشرافية في هيئات قانونية خاصة هو عقوبة تكميلية.

2.     يجوز للمحكمة منع شخص مدان من شغل مناصب إدارية أو إشرافية في هيئات قانونية 
       خاصة إذا كان هذا الشخص:

       )أ(      قد أساء استخدام وظيفته كمدير أو مشرف بخصوص ارتكاب جريمة، وتم الحكم 
              عليه بالسجن. أو

على  تزيد  لمدة  بالسجن  بموجبها  المحكمة  عليه  حكمت  جريمة  ارتكب  قد  )ب(       
              خمس سنوات.
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3.      عندما تقرر المحكمة حظر شغل مناصب إدارية أو إشرافية في هيئات قانونية خاصة كعقوبة 
      تكميلية، يجب عليها تحديد المدة الزمنية للعقوبة. ويجب أال تقل مدة العقوبة عن سنة 

       واحدة وال تزيد على خمس سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح الحكم فيه نهائيًّا.
هيئات  في  إشرافية  أو  إدارية  مناصب  شغل  حظر  عقوبة  فرض  المحكمة  تقرر  عندما    .4
       قانونية خاصة إضافة إلى حكم بالسجن أو اإلفراج المشروط، فإن المدة الزمنية للحرمان 
      من الحق في شغل مناصب إدارية أو إشرافية في هيئات قانونية خاصة تبدأ فور إطالق 

       سراح الشخص من السجن أو منذ اإلفراج المشروط.

التعليق
تنص املادة 66 على اإلجراءات واملبادئ حلرمان شخص مدان من ممارسة أية وظائف إدارية أو إشرافية يف 
املثال، بشخص أدين يف جرمية  التكميلية عالقة، على سبيل  العقوبة  هيئة قانونية خاصة. وقد يكون هلذه 
اختالس يف هيئة خاصة وفًقا للمادة 142. ويف احلقيقة، حتث املادة 30)6( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
الفساد الدول األعضاء على إدخال نصوص مثل تلك الواردة يف املادة 66 يف قوانينها املحلية »إىل احلد الذي 
يتفق مع املبادئ اجلوهرية لنظامها القانوين ]ألنظمتها القانونية[«. وتسري املادة 66 على حنو أكثر مشواًل 
على األشخاص الذين يسيئون استخدام وظائفهم خبصوص ارتكاب جرائم وعلى األشخاص الذين مت احلكم 
عليهم بالسجن ملدة تزيد على مخس سنوات، ما يعين أن اجلرمية كانت جرمية خطرية نسبيًّا. وجيوز للمحكمة 
كذلك أن تنظر يف مدى عدم مالءمة هاتني الفئتني من األشخاص لشغل مناصب أخرى إدارية أو إشرافية 

يف هيئات قانونية خاصة مستقباًل، ما جييز هلا عندئٍذ حظر شغلهم ملثل هذه املناصب لفترة زمنية حمددة.

املادة 67: ترحيل األجانب كعقوبة تكميلية

1.    ُيعد ترحيل شخص غير مواطن عقوبًة تكميليًة وفًقا للقانون الجنائي النموذجي.
ارتكب  إذا  الدولة[  اسم  ]أدخل  مواطن من  غير  بترحيل شخص  األمر  للمحكمة  يجوز     .2

       الشخص غير المواطن جريمة حكمت عليه المحكمة بعقوبة السجن بسببها. 
يتعين عليها تحديد  تكميلية،  ترحيل شخص غير مواطن كعقوبة  المحكمة  تقرر  3.   عندما 
      المدة الزمنية للعقوبة. ويجب أال تقل مدة العقوبة عن سنة واحدة وأال تزيد على عشر 

       سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح الحكم فيه نهائيًّا.
4.    عندما تكون المحكمة تنظر في تحديد ما إذا كانت توقع عقوبة الترحيل كعقوبة تكميلية 
        لشخص غير مواطن وفي المدة الزمنية للعقوبة، يتعين عليها أن تأخذ بعين االعتبار ما يلي:
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      )أ(    نوع الجريمة وخطورتها.
      )ب(  دوافع الشخص المدان الرتكاب الجريمة. و

      )ج(   الروابط الشخصية والعائلية واالقتصادية واالجتماعية التي تربط بين الشخص المدان 
             وبين ]أدخل اسم الدولة[.

الترحيل  تنفيذ  الترحيل على شخص مدان غير مواطن إذا كان  5.   يجب عدم فرض عقوبة 
       يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان الخاصة بترحيل األجانب.

6.    تبدأ المدة الزمنية ألمر الترحيل من يوم الحكم النهائي.
7.    عندما تفرض المحكمة عقوبة الترحيل على شخص مدان غير مواطن إضافة إلى عقوبة 
      السجن أو اإلفراج المشروط، تبدأ المدة الزمنية للترحيل عند إطالق سراح الشخص من 

       السجن أو منذ اإلفراج المشروط.

التعليق
جتيز املادة 67 للمحكمة ترحيل شخص غري مواطن من الدولة ملدة زمنية حمددة نتيجة لسلوكه اإلجرامي. 

ويرد هذا النوع من العقوبات التكميلية يف القوانني اجلنائية لعدد من دول العامل.

الفقرة 5: إن القوانني املحلية والدولية املطبقة على الالجئني ينبغي أن تؤخذ بعني االعتبار عند اختاذ قرار بترحيل أو 
عدم ترحيل شخص غري مواطن من أي دولة. وحيظر القانون الدويل حلقوق اإلنسان حظًرا تامًّا ترحيل )أو اإلعادة 
القسرية( أي شخص يكون هناك خطر على حقه يف احلياة أو رمبا يتعرض للتعذيب أو ملعاملة أو عقوبة قاسية أو 
غري إنسانية أو مهينة، أو يتعرض النتهاك أي من حقوق اإلنسان األخرى مما قد ينتج عنه ضرر ال ميكن إصالحه.
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القسم 12
القسم الفرعي 4: العقوبات الواجب
 تطبيقها على األشخاص االعتباريني

املادة 68: أنواع العقوبات الواجب
 تطبيقها على األشخاص االعتباريني

يجوز للمحكمة أن تطبق أي مجموعة من العقوبات التالية على شخص اعتباري:

    )أ(   مصادرة الممتلكات أو المعدات أو األدوات األخرى المستخدمة أو الهدف منها 
            استخدامها الرتكاب جريمة.

     )ب(  دفع تعويض للضحية.
     )ج(   غرامة.

     )د(   مصادرة أصول الشخص االعتباري.
     )هـ(   إنهاء وجود الشخص االعتباري.

     )و(    اإلعالن العام عن الحكم ونشره. و

     )ز(    حظر ممارسة نشاط أو أنشطة تجارية معينة، إلى أجل غير مسمى أو لمدة زمنية 
            محددة.

التعليق
يلزم الرجوع إىل املادة 19 والتعليق املصاحب هلا، اليت تتناول املسؤولية اجلنائية لألشخاص االعتباريني 
مبزيد من التفصيل. وجيري تطبيق كل العقوبات املنصوص عليها يف املادة 68 ضد شخص اعتباري وليس 
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ضد شخص طبيعي. ومن الواضح، أن الشخص االعتباري ال ميكن إيداعه السجن. وبناًء عليه تضمنت 
املادة 68 جمموعة من العقوبات األخرى املناسبة لألشخاص االعتباريني. إن بعض هذه العقوبات الواردة 
يف املادة 68 )الغرامة، مصادرة األصول، دفع تعويض للضحية، مصادرة املمتلكات أو املعدات أو األدوات 
األخرى املستخدمة أو اهلدف منها استخدامها الرتكاب جرمية( قد مت النص عليها كعقوبات قابلة للتطبيق 
على األشخاص الطبيعيني. أما الباقي )مصادرة األصول، اإلعالن العام عن احلكم ونشره، حظر مزاولة 

نشاط جتاري حمدد، إهناء وجود الشخص االعتباري( فهو خمصص لألشخاص االعتباريني فقط.
كما ذكر يف التعليق اخلاص باملادة 19، ال يوجد لدى الدول كافة قانون حملي خاص باملسؤولية اجلنائية 
لألشخاص االعتباريني. ويف أغلب األحيان، يعاقب األشخاص االعتباريون من خالل القانون اإلداري 
أو املدين. ومن أجل مجع العقوبات املعمول هبا لألشخاص االعتباريني يف القانون اجلنائي النموذجي، مت 
إجراء حبث مقارن حول أنواع العقوبات املطبقة يف الدول اليت يوجد لديها قانون معين باملسؤولية اجلنائية 
لألشخاص االعتباريني. ومت الرجوع كذلك إىل اجلدول املقترح للنصوص القانونية اخلاصة باألشخاص 
االعتباريني الواردة يف التوصية رقم R)88( 18 الصادرة عن جملس أوروبا حول مسؤولية املؤسسات اليت 
هلا شخصية اعتبارية عن اجلرائم اليت ترتكب أثناء مزاولتها ألنشطتها. والغرامة هي العقوبة األكثر استخداًما 

بعامة. ومع ذلك، فإن بقية العقوبات املذكورة يف املادة 68 واردة كذلك يف القانون اجلنائي املحلي. 
والعقوبات الواجب تطبيقها على األشخاص االعتباريني ال تقسم إىل عقوبات أصلية وتبعية وتكميلية. 
وجيوز للمحكمة احلكم بأي جمموعة من هذه العقوبات، مسترشدة يف ذلك باألهداف من العقوبات 
املنصوص عليها يف املادة 34 وباملبدأ اجلوهري املنصوص عليه يف املادة 35 واملبادئ األخرى املنصوص 

عليها يف املادة 36. 
إضافة إىل العقوبات الواردة يف القسم 12، جتوز مصادرة عائدات اجلرمية أو مصادرة ما يعادل قيمتها من 
ممتلكات الشخص االعتباري وفًقا للمواد 70-73. يلزم الرجوع إىل املواد 70-73 والتعليقات املصاحبة هلا.

املادة 69: حتديد نطاق العقوبات
 على األشخاص االعتباريني

1.    عندما تقوم المحكمة بتحديد عقوبة أو عقوبات مناسبة لشخص اعتباري، يجب عليها 
       اتباع المبادئ المنصوص عليها في المواد 36-34.

2.      عندما تقرر المحكمة أن مصادرة الممتلكات أو المعدات أو األدوات األخرى المستخدمة 
هذه  في  عليها  يجب  مناسبة،  عقوبة  استخدامها الرتكاب جريمة هي  منها  الهدف  أو       

       الحالة تطبيق المادة 61.
االعتباري،  للشخص  مناسبة  للضحية هو عقوبة  تعويض  دفع  أن  المحكمة  تقرر  عندما     .3

       يجب عليها تطبيق المادة 62)2( و62)3(.
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عليها فرض  مناسبة لشخص مدان، يجب  الغرامة هي عقوبة  أن  المحكمة  تقرر  عندما     .4
       غرامة ال تقل عن ]أدخل مبلًغا ماليًّا[ وال تزيد على ]أدخل مبلًغا ماليًّا[.

5.     يجوز للمحكمة أن تأمر بمصادرة أصول الشخص االعتباري أو إنهاء وجوده فقط عندما:
          )أ(     يكون نشاط الشخص االعتباري مستخدًما استخداًما كاماًل أو طاغًيا لتنفيذ جرائم. و

       )ب(  تكون العقوبة مسوغة بوجود ظروف مشددة بصفة خاصة.
6.     يجب أال تتجاوز أصول الشخص االعتباري المصاَدَرة نصف موجوداته.

7.     يجب أن تؤخذ بعين االعتبار المصالح الشرعية للدائنين واألطراف الثالثة حسنة النية عند 
       فرض عقوبات مصادرة األصول وإنهاء وجود الشخص االعتباري.

8.    في حالة تعمد عدم دفع تعويض للضحية بموجب المادة 62، أو تعمد عدم دفع غرامة   
         بموجب المادة 68)ج(، أو عدم االلتزام بحظر مزاولة أنشطة تجارية معينة، يجوز للمحكمة 

       فرض عقوبة أخرى الحقة على الشخص االعتباري المدان بموجب المادة 68.

التعليق
أمكن  اعتباري. وحيثما  لفرض عقوبات على شخص  العامة  املبادئ  املادة 69 على بعض  تنص 
ذلك، يتم الرجوع إىل إجراءات فرض عقوبات مماثلة على األشخاص الطبيعيني وفًقا للقانون اجلنائي 

النموذجي.

ا،  الفقرة 5: علًما حبقيقة أن إهناء وجود شخص اعتباري ومصادرة أصوله مها عقوبتان خطريتان جدًّ
ينص القانون اجلنائي النموذجي على وجود قيود معينة على تطبيقهما، ومنها حتديًدا أن تكون أنشطة 
الشخص االعتباري تستخدم استخداًما كاماًل أو طاغًيا لتنفيذ جرائم )وهو أمر شائع للغاية يف النشاط 
اإلجرامي املنظم( وأن توجد كذلك »ظروف مشددة بصفة خاصة«. وعندما تأمر املحكمة بإهناء 
وجود شخص اعتباري أو تصفية أعماله ووظائفه، جيب على املحكمة إما تعيني حارس قضائي 
إلهناء وجود الشخص االعتباري أو أن تعمل باآللية القانونية إلهناء األشخاص االعتباريني املتبعة يف 

القانون املحلي املعمول به.

الطبيعيني، جيب أن تكون هناك  املمتلكات من األشخاص  بالنسبة ملصادرة  الفقرة 6: كما هو احلال 
تدابري حلفظ األصول املصادرة من األشخاص االعتباريني والتصرف فيها. يلزم الرجوع إىل التعليق العام 
على القسم 13 من اجلزء العام من القانون اجلنائي النموذجي، الذي يتناول هذا األمر مبزيد من التفصيل. 

الفقرة 7: جيب االلتزام بالقانون املعمول به عند التعامل مع املصاحل القانونية لألطراف الثالثة حسنة النية 
اليت هلا مصاحل يف األصول ولدائين أي شخص اعتباري من املقرر إهناء وجوده. واملعتاد، هو أن جيري 
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التعامل مع مصاحلهم من خالل دعاوى قضائية منفصلة عن الدعاوى اجلنائية، وهذا الوضع خارج نطاق 
القانون اجلنائي النموذجي. وإذا مل تكن موجودة فعاًل، جيب إدخال نصوص قانونية تعاجل األسس اليت 
يتم بناًء عليها املطالبة باحلق يف أصول شخص اعتباري، وكذلك لتحديد اإلجراءات اليت يتم تقدمي هذه 

املطالبة وفًقا هلا وحتديد صالحيتها. 

الفقرة 8: حني ميتنع شخص طبيعي عن دفع غرامة أو تعويض، فإنه قد خيضع للسجن أو إىل عقوبة تبعية 
وفًقا للقانون اجلنائي النموذجي. وحيث إن السجن ليس خياًرا مناسًبا لألشخاص االعتباريني، فإنه جيوز 

للمحكمة بناء عليه إعادة النظر يف قرارها األصلي اخلاص بالعقوبات املناسبة لتضيف إليه.
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القسم 13: مصادرة عائدات
 اجلرمية واملمتلكات

التعليق العام
يتناول القسم 13 املصادرة، أو التجريد كما ُيعرف عامة. وتعين املصادرة التجريد الدائم من عائدات اجلرمية أو 
من ممتلكات ذات قيمة تعادل تلك العائدات. تقوم املصادرة على أساس أن عائدات اجلرمية جيب أن تصادر، إذ 
ال جيب أن يستفيد الشخص املدان من نشاطه اإلجرامي. لذلك، ال يستخدم مصطلح عقوبة لوصف املصادرة 
وقد فصلت عن قسم العقوبات يف القانون اجلنائي النموذجي. وفًقا للدليل القانوين التفاقية األمم املتحدة 
ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا، فـ«إن جترمي السلوك الذي مت من خالله جين 
أرباح غري مشروعة ال يعاقب أو يردع بطريقة مناسبة املجموعات اإلجرامية املنظمة. فحىت لو مت اعتقاهلم 
وإدانتهم، فسيتمكن بعض من هؤالء املجرمني من التمتع بأرباحهم غري املشروعة يف استخداماهتم الشخصية 
ويف احلفاظ على عمليات مشروعاهتم اإلجرامية. وبالرغم من وجود بعض األحكام، إال أن الصورة اليت ستظل 
يف األذهان هي أن اجلرمية جمزية، ومن الضروري اختاذ تدابري عملية ملنع املجرمني من جين الربح من جرائمهم. 

ومن أهم الطرق لعمل ذلك أن تضمن الدول وجود أنظمة مشددة للمصادرة«. )الصفحات 141-140(.
وأدخلت دول عديدة مؤخًرا قوانني تسمح مبصادرة عائدات اجلرمية، بينما تعمل دول أخرى عديدة 
حاليًّا على تعديل قوانينها اجلنائية لفعل ذلك. ويضع عدد من االتفاقيات الدولية التزاًما إجيابيًّا على الدول 
األعضاء إلصدار قوانني خاصة مبصادرة عائدات اجلرائم. وأول اتفاقية كهذه كانت اتفاقية األمم املتحدة 
ملكافحة االجتار غري املشروع بالعقاقري املخدرة واملؤثرات العقلية )1988(، املادة 5. وقبل فترة وجيزة 
تضمنت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية التزامات مماثلة، املادة 12، وكذلك اتفاقية 
األمم املتحدة ملكافحة الفساد، املادة 31 والفصل 5، واالتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب، املادة 8. 
وتتسم التدابري املحلية ملصادرة عائدات اجلرمية بأمهية خاصة عندما يتعلق األمر جبرائم خطرية مثل جرائم 
املخدرات، واجلرمية املنظمة، والفساد، ومتويل اإلرهاب، كما جاء يف االتفاقيات ذات الصلة. وتسري 
االتفاقيات الدولية املذكورة للتو فقط على قائمة قصرية من اجلرائم. وعوًضا عن تطبيق املصادرة على 
هذا العدد القليل من اجلرائم فقط، فإن أحكام القانون اجلنائي النموذجي تسري على كل اجلرائم الواردة 
يف اجلزء اخلاص من القانون اجلنائي النموذجي، وهو ما حيث عليه الدليل التشريعي التفاقية األمم املتحدة 

ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا )صفحة 145(.
ومن املهم التوضيح بأن مصادرة األصول هي أمر معقد على حنو استثنائي ويتطلب الكثري من الوقت 
واملال وأفراًدا متخصصني للتحقيق وتقدير قيمة أرباح اجلرمية وما هي املمتلكات ذات القيمة املعادلة اليت 
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يلزم احلجز عليها. وتكافح دول كثرية من أجل تطبيق نظم حملية للمصادرة. إن التقرير الصادر عن جملس 
أوروبا، حماربة اجلرمية املنظمة: استبانة أفضل املمارسات ملجلس أوروبا، يسلط الضوء على حقيقة أنه »يف 
النادر فقط ما تسقط عائدات اجلرائم يف أيدي املحاكم أو احلكومة كالثمار الناضجة املتساقطة من شجرة أو 
كرمة. فالذي ال حتقق فيه االستخبارات املالية أو غريهم من العاملني قد ال يعرف عنه شيء على اإلطالق، 
ا إعادة تنظيم التدفقات املالية من اجلرائم بعد فترة طويلة من وقوعها، واألصعب هو  ألنه من الصعب جدًّ
استرداد تلك األموال. إن جمرد سن القوانني لن يقود بطبيعة احلال إىل زيادة كبرية يف األموال املستعادة من 
املجرمني أو من أطراف ثالثة. فهذه الزيادة يف حجم األموال املستردة ال ميكن أن تتحقق إال من خالل العثور 
على األصول غري املنفقة، وإسنادها إىل حيازة أو سيطرة شخص ما ميكن إصدار حكم ضده« )صفحة 46(. 
إضافة إىل املوارد، سيكون لزاًما وضع برامج تدريبية مكثفة للمشاركني يف التحقيق حول عائدات اجلرائم. 
وقد يكون لزاًما كذلك إنشاء وحدات أو فرق خاصة لتويل أمر هذه التحقيقات. وميكن أن تتكون هذه 
الفرق من قطاعات خمتلفة من داخل نظام العدالة وخارجه، حبيث تشمل مدعني عامني وشرطة وخرباء 
املراجعة املحاسبية القضائية. جتري مناقشة هذه العملية مبزيد من التفصيل يف كتاب حماربة اجلرائم اخلطرية 
يف املجتمعات اخلارجة من الصراعات )الصفحات 74-79(، الذي حررته كوليت روش وقام بنشره معهد 
الواليات املتحدة للسالم. وقد يكون من الضروري كذلك إنشاء وحدة للمخابرات املالية«. إن املادة 58 
من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد حتث الدول األعضاء على النظر يف إنشاء وحدة استخبارات مالية 
تكون »مسؤولة عن تلقي تقارير املعامالت املالية املثرية للشبهة وحتليلها وتوزيعها على السلطات املختصة«.
إن تطبيق نظام للمصادرة سوف يستلزم على األرجح املزيد من اإلجراءات اليت جيب اختاذها. أواًل، يلزم 
تعديل قوانني اإلجراءات اجلنائية مبا يتيح لرجال الشرطة واملدعني العامني احلصول على املعلومات اخلاصة 
باملعامالت املصرفية للشخص املدان وعن أية أموال حمفوظة يف حسابات مصرفية. وتطلب املادة 12)6( من 
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية من الدول األعضاء »أن متكن حماكمها أو غريها من 
السلطات املختصة من إصدار أوامرها بإتاحة االطالع على السجالت املصرفية أو املالية أو التجارية أو بوضع 
املادة 31)7(  البنوك«. وتفرض  العمل ... حبجة سرية  الدول األعضاء أال ترفض  اليد عليها. وجيب على 
من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد واجًبا مطابًقا على الدول األعضاء. وينص الدليل التشريعي لتنفيذ 
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا )صفحة 123( على أن 
»السجالت املالية« تشمل تلك اخلاصة بشركات اخلدمات املالية األخرى وأن »السجالت التجارية« تشمل 
املعامالت العقارية، وسجالت خطوط الشحن، ووكالء الشحن، واملؤمنني. ثانًيا، قد يتطلب األمر إجراء 
تغيريات أخرى يف القوانني املصرفية املحلية. وأكثر النصوص تفصياًل ومشواًل حول أنواع التعديالت املطلوبة 
واردة يف املادة 52 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، وهي تشمل املطالبة بأن تقوم املؤسسات املالية 
بالتحقق من هوية العمالء، واختاذ خطوات معقولة لتحديد هويات املالكني املنتفعني من األموال ذات القيمة 
املرتفعة املودعة يف احلسابات، وإجراء تدقيق أفضل حلسابات بعينها، واالحتفاظ بسجالت مناسبة للمعامالت.

ثالًثا، سيكون من الضروري كذلك تنظيم إجراءات إلدارة العائدات واملمتلكات املصادرة. وجيب 
أن حتدد اللوائح التنظيمية الشخص أو اجلهة املسؤولة عن تسلم املمتلكات املصادرة وحفظها، وأين جيب 
حفظها، وكيف سيتم التصرف يف تلك املمتلكات. إن املادة 31)3( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
الفساد، واملادة 14 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية تنصان فعاًل على أنه جيب 
على الدول األعضاء وضع األحكام اليت من شأهنا تنظيم إدارة املمتلكات املصادرة والتصرف هبا. وينطوي 
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هذا احلكم على السؤال حول كيفية استخدام العائدات أو املمتلكات املصادرة. يف بعض الدول، تذهب 
العائدات واملمتلكات إىل صندوق خاص بالضحايا أو يتم تسليمها مباشرة إىل ضحية اجلرمية املعنية عندما 
يكون الضحية قد خسر ممتلكات أو أموااًل نتيجة لتلك اجلرمية. وحتث املادة 14)2( من اتفاقية األمم 
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية الدول األعضاء على التفكري يف اختاذ هذه اخلطوة. ويذكر 
الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة 
هبا أنه »بالنسبة ملعظم نظم املصادرة، فإن أحد األهداف الرئيسية هو أن يعاد إىل الضحايا املمتلكات اليت 
أخذها املجرمون منهم ومن املفيد للغاية النص على إجراء يف القانون املحلي ميكن املشاركة يف األصول 
اتفاقية  املادة 57 من  األجانب« )صفحة 152(. وتنص  الضحايا  املحليني وبني  الضحايا  املصادرة بني 
األمم املتحدة ملكافحة الفساد على ضرورة إرجاع املمتلكات املصادرة إىل مالكيها الشرعيني السابقني.

املمارسات ملجلس  املنظمة: استبانة أفضل  الصادر عن جملس أوروبا، حماربة اجلرمية  للتقرير  ووفًقا 
أوروبا، ال تذهب العائدات املصادرة يف بعض الدول إىل الدولة بل تذهب بداًل من ذلك إىل أنشطة مثل 
تدريب شرطة إنفاذ القانون أو إىل األنشطة الوقائية )صفحة 71(. ويؤكد تقرير جملس أوروبا على أمهية 
شفافية اإلنفاق، حبيث يعرف اجلمهور إىل أين ينتهي املطاف بتلك األموال. أما يف حالة اجلرائم العابرة 
للحدود الوطنية، كما هو مبني يف املادة 14 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، 
فإن الدولة اليت قامت مبصادرة العائدات أو املمتلكات جيوز هلا النظر يف مشاركتها مع الدولة األخرى أو 

استخدامها لتغطية تكاليف املساعدة القانونية املتبادلة اليت قدمتها هلا الدول األخرى. 
وميكن التمييز بني املصادرة وبني احلجز أو التجميد، حيث يتم بصفة مؤقتة منع الشخص من نقل ممتلكاته 
وحتويلها والتصرف هبا، أو حتريك ممتلكاته أو أي »فوائد اقتصادية أخرى« كما هو منصوص عليه يف املادة 
70)ب( أدناه. إن الشخص الذي متت مصادرة أمالكه يكون قد مت على األرجح احلجز على أصوله. ويقع 
احلجز عادة أثناء التحقيق يف جرمية بعد طلب يقدمه املدعي العام إىل املحكمة. ويشمل القانون النموذجي 
لإلجراءات اجلنائية نصوصا خاصة باحلجز على املمتلكات. يلزم الرجوع إىل الفصل 8، اجلزء 3، القسم 3 
من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية والتعليقات املصاحبة، اليت تتناول هذا املوضوع مبزيد من التفصيل.

 

املادة 70: التعريفات
الهدف من القسم 13:

      )أ(     المصادرة تعني أي إجراء تأمر به المحكمة عقب دعوى مرتبطة بجريمة أو جرائم  
             ينتج عنها الحرمان النهائي من الممتلكات.

      )ب(   تعني عائدات الجريمة أي فائدة اقتصادية متأتية أو متحصل عليها بشكل مباشر أو 
            غير مباشر من ارتكاب جريمة أو جرائم. وقد تتكون من أي ممتلكات كما هي 

             معّرفة في المادة 1)8(. و
      )ج(    الممتلكات لها المعنى نفسه الوارد في المادة 1)8(.
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التعليق
الفقرة )أ(: أخذ تعريف املصادرة من املادة 1)ج( من اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة بغسل عائدات اجلرمية 
وكشفها وضبطها ومصادرهتا وعلى متويل اإلرهاب )2005(. وهو مشابه للتعريف الوارد يف املادة 2)ز( 
من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، باستثناء أن التعريف األول أكثر تفصياًل. 
يذكر التقرير التوضيحي التفاقية جملس أوروبا املتعلقة بغسل عائدات اجلرمية وكشفها وضبطها ومصادرهتا 
إيضاحها يف  التجريد، وهي حقيقة مت  املصادرة يشتمل ضمًنا على  تعريف  أن  وعلى متويل اإلرهاب، 

اتفاقيات األمم املتحدة. 

الفقرة )ب(: أخذ هذا التعريف من املادة 1)أ( من اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة بغسل عائدات اجلرمية 
وكشفها وضبطها ومصادرهتا وعلى متويل اإلرهاب. وورد تعريٌف لعائدات اجلرمية، وإن كان على حنو 
أضيق، يف كل من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، املادة 1)ه(، ويف اتفاقية األمم 
املتحدة ملكافحة الفساد، املادة 2)ه(. ويشري التعريف الوارد يف اتفاقييت األمم املتحدة إىل املمتلكات اليت 
يكون مصدرها اجلرمية فقط، وليس إىل أية فوائد اقتصادية مصدرها اجلرمية، الواردة يف اتفاقية جملس أوروبا. 
واملمتلكات واردة يف تعريف جملس أوروبا ويف تعريف القانون اجلنائي النموذجي كليهما، إال أهنما ميضيان 
إىل ما هو أبعد كثرًيا. فالتقرير التوضيحي اخلاص باتفاقية جملس أوروبا املتعلقة بغسل عائدات اجلرمية 
وكشفها وضبطها ومصادرهتا وعلى متويل اإلرهاب، ينص، يف الفقرة 21، على أن »تعريف »العائدات« 

كان يقصد به أن يكون واسع النطاق بقدر اإلمكان«.

الفقرة )ج(: لالطالع على تعريف املمتلكات، يلزم الرجوع إىل املادة 1)8(. 

املادة 71: حظر االحتفاظ بعائدات اجلرمية
1.    ال يجوز ألي شخص االحتفاظ بعائدات الجريمة.

2.    يجب مصادرة عائدات الجريمة بواسطة المحكمة بعد إدانة الشخص بجريمة. 

التعليق
الفقرة 2: يف بعض الدول، نظًرا للمشكالت املرتبطة باجلرمية املنظمة، ُوضعت قوانني للسماح مبصادرة 
عائدات اجلرمية من خالل اإلجراءات املدنية أمام املحاكم املدنية )يف مقابل املحاكم اجلنائية(، بصرف 
النظر عن اإلدانة اجلنائية. ومل ينظر يف تضمني هذا النموذج من املصادرة يف القانون اجلنائي النموذجي 

ألنه يركز على القانون اجلنائي فقط وليس على معاجلات القانون املدين.

اجلزء العام، القسم 13    
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يف أغلب الدول، وكذلك يف القانون اجلنائي النموذجي، تقع املصادرة بعد القرار النهائي يف جرمية 
تنفيذ املصادرة بعد اإلدانة بطريقتني. إحدامها تقرر  حني يدان شخص جبرمية واحدة أو أكثر. وميكن 
املصادرة يف هناية املقاضاة اجلنائية، عند حتديد اإلدانة، يف الوقت نفسه الذي تتقرر فيه العقوبات. والطريقة 
األخرى تقرر املصادرة بعد إجراء املحاكمة، من خالل دعوى أمام حمكمة مدنية، منفصلة ومستقلة عن 
الدعوى اجلنائية )لكن دوًما بعد انتهاء الدعوى اجلنائية(. يف مثل هذه احلاالت، من املعتاد أن يستخدم 
اإلجراء عبء اإلثبات املدين فيما يتعلق مبصدر األصول. وهو ما يعين أنه بداًل من قيام املدعي بإثبات »مبا 
ال يدع جمااًل للشك املعقول« )يف النظم القانونية اجلنائية اليت تستخدم هذا النوع من عبء اإلثبات يف 
اجلرائم( أن ممتلكات معينة، منها أية فوائد اقتصادية، مصدرها اجلرمية، وعليه إثبات أن الفوائد االقتصادية 
مصدرها اجلرمية بناًء على »ميزان االحتماالت« أو »رجحان البينة«. يف القانون اجلنائي النموذجي، تقع 

املصادرة يف هناية املحاكمة اجلنائية، عندما تقوم املحكمة بتحديد العقوبات األخرى.

املادة 72: مصادرة عائدات اجلرمية أو ممتلكات
 ذات قيمة معادلة من الشخص املحكوم عليه 

1.    يجب مصادرة عائدات الجريمة، أو ممتلكات تعادل في قيمتها تلك العائدات، من الشخص المدان.
 2.  تشمل المصادرة عائدات الجريمة، أو ممتلكات تعادلها في القيمة، مثل:

      )أ(     ممتلكات تم نقل أو تحويل عائدات الجريمة إليها.
     )ب(   ممتلكات تم الحصول عليها من مصادر مشروعة، إذا اختلطت عائدات الجريمة،

             كليًَّا أو جزئيًّا، بهذه الممتلكات، لغاية القيمة المقدرة للعائدات المختلطة. و
     )ج(   دخل أو فوائد أخرى مصدرها عائدات الجريمة، أو ممتلكات تم نقل أو تحويل 
إلى  بها، وصواًل  الجريمة  اختلطت عائدات  أو ممتلكات  إليها،  الجريمة             عائدات 
                 القيمة المقدرة للعائدات المختلطة، بالطريقة نفسها وإلى الحد نفسه مثل العائدات.

3.   حين ال تكون مجدية مصادرة عائدات الجريمة أو مصادرة ممتلكات تعادلها في القيمة، 
      يجوز للمحكمة أن تلزم الشخص المدان بدفع مبلغ مالي يعادل عائدات الجريمة.

التعليق
الفقرة 1: توجد طرق كثرية للمصادرة يف دول خمتلفة، كما ذكر أعاله. وهناك كذلك مناهج كثرية خمتلفة 
ملا جيب على املحاكم أن تصادره. وكما ورد يف الدليل التشريعي التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 
املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا )صفحة 289(، ختتار بعض الدول نظاًما للمصادرة قائًما على 
أساس املمتلكات، وختتار أخرى نظاًما قائًما على أساس القيمة، بينما جتمع دول غريها بني املنهجني. وفًقا 
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للنموذج األول، تصادر املمتلكات اليت متثل عائدات اجلرمية. ووفًقا للنموذج الثاين، تقدر قيمة عائدات اجلرمية 
وتصادر أموال تعادهلا يف القيمة. وهذا املنهج يسمى غالًبا نظام مصادرة القيمة. والنموذج الذي تبناه القانون 
اجلنائي النموذجي جيمع بني كال املنهجني. فهو يستهدف عائدات اجلرمية أواًل مث يتجه إىل املمتلكات ذات 
القيمة املعادلة هلا. كما أنه يسمح، حسب تقدير املحكمة، بدفع مبلغ مايل عوًضا عن مصادرة املمتلكات.

الفقرة 2)أ(: هذه الفقرة مستوحاة من املادة 12)3( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب 
الوطنية ومن املادة 31)4( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، وكلتامها تنص على أنه »إذا كانت 
عائدات اجلرمية قد ]مت[ نقلها أو حتويلها، جزئيًّا أو كليًّا، إىل ممتلكات أخرى، فإن مثل هذه املمتلكات« 

ختضع للمصادرة.

الفقرة 2)ب(: هذه الفقرة مستوحاة من املادة 12)4( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة 
عرب الوطنية ومن املادة 31)5( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.

الفقرة 2)ج(: هذه الفقرة مستوحاة من املادة 12)5( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب 
الوطنية ومن املادة 31)6( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. وينص الدليل التشريعي التفاقية األمم 
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا )صفحة 308( على أن »مالحظة 
تفسريية ]لالتفاقية[ توضح بأن اهلدف من كلميت »فوائد أخرى« هو أن تشمل الفوائد املادية وكذلك 

احلقوق واملصاحل القانونية اليت تكون بطبيعتها قابلة للتنفيذ واليت ختضع للمصادرة«.

املدان، ألي سبب كان، أن يسلم  الفقرة، حني ال يكون من املجدي للشخص  الفقرة 3: وفًقا هلذه 
ممتلكات، كما هو احلال عند تعرض هذه املمتلكات للتلف أو لكوهنا مل تعد موجودة، جيوز للمحكمة، 
حسب تقديرها، أن تسمح للشخص املدان بدفع مبلغ مايل يعادل قيمتها إىل املحكمة. ويتم التفاوض 

على هذه املسألة بني املحكمة والشخص املدان، عادة بناًء على طلب الشخص املدان.

املادة 73: مصادرة عائدات اجلرمية
 أو ممتلكات ذات قيمة معادلة من طرف ثالث

1.    يجب مصادرة عائدات الجريمة أو ممتلكات تعادلها في القيمة من طرف ثالث في الحاالت التالية:
     )أ(    عندما تكون عائدات الجريمة أو الممتلكات قد نقلت إلى طرف ثالث من الشخص 
           المدان أو شخص آخر دون مقابل، أو تم نقل عائدات الجريمة أو الممتلكات إلى 
           الطرف الثالث من الشخص المدان أو شخص آخر بمقابل ال يعادل القيمة الحقيقية 

            للعائدات أو للممتلكات. و
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     )ب(  إذا كان الطرف الثالث على علم أو كان ينبغي له أن يعلم بأن الممتلكات قد تم
            الحصول عليها من خالل ارتكاب جريمة.

2.   عندما يحصل شخص اعتباري على عائدات جريمة أو على ممتلكات تعادلها في القيمة 
     ذات قيمة مناظرة، يجب مصادرة العائدات أو الممتلكات في الحاالت التالية:

الشخص  من  االعتباري  الشخص  إلى  الممتلكات  أو  الجريمة  عائدات  نقل  تم  إذا  )أ(        
            المدان أو من شخص آخر دون مقابل. أو

    )ب(   إذا تم نقل عائدات الجريمة أو الممتلكات إلى الشخص االعتباري بمقابل ال يعادل 
            القيمة الحقيقية للعائدات أو للممتلكات.

3.    حين يحصل أحد األقارب المباشرين للشخص المدان على عائدات الجريمة أو على ممتلكات 
      تعادلها في القيمة، يجب مصادرة العائدات أو الممتلكات، ما لم يتمكن الشخص من إثبات 

     أنه قد أعطى للشخص المدان تعويًضا يعادل القيمة الحقيقية للعائدات أو للممتلكات.

التعليق
الفقرة 1: يف الغالب، يكون الشخص املدان قد نقل عائدات اجلرمية أو املمتلكات إىل طرف ثالث قبل 
حماكمته إلخفائها عن السلطات املحلية يف حماولة لتجنيبها اخلضوع لنظام املصادرة. عندما يتم إجراء 
عملية نقل ملكية دون مقابل، أو مبقابل ال يعادل القيمة احلقيقية للمنقوالت، وحني يكون املستلم على 
علم أو كان من املفترض به أن يكون على علم بأن تلك العائدات أو املمتلكات مت حتصيلها من جرمية، 

ختضع العائدات أو املمتلكات للمصادرة أيًضا.

الفقرة 2: من الشائع أنه يف حماولة إلخفاء عائدات اجلرمية، قد يقوم الشخص املدان بنقل عائدات اجلرمية إىل 
شخص اعتباري دون مقابل أو مبقابل ال يعادل قيمتها احلقيقية. عند إجراء مثل هذا النوع من املعامالت، 
جيب على املحكمة مصادرة املمتلكات. وعلى عكس الفقرة 1، ال توجد حاجة إلثبات أي معرفة بأن 

العائدات أو املمتلكات مت حتصيلها من جرمية.

الفقرة 3: إن نقل املمتلكات أو عائدات اجلرمية إىل قريب مباشر من أفراد العائلة أكثر شيوًعا من نقلها 
إىل طرف ثالث من خارج أفراد العائلة أو إىل شخص اعتباري. وال تقبل املحكمة االدعاء بأن املمتلكات 
العائلة  لعضو  نقلها نظري مقابل امسي كسبب يسمح  املحكمة  تقبل  اهلدية، كما ال  كانت على سبيل 
باالحتفاظ باملمتلكات. وعندما يكون قريب مباشر قد حصل على ممتلكات أو عائدات جرمية، يطلب 
القانون اجلنائي النموذجي أن يكون عضو العائلة املقرب قد أعطى الشخص املدان مقاباًل يعادل القيمة 
احلقيقية للممتلكات أو للعائدات. وخالًفا للفقرة 1 اليت هلا عالقة باألطراف الثالثة املتلقية ملمتلكات أو 
عائدات جرمية، فإن الفقرة 3 جتيز املصادرة حىت مع عدم وجود دليل يثبت أن القريب املباشر عرف أو 

كان عليه أن يعرف بأن العائدات أو املمتلكات قد مت حتصيلها من جرمية.

املادة 73
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القسم 14: األحكام الواجب تطبيقها 
على األحداث والبالغني عن جرائم 

ارتكبوها وهم أحداث 

التعليق العام
يتعني قراءة القسم 14 من اجلزء العام من القانون اجلنائي النموذجي يف ضوء الفصل 15 من القانون النموذجي 
لإلجراءات اجلنائية اخلاص بعدالة األحداث، الذي يتضمن نصوصا إضافية حول اجلوانب اإلجرائية لتقرير 
احلكم على حدث. كما يتضمن قانون التوقيف النموذجي نصوًصا خاصة بتوقيف األحداث وسجنهم.

ومن املفضل أن تنشئ الدولة نظاًما مستقاًل متاًما لعدالة األحداث، ألنه يتعني معاملة األحداث الذين 
يرتكبون جرائم بطريقة خمتلفة عن معاملة نظام العدالة اجلنائي للبالغني. بينما يستفيد األحداث من احلقوق 
واحلمايات نفسها اليت يتمتع هبا البالغون مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان، فإنه حيق هلم كذلك 
التمتع حبقوق إضافية واردة يف األعراف واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان، وهذه احلقوق جيب أن تنعكس 
يف القوانني اجلنائية املحلية. ويف دولة خارجة من الصراع، قد ال يكون دائًما إنشاء نظام منفصل لعدالة 
األحداث خياًرا قاباًل للتطبيق ألسباب متنوعة، يرتبط أغلبها باملوارد. وقد أيد بقوة كثري من اخلرباء الذين 
متت استشارهتم أثناء تدقيق القوانني النموذجية وضع نظام منفصل لعدالة األحداث. لكنهم كانوا على 
استعداد لالعتراف باستحالة إنشاء مثل هذا النظام يف بعض البيئات اخلارجة من الصراعات، حيث تكون 
املوارد حمدودة للغاية. ومع ذلك، وافق اجلميع على أنه يتعني على الدول اخلارجة من الصراعات أن تعمل 
من أجل وضع نظام منفصل لعدالة األحداث. وخالل الفترة االنتقالية، تعاجل القوانني النموذجية قضية 
األحداث ضمن نظام العدالة اجلنائية املعتاد، وهو خيار يف وسع الدول اخلارجة من الصراعات أن تتبعه 
بصفة مبدئية. وسيكون من غري املناسب معاملة األحداث والبالغني بالطريقة نفسها. لذلك ينص القانون 
اجلنائي النموذجي على أحكام منفصلة للعقوبات. ويتضمن القانون النموذجي لإلجراءات القانونية نصوًصا 
منفصلة خاصة باحلماية اإلجرائية لألحداث، ومت كذلك دمج نصوص منفصلة خاصة بتوقيف األحداث 

وسجنهم يف قانون التوقيف النموذجي.
واهلدف من القسم 14 من القانون اجلنائي النموذجي هو دمج املعايري الدولية لألحكام اخلاصة باألحداث 
الواردة يف العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل، وقواعد األمم املتحدة النموذجية 
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الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث )قواعد بكني(. يلزم الرجوع إىل هذه الوثائق، وخباصة إىل التعليق 
املصاحب لقواعد بكني، الذي قد يكون مفيًدا يف توجيه واضعي النصوص القانونية حول األحكام اخلاصة 
باألحداث. ويؤكد العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، املادة 14)4( على الرغبة يف دعم إعادة تأهيل 
األحداث املخالفني للقانون. وتنص املادة 37)ب( من اتفاقية حقوق الطفل على أن سجن األطفال جيب 
أن يستخدم كمالذ أخري وألقصر مدة مناسبة. ويعرض اجلزء الثالث من قواعد احلد األدىن القياسية لألمم 
املتحدة إلدارة عدالة األحداث املعايري اخلاصة بالفصل يف القضايا اجلنائية اليت تشمل أحداًثا. إن التركيز 
يف األحكام اخلاصة باألحداث ينصب على إعادة التأهيل أكثر من التركيز على القصاص. والسبب وراء 
معاملة األحداث يف قسم مستقل ليس له عالقة فقط يف اختالف أهداف العقوبات للبالغني عنها لألحداث، 

بل له عالقة كذلك يف مالءمة أو عدم مالءمة العقوبات اخلاصة بالبالغني لألطفال.
ُيستخدم مصطلح حكم عوًضا عن عقوبة على مدار القسم 14 لتأكيد سيادة الطبيعة غري اجلزائية 

لإلجراءات املطبقة على األحداث املدانني.

التعليق العام
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القسم 14
القسم الفرعي 1: املبادئ العامة 
ونطاق تطبيق القسم الرابع عشر 

املادة 74: نطاق تطبيق القسم الرابع عشر 
1.    يسري القسم 14 على الحدث المدان بجريمة أو على شخص تجاوز سن الثامنة عشرة  

       ويخضع للمحاكمة على جريمة ارتكبها عندما كان حدًثا.
2.    ال يسري القسم 12 من القانون الجنائي النموذجي على األحداث.

التعليق
لألسباب اليت نوقشت سابًقا وكذلك األسباب أدناه، فإن النصوص اخلاصة بالعقوبات املطبقة على البالغني 
املدانني ال تسري على األحداث. كما ال تسري على البالغني الذين متت إدانتهم جلرائم ارتكبوها وهم 
القانون اجلنائي  القسم 12 من  النص حقيقة أنه جيب على املحكمة عدم تطبيق  أحداث. ويؤكد هذا 

النموذجي يف أي واحدة من هاتني احلالتني.

اجلزء العام، القسم 14    
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القسم 14
القسم الفرعي 2: ماهية أحكام األحداث 

واملبادئ الواجب تطبيقها

املادة 75: أهداف أحكام األحداث
فيما يلي أهداف أحكام األحداث:

     )أ(    دعم إعادة تأهيل الحدث وإعادة دمجه في المجتمع ودعم استئناف دوره البناء فيه.
     )ب(  تعزيز اإلحساس بالمسؤولية لدى الحدث المدان واالعتراف بالضرر الذي ألحقه 

            بالمجتمع.
     )ج(   ردع الحدث المدان وغيره من األحداث عن ارتكاب جرائم.

     )د(    فصل الشخص المدان عن المجتمع، عند الضرورة. و
     )هـ(   الحكم بتعويض الضحايا أو المجتمع عن األضرار التي لحقت بهم.

 

التعليق
كما نوقش يف التعليق على املادة 34 »ماهية العقوبة«، اخلاصة بأهداف عقوبات البالغني، فإن من 
الضروري أن تعلن الدولة عن سياسة جنائية حول ماهية العقوبة يسترشد هبا القرار القضائي اخلاص 
بالعقوبات. يلزم الرجوع إىل هذه املناقشة الواردة يف التعليق على املادة 34. وتوجد أمهية بالقدر نفسه 
لعمل ذلك بالنسبة لألحكام اخلاصة باألحداث. إن األهداف من األحكام املطبقة على األحداث الواردة 
يف املادة 75 شديدة الشبه بتلك الواردة يف املادة 34 اخلاصة بالبالغني، مع إضافة الفقرة )أ(. إن وضع 
هذا اهلدف يف أعلى قائمة أهداف األحكام، وكذلك املبدأ اجلوهري يف املادة 76 أدناه، يؤكد حقيقة 
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أن إعادة تأهيل وإعادة دمج احلدث يف املجتمع واستئناف قيامه بدور بناء فيه هي املفتاح ألحكام 
األحداث. يلزم الرجوع إىل املادة 76 والتعليق عليها الذي يتناول هذا املوضوع مبزيد من التفصيل. 
وميكن أخذ املبادئ األخرى للعقوبات بعني االعتبار كعوامل ثانوية تنظر فيها املحكمة عند إصدار 

حكم مناسب لألحداث.

املادة 76: املبدأ اجلوهري

يجب على المحكمة أن تعتبر أن المبدأ الجوهري في تقرير الحكم على األحداث هو إعادة 
تأهيل الحدث وإعادة دمجه في المجتمع واستئنافه القيام بدور بناء فيه.

التعليق
إن املبدأ اجلوهري املعمول به الذي يوجه قرار فرض العقوبات على البالغني يؤكد على فكرة استحقاق 
اجلزاء وهو مبدأ يطغى على كل األهداف األخرى للعقوبات. لالطالع على مناقشة أكثر تفصياًل حول 
مبدأ استحقاق اجلزاء، يلزم الرجوع إىل املادة 35 والتعليق املصاحب هلا. وهذا املبدأ، بإجياز، هو الذي 
ميلي بأن نوع العقوبة ومدة السجن، يف حال فرض عقوبة، إمنا يتقرران بصفة أساسية استناًدا إىل خطورة 
اجلرمية ودرجة مسؤولية الشخص املدان، مع أنه ميكن أيًضا أخذ املبادئ األخرى الواردة يف املادة 34 
بعني االعتبار. ومبدأ استحقاق اجلزاء ليس مناسًبا كمبدأ لتوجيه األحكام اخلاصة باألحداث، لألسباب 

املبينة أدناه. 
تؤكد املادة 40)1( من اتفاقية حقوق الطفل على احلاجة إىل منح األولوية إلعادة تأهيل احلدث املدان 
وإعادة دجمه يف املجتمع. وتنص املادة 17)3( من امليثاق األفريقي حلقوق ورفاهية الطفل على أن »اهلدف 
األساسي ملعاملة أي طفل أثناء املحاكمة، وكذلك إذا ثبت ذنبه يف انتهاك قانون العقوبات جيب أن يكون 
إصالحه أو إصالحها، وإعادة دجمه يف عائلته، وإعادة تأهيله اجتماعًيا«. وكما ذكر أعاله، فقد أكدت 
كذلك املادة 14)4( من العهد الدويل  للحقوق املدنية والسياسية على أمهية دعم إعادة تأهيل األحداث 
املخالفني للقانون، كما تؤكد على ذلك أيًضا قواعد احلد األدىن القياسية لألمم املتحدة إلدارة عدالة 
األحداث )قواعد بكني(. وتناقش قواعد بكني هذا املوضوع يف التعليق على املبدأ 17 »املبادئ املوجهة 
نظًرا  بعينه ألحكام األحداث،  القواعد على هدف  القضائية«. ومل تنص هذه  القرارات واألحكام  يف 
للصعوبات اليت تنطوي عليها هذه املهمة، لكن التعليق ينص حتديًدا على أن »املناهج اجلزائية الصارمة 
ليست مناسبة«. كما ينص على أنه »بينما قد يعترب بأن هناك بعض امليزات الستحقاق اجلزاء وللجزاءات 
العقابية يف قضايا البالغني، ومن املمكن أيًضا يف قضايا اجلرائم اخلطرية اليت يرتكبها أحداث، إال أنه يف 
قضايا األحداث جيب أن تطغى مصلحة محاية رفاه ومستقبل الشخص اليافع على هذه االعتبارات«. 
وصحيح بالتأكيد أن جعل احلدث مسؤواًل عن سلوكه له أمهية فائقة كذلك. إال أن هذه االعتبارات 
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لن جيري األخذ هبا باعتبار أن هلا األفضلية على هدف إعادة التأهيل، بل جنًبا إىل جنب مع هذا اهلدف. 
ويتم النظر يف إعادة التأهيل للبالغني، لكن فقط كاعتبار ثانوي وفًقا للمادة 34 أعاله. لقد كتب الكثري 
حول عدم جناعة العقوبات اجلنائية يف إعادة تأهيل البالغني املدانني. وبعكس ذلك، كان هناك جناح أكرب 
يف إعادة تأهيل األحداث. ويف جمرى عملية التشاور وتدقيق القانون اجلنائي النموذجي، أيد كثري من 
اخلرباء تأييًدا قويًّا التأكيد على إعادة تأهيل األحداث وإعادة دجمهم كأهداف رئيسية ألحكام األحداث.

املادة 77: املبادئ الواجب تطبيقها
 على أحكام األحداث 

1.    يجب على المحكمة أن تأخذ بعين االعتبار المبادئ الموجهة التالية عند تقرير الحكم 
        المطبق على شخص حدث مدان:

المصالح إلى  المحكمة  تنظر  أن  يجب  لحدث،  المناسب  الحكم  تقرير  عند  )أ(          
                الُفضلى للحدث كاعتبار رئيسي.

      )ب(   يجب أن يكون الحكم متناسًبا ليس فقط مع ظروف الجريمة وخطورتها لكن
                كذلك مع ظروف الحدث وسنه واحتياجاته وكذلك احتياجات المجتمع.

       )ج(    يجب فرض قيود على الحرية الشخصية للحدث فقط بعد تفكير متروٍّ ويجب
                 أن تقتصر هذه القيود على أدنى حد ممكن. و

      )د(     يجب أن يكون حرمان الحدث من حريته الشخصية هو إجراء المالذ األخير، 
                 ويجب أن يكون هذا الحرمان ألقصر مدة ممكنة.

2.     عندما تقرر المحكمة الحكم المناسب للحدث، يجب عليها النظر إلى العوامل الفردية 
        الخاصة بالشخص الحدث المدان، التي تشمل لكنها ال تقتصر على:

       )أ(      سن الحدث.
   )ب(    نوع الجريمة وخطورتها.

   )ج(     مدى نموه النفسي.
   )د(      حالته النفسية في وقت ارتكاب الجريمة.

   )هـ(     دوافعه في ارتكاب الجريمة.
   )و(     تعليمه والنشأة.
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   )ز(     بيئته والظروف المعيشية.
   )ح(    ما إذا كان قد أدين سابًقا في جريمة وما هي العقوبات التي صدر األمر بفرضها 

            على الحدث. و
   )ط(    بالنسبة للبالغين المدانين في جريمة ارتكبت وهم أحداث، الفترة المنقضية منذ

            ارتكاب الجريمة. 

التعليق
تستهدف املبادئ املنصوص عليها يف املادة 77 توجيه املحكمة يف تقريرها األحكام اخلاصة باألحداث، إىل 
جانب األهداف من أحكام األحداث الواردة يف املادة 75 واملبدأ اجلوهري املنصوص عليه يف املادة 76. 
واملصدر الرئيسي هلذه املبادئ هو املبدأ 17 من قواعد بكني »املبادئ املوجهة للقرارات واألحكام القضائية«.

الفقرة 1)أ(: تعرب هذه الفقرة عن »مبدأ املصاحل الُفضلى للحدث«، الكامنة يف صلب املعايري الدولية حلقوق 
الطفل. وهي واردة يف املادة 3)1( من اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل، ويف املادة 4)1( من امليثاق 
األفريقي حلقوق ورفاهية الطفل، وهي سارية على حقوق الطفل كافة، وليس فقط على تلك اخلاصة بالعدالة 
اجلنائية. ويلزم مراعاة هذا املبدأ يف كل مرحلة من مراحل التقاضي، وليس فقط يف مرحلة حتديد العقوبة.

الفقرة 1)ب(: أساس هذه الفقرة هو املبدأ 17-1)أ( من قواعد بكني. وهي تدخل شرط التناسب الذي 
يستلزم من القاضي أال تقتصر نظرته على اخلطورة املوضوعية للجرمية، بل كذلك على العوامل الشخصية 
للحدث املدان، مثل سنه وظروفه واحتياجاته. إضافة إىل ذلك، وكما هو منصوص عليه يف املادة 75)هـ(، 
جيوز للمحكمة النظر يف احتياجات املجتمع إىل جانب احتياجات احلدث املدان. وبطبيعة احلال، يلزم 

قراءة هذا اهلدف يف ضوء املبدأ اجلوهري املنصوص عليه يف املادة 77.

الفقرة 1)ج(: هذه الفقرة 1)ج( تنسخ اللغة املستخدمة يف املادة 17-1)ب( من قواعد بكني. وهذا املبدأ 
للحد األدىن من التدخل يف احلرية الشخصية للحدث يشجع ضمًنا على استخدام األحكام التبعية لألحداث. 

يلزم الرجوع إىل التعليق اخلاص باملادة 78، الذي يناقش هذا األمر مبزيد من التفصيل.

الفقرة 1)د(: إن املبدأ املوضح يف الفقرة 1)د( موضح كذلك يف القانون اجلنائي النموذجي خبصوص 
األشخاص البالغني املدانني. وتعكس هذه الفقرة عن قرب اللغة املستخدمة يف املبدأ 17-1)ج( من قواعد 
بكني. كما أهنا تعكس أحكام اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل، املادة 37)ب(. وينص التعليق اخلاص 
باملادة 17-1 من قواعد بكني على أن هذا احلكم »يهدف إىل جتنب احلجز يف حالة األحداث ما مل توجد 
أي طريقة مناسبة أخرى من شأهنا محاية السالمة العامة«. وكما سيتضح أدناه، ينص القانون اجلنائي 
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النموذجي على أحكام غري احلجز وأحكام أخرى باحلجز، ويف ظروف استثنائية، على أحكام سجن 
األحداث. ويتم تسهيل جتنب احلرمان من احلرية الشخصية باستخدام أحكام بديلة للحجز. يلزم الرجوع 

إىل التعليق على املادة 78، الذي يتناول هذه القضايا مبزيد من التفصيل.

الفقرة 2: من الضروري أن تنظر املحكمة يف الظروف الشخصية لكل شخص حدث مدان للمساعدة 
يف تقرير احلكم املناسب على احلدث. وجيب على املحكمة أن تضع حكًما له طابع فردي على أساس 
الصفات الشخصية للشخص احلدث املدان والظروف املحيطة باجلرمية املعنية اليت ارتكبها. وتسرد الفقرة 
2 قائمة توضيحية لكنها ليست شاملة بالعوامل الفردية اليت جيب على املحكمة أخذها بعني االعتبار عند 

تقرير حكمها على احلدث.
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 القسم 14
القسم الفرعي 3: التقسيمات العامة

 لألحكام املتعلقة باألحداث 

املادة 78: األحكام األصلية الواجب
 تطبيقها على األحداث 

األحكام الواجب تطبيقها على األحداث هي:
       )أ(    التحذير القضائي.

       )ب(  المراقبة المشددة للحدث.
       )ج(   إجراء تأديبي، إما كإجراء منفرد أو مصحوب بإشراف مكثف الحق.

بإشراف مصحوب  أو  منفرد  كإجراء  إما  مؤسسات،  في  الحدث  بوضع  إجراء  )د(         
              مكثف. و

       )هـ(   سجن الحدث أو سجن الحدث مع وقف التنفيذ.

التعليق
ينص املبدأ 18 من قواعد بكني على توفري جمموعة كبرية ومنوعة من األحكام للمحاكم عند التعامل 
مع أشخاص أحداث مدانني. ويعطي املبدأ أمثلة متنوعة، مت دمج الكثري منها يف القانون اجلنائي 
النموذجي. وتركز القواعد على جتنب إجراءات مؤسسية، اليت نص املبدأ رقم 19 على اعتبارها 
»إجراء املالذ األخري«. وتشمل هذه اإلجراءات وضع األحداث يف مؤسسات مثل إصالحيات 
األحداث، وسجون األحداث، والسجون اليت يتم حجز البالغني فيها. ويستهدف القانون اجلنائي 
النموذجي واملعايري الدولية حلقوق األحداث إبعاد األحداث عن أي نوع من إجراءات وضعهم يف 
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مؤسسات بقدر اإلمكان. غري أن بعض الدول متيل إىل استخدام السجن كعقاب تلقائي لألحداث 
وإىل وضع األحداث ليس يف منشآت أو مراكز خمصصة لألحداث بل يف سجون البالغني، حيث 

يكونون عرضة لتأثريات سلبية ولالستغالل اجلسمي واجلنسي على أيدي البالغني.
وأظهرت دراسات كثرية تأثرًيا إجيابيًّا حمدوًدا للسجن يف إعادة تأهيل األحداث. وينص التعليق 
اخلاص باملبدأ 19 من قواعد بكني على أن »علم تطور اجلرمية يفضل استخدام املعاملة غري املؤسسية 
على املؤسسية. ومل يكتشف إال القليل من االختالف، أو عدم وجود أي اختالف، خبصوص 
جناح إجراءات الوضع يف املؤسسات باملقارنة مع إجراءات عدم وضع األحداث يف املؤسسات. 
ومن الواضح أن اجلهود العالجية ال ميكنها أن تتغلب على التأثريات السلبية الكثرية اليت كما 
يبدو ال ميكن جتنبها واليت يتعرض هلا الفرد يف بيئة املؤسسات. وهذا هو احلال بالنسبة لألحداث 
بصفة خاصة. عند اللجوء إىل إجراءات وضع األحداث يف مؤسسات كإجراء املالذ األخري، فإن 
املعايري الدولية واضحة من حيث أن أي إجراء كهذا جيب أن يركز على توفري الرعاية واحلماية 
والتعليم واملهارات املهنية لألحداث، هبدف مساعدهتم يف القيام بأدوار بناءة ومنتجة من الناحية 

االجتماعية يف املجتمع« )انظر املبدأ 26 من قواعد بكني(. 
تستعرض املادة 78 جمموعة من األحكام- بعضها ال يشمل الوضع يف مؤسسات، وبعضها 
يشمل املؤسسات جزئيًّا، والبعض اآلخر يشمل إجراءات الوضع يف مؤسسات. واستكمااًل هلذه، 
فإن األحكام السبعة الواردة يف املادة 79 حول األحكام اإلضافية متثل جزًءا من جمموعة األحكام 
اليت جيوز للمحكمة فرضها على األحداث املدانني. وميكن للمحكمة أن جتتهد يف كيفية اجلمع 
بني هذه األحكام. على سبيل املثال، ميكن للمحكمة توجيه اللوم إىل حدث مبوجب املادة 78)أ(. 
وميكن هلا أن تضيف إىل هذا اللوم أمًرا بذهاب احلدث إىل املدرسة على حنو منتظم، كما ورد يف 
املادة 79)أ(. وكما ورد يف املادة 79)ج(، جيوز للمحكمة أن تأمر احلدث باالمتناع عن االتصال 
مع أشخاص بعينهم أو الذهاب إىل مناطق حمددة، حيث قد يغري كالمها احلدث بارتكاب جرمية.

إن التركيز الرئيسي لألحكام الواردة يف القانون اجلنائي النموذجي، وفًقا للهدف من العقوبات 
يف  دجمه  وإعادة  املدان  احلدث  تأهيل  إعادة  على  هو   ،75 املادة  يف  الوارد  باألحداث  اخلاصة 
املجتمع، واستئناف القيام بدور بناء يف املجتمع. وعندما يتم فصل احلدث املدان عن املجتمع من 
خالل إجراءات وضعه يف مؤسسات كليًّا أو جزئيًّا، جيب أن يكون حمور اهتمام هذه األحكام 
أيًضا هو إعادة التأهيل. على سبيل املثال، خالل مدة اإلجراء التأدييب مبوجب املادة 83، ينخرط 
احلدث يف نشاطات مفيدة تساعد يف تنمية اإلحساس باملسؤولية لديه. وتشمل إجراءات الوضع 
يف مؤسسات اإلقامة يف مركز تعليمي أو مركز إلعادة التأهيل أو للعالج. ويشمل احلكم بسجن 
األحداث قضاء فترة يف مركز توقيف. وسجن األحداث هو إجراء مالذ أخري وجيوز فرضه فقط 
يف ظروف استثنائية. عند إيداع حدث يف السجن، يتعني على املؤسسة أن تقدم برامج متنوعة 
تستهدف إعادة تأهيل احلدث. لالطالع على مناقشة أكثر تفصياًل، يلزم الرجوع إىل التعليق 

املصاحب للمادة 85.
تنص قواعد بكني على أن »يطلب من املتطوعني واملنظمات التطوعية واملؤسسات املحلية وغريها 
من موارد املجتمع املسامهة بفاعلية يف إعادة تأهيل األحداث يف بيئة اجتماعية« )القاعدة 1-25( وبالتايل 
املسامهة يف تنفيذ أحكام األحداث. وجاء يف التعليق على القاعدة 25 »أن التعاون مع املجتمع ال غىن عنه 

املادة 78



اجلزء العام، القسم 14    180

إذا ُأريد تنفيذ توجيهات السلطة املختصة تنفيًذا فعااًل. وقد أثبت املتطوعون واخلدمات التطوعية، بصفة 
خاصة، أهنم موارد قيمة، لكن االستفادة منهم أقل مما جيب يف الوقت احلاضر«. وتوجد أمثلة كثرية على 
مشاريع تعاونية بني الدول واملنظمات التطوعية يف جمال أحكام األحداث. ويتعني على السلطات يف الدول 
اخلارجة من الصراعات أن تفكر يف السعي إىل إشراك منظمات مشهورة يف العمل معها يف هذا املشروع.
قبل أن تطبق أي دولة إجراءات وضع األحداث يف مؤسسات كليًّا أو جزئيًّا ضمن قانوهنا املحلي، 
جيب أن تضمن توفري موارد كافية لبناء املؤسسات وصيانتها )أو، حني تكون مثل هذه املؤسسات موجودة 
فعاًل، لتحديثها وإصالحها( وتزويدها بالعاملني ومتويل عملها وأنشطتها. وغالًبا ما تكون املوارد ناقصة 
فيما يتعلق بإجراءات وضع األحداث يف مؤسسات كليًّا أو جزئيًّا، وذلك بسبب تدين األولوية املمنوحة 
هلا يف ميزانيات حكومات الدول اخلارجة من الصراعات وقلة التمويل من املاحنني الدوليني. ففي كوسوفو 
على سبيل املثال، وفًقا لتقرير منظمة األمن والتعاون يف أوروبا )OSCE( بعنوان كوسوفو، مراجعة لنظام 
العدالة اجلنائية )نيسان/ أبريل 2003 – تشرين األول/ أكتوبر 2004(: اجلرمية والتوقيف والعقاب، كان 
غياب املؤسسات املناسبة لألحداث املدانني عقبة أمام تنفيذ أحكام األحداث )صفحة 57(. إن املؤسسات 
الواردة ضمن قانون كوسوفو لإلجراءات اجلنائية– وهي حتديًدا، مراكز اإلصالح، واملؤسسات التعليمية، 
ومرافق الرعاية اخلاصة- مل ختصص ميزانيات هلا أو مت إنشاؤها أثناء بدء سريان القانون. كما أن خدمة 
املراقبة )نظام مراقبة السلوك( اليت أنشئت يف كوسوفو تفتقر إىل القدرة على القيام بالدور املتوقع هلا إزاء 

األحكام اخلاصة باألحداث.
عالوة على ذلك، جيب القيام بربامج تدريبية للقضاة لتثقيفهم حول عقوبات األحداث. ففي 
كوسوفو، وفًقا لتقرير منظمة األمن والتعاون يف أوروبا )OSCE(، جلأ القضاة على الفور تقريًبا إىل 
إصدار أحكام باحلجز عوًضا عن النظر يف البدائل. وهذا الفعل التلقائي للقضاة شائع يف كثري من 
الدول األخرى اخلارجة من الصراعات، وجيب معاجلة ذلك من خالل تدريب القضاة وتثقيفهم. 
يشاركون  الذين  املحليني،  السكان  تستهدف  توعية عامة  تنظيم محالت  أيًضا  مفيًدا  يكون  وقد 

القضاة يف آرائهم.

الفقرة )أ(: يلزم الرجوع إلى المادة 81 والتعليق المصاحب لها.

الفقرة )ب(: يلزم الرجوع إلى المادة 82 والتعليق المصاحب لها.

الفقرة )ج(: يلزم الرجوع إلى المادة 83 والتعليق المصاحب لها.

الفقرة )د(: يلزم الرجوع إلى المادة 84 والتعليق المصاحب لها.

الفقرة )هـ(: يلزم الرجوع إلى المادة 85 والتعليق المصاحب لها.
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املادة 79: األحكام التكميلية
 الواجب تطبيقها على األحداث 
إضافة إلى الحكم األصلي، يجوز للمحكمة أن تأمر الحدث المدان بما يلي:

      )أ(     االلتحاق بمدرسة على أساس منتظم.
     )ب(   قبول العمل أو التدرب على مهنة، بما يتناسب مع قدراته ومهاراته.

       )ج(   االمتناع عن االتصال بأشخاص معينين ممن لهم على األرجح تأثير سلبي على الحدث.
       )د(    االمتناع عن زيارة أماكن أو مواقع معينة من المرجح أن يكون لها تأثير سلبي على 

             الحدث.
     )هـ(   االمتناع عن تعاطي المخدرات أو الكحول.

     )و(    الخضوع لالستشارة أو للعالج من إساءة استخدام الكحول وغيرها من المواد أو 
             من اإلدمان عليها. أو

     )ز(    الخضوع الستشارات أو عالج الصحة العقلية ومنها استشارات أو عالج التحليل
             أو الطب النفسي.

التعليق
ميكن استخدام األحكام التكميلية الواردة يف املادة 79 الستكمال األحكام األصلية املنصوص عليها يف 
املادة 78، حينما يكون استخدامها يف صاحل احلدث املدان. ويؤكد احلكم األصلي على اهلدف الرئيسي 
لعقوبات األحداث: أال وهو إعادة التأهيل. وميكن لألحكام التكميلية أن تساعد يف تعزيز عملية إعادة 
التأهيل، على سبيل املثال، من خالل منع حدث مدان من االتصال بأشخاص معينني اشتركوا يف املاضي 
يف أنشطة إجرامية مع احلدث، أو من خالل تقدمي االستشارة أو العالج للحدث الذي يعاين من إدمان 
الكحول أو املخدرات أو من مرض عقلي. كما أن استخدام االعتذار الشخصي إىل الضحية قد ال يقتصر 
تأثريه على إعادة التأهيل بل يتجاوزه لتوفري بعض اإلحساس بالرضى أيًضا لدى ضحية اجلرمية ولدى 

املجتمع، وبالتايل يفي باألهداف األخرى لألحكام اخلاصة باألحداث.
ومن الواضح أن أغلب األحكام التكميلية ال ميكن فرضها على شخص خيضع حلكم باحلجز مثل 
إجراءات الوضع يف مؤسسات. ومع ذلك، ميكن احلكم بتطبيق األحكام التكميلية فور انتهاء احلدث 

املدان من قضاء احلكم عليه باحلجز.

املادة 79
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ومتاًما كما هو احلال مع األحكام األصلية، يتعني على السلطات يف الدول اخلارجة من الصراعات 
أن تنظر يف ضم جهودها إىل جهود متطوعني يتمتعون حبسن السمعة، ومنظمات تطوعية، ومؤسسات 

حملية، وغريها من املوارد االجتماعية لتطبيق األحكام التكميلية اخلاصة باألحداث.
االمتثال حلكم  النموذجي هي عواقب عدم  اجلنائي  القانون  يعاجلها موضوع  اليت مل  القضايا  ومن 
تكميلي خاص باألحداث. لقد كافح واضعو القانون اجلنائي النموذجي مع هذه القضية. ويف العادة، 
هذه قضية تتعامل معها هيئة حكومية خمتصة باملراقبة وليس املحكمة. وإال، فإن إحضار حدث مدان 
للمثول أمام املحكمة يف كل مرة يتم فيها خرق حكم تكميلي سوف يكون عبًئا على املحكمة ال لزوم 
ا بعواقب خرق  ا خاصًّ ا بأحكام األحداث أن تضع فيه نصًّ له. ويتعني على الدول اليت تطبق قانوًن خاصًّ
حكم تكميلي لألحداث. وميكن تضمني هذا النص يف القانون اخلاص باهليئة املؤسسة مبوجب القانون 

ملراقبة تنفيذ العقوبات وأحكام األحداث )أي، خدمة املراقبة )نظام مراقبة السلوك( القضائية(.

الفقرة )و(: كما هو احلال مع كثري من األحكام األصلية اليت تناولتها املادة 78، فإن وجود قدر كاٍف 
من املوارد والعاملني لتنفيذ هذه األحكام هو أمر ضروري. وكما نوقش أعاله، قد ترغب السلطات يف 

النظر يف التعاون مع هيئة تطوعية شهرية لتطبيق هذا احلكم.
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القسم 14
القسم الفرعي 4: اإلجراءات

 الواجب اتباعها يف حماكم األحداث 

املادة 80: اإلجراءات الواجب اتباعها 
يف حماكم األحداث 

1.    يجب على المحكمة البت في مدى مالءمة حكم معين على حدث في ضوء أهداف 
        أحكام األحداث المنصوص عليها في المادة 75، والمبدأ الجوهري الوارد في المادة 76 
        والمبادئ الواجب تطبيقها على أحكام األحداث المنصوص عليها في المادة 77، بما في  

       ذلك الظروف الشخصية للحدث المدان وفًقا للمادة 77)2(.
2.     عندما تثبت المسؤولية الجنائية لحدث، أو لشخص بالغ ارتكب جريمة وهو حدث، في

       جريمتين أو أكثر، يجب على المحكمة أن تفرض حكًما مشترًكا.
3.    يجب على المحكمة أن تقرر أواًل ما هو الحكم األصلي الذي ستفرضه على الحدث 
       المدان. وفي ذلك، يجب على المحكمة أن تأخذ بعين االعتبار مدى مالءمة كل حكم 

        على حدة من حيث تأثيره المحتمل على إعادة تأهيل الحدث المدان.
4.     ويجب على المحكمة عندئٍذ اتباع اإلجراءات والمبادئ الموضحة في المادة المعنية 

       بالحكم األصلي المحدد الذي تم اختياره.
5.          بعد فرض حكم أصلي على الحدث المدان، يجوز للمحكمة كذلك فرض حكم  تكميلي.

املادة 80
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التعليق
الفقرة 1: تسرد هذه الفقرة املبادئ العامة اليت يلزم أخذها بعني االعتبار يف كل خطوة من خطوات 

حتديد عقوبة األحداث املناسبة.

الفقرة 2: عندما يدان شخص بالغ جبرميتني أو أكثر، إما نتيجة للحدث اإلجرامي نفسه أو قبل اإلدانة أو 
بعدها، جيب على املحكمة أن ختصص عقوبة لكل جرمية على حدة، مث تنتقل إىل النظر يف عقوبة مشتركة. 
يلزم الرجوع إىل املادتني 52 و53 والتعليقات املصاحبة هلما. وهذا اإلجراء ال يسري على األحداث. فحني 
يرتكب حدث أكثر من جرمية واحدة، ال ميكن إال تقرير حكم أصلي واحد على احلدث. وميكن طبًعا 
استكمال احلكم األصلي بأحكام تكميلية عند الضرورة. إن حقيقة ارتكاب احلدث ألكثر من جرمية واحدة 
ا يف القرار الذي تتخذه املحكمة حول ما هو احلكم األصلي الذي تفرضه. سيكون بالتأكيد عامال مهمًّ

الفقرة 3: لكل حكم مبوجب القانون اجلنائي النموذجي اهلدف العام نفسه والنتيجة املحتملة نفسها– أي 
إعادة تأهيل احلدث املدان. يف بعض احلاالت، قد تتطلب إعادة التأهيل توجيه حتذير قضائي فحسب. 
ويف حاالت أخرى، قد تتطلب إعادة تأهيل احلدث املدان اختاذ إجراءات باحلجز أو إجراءات الوضع يف 
املؤسسات. وسوف يعتمد املنهج على الظروف الشخصية للحدث املدان. وجيب على املحكمة تقدير 

كل حكم يف ضوء هذه الظروف اخلاصة باحلدث.

الفقرة 5: يلزم الرجوع إىل املادة 79 اخلاصة باألحكام التكميلية وإىل التعليق املصاحب هلا. 
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القسم 14
القسم الفرعي 5: األحكام األصلية الواجب 

تطبيقها على األحداث 

املادة 81: التحذير القضائي
1.    التحذير القضائي هو إجراء تبلغ المحكمة الحدث بواسطته بأنه قد ارتكب عماًل ضارًّا 
المحكمة  فإن  العمل مجدًدا،  هذا  مثل  ارتكب  إذا  وأنه  يمثل جريمة،  وخطيًرا ومضًرا       

       سوف تصدر عليه حكًما أشد.
2.    يجوز للمحكمة أن تفرض تحذيًرا قضائيًّا على حدث عندما يعتبر مثل هذا اإلجراء كافًيا 
      ويخدم أفضل مصالح الطفل، من أجل إعادة تأهيل الحدث المدان والتأثير إيجابًيا في 

       سلوكه.

التعليق
يسمى التحذير القضائي إنذاًرا يف بعض األنظمة. وهو أقل األحكام املطبقة على األحداث تشدًدا، 
وميكن استخدامه عندما تعتربه املحكمة كافًيا إلعادة تأهيل احلدث والتأثري إجيابًيا يف سلوكه، وعندما 
يكون حكًما مناسًبا بناًء على مبدأ املصاحل األفضل للطفل. ويف بعض احلاالت، فإن الدخول يف 
العملية اجلنائية، وثبوت املسؤولية اجلنائية، والتحذير من أن أي سلوك إجرامي مستقباًل من شأنه 
إصدار حكم أكثر تشدًدا، يكون كافًيا إلعادة تأهيل احلدث املدان، دون احلاجة إىل حرمانه من 
احلرية الشخصية. وميكن استكمال التحذير القضائي حبكم تكميلي، مثل االعتذار، كما ورد يف 

املادة 79.

املادة 81
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املادة 82: املراقبة املشددة لألحداث
1.   المراقبة المشددة إجراء يوضع الحدث بموجبه تحت مراقبة مشددة من والديه أو من أبويه    
        بالتبني أو األوصياء الشرعيين عليه أو أبويه بالرعاية أو من ]أدخل اسم هيئة رعاية اجتماعية[.

من  االستفادة  من  يتمكن  على حدث حين  المشددة  بالمراقبة  تأمر  أن  للمحكمة  يجوز    .2
       اإلجراء للتعليم لفترة طويلة، أو إعادة التأهيل، أو العالج تحت إشراف مناسب، لكن عندما 

      ال يكون من الضروري عزل الحدث تماًما عن بيئة بيته.
3.    يجوز للمحكمة أن تأمر بأن يتولى الوالدان أو األبوان بالتبني أو األوصياء الشرعيون على 
       الحدث مهمة المراقبة المشددة للطفل، عندما ترى المحكمة أن الوالدين أو األبوين بالتبني 

      أو األوصياء الشرعيين قادرون على ممارسة هذا اإلشراف.
4.    يجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بأن تقوم ]أدخل اسم هيئة رعاية اجتماعية[ باإلشراف على  
أو األوصياء   بالتبني  أو األبوين  الوالدين  إلى  المساعدة  تقديم  أو  المشددة  المراقبة  تنفيذ       

      الشرعيين في اإلشراف على الحدث.
5.   عندما تقرر المحكمة أنه ليس من المتوقع بصورة معقولة أن يتمكن الوالدان أو األبوان 
     بالتبني أو األوصياء الشرعيون من المراقبة المشددة للحدث، وحين يخدم ذلك مصالح 

       الحدث بشكل أفضل، يجوز للمحكمة أن تأمر بوضع الحدث في دار رعاية للمراقبة المشددة.
6.    يجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بقيام ]أدخل اسم هيئة الرعاية االجتماعية[ باإلشراف على 

      تنفيذ أمر المراقبة أو تقديم المساعدة إلى األبوين بالرعاية في مراقبة الحدث.
7.   يجوز للمحكمة أال تستمر في المراقبة المشددة في دار للرعاية عندما يصبح ممكًنا، في 

      وقت الحق، قيام الوالدين أو األبوين بالتبني أو األوصياء الشرعيين بهذا الدور.
األوصياء  أو  بالتبني  األبوان  أو  الوالدان  يقوم  أن  معقولة  بصورة  متوقًعا  يكون  عندما ال     .8
     الشرعيون بالمراقبة المشددة اعتماًدا على أنفسهم، وال تتوفر دار رعاية للحدث يخضع  
       فيها للمراقبة المشددة، يجوز للمحكمة أن تأمر بأن تكون ]أدخل اسم هيئة الرعاية االجتماعية[  

      مسؤولة عن مراقبة الحدث.
9.    حين تأمر المحكمة بأن تتولى ]أدخل اسم هيئة الرعاية االجتماعية[ مسؤولية مراقبة الحدث،

     يظل الحدث مقيًما مع والديه أو أبويه بالتبني أو األوصياء الشرعيين عليه، ويقوم شخص 
      مفوض من ]أدخل اسم هيئة الرعاية االجتماعية[ بالمراقبة المشددة عليه.

10.  عندما تأمر المحكمة بالمراقبة المشددة بواسطة أحد الوالدين أو أحد األبوين بالتبني أو 
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يتضمن أن  االجتماعية[، يجب  الرعاية  هيئة  اسم  ]أدخل  بالرعاية  أبويه  أو       وصي شرعي 
       حكم المحكمة واجبات األطراف المعنية في المراقبة المشددة على الحدث.

11.   يجوز للمحكمة في أي وقت إنهاء أو تعديل االلتزامات الخاصة التي أمرت الحدث بتنفيذها 
      أو الواجبات التي فرضتها على الوالدين أو األبوين بالتبني أو األوصياء الشرعيين أو األبوين 

      بالرعاية أو ]أدخل اسم هيئة الرعاية االجتماعية[.
تقل عن ثالثة أشهر وال  أدنى ال  لفترة حّد  المشددة  بالمراقبة  تأمر  أن  للمحكمة  12.  يجوز 

      تتجاوز ثالث سنوات كحد أقصى.
13.  في حالة عدم تنفيذ األوامر، يجوز للمحكمة استبدال األمر بالمراقبة المشددة بحكم آخر. 
     وفي وقت فرض االلتزام، يجب على المحكمة أن تحذر الحدث المدان من عواقب عدم 

     تنفيذ أي التزام فرض عليه.
استبداله بحكم آخر يسري على  أو  المشددة  المراقبة  أمر  إنهاء  للمحكمة كذلك  14. يجوز 

      األحداث في الحاالت التالية:
    )أ(   حيث تنشأ ظروف لم تكن موجودة أو لم تكن معروفة عندما أصدرت المحكمة 

            أمرها. و
     )ب(  حيث كان من المحتمل أن تؤثر هذه الظروف في نتيجة أمر المحكمة.

التعليق
املراقبة املشددة هي حكم ال يشمل احلجز وال الوضع يف املؤسسات، ويشمل بقاء احلدث املدان يف البيت 
أو يوضع يف دار للرعاية، حيث خيضع للمراقبة من والديه أو أبويه بالتبين أو األوصياء الشرعيني عليه أو 
أبويه بالرعاية أو هيئة الرعاية االجتماعية املختصة يف الدولة. وميكن أن تستمر املراقبة املشددة ملدة ال 
تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد على ثالثة أعوام. وهي بديل جيد إلجراءات وضع احلدث يف املؤسسات، 
حيث تتم مراقبة احلدث بطريقة مناسبة دون اضطراره يف الوقت ذاته إىل ترك بيئة البيت. قد يكون من 
املعتاد استكمال احلكم باملراقبة املشددة حبكم تكميلي، وخباصة حكم تكميلي له عالقة بالتعليم أو إعادة 
التأهيل أو العالج، يف ضوء اهلدف من املراقبة املشددة. وتقوم املحكمة بتعيني هيئة أخرى -هيئة الرعاية 
االجتماعية- للمساعدة يف اإلشراف على تنفيذ احلكم الصادر على احلدث. وبطبيعة احلال، يف الدول 
اخلارجة من الصراعات، قد ال تكون هيئات الرعاية االجتماعية موجودة، أو تعاين من نقص يف التمويل. 
وجيب على الدول اخلارجة من الصراعات أن تبذل قصارى جهدها لتضمن توفري موارد كافية إلنشاء 
و/أو تشغيل هيئة للرعاية االجتماعية مناط هبا، ضمن مهام أخرى، اإلشراف على أوامر املراقبة املشددة 
لألحداث املدانني الصادرة من املحكمة. وقد يلزم إصدار قانون إلنشاء هيئة للرعاية االجتماعية وحتديد 
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صالحياهتا واألهداف منها. وهناك قضية أخرى يتعني على الدول اخلارجة من الصراعات معاجلتها هلا 
عالقة بالرعاية واحلضانة. لقد طورت دول كثرية نظًما للحضانة يف إطار قانون األسرة. ويتعني على 
الدول اخلارجة من الصراعات مراجعة قوانينها اخلاصة باحلضانة قبل تنفيذ هذا النص. وإن مل تكن توجد 
قوانني لرعاية األطفال، جيب على الدولة أن تنظر يف معاجلة هذا األمر، عندما يكون ذلك مناسًبا، مع 
إىل  بإضافتها  املحاكم  تأمر  املدانني، وهي نصوص  املشددة لألحداث  باملراقبة  هلا صلة  إضافة نصوص 
القوانني املحلية اخلاصة بأنظمة رعاية األطفال. وتصبح هلذه القضايا أمهية خاصة بالنسبة لعدالة األحداث 
يف أعقاب الصراع، حيث قد ال يكون األبوان الطبيعيان للحدث خياًرا، إذا كانا قد قتال أو أصيبا بالعجز 

أو هربا من البالد أثناء الصراع.
يف حال خرق األمر باملراقبة املشددة، جيوز للمحكمة اللجوء إىل حكم آخر من أحكام األحداث، 
قد يشمل فرض إجراءات مؤسسية على احلدث املدان. وينطبق احلال نفسه عند اكتشاف ظروف معينة 

كان من املمكن أن تؤثر يف قرار املحكمة، كما هو وارد يف الفقرة 14.

املادة 83: اإلجراءات التأديبية
التأديبي هو إجراء مؤسسي قصير األجل يتم بموجبه إيداع الحدث المدان في  1.   اإلجراء 

      مركز تأديبي لألحداث.
2.     داخل المركز التأديبي لألحداث، ينخرط الحدث في نشاطات مفيدة، بما يتناسب مع سنه 
      ومهاراته واهتماماته. وتهدف هذه األنشطة إلى تنمية اإلحساس بالمسؤولية لدى الحدث 

      المدان. 
3.    يجوز للمحكمة أن تفرض إجراًء تأديبيًّا على الحدث في الحاالت التالية:
      )أ(    قيام الحدث بارتكاب جريمة بسبب عدم التفكير أو الالمباالة. و

      )ب(  إذا اعتبر اإلجراء التأديبي كافًيا للتأثير إيجابيًّا في سلوكه ويخدم أفضل مصالحه.
4.    يجوز للمحكمة فرض إجراء تأديبي:

      )أ(    بحد أقصى لمدة أربعة أيام دراسة أو عطلة عامة لمدة ثماني ساعات في اليوم.
      )ب(   لعدد محدد من الساعات خالل اليوم، على أال تتجاوز المدة شهًرا واحًدا. أو

      )ج(   إقامة مستمرة طوال عدد محدد من األيام ال يتجاوز عشرين يوًما. 
5.    عندما تفرض المحكمة إجراًء تأديبيًّا على حدث، يجب أن تضمن أن األمر ال يعرقل عمله 

      المعتاد أو أنشطته المدرسية. 
6.    بعد استكمال الحدث لإلجراء التأديبي، يجوز فرض مراقبة مشددة تكميلية.
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التعليق
ميكن أن يشمل اإلجراء التأدييب إجراءات الوضع يف املؤسسات، إما جزئيًّا أو كليًّا، لفترة زمنية قصرية )ال تتجاوز 
عشرين يوًما(. واإلجراء التأدييب حكم مناسب يف احلاالت اليت يرتكب فيها احلدث جرمية بدافع الالمباالة أو 
اإلمهال، وحني يعترب إيداع احلدث لفترة قصرية يف مؤسسة إجراًء كافًيا إلعادة تأهيل احلدث املدان. وميكن 
قضاء مدة احلكم داخل مؤسسة دفعة واحدة أو تقسيمها إىل مراحل على فترات زمنية أطول، يقوم احلدث 
خالهلا باحلضور إىل املؤسسة، على سبيل املثال، خالل عطالت هناية األسبوع واإلجازات فقط. عند اختيار هذا 
اإلجراء، ميكن أن تكون املحكمة قد استنتجت أن التحذير القضائي ليس كافًيا إلعادة تأهيل احلدث يف قضية 
بعينها. وكذلك احلال بالنسبة للمراقبة املشددة داخل بيت احلدث أو يف إحدى دور الرعاية. فقد يكون لزاًما 
توفري درجة أعلى من الرقابة يف مركز تأديب األحداث. وداخل هذه املؤسسة، جيب على احلدث القيام بأنشطة 
مفيدة هتدف إىل مساعدته على اإلحساس باملسؤولية. ولتنفيذ هذا اإلجراء، يلزم توفري ما حيتاج إليه من متويل 

وموارد وعاملني. يلزم الرجوع إىل التعليق املصاحب للمادة 78، الذي يتناول هذا األمر مبزيد من التفصيل.
وجيوز أن يكون اإلجراء التأدييب مصحوًبا باملراقبة املشددة اليت يبدأ تطبيقها بعد إهناء احلدث له. 
وعندما تفرض املحكمة حكًما باملراقبة املشددة على احلدث املدان، فإن فرض أحكام تكميلية أيًضا يرجع 

لتقدير املحكمة.

املادة 84: اإلجراءات املؤسسية 
1.   اإلجراء المؤسسي هو إجراء حجز طويل األجل، يتم بموجبه إيداع الحدث المدان في 

      إحدى مؤسسات األحداث.
ومهاراته  سنه  مع  تتناسب  مفيدة  أنشطة  في  الحدث  يشارك  األحداث،  مؤسسة  داخل     .2

      واهتماماته. وتستهدف هذه النشاطات إعادة تأهيل الحدث المدان وتعليمه.
3.   يجوز للمحكمة أن تفرض إجراًء مؤسسيًّا على حدث عندما يمكنه االستفادة من إجراء 
       طويل األجل للتعليم أو إعادة التأهيل أو العالج تحت إشراف مناسب، وحيث تتمثل أفضل 

      مصالحه في عزله عن بيئته السابقة.
4.    يجوز للمحكمة أن تأمر بإجراء تأديبي لمدة ثالث سنوات كحد أقصى.

5.    يجوز للمحكمة إنهاء اإلجراء التأديبي أو استبداله بعقوبة أخرى من عقوبات األحداث في 
      الحاالت التالية:

       )أ(    عندما تنشأ ظروف لم تكن موجودة، أو كانت غير معروفة عندما أصدرت المحكمة 
            أمرها. و
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      )ب(  إذا كان من الممكن لمثل هذه الظروف أن تؤثر في نتيجة أمر المحكمة.
6.    يجوز فرض المراقبة المشددة، إضافة إلى اإلجراء التأديبي، بعد أن يكون الحدث قد أكمل 

      تنفيذ اإلجراء المؤسسي.

التعليق
عندما ختلص املحكمة إىل أن التحذير القضائي لن خيدم احتياجات إعادة تأهيل احلدث املدان، وحني 
ال تقود املراقبة يف البيت أو يف دار للرعاية أو يف مؤسسة، ألجل قصري، إىل إعادة تأهيل احلدث املدان، 
جيوز للمحكمة أن تنظر يف اختاذ إجراءات لوضع احلدث يف مؤسسة ملدة أطول. وداخل مثل هذه 
املؤسسات، اليت قد تكون خمصصة للتعليم أو إلعادة التأهيل أو للعالج، يشارك احلدث يف أنشطة 
تعليمية أو تأهيلية، من شأهنا املساعدة يف إعادة اندماجه يف املجتمع مستقباًل. ويتم استخدام املصطلح 
مؤسسة أحداث، بوجه عام، لوصف مكان يقضي فيه احلدث وقته أثناء نفاذ اإلجراء املؤسسي. وميكن 
التأدييب. ويف حاالت أخرى،  املؤسسة نفسها، مثله مثل اإلجراء  املؤسسي يف  تنفيذ حكم اإلجراء 
حينما يكون لدى الدولة مراكز عالج -على سبيل املثال، لعالج إدمان املخدرات والكحول- ميكن 
للحدث قضاء مدة اإلجراء املؤسسي فيها. وتنطبق هنا االعتبارات نفسها اخلاصة بالتمويل واملوارد 
والعاملني، كما هو احلال مع كل اإلجراءات املؤسسية. يلزم الرجوع إىل التعليق املصاحب للمادة 78 

الذي يناقش هذا املوضوع مبزيد من التفصيل.

املادة 85: العقوبات السالبة حلرية األحداث 
1.    يجوز فرض عقوبة سجن الحدث فقط في الحاالت التالية:

      )أ(    إذا كان الحدث بين سن السادسة عشرة والثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة.
      )ب(  إذا قام الحدث بارتكاب جريمة خطيرة. 

      )ج(  إذا كان الحدث يستحق درجة عالية من اللوم. و
        )د(    إذا خلصت المحكمة إلى أن أحكام األحداث األخرى لن تساعد على نحو كاف في 

             تحقيق المبدأ الجوهري إلعادة تأهيل الحدث.
2.    يجب استخدام سجن الحدث كإجراء مالذ أخير، وألقصر مدة مناسبة.

تتجاوز نصف  المحكمة بسجن حدث، يجب عليها أال تفرض مدة سجن  تأمر  3.   عندما 
      الحد األقصى للعقوبة المنصوص عليها للجريمة ذات الصلة.
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4.    يجوز للمحكمة أن تقرر سجن حدث لمدة تقل عن الحد األدنى من العقوبة المنصوص 
       عليها للجريمة ذات الصلة.

والمخففة،  المشددة  الظروف  في  النظر  المحكمة  على  يجب  العقوبة،  تحديد  عند    .5
       المنصوص عليها في المادة 77)2(.

6.    عندما تأمر المحكمة بسجن حدث، يجوز لها وقف تنفيذ الحكم بالسجن.
7.    تسري أحكام المادة 55، مع التعديالت الالزمة، على وقف تنفيذ حكم سيتم فرضه على 

       حدث مدان.

التعليق
ُيسمح بسجن احلدث فقط يف ظروف معينة. إذ جيب أن يكون الشخص ما بني سن السادسة عشرة 
والثامنة عشرة عندما ارتكب اجلرمية. عالوًة على ذلك، جيب أن تكون اجلرمية خطرية، وجيب أن يستحق 
احلدث املدان درجة عالية من استحقاق اللوم. وأخرًيا، جيب أن تقرر املحكمة أن أيًّا من األحكام األخرى 
اخلاصة باألحداث الواردة يف القانون اجلنائي النموذجي ختدم إعادة تأهيل احلدث. والسجن، كما هو 
منصوص عليه يف القانون اجلنائي النموذجي، هو إجراء مالذ أخري. وتعكس هذه الفكرة أحكام االتفاقية 
الدولية حلقوق الطفل، املادة 37)ب(، وكذلك قواعد بكني )القاعدة 17(، والفقرة 1 من قواعد األمم 
املتحدة حلماية األحداث املجردين من حريتهم. جيب وضع األحداث يف سجن خاص باألحداث إذا 
أمكن، بداًل من سجنهم مع البالغني داخل املؤسسة نفسها. وإذا مل يكن هذا خياًرا، يلزم إجراء الترتيبات 
البالغني  الالزمة للفصل بني األحداث والبالغني داخل منشأة السجن، ومنع أي اتصال أو تواصل بني 
واألحداث، مبا يتفق مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان. يف كوسوفو، على سبيل املثال، أثناء مرحلة بدء 
عمليات السالم، حني كانت القوات العسكرية الدولية يف كوسوفو )KFOR(، مسؤولة عن حكم القانون 
والنظام، عملت تلك القوات، بالتعاون مع اليونيسيف والفريق املدين التابع لألمم املتحدة، يف قضية احتجاز 
األحداث. ونظًرا للدمار الذي حّل بالبنية التحتية للعدالة اجلنائية خالل فترة الصراع، مل تكن هناك أية 
 )KFOR( سجون أو مؤسسات خمصصة لألحداث، لذا، عملت القوات العسكرية الدولية يف كوسوفو
مع اليونيسيف واألمم املتحدة لضمان وضع األحداث على حنو منفصل داخل السجون نفسها اليت كانت 
تؤوي البالغني أيًضا. وكانت لألحداث أقسام خاصة هبم، وكانوا يتناولون طعامهم ويتمرنون يف أوقات 
خمتلفة، حبيث مل حيدث أي اتصال بني األحداث والبالغني. ويف النهاية، مت بناء منشأة خاصة باألحداث. 
يلزم الرجوع إىل املناقشة الواردة يف القانون النموذجي للتوقيف حول املعايري الدولية اخلاصة باحتجاز 

وسجن األحداث والطرق العملية لتطبيق هذه املعايري.
 وكما ورد يف املادة 76، جيب أن يكون التركيز الرئيسي للحكم بسجن األحداث هو إعادة التأهيل 
وليس اجلزاء. وجيب إشراك األحداث يف أنشطة تعليمية وتأهيلية داخل السجن. وتؤكد قواعد األمم 
املتحدة حلماية األحداث املجردين من حريتهم على هذه الفكرة يف القسم هـ )الفقرات 46-38( اخلاصة 
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بالتعليم والتدريب املهين والعمل. وتؤكد خطة النقاط العشر املعنية لعدالة األحداث، الصادرة عن اللجنة 
الدولية لإلصالح اجلزائي، أنه جيب احتجاز األحداث داخل »منشآت صغرية ومفتوحة، وباحلد األدىن من 
التدابري األمنية« وأن »التعليم وإعادة التأهيل جيب أن يكونا على قمة األولويات«. وتناقش هذه األمور 

مبزيد من التفصيل يف التعليق على القانون النموذجي للتوقيف.
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القانون اجلنائي النموذجي
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القسم 1: اإلبادة اجلماعية، واجلرائم 
ضد اإلنسانية، وجرائم احلرب

التعليق العام
إن جرائم اإلبادة اجلماعية، واجلرائم ضد اإلنسانية، وجرائم احلرب، هي من مقومات التشريع املحلي، 
حيث ترغب دولة يف أن تالحق قضائيًّا أشخاًصا عما ارتكبوه من فظائع يف جمرى الصراع. وهذه اجلرائم 
كانت منذ مدة طويلة تعترب جرائم طبًقا للقانون الدويل، لكن غالًبا ال يتم دجمها يف القوانني الوطنية. 
وحلسن احلظ، فإن الدول- ومنها، بالطبع، الدول اخلارجة من الصراعات- حرة يف تبين قوانني تنص 
على مقاضاة هذه اجلرائم اليت ارتكبت يف املاضي، بالرغم من احلظر العام على املحاكمات بأثر رجعي. 
والسبب يف هذا يرجع إىل أن املادة 11)2( من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والنصوص املماثلة يف كل 
املعاهدات الرئيسية حلقوق اإلنسان )املكررة يف املادة 3]3[ من القانون اجلنائي النموذجي(، تعلن أن قاعدة 
عدم املحاكمة بأثر رجعي ال يتم خرقها إذا كان القانون الدويل يعترف باجلرمية سابًقا، ومن الواضح أن 

هذا هو حال اإلبادة اجلماعية، واجلرائم ضد اإلنسانية، وجرائم احلرب.
وحيث ال يصدر أي قانون حول اإلبادة اجلماعية، واجلرائم ضد اإلنسانية، وجرائم احلرب، ستكون 
الدولة دائًما قادرة تقريًبا على مقاضاة أي شخص يقف وراء اجلرائم الدولية لإلبادة اجلماعية، أو اجلرائم 
ضد اإلنسانية، أو جرائم احلرب- جرائم مثل القتل غري املشروع واالغتصاب واالعتداء. لكن، حىت لو 
جلأت دولة خارجة من الصراع إىل هذا اخليار األخري، فإنه يتعني على هذه الدولة، مع ذلك، أن تضم 
اجلرائم الدولية إىل قانوهنا اجلنائي اجلديد. وهبذه الطريقة، يسري مفعول اجلرائم مستقباًل منذ تاريخ نفاذ 
القانون. وإذا كانت الدولة موقعة على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، فإنه يتوقع منها 
أيًضا تضمني هذه اجلرائم يف قانوهنا املحلي. والطريقة األسهل لكي تنفذ الدولة التزاماهتا مبوجب نظام 

روما األساسي، هي أخذ التعريفات من هذا القانون، كما حدث يف القانون اجلنائي النموذجي.
ضد  واجلرائم  اجلماعية،  اإلبادة  جبرائم  املعنية  القانونية  للهيئة  العايل  التخصص  متطلبات  وبسبب 
اإلنسانية، وجرائم احلرب، ميكن للدولة أن تدرس إنشاء حمكمة منفصلة أو هيئة قضائية متخصصة من 
جهاز املحاكم النظامية، ملحاكمة هذه اجلرائم. يلزم الرجوع إىل املادة 3 من القانون النموذجي لإلجراءات 
اجلنائية، اليت تناقش، مبزيد من التفصيل، إنشاء هياكل حماكم مستقلة. وسواٌء جرت حماكمة هذه القضايا 
أمام حمكمة مستقلة، أو يف غرفة قضاء، أو أمام هيئة قضائية، أو يف إطار النظام العادي للعدالة اجلنائية، 
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فإن من الضروري أن يتمتع األشخاص املشاركون يف املحاكمة والدفاع يف هذه القضايا بالتدريب الكايف 
ا. كما سيحتاج القضاة إىل تدريب مناسب للفصل يف هذه القضايا. يف هذا املجال القانوين املعقد جدًّ

لقد اشتكى القضاة واملّدعون العامون وحمامو الدفاع املشاركون يف القضايا املحلية اليت تشمل هذه 
اجلرائم يف كوسوفو وتيمور الشرقية يف أعقاب الصراع، ومت التشاور معهم خالل عملية تدقيق القوانني 
النموذجية، من أهنم مل يتلقوا مثل هذا التدريب. وكان القليل منهم، أو ال أحد منهم، لديه خربة سابقة 
يف القانون اجلنائي، ناهيك عن خربة يف املجاالت املعقدة للقانون اجلنائي الدويل، أو القانون اإلنساين 

الدويل، أو القانون الدويل حلقوق اإلنسان.
وينبغي وضع برامج شاملة للتدريب وتوفري املوارد املناسبة هلا قبل إصدار التشريعات املحلية، أو وقت 
إصدارها. ورمبا يكون من الضروري كذلك إنشاء هيئات تقدم األحباث والدعم اللوجسيت للمشاركني 
يف حماكمة هذه القضايا أو يف الفصل فيها أو يف الدفاع عنها، ومن املرجح بصفة خاصة أن تكون هيئة 
الدفاع هي األقل موارد. ويف الدول اخلارجة من الصراعات، ميكن إنشاء هيئات إسناد ودعم تزودها 
الدولة باملوارد، أو منظمة دولية، أو منظمة غري حكومية. ويف بعض الدول، قدم خرباء من مؤسسات 
أكادميية من دول أخرى مساعدات أحباث جمانية إىل املدعني العامني، وهيئات الدفاع، والقضاة املشاركني 

يف هذه األنواع من القضايا.

املادة 86: اإلبادة اجلماعية

املادة 86-1: تعريف اجلرمية
يرتكب الشخص جريمة اإلبادة الجماعية عندما يرتكب أيًّا من األفعال التالية بقصد القضاء، كليًّا 

أو جزئيًّا، على جماعة قومية أو عرقية أو قبلية أو دينية مثل:
     )أ(    قتل أعضاء هذه الجماعة. 

     )ب(  التسبب في ضرر جسيم بدني أو عقلي ألعضاء الجماعة.
     )ج(   إخضاع جماعة عمًدا لظروف حياة معينة، من أجل تدميرها ماديًّا، كليًّا أو جزئيًّا.

     )د(    فرض تدابير تستهدف منع الجماعة من التناسل.
     )هـ(   نقل أطفال الجماعة إلى جماعة أخرى بالقوة.
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التعليق
ينسخ التعريف الوارد يف املادة 86 ذلك املنصوص عليه يف املادة الثانية من اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية 
واملعاقبة عليها لسنة 1948، اليت مت الحًقا دجمها دون تعديل يف عدد من الوثائق الدولية، منها نظام روما 
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، والنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا )ICTR(، والنظام 
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة )ICTY(، ويف تيمور الشرقية، توجد الالئحة 
التنظيمية رقم 15/2000 الصادرة عن اإلدارة االنتقالية لألمم املتحدة يف تيمور الشرقية )UNTAET( حول 
إنشاء جلان ذات اختصاص قضائي حصري للنظر يف اجلرائم اخلطرية. وكانت جمموعة قوانني املحكمة 
اجلنائية الدولية لرواندا )ICTR( ويوغوسالفيا السابقة مفيدة يف وضع تعريف اإلبادة اجلماعية، وقد أشري 
إليها باستفاضة يف التعليق أدناه. وتتسم حماكمة جرمية اإلبادة اجلماعية بالتعقيد، فضاًل عن حتديد معىن 
دقيق هلذه اجلرمية. ويقدم التعليق التايل مناقشة متهيدية حول تعريف اإلبادة اجلماعية. واملزيد من األحباث 
سوف يكون ضروريًّا بالنسبة للمشاركني يف مقاضاة اإلبادة اجلماعية، أو يف الدفاع عنها، أو يف احلكم 
على أشخاص متهمني بارتكاب اإلبادة اجلماعية. ولالطالع على مناقشة أمشل حول معىن اإلبادة اجلماعية 
ونطاق تعريفها، مبا يف ذلك منوذج قانوين ذو صلة، يلزم الرجوع إىل كتاب اإلبادة اجلماعية يف القانون 
 )Human Rights Watch( اإلنسان قامت منظمة رصد حقوق  ايه شاباس. وقد  وليام  بقلم  الدويل 
بتجميع خالصة أساسية لنموذج قانون خاص باإلبادة اجلماعية عنوانه اإلبادة اجلماعية، وجرائم احلرب، 
واجلرائم ضد اإلنسانية: نبذة موضوعية عن السوابق القضائية اخلاصة باملحكمة اجلنائية الدولية لرواندا، 

وللمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة.
إن السمة الرئيسية اليت متيز جرمية اإلبادة اجلماعية عن اجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب أو غريها 
من اجلرائم مثل القتل غري املشروع، هي شرط إثبات أن اجلاين كان ميلك »قصد القضاء، كلًيا أو جزئًيا 
 )ICTR( على مجاعة قومية أو عرقية أو قبلية أو دينية«. وأطلقت كل من املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا
واملحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة على هذا الشرط اسم القصد اخلاص باإلبادة اجلماعية، أو 
اخلداع اخلاص dolus specialis. ووفًقا إلحدى غرف حماكمات املحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا 
السابقة، فإن مصطلحي القصد اخلاص واخلداع اخلاص ميكن استخدامهما على حنو تباديل. ويف تعليقها 
عام 1996 على مسودة قانون اجلرائم ضد سالم وأمن البشرية )صفحة 144(، وصفت جلنة القانون 
الدولية القصد اخلاص باإلبادة اجلماعية بأنه »السمة املميزة هلذه اجلرمية بعينها، طبًقا للقانون الدويل«. 
وميكن استخالص األدلة على هذا املقصد من الوقائع، أو الظروف امللموسة، أو منط لعمل هادف. إال 
أنه »حني تكون هناك حاجة لالستنتاج، فيجب أن يكون هذا هو االستدالل املنطقي الوحيد املتوفر 
 ،IT-99-36-T بشأن األدلة« )اخلط املائل موجود يف األصل( )املدعي العام ضد برونني، القضية رقم
احلكم، 1 أيلول/ سبتمرب 2004، الفقرة 970، انظر كذلك املدعي العام ضد كريستدش، القضية رقم 

IT-98-33-A، احلكم، 19 نيسان/ أبريل 2004، الفقرة 41(.
ينبغي أن يكون قصد مرتكب جرمية اإلبادة اجلماعية هو »تدمري« اجلماعة. يف قضية كريستدش 
أمام املحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة، ذكرت غرفة حماكمة أن »القانون الدويل العريف يقصر 
تعريف اإلبادة اجلماعية على تلك األفعال اليت تستهدف التدمري املادي أو البيولوجي جلماعة ما، سواء 

املادة 86
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كلًيا أو جزئًيا. وعليه، ال ينطبق تعريف اإلبادة اجلماعية على خمطط يهاجم فقط اخلصائص الثقافية أو 
االجتماعية جلماعة بشرية هبدف القضاء على هذه العناصر اليت متنح لتلك اجلماعة هويتها اخلاصة اليت 
متيزها عن بقية املجتمع« )املدعي العام ضد كريستدش، القضية رقم IT-98-33-A، احلكم، 2 آب/ 

أغسطس 2001، الفقرتان 576 و580(.
فيما يتعلق مبا جيب على مرتكب اإلبادة اجلماعية أن يسعى إىل تدمريه، فإن تعريف اإلبادة 
اجلماعية يضم قائمة طويلة، تشترط وجوب أن يكون قصده القضاء على »مجاعة قومية أو عرقية أو 
قبلية أو دينية«. ويف تفسريمها ملعىن جرمية اإلبادة اجلماعية، اجتهت كل من املحكمة اجلنائية الدولية 
ليوغسالفيا السابقة واملحكمة اجلنائية الدولية لرواندا )ICTR(، حنو منهج ذايت غري موضوعي لتقرير 
وجود اجلماعة وهويتها. فإذا اعترب كل من اجلاين أو الضحية اجلماعة موجودة، فإن هذا مؤشر دامغ 
على ارتكاب جرمية اإلبادة اجلماعية. ومع ذلك، مجعت املحكمتان بني هذا االختبار الذايت وبني 
حتليل لعوامل موضوعية خاصة بكل قضية عند تقرير ما الذي ميثل »مجاعة«. »هذا هو احلال«، 
كما كتبت غرفة حماكمة يف املحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة، »ألن املعايري الذاتية فقط 
قد ال تكون كافية لتحديد اجلماعة املستهدفة بالتدمري واملحمية باتفاقية اإلبادة اجلماعية، ألن األفعال 
املعرفة يف الفقرات الفرعية )أ( حىت )هـ( من املادة 4)2(، جيب أن تكون، يف واقع األمر، موجهة 
ضد ’أعضاء اجلماعة’ » )املدعي العام ضد برونني، القضية رقم IT-99-36-T احلكم، 1 أيلول/ 

سبتمرب 2004، الفقرة 684(.
ومن الضروري إثبات أن مرتكب جرمية اإلبادة اجلماعية قصد فقط تدمري اجلماعة »جزئيًّا«. وقد 
فسرت املحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة واملحكمة اجلنائية الدولية لرواندا )ICTR( هذا 
املتطلب بإضافة صفة )ماديًّا(، وهي صفة تشري إىل بعد كمي، أو صفة )مهمًا(، اليت تقترح بعًدا نوعيًّا. 
وقالت املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا )ICTR( »إن »جزئًيا« تتطلب أن يكون هناك قصد تدمري 
عدد كبري من األفراد« )املدعي العام ضد كايشيما وآخرين، قضية رقم ICTR-95-1-T، احلكم 
والعقوبة، 21 أيار/ مايو 1999، الفقرة 97(. ووفًقا لغرفة حماكمة املحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا 
تدمري  قصد  اجلماعية  اإلبادة  تتضمن جرمية  أن  لرواندا )ICTR(، جيب  الدولية  اجلنائية  واملحكمة 
ا« )املدعي العام ضد جيليسيك، القضية رقم  ا جدًّ جزء »مادي«، وإن مل يكن بالضرورة »جزًءا مهمًّ
IT-95-10-T، احلكم، 19 تشرين األول/ أكتوبر 1999، املدعي العام ضد باجلشيما، القضية رقم 
ICTR-95-1A-T، 7 حزيران/ يونيو 2001، الفقرات 59-56(. ويف حكم آخر، أشارت املحكمة 
اجلنائية الدولية ليوغسالفيا إىل ضرورة تدمري عدد »مادي معقول« بالنسبة إىل اجلماعة ككل )املدعي 
العام ضد جيليسيك، القضية رقم IT-95-10-T، احلكم، 19 تشرين األول/ أكتوبر 1999، املدعي 
العام ضد باجلشيما، القضية رقم ICTR-95-1A-T، 7 حزيران/ يونيو 2001، الفقرات 56-59(. 
وجيب أال يتم اخللط بني شرط القصد باستهداف تدمري مجاعة »كليًّا أو جزئًيا«، وبني مدى مشاركة 
جاٍن منفرد. فقد يكون املرتكب مشارًكا يف حادث قتل واحد، أو عمليات قتل قليلة، أو يف غري 
ذلك من األفعال املعاقب عليها. وال ميكن أن يكون هناك مرتكب واحد، بصفته املرتكب الرئيسي 
لألفعال املادية، مسؤول عن تدمري مجاعة ما كليًّا أو جزئًيا. لقد أقرت بعض األحكام الصادرة أنه 
يكفي استهداف جزء »مهم« من اجلماعة، مثل صفوهتا الدينية أو السياسية. وقد تبنت هذا املنهج 
غرفة حماكمة املحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة يف قضية جيليسيك، حيث ارتأت أنه ميكن 
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استنتاج قصد اإلبادة اجلماعية املطلوب من خالل »الرغبة يف تدمري عدد حمدود أكثر من أشخاص 
يتم اختيارهم بسبب التأثري الذي سيتركه اختفاؤهم يف بقاء املجموعة بصفتها مجاعة« )املدعي العام 
ضد جيليسيك، القضية رقم IT-95-10-T، احلكم، 14 كانون األول/ ديسمرب 1999، الفقرة 82(.

وارتأت غرفتا االستئناف باملحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة واملحكمة اجلنائية الدولية 
لرواندا )ICTR(، عدم وجود أي حاجة لوضع »خطة« الرتكاب إبادة مجاعية، ما يعين أنه ميكن 
إثبات ارتكاب اإلبادة اجلماعية دون أي دليل على مشاركة دولة أو كيان منظم أشبه بدولة. فوفًقا 
ليس  أو سياسة  فإن »وجود خطة  السابقة،  ليوغسالفيا  الدولية  اجلنائية  باملحكمة  االستئناف  لغرفة 
ركًنا قانونيًّا للجرمية. لكن وجود خطة أو سياسة، يف إطار إثبات قصد حمدد، قد يصبح عاماًل مهًما 
يف أغلب احلاالت. وقد تتفق األدلة مع وجود خطة أو سياسة، أو رمبا حىت تظهر وجودها، ووجود 
 ،IT-95-10-A خطة أو سياسة قد يسهل إثبات اجلرمية« )املدعي العام ضد جيليسيك، القضية رقم
احلكم، 5 متوز/ يوليو 2001، الفقرة 48(. ويف قضية أخرى، أشارت غرفة االستئناف إىل هذه الفقرة 
لتأييد استنتاجها بعدم طلب إثبات وجود »خطة أو سياسة« فيما يتعلق باإلبادة اجلماعية )املدعي العام 
الفقرة  يونيو 2002،  القضية رقم IT-96-23/1-A، احلكم، 12 حزيران/  ضد كوناراك وآخرين، 

98، مالحظة 114(.
ووفًقا لغرفة االستئناف التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا، مت تضمني عبارة »بصفتها هذه« 
يف املادة 2 من اتفاقية اإلبادة اجلماعية لسنة 1948، حلل خالف استعصى على املتفاوضني حول ما إذا 
كان جيب، أو ال جيب، إضافة إثبات وجود دافع لإلبادة اجلماعية إىل متطلب القصد املحدد أو القصد 
اخلاص. وقد أكدت الغرفة أن هذا التعبري له »تأثري عملي للتمييز الواضح بني القتل اجلماعي واجلرائم اليت 
يستهدف مرتكبها مجاعة حمددة بسبب قوميتها أو عرقها أو قبيلتها أو ديانتها«. إال أن عبارة »بصفتها 
هذه« ال حتظر اإلدانة بارتكاب اإلبادة اجلماعية »يف قضية كان املرتكب فيها مدفوًعا أيًضا بدوافع أخرى 
 ،ICTR-96-14-A غري ذات صلة قانونية يف هذا اإلطار« )املدعي العام ضد نيتيجيكا، القضية رقم
القضية رقم  نتاكريوتيمانا،  العام ضد  املدعي  انظر كذلك  الفقرة 53،  يوليو 2004،  احلكم، 9 متوز/ 
ICTR-96-10-A. و ICTR-96-17-A، احلكم، 13 كانون األول/ ديسمرب 2004، الفقرة 363(.

وتنص املادة 86 على قائمة خبمسة أفعال لإلبادة اجلماعية تستحق العقاب. وتوجد لكل واحد من 
الفقرة  أو  املقدمة،  الواردة يف  العناصر  إثباهتا إضافة إىل  يلزم  اليت  املعنوية واملادية،  هذه األفعال أركانه 
االستهاللية، حىت تكون هناك إدانة. وتعترب هذه القائمة شاملة وال جتيز أية أفعال أخرى قد ينتج عنها 

تدمري مجاعة خاضعة للحماية.

الفقرة )أ(: ميكن حماكمة القتل القصدي وفًقا للقانون اجلنائي النموذجي كجرمية حرب )القتل املقصود(، 
وكجرمية ضد اإلنسانية )القتل العمد( وكإبادة مجاعية )القتل(. مبوجب املادة 86، فإن القتل العمد كجرمية 
إبادة مجاعية جيب أن يرتكب بالقصد املحدد بالقضاء، كلًيا أو جزئًيا، على مجاعة قومية أو عرقية أو 

قبلية أو دينية بصفتها هذه.
وفعل القتل، كاإلبادة اجلماعية، يتكون من ثالثة أركان مادية: موت الضحية، نتيجة لفعل أو إمهال 
غري مشروع من جانب املرتكب أو مرؤوس له، ويف وقت وقوع القتل، كان لدى املتهم أو مرؤوسه 
القصد للقتل أو إحلاق أذى بدين جسيم باملتوىف، مع العلم بأن مثل هذا األذى البدين سوف يتسبب يف 
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موت الضحية على األرجح، أو أن يكون مستهتًرا حول ما إذا كانت الوفاة ستعقبه أم ال )املدعي العام 
ضد أكاييسو، القضية رقم ICTR-96-4-T، احلكم، 2 أيلول/ سبتمرب 1998، الفقرة 589(. وجيب 
أن يكون املرتكب قد تعمد الوصول إىل هذه النتيجة أو جتاهل باستهتار احتمال وقوع الوفاة نتيجة 
ملثل هذه األفعال أو اإلمهال. وال يشترط سبق اإلصرار على القتل )املدعي العام ضد كايشيما وآخرين، 
القضية رقم ICTR-95-1-A، احلكم ]احليثيات[، 1 حزيران/ يونيو 2001، الفقرة 151(، إال أنه جيب 
إثبات أن الشخص قد لقي حتفه نتيجة ألفعال اجلاين أو إمهاله. وليس من الضروري أن تكون األفعال 
أو اإلمهال مها فقط السبب الوحيد للوفاة، إال أهنما جيب أن يكونا »سبًبا جوهريًّا« )املدعي العام ضد 
كورديك وآخرين، القضية رقم IT-95-14/2-T، احلكم، 26 شباط/ فرباير 2001، الفقرتان 236 
و229، انظر كذلك املدعي العام ضد كرنوجيالك، القضية رقم IT-97-25-T، احلكم، 15 آذار/ 
مارس 2002، الفقرتان 323 و324(. وإلثبات الركن املعنوي للجرمية، جيب وجود أدلة على أن املرتكب 
كان لديه قصد القتل. وعوًضا عن ذلك، أقرت املحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة بأنه يكفي 
إثبات أن املرتكب قصد إيقاع إصابة بدنية جسيمة يف جتاهل مستهتر حبياة اإلنسان )املدعي العام ضد 
كورديك وآخرين، القضية رقم IT-95-14/2-A، احلكم، 17 كانون األول/ ديسمرب 2004، الفقرة 
36، املدعي العام ضد ديالليك وآخرين، القضية رقم IT-96-21-A، احلكم، 20 شباط/ فرباير 2001، 
الفقرة 422(. وبينما جيب إثبات وفاة الشخص، فإن هذه احلقيقة ميكن استنتاجها، وليس من الضروري 
بيان العثور على اجلثة. واعترب أن التسبب يف انتحار شخص ما قد يرقى إىل القتل عندما تكون أفعال 
املتهم أو إمهاله »قد دفعت الضحية إىل القيام بفعل نتجت عنه وفاته، وأن انتحاره إما كان مقصوًدا، 
أو كان عماًل من نوع ميكن ألي شخص عاقل أن يتوقعه كنتيجة« )املدعي العام ضد كرنوجيالك، 

القضية رقم IT-97-25-T، احلكم، 15 آذار/ مارس 2002، الفقرة 329(.
 

الفقرة )ب(: لقد اعتربت املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا )ICTR( أن »األذى البدين أو العقلي 
اجلسيم، دون أن يقتصر على ذلك، يعين أفعال التعذيب، سواء كانت بدنية أو عقلية، أو معاملة أو 
اضطهاًدا غري إنساين أو مهيًنا« )املدعي العام ضد أكاييسو، القضية رقم ICTR-96 -4-T، احلكم، 
2 أيلول/ سبتمرب 1998/ الفقرة 504(. وعرفت غرفة حماكمة أخرى يف املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا 
األذى البدين أو العقلي اجلسيم بأنه »األذى اخلطري الذي يصيب الصحة، أو يسبب تشوهات، أو 
يتسبب يف إصابة خطرية يف األعضاء أو احلواس اخلارجية أو الداخلية« )املدعي العام ضد كايشيما 
وآخرين، القضية رقم ICTR-95 -1-T، احلكم والعقوبة، 21 أيار/ مايو 1999، الفقرة 109(. وباملثل، 
اعتربت غرفة حماكمة يف املحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة التعذيب أو املعاملة الالإنسانية أو 
املهينة تقع ضمن نطاق احلكم )املدعي العام ضد كارادزيك وآخرين، القضية رقم IT-95 -5-R61 و 
IT-95 -18-R6، ومراجعة االهتام مبوجب القانون 61 من قوانني اإلجراءات واألدلة، 11 متوز/ يوليو 
1996، الفقرة 93(. وقد اعتربت أن »املعاملة الالإنسانية واإلبعاد يعدان من األفعال اليت قد تتسبب 
يف إصابة بدنية أو عقلية خطرية« )املدعي العام ضد كرستيك، القضية رقم IT-98 -33-T، احلكم، 
2 آب/ أغسطس 2001، الفقرة 513(. وقد ميثل االغتصاب والعنف اجلنسي »أذى بدنيًّا أو عقليًّا 
 ICTR-96 خطرًيا« على املستويني البدين واملعنوي مًعا )املدعي العام ضد أكاييسو، القضية رقم
T-4-، احلكم، 2 أيلول/ سبتمرب 1998، الفقرات 731-733(. إن إحداث ضرر بدين أو عقلي خطري 
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بأعضاء مجاعة ال يعين بالضرورة أن هذا الضرر دائم وغري قابل لإلصالح، إال أنه جيب أن يكون خطرًيا 
)املدعي العام ضد كايشيما وآخرين، القضية رقم ICTR-95 -1-T، احلكم والعقوبة، 21 أيار/ مايو 
1999، الفقرة 108، املدعي العام ضد روتاجاندا، القضية رقم ICTR-96 -3-T، احلكم والعقوبة، 6 

كانون األول/ ديسمرب 1999، الفقرة 51(.

املباشر، مثل  القتل  ويشري فعل اإلبادة اجلماعية هذا إىل أساليب تدمري غري عمليات  الفقرة )ج(: 
إخضاع اجلماعة لنظام غذائي قاٍس، والطرد املنظم من املنازل، واحلرمان من احلق يف تلقي اخلدمات 
الطبية )املدعي العام ضد ستاكيك، القضية رقم IT-97 -24-PT، االهتام الثاين املعدل، 5 تشرين 
 ،ICTR-96 -4-T األول/ أكتوبر 2001، الفقرة 20(، )املدعي العام ضد أكاييسو، القضية رقم
احلكم، 2 أيلول/ سبتمرب 1998، الفقرتان 505 و506(. وهو يشمل كذلك الظروف اليت تقود إىل 
املوت البطيء، مثل انعدام املستوى املناسب من املسكن وامللبس والنظافة الصحية أو العمل املرهق 
أو اإلجهاد البدين )املدعي العام ضد ستاكيك، القضية رقم IT-97 -24-T، احلكم 31 متوز/ يوليو 
2003، الفقرة 517، املدعي العام ضد كايشيما وآخرين، القضية رقم ICTR-95 -1-T، احلكم 

والعقوبة، 21 أيار/ مايو 1999، الفقرتان 115 و116(. 

الفقرتان )د( و)ه�(: العمالن األخريان املستحقان للعقاب، املنصوص عليهما يف الفقرتني )د( و)هـ(، 
نادًرا ما يقعان فعلًيا.

املادة 86-2: العقوبة
1.     نطاق العقوبة المعمول به لجريمة اإلبادة الجماعية هو السجن من عشر سنوات إلى ثالثين سنة.

2.    في ظروف استثنائية، ووفًقا للمادة 49، يجوز للمحكمة أن تفرض السجن المؤبد لجريمة 
      اإلبادة الجماعية. 

املادة 87: اجلرائم ضد اإلنسانية

المادة 87-1: تعريف الجريمة
1.    يرتكب الشخص جريمة من الجرائم ضد اإلنسانية، إذا ارتكب أيًّا من األفعال التالية، عندما     

      ترتكب كجزء من هجوم مباشر وموجه ضد أي سكان مدنيين، مع العلم بالهجوم:
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      )أ(    القتل القصدي.
      )ب(  اإلبادة.

      )ج(   االسترقاق.
      )د(    الترحيل أو النقل الجبري للسكان.

       )هـ(    السجن أو أي حرمان قاٍس آخر من الحرية الشخصية يعتبر انتهاًكا للقواعد األساسية
             للقانون الدولي.

      )و(   التعذيب.
     )ز(   االغتصاب، أو االسترقاق الجنسي، أو اإلجبار على البغاء، أو الحمل القسري، أو 

             التسبب بالعقم، أو أي شكل آخر للعنف الجنسي ذي خطورة مماثلة.
      )ح(   االضطهاد الموجه ضد أي جماعة معروفة عن غيرها، أو االضطهاد الجماعي على 
             أسس سياسية أو عنصرية أو قومية أو عرقية أو ثقافية أو دينية، أو على أساس النوع 
طبًقا  عالميًّا  بها  المسموح  غير  األسس  من  ذلك  غير  أو  )الجندر(،  االجتماعي          
            للقانون الدولي، فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه المادة أو في القسم 1 من  

             الجزء الخاص من القانون الجنائي النموذجي.
      )ط(   االختفاء القسري لألشخاص.
      )ي(   جريمة الفصل العنصري. أو

       )ك(    غير ذلك من األفعال الالإنسانية ذات طبيعة مماثلة تتسبب بقصد في معاناة كبيرة أو 
             في إصابة خطيرة للجسم أو للصحة البدنية أو العقلية.

2.   ألغراض المادة 87:
       )أ(      الهجوم المباشر والموجه ضد أي سكان مدنيين يعني أي نهج سلوكي يشمل االرتكاب 
               المتكرر لألفعال المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 87 ضد أي سكان مدنيين، عماًل 

             بسياسة دولة أو منظمة تقضي بارتكاب أي هجوم كهذا أو تعزيًزا لهذه السياسة.
   )ب(   اإلبادة تتضمن قصد فرض ظروف حياة مدروسة، منها الحرمان من الوصول إلى 

             الغذاء والدواء، لكي تقود إلى تدمير جزء من السكان.
     )ج(     االسترقاق يعني ممارسة أي أو كل السلطات المرتبطة بحق التملك على شخص ما، 
النساء  بالبشر، وبخاصة  االتجار  في سياق  ممارسة سلطة كهذه  في ذلك  بما           

            واألطفال.
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    )د(    اإلبعاد أو النقل الجبري للسكان يعني ترحيل األشخاص بالقوة عن طريق الطرد أو 
قانوني، دون أي  بها بشكل  يقيمون  التي  المنطقة  أفعال اإلكراه من           غير ذلك من 

            سند يسمح به القانون الدولي.
     )هـ(   التعذيب يعني تعمد إيقاع ألم أو معاناة مبرحة، سواء بدني أو عقلي، بشخص تحت 
               الحراسة وتحت سيطرة المتهم. باستثناء أن التعذيب ال يشمل األلم أو المعاناة الناجمين 

            فقط عن جزاءات قانونية أو يكونان جزًءا منها أو نتيجًة لها.
    )و(   الحمل القسري يعني الحجز غير القانوني المرأة أكرهت على الحمل قسًرا بقصد 
               التأثير في التكوين العرقي ألي من السكان أو ارتكاب انتهاكات خطيرة أخرى للقانون 

            الدولي.
للقانون  خالًفا  األساسية  الحقوق  من  والقاسي  القصدي  الحرمان  يعني  االضطهاد  )ز(       

            الدولي، بسبب هوية الجماعة أو بشكل جماعي.
    )ح(   تعني جريمة الفصل العنصري أفعااًل غير إنسانية تماثل في طبيعتها تلك المشار إليها 
          في الفقرة 1 من المادة 87 وترتكب في إطار نظام قمع مؤسسي ومبرمج وسيطرة  
          جماعة عرقية واحدة على أي جماعة أو جماعات عرقية أخرى، وترتكب بقصد 

            المحافظة على ذلك النظام. و
              )ط( االختفاء القسري لألشخاص يعني قيام دولة أو منظمة سياسية، أو بتفويض منها، 
رفض  يعقبه  أشخاص،  خطف  أو  توقيف،  أو  باعتقال،  بسكوتها،  أو  بدعمها،  أو          
           االعتراف بذلك الحرمان من الحرية أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن  

            وجودهم، بقصد حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة.

التعليق
 

الفقرة 1: أخذ تعريف اجلرائم ضد اإلنسانية الوارد يف القانون اجلنائي النموذجي حرفًيا من املادة 7 من 
نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. ووضع مفهوم اجلرائم ضد اإلنسانية للمرة األوىل أثناء 
حماكمة جمرمي احلرب الرئيسيني، اليت عقدت يف نورميربج يف الفترة بني عامي 1945-1946. وتطور هذا 
التعريف مع مرور السنني، حيث أضيفت إليه أفعال حمددة تستحق العقاب مل تكن موجودة يف النصوص 
األصلية، وألغي منه ما يعرف بشرط الترابط، وهو ما كان يعين أن اجلرائم ضد اإلنسانية ميكن ارتكاهبا 
به بشكل عام اآلن أن اجلرائم ضد اإلنسانية ميكن  املعترف  فقط يف سياق صراع دويل مسلح. ومن 
كذلك أن ترتكب يف وقت السلم، وهي حقيقة مت اإلقرار هبا من خالل حذف شرط الترابط من تعريف 
اجلرائم ضد اإلنسانية املنصوص عليه يف املادة 7 من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ومن 

النص الوارد أعاله.
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لقد كان املعىن والنطاق الدقيق للجرائم ضد اإلنسانية موضوًعا للكثري من اجتهادات املحكمة اجلنائية 
الدولية ليوغسالفيا السابقة واملحكمة اجلنائية الدولية لرواندا )ICTR(. ويناقش اجلزء األكرب من التعليق 
اإلنسانية.  اجلرائم ضد  ونطاق  ملعىن  عام  تقدمي وصف  الدولية هبدف  املحاكم  قضايا حمددة من  التايل 
التايل مناقشة متهيدية حول تعريف اجلرائم ضد اإلنسانية. واملزيد من األحباث سوف  التعليق  ويعرض 
يكون ضروريًّا للمشاركني يف االدعاء على املتهمني، والدفاع عنهم، واحلكم عليهم. ولالطالع على 
مناقشة كاملة حول معىن ونطاق تعريف اجلرائم ضد اإلنسانية، مبا يف ذلك قانون منوذجي، يلزم الرجوع 
إىل كتاب السيد حممود شريف بسيوين، اجلرائم ضد اإلنسانية يف القانون اجلنائي الدويل. وميكن كذلك 
الرجوع إىل تقرير منظمة رصد حقوق اإلنسان )HRW(، اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب واجلرائم ضد 
اإلنسانية نبذة موضوعية عن السوابق القضائية اخلاصة باملحكمة اجلنائية الدولية لرواندا واملحكمة اجلنائية 

الدولية ليوغسالفيا السابقة، وهو خالصة لقانون منوذجي مأخوذ من املحاكم الدولية.
الرتكاب جرمية ضد اإلنسانية، جيب أن يكون سكان مدنيون هدًفا لـ»هجوم واسع النطاق أو منهجي«. 
والكلمات منفصلة أكثر منها متصلة. وهكذا، إلثبات جرمية ضد اإلنسانية، يكفي إثبات وجود هجوم إما 
»واسع النطاق« أو »منهجي«. وتشري صفة »واسع النطاق« إىل نطاق األفعال املرتكبة وإىل عدد الضحايا« 
)املدعي العام ضد بالسكيك، القضية رقم IT-95-14-T، احلكم، 3 آذار/ مارس 2000، الفقرة 206، 
انظر كذلك املدعي العام ضد كورديك وآخرين، القضية رقم IT-95-14/2-A، احلكم، 17 كانون 
األول/ ديسمرب 2004، الفقرة 94(. ويف قضية أكاييسو، قالت غرفة حماكمة يف املحكمة اجلنائية الدولية 
لرواندا إن »مفهوم ’واسع النطاق’ ميكن تعريفه كفعل ضخم متكرر على نطاق واسع، ينفذ على حنو 
مجاعي جبدية كبرية، ويكون موجًها ضد العديد من الضحايا« )املدعي العام ضد أكاييسو، القضية رقم 
ICTR-96-4-T، احلكم، 2 أيلول/ سبتمرب 1998، الفقرة 580(. وقد تشمل اجلرمية »واسعة النطاق« 
على »تأثري تراكمي لسلسلة من األفعال الالإنسانية أو تأثري فعل غري إنساين منفرد كبري احلجم على حنو 
استثنائي« )املدعي العام ضد كورديك وآخرين، القضية رقم IT-95-14/2-T، احلكم، 26 شباط/ فرباير 
 ،IT-95-14/2-A 2001، الفقرة 179. انظر كذلك املدعي العام ضد كورديك وآخرين، القضية رقم
احلكم، 17 كانون األول/ ديسمرب 2004، الفقرة 94(. وتشري صفة »منهجية« إىل الطبيعة املنظمة لنمط 
اجلرمية، أي التكرار غري العرضي للسلوك اإلجرامي نفسه وعدم احتمال وقوعه على حنو عشوائي )املدعي 
العام ضد كوناراك وآخرين، القضية رقم IT-96-23/1-A، احلكم، 12 حزيران/ يونيو 2002، الفقرة 
العام ضد كوناراك  )املدعي  الضحايا ونوعية األعمال  أن املحكمة ستنظر يف عدد  الواضح  94، ومن 
وآخرين، القضية رقم IT-96-23/1-A، احلكم 12 حزيران/ يونيو 2002، الفقرة 95، املدعي العام ضد 
جيليسيك، القضية رقم IT-95-10-T، احلكم، 14 كانون األول/ ديسمرب 1999، الفقرة 53(. كما 
ستأخذ املحكمة بعني االعتبار وجود هدف سياسي وسياسة أو خطة معتمدة يتم مبوجبها تنفيذ اهلجوم، 
أو وجود أيديولوجية، باملعىن األكثر مشوليًة للكلمة، تفكر يف تدمري أو اضطهاد أو إضعاف جمتمع ما، 
وإعداد واستخدام موارد حيوية خاصة أو عامة، ومشاركة السلطات السياسية أو العسكرية رفيعة املستوى 
)املدعي العام ضد بالسكيك، القضية رقم IT-95-14-T، احلكم، 3 آذار/ مارس 2000، الفقرة 203، 
املدعي العام ضد كوناراك وآخرين، القضية رقم IT-96-23/1-A، احلكم، 12 حزيران/ يونيو 2002، 
الفقرة 95، املدعي العام ضد جيليسيك، القضية رقم IT-95-10-T، احلكم، 14 كانون األول/ ديسمرب 
1999، الفقرة 53(. واهلجوم يف حد ذاته هو الذي جيب أن يكون »واسع النطاق أو منهجيًّا« وليس 
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IT-95- أفعااًل بعينها متهًما بارتكاهبا الشخص املتهم )املدعي العام ضد كورديك وآخرين، القضية رقم
A-14/2، احلكم 17 كانون األول/ ديسمرب 2004، الفقرة 94، املدعي العام ضد بالسكيك، القضية رقم 
IT-95-14-T، احلكم، 29 متوز/ يوليو 2004، الفقرة 101، باإلشارة إىل املدعي العام ضد كوناراك 

وآخرين، القضية رقم IT-96-23/1-A، احلكم، 12 حزيران/ يونيو 2002، الفقرة 96(.
ومع أن مصطلح هجوم قد يبدو وكأمنا يوحي بوجود صراع مسلح، كما ذكر أعاله، فإن وجود 
صراع مسلح ليس شرًطا، بل إن املفهومني خمتلفان ومستقالن: »فقد مت تعريف اهلجوم بأنه منحى سلوكي 
يشمل ارتكاب أفعال عنف. وميكن أن يقع هذا اهلجوم قبل بدء الزناع املسلح أو خالله، أو يستمر حىت 
بعد انتهائه، لكن ال حاجة ألن يكون جزًءا من الصراع وفًقا للقانون الدويل العريف« )املدعي العام ضد 
نالتيليك ومارتينوفيك، القضية رقم IT-98-34، احلكم، 31 آذار/ مارس 2003، الفقرة 233(. فاهلجوم 
ال يقتصر على اهلجوم املسلح، وقد يشمل أي إساءة معاملة للسكان املدنيني وحىت اهلجمات غري العنيفة، 
مثل إقامة نظام للفصل العنصري )املدعي العام ضد فاسيلجيفيك، القضية رقم IT-98-32-T، احلكم، 
29 تشرين الثاين/ نوفمرب 2002، الفقرتان 29، 30، املدعي العام ضد كوناراك وآخرين، القضية رقم 

IT-96-23/1-A، احلكم 12 حزيران/ يونيو 2002، الفقرة 86(.
وجيب أن تكون هناك صلة ما أو رابط بني أفعال املرتكب وبني اهلجوم ذاته، لكن ال توجد حاجة 
إلثبات أن األفعال املحددة اليت اهتم هبا الشخص املتهم هي أفعال واسعة النطاق ومنهجية )املدعي العام 
القضية رقم IT-96-23-T. و IT-96-23/1-T، احلكم، 22 شباط/ فرباير  ضد كوناراك وآخرين، 
2001، الفقرة 431(. ويف ظروف معينة، ميكن حىت لفعل منفرد واحد أن يكون جرمية ضد اإلنسانية 
مىت مت ارتكابه ضمن سياق مناسب، لكن ال ميكن ألي فعل منعزل أن يكون كذلك )املدعي العام ضد 
كوبريسكيك وآخرين، القضية رقم IT-95-16-T، احلكم، 14 كانون الثاين/ يناير 2000، الفقرة 550(.

إضافة إىل الرابط القائم بني فعل املرتكب وبني اهلجوم ذاته، يلزم أن يكون املرتكب على علم بأن 
 ،IT-96-23/1-A اهلجوم واسع النطاق أو منهجي )املدعي العام ضد كوناراك وآخرين، القضية رقم
 ،IT-97-25-T احلكم، 12 حزيران/ يونيو 2002، الفقرة 102، املدعي العام ضد كرنوجيالك، القضية رقم
احلكم، 15 آذار/ مارس 2002، الفقرة 59، املدعي العام ضد تاديك، القضية رقم IT-94-1-A، احلكم، 
15 متوز/ يوليو 1999، الفقرة 271(. وبناء عليه، فإن املرتكب الذي ليس لديه علم كهذا، ال ميكن اعتباره 
مسؤواًل جنائيًّا عن جرائم ضد اإلنسانية، بالرغم من أنه قد يظل عرضة للمحاكمة أمام املحاكم القومية 
النتهاجه سلوًكا إجرامًيا، مثل القتل العمد )املدعي العام ضد تاديك، القضية رقم IT-94-1-A، احلكم، 

15 متوز/ يوليو 1999، الفقرة 271(.
 واعتربت املحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة أن السكان املدنيني جيب أن يكونوا »اهلدف 
الرئيسي للهجوم« )املدعي العام ضد ناليتيليك وآخرين، القضية رقم IT-98-34-T، احلكم، 31 آذار/ 
مارس 2003، الفقرة 235(. وال يوجد ما يستدعي إثبات أن سكان كيان جغرايف بأكملهم كانوا مستهدفني 
باهلجوم، طاملا مل يكن اهلجوم موجًها ضد »عدد حمدود من األفراد مت اختيارهم عشوائيًّا« )املدعي العام ضد 
كوناراك وآخرين، القضية رقم IT-96-23/1-A، احلكم، 12 حزيران/ يونيو 2002، الفقرة 90(. ويقول 
حكم آخر إن متطلب »السكان املدنيني« إمنا »اهلدف منه هو تضمني اجلرائم ذات الطبيعة اجلماعية، ومن 
 ،ICTR-95-1A-T مث استثناء األفعال الفردية أو املنعزلة« )املدعي العام ضد باجيلشيما، القضية رقم
احلكم، 7 حزيران/ يونيو 2001، الفقرة 80(. وجيب أن يكون السكان »مدنيني بطبيعتهم يف أغلبيتهم 
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الساحقة«، بالرغم من إمكانية وجود أشخاص غري مدنيني )املدعي العام ضد كورديك وآخرين، القضية 
رقم IT-95-14/2-T، احلكم، 26 شباط/ فرباير 2001، الفقرة 180(. وميكن كذلك ارتكاب اجلرائم ضد 
اإلنسانية ضد أعضاء حركة مقاومة وحماربني سابقني، بغض النظر عما إذا كانوا ارتدوا زيًّا رمسيًّا، وإىل 
احلد الذي مل يعودوا فيه مشاركني يف األعمال العدائية عندما ارتكبت اجلرائم، إما ألهنم تركوا اجليش، 
أو ألهنم مل يعودوا حيملون أسلحة، أو ألهنم يف هناية املطاف وضعوا خارج الصراع، بصفة خاصة بسبب 
اجلروح أو ألسرهم )املدعي العام ضد بالسكيك، القضية رقم IT-95-14-T، احلكم، 3 آذار/ مارس 
2000، الفقرة 214(. وهذا التعريف الواسع »يشمل كل األشخاص ما عدا أولئك املكلفني بواجب حفظ 
النظام العام وميتلكون الوسائل الشرعية الستخدام القوة« )املدعي العام ضد كايشيما وآخرين، القضية 
رقم ICTR-95-1-T، احلكم، 21 أيار/ مايو 1999، الفقرات 129-127(. وبصفة عامة، جيب تفسري 
مفهوم السكان املدنيني حبرية، هبدف تعزيز املبادئ اليت يقوم عليها حظر اجلرائم ضد اإلنسانية، وهي 
املبادئ اليت قوامها محاية القيم اإلنسانية واحلفاظ على كرامة اإلنسان )املدعي العام ضد كوبريسكيك 
وآخرين، القضية رقم IT-95-16-T، احلكم، 14 كانون الثاين/ يناير2000، الفقرات 549-547، املدعي 
العام ضد جيليسيك، القضية رقم IT-95-10-T، احلكم، 14 كانون األول/ ديسمرب 1999، الفقرة 54(.

يتكون تعريف اجلرائم ضد اإلنسانية من مقدمة، أو فقرة متهيدية، تتبعها قائمة باألفعال اليت تستحق 
العقاب. وهذه القائمة شاملة، ومن الواضح أهنا ال تدعو املحاكم إىل إضافة فئات جديدة إليها، بالرغم من 
أن األفعال األخرية للجرائم ضد اإلنسانية، و»األفعال األخرى الالإنسانية«، متنح املحكمة بعض املجال 

للنظر يف أفعال غري تلك الواردة يف قائمة األفعال اليت تستحق العقاب.

لرواندا  الدولية  اجلنائية  واملحكمة  السابقة  ليوغسالفيا  الدولية  اجلنائية  املحكمة  اعتربت  1)أ(:  الفقرة 
)ICTR( أن مصطلح القتل العمد له معىن متطابق مع فعل اإلبادة اجلماعية بالقتل، ومع جرمية احلرب 
العمد  بالقتل  احلرب  وجرمية   ،88 املادة  يف  اخلطرية  باالنتهاكات  اخلاص  للنص  طبقا  املقصود  بالقتل 
)املدعي العام ضد كريستيك، القضية رقم IT-98 -33 -T ، احلكم، 2 آب/ أغسطس 2001، الفقرة 
499، املدعي العام ضد روتاجاندا، القضية رقم  ICTR-96- 3-T، احلكم والعقوبة، 6 كانون األول/ 
ديسمرب 1999، الفقرتان 83 و84، املدعي العام ضد موسيما، القضية رقم ICTR-96- 13-T، احلكم 
والعقوبة، 27 كانون الثاين/ يناير 2000، الفقرة 218، املدعي العام ضد نتاكريوتيمانا وآخرين، القضية 
رقم ICTR-96- 10 و ICTR-96- 17-T، احلكم، 21 شباط/ فرباير 2003، الفقرة 813(. ويف إطار 
القانون اجلنائي النموذجي، يعادل القتل العمد القتل غري املشروع. يلزم الرجوع إىل املادة 89 حول القتل 

غري املشروع والتعليق املصاحب هلا.

الفقرة 1)ب( والفقرة 2)ب(: تشري اإلبادة، الفعل الثاين املعاقب عليه يف قائمة اجلرائم ضد اإلنسانية، 
إىل »أفعال يتم ارتكاهبا هبدف قتل عدد كبري من الضحايا، سواء على حنو مباشر، كما هو احلال عند قتل 
الضحية بسالح ناري، أو على حنو أقل مباشرة، عن طريق خلق ظروف تقود إىل موت الضحية« )املدعي 
الفقرة 499(.  القضية رقم IT-98 -33-T، احلكم، 2 آب/ أغسطس 2001،  العام ضد كريستيك، 
وقالت غرفة االستئناف باملحكمة اجلنائية الدولية لرواندا إن: »القتل العمد باعتباره جرمية ضد اإلنسانية 
ال يشمل ركًنا ماديًّا مييزه عن اإلبادة باعتبارها جرمية ضد اإلنسانية: فكالمها ينطوي على القتل يف سياق 
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هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيني، والركن الوحيد الذي مييز هذه اجلرائم هو 
الشرط املقترن جبرمية اإلبادة وبأن يتم القتل على نطاق مجاعي« )املدعي العام ضد نتاكريوتيمانا وآخرين، 
القضية رقم ICTR-96 -10-A و ICTR-96- 17-A، احلكم، 13 كانون األول/ ديسمرب 2004(. 

أو مت  أفرادهم  قتل  قد مت  وأنه  استهدفوا  قد  بعينهم  أن سكانا  أدلة على  هناك  تكون  أن  »جيب 
العام ضد  السكان« )املدعي  لتقود إىل تدمري جزء مهم عدديًّا من  إخضاعهم لظروف حياة أعدت 
كرستيك، القضية رقم IT-98-33-T، احلكم، 2 آب/ أغسطس 2001، الفقرة 503(. وقالت غرفة 
العمد يف كوهنا موجهة  القتل  إنه ميكن متييز اإلبادة عن  الدولية لرواندا  حماكمة يف املحكمة اجلنائية 
 ،ICTR-97-20-T العام ضد سيمانزا، القضية رقم ضد جمموعة سكان وليس ضد أفراد )املدعي 
احلكم والعقوبة، 15 أيار/ مايو 2003، الفقرة 340(. ومع ذلك، »ينبغي أن يكون نطاق القتل الالزم 
إلثبات ارتكاب اإلبادة هو الركن األهم. فاملسؤولية عن عملية قتل واحدة أو عدد حمدود من عمليات 
القتل ال تكفي إلثبات اجلرمية« )املدعي العام ضد سيمانزا، القضية رقم ICTR-97-20-T، احلكم 
والعقوبة، 15 أيار/ مايو 2003، الفقرة 340(. وال يوجد متطلب يقضي بضرورة تقدمي قائمة بأمساء 
الضحايا إىل املحكمة إلثبات ارتكاب جرمية اإلبادة )املدعي العام ضد نتاكريوتيمانا وآخرين، القضية 
رقم ICTR-96-10-A. و ICTR-96-17-A، احلكم، 13 كانون األول/ ديسمرب 2004، الفقرات 
518 - 521(. عالوة على ذلك، فإن »أي حماولة لتحديد حد أدىن من عدد الضحايا بشكل جمرد سوف 
يثبت أنه ال جيدي نفًعا يف النهاية، وجيب تقدير ركن النطاق الواسع على أساس كل حالة على حدة 
يف ضوء السلوك اإلجرامي املثبت وكل العوامل ذات الصلة« )املدعي العام ضد بالجوجيفك، القضية 

رقم IT-02-60-T، احلكم، 17 كانون الثاين/ يناير 2005، الفقرة 573(.

الفقرة 1)ج( والفقرة 2)ج(: مت تعريف االسترقاق بأنه »ممارسة كل أو بعض السلطات املرتبطة حبق 
 IT-96- و .IT-96- 23-T التملك على شخص ما« )املدعي العام ضد كوناراك وآخرين، القضية رقم
T-1 / 23، احلكم، 22 شباط/ فرباير 2001، الفقرة 539(. وتطور التعريف التقليدي لالسترقاق، عما 
هو معرف به يف اتفاقية االسترقاق لسنة 1926، والذي يشار إليه عادة بالعبودية )أو استرقاق »األشياء«(، 
لكي يشمل األشكال املتعددة للرق املوجودة يف الوقت الراهن والقائمة كذلك على ممارسة بعض أو كل 
السلطات املرتبطة حبق التملك. ووفًقا لغرفة االستئناف باملحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة، 
»يف حالة كهذه األشكال املعاصرة املتنوعة من االسترقاق، ال خيضع الضحية إىل ممارسة احلقوق املتطرفة 
للملكية املرتبطة ’بالعبودية’، إال أنه يف مجيع احلاالت، نتيجة ملمارسة كل أو بعض السلطات املرتبطة 
حبق التملك، يتم تدمري الشخصية القانونية القضائية إىل حد ما، والتدمري يكون أكرب يف حالة ’العبودية’، 
إال أن الفارق يكمن يف الدرجة فحسب. وتعترب غرفة االستئناف أنه يف الوقت املتصل باجلرائم موضوع 
االهتام، فإن هذه األشكال املعاصرة من االسترقاق شكلت جزًءا من االسترقاق كجرمية ضد اإلنسانية 
 ،. IT-96- 23  /1-A وفًقا للقانون الدويل العريف« )املدعي العام ضد كوناراك وآخرين، القضية رقم

احلكم، 12 حزيران/ يونيو 2002، الفقرة 117(.
 وال حيظر القانون اإلنساين الدويل كل صور عمل األشخاص اخلاضعني للحماية يف الزناعات املسلحة. 
فعلى سبيل املثال، هتدف املادة 51 من اتفاقية جنيف الرابعة إىل تنظيم ممارسة العمل القسري، معلنة أنه ال 
جيوز ألي سلطة حمتلة إجبار األشخاص املحميني على العمل، إال إن كانوا قد جتاوزوا سن الثامنة عشرة، 
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مث ميكنهم تنفيذ األعمال الضرورية فقط لتلبية احتياجات جيش االحتالل، أو خلدمة املرافق العامة، أو 
لتغذية أو إسكان أو كساء أو مواصالت أو رعاية صحة سكان البلد اخلاضع لالحتالل. وتناولت املادة 5 
من الربوتوكول اإلضايف 2 امللحق باتفاقية جنيف الرابعة أشكال العمل القسري: »إضافة إىل أحكام املادة 
4، يلزم احترام األحكام التالية كحد أدىن فيما يتعلق باألشخاص الذين مت جتريدهم من حريتهم ألسباب 
تتعلق بالزناع املسلح، سواء كانوا أسرى أو موقوفني. جيب أن حيظوا، يف حالة إجبارهم على العمل، 
بظروف ومحايات عمل ومحاية متاثل تلك اليت يتمتع هبا السكان املدنيون املحليون«. أما يف وقت السلم، 
فيبدو أن حظر االسترقاق أو العبودية هو حظر مطلق، مبا يتفق مع النظم غري القابلة لالنتقاص الواردة يف 
املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان. لقد نص قانون التقاضي للمحكمة اجلنائية ليوغسالفيا السابقة على 
أن »استغالل العمل القسري أو اجلربي أو اخلدمة القسرية أو اجلربية« إمنا هو »مؤشر استعباد«، وهو 
عامل »يؤخذ بعني االعتبار لتحديد ما إذا كان االسترقاق قد ارتكب أو مل يرتكب« )املدعي العام ضد 
كوناراك وآخرين، القضية رقم IT-96-23-T. و IT-96-23/1-T، احلكم، 22 شباط/ فرباير 2001، 
الفقرتان 542 و543(. وغالبا ما يكون العمل القسري أو اإلجباري أو اخلدمة القسرية أو اجلربية دون 
مقابل، وكثرًيا، مع أنه ليس بالضرورة، ما ينطوي على مشقات بدنية واستغالل جنسي وبغاء واجتار 
IT-96- بالبشر، وهذه كذلك عوامل يلزم تقديرها )املدعي العام ضد كوناراك وآخرين، القضية رقم

T-23/1، احلكم، 12 حزيران/ يونيو 2002، الفقرة 542(. إن وجود أدلة على إبقاء شخص يف العبودية 
يف غياب مؤشرات أخرى ال يكفي إلثبات جرمية االسترقاق. واملدة عامل يف حتديد االسترقاق، إال أهنا 
ال متثل ركًنا من أركان اجلرمية. وعدم املوافقة أو املقاومة ليس من أركان جرمية االسترقاق )املدعي العام 
ضد كوناراك وآخرين، القضية رقم IT-96-23/1-T، احلكم، 12 حزيران/ يونيو 2002، الفقرة 120(.

كذلك  النموذجي  اجلنائي  القانون  يتضمن  اإلنسانية،  ضد  كجرمية  االسترقاق  جرمية  عن  وفضاًل 
جرمية »فرض العبودية وظروف أشبه بالعبودية والعمل القسري«. يلزم الرجوع إىل املادة 103 والتعليق 

املصاحب هلا.

الفقرة 1)د( والفقرة 2)د(: ينطوي اإلبعاد على النقل اجلربي خارج حدود الدولة، بينما يشري النقل اجلربي 
إىل الترحيل )اإلجالء( الداخلي. ويتم التعامل مع مصطلحي النقل اجلربي والترحيل اجلربي باعتبارمها 
مترادفني )املدعي العام ضد بالجوجيفك، القضية رقم  IT-02 -60-T، احلكم، 17 كانون الثاين/ يناير 
2005، الفقرة 595، مالحظة 1962(. وفًقا لغرفة حماكمة يف املحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة، 
خيتلف اإلخالء عن اإلبعاد اجلربي أو الترحيل اجلربي: »اإلخالء، وفًقا لتعريفه، هو إجراء مؤقت وَشرطي، 
ويستوجب القانون أن تتم إعادة األفراد الذين يتم إخالؤهم إىل منازهلم فور توقف األعمال العدائية يف 
املنطقة املعنية« )املدعي العام ضد بالجوجيفك، القضية رقم IT-02 -60-T ، احلكم، 17 كانون الثاين/ 
يناير 2005، الفقرة 597(. إضافة إىل ذلك، الحظت الدائرة االبتدائية )يف املحكمة( كذلك أن القانون 
اإلنساين الدويل اعترف منذ مدة طويلة، ليس فقط حبق القادة العسكريني يف إخالء املدنيني عندما حييط 
هبم اخلطر نتيجة للعمليات العسكرية، بل كذلك اعترب القانون هذا العمل واجًبا عليهم. وقد استخلصت 

املحكمة أن األسباب اإلنسانية هي أيضا مسوغ إلخالء السكان املدنيني )الفقرات 600-597(.
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الفقرة 1)ه�(: السجن، كجرمية ضد اإلنسانية، جرمية تتكون من فعل أو إمهال ينجم عنه احلرمان التعسفي 
من احلرية املادية، أو حيتمل على األرجح حتقق هذه النتيجة. ويقع فعل احلرمان التعسفي من احلرية حني ال 
يوجد مسوغ قانوين للحجز )املدعي العام ضد كرنوجيالك، القضية رقم IT-97- 25-T، احلكم، 15 آذار/ 
مارس 2002، الفقرة 115، املدعي العام ضد كورديك وآخرين، القضية رقم IT-95- 14/ 2-T، احلكم، 
26 شباط/ فرباير 2001، الفقرتان 302 و303(. وفًقا لغرفة االستئناف باملحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا 
السابقة، فإن السجن »يلزم فهمه كاعتزام السجن التعسفي، أي، حرمان الشخص من احلرية، دون عملية 
قانونية حسب األصول، كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد سكان مدنيني« )املدعي العام ضد 

كورديك وآخرين، القضية رقم IT-95 -14 / 2 - T، احلكم، 26 شباط/ فرباير 2001، الفقرة 302(. 

الفقرة 1)و( والفقرة 2)ه�(: مت تعريف اجلرمية الدولية للتعذيب بأهنا تشمل »عن طريق الفعل أو اإلمهال، 
إيقاع آالم أو معاناة حادة، سواء بدنية أو عقلية«، هبدف »احلصول على معلومات أو اعتراف أو.. 
معاقبة الضحية أو شخص ثالث أو إرهاهبا أو إجبارها، أو.. التمييز، ألي سبب كان، ضد الضحية 
أو شخص ثالث« )املدعي العام ضد كوناراك وآخرين، القضية رقم IT-96 -23 /1-A، احلكم، 12 
حزيران/ يونيو 2002، الفقرة 142(. والعتبار التعذيب جرمية ضد اإلنسانية، »جيب أن يستهدف الفعل 
أو اإلمهال احلصول على معلومات أو اعتراف، أو معاقبة أو إرهاب أو إجبار الضحية أو شخص ثالث، 
أو التمييز، ألية أسباب، ضد الضحية أو طرف ثالث« )املدعي العام ضد كوناراك وآخرين، القضية 
قائمة  الفقرتان 142 و155(. وأخذت  يونيو 2002،  رقم IT-96 -23/ 1-A، احلكم، 12 حزيران/ 
األهداف املحظورة من املادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية 
أو الالإنسانية أو املهينة، لكنها أخذت كقائمة متثيلية ال حصرية )املدعي العام ضد ديالليك وآخرين، 
القضية رقم IT-96 -21-T، احلكم، 16 تشرين الثاين/ نوفمرب 1998، الفقرة 470، املدعي العام ضد 
كفوكا وآخرين، القضية رقم IT-98 -30/ 1-T، احلكم، 2 آذار/ مارس 2001، الفقرة 140(. على 
سبيل املثال، »ميثل إذالل الضحية أو شخص ثالث هدفا حمظوًرا للتعذيب وفًقا للقانون اإلنساين الدويل« 
)املدعي العام ضد كفوكا وآخرين، القضية رقم IT-98 -30/ 1-T، احلكم، 2 آذار/ مارس 2001، 
الفقرة 140(. وقد لوحظ أن التعذيب ليس عماًل من أعمال العنف بال مسوغ، بل إنه يستهدف حتقيق 
ا  نتيجة حمددة أو هدف بعينه. ويف حال انعدام هذه النتيجة أو اهلدف، فإنه حىت إيقاع آالم قاسية جدًّ
ال يعترب تعذيًبا )املدعي العام ضد كرنوجيالك، القضية رقم IT-97 -25-T، احلكم، 15 آذار/ مارس 
2002، الفقرة 180(. وبينما يلزم وجود دليل على وجود اهلدف املحظور، فإنه ليس من الضروري أن 
يكون هو اهلدف األوحد أو حىت السائد إليقاع آالم أو معاناة شديدة بالضحية )املدعي العام ضد كفوكا 
وآخرين، القضية رقم IT-98 -30 /1-T، احلكم، 2 تشرين الثاين/ نوفمرب 2001، الفقرة 153، املدعي 
العام ضد كوناراك وآخرين، القضية رقم IT-96 -23-T. و IT-96 -23 /1-T، احلكم، 22 شباط/ 
فرباير 2001، الفقرة 486(. ومت اعتبار قائمة األهداف املحظورة الواردة ضمن تعريف التعذيب متثيلية 

وليست حصرية. غري أن التعذيب ألهداف خاصة متاًما يقع خارج دائرة هذا التعريف.
وال يوجد متطلب خاص بأن يكون أحد مرتكيب التعذيب من املوظفني العموميني أو شخًصا ما ال 
يتصرف بصفة شخصية. وأوضحت غرفة حماكمة باملحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة أن »متطلب 

املادة 87
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الفاعل احلكومي الذي ينص عليه القانون الدويل حلقوق اإلنسان ال يتفق مع تطبيق املسؤولية اجلنائية 
الفردية عن اجلرائم املعمول هبا يف القانون اإلنساين الدويل والقانون اجلنائي الدويل« )املدعي العام ضد 
كفوكا وآخرين، القضية رقم IT-98-30/1-T، احلكم، 2 تشرين الثاين/ نوفمرب 2001، الفقرة 139(.

 إن شدة األمل أو املعاناة اليت يتم إيقاعها يف جرائم التعذيب هي اليت متيزها عما يشاهبها من جرائم. 
وعند تقدير خطورة مثل هذه املعاملة السيئة، اعترب أنه جيب أواًل تقدير القسوة املوضوعية للضرر. بعد 
ذلك، يتعني على املحكمة النظر يف املعايري الذاتية، مثل التأثري املادي أو العقلي للمعاملة يف ضحية بعينها، 
وكذلك، يف بعض احلاالت، عوامل مثل سن الضحية وجنسه وحالته الصحية )املدعي العام ضد كفوكا 
وآخرين، القضية رقم IT-98-30/1-T، احلكم، 2 شباط/ نوفمرب 2001، الفقرتان 142 و143(. وفًقا 
إلحدى غرف املحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة، فإنه »عند تقدير خطورة األفعال موضوع 
االهتام باعتبارها تعذيبا، جيب أن تأخذ الدائرة االبتدائية )يف املحكمة( بعني االعتبار كل ظروف القضية، 
ومنها طبيعة األمل واإلطار الذي وقع فيه، وسبق اإلصرار وكون املعاملة السيئة جزًءا من عمل مؤسسي، 
واحلالة البدنية للضحية، والطريقة واألسلوب املستخدمان يف التعذيب، والوضع الدوين للضحية. وتوجد 
صلة أيضا مبدى إساءة املعاملة للفرد خالل فترة زمنية مطولة« )املدعي العام ضد كرنوجيالك، القضية رقم 
IT-97-25-T، احلكم، 15 آذار/ مارس 2002، الفقرة 182(. ومع أن التعذيب غالًبا ما يتسبب يف أذى 
دائم لصحة ضحاياه، فإن اإلصابة الدائمة ليست شرًطا )املدعي العام ضد كفوكا وآخرين، القضية رقم 
IT-98-30/1-T، احلكم، 2 تشرين الثاين/ نوفمرب 2001، الفقرة 148(. واملعاناة النفسية لفرد أجرب على 
مراقبة املعاملة السيئة ألحد أقاربه قد تصل إىل املستوى الالزم من اخلطورة العتبارها جرمية تعذيب. وقد 
كتبت إحدى غرف املحاكمة يف املحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة: »إن اإلجبار على مشاهدة 
اعتداءات جنسية خطرية توقع على أنثى من املعارف كان تعذيًبا ملن أرغم على املشاهدة. كما أن وجود 
مشاهدين، خباصة من أعضاء العائلة، يلحق كذلك ضرًرا نفسيًّا بالًغا يرقى إىل التعذيب لشخص يتعرض 
لالغتصاب« )املدعي العام ضد كفوكا وآخرين، القضية رقم IT-98-30/1-T، احلكم، 2 تشرين الثاين/ 
نوفمرب 2001، الفقرة 149(. والحظت املحكمة أن »املعاناة النفسية اليت خيضع هلا األشخاص املعرضون 
لالغتصاب قد تتفاقم نتيجة للظروف االجتماعية والثقافية املحيطة، وميكن أن تصبح بالغة القسوة ويستمر 
 ،IT-96-21-T أثرها ألمد طويل على وجه اخلصوص« )املدعي العام ضد ديالليك وآخرين، القضية رقم

احلكم 16 تشرين الثاين/ نوفمرب 1998، الفقرة 495(.
إضافة إىل التعذيب كجرمية ضد اإلنسانية، وفًقا للمادة 101، يشمل القانون اجلنائي النموذجي كذلك 

جرمية التعذيب خارج إطار اجلرائم ضد اإلنسانية. يلزم الرجوع إىل املادة 101 والتعليق املصاحب هلا.

الفقرة 1)ز( والفقرة 2 )و(: يستخدم مصطلح االغتصاب على نطاق واسع يف نظم العدالة الوطنية، 
إال أن تعريفه خيتلف إىل حد كبري من نظام إىل آخر. وقد تطور التعريف تطوًرا كبرًيا مع مرور السنني، 
ليعكس املواقف املتغرية جتاه طبيعة العنف اجلنسي وخطورته. وال تشمل املادة 7 من نظام روما األساسي 
للمحكمة اجلنائية الدولية تعريًفا لالغتصاب. إال أنه معرف يف املادة 7)1()ز(1- كواحد من أركان اجلرمية 
يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. وهو التعريف ذاته املستخدم يف املادة 94 من القانون 
اجلنائي النموذجي. يلزم الرجوع إىل املادة 94 اخلاصة بـ»االغتصاب« والتعليق املصاحب هلا. وتضمنت 
والبغاء  اجلنسي  لالسترقاق  تعريفات  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  األساسي  روما  نظام  اجلرمية يف  أركان 
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القسري والتسبب بالعقم وغري ذلك من أشكال العنف اجلنسي ذات اخلطورة املماثلة. يلزم الرجوع إىل 
املادة 7)1()ز(2- )حول جرمية االسترقاق اجلنسي ضد اإلنسانية(، وإىل املادة 7)1()ز(3- )حول جرمية 
البغاء القسري كجرمية ضد اإلنسانية(، واملادة 7)1()ز(5- )حول جرمية التسبب بالعقم كجرمية ضد 
اإلنسانية(، واملادة 7)1()ز(6- )حول أشكال العنف اجلنسي األخرى املصنفة جرائم ضد اإلنسانية(. 

ويرد تعريف احلمل القسري يف الفقرة 2)و(.

الفقرة 1)ح( والفقرة 2)ز(: قالت غرفة حماكمة يف املحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة إن 
االضطهاد يشري إىل »فعل أو إمهال يقود إىل التمييز« ويقود إىل »نفي حق منصوص عليه يف القانون 
العريف الدويل أو يف قانون معاهدة وجيحف به« يتم »بقصد التمييز على أسس عرقية أو دينية أو سياسية« 
)املدعي العام ضد ناليتيليك وآخرين، القضية رقم IT-98 -34-T، احلكم، 31 آذار/ مارس 2003، 
الفقرة 634(. وعرفت غرفة االستئناف باملحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة االضطهاد بأنه 
»فعل أو إمهال يعمل على: 1. التمييز يف الواقع ومنع أو انتهاك حق من احلقوق األساسية املنصوص 
عليها يف القانون الدويل العريف أو قانون معاهدة )الركن اجلنائي(، و2. مت تنفيذه عن عمد بقصد التمييز 
بناء على أحد األسس املذكورة، وخباصة العرق أو الدين أو السياسة )الركن املعنوي(« )املدعي العام 
ضد كورديك وآخرين، القضية رقم IT-95 -14/ 2-A، احلكم، 17 كانون األول/ ديسمرب 2004، 

الفقرة 101(.
مثل جرمية اإلبادة اجلماعية، اليت توجد أوجه شبه مهمة معها، فإن جرمية االضطهاد، كجرمية ضد 
 ،IT-98-30/1-T اإلنسانية، هي جرمية »قصد حمدد« )املدعي العام ضد كفوكا وآخرين، القضية رقم
احلكم، 28 شباط/ فرباير 2005، الفقرة 460(. وميكن إثبات قصد التمييز عن طريق اإلمهال متاًما، كما 
هو احلال عن طريق الفعل، حيث ميكن االستدالل على قصد التمييز من خالل املشاركة عن علم يف نظام 
أو عمل يقوم على التمييز على األساس السياسي أو العرقي أو الديين. إال أن »املتطلب بأن يكون املتهم 
يقصد عن علم أن يقوم بالتمييز ال يستلزم وجود سياسة متييز أو، عندما تكون هذه السياسة موجودة فعال، 
أو مشاركة املتهم يف صياغة سياسة التمييز هذه أو ممارستها من قبل سلطة من السلطات« )املدعي العام 
ضد فاسيلجيفيك، القضية رقم IT-98-32-T، احلكم، 29 تشرين الثاين نوفمرب 2002، الفقرة 248(. 
وال يشترط القانون وجود سياسة متييز أو وجود أدلة على مشاركة املتهم يف صياغة سياسة التمييز هذه 
أو ممارستها من إحدى السلطات )املدعي العام ضد كرنوجيالك، القضية رقم IT-97-25-T، احلكم، 
15 آذار/ مارس 2002، الفقرة 435(. و»جيب أن يكون املتهم يقصد عن علم أن يقوم بالتمييز« )املدعي 
الثاين/ نوفمرب 2002، الفقرة  العام ضد فاسيلجيفيك، القضية رقم IT-98-32-T احلكم، 29 تشرين 
248(، »وبينما ليس بالضرورة أن يكون قصد التمييز هو القصد الرئيسي للفعل، إال أنه جيب أن يكون 
قصًدا جوهريًّا« )املدعي العام ضد كرنوجيالك، القضية رقم IT-97-25-T. احلكم، 15 آذار/ مارس 
2002، الفقرة 435(. ويلزم إثبات قصد التمييز هذا فيما خيص الفعل موضوع االهتام، وليس فيما خيص 
اهلجوم بصفة عامة. لكن إضافة إىل القصد نفسه، يلزم إثبات أنه كانت هناك عواقب متييزية، وبكلمات 
أخرى، ال يكفي إلثبات اجلرم الربهان على أن املرتكب قد نفذ فعاًل ما يقصد التمييز، إذ جيب إثبات أن 
الضحية خضع بالفعل لالضطهاد )املدعي العام ضد فاسيلجيفيك، القضية رقم IT-98-32-T، احلكم، 

29 تشرين الثاين/ نوفمرب 2002، الفقرة 245(.
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عند تقرير ما إذا كانت األفعال تندرج أو ال تندرج حتت عنوان االضطهاد، أعلنت املحكمة اجلنائية 
الدولية ليوغسالفيا السابقة أنه يتعني عدم تقدير هذه األفعال يف معزل، بل داخل أطرها، آخذة بعني 
االعتبار آثارها التراكمية على وجه اخلصوص. وقد ال ترقى األفعال الفردية إىل االضطهاد، لكن تأثريها 
اإلمجايل يكون كذلك )املدعي العام ضد كوبريسكيك وآخرين، القضية رقم IT-95-16-T، احلكم، 
 ،IT-98-32-T 14 كانون الثاين/ يناير 2000، الفقرة 622، املدعي العام ضد فاسيلجيفيك، القضية رقم
احلكم،29 تشرين الثاين/ نوفمرب 2002، الفقرة 247(، إال أن هذا ال يعين احتمال أن فعاًل منفرًدا قد ال 
ميثل جرمية اضطهاد )املدعي العام ضد كوبريسكيك وآخرين، القضية رقم IT-95-16-T، احلكم، 14 

كانون الثاين/ يناير 2000، الفقرة 624(.
مثل  الفردية،  للحرية  انتهاكا  أو  عقلي،  أو  بدين  ضرر  إيقاع  تشمل  قد  االضطهاد  وعمليات 
التوقيف غري القانوين أو اإلبعاد أو النقل اجلربي للمدنيني )املدعي العام ضد فاسيلجيفيك، القضية 
ضد  العام  املدعي   ،246 الفقرة   ،2002 نوفمرب  الثاين/  تشرين   29 احلكم،   ،IT-98-32-T رقم 
بالسكيك، القضية رقم IT-95-14-T، احلكم، 3 آذار/ مارس 2000، الفقرة 220(. وقد تشمل 
أعمال االضطهاد كذلك التعدي على احلقوق السياسية واالجتماعية واالقتصادية. لقد أشارت غرفة 
حماكمة يف املحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة، على وجه اخلصوص، إىل »أفعال اعتربت 
خطرية، ليس لقسوهتا الواضحة، لكن للتمييز الذي تسعى إىل غرسه يف املجتمع البشري« )املدعي 
العام ضد بالسكيك، القضية رقم IT-95-14-T، احلكم، 3 آذار/ مارس 2000، الفقرة 227(. 
إن أفعال »التحرش أو اإلذالل أو اإلساءة النفسية« قد ترقى أيًضا إىل االضطهاد )املدعي العام ضد 
كفوكا وآخرين، القضية رقم IT-98-30/1-A، احلكم، 28 شباط/ فرباير 2005، الفقرتان 324 
و325(. وقد يشمل االضطهاد كذلك جرائم تستهدف املمتلكات، وهو ما يبدو ظاهريًّا أقل خطورًة، 
إال أن اجلرم ينطوي على التمييز )املدعي العام ضد بالسكيك، القضية رقم IT-95-14-T، احلكم، 

3 آذار/ مارس 2000، الفقرة 233(.

الفقرة 1)ط( والفقرة 2)ط(: يتضمن القانون اجلنائي النموذجي اجلرمية لالختفاء القسري يف املادة 104. 
املادة 104  إىل  الرجوع  يلزم  املادة 87)2()ط(.  اختالًفا طفيًفا عن صياغة  املادة 104  وختتلف صياغة 

والتعليق املصاحب هلا.

الفقرة 1)ك(: »العبارة ’أفعال أخرى غري إنسانية’ صيغت عن عمد كفئة خمتلفة، حيث كان هناك إحساس 
بعدم الرغبة يف أن تكون هذه الفئة موضحة باستفاضة. فالوصف املسهب سيخلق فقط فرًصا للتهرب من 
النص احلريف للحظر« )املدعي العام ضد كوبريسكيك وآخرين، القضية رقم IT-95 -16-T، احلكم، 

14 كانون الثاين/ يناير 2000، الفقرة 563(. 
إن اإلصابات البدنية والعقلية اخلطرية، اليت ال تصل إىل حد القتل العمد، ميكن مقاضاهتا باعتبارها 
»أفعااًل أخرى غري إنسانية« )املدعي العام ضد بالسكيك، القضية رقم IT-95-14-T، احلكم، 3 آذار/ 
مارس 2000، الفقرة 239(. إن السلوك الذي اعترب إجراميًّا يف أحكام املحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا 
السابقة واملحكمة اجلنائية الدولية لرواندا يقع يف إطار »أفعال أخرى غري إنسانية«، ومشل التشويه وغريه 
من أنواع األذى اجلسدي اجلسيم، والضرب وغريه من أعمال العنف، واإلصابات البدنية والعقلية اخلطرية، 
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واملعاملة املذلة واملهينة، والبغاء القسري، واالختفاء القسري )املدعي العام ضد كفوكا وآخرين، القضية 
رقم IT-98-30/1-T، احلكم، 2 تشرين الثاين/ نوفمرب 2001، الفقرة 208(. ووجدت غرفة حماكمة 
يف املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا أن أفعال العنف اجلنسي اليت مل ترد يف نص الفقرات األخرى اخلاصة 
باجلرائم ضد اإلنسانية، مثل التعري القسري، ميكن مقاضاهتا باعتبارها أفعااًل أخرى غري إنسانية )املدعي 
العام ضد أكاييسو، القضية رقم ICTR-96-4-T، احلكم، 2 أيلول/ سبتمرب 1998، الفقرتان 688 و697(.

املادة 87-2: العقوبة
1. نطاق العقوبة المعمول به للجرائم ضد اإلنسانية هو السجن من عشر إلى ثالثين سنة.

2. في ظروف استثنائية، ووفًقا للمادة 49، يجوز للمحكمة إيقاع عقوبة السجن المؤبد للجرائم 
ضد اإلنسانية.

املادة 88: جرائم احلرب

املادة 88-1: تعريف اجلرمية
1.   يرتكب الشخص جريمة من جرائم الحرب عندما يقوم بـ:

        )أ(  االنتهاكات الجسيمة التفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949، وتحديًدا، 
        أي فعل من األفعال التالية ضد األشخاص أو الممتلكات المحميين بموجب أحكام 

          اتفاقية جنيف ذات الصلة:
         )1(   القتل العمد.

         )2(   التعذيب أو المعاملة الالإنسانية، بما في ذلك التجارب البيولوجية.
         )3(   التسبب عمًدا في معاناة كبيرة أو في أذى خطير للجسم أو الصحة.

ضرورة  ذلك  تسوغ  أن  دون  الممتلكات،  على  اليد  ووضع  الواسع  التدمير    )4(       
                عسكرية، وتنفيذ ذلك بطريقة غير قانونية وقصدية.

           )5(    إجبار أسير الحرب أو األشخاص المحميين اآلخرين على العمل في قوات معادية.
         )6(    تعمد حرمان أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في محاكمة 

                عادلة ونظامية.
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         )7(   اإلبعاد أو النقل غير المشروعين أو السجن غير المشروع.
         )8(   أخذ رهائن.

     )ب( االنتهاكات الخطيرة األخرى للقوانين واألعراف السارية خالل النزاعات المسلحة 
               الدولية، ضمن إطار العمل الثابت للقانون الدولي، وتحديًدا، أي فعل من األفعال التالية:

         )1(     تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين ال    
                يشاركون مباشرة في األعمال العدائية.

         )2(    تعمد توجيه هجمات ضد أهداف مدنية، أي األهداف التي ال تكون أهداًفا عسكرية.

تقدم  مركبات  أو  وحدات  أو  مواد  أو  منشآت  أو  عاملين  تعمد شن هجمات ضد     )3(       
                         مساعدة إنسانية أو تقوم بمهمة حفظ السالم وفًقا لميثاق األمم المتحدة، طالما  يستحقون   
يحكم  الذي  الدولي  للقانون  طبًقا  المدنية  لألهداف  أو  للمدنيين  الممنوحة  الحماية              

                 النزاعات المسلحة. 
         )4(    تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سوف يتسبب في خسائر في األرواح 
               أو يسفر عن إصابات بين المدنيين أو يلحق ضررا بأهداف مدنية أو يوقع ضرًرا 
الفائدة  واضحة  بصورة  ويتجاوز  بالبيئة  وشديًدا  األجل  وطويل  النطاق  واسع            

                العسكرية المباشرة والشاملة المتوقعة منه.
         )5(   مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني التي ال دفاع لها وال

                تكون أهداًفا عسكرية، بأية وسيلة كانت.
           )6(    قتل أو جرح محارب استسلم طوًعا، بعد أن ألقى سالحه أو لم تعد لديه وسيلة للدفاع.

        )7(   إساءة استعمال علم الهدنة أو العلم أو الشارة أو الزي العسكري للعدو أو لألمم 
              المتحدة، وكذلك الشعارات المميزة التفاقيات جنيف، ما يسفر في النتيجة عن 

               موت األشخاص أو إصابتهم بجروح بالغة.
سكانها بعض  بنقل  مباشر،  غير  أو  مباشر  نحو  على  االحتالل،  دولة  قيام    )8(       
                المدنيين إلى األرض التي تحتلها، أو إبعاد أو نقل كل سكان األرض المحتلة أو

                بعضهم داخل هذه األرض أو خارجها.
         )9(    تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة لألغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية

              أو العلمية أو الخيرية، واآلثار التاريخية، والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى 
                والجرحى، شريطة أال تكون أهداًفا عسكرية.

         )10(  إخضاع األشخاص الموجودين تحت سلطة طرف معاٍد للتشويه البدني أو ألي
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                   نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي ال يسّوغها العالج الطبي أو معالجة األسنان
                 أو المعالجة في المستشفى للشخص المعني والتي ال تجرى لصالحه وتتسبب في

                وفاة هذا الشخص أو أولئك األشخاص أو في تعريض صحتهم لخطر شديد.
         )11(  قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو جيش معاد أو إصابتهم غدًرا.

الحياة مقابل االستسالم الحفاظ على  أو  الرحمة  أو  العفو  إظهار        )12(  إعالن رفض 
                 غير المشروط.

         )13(  تدمير ممتلكات العدو أو االستيالء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو االستيالء مما 
                تقتضيه حتًما ضرورات الحرب.

            )14(  إعالن إلغاء حقوق مواطني الطرف المعادي ودعاواهم أو وقف تنفيذ العمل بها أو
                عدم قبولها في المحاكم القانونية.

ضد موجهة  عدائية  عمليات  في  االشتراك  على  المعادى  الطرف  رعايا  إجبار   )15(       
                بلدهم، حتى وإن كانوا محاربين قبل نشوب الحرب في خدمة الدولة المعادية.

        )16(  نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم االستيالء عليه بالقوة.
        )17(   استخدام السموم أو األسلحة المسممة.

        )18(   استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات وجميع ما في حكمها 
                من السوائل أو المواد أو األجهزة.

مثل  البشرى،  الجسم  في  بسهولة  يتسطح  أو  يتمدد  الذي  الرصاص  استخدام    )19(        
            الرصاص ذي األغلفة الصلبة التي ال تغطى نواة الرصاصة بالكامل أو الرصاص 

                ذي الغالف المحزز.
         )20(  استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو وسائل حربية تسبب بطبيعتها إصابات ال

ذاتها عشوائية ومخالفة  أن تكون في حد  أو  لها  أو آالًما ال ضرورة  لها  لزوم              
               للقانون الدولي الذي يحكم النزاعات المسلحة، بشرط أن تكون هذه األسلحة 

                والقذائف والمواد والوسائل الحربية موضع حظر شامل. 
        )21(   االعتداء على الكرامة الشخصية، وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.

القسري الحمل  أو  البغاء  على  اإلكراه  أو  الجنسي  االسترقاق  أو  االغتصاب    )22(       
                   أو التسبب بالعقم أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يمثل أيًضا انتهاًكا 

                خطيًرا التفاقيات جنيف.
بشرية  كدروع  بحماية  متمتعين  آخرين  أشخاص  أو  مدنيين  وجود  استغالل    )23(        

                لتحصين نقاط أو مواقع أو قوات عسكرية ضد العمليات العسكرية.
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النقل ووسائل  الطبية  والوحدات  والمواد  المباني  ضد  هجمات  توجيه  تعمد    )24(      
                    واألفراد من مستخدمي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبًقا للقانون

                الدولي.
         )25(   تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي ال
                 غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة إمدادات الغوث على النحو المنصوص 

                عليه في اتفاقيات جنيف.
         )26(   تجنيد األطفال دون الخامسة عشرة من العمر تجنيًدا إلزاميًّا أو طوعيًّا في القوات 

                المسلحة الوطنية أو استخدامهم للمشاركة فعليًّا في األعمال العدائية.
في المؤرخة  األربع  جنيف  اتفاقيات  بين  المشتركة   3 للمادة  الخطيرة  االنتهاكات  )ج(    
دولي،  طابع  له  ليس  مسلح  صراع  وقوع  حالة  في   ،1949 أغسطس  آب/   12      
مشتركين    غير  أشخاص  ضد  لمرتكبة  ا لية  لتا ا األفعال  من  فعل  أّي   ، ا وتحديًد      
ألقوا الذين  المسلحة  القوات  أفراد  ذلك  في  بما  العدائية،  األعمال  في  فعليًّا  اشتراًكا       

        سالحهم وأولئك الذين أصبحوا عاجزين عن القتال بسبب المرض أو اإلصابة أو األسر 
        أو ألي سبب آخر:

والتشويه،  أنواعه،  بكل  العمد  القتل  وبخاصة  واألشخاص،  الحياة  ضد  العنف     )1(      
                والمعاملة القاسية، والتعذيب.

        )2(    االعتداء على الكرامة الشخصية، وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.
        )3(    أخذ الرهائن.

مؤلفة  محكمة  من  سابق  حكم  وجود  دون  إعدامات  وتنفيذ  األحكام  إصدار     )4(      
                بطريقة نظامية تمنح كل الضمانات القضائية المعترف عموما بأنه ال غنى عنها.

    )د(   االنتهاكات الخطيرة األخرى للقوانين واألعراف السارية على النزاعات المسلحة التي ليس
         لها طابع دولي، ضمن إطار العمل الثابت للقانون الدولي، وتحديًدا، أّي فعل من األفعال 

        التالية:

         )1(    تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين ال 
                يشاركون مباشرة في األعمال العدائية.

           )2(      تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل واألفراد
                   من مستخدمي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدولي.
       )3(     تعمد شن هجمات ضد عاملين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات تقدم 
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              مساعدة إنسانية أو تقوم بمهمة لحفظ السالم وفقا لميثاق األمم المتحدة طالما 
                   يستحقون الحماية الممنوحة للمدنيين أو لألهداف المدنية بموجب القانون الدولي 

                الذي يحكم النزاعات المسلحة.
التعليمية أو  الدينية  لألغراض  المخصصة  المباني  ضد  هجمات  توجيه  تعمد     )4(      
                أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، واآلثار التاريخية، والمستشفيات، وأماكن تجمع     

                المرضى والجرحى، شريطة أال تكون أهداًفا عسكرية.
       )5(    نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم االستيالء عليه بالقوة.

البغاء أو الحمل القسري أو       )6(    االغتصاب أو االسترقاق الجنسي أو اإلكراه على 
أيًضا  يمثل  الجنسي مما  العنف  أو أي شكل آخر من أشكال  بالعقم،  التسبب              

                انتهاًكا خطيًرا للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع.
        )7(     تجنيد األطفال دون الخامسة عشرة من العمر تجنيًدا إلزاميًّا أو طوعيًّا في القوات 
             المسلحة أو في جماعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعليًّا في األعمال

                العدائية.
       )8(      األمر بترحيل سكان مدنيين ألسباب لها عالقة بالصراع، ما لم يكن ذلك بداعي

                الحفاظ على أمن المدنيين المعنيين أو ألسباب عسكرية محتمة.
       )9(     قتل عدو محارب أو إصابته غدًرا.

       )10(    إعالن رفض إظهار العفو أو الرحمة أو الحفاظ على الحياة مقابل االستسالم غير 
                المشروط.

        )11(    إخضاع األشخاص الموجودين تحت سلطة طرف آخر في الصراع للتشويه البدني
أو  الطبي  العالج  يسوغها  التي ال  العلمية  أو  الطبية  التجارب  من  نوع  أو ألي              
تجرى ال  والتي  المعني  للشخص  المستشفى  في  العالج  أو  األسنان  معالجة            
تعريض في  أو  األشخاص  أولئك  أو  الشخص  وفاة ذلك  في  وتتسبب  لصالحه              

                صحتهم لخطر شديد.
أو االستيالء  التدمير  أو االستيالء عليها ما لم يكن هذا  العدو       )12(   تدمير ممتلكات 

                مما تقتضيه حتًما ضرورات النزاع.
التي ليس لها طابع دولي وال تنطبق على  المسلحة  النزاعات  الفقرة 1)ج( على  2.    تنطبق 
         أوضاع االضطرابات والتوترات الداخلية، مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف المعزولة أو 

        المتفرقة أو غيرها من األعمال ذات الطابع المماثل.
تنطبق على  لها طابع دولي وال  ليس  التي  المسلحة  النزاعات  الفقرة 1)د( على  تنطبق      .3
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          أوضاع االضطرابات والتوترات الداخلية، مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف المعزولة أو
        المتفرقة أو غيرها من األعمال ذات الطابع المماثل. وتنطبق على النزاعات المسلحة التي 
       تقع في إقليم دولة عندما يوجد صراع مسلح طويل بين السلطات الحكومية وجماعات    

        مسلحة منظمة أو بين هذه الجماعات.
4.     ليس في الفقرتين 1)ج( و1)د( ما يؤثر في مسؤولية الحكومة عن حفظ القانون والنظام 
         أو عن إعادة فرضهما في الدولة أو عن الدفاع عن وحدة الدولة وسالمة أراضيها اإلقليمية 

        بكل الوسائل المشروعة. 

التعليق
اقتبس نص املادة 88 حرفيًّا تقريًبا من املادة 8 من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، اليت 
املادة 8)1( بأن  الذي تنص عليه  املتطلب  النموذجي  القانون اجلنائي  تتناول جرائم احلرب. ومل يكرر 
جرائم احلرب ميكن ارتكاهبا فقط »كجزء من خطة أو سياسة أو كجزء من ارتكاب واسع النطاق ملثل 
هذه اجلرائم«. والغرض من هذه الصياغة هو ضمان أن تركز املحكمة اجلنائية الدولية على جرائم احلرب 
اليت هي »اجلرائم األخطر اليت تثري قلق املجتمع الدويل« )نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، 
الديباجة، الفقرة 4(، بينما ستجري مقاضاة كل جرائم احلرب األخرى اليت ال تتسم هبذا الطابع أمام 

املحاكم الوطنية حتت ما يعرف باسم النظام التكميلي.
 وجرائم احلرب هي انتهاكات ملجموعة من القوانني تعرف باسم القانون اإلنساين الدويل أو قانون 
الزناعات املسلحة. وظهر القانون اإلنساين الدويل إىل الوجود حتت مسمى »قوانني احلرب«، وهي قواعد 
عرفية حكمت سلوك التحارب بني الدول. ويف هناية األمر، أصبحت هذه القواعد ُمقننه يف معاهدات 
دولية. ويف الوقت نفسه، فإن بعض القواعد اليت مل يتم تقنينها ميكن االعتراف هبا ضمن القانون الدويل 
العام إذا ما اعتربت من أعراف القانون الدويل العريف. يلزم الرجوع إىل التعليق املرافق للمادة 3)3(، اليت 
تتناول معىن القانون الدويل العريف. وال يتم حتميل مسؤولية جنائية فردية لكل انتهاكات القانون اإلنساين 
الدويل، سواء القائم على أساس معاهدات أو كجزء من القانون الدويل العريف. وهنالك عدد قليل من 
املحاكمات الدولية جلرائم احلرب بعد احلرب العاملية األوىل وأيًضا بعد احلرب العاملية الثانية استخدمت 
كأمثلة توضيحية ومتهيدية ألنواع جرائم احلرب اليت ميكن اعتبار شخص ما مسؤواًل جنائًيا عنها، وبالتايل 
ميكن إجباره على املثول أمام القضاء. لكن االجتهاد القضائي لنظام املحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا 
السابقة واملحكمة اجلنائية الدولية لرواندا )ICTR( هي اليت مهدت الطريق أمام صياغة املادة 8 من نظام 
روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، اليت تسرد قائمة كاملة من انتهاكات القانون اإلنساين الدويل 
اليت جيب إخضاعها لكل من القانون اجلنائي الدويل واملحلي على حد سواء. عند تفسري املادتني 2 و3 من 
النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة والفقرة 4 من النظام األساسي للمحكمة 
اجلنائية الدولية لرواندا، على التوايل، قامت املحكمتان، بقدر كبري من االجتهاد القضائي، بتوسيع املجموعة 

الكاملة املوجودة سابًقا جلرائم احلرب اخلاضعة للمسؤولية اجلنائية الفردية.

اجلزء اخلاص، القسم 1    



219

 إن املادة 8 من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، واليت اشتقت منها املادة 88 من 
القانون اجلنائي النموذجي، هي نص طويل ومعقد. وهي مقسمة إىل أربعة أجزاء. اجلزءان األول والثاين 
من املادة يتناوالن انتهاكات القانون اإلنساين الدويل إبان الزناعات املسلحة الدولية، بينما ُيعىن اجلزءان 
الثالث والرابع باالنتهاكات اليت تقع أثناء الزناع املسلح الداخلي. وتضم املادة 88 من القانون اجلنائي 
النموذجي هذه العناصر األربعة كذلك. وتغطي املادة  88.1 )1( )أ(  »االنتهاكات اجلسيمة« التفاقيات 
جنيف األربع لسنة 1949. واتفاقيات جنيف هي جزء من القانون اإلنساين الدويل القائم على أساس 
قانون املعاهدة. وفًقا ألحكام اتفاقيات جنيف، جيب على الدول األعضاء أن تضمن إخضاع االنتهاكات 
88.1)ب(،  املادة،  من  الثاين  اجلزء  ويغطي  املحلي.  املستوى  على  الفردية  اجلنائية  للمسؤولية  اجلسيمة 
»االنتهاكات اخلطرية األخرى للقوانني واألعراف السارية على الزناعات املسلحة الدولية«. ويشمل هذا 
النص قائمة شاملة ومفصلة تضم ستة وعشرين انتهاًكا ومصدر هذه االنتهاكات من املعاهدات املتعلقة 
بالقانون اإلنساين الدويل )ضاّما اتفاقيات جنيف، والربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف األربع، 
واتفاقيات الهاي( وأيضا من القانون الدويل العريف. واجلزء الثالث من نص املادة 88.1)1()ج(، يكرر 
املادة 3 املشتركة بني اتفاقيات جنيف. واملادة 3 املشتركة، كما يدل االسم، واردة يف كل اتفاقيات جنيف 
األربع. ومت تضمني املادة 3 املشتركة لتغطي أوضاع »الزناع املسلح الذي ليس له طابع دويل«، خالًفا 
لبقية االتفاقيات، اليت تركز فقط على املسائل املتعلقة بإدارة الزناعات املسلحة الدولية. أما الفئة األخرية 
من جرائم احلرب، املادة 1-88 )1( )د(، فهي ُتعىن »باالنتهاكات اخلطرية األخرى للقوانني واألعراف 
السارية على الزناعات املسلحة اليت ليس هلا طابع دويل«. وأخذ العديد من هذه النصوص من الربوتوكول 
اإلضايف الثاين التفاقيات جنيف األربع، الذي حيكم سلوك املنازعات املسلحة غري الدولية ويتوسع يف النص 
املوجز للمادة 3 املشتركة لالتفاقيات. فضاًل عن أحكام املادة 8 من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية 
الدولية، فإن أركان اجلرائم توفر املزيد من اإلسهاب حول األركان القانونية جلرائم احلرب. ولغرض تفسري 

املادة 88 من القانون اجلنائي النموذجي، يلزم الرجوع إىل هذه الوثيقة.
إن مناقشة تفصيلية لطبيعة وأصول القانون اإلنساين الدويل، وجوانب التجرمي الواردة فيه، واملعىن 
الدقيق لكل جرمية حرب على حدة حتت املادة 88 من القانون اجلنائي النموذجي، هي مسائل تتجاوز 
جمال هذا التعليق. ولالطالع على مناقشة شاملة حول معىن جرائم احلرب يف النظام األساسي للمحكمة 
اجلنائية الدولية، يلزم الرجوع إىل نوت دورمان، أركان جرائم احلرب وفًقا لنظام روما األساسي للمحكمة 
اجلنائية الدولية: املصادر والتعليق. وميكن كذلك الرجوع إىل تقرير منظمة رصد حقوق اإلنسان: اإلبادة 
اجلماعية وجرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية: نبذة موضوعية عن السوابق القضائية اخلاصة باملحكمة 
اجلنائية الدولية لرواندا واملحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة، وهو ملخص لسوابق قضائية من 
املحاكم اجلنائية الدولية. وكما ذكر يف التعليق العام على القسم 1 من اجلزء اخلاص، فإن أولئك املشاركني 
يف االدعاء والدفاع واحلكم على أشخاص متهمني جبرائم حرب سوف حيتاجون إىل تدريب مكثف للقيام 

بعملهم. وسوف يشمل ذلك التدريب على القانون اإلنساين الدويل والقانون اجلنائي الدويل.

الفقرة 1: مت اشتقاق صياغة هذه الفقرة من املواد 8)2()أ( و8)2()ب( و8)2()ج( و8)2()هـ( من نظام 
روما األساسي للمحكمة اجلنائية لدولية.

املادة 88



220

الفقرة 1)ب()20(: مت اشتقاق صياغة الفقرة 1)ب()20( من املادة 8)2()ب()20( من نظام روما األساسي 
للمحكمة اجلنائية الدولية. وتنص املادة 8)2()ب()20(، بعد كلمات »موضع حظر شامل« )الواردة يف 
نص القانون اجلنائي النموذجي كذلك( على أن األسلحة أو القذائف أو املواد أو الوسائل احلربية اخلاضعة 
حلظر شامل جيب أيًضا »تضمينها يف ملحق هلذا القانون ]نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية[ 
بتعديل يتفق واألحكام ذات الصلة الواردة يف املادتني 121، 123«. وهذه الصياغة خاصة بنظام روما 
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، ولذلك، مل تتكرر يف القانون اجلنائي النموذجي. ويف تفسري معىن الفقرة 
1)ب()20( من القانون اجلنائي النموذجي، وما هي األسلحة أو القذائف أو املواد أو الوسائل احلربية اليت 
تكون »يف حد ذاهتا عشوائية يف انتهاك القانون الدويل للصراعات املسلحة« واليت تكون كذلك »موضع 
حظر شامل«، ميكن الرجوع إىل الربوتوكول الثاين التفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة 
ميكن اعتبارها ُمفرطة الضرر أو عشوائية األثر، الصادر بتاريخ 10 تشرين األول/ أكتوبر 1980، والذي 
لالكتشاف،  القابلة  غري  والشظايا  البيولوجية،  واألسلحة  الكيماوية،  األسلحة  استخدام  حظر  يتضمن 
وأسلحة الليزر اليت تسبب العمى، واألفخاخ املتفجرة. وتوجد حجة قوية كذلك لشمول األلغام األرضية 

املضادة لألفراد واألسلحة النووية ضمن نطاق الفقرة 1 )ب()20(. 

الفقرة 2: مت اشتقاق صياغة هذه الفقرة من املادة 8)2()د( من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.

الفقرة 3: مت اشتقاق صياغة هذه الفقرة من املادة 8)2()و( من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.

الفقرة 4: مت اشتقاق صياغة هذه الفقرة من املادة 8)3( من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.

املادة 88 - 2: العقوبة

نطاق العقوبة لجرائم الحرب هو السجن من عشر سنوات إلى ثالثين سنة.
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القسم 2: جرائم االعتداء
 على احلياة واألطراف 

املادة 89: القتل غري املشروع

املادة 89-1: تعريف اجلرمية
يرتكب الشخص جريمة القتل غير المشروع عندما:

   )أ(    يقتل شخًصا آخر عمًدا.
   )ب(  يقتل شخًصا آخر بقصد القتل، أو 

   )ج(  يقتل شخًصا آخر نتيجة االستهتار أو اإلهمال. 

التعليق 
كان التوصل إىل اتفاق على تعريف موحد لعمليات القتل غري املشروع واحًدا من أصعب املهام إلجناز 
الصياغة اخلاصة بالقانون اجلنائي النموذجي. فالنظم القانونية املختلفة ختتلف حول النطاق واملعىن الدقيق 
والقتل   ،)Manslaughter( اخلطأ  والقتل   ،)Murder( العمد  والقتل  املشروع،  القتل غري  ملصطلحات 
)Homicide(، اختالًفا جعل من الصعب إجياد تعريف يرضي اخلرباء الذين متت استشارهتم حول هذا 
النص. بل إنه كان من الصعب حىت االتفاق على عنوان هلذا النص. وحبذ البعض استخدام مصطلحات 
القتل العمد والقتل اخلطأ، بينما فضل آخرون استخدام القتل. ونتيجة لذلك مل يكن إجياد تعريف مناسب 
لالستخدام يف القانون اجلنائي النموذجي جمرد مسألة أخذ تعريف من نظام قانوين آخر. وبداًل من ذلك، 
قرر واضعو القانون وضع تعريف جديد للقتل غري املشروع )وهو املصطلح املتفق عليه( والذي من املمكن 

أن يتضمن عناصر متنوعة من أنظمة قانونية ومن دول خمتلفة.
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وميثل التعريف الوارد يف املادة 89 تسوية بني تعريفات خمتلفة يف القوانني املحلية. وتضع الدول املختلفة 
فئات أو درجات متنوعة جلرمية قتل الشخص اآلخر، وفًقا خلطورة اجلرمية األساسية املحكوم هبا يف ضوء 
العنصر املعنوي ملرتكب اجلرمية. وبالتايل فإن قتل شخص آخر ُيصنَّف وفًقا ملا إذا كانت اجلرمية خمطًطا 
هلا أو مع سبق اإلصرار أو من منطلق الرغبة أو قصًدا أو ارُتِكبت باستهتار أو بإمهال جسيم. وبوضع 
فئات خمتلفة جلرمية قتل الشخص اآلخر، يصبح من املمكن عندئٍذ حتديد نطاق عقوبات خمتلفة هلا، حسب 
مستوى القتل أو بشاعته أو خطورته. ومن الواضح على سبيل املثال أن قتل شخص مع سبق اإلصرار 

والترصد يستحق عقوبة أشد من قتل شخص نتيجة اإلمهال اجلسيم.
كذلك فإن التهديدات بالقتل تعترب جرمية يف إطار القانون اجلنائي النموذجي. يلزم الرجوع إىل املادة 

)93( والتعليق املرافق هلا.

الفقرة )أ(: الفقرة )أ( حتدد شكل أخطر نوع من أنواع القتل غري املشروع. وهناك طرق خمتلفة لتحديد 
املحلية. ففي بعض األنظمة يكون سبق اإلصرار  القانونية  النظم  القتل غري املشروع يف  أخطر أشكال 
والترصد هو السمة املميزة لـ»القتل من الدرجة األوىل« أو »القتل العمد«. ومثة طريقة شائعة أخرى حتدد 
الدوافع أو الظروف اخلاصة اليت جيب أن تصاحب عملية القتل العتبار مثل هذا القتل »قتل عمد«، أو 

»قتل عمد من الدرجة األوىل«، كما هو معروف يف غالب األحيان.
ويف بعض النظم، يتم تعريف هذه الدوافع أو الظروف على وجه التحديد. وحتدد تشريعات 
دول خمتلفة إحاالت حمددة إىل الدوافع اجلنسية، والدوافع املتصلة باجلشع، وتسهيل جرائم أخرى، 
والتهرب من التحقيق اجلنائي واملالحقة القضائية، واهلروب من السجن، والقتل من أجل الربح. 
وتشري قوانني جنائية أخرى إىل الظروف اليت جتعل من جرمية قتل بعينها هي األخطر من نوعها، مثل 
القتل املرتكب بقسوة خاصة أو مع التعذيب، والقتل املتعدد، أو عندما تعّرض ظروف القتل السالمة 
العامة للخطر، أو قتل أنواع حمددة من األشخاص، مثل األطفال أو ضباط الشرطة أو القضاة أو 
املوظفني العموميني أو الشهود على اجلرائم. ويف عدد ال بأس به من الدول، تشمل معظم عمليات 
القتل غري املشروع األكثر خطورة على بعض أركان سبق اإلصرار والترصد أو التخطيط. وتستخدم 
دول أخرى لغة أقل حتديًدا، حيث يكون قتل العمد مصحوبا بظروف بشعة متصلة به أو حيث 
ينتج عن الدوافع تعيني جرمية قتل، لغرض فرض عقوبات، باعتبارها الشكل األخطر للقتل مبوجب 
القانون املحلي. ومن اجلدير باملالحظة أن املحكمة الدستورية يف إحدى الدول قررت عدم دستورية 
اللغة غري املحددة اليت تسمح للمحاكم املحلية بتفسري واسع لتحديد احلد األقصى للعقوبة. كما أن 
عدم الدقة يف تعريف الشكل األخطر للقتل العمد قد ينتهك أيًضا مبدأ الشرعية الوارد يف املادة 3 

من القانون اجلنائي النموذجي.
ويف حني حتدد بعض الدول العوامل املشددة اليت جتعل من قتل بعينه هو أخطر أشكال القتل، 
فإن قوانني دول أخرى ال تتضمن أية عوامل كهذه. ففي نظمها القانونية، يتم تعريف كل عمليات 
القتل املرتكبة بقصد القتل أو تتسبب يف أذى خطري أو بالغ للجسم أو ترتكب بـ»استهتار قاس« أو 
بـ«استهانة بالغة باحلياة اإلنسانية« أو »بنية مبيتة لألذى« بأهنا األشكال األخطر للقتل غري املشروع. 
الذين متت  اخلرباء  فكر  وقد  القتل.  من  الشكل  هذا  لوصف  العمد  القتل  عادة مصطلح  ويستخدم 
استشارهتم يف صياغة املادة 89 بشأن اعتماد هذه الطريقة من عدمها، وقرروا يف هناية املطاف أنه كان 
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من الضروري يف الواقع النص على مستوى آخر أعلى من القتل العمد. وبعد النظر يف كل العوامل 
املشددة املبينة أعاله اليت تفيد يف تعريف املستوى األخطر للقتل غري املشروع، اتفق اخلرباء وواضعو 
القانون على تعريف أخطر أشكال القتل غري املشروع من حيث التخطيط وسبق اإلصرار والترصد 

واإلعداد املسبق الذي يدخل فيه.

الفقرة )ب(: الفقرة )ب( حتدد فئة ثانية أقل خطورة للقتل غري املشروع، فئة تشمل كل عمليات القتل 
بقصد األخرى )أي، كل عمليات القتل غري املشروع املرتكبة دون سبق اإلصرار والترصد، والتخطيط، 
و/أو غريها من الدوافع والظروف املشددة(. ينص تعريف القصد )انظر املادة 18( على أنه عندما يقتل 
شخٌص شخًصا آخر عن قصد أو عن علم، فإنه جيوز عندئٍذ اعتباره مسؤواًل جنائيًّا عن جرمية القتل 
غري املشروع مبوجب الفقرة )ب(. ويف حني تنص بعض النظم القانونية على أنه يكفي هلذا املستوى من 
القتل إما قصد القتل أو قصد إحلاق إصابة جسدية خطرية أو ضرر، فإن الفقرة )ب( تنص على كفاية 

قصد القتل وحده.
وجتدر اإلشارة إىل أنه يف بعض النظم القانونية املحلية توجد فئة أخرى من القتل غري املشروع أدىن من 
املستوى املحدد يف الفقرة )ب(. وتشمل هذه الفئة من القتل غري املشروع ظروًفا خمففة خاصة. على سبيل 
املثال، ينطبق هذا الشكل األقل من القتل غري املشروع إذا قتل شخٌص شخًصا آخر يف أعقاب طلب جاد 
من الضحية بأن يقتل أو حتت ظروف صعبة مثل الضغط أو االستفزاز. ويف نظم قانونية أخرى، عندما 
يرتكب الشخص جرمية قتل عمد يف مثل هذه الظروف، فإنه ميكنه االستفادة مما يسمى الدفوع اجلزئية 
مثل »االستفزاز« و»املسؤولية املنقوصة«. وحال وجود هذه الدفوع اجلزئية، سيكون الشخص معرًضا 
لدرجة أقل من القتل غري املشروع، مماثلة لنوع القتل غري املشروع املنصوص عليه يف الفقرة )ج(. إن 
القانون اجلنائي النموذجي ال ينص على الشكل األقل من القتل غري املشروع حتت ظروف خمففة، كما أنه 
ال يتضمن نصوًصا حول الدفوع اجلزئية، كما نوقش يف التعليق على املادة 51 )1( )أ(. بداًل من ذلك، 
يتم النظر يف االستفزاز أو املسؤولية املنقوصة كعامل خمفف يف مرحلة حتديد العقوبات. يلزم الرجوع إىل 

املادة 51 )1( )أ( والتعليق املرافق هلا.

الفقرة )ج(: أما الفئة الثالثة من القتل غري املشروع الواردة يف القانون اجلنائي النموذجي فهي 
تعادل اجلرمية املعروفة باسم القتل اخلطأ يف كثري من النظم القانونية. وهي تشمل أيًضا جرمية 
التسبب يف وفاة  الفئة  القانونية. وتشمل هذه  النظم  الوارد يف بعض  الناجم عن اإلمهال  القتل 
شخص آخر، بالرغم من أن الشخص مل يكن لديه قصد القتل لكنه كان مستهتًرا أو مهماًل عند 
القيام بذلك. يلزم الرجوع إىل املادة 18 والتعليق املرافق هلا، الذي يبحث معىن ونطاق مصطلحي 

االستهتار واإلمهال.

املادة 89
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املادة 89 – 2: العقوبة
1.   نطاق العقوبة المعمول به في جريمة القتل غير المشروع هو:

      )أ(    السجن لمدة عشر سنوات إلى ثالثين سنة للقتل العمد.
      )ب(  السجن من خمس سنوات إلى عشرين سنة للقتل بقصد القتل. 

        )ج(    السجن من ثالث سنوات إلى خمس عشرة سنة للقتل الناجم عن االستهتار أو اإلهمال.
2.   في ظروف استثنائية وطبًقا للمادة 49، يجوز للمحكمة فرض عقوبة السجن المؤبد على

جريمة القتل العمد. 

املادة 90: االعتداء

املادة 90-1: تعريف اجلرمية
يرتكب الشخص جريمة االعتداء عندما يقوم بشكل غير مشروع بـ: 

في هو  تسبب  إذا  آخر،  ضد شخص  القوة  باستخدام  إشارة،  أو  بفعل  التهديد،  )أ(        
            أن يجعل شخص آخر يعتقد بناء على أسس معقولة بأنه يملك القدرة الحالية على 

             تنفيذ غرضه، أو 
     )ب(  استعمال القوة عمًدا ضد الشخص اآلخر، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، دون 

             الحصول على موافقة الشخص اآلخر.

التعليق 
متيز بعض النظم القانونية بني االعتداء )عند تعرض الشخص خلوف من استخدام القوة ضده( والضرب 
)عند استخدام القوة ضد أي شخص(. وتغطي املادة 90 جرائم االعتداء والضرب )أو القوة اجلنائية كما 
هو معروف يف بعض النظم القانونية(، فتتناول الفقرة )أ( االعتداء، بينما تتناول الفقرة )ب( الضرب. 
وورد مصطلح بصورة غري مشروعة يف هذه الفقرة الستبعاد حاالت االستخدام املشروع للقوة، على 

سبيل املثال: قيام أحد ضباط الشرطة بصورة مشروعة باستخدام القوة يف سياق واجباته.
ر القوة يف بعض الدول بأهنا تشمل استعمال احلرارة والضوء والتيار الكهربائي والضوضاء أو  وتفسَّ
أي شكل آخر من أشكال الطاقة، واستعمال هذه املادة يف صورة صلبة أو سائلة أو غازية. وترى معظم 
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املحاكم يف تفسري القوة أن الكلمات وحدها ال ترقى إىل اعتداء حيث يتعني وجود فعل أو إشارة. وجادل 
بعض املعلقني بأن الكلمات وحدها ينبغي السماح هبا مبوجب تعريف االعتداء. بيد أن هذه احلجة غري 
مقبولة عامليًّا، ومل ترد يف تعريف االعتداء مبوجب املادة 90. وتستخدم الفقرة )أ( مصطلح القدرة احلالية 
للتأكيد على حقيقة أن التهديد باستخدام القوة جيب أن يكون فوريًّا. كما أهنا تقدم اختباًرا موضوعيًّا 

)من خالل استخدام أسس معقولة( لالستخدام املفهوم للقوة. 

املادة 90-2: العقوبة
1.    يتراوح نطاق عقوبة السجن المعمول به لجريمة االعتداء بين سنة واحدة وخمس سنوات. 

2.   يجوز للمحكمة فرض الغرامة كعقوبة أصلية على الشخص المدان باالعتداء.

املادة 91: االعتداء املسبب للضرر

املادة 91-1: تعريف اجلرمية
1.    يرتكب الشخص جريمة االعتداء المسبب للضرر عندما يعتدي على شخص ما ويتسبب  

       في ضرر له. 
العقل مشتماًل على  أو  بالجسد  يعني اإلضرار  الضرر  فإن مصطلح  المادة 91،  2.   ألغراض 

      األلم وفقدان الوعي. 

التعليق
»أذى جسدي  يتسبب يف  أو  »اعتداء خطري«  بأنه  للضرر  املسبب  االعتداء  تعرف  القانونية  النظم  بعض 
خطري« أو » أذى جسدي موجع« أو »اعتداء يتسبب يف أضرار جسدية«. وخيتلف العامل املشدد الذي 
حيول االعتداء إىل جرمية من نوع االعتداء املسبب للضرر من دولة إىل أخرى. فبعض النظم تعرف اجلرمية من 
حيث الوسائل املستخدمة يف االعتداء، يف حني تعرفها نظم أخرى من حيث آثارها على الضحية أو من حيث 
الوسائل واآلثار مًعا. يركز القانون اجلنائي النموذجي على تعريف االعتداء املسبب للضرر من حيث اآلثار.

إلثبات وقوع االعتداء املسبب للضرر، من الضروري إثبات أركان االعتداء مبوجب املادة 90، باإلضافة 
إىل إحلاق ضرر على النحو املحدد يف الفقرة 2. يلزم الرجوع إىل املادة )90(، »االعتداء«، والتعليق املرافق هلا.
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املادة 91-2: العقوبة
1.    نطاق العقوبة المعمول به لجريمة االعتداء المسبب للضرر هو السجن من سنتين إلى عشر سنوات. 
2.     يجوز للمحكمة فرض الغرامة كعقوبة أصلية على الشخص المدان باالعتداء المسبب للضرر. 

املادة 92: االعتداء املسبب للضرر اجلسيم

املادة 92-1: تعريف اجلرمية
1.    يرتكب الشخص جريمة االعتداء المسبب للضرر الجسيم عندما يعتدي على شخص آخر 

      ويتسبب في ضرر جسيم له. 
2.    ألغراض المادة 92، فإن الضرر الجسيم يعني الجرح أو التشويه أو إحداث عاهة لشخص    

      ما أو تعريض حياته للخطر.

التعليق
بعض النظم القانونية تعرف االعتداء املسبب للضرر اجلسيم بأنه »اعتداء خطري« أو يتسبب يف »أذى 
جسدي خطري« أو »أذى جسدي موجع« أو »اعتداء يتسبب يف أضرار جسدية«. وخيتلف العامل املشدد 
الذي حيول االعتداء إىل جرمية من نوع االعتداء املسبب للضرر اجلسيم من دولة إىل أخرى. فبعض النظم 
تعرف اجلرمية من حيث الوسائل املستخدمة يف االعتداء، يف حني أن نظًما أخرى تعرفها من حيث آثارها 
على الضحية أو من حيث الوسائل واآلثار مًعا. ويركز القانون اجلنائي النموذجي على تعريف االعتداء 

املسبب للضرر اجلسيم من حيث اآلثار.
ويتطلب إثبات االعتداء املسبب للضرر اجلسيم وجود أركان االعتداء، مبوجب املادة 90، باإلضافة 

إىل إيقاع ضرر جسيم. يلزم الرجوع إىل املادة )90(، »االعتداء«، والتعليق املرافق هلا.

املادة 92-2: العقوبة
المعمول به في جريمة االعتداء المسبب للضرر الجسيم هو السجن من ثالث  العقوبة  نطاق 

سنوات إلى خمس عشرة سنة. 
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املادة 93: التهديد بالقتل أو إحلاق ضرر جسيم 

املادة 93-1: تعريف اجلرمية
1.    يرتكب الشخص جريمة التهديد بالقتل أو إلحاق ضرر جسيم عندما: 

       )أ(    يهدد بقتل شخص آخر أو يتسبب له في ضرر جسيم. و
      )ب(  يقصد أن يتلقى الشخص اآلخر التهديد، ويوصله بأي وسيلة إلى الشخص. 

2.    ألغراض المادة )93(، فإن الضرر الجسيم له المعنى نفسه الوارد في المادة 1-92 )2(.

التعليق
إضافة إىل جترمي االستعمال الفعلي للقوة مبوجب املادة 90-1 )ب(، والضرر مبوجب املادة 91، والضرر 
اجلسيم مبوجب املادة 92، فإن القانون اجلنائي النموذجي جيرم التهديد بالقتل أو إحلاق ضرر جسيم، الذي 
تغطيه املادة )93(. ويعترب ركًنا أساسيًّا من أركان اجلرمية أن يقوم مرتكب اجلرمية، بقصد تلقي الشخص 
اآلخر للتهديد، بإيصال التهديد بأي وسيلة. وليس شرًطا أن يتلقي الشخص املوجه إليه التهديد فعاًل، 

مع أن هذا هو ما حيدث عادة.
يرجى الرجوع إىل املادة 1-92 )2( للوقوف على معىن الضرر اجلسيم. 

املادة 93-2: العقوبة
1.    نطاق العقوبة المعمول به لجريمة التهديد بالقتل أو إلحاق ضرر جسيم هو السجن ما بين 

       سنة إلى خمس سنوات. 
2.      يجوز للمحكمة فرض غرامة كعقوبة أصلية ضد الشخص المدان بالتهديد بالقتل أو إلحاق 

      ضرر جسيم. 

املادة 93
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القسم 3: اجلرائم اجلنسية 

التعليق العام 
اجلرائم اجلنسية غالًبا ما ترتكب يف وقت احلرب، واالحتالل، ويف الدول اخلارجة من الصراعات. ُوترتكب 
اجلرائم اجلنسية بانتظام ضد املدنيني يف سياق أعمال اإلبادة اجلماعية، واجلرائم ضد اإلنسانية، وجرائم 
احلرب. يلزم الرجوع إىل املادة 86 )»اإلبادة اجلماعية«(، واملادة 87 )»جرائم ضد اإلنسانية«(، واملادة 
88 )»جرائم احلرب«(، وال سيما املواد 87-1 )1( )ز(، و88-1 )1( )ب( )22(، و88-1 )1( )د( )6(، 
اليت تشري صراحة إىل اجلرائم اجلنسية املتمثلة باالغتصاب، واالسترقاق اجلنسي، واإلكراه على البغاء، 
اجلرائم  أيًضا مالحقة  اجلنسي. وجتوز  العنف  أشكال  بالعقم، وغريها من  والتسبب  القسري،  واحلمل 
اجلنسية قضائيًّا مبوجب أحكام أخرى، حىت عندما ال يرد ذكر هلا على وجه التحديد يف نص املادة، وعلى 
سبيل املثال، مبوجب املادة 86-1 )ب( )كما قررت املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا يف قضية املدعي 
العام ضد أكاييسو، القضية رقم ICTR-96 -4-T، القرار الصادر يف 2 أيلول/ سبتمرب 1998( واملادة 
87-1 )1( )و( )كما قررت املحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة يف قضية املدعي العام ضد« 
ديالليك« وآخرين، القضية رقم IT-96 -21-T، القرار الصادر يف 16 تشرين الثاين/ نوفمرب، 1998. 
واملدعي العام ضد »فوروندزيا« القضية رقم IT-95 -17/ 1-T، القرار الصادر يف 10 كانون األول/ 
ديسمرب، 1998( واملادة 87-1 )1( )ح( )كما قررت املحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة يف قضية 
املدعي العام ضد »كفوكا« القضية رقم IT-98 -30/ 1-T. القرار الصادر يف 15 كانون األول/ ديسمرب 
2000(. وبالتايل، فإن التعذيب اجلنسي )أو التعذيب عن طريق االغتصاب( واالضطهاد القائم على النوع 
االجتماعي )اجلندر( خيضعان أيًضا للمالحقة القضائية. وقد متت ُمقاضاة االغتصاب وغريه من أشكال 
العنف اجلنسي بنجاح كأدوات لإلبادة اجلماعية، واجلرائم ضد اإلنسانية، وجرائم احلرب أمام املحكمة 

.)ICTR( اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة واملحكمة اجلنائية الدولية لرواندا
والقسم 3 من اجلزء اخلاص من القانون اجلنائي النموذجي يتناول اجلرائم اجلنسية خارج إطار اجلرائم 
اخلاصة باإلبادة اجلماعية، واجلرائم ضد اإلنسانية، وجرائم احلرب. ويف كثري من األحيان، إما أن يكون 
القانون يف الدول اخلارجة من الصراعات قدميًا عفا عليه الزمن، ويف هذه احلالة تكون تعريفات اجلرائم 
التعبري عن اجلرائم اجلنسية. ونظًرا  املرأة يف  أو متيز عن قصد ضد  أيًضا،  الزمن  اجلنسية قد عفا عليها 
ألن حاالت اجلرائم اجلنسية غالًبا ما ارتفعت يف أعقاب الصراعات، فإنه أمر حاسم للدول اخلارجة من 

الصراعات أن تدرس جناعة القوانني املوجودة ملكافحة ومعاقبة مثل هذه اجلرائم.
 جنًبا إىل جنب مع إدخال قانون جديد للتعامل مع اجلرائم اجلنسية، قد حتتاج الدول إىل معاجلة 
مسائل أخرى على حنو مالئم ملكافحة مشكلة هذه اجلرمية. ومن التحديات الرئيسية يف الدول اخلارجة 
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العار  قانون جديد( وصمة  )بعد سن  اجلنسية  للجرائم  القضائية  املالحقات  إجراء  الصراعات عند  من 
املالزمة لضحية اجلرمية اجلنسية. فعلى سبيل املثال، وكما اُثبت يف املجتمعات اخلارجة من الصراعات، 
يترددون يف  الضحايا  الشرقية، وليبرييا، وأفغانستان، ورواندا، وكمبوديا، جند  مثل كوسوفو، وتيمور 
التقدم واإلبالغ عن اجلرائم بسبب وصمات العار االجتماعية أو الدينية أو الثقافية أو غريها من العقبات 
املصاحبة للجرائم اجلنسية. وتتم تسوية بعض احلاالت بتعويض عائلة الضحية، أو بتزويج الضحية ملرتكب 
اجلرمية، أو بإرسال الضحية بعيًدا. ويف بعض املناطق، يتم حىت إرغام ضحايا اجلرائم اجلنسية على إثبات 
اجلرائم اجلنسية بأنفسهم أو قد يتعرضون خلطر املحاكمة على جرائم مثل الزنا أو املواقعة اجلنسية غري 
املشروعة لرجل وامرأة غري متزوجني. وغالًبا ما تكون محالت التوعية والتثقيف العامة ضرورية يف الدول 

اخلارجة من الصراعات ملعاجلة القضايا اليت ذكرت للتو.
 ويف الدول اليت تكون الشرطة أو النيابة العامة فيها ليست على استعداد للتحقيق يف اجلرائم اجلنسية 
ومالحقتها قضائيًّا، قد يكون التثقيف والتدريب ضروريني لضمان أن تقوم الشرطة والنيابة العامة بتطبيق 
القانون، وبالتعامل مع الضحايا بطريقة حساسة وكفؤة، وبالتعامل مع اجلرائم اجلنسية باعتبارها جرائم 
عنف. ومن املهم التأكد من وجود إناث مدربات يف قوة الشرطة أو النيابة العامة ملعاجلة هذه احلاالت. 
وللتحقيق بصورة صحيحة يف اجلرائم اجلنسية، قد يتطلب األمر أيًضا وجود خربات يف الطب والطب 
الشرعي. وبالرغم من املوارد املحدودة يف الدول اخلارجة من الصراعات، إال أنه ينبغي بذل كل جهد 
لتوفري »أدوات فحص االغتصاب« ألصحاب املهن الطبية من أجل مساعدهتم يف فحص ضحية االغتصاب. 
)تتكون أدوات فحص االغتصاب من صناديق، وشرائح ميكروسكوب، وأكياس بالستيكية جلمع وختزين 
األدلة، مثل سوائل اجلسم أو خاليا اجللد، اليت ميكن استخدامها الحًقا يف مقاضاة هذه اجلرمية( وباملثل، 
وبالرغم من حمدودية املوارد، ينبغي بذل كل جهد لتوفري خمتربات للطب الشرعي. إضافة إىل ذلك، ينبغي 
للدولة أو ملنظمة غري حكومية أو منظمة جمتمع مدين، لديها اإلمكانيات والصالحيات واملهارات الالزمة، 

تقدمي املساعدة الطبية، واملشورة، وإعادة التأهيل لضحايا اجلرائم اجلنسية.

املادة 94: االغتصاب

املادة 94-1: تعريف اجلرمية
يرتكب الشخص جريمة االغتصاب عندما: 

         )أ(    يعتدي على جسم شخص آخر بسلوك ينتج عنه إدخال، مهما كان طفيًفا، أي 
                 جزء من جسم هذا الشخص أو من جسم مرتكب الجريمة في عضو جنسي، أو

                   في فتحة الشرج أو األعضاء التناسلية لشخص آخر بواسطة أي جسم أو أي جزء 
                آخر من الجسم، و 
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          )ب(   يعتدي باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو باإلكراه، من قبيل ما ينجم عن 
              الخوف من العنف، أو اإلكراه، أو االحتجاز، أو االضطهاد النفسي، أو إساءة 
                  استعمال السلطة ضد هذا الشخص أو أي شخص آخر، أو باالستفادة من وجود 
                 بيئة قاهرة، أو تم ارتكاب االعتداء ضد شخص عاجز عن إعطاء موافقة حقيقية.

التعليق
إن صياغة املادة )94( مأخوذة من أركان اجلرائم، املصاحبة لنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، 
املواد 7 )1( )ز(- 1، و 8 )2( )ب( )22(- 1، و 8 )2( )هـ( )6(- 1(. وينطبق تعريف االغتصاب 
يف أركان اجلرائم فقط على االغتصاب يف سياق اجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب. ومع ذلك، فإن 
واضعي القانون اجلنائي النموذجي اعتربوا هذا التعريف مناسبا الستخدامه يف تعريف مستقل لالغتصاب. 
وكان قد مت التوصل إىل تعريف االغتصاب يف أركان اجلرائم بعد مفاوضات مكثفة بني ممثلني من دول 
حول العامل. وحقيقة أن التعريف مقبول عموًما من دول عديدة بداًل من اشتقاقه من نظام قانوين واحد 
بعينه جعلته اخليار األوضح لتعريف االغتصاب يف القانون اجلنائي النموذجي. واصطدم املندوبون الذين 
وضعوا أركان اجلرائم بتعريفات كثرية خمتلفة لالغتصاب كانت موجودة يف ذلك الوقت، على حد سواء 
يف القانون الدويل )يف إطار االجتهاد القضائي للمحكمتني اجلنائيتني الدوليتني ليوغسالفيا السابقة ورواندا( 

ويف القانون املحلي، وذلك قبل التوصل إىل هذا التعريف اجلديد.
تعريفات  الواردة يف  النواقص  يلقى إطراء واسًعا اآلن، خيلو من كثري من  الذي  التعريف،  إن هذا 
االغتصاب اليت عفا عليها الزمن يف بعض النظم القانونية. ومن املهم أن تعريف االغتصاب يف املادة 94 ال 
يتضمن عدم املوافقة كركن ال بد من إثباته إلدانة شخص متهم باالغتصاب. ويف كثري من االختصاصات 
القضائية املحلية، فإن إدراج عدم موافقة الضحية على الفعل اجلنسي يعين فعاًل أن هناك افتراًضا قويًّا مبوافقة 
الضحية. وهكذا فإن السبيل الوحيد إلدانة شخص باالغتصاب هو من اختصاص املدعي العام لدحض 
هذا االفتراض عن طريق تقدمي أدلة على أن الضحية مل يوافق. ويف هذه احلاالت، جيوز للمحكمة أن تنظر 
إىل كون الشخص وافق شفهًيا أو ضمًنا على الفعل اجلنسي. ومع ذلك، قد ال تنظر املحكمة دائًما يف 
ما إذا كانت هذه املوافقة حقيقية. وإذا كان الشخص قد قال لفظًيا نعم للعالقات اجلنسية ال لشيء إال 
ألنه خيشى على حياته، فهذه ليست موافقة فعلية وينبغي أال تسمح باحليلولة دون اإلدانة. يتناول الفصل 
11، اجلزء 3، من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية مسألة املوافقة فيما يتصل حباالت العنف اجلنسي 
وحيدد »مبادئ األدلة يف احلاالت املتعلقة بالعنف اجلنسي«. يلزم الرجوع إىل املادة ذات الصلة والتعليق 
املرافق هلا. وتوجد صلة أيًضا للنص يف الفصل 11، اجلزء 3، على »استبعاد األدلة على السلوك اجلنسي«، 
الذي حيكم تقدمي أدلة تتعلق بالسلوك اجلنسي السابق للضحية. للوقوف على مناقشة كاملة، يلزم الرجوع 

إىل الفصل 11، اجلزء 3 من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية. 
لتعريف االغتصاب املأخوذ من أركان جرائم االغتصاب وهي أن االغتصاب  وهناك ميزة أخرى 
ُيصنف كانتهاك للسالمة اجلسدية واالستقالل اجلنسي للشخص ال كجرمية تتعلق بشرف الشخص، كما 
جيري تصنيفها يف القوانني اجلنائية لبعض الدول. عالوة على ذلك، فإن تعريف االغتصاب يف أركان 
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اجلرائم ويف املادة 94 ُيَطبق جرمية االغتصاب على مجيع األشخاص. وهذا يعين أن االغتصاب ميكن أن 
يرتكب ضد رجل أو امرأة دون االقتصار على املرأة وحدها. وميتد تطبيق االغتصاب على كل األشخاص 
ليشمل أيًضا اجلاين الذي تزوج من الضحية املزعومة. وينص تعريف االغتصاب يف قوانني الكثري من 
الدول اخلارجة من الصراعات على أن الرجل ال ميكن حتميله املسؤولية اجلنائية عن اغتصاب زوجته. وقد 
مت استبعاد هذا الشرط االستثنائي تدرجييًّا من قوانني الدول اخلارجة من الصراعات وغريها من الدول اليت 

أصلحت قوانينها حول االغتصاب وهو غري موجود يف تعريف القانون اجلنائي النموذجي لالغتصاب.
ومن نقاط القوة األخرى يف تعريف االغتصاب الوارد يف القانون اجلنائي النموذجي ما يلي:

          االعتراف بأن االغتصاب ميكن أن ُيرتكب إما عن طريق اإلدخال من فتحة جسدية بواسطة عضو 
         جنسي أو عن طريق االعتداء من فتحة الشرج أو األعضاء التناسلية للشخص بواسطة أي شيء. 
       ويبتعد هذا اجلانب عن تعريفات االغتصاب اليت تركز فقط على االعتداء على عضو جنسي 

         واحد بعضو جنسي آخر.
        استخدام مصطلح االعتداء بداًل من مصطلح اإلدخال، الذي ُيستخدم يف بعض االختصاصات 
         القضائية. وقد رحب املندوبون باستخدام مصطلح االعتداء عند صياغة أركان اجلرائم ألنه أكثر   
         دقة من حيث تصوير جرمية االغتصاب من منظور الضحية بداًل من منظور مرتكب اجلرمية. كما 
         أنه مصطلح أكثر حيادية بني اجلنسني. وتنص احلاشية رقم 15 ألركان اجلرائم على أن »مفهوم  

         االعتداء قصد به أن يكون عامًّا مبا يكفي ليكون حمايًدا بني اجلنسني«.

،94 املادة  مبوجب  لالغتصاب.  املحلية  التعريفات  بعض  يف  املستخدم  القوة  تعريف  توسيع       
          ميكن ارتكاب االغتصاب عن طريق القوة أو التهديد باستعمال القوة أو اإلكراه ضد شخص غري
           قادر على إعطاء موافقة حقيقية. ومن اجلدير مالحظة أنه يف سياق الزناعات املسلحة )ذات الصلة 
        باملالحقة القضائية لالغتصاب باعتباره جرمية حرب(، وجدت املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا    
         )ICTR( أن اإلكراه قد يكون »متأصاًل« يف حال وجود األفراد العسكريني )املدعي العام ضد

         »أكاييسو«، القضية رقمITCTR-96 -4-T، احلكم الصادر يف 2 أيلول/ سبتمرب، 1998، 
         الفقرة 688(.

املادة 94-2: العقوبة
إلى  سنوات  بين خمس  ما  السجن  هو  االغتصاب  جريمة  في  به  المعمول  العقوبة  نطاق 

عشرين سنة. 

املادة 94
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املادة 95: االتصال اجلنسي واألفعال ذات الطابع 
اجلنسي مع األطفال ممن هم دون سن الرشد

املادة 95-1: تعريف اجلرمية
1.    يرتكب الشخص جريمة االتصال الجنسي واألفعال ذات الطابع الجنسي مع األطفال ممن  

      هم دون سن الرشد عندما:
      )أ(    يتصل جنسًيا مع شخص من الجنس نفسه أو من الجنس اآلخر دون سن ]اكتب 

             سن الرشد[ أو 
      )ب(   يقوم بفعل ذي طابع جنسي مع شخص من الجنس نفسه أو من الجنس اآلخر دون 

             سن ]اكتب سن الرشد[ أو يجبر شخًصا على أن يخضع لفعل ذي طبيعة جنسية.
في عليها  المنصوص  الجريمة  ويرتكب  عشرة  الثامنة  عن  سنه  تقل  الذي  الشخص     .2
استغالل  خالل  من  األفعال  هذه  ارتكب  إذا  فقط  جنائًيا  مسؤواًل  يكون   )1( الفقرة       

       عدم قدرة تقرير المصير الجنسي لشخص دون سن الرشد.

التعليق
تتضمن املادة 95 ركنني: االتصال اجلنسي مع شخص دون سن الرشد، واألفعال ذات الطابع اجلنسي 
مع شخص دون سن الرشد. وغالًبا ما تعرف اجلرمية األوىل باغتصاب من هم دون السن القانونية. وقد 
ُتركت سن الرشد فارغة يف املادة املذكورة أعاله، لتضعها الدولة املعنية. وختتلف سن الرشد من دولة إىل 
أخرى. غري أن متوسط سن الرشد استنادا إىل دراسة مسحية عاملية هو مخسة عشر أو ستة عشر عاًما. 

وينبغي أال تكون سن الرشد اليت حتددها الدولة منخفضة أكثر من الالزم.

الفقرة 2: إن الغرض من الفقرة 2 هو وضع استثناء للمادة )95( لتغطية احلاالت اليت يكون فيها الشخص 
حتت سن الثامنة عشرة وقام باالتصال اجلنسي مع شخص دون سن الرشد، وكذلك عندما ال ينطوي 
االتصال اجلنسي أو فعل آخر ذو طبيعة جنسية على أي استغالل لعدم القدرة على تقرير املصري اجلنسي 
لشخص دون سن الرشد. ويتوخى هذا االستثناء احلالة اليت يقرر فيها، على سبيل املثال، املراهقون الذين 
ا من بعضهم طوًعا وبالتراضي يقومون باالتصال اجلنسي أو يشاركون يف أعمال  هم يف أعمار ُمتقاربة جدًّ
ذات طابع جنسي مع بعضهم. لكن هذا االستثناء ال ينطبق على شخص بالغ وطفل صغري أو مراهق 

اشتركا يف اتصال جنسي أو غريه من األعمال ذات الطابع اجلنسي.
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املادة 95-2: العقوبة
نطاق العقوبة المعمول به في جريمة االتصال الجنسي أو أي فعل من األفعال ذات الطابع الجنسي 

مع طفل دون سن الرشد هو السجن ما بين ثالث سنوات إلى خمس عشرة سنة. 
 

املادة 96: االعتداء اجلنسي على شخص فاقد
 أهلية الدفاع )العقلية أو اجلسدية( عن نفسه 

المادة 96-1: تعريف الجريمة
يستطيع ال  لشخص  الجنسية  االستقاللية  على  الجنسي  االعتداء  جريمة  الشخص  يرتكب     .1
أو نفسه  عن  الدفاع  يستطيع  ال  شخص  مع  الجنسي  باالتصال  يقوم  عندما  نفسه  عن  الدفاع      
الخضوع ألي فعل ذي طابع  جنسي. أو  القيام  الدفاع عن نفسه على       يجبر شخًصا ال يستطيع 

2.    الشخص الذي ال يستطيع الدفاع عن نفسه هو الشخص الذي يعاني من مرض عقلي، أو 
      من اضطراب أو علة عقلية، مؤقتا أو دائما، أو من أي حالة أخرى يكون الشخص بسببها   

      غير قادر على إعطاء موافقة حقيقية.

التعليق
يستهدف هذا النص حماية األشخاص المعرضين للخطر الذين يعجزون عن إعطاء موافقة صادقة على 

االتصال الجنسي أو غيره من األفعال الجنسية.
  

املادة 96-2: العقوبة
نطاق العقوبة المعمول به في جريمة االعتداء الجنسي على شخص فاقد أهلية الدفاع )العقلية أو 

الجسدية( عن نفسه هو السجن ما بين ثالث سنوات إلى خمس عشرة سنة. 

املادة 95
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املادة 97: االعتداء اجلنسي يف حالة ما إذا
 كان الفاعل ممن هلم سلطة على الضحية 

املادة 97-1: تعريف اجلرمية
لهم سلطة على  الفاعل ممن  إذا كان  ما  الجنسي في حالة  االعتداء  الشخص جريمة  يرتكب 
الشخص عندما يدفع مرؤوسه، وهو شخص يعتمد عليه، أو شخص يمارس سلطة عليه، للقيام 
باالتصال الجنسي معه أو القيام أو الخضوع ألي فعل ذي طبيعة جنسية. والضحية يمكن أن 

يكون من الجنس نفسه أو من الجنس اآلخر.

التعليق
يستهدف هذا النص محاية األشخاص الذين هم يف وضع غري متساٍو مع الشخص الذي يدفعهم إىل القيام 
باتصال جنسي معه أو للخضوع ألي فعل جنسي. يف هذه احلالة، يكون فعل االتصال اجلنسي أو غريه 
من األفعال اجلنسية قد وقع بسبب سلطة املرتكب على الضحية. وقد يكون املرتكب شخًصا لديه سلطة 
يف مكان العمل أو يف مؤسسة تعليمية، أو يكون أحد أفراد األسرة ممن يعتمد الضحية عليه، أو أي شخص 

آخر يعتمد الضحية عليه )على سبيل املثال، مقدم للرعاية الطبية(.

املادة 97-2: العقوبة
نطاق العقوبة المعمول به في جريمة االعتداء الجنسي في حالة ما إذا كان الفاعل ممن لهم سلطة 

على الشخص هو السجن ما بين ثالث سنوات إلى خمس عشرة سنة. 

املادة 98: االسترقاق اجلنسي 

املادة 98-1: تعريف اجلرمية
يرتكب الشخص جريمة االسترقاق الجنسي عندما يمارس أيا من أو كل السلطات المترتبة على 
حق الملكية على شخص واحد أو أكثر، مثل شراء أو بيع أو إعارة أو مقايضة هذا الشخص أو 
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األشخاص، أو أن يفرض عليهم حرماًنا مماثاًل من الحرية تجعل هذا الشخص أو األشخاص 
يشاركون في واحد أو أكثر من األفعال ذات الطابع الجنسي.

التعليق
إن صياغة املادة )98( مأخوذة من أركان اجلرائم، املواد 7 )1( )ز( - 2، و 8 )2( )ب( )22( – 2،      
و8 )2( )هـ()6( -)2(. وال ينطبق التعريف الوارد يف أركان اجلرائم إال على االسترقاق اجلنسي يف سياق 
اجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب. ومع ذلك، فإن واضعي القانون اجلنائي النموذجي اعتربوا هذا 
التعريف مناسًبا الستخدامه يف تعريف قائم بذاته لالسترقاق اجلنسي. وقد مت التوصل إىل تعريف االسترقاق 
اجلنسي يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، شأنه شأن االغتصاب، بعد مفاوضات مكثفة بني 
ممثلني من دول حول العامل. وحقيقة أن التعريف مقبول عموًما من دول عديدة بداًل من اشتقاقه من 
نظام قانوين واحد بعينه جعله اخليار األوضح لتعريف االسترقاق اجلنسي يف القانون اجلنائي النموذجي. 
إن تعريف االسترقاق يف املادة 98 هو نفسه الوارد يف تعريف االسترقاق كجرمية ضد اإلنسانية يف 
املادة 7 )1()ج( من أركان اجلرائم. وتنص احلاشية 11 من النص يف أركان اجلرائم على أنه »من املفهوم 
أن هذا احلرمان من احلرية قد يشمل، يف بعض احلاالت، السخرة أو احلط من وضع الشخص إىل مرتبة 
العبودية، حبسب التعريف الوارد يف االتفاقية التكميلية إلبطال الرق والنخاسة والُنظم واملمارسات الشبيهة 
بالرق لعام 1956. ومن املفهوم أيًضا أن السلوك الوارد وصفه يف هذا الركن يشمل االجتار بالبشر، وخباصة 

النساء واألطفال. »وقد أعلنت املحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة ما يلي:
تشمل مؤشرات االسترقاق ركين السيطرة وامللكية، وتقييد أو السيطرة على استقاللية الفرد أو حريته 
يف االختيار أو حريته يف احلركة. وغالًبا، حتقيق بعض الكسب ملرتكب اجلرمية. وتكون موافقة الضحية 
أو إرادته احلرة غائبة. فهي غالًبا ما تصبح مستحيلة أو غري واردة، على سبيل املثال، باستخدام القوة 
أو بالتهديد باستخدام القوة أو غريها من أشكال اإلكراه. أو اخلوف من العنف، أو اخلداع أو الوعود 
الكاذبة، أو إساءة استخدام السلطة، أو املوقف الضعيف للضحية، أو االعتقال أو األسر، أو القهر 
النفسي، أو الظروف االجتماعية واالقتصادية. ومثة مؤشرات أخرى لالستعباد تشمل االستغالل أو 
السخرة أو اخلدمة أو العمل القسري أو اإلجباري، غالًبا دون أجر، وغالًبا بال ضرورة، ويشمل ذلك 

املشقة اجلسدية، واجلنس، والبغاء، واالجتار بالبشر.. والسيطرة على النشاط اجلنسي.
القضية رقم IT-96-23 وIT-96-23/1، احلكم  العام ضد »كوناراك« وآخرين،  املدعي  )انظر: 

الصادر يف 22 شباط/ فرباير،2001(.

املادة 98-2: العقوبة
نطاق العقوبة المعمول به في جريمة االسترقاق الجنسي هو السجن ما بين خمس سنوات إلى عشرين سنة. 

املادة 98
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املادة 99: اإلكراه على البغاء

املادة 99-1: تعريف اجلرمية
يرتكب الشخص جريمة اإلكراه على البغاء عندما: 

الطابع       )أ(   يجبر شخصا أو أكثر على المشاركة في واحد أو أكثر من األفعال ذات 
الخوف الناجمة عن  باإلكراه، كتلك  أو  باستعمالها  بالتهديد  أو  بالقوة  الجنسي.            
استخدام  إساءة  أو  النفسي،  االضطهاد  أو  االحتجاز،  أو  اإلكراه،  أو  العنف،  من            
                 السلطة، ضد هذا الشخص أو األشخاص أو أي شخص آخر، أو من خالل االستفادة

             من بيئة قاهرة أو عجز هذا الشخص أو األشخاص عن إعطاء موافقة حقيقية. 
       )ب(   يحصل أو يتوقع أن يحصل المرتكب أو أي شخص آخر على أموال أو فوائد أخرى

             مقابل أو لعالقة بأفعال ذات طابع جنسي.

 التعليق
 

إن صياغة املادة )99( مأخوذة من أركان اجلرائم، املواد 7 )1( )ز(- 3، و8 )2( )ب( )22( - 3، و8 
)2( )هـ( )6(-)3(. وال ينطبق التعريف الوارد يف أركان اجلرائم إال على اإلكراه على البغاء يف سياق 
اجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب. ومع ذلك، فإن واضعي القانون اجلنائي النموذجي اعتربوا هذا 
التعريف مناسًبا الستخدامه يف تعريف قائم بذاته لإلكراه على البغاء. وقد مت التوصل إىل تعريف اإلكراه 
مفاوضات  بعد  اجلنسي  واالسترقاق  االغتصاب  تعريف  مثل  متاًما  اجلرائم-  أركان  ضمن  البغاء  على 
مكثفة بني ممثلني من عدة دول حول العامل. وحقيقة أن التعريف مقبول عموًما من دول عديدة بداًل من 
اشتقاقه من نظام قانوين واحد بعينه جعلته اخليار األوضح لتعريف اإلكراه على البغاء يف القانون اجلنائي 
النموذجي. ويوجد بعض التداخالت بني املادة 99 واملادة 98 اخلاصة باالسترقاق اجلنسي. ففي بعض 
احلاالت، ميكن إجراء املالحقة القضائية مبوجب كلتا املادتني. وأوضح اخلرباء يف القوانني اخلاصة باجلرائم 
اجلنسية أن الضحايا عموًما يفضلون مصطلح االسترقاق اجلنسي كوصف دقيق للجرمية املرتكبة ضدهم 

بداًل من مصطلح يقترح صلة بالبغاء.

املادة 99-2: العقوبة
نطاق العقوبة المعمول به في جريمة اإلكراه على البغاء هو السجن ما بين خمس سنوات إلى عشرين سنة. 
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املادة 100: العنف اجلنسي

املادة 100-1: تعريف اجلرمية
يرتكب الشخص جريمة العنف الجنسي عندما: 

     )أ(   يرتكب عماًل ذا طبيعة جنسية ضد شخص أو أكثر أو يجعل هذا الشخص أو األشخاص  
               يشاركون في فعل ذي طبيعة جنسية.

العنف، من  الخوف  عن  الناجمة  كتلك  باإلكراه،  أو  باستعمالها  يهدد  أو  القوة  يستعمل  )ب(      
                 أو اإلكراه، أو االحتجاز، أو االضطهاد النفسي، أو إساءة استخدام السلطة، ضد هذا الشخص

                 أو األشخاص أو أي شخص آخر، أو من خالل االستفادة من بيئة قاهرة أو عجز هذا الشخص 
              أو األشخاص عن إعطاء موافقة حقيقية. 

التعليق
إن صياغة املادة )100( مأخوذة من أركان اجلرائم، املواد 7 )1( )ز(- 6، و8 )2( )ب( )22( - 6، 
و8 )2( )هـ( )6( - 6(. وال ينطبق التعريف الوارد يف أركان اجلرائم إال على العنف اجلنسي يف سياق 
جرائم اإلبادة اجلماعية، واجلرائم ضد اإلنسانية، وجرائم احلرب. ومع ذلك، فإن واضعي القانون اجلنائي 
النموذجي اعتربوا هذا التعريف مناسًبا الستخدامه يف تعريف قائم بذاته للعنف اجلنسي. وقد مت التوصل 
إىل تعريف العنف اجلنسي ضمن أركان اجلرائم، متاما مثل تعريف االغتصاب واالسترقاق اجلنسي واإلكراه 
على البغاء بعد مفاوضات مكثفة بني ممثلني من عدة دول حول العامل. وحقيقة أن التعريف مقبول عموًما 
من دول عديدة بداًل من اشتقاقه من نظام قانوين واحد بعينه جعلته اخليار األوضح لتعريف العنف اجلنسي 
يف القانون اجلنائي النموذجي. واملادة 100 هي نص تكميلي تتناول أعمال العنف اجلنسي اليت ال ميكن 

تصنيفها على أهنا اغتصاب أو استرقاق جنسي أو أي من اجلرائم األخرى الواردة يف القسم 3.
 

املادة 100-2: العقوبة
نطاق العقوبة المعمول به في جريمة العنف الجنسي هو السجن ما بين ثالث سنوات إلى خمس 

عشرة سنة. 

املادة 100
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القسم 4: اجلرائم املرتكبة 
ضد حقوق األشخاص

املادة 101: التعذيب

املادة 101-1: تعريف اجلرمية
يرتكب الشخص جريمة التعذيب عندما:

     )أ(   يوقع بقصد ألًما أو عذاًبا شديًدا، جسديًّا أو عقليًّا، بشخص تحت حراسته أو تحت 
           سيطرته.

    )ب(  وذلك ألغراض مثل الحصول منه، أو من شخص ثالث، على معلومات أو اعتراف،
             أو لمعاقبته على جريمة ارتكبها هو، أو شخص ثالث، أو يشتبه في ارتكابه، أو لترهيبه 
            أو إخضاعه، أو ترهيب أو إخضاع شخص ثالث، ألي سبب آخر على أساس التمييز 

           أًيا كان نوعه.

 التعليق
منها  الدولية،  االتفاقيات  من  كثري  حتميه  حق  هو  للتعذيب  التعرض  عدم  يف  الشخص  حق  إن 
والسياسية                         املدنية  باحلقوق  اخلاص  الدويل  والعهد   ،)5 )املادة  اإلنسان  حلقوق  العاملي  اإلعالن 
)املادة 7(، واالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان )املادة 5(، وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب                    
)املادة 5(، واتفاقية حقوق الطفل )املادة 37(. ويف سنة 1984، متت صياغة واعتماد اتفاقية األمم 
املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة. وتنص 
املادة 4 من االتفاقية على التزام أي دولة طرف فيها بضرورة »التأكد من أن كل أعمال التعذيب 

هي جرائم طبًقا لقانوهنا اجلنائي«.
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ويف املادة 1، تنص االتفاقية على تعريف للتعذيب استخدم كأساس لصياغة املادة 1.101 من 
أركان  ثالثة  توجد  املتحدة،  األمم  ميثاق  التعذيب يف  لتعريف  النموذجي. ووفًقا  اجلنائي  القانون 
أساسية للجرمية: )1( إيقاع »أمل أو عذاب شديد« )متت مناقشته أدناه(، )2( ولعدد من األغراض 
برضى من موظف  أو  مبوافقة  أو  بتحريض من  أدناه(، و)3(  مناقشتها  االتفاقية )متت  مدرجة يف 
عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفته الرمسية. والركنان األوالن من تعريف ميثاق األمم املتحدة 
للتعذيب واردان يف املادة 101. وخالفا لتعريف األمم املتحدة، ال تتطلب املادة 101 أن يكون موظٌف 
عمومي أو شخٌص مرتبٌط به قد ارتكب فعل التعذيب. وعلى هذا النحو يوسع التعريف نطاق جرمية 
التعذيب. ويف دولة أفسدها الصراع، وغالًبا يف الدول اخلارجة من الصراعات، ال يقتصر ارتكاب 
التعذيب على املوظفني العموميني لكن يرتكبه أيًضا عاملون غري مباشرين للدولة، وحركات حروب 
العصابات، واملجموعات شبه العسكرية، واجلماعات اإلجرامية املنظمة. وغالًبا ما يصعب العثور على 
دليل مادي على أن شخًصا ما عمل بتحريض من موظف عمومي أو مبوافقته أو برضاه. ولضمان 
احلماية الكاملة لألشخاص من التعذيب، تسري اجلرمية على اجلهة احلكومية وغري احلكومية حيث 

يكون الضحية »حتت حراسته أو حتت سيطرته«.
ومن املهم مالحظة أن التعذيب ميكن أن يكون إما جسدًيا أو عقلًيا. ومن املفاهيم اخلاطئة الشائعة 
أن التعذيب يشمل فقط أفعااًل جسدية. وتتوسع يف هذه النقطة املادة 2 من اتفاقية البلدان األمريكية 
أيًضا باستخدام  التعذيب يكون  أنه »جيب فهم أن  التعذيب واملعاقبة عليه، حيث تنص على  ملنع 
أساليب مع الشخص تستهدف طمس شخصية الضحية أو احلد من قدرته اجلسدية أو العقلية، حىت 
وإن كانت ال تسبب أملًا جسدًيا أو معاناة عقلية«. وال يتضمن تعريف التعذيب قائمة حمددة باألفعال 
اليت تعترب تعذيًبا، ألن مرتكبيه يصممون باستمرار أساليب جديدة للتعذيب. لذلك يستحيل حتديد 
النطاق الكامل ألفعال التعذيب. والكثري من التقنيات اجلديدة أكثر براعة، ويتم استخدامها أماًل يف 
اهلروب من تعريف أفعال التعذيب. ومن املهم كذلك مالحظة أن قائمة األغراض الواردة يف الفقرة 

)ب( ليست شاملة، وهو ما يتضح من استخدام عبارة »’ألغراض مثل«.
وتتطلب اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو 
الالإنسانية أو املهينة، إضافًة إىل معاقبة املرتكب األصلي لفعل التعذيب، أن يعاقب القانون اجلنائي 
املحلي كذلك األشخاص املتواطئني مع التعذيب أو املشاركني فيه. وتناول القانون اجلنائي النموذجي 
هذه املسألة يف القسم 11 من اجلزء العام. يلزم الرجوع إىل املواد 27-31 والتعليقات املرافقة هلا. 
كما تتطلب االتفاقية إثبات االختصاص القضائي اجلنائي، إذا اعتربت الدولة ذلك مناسًبا، عند 
ارتكاب جرمية التعذيب فوق أراضي الدولة أو على منت سفينة أو طائرة مسجلة فيها، حني يكون 
املتهم أو الضحية من مواطنيها )املادة 5(. وهي تنص كذلك على أنه جيوز للدولة تأكيد اختصاص 
القضاء العاملي بأفعال التعذيب. وتغطي املادة 4 من القانون اجلنائي النموذجي أسس االختصاص 
القضائي، اإللزامية واالختيارية، الواردة يف االتفاقية )»االختصاص القضائي اإلقليمي«( ويف املادة 
القضائي  القضائي خارج احلدود اإلقليمية للدولة«(، واملادة 6 )»االختصاص  5 )»االختصاص 

العاملي«(.
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عالوة على ذلك، تعلن اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة 
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وفًقا للمادة 2)3(، أن وجود أوامر بارتكاب التعذيب ال جيوز االحتجاج 
العليا«(، حيث مت النص بصورة  التعذيب. يلزم الرجوع إىل املادة 22 )»األوامر  به كمسوغ ألعمال 
واضحة على أن األوامر بالتعذيب غري مشروعة. وأخرًيا، تتضمن االتفاقية العديد من النصوص اإلجرائية 
األخرى، إضافة إىل النصوص املوضوعية، حول قضايا مثل التحقيق واملالحقة القضائية للتعذيب )املواد 
6 و7 و12(، وتسليم املتهمني إىل حكوماهتم )املادة 8(، واملساعدة القانونية املتبادلة )املادة 9(، وتدريب 
األفراد العاملني على إنفاذ القانون والعدالة اجلنائية )املادة 10(، واحلق يف الشكوى واملطالبة بالتعويض 
عن أعمال التعذيب )املواد 13 و14(، ومنع املعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة )املادة 16(، واستبعاد 
األدلة املنتزعة حتت التعذيب )املادة 15(. ويتناول القانون النموذجي لإلجراءات القانونية العديد من هذه 
االلتزامات. يلزم الرجوع إىل القسم 14، اجلزء 2 الذي يتناول تسليم املتهمني إىل حكوماهتم، وإىل الفصل 
14، اجلزء 1 الذي يتناول املساعدة القانونية املتبادلة، وإىل الفصل 11، اجلزء 3 الذي يتناول استبعاد األدلة 

املنتزعة حتت التعذيب.
بشأن  الفعالني  والتوثيق  التقصي  دليل  إىل  الرجوع  يلزم  التعذيب،  أعمال  بالتحقيق يف  يتعلق  فيما 
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة )بروتوكول اسطنبول(  العقوبة  التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو 
ومناهضة التعذيب: دليل للقضاة واملدعني العامني، الصادر عن مركز حقوق اإلنسان، جامعة إسيكس. 
يلزم الرجوع كذلك، على حنو أعم، إىل املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعين بالتعذيب وجلنة األمم املتحدة 
ملناهضة التعذيب. ومن األعمال ذات الصلة كذلك عمل اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة 
الالإنسانية أو املهينة )CPT(، اليت أنشئت مبوجب االتفاقية األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة 
الالإنسانية أو املهينة. لقد قامت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب بنشر تقرير عنوانه معايري اللجنة األوروبية 
ملنع التعذيب: أقسام »جوهرية« من التقارير العامة للجنة األوروبية ملنع التعذيب، يتضمن توجيًها مساعًدا 

حول منع التعذيب.
وميكن ارتكاب أفعال التعذيب كجزء من جرائم اإلبادة اجلماعية، واجلرائم ضد اإلنسانية، وجرائم 

احلرب. يلزم الرجوع إىل املواد 86-88 من القانون اجلنائي النموذجي والتعليقات املرافقة هلا.

املادة 101-2: العقوبة
نطاق العقوبة المعمول به لجريمة التعذيب هو السجن من خمس إلى عشرين سنة.
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املادة 102: االجتار بالبشر

املادة 102-1: تعريف اجلرمية
1.    يرتكب الشخص جريمة االتجار بالبشر حين يقوم، بغرض االستغالل بـ:

      )أ(     تجنيد أشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم.
      )ب(   عن طريق:

من آخر  شكل  بأي  أو  القوة  باستخدام  أو  القوة  باستخدام  التهديد      )1(          
                        أشكال اإلكراه.

              )2(      االختطاف.
              )3(      االحتيال.
              )4(      الخداع.

              )5(      إساءة استخدام السلطة أو إساءة استخدام حالة الضعف. أو
شخص  موافقة  على  للحصول  فوائد  أو  مدفوعات  تسلم  أو  إعطاء     )6(          

                        مسيطر على  شخص آخر.
2.    يشمل االستغالل، كحد أدنى، استغالل اآلخرين أو استغاللهم في أعمال البغاء أو غير

     ذلك من أشكال االستغالل الجنسي، أو العمل أو الخدمات القسرية، أو االسترقاق أو   
       الممارسات المماثلة لالسترقاق، أو العبودية، أو نزع األعضاء.

3.   ال اعتبار لموافقة ضحية االتجار بالبشر على قصد االستغالل في حال استخدام أي من  
       الوسائل الموضحة في الفقرة 1)ب(.

4.    يعتبر تجنيد طفل أو نقله أو ترحيله أو إيواؤه أو تسلمه بغرض االستغالل اتجاًرا بالبشر،  
      حتى وإن لم يشمل الفعل أيا من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة 1)ب(.

التعليق
بسبب الغياب املعتاد لنظام عدالة جنائية ذي فاعلية يف الدول اخلارجة من الصراعات، غالًبا ما تعمل 
أركان اجلرمية املنظمة حبصانة. واالجتار بالبشر من أسرع األنشطة اإلجرامية منوًّا يف الدول اخلارجة من 
الصراعات. فمن سرياليون إىل كوسوفو والبوسنة واهلرسك إىل ليبرييا، واجهت السلطات املحلية والدولية 
مشكالت ضخمة لالجتار بالبشر. ووفًقا لتقرير االجتار بالبشر وإدارة عمليات حفظ السالم التابعة لألمم 
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املتحدة: ورقة عن سياسة إدارة عمليات حفظ السالم )DPKO( )آذار/ مارس 2004( فإن »االجتار 
بالبشر ظاهرة مدمرة تصيب كثرًيا من البيئات اخلارجة من الصراعات ومن شأهنا أن تعيق بصورة خطرية 
عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة وغريها من أهداف األمم املتحدة يف البلدان املضيفة« )الفقرة 
3(. كما أهنا تنتهك الكثري من حقوق اإلنسان األساسية للضحايا، منها احلق يف التحرر من االسترقاق، 
والتحرر من التعذيب، والتحرر من املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واحلق يف احلرية، وذلك على 

سبيل املثال ال احلصر.
ويف الغالب، تكمن الصعوبة الرئيسية يف معاجلة مشكلة هذه اجلرمية واسعة االنتشار يف الدول اخلارجة 
من الصراعات يف حقيقة قدم القانون املحلي وعدم احتوائه على جرمية االجتار بالبشر. وقد ختضع أفعال 
كثرية ترتكب أثناء عملية االجتار بالبشر )مثل االختطاف أو االعتداء( للجرائم املختلفة املوجودة فعاًل يف 
القوانني املحلية. ومع ذلك، فإن الفعل اإلجرامي لالجتار بالبشر مل جيّرم بصفة عامة. وفضاًل عن إضافة 
اجلرمية املوضوعية لالجتار بالبشر إىل القانون املحلي، يلزم كذلك وضع أحكام أخرى ملحاربة االجتار 
والتحقيق فيه وللتعامل مع ضحايا االجتار بالبشر، كما يناقش أدناه. وتركز الكثري من االهتمام يف كثري 
بالبشر، ومن ذلك تبين قوانني تطبق األحكام  الصراعات على مشكلة االجتار  الدول اخلارجة من  من 

املوضوعية واإلجرائية الالزمة للتحقيق يف هذه اجلرمية ومالحقتها قضائيًّا. 
يف كوسوفو، يف أعقاب الصراع، أصدرت بعثة األمم املتحدة يف كوسوفو )UNMIK( الئحة رقم 
2001/4 بشأن حظر االجتار بالبشر يف كوسوفو. وأدخلت هذه الالئحة نُصوصًا موضوعية وإجرائية ترمي 
إىل معاجلة مشكلة االجتار بالبشر. وقامت بعثة األمم املتحدة يف كوسوفو )UNMIK( كذلك بإنشاء 
مخس وحدات إقليمية من الشرطة اخلاصة ملكافحة االجتار بالبشر، فضاًل عن إنشاء وحدة الدفاع عن 
الضحايا ومساعدهتم لتنسيق سياسة ملساعدة ضحايا االجتار بالبشر. ويف البوسنة واهلرسك، قامت بعثة األمم 
املتحدة يف البوسنة بالتعاون مع مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان بإنشاء الربنامج اخلاص بعمليات 
االجتار بالبشر)STOP(. وجرت مناقشة الربنامج اخلاص بعمليات االجتار بالبشر مبزيد من التفصيل يف 
دراسة »املرأة والسالم واألمن«، وهي دراسة رفعها إىل جملس األمن األمني العام لألمم املتحدة عام 2000.

وكان هناك عدد من االتفاقيات اإلقليمية حول االجتار بالبشر، منها اتفاقية البلدان األمريكية بشأن 
املتعلقة مبنع ومكافحة االجتار  للتعاون اإلقليمي  الدويل باألحداث، واتفاقية رابطة جنوب آسيا  االجتار 
بالنساء واألطفال ألغراض البغاء. عالوة على ذلك، ينص بروتوكول حقوق املرأة يف أفريقيا امللحق بامليثاق 
األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، املادة 4)2()ز(، على منع االجتار بالنساء وإدانته ومقاضاته. وتناولت 
وثائق كثرية أخرى جوانب أخرى لالجتار بالبشر، مثل االسترقاق، أو العمل القسري، أو االسترقاق 
لغرض االستغالل اجلنسي. وتوجد قائمة كاملة على صفحة 262 من الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم 

املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا.
ورد أول تعريف متفق عليه دولًيا لالجتار بالبشر يف بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، 
الوطنية. ويهدف  املنظمة عرب  املتحدة ملكافحة اجلرمية  باتفاقية األمم  امللحق  النساء واألطفال،  وخباصة 
الربوتوكول إىل منع االجتار بالبشر ومكافحته، ومحاية ضحايا االجتار ودعمهم، وتعزيز سبل التعاون بني 
الدول األعضاء يف الربوتوكول )املادة 2(. وال يقتصر الربوتوكول على األحكام اخلاصة بتجرمي االجتار 
بالبشر )املادة 5(، والتدابري اإلجرائية الالزمة للتحقيق يف االجتار بالبشر ومقاضاته، لكنه يتضمن كذلك 
نصوًصا خاصة حبماية ضحايا االجتار بالبشر )الفصل 2(، ومنع االجتار، والتعاون بني الدول، وتدابري أخرى 

اجلزء اخلاص، القسم 4    



243

)الفصل 3(. وفضاًل عن هذه االلتزامات، ووفًقا للمادة 1 من الربوتوكول، تسري األحكام الواردة يف 
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ما مل ينص على خالف ذلك يف الربوتوكول. 

لذلك يلزم الرجوع إىل التعليق املرافق للمادة 136 الذي يناقش االلتزامات ذات الصلة طبًقا لالتفاقية. 
وجتدر مالحظة األمهية اخلاصة إلضافتني يف القانون اجلنائي املحلي، موضحتني يف اتفاقية األمم املتحدة 
ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، بالنسبة إىل التحقيق يف قضايا االجتار بالبشر ومقاضاهتا. أواًل، إن 
تدابري محاية الشهود كما ترد يف الفصل 8، اجلزء 4، القسم 1 من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية 
)ومرجعه املادة 24 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية( هلا أمهية حيوية لضمان 
سالمة ضحايا االجتار بالبشر الذين يدلون بشهاداهتم يف املحكمة. وغالًبا ما يستحيل إقناع ضحية جلرمية 
االجتار بالبشر بالشهادة دون ضمان للسالمة واحلماية. يلزم الرجوع إىل األقسام ذات الصلة من القانون 
النموذجي لإلجراءات اجلنائية والتعليقات املرافقة هلا. وثانًيا، إضافة إجراءات املراقبة السرية كأداة مهمة 
)اليت تتناوهلا املادة 20 من االتفاقية( للتحقيق يف جرمية االجتار بالبشر، كما هو احلال مع األنشطة اإلجرامية 

املنظمة األخرى. 
إن إجراء مناقشة كاملة لكل االلتزامات طبًقا لالتفاقية والربوتوكول امللحق هبا هو خارج إطار 
هذا التعليق. يلزم الرجوع إىل الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب 
الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا. ويلزم كذلك الرجوع إىل امللحوظات التفسريية للوثائق الرمسية 
)األعمال التحضريية( لعملية التفاوض حول اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 
والتوجيهات  واملبادئ   )A/55/383/Add.1 رقم  املتحدة  األمم  )وثيقة  هبا  امللحقة  والربوتوكوالت 
املوصي هبا حول حقوق اإلنسان واالجتار بالبشر: تقرير املفوض السامي لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان 
إىل املجلس االقتصادي واالجتماعي )وثيقة األمم املتحدة رقم E/2002/68/Add.1(. وقامت املبادرة 
املتعلقة بقوانني وسط وشرق أوروبا )CEELI( بنشر أداة تقييم االجتار بالبشر ومقدمة أداة تقييم حقوق 
النساء  بالبشر، وخباصة  قائمة على أساس بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار  تقييم  أداة  اإلنسان: 
املجموعة  قامت  الوطنية، كما  املنظمة عرب  املتحدة ملكافحة اجلرمية  األمم  باتفاقية  امللحق  واألطفال، 
الدولية لقانون حقوق اإلنسان بنشر الدليل املفسر لربوتوكول األمم املتحدة الكامل اخلاص باالجتار 
بالبشر. لالطالع على مناقشة لالجتار بالبشر يف إطار عمليات السالم وسياسة األمم املتحدة الراهنة، 
يلزم الرجوع إىل االجتار بالبشر وعمليات األمم املتحدة حلفظ السالم: ورقه عن سياسة إدارة عمليات 

حفظ السالم )آذار/ مارس 2004(.

الفقرة 1: جاءت صياغة الفقرة 1 من املادة 3)أ( من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار بالبشر، 
وخباصة النساء واألطفال، امللحق باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية. والدليل 
التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا 
)صفحة 268( يقسم جرمية االجتار بالبشر إىل ثالثة أركان تتكون منها: )1( الفعل )جتنيد أشخاص 
أو نقلهم أو ترحيلهم أو إيواؤهم أو تسلمهم(، )2( والوسائل )التهديد باستخدام القوة، أو استخدام 
القوة، أو أي شكل آخر من أشكال اإلكراه أو االختطاف أو االحتيال أو اخلداع أو إساءة استخدام 
السلطة أو إساءة استخدام حالة ضعف، أو إعطاء أو تسلم مدفوعات أو فوائد للحصول على موافقة 
الشخص املسيطر على شخص آخر(، و)3( الغرض )االستغالل(. وينص الدليل التشريعي، يف صفحة 
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268، على أن الدول األعضاء يف االتفاقية ملتزمة »بتجرمي االجتار بالبشر بوصفه جمموعة من األركان 
املكونة له وليس جترمي األركان ذاهتا«. وهذا يعين أنه يتعني على الدولة تطبيق تعريف االجتار الوارد 

يف املادة 3)أ( من الربوتوكول.
 )CEELI( وتتضمن مقدمة أداة تقييم حقوق اإلنسان للمبادرة املتعلقة بقوانني وسط وشرق أوروبا
مناقشة بالغة التفصيل حول املعىن الدقيق لفعل االجتار ووسائله وأغراضه، بالرجوع إىل القوانني املحلية 
للدول املختلفة للوقوف على كيفية تفسريها ألحكام الربوتوكول )انظر الصفحات 31-44(. واملناقشة 
الكاملة هلذا املوضوع تتجاوز نطاق هذا التعليق، ويلزم الرجوع إىل املورد القيم الذي ذكر للتو، إضافة إىل 
الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا.
وتتطلب املادة 5 من الربوتوكول جترمي الشروع يف ارتكاب جرائم االجتار بالبشر أو املشاركة فيها 
كشريك وتنظيم االجتار بالبشر أو توجيهه. وهذه االلتزامات مغطاة يف املواد 27 و29 و31 من القانون 

اجلنائي النموذجي. يلزم الرجوع إىل املواد ذات الصلة والتعليقات املرافقة هلا.

الفقرة 2: تأيت صياغة الفقرة 2 من املادة 3)أ( من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، 
وخباصة النساء واألطفال، امللحق باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية. وجتدر مالحظة 
أن هذه القائمة توضيحية وليست شاملة. إن أغراضا استغاللية أخرى، مثل استخدام الضحايا يف الزناعات 
املسلحة أو يف الصناعة املتعلقة باملواد اإلباحية- توجد أمثلة يف أداة تقييم االجتار بالبشر للمبادرة املتعلقة 
بقوانني وسط وشرق أوروبا )CEELI( )صفحة 39(- قد تستويف أيًضا الركن األساسي لالستغالل يف 
جرمية االجتار بالبشر. وتوفر أداة االجتار للمبادرة املتعلقة بقوانني وسط وشرق أوروبا )CEELI( أوصاًفا 

وتعريفات مفيدة ألمناط االستغالل املذكورة يف الفقرة 2 )انظر الصفحات 38–44(.

الفقرة 3: من املعتاد أن املتهم بارتكاب اجلرمية ميكنه استخدام موافقة الضحية كدفاع عن جرمية االجتار 
بالبشر. ويف مثل هذه احلاالت، تقوم املحكمة بتقدير ما إذا كانت هذه املوافقة صادقة وعن وعي أم ال. 
فعلى سبيل املثال، إذا وافق شخص مدرك لكل الظروف الواقعية موافقة كاملة على أن يتم جتنيده أو نقله 
أو ترحيله أو إيواؤه )وهي الوسائل املنصوص عليها يف الفقرة 1( لغرض استغاليل واضح مثل البغاء، فإن 
هذه احلالة ال تكون اجتاًرا بالبشر. وعوًضا عن ذلك، قد خيضع الشخص أو األشخاص الذين قاموا بنقل 
الشخص من دولة إىل أخرى لتهمة هتريب املهاجرين وفًقا للمادة 137. إال إنه يف حال استخدام أي من 
الوسائل املذكورة يف الفقرة 1)ب(، فإنه ال ميكن وصف موافقة الضحية بأهنا موافقة صادقة. وبإضافة 
الفقرة 3، مت قطع الطريق على إمكانية أن يثري املتهم موافقة الضحية كدفاع عند استخدام أي وسيلة من 

وسائل االستغالل. ومن املهم أن تضاف هذه الفقرة مرفقة باجلرمية املوضوعية لالجتار بالبشر.

الفقرة 4: يف حال ما اشتملت جرمية االجتار على طفل، أي شخص دون سن الثامنة عشرة، فإن موضوع 
ا أن تكون أو ال تكون الوسائل املذكورة يف الفقرة  املوافقة يصبح غري ذي صلة متاًما. لذلك، ال يعود مهمًّ
1 قد استخدمت أم مل تستخدم، حيث إنه ال توجد أي ظروف يستطيع أي طفل فيها املوافقة على أن يتم 
جتنيده أو نقله أو ترحيله أو إيواؤه لغرض استغاليل واضح مثل البغاء. وبناء عليه، سوف حيتاج املدعي 

اجلزء اخلاص، القسم 4    



245

العام فقط إىل إثبات أن النقل أو الترحيل أو اإليواء أو التسلم إمنا كان بغرض االستغالل. وانتقدت أداة 
تقييم االجتار للمبادرة املتعلقة بقوانني وسط وشرق أوروبا )CEELI( الربوتوكول ألنه مل يعاجل معاجلة 
مناسبة حقوق األطفال من ضحايا االجتار )انظر الصفحات 45-46(. إن املبادئ والتوجيهات املوصى هبا 
حول حقوق اإلنسان واالجتار بالبشر: تقرير املفوض السامي لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان إىل املجلس 
االقتصادي واالجتماعي )وثيقة األمم املتحدة رقم  E/2002 /68/Add.1( تتضمن عدًدا من االقتراحات 
القيمة حول كيفية حتقيق ذلك وجيب أن ترجع إليها أي دولة تسعى إىل وضع قانون حول االجتار بالبشر.

املادة 102-2: العقوبة
نطاق العقوبة المعمول به لجريمة االتجار بالبشر هو السجن من ثالث إلى خمس عشرة سنة.

املادة 103: ترسيخ االسترقاق واألوضاع 
الشبيهة باالسترقاق والعمل القسري

املادة 103-1: تعريف اجلرمية
يرتكب الشخص جريمة فرض االسترقاق واألوضاع الشبيهة باالسترقاق والعمل القسري، في 

حال قيامه، بقصد فرض االسترقاق واألوضاع الشبيهة باالسترقاق والعمل القسري بـ: 
)أ( وضع أو حيازة أو االحتفاظ أو شراء أو بيع أو تسليم أو إيصال شخص إلى االسترقاق أو 

أوضاع شبيهة باالسترقاق أو العمل القسري.
)ب( التوسط في شراء شخص آخر أو بيعه أو تسليمه إلى االسترقاق أو أوضاع شبيهة باالسترقاق 

أو العمل القسري.
)ج( يحث شخص ما على بيع حريته لالسترقاق أو أوضاع شبيهة باالسترقاق أو العمل القسري.

التعليق
ترتبط جرمية فرض االسترقاق أو أوضاع شبيهة باالسترقاق أو العمل القسري وفًقا للمادة 103 يف بعض 
النواحي جبرمية االجتار بالبشر وفًقا للمادة 102، حيث إن االجتار قد يشمل استغالل الشخص من خالل 
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االسترقاق وممارسات أشبه باالسترقاق والعمل القسري. لقد كان االسترقاق هو قضية حقوق اإلنسان 
األوىل اليت تثري قلقا دوليا. وقد مت إبرام أول اتفاقية دولية معنية باالسترقاق يف عهد عصبة األمم )اهليئة 
األممية السابقة لألمم املتحدة( وهي اتفاقية الرق لعام 1926، وتلتها يف سنة 1949 اتفاقية قمع االجتار 
عام 1926 يف سنة 1956(.  تكميلية التفاقية  اتفاقية  الغري. )ومتت صياغة  بغاء  واستغالل  باألشخاص 
ويظل الرق مشكلة يف املجتمع املعاصر. وتعّرف املادة 1)1( من اتفاقية عام 1926 االسترقاق بأنه »وضع 
أو حالة شخص متارس عليه بعض أو كل السلطات املرتبطة حبق التملك«. وتوجد العديد من األمثلة 
على األوضاع الشبيهة باالسترقاق، منها العمل مقابل سداد الديون، ورقيق األرض، والزواج القسري، 
وبيع األطفال، وتعاجل بعض هذه احلاالت املادة 1 من االتفاقية التكميلية لعام 1956 التفاقية سنة 1926. 
الشبيهة  لقد حبثت جمموعة عمل األمم املتحدة حول األشكال املعاصرة لالسترقاق األوضاع األخرى 
باالسترقاق، مثل عمالة األطفال )اليت يشملها كذلك تعريف العمل القسري( والتجنيد اإلجباري لألطفال 
يف الزناعات املسلحة. والعمل القسري معرف يف املادة 2 )1( من اتفاقية العمل القسري رقم 29 الصادرة 
عن منظمة العمل الدولية، بأنه »كل عمل أو خدمة منتزعة من شخص ما حتت التهديد بأي عقوبة مل 

يتقدم هلا الشخص املذكور طوًعا«.
وفًقا للمادة 103، تعاقب جمموعة منوعة من األفعال والفاعلني املختلفني املشاركني يف إخضاع 
شخص لالسترقاق أو للممارسات شبيهة باالسترقاق أو العمل القسري أو إبقاء الشخص يف 
هذه األوضاع. وخالًفا ملا تنص عليه املادة 102 أعاله، ال توجد حاجة إلثبات استخدام وسائل 
غري مشروعة يف إخضاع شخص أو حثه على االسترقاق أو على ممارسات أشبه باالسترقاق أو 

العمل القسري. 
لالطالع على مناقشة أكثر تفصياًل حول أمور تتعلق باالسترقاق، ومنها منعه والوسائل األخرى ملعاجلة 
مشكلته، يلزم الرجوع إىل عمل الفريق العامل لألمم املتحدة املعين بأشكال الرق )االسترقاق( املعاصرة. 
ومن املهم مالحظة أنه حىت تتم إدانة شخص باالسترقاق، يلزم إثبات القصد بفرض االسترقاق أو 
أوضاع شبيهة باالسترقاق أو العمل القسري. على سبيل املثال، إذا قام سائق سيارة أجرة دون علم منه 
بتوصيل شخص ما إىل موضع استرقاق، ال ميكن إدانته بارتكاب اجلرمية إال إذا كان لديه القصد الالزم 

لفرض االسترقاق أو أوضاع شبيهة باالسترقاق أو العمل القسري.

املادة 103-2: العقوبة
نطاق العقوبة المعمول به لجريمة فرض االسترقاق أو أوضاع شبيهة باالسترقاق أو العمل القسري 

هو السجن لمدة تتراوح من ثالث إلى خمس عشرة سنة.
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 املادة 104: االختفاء القسري

املادة 104-1: تعريف اجلرمية
يرتكب الشخص جريمة االختفاء القسري عندما يحرم شخصا آخر من حريته بأي شكل كان وأًيا 
كان السبب، وذلك عن طريق عمالء للدولة أو من قبل أشخاص أو مجموعات من األشخاص 
يعملون بتفويض من الدولة أو بدعمها أو بموافقتها، يعقبه غياب المعلومات عن الشخص المختفي 
أو رفض اإلقرار بحرمانه من حريته أو بأية معلومات أخرى أو إخفاء مصيره أو مكان تواجده.

التعليق
وكما هو املألوف، يشمل االختفاء القسري قيام موظف يف الدولة )مثل ضابط شرطة أو أحد أفراد القوات 
املسلحة( بإخراج شخص من مزنله أو من أي موقع آخر دون أي مذكرة اعتقال ودون أي إخطار باملكان 
الذي سيتم احتجازه فيه، وال يشاهد الشخص بعد ذلك أبًدا من أسرته. ويف كثري من احلاالت، ُيعّذب 

ضحية االختفاء القسري مث ُيقتل، ويتم التخلص من جثته دون علم عائلته. 
ينتهك االختفاء القسري حقوًقا فردية متنوعة للضحية ــــ مثل احلق يف احلياة، واحلق يف احلماية من 
التعذيب أو من املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واحلق يف احلرية واألمن، واحلق يف 
االعتراف به كشخص أمام القانون ــــ فضال عن حقوق عائلة الضحية يف جمال احلقوق االقتصادية )مثل 
حرمان عائلة ليس فقط من أحد أعضائها بل من معيلها الرئيسي أيًضا(. وكما جاء يف التقرير املقدم من 
السيد مانفريد نواك، اخلبري املستقل املكلف بفحص إطار العمل الدويل احلايل للحقوق اجلنائية واإلنسانية 
اخلاصة حبماية األشخاص من االختفاء القسري أو غري الطوعي، عمال بالفقرة 11 من قرار اللجنة رقم 
2001/ 46 )وثيقة األمم املتحدة رقم E/CN.4/2002/71، بتاريخ 8 كانون الثاين/ يناير 2001، الفقرة 
ا وتراكمي حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين«. وحاالت  70(: فإن »االختفاء القسري هو انتهاك معقد جدًّ
االختفاء هي اآلن ظاهرة عاملية وغالًبا ما تقع يف الدول اليت تعاين من الزناعات املسلحة الداخلية. وكثري 
من األفراد يف الدول اخلارجة من الصراعات هم ضحايا لالختفاء القسري، حيث مت »إخفاء« ذويهم على 
أيدي موظفي نظام سابق. ويف دول أخرى، ما زال االختفاء القسري يستخدم كوسيلة للقمع السياسي.
ويتناول عدد من االتفاقيات الدولية ظاهرة االختفاء القسري، منها اتفاقية البلدان األمريكية املتعلقة 
حباالت االختفاء القسري لألشخاص، وإعالن األمم املتحدة حول محاية مجيع األشخاص من االختفاء 
القسري، واتفاقية األمم املتحدة الدولية بشأن محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري. وصياغة املادة 
الدولية بشأن محاية مجيع األشخاص من االختفاء  املتحدة  اتفاقية األمم  املادة 1 من  104 مأخوذة من 
ا بالصياغة الواردة يف اتفاقية البلدان األمريكية املتعلقة حباالت االختفاء القسري  القسري، وهي شبيهة جدًّ
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لألشخاص. ووفًقا للمادة 7 من ميثاق األمم املتحدة، جيب على الدولة تبين اإلجراءات التشريعية الالزمة 
لتعريف االختفاء القسري كجرمية مستقلة. وحىت يتم االمتثال لاللتزام الوارد يف االتفاقية، ال يكفي أن 
تعتمد الدولة على النصوص القانونية املوجودة سابًقا حول احلرمان من احلرية، والتعذيب، والترهيب، 

والعنف املفرط، وما إىل ذلك. فاالختفاء القسري جيب أن يكون جرمية مستقلة. 
إضافة إىل املتطلب املوضوعي إلدخال جرمية االختفاء القسري، فإن اتفاقية األمم املتحدة الدولية بشأن 
محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري َتحتوي على العديد من املتطلبات اإلجرائية اليت ُتلزم الدولة 
النظر فيها من أجل خلق إطار عمل كامل للحماية من االختفاء القسري. ومن أكثر اآلليات فائدة يف محاية 
األشخاص من إمكانية االختفاء القسري هي آلية أمر اإلحضار )Habeas Corpus(، اليت ميكن بواسطتها 
ألي شخص تقدمي التماس إىل املحكمة يف حال احتجاز شخص آخر على حنو غري مشروع. يلزم الرجوع 
إىل الفصل 15 من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية. كما أن النصوص اإلجرائية اخلاصة بالتوقيف 

هلا أمهية كبرية يف حماربة االختفاء القسري. يلزم الرجوع يف هذا الشأن إىل قانون التوقيف النموذجي.
وجرمية االختفاء القسري معترف هبا أيًضا كجرمية دولية، وحتديًدا كجرمية ضد اإلنسانية ــــ انظر 
املادة 7)1()ط( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية واملادة 3 من االتفاقية الدولية بشأن محاية 
مجيع األشخاص من االختفاء القسري. يلزم الرجوع كذلك إىل املادة 87 من القانون اجلنائي النموذجي 

والتعليق املرافق هلا.

املادة 104-2: العقوبة
نطاق العقوبة المعمول به لجريمة االختفاء القسري هو السجن من ثالث إلى خمس عشرة سنة.

املادة 105: العنف األسري

املادة 105-1: تعريف اجلرمية
1.    يرتكب الشخص جريمة العنف األسري حين يرتكب أيًّا من الجرائم التالية ضد شخص 

      تربطه به عالقة أسرية:
      )أ(    االغتصاب كما هو معرف في المادة 94.

     )ب(  االتصال الجنسي أو أفعال ذات طبيعة جنسية مع طفل لم يبلغ سن الرشد كما هو 
             معرف في المادة 95.

نفسه  الجسدية( عن  أو  )العقلية  الدفاع  أهلية  فاقد  الجنسي على شخص  االعتداء       )ج(  
             كما هو معرف في المادة 96.
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      )د(    االعتداء الجنسي عن طريق إساءة استخدام السلطة كما هو معرف في المادة 97.
      )هـ(   االسترقاق الجنسي كما هو معرف في المادة 98.
      )و(   اإلكراه على البغاء كما هي معرفة في المادة 99.
      )ز(    العنف الجنسي كما هو معرف في المادة 100.

      )ح(   االعتداء كما هو معرف في المادة 90.
      )ط(   االعتداء المسبب للضرر كما هو معرف في المادة 91.

      )ي(   االعتداء المسبب للضرر الجسيم كما هو معرف في المادة 92.
     )ك(   التهديد بالقتل أو التسبب في أذى خطير كما هو معرف في المادة 93. 

      )ل(   االختطاف كما هو معرف في المادة 106.
      )م(    الحرمان غير المشروع من الحرية كما هو معرف في المادة 107.

     )ن(   ترسيخ االسترقاق أو أوضاع شبيهة باالسترقاق أو العمل القسري كما هو معرف
             في المادة 103.

     )س(  الحريق العمد كما هو معرف في المادة 131. و
     )ع(   اإلتالف العمدي كما هو معرف في المادة 133.

2.   ألغراض المادة 105، العالقة األسرية تعني عالقة بين:
     )أ(     زوج وزوجة أو زوج وزوجة سابقين.

     )ب(   رجل وامرأة يقيمان مًعا دون زواج.
     )ج(   صديق وصديقته.

     )د(    شخصين مرتبطين بالنسب أو صلة قربى أو بالتبني أو بالوصاية.
     )هـ(   شخص وعامل في منزله.

التعليق
 

الفقرة 1: يف املسودات األوىل للقانون اجلنائي النموذجي، مت تناول العنف األسري إىل حد كبري كما 
كان يف كثري من القوانني اجلنائية املحلية ـــ كعامل مشدد لعقوبات جرائم حمددة. ونتيجة لذلك، إذا ما 
مت ارتكاب اجلرائم املحددة املبينة يف الفقرة 1)أ( يف سياق عالقة أسرية كما هي معرفة يف الفقرة 2، فإنه 
ميكن زيادة نطاق العقوبة املعمول به للجرمية املعنية. وبينما كان هناك اتفاق بني املؤلفني واخلرباء الذين 
متت استشارهتم أثناء عملية تدقيق القانون اجلنائي النموذجي على أن ارتكاب جرمية ضد ضحية تربطه 
ا، كما يستحق زيادة نطاق العقوبة املعمول به للجرمية  مع املرتكب عالقة أسرية يستحق اهتماًما خاصًّ
األساسية املرتكبة، فقد كان هناك الكثري من اجلدل حول ما إذا كان جيب أو ال جيب على القانون اجلنائي 
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النموذجي معاملة العنف األسري كعامل مشدد أو يلزم تضمني القانون تعريفا منفصال للعنف األسري. 
وكتسوية، مت االتفاق على وجوب مشل العنف األسري يف نصٍّ منفصل، بينما جيب حتديد نطاقات العقوبة 
املعمول هبا بالرجوع إىل نطاقات العقوبة املعمول هبا جلرائم العنف األسري األصلية، أو األساسية، ـــ أي، 

تلك اجلرائم املنصوص عليها يف الفقرة 1 من هذه املادة.
 ويوجد عدد من األسباب لألخذ بالعنف األسري كجرمية منفصلة يف القانون اجلنائي النموذجي. أواًل، 
ا هبا، سعى املؤلفون إىل التأكيد على ضرورة معاجلة  ا مستقال خاصًّ بإعطائهم جرمية العنف األسري نصًّ
هذه القضية معاجلة مالئمة يف الدول اخلارجة من الصراعات. لقد عانت الكثري من الدول اخلارجة من 
الصراعات من ارتفاع كبري يف العنف األسري يف أعقاب الصراع. ففي تيمور الشرقية، على سبيل املثال، 
ذكرت التقارير أن العنف األسري كان هو اجلرمية املرتكبة األوسع انتشاًرا عام 2000، أي بعد مرور عام 
واحد على توقف الصراع. وهذا املستوى املرتفع للعنف األسري رمبا كان مدفوًعا بعدة عوامل خمتلفة، 
منها ارتفاع حاالت االضطراب الناتج عن ضغوط ما بعد الصدمة يف أوساط املحاربني السابقني، والبطالة 
املرتفعة، وانتشار اإلحساس على نطاق واسع بتقبل العنف بعد سنوات من الصراع. وتناقش منظمة املرأة 
والسالم واألمن احلاجة امللحة ملعاجلة العنف األسري )انظر الفقرات 278–286( وتوصي بأن تقوم الدول 

اخلارجة من الصراعات بإصالحات قانونية ملعاجلة هذه القضية )انظر الفقرة 392(.
القانون يتجاوز االحتياجات املحددة للدول  الثاين إلدخال العنف األسري كجرمية منفصلة يف  والسبب 
اخلارجة من الصراعات لتكون له عالقة كذلك بالدول غري اخلارجة من الصراعات. ويتصل هذا السبب باحلاجة 
إىل عزل العنف األسري عن اجلرائم األخرى نظًرا للسمة املميزة له: أفعال عنف جسدي أو نفسي أو جنسي تقع 
يف نطاق احلياة اخلاصة وتنتهك حقوق الفرد الذي يرتبط بعالقة أسرية مع مرتكب اجلرمية كما تعرفها الفقرة 
2. من الناحية التارخيية، ويف بعض الدول حىت يف الوقت احلاضر، كان يوجد حتفظ يف اإلقرار مبصلحة الدولة 
يف جترمي أعمال العنف اليت تقع يف نطاق احلياة اخلاصة، على سبيل املثال، بني زوج وزوجته. لكن كان هناك 
يف اآلونة األخرية حترك متناٍم على مستوى العامل حنو االعتراف مبصلحة الدولة يف جترمي أعمال العنف اليت تقع 

يف نطاق احلياة اخلاصة وحنو وضع قوانني خاصة بشأهنا.
ووفًقا للمقرر اخلاص لألمم املتحدة حول العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، حينما ال يوجد اعتراف 
بالعنف األسري كجرمية منفصلة، وحينما جتري املالحقة القضائية طبًقا لقوانني عامة أخرى، مثل تلك 
القوانني اخلاصة باالعتداء والضرب غري املشروع، فإنه »نادًرا ما تتم مقاضاة تلك احلاالت وتواصل املرأة... 
معاناهتا يف صمت« )انظر دمج حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة ومفهوم النوع االجتماعي )اجلندر(: العنف 
ضد املرأة، وثيقة األمم املتحدة رقم E/CN.4/2003/75، الفقرة 26(. إن جلنة األمم املتحدة املعنية باتفاقية 
القضاء على التمييز ضد املرأة )املؤسسة مبوجب االتفاقية(، يف توصيتها العامة رقم 19، تتطلب أن تقوم 
الدول األعضاء يف االتفاقية بإدخال قوانني خاصة بالعنف ضد املرأة، مثلما تفعل اتفاقية البلدان األمريكية 
ملنع العنف ضد املرأة واملعاقبة عليه والقضاء عليه، املادة 7، والربوتوكول املعين حبقوق املرأة يف أفريقيا، 

املادة 4)2(، امللحق بامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب. 
لقد جادل بعض اخلرباء الذين متت استشارهتم أثناء صياغة القانون اجلنائي النموذجي بأن النص جيب 
ا حسب  أن يشري فقط إىل العنف املرتكب ضد املرأة، حيث إن العنف األسري ضد الرجل ليس شائًعا جدًّ
اإلحصائيات، كما أن اجلهود الدولية ملكافحة العنف األسري متيل إىل التركيز على احلاجة إىل محاية املرأة، 
وليس الرجل. إن إطار العمل للقانون النموذجي اخلاص بالعنف األسري، الذي صاغه املقرر اخلاص املعين 
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بالعنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه وتبنته جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان )انظر وثيقة األمم املتحدة رقم 
E/CN.4/1996/53/Add.2(، ينص يف الفقرة 2 )ب( على أن العنف األسري هو »عنف خاص باجلندر 
موجه ضد املرأة«. ومع ذلك، فإنه على املستوى األسري، مت إدخال قانون حيمي الرجال والنساء من 
إساءة املعاملة يف إطار العالقة األسرية. وبينما أقر مؤلفو القانون اجلنائي النموذجي بأن العنف األسري 
يؤثر بصفة رئيسية على املرأة وينبع من عدم توازن تارخيي وتقليدي يف القوى بني اجلنسني، فإهنم اختاروا 

اتباع منهج غطى العنف األسري ضد الرجال والنساء معا.
بعد معاجلة السؤال حول من هو الذي جيب أن تشمله جرمية العنف األسري، نظر املؤلفون يف قضية 
أخرى، وهي: ما هي اجلرائم اليت جيب أن يتضمنها النص؟ إن اجلرائم املحددة يف املادة 105 باعتبارها 
جرائم أصلية للعنف األسري هي تلك اجلرائم الواردة يف القانون اجلنائي النموذجي اليت تشمل العنف 
اجلسدي والنفسي واجلنسي. وتشمل األشكال األكثر شيوًعا للعنف األسري الضرب للمرأة، واالغتصاب 
الزوجي، وسفاح القرىب، واإلكراه على البغاء، والعنف ضد العاملني يف املنازل، والعنف ضد األطفال 
اإلناث، واملمارسات التقليدية اليت تؤثر يف صحة النساء واألطفال. كما يشمل العنف األسري أعمال 
العنف النفسي، مثل الترهيب واإلكراه واملطاردة واجللد اللفظي. كما أضيفت اجلرائم املتعلقة باملمتلكات 
مثل احلريق العمد واإلتالف العمدي إىل قانون العنف األسري، وهو النهج الذي اتبعه القانون اجلنائي 

النموذجي.
غري أن إدخال جرمية موضوعية ليس كافًيا ملكافحة العنف األسري مكافحة فعالة يف الدول اخلارجة من 
الصراعات. فعلى مستوى اإلصالح التشريعي، ال بد من إجراء تعديالت أخرى على إطار العمل القانوين. 
وجيب بصفة خاصة، إجراء إصالحات يف اإلجراءات اجلنائية حىت يتسىن التحقيق يف جرائم العنف األسري 
ومقاضاهتا. إن جمموعة من اإلصالحات اإلجرائية املقترحة اخلاصة بالتحقيق يف العنف األسري ومقاضاته 
مبينة يف إطار العمل اخلاص بالقانون النموذجي للعنف األسري، املذكور أعاله. وتتضمن هذه املقترحات 
نصوًصا إجرائية تعاجل موضوعات مثل واجب الشرطة يف االستجابة لطلبات املساعدة يف حاالت العنف 
األسري، ومتطلب قيام الشرطة بإعداد تقرير عن حالة العنف األسري بعد االستجابة إىل شكوى تتعلق 
بالعنف األسري، وحقوق ضحايا العنف األسري، وواجبات العاملني يف العدالة اجلنائية يف التحقيق يف 
حاالت العنف األسري ومالحقتها قضائيًّا وحماكمتها. يلزم الرجوع إىل ملحق »منع اجلرمية وإجراءات 
العدالة اجلنائية للقضاء على العنف ضد املرأة« )قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 1998/86( الذي 
يناقش املتطلبات اإلجرائية املرتبطة باإلجراءات اجلنائية والشرطة وإصدار األحكام وإعادة التأهيل. ويشري 
إطار عمل القانون النموذجي للعنف األسري كذلك إىل إصالحات تكميلية يف جمال القانون املدين الزمة 
الستكمال القانون اجلنائي للعنف األسري. ومن الضروري للدول الراغبة يف معاجلة مشكلة العنف األسري 
أن تطبق قوانني تنص على أوامر تقييدية مؤقتة أو على تدابري وقائية أخرى أطول مدى مثل إصدار أوامر 

محاية لصاحل ضحايا العنف األسري. 
إضافة إىل اإلصالحات يف القانون اجلنائي واملدين، يتعني على الدول اخلارجة من الصراعات اليت تقوم 
مبعاجلة مشكلة العنف األسري أن تتطلع إىل إجراءات أخرى، مثل تدريب وتوعية العاملني يف الشرطة 
أو غريهم من العاملني يف العدالة اجلنائية الذين يشاركون يف التحقيق يف قضايا العنف األسري أو يف 
مالحقتها قضائيًّا أو يف الفصل فيها. وقامت بعض الدول أيًضا بإصالحات مؤسسية، مثل إنشاء وحدات 
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شرطة خاصة )غالًبا ما يكون العاملون فيها ضابطات شرطة(، أو حىت حمطات شرطة خاصة، للتعامل فقط 
مع حاالت العنف األسري. وقد يستلزم األمر كذلك إجراءات إلعادة التأهيل تستهدف معاجلة ضحايا 
العنف األسري. فالضحايا قد حيتاجون إىل خدمات استشارية ورعاية صحية وخدمات اجتماعية. وغالًبا 
ما تقدم مثل هذه اخلدمات منظمات غري حكومية تعمل بالتعاون مع الدولة. وقد يتطلب األمر كذلك 
تقدمي خدمات مثل إنشاء وتشغيل خطوط اهلاتف الستقبال البالغات عن حوادث العنف األسري، وتوفري 
مالجئ إليواء ضحايا العنف األسري الذين ال يستطيعون العودة إىل املزنل. وميكن الرجوع إىل دليل 
املركز الدويل إلصالح القانون اجلنائي وسياسة العدالة اجلنائية املعنون باإلستراتيجيات النموذجية والتدابري 
العملية للقضاء على العنف ضد املرأة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، الذي يبحث اإلصالحات 
املوضوعية واإلجرائية الالزمة ملعاجلة العنف األسري، وكذلك التدريب، والتوعية جتاه العنف األسري، 

وتقدمي اخلدمات لضحايا العنف األسري، واإلصالحات املؤسسية.
ونظًرا ألن كثرًيا من الدول اخلارجة من الصراعات تظهر قبواًل ثقافيًّا بالعنف األسري، ركزت إجراءات 
أخرى على التوعية العامة، واحلوار العام، ومحالت تثقيف اجلمهور. ففي تيمور الشرقية، على سبيل املثال، 
عندما كانت جتري صياغة القوانني اخلاصة بالعنف األسري، مت إطالق محلة ضد العنف األسري ملدة ستة عشر 
يوًما. كما عملت بعثة األمم املتحدة يف تيمور الشرقية مع قطاعات معينة يف املجتمع، وعلى سبيل املثال، وفرت 

التدريب للصحافيني حول كتابة تقارير حساسة للنوع االجتماعي )اجلندر( عن العنف األسري.

الفقرة 2: أخذ تعريف العالقة األسرية من الفقرة 7 من إطار عمل القانون النموذجي للعنف األسري، 
الذي قام بصياغته املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعين بالعنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه. وهذا التعريف 
واسع نسبًيا لكي يشمل كل أنواع العالقات األسرية اليت يقع العنف األسري يف إطارها عادة، ومنها 
العنف الذي يشمل العامالت يف املنازل، اللوايت يتعرضن عامة للعنف األسري يف البيوت اليت يعملن 

ويعشن فيها.

املادة 105-2: العقوبة
يجب احتساب نطاق العقوبة المعمول به لجريمة العنف األسري برفع الحد األقصى للعقوبة 
المعمول بها للجريمة األصلية ذات الصلة المنصوص عليها في المادة 105-1)1( بمقدار النصف.

التعليق
كما جاء يف التعليق على املادة 105، قرر واضعو القانون اجلنائي النموذجي إنشاء جرمية منفصلة للعنف 
األسري. لكنهم بداًل من حتديد عقوبات منفصلة للعنف األسري، قرروا بأنه جيب حتديد العقوبات املعمول 
هبا بالرجوع إىل عقوبات اجلرائم األصلية للعنف األسري. على سبيل املثال، إذا مت ارتكاب اعتداء ضد 
ضحية ترتبط بعالقة أسرية مع املرتكب، عندئٍذ يكون نطاق العقوبة املناسب هو نطاق عقوبة االعتداء، 
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إضافة إىل رفع احلد األقصى هلذه العقوبة املنصوص عليه يف املادة 105-2. ويف هذه احلالة، يكون نطاق 
العقوبة املعمول به هو من سنة إىل سبع سنوات ونصف السنة )نطاق العقوبة األصلي لالعتداء هو من 
سنة إىل مخس سنوات(. وبدا تبين هذا املنهج لعقوبات العنف األسري هو احلل األكثر مباشرة، حيث 
يوجد لكل جرائم العنف األسري األساسية املختلفة نطاقات عقوبة خمتلفة، على أساس خطورة اجلرمية 
األساسية. وقد حاول املؤلفون جاهدين يف البداية إجياد نطاق عقوبة واحد مناسب لكل أنواع اجلرائم 
األصلية الواردة يف املادة 105-1)1(، وقرروا يف هناية املطاف تبين منهج لتحديد نطاق عقوبة مناسب 

يتفرد به القانون اجلنائي النموذجي.

املادة 106: االختطاف

املادة 106-1: تعريف اجلرمية
يرتكب الشخص جريمة االختطاف حين يأخذ أو يحتجز شخصا آخر، دون موافقة الشخص 

اآلخر، بقصد: 
     )أ(     احتجاز الشخص اآلخر مقابل فدية، أو كرهينة.

     )ب(   أخذ هذا الشخص اآلخر، أو إرساله خارج االختصاص القضائي، أو
     )ج(    ارتكاب جريمة ضد ذلك الشخص أو ضد شخص ثالث.

التعليق
ـــ أصبح حدًثا واسع االنتشار يف الدول اخلارجة من  ـــ وخباصة اختطاف موظفني دوليني  االختطاف 
الصراعات مثل كمبوديا والعراق ونيبال. ففي بعض البيئات اخلارجة من الصراعات، كانت مجاعات 
إرهابية ترتكب االختطاف إلثارة التوترات وزعزعة األمن. يف دول أخرى، استخدمت العصابات اإلجرامية 
املنظمة االختطاف جلين األموال. وقد أصبحت ظاهرة االختطاف من اخلطورة إىل حد أن يطلب املجلس 
االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة مرتني من األمني العام أن يقدم تقريرا حول املوضوع. يلزم الرجوع 
إىل تقريرين، أحدمها نشر يف سنة 2003 واآلخر عام 2004، حتت العنوان نفسه، التعاون الدويل يف جمال 
 E/ منع ومكافحة االختطاف والقضاء عليه ويف تقدمي املساعدة إىل الضحايا )وثيقة األمم املتحدة رقم
CN.15 /2003/ 7، ووثيقة األمم املتحدة رقم E/CN.15 / 2004 /7، على التوايل(. وحيتوي التقريران 
على معلومات بشأن كيفية حماربة االختطاف ويطرحان أنواًعا من االستجابات القانونية، واملمارسات 

العملية الالزمة للتعامل مع االختطاف، واستراتيجيات وقائية.

املادة 105
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وجرمية االختطاف هي شكل خطري من احلرمان غري املشروع من احلرية )وفًقا للمادة 107(. فكلتا 
اجلرميتني تشمالن أخذ أو احتجاز شخص آخر دون موافقته. ويرقى احلرمان غري املشروع من احلرية إىل 
االختطاف، ولذلك يدخل يف نطاق أعلى من العقوبة، عندما يتوفر أي عامل من عوامل التشديد الثالثة 
املذكورة أعاله. وصياغة املادة 106 مأخوذة من القسم 30-1-5 من قانون العقوبات النموذجي األسترايل. 
للمزيد من التفاصيل حول النطاق واملعىن الدقيقني لالختطاف، يلزم الرجوع إىل القانون والتعليقات عليه.
واملادة 35 من اتفاقية حقوق الطفل توجه الدول حنو اختاذ كل التدابري املناسبة ملنع اختطاف األطفال 
منفصلة  جرمية  الدول  بعض  وتقر  اجلرمية.  هذه  التدابري جترمي  هذه  ومن  القضائي.  االختصاص  خارج 
الختطاف األطفال، إضافة إىل االختطاف. ووفًقا للقانون اجلنائي النموذجي، تشمل جرمية االختطاف، 

االختطاف أو اختطاف األطفال.
ينص القانون األسترايل على أن »الشخص الذي يأخذ أو حيتجز طفاًل ينبغي التعامل معه بوصفه 
يتصرف دون موافقة الطفل«. لقد جادلت جلنة حقوق الطفل )هيئة مت إنشاؤها مبوجب اتفاقية حقوق 
الطفل ملراقبة امتثال الدول اللتزاماهتا مبوجب االتفاقية( فيما إذا كان جيب أن تتضمن جرمية اختطاف 
طفل وضًعا يوافق فيه الطفل على ترك وصي لصاحل آخر. وفًقا للتعليق املرافق للقانون اجلنائي النموذجي 
االسترايل )صفحة 89(، ال تعتقد اللجنة بوجوب ذلك. على سبيل املثال، حني تغادر مراهقة رعاية أحد 
والديها لتقيم مع عمة هلا ال جيعل العمة عرضة للمقاضاة اجلنائية. وجيب على الدول اليت ُتطبق نصًا جديًدا 
خاًصا باالختطاف أن تنظر يف أي من املوقفني ترغب يف أن تتبىن. وحيث جتوز موافقة الطفل، يتعني على 

املحكمة أن تقدر ما إذا كانت املوافقة حقيقية.

املادة 106-2: العقوبة
نطاق العقوبة المعمول بها لجريمة االختطاف هو السجن من ثالث سنوات إلى خمس عشرة سنة.

املادة 107: احلرمان غري املشروع من احلرية

املادة 107-1: تعريف اجلرمية
يرتكب الشخص جريمة الحرمان غير المشروع من الحرية حين يأخذ أو يحتجز شخصا آخر، 

أو يقيد الحرية الشخصية لشخص آخر، دون سلطة شرعية ودون موافقة ذلك الشخص.
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التعليق
تعرف جرمية احلرمان غري املشروع من احلرية يف كثري من الدول بالسجن غري القانوين. ولنفي هذه اجلرمية، 

ميكن إثبات موافقة الضحية. ويف هذه احلالة، جيب أن تكون املوافقة حقيقية.

املادة 107-2: العقوبة
نطاق العقوبة المعمول به لجريمة الحرمان غير المشروع من الحرية هو السجن من سنتين إلى 

عشر سنوات.

املادة 108: اإلكراه اجلنائي

املادة 108-1: تعريف اجلرمية
يرتكب الشخص جريمة اإلكراه الجنائي عندما: 

     )أ(     يستخدم القوة أو يهدد بإيقاع أذى خطير.
     )ب(   يجبر شخصا على القيام أو على االمتناع عن القيام بعمل ما.

المادة 108-2: العقوبة
إلى  واحدة  السجن من سنة  الجنائي هو  اإلكراه  لجريمة  به  المعمول  العقوبة  نطاق   .1

خمس سنوات.
2. يجوز للمحكمة أن تفرض غرامة، كعقوبة أصلية تبعية، على شخص مدان باإلكراه 

الجنائي.

املادة 106
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املادة 109: تفتيش الشخص أو أغراضه دون إذن

املادة 109-1: تعريف اجلرمية
يرتكب الشخص جريمة تفتيش الشخص أو أغراضه دون إذن عندما يقوم دون تفويض قانوني 

أو دون موافقة الشخص بـ:
)أ(    تفتيش شخص آخر، أو

)ب(  تفتيش أغراضه أو ما بحوزته من مواد.

التعليق
يتم تجريم تفتيش األشخاص أو تفتيش أغراضهم دون إذن ألنه يمثل تدخاًل جوهرًيا وغير مسوغ في 
خصوصيتهم. والحق في الخصوصية محمي طبًقا للدساتير أو القوانين المحلية لكثير من الدول، كما 
أنه محمي بموجب اتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنية والسياسية، المادة 17، واتفاقية حقوق الطفل، المادة 40)2( )ب( )7(، واالتفاقية األوروبية 
لحقوق اإلنسان والحريات األساسية، المادة 8، واالتفاقية األميركية لحقوق اإلنسان، المادة 11، 
المادة 10. والحق في الخصوصية »محدود« مقارنة  الطفل،  والميثاق األفريقي لحقوق ورفاهية 
بالحق »المطلق«، ولذلك، يمكن أحياًنا تسويغ التدخل على أسس مثل السالمة العامة، وحماية 
حريات وحقوق اآلخرين، ومنع انتشار الفوضى أو الجريمة ـــ وجميعها مبينة في المادة 8)2( من 

االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان والحريات األساسية.
تسري املادة 109 على مجيع األشخاص مبن فيهم املوظفون العموميون وضباط الشرطة. وفيما 
يتعلق بضباط الشرطة، يتضمن الفصل 8، اجلزء 3، القسم 4 من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية 
أحكاما تفصيلية بشأن تفتيش األشخاص، مثلما يفعل القانون النموذجي لسلطات الشرطة. وعندما 
يتصرف ضابط يف الشرطة وهو يقوم بتفتيش شخص ما خارج نطاق السلطات املخولة له مبوجب 
الشرطة، ومن مث فهو  النموذجي لسلطات  للقانون  النموذجي لإلجراءات اجلنائية أو وفًقا  القانون 
يتصرف على حنو غري مشروع، فإنه قد خيضع للمقاضاة اجلنائية مبوجب املادة 109. يلزم الرجوع 
الشرطة  لسلطات  النموذجي  والقانون  اجلنائية  لإلجراءات  النموذجي  القانون  يف  املعين  القسم  إىل 

والتعليقات املرافقة هلما.
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املادة 109-2: العقوبة
1.     نطاق العقوبة المعمول به لجريمة تفتيش األشخاص وأغراضهم دون إذن هو السجن من 

      سنة واحدة إلى خمس سنوات.
2.    يجوز للمحكمة أن تفرض غرامة، كعقوبة أصلية، على شخص مدان بتفتيش األشخاص 

       وأغراضهم دون إذن.

املادة 110: تفتيش املسكن أو العقار دون إذن

املادة 110-1: تعريف اجلرمية
يرتكب شخص جريمة تفتيش مسكن أو عقار دون إذن حين يقوم بـ:

      )أ(     تفتيش مسكن أو عقار خاص.
      )ب(   دون تفويض قانوني أو موافقة الشخص المعني.

التعليق
يسري هذا النص على املوظفني العموميني واملوظفني غري العموميني على حد سواء. 

فيما يتعلق بضباط الشرطة، يشمل الفصل 8، اجلزء 3، القسم 4 من القانون النموذجي لإلجراءات 
اجلنائية نصوًصا تفصيلية حول تفتيش املساكن أو العقارات. ويوجد نص مماثل حول التفتيش )خارج 
النموذجي  القانون  الرجوع إىل  يلزم  الشرطة.  النموذجي لسلطات  القانون  التحقيق اجلنائي( يف  سياق 
لإلجراءات اجلنائية وإىل القانون النموذجي لسلطات الشرطة والتعليقات املرافقة هلما. وميثل تفتيش مسكن 
أو عقار خاص انتهاًكا حلق اخلصوصية ـــــ وهو حق حممي مبوجب الدساتري أو القوانني املحلية للعديد 
من الدول، كما سبق حبثه مبزيد من التفصيل يف املادة 109 أعاله. وطبًقا للقانون النموذجي لإلجراءات 
اجلنائية والقانون النموذجي لسلطات الشرطة متت املوازنة بعناية بني حق الفرد يف اخلصوصية وبني هذه 
األسس. وإذا عمل ضابط شرطة مبوجب هذه النصوص، لن يكون هناك أي انتهاك للحق يف اخلصوصية، 
فضابط الشرطة ميتلك »تفويًضا قانونيًّا«. ودون وجود هذا التفويض القانوين للقيام بتفتيش املسكن أو 

العقار، قد يتعرض ضابط الشرطة للمساءلة اجلنائية مبوجب املادة 110.

املادة 109
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املادة 110-2: العقوبة
1.    نطاق العقوبة المعمول به لجريمة تفتيش مسكن أو عقار دون إذن هو السجن من سنة 

       واحدة إلى خمس سنوات.
2.     يجوز للمحكمة أن تفرض غرامة، كعقوبة أصلية، على شخص مدان بتفتيش مسكن أو 

       عقار دون إذن.

املادة 111: التسجيل املرئي دون إذن

املادة 111-1: تعريف اجلرمية
1.    يرتكب الشخص جريمة التسجيل المرئي دون إذن حين يقوم بـ:

         )أ(      التقاط صورة واحدة أو أكثر أو تسجيالت مرئية أخرى بواسطة وسائل تقنية لشخص 
              أو لمسكنه أو لعقار خاص به.

       )ب(  دون تفويض قانوني أو موافقة الشخص المعني. و
مسوغ  بال  تنتهك  أخرى  مرئية  تسجيالت  أو  أكثر  أو  واحدة  صورة  التقاط  )ج(       

              الخصوصية المعقولة المتوقعة لهذا الشخص.
2.    يرتكب الشخص كذلك جريمة التسجيل المرئي دون إذن حين:

تقنية  بوسائل  أخرى  مرئية  تسجيالت  أو  أكثر  أو  واحدة  صورة  يقدم  أو  يبث  )أ(         
                لشخص أو لمسكنه أو لعقار خاص به إلى شخص ثالث، أو يمكن بالقصد شخصا 

              ثالًثا من االطالع على هذه الصور أو التسجيالت.
      )ب(  دون تفويض قانوني أو موافقة الشخص المعني، و

      )ج(    يبث أو يعرض الصورة أو الصور أو التسجيالت المرئية األخرى بطريقة تنتهك بال 
              مسوغ الخصوصية المعقولة المتوقعة لذلك الشخص.

 
التعليق

يتم جترمي التسجيل املرئي دون إذن ألنه ميثل انتهاًكا جوهريًّا غري مسوغ خلصوصية الفرد، وهو حق متت 
مناقشته يف التعليق على املادة 109. يف املادة 111، يتمثل الفعل املجّرم يف التدخل غري املسوغ يف خصوصية 
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شخص آخر من خالل التقاط صور أو غري ذلك من صيغ التسجيل املرئي لشخص ما أو لعقار خاص به أو 
ملسكنه. وجتّرم املادة 111 كذلك اجلرائم املرتبطة هبذا الفعل واملتمثلة يف بث أو عرض صور أو تسجيالت 
غري مصرح هبا، ما يسمح لشخص ثالث باالطالع عليها. ويترك لتقدير القضاء تقرير ما إذا كان هناك 
تدخل غري مسّوغ يف خصوصية شخص آخر. على سبيل املثال، إذا كان هناك شخص مشهور بوجه 
خاص إىل حد كبري )مثل، سياسي معروف على مستوى وطين(، فإن توقعه للخصوصية يكون أقل من 
توقع شخص »عادي«. لذلك، فإن ما ميكن اعتباره تدخاًل غري مسّوغ بالنسبة إىل الشخص العادي قد 
ال يكون كذلك بالنسبة إىل شخصية عامة. يتم كذلك األخذ باعتبارات خمتلفة بالنسبة إىل املواقف العامة 

واخلاصة، وبالطبع الشخص يكون له توقع اقل باخلصوصية حينما يكون يف مكان عام.
والتسجيل املرئي دون إذن جرمية قد يرتكبها موظف عمومي أو أي فرد. ويرتبط استخدام مصطلح 
»تفويض قانوين« بتسجيل مرئي لألشخاص أو العقارات بواسطة ضباط الشرطة. وفًقا للقانون النموذجي 
املرئي  بالتسجيل  يسمح  األخرى،  املراقبة  إجراءات  من  وغريه  التخفي  يتناول  الذي  اجلنائية،  لإلجراءات 
النموذجي  القانون  لنصوص  طبًقا  الشرطة  ضابط  عمل  وإذا  حمددة.  ظروف  يف  العقارات  أو  لألشخاص 

لإلجراءات اجلنائية، فإنه ال ينتهك خصوصية شخص آخر بطريقة غري قانونية.

املادة 111-2: العقوبة
1.    نطاق العقوبة المعمول به لجريمة التسجيل المرئي دون إذن هو السجن من سنة واحدة  

       إلى خمس سنوات.
2.     يجوز للمحكمة أن تفرض غرامة، كعقوبة أصلية بديلة، على الشخص المدان بالتسجيل 

        المرئي دون إذن.

املادة 112: انتهاك خصوصية االتصاالت وسريتها

املادة 112-1: تعريف اجلرمية
1.     يرتكب الشخص جريمة انتهاك خصوصية االتصاالت وسريتها حين يقوم، دون وجود 

        تفويض أو مسوغ قانوني أو دون موافقة األشخاص المشاركين في االتصال، بـ:
       )أ(    اعتراض االتصاالت أو التنصت عليها أو الوصول إليها أو تسجيلها أو فتحها  أو 
                      تخزينها أو إتالفها أو انتهاك خصوصيتها وسريتها، عن طريق استخدام الوسائل التقنية.
        )ب(   فتح اتصال مغلق، أو، عن طريق استخدام مواد كيميائية أو وسائل تقنية، يتمكن

               من معرفة محتويات االتصال الُمغلق غير موجهة له.

املادة 111
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       )ج(   نقل أو توصيل محتوى اتصال خاص أو سري إلى طرف ثالث أو تمكين طرف
               ثالث عن عمد من معرفة محتوى مثل هذه االتصاالت.

2.      ألغراض المادة 112، تتضمن االتصاالت: 
        )أ(    االتصاالت الشفهية.

        )ب(  الرسائل.
       )ج(   البرقيات.

       )د(    الرسائل بالفاكس.
       )ه(    الطرود المختومة.

       )و(    االتصاالت الهاتفية، و 
وسائط  من  وغيرها  الحاسوب  شبكات  بواسطة  تتم  التي  األخرى  االتصاالت  )ز(        

              تكنولوجيا المعلومات.
3.     ألغراض المادة 112، تشمل سرية االتصاالت وخصوصيتها االتصاالت التي تجري عبر 

       الهاتف وشبكات الحاسوب وغيرها من وسائط تكنولوجيا المعلومات ما يلي:
       )أ(     محتويات االتصاالت، و

      )ب(   بيانات حركة االتصاالت، بما في ذلك بيانات الموقع.

التعليق
 

يتم جترمي انتهاك خصوصية االتصاالت وسريتها ألنه ميثل تدخاًل كبرًيا وغري مسوغ يف خصوصية الفرد. 
متت مناقشة احلق يف اخلصوصية مبزيد من التفصيل يف املادة 109 أعاله.

إن الفصل 8، اجلزء 3، القسم 5 من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية املعين بالتخفي وغريه 
من إجراءات املراقبة أو التحقيق، حيدد حق الشخص يف اخلصوصية بالسماح باعتراض االتصاالت 
يف ظروف معينة. وعندما يعمل ضابط الشرطة طبًقا للنصوص املنصوص عليها يف القانون النموذجي 
إذا جتاوز  املادة 112. لكن،  قانونًيا كما سبق حبثه يف  لإلجراءات اجلنائية، فإن ذلك ميثل مسوًغا 
ضابط الشرطة نصوص القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية أو مل يعمل مبوجبها، يكون يف ذلك 
انتهاك غري مصرح به وغري مشروع حلق الشخص املعين يف اخلصوصية وجتوز مقاضاته على جرمية 

مبوجب املادة 112.
تسري املادة 112 كذلك على أفراد غري ضباط الشرطة.

اجلزء اخلاص، القسم 4    
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الفقرة 3: لالطالع على مناقشة ملعىن حركة نقل البيانات، ميكن الرجوع إىل التقرير التوضيحي التفاقية 
اجلرائم اإللكترونية، الفقرات 28-31. وبيانات املوقع يشملها تعريف حركة نقل البيانات.

املادة 112-2: العقوبة
1.     نطاق العقوبة المعمول به لجريمة انتهاك خصوصية االتصاالت وسريتها هو السجن من 

       سنة واحدة إلى خمس سنوات.
بانتهاك  المدان  2.    يجوز للمحكمة أن تفرض غرامة، كعقوبة أصلية بديلة، على الشخص 

       خصوصية االتصاالت وسريتها.
 

املادة 113: إساءة استخدام البيانات الشخصية

املادة 113-1: تعريف اجلرمية
يرتكب الشخص جرمية إساءة استخدام البيانات الشخصية حني يقوم دون تفويض قانوين بالوصول 
إىل البيانات الشخصية املخزنة لنفسه أو لغريه، واليت مل يكن القصد من ختزينها ومحايتها الوصول 

إليها دون تفويض قانوين.

التعليق
يتم جترمي إساءة استخدام البيانات الشخصية ألهنا متثل تدخاًل جوهريًّا وغري مسوغ قانوًنا يف اخلصوصية 
الفردية. متت مناقشة احلق يف اخلصوصية مبزيد من التفصيل يف املادة 109 أعاله. وتسري هذه اجلرمية 
على مجيع األشخاص، مبن فيهم املوظفون العموميون وضباط الشرطة. يلزم تفسري املادة 113 يف ضوء 

التشريعات الوطنية اليت تنظم استخدام البيانات الشخصية والوصول إليها.

املادة 113-2: العقوبة
1.    نطاق العقوبة المعمول به لجريمة إساءة استخدام البيانات الشخصية هو السجن من سنة 

       واحدة إلى خمس سنوات.
بإساءة  المدان  الشخص  على  بديلة،  أصلية  كعقوبة  غرامة،  تفرض  أن  للمحكمة  يجوز     .2

       استخدام البيانات الشخصية.

املادة 112
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 املادة 114: إساءة استخدام األسرار الشخصية 

املادة 114-1: تعريف اجلرمية 
الشخصية عندما يكشف سر شخص آخر،  يرتكب الشخص جريمة إساءة استخدام األسرار 
وعلى وجه الخصوص، السر المتعلق بالخصوصية الشخصية أو سر عمل أو سر تجاري، كان 

قد ائُتمن عليه أو تناهى إلى علمه بصفته:
      )أ(    طبيًبا أو طبيب أسنان أو عالًما نفسيًّا أو طبيًبا نفسيًّا أو طبيًبا بيطريًّا أو صيدالنيًّا أو

             عضًوا في مهنة طبية أخرى
      )ب(  محامًيا 

      )ج(   مستشار زواج أو مستشاًرا عائليًّا أو مستشاًرا في األمور المتعلقة باإلدمان. 
      )د(    أخصائيًّا اجتماعيًّا، أو 

      )هـ(   موظًفا عموميًّا.

 املادة 114-2: العقوبة
1.     نطاق العقوبة المعمول به في جريمة إساءة استخدام األسرار الشخصية هو السجن ما 

         بين سنة واحدة إلى خمس سنوات. 
2.      يجوز للمحكمة فرض غرامة كعقوبة أصلية بديلة ضد الشخص المدان بإساءة استخدام 

         األسرار الشخصية

اجلزء اخلاص، القسم 4    
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القسم 5: اجلرائم املرتكبة ضد األطفال

التعليق العام
متت صياغة بروتوكولني اختياريني ملحقني باتفاقية حقوق الطفل ودخال حيز النفاذ. ومها الربوتوكول 
االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال يف املنازعات املسلحة والربوتوكول االختياري 
امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية. وهذا 
القسم من القانون اجلنائي النموذجي يسعى لتنفيذ جوانب مما جاء يف الربوتوكول الثاين، وحتديًدا بشأن 
جترمي ثالث جرائم هي: بيع األطفال، واستغالهلم يف البغاء، واستغالهلم يف املواد اإلباحية. إن جترمي هذه 
اجلرائم هو التزام دويل للدول األطراف يف الربوتوكول. كما تتضمن اتفاقية حقوق الطفل التزاًما دوليًّا 
للدول األطراف بـ»محاية األطفال من كل أشكال االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي« )املادة 34(، 
مع إشارة حمددة إىل استغالل األطفال يف البغاء واستغالهلم يف املواد اإلباحية. وتعرب املادة 27 من امليثاق 

األفريقي حلقوق ورفاهية الطفل عن توجهات مماثلة.
ويعترب الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال 
األفريقي حلقوق ورفاهية  وامليثاق  الطفل  اتفاقية حقوق  تفصيال من  أكثر  اإلباحية  املواد  البغاء ويف  يف 
الطفل، حيث يتضمن تعريفات للجرائم ونصوًصا أخرى ذات صلة بالتحقيق يف هذه اجلرائم ومبالحقتها 
قضائيًّا. جدير بالذكر أن التعريفات الواردة يف القانون اجلنائي النموذجي مأخوذة من هذا الربوتوكول. 
وينص الربوتوكول على مقاضاة الفاعلني، أو الشركاء، أو أولئك الذين سامهوا يف أي من اجلرائم. يلزم 
الرجوع إىل املواد 28-33 من القانون اجلنائي النموذجي، اليت تتناول املشاركة يف جرائم. عالوة على 
ذلك، تنص املادة 4 من الربوتوكول على تأكيد االختصاص القضائي على هذه اجلرائم عندما ترتكب 
على أراضي الدولة، أو عندما يكون املتهم مواطًنا من مواطين الدولة، أو عندما يكون الضحية مواطًنا 
من مواطين الدولة. وتشمل املادة 4 )»االختصاص القضائي اإلقليمي«( واملادة 5 )»االختصاص القضائي 
خارج احلدود اإلقليمية للدولة«( من القانون اجلنائي النموذجي هذه األسس لالختصاص القضائي. وجيب 
الرجوع إىل كلتا املادتني والتعليقات املرافقة هلما. وأخريا، تتطلب املادة 3 )4( من الربوتوكول من الدول 
أن تضمن، مىت كان ذلك مناسًبا، حتديد املسؤولية اجلنائية اليت تنطبق على األشخاص االعتباريني يف هذه 
اجلرائم. وهذا النص وارد يف القانون اجلنائي النموذجي حتت املادة 19 )»املسؤولية اجلنائية لألشخاص 

االعتباريني«(. يرجى الرجوع إىل املادة 19 والتعليق املرافق هلا.
يتعني على الدول النظر يف العناصر األخرى من الربوتوكول عند تنفيذ نصوصه وطنيًّا، مبا يف ذلك 
النصوص املتعلقة بتسليم املجرمني )املادة 5(، واملساعدة القانونية املتبادلة والتعاون الدويل )املادتان 6 و10(، 
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وضبط ومصادرة البضائع وعائدات اجلرمية )املادة 7(، واملسائل اإلجرائية يف التحقيق يف هذه اجلرائم 
)املادة 8(. وفيما يتعلق هبذه املسائل، يلزم الرجوع إىل ما يلي: الفصل 14، اجلزء 2، من القانون النموذجي 
لإلجراءات اجلنائية بشأن تسليم املجرمني، والفصل 14، اجلزء 1، من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية 
بشأن التعاون الدويل، والفصل 8، اجلزء 3، الفصل 4، من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، واملواد 
61 و70-73 من القانون اجلنائي النموذجي بشأن مصادرة أدوات وعائدات اجلرمية، والفصل 8، اجلزء 
4، والفصل 2، من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية بشأن محاية الشهود والضحايا. إن مشاكل بيع 
األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية، بطبيعة احلال، ال ميكن حلها من خالل تدابري التجرمي فقط. 
بل يتعني وضع استراتيجيات وخطط إضافية لنظام العدالة اجلنائية. وتبحث املادة 9 من الربوتوكول يف التدابري 
املمكنة ملنع هذه اجلرائم وجيب أن ينظر إليها بعناية من قبل الدولة اليت ترغب يف مكافحة هذه اجلرائم اخلطرية.

وينبغي الرجوع أيًضا إىل عمل املقرر اخلاص لألمم املتحدة للجنة حقوق اإلنسان املعين مبسألة بيع األطفال 
واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية. وقد عينت جلنة حقوق اإلنسان املقرر اخلاص يف سنة 1990 للنظر 
يف املسائل اليت هلا عالقة ببيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية. وأنتج املقرر اخلاص العديد 
من التقارير والتوصيات اليت ينبغي أن تؤخذ يف احلسبان من الدول اليت تنظر يف قضايا اجلرائم ضد األطفال.

املادة 115: بيع األطفال 

املادة 115-1: تعريف اجلرمية 
يرتكب الشخص جريمة بيع األطفال عندما يشترك في أي فعل أو معاملة يتم بواسطتها نقل طفل 
من قبل أي شخص أو مجموعة من األشخاص إلى شخص آخر أو مجموعة من األشخاص لقاء 

تعويض أو ألي اعتبار آخر. وتشمل جريمة بيع األطفال:
       )أ(     عرض طفل أو تسليمه أو تسلمه، بأي وسيلة كانت، لغرض االستغالل الجنسي للطفل، 

            أو نقل أعضاء األطفال بغرض الربح، أو إشراك الطفل في العمل القسري. 
    )ب(    الحث بطريقة غير الئقة على الموافقة، كوسيط، على تبني طفل خالًفا للقوانين

             المعمول بها بشأن التبني.

التعليق
إن صياغة املادة )115( مأخوذة من املادتني 2 )أ( و3 )1()أ( من الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق 
الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية. وحيدد هذا النص عددا من 
جوانب بيع األطفال الشائعة يف العامل، مبا يف ذلك بيع األطفال ألغراض االستغالل اجلنسي، وبيع أعضاء 
األطفال حتقيًقا للربح، وبيع األطفال يف العمل القسري، واحلث غري الالئق للموافقة على تبين طفِل شخٍص 

آخر. وهذه القائمة توضيحية فقط وليست شاملة.

اجلزء اخلاص، القسم 5    
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املادة 115-2: العقوبة
نطاق العقوبة المعمول به في جريمة بيع األطفال هو السجن ما بين ثالث سنوات إلى خمس 

عشرة سنة. 

املادة 116: استغالل األطفال يف البغاء

املادة 116-1: تعريف اجلرمية 
1.    يرتكب الشخص جريمة استغالل األطفال في البغاء عندما يعرض أو يحصل أو يدبر أو 

      يقدم طفال لممارسة البغاء.

2.   استغالل األطفال في البغاء يعني استخدام الطفل في األنشطة الجنسية مقابل تعويض أو 
      ألي اعتبار آخر. 

التعليق
يف كثري من الدول، يتم التعامل مع قضية استغالل األطفال يف البغاء مبوجب التشريعات العادية املتصلة 
بالبغاء، واليت غالًبا ما جترم قضية استغالل األطفال يف البغاء. إن أحكام القانون اجلنائي النموذجي 
بشأن استغالل األطفال يف البغاء ال جترم أفعال الطفل، الذي هو يف الواقع ضحية بريئة. وينبغي على 
الدول أن تعيد النظر يف تصنيف البغايا من األطفال باعتبارهم جمرمني والتركيز بشكل أكرب على 
البالغني الذين جيربون األطفال على ارتكاب مثل هذه األفعال. لذا يعاقب القانون اجلنائي النموذجي 
البالغني الذين يعرضون األطفال أو حيصلون عليهم أو يعملون قوادين الستغالهلم يف البغاء. إن صياغة 
املادة 116 مستمدة من املادة 2)ب( و3)1()ب( من الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل 
بشأن بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية. إن تعريف استغالل األطفال يف البغاء ال 
يشري فقط إىل استخدام األطفال ألغراض االتصال اجلنسي بل هو أوسع وميكن أن يشمل األنشطة 

اجلنسية مجيعها.

املادة 115
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املادة 116-2: العقوبة
نطاق العقوبة المعمول به في جريمة استغالل األطفال في البغاء هو السجن ما بين خمس سنوات 

إلى عشرين سنة. 

املادة 117: استغالل األطفال يف املواد اإلباحية

املادة 117-1: تعريف اجلرمية 
1.    يرتكب الشخص جريمة استغالل األطفال في المواد اإلباحية عندما ينتج، أو يعرض، أو 
       يتيح، أو يوزع، أو ينشر، أو يبث، أو يستورد، أو يصدر، أو يبيع المواد اإلباحية المتعلقة 

       باألطفال.
2.     تشمل جريمة استغالل األطفال في المواد اإلباحية: 

      )أ(    إنتاج المواد اإلباحية لغرض توزيعها من خالل نظام الحاسوب.

      )ب(  عرض وإتاحة وتوزيع ونشر ونقل المواد اإلباحية من خالل نظام الحاسوب، و

      )ج(   شراء وبيع المواد اإلباحية من خالل نظام الحاسوب لنفسه أو لغيره.

3.    ألغراض المادة 117: 
      )أ(    استغالل أطفال في المواد اإلباحية يعني أي تصوير ألي طفل، بأي وسيلة كانت،

              يمارس ممارسة حقيقية أو بالمحاكاة أنشطة جنسية صريحة أو أي تصوير لألعضاء 
ظهور  اإلباحية  المواد  وتتضمن  أساسًا،  الجنسية  الرغبة  إلشباع  للطفل  الجنسية          
             شخص يبدو أنه قاصر ُمنشغل بارتكاب سلوك جنسي صريح، أو صور واقعية ُتظهر 

             قاصًرا ُمنشغاًل بارتكاب سلوك جنسي صريح، و 
      )ب(   نظام الحاسوب يعني أي جهاز أو مجموعة من األجهزة المتصلة ببعضها أو المتعلقة 

             ببعضها ويقوم واحد منها أو أكثر، تبًعا لبرنامج بعمل معالجة آلية للبيانات.
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التعليق
يف كثري من الدول، يتم التعامل مع قضية استغالل األطفال يف املواد اإلباحية مبوجب التشريعات العادية 
باملواد  تتصل  ما  بقدر  إال  اإلباحية  مع  النموذجي  اجلنائي  القانون  يتعامل  اإلباحية. وال  باملواد  املتصلة 
اإلباحية املتعلقة باألطفال. ويف الدول اخلارجة من الصراعات اليت تعاين من نظام عدالة جنائية منهار، 
غالًبا ما تسارع العصابات املنظمة إىل استغالل األطفال الصغار كفريسة ألغراض صنع املواد اإلباحية. 
وقد عثر على عمليات صنع املواد اإلباحية املتعلقة باألطفال يف عدد من الدول اخلارجة من الصراعات، 
واليت تفتقر إىل تشريعات كافية خاصة باستغالل األطفال يف املواد اإلباحية ملقاضاة مرتكيب هذه اجلرمية. 
يلزم الرجوع إىل الفصل 8، اجلزء 3، الفصل 4 من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، الذي مينح 
للشرطة سلطة البحث ومصادرة املعلومات من أنظمة احلاسوب اليت قد تكون ذات صلة بالتحقيق يف 

استغالل األطفال يف املواد اإلباحية.

الفقرة 1: إن صياغة املادة )117( مستمدة من املادة 3)1()ج( من الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق 
الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية.

الفقرة 2: صياغة الفقرة 2 مستمدة من املادة 9)1( من اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرائم اإللكترونية، 
وتشمل استغالل األطفال يف املواد اإلباحية اليت ترتكب من خالل أجهزة احلاسوب. لالطالع على مناقشة 
تفصيلية للمحتوى املوضوعي هلذه النصوص، يلزم الرجوع إىل الفقرات 91-106 من التقرير التوضيحي 

التفاقية اجلرائم اإللكترونية.

الفقرة 3)أ(: هذه الفقرة تأيت من املادة 2)ج( من الربوتوكول االختياري امللحق التفاقية حقوق الطفل 
اتفاقية جملس  املادة 9)2( من  املواد اإلباحية ومن  البغاء ويف  بيع األطفال واستغالل األطفال يف  بشأن 

أوروبا بشأن اجلرائم اإللكترونية.

الفقرة 3)ب(: هذه الفقرة مستمدة من املادة 1)أ( من اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرائم اإللكترونية. 
للوقوف على مناقشة حول معىن نظام احلاسوب، يلزم الرجوع إىل الفقرات 23-24 من التقرير التوضيحي 

لالتفاقية بشأن اجلرائم اإللكترونية.

املادة 117-2: العقوبة
نطاق العقوبة المعمول به في جريمة استغالل األطفال في المواد اإلباحية هو السجن ما بين ثالث 

سنوات إلى خمس عشرة سنة. 

املادة 117
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املادة 118: حيازة مواد إباحية متعلقة باألطفال

املادة 118-1: تعريف اجلرمية 
 

إباحية  إباحية متعلقة باألطفال عندما يحوز مواد  1.    يرتكب الشخص جريمة حيازة مواد 
        متعلقة باألطفال.

نظام  في  المواد مخزنة  هذه  باألطفال حيازة  متعلقة  إباحية  مواد  تشمل جريمة حيازة      .2
        حاسوب أو جهاز تخزين بيانات بواسطة الحاسوب. 

3.     ألغراض المادة 118: 
       )أ (   استغالل أطفال في المواد اإلباحية يعني أي تصوير ألي طفل، بأي وسيلة كانت، 
               يمارس ممارسة حقيقية أو بالمحاكاة أنشطة جنسية صريحة أو أي تصوير لألعضاء   
ظهور اإلباحية  المواد  وتتضمن  أساسًا،  الجنسية  الرغبة  إلشباع  للطفل  الجنسية           
               شخص يبدو أنه قاصر ُمنشغل بارتكاب سلوك جنسي صريح، أو صور واقعية ُتظهر 

              قاصًرا ُمنشغاًل بارتكاب سلوك جنسي صريح، و
         )ب ( نظام الحاسوب يعني أي جهاز أو مجموعة من األجهزة المتصلة ببعضها أو المتعلقة 

             ببعضها ويقوم واحد منها أو أكثر، تبًعا لبرنامج بعمل معالجة آلية للبيانات.

التعليق
املواد  األطفال يف  استغالل  إىل غريها من جرائم  إضافة  باألطفال،  املتعلقة  اإلباحية  املواد  قضية حيازة 
اإلباحية املنصوص عليها يف املادة )117(، يتم التعامل معها يف املادة 3)1()ج( من الربوتوكول االختياري 
امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية. وقد 
وضعت حيازة املواد اإلباحية املتعلقة باألطفال يف نص منفصل ألهنا ختضع لنطاق عقوبة خمتلف عن اجلرائم 
اليت تشمل صنع أو توزيع املواد اإلباحية املتعلقة باألطفال– وهي جرائم اعتربها واضعو القانون اجلنائي 

النموذجي أكثر خطورة، وبالتايل ختضع لنطاق عقوبة أعلى.

الفقرة 2: صياغة الفقرة 2 مستمدة من املادة 9)1( من اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرائم اإللكترونية، 
وتشمل استغالل األطفال يف املواد اإلباحية اليت ترتكب من خالل أجهزة احلاسوب. لالطالع على مناقشة 
تفصيلية للمحتوى املوضوعي هلذه النصوص، يلزم الرجوع إىل الفقرات 91-106 من التقرير التوضيحي 

لالتفاقية بشأن اجلرائم اإللكترونية.
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باتفاقية حقوق  امللحق  الربوتوكول االختياري  املادة 2)ج( من  الفقرة مستمدة من  هذه  الفقرة 3)أ(: 
الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية ومن املادة 9)2( التفاقية جملس 

أوروبا بشأن اجلرائم اإللكترونية.

الفقرة 3)ب(: تأيت هذه الفقرة من املادة 1)أ( من اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرائم اإللكترونية. للوقوف 
على مناقشة حول معىن نظام احلاسوب، يلزم الرجوع إىل الفقرات 23-24 من التقرير التوضيحي لالتفاقية 

بشأن اجلرائم اإللكترونية.

املادة 118-2: العقوبة
نطاق العقوبة المعمول به في جريمة حيازة المواد اإلباحية المتعلقة باألطفال هو السجن ما بين 

سنة واحدة إلى خمس سنوات. 

املادة 118
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القسم 6: اجلرائم املتعلقة باملمتلكات 

التعليق العام 
هذا القسم حيتوي على اجلرائم املتعلقة باملمتلكات، ومعظمها وارد يف كل الدول تقريًبا، وإن كانت 
بتصنيفات خمتلفة وببعض التنوع يف أركان اجلرائم. وُكتب هذا القسم بعد دراسة مقارنة لقوانني العقوبات 

من أعراف قانونية متنوعة.

املادة 119: السرقة 

املادة 119-1: تعريف اجلرمية 
1.     يرتكب الشخص جريمة السرقة عندما يستولي بشكل غير مشروع على ممتلكات تخص  

       شخصا آخر بقصد حرمان الشخص اآلخر منها. 
2.     ألغراض المادة 119، فإن الممتلكات تعني: 

      )أ(    الممتلكات المنقولة، مادية كانت أم غير مادية، و

      )ب(  الممتلكات غير المنقولة وغير المادية. 

التعليق 
الفقرة 1: جرمية السرقة غالًبا ما ُتعرف بأهنا سرقة بسيطة غري مشددة يف كثري من قوانني العقوبات، لكن 
هذين املصطلحني مترادفان. يف بعض النظم، ال سيما تلك اليت ُيستخدم فيها مبدأ القانون العام القدمي 
بشأن السرقة البسيطة، يكون ركن القصد املطلوب هو قصد حرمان الشخص من ممتلكاته اخلاصة بصفة 
دائمة، ما يعين أن سلوًكا مثل أخذ سيارة لغرض التمتع بركوهبا ال يعترب سرقة. ومل يأخذ القانون اجلنائي 
النموذجي بركن القصد هذا. وعليه فإن أخذ السيارة بقصد التمتع بركوهبا يقع يف نطاق السرقة املنصوص 
عليها يف املادة 119. خبالف ذلك، فإن اجلرمية املنفصلة عن ركوب املتعة، أو سرقة سيارة، أو أخذ سيارة 

دون موافقة، يتعني تضمينها يف قانون العقوبات.
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الفقرة 2: تعريف املمتلكات الوارد يف املادة 1)8( من القانون اجلنائي النموذجي ال ينطبق على جرمية 
السرقة املنصوص عليها يف املادة 119. وذلك ألن التعريف الوارد يف املادة 1)8( واسع أكثر مما جيب 
ألغراض السرقة وكثري من اجلرائم األخرى املرتبطة باملمتلكات الواردة يف القسم 6. وبوصفها سلوًكا 
عامًّا يف كثري من دول العامل، فإن اجلرائم املتعلقة باملمتلكات ال تنطبق على أنواع معينة من املمتلكات، 
على سبيل املثال، املمتلكات غري املنقولة. وقد متت صياغة تعريف للممتلكات ومت دجمه يف هذه النصوص 
خيتص على وجه التحديد جبرائم السرقة، والسلب، والسلب املشدد، وتلقي بضائع مسروقة وإخفائها، 
واالبتزاز، وجلب املمتلكات إىل الدولة مت احلصول عليها من اجلرمية واالحتيال واالتالف العمدي. يلزم 

الرجوع إىل التعليق على الفقرتني 2)أ( و2)ب(.

املادية هي  نقلها أو حتريكها. واملمتلكات  اليت ميكن  املمتلكات  املنقولة هي  املمتلكات  الفقرة 2 )أ(: 
املمتلكات املدركة باحلواس، مثل اللوحات الفنية أو املجوهرات، يف مقابل املمتلكات غري املادية اليت 
الفنية واملجوهرات هي ممتلكات مادية ومنقولة وقابلة للسرقة.  ال ميكن إدراكها باحلواس. واللوحات 
واألشياء غري املادية اليت ميكن نقلها تندرج أيًضا حتت تعريف املمتلكات. ومن األمثلة على ذلك الضوء 
واحلرارة والكهرباء. وبعض التعريفات للسرقة يف التشريعات الوطنية ال تشمل املمتلكات املنقولة غري 
املادية لكنها تضع جرمية منفصلة للتعامل مع األفعال املماثلة لسرقة املمتلكات املنقولة غري املادية. وبداًل 
من صياغة جرميتني منفصلني، دمج واضعو القانون اجلنائي النموذجي هاتني اجلرميتني يف جرمية السرقة.

الفقرة 2 )ب(: إن القاعدة العامة يف معظم النظم القانونية هي أن املمتلكات غري املنقولة- على سبيل 
املثال، األراضي واملباين- ال ميكن أن تكون عرضة للسرقة، إال إذا مت اقتطاع شيء هو جزء من األرض 
ومت االستيالء عليه بصورة غري مشروعة، وبذلك مت حتويله من ممتلكات غري منقولة إىل ممتلكات منقولة 
)على سبيل املثال، عندما يتم التقاط تفاحة من شجرة يف إحدى املمتلكات، فإهنا تصبح من املمتلكات 
املادة 119-1)2()ب( استثناء من هذه  املنقولة، وبالتايل يقع فعل االلتقاط يف نطاق السرقة(. وتشمل 
القاعدة العامة، عندما تكون املمتلكات غري املنقولة غري مادية. يف هذه احلالة، يشملها تعريف املمتلكات 
لغرض جرمية السرقة. ومن األمثلة على املمتلكات غري املادية وغري املنقولة االئتمان يف حساب مصريف أو 

اداعاءات امللكية، اليت ميكن أن تكون موضوًعا للسرقة مبوجب القانون اجلنائي النموذجي.
ومن االستثناءات األخرى للقاعدة العامة اليت غالًبا ما يتم دجمها يف التشريعات بشأن عدم إدراج 
املمتلكات املادية غري املنقولة يف جرمية السرقة هي عندما يقوم وصي أو وكيل شخصي موكل بسلطة بيع 
أو نقل املمتلكات املادية غري املنقولة، مثل األرض، باالستيالء على املمتلكات منتهًكا الثقة أو غريها من 
الواجبات. وقد يرغب من يصوغون جرمية السرقة يف النظر يف وضع هذا االستثناء يف تشريع جديد. غري 
أن القانون اجلنائي النموذجي ال يتضمن هذا االستثناء. وبداًل من ذلك، ميكن لواضعي القانون النظر يف 
جرمية منفصلة إلساءة استخدام التوكيل أو خيانة الثقة بقصد احلصول على املمتلكات للذات أو لطرف 

ثالث. ويتعني صياغة هذه اجلرمية يف ضوء القوانني اخلاصة بالثقة والتوكيل الشخصي يف الدولة املعنية.

املادة 119
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املادة 119-2: العقوبة 
1.      نطاق العقوبة المعمول به في جريمة السرقة هو السجن ما بين سنة واحدة إلى خمس سنوات. 
2.    نطاق العقوبة المعمول به في جريمة السرقة هو السجن ما بين سنتين إلى عشر سنوات إذا 

      كانت المسروقات ذات قيمة ُمرتفعة.
3.      يجوز للمحكمة فرض غرامة كعقوبة أصلية بديلة على الشخص المدان بالسرقة عندما يكون

      نطاق العقوبة المعمول به هو السجن ما بين سنة واحدة إلى خمس سنوات. 

التعليق
الفقرة 2: عند البت يف نطاق مناسب لعقوبة جرمية السرقة، رأى واضعو القانون أنه كان من األفضل 
النص على نطاقني خمتلفني، حسب قيمة املسروقات. عادة، تنص التشريعات الوطنية على مبلغ حمدد، إذا 
ما ختطاه الشخص يقع عرضة لنطاق عقوبة أعلى. غري أن واضعي القانون اجلنائي النموذجي مل يضمنوه 
مبلًغا حمدًدا من املال للتمييز بني نطاقني للعقوبة الواجبة التطبيق للسرقة. بداًل من ذلك، مت استخدام مصطلح 
القيمة املرتفعة للتمييز بني نطاقات العقوبة واجبة التطبيق. وإذا قامت دولة بإدراج هذا النص إىل قانوهنا 

اجلنائي، فإنه يتعني عليها حتديد القيمة املرتفعة بالعملة املحلية.

املادة 120: السلب والسلب امُلشدد

املادة 120-1: تعريف اجلرمية 
1.     يرتكب الشخص جريمة السلب عندما يرتكب سرقة عن طريق القوة أو بالتهديد باستخدام القوة. 

2.   يرتكب الشخص جريمة السلب الُمشدد عندما:
      )أ(     يرتكب أي سلب برفقة شخص واحد أو أكثر، أو 

ُمقلًدا ناريًّا  سالًحا  أو  ناريًّا  سالًحا  يحمل  الوقت  ذات  وفي  سلب  أي  يرتكب  )ب(       
             أو سالًحا عدائًيا. 
3.   ألغراض المادة )120(: 
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     )أ(     سالح ناري يعني أي سالح محمول له فوهة إسطوانية، يطلق، أو مصمما ليطلق،
              أو يمكن تحويله بسهولة ليطلق طلقة أو رصاصة أو قذيفة بفعل مادة متفجرة، 

    )ب(   سالح ناري ُمقلد يعني أي شيء له مظهر سالح ناري، يمكن على نحو معقول
             اعتباره خطأ كسالح ناري، و 

     )ج(    األسلحة العدائية تعني: 
             )1(   أي أداة تحتوي على شفرة أو طرف حاد، أو 

              )2(   أي أداة أخرى مصنوعة أو معدلة إليقاع إصابة أو للتسبب في عجز الشخص، 
                        أو يقصد بها الشخص الحائز لها استخدامها أو التهديد باستخدامها لهذا الغرض.

التعليق
الفقرة 1 والفقرة 2: يلزم الرجوع إىل أركان جرمية السرقة يف املادة 119 والتعليق املرافق هلا نظرا ألن 

أركان السرقة يتعني إثباهتا من أجل إدانة الشخص بالسلب والسلب امُلشدد.

الفقرة 3: تعريف السالح الناري مأخوذ من املادة 3 )أ( من بروتوكول مكافحة ُصنع األسلحة النارية 
وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعه، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
اجلرمية املنظمة عرب الوطنية )2001(. إن التعريفني الواردين يف الفقرتني )ب( و)ج( مصدرمها من التشريعات 

الوطنية بشأن السلب امُلشدد.

املادة 120-2: العقوبة 
1.    نطاق العقوبة المعمول به في جريمة السلب هو السجن ما بين سنتين إلى عشر سنوات. 

2.    نطاق العقوبة المعمول به في جريمة السلب الُمشدد هو السجن ما بين ثالث سنوات إلى  
      خمس عشرة سنة. 

املادة 120



274

املادة 121: االبتزاز

املادة 121-1: تعريف اجلرمية
يرتكب الشخص جريمة االبتزاز عندما: 

     )أ(    يقصد تحقيق كسب مادي غير مشروع لنفسه أو لغيره.
     )ب(  باستخدام القوة أو التهديد بإحداث أذى خطير. 

     )ج(  بإجبار شخص على القيام أو االمتناع عن القيام بفعل يضر بممتلكاته أو بممتلكات 
            شخص آخر. 

التعليق
االبتزاز مشكلة إجرامية شائعة يف كثري من املجتمعات اخلارجة من الصراعات )مثل نيبال وكوسوفو(. وقد ُيستخدم 
االبتزاز أثناء الصراعات لتمويل األنشطة املتعلقة بالصراع. وغالًبا ما تستخدم العصابات اإلجرامية املنظمة االبتزاز 

أثناء الصراعات وبعدها، سعًيا البتزاز األموال من أصحاب األعمال أو غريهم ممن يعتقد بأهنم ميلكون ثروة. 

املادة 121-2: العقوبة 
1. نطاق العقوبة المعمول به في جريمة االبتزاز هو السجن ما بين سنة واحدة إلى خمس سنوات. 
2. نطاق العقوبة المعمول به في جريمة االبتزاز هو السجن ما بين سنتين إلى عشر سنوات عندما 

   يتعلق االبتزاز بممتلكات ذات قيمة مرتفعة.
3. يجوز للمحكمة فرض غرامة كعقوبة أصلية بديلة على الشخص المدان باالبتزاز عندما يكون 

   نطاق العقوبة المعمول به هو السجن ما بين سنة واحدة إلى خمس سنوات. 

التعليق
الفقرة 2: عند البت يف نطاق مناسب لعقوبة جرمية االبتزاز، رأى واضعو القانون أنه من األفضل النص 
على نطاقني خمتلفني، اعتماًدا على قيمة البضائع موضوع االبتزاز. عادة، تشمل التشريعات الوطنية مبلًغا 
حمدًدا، إذا ما ختطاه الشخص يقع عرضة لنطاق عقوبة أعلى. غري أن واضعي القانون اجلنائي النموذجي مل 
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يضمنوا القانون مبلًغا حمدًدا من املال للتمييز بني نطاقات العقوبة الواجبة التطبيق لالبتزاز. بداًل من ذلك، 
مت استخدام مصطلح القيمة املرتفعة للتمييز بني نطاقات العقوبة واجبة التطبيق. وإذا قامت دولة ما بإدراج 

هذا النص يف تشريعاهتا اجلنائية، فإنه يتعني عليها حتديد القيمة املرتفعة بالعملة املحلية.
 

املادة 122: السطو

املادة 122-1: تعريف اجلرمية 
يرتكب الشخص جريمة السطو عندما: 

      )أ(    يدخل أي مبنى أو جزء من مبنى دون موافقة المالك أو دون مسّوغ قانوني وبقصد 
             ارتكاب جريمة، أو 

     )ب(  يتواجد في أي مبنى أو جزء من مبنى ليرتكب جريمة. 
 

التعليق 
يف بعض الدول، يتم تعريف السطو على أنه سرقة كبرية. 

وجدير باملالحظة أنه مبوجب الفقرة )ب( ليس من الضرورة ملرتكب اجلرمية أن يدخل املبىن أو جزءا 
منه بشكل غري مشروع أو دون موافقة، كما يقتضي نص الفقرة )أ(. وبداًل من ذلك، يكفي أن يرتكب 
اجلاين اجلرمية أثناء وجوده بشكل مشروع أو غري مشروع داخل أي مبىن أو جزء منه. ويف الفقرة )أ( 
تشمل األركان املطلوبة قصد ارتكاب جرمية والدخول غري املشروع أو دون موافقة إىل مبىن أو جزء من 

مبىن. ويف هذه احلالة ليست هناك حاجة إلثبات ارتكاب جرمية. 
إن احلافالت الصاحلة للسكن فيها )مثل الكرفانات واملركبات ]مثل القوارب[( أو غريها من اهلياكل 

املتنقلة املأهولة مؤقتا ميكن أن ينطبق عليها تعريف املبىن. 
 

املادة 122-2: العقوبة 
نطاق العقوبة المعمول به في جريمة السطو هو السجن ما بين سنتين إلى عشر سنوات. 
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املادة 123: السطو املشدد 

املادة 123-1: تعريف اجلرمية 
1.    يرتكب الشخص جريمة السطو المشدد عندما ُيرتكب السطو في الظروف التي يحوز 

       الجاني فيها سالًحا نارًيا أو سالًحا نارًيا ُمقلًدا أو سالًحا عدائًيا في وقت الجريمة. 
2.    ألغراض المادة 123: 

      )أ(    يكون لمصطلح السالح الناري المعنى نفسه كما في المادة 120-1)3()أ( 
         )ب(   يكون لمصطلح السالح الناري الُمقلد المعنى نفسه كما في المادة 120-1)3()ب(، و  

      )ج(   يكون لمصطلح السالح العدائي المعنى نفسه كما في المادة 120-1)3()ج( 

التعليق
الفقرة 1: يلزم الرجوع إىل املادة 122 بشأن السطو والتعليق املرافق هلا. 

الفقرة 2: يلزم الرجوع إىل املادة 120-1)3( والتعليق املرافق هلا. 
 

املادة 123-2: العقوبة 
نطاق العقوبة المعمول به في جريمة السطو المشدد هو السجن ما بين ثالث سنوات إلى خمس 

عشرة سنة. 

املادة 124: تلقي بضائع مسروقة وإخفاؤها

املادة 124-1: تعريف اجلرمية 
1.      يرتكب الشخص جريمة تلقي بضائع مسروقة وإخفائها عندما يتلقى أو يخفي ممتلكات 
مسروقة أو ممتلكات تم الحصول عليها باالحتيال، وهو يعرف أو يعتقد بأنها مسروقة أو تم 

الحصول عليها باالحتيال.
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2.    ألغراض المادة 124: 
      )أ(    الممتلكات لها المعنى نفسه كما في المادة 119-1)2(،  و 

      )ب(  االحتيال له المعنى نفسه كما في المادة 1-126)1( 
 

التعليق 
يلزم الرجوع إىل املادة 126 بشأن االحتيال واملادة 119-1)2( بشأن تعريف املمتلكات ألغراض اجلرائم 
املتعلقة باملمتلكات. وتعترب املمتلكات مسروقة حال أخذها عن طريق السرقة أو السلب أو السلب امُلشدد  

أو االبتزاز. يلزم الرجوع إىل املادة 119 واملادة 120. 

املادة 124-2: العقوبة 
المعمول به في جريمة تلقي بضائع مسروقة وإخفائها هو السجن ما بين  العقوبة  1.   نطاق 

      سنتين إلى عشر سنوات. 
وإخفاء  بتلقي  المدان  الشخص  على  بديلة  أصلية  كعقوبة  غرامة  فرض  للمحكمة  يجوز     .2

      بضائع مسروقة. 
 

املادة 125: جلب ممتلكات
 مت احلصول عليها من اجلرائم

املادة 125-1: تعريف اجلرمية 
 

1.    يرتكب الشخص جريمة جلب ممتلكات تم الحصول عليها من جريمة إلى داخل الدولة 
     عندما ُيدخل إلى الدولة أو يكون له فيها أي شيء حصل عليه خارج البالد بفعل كان  

       سيعتبر جريمة لو تم ارتكابه داخل الدولة. 
2.     ألغراض المادة 125، يكون لمصطلح الممتلكات المعنى نفسه كما في المادة 1-191 )2(. 
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التعليق
بينما ترد هذه اجلرمية يف أغلب األحيان يف قوانني عقوبات الدول، فإن املمارسني ممن كانت هلم خربة يف 
عملية السالم يف كوسوفو، حيث كانت هناك موجة من سرقة السيارات من البلدان املجاورة، أصّروا 
على أمهية إضافة هذه اجلرمية يف القانون اجلنائي النموذجي ويف قوانني العقوبات يف الدول اخلارجة من 

الصراعات. 
يلزم الرجوع إىل املادة 119-1)2( بشأن تعريف املمتلكات ألغراض اجلرائم املتعلقة باملمتلكات. 

املادة 125-2: العقوبة 
1.     نطاق العقوبة المعمول به في جريمة جلب ممتلكات تم الحصول عليها من جريمة إلى 

         داخل الدولة هو السجن ما بين سنتين إلى عشر سنوات.
2.      يجوز للمحكمة فرض غرامة كعقوبة أصلية بديلة على الشخص المدان بجلب ممتلكات  

        تم الحصول عليها من جريمة إلى داخل الدولة. 

املادة 126: االحتيال 

املادة 126-1: تعريف اجلرمية 
1.     يرتكب الشخص جريمة االحتيال عندما: 

         )أ(     يقصد تحقيق كسب مادي غير مشروع لنفسه أو لغيره أو يتسبب في خسارة لغيره.
       )ب(  يحث شخًصا آخر بالخداع. 

       )ج(   يقوم أو يمتنع عن القيام بفعل يضر بممتلكاته أو بممتلكات شخص آخر. 
2.      ألغراض المادة 126، الممتلكات لها المعنى نفسه كما في المادة 1-119)2(.

التعليق 
يف بعض الدول، تتطلب جرمية االحتيال حصول مرتكبها على ممتلكات شخص آخر باخلداع، إىل جانب 
االحتيال  يتطلب  أخرى،  دول  ويف  ممتلكاته.  من  دائم  بشكل  الشخص  حبرمان  املضاف  القصد  ركن 
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التخلي الكلي عن ممتلكات الضحية للجاين. واملنهج الذي تبناه القانون اجلنائي النموذجي أوسع إىل حد 
ما، حيث يتطلب فقط أن يقوم الضحية بفعل أو ميتنع عن القيام بفعل يضر باملمتلكات، سواء كانت 

ختصه أو ختص غريه. 
يلزم الرجوع إىل املادة 119-1)2( بشأن تعريف املمتلكات ألغراض اجلرائم املتعلقة باملمتلكات. 

املادة 126-2: العقوبة 
1.     نطاق العقوبة المعمول به في جريمة االحتيال هو السجن ما بين سنة واحدة إلى خمس 

        سنوات. 
2.     نطاق العقوبة المعمول به في جريمة االحتيال هو السجن ما بين سنتين إلى عشر سنوات 

        عندما يتعلق االحتيال بممتلكات ذات قيمة مرتفعة.
3.      يجوز للمحكمة فرض غرامة كعقوبة أصلية بديلة على الشخص المدان باالحتيال عندما 

       يكون نطاق العقوبة المعمول به هو السجن ما بين سنة واحدة إلى خمس سنوات. 

التعليق
الفقرة 2: عند البت يف نطاق مناسب لعقوبة جرمية االحتيال، رأى واضعو القانون أنه من األفضل النص 
على نطاقني خمتلفني، اعتماًدا على قيمة البضائع اخلاضعة لالحتيال. عادة، تشمل التشريعات الوطنية مبلًغا 
حمدًدا، إذا ما ختطاه الشخص يقع عرضة لنطاق عقوبة أعلى. غري أن واضعي القانون اجلنائي النموذجي 
مل يضمنوا القانون مبلًغا حمدًدا من املال للتمييز بني نطاقات العقوبة الواجبة التطبيق يف جرمية االحتيال. 
بداًل من ذلك، مت استخدام مصطلح القيمة املرتفعة للتمييز بني نطاقات العقوبة واجبة التطبيق. وإذا قامت 

دولة ما بإضافة هذا النص إىل تشريعاهتا اجلنائية، فإنه يتعني عليها حتديد القيمة املرتفعة بالعملة املحلية.

املادة 127: االختالس

املادة 127-1: تعريف اجلرمية 
1.     يرتكب الشخص جريمة االختالس عندما: 

       )أ(    يوجه أو يعمل، بأي صفة كانت، في كيان تابع للقطاع الخاص،
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       )ب(  في سياق األنشطة االقتصادية أو المالية أو التجارية،
       )ج(   يختلس ممتلكات، أو أموال خاصة، أو أوراق مالية، أو أي شيء آخر ذا قيمة في 

              أمانته بموجب منصبه. 
2.     ألغراض المادة 127، الممتلكات لها المعنى نفسه كما في المادة 1)8(. 

 
التعليق

الفقرة 1: تشمل جرمية االختالس قيام شخص بسرقة ممتلكات مؤمتن عليها أو على رعايتها أو إدارهتا. 
إن صياغة هذا القسم مأخوذة من املادة 22 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. حيتوي القانون 
اجلنائي النموذجي كذلك على جرمية االختالس بواسطة موظف عمومي. يلزم الرجوع إىل املادة 142. 

الفقرة 2: خيتلف تعريف املمتلكات املستخدم ألغراض االختالس عن تعريفه املستخدم لبعض اجلرائم 
األخرى يف هذا القسم من القانون اجلنائي النموذجي نظًرا ألن نوع املمتلكات اليت ميكن اختالسها هو تارخييًّا 
أوسع كثرًيا من نوع املمتلكات اخلاضعة لغريه من اجلرائم املتعلقة باملمتلكات األخرى، مثل السرقة. ملزيد 
من النقاش ملعىن املمتلكات ألغراض جرمية االختالس، يلزم الرجوع إىل املادة 1 )8( والتعليق املرافق هلا. 

املادة 127-2: العقوبة 
1.      نطاق العقوبة المعمول به في جريمة االختالس هو السجن ما بين سنة واحدة إلى خمس 

       سنوات. 
2.     نطاق العقوبة المعمول به في جريمة االختالس هو السجن ما بين سنتين إلى عشر سنوات 

       عندما يتعلق االختالس بممتلكات ذات قيمة مرتفعة.

التعليق
الفقرة 2: عند البت يف نطاق مناسب لعقوبة جرمية االختالس، رأى واضعو القانون أنه من األفضل النص 
على نطاقني خمتلفني، اعتماًدا على قيمة البضائع املختلسة. عادًة، تشمل التشريعات الوطنية مبلًغا حمدًدا، إذا 
ما ختطاه الشخص يقع عرضة لنطاق عقوبة أعلى. غري أن واضعي القانون اجلنائي النموذجي مل يضمنوا 
القانون مبلًغا حمدًدا من املال للتمييز بني نطاقات العقوبة الواجبة التطبيق لالختالس. بداًل من ذلك، مت 
استخدام مصطلح القيمة املرتفعة للتمييز بني نطاقات العقوبة واجبة التطبيق. وإذا قامت دولة ما بإضافة 

هذا النص إىل تشريعاهتا اجلنائية، فإنه يتعني عليها حتديد القيمة املرتفعة بالعملة املحلية.
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املادة 128: التزوير 

املادة 128-1: تعريف اجلرمية 
1.     يرتكب الشخص جريمة التزوير عندما: 

آخر لحث شخص  غيره  أو  نفسه  هو  يستخدمها  أن  بقصد  مزورة  وثيقة  يصنع  )أ(         
              بقبولها على أنها أصلية، و 

      )ب(  بسبب قبولها، يحقق مكسبا أو يتسبب في خسارة. 
2.     ألغراض المادة )128(، الوثيقة تعني أي وثيقة، ذات طابع رسمي أو غير رسمي، باستثناء   
      العملة المزيفة على النحو المعرف في المادة 134-1 )2(، ويشمل ذلك لكنه ال يقتصر 

       على أي مما يلي: 
معلومات فيها  أو  عليها  أخرى  وسيلة  أي  أو  صوتي  شريط  أو  شريط  أو  قرص  )أ(         

              مسجلة أو مخزنة بوسائل ميكانيكية أو إلكترونية أو غير ذلك من الوسائل. 
       )ب(   أوامر الصرف المالي. 

      )ج(    الطوابع البريدية. 
       )د(    التراخيص الرسمية أو الطوابع الصادرة عن ]أدخل اسم الدولة[. 

       )هـ(   الشيكات، بما في ذلك الشيكات السياحية والشيكات المصرفية.  
      )و(    بطاقات االئتمان وبطاقات الدين المصرفية أو بطاقات االئتمان األخرى. 

      )ز(    شهادات األسهم، و
       )ح(    جوازات السفر أو غيرها من الوثائق التي يمكن استخدامها بداًل من جوازات السفر.

التعليق
يف تفسري معىن مزور مبوجب املادة 128-1 )1( )أ(، قد يكون التعريف التايل للوثيقة املزورة مفيًدا: ميكن 
اعتبار الوثيقة مزورة لغرض هذا النص إذا كانت تفيد: )أ( أهنا صنعت أو حررت بالشكل الذي يظهرها 
على أهنا صنعت أو حررت من شخص مل يصنعها أو حيررها يف الواقع هبذا الشكل، )ب( أهنا مصنوعة 
أو حمررة بالشكل الذي يظهرها على أهنا مصنوعة أو حمررة مبوجب سلطة شخص مل يصرح يف الواقع 
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بصنعها أو حتريرها هبذا الشكل، )ج( أهنا قد صنعت أو حررت حسب الشروط من شخص مل يصنعها 
أو حيررها يف الواقع حسب هذه الشروط، )د( أهنا قد صنعت أو حررت حسب الشروط بسلطة شخص 
مل يصرح يف الواقع بصنعها أو حتريرها حسب هذه الشروط، )هـ( أنه مت تعديلها يف أي جانب من ِقبل 
شخص مل يقم يف الواقع بتعديلها يف ذلك اجلانب، )و( أنه مت تعديلها بأي شكل مبوجب سلطة شخص 
مل يصرح يف الواقع بتعديلها يف الشكل الذي تظهر عليه، )ز( أنه مت تغيريها يف تاريخ، أو يف مكان، أو يف 
غري ذلك من الظروف اليت مل حيدث التغيري فيها يف الواقع، )ح( أنه مت صنعها أو حتريرها أو تغيريها من 
شخص موجود حاليا بينما مل يكن هناك وجود هلذا الشخص يف الواقع. وفيما يتعلق بصنع وثيقة مزورة، 
جيب أن يتم التعامل مع أي شخص على أنه صنع وثيقة مزورة إذا غّير يف الوثيقة بأي شكل )سواء كانت 

مزورة أم ال يف أي جانب آخر بصرف النظر عن هذا التعديل(.
إن تزييف العملة كوثيقة ُمقلدة مستثىن مبوجب نصوص املادة 128-1 )2(. فهذه اجلرمية تشملها املادة 

134 )»تزييف العملة«(. يلزم الرجوع إىل املادة )134( والتعليق املرافق هلا.
عندما يتم تزوير الوثائق كجزء من نشاط إجرامي منظم، وهذا أمر شائع يف كثري من الدول اخلارجة 
من الصراعات، جيوز أخذ هذا العامل يف احلسبان عند حتديد العقوبة املناسبة. انظر املادة 44 )»زيادة احلد 
األقصى للعقوبة عند ارتكاب جرمية كجزء من نشاط إجرامي منظم«(. وميكن اهتام امُلدعى عليه أيًضا 

بتهمة االشتراك يف عصابة إجرامية منظمة وفقا للمادة 136. 

الفقرة 2: قائمة الوثائق الواردة يف الفقرة 2 هي قائمة توضيحية وليست شاملة.

املادة 128-2: العقوبة 
1.     نطاق العقوبة المعمول به في جريمة التزوير هو السجن ما بين سنتين إلى عشر سنوات. 

2.     يجوز للمحكمة فرض غرامة كعقوبة أصلية بديلة على الشخص المدان بالتزوير.

املادة 129: استخدام وثائق مزورة

املادة 129-1: تعريف اجلرمية 
1.      يرتكب الشخص جريمة استخدام وثائق مزورة عندما يستخدم وثائق مزورة وهو يعرف 

        بأنها مزورة: 
        )أ(    بقصد حث شخص آخر على قبولها كوثيقة أصلية.
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        )ب(  وبسبب قبولها، يحقق كسًبا أو يتسبب في خسارة.
2.     ألغراض المادة 129، الوثيقة لها المعنى نفسه كما في المادة 1-128 )2( 

التعليق 
يلزم الرجوع إىل التعليق املرافق للمادة 128 أعاله. 

املادة 129-2: العقوبة
 

1.     نطاق العقوبة المعمول به في جريمة استخدام وثائق مزورة هو السجن ما بين سنتين إلى 
        عشر سنوات. 

2.       يجوز للمحكمة فرض غرامة كعقوبة أصلية بديلة على الشخص المدان باستخدام وثائق  
        مزورة. 

املادة 130: حيازة وثائق مزورة

املادة 130-1: تعريف اجلرمية 
يعرف  وهو  مزورة  وثائق  يحوز  عندما  مزورة  وثائق  حيازة  جريمة  الشخص  يرتكب      .1

        بأنها مزورة: 
        )أ(     بقصد أن يستخدمها هذا الشخص أو غيره لحث شخص آخر على قبولها كوثيقة 

               أصلية،
        )ب(   وبسبب قبولها، يحقق كسبا أو يتسبب في خسارة.

2.      ألغراض المادة 130، الوثيقة لها المعنى نفسه كما في المادة 1-128 )2(. 

التعليق 
يلزم الرجوع إىل التعليق املرافق للمادة 128 أعاله. 

املادة 129



284

املادة 130-2: العقوبة 
1.    نطاق العقوبة المعمول به في جريمة حيازة وثائق مزورة هو السجن ما بين سنة واحدة 

        إلى خمس سنوات.
2.      يجوز للمحكمة فرض غرامة كعقوبة أصلية بديلة على الشخص المدان بحيازة وثائق مزورة. 

 

املادة 131: احلريق العمد

املادة 131-1: تعريف اجلرمية 
النار أو يتسبب في انفجار بغرض 1.    يرتكب الشخص جريمة الحريق العمد عندما يشعل 

       تدمير مبنى أو منشأة مسكونة تعود لشخص آخر.
2.     ألغراض المادة 131، المنشأة المسكونة تعني أي منشأة أو مركبة أو مكان مجهز إلقامة 

       األشخاص ليال، أو للقيام بعمل ما بصرف النظر عن وجود شخص فيها فعال. 

التعليق
يف بعض الدول يتم التعامل مع جرمية احلريق العمد على أهنا شكل من أشكال جرمية اإلتالف العمدي 
امُلشدد. تنص املادة 133 من القانون اجلنائي النموذجي على تعريف اإلتالف العمدي. وتشمل تعريفات 
اإلتالف العمدي إتالف املمتلكات باحلريق، مصحوبة بقصد اجلاين تعريض احلياة للخطر أو التصرف 
باستهتار يهدد احلياة. وبعض الدول األخرى تضيف تعريض السالمة اجلسدية للخطر وتعريض احلياة 
للخطر إىل تعريف اإلتالف العمدي كعوامل مشددة. ووفًقا لتشريعات هذه الدول، ميكن ارتكاب اإلتالف 
العمد كجرمية ميكن  املادية. ويعرف منهج آخر احلريق  أنواع املمتلكات  العمدي »امُلشدد« ضد كل 

ارتكاهبا ضد كل أنواع املمتلكات، ويكون تركيز النص القانوين على تعريض احلياة للخطر.
بداًل من اتباع املناهج املذكورة أعاله، قرر واضعو القانون اجلنائي النموذجي صياغة جرمية على أساس 
التعريف التقليدي للحريق عمًدا ونص قانوين آخر مرافق بشأن احلريق أو االنفجار بسبب االستهتار. ويف 
املادة )131( بشأن احلريق العمد، ينصب التركيز يف اجلرمية على تدمري مبىن أو منشأة مسكونة من قبل 
شخص يرغب يف تدمري هذا املبىن أو املنشأة. عادة ميكن ارتكاب احلريق العمد ضد املباين أو املنشآت 
املسكونة فقط. إضافة إىل ذلك، فإن القصد الالزم للجرمية باحلريق العمد مل يكن تعريض احلياة للخطر 
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لكن القصد بداًل من ذلك هو تدمري مبىن أو منشأة مسكونة. تتناول املادة 132 جرمية أخرى وهي احلريق 
أو االنفجار بسبب االستهتار. وتركز املادة 132 أكثر على اخلطر على احلياة واجلسد واملمتلكات وال 

تشترط القصد لتدمري مبىن أو منشأة مسكونة. يلزم الرجوع إىل املادة 132 والتعليق املرافق هلا.
كانت جرمية احلريق العمد وما زالت منتشرة يف الدول اخلارجة من الصراعات، وخباصة بعد الصراعات 
العرقية. فبعد انتهاء الصراع، عوقبت مجاعات عرقية معينة، أو مت القصاص منهم، من خالل ارتكاب 

احلريق العمد.

الفقرة 2: بداًل من سرد خمتلف أنواع املباين واملنشآت اليت قد تكون عرضة للحريق عمًدا، قرر واضعو القانون 
اجلنائي النموذجي وضع تعريف واسع يركز على املباين أو املنشآت املستخدمة لغرض السكن أو العمل.

املادة 131-2: العقوبة 
نطاق العقوبة المعمول به في جريمة الحريق العمد هو السجن ما بين ثالث سنوات إلى خمس 

عشرة سنة. 

املادة 132: االحتراق أو االنفجار بسبب االستهتار

املادة 132-1: تعريف اجلرمية 
1.    يرتكب الشخص جريمة االحتراق أو االنفجار بسبب االستهتار عندما يبدأ بقصد حريًقا أو 

      يتسبب في انفجار، سواء في ممتلكاته أو في ممتلكات الغير، وبذلك يكون باستهتار: 
      )أ(   يعرض شخصا آخر لخطر الموت أو إصابة جسدية، أو 

      )ب( يعرض مبنى أو منشأة مسكونة لشخص آخر لخطر اإلتالف أو الدمار. 
2.     ألغراض المادة 132، المنشأة المسكونة لها المعنى نفسه كما في المادة 1-131 )2(.

 

التعليق
بسبب  االنفجار  أو  االحتراق  جرمية  فإن   ،131 املادة  يف  عليها  املنصوص  العمد  احلريق  جلرمية  خالفا 
االستهتار، ال تشترط قصد تدمري مبىن أو منشأة مسكونة. وهي تركز أكثر على تعريض احلياة أو اجلسد 

أو املمتلكات للخطر.
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إتالف املمتلكات شائع متاًما يف أعقاب الصراعات العرقية. إذ قد يتلف أعضاء يف مجاعة عرقية بيوت 
أعضاء مجاعة خمتلفة، ليس بقصد تدمري البيوت، لكن لترويع سكاهنا ودفعهم إىل مغادرة املنطقة. وهذا 

السلوك يندرج يف إطار جرمية االحتراق أو االنفجار بسبب االستهتار وليس يف إطار احلريق العمد.

الفقرة 2: يلزم الرجوع إىل التعليق املرافق للمادة 1-131 )2(. 

املادة 132-2: العقوبة 
نطاق العقوبة المعمول به في جريمة االحتراق أو االنفجار بسبب االستهتار هو السجن ما بين 

سنتين إلى عشر سنوات. 

املادة 133: اإلتالف العمدي 

املادة 133-1: تعريف اجلرمية 
أو  بإتالف  غير مشروع  بشكل  يقوم  عندما  العمدي  اإلتالف  الشخص جريمة  يرتكب     .1

       اإلضرار بممتلكات الغير. 
2.      ألغراض المادة 133، الممتلكات تعني الممتلكات المادية سواء كانت منقولة أم غير منقولة. 

التعليق
الفقرة 1: إن مستوى الضرر أو اإلتالف الالزم ملقاضاة شخص الرتكاب اإلتالف العمدي عادة ما يكون 

أكثر من ضرر بسيط، ولكن ليس من الضروري أن يكون ضرًرا ال ميكن إصالحه.
الفقرة 2: يلزم الرجوع إىل التعليق على املادة 119-1 )2(، الذي يناقش املمتلكات املنقولة وغري املنقولة 
سرقة  يستثين  الذي  )»السرقة«(،   119 املادة  مبوجب  املمتلكات  لتعريف  وخالفا  املادية.  واملمتلكات 
املمتلكات املادية غري املنقولة، ميكن ارتكاب جرمية اإلتالف العمدي ضد املمتلكات املادية غري املنقولة 
)مثل األراضي واملباين(، وكذلك املمتلكات املادية املنقولة )على سبيل املثال، املتعلقات الشخصية(. لذلك، 
فإن أعمااًل مثل رش الكتابات والرسوم على جدران املباين أو إتالف أراضي الغري )مثل، إلقاء القمامة اليت 

تتكلف إزالتها الكثري( سوف تشملها جرمية اإلتالف العمدي.
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املادة 133-2: العقوبة 
1.    نطاق العقوبة المعمول به في جريمة اإلتالف العمدي هو السجن ما بين سنة واحدة إلى 

       خمس سنوات. 
2.    نطاق العقوبة المعمول به في جريمة اإلتالف العمدي هو السجن ما بين سنتين إلى عشر 

       سنوات عندما يتعلق اإلتالف العمدي بممتلكات ذات قيمة مرتفعة.
3.    يجوز للمحكمة فرض غرامة كعقوبة أصلية بديلة على الشخص المدان باإلتالف العمدي 
       عندما يكون نطاق العقوبة المعمول به هو السجن ما بين سنة واحدة إلى خمس سنوات. 

 

التعليق
الفقرة 2: عند البت يف نطاق مناسب لعقوبة جرمية اإلتالف العمدي، رأى واضعو القانون أنه من األفضل 
النص على نطاقني خمتلفني للعقوبة، اعتماًدا على قيمة البضائع املتلفة. عادًة، تشمل التشريعات الوطنية مبلغا 
حمددا، إذا ما ختطاه الشخص يقع عرضة لنطاق عقوبة أعلى. غري أن واضعي القانون اجلنائي النموذجي 
مل يضمنوا القانون مبلًغا حمدًدا من املال للتمييز بني نطاقات العقوبة الواجبة التطبيق لإلتالف العمدي. 
بداًل من ذلك، مت استخدام مصطلح القيمة املرتفعة للتمييز بني نطاقات العقوبة واجبة التطبيق. وإذا قامت 

دولة ما بإضافة هذا النص إىل تشريعاهتا اجلنائية، فإنه يتعني عليها حتديد القيمة املرتفعة بالعملة املحلية.
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القسم 7: اجلرائم االقتصادية

املادة 134: تزييف العملة

املادة 134-1: تعريف اجلرمية
1.    يرتكب الشخص جريمة تزييف العملة عندما:

       )أ(    يصنع عملة مزيفة.
       )ب(  يشتري أو يتلقى أو يعرض شراء أو تلقي عملة مزيفة.

       )ج(  يكون في حوزته أو يمتلك عملة مزيفة.
       )د(    يدخل عملة مزيفة إلى داخل البالد.
       )هـ(   يستخدم أو يتداول عمالت مزيفة. 

       )و(    يبيع عملة مزيفة، أو
       )ز(    ينقل أو يوزع عملة مزيفة على أنها عملة رسمية أو يطرحها في السوق.

2.    ألغراض المادة 134، تشمل العملة المزيفة:
     )أ(    عملة معدنية مزيفة أو عملة ورقية مزيفة تشبه أو من الواضح أنه يقصد منها أن

              تشبه عملة معدنية متداولة أو عملة ورقية متداولة.
        )ب(   أوراقا نقدية ُمقلدة أو أوراقا مصرفية ُمقلدة، سواء تقليًدا كامال أم تقليًدا غير كامل.
      )ج(   عملة معدنية أصلية أو عملة ورقية أصلية تم إعدادها أو تعديلها لتشبه عملة معدنية

              أو عملة ورقية متداولة بقيمة أعلى.
     )د(   عملة معدنية متداولة أزيلت حوافها المثلمة ببردها أو قطعها وأعيد فرزها 

             الستعادة مظهرها األصلي.
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      )هـ(   عملة معدنية مطلية بالذهب أو الفضة أو النيكل أو أي معدن آخر يقصد منها أن 
             تشبه أو أن تتداول على أنها عملة مصنوعة من الذهب أو الفضة أو النيكل أو من 

              أي معدن آخر، و
         )و(     عملة معدنية أو قطعة من المعدن أو من مجموعة معادن مختلطة تم غسيلها أو تلوينها 
                  بأي وسيلة كانت باستخدام غسول أو مادة قادرة على إنتاج شكل الذهب أو الفضة
             أو أي معدن آخر بقصد أن تشبه أو أن يتم تداولها على أنها عملة من الذهب أو 

              الفضة أو النيكل أو أي معدن آخر.

التعليق
غالبا ما يرتكب تزييف العملة يف الدول اخلارجة من الصراعات. ويف بعض احلاالت، استدعى الوضع 
إجراء تغيري كلي يف العملة املستخدمة يف الدولة ملنع استخدام كميات كبرية من العملة املزيفة. وتشمل 

املادة 134 صنع العمالت املزيفة الوطنية واألجنبية على حد سواء.

املادة 134-2: العقوبة
1.       نطاق العقوبة المعمول به لجريمة تزييف العملة هو السجن من سنة واحدة إلى خمس سنوات.

2.    نطاق العقوبة المعمول به لجريمة تزييف العملة هو السجن من سنتين إلى عشر سنوات 
       وذلك عدما تكون كمية العملة المزيفة ذات قيمة مرتفعة. 

3.     يجوز للمحكمة أن تفرض غرامة كعقوبة أصلية بديلة على الشخص المدان بتزييف العملة   
       عندما يكون نطاق العقوبة المعمول به هو السجن من سنة واحدة إلى خمس سنوات.

التعليق
الفقرة 2: عند تقرير نطاق مناسب لعقوبة جرمية تزييف العملة، رأى مؤلفو القانون اجلنائي النموذجي 
أنه من األفضل النص على نطاقني خمتلفني للعقوبة، على أساس قيمة العملة املزيفة. ويف العادة، تشمل 
القوانني الوطنية مبلًغا حمدًدا، إذا جتاوزه الشخص فإنه خيضع لنطاق عقوبة أعلى. إال أن مؤلفي القانون 
مل حيددوا مبلًغا معيًنا للتمييز بني نطاقات العقوبة املعمول هبا جلرمية تزييف العملة. وعوًضا عن ذلك، مت 
استخدام مصطلح قيمة مرتفعة للتمييز بني نطاقات العقوبة املعمول هبا. وإذا قامت دولة بإضافة هذا النص 

إىل قانوهنا اجلنائي املحلي، فإنه يتعني عليها تعريف القيمة املرتفعة بعملتها املحلية.

املادة 134
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املادة 135: غسيل األموال

املادة 135-1: تعريف اجلرمية
1.    يرتكب الشخص جريمة غسيل األموال عندما:

         )أ(     يحّول أو ينقل ممتلكات، مع معرفته أن هذه الممتلكات هي عائدات جريمة، بغرض 
             إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للممتلكات.

        )ب(   يخفي أو يموه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف 
              فيها أو تحركها أو ملكيتها أو الحقوق الخاصة بها، مع معرفته أن هذه الممتلكات 

             هي عائدات جريمة، أو 
      )ج(   يحصل على ممتلكات أو يمتلكها أو يستخدمها، وهو يعرف في وقت تسلمها أن 

             هذه الممتلكات هي عائدات جريمة.
2.    ويتم أيضا إثبات الجريمة وفًقا للفقرة 1 إذا كان الشخص مستهتًرا أو مهماًل في ما يتعلق 

       بمصادر عائدات جريمة.
3.    ألغراض المادة 135:

       )أ(    عائدات الجريمة تعني أي فائدة اقتصادية يكون مصدرها أو الحصول عليها، على 
تتكون من أي  العائدات قد  أو غير مباشر، من جرائم أصلية. وهذه             نحو مباشر 

              ممتلكات معّرفة في المادة 135)2()ب(.
       )ب(  الممتلكات لها المعنى نفسه كما في المادة 1)8(، و 

     )ج(   الجريمة األصلية تعني أي جريمة ترتكب بموجب القانون الجنائي النموذجي أو 
االختصاص  نطاق  وخارج  داخل  مرتكبة  جرائم  وتشمل  به  المعمول  القانون           

              القضائي لدولة ]أدخل اسم الدولة[.

التعليق
اإلجرامي،  نشاطهم  أن حققوا مكاسب من  بعد  الذين،  األفراد  معاقبة  إىل  األموال  هتدف جرمية غسيل 
األموال »نظيفة« جمدًدا  ــــ جلعل  املعقدة  املالية  املعامالت  ـــ عادة من خالل سلسلة من  تدابري  يتخذون 
وجاهزة لالستعمال دون إثارة شكوك السلطات. ويتم ذلك من خالل حتويل األموال أو نقلها أو إخفائها 
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أو متويهها. ويرتبط غسيل األموال ارتباًطا وثيًقا بأنشطة اجلماعات اإلجرامية املنظمة. وهلذا السبب تفرض 
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية )املادة 7( التزاًما على الدول املوقعة عليها بتجرمي 
غسيل األموال. ويرد التزام مماثل يف املادة 3 )ب( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف 
املخدرات واملؤثرات العقلية )1988(، ويف املادة 9 من اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة بغسل عائدات اجلرمية 

وكشفها وضبطها ومصادرهتا ومتويل اإلرهاب.
 وتتجاوز االلتزامات اليت تضمنتها اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية جمرد التجرمي، 
إذ تتطلب من الدول األطراف يف االتفاقية اختاذ إجراءات أخرى ملكافحة غسيل األموال )املادة 7(، مثل تطوير 
نظم وطنية شاملة لتنظيم البنوك وغري البنوك من املؤسسات املالية واإلشراف عليها، حبيث تضمن أن تكون 
اهليئات املكلفة مبكافحة غسيل األموال قادرة على التعاون وتبادل املعلومات على املستويني الوطين والدويل، 
وتأسيس وحدة استخبارات مالية لتعمل كمركز وطين جلمع املعلومات اخلاصة بالعمليات املحتملة لغسيل 
األموال وحتليلها وتوزيعها، ومراقبة حركة النقد واألدوات املالية القابلة للتداول عرب احلدود واكتشافها. 
وتوجد التزامات مماثلة يف اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة بغسل عائدات اجلرمية وكشفها وضبطها ومصادرهتا 
ومتويل اإلرهاب. إن البحث الكامل هلذه االلتزامات يتجاوز نطاق هذا التعليق. لذلك، يلزم الرجوع إىل 
الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة 
هبا، وكذلك الرجوع إىل التقرير التوضيحي التفاقية جملس أوروبا املتعلقة بغسل عائدات اجلرمية وكشفها 
 )UNODC( وضبطها ومصادرهتا وعلى متويل اإلرهاب ويدير مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
برناجًما عامليًّا ملكافحة غسيل األموال. وأصدر الربنامج العديد من املنشورات، منها مراجعة التفاقيات األمم 
املتحدة واملعايري الدولية املعنية بقانون مكافحة غسيل األموال. كما اصدر القانون النموذجي ملكافحة غسيل 
األموال للدول اليت تعمل بالقانون العام. وأصدرت منظمة الكومنوولث قانون الكومنوولث النموذجي حلظر 
غسيل األموال واملستندات الداعمة. ويف سياق كفاحها ضد غسيل األموال، قامت املنظمات العاملية بإنشاء 
شبكة املعلومات الدولية لغسيل األموال. وميكن للموظفني احلكوميني من خمتلف أرجاء العامل الدخول إىل 
هذه الشبكة، اليت تشمل قاعدة بيانات دولية، ووثائق مرجعية، وتشريعات وطنية، وقوانني منوذجية خمتلفة.
 ،)Financial Action Task Force( يلزم الرجوع كذلك إىل فرقة العمل املايل املعنية بغسل األموال
وهي هيئة تعمل بني احلكومات هدفها تطوير وتعزيز سياسات وطنية ودولية ملكافحة غسيل األموال ومتويل 
بعنوان دليل مكافحة غسيل األموال ومتويل  التنمية اآلسيوي منشوًرا شامال  اإلرهاب. وقد اصدر بنك 
اإلرهاب. وقام البنك الدويل بإنشاء موقع إلكتروين خمصص ملكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب. وأخرًيا، 
تقوم جمموعة إمجونت )Egmont Group( بإدارة شبكة غري رمسية من وحدات االستخبارات املالية الدولية 
اليت تتعاون فيما بينها وتتشارك يف املعلومات والتدريب واخلربة. وهذه الشبكة ستكون مفيدة ألي دولة 

ترغب يف إنشاء وحدة استخبارات مالية ملكافحة غسيل األموال.
إضافة إىل التدابري الوقائية وجترمي غسيل األموال، أنشأت دول كثرية خارجة من الصراعات وحدات 
شرطة خاصة مبكافحة غسيل األموال متفرغة لعمليات غسيل األموال، وهي تعمل غالًبا بالتنسيق مع وحدة 

استخبارات مالية.

اجلرمية  املتحدة ملكافحة  األمم  اتفاقية  املادة 6)1()أ()1( من  أساسها  الفقرة 1)أ(  صياغة  الفقرة 1)أ(: 
املنظمة عرب الوطنية. 
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وفًقا للدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت 
امللحقة هبا )صفحة 44(، يتعني على الدول اختاذ تدابري تشريعية وغريها للنص على غسيل األموال كجرمية. 
ويبني الدليل كذلك أن مصطلح حتويل أو نقل: يشمل احلاالت اليت ُتحول فيها املوجودات املالية من 
شكل أو نوع إىل آخر، وذلك مثاًل بشراء العقارات باستخدام األموال النقدية املُتحصل عليها بطريقة 
غري مشروعة، أو بيع العقارات املُتحصل عليها بطريقة غري مشروعة، وكذلك احلاالت اليت ُتنقل فيها 
املوجودات ذاهتا من مكان إىل آخر أو من والية قضائية إىل أخرى أو من حساب مصريف إىل آخر الفقرة 
100(. إن امللحوظات التفسريية للسجالت الرمسية للمفاوضات اخلاصة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
 ،)A/55/383/Add.1 اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا )وثيقة األمم املتحدة رقم
تنص يف الفقرة 11 على أن »اإلخفاء أو التمويه« جيب تفسريمها بأهنما يشمالن اكتشاف األصول غري 
املشروعة للممتلكات. ووفًقا للفقرة 1)أ(، فإن الشخص الذي يقوم بالتحويل أو النقل الفعلي، بقصد 
إخفاء املمتلكات اليت متثل عائدات جرمية، جيوز اعتباره مسؤوال جنائًيا، وكذلك احلال بالنسبة ألي شخص 

يساعد مرتكب اجلرمية يف اإلفالت من عواقب عمله يف حتويل أو متويه أو نقل املمتلكات.
تطالب املادة 6)ب()ثانيا( من االتفاقية بأن تشمل التشريعات اجلنائية الوطنية األسس التالية للمسؤولية 
اجلنائية: املشاركة أو التواطؤ اجلنائي أو التآمر يف االرتكاب والشروع واملساعدة والتحريض والتسهيل 
واملشورة. وكل هذه األسس للمسؤولية اجلنائية مشمولة يف القسم 10 )»الشروع يف ارتكاب اجلرمية«( 
ويف القسم 11 )»املشاركة يف جرمية«( من اجلزء العام من القانون اجلنائي النموذجي. ومل يستخدم مصطلح 
مشورة يف القانون اجلنائي النموذجي بالرغم من تصنيفه ضمن املادة 29. يلزم الرجوع إىل التعليق املرافق 

للمادة 29. ومصطلح التواطؤ اجلنائي تشمله املادة 28 »املشاركة يف هدف مشترك«. 

الفقرة 1)ب(: تأيت صياغة الفقرة 1)ب( من املادة 6)1()أ()2( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 
املنظمة عرب الوطنية. وقد استخدمت لغة مماثلة يف املادة 9)1()ب( من اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة بغسل 
عائدات اجلرمية وكشفها وضبطها ومصادرهتا ومتويل اإلرهاب. إن الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم 
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا )الفقرة 105( توضح بأن »عناصر 
هذا اجلرم واسعة للغاية، وتشمل إخفاء أو متويه أي جانب تقريبا من جوانب املمتلكات أو أي معلومات 
عنها تقريبا«. كما ينص الدليل على أن الركن املعنوي املطلوب إلثبات اجلرمية وفًقا للفقرة 1)ب( يعد أقل 
تشدًدا من الركن املعنوي املطلوب وفًقا للفقرة 1)أ(، حيث إن الفقرة السابقة ال تشترط إثبات أن الغرض 
من اإلخفاء أو التمويه هو منع تعقب املوجودات أو إخفاء منشئها احلقيقي )الفقرة 106(. وكذلك تنص 
امللحوظات التفسريية للسجالت الرمسية للمفاوضات اخلاصة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة 
عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا )وثيقة األمم املتحدة رقم A/55 /383/Add.1( يف الفقرة 11 على 
أن »اإلخفاء أو التمويه« جيب تفسريمها على أهنما يشمالن منع اكتشاف املصادر غري القانونية للممتلكات.

الفقرة 1)ج(: مت اشتقاق صياغة الفقرة 1)ج( من املادة 6)1()أ()2( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
اجلرمية املنظمة عرب الوطنية. وقد استخدمت صياغة مشاهبة يف املادة 9)1()ب( من اتفاقية جملس أوروبا 
املتعلقة بغسل عائدات اجلرمية وكشفها وضبطها ومصادرهتا. واملادة 6)1()أ()2( من اتفاقية األمم املتحدة 
ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية )املنعكسة يف الفقرة 1)]ج[( اليت جترم متلقي املمتلكات املغسولة الذي 
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حيوزها أو ميتلكها أو يستخدمها. كما أهنا تنص على أن الركن املعنوي املطلوب إثباته هو أقل من ذلك 
املطلوب وفًقا للفقرة 1)ب(. فكل ما توجد حاجة إلثباته هو حيازة املمتلكات وامتالكها واستخدامها 

مع معرفة املتلقي يف حينه أن تلك املمتلكات كانت متثل عائدات جرمية. 

الفقرة 2: توسع هذه الفقرة النطاق املحتمل للمسؤولية وفًقا للمادة 135 ليشمل احلاالت اليت يقوم فيها 
شخص بتحويل أو نقل أو إخفاء أو متويه أو حيازة أو امتالك أو استخدام ممتلكات تكون عائدات من 
جرمية، حيث كان الشخص يعرف أو كان ينبغي له أن يعرف بأن املمتلكات كانت عائدات جرمية. 
وهذا من متطلبات اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة بغسل عائدات اجلرمية وكشفها وضبطها ومصادرهتا ومتويل 
اإلرهاب )املادة 9]3[(. والصياغة املستخدمة يف الفقرة 2 هي مستهتر أو مهمل. يلزم الرجوع إىل املادة 

18، اليت تتناول نطاق ومعىن مصطلحي االستهتار واإلمهال.

الفقرة 3)أ(: أخذ هذا التعريف من املادة 1)أ( من اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة بغسل عائدات اجلرمية 
املنظمة عرب  اجلرمية  ملكافحة  املتحدة  األمم  اتفاقية  إن  اإلرهاب.  ومتويل  وكشفها وضبطها ومصادرهتا 
الوطنية، املادة 2)هـ(، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، املادة 1)هـ(، تشمالن أيًضا تعريًفا لعائدات 
اجلرمية، وإن كان تعريفهما أضيق نطاًقا. ويشري التعريف الوارد يف اتفاقييت األمم املتحدة كلتيهما إىل 
املمتلكات املتحصل عليها من اجلرمية فقط، وليس إىل »أي فائدة اقتصادية«، كما هو منصوص عليه يف 
اتفاقية جملس أوروبا. إن التعريف الوارد يف اتفاقية جملس أوروبا ويف القانون اجلنائي النموذجي كالمها 
يتضمنان املمتلكات لكنهما يذهبان إىل ما هو أبعد من ذلك كثرًيا. إن التقرير التوضيحي التفاقية جملس 
أوروبا املتعلقة بغسل عائدات اجلرمية وكشفها وضبطها ومصادرهتا ومتويل اإلرهاب، يف الفقرة 31، ينص 

على أنه »تعمد أن يكون تعريف »العائدات« واسع النطاق بقدر اإلمكان«.

املمتلكات،  تعرف  اليت  النموذجي،  اجلنائي  القانون  من   )8(1 املادة  إىل  الرجوع  يلزم  الفقرة 3)ب(: 
والتعليق املرافق هلا.

الفقرة 3)ج(: إن تعريف اجلرمية األصلية هو تعريف أصلي. ويعين مصطلح اجلرمية األصلية تلك اجلرمية 
اليت أنتجت عائدات اجلرمية اليت مت غسيلها بعد ذلك. إن املادة 6)2()أ( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
اجلرمية املنظمة عرب الوطنية حتث الدول األطراف فيها على تطبيق جرمية غسيل األموال على »أوسع 
نطاق من اجلرائم األصلية« وكحد أدىن لكي »تشمل... نطاًقا شامال من اجلرائم املرتبطة جبماعات 
إجرامية منظمة«. ويف بعض الدول يوجد عدد حمدود من اجلرائم األصلية املرتبطة بغسيل األموال، ما 
واالجتار  املخدرات،  االجتار يف  مثل  العائدات من جرائم خطرية حمددة،  مقاضاة  فقط  أنه ميكن  يعين 
بالبشر، وهتريب املهاجرين. ويف القانون اجلنائي النموذجي، ال يوجد أي حتديد للجرائم األصلية اليت 
ميكن بواسطتها غسل األموال. وتشمل الفقرة 3)ج( كل اجلرائم الواردة يف القانون اجلنائي النموذجي 
ويف القوانني اجلنائية الوطنية يف حماولة إللقاء شبكة واسعة حول األشخاص املنخرطني يف غسيل األموال 

ومن أجل االمتثال لالتفاقية.

املادة 135
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ومن املهم مالحظة أنه جيوز اعتبار الشخص قد ارتكب جرمية غسيل األموال حىت وإن كانت اجلرمية 
األصلية مل يسبق إثباهتا بإدانة أو حبكم هنائي.

املادة 135-2: العقوبة
نطاق العقوبة المعمول به لجريمة غسيل األموال هو السجن من ثالث سنوات إلى خمس 

عشرة سنة.

اجلزء اخلاص ، القسم 7    
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القسم 8: جرائم اجلرمية املنظمة

التعليق العام
اجلرائم الواردة يف القسم 8 مصدرها اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكول 
املضاف إليها، أي بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو. وهناك بروتوكوالن 
النارية  األسلحة  ُصنع  ُمكافحة  بروتوكول  النارية  باألسلحة  متعلق  أحدمها  لالتفاقية،  مكمالن  آخران 
وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا )بروتوكول ُمكافحة ُصنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا 
بالبشر )بروتوكول منع وقمع ومعاقبة  الربوتوكول اآلخر باالجتار  يتعلق  بينما  والذخرية واالجتار هبا(، 
االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال(. ويشمل القسم 13 من اجلزء اخلاص من القانون اجلنائي 
النموذجي، »اجلرائم املشتملة على أسلحة نارية وذخائر ومتفجرات وأسلحة«، الربوتوكول األول، ويشمل 

القسم 4، »اجلرائم املرتكبة ضد حقوق األشخاص«، الربوتوكول الثاين.

املادة 136: املشاركة يف مجاعة إجرامية منظمة

املادة 136-1: تعريف اجلرمية
1.     يرتكب الشخص جريمة المشاركة في جماعة إجرامية منظمة عندما يقوم، مع علمه بهدف 
       الجماعة اإلجرامية المنظمة ونشاطها اإلجرامي العام أو بقصدها ارتكاب الجرائم المعنية- 

      بدور فعال في:
      )أ(    أنشطة إجرامية لجماعة إجرامية منظمة، أو 

     )ب(  أنشطة أخرى للجماعة اإلجرامية المنظمة بمعرفة منه بأن مشاركته سوف تساهم 
             في تحقيق الهدف اإلجرامي الموصوف أعاله.

2.    العلم أو القصد أو الهدف أو الغرض أو االتفاق المشار إليها في الفقرة 1 يمكن االستدالل 
      عليها من خالل المالبسات الوقائعية الموضوعية.
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3.    ألغراض المادة 136:
       )أ(    الجماعة اإلجرامية المنظمة تعني جماعة ذات هيكل تنظيمي مؤلفة من ثالثة أشخاص 
           أو أكثر، موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة ُمتضافرة بهدف ارتكاب واحدة أو 
          أكثر من جريمة وفًقا للقانون الجنائي النموذجي أو القانون المعمول به، من أجل 

            الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى.
االرتكاب  لغرض  عشوائًيا  ُمشكلة  غير  جماعة  تعني  تنظيمي  هيكل  ذات  جماعة  )ب(      
          الفوري لجرم ما وال يلزم أن تكون ألعضائها أدوار ُمحددة رسمًيا، أو أن تستمر   

            عضويتهم فيها أو أن تكون ذات هيكل تنظيمي.
      )ج(  الممتلكات لها المعنى نفسه كما في المادة 1)8(.

 

التعليق
منظمة،  إجرامية  مجاعات  خالل  من  ارتكاهبا  يتم  اليت  املنظمة،  اجلرمية  تضرب  ما  غالًبا   :1 الفقرة 
جذورها عميقا يف املجتمعات اخلارجة من الصراعات. وهذا أمر ال يثري الدهشة يف شيء، حيث إن 
أغلب »اقتصاد احلرب« أثناء الصراع يقوم على أساس أنشطة اجلرمية املنظمة، مثل االجتار غري املشروع 
البترول لتشغيل السيارات والسلع واألملاس أو يف غري ذلك من املوارد. عالوًة  باألسلحة ومشتقات 
على ذلك، فإن اجلماعات اإلجرامية املنظمة أو أطراف الصراع، يف غياب حكومة فاعلة أثناء الصراع، 
غالًبا ما متأل فراغ السلطة وتقدم خدمات تقوم هبا احلكومات تقليديًّا، مثل »التصريح« بافتتاح األعمال 
وتوفري آليات التمويل للمرافق العامة واخلدمات االجتماعية. وبعد انتهاء الصراع، من املعتاد أن تواصل 
اجلماعات اإلجرامية املنظمة وأطراف الصراع السابقون أنشطتهم اإلجرامية املنظمة، مع قيامهم، يف بعض 
األحيان، بتغيري حمور أنشطتهم، على سبيل املثال، من االجتار غري املشروع باألسلحة إىل االجتار بالبشر. 
واضطرت معظم الدول اخلارجة من الصراعات أن تواجه مشكلة اجلرمية املنظمة. ففي كوسوفو، كانت 
اجلرمية املنظمة مشكلة عويصة منذ بدء عملية السالم، وما فاقم من خطورة هذه املشكلة أن القانون 
املعمول به ال يشمل جرائم اجلرمية املنظمة. ويف سنة 2001، قامت بعثة اإلدارة املؤقتة لكوسوفو التابعة 
لألمم املتحدة )UNMIK( باإلعالن عن الئحة رقم 22/2001 بشأن إجراءات مكافحة اجلرمية املنظمة. 
وقد واجهت، أو تواجه حاليًّا، كثرًيا من عمليات السالم األخرى حول العامل، مشكالت مماثلة. ميكن 
االطالع على معلومات متهيدية جيدة بشأن اجلرمية املنظمة يف إطار عمليات السالم، وأسباب وجودها، 
واملصاعب اليت واجهتها البيئات اخلارجة من الصراعات، واحللول واالستراتيجيات املمكنة يف اجلرمية 
فريدينشينساتز  إنترناشيونال  السالم، من منشورات زينتروم فور  بناء  النجاح يف  أمام  املنظمة كعقبة 
)Zentrum fur Internationale Friedenseinsatze(. يلزم الرجوع كذلك إىل مكافحة اجلرائم اخلطرية 
يف الدول اخلارجة من الصراعات: دليل لصناع السياسة واملمارسني، حترير كوليت روش ونشر مطبعة 

معهد الواليات املتحدة للسالم.

اجلزء اخلاص، القسم 8    
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فإنه يطال  العكس،  الدول اخلارجة من الصراعات. بل على  املنظمة على  تأثري اجلرمية  وال يقتصر 
غريها من الدول غري اخلارجة من الصراعات كذلك. وكانت اجلهود الدولية جارية على مدار سنوات 
عديدة ملعاجلة اجلرمية املنظمة يف اإلطار الوطين ويف إطار ما بني الدول على حد سواء. يف سنة 2002، مت 
اإلعالن عن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية. وسعت هذه االتفاقية إىل »تعزيز 
التعاون هبدف منع اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ومكافحتها بفعالية أكرب« )املادة 1(. وتشمل االتفاقية بعض 
النصوص اليت تتعلق مبنع اجلرمية املنظمة )املادة 31(، إال أهنا، يف معظمها، تركز على جترمي جرائم اجلرمية 
املنظمة ومالحقتها قضائيًّا وإصدار األحكام فيها. وتتناول االتفاقية سلسلة واسعة من القضايا، اليت ينبغي 
كذلك جترميها، ومنها: أي اجلرائم اليت يلزم إضافتها إىل التشريعات الوطنية )املادة 5(؟ وأي اجلرائم املرتبطة 
بالفساد وأيها وثيق الصلة باجلرمية املنظمة -وهي حتديًدا، الفساد، وعرقلة سري العدالة، وغسيل األموال 
)املواد 6 و7 و8 و23(-، ومصادرة عائدات اجلرمية والتصرف فيها )املواد 12-14(، وأساليب التحقيق 
الفنية اليت يلزم استخدامها فيما يرتبط باجلرمية املنظمة )املادة 20(، وإجراءات محاية الشهود )املادة 24(، 
وتبادل املساعدة القانونية )املادة 18(، وتسليم املتهمني بارتكاب اجلرمية املنظمة )املادة 16(. والقضايا 
الثالث األخرية متت معاجلتها بتفصيل أكثر يف مواد وتعليقات القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، الذي 
يعاجل اجلوانب اإلجرائية ملقاضاة اجلرمية املنظمة مقابل اجلوانب اإلجرامية املوضوعية، اليت يعاجلها القانون 
اجلنائي النموذجي. ويلزم الرجوع إىل الفصل 14، اجلزأين 1 و2، وإىل الفصل 8، اجلزء 4، القسم 1 من 
القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية. كما يلزم الرجوع، بوجه عام، إىل الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية 
األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا. وجيب الرجوع أيًضا إىل 
تقرير برنامج أوكتوبس )أو ما يسمى مشروع اإلخطبوط( التابع ملجلس أوروبا، بعنوان مكافحة اجلرمية 

املنظمة: استطالعات ألفضل املمارسات ملجلس أوروبا. 
ومن اجلدير باملالحظة أن كثرًيا من الدول اخلارجة من الصراعات أنشأت وحدات متخصصة ملكافحة 

اجلرمية املنظمة من قوات الشرطة الوطنية لتتعامل بصورة حصرية مع اجلرمية املنظمة.
أن  هي ضمان  املوضوعي  اجلنائي  القانون  منظور  من  املنظمة  اجلرمية  مكافحة  األوىل يف  واخلطوة 
تشمل التشريعات الوطنية أنواع اجلرائم اليت ترتكبها اجلماعات اإلجرامية املنظمة. ويف الدول اخلارجة 
التشريعات كثرًيا من هذه اجلرائم، وخباصة األحدث  من الصراعات، على وجه اخلصوص، ال تشمل 
منها. وعند استطالع قوانني العقوبات املعمول هبا يف الدول اخلارجة من الصراعات يف سياق صياغة 
القانون اجلنائي النموذجي، كان من الواضح أن جرائم مثل غسيل األموال، واالجتار بالبشر، واالجتار 
يف املخدرات، وهتريب األشخاص، والفساد، مل يتم النص عليها بصورة مالئمة. وتعريفات هذه اجلرائم 
واردة يف القانون اجلنائي النموذجي، وميكن الرجوع إليها لالسترشاد هبا عندما تسعى السلطات يف الدول 

اخلارجة من الصراعات إىل جترمي هذه اجلرائم.
الوطنية  عرب  املنظمة  اجلرمية  ملكافحة  املتحدة  األمم  اتفاقية  لتنفيذ  التشريعي  الدليل  يف  جاء  وكما 

والربوتوكوالت امللحقة هبا )صفحة 19(، فيما يتعلق بارتكاب اجلرائم اليت يرتكبها جمرمون منظمون.
 فإنه ويف كثري من األحيان، ُيقدم أناس املساعدة إىل اجلماعات اإلجرامية املنظمة يف التخطيط 
جلرائم خطرية وتنفيذها دون مشاركة مباشرة يف ارتكاب الفعل اإلجرامي. وردا على هذه 
اجلماعات  يف  درجة  األقل  املشاركة  حتظر  جنائية  قوانني  عديدة  بلدان  اعتمدت  املشكلة، 

املادة 136
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اإلجرامية. وتتفاوت النهوج اليت اتبعتها البلدان حىت اآلن، تبعا للخلفيات التارخيية والسياسية 
والقانونية... فبلدان القانون العام جترم التآمر، بينما جترم الواليات القضائية ذات القانون املدين 
املشاركة يف منظمات إجرامية... وال تتناول االتفاقية حظر العضوية يف أي منظمات حمدودة.

عوًضا عن ذلك، جترم االتفاقية املشاركة يف أنشطة اجلماعات اإلجرامية، وهذه جرمية أخرى جيب 
إضافتها إىل القانون اجلنائي الوطين ملكافحة اجلرمية املنظمة بفاعلية. وتدمج املادة 136 هذه اجلرمية يف 

القانون اجلنائي النموذجي.
أخذت صياغة املادة 136 من املادة 5)1()أ()2( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب 
الوطنية. وتنص املادة 5 من االتفاقية على جرميتني، جتب إضافة إحدامها أو كلتيهما إىل التشريعات الوطنية. 
اجلرمية األوىل أقرب إىل جرمية التآمر ومل يتضمنها القانون اجلنائي النموذجي، حيث إن التآمر غري وارد هنا 
كأساس للمسؤولية اجلنائية. لكن اجلرمية الثانية متت إضافتها إىل القانون اجلنائي النموذجي. وهي تشمل 
جرمية املشاركة اجلنائية، حني يشارك الشخص يف األنشطة اإلجرامية جلماعة إجرامية منظمة، أو يشارك 
يف أنشطة أخرى للجماعة، مبعرفته بأن مشاركته سوف تساهم يف حتقيق اهلدف اإلجرامي. وينص الدليل 
التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، فيما يتعلق »بأنشطة أخرى« 
كما هو وارد يف نص املادة، على أن »هذه األنشطة األخرى قد ال ُتشكل جرائم، ولكنها تؤدي وظيفة 
داعمة ألنشطة اجلماعة اإلجرامية وأهدافها« )صفحة 24(. ويسهب الدليل بشأن أركان جرمية املشاركة 
بالنشاط املعين. فاملشاركة  العنصر الذهين اخلاص  يف مجاعة إجرامية منظمة، فيضيف أن »ينطبق أيضا 
الفعالة يف االختطاف أو عرقلة سري العدالة، مثاًل، تقتضي توفر العنصر الذهين بشأن هذين اجُلرمني«.. 
ويف حالة املشاركة يف أنشطة غري إجرامية لكن داعمة، يتمثل اشتراط آخر يف العلم بأن تلك املشاركة 
ستسهم يف حتقيق هدف إجرامي من أهداف اجلماعة... ]وفيما يتعلق باجلرمية[، ميكن االستدالل على 
العلم، أو القصد، أو اهلدف، أو الغرض، أو االتفاق، املشار إليها مجيعا أعاله من املالبسات الوقائعية 

املوضوعية« )الفقرات 65-62(.
أيًضا معاقبة أي شخص ينظم، أو يشرف، أو يساعد،  تتم  املادة 5)1()ب( من االتفاقية أن  وتتطلب 
أو حيرض، أو يسري، أو ينصح بارتكاب جرمية خطرية تكون ضالعة فيها مجاعة إجرامية منظمة. وهذه 
األسس للمسؤولية اجلنائية مشمولة يف القسم 11 من اجلزء العام من القانون اجلنائي النموذجي. ويلزم 
الرجوع إىل املواد 29-32 والتعليقات املصاحبة هلا. وتتطلب االتفاقية أن يتحمل األشخاص االعتباريون 
املسؤولية اجلنائية عن اجلرمية الواردة يف املادة 136. وقد مت تناول هذا املتطلب يف املادة 19 من اجلزء العام 

من القانون اجلنائي النموذجي. ويلزم الرجوع إىل هذه املادة وإىل التعليق املصاحب هلا.
يف املادة 15، حتدد االتفاقية األسس اإللزامية لالختصاص القضائي جلرمية املشاركة يف مجاعة إجرامية 
منظمة. وجيب التأكيد على االختصاص القضائي حني يتم ارتكاب اجلرمية يف احلدود اإلقليمية للدولة، 
أو على منت طائرة مسجلة يف هذه الدولة، أو على منت سفينة ترفع علم الدولة، أو ارتكبها مواطن يف 
هذه الدولة. وهذه األسس تشملها املادة 4 )»االختصاص القضائي اإلقليمي«( واملادة 5 )»االختصاص 
النموذجي. إن األسس  القانون اجلنائي  العام من  للدولة«( من اجلزء  القضائي خارج احلدود اإلقليمية 
التقديرية لالختصاص القضائي الواردة يف االتفاقية تتطلب من الدول النظر يف تأكيد االختصاص القضائي 
حني يتم ارتكاب اجلرمية بواسطة أو ضد أحد مواطين الدولة أو شخص دون جنسية يقيم عادًة داخل 
ارتكاب جرمية  بغرض  اإلقليمية  احلدود  اجلرمية خارج  ارتكاب  يتم  أو حني  للدولة،  اإلقليمية  احلدود 
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خطرية داخل احلدود اإلقليمية للدولة )تعرف املادة 1]ب[ من االتفاقية اجلرمية اخلطرية كجرمية يعاقب 
عليها باحلرمان من احلرية ملدة ال تقل عن أربع سنوات(، أو حني يتم ارتكاب جرمية غسيل أموال خارج 
احلدود اإلقليمية للدولة بغرض ارتكاب جرمية منظمة. واألساس التقديري األول لالختصاص القضائي 
وارد يف املادة 5 من القانون اجلنائي النموذجي. ويلزم الرجوع إىل املادة 5 )االختصاص القضائي خارج 

احلدود اإلقليمية للدولة«( والتعليق املصاحب هلا.

الفقرة 2: أخذت صياغة هذه املادة من املادة 5)2( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب 
الوطنية.

الفقرة 3)أ(: أخذت صياغة هذه املادة من املادة 1)أ( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة 
عرب الوطنية.

الفقرة 3)ب(: أخذت صياغة هذه املادة من املادة 1)ج( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة 
عرب الوطنية.

املمتلكات،  تعرف  اليت  النموذجي،  اجلنائي  القانون  من   )8(1 املادة  إىل  الرجوع  يلزم  3)ج(:  الفقرة 
والتعليق املصاحب هلا.

املادة 136-2: العقوبة
نطاق العقوبة المعمول به لجريمة المشاركة في جماعة إجرامية منظمة هو السجن من ثالث 

سنوات إلى خمس عشرة سنة.

املادة 137: اجلرائم املرتبطة بتهريب املهاجرين

املادة 137-1: تعريف اجلرمية
 

1.    يرتكب الشخص جريمة تهريب المهاجرين عندما:
        )أ(     يدبر الدخول غير المشروع إلى الدولة لشخص ليس مواطًنا أو مقيًما دائًما في الدولة.

منفعة  على  أو  مالية  منفعة  على  مباشر،  غير  أو  مباشر  بشكل  الحصول،  أجل  من  )ب(      
             مادية أخرى.

املادة 136
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2.    يرتكب الشخص جريمة إعداد وثيقة سفر أو هوية مزورة لشخص مهرب عندما:
)أ(  يستهدف الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة مالية أو منفعة مادية     

            أخرى.
      )ب( بغرض تسهيل تهريب المهاجرين.

      )ج(  يعد وثيقة سفر أو هوية مزورة لشخص مهرب.
3.     يرتكب الشخص جريمة تدبير الحصول على وثيقة سفر أو هوية مزورة لشخص مهرب، 

      أو توفيرها أو حيازتها عندما: 
       )أ(    يستهدف الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى.

      )ب( بغرض تسهيل تهريب المهاجرين.
        )ج(   تدبير الحصول على وثيقة سفر أو هوية مزورة لشخص مهرب، أو توفيرها أو حيازتها.

4.    يرتكب الشخص جريمة التمكين من الحصول على إقامة غير شرعية عندما:
       )أ(   يستهدف الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى.

     )ب( يمكن شخًصا ليس مواطًنا أو مقيًما دائًما من البقاء في الدولة دون تقييد بالشروط 
            الالزمة للبقاء المشروع في الدولة عن طريق: 

  )1(   إعداد وثيقة سفر أو هوية مزورة لشخص مهرب.
  )2(   تدبير الحصول على وثيقة سفر أو هوية مزورة لشخص مهرب، أو توفيرها 

                   أو حيازتها.
  )3(   أو أي وسيلة غير شرعية أخرى.

5.   ألغراض المادة 137:
الالزمة  بالشروط  تقييد  دون  الحدود  عبور  يعني  المشروع  غير  الدخول  )أ(     

            للدخول المشروع إلى الدولة المستقبلة.
      )ب(  وثيقة السفر أو الهوية المزورة تعني أي وثيقة سفر أو هوية:

            )1(   تكون قد ُزوِّرت أو ُحوِّرت تحويًرا ماديًّا من جانب أي شخص غير الشخص
                      أو الجهاز المخول قانوًنا بإعداد أو إصدار وثيقة السفر أو الهوية نيابة عن دولة ما. 
           )2(   تكون قد أصدرت بطريقة غير سليمة أو حصل عليها باالحتيال أو الفساد أو

                   اإلكراه أو بأية طريقة غير مشروعة أخرى. 
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  )3(    أو يستخدمها شخص غير صاحبها الشرعي.
6.    ال يعد الشخص مسؤواًل جنائيًّا وفًقا للمادة 137 إذا كان مهاجًرا وهدًفا للجريمة المنصوص 

      عليها في هذه المادة.

التعليق
لقد أصبح هتريب املهاجرين جتارة عاملية تدّر أرباًحا ضخمة )تقدر مببلغ يتراوح بني 3.5 و10 مليارات 
دوالر سنويًّا( على عصابات اجلرمية املنظمة اليت ترتكبها عادة )انظر مؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر 
ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، التدابري الفعالة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية: ورقة عمل أعدهتا األمانة 
الصراعات  اخلارجة من  والدول  الفقرة رقم 14(.   ،A/CONF.2003 /4 املتحدة األمم  وثيقة  العامة، 
سوق رئيسية للمجرمني املنظمني الذين يعملون يف هتريب املهاجرين. ففي كثري من هذه الدول، استغل 
املهربون حقيقة أن الناس على استعداد لدفع األموال للهروب من العنف وظروف املعيشة الفقرية اليت متيز 

املجتمعات اخلارجة من الصراعات.
التهريب.  عمليات  يديرون  الذين  األشخاص  أولئك  املهاجرين  بتهريب  املرتبطة  اجلرمية  تستهدف 
وهي ال تستهدف األشخاص املهربني، مع أن هؤالء األشخاص قد يتعرضون جلزاءات )مثل عقوبة عبور 
احلدود بطريقة غري شرعية( مبوجب نصوص أخرى من القانون اجلنائي أو مبوجب قانون اهلجرة. وجاءت 
تعريفات اجلرائم الواردة يف املادة 137 من بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر 
واجلو، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية )املادة 6(. وهذا الربوتوكول 
يتطلب من الدول األعضاء إصدار تشريعات جترم التهريب واجلرائم األخرى املرتبطة به، الواردة مجيعها 
يف املادة 137 أعاله. إن هتريب املهاجرين هو ظاهرة حديثة نسبيًّا. ونتيجة لذلك، فإن استبانة للقوانني 
اجلنائية للدول اخلارجة من الصراعات، ويف الواقع لغريها من الدول غري اخلارجة من الصراعات، أظهر أنه 
نادًرا ما تشمل التشريعات الوطنية هذه اجلرمية. وأحياًنا لن يتم إدراجها على اإلطالق. وجيب على الدول 
اخلارجة من الصراعات النظر يف إضافة اجلرائم الواردة يف القانون اجلنائي النموذجي ويف الربوتوكول، إىل 

قوانينها الوطنية من أجل مكافحة هذا النوع من النشاط اإلجرامي املنظم. 
ويتضمن الربوتوكول نصوًصا أخرى خاصة بالتعاون بني الدول )املادة 7(، وتدابري مكافحة هتريب املهاجرين 
عن طريق البحر )املادتان 8 و9(، واملنع، والتعاون، وغري ذلك من تدابري مكافحة التهريب )املواد 18-10(، 
ومنها تدابري خاصة باحلدود )املادة 11(، وأمن ومراقبة الوثائق )املادة 12(، ومحاية املهاجرين ومساعدهتم 
)املادة 16(. لالطالع على مناقشة تفصيلية حول كيفية إضافة هذه اجلوانب غري اإلجرامية من الربوتوكول 
إىل القانون الوطين، يلزم الرجوع إىل الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة 
عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا. وفًقا للمادة 1 من الربوتوكول، يتم تطبيق نصوص اتفاقية األمم 
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، ما مل ينص الربوتوكول على خالف ذلك. لذلك، جيب 

الرجوع إىل التعليق على املادة 136، الذي يبحث االلتزامات الواجبة طبًقا لالتفاقية. 
والوقاية هي حجر الزاوية ألي سياسة ملكافحة للتهريب. ويتضمن الربوتوكول تدابري وقائية كثرية، لكن 
التفاوت االقتصادي بني الدول هو جوهر مشكلة التهريب، وجيب البحث عن تقليل هذا التفاوت كحل 

املادة 137



302

جذري ملنع هذه اجلرمية )انظر مؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، التدابري 
الفعالة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية: ورقة عمل أعدهتا األمانة العامة، وثيقة األمم املتحدة رقم 
A/CONF.2003/ 4، الفقرة رقم 18(. عالوة على ما سبق، توجد حاجة حلمالت إعالم أو توعية 
عامة يف الدول اخلارجة من الصراعات أو يف أي دولة أخرى ترغب يف مكافحة هتريب األشخاص. 
وجيب توعية الناس مبخاطر التهريب وباآلليات القانونية املتاحة للهجرة، على حد سواء )الفقرة 18(.
قبل مناقشة اجلرائم املحددة الواردة يف املادة 137، جيدر البحث بإجياز يف الفارق بني هتريب املهاجرين 
واالجتار باألشخاص )املادة 102 من القانون اجلنائي النموذجي(. وكلتامها مشمولتان يف الربوتوكوالت 
املكملة التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية. وكال الفعلني يتعلق بنقل األشخاص بني 
الدول. لكن إىل هنا ينتهي التشابه بينهما. فالناس الذين يتم هتريبهم، يتم هتريبهم مبحض إرادهتم احلرة. 
ويف احلقيقة، هم يدفعون للمهرب عادًة نظري هتريبهم. بينما يشمل االجتار بالبشر استخدام اإلكراه أو 
اخلداع أو سوء املعاملة. فاألشخاص املتاَجر هبم يعاَملون كضحايا، ونتيجة لذلك، ُيمنحون حقوًقا معينة 
مبوجب بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال )يلزم الرجوع إىل 
التعليق املرافق للمادة 102(. إضافة إىل ذلك، فإن األشخاص املتاجر هبم يتم نقلهم »بغرض االستغالل«. 
وهذا ليس من أركان جرمية هتريب املهاجرين، مع أن األشخاص املهرَّبني غالًبا ما ينتهي املطاف هبم إىل 

استغالهلم فور وصوهلم إىل وجهاهتم النهائية.

الفقرة 1: أخذت صياغة الفقرة 1 من املادة 3)أ( من بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق 
الرب والبحر واجلو، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية. وتنص امللحوظات 
الوطنية  املنظمة عرب  املتحدة ملكافحة اجلرمية  األمم  اتفاقية  للتفاوض بشأن  الرمسية  للسجالت  التفسريية 
والربوتوكوالت امللحقة هبا )الفقرة 92( على أن »اجلرمية تستهدف أولئك الذين يهربون اآلخرين سعًيا 
للكسب، وال تستهدف أولئك الذين يدبرون دخوهلم غري الشرعي هم أنفسهم أو دخول آخرين دون 
حتقيق أي كسب«. يف احلالة األخرية، تنص امللحوظات يف الفقرة 92 على أن »أنشطة أولئك الذين 
العائلية« يتم استثناؤهم من  القرىب  الدعم للمهاجرين ألسباب إنسانية أو على أساس صالت  يقدمون 

نطاق جرمية هتريب املهاجرين. 
يتم تدبري الدخول عادًة عن طريق جلب املهاجرين عرب احلدود يف اخلفاء ودون إبالغ عمالء أو شرطة 
احلدود، أو عن طريق استخدام وثائق سفر أو هوية مزورة )وهذا فعل يف حد ذاته جرمية طبًقا للمادة 
128 من القانون اجلنائي النموذجي(. يف حاالت كانت وثائق املهاجر صاحلة لكنها مستخدمة بطريقة 
غري سليمة )كما يف حالة احلصول على تأشرية سائح، إال أن املهاجر ميكث يف الدولة بعد تاريخ انتهاء 
صالحيتها(، كما يوضح الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 
والربوتوكوالت امللحقة هبا )صفحة 342(، تكون هذه جرمية منفصلة، وهي جرمية منصوص عليها يف 
الفقرة 4 من املادة 137. كما تنص امللحوظات التفسريية للسجالت الرمسية للتفاوض بشأن اتفاقية األمم 
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا، يف الفقرة 112، على أن »املقيم 
الدائم« هو شخص لديه إقامة طويلة األمد دون أن تكون بالضرورة إقامة غري حمدودة األجل. وهذه 
امللحوظات، يف الفقرة رقم 94، تنص على أن »أي وسيلة أخرى غري قانونية« تشري إىل الوسائل غري 
املشروعة كما حيددها القانون الوطين. وأخرًيا، فإن الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
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اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا، يف صفحة 342، ينص على أنه إلثبات املسؤولية 
اجلنائية يف هتريب مهاجرين، »فيجب أن يكون هناك قصد أساسي بشكل ما لتدبري الدخول غري املشروع، 

وجيب أن يكون هناك قصد ثاٍن هو احلصول على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى«.
وألغراض هذه اجلرمية وغريها من اجلرائم املرتبطة بالتهريب، فإن املادة 6)2( من الربوتوكول تنص 
على أن الشروع يف ارتكاب أي من اجلرائم، واملسامهة كشريك فيما يتعلق فقط باجلرائم الواردة يف املواد 
1-137)1( و1-137)2( و1-137 )4(، وتنظيم وإدارة هتريب املهاجرين أو اجلرائم املرتبطة هبا، املنصوص 
عليها يف التشريعات الوطنية. أما يف القانون اجلنائي النموذجي، فإن هذه االلتزامات مشمولة باملواد 27 

و29 و31. يلزم الرجوع إىل املواد املعنية والتعليقات املرافقة هلا.

املادة 6)1()ب()1( من بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين  الفقرة 2 من  الفقرة 2: أخذت صياغة 
عن طريق الرب والبحر واجلو، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية. ويتمثل 
ركن القصد يف هذه اجلرمية يف إنتاج وثائق سفر أو هوية مزورة، إىل جانب القصد اإلضايف باحلصول 
على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى. ومقترًنا هبذا الوضع، جيب أن يقوم اجلاين بإعداد وثائق السفر أو 
اهلوية املزورة بغرض تسهيل هتريب املهاجرين )انظر الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا، صفحة 344(. يف حال عدم التمكن من إثبات 
ركن القصد هذا، ال يكون الشخص مسؤواًل جنائيًّا وفًقا هلذه الفقرة. وبداًل من ذلك، جيوز أن يكون 

مسؤواًل عن التزوير مبوجب املادة 128.

الفقرة 3: أخذت صياغة الفقرة 3 من املادة 6)1()ب()2( من بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن 
طريق الرب والبحر واجلو، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية. وركن القصد 
هو ذاته كما يف الفقرة 2. وجاء يف امللحوظات التفسريية للسجالت الرمسية للتفاوض بشأن اتفاقية األمم 
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا )الفقرة 93( أن هذه اجلرمية »مت 
تبنيها بفهم أهنا.. ]أهنا[ سوف تنطبق فقط حني تكون احليازة بغرض هتريب املهاجرين.. وهكذا، فإن 
املهاجر الذي حبوزته وثائق سفر مزيفة ليتمكن من هتريب نفسه ال تسري عليه هذه اجلرمية« )الفقرة 93(.

الفقرة 4 من املادة 6)1()ج( من بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن  الفقرة 4: أخذت صياغة 
طريق الرب والبحر واجلو، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية. وينص الدليل 
التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا على 
أن »»القصد يف تقرير هذا اجلرم، هو مشول احلاالت اليت يعتمد فيها ُمخطط التهريب ذاتُه على تدبري 
دخول املهاجرين باستخدام وسائل مشروعة، مثل احلصول على ُأذون أو تأشريات للزيارة، ولكن مع 
اللجوء بعد ذلك إىل وسائل غري مشروعة لتمكني الزائرين من البقاء داخل البلد ألسباب أخرى غري تلك 
املستخدمة للدخول، أو مبا يتجاوز املدة الزمنية اليت تغطيها أذوهنم أو تراخيصهم بالدخول«، )صفحة 
343(. وتنص امللحوظات التفسريية للسجالت الرمسية للتفاوض بشأن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 
املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا، يف الفقرة 94، على أن أية وسائل غري قانونية أخرى تشري 
إىل وسائل غري مشروعة كما حيددها القانون الوطين. وأخرًيا، ينص الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم 

املادة 137
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املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا، صفحة 343، على أنه حىت يتم 
إثبات املسؤولية اجلنائية عن أنواع اجلرائم الواردة يف املادة 137-1)4(، »إذ جيب أن يكون هناك قصد 
الرتكاب أي فعل يدعى بأنه مَكنه من اإلقامة غري املشروعة، كما جيب توافر القصد أو الغرض اآلخر 

املتمثل يف احلصول على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى«.

الفقرة 5)أ(: أخذت صياغة الفقرة 5)أ( من املادة 3)ب( من بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين 
الوطنية.  عن طريق الرب والبحر واجلو، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب 
وسوف حتتاج الدولة إىل نصوص قانونية أخرى )مثل قانون اهلجرة( لتحديد ما إذا كان الدخول 

قانونيًّا أم غري قانوين.

الفقرة 5)ب(: أخذت صياغة الفقرة 5)ب( من املادة 3)ج( من بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين 
عن طريق الرب والبحر واجلو، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية. وتنص 
امللحوظات التفسريية للسجالت الرمسية للتفاوض بشأن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب 
الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا، يف الفقرة 89، على أن وثائق السفر تشمل أي نوع من أنواع الوثائق 
املطلوبة لدخول دولة ما أو مغادرهتا وفًقا لقانوهنا الوطين، وأن وثائق اهلوية تشمل أية وثائق تستخدم 
بصفة عامة إلثبات هوية الشخص داخل الدولة وفًقا للقوانني أو اإلجراءات املعمول هبا يف هذه الدولة. 
كما أهنا تنص، يف الفقرة 90، على أن الوثائق املزورة أو املعدلة جيب أن تفسر بأهنا ال تشمل فقط صنع 
وثائق مزورة، بل تشمل تعديل وثائق قانونية وكذلك تعبئة وثائق مسروقة فارغة، وجيب أن تشمل كلتا 
الوثيقتني، املزورة واألصلية، اللتني مت إصدارمها على حنو قانوين لكنهما استخدمتا من قبل شخص غري 
صاحبها الشرعي. يلزم الرجوع كذلك إىل الفقرة 42 من الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة 
تتناول تعريفات وثائق السفر أو  الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا، اليت  ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب 

وثائق اهلوية املزورة مبزيد من التفصيل. 

الفقرة 6: أخذت صياغة الفقرة 6 من املادة 5)ب( من بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق 
الرب والبحر واجلو، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية. وتؤكد هذه الفقرة 
التعليقات أعاله وهي: أن جرمية هتريب املهاجرين تستهدف املهربني وليس من  على نقطة وردت يف 
يتم هتريبهم. وقد خيضع الشخص املهرب إىل جزاءات أخرى مبوجب القانون الوطين للهجرة أو القانون 
اجلنائي. على سبيل املثال، قد يتعرض الشخص املهرب إىل املساءلة حليازة وثيقة مزورة مبوجب املادة 130 

من القانون اجلنائي النموذجي أو عند عبور احلدود دون تصريح رمسي مبوجب املادة 162.

املادة 137-2: العقوبة
1.    نطاق العقوبة المعمول به للجرائم المرتبطة بتهريب المهاجرين هو السجن من سنتين إلى 

      عشر سنوات.

اجلزء اخلاص، القسم 8    
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ثالث من  السجن  هو  المهاجرين  بتهريب  المرتبطة  للجرائم  به  المعمول  العقوبة  نطاق     .2
       سنوات إلى خمس عشرة سنة، إذا كانت الجريمة المرتبطة بتهريب المهاجرين:

سالمة  أو  حياة  للخطر،  تعرض  أن  المرجح  من  كان  أو  للخطر،  عرضت  قد  )أ(         
              المهاجرين المعنيين.

         )ب(    أو استتبعتها معاملة أولئك المهاجرين معاملة الإنسانية أو مهينة بما في ذلك استغاللهم.

التعليق
الفقرة 2: تتطلب املادة 6)3( من بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، 
املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية أن تضيف الدول إىل تشريعاهتا الوطنية 
الظروف املبينة يف الفقرة 2 باعتبارها ظروًفا مشددة. جاء يف الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة 
أن »االلتزام األساسي  امللحقة هبا )صفحة 346(  والربوتوكوالت  الوطنية  املنظمة عرب  اجلرمية  ملكافحة 
]للدول األطراف[ هو ضمان إخضاع اجلناة، حيثما تتوافر الظروف املشددة، ملخاطرة التعرض ألحكام 
أكثر قسوة، على األقل«. وعليه، يف القانون اجلنائي النموذجي، فإن وجود هذه الظروف املشددة يعين 
زيادة نطاق العقوبة املعمول به من السجن ملدة تتراوح بني سنتني إىل عشر سنوات، إىل السجن ملدة 
تتراوح من ثالث سنوات إىل مخس عشرة سنة. يلزم الرجوع إىل الدليل التشريعي التفاقية األمم املتحدة 

ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا )الصفحتان 347-346(. 

املادة 137
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القسم 9: جرائم الفساد

التعليق العام
أثبت الفساد أنه حتدٍّ رئيسي يف كثري من الدول اخلارجة من الصراعات. ففي الكثري من هذه الدول، كان 
الفساد ممارسة متأصلة قبل اندالع الصراع وخالله، واستمر بعد أن انتهت األعمال العدائية رمسيًّا. وغالًبا 
ما تكون للفساد صالت مع االجتار غري املشروع، وهتريب األشخاص، واجلرمية املنظمة. وكثرًيا ما يشمل 
الفساد جمرمني يسعون إىل تأمني حصانة هلم ضد املالحقة القضائية برشوة العاملني يف العدالة اجلنائية. 
ومن أفعال الفساد األخرى قيام موظفني عموميني بتحويل األموال العامة أو املعونات اخلارجية املوجهة 
لفائدة السكان املحليني، ما يساعد يف حتطيم ثقة اجلمهور يف مؤسسات الدولة. كما أن الفساد يف إبرام 
بيان له إىل اجلمعية  أيًضا. ويف  العقود احلكومية ألعمال إعادة اإلعمار بعد الصراع هو قضية خطرية 
العامة بشأن تبين اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد )متت الحًقا إضافة البيان كمقدمة لالتفاقية(، سلط 
األمني العام لألمم املتحدة الضوء على نتائج الفساد املثرية لعدم استقرار ضخم يف املجتمع: »ويضر الفساد 
بالفقراء بصورة غري متناسبة بتحويل األموال املعدة للتنمية وتقويض قدرة احلكومة على تقدمي اخلدمات 
األساسية، ويؤدي إىل التحيز والظلم ويثبط االستثمار األجنيب واملعونة األجنبية«. وأضاف األمني العام 
أن»الفساد وباء غادر يترتب عليه نطاق واسع من اآلثار الضارة يف املجتمعات. فهو يقوض الدميقراطية 
وحكم القانون، ويؤدي إىل ارتكاب انتهاكات حقوق اإلنسان وتشويه األسواق وتدهور نوعية احلياة 

ويتيح ازدهار اجلرمية املنظمة واإلرهاب وغري ذلك من التهديدات الزدهار األمن البشري«.
ويوجد عدد مهم من االتفاقيات الدولية اليت تتناول الفساد، منها االتفاقيات اإلقليمية التالية: اتفاقية 
االحتاد األورويب ملكافحة الفساد بني موظفي اجلماعات األوروبية أو موظفي الدول األعضاء يف االحتاد 
األورويب، وبروتوكول جمموعة التنمية األفريقية اجلنوبية ضد الفساد )SADC(، واتفاقية االحتاد األفريقي 
ملنع الفساد وحماربته، واتفاقية القانون اجلنائي للمجلس األورويب املتعلقة بالفساد، واتفاقية القانون املدين 
ملجلس أوروبا بشأن الفساد، واالتفاقية املشتركة بني البلدان األمريكية ملكافحة الفساد، واتفاقية منظمة 
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ملكافحة رشوة املوظفني العموميني األجانب يف املعامالت التجارية 
الدولية. كما تتناول الفساد اتفاقيتان لألمم املتحدة مها اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، واتفاقية 

األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية. 
إن وجود نص قائم بذاته للقانون اجلنائي ال يكفي ملعاجلة هذه املشكلة الضخمة، بالرغم من كونه 
نقطة انطالق هلا قيمتها، ومن متطلبات اتفاقييت األمم املتحدة ملكافحة الفساد )الفصل 3( واتفاقية األمم 
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية )املادة 8(. وتضم كلتا االتفاقيتني، وخباصة األوىل منهما، 
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سلسلة شاملة من التدابري واالستراتيجيات اهلادفة إىل منع الفساد وجترميه. وال يتسع نطاق القانون اجلنائي 
الوقائية، لكن هذه االستراتيجيات جزء ال غىن عنه من  النموذجي ملناقشة كاملة هلذه االستراتيجيات 
املكافحة الناجحة للفساد، وجيب التعامل معها كمسألة عاجلة يف الدول اخلارجة من الصراعات، بالتزامن 
الوقائية، إضافة إىل بعض  القانون اجلنائي. وفيما يلي خالصة موجزة هلذه االستراتيجيات  مع إصالح 

املواد املرجعية املفيدة.
يتناول الفصل األول من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد تدابري منع الفساد. وهو يتطلب من الدول 
األعضاء أن تضع سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية )املادة 5( وأن تقيم هيئات مستقلة ملكافحة 
الفساد الوقائية لتنفيذ سياسات مكافحة الفساد واإلشراف عليها، ولزيادة ونشر املعرفة بتدابري مكافحة 
الفساد )املادة 6(. عالوة على ذلك، حتث االتفاقية الدول على تدعيم نظمها اخلاصة لتوظيف املستخدمني 
من املدنيني وغريهم من املوظفني العموميني غري املنتخبني، واستخدامهم، واستبقائهم، وترقيتهم، وتقاعدهم 
)املادة 7( وأن تضع مدونات لقواعد سلوك املوظفني العموميني بالرجوع إىل مدونة األمم املتحدة لقواعد 
سلوك املوظفني العموميني )املادة 8(. والدول األعضاء يف االتفاقية ملزمة كذلك بوضع نظم شفافة وتنافسية 
لنظم املشتريات العمومية )املادة 9( وباختاذ التدابري لتعزيز الشفافية يف اإلدارة العامة )املادة 10(. ويف جمايل 
القضاء والنيابة العامة، فإن الدول ملزمة باختاذ التدابري لتدعيم نزاهة القضاء واحليلولة دون فرص الفساد 
)املادة 11(. وفيما يتعلق بالقطاع اخلاص، تنص املادة 12 من االتفاقية على العديد من التدابري الوقائية 
األخرى. وخيتص الفصل الرابع من االتفاقية بالتعاون الدويل. يلزم الرجوع إىل الفصل 14، اجلزء 1 من 
القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية والتعليقات املرافقة له. ويتضمن الفصل 4 كذلك نصوًصا خاصة 
باحلاجة إىل أساليب فنية خاصة للتحقيق يف الفساد. يلزم الرجوع إىل الفصل 8، اجلزء 3، القسم 5 من 
القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية والتعليقات املرافقة له. ويتناول الفصل 5 استرداد املوجودات وهذا، 
موضوع سبقت مناقشته يف القانون اجلنائي النموذجي يف املواد 70-73. ويتضمن الفصل 6 نصوًصا بشأن 
التدريب )املادة 60( ومجع املعلومات عن الفساد )املادة 61(. وتتناول املادة 60 كذلك املساعدة التقنية 
وتنوه بدور مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية )UNODC( يف هذا الشأن. وبسبب التزاماهتا 
مبوجب االتفاقية، ينفذ مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية العديد من مشروعات املساعدات 
التقنية يف البلدان النامية. كما قام بإنشاء عدد من األدوات املفيدة، منها جمموعة أدوات مكافحة الفساد، 
والدليل املرجعي ملكافحة الفساد، واخلالصة الوافية للصكوك القانونية الدولية املعنية بالفساد، ودليل األمم 
املتحدة لسياسات مكافحة الفساد. ويف سنة 2006، مت نشر األدلة التشريعية لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة 
املتحدة ملكافحة  األمم  إبريل 2007( سيكون قد صدر كتيب  نيسان/  الفساد، و)اعتبارا من  ملكافحة 
الفساد للمحققني واملدعيني. كما حبث الفساد، من حيث عالقته باجلرمية املنظمة، يف الدليل التشريعي 
لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا ويف الدليل 
املرجعي ملكافحة الفساد اخلاص هبا. ومن املصادر املفيدة كذلك، هناك املوقع اإللكتروين للبنك الدويل 
)www1.worldbank.org(، الذي حيتوي، على سبيل املثال، على جمموعة أدوات لتشخيص الفساد 

وغري ذلك من املنشورات القيمة. 
وقد نشر برنامج أوكتوبس )املعروف باسم مشروع اإلخطبوط( التابع ملجلس أوروبا كتاب خدمات 
مكافحة الفساد: املمارسات السليمة يف أوروبا، الذي يقدم إطار مفاهيم عمل إلنشاء خدمات خاصة 
مبكافحة الفساد، وتقوميًا لتجربة جملس أوروبا لتارخيه، ومعلومات ملخصة عن خدمات مكافحة الفساد 

التعليق العام
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العشرين  التوجيهية  باملبادئ  املعين  أوروبا )97(24  قرار جملس  إىل  الرجوع كذلك  أوروبا. وميكن  يف 
ملكافحة الفساد. ويلزم الرجوع كذلك بصفة عامة إىل املوقع اإللكتروين لقسم مكافحة الفساد ملنظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية )www.anticorruptionnet.org( واملوقع اإللكتروين ملنظمة الشفافية الدولية 
)www.transparency.org(. وقامت منظمة الشفافية الدولية، اليت تنشر سنويًّا تقارير عاملية عن الفساد، 
بإصدار منشور مفيد بعنوان جمموعة أدوات حمارب الفساد، وطورت معايري حد أدىن دولية للتعيني يف 

الوظائف العامة.
ويعاجل القانون اجلنائي النموذجي على حنو حصري جترمي الفساد، مقابل التدابري األخرى اليت 
حبثت أعاله. إن الفصل 3 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يطالب الدول األعضاء بتضمني 
عدد من جرائم الفساد يف تشريعاهتا الوطنية: رشوة املوظفني العموميني الوطنيني )املادة 15(، ورشوة 
املوظفني العموميني األجانب وموظفي املؤسسات الدولية العمومية )املادة 16(، واختالس املمتلكات 
أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قبل موظف عمومي )املادة 17(، واملتاجرة بالنفوذ )املادة 18(، 
وإساءة استغالل الوظائف )املادة 19(، واإلثراء غري املشروع )املادة 20(، والرشوة يف القطاع اخلاص 
)املادة 21(، واختالس املمتلكات يف القطاع اخلاص )املادة 22(. وتشمل االتفاقية كذلك عدًدا من 
اجلرائم ذات الصلة، وخباصة غسل العائدات اإلجرامية )املادة 23(، واإلخفاء )املادة 24(، وإعاقة 
سري العدالة )املادة 25(. ويشمل اجلزء اخلاص من القانون اجلنائي النموذجي كل جرائم الفساد، مع 
أن القسم 9 ال يشملها مجيعها. ويتناول القانون اجلنائي النموذجي أو القانون النموذجي لإلجراءات 
قضية  الشهود، وهي  تدابري حلماية  إىل  احلاجة  مثل   ،3 الفصل  أخرى يف  التزامات كثرية  اجلنائية 
عوجلت يف الفصل 8، اجلزء 4، القسم 1 من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، ومثل متطلب 
قيام الدول األعضاء بتأكيد املسؤولية اجلنائية لألشخاص االعتباريني، الذي مت تناوله يف املادة 19 من 

القانون اجلنائي النموذجي.
ومن اجلدير بالذكر أن اجلرائم الواردة يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، مجيعها تشمل 
على أفعال فساد غري مترابطة، وتنص مسودة الكتيب املبدئي لألمم املتحدة ملكافحة الفساد للمحققني 
إىل وضع  الرامية  فاملحاوالت  للفساد..  عامليًّا  مقبول  تعريف شامل  يوجد  أنه »ال  على  واملدعني 
تعريف أكثر دقة تواجه باستمرار مشكالت قانونية وجنائية، ويف كثري من البلدان، مشاكل سياسية. 
عندما بدأ التفاوض على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف سنة 2002، كان أحد اخليارات 
قيد النظر هو تفادي مشكلة تعريف الفساد ببساطة عن طريق سرد جمموعة كاملة ألنواع أو أفعال 
حمددة من الفساد. وبعد الكثري من املناقشات، مل يتم تعريف »الفساد« على اإلطالق، لكن أمثلة 
متكررة ملا يشمله هذا التعبري تظهر يف كل نص ]االتفاقية[« )صفحة 23(. وقد تبىن القانون اجلنائي 

النموذجي املنهج نفسه.

اجلزء اخلاص ، القسم 9    
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املادة 138: الفساد الذي يتورط فيه موظف عمومي

املادة 138-1: تعريف اجلرمية
1.    يرتكب الشخص جريمة الفساد الذي يتورط فيه موظف عمومي عندما:

إياها، بشكل       )أ(    يعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة أو يعرض عليه أو يمنحه 
                     مباشر أو غير مباشر، سواًء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر،  
             لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته

               الرسمية. 
       )ب(   أو يلتمس موظف عمومي أو يقبل بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة 
ذلك  يقوم  لكي  أخر،  كيان  أو  لصالح شخص  أو  نفسه  الموظف  لصالح  سواء            

              الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية.
2.     ال يعد دفاًعا في دعوى جزائية بموجب المادة 138 أن يكون الشخص الذي سعى الجاني 
       إلى التأثير عليه غير مختص للتصرف على النحو المرغوب فيه، بسبب أنه لم يكن قد باشر

      مهام منصبه بعد، أو ألنه يفتقد االختصاص، أو ألي سبب آخر.

التعليق
الواردة يف املادة 138-1)1()أ( أفعااًل تندرج عادة حتت عنوان الفساد أو  الفقرة 1)أ(: تشمل اجلرمية 
الرشوة. وقد أخذت الصياغة من املادة 15)أ( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، اليت تطالب الدول 
األعضاء بتطبيق جرمية رشوة املوظفني العموميني الوطنيني ضمن قوانينها الوطنية. وتكرر املادة 15)أ( 
الصياغة املستخدمة يف املادة 8)1()أ( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية. وتوجد 

صياغة مشاهبة يف املادة 2 من اتفاقية القانون اجلنائي للمجلس األورويب املتعلقة بالفساد.
وتشمل جرمية »الفساد اإلجيايب« )الرشو(، مبعىن تقدمي مزية غري مستحقة إىل موظف عمومي ينص 
الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة 

هبا، يف صفحة 83، على أن:
العناصر اليت يشترط توفرها يف هذا اجلرم هي وعد موظف عمومي بشيء ما أو عرضه عليه 
أو منحه إياه فعاًل. ويتعني أن يشمل اجلرم احلاالت اليت ال يكون فيها ما يعرضه هدية أو شيًئا 
ملموًسا... وال يلزم أن ُيعطى أحد املوظفني العموميني بالدولة املزية غري املستحقة بشكل فوري 
أو مباشر. إذ جيوز وعده هبا أو عرضها عليه أو منحُه إياها بشكل مباشر أو غري مباشر. وميكن 

املادة 138
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أن يعطي شخص آخر، كقريب أو منظمة سياسية، اهلدية أو االمتياز أو مزية أخرى. وجيب 
أن تكون املزية غري املستحقة أو الرشوة مرتبطة مبهام املوظف. أما الركن الذهين الذي يشترط 
توفره يف هذا اجلرم فهو أن يكون السلوك متعمًدا. وجيب، إضافة إىل ذلك، أن يكون هناك 
ارتباط بني العرض أو املزية وحتريض املوظف على القيام أو االمتناع عن القيام بفعل ما يف نطاق 

ممارسته مهامه الرمسية.

وكما ذكر يف الدليل التشريعي، فإن املزية غري املستحقة املعطاة إىل موظف عمومي ميكن أن تكون 
أشياء كثرية، مثل أموال نقدية، أو أسهم، أو خدمات جنسية، أو توظيف. وورد يف التقرير التوضيحي 
التفاقية القانون اجلنائي للمجلس األورويب املتعلقة بالفساد )الفقرة 37( أن »املزايا غري املستحقة املعطاة 
تكون عادة ذات طبيعة اقتصادية، لكنها ميكن كذلك أن تكون غري مادية. واألمر املهم هو أن مرتكب 
اجلرمية )أو أي شخص آخر، مثل أحد أقاربه( يوضع يف وضع أفضل مما كان عليه قبل ارتكاب اجلرمية 
وأنه ال يستحق املزية املعطاة له«. وينص التقرير التوضيحي كذلك )يف الفقرة 36( على أن »الوعد ميكن 
أن يشمل، على سبيل املثال، حاالت يتعهد فيها الراشي بإعطاء مزية غري مستحقة يف وقت الحق.. 
الراشي استعداده لتقدمي مزية غري مستحقة يف أي حلظة..  و»العرض« قد يشمل حاالت يوضح فيها 

وأخرًيا، قد تشمل عملية »املنح« حاالت يقوم فيها الراشي بتحويل املزية غري املستحقة«.
يلزم الرجوع إىل املادة 1)9( من القانون اجلنائي النموذجي لالطالع على تعريف املوظف العمومي 

والتعليق املرافق هلا.

الفقرة 1)ب(: تغطي هذه الفقرة »الفساد السليب« )االرتشاء(، مبعىن قبول موظف عمومي مزية غري 
مستحقة. وأخذت الصياغة من املادة 15)ب( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، اليت تكرر صياغة 
املادة 8)1()ب( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية. وتوجد صياغة مشاهبة يف 

املادة 3 من اتفاقية القانون اجلنائي للمجلس األورويب املتعلقة بالفساد.
ينص الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت 
امللحقة هبا، يف صفحة 83، على أن »األركان املشترط توفرها هي التماس الرشوة أو قبوهلا. وجيب أيًضا 
ربط ذلك بالتأثري على سلوك املوظف. وكما هو احلال مع ]الفساد اإلجيايب[، ميكن أن تلتمس املزية غري 
املستحقة أو تقبل لصاحل املوظف نفسه أو لصاحل شخص آخر أو هيئة أخرى. وجيب أن يكون االلتماس 
أو القبول صادًرا من املوظف العمومي أو عن طريق وسيط، أي بشكل مباشر أو غري مباشر. أما الركن 
الذهين فيتمثل فقط يف قصد املوظف العمومي التماس أو قبول املزية غري املستحقة لغرض تغيري سلوكه يف 
ممارسة مهامه الرمسية«. إن كثرًيا من املسائل اليت يبحثها التعليق على الفقرة 1)أ( هلا عالقة كذلك بالفقرة 
التقرير التوضيحي التفاقية القانون اجلنائي للمجلس األورويب املتعلقة بالفساد )الفقرتان  1)ب(. ينص 
41 و42( على أن »الطلب« ميكن أن يشري، على سبيل املثال، إىل فعل من جانب واحد يقوم املوظف 
العمومي بواسطته جبعل شخص آخر يعرف، صراحًة أو ضمًنا، أنه جيب عليه أن »يدفع« حىت يقوم.. 
)أي املوظف العمومي( أو ميتنع عن القيام بعمل رمسي.. و»تلقي )أو تسلم(«، على سبيل املثال، قد تعين 
األخذ الفعلي للمزية، سواء تسلمها املوظف العمومي نفسه، أو تسلمها شخص آخر غريه.. سواء لنفسه 
أو لشخص آخر غريه«. ويسلط التقرير التوضيحي يف )الفقرة 43( الضوء على حقيقة أنه »إذا كان هناك 
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طلب من جانب واحد أو اتفاق فساد، يلزم أن يتم القيام أو االمتناع عن القيام بالفعل بواسطة املوظف 
العمومي بعد الطلب أو االتفاق، حيث إنه ال توجد يف مثل هذه احلالة أي صلة موضوعية للوقت الذي 
مت فيه تسلم املزية غري املستحقة. وهكذا، ال يعد جرمية.. أن يتسلم املوظف العمومي املزية بعد قيامه 

بالفعل، دون أي عرض أو طلب أو قبول مسبق«.

الفقرة 2: هذه الفقرة ليست واردة يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، لكنها واردة يف القانون اجلنائي 
النموذجي من أجل التأكيد على أن الركن املهم يف الفساد هو أن يكون املوظف العمومي قد عمل، أو امتنع 

عن العمل بالطريقة اليت كان يرغب فيها الشخص الذي يعرض املزية غري املستحقة.

املادة 138-2: العقوبة
 

نطاق العقوبة المعمول به لجريمة الفساد الذي يتورط فيه موظف عمومي هو السجن من ثالث 
سنوات إلى خمس عشرة سنة.

املادة 139: الفساد الذي يتورط فيه موظف عمومي 
أجنيب أو موظف يف مؤسسة دولية عمومية 

املادة 139-1: تعريف اجلرمية
1.    يرتكب الشخص جريمة الفساد الذي يتورط فيه موظف عمومي أجنبي أو موظف في 

        مؤسسة دولية عمومية عندما:
        )أ(    يِعد موظًفا عموميًّا أجنبيًّا أو موظفا في مؤسسة دولية عمومية، بمزية غير مستحقة 
                أو يعرضها عليه أو يمنحه إياها بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الموظف 
               نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذاك الموظف بفعل أو يمتنع عن 
               القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية، من أجل الحصول على منفعة تجارية أو 
األعمال  بتصريف  يتعلق  فيما  بها  االحتفاظ  أو  أخرى  مستحقة  غير  مزية  أي           

              التجارية الدولية.
      )ب(   يلتمس موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية أو يقبل، بشكل 
            مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح 
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               شخص أو كيان آخر، لكي يقوم الموظف بفعل أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى  
               أدائه واجباته الرسمية.

2.     ال يعد دفاًعا دفاعا في دعوى جزائية بموجب المادة 139 أن يكون الشخص الذي سعى 
       مرتكب الجريمة إلى التأثير عليه شخًصا غير مؤهل للتصرف على النحو المرغوب فيه، 
          بسبب أنه لم يباشر مهام منصبه بعد، أو بسبب أنه ال يملك االختصاص أو ألي سبب آخر.

3.     ألغراض المادة 139:
         )أ(      الموظف العمومي األجنبي يعني أي شخص يشغل منصًبا تشريعيًّا أو تنفيذيًّا أو إداريًّا 
                أو قضائيًّا لدى بلد أجنبي، سواء أكان معيًنا أو منتخًبا، وأي شخص يمارس وظيفة      
              عمومية لصالح بلد أجنبي، بما في ذلك لصالح جهاز عمومي أو منشأة عمومية.

       )ب(  الموظف في مؤسسة دولية عمومية يعني أي مستخدم مدني دولي أو أي شخص 
               تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها. 

التعليق
إن االجتاه األحدث يف االتفاقيات الدولية بشأن الفساد هو تطبيق القوانني اخلاصة بالفساد ليس فقط على 
املوظفني العموميني الوطنيني، لكن على املوظفني العموميني األجانب أيًضا. وبشأن جرمية الفساد اليت 
القانون اجلنائي للمجلس األورويب  التوضيحي التفاقية  التقرير  تشمل موظفني عموميني أجانب، ينص 

املتعلقة بالفساد )الفقرات 47-48( على أن: 
الفساد ال يقوض احلكم الرشيد وحيطم ثقة اجلمهور يف نزاهة اإلدارات العامة وحيادها فحسب، 
لكنه قد يشوه املنافسة تشويًها خطرًيا ويعّرض التنمية االقتصادية للخطر عندما يرتشي املوظفون 
العموميون األجانب، على سبيل املثال، من الشركات الكربى من أجل احلصول على أعمال.. 
إن املصلحة القانونية املحمية مزدوجة يف هذا النوع من اجلرائم: شفافية ونزاهة عملية صنع 
القرار يف اإلدارات العامة )احلكومات( األجنبية -وهذه مسألة كانت تعترب شأًنا داخليًّا للدول 
تقليديًّا، لكن العوملة حولت هذه النظرة إىل شيء من املاضي- ومحاية املنافسة الزنيهة يف جمال 
األعمال. إن جترمي السلوك الفاسد الذي يقع خارج احلدود اإلقليمية الوطنية جيد مسوًغا له يف 

املصاحل املشتركة للدول يف محاية هاتني املصلحتني.  
وفيما يتعلق برشوة موظفي املؤسسات الدولية العمومية، ينص التقرير التوضيحي يف الفقرة 57 على 
أن »احلاجة إىل جترمي الرشوة يف حالة موظفي املؤسسات الدولية العمومية أكرب مما هي عليه يف حالة 
املوظفني العموميني األجانب.. واملصلحة القانونية املحمية بصفة عامة هي شفافية وحياد عملية صنع القرار 
يف املؤسسات الدولية العمومية، اليت، مبوجب صالحيتها اخلاصة، تنفذ نشاطات باسم الدول األعضاء 

فيها أو لصاحل الدول األعضاء فيها. وبعض هذه املنظمات يدير كميات كبرية من السلع واخلدمات«.
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الفقرة 1)أ(: أخذت صياغة الفقرة 1)أ( من املادة 16)1( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، اليت 
تطالب الدول األعضاء بإضافة جرمية رشوة موظف عمومي أجنيب وموظف مؤسسات دولية عمومية 
ضمن قوانينها الوطنية. وقد استخدمت صياغة مشاهبة يف املادة 5 من اتفاقية القانون اجلنائي للمجلس 
األورويب املتعلقة بالفساد ويف املادة 1 من اتفاقية منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ملكافحة 
رشوة املوظفني العموميني األجانب يف املعامالت التجارية الدولية )OECD(. وتشمل هذه الفقرة الرشو 
أو الفساد اإلجيايب، مبعىن تقدمي وعد أو عرض أو منح مزية غري مستحقة ملوظف عمومي أجنيب. ومن 
املهم مالحظة أن هذه اجلرمية تسري فقط على أعمال التجارة الدولية، وال تسري، على سبيل املثال، 
على األعمال الوطنية الصرف. يلزم الرجوع إىل التعليق املرافق للمادة 138 أعاله، الذي يتناول معىن وعد 

وعرض ومنح مبزيد من التفصيل، فضاًل عن أركان أخرى جلرمية الفساد اإلجيايب.

الفقرة 1)ب(: أخذت صياغة املادة 139-1)1()ب( من املادة 16)2( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
الفساد. وقد استخدمت صياغة مشاهبة يف املادة 5 من اتفاقية القانون اجلنائي للمجلس األورويب املتعلقة 
بالفساد. وبعكس الفقرة 1)أ(، تشمل هذه الفقرة االرتشاء أو الفساد السليب، مبعىن التماس مزية غري مستحقة 
من قبل موظف عمومي. وكما هو احلال مع الرشو، تسري هذه املادة فقط على أعمال التجارة الدولية، 
وال تسري، على سبيل املثال، على األعمال الوطنية البحتة. يلزم الرجوع إىل التعليق على املادة 1-138 
أعاله، الذي يناقش مبزيد من التفصيل معىن التماس وقبول، فضاًل عن أركان أخرى جلرمية الفساد السليب.

الفقرة 3)أ(: أخذ تعريف موظف عمومي أجنيب من املادة 2)ب( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.

الفقرة 3)ب(: أخذ تعريف موظف يف مؤسسة دولية عمومية من املادة 2)ج( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
الفساد.

املادة 139-2: العقوبة
نطاق العقوبة المعمول به لجريمة الفساد الذي يتورط فيه موظف عمومي أجنبي أو موظف في 

مؤسسة دولية عمومية هو السجن من ثالث سنوات إلى خمس عشرة سنة.

املادة 140: الفساد يف القطاع اخلاص

املادة 140-1: تعريف اجلرمية
1.    يرتكب شخص جريمة الفساد في القطاع الخاص عندما، في سياق أنشطة اقتصادية أو 

       مالية أو تجارية:

املادة 139
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     )أ(   يعد أي شخص يدير كياًنا تابًعا للقطاع الخاص، أو يعمل لديه بأي صفة، بمزية 
          غير مستحقة أو يعرضها عليه أو يمنحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواًء 
بفعل الشخص  ذلك  يقوم  لكي  آخر،  شخص  لصالح  أو  نفسه  الشخص  لصالح           

             أو يمتنع  عن القيام بفعل ما مما ُيشكل إخالاًل بواجباته. 
       )ب(  أو يلتمس أي شخص يدير كياًنا تابًعا للقطاع الخاص، أو يعمل لديه بأي صفة، أو 
            يقبل بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة، سواًء لصالح الشخص نفسه  
             أو لصالح شخص آخر، لكي يقوم ذلك الشخص بفعل أو يمتنع عن القيام بفعل ما   

             مما ُيشكل إخالاًل بواجباته. 

التعليق
أخذت صياغة املادة 140 من املادة 21 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. وقد استخدمت صياغة 
مشاهبة يف املادتني 7 و8 من اتفاقية القانون اجلنائي للمجلس األورويب املتعلقة بالفساد. وتشمل اتفاقية 
األمم املتحدة ملكافحة الفساد، ليس أفعال الفساد يف القطاع العام فقط، لكن يف القطاع اخلاص أيًضا. 
وينص التقرير التوضيحي التفاقية القانون اجلنائي للمجلس األورويب املتعلقة بالفساد )الفقرة 52( على أنه:

مت التعامل مع الفساد داخل القطاع اخلاص على مدار القرن املنصرم من الزمن بواسطة القوانني 
املدنية )مثل القوانني اخلاصة باملنافسة( أو قوانني العمل أو النصوص القانونية اجلنائية العامة. 
وظهر جترمي الفساد يف القطاع اخلاص كجهد رائد لكنه ضروري من أجل جتنب الثغرات يف 
أي إستراتيجية شاملة ملكافحة الفساد. وتتعدد األسباب لتجرمي الفساد يف القطاع اخلاص. 
والسبب األول هو أن الفساد يف القطاع اخلاص حيطم قيًما مثل األمانة أو الثقة أو اإلخالص، 
وهي قيم ضرورية للحفاظ على العالقات االجتماعية واالقتصادية وتنميتها. وثانًيا، كان جترمي 
الفساد يف القطاع اخلاص ضروريًّا لضمان االحترام للمنافسة الزنيهة. وثالًثا، ألن جترمي الفساد 
يف القطاع اخلاص له عالقة بعملية اخلصخصة االقتصادية. فعلى مدار سنوات، متت خصخصة 
خدمات عامة مهمة )مثل التعليم والصحة والنقل واالتصاالت السلكية والالسلكية.. إخل(. 
إن نقل مثل هذه اخلدمات العامة إىل القطاع اخلاص.. يستتبع حتويالت جوهرية يف اعتمادات 
امليزانية والسلطات التنظيمية. لذلك، يكون من املنطقي كذلك محاية اجلمهور من العواقب 
املدمرة للفساد يف األعمال التجارية، وخصوًصا ألن السلطات املالية وغريها من السلطات 

املتركزة يف القطاع اخلاص، الالزمة للقيام بوظائفه اجلديدة، هلا أمهية اجتماعية كربى. 
 

وجتدر مالحظة أن األنشطة غري الرحبية ال يشملها الفساد يف القطاع اخلاص، عند استخدام عبارة 
»أنشطة اقتصادية ومالية أو جتارية«.

الفقرة 1)أ(: أخذت صياغة املادة 140-1)1()أ( من املادة 21)أ( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. 
وتطالب هذه االتفاقية الدول األعضاء بالنظر يف إضافة جرمية الرشوة يف القطاع اخلاص ضمن قوانينها 
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الوطنية. وتشمل هذه الفقرة الرشو أو الفساد اإلجيايب، مبعىن تقدمي وعد أو عرض أو منح مزية غري مستحقة 
إىل شخص يدير أو يعمل، بأي صفة كانت، يف كيان تابع للقطاع اخلاص. وينص التقرير التوضيحي 
التفاقية القانون اجلنائي للمجلس األورويب املتعلقة بالفساد )الفقرة 54( على أن عبارة »شخص يدير أو 
يعمل بأي صفة كانت« يلزم تفسريها على حنو واسع، حيث إهنا »تشمل كذلك عالقة صاحب العمل 
باملوظف، لكنها تشمل أيًضا أنواًعا أخرى من العالقات، مثل العالقة بني الشركاء والعالقة بني املحامي 
وبني موكله وآخرين غري مرتبطني بعقد عمل. ويف نطاق الشركات اخلاصة، جيب أال تشمل املوظفني 
فقط، لكن أيًضا اإلدارة من القمة إىل القاعدة، مبن يف ذلك أعضاء جملس اإلدارة، لكن ليس املسامهني«.  
»الشركات،  إىل  تشري  اخلاص«  للقطاع  تابعة  عبارة »كيانات  أن  التوضيحي كذلك  التقرير  ويوضح 
واملؤسسات، وصناديق االئتمان، وغريها من اهليئات اليت ميلكها بالكامل أشخاص من القطاع اخلاص 
أو تكون ملكيتهم فيها صاحبة قرار.. وهؤالء ميكن أن يكونوا شركات، لكنهم ميكن أن يكونوا أيًضا 
كيانات ال شخصية اعتبارية هلا«. وينص التقرير أخرًيا، يف الفقرة 55، على أن عبارة »يشكل إخالاًل 
بواجباته« ال تستهدف فقط ضمان احترام االلتزامات التعاقدية املحددة، لكنها تستهدف أيًضا ضمان أال 
يكون هناك أي إخالل بالواجب العام للوالء فيما يتعلق بشؤون أو أعمال املالك األصيل. وميكن كذلك 
الربط بني عبارة »إخالل بالواجب« وبني عبارة »السرية«، مبعىن قبول اهلدية مبا جيحف بصاحب العمل 
أو باملالك األصيل، ودون احلصول على تفويض منه أو على موافقته. إن سرية الفائدة، وليست الفائدة 
يف حد ذاهتا، هي جوهر اجلرمية. إن مثل هذا السلوك السري يهدد مصاحل كيان القطاع اخلاص وجيعلها 
خطرة. يلزم الرجوع إىل التعليق املرافق للمادة 138 أعاله، الذي يناقش معىن وعد وعرض ومنح مبزيد 

من التفصيل، فضاًل عن أركان أخرى جلرمية الفساد اإلجيايب.

الفقرة 1)ب(: أخذت صياغة املادة 140-1)1()ب( من املادة 21)ب( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
الفساد. وتشمل هذه الفقرة االرتشاء أو الفساد السليب، مبعىن التماس أو قبول مزية غري مستحقة من قبل 
شخص يدير أو يعمل، بأي صفة كانت، يف كيان تابع للقطاع اخلاص. يلزم الرجوع إىل التعليق املرافق 
للمادة 138 أعاله، اليت تناقش معىن االلتماس والقبول مبزيد من التفصيل، إضافة إىل أركان أخرى جلرمية 
الفساد السليب. ويلزم الرجوع إىل التعليق اخلاص بالفقرة 1)أ(، حيث إنه ذو صلة مبعاين مصطلحات كيان 
تابع لقطاع خاص، إخالل بالواجب، يدير أو يعمل، بأي صفة كانت، واملستخدمة كذلك يف الفقرة 1)ب(.

املادة 140-2: العقوبة
نطاق العقوبة المعمول به لجريمة الفساد في القطاع الخاص هو السجن من سنتين إلى عشر سنوات.

املادة 140
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القسم 10: 
اجلرائم املرتبطة بالفساد واجلرائم 
املتعلقة بفساد املوظفني العموميني 

املادة 141: املتاجرة بالنفوذ

املادة 141-1: تعريف اجلرمية
1.    يرتكب الشخص جريمة المتاجرة بالنفوذ عندما:

دولية عمومية في مؤسسة  موظًفا  أو  أجنبيًّا  موظًفا عموميًّا  أو  موظًفا عموميًّا  يعد  )أ(        
            أو أي شخص آخر بأي مزية غير مستحقة أو يعرضها عليه أو يمنحه إياها، بشكل   
               مباشر أو غير مباشر، لتحريض ذلك الموظف العمومي أو الموظف العمومي األجنبي 
          أو الموظف في مؤسسة دولية عمومية أو الشخص على استغالل نفوذه الفعلي أو  
             المفترض بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية على مزية غير مستحقة لصالح 

            الُمَحرض األصلي على ذلك الفعل أو لصالح أي شخص آخر. أو 
     )ب(  بصفته موظًفا عموميًّا أو موظًفا عموميًّا أجنبيًّا أو موظًفا في مؤسسة دولية عمومية 
              أو أي شخص آخر، يلتمس أو يقبل مزية غير مستحقة، بشكل مباشر أو غير مباشر،   
           لصالحه أو لصالح شخص آخر أو هيئة أخرى، لكي يستغل الموظف العمومي أو 
الشخص  أو  عمومية  دولية  مؤسسة  في  الموظف  أو  األجنبي  العمومي  الموظف          
             استخدام نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية على 

            مزية غير مستحقة.
2.   ألغراض المادة 141:

      )أ(   الموظف العمومي األجنبي له المعنى نفسه كما في المادة 139)3()أ(.
     )ب(  الموظف في مؤسسة دولية عمومية له المعنى نفسه كما في المادة 139)3()ب(.
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التعليق
املتاجرة بالنفوذ هو جرمية فساد خمتلفة نوًعا ما. وكما هو مبني يف التقرير التوضيحي التفاقية القانون 
اجلنائي للمجلس األورويب املتعلقة بالفساد )الفقرة 64(، فإن تضمني هذه اجلرمية يف التشريعات الوطنية 
يسد الثغرة أمام أولئك املتورطني يف الفساد: »فتجرمي املتاجرة بالنفوذ يستهدف الوصول إىل تلك الدائرة 
القريبة من املوظف أو من احلزب السياسي الذي ينتمي إليه ومعاجلة السلوك الفاسد ألولئك األشخاص 

املجاورين للسلطة وحياولون االستفادة من مواقعهم، فيسامهون بذلك يف مناخ الفساد«.

الفقرة 1)أ(: إن صياغة املادة 141-1 )أ( أساسها املادة 18 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. كما 
أهنا تدمج بني جرمية املتاجرة بالنفوذ من قبل املوظفني العموميني األجانب وموظفي املؤسسات الدولية 
العمومية الواردة يف املادة 12 من اتفاقية القانون اجلنائي للمجلس األورويب املتعلقة بالفساد، وبني املادة 1 
من اتفاقية منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ملكافحة رشوة املوظفني العموميني األجانب يف 
املعامالت التجارية الدولية OECD. وتطالب هاتان االتفاقيتان الدول األعضاء بالنظر يف تضمني جرمية 
املتاجرة بالنفوذ يف تشريعاهتا الوطنية. وجترم هذه الفقرة العالقة الثالثية الفاسدة، حيث يتاجر موظف 
عمومي أو موظف عمومي أجنيب أو موظف يف مؤسسة دولية عمومية بنفوذه الفعلي أو املفترض من أجل 
احلصول على مزية غري مستحقة من شخص ما يسعى وراء هذا النفوذ. ويف هذه الفقرة، يعد الشخص 
الذي يسعى إىل النفوذ ويعد أو يعرض أو مينح فعليًّا أي مزية غري مستحقة إىل موظف عمومي هو املذنب 
بارتكاب اجلرمية. ويصطلح على تسمية هذه اجلرمية املتاجرة اإلجيابية بالنفوذ. وبعكس املادة 138 أعاله، 
ال يشترط أن يقوم املوظف العمومي أو املوظف العمومي األجنيب أو املوظف يف مؤسسة دولية عمومية 
»بفعل ما أو ميتنع عن القيام بفعل« يف سياق واجباته. عوًضا عن ذلك، يكفي أن ميارس املوظف العمومي، 
أو يقترح ممارسة نفوذ غري مالئم. ويلزم كذلك إثبات الصلة مع نفوذ السلوك الرمسي للموظف. وما إذا 
كان النفوذ املفترض قد استخدم فعاًل أو مل يستخدم، وما إذا كان قد حقق النتيجة املبتغاة أو مل حيققها، 

غري ذي صلة باملوضوع.
يلزم الرجوع إىل املادة 1)9( لالطالع على تعريف املوظف العمومي، والتعليق املرافق هلا. ويلزم الرجوع 
كذلك إىل التعليق اخلاص باملادة 138 أعاله، الذي يناقش معىن الوعد والعرض واملنح مبزيد من التفصيل.

الفقرة 1)ب(: أخذت صياغة الفقرة 1)ب( من املادة 18)ب( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. 
وتوجد صياغة مماثلة يف املادة 12 من اتفاقية القانون اجلنائي للمجلس األورويب املتعلقة بالفساد. وجترم 
الفقرة عالقة ثالثية فاسدة، حيث يقوم موظف عمومي، لديه نفوذ فعلي أو مفترض، باستغالل  هذه 
نفوذه للحصول على مزية غري مستحقة من شخص ما يسعى وراء هذا النفوذ. ويف هذه الفقرة، املذنب 
باجلرمية هو الشخص الذي ميلك النفوذ والذي يلتمس أو يقبل مزية غري مستحقة. ويصطلح على تسمية 
هذه اجلرمية املتاجرة السلبية بالنفوذ. وبعكس املادة 138 أعاله، ال يشترط أن يقوم املوظف العمومي 
أو املوظف العمومي األجنيب أو املوظف يف مؤسسة دولية عمومية »بفعل ما أو ميتنع عن القيام بفعل« 
يف سياق واجباته. عوًضا عن ذلك، يكفي أن ميارس املوظف العمومي أو املوظف العمومي األجنيب أو 
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املوظف يف مؤسسة دولية عمومية، أو يقترح ممارسة نفوذ غري مالئم. ويلزم كذلك إثبات الصلة مع نفوذ 
السلوك الرمسي للموظف. وما إذا كان النفوذ املفترض قد استخدم فعاًل أو مل يستخدم، وما إذا كان قد 

حقق النتيجة املبتغاة أو مل حيققها، غري ذي صلة باملوضوع.
يلزم الرجوع إىل املادة 1)9( من القانون اجلنائي النموذجي لالطالع على تعريف املوظف العمومي، 
والتعليق املرافق هلا. ويلزم الرجوع كذلك إىل التعليق اخلاص باملادة 138 أعاله، الذي يناقش معىن االلتماس 

والقبول مبزيد من التفصيل.

املادة 141-2: العقوبة
بالنفوذ هو السجن من ثالث سنوات إلى خمس  المتاجرة  المعمول به لجريمة  العقوبة  نطاق 

عشرة سنة.

املادة 142: اختالس املمتلكات أو تبديدها
 أو تسريبها بشكل آخر من قبل موظف عمومي

املادة 142-1: تعريف اجلرمية
يرتكب الشخص جريمة اختالس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قبل موظف 

عمومي عندما:
    )أ(    يكون موظًفا عموميًّا.

    )ب(  يقوم باختالس أو تبديد أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خصوصية، 
           أو أي شيء ذي قيمة ُعهد إليه بحكم موقعه أو تسريبها بشكل آخر. 

    )ج(   لصالحه أو لصالح شخص آخر أو كيان آخر. 

التعليق
يتضمن القانون اجلنائي النموذجي جرمييت اختالس، إحدامها ترتبط باالختالس يف القطاع اخلاص )املادة 
127(، وهذه املادة اخلاصة باالختالس من قبل موظف عمومي. بصفة أساسية، يشمل االختالس سرقة 
ممتلكات من قبل شخص مؤمتن على رعايتها أو إدارهتا. واملصلحة املحمية مبوجب املادة 127 هي ممتلكات 
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العامة.  املالية  أو األوراق  أو األموال  املمتلكات  باملادة 142 هي  املحمية  املصلحة  بينما  شخص آخر، 
وأخذت صياغة املادة 142 من املادة 17 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، اليت تطالب الدول 
األعضاء بتضمني جرمية اختالس املمتلكات أو تبديدها او تسريبها بشكل آخر من قبل موظف عمومي 
يف تشريعاهتا الوطنية. وتشمل هذه اجلرمية تبديد وتسريب املمتلكات واألموال واألوراق املالية وأي شيء 

ذي قيمة يكون املوظف العمومي مؤمتًنا عليها حبكم موقعه.

املادة 142-2: العقوبة
1.     نطاق العقوبة المعمول به لجريمة اختالس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر  

      من قبل موظف عمومي هو السجن من سنتين إلى عشر سنوات.
2.      نطاق العقوبة المعمول به لجريمة اختالس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من 
     قبل موظف عمومي هو السجن من ثالث سنوات إلى خمس عشرة سنة عندما يشمل  

      االختالس أو التبديد أو التسريب الممتلكات المرتفعة القيمة.
 

املادة 143: إساءة استغالل الوظائف 

املادة 143-1: تعريف اجلرمية
يرتكب الشخص جريمة إساءة استغالل الوظائف عندما:

      )أ(    يكون موظًفا عموميًّا.
      )ب(  لدى االضطالع بوظائفه.

      )ج(  يؤدي أو يمتنع عن أداء واجباته، بما يمثل انتهاًكا للقانون المعمول به.
      )د(   بغرض الحصول على مزية غير مستحقة لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر.

التعليق
أخذت اجلرمية الواردة يف املادة 143 من املادة 19 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، اليت تطالب 
الدول األعضاء بالنظر يف تضمني جرمية إساءة استغالل الوظائف يف قوانينها اجلنائية الوطنية. وقبل إضافة 
هذه اجلرمية إىل التشريعات الوطنية، من الضروري أن حيدد القانون الوطين واجبات املوظف العمومي. 
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وقد تشمل هذه العملية إدخال تعديالت على القانون اإلداري الوطين. ويف كثري من احلاالت، سوف 
يتم تعديل القانون ملكافحة الفساد بالنص على قدر أقل من حرية التصرف الفردي للموظفني العموميني، 
وبالتايل توفري فرص أقل للفساد. وقد تتطلب هذه العملية كذلك إصدار مدونة قواعد سلوك لضباط 
الشرطة )طبًقا للمادة 8 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد(. يلزم الرجوع إىل املدونة الدولية لقواعد 
سلوك املوظفني العموميني )وثيقة األمم املتحدة رقم A/51 /59( وإىل مدونة جملس أوروبا لقواعد السلوك 

.)R ]2000[ 10 النموذجية للموظفني العموميني )امللحقة بتوصية املجلس الوزاري رقم

املادة 143-2: العقوبة
نطاق العقوبة المعمول به لجريمة إساءة استغالل الوظائف هو السجن من سنتين إلى عشر سنوات.

املادة 144: اإلثراء غري املشروع

املادة 144-1: تعريف اجلرمية
يرتكب الشخص جريمة اإلثراء غير المشروع عندما تزداد موجودات الشخص، بصفته موظًفا 

عموميًّا، زيادة كبيرة ال يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياًسا إلى دخله المشروع.

التعليق
 

أخذت صياغة املادة 144 من املادة 20 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، اليت تطالب الدول األعضاء 
بالنظر يف إضافة اإلثراء غري املشروع كجرمية إىل قوانينها اجلنائية الوطنية. وقد أضيفت هذه اجلرمية إىل 
التشريعات الوطنية لدول كثرية من أجل توسيع شبكة اإلمساك باملوظفني الفاسدين. لقد حدث جدل 
كبري يف كثري من الدول اخلارجة من الصراعات بشأن املوظفني العموميني الذين ميتلكون موجودات ما 
كان من املمكن حصوهلم عليها من دخوهلم فقط. ومشلت هذه املوجودات منازل ومركبات وأشياء أخرى 
كثرية. ومصطلح موجودات واسع للغاية، مع أنه يشمل فقط موجودات مادية أكثر مما يشمل موجودات 

غري مادية )مثل احلقوق القانونية( أو فوائد غري مادية )مثل اخلدمات اجلنسية(.

املادة 144-2: العقوبة
نطاق العقوبة المعمول به لجريمة اإلثراء غير المشروع هو السجن من سنتين إلى عشر سنوات.
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املادة 145: اإلخفاء 

املادة 145-1: تعريف اجلرمية
دون اإلجحاف بالمادة 135، يرتكب الشخص جريمة اإلخفاء عندما:

      )أ(    عقب ارتكاب جريمة مرتبطة بالفساد.

      )ب(  ودون المشاركة في ارتكاب الجريمة.
      )ج(  يخفي أو يواصل احتفاظه بأي ممتلكات وهو على علم بأن تلك الممتلكات متأتية 

             من جريمة مرتبطة بالفساد.
 

التعليق
الدول  اليت تطالب  الفساد،  املتحدة ملكافحة  اتفاقية األمم  املادة 24 من  املادة 145 من  أخذت صياغة 
األعضاء بالنظر يف إضافة اإلخفاء كجرمية إىل قوانينها اجلنائية الوطنية. وطبًقا لالتفاقية، فإن إضافة هذه 
اجلرمية إىل التشريعات الوطنية هو أمر متروك لتقدير الدولة املعنية. ويوجد تداخل أكيد بني هذه اجلرمية 
وجرمية غسيل األموال وفًقا للمادة 135. فكلتا اجلرميتني تشمل إخفاء ممتلكات يكون اجلاين على علم 
بأهنا عائدات جرمية أو مت احلصول عليها نتيجة جلرمية مرتبطة بالفساد. وما مل تشمله املادة 135 بشأن 
غسيل األموال هو االحتفاظ املتواصل باملمتلكات. وهذا النوع من االحتفاظ عاجلته املادة 145 وجرمته. 
وألغراض املادة 145، تشمل اجلرائم املرتبطة بالفساد جرائم الفساد الواردة يف القسم 9 والقسم 10 من 

اجلزء اخلاص من القانون اجلنائي النموذجي. 

املادة 145-2: العقوبة
نطاق العقوبة المعمول به لجريمة اإلخفاء هو السجن من سنتين إلى عشر سنوات.
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املادة 146: هتديد املوظفني العموميني وترويعهم 

املادة 146-1: تعريف اجلرمية
1.    يرتكب الشخص جريمة تهديد الموظفين العموميين وترويعهم عندما:

      )أ(    يهدد بإلحاق ضرر غير مشروع بموظف عمومي.
      )ب(  بغرض التأثير عليه لفعل أو االمتناع عن فعل في سياق ممارسته لواجبات عمله.

2.    ال يعد دفاًعا في دعوى جزائية بموجب المادة 146، كون الشخص الذي يسعى الجاني 
     إلى التأثير عليه غير مؤهل للعمل بالطريقة التي يرغب الجاني فيها، بسبب أنه لم يباشر 

      مهام عمله بعد، أو ألنه يفتقد االختصاص، أو ألي سبب آخر.
  

التعليق
 

تشمل جرمية هتديد املوظفني العموميني وترويعهم سعي اجلاين إىل حتقيق النتائج ذاهتا اليت يسعى إىل حتقيقها 
مرتكب جرمية الفساد واجلرائم املرتبطة بالفساد، لكن باستخدام التهديد بإحلاق ضرر بداًل من الرشوة 

لتحقيق هذه النتائج. يلزم الرجوع إىل املادة 1)9( والتعليق املرافق هلا بشأن معىن املوظف العمومي.

املادة 146-2: العقوبة
1.   نطاق العقوبة المعمول به لجريمة تهديد الموظفين العموميين وترويعهم هو السجن من 

      سنة إلى خمس سنوات.
بتهديد    المدان  الشخص  على  تبعية،  أصلية  كعقوبة  غرامة،  تفرض  أن  للمحكمة  يجوز     .2

      الموظفين العموميين وترويعهم.
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القسم 11: اجلرائم املرتكبة ضد
 الدولة والسالمة العامة واألمن العام

التعليق العام على
 املواد 157-147

يف الفقرة 2 )ب( من قرار جملس األمن رقم 1373 لسنة 2001، أعلن جملس األمن أنه ينبغي على الدول 
األعضاء يف األمم املتحدة اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة ملنع ارتكاب األعمال اإلرهابية. ودعيت الدول 
االتفاقيات  وهذه  باإلرهاب.  الصلة  ذات  الدولية  والربوتوكوالت  االتفاقيات  إىل  لالنضمام  األعضاء 
والربوتوكوالت هي »االتفاقية اخلاصة باجلرائم األخرى املرتكبة على منت الطائرات«، و»اتفاقية قمع 
االستيالء غري املشروع على الطائرات« )اتفاقية الهاي(، و»اتفاقية قمع األعمال غري املشروعة املوجهة 
ضد سالمة الطريان املدين« )اتفاقية مونتريال(، و»اتفاقية منع اجلرائم املرتكبة ضد األشخاص املتمتعني 
حبماية دولية، مبن فيهم املوظفون الدبلوماسيون واملعاقبة عليها«، و»االتفاقية الدولية ملناهضة أخذ الرهائن«، 
أعمال  بقمع  املتعلق  و«الربوتوكول  النووية(،  املواد  )اتفاقية  النووية«  للمواد  املادية  احلماية  و«اتفاقية 
العنف غري املشروعة يف املطارات اليت ختدم الطريان املدين الدويل« )بروتوكول مونتريال(، و»اتفاقية قمع 
البحرية«، والربوتوكول املتعلق بقمع األعمال غري  األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة املالحة 
املشروعة املوجهة ضد سالمة املنشآت الثابتة املوجودة على اجلرف القاري«، و»اتفاقية متييز املتفجرات 
البالستيكية لغرض كشفها«، و»االتفاقية الدولية لقمع اهلجمات اإلرهابية بالقنابل«، و»االتفاقية الدولية 

لقمع متويل اإلرهاب«.
كما جاء يف الدليل التشريعي لالتفاقيات والربوتوكوالت العاملية ملكافحة اإلرهاب، الصفحة 4، الذي 
أعده مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، فإن التنفيذ الكامل التفاقيات مكافحة اإلرهاب 
»ميس جوانب عديدة، منها نظرية األمن الوطين، وخمصصات امليزانيات، والتدابري اإلدارية وتدابري شؤون 
العاملني. بيد أن وضع ذلك التشريع هو العقبة العملية األوىل أمام امتثال الدولة الطرف للقرار 1373 
تطبيق  إىل  املواد 147-157  اإلرهاب«. وتسعى  العاملية ملكافحة  االتفاقيات  )2001(، وتصديقها على 
بالنص على هذه اجلرائم يف  اتفاقيات مكافحة اإلرهاب وطنيًّا  الواردة يف  بالعقوبات  األحكام اخلاصة 
متييز  اتفاقية  االثنيت عشرة، ومها  الدولية  االتفاقيات  اثنتني من  أن  الوطنية. وجتدر مالحظة  التشريعات 
املتفجرات البالستيكية لغرض كشفها، واالتفاقية اخلاصة باجلرائم وبعض األفعال األخرى املرتكبة على 
منت الطائرات، ال تتطلبان النص على هذه اجلرائم يف التشريعات الوطنية. لذلك، توجد عشر جرائم فقط 
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هلا عالقة باألعمال اإلرهابية يف القانون اجلنائي النموذجي. وتوجد يف النصوص ذات الصلة من القانون 
اجلنائي النموذجي إشارة إىل التزامات أخرى، خارج نطاق قانون العقوبات، تفرضها كل اتفاقية على 
الدول األطراف فيها، مبا يف ذلك أمور مثل تسليم املجرمني، والتعاون الدويل وتبادل املساعدة القانونية، 
واالختصاص القضائي )لضمان عدم وجود مالذ آمن لإلرهابيني(. ومن اجلدير بالذكر أيًضا أن االتفاقيات، 
كوهنا دولية بطبيعتها، تتطلب توافر عنصر دويل يف اجلرمية قبل سريان مفعوهلا. واملادة )151( هي مثال 
على ذلك، فهي تنطبق فقط على املطارات اليت ختدم الطريان املدين الدويل. وبطبيعة احلال، ميكن ألي 
دولة أن تتجاوز نطاق النص لتطبق اجلرمية املوضوعية على املطارات اليت ختدم الطريان املدين الوطين. ويتم 

تعريف العنصر الدويل يف كل جرمية يف االتفاقية أو الربوتوكول احلاكم هلذه اجلرمية. 
لضمان أن الدول اخلارجة من الصراعات قد نفذت التزاماهتا الدولية بشأن مكافحة اإلرهاب، يرجى 
الرجوع إىل قرار جملس األمن الدويل رقم 1373 )2001(، والدليل التشريعي لالتفاقيات والربوتوكوالت 
واجلرمية  باملخدرات  املعين  املتحدة  األمم  قوائم مكتب  إىل  الرجوع  اإلرهاب وكذلك  العاملية ملكافحة 
اخلاصة باالثنيت عشرة اتفاقية دولية ملكافحة اإلرهاب وإىل قرار جملس األمن الدويل رقم 1373 )2001(. 
وجيب كذلك الرجوع إىل جلنة مكافحة اإلرهاب التابعة ملجلس األمن الدويل املفوضة مبراقبة التزام الدول 
بالقرار 1373 )2001(. وتقوم جلنة مكافحة اإلرهاب هذه أيًضا بتسهيل تقدمي املساعدة التقنية للدول 
من خالل وسائل متنوعة، تشمل االحتفاظ بدليل ملقدمي املساعدات التقنية. وقد وضع صندوق النقد 
الدويل أيًضا كتيًبا بشأن صياغة التشريعات يتناول صياغة التشريعات اخلاصة مبكافحة جرائم اإلرهاب.

ودار جدل كبري أثناء صياغة القانون اجلنائي النموذجي بشأن إضافة أو عدم إضافة جرمية اإلرهاب 
إىل القانون اجلنائي النموذجي، إضافة إىل اجلرائم اإلرهابية املعّرفة فعاًل يف االتفاقيات والربوتوكوالت 
العراق  مثل  الصراعات،  من  اخلارجة  الدول  من  كثري  يف  اإلرهاب  لوقوع  ونظًرا  دوليًّا.  عليها  املتفق 
وأفغانستان وكوسوفو )حيث احتاجت بعثة األمم املتحدة يف كوسوفو )UNMIK( إىل إصدار الئحة 
رقم 2001/12 بشأن حظر اإلرهاب واجلرائم املتصلة به(، جادل الكثريون بأنه ينبغي تضمني اإلرهاب 
يف القانون اجلنائي النموذجي. ويف مرحلة من مراحل التشاور بشأن القانون اجلنائي النموذجي وعملية 
تدقيقه، نظر واضعو القانون يف مسودة نص بشأن اإلرهاب. لكن كان هناك خالف كبري، أواًل بشأن 
ما إذا كان جيب أو ال جيب وجود نص كهذا يف القوانني النموذجية يف املقام األول، وثانًيا بشأن حمتواه 
املوضوعي. ومل يكن ممكًنا التوصل إىل تعريف مقبول يرضي واضعي القانون واخلرباء أثناء تدقيق القانون 
والتشاور حوله، وبسبب حجم املعارضة، مت حذف هذه اجلرمية. وجتري يف الوقت احلاضر جهود دولية 
لصياغة اتفاقية تتعامل حتديًدا مع اإلرهاب. وحىت اآلن مل يتم االتفاق على تعريف لإلرهاب. وتبىن جملس 
أوروبا اتفاقية جملس أوروبا ملنع اإلرهاب )2005(. غري أن هذه االتفاقية ال تعرف اإلرهاب إال فيما 
يتعلق باألعمال اإلرهابية الواردة يف االتفاقيات الدولية املوجودة من قبل. وتتضمن هذه االتفاقية عدًدا من 
اجلرائم ذات الصلة باإلرهاب، ومنها التحريض العلين على ممارسة اإلرهاب )املادة 5(، والتجنيد لإلرهاب                                         
)املادة 6(، والتدريب على اإلرهاب )املادة 7(، اليت قد ترغب أي دولة يف تطبيقها، بصرف النظر عن 
البلدان  اتفاقية  إن  لالتفاقية.  التوضيحي  التقرير  إىل  الرجوع  ويلزم  باالتفاقية.  التزامها  أو عدم  التزامها 
األمريكية ملناهضة اإلرهاب )2002( تعرف اإلرهاب بطريقة مشاهبة لتعريف اتفاقية جملس أوروبا ملنع 
اإلرهاب هلا. واالتفاقية الدولية الوحيدة اليت تقدم تعريًفا قائًما بذاته لإلرهاب هي االتفاقية العربية لقمع 
اإلرهاب لعام 1998، املادة 2. إن كثرًيا من الدول عندما تشري إىل اإلرهاب يف تشريعاهتا الوطنية، إمنا 
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تشري إىل أعمال إرهابية منفصلة واردة يف القانون الدويل أكثر مما تضع تعريًفا قائًما بذاته لإلرهاب. وجيب 
مالحظة أنه بسبب عدم وجود تعريف قائم بذاته لإلرهاب يف القانون اجلنائي النموذجي فقط، فإن ذلك 
ال يعين أن الشخص سوف يفلت من العقاب عندما يرتكب أفعااًل تعترب إرهابية. فاجلرائم األصلية أو 
األساسية، مثل التفجريات، جمرمة يف القانون اجلنائي النموذجي )وكذلك املساعدة والتحريض والتمويل 

هلذه اجلرائم األساسية(، وميكن مقاضاة من يرتكب هذه اجلرائم تبًعا لذلك.

املادة 147: متويل اإلرهاب

املادة 147-1: تعريف اجلرمية
1.    يرتكب الشخص جريمة تمويل اإلرهاب عندما: 

       )أ(    بطريقة غير مشروعة.
       )ب(  بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة.

      )ج(  يقدم أو يجمع األموال.
      )د(   بنية استخدامها، أو هو يعلم أنها ستستخدم، كليًّا أو جزئيًّا، لتنفيذ:

                  )1(    الجرائم المتمثلة في الهجمات اإلرهابية بالقنابل )المادة 148(، أو االستيالء غير 
                    المشروع على الطائرات )المادة 149(، أو األعمال غير المشروعة الموجهة  
                ضد سالمة الطيران المدني )المادة 150(، أو أعمال العنف غير المشروعة 
                  في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي )المادة 151(، أو الجرائم 
الرهائن  أخذ  أو   ،)152 )المادة  دولية  بحماية  المتمتعين  األشخاص  ضد               
                    )المادة 153(، أو الجرائم المتعلقة بالمواد النووية )المادة 154(، أو األعمال  
أو   ،)155 )المادة  البحرية  المالحة  سالمة  ضد  الموجهة  المشروعة  غير               
                    األعمال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة المنشآت الثابتة )المادة 156(، 

                    أو القرصنة )المادة 157(، أو
          )2(  بأي عمل آخر يهدف إلى التسبب في موت شخص مدني أو أي شخص 
                        آخر، أو إصابته بجروح بدنية جسيمة، عندما يكون هذا الشخص غير مشترك 
                       في أعمال عدائية في حال نشوب نزاع مسلح، عندما يكون غرض هذا العمل، 
                بحكم طبيعته أو في سياق، موجًها لترويع السكان، أو إلرغام حكومة أو 

                    منظمة دولية على القيام بأي عمل أو االمتناع عن القيام به. 
2.     ألغراض المادة 147، فإن كلمة األموال تعني األصول من كل نوع، سواء كانت مادية أو  
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      غير مادية، منقولة أو غير منقولة، بغض النظر عن طريقة الحصول عليها، أو الوثائق أو   
الرقمية، وصكوك  القانونية مهما كان شكلها، بما في ذلك اإللكترونية أو        المستندات 
      الملكية لهذه األصول أو الوثائق التي تثبت الحق في مصلحة فيها، ويشمل ذلك، لكنه 
المصرفية، وأوامر  السياحية، والشيكات  المصرفية، والشيكات  القروض        ال يقتصر على 
          الصرف النقدي، واألسهم، واألوراق المالية، والسندات، والكمبياالت، وخطابات االعتماد.

التعليق
الفقرة 1: إن جرمية متويل اإلرهاب مأخوذة من املادة 2)1( من االتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب. 
وهذا هو أيًضا التعريف املستخدم يف اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة بغسل عائدات اجلرمية وكشفها وضبطها 
ومصادرهتا ومتويل اإلرهاب، املادة 1)ح(. ملناقشة صياغة هذه االتفاقية وحمتواها املوضوعي، يلزم الرجوع 
إىل الدليل التشريعي لالتفاقيات والربوتوكوالت العاملية ملكافحة اإلرهاب الذي أعده مكتب األمم املتحدة 
املعين باملخدرات واجلرمية. إن التصديق على االتفاقية وتطبيقها هو التزام دويل مبوجب قرار جملس األمن 

الدويل رقم 1373 )2001(، كما سبق حبثه أعاله.
ُيشكل جرمية يف  إىل متويل »عمل  اإلرهاب  لقمع متويل  الدولية  االتفاقية  املادة 2)1()أ( من  تشري 
نطاق إحدى املعاهدات الواردة يف املرفق وبالتعريف املحدد يف هذه املعاهدات«. بداًل من االحتفاظ هبذا 
املرجع، تتضمن الفقرة 1)د()1( أعاله إشارة حمددة إىل اجلرائم الواردة يف هذه املعاهدات، كما أهنا واردة 
يف القانون اجلنائي النموذجي. كما يتضمن هذا املرجع جرمية القرصنة، اليت مل تتم اإلشارة إليها يف املادة 
2)1()أ( من االتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب. أما القرصنة، فهي واردة بوصفها جرمية إرهابية يف 

اتفاقية جملس أوروبا ملنع اإلرهاب.
وتنص املادة 2)4( من ميثاق األمم املتحدة على أن أي شخص حياول ارتكاب متويل اإلرهاب أو، 
مبوجب املادة 2)5(، أي شخص يساهم كشريك أو ينظم أو يأمر غريه، أو يشارك يف ارتكاب جرمية متويل 
اإلرهاب من خالل قصد مشترك، سيكون عرضة للمالحقة القضائية اجلنائية أيًضا. وبالرغم من أن أسس 
هذه املسؤولية اجلنائية ليست واردة تفصياًل يف املادة 147، إال أن املادة 27 من القانون اجلنائي النموذجي 
تشمل جرمية الشروع يف ارتكاب هذه اجلرمية، بينما تشمل املادة 31 املسؤولية اجلنائية بالشراكة، وتشمل 

املادة 29 تنظيم أو أمر ارتكاب اجلرمية، وتشمل املادة 28 مسؤولية القصد املشترك. 
القضائي يف متويل اإلرهاب، يف حال  التأكيد على االختصاص  املادة 7 من االتفاقية  كما تتطلب 
ارتكاب العمل داخل أراضي الدولة، أو على منت طائرة مسجلة يف الدولة، أو على منت سفينة حتمل 
علم الدولة، أو عندما يرتكب اجلرمية أحد مواطين الدولة. وتنص االتفاقية كذلك على عدد من األسس 
التقديرية لالختصاص القضائي: عندما يكون هدف اجلرمية أو نفذت حنو إقليم تلك الدولة، وعندما يكون 
هدف اجلرمية إكراه الدولة على القيام بعمل ما أو االمتناع عن القيام به، وعندما ترتكب اجلرمية على 
منت طائرة تشغلها حكومة تلك لدولة، وعندما توجه اجلرمية ضد مرفق حكومي أو عام تابع لتلك الدولة 
وموجود خارج أقاليمها )مبا يف ذلك سفارة أو أماكن دبلوماسية أو قنصلية تابعة لتلك الدولة(، وعندما 
يرتكب اجلرمية شخص عدمي اجلنسية يوجد حمل إقامته املعتاد يف إقليم تلك الدولة، وعندما يكون هدف 
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اجلرمية أو نفذت ضد مواطن لتلك الدولة. واألسس اإللزامية لالختصاص القضائي يف القانون اجلنائي 
النموذجي تشملها املادة 4 )»االختصاص القضائي اإلقليمي«( واملادة 5 )»االختصاص القضائي خارج 
احلدود اإلقليمية للدولة«(. واألساسان التقديريان األخريان لالختصاص القضائي واردان أيًضا يف املادة 5 
من القانون اجلنائي النموذجي. عالوًة على ذلك، تتطلب االتفاقية أيًضا تأكيد االختصاص القضائي على 

األشخاص االعتباريني )املادة 5( وهو ما تشمله املادة 19 )املسؤولية اجلنائية لألشخاص االعتباريني(. 
    وأخرًيا، فإن االتفاقية تتضمن نصوًصا بشأن حجز األموال ومصادرهتا )املادة 8(، والتحقيق )املواد 
9 و16 و17(، واملالحقة القضائية )املادة 10(، وتسليم املجرمني )املواد 1 و13 و14 و15(، واملساعدة 
املتبادلة )املواد 12-15(، ومنع اإلرهاب )املادة 18(. وجيب فحص هذه النصوص عند تطبيق نصوص 
االتفاقية وطنيًّا. ويلزم الرجوع إىل الفصل 14، اجلزءان 1 و2، من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية 
بشأن تسليم املجرمني واملساعدة القانونية املتبادلة، على التوايل. ويلزم كذلك الرجوع إىل املواد 73-70 
من القانون اجلنائي النموذجي بشأن مصادرة عائدات اجلرمية )أي ما يعادل التجريد من احلق فيها( والفصل 

8، اجلزء 3، القسم 4، من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية بشأن احلجز.
ملزيد من البحث املعمق يف صياغة هذه االتفاقية وحمتواها املوضوعي، ومنها النصوص اليت ذكرت 
للتو، يلزم الرجوع إىل الدليل التشريعي لالتفاقيات والربوتوكوالت العاملية ملكافحة اإلرهاب الذي أعدُه 

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية. 

الفقرة 2: أخذت هذه الفقرة من املادة 1)1( من االتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب. 

املادة 147-2: العقوبة
نطاق العقوبة المعمول به لجريمة تمويل اإلرهاب هو السجن ما بين سنة واحدة إلى خمس سنوات.

املادة 148: اهلجمات اإلرهابية بالقنابل

املادة 148-1: تعريف اجلرمية
1.    يرتكب الشخص جريمة الهجمات اإلرهابية بالقنابل عندما: 

       )أ(    بصورة غير مشروعة.
       )ب(   يسلم أو يضع أو يطلق أو يفجر جهاًزا متفجًرا أو سالًحا أو جهاًزا حارًقا.

       )ج(   داخل أو ضد مكان مفتوح لالستخدام العام، أو مرفق تابع للدولة أو الحكومة، أو 
              شبكة للنقل العام أو مرفق بنية أساسية.

املادة 147
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      )د(   بقصد إزهاق األرواح أو إحداث إصابات بدنية خطيرة أو في إحداث دمار هائل 
              لذلك المكان أو المرفق أو الشبكة حيث يتسبب هذا الدمار أو يرجح أن يتسبب  

              في خسائر اقتصادية جسيمة. 
2.    ألغراض المادة 148: 

      )أ(    جهاز ُمتفجر أو سالح أو جهاز حارق تعني:
    )1(   الديناميت وكل أشكال المتفجرات األخرى.

    )2(   أي مادة متفجرة أو حارقة أو غاز سام:
)أ(    أو قنبلة.    

)ب(  أو قنبلة يدوية.    
)ج(   أو صاروخ.    

)د(    أو قذيفة.   
)هـ(   أو لغم.   

)و(   أو جهاز مماثل، تشمل أي جهاز يستطيع فرد واحد يعمل بمفرده    
يمكن كسرها  يحتوي على حاوية  أو  ويتكون من  إلقاءه  أو                       حمله 
         فيها سائل أو مزيج قابل لالشتعال أو فتيل يضم أي مادة قادرة على 

         إشعال السائل أو المزيج القابل لالشتعال عند إشعالها. 
    )3(  أي نوع من األسلحة النارية، مهما كان االسم الذي تعرف به، يتم تعديله 
                      أو يمكن تعديله على الفور إلطالق مقذوف بفعل متفجر أو أي مادة دافعة أخرى.

     )4(   وأي جمع بين أجزاء إما مصممة أو معاد تصميمها لكي تستخدم في تحويل 
الفرعيتين  الفقرتين  في  الموصوفة  المواد  من  واحدة  أي  إلى  جهاز  أي          

)2( و)3( والتي يمكن تجميع أي جهاز كهذا منها بسهولة.   

      )ب(  المكان المفتوح العام يعني أجزاء أي مبنى أو أرض أو شارع أو مجرى مائي أو 
              أي مكان آخر، تكون متاحة أو مفتوحة ألفراد الجمهور، سواء بصورة مستمرة أو 
              دورية أو بين الحين واآلخر، ويشمل أي مكان تجاري أو لمباشرة أعمال تجارية 
               أو أي مكان ثقافي أو تاريخي أو تعليمي أو ديني أو حكومي أو ترفيهي أو ترويحي 

              أو شبيه بذلك يكون متاًحا أو مفتوًحا للجمهور على النحو المذكور.
      )ج(   مرفق الدولة أو المرفق الحكومي يعني أي مرفق أو مركبة، دائًما كان أو مؤقًتا، 
          يستخدمه أو يشغله ممثلو الدولة أو أعضاء الحكومة أو الهيئة التشريعية أو الهيئة    
               القضائية أو مسؤولو أو موظفو دولة أو أي سلطة عامة أو كيان عام آخر أو موظفو 

              أو مسؤولو منظمة حكومية دولية فيما يتصل بأداء واجباتهم الرسمية. 
     )د(    شبكة للنقل العام تعني جميع المرافق والمركبات والوسائط المستخدمة في إطار 
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               خدمات متاحة للجمهور لنقل األشخاص أو البضائع المستخدمة لتقديم هذه الخدمات، 
              سواء أكانت مملوكة ملكية عامة أم خاصة.

     )هـ(   مرفق بنية أساسية يعني أي مرفق مملوك ملكية عامة أو خاصة يوفر الخدمات أو 
              يوزعها لصالح الجمهور، من قبيل مرافق المياه أو المجاري أو الطاقة أو الوقود أو 

              االتصاالت.
3.    ال تسري جريمة الهجمات اإلرهابية بالقنابل على أنشطة القوات المسلحة خالل صراع   
       مسلح، حسبما يفهم من تلك التعبيرات في إطار القانون اإلنساني الدولي باعتباره القانون   
     الذي ُينظمها. كما ال تسري على األنشطة التي تضطلع بها القوات المسلحة لدولة ما 

      بصدد ممارسة واجباتها الرسمية بقدر ما تنظم بقواعد أخرى من القانون الدولي.
 

التعليق
إن جرمية اهلجمات اإلرهابية بالقنابل مصدرها االتفاقية الدولية لقمع اهلجمات اإلرهابية بالقنابل. للوقوف 
التشريعي لالتفاقيات  الدليل  على مناقشة لصياغة هذه االتفاقية وحمتواها املوضوعي، يلزم الرجوع إىل 
والربوتوكوالت العاملية ملكافحة اإلرهاب الذي أعدُه مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية. 
والتصديق على االتفاقية وتطبيقها هو التزام دويل مبوجب قرار جملس األمن الدويل رقم 1373 )2001(، 

كما سبق حبثه أعاله.
إن صياغة املادة )148( مأخوذة من املادة 2)1( من االتفاقية نفسها. إضافة إىل األعمال اإلجرامية 
املذكورة أعاله يف املادة )148(، فإن املادتني 2)2( و2)3( من االتفاقية تطلبان من التشريعات الوطنية 
وجوب جترمي أي حماوالت للشروع يف ارتكاب أي من األعمال املذكورة يف املادة )1(، أو الشراكة يف 
أي من هذه األعمال أو تنظيمها أو أمرها أو »املسامهة بأي شكل كان.. من قبل أي مجاعة من األشخاص 
جيمعهم قصد مشترك يف أي من هذه األعمال. وبينما أسس املسؤولية هذه ليست واردة تفصياًل يف املادة 
النموذجي، وتغطي حماوالت ارتكاب هذه  القانون اجلنائي  املادة 27 من  الشروع وارد يف  148، فإن 
األعمال، واملسؤولية بالشراكة واردة يف املادة 31، وتشمل املادة 29 تنظيم أو أمر اجلرمية، وتشمل املادة 

28 املسؤولية بالقصد املشترك. 
تتطلب املادة 6 من االتفاقية التأكيد على االختصاص القضائي يف اهلجمات اإلرهابية بالقنابل عند 
ارتكاب العمل على أرض الدولة، أو على منت طائرة مسجلة يف تلك الدولة أو على منت سفينة ترفع علم 
تلك الدولة، أو على يد أحد مواطين تلك الدولة. وتنص االتفاقية كذلك على عدد من األسس التقديرية 
لالختصاص القضائي: عندما ترتكب اجلرمية ضد مرفق للحكومة أو عام  تابع لتلك الدولة )مبا يف ذلك 
السفارات أو املقار الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لتلك الدولة(، وعندما ترتكب اجلرمية إلكراه الدولة 
على القيام بعمل ما أو االمتناع عن القيام به، وعندما ترتكب اجلرمية على منت طائرة تشغلها حكومة هذه 
الدولة، وعندما ترتكب ضد أحد مواطنيها، أو عندما يرتكب اجلرمية شخص عدمي اجلنسية يوجد حمل 
إقامته املعتاد يف إقليم تلك الدولة. واألسس اإللزامية لالختصاص القضائي يف القانون اجلنائي النموذجي 
تشملها املادة 4 )»االختصاص القضائي اإلقليمي«( واملادة 5 )»االختصاص القضائي خارج احلدود اإلقليمية 
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القانون  املادة 5 من  أيضا يف  القضائي واردان  التقديريان األخريان لالختصاص  للدولة«(. واألساسان 
اجلنائي النموذجي. عالوة على ذلك، تتطلب االتفاقية أيًضا تأكيد االختصاص القضائي على األشخاص 
االعتباريني )املادة 5(. أخرًيا، تتضمن االتفاقية أيًضا نصوًصا بشأن التحقيق )املواد 7 و13 و14( واملالحقة 
القضائية )املادة 8( وتسليم املجرمني )املواد 9 و11 و12( واملساعدة املتبادلة )املواد 10 - 12(. وينبغي 
الرجوع إىل هذه النصوص عند تطبيق نصوص االتفاقية وطنيًّا. ويلزم الرجوع إىل الفصل 14، اجلزءان 

1 و2، من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، بشأن تسليم املجرمني واملساعدة القانونية املتبادلة.

الفقرة 2)أ(: املادة 1)3( من االتفاقية الدولية لقمع اهلجمات اإلرهابية بالقنابل تعرف »اجلهاز املتفجر 
أو غريه من األجهزة املميتة«. وخيتلف تعريف اجلهاز املتفجر أو احلارق أو غريمها من األجهزة املميتة 
التعريف املستخدم يف االتفاقية. ومت تعديل  القانون اجلنائي النموذجي اختالًفا طفيًفا عن  املستخدم يف 
التعريف الوارد يف القانون اجلنائي النموذجي جلعله أكثر تفصياًل وتوضيًحا، وهكذا حيدد القانون اجلنائي 
النموذجي اجلهاز املتفجر أو األسلحة أو األجهزة احلارقة، كاًل على حدة، بداًل من إدراجها يف صياغة 
واسعة مثل »جهاز مماثل« املستخدمة يف املادة 1)3( من االتفاقية. لكن بالرغم من ذلك، فإنه يستحيل 
تعداد كل جهاز متفجر أو حارق وغري ذلك من األجهزة املميتة، لذلك، كان ال يزال من الضروري 
اإلبقاء على عبارة »غري ذلك من األجهزة املماثلة« يف التعريف، لكي يشمل األجهزة املتفجرة أو احلارقة 

أو املميتة األخرى اجلديدة أو غري املألوفة اليت قد يستخدمها مرتكبو التفجريات اإلرهابية بالقنابل.
وفيما يتعلق بالفقرة 2)أ()2(، من املهم مالحظة أن الفقرة تشري حتديًدا إىل أي جهاز يستطيع فرد واحد 
يعمل مبفرده محله أو إلقاءه، ويتكون من، أو حيتوي على، حاوية ميكن كسرها، وفيه سائل أو مزيج قابل 
لالشتعال أو فتيل يضم أي مادة قادرة على إشعال السائل أو املزيج القابل لالشتعال عند إشعاهلا. وهذا 
التعريف يشمل قنابل املولوتوف، وهذه املتفجرة مزنلية الصنع شائعة االستخدام، ولذلك فإهنا تستحق 

اإلشارة إليها حتديًدا يف تعريف اجلهاز املتفجر أو احلارق أو غريه من األجهزة املميتة. 
الفقرة 2)أ()3( تشمل كل أنواع األسلحة النارية اليت ميكن استخدامها يف اهلجمات اإلرهابية بالقنابل. 
يف بعض التشريعات الوطنية، ُتستثىن بعض األسلحة النارية، مثل البنادق املستخدمة لألغراض الرياضية، 
النموذجي ال  القانون اجلنائي  من تعريف اجلهاز املتفجر أو احلارق أو غريه من األجهزة املميتة. لكن 
يستثنيها، غري أن الدول اخلارجة من الصراعات اليت تسن تشريعات بشأن اهلجمات اإلرهابية بالقنابل أو 

التفجريات، قد ترغب يف تبين هذه االستثناءات.
الفقرة 2)أ()4(: تشمل مجع األجزاء املصممة أو املعاد تصميمها لالستعمال كجهاز متفجر أو حارق 
أو غريه من األجهزة املميتة. ومن املهم أن تشمل التشريعات هذا املفهوم، ألنه جيري أحيانا ختزين جهاز 
ُمتفجر أو حارق أو غريه من األجهزة املميتة كأجزاء، بداًل من ختزينها جممعة كقطعة كاملة. وهذا النص 
مهم، على سبيل املثال، عندما جتري مالحقة شخص بتهمة إيصال أو وضع جهاز ُمتفجر أو حارق أو 
غريه من األجهزة املميتة يف مكان مفتوح عام، بداًل من مالحقته بتهمة إطالقها أو تفجريها. وهذا النص 
مهم أيضا عندما جتري مالحقة الشخص بتهمة الشروع يف ارتكاب هجوم إرهايب بالقنابل. والفقرة 2)أ(

)4( ال تشمل احلالة اليت يكون فيها الشخص ميتلك فقط بعض األجزاء الالزمة لالستخدام كجهاز متفجر 
أو حارق أو غريه من األجهزة املميتة، كأن يكون الشخص حائًزا فقط لدائرة إطالق النار وحلاوية القنبلة. 
وهكذا، ال ميكن مالحقة الشخص مبوجب هذه الفقرة عندما حيتفظ بأجزاء خمتلفة يف أماكن خمتلفة )اليت 
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مل يكتشف واحد أو أكثر منها(. والدولة الراغبة يف معاجلة هذا السيناريو ميكنها أن تضع جرمية منفصلة 
)تنطوي على عقوبة أخف( ملعاقبة الشخص الذي ميتلك أي مادة أو خليط من املواد غري املشروعة، بقصد 

صنع جهاز تدمري أو متفجرة.
ومن املهم مالحظة أنه يف بعض التشريعات الوطنية، ومبوجب االتفاقيات الدولية مثل بروتوكول مكافحة 
صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصوره غري مشروعة، املكمل التفاقية 
األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية )املادة 3]1[(، توجد بعض البنود اليت ميكن أن تقع من 
الناحية التقنية ضمن تعريف اجلهاز املتفجر أو احلارق أو غريه من األجهزة املميتة، لكنها مستثناة من هذا 
التعريف، مبا يف ذلك األسلحة النارية العتيقة أو مناذجها املقلدة، واألجهزة املستخدمة لإلشارة )إشارات 
الشعالت املضيئة( واأللعاب النارية. وفيما يتعلق باألسلحة النارية األثرية أو النماذج املقلدة منها، فإن 
املادة 3)1( من بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصوره 
غري مشروعة تنص على أنه »ال جيوز يف أية حلظة أن تشمل األسلحة النارية الَعتيقة أسلحة نارية ُصنعت 
بعد عام 1899«. وعلى الدولة أن تنظر يف البنود، إن وجدت، اليت ترغب يف استثنائها من هذا التعريف.

الفقرة 2)ب(: هذه الفقرة مأخوذة من املادة 1)5( من االتفاقية الدولية لقمع اهلجمات اإلرهابية بالقنابل.

الفقرة 2)ج(: هذه الفقرة مأخوذة من املادة 1)1( من االتفاقية الدولية لقمع اهلجمات اإلرهابية بالقنابل.

الفقرة 2)د(: هذه الفقرة مأخوذة من املادة 1)6( من االتفاقية الدولية لقمع اهلجمات اإلرهابية بالقنابل.

الفقرة 2)ه�(: هذه الفقرة مأخوذة من املادة 1)2( من االتفاقية الدولية لقمع اهلجمات اإلرهابية بالقنابل.

الفقرة 3: صياغة الفقرة 3 تأيت من املادة 19)2( من االتفاقية الدولية لقمع اهلجمات اإلرهابية بالقنابل، 
ومصطلح القوة املسلحة الوارد يف املادة 19)2( من االتفاقية له تعريف يف املادة 1)4( من االتفاقية بأنه 
»القوات املسلحة لدولة ما، اليت تكون منظمة ومدربة وجمهزة مبوجب قوانينها الداخلية ألغراض الدفاع 
أو األمن الوطين يف املقام األول، واألشخاص العاملون على ُمساندة تلك القوات املسلحة الذين خيضعون 

لقيادهتا وسيطرهتا ومسؤوليتها الرمسية.

املادة 148-2: العقوبة
نطاق العقوبة المعمول به لجريمة الهجمات اإلرهابية بالقنابل هو السجن ما بين خمس سنوات 

إلى عشرين سنة.

املادة 148
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املادة 149: االستيالء غري املشروع على الطائرات

املادة 149-1: تعريف اجلرمية
 1.    يرتكب الشخص جريمة االستيالء غير المشروع على الطائرات عندما:

       )أ(    وهو على متن طائرة أثناء طيرانها. 
      )ب(  وبشكل غير مشروع.

       )ج(   بواسطة العنف أو التهديد باستعمال العنف أو بأي شكل آخر من أشكال التخويف. 
      )د(  يستولي على هذه الطائرة أو يمارس السيطرة عليها.

2.      تعتبر الطائرة أثناء طيرانها منذ لحظة إغالق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب حتى 
      لحظة فتح أي من أبوابها لمغادرة الركاب. وفي حالة الهبوط االضطراري، تعد الرحلة 
        مستمرة إلى أن تتولى السلطات المختصة المسؤولية على الطائرة واألشخاص والممتلكات  

       على متنها.

التعليق
إن جرمية االستيالء غري املشروع على الطائرات مصدرها اتفاقية قمع االستيالء غري املشروع على الطائرات. 
للوقوف على مناقشة لصياغة هذه االتفاقية وحمتواها املوضوعي، يلزم الرجوع إىل الدليل التشريعي لالتفاقيات 
باملخدرات واجلرمية.  املعين  املتحدة  األمم  أعدُه مكتب  الذي  العاملية ملكافحة اإلرهاب  والربوتوكوالت 
والتصديق على االتفاقية وتطبيقها هو التزام دويل مبوجب قرار جملس األمن الدويل رقم 1373 )2001(، 

الذي مت حبثه أعاله.
 إن صياغة املادة )149( مأخوذة من املادة 1 من االتفاقية. إضافة إىل األعمال اإلجرامية املذكورة يف 
املادة )149(، فإن املادة 1)ب( من االتفاقية تتطلب من التشريعات الوطنية جترمي أي شروع يف ارتكاب 
أي من األعمال املذكورة يف املادة )1( أو الشراكة يف أي من هذه األعمال. وبينما هذه األسس للمسؤولية 
ليست مبينة على وجه التحديد يف املادة 149، فإن الشروع تشمله املادة 27 من القانون اجلنائي النموذجي، 
واملسؤولية بالشراكة تشملها املادة 31. كما تتطلب املادة 4 من االتفاقية التأكيد على االختصاص القضائي 
يف االستيالء غري املشروع على الطائرات، حيث يرتكب الفعل داخل أراضي الدولة، أو على منت طائرة 
مسجلة يف تلك الدولة، أو على منت طائرة مستأجرة، دون طاقم، ويقع مقر العمل الرئيسي أو اإلقامة 
الدائمة ملستأجر الطائرة يف تلك الدولة. وهذه األسس لالختصاص القضائي تشملها املادة 4 )»االختصاص 
القضائي اإلقليمي«( واملادة 5 )»االختصاص القضائي خارج احلدود اإلقليمية للدولة«( من القانون اجلنائي 
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الطائرات           على  املشروع  غري  االستيالء  يف  التحقيق  بشأن  نصوًصا  أيًضا  االتفاقية  وتتضمن  النموذجي. 
)املادة 6( واملالحقة القضائية )املادة 7( وتسليم املجرمني )املادة 8( واملساعدة املتبادلة )املادة 10(. وينبغي 
الرجوع إىل هذه النصوص عند تطبيق نصوص االتفاقية وطنيًّا. ويلزم الرجوع إىل الفصل 14، اجلزءان 1 

و2، من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، بشأن تسليم املجرمني واملساعدة القانونية املتبادلة. 
وتنص املادة 2)1( من االتفاقية على أن االتفاقية ال تنطبق على الطائرة املستخدمة يف خدمات عسكرية 

أو مجركية أو شرطية.

الفقرة 2: هذه الفقرة مأخوذة من املادة 3)1( من اتفاقية قمع االستيالء غري املشروع على الطائرات.

املادة 149-2: العقوبة
نطاق العقوبة المعمول به في جريمة االستيالء غير المشروع على الطائرات هو السجن ما بين 

خمس سنوات إلى عشرين سنة.

املادة 150: األعمال غري املشروعة
 امُلوجهة ضد سالمة الطريان املدين

املادة 150-1: تعريف اجلرمية
1.     يرتكب الشخص جريمة األعمال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة الطيران المدني عندما: 
       )أ(    يقوم بفعل عنيف ضد شخص آخر على متن طائرة أثناء طيرانها، إذا كان من المرجح 

            أن يهدد ذلك الفعل سالمة الطائرة.
       )ب(  يدمر طائرة عاملة أو يتسبب في أضرار لتلك الطائرة تجعلها غير قادرة على الطيران  

            أو من المرجح أن يهدد سالمة الطائرة أثناء طيرانها.
      )ج(  يضع أو يتسبب في وضع، على متن طائرة عاملة، وبأي وسيلة مهما كانت، مادة أو 
            جهاز تفجيري من المرجح أن يدمر تلك الطائرة، أو يتسبب في أضرار تجعلها غير 
                قادرة على الطيران، أو يتسبب في أضرار من المرجح أن تهدد سالمة الطائرة أثناء طيرانها.
      )د(   يدمر أو يتسبب في أضرار بمرافق المالحة الجوية أو يتدخل في عملها، إذا كان مثل  

            هذا العمل من المرجح أن يهدد سالمة الطائرة أثناء طيرانها.
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      )هـ(  أو ينقل معلومات يعلم الشخص أنها كاذبة، ما يهدد سالمة الطائرة أثناء طيرانها.
2.    تعد الطائرة أثناء طيرانها منذ لحظة إغالق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود ركابها حتى 
تعد  االضطراري،  الهبوط  حالة  وفي  الركاب.  لمغادرة  أبوابها  من  باب  أي  فتح  لحظة       
واألشخاص  الطائرة  على  المسؤولية  المختصة  السلطات  تتولى  أن  إلى  مستمرة  الرحلة      

      والممتلكات على متنها.
3.   تعد الطائرة عاملة اعتباًرا من بداية إعدادها من جانب الموظفين األرضيين أو من جانب

       طاقم الطائرة، لرحلة معينة تمهيًدا وإلى أربع وعشرين ساعة بعد أي هبوط. والفترة العاملة، 
     في كل األحوال، تشمل كامل الفترة التي تكون الطائرة أثناء الطيران على النحو المحدد  

      في الفقرة 2.

التعليق
اتفاقية قمع األعمال  املدين مأخوذة من  الطريان  املوجهة ضد سالمة  املشروعة  إن جرمية األعمال غري 
غري املشروعة املوجهة ضد سالمة الطريان املدين. للوقوف على مناقشة لصياغة هذه االتفاقية وحمتواها 
املوضوعي، يلزم الرجوع إىل الدليل التشريعي لالتفاقيات والربوتوكوالت العاملية ملكافحة اإلرهاب الذي 
أعده مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية. ويعد التصديق على االتفاقية وتطبيقها التزاًما دوليًّا 

مبوجب قرار جملس األمن الدويل رقم 1373 )2001(، الذي حبث أعاله.
إن صياغة املادة )150( مأخوذة من املادة 1 من اتفاقية قمع األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة 
الطريان املدين. إضافة إىل األعمال اإلجرامية املذكورة يف املادة )150(، فإن املادتني 1)2()أ( و1)2()ب( 
من االتفاقية تستوجبان من التشريعات الوطنية جترمي أعمال الشروع يف ارتكاب أي من األعمال املذكورة 
يف املادة )1( أو املشاركة يف أي من هذه األعمال. وبالرغم من أن أسس هذه املسؤولية ليست مدرجة 
على وجه التحديد يف املادة 150، إال أن املادة 27 من القانون اجلنائي النموذجي تشمل أعمال الشروع يف 
ارتكاب هذه األعمال، بينما تشمل املادة 31 املسؤولية باملشاركة فيها. كما تتطلب املادة 5 من االتفاقية 
التأكيد على االختصاص القضائي يف األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة الطريان املدين، يف حال 
ارتكاب أي من هذه األعمال على أراضي الدولة، وعلى منت طائرة مسجلة يف تلك الدولة، وعندما هتبط 
الطائرة اليت ارتكبت على متنها األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة الطريان املدين يف أراضي الدولة 
واجلاين ال يزال على منت الطائرة، وعندما ترتكب اجلرمية على منت طائرة مؤجرة، دون طاقم، ويكون 
مقر العمل الرئيسي ملستأجرها أو تكون إقامته الدائمة يف تلك الدولة. وهذه األسس لالختصاص القضائي 
تشملها املادة 4 )»االختصاص القضائي اإلقليمي«( واملادة 5 )»االختصاص القضائي خارج احلدود اإلقليمية 
للدولة«( من القانون اجلنائي النموذجي. وتتضمن االتفاقية أيًضا نصوًصا بشأن التحقيق يف األعمال غري 
املشروعة )املادة 6( واملالحقة القضائية )املادة 7( وتسليم املجرمني )املادة 8( واملساعدة املتبادلة )املادة 11(. 
ويلزم الرجوع إىل نصوص هذه املواد عند تطبيق نصوص االتفاقية وطنيًّا. ويلزم الرجوع إىل الفصل 14، 
اجلزءان 1 و2، من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، بشأن تسليم املجرمني واملساعدة القانونية املتبادلة. 
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وتنص املادة 4)1( من اتفاقية قمع األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة الطريان املدين على أن 
االتفاقية ال تنطبق على الطائرة املستخدمة يف خدمات عسكرية أو مجركية أو شرطية. وال يتطرق القانون 
اجلنائي النموذجي إىل ما إذا كان ينبغي تطبيق املادة 150 على الطائرات املستخدمة يف خدمات عسكرية 
أو مجركية أو شرطية. فهذا القرار جيب أن تتخذه كل دولة على حدة من الدول اخلارجة من الصراعات. 

الفقرة 2: هذه الفقرة مأخوذة من املادة 2)أ( من االتفاقية الدولية لقمع األعمال غري املشروعة املوجهة 
ضد سالمة الطريان املدين.

الفقرة 3: هذه الفقرة مأخوذة من املادة 2)ب( من االتفاقية الدولية لقمع األعمال غري املشروعة املوجهة 
ضد سالمة الطريان املدين.

املادة 150-2: العقوبة
نطاق العقوبة المعمول به في جريمة األعمال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة الطيران المدني 

هو السجن ما بين خمس سنوات إلى عشرين سنة.

املادة 151: أعمال العنف غري املشروعة
 يف املطارات اليت ختدم الطريان املدين الدويل

املادة 151-1: تعريف اجلرمية
 

يرتكب الشخص جريمة أعمال العنف غير المشروعة في مطار يخدم الطيران المدني الدولي 
 عندما يقوم بصورة غير مشروعة وباستخدام أي جهاز أو مادة أو سالح بـ:

     )أ(    عمل من أعمال العنف، ضد شخص في مطار يخدم الطيران المدني الدولي، يسبب أو 
           ُيحتمل أن يسبب، إصابة جسيمة أو وفاة.

    )ب( أو تدمير مرافق مطار يخدم الطيران المدني الجوي أو طائرة ليست عاملة موجودة 
           فيه أو إتالفها إتالًفا خطيًرا، أو يعطل خدمات المطار، إذا كان ذلك العمل يعرض أو 

           ُيحتمل أن ُيعرض السالمة في ذلك المطار للخطر.
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التعليق
إن جرمية أعمال العنف غري املشروعة يف املطارات اليت ختدم الطريان املدين اجلوي مأخوذة من بروتوكول 
قمع األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة الطريان املدين املكمل التفاقية قمع األعمال غري املشروعة 
املوجهة ضد سالمة الطريان املدين. للوقوف على مناقشة لصياغة هذه االتفاقية وحمتواها املوضوعي، يلزم 
الرجوع إىل الدليل التشريعي لالتفاقيات والربوتوكوالت العاملية ملكافحة اإلرهاب الذي أعده مكتب 
األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية. ويعد التصديق على االتفاقية وتطبيقها التزاًما دوليًّا مبوجب قرار 

جملس األمن الدويل رقم 1373 )2001(، الذي سبق حبثه أعاله.
إن صياغة املادة 151 مأخوذة من املادة 2)1( من الربوتوكول. وتنطبق النصوص اخلاصة باالختصاص 
القضائي الواردة يف اتفاقية قمع األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة الطريان املدين على الربوتوكول 
أيًضا. وتنطبق كذلك نصوص االتفاقية بشأن التحقيق واملالحقة القضائية وتسليم املجرمني واملساعدة 
املتبادلة على أعمال العنف غري املشروعة يف املطارات اليت ختدم الطريان املدين الدويل. ويلزم الرجوع إىل 
هذه النصوص عند تطبيق نصوص االتفاقية وطنيًّا. ويلزم الرجوع إىل الفصل 14، اجلزءان 1 و2، من 

القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، بشأن تسليم املجرمني واملساعدة القانونية املتبادلة. 
 

املادة 151-2: العقوبة
1.    نطاق العقوبة المعمول به في جريمة أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم 

       الطيران المدني الدولي هو السجن ما بين خمس سنوات إلى عشرين سنة.
2.    عندما تنتج عن ارتكاب عمل من أعمال العنف غير المشروعة في مطار يخدم الطيران المدني   
       الدولي خسائر في األرواح، فإن نطاق العقوبة المعمول به يتراوح بين عشر سنوات وثالثين سنة. 

 

املادة 152: اجلرائم ضد
 األشخاص املتمتعني حبماية دولية

املادة 152-1: تعريف اجلرمية
1.    يرتكب الشخص جريمة ضد األشخاص المتمتعين بحماية دولية عندما: 

       )أ(  يرتكب جريمة القتل غير المشروع بموجب المادة 89، أو يرتكب جريمة االختطاف  
  بموجب المادة 106، أو يرتكب هجوًما آخر على شخص أو حرية شخص متمتع بحماية دولية.

اجلزء اخلاص، القسم 11    



337

      )ب(  يرتكب هجوًما خطيًرا ضد المقار الرسمية أو أماكن اإلقامة الخاصة أو وسائل النقل 
              لشخص يتمتع بحماية دولية، بحيث من المرجح أن يعرض هذا الهجوم الشخص أو 

             حريته للخطر.
     )ج(  أو يهدد بارتكاب مثل هذا الهجوم.

2.    ألغراض المادة 152، يعني مصطلح شخص يتمتع بحماية دولية: 
     )أ(    رئيس دولة، بمن في ذلك أي عضو من أعضاء هيئة جماعية تقوم بوظائف رئيس 
                 دولة طبًقا لدستور الدولة المعنية، أو رئيس الحكومة، أو وزير للشؤون الخارجية، في 

             حال تواجد أي منهم في دولة أجنبية، وكذلك أفراد األسرة المرافقون لهم.
      )ب( أي ممثل أو موظف دولة أو أي موظف أو ممثل آخر لمنظمة دولية حكومية ممن  
            يستحقون طبًقا للقانون الدولي حماية خاصة ضد أي هجوم يستهدف أشخاصهم  
          أو حريتهم أو كرامتهم، وكذلك أفراد العائلة الذين يؤلفون جزًءا من أسرهم، في 
           زمن ومكان ارتكاب جريمة ضدهم أو ضد مقار عملهم الرسمية أو أماكن اإلقامة 

            الخاصة بهم أو وسائل النقل التابعة لهم.
 

التعليق
إن اجلرمية ضد األشخاص املتمتعني حبماية دولية مأخوذة من اتفاقية منع اجلرائم املرتكبة ضد األشخاص 
املتمتعني حبماية دولية واملعاقبة عليها. للوقوف على مناقشة لصياغة هذه االتفاقية وحمتواها املوضوعي، 
يلزم الرجوع إىل الدليل التشريعي لالتفاقيات والربوتوكوالت العاملية ملكافحة اإلرهاب الذي أعده مكتب 
األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية. ويعد التصديق على االتفاقية وتطبيقها التزاًما دوليًّا مبوجب قرار 

جملس األمن الدويل رقم 1373 )2001(، الذي سبق حبثه أعاله.
إن صياغة املادة )152( مأخوذة من املادة 2)1( من االتفاقية املذكورة. إضافة إىل األعمال اإلجرامية 
الوطنية  التشريعات  املادتني 2)د( و2)هـ( من االتفاقية، تستوجبان من  املادة )152(، فإن  املذكورة يف 
جترمي الشروع يف أي من األعمال املذكورة يف املادة )1( أو املشاركة يف أي من هذه األعمال. واملادة 
 31 املادة  تشمل  بينما  األعمال،  هذه  ارتكاب  يف  الشروع  تشمل  النموذجي  اجلنائي  القانون  من   27
املسؤولية اجلنائية باملشاركة. وتتطلب املادة 3 من االتفاقية التأكيد على االختصاص القضائي يف اجلرائم 
ضد األشخاص املتمتعني حبماية دولية، يف حال ارتكاب أي من هذه اجلرائم على أرض الدولة، أو على 
منت طائرة مسجلة يف تلك الدولة، أو يكون اجلاين أحد مواطنيها، أو عندما تكون اجلرمية ضد شخص 
يتمتع حبماية دولية ويتمتع هبذه احلماية بفضل الوظائف اليت يقوم هبا بالنيابة عن الدولة. وهذه األسس 
لالختصاص القضائي تشملها املادة 4 )»االختصاص القضائي اإلقليمي«( واملادة 5 )»االختصاص القضائي 
خارج احلدود اإلقليمية للدولة«( من القانون اجلنائي النموذجي. وتتضمن االتفاقية أيًضا نصوًصا بشأن 
املالحقة القضائية )املواد 3 و5 و7( وتسليم املجرمني )املادة 8( واملساعدة املتبادلة )املادتان 4 و10( ذات 
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العالقة هبذه اجلرمية. وجيب الرجوع إىل هذه املواد عند تطبيق نصوص االتفاقية وطنيًّا. يلزم الرجوع إىل 
الفصل 14، اجلزءان 1 و2، من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، بشأن تسليم املجرمني واملساعدة 

القانونية املتبادلة. 

الفقرة 2: هذه الفقرة مأخوذة من املادة )1()1()أ( واملادة )1()1()ب( من اتفاقية منع اجلرائم املرتكبة 
ضد األشخاص املتمتعني حبماية دولية واملعاقبة عليها.

املادة 152-2: العقوبة
1.    نطاق العقوبة المعمول به في الجريمة ضد األشخاص المتمتعين بحماية دولية هو السجن 

      ما بين خمس سنوات إلى عشرين سنة.
2.    عندما تشمل الجريمة ضد األشخاص المتمتعين بحماية دولية قتاًل غير مشروع، فإن نطاق 

      العقوبة المعمول به يتراوح بين عشر سنوات وثالثين سنة. 

املادة 153: أخذ الرهائن

املادة 153-1: تعريف اجلرمية
1.    يرتكب الشخص جريمة أخذ الرهائن عندما:

      )أ(    يقبض أو يحتجز شخًصا آخر.

      )ب(  ويهدد بقتله أو إيذائه أو استمرار احتجازه.
      )ج(   من أجل إكراه طرف ثالث، سواء أكان دولة، أم منظمة دولية حكومية، أم شخًصا  
               طبيعيًّا أم اعتباريًّا، أم مجموعة من األشخاص، على القيام أو االمتناع عن القيام بفعل 

             معين كشرط صريح أو ضمني لإلفراج عن الرهينة.
2.    بقدر ما تكون فيه اتفاقيات جنيف لعام 1949 لحماية ضحايا الحرب أو البروتوكوالت   
       اإلضافية لتلك االتفاقيات سارية على عمل معين من أعمال أخذ الرهائن، وبقدر ما تكون 
      الدول األطراف في هذه االتفاقيات ملزمة وفًقا لالتفاقيات المذكورة بمحاكمة أو تسليم 
       آخذ الرهائن، فإن المادة 153 ال تسري على فعل من أفعال أخذ الرهائن يرتكب أثناء النزاعات 
       المسلحة المعرفة في اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوالتها، بما في ذلك المنازعات
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المسلحة التي يرد ذكرها في الفقرة 4 من المادة 1 من البروتوكول األول لعام 1977، 
والتي تناضل فيها الشعوب ضد السيطرة االستعمارية واالحتالل األجنبي ونظم الحكم 
العنصرية الممارسة لحقها في تقرير المصير، كما يجسده ميثاق األمم المتحدة وإعالن 
لميثاق  الدول وفًقا  بين  فيما  الودية والتعاون  بالعالقات  المتعلقة  الدولي  القانون  مبادئ 

األمم المتحدة.

التعليق
إن جرمية أخذ الرهائن مأخوذة من االتفاقية الدولية ملناهضة اخذ الرهائن. للوقوف على مناقشة لصياغة 
هذه االتفاقية وحمتواها املوضوعي، يلزم الرجوع إىل الدليل التشريعي لالتفاقيات والربوتوكوالت العاملية 
ملكافحة اإلرهاب الذي أعده مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية. ويعد التصديق على االتفاقية 

وتطبيقها التزاًما دوليًّا مبوجب قرار جملس األمن الدويل رقم 1373 )2001(، الذي سبق حبثه أعاله.
     إن صياغة املادة 153-1)1( مأخوذة من املادة 1)1( من االتفاقية املذكورة. إضافة إىل األعمال اإلجرامية 
املذكورة يف املادة )153(، فإن املادة 1)2( من االتفاقية تطلب من التشريعات املحلية جترمي الشروع يف 
أي من األعمال املذكورة يف املادة )1( أو املشاركة يف أي من هذه األعمال. وبالرغم من أن أسس هذه 
املسؤولية ليست مدرجة على وجه التحديد يف املادة 153، إال أن املادة 27 من القانون اجلنائي النموذجي 
تشمل الشروع يف ارتكاب هذه األعمال، بينما تشمل املادة 31 املسؤولية اجلنائية باملشاركة. وتتطلب 
املادة 5 من االتفاقية التأكيد على االختصاص القضائي يف أخذ الرهائن، يف حال ارتكاب أي من هذه 
اجلرائم على أرض الدولة، أو على منت طائرة مسجلة يف تلك الدولة، أو يكون اجلناة من مواطنيها، أو 
يكون اجلاين شخًصا عدمي اجلنسية يوجد حمل إقامته املعتاد يف إقليم تلك الدولة. )مىت رأت الدولة ذلك 
مناسًبا(، أو عندما يكون الرهينة مواطًنا يف هذه الدولة )مىت رأت الدولة ذلك مناسًبا(، أو عندما يتم 
ارتكاب جرمية أخذ الرهائن إلكراه الدولة على القيام أو االمتناع عن القيام بفعل معني. وهذه األسس 
لالختصاص القضائي، باستثناء األساس األخري، تشملها املادة 4 )»االختصاص القضائي اإلقليمي«( واملادة 
النموذجي. وتتضمن  القانون اجلنائي  للدولة«( من  اإلقليمية  القضائي خارج احلدود  5 )»االختصاص 
االتفاقية أيًضا نصوًصا بشأن التحقيق )املادة 6( واملالحقة القضائية )املادة 8( وتسليم املجرمني )املادتان 9 
و10( واملساعدة املتبادلة )املادة 11(. وجيب الرجوع إىل هذه املواد عند تطبيق نصوص االتفاقية وطنيًّا. 
ويلزم الرجوع إىل الفصل 14، اجلزءان 1 و2، من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، بشأن تسليم 

املجرمني واملساعدة القانونية املتبادلة. 

الفقرة 2: ال تنطبق االتفاقية الدولية ملناهضة أخذ الرهائن، كما هو موضح تفصياًل يف املادة 12، على 
أنشطة القوات املسلحة أثناء الزناع املسلح. وعندما يقع عمل من أعمال أخذ رهائن أثناء نزاع مسلح، 

فإن هذا العمل تشمله املادة 88 من القانون اجلنائي النموذجي بشأن جرائم احلرب. 
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املادة 153-2: العقوبة
نطاق العقوبة المعمول به في جريمة أخذ الرهائن هو السجن ما بين خمس سنوات إلى عشرين سنة.

املادة 154: اجلرائم املتعلقة باملواد النووية

املادة 154-1: تعريف اجلرمية
 1.    يرتكب الشخص جريمة تتعلق بالمواد النووية عندما، بشكل غير مشروع:

        )أ(   يستلم أو يحوز أو يستعمل أو ينقل أو يغير أو يتصرف في مواد نووية أو ينشرها    
               بطريقة تتسبب أو ُيحتمل أن تسبب وفاة أي شخص أو إصابته إصابة بليغة أو إلحاق  

               أضرار  جسيمة بالممتلكات. 
        )ب(  يرتكب سرقة لمواد نووية أو سلًبا لها.

        )ج(  يختلس مواد نووية أو يحصل عليها عن طريق االحتيال.
من  آخر  بأي شكل  أو  القوة،  باستعمال  التهديد  طريق  عن  نووية  بمواد  يطالب  )د(        

               أشكال التخويف. 
         )هـ(   يهدد باستعمال مواد نووية للتسبب بوفاة أي شخص أو بإصابته إصابة بليغة، أو إلحاق 

              أضرار جسيمة بالممتلكات.
       )و(   أو يهدد بارتكاب سرقة لمواد نووية أو سلبها لكي يرغم شخًصا طبيعيًّا أو اعتباريًّا 

               أو مؤسسة دولية أو دولة على اإلتيان بأي عمل أو االمتناع عنه.
2.     ألغراض المادة 154: 

       )أ(    المواد النووية تعني: 
             )1(   البلوتونيوم، ما عدا البلوتونيوم الذي يتجاوز تركيز النظائر الُمشعة فيه 80 

                    بالمائة من البلوتونيوم– 238.
             )2(   اليورانيوم – 233.

             )3(   اليورانيوم المخصب بالنظير الُمشع 235 أو النظير الُمشع 233. 
               )4(   اليورانيوم الذي يحتوي على خليط من النظائر المشعة الموجودة في الطبيعة، 

                   عدا ما كان منها على شكل خام أو رواسب الخام.
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             )5(   أو أي مادة تحتوي على واحد أو أكثر من العناصر السالفة الذكر.
       )ب(  اليورانيوم المخصب بالنظير المشع 235 أو النظير المشع 233 يعني اليورانيوم 
                 الذي يحتوي على أي من النظيرين المشعين 235 أو 233 أو كليهما، بكمية تكون 
              فيها نسبة الوفرة من مجموع هذين النظيرين المشعين إلى النظير المشع 238 اكبر    

             من نسبة النظير المشع 235 إلى النظير المشع 238 الموجود في الطبيعة.

التعليق
إن اجلرائم املتعلقة باملواد النووية مأخوذة من اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية. للوقوف على مناقشة 
لصياغة هذه االتفاقية وحمتواها املوضوعي، يلزم الرجوع إىل الدليل التشريعي لالتفاقيات والربوتوكوالت 
التصديق  ويعد  باملخدرات واجلرمية.  املعين  املتحدة  األمم  أعده مكتب  الذي  اإلرهاب  العاملية ملكافحة 
على االتفاقية وتطبيقها التزاًما دوليًّا مبوجب قرار جملس األمن الدويل رقم 1373 )2001(، الذي سبق 
ا جزائيًّا يف املادة 7.  حبثه أعاله. وهذه االتفاقية بصفة رئيسية تنظيمية يف طبيعتها، لكنها تتضمن فعاًل نصًّ
 إضافة إىل األعمال اإلجرامية املذكورة يف املادة )154(، فإن املادتني 7)و( و7)ز( من االتفاقية تستوجب 
من التشريعات الوطنية جترمي الشروع أو املشاركة يف أي من األعمال املذكورة يف املادة )7(. وبينما هذه 
األسس للمسؤولية ليست واردة على وجه التحديد يف املادة 154، فإن الشروع تشمله املادة 27 من 
القانون اجلنائي النموذجي، واملشاركة تشملها املادة 31 منه. كما تتطلب املادة 8 من االتفاقية التأكيد 
على االختصاص القضائي يف اجلرائم املتعلقة باملواد النووية، يف حال ارتكاب أي من هذه األعمال يف إقليم 
تلك الدولة، أو ضد أو على منت سفينة مسجلة يف تلك الدولة، أو عندما يرتكب الفعل أحد مواطين هذه 
الدولة. وهذه األسس لالختصاص القضائي تشملها املادة 4 )»االختصاص القضائي اإلقليمي«( واملادة 5 
)»االختصاص القضائي خارج احلدود اإلقليمية للدولة«( من القانون اجلنائي النموذجي. وتتضمن االتفاقية 
أيًضا نصوًصا بشأن املعاملة الزنيهة يف التحقيق يف األعمال غري املشروعة )املادة 12( وتسليم املجرمني 
)املادتان 9 و11( واملساعدة املتبادلة )املادة 13(. وجيب الرجوع إىل نصوص هذه املواد عند تطبيق نصوص 
االتفاقية وطنيًّا. ويلزم الرجوع إىل الفصل 14، اجلزءان 1 و2، من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، 

بشأن تسليم املجرمني واملساعدة القانونية املتبادلة.

الفقرة 2: إن التعريفات اخلاصة باملواد النووية واليورانيوم املخصب بالنظري املشع 235 أو النظري املشع 
233 مأخوذة من املادتني 1)أ( و1)ب( من اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية.

املادة 154-2: العقوبة
نطاق العقوبة المعمول به في الجرائم المتعلقة بالمواد النووية هو السجن ما بين خمس سنوات 

إلى عشرين سنة.
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املادة 155: األعمال غري املشروعة
 امُلوجهة ضد سالمة املالحة البحرية

املادة 155-1: تعريف اجلرمية
 1.     يرتكب الشخص جريمة األعمال غير المشروعة الُموجهة ضد سالمة المالحة البحرية عندما: 
       )أ(    يستولي على سفينة أو يمارس سيطرته على سفينة بالعنف أو بالتهديد باستخدام العنف 

            أو بأي شكل آخر من أشكال التخويف.
      )ب(  يقوم بفعل عنيف ضد شخص آخر على متن سفينة، إذا كان من المرجح أن يهدد 

            ذاك الفعل سالمة المالحة لتلك السفينة.
     )ج(  يضع أو يتسبب في وضع على متن سفينة، وبأي وسيلة مهما كانت، مادة أو جهاز 
              تفجيري من المرجح ان ُيدمر أو يلحق أضراًرا بتلك السفينة أو حمولتها أو من المرجح 

            أن ُيهدد سالمة المالحة لتلك السفينة
       )د(    يدمر أو يتسبب في إلحاق أضرار بالغة في مرافق المالحة البحرية أو يتدخل في عملها 
                تدخاًل خطيًرا، إذا كان مثل هذا العمل من المرجح أن يهدد سالمة المالحة لتلك السفينة.

      )هـ(  ينقل معلومات يعلم الشخص أنها كاذبة، وبذلك يهدد سالمة المالحة للسفينة.
      )و(   يهدد، بشرط أو دون شرط، بارتكاب أي من األعمال الموصوفة في الفقرات )أ( 
            إلى )هـ(، بهدف إكراه شخص طبيعي أو اعتباري على القيام أو االمتناع عن القيام     

            بفعل، إذا كان التهديد من المرجح أن يهدد سالمة المالحة للسفينة المعنية. 
     )ز(   أو يجرح أو يقتل أي شخص نتيجة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرات 

            )أ( إلى )و(.
2.   ألغراض المادة 155، تعني السفينة أي مركب مهما كان نوعه غير ُمثبت تثبيًتا دائًما بقاع 
      البحر بما في ذلك الزوارق ذات الدفع الديناميكي والمراكب القابلة للتشغيل المغمور، أو 

      أي عائمات أخرى.
 

التعليق
إن جرمية األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة املالحة البحرية مأخوذة من اتفاقية قمع األعمال 
غري املشروعة املوجهة ضد سالمة املالحة البحرية. للوقوف على مناقشة لصياغة هذه االتفاقية وحمتواها 
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املوضوعي، يلزم الرجوع إىل الدليل التشريعي لالتفاقيات والربوتوكوالت العاملية ملكافحة اإلرهاب الذي 
أعده مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية. ويعد التصديق على االتفاقية وتطبيقها التزاًما دوليًّا 

مبوجب قرار جملس األمن الدويل رقم 1373 )2001(، الذي سبق حبثه أعاله.
إن صياغة املادة )155( مأخوذة من املادة 2 من االتفاقية. إضافة إىل ذلك، فإن املادتني 3)2()أ( و3)2(

)ب( من االتفاقية تستوجب من التشريعات الوطنية جترمي الشروع يف أي من اجلرائم الواردة يف املادة 3 
من االتفاقية، أو تقدمي العون للشخص الذي يرتكب هذه اجلرائم أو يشاركه فيها. وبينما هذه األسس 
للمسؤولية ليست مبينة على وجه التحديد يف املادة 155، فإن الشروع تشمله املادة 27 من القانون اجلنائي 
النموذجي، واملسؤولية بالتحريض والشراكة تشملها املادة 31 منه. كما تتطلب االتفاقية التأكيد على 
االختصاص القضائي يف األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة املالحة البحرية، يف حال ارتكاب أي 
من هذه األعمال على أرض الدولة، أو ضد أو على منت سفينة ترفع علم الدولة، أو يرتكبها أحد مواطين 
الدولة. وهذه األسس لالختصاص القضائي تشملها املادة 4 )»االختصاص القضائي اإلقليمي«( واملادة 5 
)»االختصاص القضائي خارج احلدود اإلقليمية للدولة«( من القانون اجلنائي النموذجي. كما جييز نص 
املادة 6)2( من االتفاقية للدولة النظر يف تأكيد االختصاص القضائي على شخص عدمي اجلنسية يوجد حمل 
إقامته املعتاد يف إقليم تلك الدولة، أو عندما يتم أثناء ارتكاب اجلرمية احتجاز أو هتديد أو جرح أو قتل 
أحد مواطين الدولة، أو حال ارتكاب اجلرمية يف حماولة إلجبار الدولة على فعل أو على االمتناع عن فعل. 
وتشمل املادة 5 )»االختصاص القضائي خارج احلدود اإلقليمية للدولة«( من القانون اجلنائي النموذجي 
األساسني األولني لالختصاص القضائي. لكنها ال تشمل األساس الثالث. وتتضمن اتفاقية قمع األعمال 
غري املشروعة املوجهة ضد سالمة املالحة البحرية أيًضا نصوًصا بشأن التحقيق يف األعمال غري املشروعة 
)املادتان 7 و10( ونقل اجلناة املتهمني إىل سلطات دولة أخرى )املادة 8(  وتسليم املجرمني )املادة 11( 
واملساعدة املتبادلة والتعاون الدويل )املادتان 12 و13( . وجيب الرجوع إىل نصوص هذه املواد عند تطبيق 
نصوص االتفاقية وطنيًّا. ويلزم الرجوع إىل الفصل 14، اجلزءان 1 و2، من القانون النموذجي لإلجراءات 

اجلنائية، بشأن تسليم املجرمني واملساعدة القانونية املتبادلة. 

الفقرة 3: إن تعريف السفينة مأخوذ من املادة 1 من اتفاقية قمع األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة 
املالحة البحرية. وتنص املادة 2 على أن السفن احلربية والسفن اليت متلكها أو تشغلها الدولة عندما تستخدم 
كقطع حبرية مساعدة أو يف أغراض اجلمارك أو الشرطة، والسفن املسحوبة من املالحة أو أخرجت من 

اخلدمة، ال يشملها نطاق االتفاقية. 

املادة 155-2: العقوبة
1.    نطاق العقوبة المعمول به في جريمة األعمال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة المالحة 

      البحرية هو السجن ما بين خمس سنوات إلى عشرين سنة. 
2.   عندما تشمل األعمال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة المالحة البحرية خسائر في       

     األرواح، فإن نطاق العقوبة المعمول به هو بين عشر سنوات إلى ثالثين سنة. 
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التعليق
الفقرة 2: يف ضوء حقيقة أن املادة 155-1)1()ز( بشأن األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة املالحة 
البحرية تنص على القتل كركن حمتمل هلذه اجلرمية، وهو ما خيضع لعقوبة أعلى مبوجب القانون اجلنائي 
النموذجي مقارنة باألعمال األخرى الواردة يف هذه املادة، فقد تقرر وضع نطاق عقوبة منفصل لألعمال 

غري املشروعة املوجهة ضد سالمة املالحة البحرية اليت تشمل قتل األشخاص. 

املادة 156: األعمال غري املشروعة 
املوجهة ضد سالمة املنشآت الثابتة

 

املادة 156-1: تعريف اجلرمية
1.   يرتكب الشخص جريمة األعمال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة المنشآت الثابتة 

     عندما، بصورة غير مشروعة:

      )أ(   يستولي أو يمارس سيطرته على منشأة ثابتة بالعنف أو التهديد باستخدام العنف أو بأي 
          شكل آخر من أشكال التخويف.

     )ب( يقوم بفعل عنيف ضد شخص آخر فوق منشأة ثابتة إذا كان من المرجح أن يهدد 
           ذلك الفعل سالمة المنشأة.

     )ج( يدمر أو يتسبب في أضرار خطيرة لمنشأة ثابتة، إذا كان مثل هذا العمل من المرجح 
          أن يهدد سالمة المنشأة.

     )د(  يضع على منشأة ثابتة أو يتسبب في وضع، وبأي وسيلة مهما كانت، مادة أو جهاز  
           تفجيري من المرجح أن يدمر المنشأة أو يهدد سالمة المنشأة. 

     )هـ(  يهدد، بشرط أو دون شرط، بارتكاب أي من األعمال الموصوفة في الفقرات )أ( إلى 
           )د(، بهدف إكراه شخص طبيعي أو اعتباري على القيام أو االمتناع عن القيام بفعل،  

           إذا كان من المرجح أن يهدد هذا الفعل سالمة المنشأة الثابتة.

     )و(  أو يجرح أو يقتل أي شخص نتيجة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرات )أ( 
          إلى )هـ(.
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2.   ألغراض المادة 156، تعني المنشأة الثابتة أي جزيرة اصطناعية أو منصة أو بناء متصل بصفة 
     دائمة بقاع البحر بغرض استكشاف أو استغالل الموارد أو ألية أغراض اقتصادية أخرى.

 

التعليق
إن جرمية األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة املنشآت الثابتة مأخوذة من الربوتوكول املتعلق بقمع 
األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة املنشآت الثابتة املوجودة على اجلرف القاري )دخل حيز التنفيذ 
يف 1 آذار/ مارس 1992(. للوقوف على مناقشة لصياغة هذا الربوتوكول وحمتواه املوضوعي، يلزم الرجوع 
إىل الدليل التشريعي لالتفاقيات والربوتوكوالت العاملية ملكافحة اإلرهاب الذي أعده مكتب األمم املتحدة 
املعين باملخدرات واجلرمية. ويوضح الدليل التشريعي أنه يف مصلحة الدول كافة، حىت البلدان غري الساحلية، 
أن تصادق على هذا الربوتوكول وتطبقه لسببني: أواًل، ألن التصديق على الربوتوكول وتطبيقه هو التزام 
دويل مبوجب قرار جملس األمن الدويل رقم 1373 )2001(. وثانًيا، ألن البلدان غري الساحلية، اليت ليست 
لديها منشآت ثابتة، قد تواجه بأحوال يُقتل فيها مواطنوها أو يصابون على منشاة ثابتة ويرغب هذا البلد 
غري الساحلي يف تأكيد اختصاصه القضائي على هذه اجلرمية. وعندما تكون الدولة قد أدخلت اجلرائم 
املتعلقة بالسفن واملنشآت الثابتة يف تشريعاهتا الوطنية، وعندما تكون قد ضمنت تشريعاهتا الوطنية أسس 
االختصاص القضائي خارج احلدود اإلقليمية للدولة، مبوجب املادة 3)2( من الربوتوكول، فإنه ميكنها 

عندئذ مالحقة مواطن على جرمية ارتكبت على منشأة ثابتة. 
     إن صياغة املادة 156-1 مأخوذة من املادة 1 من الربوتوكول املتعلق بقمع األعمال غري املشروعة 
املوجهة ضد سالمة املنشآت الثابتة املوجودة على اجلرف القاري. وتتطلب املادتان 2)2()أ( و2)2()ب( 
من الربوتوكول من التشريعات الوطنية جترمي الشروع يف ارتكاب أي من األعمال املذكورة يف املادة 
)1( أو حتريض أو مشاركة شخص يرتكب هذه اجلرائم. وبينما ال ترد هذه األسس للمسؤولية اجلنائية 
تفصياًل يف املادة 156، فإن الشروع تشمله املادة 27 من القانون اجلنائي النموذجي، واملسؤولية بالتحريض 

والشراكة تشملها املادة 31 منه. 
 

الفقرة 2: إن تعريف املنشأة الثابتة مأخوذ من املادة 3 من الربوتوكول املتعلق بقمع األعمال غري املشروعة 
املوجهة ضد سالمة املنشآت الثابتة املوجودة على اجلرف القاري.

املادة 156-2: العقوبة
1.    نطاق العقوبة المعمول به في جريمة األعمال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة المنشآت  

      الثابتة هو السجن ما بين خمس سنوات إلى عشرين سنة.
2.    عندما تشمل األعمال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة المنشآت الثابتة قتل أي شخص، 

      فإن نطاق العقوبة المعمول به يتراوح بين عشر سنوات إلى ثالثين سنة. 

املادة 156
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التعليق
املوجهة ضد سالمة  املادة 156-1)1()و( بشأن األعمال غري املشروعة  الفقرة 2: يف ضوء حقيقة أن 
املنشآت الثابتة تنص على أن القتل يعد ركًنا حمتماًل هلذه اجلرمية، ما خيضع لنطاق عقوبة أعلى مبوجب 
القانون اجلنائي النموذجي مقارنة باألعمال األخرى الواردة يف هذه املادة، فقد تقرر وضع نطاق عقوبة 

منفصل لألعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة املنشآت الثابتة اليت تشمل قتل شخص. 

املادة 157: القرصنة

املادة 157-1: تعريف اجلرمية
1.    يرتكب الشخص جريمة القرصنة عندما يرتكب أيًّا من األعمال التالية: 

       )أ(   أي عمل غير قانوني من أعمال العنف أو االحتجاز أو أي عمل سلب ارتكبه ألغراض  
           خاصة من قبل طاقم أو ركاب سفينة خاصة أو طائرة خاصة ويكون موجًها:

           )1(   في أعالي البحار، ضد سفينة أو طائرة أخرى، أو ضد أشخاص أو ممتلكات 
                   على ظهر السفينة أو على متن تلك الطائرة.

           )2(   أو ضد سفينة أو طائرة أو أشخاص أو ممتلكات في مكان يقع خارج نطاق 
                  والية أي دولة.

       )ب( أو أي عمل من أعمال االشتراك الطوعي في تشغيل سفينة أو طائرة مع العلم بوقائع 
            َتطغى على تلك السفينة أو الطائرة المقرصنة.

2.    ارتكبت أعمال القرصنة الُمعرفة في الفقرة 1، سفينة حربية أو سفينة حكومية، أو سفينة 
       أو طائرة حكومية تمرد طاقمها واستولى على زمام السفينة أو الطائرة، اعتبرت هذه األعمال  

      في حكم األعمال التي ترتكبها سفينة أو طائرة خاصة. 
 

التعليق
مت االعتراف بالقرصنة كجرمية دولية قبل فترة طويلة من االعتراف باإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية 
وجرائم احلرب. والقرصنة، باعتبارها جرمية، مل تعد منتشرة حول العامل كما كانت عليه من قبل. لكن 
هناك مناطق معينة من العامل، تشمل العديد من الدول اخلارجة من الصراعات، حيث ال تزال القرصنة متثل 
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هتديًدا واضًحا. وقد نصت اتفاقية قانون البحار )1982( )اتفاقية مونتيغو باي( على تعريف للقرصنة يف 
املادة 101. وقد استخدم القانون اجلنائي النموذجي هذا التعريف. والقرصنة جرمية هلا اختصاص قضائي 

عاملي مبوجب املادة 6 من القانون اجلنائي النموذجي.

عندما تتعامل الدولة مع اندالع أعمال القرصنة أو مع التحقيق يف أعمال القرصنة أو تسعى إىل تطبيق 
تشريعات بشأن القرصنة، فإنه ينبغي عليها الرجوع إىل املنظمة البحرية الدولية )IMO(، وهي وكالة 
متخصصة من وكاالت األمم املتحدة هدفها مساعدة الدول يف اختاذ تدابري لتحسني سالمة وأمن املالحة 
الدولية. وتطبق املنظمة البحرية الدولية برناجًما واسع النطاق للتعاون الفين يركز على حتسني قدرة الدول 
النامية على مكافحة القرصنة. وجيب الرجوع إىل توصية املنظمة البحرية الدولية إىل احلكومات ملنع وقمع 
القرصنة وتوصيتها بشأن السطو املسلح ضد السفن وتوجيهاهتا ملالكي السفن وُمشغليها، وربابَنتها وطواقمها 
بشأن منع أعمال القرصنة والسطو املسلح اليت تتعرض هلا السفن وقمعها. إضافة إىل ذلك، يلزم الرجوع 
إىل مدونة املمارسات للتحقيق يف جرائم القرصنة والسطو املسلح املرتكبة ضد السفن )القرار ]22[922أ( 
وتدابري منع تسجيل السفن الومهية )القرار ]22[923أ(، وكال القرارين تبنته اجلمعية العامة للمنظمة البحرية 
الدولية. وتوجد أمهية أيًضا للمكتب البحري الدويل )IMB(، وهذا املكتب إدارة متخصصة تابعة لغرفة 
التجارة الدولية ويرتبط باملنظمة البحرية الدولية. ويقوم املركز الدويل لإلبالغ عن القرصنة التابع للمكتب 
البحري الدويل مبراقبة خطوط املالحة الدولية على مدار الساعة ويرفع تقارير بشأن هجمات القرصنة إىل 
السلطات الشرطية املحلية، وكذلك يصدر حتذيرات عن البقع الساخنة للقرصنة خالل العام ويف تقاريره 

السنوية، على حد سواء. 

املادة 157-2: العقوبة
نطاق العقوبة المعمول به في جريمة القرصنة هو السجن ما بين خمس سنوات إلى عشرين سنة.

املادة 158: التفجري

املادة 158-1: تعريف اجلرمية
1.    يرتكب الشخص جريمة التفجير عندما، بصورة غير مشروعة، يسلم أو يضع أو يطلق أو 

      ُيفجر جهاًزا ُمتفجًرا أو سالًحا أو جهاًزا حارًقا.
2.   ألغراض المادة 158، يكون لمصطلح جهاز متفجر أو سالح أو جهاز حارق المعنى نفسه  

      كما في المادة 148-1)2()أ(.

املادة 157
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التعليق
الفقرة 1: صياغة املادة 158-1 مطابقة للصياغة الواردة يف املادة 148-1 بشأن اهلجمات اإلرهابية بالقنابل، 
باستثناء اثنني من أركان اجلرمية الالحقة: أوهلما اهلدف املحدد للتفجري )أي املكان املفتوح العام أو مرفق 
الدولة أو املرفق احلكومي أو شبكة للنقل العام أو مرفق بنية أساسية(، وثانيهما القصد األساسي مبوجب 
املادة 148-1)1()د(. لذلك، على سبيل املثال، فإن الشخص الذي يفجر مزناًل أو مكان عمل شخص آخر 
ميكن إدانته بالتفجري. وركن القصد الوحيد املطلوب هو قصد تسليم أو وضع أو إطالق أو تفجري جهاز 
ُمتفجر أو سالح أو جهاز حارق. وقد شاعت جرمية التفجري يف بعض الدول اخلارجة من الصراعات، 

وخباصة يف الدول الناشئة عن صراع عرقي، مثل كوسوفو. 

الفقرة 2: يلزم الرجوع إىل املادة 148 والتعليق املرافق هلا. 

املادة 158-2: العقوبة
نطاق العقوبة المعمول به في جريمة التفجير هو السجن ما بين ثالث سنوات إلى خمس عشرة سنة.

املادة 159: تعطيل املنشآت العامة

املادة 159-1: تعريف اجلرمية
يرتكب الشخص جريمة تعطيل المنشآت العامة عندما يدمر أو يتلف أو يزيل منشآت أو معدات 
عامة، خاصة مثاًل بالمياه أو الصرف الصحي أو الطاقة أو الوقود أو االتصاالت، وهو على علم 

بأن هذا العمل قد ينتج عنه تعطيل إيصال الخدمات للسكان أو لالقتصاد. 

التعليق
تستهدف هذه اجلرمية املالحقة القضائية ملن يسعون إىل تدمري أو إتالف أو إزالة أو تعطيل منشآت عامة حيوية 
لعمل الدولة ورفاهية سكاهنا. واملنشآت العامة املشار إليها يف املادة 159 هي منشآت توضيحية وليست شاملة. 
وقد تشمل املنشآت العامة أيًضا السدود وخطوط األنابيب واألسالك )الكابالت( حتت سطح املاء ومنشآت 
الكهرباء والغاز والتدفئة. ومت تضمني هذه اجلرمية يف القانون اجلنائي النموذجي استجابة لطلبات من اخلرباء 
العاملني يف الدول اخلارجة من الصراعات، مثل مجهورية الكونغو الدميقراطية، حيث يتكرر وقوع مثل هذه 
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األعمال، لكن ال ميكن مالحقتها قضائيًّا بسبب عدم وجود أساس تشريعي. وقد ارتكب تدمري املنشآت العامة 
على نطاق واسع يف العراق، حيث استهدفت خطوط أنابيب النفط، وكانت كذلك حدًثا شائًعا يف ألبانيا، 
حيث قطعت خطوط الكهرباء وجرى التدخل يف غريها من املنشآت العامة يف البالد أثناء انتقال البالد من 
احلقبة الشيوعية. ويف بعض الدول اخلارجة من الصراعات، مثل العراق، استهدفت عناصر إجرامية املنشآت 
العامة، غالًبا بقصد ترهيب السكان املحليني أو إلكراه احلكومة على القيام أو االمتناع عن القيام بفعل ما. 

    وميكن استخدام وسائل متنوعة لتعطيل إمدادات املنشآت العامة، مثل استخدام القنابل. فعندما يتم 
تفجري قنبلة لتعطيل إمدادات املنشآت العامة، قد يكون هناك تداخل بني هذه اجلرمية لتعطيل املنشآت 
العامة وبني اهلجمات اإلرهابية بالقنابل مبوجب املادة 148. وتشري هذه املادة إىل تدمري أحد مرافق البنية 
التحتية، كما تنص املادة 148-1)2()هـ(، اليت ميكن أن تشمل منشأة إلمداد السكان باملياه أو الطاقة أو 
الوقود. وإلدانة شخص باهلجمات اإلرهابية بالقنابل، جيب أن يتوفر لديه قصد تدمري مرافق البنية التحتية، 
بعكس علمه البسيط بأن أعماله قد ينتج عنها تعطيل تزويد السكان أو االقتصاد باخلدمات. ويلزم الرجوع 

إىل املادة 148 والتعليق املرافق هلا.

املادة 159-2: العقوبة
نطاق العقوبة المعمول به في جريمة تعطيل المنشآت العامة هو السجن ما بين سنتين إلى عشر سنوات. 

املادة 160: التدمري أو اإلزالة 
غري املشروعة للممتلكات الثقافية

املادة 160-1: تعريف اجلرمية
  1.    يرتكب الشخص جريمة التدمير أو اإلزالة غير المشروعة للممتلكات الثقافية عندما:

      )أ(    يتلف أو يدمر ممتلكات ثقافية.
       )ب(  أو ينتزع بصورة غير مشروعة ممتلكات ثقافية من الدولة. 

2.    ألغراض المادة 160، الممتلكات الثقافية تعني الممتلكات التي تقرر كل دولة، العتبارات 
       دينية أو علمانية، أهميتها لعلم اآلثار، أو ما قبل التاريخ، أو التاريخ، أو األدب، أو الفن، 

      أو العلم، والتي تدخل في إحدى الفئات التالية:
      )أ(    المجموعات أو النماذج النادرة من مملكتي الحيوان والنبات، ومن المعادن أو علم 

             التشريح، والقطع العامة لصلتها بعلم الحفريات.

املادة 159
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      )ب(   الممتلكات المتعلقة بالتاريخ، بما فيه تاريخ العلوم والتكنولوجيا، والتاريخ الحربي 
              والتاريخ االجتماعي، وحياة الزعماء الوطنيين والمفكرين والعلماء والفنانين، واألحداث  

             المهمة التي مرت بها البالد.
      )ج(   نتائج عمليات التنقيب عن اآلثار )القانونية وغير القانونية( واالكتشافات األثرية. 
     )د(    القطع التي كانت ُتشكل جزًءا من آثار فنية أو تاريخية مبتورة أو من مواقع أثرية.

     )هـ(    اآلثار التي مضى عليها أكثر من مئة عام، كالنقوش والعمالت واألختام المحفورة.
     )و(    األشياء ذات األهمية األثنولوجية.

     )ز(    األشياء ذات األهمية الفنية، ومنها:
)1(    الصور واللوحات والرسوم المصنوعة كلًيا باليد، أيًّا كانت المواد التي ُرسمت  
      عليها أو استخدمت في رسمها )باستثناء الرسوم الصناعية والمصنوعات 

                    المزخرفة باليد(.
             )2(   التماثيل والمنحوتات األصلية، أيًّا كانت المواد التي استخدمت في صنعها.

             )3(   الصور األصلية المنقوشة أو المرسومة أو المطبوعة على الحجر.
             )4(   التجمعات أو المركبات األصلية، أيا كانت المواد التي ُصنعت منها.

    )ح(   المخطوطات النادرة والكتب المطبوعة قبل سنة 1501 ميالدية، والكتب والوثائق   
            والمطبوعات القديمة ذات األهمية الخاصة )من الناحية التاريخية أو الفنية أو العلمية 

             أو األدبية، إلخ(، سواء أكانت منفردة أم في مجموعات.
     )ط(   طوابع البريد والطوابع األميرية وما ُيمثلها، منفردة أو في مجموعات.

     )ي(   المحفوظات، بما فيها المحفوظات الصوتية، والفوتوغرافية والسينمائية. 
     )ك(   قطع األثاث التي يزيد عمرها على مائة عام، واآلالت الموسيقية القديمة. 

التعليق
الفقرة 1: تعمل اجلماعات اإلجرامية املنظمة عادة يف االجتار غري املشروع باملمتلكات الثقافية، وخاصة يف 
الدول اخلارجة من الصراعات، حيث تعجز أنظمة العدالة اجلنائية عن تطبيق القانون تطبيًقا كاماًل. ويركز 
عدد من االتفاقيات الدولية على املمتلكات الثقافية. ومن هذه االتفاقيات اتفاقية الهاي حلماية امللكية 
الثقافية )1954(، واتفاقية االجتار الدويل بأنواع احليوانات والنباتات الربية املُعرضة لالنقراض )1963(، 
واالتفاقية املُتعلقة بالتدابري الواجب اختاذها حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية 
بطرق غري شرعية )1970(. ُتضاف إىل ما تقدم اتفاقية دولية أخرى، هي اتفاقية املعهد الدويل لتوحيد 
القانون اخلاص املتعلقة باملمتلكات املسروقة أو املصدرة بطرق غري مشروعة، اليت تتناول مشكلة االجتار 
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غري املشروع باملمتلكات الثقافية من منظور القانون اخلاص. وتركز اتفاقية الهاي لعام 1954 على محاية 
امللكية الثقافية يف زمن احلرب فقط. وتستهدف اتفاقية عام 1963 التأكد من أن التجارة الدولية يف عينات 
من احليوانات والنباتات الربية ال يهدد بقاءها. وأخرًيا، حتدد اتفاقية عام 1970 التزامات معينة على الدول 
األطراف حلماية املمتلكات الثقافية، من خالل تنظيم استريادها وتصديرها ونقل ملكيتها. فهي تتطلب 
أن تنشئ الدول األطراف دائرة وطنية حلماية املمتلكات الثقافية، من شأهنا، بني أمور أخرى، وضع جرد 
وطين باملمتلكات املحمية )املادة 5(. وعالوة على ذلك، تتطلب االتفاقية إنشاء عملية توثيق لتصدير 

املمتلكات الثقافية. وهذه العملية تتطلب التعامل باملثل بني الدول األطراف.
وتنص املادة 3 من االتفاقية على أن استرياد أو تصدير أو نقل ملكية املمتلكات الثقافية يف انتهاك إلجراءات 
توثيقها، جيب أن يعترب أمًرا غري مشروع، بالرغم من أهنا ال حتدد النصوص اخلاصة بالعقوبات اليت حباجة 
إىل إدخاهلا يف التشريعات الوطنية. وتنص املادة 8 من االتفاقية، فيما يتعلق ببعض االلتزامات الواردة فيها، 
على وجوب »فرض عقوبات أو جزاءات إدارية« على خمالفتها. وينبغي على الدول اخلارجة من الصراعات 
أن تنظر يف تطبيق نصوص االتفاقية. وتنص االتفاقية على أن املساعدة التقنية يف القيام بذلك ميكن احلصول 

عليها من منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو(.
بالرغم من أن االتفاقية ال تتضمن اشتراطات صرحية فيما يتعلق بالقانون اجلنائي املوضوعي، فقد اعترب أنه ال 
مفر من تضمني نصوص القانون اجلنائي بشأن املمتلكات الثقافية يف القانون اجلنائي النموذجي. وكانت هناك 
أدلة على تدمري ونزع املمتلكات الثقافية يف الدول اخلارجة من الصراعات، وال سيما على أيدي العصابات 
اإلجرامية املنظمة. وهناك ركنان يف املادة 160: أوهلما أن املادة 160 تركز على تدمري املمتلكات الثقافية 
على النحو املحدد يف الفقرة 2، وثانيهما أن املادة 160 تركز على انتزاع املمتلكات الثقافية من الدولة. 
وتشري الفقرة 1)ب( حتديًدا إىل أن انتزاع املمتلكات الثقافية يعترب أمًرا »غري قانوين«. ويف ظروف معينة، قد 
يكون انتزاعها مشروًعا، وبالتايل، ال خيضع لالختصاص القضائي اجلنائي، على سبيل املثال، عندما يكون 
ذلك مسموًحا مبوجب نظام يتم تأسيسه لتنظيم وترخيص املمتلكات الثقافية طبًقا لالتفاقية املُتعلقة بالتدابري 
الواجب اختاذها حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري شرعية لعام )1970(.

الفقرة 2: تعريف املمتلكات الثقافية يف هذه الفقرة مأخوذ من املادة 1 من االتفاقية املُتعلقة بالتدابري الواجب 
اختاذها حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري شرعية لعام )1970(. وعندما 
تقوم دولة ما بوضع قائمة جرد باملمتلكات الثقافية الوطنية فيها، فإنه ميكن اإلشارة إىل هذه القائمة يف 

التعريف، إما كبديل للنصوص الواردة يف االتفاقية أو كملحق هلا.

املادة 160-2: العقوبة
نطاق العقوبة المعمول به في جريمة التدمير أو اإلزالة غير المشروعة للممتلكات الثقافية هو 

السجن ما بين سنتين إلى عشر سنوات. 

املادة 160
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املادة 161: التحريض على اجلرمية بدافع الكراهية

املادة 161-1: تعريف اجلرمية
يرتكب الشخص جريمة التحريض على الجريمة بدافع الكراهية عندما: 

      )أ(    يحرض غيره مباشرة وعالنية.
      )ب(  على ارتكاب جريمة.

       )ج(   بدافع الكراهية لجماعة وطنية أو قومية أو عرقية أو دينية، أو لجماعة يمكن تعريفها  
             بطريقة مماثلة.

        )د(     في ظروف يوجد فيها احتمال كبير للتسبب الوشيك في ارتكاب مثل هذه الجريمة. 

التعليق
احلق يف حرية التعبري مكفول يف دساتري معظم الدول. إضافة إىل ذلك، حيمي القانون الدويل هذا احلق يف 
اتفاقيات مثل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان )املادة 19(، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
)املادة 19(، وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب )املادة 9(، واالتفاقية األوروبية حلماية حقوق 
اإلنسان واحلريات األساسية )املادة 10(، واالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان )املادة 13(، واتفاقية حقوق 
الطفل )املادة 12(، وامليثاق األفريقي حلقوق ورفاهية الطفل )املادة 7(. غري أن حق اإلنسان يف حرية التعبري 
ليس حقًّا مطلًقا، وجيوز حتديده يف ظل ظروف معينة. وفًقا للمادة 19 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق 
املدنية والسياسية، جيب أن »ينص القانون« على القيود املفروضة على حرية التعبري وعلى »ضرورة احترام 
حقوق اآلخرين ومسعتهم« أو »من أجل محاية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب 
العامة«. وتنص اتفاقيات أخرى على فرض قيود مماثلة على هذا احلق. وبصفة خاصة، تنص املادة 20 
من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على التزام إجيايب بتقييد حرية التعبري يف حالة »الدعوة 
إىل الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية اليت تشكل حتريًضا على التمييز أو العداوة أو العنف«. وتنص 
املادة 20)2( على أن مثل هذه الدعوة »جيب أن تكون حمظورة مبوجب القانون«. وترد التزامات مماثلة 
يف املادة 13)5( من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان ويف املادة 4)أ( من االتفاقية الدولية للقضاء على 

مجيع أشكال التمييز العنصري. 
النموذجي،  القانون اجلنائي  الكراهية، املوصوف يف االتفاقيات ويف  والتحريض على اجلرمية بدافع 
يتميز عما هو معروف عاميًّا خبطاب الكراهية. وتشمل التشريعات اخلاصة خبطاب الكراهية، يف كثري من 
االختصاصات القضائية، جترمي نشر الكراهية القومية أو الدينية أو العرقية أو التحريض عليها. ويف املقابل، 
يشترط القانون اجلنائي النموذجي وجود حتريض فعلي على اجلرمية )على سبيل املثال، من خالل تشجيع 
شخص آخر، أو االقتراح عليه، أو الطلب منه، أو إقناعه، أو هتديده، أو الضغط عليه( بشكل مباشر وعلين 
مًعا، وحيث يوجد احتمال بأن يثري التحريض ارتكاًبا وشيًكا للجرمية. وال تقول االتفاقيات الدولية حتديًدا 
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ما إذا كان جيب أو ال جيب أن يكون التحريض مقروًنا باالرتكاب الفعلي للجرمية. وقد اختارت بعض 
الدول جترمي التحريض دون احلاجة الرتكاب جرمية. ويف دول أخرى، تتطلب التشريعات وجود صلة 
بني فعل التحريض وارتكاب اجلرمية. طبًقا للقانون اجلنائي النموذجي، فإن التحريض على ارتكاب جرمية 
جمرم فعاًل مبوجب املادة 30. ويلزم الرجوع إىل املادة )30( والتعليق املرافق هلا. واملادة 161، فيما يتعلق 
حتديًدا بالتحريض على أساس الكراهية، هي مزيج من املوقفني املذكورين سابًقا. وال يوجد أي اشتراط بأن 
تكون اجلرمية قد ارتكبت فعاًل، مع أن من الضروري وجود احتمال جوهري بارتكاب وشيك للجرمية.

    وجيادل البعض بأنه -ال سيما يف الدول اخلارجة من الصراعات حيث تنشر مجاعات عرقية خمتلفة 
ومتنوعة الكراهية من خالل البيانات العامة أو الصحف أو اإلذاعة- من أجل معاجلة املشكلة، جيب جترمي 
خطاب الكراهية، خالًفا للتحريض على اجلرمية بدافع الكراهية الوارد يف املادة )161(. ويف املقابل، جيادل 
آخرون بأن هذا النص سوف جيحف أكثر من الالزم حبق الشخص يف حرية التعبري. واحناز إىل وجهة 
النظر األخرية واضعو القانون اجلنائي النموذجي، واخلرباء الذين متت استشارهتم يف عملية تدقيقه، وكثري 
منهم شهدوا بأعينهم نشر الكراهية العرقية أو الدينية يف الدول اخلارجة من الصراعات. واعتقد كثري من 
اخلرباء أن إدخال تشريعات خاصة خبطاب الكراهية يف دولة هشة خارجة من الصراع ميكن أن يكون 
خطرًيا، حيث قد ال يكون نظام العدالة اجلنائية فيها يعمل بصورة كاملة أو قد يفتقر إىل ضوابط مالئمة. 
وعامل آخر ذو صلة هبذا الشأن، هو أن تشريًعا كهذا رمبا يكون قد استخدم خالل الصراع أو يف عهد 
نظام سابق كأداة للقمع السياسي والشعيب جتاه املشاعر املناهضة للحكومة، كما كان احلال يف جنوب 
أفريقيا يف عهد الفصل العنصري. لقد أدخلت الالئحة رقم 4/2000 اليت اختذهتا بعثة األمم املتحدة يف 
كوسوفو )UNMIK( بشأن حظر التحريض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية أو العرقية، 
جرميتني: األوىل كانت مماثلة لتلك املوصوفة يف املادة )161(، واجلرمية الثانية كانت نشر »الكراهية واخلالف 
)الشقاق( والتعصب بني اجلماعات الوطنية أو العرقية أو الدينية أو القومية أو غريها. وقد لقيت الالئحة 
نقًدا شديًدا من منظمة املادة 19 غري احلكومية، اليت تتعامل حتديًدا مع القضايا املحيطة باحلق يف حرية 
التعبري. وهذه االنتقادات ال تقتصر على كوسوفو، لكنها تنطبق على كل الدول اخلارجة من الصراعات 
اليت تنظر يف سن تشريعات مماثلة. إضافة إىل انتقاد الالئحة على أساس انتهاكه حلرية التعبري املذكورة 
أعاله، فقد أعلنت منظمة املادة 19 أن »احلل يف املدى األطول ]للكراهية العرقية[ يكمن يف عمليات 
اجتماعية أساسية، منها حل الصراعات وبناء التسامح والقبول )باآلخر(، وهذا ممكن فقط يف جو من 
النقاش املفتوح. وحظر خطاب الكراهية كوسيلة بسيطة قد يليب املطالب اخلارجية، لكنه لن يساهم يف 
تقدم العمليات االجتماعية اليت ميكنها أن حتقق حالًّ دائًما هلذه املشكلة«. ومما له أمهيته، أن منظمة املادة 
19 أضافت أن »سجن شخص ما خلرق هذه الالئحة سوف خيلق على األرجح رد فعل عكسيًّا بداًل من 

حتقيق التقارب بني املجتمعات املتنوعة أو منع وقوع اشتباكات عنف بينها«. 

املادة 161-2: العقوبة
نطاق العقوبة المعمول به في جريمة التحريض على الجريمة بدافع الكراهية هو السجن ما بين 

سنتين إلى عشر سنوات.

املادة 161
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املادة 162: العبور غري املصرح به للحدود

املادة 162-1: تعريف اجلرمية
يرتكب الشخص جريمة العبور غير المصرح به للحدود عندما يعبر حدود الدولة أو تخومها من 

أي موقع غير المعابر الحدودية المصرح بها.

التعليق
يف كثري من الدول اخلارجة من الصراعات، يوجد عدد قليل غري كاٍف من ضباط الشرطة أو القوات 
املسلحة أو حرس احلدود لضبط تدفق األشخاص الداخلني إىل الدولة واخلارجني منها. وقد يكون تنظيم 
املنطقة احلدودية للدولة مهمة شاقة حسب حجم الدولة. وإذا كانت توجد عملية للسالم، فيمكن يف 
البداية تكليف قوات عسكرية دولية بواجب ضبط احلدود، وهي مهمة ميكن بعد ذلك تسليمها لقوات 
وطنية أو شرطة مراقبة احلدود. ودون وجود آلية فعالة لضبط احلدود، ميكن أن تستقبل الدولة اخلارجة 
من الصراع تدفًقا من الناس، من املمكن أن يكون منهم جمرمون ومقاتلون متمردون أو إرهابيون، ما 

يزيد عدم االستقرار يف الدولة.
 أصدرت بعثة األمم املتحدة يف كوسوفو )UNMIK( الالئحة رقم 10/2001 بشأن حظر املعابر 
احلدودية غري املصرح هبا ملعاجلة مشكلة مراقبة احلدود. وتنص الالئحة على تعيني نقاط احلدود واملعابر 
احلدودية املصرح هبا )القسم 2( وأنشأ عدًدا من اجلرائم ذات الصلة )القسم 3(. واملادة 162 من القانون 
اجلنائي النموذجي تستوحي نصها من الالئحة رقم 10/2001. إضافة إىل ذلك، سوف يكون من الضروري 
إضافة تدابري إىل التشريعات اجلنائية للتعامل مع القضايا املتعلقة باحلدود، ما يتطلب إجراء إصالحات مهمة 

يف قوانني مراقبة احلدود ويف القوانني اخلاصة بالالجئني أو باهلجرة على حد سواء.

املادة 162-2: العقوبة 
1.    نطاق العقوبة المعمول به في جريمة العبور غير المصرح به للحدود هو السجن ما بين 

       سنة واحدة إلى خمس سنوات. 
2.     يجوز للمحكمة فرض غرامة -كعقوبة أصلية- على الشخص المدان بالعبور غير المصرح 

       به للحدود.
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القسم 12: اجلرائم املرتكبة ضد موظفي
 األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبا

املادة 163: تعريض موظفي
 األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبا للخطر

املادة 163-1: تعريف اجلرمية
1.    يرتكب الشخص جريمة تعريض موظفي األمم المتحدة واألفراد المرتبطين بها للخطر عندما: 

     )أ(    يرتكب القتل غير المشروع ألحد موظفي األمم المتحدة أو األفراد المرتبطين بها.
     )ب(  يختطف أيًّا من موظفي األمم المتحدة واألفراد المرتبطين بها.

     )ج(  يهاجم شخًصا من موظفي األمم المتحدة أو األفراد المرتبطين بها أو يهاجم حريته.
     )د(   يشارك في أي اعتداء عنيف على أماكن العمل الرسمية ألي موظف من موظفي األمم 
            المتحدة أو فرد من األفراد المرتبطين بها أو على سكنه الخاص، أو وسائل تنقله، قد 

           يعرض شخصه أو حريته للخطر.
     )هـ(   أو يوجه تهديًدا خطيًرا بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية )أ( إلى )د(. 

2.   ألغراض المادة 163: 
     )أ(    موظفو األمم المتحدة تعني: 

           )1(   األشخاص الذين يستخدمهم األمين العام لألمم المتحدة أو يقوم بتوزيعهم 
                      بوصفهم أفراًدا في العنصر العسكري أو عنصر الشرطة أو العنصر المدني لعملية 

                  تضطلع بها األمم المتحدة. 
             )2(    أو الموظفين أو الخبراء اآلخرين الموفدين في بعثات لألمم المتحدة أو وكاالتها  
                  المتخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والموجودين بصفة رسمية في 

                   منطقة يجري االضطالع فيها بعملية لألمم المتحدة.
      )ب(  األفراد المرتبطون بها تعني: 
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            )1(    األشخاص الذين تكلفهم حكومة أو مؤسسة دولية عمومية باالتفاق مع الجهاز  
                  المختص في األمم المتحدة. 

           )2(   األشخاص الذين يستخدمهم األمين العام لألمم المتحدة أو وكالة متخصصة 
                  أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 

            )3(    األشخاص الذين تقوم بتوزيعهم منظمة غير حكومية إنسانية أو وكالة إنسانية بموجب  
                     اتفاق مع األمين العام لألمم المتحدة أو مع وكالة متخصصة أو مع الوكالة الدولية للطاقة 
                        الذرية، من أجل االضطالع بأنشطة دعًما لتنفيذ والية منوطة بإحدى عمليات األمم المتحدة. 
     )ج(   عملية األمم المتحدة تعني عملية يشنها الجهاز المختص في األمم المتحدة وفًقا لميثاق األمم 

            المتحدة ويضطلع بها تحت سلطة ومراقبة األمم المتحدة، وذلك:
                )1(    حينما يكون الغرض من العملية هو صون أو إعادة إحالل السلم واألمن الدوليين.

          )2(   أو حينما يعلن مجلس األمن أو الجمعية العمومية، ألغراض اتفاقية سالمة 
موظفي األمم المتحدة واألفراد المرتبطين بها لعام 1994 في الـ 9 من كانون األول/ 
ديسمبر،  أن هناك خطًرا غير عادي يهدد سالمة األفراد المشتركين في العملية. 

التعليق
الفقرة 1: جرمية تعريض موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبا للخطر مأخوذة من االتفاقية املتعلقة 
بسالمة موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبا )1994(. وكان الدافع لصياغة هذه االتفاقية هو »تزايد 
عدد حاالت الوفاة واإلصابة النامجة عن االعتداءات على األفراد العاملني باسم األمم املتحدة واألفراد 
املرتبطني هبا« )الديباجة، الفقرة 1( يف عمليات األمم املتحدة. وهذه املشكلة واضحة يف العديد من العمليات 
السابقة واحلالية للسالم. ويف احلقيقة، فإن هذه االعتداءات قد ازدادت زيادة كبرية يف السنوات األخرية. 
وتشمل االتفاقية األفراد العسكريني واملدنيني على حد سواء من املرتبطني باألمم املتحدة. ومبا أن التدابري 
املوجودة حالًيا حلماية املوظفني واألفراد املرتبطني هبا غري كافية )الديباجة، الفقرة 6(، فإن املادة 9 من 
االتفاقية تتطلب من مجيع الدول األطراف يف االتفاقية إدخال األعمال املنصوص عليها يف املادة )9()1( 

)أعيد النص عليها أعاله يف املادة 163-1]1[( يف التشريعات اجلنائية الوطنية.
كما تنص املادتان 9)1()د( و9)1()هـ( من االتفاقية على وجوب معاقبة الشروع يف ارتكاب اجلرائم 
املنصوص عليها، أو املشاركة فيها، أو تنظيمها أو إصدار األوامر بارتكاهبا. وكل هذه األسس للمسؤولية 
اجلنائية مشمولة يف اجلزء العام من القانون اجلنائي النموذجي حتت القسم 10، »الشروع يف ارتكاب 

اجلرمية« )املادة 27( والقسم 11، »املشاركة يف قصد مشترك« )املواد 33-28(.
واملادة 10)1( من االتفاقية تؤكد االختصاص القضائي اإلقليمي واالختصاص القضائي خارج احلدود 
اإلقليمية للدولة على أساس اجلنسية يف هذه اجلرائم، الواردة يف املادة 163 من القانون اجلنائي النموذجي. 
وتشمل املادة 4 )»االختصاص القضائي اإلقليمي«( هذا الشرط، وتشمله كذلك املادة 5 )»االختصاص 
القضائي خارج احلدود اإلقليمية للدولة«( من القانون اجلنائي النموذجي. وتنص االتفاقية أيًضا على أسس 
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تقديرية أخرى لالختصاص القضائي، وهي حتديًدا، االختصاص القضائي على شخص عدمي اجلنسية يوجد 
حمل إقامته املعتاد يف إقليم تلك الدولة، املادة 10)2()أ(، واالختصاص القضائي على أساس جنسية الضحية، 
املادة 10)2()ب(، واالختصاص القضائي على أساس »املحاولة إلجبار تلك الدولة على القيام بعمل ما 
أو االمتناع عنه«، املادة 10)2()ج(. وقد نص القانون اجلنائي النموذجي على االختصاص القضائي على 

أول أساسني تقديريني. ويلزم الرجوع إىل املادة 5 والتعليق املرافق هلا.
إن االتفاقية املتعلقة بسالمة موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبا )1994( تتضمن أيًضا نصوًصا 
بشأن منع ارتكاب اجلرائم ضد موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبا )املادة 11(، وإبالغ املعلومات 
إىل األمم املتحدة )املادة 12(، وواجب حماكمة املدعى ارتكاهبم اجلرائم )املادة 14(، وتسليم املجرمني 
)املادتان 13 و15(، واملساعدة القانونية املتبادلة )املادة 16(، واإلخطار بنتيجة الدعوى )املادة 18(، وهي 

نصوص جيب أن ترجع إليها الدولة املطبقة اللتزاماهتا مبوجب االتفاقية.

الفقرة 1)أ(: يف النص األصلي لالتفاقية، يستخدم مصطلح القتل. ويف الفقرة 1)أ( مت استبدال هذا املصطلح 
بـ »القتل غري املشروع«، مبا يتفق مع املصطلحات املستخدمة يف القانون اجلنائي النموذجي. ويلزم الرجوع 

إىل املادة )89( بشأن القتل غري املشروع.

الفقرة 1)ب(: يلزم الرجوع إىل املادة 106 للوقوف على تعريف االختطاف.

الفقرة 2)أ(: تعريف موظفي األمم املتحدة مأخوذ من املادة 1)أ( من االتفاقية املتعلقة بسالمة موظفي 
األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبا )1994(.

الفقرة 2)ب(: تعريف األفراد املرتبطني باألمم املتحدة مأخوذ من املادة 1)ب( من االتفاقية املتعلقة بسالمة 
موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبا )1994(.

الفقرة 2)ج(: تعريف عملية األمم املتحدة مأخوذ من املادة 1)ج( من االتفاقية املتعلقة بسالمة موظفي 
األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبا )1994(.

املادة 163-2: العقوبة
1.    نطاق العقوبة المعمول به في جريمة تعريض موظفي األمم المتحدة واألفراد المرتبطين بها 

      للخطر هو السجن ما بين خمس سنوات إلى عشرين سنة. 
2.    عندما تشمل جريمة تعريض موظفي األمم المتحدة واألفراد المرتبطين بها للخطر القتل غير   
       المشروع ألي من موظفي األمم المتحدة واألفراد المرتبطين بها، يكون نطاق العقوبة المعمول

     به هو السجن بين عشر سنوات إلى ثالثين سنة. 
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التعليق
الفقرة 2: تنص املادة 163-1)1()أ( على أن قتل موظفي األمم املتحدة أو األفراد املرتبطني هبا قد يشكل 
جزًءا من أركان جرمية تعريض موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبا للخطر. وجرمية القتل خيضع يف 
القانون اجلنائي النموذجي لنطاق عقوبة أعلى من نطاق عقوبة األعمال األخرى املذكورة يف هذا القانون. 

وبالتايل، فقد تقرر وضع نطاق عقوبة منفصل عندما تشمل اجلرمية قتل أحد األشخاص.
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القسم 13: اجلرائم املتعلقة باألسلحة 
النارية والذخائر واملتفجرات واألسلحة

التعليق العام
أثناء الصراعات، تنتشر على نطاق واسع عادة التجارة باألسلحة أو األسلحة النارية أو املتفجرات، وغالًبا 
بتنسيق من العصابات اإلجرامية املنظمة من أجل تغذية الصراع. ويف الدول اخلارجة من الصراعات، 
يكون التعامل مع فائض األسلحة أو األسلحة النارية املتداولة يف رأس األولويات بالنسبة للحكومة الوطنية 
الدولية على حد سواء. وغالًبا ما خيضع املقاتلون السابقون لربامج نزع السالح، والتسريح،  وللقوى 
وإعادة اإلدماج )برنامج DDR(. وتشمل عملية نزع السالح مجع األسلحة والتخلص منها، ويشمل 
التسريح تفكيك اجلماعات املسلحة وهتيئتها إلجراءات التسريح اإلدارية، بينما تسعى إعادة اإلدماج إىل 

إعادة دمج املقاتلني السابقني يف املجتمع عن طريق التعويض أو برامج التدريب أو التوظيف. 
      وفور معاجلة هذه املشكلة، توجد حاجة الختاذ تدابري أخرى لتنظيم إنتاج األسلحة، وتدفق األسلحة 
إىل داخل الدولة وخارجها، وقضايا تتعلق مبن حيق له امتالك سالح. وهذه التدابري بطبيعتها أكثر فعالية 
من برامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، وتشمل على حد سواء إنشاء نظم لترخيص األسلحة 
التشريعات على اجلرائم حليازهتا بطرق غري مشروعة. )ويف  النارية واملتفجرات واألسلحة، والنص يف 
املقابل، يف برنامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، ال يعاقب الشخص الذي يعترف حبيازة سالح 
ويسلمه، وإمنا يتم الدفع له مقابل السالح بداًل من معاقبته(. وكانت إدارة األمم املتحدة االنتقالية يف 
تيمور الشرقية )UNTAET( قد أصدرت القرار رقم 5/2001 بشأن تنظيم األسلحة النارية والذخائر 
واملتفجرات وغريها من األسلحة اهلجومية يف تيمور الشرقية. وأصدرت بعثة األمم املتحدة يف كوسوفو 
)UNMIK( الالئحة رقم 7/2001 بشأن التصريح حبيازة األسلحة يف كوسوفو. ويف العراق، أصدرت 
سلطة التحالف املؤقتة )CPA( األمر رقم 3 بشأن ضبط األسلحة. وقد ركزت هذه اللوائح بصفة رئيسية 
على التنظيم الداخلي لألسلحة النارية والذخائر واملتفجرات عن طريق إنشاء نظام للتسجيل جييز قانونيًّا 
للشخص حيازة األسلحة النارية أو األسلحة أو املتفجرات. ويف بعض احلاالت، كما يف تيمور الشرقية، 
نظمت القوانني أيًضا استرياد األسلحة وتصديرها. ويف كل حالة على حدة، كان نطاق حظر األسلحة 
واألسلحة النارية واملتفجرات خيتلف اختالًفا طفيًفا عن احلاالت األخرى. يف تيمور الشرقية على سبيل 
املثال، مل تكن املناجل أسلحة حمظورة، ألهنا كانت الزمة ألغراض الزراعة. ويف كوسوفو، كانت أسلحة 
الصيد مسموًحا هبا. ويف العراق، كانت األسلحة النارية لالستعمال الشخصي يف املزنل أو يف أماكن 
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العمل التجارية مباحة مبوجب نظام للترخيص. لذلك، فإن حتديد األسلحة اليت ختضع للتنظيم وطنيًّا جيب 
أن يعاد النظر فيه يف كل دولة من الدول اخلارجة من الصراعات.

إن تنظيم األسلحة ليس شأًنا داخليًّا فحسب، لكنه شأن دويل أيًضا. يف عام 2001، متت صياغة 
بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصوره غري مشروعة، 
املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية. وينص الربوتوكول على وضع نظام 
شامل لضبط حركة األسلحة النارية وأجزائها والذخائر. ويركز الربوتوكول على االسترياد والتصدير 
والنقل، ويؤسس لنظام املعاملة باملثل بني الدول لتتبع تدفق األسلحة النارية والذخرية. كما يتناول باستفاضة 
حفظ السجالت )املادة 7(، ووسم األسلحة النارية )املادة 8( -الالزمة من أجل تتبع وتعقب األسلحة 
النارية الفردية- وتعطيل األسلحة النارية )املادة 9(. عالوة على ذلك، وهلذا أمهيته بالنسبة للقانون اجلنائي 
النموذجي، يتضمن الربوتوكول نصوًصا خاصة جبرائم حمددة هلا عالقة باألسلحة النارية مبوجب املادة 4 
اليت توجب على الدول األطراف إدخاهلا يف تشريعاهتا الوطنية. ويلزم الرجوع إىل الدليل التشريعي لتنفيذ 
بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصوره غري مشروعة، 
املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، وذلك للوقوف على مناقشة للنصوص 

املوضوعية للربوتوكول، ومنها نظام التنظيم املؤسس طبقا للربوتوكول.
إن اجلرائم الواردة يف القسم 13 هي مزيج من اجلرائم املطلوبة يف إطار بروتوكول مكافحة صنع 
األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصوره غري مشروعة، املكمل التفاقية األمم 
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية )ذات البعدين الدويل واملحلي(، واجلرائم املنصوص عليها يف 

اللوائح التنظيمية املصاغة للدول اخلارجة من الصراعات، مثل كوسوفو وتيمور الشرقية والعراق.
من الناحية املثالية، تقوم الدولة بصياغة تشريع منفصل يضع آلية لتنظيم وترخيص األسلحة النارية 
وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واملتفجرات واألسلحة )ومجيعها ورد حبثها يف القسم 13(، مبا يف ذلك 
األبعاد اإلجرائية واجلرائم املوضوعية النتهاك هذه اآللية. طبًقا لربوتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية 
وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصوره غري مشروعة، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، من الضروري أيًضا إنشاء نظام حلفظ السجالت ووسم األسلحة النارية. 
واإلصالحات ضرورية لوضع نظام ينظم التراخيص وحفظ السجالت. وهذه اإلصالحات قد تشمل 
أيًضا توسيع نطاق التشريعات اجلنائية بشأن تنظيم األسلحة/ األسلحة النارية/ املتفجرات، لتشمل اجلرائم 
الثانوية املرتبطة خبرق النصوص اإلجرائية، مثل عدم إبالغ هيئة ترخيص األسلحة بتغيري يف العنوان أو عدم 

اإلبالغ عن األسلحة املرخصة املفقودة أو املسروقة.
وتشمل  وتنظيمها.  النارية  األسلحة  جبرائم  يتعلق  فيما  أخرى  قانونية  نصوص  إىل  حاجة  وتوجد 
هذه النصوص املصادرة والضبط )على النحو املبني يف املادة 6 من الربوتوكول(، والتعاون بني الدول            
)املادة 13(، والتدريب واملساعدة التقنية )املادة 14(، وتنظيم السمسرة يف األسلحة النارية )املادة 15(. 
وحىت ميكن معاجلة مسألة األسلحة النارية بطريقة مالئمة، جيب الرجوع إىل هذه النصوص من الدول اليت 
تسعى إىل تطبيق االتفاقية يف التشريعات الوطنية. ويتضمن الدليل التشريعي لالتفاقية إرشادات مفيدة بشأن 
هذه النصوص. وألن الربوتوكول مكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، تنص 
املادة 1)2( من الربوتوكول على سريان مفعول نصوص االتفاقية أيًضا، بعد إدخال التعديالت الضرورية. 

ويلزم الرجوع إىل التعليق على املادة 136 من القانون اجلنائي النموذجي اليت تناقش هذه االلتزامات.

التعليق العام



361

املادة 164: التصنيع واالجتار غري
 املشروع باألسلحة النارية أو الذخرية

املادة 164-1: تعريف اجلرمية
1.    يرتكب الشخص جريمة التصنيع واالتجار غير المشروع باألسلحة النارية أو الذخيرة عندما: 

     )أ(   يصنع بصورة غير مشروعة األسلحة النارية وأجزاءها ومكوناتها أو الذخيرة.
     )ب(  أو يتاجر بصورة غير مشروعة باألسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها أو الذخيرة.

2.  ألغراض المادة 164: 
       )أ(    سالح ناري يعني أي سالح محمول ذي َسَبَطانة يطلق، أو هو مصّمم، أو يمكن تحويله 
            بسهولة، ليطلق طلقة أو رصاصة أو مقذوًفا آخر بفعل مادة متفجرة، باستثناء األسلحة      

           النارية العتيقة أو نماذجها المقّلدة.
م خصيصا لسالح ناري وأساسي         )ب(  أجزاء ومكونات تعني أي عنصر أو عنصر استبدال، مصمَّ
            لتشغيله، بما في ذلك السبطانة، أو الهيكل أو علبة المغالق، أو المزلق أو األسطوانة، 
           أو المغالق أو كتلة المغالق، وأي جهاز مصّمم أو معّدل لخفض الصوت الذي 

           يحدثه الرمي بسالح ناري.
ناتها، بما في ذلك ظرف الخرطوشة والشعيلة        )ج(  الذخيرة تعني الطلقات الكاملة أو مكوِّ
              )الكبسولة( والمسحوق الداسر والرصاصة أو المقذوف، التي تستعمل في سالح ناري.
      )د(     الصنع غير المشروع يعني صنع أو تجميع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها أو الذخيرة.

           )1(     من أجزاء ومكونات متَّجر بها بصورة غير مشروعة.
           )2(     دون ترخيص أو إذن من الدولة.

           )3(     دون وسم األسلحة النارية بعالمات وقت صنعها.
     )هـ(  االتجار غير المشروع يعني استيراد األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة أو 
           تصديرها أو اقتناءها أو بيعها أو تسليمها أو تحريكها أو نقلها بطريقة غير مشروعة.
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التعليق
 

الفقرة 1: تتطلب املادتان 5)1()أ( و5)1()ب( من بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها 
اجلرمية  ملكافحة  املتحدة  األمم  املكمل التفاقية  هبا بصوره غري مشروعة،  واالجتار  والذخرية  ومكوناهتا 
املنظمة، أن تضمن الدول األطراف يف تشريعاهتا الوطنية اجلرمية املنصوص عليها يف املادة 164. والتعريفات 
اخلاصة بالتصنيع واالجتار غري املشروع واردة يف املادتني 3)د( و3)هـ( من الربوتوكول. ملزيد من النقاش 
حول املضمون األساسي هلذه اجلرائم، يلزم الرجوع إىل الدليل التشريعي لتنفيذ بروتوكول مكافحة صنع 
األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصوره غري مشروعة، املكمل التفاقية األمم 
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، وال سيما الفقرات 166-218. ويتطلب الربوتوكول تضمني 
التشريعات اجلنائية الوطنية الشروع، واملسامهة كشريك يف تنظيم أو أمر أو املساعدة أو التحريض أو 
التسهيل أو تقدمي املشورة بشأن التصنيع واالجتار غري املشروع باألسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا أو 
اجلنائي  القانون  العام من  القسمني 10 و11 من اجلزء  للمسؤولية مشمولة يف  الذخرية. وهذه األسس 
النموذجي. ويلزم الرجوع إىل املواد 27-32. وكما ذكر سابًقا، فإن الكثري من نصوص اتفاقية األمم املتحدة 
ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، مثل االختصاص القضائي، تنطبق على اجلرمية احلالية. ويلزم الرجوع 
إىل التعليق املرافق للمادة 136 من القانون اجلنائي النموذجي، اليت تناقش هذه املسألة مبزيد من التفصيل. 
إن حتديد ما إذا كان االجتار والتصنيع لألسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية مشروًعا أم غري 
مشروع سوف يعتمد على تشريعات خارج إطار القانون اجلنائي النموذجي تنظم التصنيع واالسترياد 
والتصدير والبيع والتسليم والنقل.. إخل، املشروع أو القانوين لألسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية. 
التعليق العام يف بداية هذا  وهذا التشريع سيكون جزًءا من نظام إصدار الرخص وتنظيمها املناقش يف 
القسم. ويلزم الرجوع إىل هذا التعليق. ومن الواضح أن اجلرمية املنصوص عليها يف املادة 164 ال ميكن 

إدخاهلا دون تطبيق هذا التشريع أواًل أو العمل على إدخاهلما يف الوقت نفسه. 

الدليل  الرجوع إىل  الربوتوكول. ويلزم  املادة 3)أ( من  الفقرة مأخوذة من  الفقرة 2)أ(: إن صياغة هذه 
التشريعي لتنفيذ بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة 
غري مشروعة، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، وال سيما الفقرات 43-24، 

للوقوف على مناقشة ملعىن املادة 3)أ(.

إىل  الرجوع  الربوتوكول. ويلزم  املادة 3)ب( من  الفقرة مأخوذة من  إن صياغة هذه  الفقرة 2)ب(: 
الدليل التشريعي لتنفيذ بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار 
هبا بصوره غري مشروعة، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، وال سيما 

الفقرات 44-51، للوقوف على مناقشة ملعىن املادة 3)ب(.

الفقرة 2)ج(: إن صياغة هذه الفقرة مأخوذة من املادة 3)ج( من الربوتوكول. ويلزم الرجوع إىل الدليل 
التشريعي لتنفيذ بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصوره 
غري مشروعة، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، وال سيما الفقرات 58-52، 

للوقوف على مناقشة ملعىن املادة 3)ج(.
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الدليل  إىل  الرجوع  ويلزم  الربوتوكول.  املادة 3)د( من  الفقرة مأخوذة من  إن صياغة هذه  الفقرة 2)د(:   
التشريعي لتنفيذ بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصوره غري 
مشروعة، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، وال سيما الفقرات 200-181، 

للوقوف على مناقشة ملعىن املادة 3)د(.

الدليل  إىل  الرجوع  ويلزم  الربوتوكول.  من  املادة 3)هـ(  من  مأخوذة  الفقرة  إن صياغة هذه  الفقرة 2)ه�(: 
التشريعي لتنفيذ بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصوره غري 
مشروعة، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، وال سيما الفقرات 218-201، 

للوقوف على مناقشة ملعىن املادة 3)هـ(.

املادة 164-2: العقوبة
نطاق العقوبة المعمول به في جريمة التصنيع واالتجار غير المشروع باألسلحة النارية أو الذخيرة 

هو السجن ما بين ثالث سنوات إلى خمس عشرة سنة. 
 

املادة 165: طمس عالمات الوسم على األسلحة
 النارية أو إزالتها أو حتويرها بصورة غري مشروعة

املادة 165-1: تعريف اجلرمية
1.     يرتكب الشخص جريمة طمس عالمات الوسم على األسلحة النارية أو إزالتها أو تحويرها  
       بصورة غير مشروعة عندما يطمس أو يزيل أو يحّور عالمات الوسم على األسلحة النارية  

       بصورة غير مشروعة. 

2.    ألغراض المادة 165، األسلحة النارية له المعنى نفسه كما في المادة 164-1)2()أ(. 
 

التعليق
 

وأجزائها ومكوناهتا  النارية  األسلحة  بروتوكول مكافحة صنع  املادة 5)1()ج( من  تتطلب  الفقرة 1: 
والذخرية واالجتار هبا بصوره غري مشروعة، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب 
الوطنية أن تنص الدول األطراف يف تشريعاهتا الوطنية على اجلرمية املنصوص عليها يف املادة 165. ويلزم 
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الرجوع إىل الدليل التشريعي لتنفيذ بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية 
واالجتار هبا بصوره غري مشروعة، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، وال 
سيما الفقرات 219-228، للوقوف على مناقشة للمضمون األساسي هلذه اجلرمية. ويتطلب الربوتوكول 
تضمني التشريعات اجلنائية الوطنية أي شروع يف الطمس أو اإلزالة أو التحوير غري املشروع لعالمات 
الوسم على األسلحة النارية، أو املسامهة كشريك فيها، أو يف تنظيمها، أو أمرها أو املساعدة فيها، أو 
التحريض عليها، أو تسهيلها، أو تقدمي املشورة بشأهنا. وهذه األسس للمسؤولية مشمولة يف القسمني 
10 و11 من اجلزء العام من القانون اجلنائي النموذجي. ويلزم الرجوع إىل املواد 27-32. وكما ذكر 
سابًقا، فإن الكثري من نصوص اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، مثل االختصاص 
القضائي، تنطبق على اجلرمية احلالية. ويلزم الرجوع إىل التعليق املرافق للمادة 136 من القانون اجلنائي 

النموذجي، اليت تناقش هذه املسألة مبزيد من التفصيل. 
إن حتديد ما إذا كان طمس أو إزالة أو حتوير عالمات الوسم على األسلحة النارية مشروًعا أم غري 
عملية وضع  تنظم  اليت  النموذجي  اجلنائي  القانون  إطار  تشريعات خارج  على  يعتمد  مشروع سوف 
العالمات. وهذا التشريع سيكون جزًءا من نظام إصدار الرخص وتنظيمها الذي نوقش يف التعليق العام 
يف بداية هذا القسم. ويلزم الرجوع إىل هذا التعليق. ومن الواضح أن اجلرمية املنصوص عليها يف املادة 165 

ال ميكن إدخاهلا دون إدخال هذا التشريع أوال أو العمل على إدخاهلما مًعا يف الوقت نفسه. 

الفقرة 2: يلزم الرجوع إىل املادة 164-1)2()أ( والتعليق املرافق هلا. 
 

املادة 165-2: العقوبة
نطاق العقوبة المعمول به في جريمة طمس عالمات الوسم على األسلحة النارية أو إزالتها أو 

تحويرها بصورة غير مشروعة هو السجن ما بين سنة واحدة إلى خمس سنوات.

املادة 166: التصنيع واالجتار غري املشروع باملتفجرات

املادة 166-1: تعريف اجلرمية
1.    يرتكب الشخص جريمة التصنيع واالتجار غير المشروع بالمتفجرات عندما:

      )أ(   يصنع متفجرات بشكل غير مشروع. 
      )ب(  أو يتاجر في المتفجرات بشكل غير مشروع.

2.    ألغراض المادة 166: 
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       )أ(    المتفجرات تعني أي مركب أو خليط كيميائي، أو جهاز، يكون الغرض األساسي 
              أو العام منها، أن تعمل بالتفجير. وتشمل المتفجرات لكنها ال تقتصر على الديناميت  
                 وغيره من المتفجرات شديدة االنفجار، والصواعق، وصمامات األمان، والمفرقعات،  

             وفتائل التفجير، وحبل الفتيل، وجهاز إشعال.
       )ب(  الصنع غير المشروع يعني تصنيع أو تجميع المتفجرات.

      )ج(  االتجار غير المشروع يعني االستيراد أو التصدير أو االقتناء أو البيع أو التسليم أو  
             التحريك أو النقل غير المشروع للمتفجرات. 

التعليق
الفقرة 1: إن تنظيم املتفجرات ال يقع يف نطاق بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا 
والذخرية واالجتار هبا بصوره غري مشروعة، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب 
الوطنية. ومع ذلك، فإن االجتار باملتفجرات قد جرى جترميه يف تشريعات عدد من الدول اخلارجة من 
الصراعات يف السنوات األخرية. وتستخدم املادة 166 اجلرمية الواردة يف املادة 164 أعاله، كأساس هلا، 

لكنها تستخدم مصطلح املتفجرات بدياًل عن األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا أو الذخرية.
إن حتديد ما إذا كان التصنيع أو االجتار يف املتفجرات مشروًعا أم غري مشروع سوف يعتمد على 
تشريعات خارج إطار القانون اجلنائي النموذجي الذي ينظم التصنيع واالسترياد والتصدير والبيع والتسليم 
والنقل.. إخل املشروعة. وهذه التشريعات ستكون جزًءا من نظام إصدار الرخص وتنظيمها الذي نوقش 
يف التعليق العام يف بداية هذا القسم. ويلزم الرجوع إىل هذا التعليق. وال ميكن إدخال اجلرمية املنصوص 
عليها يف املادة 164 دون سن تشريعات بشأن التصنيع واالسترياد والتصدير والبيع والتسليم.. إخل املشروعة 

للمتفجرات قبل ذلك أواًل أو العمل على إدخال اجلرمية وسن هذه التشريعات يف الوقت نفسه. 

الفقرة 2)أ(: مت التوصل إىل صياغة تعريف املتفجرات من خالل دراسة مقارنة لتعريف املتفجرات يف 
تشريعات وطنية خمتلفة، مت بناء عليها إجياد تعريف مناسب على أساس نصيحة من خرباء املتفجرات طلبها 
واضعو القانون اجلنائي النموذجي. ومن املهم توضيح استخدام مصطلح غرض أساسي أو غرض عام يف 
التعريف. إن كثرًيا من املواد اليت تبدو يف ظاهرها غري ضارة، مثل األمسدة الشائع استخدامها يف الزراعة، 
هي مواد متفجرة بطبيعتها. ومع ذلك، فإن حقيقة أن الغرض األساسي أو العام هلذه املواد هو استخدامها 

كأمسدة يستثنيها من تعريف املتفجرات.

الفقرة 2)ب(: إن التعريف الوارد يف هذه الفقرة يعتمد على املادة 3)د( من الربوتوكول. ويلزم الرجوع 
إىل التعليق املرافق للمادة 164-1)2()د(.

الفقرة 2)ج(: إن التعريف الوارد يف هذه الفقرة يعتمد على املادة 3)هـ( من الربوتوكول. ويلزم الرجوع 
إىل التعليق املرافق للمادة 164-1)2()هـ(.
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املادة 166-2: العقوبة
نطاق العقوبة المعمول به لجريمة التصنيع واالتجار غير المشروع في المتفجرات هو السجن ما 

بين ثالث سنوات إلى خمس عشرة سنة. 

املادة 167: الشراء غري املشروع لألسلحة
 النارية أو الذخائر أو املتفجرات أو األسلحة

املادة 167-1: تعريف اجلرمية
1.      يرتكب الشخص جريمة الشراء غير المشروع لألسلحة النارية أو الذخائر أو المتفجرات أو 
األسلحة عندما يشتري أسلحة نارية أو ذخائر أو متفجرات أو أسلحة بطريقة غير مشروعة.

2.      ألغراض المادة 167: 

        )أ(    السالح الناري له المعنى نفسه كما في المادة 164-1)2()أ(.
)ب(  الذخيرة له المعنى نفسه كما في المادة 164-1)2()ج(.

)ج(   المتفجرات له المعنى نفسه كما في المادة 166-1)2()أ(.
)د(   األسلحة تعني أداة مصممة أو معاد تصميمها إليقاع أذى جسدي مثل النشابية 
       )آلة حربية قديمة(، والقوس والنشاب، ورذاذ الفلفل الحار، واألسلحة التي تطلق  
         رصاًصا فارًغا، واألسلحة المقلدة، والبنادق الصاعقة، ومسدسات الصعق الكهربائي، 

       وكل الفئات األخرى من األسلحة المحظورة بموجب القوانين المعمول بها. 

التعليق 
النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واملتفجرات،  الفقرة 1: تركز مجيع اجلرائم لالجتار يف األسلحة 
املبينة أعاله يف املادتني 164 و166، على جترمي سلوك الشخص الضالع يف إخراجها من الدولة أو إدخاهلا 
واملتفجرات  والذخائر  النارية  األسلحة  مشتري  على  املادة 167  تركز  املقابل،  وبيعها. يف  الدولة  إىل 
واألسلحة. وال يوجد يف الربوتوكول أي نص كهذا ضد التصنيع واالجتار غري املشروع باألسلحة النارية 
وأجزائها ومكوناهتا والذخرية، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة، إال أنه مسة مشتركة 
بني التشريعات الوطنية. إضافة إىل إخضاع جلب األسلحة النارية والذخائر واملتفجرات لنطاق القانون 
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اجلنائي النموذجي، فإن املادة 167 كذلك جترم شراء األسلحة. ويبدو جليًّا أن حتديد شرعية أو عدم 
شرعية شراء أي من هذه املواد سوف يعتمد على تشريعات خارج إطار القانون اجلنائي النموذجي تنظم 
مىت ميكن شراؤها بطريقة مشروعة. وستكون هذه التشريعات جزًءا من نظام إصدار الرخص وتنظيمها 
الذي نوقش يف التعليق العام يف بداية هذا القسم. ويلزم الرجوع إىل هذا التعليق. واجلرمية املنصوص 
عليها يف املادة 167 ال ميكن إدخاهلا يف التشريعات الوطنية دون إدخال تشريعات، إما قبلها أو معها يف 
الوقت نفسه، تبني لألفراد السلوك املشروع وغري املشروع فيما يتعلق بشراء األسلحة النارية والذخائر 

واملتفجرات واألسلحة.

الفقرة 2)أ(: يلزم الرجوع إىل املادة 164-1)2()أ( والتعليق املرافق هلا. 

الفقرة 2)ب(: يلزم الرجوع إىل املادة 164-1)2()ج( والتعليق املرافق هلا. 

الفقرة 2)ج(: يلزم الرجوع إىل املادة 166-1)2()أ( والتعليق املرافق هلا. 

الفقرة 2)د(: حتتوي هذه الفقرة على تعريف عام وقائمة غري شاملة لألسلحة. وقد ترغب الدول يف إضافة 
مزيد من األسلحة إىل القانون املعمول به. وكما ذكر أعاله، فإن نطاق احلظر الدقيق املحدد لألسلحة 

خيتلف اختالًفا طفيًفا عن تشريعات الدول املختلفة اخلارجة من الصراعات. 

املادة 167-2: العقوبة
1.       نطاق العقوبة المعمول به في جريمة الشراء غير المشروع لألسلحة النارية أو الذخائر أو 

المتفجرات أو األسلحة هو السجن من سنة واحدة إلى خمس سنوات. 
2.     نطاق العقوبة المعمول به في جريمة الشراء غير المشروع لألسلحة النارية أو الذخائر 
أو المتفجرات أو األسلحة هو السجن من سنتين إلى عشر سنوات في حال شراء 
كمية من األسلحة النارية أو الذخائر أو المتفجرات أو األسلحة بغرض االتجار غير 

المشروع.
3.        يجوز للمحكمة فرض غرامة -كعقوبة أصلية- على المدان بحيازة غير مشروعة لألسلحة 
النارية أو الذخائر أو المتفجرات أو األسلحة عندما يكون نطاق العقوبة المعمول به هو 

السجن ما بين سنة واحدة إلى خمس سنوات. 

املادة 167
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املادة 168: احليازة أو السيطرة أو امللكية غري املشروعة 
لألسلحة النارية أو الذخائر أو املتفجرات أو األسلحة

املادة 168-1: تعريف اجلرمية
1.      يرتكب الشخص جريمة الحيازة أو السيطرة أو الملكية غير المشروعة لألسلحة النارية أو 
الذخائر أو المتفجرات أو األسلحة عندما يحوز أو يسيطر أو يمتلك بصورة غير مشروعة 

أسلحة نارية أو ذخائر أو متفجرات أو أسلحة.

2.      ألغراض المادة 168: 

)أ(    سالح ناري له المعنى نفسه كما في المادة 164-1)2()أ(.
)ب(  الذخيرة لها المعنى نفسه كما في المادة 164-1)2()ج(.

)ج(   المتفجرات لها المعنى نفسه كما في المادة 166-1)2()أ(.
)د(    األسلحة لها المعنى نفسه كما في المادة 167-1)2()د(.

التعليق
الفقرة 1: إن بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار هبا بصوره 
غري مشروعة، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة ال يتضمن اجلرائم املتعلقة باحليازة 
والسيطرة وامللكية غري املشروعة لألسلحة النارية والذخائر واملتفجرات أو األسلحة، لكن تضمينها هو 
مسة مشتركة بني التشريعات الوطنية للكثري من الدول. إضافة إىل إخضاع جلب األسلحة النارية والذخائر 
واملتفجرات لنطاق القانون اجلنائي النموذجي، فإن املادة 168 من هذا القانون جترم أيًضا احليازة أو السيطرة 
أو امللكية غري املشروعة لألسلحة على النحو املحدد يف املادة 167-1)2()د(. ويعترب جترمي حيازة األسلحة 
النارية والذخائر واملتفجرات واألسلحة ذا أمهية خاصة يف إطار الدول اخلارجة من الصراعات من أجل 
تسهيل عودة البالد إىل السالم واحلياة الطبيعية. وكما مت حبثه يف التعليق املرافق للمادة 167-1)2()د(، 
فإن األسلحة املحددة اليت يشملها احلظر قد ختتلف من دولة إىل أخرى، وجيب أن يتخذ قرار احلظر على 
أساس كل دولة على حدة. على سبيل املثال، لن يكون من احلكمة حظر حيازة األدوات املستخدمة يف 

الزراعة، مثل املناجل يف تيمور الشرقية.
إن حتديد ما إذا كانت حيازة أو السيطرة على أو ملكية أي من هذه املواد مشروعة أم غري مشروعة 
سوف يعتمد على تشريعات تنظم احليازة أو السيطرة أو امللكية املشروعة هلا خارج إطار القانون اجلنائي 
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النموذجي. وستكون هذه التشريعات جزًءا من نظام إصدار الرخص وتنظيمها الذي نوقش يف التعليق 
العام يف بداية هذا القسم. ويلزم الرجوع إىل هذا التعليق. واجلرمية املنصوص عليها يف املادة 168 ال ميكن 
إدخاهلا يف التشريعات الوطنية دون إدخال هذه التشريعات قبلها أو معها يف الوقت نفسه من أجل إعالم 

األفراد بالسلوك املشروع وغري املشروع فيما يتعلق بشراء األسلحة. 

الفقرة 2)أ(: يلزم الرجوع إىل املادة 164-1)2()أ( والتعليق املرافق هلا. 

الفقرة 2)ب(: يلزم الرجوع إىل املادة 164-1)2()ج( والتعليق املرافق هلا. 

الفقرة 2)ج(: يلزم الرجوع إىل املادة 166-1)2()أ( والتعليق املرافق هلا. 

الفقرة 2)د(: يلزم الرجوع إىل املادة 167-1)2()د( والتعليق املرافق هلا. 

املادة 168-2: العقوبة
1.      نطاق العقوبة المعمول به في جريمة الحيازة أو السيطرة أو الملكية غير المشروعة لألسلحة 
النارية أو الذخائر أو المتفجرات أو األسلحة هو السجن من سنة واحدة إلى خمس سنوات. 
2.       نطاق العقوبة المعمول به في جريمة الحيازة أو السيطرة أو الملكية غير المشروعة لألسلحة 
       النارية أو الذخائر أو المتفجرات أو األسلحة هو السجن من سنتين إلى عشر سنوات في 
حال امتالك الشخص لكمية من األسلحة النارية أو الذخائر أو المتفجرات أو األسلحة 

يمكن االتجار غير المشروع بها.
3.     يجوز للمحكمة فرض غرامة -كعقوبة أصلية- على الشخص المدان بالحيازة أو السيطرة 

أو الملكية غير المشروعة لألسلحة النارية أو الذخائر أو المتفجرات أو األسلحة. 

التعليق
ين متميزين للعقوبة، ينطبق األقصى منهما على الشخص اجلالب لكمية  الفقرة 2: تشمل املادة 168 حدَّ
»ميكن االجتار غري املشروع« هبا من األسلحة النارية أو الذخائر أو املتفجرات أو األسلحة. والقصد من 
هذا التمييز هو معاقبة األشخاص العاملني يف االجتار غري املشروع بعقوبة أشد من عقوبة من يشتروهنا 
لالستعمال الشخصي. وحتدد التشريعات عادة كمية األسلحة النارية أو الذخائر أو املتفجرات أو األسلحة 
اليت تعترب كمية ميكن االجتار غري املشروع هبا. وألغراض القانون اجلنائي النموذجي، مل يتم حتديد هذه 

الكمية. لكن الدول اليت تطبق نصوًصا بشأن جرائم األسلحة النارية تنصح بتحديد الكمية. 

املادة 168
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املادة 169: االستخدام 
غري املشروع لألسلحة النارية

املادة 169-1: تعريف اجلرمية
النارية عندما يستخدم أو  المشروع لألسلحة  1.    يرتكب الشخص جريمة االستخدام غير 
يلوح بسالح ناري بطريقة تنطوي على تهديد أو ترهيب أو بأي طريقة غير مصرح بها 

أو يأمر شخصا آخر بأن يفعل ذلك.
2.     ألغراض المادة 169، سالح ناري له المعنى نفسه كما في المادة 164-1)2()أ(.

التعليق
الفقرة 1: إن ارتكاب جرمية االستخدام غري املشروع لألسلحة النارية مستقل عما إذا كان الشخص 
ميتلك أسلحة نارية بطريقة مشروعة أو غري مشروعة. وميكن ارتكاب هذه اجلرمية بواسطة شخص ميتلك 
الشخص مسؤواًل مسؤولية  احلالة األخرية، يكون  أو غري مشروع. ويف  ناريًّا بشكل مشروع  سالًحا 
جنائية عن جرمية احليازة غري املشروعة لسالح ناري طبًقا للمادة 168 أعاله. واستخدام سالح ناري يف 
إطار السلب املشدد مبوجب املادة 120 أو يف إطار السطو وفًقا للمادة 122 يعد ركًنا يف كلتا اجلرميتني. 
وميكن مقاضاة الشخص على جرمية االستخدام غري املشروع لألسلحة النارية، إضافة إىل السلب املشدد 
أو السطو املشدد. ويف هذه املادة، ال يوجد أي شرط بأن ترتكب اجلرمية باستخدام السالح الناري. إن 

تركيز هذه املادة ينصب ببساطة على استخدام األسلحة النارية بطريقة فيها هتديد أو ترهيب.

الفقرة 2)أ(: يلزم الرجوع إىل املادة 164-1)2()أ( والتعليق املرافق هلا. 

املادة 169-2: العقوبة
1.      نطاق العقوبة المعمول به في جريمة االستخدام غير المشروع لألسلحة النارية هو السجن 

من عام إلى خمسة أعوام.
غير  باالستخدام  المدان  الشخص  على  أصلية،  كعقوبة  غرامة،  فرض  للمحكمة  يجوز      .2

المشروع لألسلحة النارية. 

اجلزء اخلاص، القسم  13     



371

القسم 14: جرائم املخدرات

التعليق العام 
غالًبا ما تنتشر اجلرائم املتعلقة باملخدرات يف الدول اخلارجة من الصراعات، سواء كانت املخدرات تزرع 
فيها )مثل أفغانستان(، أو يتم هتريبها من خالهلا )مثل تيمور الشرقية(. ويف الغالب، تكون الدول اخلارجة 
من الصراعات مالًذا آمًنا للعناصر اإلجرامية املنخرطة يف اجلرائم املتعلقة باملخدرات، وخباصة عندما تكون 
يف حدودها ثغرات، أو دون رقابة من اجلمارك، أو عندما ال يعمل نظام الشرطة والعدالة اجلنائية بفعالية 
أو يكونان بسهولة عرضة للفساد. وجتارة املخدرات يف الدول اخلارجة من الصراعات ترتبط ارتباًطا 
وثيًقا بأنشطة اجلرمية املنظمة. ويف بعض احلاالت، يستخدم هتريب املخدرات كوسيلة لتمويل العناصر 
اإلرهابية. وتكون إمكانية إثارهتا لعدم االستقرار وإعاقة العودة إىل السالم وحكم القانون إمكانية كبرية. 
ومن املمكن أيًضا أن تتسبب يف عدم استقرار إقليمي ويف تسهيل اجلرمية عرب الوطنية. لذلك، فإن معاجلة 
جتارة املخدرات يف البلدان اخلارجة من الصراعات غالًبا ما حتتل صدر جداول أعمال احلكومات واجلهات 

واملاحنني الدوليني على حد سواء. 
 يف املقام األول، يتعني على الدولة املعنية إدخال تشريعات مالئمة تعاقب جرائم املخدرات وحتدد 
العقاقري اليت يكون من غري املشروع حيازهتا واستريادها وتصديرها.. إخل، دون تصريح من الدولة. وجيب 
املدرجة يف جداول  العقلية  واملؤثرات  املخدرات  تلك  املحظورة  العقاقري  تشمل الئحة  أن  أدىن  كحد 
اتفاقيات األمم املتحدة املذكورة كمراجع يف النصوص الواردة أدناه. وتظهر باستمرار عقاقري جديدة. 
ويتعني على الدولة التأكد من حتديث الئحة عقاقريها املحظورة. وجيب االستعانة بعمل جلنة املخدرات. 
وصالحيات هذه اللجنة، املستمدة من املعاهدات الدولية بشأن املخدرات واملؤثرات العقلية اليت يوجد 
حبث هلا أدناه، تشمل تعديل جداول املواد املحظورة امللحقة باالتفاقيات )فور تأكد منظمة الصحة العاملية 
مما توصلت إليه بشأن عقار خمدر أو مؤثر عقلي معني(. وجيب الرجوع إىل اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات 
)INCB(. ومثل جلنة املخدرات، فإن اهليئة الدولية وكالة فرعية تابعة ملجلس األمم املتحدة االقتصادي 
واالجتماعي. ودور اهليئة هو مراقبة تنفيذ القيود املفروضة على املخدرات واملؤثرات العقلية وتقرير حول 
السالئف )الوارد تعريفها يف املادة 174 أدناه( اليت ينبغي تنظيمها واعتبارها غري مشروعة. وفيما يتعلق 
بالتشريعات املعنية جبرائم املخدرات، ينبغي الرجوع إىل برنامج األمم املتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات 
)UNDCP( السابق لـ«مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية«(، مشروع القانون النموذجي 
إلساءة استعمال املخدرات لعام 2000، والقانون النموذجي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية 
بشأن تصنيف املخدرات واملؤثرات العقلية والسالئف كما ينبغي أيضا الرجوع إىل الالئحة املتعلقة بزراعة 

وإنتاج وصنع واالجتار املشروع للمخدرات )2003(. 
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 إىل جانب جترمي األشخاص الذين يتاجرون بطريقة غري مشروعة باملخدرات، من الضروري أيًضا إنشاء 
جهاز ينظم مصادر استرياد وتصدير وتوريد واستخدام املخدرات بواسطة مصادر مشروعة مثل الصيدليات 
أو املستشفيات. وقد فعلت ذلك يف وقت مبكر متاًما بعثة األمم املتحدة يف كوسوفو )UNMIK( بالئحتها 
واملؤثرات  املخدرات  ومنها  الصيدالنية،  املنتجات  وتوزيع  وبيع  وتصنيع  استرياد  بشأن  رقم 52/2000 
العقلية. وميكن أن يثبت عدم وجود نظام كهذا أنه ضار بالسكان املحليني. ففي إحدى الدول اخلارجة من 
الصراعات، يقوم أشخاص غري مؤهلني باسترياد وبيع العديد من العقاقري غري املشروعة واملنتهية الصالحية 
واملقلدة للسكان املحليني، ما ميثل خطورة بالغة على حياة املشترين. ومن ناحية أخرى، فإن وجود جهاز 
تنظيمي حيوي لضمان االسترياد املشروع لعقاقري معينة ذات أولوية إىل الدول اخلارجة من الصراعات. 
على سبيل املثال، قد تكون هناك حاجة السترياد عقاقري عالج اضطراب الضغط النفسي بعد الصدمة 

)وهي حالة منتشرة بني السكان الذين يعيشون عرب اخلراب الناجم عن الصراعات(.
وقد يكون من املهم أيًضا النظر فيما إذا كانت توجد نصوص قانونية كافية بشأن غسيل األموال، 
حيث غالًبا ما يتم إخراج األموال املكتسبة من أنشطة ذات عالقة باملخدرات من الدولة ليتم غسلها عرب 
معامالت مالية دولية معقدة. وهذه احلالة مشار إليها يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع 
يف املخدرات واملؤثرات العقلية )1988(، املادة 3)ب(، اليت ستتم مناقشتها أدناه. وينبغي كذلك الرجوع 
إىل املادة 135 »غسيل األموال«. ويف املادة 3)5(، تشري االتفاقية إىل العالقات املتقاطعة بني اجلرمية املنظمة 
وجرائم املخدرات. فبينما ال تتطلب االتفاقية جترمي اجلرمية املنظمة، فإنه يتطلب أخذها يف احلسبان عند 
فرض عقوبة على شخص مدان/ حمكوم عليه. ومن عام 1988، وهو عام صياغة االتفاقية، كان قد مت 
االتفاق على تعريف للجرمية املنظمة مبوجب اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية. 

وهذا هو التعريف الذي مت دجمه يف املادة 136 من القانون اجلنائي النموذجي. 
كما توجد أمهية حامسة لوضع تقنيات حتقيق فنية ناجعة للتحقيق الفعال يف جرائم املخدرات. وتشمل 
القانون  التقنيات إجراءات حلماية الشهود )يرجى االطالع على الفصل 8 اجلزء 4 القسم 1 من  هذه 
النموذجي لإلجراءات اجلنائية(، وإجراءات سرية للمراقبة ونصوًصا خاصة بالتسليم املراقب )يرجى االطالع 
على الفصل 8، اجلزء 3، القسم 5 من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية(، ومصادرة عائدات اجلرمية 
وأدواهتا )يرجى االطالع على املواد 73-70 من القانون اجلنائي النموذجي والفصل 13 من القانون النموذجي 
لإلجراءات اجلنائية(، والتعاون الدويل وتسليم املجرمني )يرجى االطالع على الفصل 14، اجلزءان 1 و2 
من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية(. ويف الدول اخلارجة من الصراعات، حالت مسائل عملية 
ا دون املالحقة القضائية لألشخاص بتهم جرائم املخدرات. فعلى سبيل املثال، إن عدم وجود أدوات  جدًّ
فحص ميدانية، وكذلك عدم وجود خمتربات لفحص املخدرات، جيعالن من الصعب النجاح يف التحقيق 
يف جرائم املخدرات ومالحقتها. وينبغي على املاحنني الدوليني والسلطات الوطنية يف الدول اخلارجة من 

الصراعات اليت تعاجل مشكلة املخدرات واملؤثرات العقلية التفكري يف هذه االحتياجات األساسية.
 إضافة إىل هذه التدابري التشريعية، ختتار بعض الدول تطبيق آلية خاصة ملالحقة جرائم املخدرات، جتعل 
من األسهل حصول القضاة واملدعني العامني على تدريب خاص للتعامل مع هذه القضايا بالغة التعقيد. 
يف أفغانستان مثاًل، أنشئت حماكم ملكافحة املخدرات. لالطالع على مناقشة كاملة هلذه املحاكم، يرجى 
الرجوع إىل: مكافحة اجلرائم اخلطرية يف املجتمعات اخلارجة من الصراعات: دليل لصناع السياسات 
واملمارسني، حررته »كوليت روش« ونشره معهد الواليات املتحدة للسالم. ويف بلدان أخرى، أنشئت 
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»حماكم خمدرات« خاصة. وهذه املحاكم تتعامل مع مشكلة متعاطي املخدرات ممن يرتكبون جرائم أكثر 
من تعاملها مع احتاد جتار املخدرات. إن إجراءات العقوبات التكميلية اليت تستهدف إعادة تأهيل مرتكيب 
جرائم اإلدمان على املخدرات، هي جزء ال يتجزأ من حماكم املخدرات. ومن املراجع املفيدة يف هذا 
الشأن مشروع قانون حمكمة املخدرات النموذجية )ملعاجلة وإعادة تأهيل املجرمني( الذي أعده برنامج 

 .)UNDCP( األمم املتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات
إضافة إىل وضع آلية خاصة ملكافحة جرائم املخدرات، قد يكون من الضروري أيًضا إنشاء وحدة 
خاصة مبكافحة املخدرات كجزء من قوة الشرطة الوطنية. وقد أنشأت الكثري من الدول اخلارجة من 
الصراعات مثل هذه الوحدات للتعامل وحدها مع اجلرائم املتعلقة باملخدرات. وقد نوقشت هذه العملية 
أيًضا يف مكافحة اجلرائم اخلطرية يف املجتمعات اخلارجة من الصراعات. وملعاجلة مشكلة ضبط احلدود، 
قد توجد حاجة أيًضا إلنشاء وحدة شرطة خاصة مبراقبة احلدود. وسوف يتطلب األفراد العاملون يف 
ا ومكثًفا يف جمال التحقيق الفعال يف جرائم املخدرات اخلطرية.  مثل هذه الوحدات اخلاصة تدريًبا خاصًّ

ومن التدابري األخرى ملعاجلة مشاكل املخدرات اخلطرية يف الدول اخلارجة من الصراعات، تطوير 
برامج بديلة للعيش )تشمل برامج لتطوير حماصيل بديلة( واجتثاث زراعة املخدرات )مصحوًبا بربنامج 
إعاشة بديل(. ومن املراجع املفيدة اليت ميكن الرجوع إليها يف هذا الشأن إصدار مكتب األمم املتحدة 

املعين باملخدرات واجلرمية: التنمية البديلة: تقومي موضوعي عاملي، تقرير خالصة هنائية.
إن جرائم املخدرات هي موضوع عدد من املعاهدات الدولية اليت كتبت بني عامي 1961 و1988. 
وتشمل هذه املعاهدات االتفاقية الوحيدة للمخدرات )1961( )املعدلة بالربوتوكول املعدل لالتفاقية الوحيدة 
للمخدرات لعام 1972(، واتفاقية املؤثرات العقلية )1971(، واتفاقية مكافحة االجتار غري املشروع يف 
املخدرات واملؤثرات العقلية )1988(. واتفاقية 1961 معنية بصفة رئيسية بتنظيم إنتاج وتصنيع املواد 
اخلاضعة للرقابة، وهي حتصر استعمال هذه املواد لألغراض الطبية والعلمية. وهذه االتفاقية، اليت تعتمد 
اعتماًدا كاماًل على التعاون الطوعي بني الدول، حتدد نظاًما للرقابة الدولية بقيادة جلنة املخدرات ملجلس 
األمم املتحدة االقتصادي واالجتماعي واهليئة الدولية ملراقبة املخدرات )املادة 5(. وتترك االتفاقية قرار 
تطبيق النظام الذي تنص عليه لتقدير الدول األطراف يف االتفاقية. وتنظم االتفاقية الوحيدة للمخدرات 
املخدرات فقط. وال يوجد أي تعريف للمخدرات يف حد ذاهتا. وبداًل من ذلك، توجد إشارة إىل اجلداول 
املتعقلة  الواردة يف االتفاقية. بإجياز، تنظم االتفاقية فقط املخدرات املشتقة من مواد طبيعية -أي تلك 
باألفيون والقنب والكوكايني- أكثر مما تنظم العقاقري املخدرة التركيبية. ويوجد أدناه نقاش للنص على 
العقوبة الوارد يف االتفاقية )املادة 36( حتت املواد ذات الصلة. وفيما يتعلق باملتطلبات اإلجرائية، تتضمن 

االتفاقية نصوًصا بشأن الضبط واملصادرة )املادة 37(. 
وتوسع االتفاقية اخلاصة باملؤثرات العقلية جمال الرقابة الدولية ليشمل العقاقري املخدرة التركيبية، أو 
مواد املؤثرات العقلية مثل املنشطات اإلمفيتامينية، واملواد املنومة واملهدئات ومواد اهللوسة مثل إل.إس.

دي. )LSD(. وتوجد يف االتفاقية نصوص عديدة إلنشاء نظام شامل ينظم الرقابة على املدرات حتت 
مظلة اهليئة الدولية ملراقبة املخدرات. وفيما يلي مناقشة للنص على العقوبة الوارد يف االتفاقية )املادة 
22(، من حيث عالقته باملواد ذات الصلة. وحتتوي االتفاقية كذلك على نصوص بشأن التعاون الدويل 

)املادة 27( وبشأن التدابري اليت يتعني اختاذها للتصدي إلساءة استعمال املخدرات )املادة 20(. 

التعليق العام
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يتمثل التركيز األساسي يف اتفاقية مكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية يف التوفيق 
بني نطاق جرائم املخدرات وتعريفها، وبني توفري تدابري فعالة للتعاون والتنسيق الدوليني بني السلطات الوطنية 
يف خمتلف الدول، وتوفري وسائل قانونية العتراض االجتار غري املشروع. وتتضمن االتفاقية أيًضا نصوًصا 
بشأن القضاء على النباتات املخدرة )املادة 14(. ومما له أمهيته، أهنا تدخل السالئف يف نطاق االتفاقية. 
والسالئف هي املواد املستخدمة يف حتويل املورفني إىل هريوين ويف التصنيع غري املشروع للمؤثرات العقلية 
االتفاقية  املادة 12(. وتتطرق  باالتفاقية، واليت نوقشت يف  امللحقني  )الواردة يف اجلدولني األول والثاين 
كذلك إىل مواد ومعدات مستخدمة يف تصنيع املواد املخدرة أو املؤثرات العقلية )املادة 13(. وفيما يلي 
أدناه مناقشة للنصوص اخلاصة بالعقوبة يف االتفاقية، من حيث عالقتها باملواد ذات الصلة، باستثناء غسيل 
األموال، الذي يناقش يف التعليق املرافق للمادة 135. ويتعني على الدولة الراغبة يف تطبيق التزاماهتا مبوجب 
االتفاقية الرجوع إىل العديد من النصوص اإلجرائية، كتلك املتعلقة باملصادرة: املادة 3)4()أ( واملادة 5، 
وتسليم املجرمني )املادة 6(، واملساعدة القانونية املتبادلة )املادة 7(، وإحالة الدعي )املادة 8(، والتعاون 

)املادتان 9 و10(، والتسليم املراقب )املادة 11(. 
 وتسعى اجلرائم املبينة أدناه إىل االمتثال لاللتزامات الواردة يف االتفاقيات اخلاصة بإدخال نصوص 
العقوبة يف التشريعات الوطنية. وكما ذكر أعاله، فإن االلتزامات املتعلقة بالقانون اإلجرائي مت حبثها مبزيد 
من التفصيل يف النصوص ذات الصلة من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية. ويف تطبيق االلتزامات 
مبوجب االتفاقيات، يلزم الرجوع إىل القسم اخلاص بإنفاذ القانون يف مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات 

واجلرمية، وإىل برنامج هذا املكتب للتنمية البديلة، وبرناجمه للتقومي العاملي.

املادة 170: االجتار يف املخدرات واملؤثرات العقلية 

املادة: 170-1: تعريف اجلرمية 
1.    يرتكب الشخص جريمة االتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، عندما، بطريقة غير 

مشروعة: 
)أ(    ينتج. 

)ب(  يصنع. 
)ج(   يستخرج.
)د(    يحضر. 

)هـ(   يعرض أو يعرض للبيع. 
)و(    يوزع. 
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)ز(   يبيع. 
)ح(  يسلم بأي وجه كان. 

)ط(  يسمسر. 
 )ي(  يرسل أو يرسل بطريق العبور. 

 )ك(  ينقل. 
 )ل(  يستورد أو يصدر أية مخدرات أو مؤثرات عقلية. 

2.    ألغراض المادة 170: 
)أ(    المخدر يعني أي مادة، طبيعية كانت أو اصطناعية، من المواد المدرجة في الجدول 
      األول والجدول الثاني من االتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961، ومن تلك 
        االتفاقية بصيغتها الُمعدلة ببروتوكول سنة 1972 المعدل لالتفاقية الوحيدة للمخدرات 

       لسنة 1961 أو في القانون المعمول به.
)ب(  والمؤثرات العقلية تعني أي مادة، طبيعية كانت أو اصطناعية، أو أي منتجات طبيعية 
        مدرجة في الجداول األول والثاني والثالث والرابع من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971

        أو في القانون المعمول به. 

التعليق 
الفقرة 1: إن صياغة هذه الفقرة مأخوذة من املادة 3)1()أ()1( من اتفاقية مكافحة االجتار غري املشروع 
يف املخدرات واملؤثرات العقلية. ويرد كثري من أساليب االجتار غري املشروع يف املادة 36 من االتفاقية 
الوحيدة للمخدرات، اليت تتطلب أيًضا تبين الدول تدابري تضمن معاقبة هذه اجلرائم يف التشريعات الوطنية. 
إضافة إىل ذلك، تتطلب االتفاقية جترمي تنظيم االجتار غري املشروع، أو إدارته، أو متويله. وتتناول املادة 172 
أدناه هذه اجلرمية تفصياًل. وتتطلب االتفاقية أيًضا، مبوجب املادة 3)1()ج()3(، مالحقة الشخص الذي 
حيرض غريه علًنا على االجتار غري املشروع أو حيّث غريه على االجتار غري املشروع. عالوة على ذلك، 
وطبًقا للمادة 3)1()ج()4(، خيضع أيًضا للمالحقة اجلنائية أي شخص يشارك يف، أو يتواطأ بـ، أو يتآمر 
الرتكاب جرمية ارتكاب غري مشروع، أو يساعد، أو حيرض، أو يسهل، أو يبدي املشورة الرتكاب هذه 

اجلرمية. وهذه األسس للمسؤولية اجلنائية تشملها املواد 28–32 من القانون اجلنائي النموذجي. 
والنص اخلاص باالختصاص القضائي يف االتفاقية، املادة 4، يقضي بأن تؤكد الدول اختصاصها القضائي 
على االجتار غري املشروع يف املخدرات عندما ترتكب هذه اجلرمية على أراضيها، أو على ظهر مركب 
يرفع علمها، أو على منت طائرة مسجلة مبوجب قوانينها املعمول هبا يف وقت ارتكاب اجلرمية. كما تنص 
املادة على أن يكون للدولة اختصاص قضائي على األشخاص ممن لديهم إقامة عادية يف أراضيها أو ممن 
يكونون من مواطنيها، من بني آخرين. وكل أسس االختصاص القضائي املذكورة للتو واردة يف املادة 4 

املادة 170
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)االختصاص القضائي اإلقليمي( ويف املادة 5 )»االختصاص القضائي خارج احلدود اإلقليمية للدولة«( 
من القانون اجلنائي النموذجي. ويلزم الرجوع إىل هذه املواد والتعليق املرافق هلا. 

الفقرة 2)أ(: ال يوجد ملصطلح خمدر تعريف قائم بذاته، لكنه بداًل من ذلك معرف من حيث عالقته باجلداول 
امللحقة باتفاقية مكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية. ويلزم الرجوع إىل هذه اجلداول. 
للعقاقري.  الطيب  تعتمد على االستخدام  املستخدمة يف االتفاقية  التصنيف  باملالحظة أن طريقة  ومن اجلدير 
ونتيجة لذلك، فإن العقاقري اليت ليس هلا استخدام طيب يتم تصنيفها تلقائيًّا بأهنا خطرة بصفة خاصة. فعلى 
سبيل املثال، يتم تصنيف القنب يف ذات فئة اهلريوين. وبداًل من االعتماد على اجلداول يف تصنيف املخدرات، 
ولغرض التشريعات اجلنائية الوطنية، تضع دول كثرية كشًفا أو جدواًل منفصاًل بالعقاقري املحظورة أو املراقبة. 
األفضل  من  يكون  وقد  املخدرات.  تصنيف  النظر يف طريقة  إعادة  احلكمة  من  يكون  قد  لذلك، 
عدم استخدام اجلداول كأساس لدرجة الطبيعة اخلطرة ملخدر معني. وإذا اختارت دولة أن تفعل ذلك، 
فإهنا قد ترغب يف أن تضيف إىل قائمة املخدرات الواردة يف االتفاقية. ومن هنا عبارة »أو يف القانون 
املعمول به« املستخدمة يف هذه الفقرة. وقد ختتلف العقاقري املراقبة من دولة ألخرى. وعلى سبيل املثال، 
فإن حيازة القنب مشروعة يف بعض الدول، لكنها ليست كذلك يف دول أخرى. وتصنف دول كثرية، 
ليس فقط فئة العقاقري أو املواد املخدرة، بل حتدد أيًضا الكمية اليت يتاجر اجلاين هبا بطريقة غري مشروعة. 
ففي إحدى الدول على سبيل املثال، متيز التشريعات بني »الكمية القابلة للتهريب« و«الكمية التجارية« 

و«الكمية التجارية الكبرية«. 

العقلية تعريف قائم بذاته، لكنه بداًل من ذلك معرف من  الفقرة 2)ب(: ال يوجد ملصطلح املؤثرات 
العقلية.  باتفاقية مكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات  امللحقة  حيث عالقته باجلداول 
ويلزم الرجوع إىل هذه اجلداول. واملعيار املستخدم يف تصنيف املؤثرات العقلية يف اجلداول هو قيمتها 
العالجية، لكن تصنيفها يف اجلوهر يرتبط مبا إذا كانت تنتمي إىل إحدى املجموعات التالية: املهلوسات، 
واإلمفيتامينية، وباربتورات، واملهدئات. وكما هي احلالة مع املخدرات، قد ترغب دولة ما يف إعادة 
تصنيف املؤثرات العقلية أو إضافة مواد أخرى إىل القائمة الواردة يف االتفاقية. ومن هنا عبارة »أو يف 

القانون املعمول به« املستخدمة يف هذه الفقرة.

املادة 170-2: العقوبة
1.      نطاق العقوبة المعمول به في جريمة االتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية هو السجن 

ما بين سنتين إلى عشر سنوات. 
2.      نطاق العقوبة المعمول به في جريمة االتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية هو السجن 
ما بين ثالث سنوات إلى خمس عشرة سنة، إذا كان االتجار غير المشروع بالمخدرات 

والمؤثرات العقلية بكمية كبيرة. 
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التعليق
تشمل  املخدرات  بشأن جرائم  الدول  معظم  الوطنية يف  التشريعات  فإن  أعاله،  ذكر  2: كما  الفقرة 
جداول أو قوائم حتدد كشًفا باملخدرات واملؤثرات العقلية واملواد املحظورة األخرى. وغالًبا ما تصنف 
هذه اجلداول املخدرات يف فئات حسب كميتها. فعلى سبيل املثال، قد مييز جدول بني الكمية املعدة 
النموذجي أي جدول مثل  اجلنائي  القانون  يتضمن  للتهريب. وال  القابلة  الشخصي وتلك  لالستخدام 
اجلدول املوصوف للتو، غري أن الدولة اليت تتبىن تشريعات بشأن جرائم املخدرات تنصح بوضع جدول 
يعتمد كميات املخدرات. ولغرض القانون اجلنائي النموذجي، مت إنشاء نطاقني منفصلني للعقوبة على 
أساس ما إذا كانت املخدرات أو املؤثرات العقلية بكمية كبرية أم ال. وهكذا، عندما يتم االجتار غري 
ا من املخدرات أو املؤثرات العقلية، فإنه جيوز للمحكمة تطبيق احلد األقصى  املشروع بكمية كبرية جدًّ

للعقوبة على شخص مدان هبذه اجلرمية. 

املادة 171: حيازة أو شراء
 خمدرات أو مؤثرات عقلية هبدف االجتار

املادة 171-1: تعريف اجلرمية 
1.     يرتكب الشخص جريمة حيازة أو شراء مخدرات أو مؤثرات عقلية بهدف االتجار عندما 

يحوز أو يشتري مخدرات أو مؤثرات عقلية بغرض االتجار غير المشروع بها. 
2.       ألغراض المادة 171:

)أ(    المخدر له المعنى نفسه كما في المادة 171-1)2()أ(.
)ب(  المؤثرات العقلية لها المعنى نفسه كما في المادة 171-1)2()ب(.

التعليق 
الفقرة 1: إن صياغة هذه الفقرة مأخوذة من املادة 3)1()أ()3( من اتفاقية مكافحة االجتار غري املشروع يف 
املخدرات واملؤثرات العقلية. وهذه اجلرمية واردة أيضا يف املادة 36 من االتفاقية الوحيدة للمخدرات. ويلزم 
الرجوع إىل املادة 170-1)1( من القانون اجلنائي النموذجي للوقوف على تعريف لالجتار غري املشروع 
املشار إليه يف الفقرة 1. والقضايا املتعلقة بأسس املسؤولية اجلنائية واالختصاص القضائي -كما نوقشت 
يف التعليق على املادة 170 أعاله- هلا عالقة أيًضا باملادة 171. ويلزم الرجوع إىل التعليق على املادة 170. 

املادة 170
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الفقرة 2)أ(: يلزم الرجوع إىل التعليق املرافق للمادة 170-1)2()أ(. 

الفقرة 2)ب(: يلزم الرجوع إىل التعليق املرافق للمادة 170-1)2()ب(.

املادة 171-2: العقوبة 
1.     نطاق العقوبة المعمول به في جريمة حيازة أو شراء مخدرات أو مؤثرات عقلية بهدف 

االتجار هو السجن ما بين سنتين إلى عشر سنوات. 
2.      نطاق العقوبة المعمول به في جريمة حيازة أو شراء مخدرات أو مؤثرات عقلية بهدف 
االتجار هو السجن ما بين ثالث سنوات إلى خمس عشرة سنة، إذا حاز الشخص أو 

اشترى كمية كبيرة من المخدرات أو المؤثرات العقلية بهدف االتجار.
 

التعليق
الفقرة 2: يلزم الرجوع إىل التعليق على املادة 2-170. 

املادة 172: تنظيم وإدارة أو متويل
 جتارة املخدرات واملؤثرات العقلية

املادة 172-1: تعريف اجلرمية 
العقلية  المخدرات والمؤثرات  1.     يرتكب الشخص جريمة تنظيم وإدارة أو تمويل تجارة 
عندما ينظم ويدير أو يمول االتجار غير المشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلية 

طبًقا للمادة 1-170)1(. 
2.     ألغراض المادة 172:

)أ(    المخدر له المعنى نفسه كما في المادة 170-1)2()أ(.
)ب(  المؤثرات العقلية له المعنى نفسه كما في المادة 170-1)2()ب(.
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التعليق
الفقرة 1: إن صياغة هذه الفقرة مأخوذة من املادة 3)1()أ()5( من اتفاقية مكافحة االجتار غري املشروع يف 
املخدرات واملؤثرات العقلية. إن القضايا املتعلقة بأسس املسؤولية اجلنائية واالختصاص القضائي -كما نوقشت 
يف التعليق على املادة 170 أعاله- هلا عالقة أيًضا باملادة 172. ويلزم الرجوع إىل التعليق على املادة 170. 

الفقرة 2)أ(: يلزم الرجوع إىل التعليق املرافق للمادة 170-1)2()أ(. 

الفقرة 2)ب(: يلزم الرجوع إىل التعليق املرافق للمادة 170-1)2()ب(.

املادة 172-2: العقوبة 
1.       نطاق العقوبة المعمول به في جريمة تنظيم وإدارة أو تمويل تجارة المخدرات والمؤثرات 

العقلية هو السجن ما بين سنتين إلى عشر سنوات. 
2.     نطاق العقوبة المعمول به في جريمة تنظيم وإدارة أو تمويل تجارة المخدرات والمؤثرات 
العقلية هو السجن ما بين ثالث سنوات إلى خمس عشرة سنة عندما ينظم الشخص ويدير 

أو يمول االتجار غير المشروع بكمية كبيرة من المخدرات أو المؤثرات العقلية. 
  

التعليق
الفقرة 2: يلزم الرجوع إىل التعليق على املادة 2-170.

 

 املادة 173: زراعة خشخاش األفيون
 أو شجرية الكوكا أو نبات القنب 

املادة 173-1: تعريف اجلرمية
 

1.     يرتكب الشخص جريمة زراعة خشخاش األفيون أو شجيرة الكوكا أو نبات القنب عندما 
أو  إنتاج مخدرات  بغرض  القنب  نبات  أو  الكوكا  أو شجيرة  األفيون  يزرع خشخاش 

مؤثرات عقلية أو لالستعمال الشخصي.

املادة 172
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2.     ألغراض المادة 173: 
)أ(     خشخاش األفيون يعني أي ُشجيرة من فصيلة الُخشخاش الُمنوم. 

 )Erythroxylon( شجيرة الكوكا تعني جميع أنواع الشجيرات من جنس إريثروكسيلون     )ب(
        يستخلص منه الكوكايين.

)ج(   نبات القنب يعني أي نبات من جنس القنب. 
)د(    المخدر له المعنى نفسه كما في المادة 170-1)2()أ(.

)هـ(   المؤثرات العقلية لها المعنى نفسه كما في المادة 170-1)2()ب(.
 

التعليق
الفقرة 1: إن صياغة هذه الفقرة مأخوذة من املادتني 3)1()أ()2( و)3()2( من اتفاقية مكافحة االجتار 
غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية. وتستهدف املادة 173 فئتني من األفراد: فئة من يزرعون 
خشخاش األفيون أو شجرية الكوكا أو نبات القنب بغرض إنتاج خمدرات، وفئة من يعملون يف زراعتها 
الستعماهلم الشخصي. وينعكس الفارق بني الفئتني يف نطاق العقوبة املعمول به لكل فئة منهما وفق نص 
املادة 173-2، حيث جيوز فرض عقوبة أعلى على من يزرع خشخاش األفيون أو شجرية الكوكا أو 
نبات القنب بغرض إنتاج خمدرات )بل وفرض عقوبة أشد عند زراعة كميات كبرية من هذه النباتات(، 

أكثر من العقوبة املفروضة على من يزرع هذه النباتات لالستعمال الشخصي.
والقضايا اخلاصة بأسس املسؤولية اجلنائية واالختصاص القضائي -كما نوقشت يف التعليق على املادة 

170 أعاله- هلا عالقة أيًضا باملادة 173. ويلزم الرجوع إىل التعليق على املادة 173. 

الفقرة 2)أ(: إن تعريف خشخاش األفيون مأخوذ من املادة 1)ف( من االتفاقية الوحيدة للمخدرات 
)وبروتوكول عام 1972 املعدل لالتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961(.

للمخدرات  الوحيدة  االتفاقية  من  1)هـ(  املادة  من  مأخوذ  الكوكا  تعريف شجرية  إن  الفقرة 2)ب(: 
)وبروتوكول عام 1972 املعدل لالتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961(.

الفقرة 2)ج(: إن تعريف نبات القنب مأخوذ من املادة 1)ج( من االتفاقية الوحيدة للمخدرات )وبروتوكول 
عام 1972 املعدل لالتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961(.

الفقرة 2)د(: يلزم الرجوع إىل التعليق املرافق للمادة 170-1)2()أ(.

الفقرة 2)ه�(: يلزم الرجوع إىل التعليق املرافق للمادة 170-1)2()ب(.
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املادة 173-2: العقوبة 
1.     نطاق العقوبة المعمول به في جريمة زراعة خشخاش األفيون أو شجيرة الكوكا أو نبات 

القنب بغرض االستعمال الشخصي هو السجن ما بين سنة واحدة إلى خمس سنوات.
2.     يجوز للمحكمة فرض غرامة -كعقوبة أصلية- على الشخص المدان بزراعة خشخاش 

األفيون أو شجيرة الكوكا أو نبات القنب بغرض االستعمال الشخصي.
3.      نطاق العقوبة المعمول به في جريمة زراعة خشخاش األفيون أو شجيرة الكوكا أو نبات 

القنب بغرض إنتاج مخدرات هو السجن ما بين سنتين إلى عشر سنوات. 
4.     نطاق العقوبة المعمول به في جريمة زراعة خشخاش األفيون أو شجيرة الكوكا أو نبات 
القنب بغرض إنتاج المخدرات هو السجن ما بين ثالث سنوات إلى خمس عشرة سنة، 
عندما يزرع الشخص كمية كبيرة من خشخاش األفيون أو شجيرة الكوكا أو نبات القنب.

 
التعليق

الفقرة 2: كما ذكر أعاله، تتعامل املادة 173 مع األشخاص الذين يزرعون خشخاش األفيون أو شجرية 
الكوكا أو نبات القنب الستعماهلم الشخصي أو ألغراض اإلنتاج. ونتيجة لذلك، كان من الضروري وضع 
نطاقني متميزين للعقوبة، يتم تطبيق نطاق العقوبة األشد منهما على الشخص املنخرط يف الزراعة بغرض 
إنتاج خمدرات ومؤثرات عقلية، وتطبيق نطاق العقوبة األخف على من يزرعون لالستعمال الشخصي. 

الفقرة 4: تتناول الفقرة 4 مبزيد من التفصيل نطاق العقوبة املعمول به لألشخاص الذين يزرعون خشخاش 
األفيون أو شجرية الكوكا أو نبات القنب بغرض إنتاج املخدرات أو املؤثرات العقلية، ونطاق العقوبة 
املعمول به ملن يزرعون كميات كبرية من خشخاش األفيون أو شجرية الكوكا أو نبات القنب. وكما 
نوقش سابًقا، فإن تشريعات معظم الدول بشأن جرائم املخدرات تشمل جداول أو قوائم حتدد كشًفا 
باملخدرات واملؤثرات العقلية واملواد األخرى املحظورة )مثل خشخاش األفيون أو شجرية الكوكا ونبات 
القنب(. وغالًبا ما متيز هذه اجلداول بني الكميات املختلفة للمواد املعنية وتوضح -على سبيل املثال- كمية 
كل منها اليت متثل كمية تعترب لالستعمال الشخصي أو كمية لالجتار غري املشروع أو تعد كمية كبرية. وال 
يتضمن القانون اجلنائي النموذجي جدواًل مثل اجلدول املوصوف للتو، لكن الدولة اليت تطبق تشريعات 
اجلنائي  القانون  وألغراض  الكميات.  على  ينص  كهذا  جدول  بوضع  تنصح  املخدرات  جرائم  بشأن 
النموذجي، مت النص على نطاقني منفصلني للعقوبة على أساس ما إذا كانت كمية خشخاش األفيون أو 
ا من  شجرية الكوكا أو نبات القنب كمية كبرية أم ال. وهبذه الطريقة، فإنه عند زراعة كمية كبرية جدًّ
خشخاش األفيون أو شجرية الكوكا أو نبات القنب، جيوز للمحكمة تطبيق احلد األقصى للعقوبة على 

الشخص املدان هبذه اجلرمية.

املادة 173
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املادة 174: تصنيع أو نقل أو توزيع السالئف 

املادة 174-1: تعريف اجلرمية
1.     يرتكب الشخص جريمة تصنيع أو نقل أو توزيع السالئف عندما يقوم بتصنيع أو نقل أو 
توزيع السالئف مع العلم بأنها ستستخدم في أو من أجل زراعة أو إنتاج أو صنع المخدرات 

أو المؤثرات العقلية بشكل غير مشروع.
2.     ألغراض المادة 174، تعني مادة سلف أي مادة يكثر استخدامها في تصنيع المخدرات 
والمدرجة في الجدولين األول والثاني من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير 

المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية )1988( أو في القانون المعمول به. 
 

التعليق
الفقرة 1: إن صياغة هذه الفقرة مأخوذة من املادة 3)1()أ()4( من اتفاقية مكافحة االجتار غري املشروع 
يف املخدرات واملؤثرات العقلية، مع أن مصطلح مادة سلف مل يرد يف نص االتفاقية. وكما ذكر أعاله، 
فإن أي مادة سلف هي مادة تستخدم يف حتويل املورفني إىل هريوين ويف التصنيع غري املشروع للمؤثرات 
العقلية )املواد املبينة يف اجلدولني 1 و2 امللحقني باالتفاقية واليت نوقشت يف املادة 12(. والقضايا اليت تتعلق 
بأسس املسؤولية اجلنائية واالختصاص القضائي -كما نوقشت يف التعليق على املادة 170 أعاله- هلا عالقة 

أيًضا باملادة 174. ويلزم الرجوع إىل التعليق على املادة 170.
 

الفقرة 2: مل يستخدم مصطلح مادة سلف يف االتفاقية. وبداًل منه تستخدم االتفاقية عبارة »املواد املدرجة 
يف اجلدولني األول والثاين«. ويلزم الرجوع إىل اجلدولني امللحقني باتفاقية مكافحة االجتار غري املشروع 
يف املخدرات واملؤثرات العقلية. وقد ترغب إحدى الدول يف أن تضيف إىل قائمة السالئف. ومن هنا 

عبارة »أو يف القانون املعمول به« املستخدمة يف هذه الفقرة.
 

املادة 174-2: العقوبة 
1.     نطاق العقوبة المعمول به في جريمة تصنيع أو نقل أو توزيع السالئف هو السجن ما بين 

سنتين إلى عشر سنوات. 
2.     نطاق العقوبة المعمول به في جريمة تصنيع أو نقل أو توزيع السالئف هو السجن ما بين 
ثالث سنوات إلى خمس عشرة سنة عندما يصنع الشخص أو ينقل أو يوزع كمية كبيرة 

من المواد األصلية. 
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التعليق
يلزم الرجوع إىل التعليق على املادة 173)2()4( اليت تناقش مصطلح الكمية الكبرية يف إطار جرائم املخدرات. 

املادة 175: تصنيع أو نقل أو توزيع معدات 
أو مواد الستخدامها يف زراعة أو إنتاج أو ُصنع 

املخدرات أو املؤثرات العقلية بشكل غري مشروع 

املادة 175-1: تعريف اجلرمية
1.      يرتكب الشخص جريمة تصنيع أو نقل أو توزيع معدات أو مواد الستخدامها في زراعة 
أو إنتاج أو ُصنع المخدرات أو المؤثرات العقلية بشكل غير مشروع عندما يقوم بتصنيع 
أو نقل أو توزيع المعدات أو المواد مع العلم بأنها ستستخدم في أو من أجل زراعة أو 

إنتاج أو ُصنع المخدرات أو المؤثرات العقلية بشكل غير مشروع. 
2.      ألغراض المادة 175: 

)أ(     مخدر له المعنى نفسه كما في المادة 170-1)2()أ(.
)ب(   المؤثرات العقلية لها المعنى نفسه كما في المادة 170-1)2()ب(.

التعليق
الفقرة 1: إن صياغة هذه الفقرة مأخوذة من املادة 3)1()أ()4( من اتفاقية مكافحة االجتار غري املشروع 
يف املخدرات واملؤثرات العقلية. وال تتضمن االتفاقية تعريًفا ملصطلحي املعدات واملواد. والقضايا اخلاصة 
بأسس املسؤولية اجلنائية واالختصاص القضائي -كما نوقشت يف التعليق على املادة 170 أعاله- هلا عالقة 

أيًضا باملادة 170. ويلزم الرجوع إىل التعليق على املادة 170. 

الفقرة 2)أ(: يلزم الرجوع إىل التعليق املرافق للمادة 170-1)2()أ(. 

الفقرة 2)ب(: يلزم الرجوع إىل التعليق املرافق للمادة 170-1)2()ب(.

املادة 174
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املادة 175-2: العقوبة
نطاق العقوبة المعمول به في جريمة تصنيع أو نقل أو توزيع معدات أو مواد الستخدامها في 
زراعة أو إنتاج أو ُصنع المخدرات أو المؤثرات العقلية بشكل غير مشروع هو السجن ما بين 

سنتين إلى عشر سنوات. 

املادة 176: حيازة أو شراء خمدرات
 أو مؤثرات عقلية لالستعمال الشخصي

املادة 176-1: تعريف اجلرمية
1.       يرتكب الشخص جريمة حيازة أو شراء مخدرات أو مؤثرات عقلية لالستعمال الشخصي 

عندما يحوز أو يشتري مخدرات أو مؤثرات عقلية لالستعمال الشخصي. 
2.      ألغراض المادة 176: 

)أ(    مخدر له المعنى نفسه كما في المادة 170-1)2()أ(.
)ب(  المؤثرات العقلية لها المعنى نفسه كما في المادة 170-1)2()ب(.

التعليق
الفقرة 1: إن املادة 3)2( من اتفاقية مكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية 
)1988( تتطلب أن تقوم الدول األطراف يف االتفاقية بتجرمي حيازة وشراء املخدرات واملؤثرات العقلية 
لالستعمال الشخصي. وهذا املطلب يتعارض مع املادة 171 من القانون اجلنائي النموذجي اليت جترم 
حيازة وشراء املخدرات واملؤثرات العقلية لغرض االجتار غري املشروع. فالقانون اجلنائي النموذجي 
يتعامل بقسوة أشد مع األشخاص الذين حيوزون أو يشترون املخدرات أو املؤثرات العقلية بغرض 
االجتار غري املشروع عندما يتعلق األمر بالعقوبات- يرجى االطالع على املادة 171-2)2(. ويف 
العادة، تشمل التشريعات الوطنية بشأن جرائم املخدرات جدواًل أو قائمة حتدد كميات املخدرات 
واملؤثرات العقلية اليت ميكن منطقيًّا اعتبارها لالستعمال الشخصي. ويتم حتديد النقطة الفاصلة اليت 
متيز كميات املخدرات واملؤثرات العقلية اليت تعد بأهنا »قابلة لالجتار غري املشروع«. فلو اشترى أو 
حاز شخص خمدرات ومؤثرات عقلية بكمية تعادل الكمية اليت حتددها التشريعات الوطنية ككمية 
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قابلة لالجتار املشروع، يعد الشخص بأنه اشترى أو حاز هذه الكمية بغرض االجتار غري املشروع. 
ويتم التعامل مع هذا الشخص مبوجب املادة 171 الواردة أعاله، بداًل من املادة موضوع هذا النقاش. 
وقد فكر واضعو القانون اجلنائي النموذجي يف البداية يف وضع جدول حيدد بدقة كمية كل خمدر 
ومؤثر عقلي اليت تعد لالستعمال الشخصي أو لالجتار غري املشروع. لكن بداًل من ذلك، تقرر أن 
هذه اخلطوة جيب أن يترك اختاذها للدولة اخلارجة من الصراع عندما تطبق تشريعات بشأن جرائم 

املخدرات، يف ضوء املخدرات واملؤثرات العقلية املحظورة مبوجب قوانينها ويف إطار بالدها. 
ومسألة جترمي أو عدم جترمي حيازة كل أنواع وكميات املخدرات واملؤثرات العقلية لالستعمال 
ا. وهي مسألة فيها اختالف كبري يف الرأي بشأهنا بني الدول.  الشخصي هي مسألة حساسة جدًّ
وقد أيد كثري من اخلرباء الذين مت التشاور معهم كجزء من عملية تدقيق القانون اجلنائي النموذجي 
وبعكس  العقلية.  واملؤثرات  املخدرات  من  نوع  أو  أي كمية  بشأن حيازة  ا  نصًّ القانون  تضمني 
هؤالء، عارض آخرون تضمني القانون أي نص كهذا بصفة عامة وخاصة، بالنسبة للدول اخلارجة 
من الصراعات. وجادلت املجموعة الثانية بأنه يف ضوء كل مشاكل اجلرمية اليت حباجة إىل اهتمام 
يف الدول اخلارجة من الصراعات، كان من األفضل عدم تضمني القانون اجلنائي النموذجي جرمية 
حيازة كل كميات وأنواع املخدرات واملؤثرات العقلية لالستعمال الشخصي. وبداًل من ذلك، 
املتعلقة باالجتار غري  النموذجي على جرائم املخدرات األخطر  القانون اجلنائي  اقترحوا أن يركز 
املشروع باملخدرات، اليت ترتكبها عادة عصابات اجلرمية املنظمة. وهبذه الطريقة، لن تستخدم موارد 
قوة الشرطة ونظام العدالة اجلنائية الوطنيني يف جرائم خمدرات ثانوية، بل توجه حنو مكافحة موردي 
املخدرات وجتارها. ويف هذا السياق جتدر اإلشارة إىل أن هناك دعًما دوليًّا لرفع الصبغة اإلجرامية 
عن أنواع معينة من العقاقري واستبدال سياسة التجرمي باستراتيجيات أخرى تتناول األسباب اجلذرية 

إلساءة استعمال املخدرات. 
ويف بعض الدول اليت تالحق األشخاص بتهمة حيازة املخدرات واملؤثرات العقلية لالستعمال 
الشخصي، مت إنشاء حماكم خمدرات خاصة تتعامل فقط مع متعاطي املخدرات. وجيب عدم اخللط 
اليت  اجلرائم  مع  للتعامل  املنشأة  املخدرات  حماكم  وبني  املخدرات،  حماكم  من  األنواع  هذه  بني 
يرتكبها جتار املخدرات وموردوها، واليت أنشئت يف الدول اخلارجة من الصراعات، حيث تنتشر 
على نطاق واسع جرائم من النوع األخطر. وقد أظهرت األحباث يف حماكم املخدرات اليت تتعامل 
مع مستخدمي املخدرات لالستعمال الشخصي أهنا تعمل بنجاح كبري يف معاجلة مشكلة إساءة 
استعمال املخدرات. فبداًل من احلصول على عقوبة بالسجن، خيضع الشخص املدان حبيازة أو شراء 
خمدرات لالستعمال الشخصي لربنامج عالج من اإلدمان على املخدرات بأمر املحكمة. وبغض 
النظر عما إذا كانت الدولة اخلارجة من الصراع ترغب أو ال ترغب يف تطبيق نص قانوين بشأن 
حيازة خمدرات أو مؤثرات عقلية لالستعمال الشخصي، فإن هذا يف الواقع شأن من شؤون السياسة 
الوطنية، وجيب أن تقرره الدولة عندما تنظر يف خمتلف اجلرائم اليت هلا عالقة باملخدرات اليت ترغب 
يف إضافتها إىل تشريعاهتا الوطنية. وقد ترغب الدولة أيًضا يف النظر يف تبين نصوص قانونية بشأن 
املحاكم اخلاصة باملخدرات للتعامل مع أولئك الذين يتعرضون للمالحقة القضائية جراء حيازهتم 

ملخدرات أو مؤثرات عقلية. 

املادة 176
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الفقرة 2)أ(: يلزم الرجوع إىل التعليق املرافق للمادة 170-1)2()أ(. 
الفقرة 2)ب(: يلزم الرجوع إىل التعليق املرافق للمادة 170-1)2()ب(.

 

املادة 176-2: العقوبة
لالستعمال  مؤثرات عقلية  أو  أو شراء مخدرات  به في جريمة حيازة  المعمول  العقوبة  نطاق 

الشخصي هو السجن ما بين سنة واحدة إلى خمس سنوات. 
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القسم 15: جرائم االنتخابات 

التعليق العام 
يف معظم الدول اخلارجة من الصراعات، ال سيما تلك الناشئة عن صراع مسلح داخلي، يتضمن أي اتفاق 
للسالم عادة بنوًدا بشأن وضع ترتيبات حكم انتقالية، وكذلك بنوًدا بشأن توقيت وطريقة إجراء انتخابات 
وقانون  لالنتخابات.  قانون  صياغة  منها  األنشطة،  من  وفرة  لالنتخابات  التحضري  ويشمل  ونزيهة.  حرة 
االنتخابات قد يشمل تفاصيل بشأن توقيت عملية االقتراع، وأهلية الناخبني واملرشحني، واملمارسات املقبولة 
يف احلمالت االنتخابية.. إخل. ويف بعض الدول، قد يتضمن قانون االنتخاب نفسه جرائم. ويف دول أخرى، 
ترد هذه اجلرائم يف القانون اجلنائي. ويضم القانون اجلنائي النموذجي عدًدا من اجلرائم املتعلقة باالنتخابات 
تركز على التدخل يف حق املواطن يف االقتراع )مبا يف ذلك احلق يف االقتراع السري(، وإساءة استعمال 
احلق يف االقتراع، والتدخل يف نزاهة عملية االنتخاب، والتدخل يف املرشحني لالنتخابات. إن جرميتني، 
ومها اجلرميتان املنصوص عليهما يف املادة 177 )»منع ممارسة احلق يف االنتخاب«(، ويف املادة 182 )»تزوير 
االنتخابات«(، تستهدفان حتديًدا املسؤولني عن االنتخابات، يف حني تستهدف بقية اجلرائم املواطنني مجيعهم.

املادة 177: منع ممارسة حق االنتخاب

املادة 177-1: تعريف اجلرمية
يرتكب الشخص جريمة منع ممارسة الحق في االنتخاب عندما: 

)أ(     في ممارسة الواجبات الموكلة له المتعلقة باالنتخابات.
)ب(   وبقصد منع شخص آخر من ممارسة حقه في االنتخاب:

        )1(   يفشل في تسجيل هذا الشخص في قائمة سجل الناخبين.
        )2(  يزيل هذا الشخص من قائمة سجل الناخبين.

        )3(  أو يمنع، بطريقة أخرى، شخًصا من ممارسة حقه في االنتخاب.
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املادة 177-2: العقوبة 
1.      نطاق العقوبة المعمول به في جريمة منع ممارسة حق االنتخاب هو السجن ما بين سنة 

واحدة إلى خمس سنوات. 
 2.    يجوز للمحكمة فرض غرامة -كعقوبة أصلية- على الشخص المدان بمنع ممارسة حق 

االنتخاب. 

املادة 178: انتهاك حرية قرار الناخبني

املادة 178-1: تعريف العقوبة
يرتكب الشخص جريمة انتهاك حرية قرار الناخبين عندما:

)أ(    خالل االنتخابات أو التصويت باإلقالة أو استفتاء.
)ب(  يجبر شخًصا آخر على: 

       )1(  االنتخاب.
       )2(  عدم االنتخاب.

       )3(  اإلدالء بصوت باطل.أو
       )4(  االقتراع لصالح أو ضد اقتراح أو شخص معين.

)ج(   عن طريق القوة أو التهديد الخطير أو الفساد أو الخداع أو بأي طريقة أخرى غير  
       مشروعة.

التعليق
التصويت باإلقالة هو اقتراع لعزل موظف منتخب بسبب ضعف األداء أو خمالفة القانون، وهو موضوع 

ستتم معاجلته يف قانون االنتخاب ذي الصلة. 
مصطلح الفساد مشار إليه يف املادة 178-1 )ج(. للحصول على وصف ألركان األفعال اجلنائية اليت 

يشملها الفساد، يلزم الرجوع إىل املادة 138 )»الفساد الذي يتورط فيه موظف عمومي«(.
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املادة 178-2: العقوبة 
1.       نطاق العقوبة المعمول به في جريمة انتهاك حرية قرار الناخبين هو السجن من سنة واحدة 

إلى خمس سنوات. 
2.      يجوز للمحكمة فرض غرامة -كعقوبة أصلية- على الشخص المدان بانتهاك حرية قرار 

الناخبين.

املادة 179: إساءة استخدام حق االنتخاب

املادة 179-1: تعريف اجلرمية
يرتكب الشخص جريمة إساءة استخدام حق االنتخاب عندما يقوم أثناء انتخابات أو التصويت 

باإلقالة أو استفتاء: 
       )أ(    يصوت باسم شخص آخر.

       )ب(  أو يصوت مرة أخرى مع أنه كان قد أدلى بصوته فعاًل.

التعليق
التصويت باإلقالة هو اقتراع لعزل موظف منتخب بسبب ضعف األداء أو خمالفة القانون، وهو موضوع 

ستتم معاجلته يف قانون االنتخاب ذي الصلة. 
املادة 138  إىل  الرجوع  يلزم  الفساد،  اليت يشملها  اجلنائية  األفعال  للحصول على وصف ألركان 

)»الفساد الذي تورط فيه موظف عمومي«(.

املادة 179-2: العقوبة
1.      نطاق العقوبة المعمول به في جريمة إساءة استخدام حق االنتخاب هو السجن ما بين

       سنة واحدة إلى خمس سنوات. 
2.      يجوز للمحكمة فرض غرامة -كعقوبة أصلية- على الشخص المدان بإساءة استخدام

       حق االنتخاب.

املادة 178
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املادة 180: انتهاك سرية االنتخاب

املادة 180-1: تعريف اجلرمية
يرتكب الشخص جريمة انتهاك سرية االنتخاب عندما يقوم: 

)أ(    عن طريق استخدام القوة أو التهديد الخطير أو الفساد أو الخداع أو بأي طريقة 
       أخرى غير مشروعة.

)ب(  بمطالبة شخص آخر بالكشف عن كيفية إدالئه بصوته.

التعليق
مصطلح الفساد مشار إليه يف املادة 180-1)أ(. للحصول على وصف ألركان األفعال اجلنائية اليت يشملها 

الفساد، يلزم الرجوع إىل املادة 138 )»الفساد الذي يتورط فيه موظف عمومي«(.

املادة 180-2: العقوبة
1.       نطاق العقوبة المعمول به في جريمة انتهاك سرية االنتخاب هو السجن ما بين سنة واحدة 

إلى خمس سنوات. 
2.       يجوز للمحكمة فرض غرامة -كعقوبة أصلية- على الشخص المدان بانتهاك سرية االنتخاب.

املادة 181: شراء األصوات وبيعها

املادة 181-1: تعريف اجلرمية
1.      يرتكب الشخص جريمة شراء األصوات عندما: 

)أ(   يعد أو يعرض أو يعطي شخًصا ما، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة   
      لشخص ما أو طرف ثالث أو كيان.

اجلزء اخلاص، القسم  15     
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)ب(  من أجل أن يقوم هذا الشخص بـ:
     )1(  االنتخاب.

     )2(  االمتناع عن االنتخاب. 
     )3(  اإلدالء بصوت باطل. 

     )4(  أو اإلدالء بصوته لصالح أو ضد شخص أو مقترح معين. 
2.     يرتكب الشخص جريمة بيع األصوات عندما: 

)أ(    يلتمس أو يقبل، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة لنفسه أو طرف 
       ثالث أو لكيان.

)ب(  مقابل أن يقوم هذا الشخص بـ:
     )1(  االنتخاب.

     )2(  االمتناع عن االنتخاب.
     )3(  اإلدالء بصوت باطل. 

     )4(  أو اإلدالء بصوته لصالح أو ضد شخص أو مقترح معين.
 

املادة 181-2: العقوبة
1.       نطاق العقوبة المعمول به في جريمة شراء أو بيع األصوات هو السجن ما بين سنة واحدة 

إلى خمس سنوات. 
2.      يجوز للمحكمة فرض غرامة -كعقوبة أصلية- على الشخص المدان بشراء األصوات 

أو بيعها.
 

املادة 182: تزوير االنتخابات 
 

املادة 182-1: تعريف اجلرمية
 

يرتكب الشخص جريمة تزوير االنتخابات عندما: 
       )أ(  يضيف أو يطرح أو يحذف أصواًتا.
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)ب(  ينشر نتائج انتخابات ال تتطابق مع النتائج الفعلية لالنتخابات. 
)ج(  أو يزور، بأي طريقة أخرى، نتائج انتخابات. 

املادة 182-2: العقوبة
نطاق العقوبة المعمول به في جريمة تزوير االنتخابات هو السجن ما بين سنتين إلى عشر سنوات. 

املادة 183: هتديد مرشح انتخايب
 

املادة 183-1: تعريف اجلرمية
يرتكب الشخص جريمة تهديد مرشح انتخابي عندما:

 )أ(    يهدد أو يرتكب أي عمل آخر غير قانوني ضد أي مرشح في االنتخابات.  

)ب(  بقصد إجباره على سحب ترشيحه أو منعه من ممارسة أي نشاط يجيزه القانون 
       خالل حملة انتخابية.

  

املادة 183-2: العقوبة
نطاق العقوبة المعمول به في جريمة تهديد مرشح انتخابي هو السجن ما بين سنتين إلى عشر 

سنوات. 
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القسم 16: اجلرائم اإللكترونية 

التعليق العام 
اجلرائم  بشأن  جديدة  تشريعات  إدخال  إىل  سبيله  يف  هو  أو  أدخل  قد  الدول  من  متزايد  عدد  هناك 
اإللكترونية. ففي بعض الدول اخلارجة من الصراعات، مرت اجلرائم اإللكترونية دون عقاب بسبب عدم 

وجود نصوص قانونية موضوعية جترم هذا السلوك.
يف عام 2001، اعتمد جملس أوروبا االتفاقية بشأن اجلرائم اإللكترونية، اليت استهدفت ردع »األعمال 
امُلوجهة ضد سرية وسالمة وإتاحة ُنظم احلاسوب، والشبكات، وبيانات احلاسوب، وكذلك ضد إساءة 
استخدام مثل هذه النظم، والشبكات والبيانات« )الديباجة(. وكانت التكنولوجيا املتطورة على حنو متزايد 
قد جلبت معها عقواًل إجرامية متطورة على حنو متزايد استخدمت احلاسوب وشبكاته وبياناته لغايات غري 
مشروعة. وملكافحة مثل هذا السلوك، تتطلب االتفاقية من الدول األطراف فيها جترمي أشكال معينة من 
السلوك وإدخال تدابري إجرائية للتحقيق يف اجلرائم اإللكترونية يف تشريعاهتا الوطنية )الفصل 2، الباب 2، 
»القانون اإلجرائي«(، وإدخال نصوص قانونية بشأن التعاون الدويل يف التحقيق يف اجلرائم اإللكترونية 

ومالحقتها قضائيًّا )الفصل 3، »التعاون الدويل«(.
تتضمن االتفاقية بشأن اجلرائم اإللكترونية تسع جرائم يف أربع فئات خمتلفة: )1( اجلرائم اليت متس 
خصوصية وجتانس وتوافر بيانات احلاسوب ونظمه. )2( اجلرائم املتعلقة باحلاسوب )على سبيل املثال، 
جرمية التزوير، وجرمية النصب املتعلقة باحلاسوب(. )3( اجلرائم املتعلقة باملحتوى )على سبيل املثال، جرمية 
النشر واحلقوق  استغالل األطفال يف املواد اإلباحية(. )4( اجلرائم املتعلقة باالنتهاكات اخلاصة حبقوق 
ذات الصلة. إن خلق لغة مشتركة للجرائم اإللكترونية يستهدف »وضع معيار حد أدىن مشترك« )التقرير 
التوضيحي لالتفاقية بشأن اجلرائم اإللكترونية، الفقرة 33(. ويضم القسم 16 من القانون اجلنائي النموذجي 
جرائم الفئة األوىل، وهي حتديًدا الدخول غري املشروع، واالعتراض غري املشروع، والتدخل يف البيانات، 
والتدخل غري املشروع يف النظم، وإساءة استخدام األجهزة. ويضم القسم 5 من اجلزء اخلاص من القانون 
اجلنائي النموذجي بشأن اجلرائم ضد األطفال، وبالتحديد يف املادة 117 )»استغالل األطفال يف املواد 

اإلباحية«( واملادة 118 )»حيازة املواد اإلباحية املتعلقة باألطفال«(، جرائم الفئة الثالثة.
وينبغي توجيه اهتمام خاص بالتقرير التوضيحي لالتفاقية للحصول على وصف لألسباب الوجيهة 
لتضمني اجلرائم اإللكترونية يف التشريعات اجلنائية الوطنية ولالطالع على مناقشة حول مضموهنا املوضوعي. 
وألن التقرير يتطرق إىل تفاصيل بشأن كل جرمية على حدة من اجلرائم املبينة يف القسم 16، فإن القانون 
اجلنائي النموذجي يستخدم كمرجع األجزاء ذات الصلة من التقرير بداًل من النص على نسخة حرفية 
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ملضموهنا. وعندما ختطط دولة إلدخال تشريعات بشأن اجلرائم اإللكترونية، ينبغي عليها أن تأخذ يف 
احلسبان التعقيدات اليت يشملها تدريب األفراد العاملني على إجراء حتقيقات يف هذه اجلرائم، وكذلك 
التعقيد الكامن يف التحقيق الفعلي يف هذه اجلرائم. وكال النشاطني )التدريب على التحقيق والتحقيق 
ا، وسوف يتطلبان التزاًما اساسيًّا بتوفري األفراد العاملني واملال واملواد  الفعلي( حباجة إىل موارد كبرية جدًّ

واملعدات إىل جانب خطة شاملة للتدريب.
      كما تتطلب املواد 14-21 من االتفاقية بشأن اجلرائم اإللكترونية من الدول تضمني عدد من األدوات 
للمساعدة يف التحقيق يف هذه اجلرائم اإللكترونية. وبعض هذه األدوات قد مت دجمها يف القانون النموذجي 

لإلجراءات اجلنائية. ويلزم الرجوع إىل الفصل 8، اجلزء 3، القسمني 4 و5، والتعليقات املرافقة هلا.
لالطالع على خلفية شاملة للجرائم املتعلقة باحلاسوب ومناقشة هلا واالطالع على املبادرات الوطنية 
والدولية للتصدي هلا، يرجى الرجوع إىل ورقة املعلومات األساسية لورشة العمل 6: »تدابري مكافحة 
اجلرائم احلاسوبية« املعدة ملؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية. وقد يكون من 
املفيد كذلك الرجوع إىل مركز أحباث جرائم احلاسوب وهو منظمة غري حكومية وغري رحبية تأسست 
إلجراء أحباث حول املشاكل القانونية واجلنائية وعلم اإلجرام املتعلقة باجلرائم اإللكترونية بغرض تقدمي 

مساعدة علمية ومنهجية للدول اليت تتصدى للجرائم اإللكترونية. 

املادة 184: الدخول غري
 املشروع لنظام احلاسوب 

املادة 184-1: تعريف اجلرمية
1.     يرتكب الشخص جرمية الدخول غري املشروع لنظام احلاسوب عندما يدخل على كامل أو على 

        جزء من نظام حاسوب دون وجه حق. 
2.     ألغراض املادة 184، نظام احلاسوب يعين أي جهاز أو جمموعة من األجهزة املتصلة بعضها ببعض 
        أو املتعلقة بعضها ببعض ويقوم واحد منها أو أكثر، تبًعا لربنامج ما، بعمل معاجلة آلية للبيانات. 

التعليق 
الفقرة 1: إن صياغة هذه الفقرة تأيت من املادة 2 من االتفاقية بشأن اجلرائم اإللكترونية. للحصول على 
التقرير  من  الفقرات 44–50  إىل  الرجوع  يلزم  احلاسوب،  لنظام  املشروع  الدخول غري  مناقشة جرمية 

التوضيحي لالتفاقية. وتناقش الفقرة 38 معىن دون وجه حق. 

التعليق العام
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الفقرة 2: إن صياغة هذه الفقرة تأيت من املادة 1)أ( من االتفاقية بشأن اجلرائم اإللكترونية. للحصول 
على مناقشة ملصطلح نظام احلاسوب، يلزم الرجوع إىل الفقرتني 23–24 من التقرير التوضيحي لالتفاقية 

بشأن اجلرائم اإللكترونية. 

املادة 184-2: العقوبة
نطاق العقوبة المعمول به في جريمة الدخول غير المشروع لنظام الحاسوب هو السجن ما بين 

سنتين إلى عشر سنوات. 

املادة 185: االعتراض
 غري املشروع لبيانات احلاسوب 

املادة 185-1: تعريف اجلرمية
1.     يرتكب الشخص جريمة االعتراض غير المشروع لبيانات الحاسوب اآللي عندما: 

)أ(   دون وجه حق.

)ب( وبوسائل تقنية.
)ج(  يعترض إرسال غير عمومي لبيانات حاسوب إلى أو من أو خالل نظام الحاسوب، بما 
في ذلك ما ينبعث من نظام الحاسوب من موجات كهرومغناطيسية تحمل هذه البيانات.

2.    ألغراض المادة 185: 
)أ(   نظام الحاسوب له المعنى نفسه كما في المادة 1-184)2(.

)ب( بيانات الحاسوب تعني أية عمليات عرض للحقائق أو المعلومات أو المفاهيم في 
      قالب مناسب لعملية معالجة داخل نظام الحاسوب، بما في ذلك برنامج مناسب 

      لجعل نظام الحاسوب يؤدي وظائف.

التعليق 
الفقرة 1: إن صياغة هذه الفقرة تأيت من املادة 3 من اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرائم اإللكترونية. 
لالطالع على مناقشة جرمية االعتراض غري املشروع لبيانات احلاسوب، يرجى الرجوع إىل الفقرات 

املادة 184
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51– 59 من التقرير التوضيحي لالتفاقية بشأن اجلرائم اإللكترونية. وتناقش الفقرة 38 معىن دون 
وجه حق. 

الفقرة 2)أ(: إن صياغة هذه الفقرة تأيت من املادة 1)أ( من االتفاقية بشأن اجلرائم اإللكترونية. لالطالع 
على مناقشة ملصطلح نظام احلاسوب، يلزم الرجوع إىل الفقرتني 23– 24 من التقرير التوضيحي لالتفاقية 

بشأن اجلرائم اإللكترونية. 

الفقرة 2)ب(: إن صياغة هذه الفقرة تأيت من املادة 1)ب( من االتفاقية بشأن اجلرائم اإللكترونية. لالطالع 
على مناقشة ملصطلح بيانات احلاسوب، يلزم الرجوع إىل الفقرة 25 من التقرير التوضيحي لالتفاقية بشأن 

اجلرائم اإللكترونية.

املادة 185-2: العقوبة
نطاق العقوبة املعمول به يف جرمية االعتراض غري املشروع لبيانات احلاسوب هو السجن ما بني 

سنتني إىل عشر سنوات. 

املادة 186: التدخل يف بيانات احلاسوب 

املادة 186-1: تعريف اجلرمية
 

1.    يرتكب الشخص جريمة التدخل في بيانات الحاسوب عندما ُيتلف أو يمحو أو يفسد أو 
      يبدل أو ُيدمر بيانات موجودة على حاسوب دون وجه حق.

2.      ألغراض المادة 186: بيانات الحاسوب لها المعنى نفسه كما في المادة 185-1)2()ب(.

التعليق
الفقرة 1: إن صياغة هذه الفقرة تأيت من املادة 4 من اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرائم اإللكترونية. 
لالطالع على مناقشة جرمية التدخل يف البيانات، يلزم الرجوع إىل الفقرات 60– 64 من التقرير التوضيحي 

لالتفاقية بشأن اجلرائم اإللكترونية. وتناقش الفقرة 38 معىن دون وجه حق. 

الفقرة 2: إن صياغة هذه الفقرة تأيت من املادة 1)ب( من االتفاقية بشأن اجلرائم اإللكترونية. لالطالع 
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على مناقشة ملصطلح بيانات احلاسوب، يلزم الرجوع إىل الفقرة 25 من التقرير التوضيحي لالتفاقية بشأن 
اجلرائم اإللكترونية. 

املادة 186-2: العقوبة
نطاق العقوبة المعمول به في جريمة التدخل في بيانات الحاسوب هو السجن ما بين عامين إلى 

عشر سنوات. 

املادة 187: التدخل غري
 املشروع يف نظام احلاسوب 

املادة 187-1: تعريف اجلرمية
1.      يرتكب الشخص جريمة التدخل غير المشروع في نظام الحاسوب عندما: 

)أ(    دون وجه حق.
)ب(  يعيق على نحو خطير عمل نظام الحاسوب.

)ج(   بإدخال أو إرسال أو إتالف أو محو أو إفساد أو تبديل أو تدمير بيانات الحاسوب.
2.      ألغراض المادة 187: 

)أ(    مصطلح نظام الحاسوب له المعنى نفسه كما في المادة 1-184)2(.
)ب(  مصطلح بيانات الحاسوب له المعنى نفسه كما في المادة 185-1)2()ب(. 

 

التعليق 
الفقرة 1: إن صياغة هذه الفقرة تأيت من املادة 5 من اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرائم اإللكترونية. لالطالع 
على مناقشة جرمية التدخل غري املشروع يف نظام احلاسوب، يلزم الرجوع إىل الفقرات 65–70 من التقرير 

التوضيحي لالتفاقية بشأن اجلرائم اإللكترونية. وتناقش الفقرة 38 معىن دون وجه حق. 

الفقرة 2)أ(: إن صياغة هذه الفقرة تأيت من املادة 1)أ( من االتفاقية بشأن اجلرائم اإللكترونية. لالطالع 
على مناقشة ملصطلح نظام احلاسوب، يلزم الرجوع إىل الفقرتني 23– 24 من التقرير التوضيحي لالتفاقية 

بشأن اجلرائم اإللكترونية. 

املادة 186
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الفقرة 2)ب(: إن صياغة هذه الفقرة تأيت من املادة 1)ب( من االتفاقية بشأن اجلرائم اإللكترونية. لالطالع 
على مناقشة ملصطلح بيانات احلاسوب، يلزم الرجوع إىل الفقرة 25 من التقرير التوضيحي لالتفاقية بشأن 

اجلرائم اإللكترونية. 
 

املادة 187-2: العقوبة
نطاق العقوبة المعمول به في جريمة التدخل غير المشروع في نظام الحاسوب هو السجن ما 

بين سنتين إلى عشر سنوات. 

املادة 188: إساءة استخدام األجهزة 

املادة 188-1: تعريف اجلرمية
1.       يرتكب الشخص جريمة إساءة استخدام األجهزة عندما، دون وجه حق، وبقصد استخدام 
الجهاز لغرض ارتكاب جريمة الدخول غير المشروع إلى نظام الحاسوب )المادة 184(، 
بيانات  في  التدخل  أو   ،)185 )المادة  الحاسوب  لبيانات  المشروع  غير  االعتراض  أو 
الحاسوب المادة )186(، أو التدخل غير المشروع في نظام الحاسوب )المادة 187(: 
)أ(    ينتج أو يبيع أو يحصل بغرض االستخدام أو يجلب أو يوزع أو باألحرى يوفر: 

)1( جهاًزا، يشمل برنامج حاسوب، ُمصمًما أو طوع ابتداء بغرض ارتكاب جريمة 
غير  االعتراض  أو   ،)184 )المادة  الحاسوب  لنظام  المشروع  غير  الدخول 
المشروع لبيانات الحاسوب )المادة 185(، أو التدخل في بيانات الحاسوب 

)المادة 186(، أو التدخل غير المشروع في نظام الحاسوب )المادة 187(.
)2( أو كلمة سر خاصة بالحاسوب أو كود دخول أو بيانات مماثلة يمكن بواسطتها 

الدخول على كامل أو جزء من نظام الحاسوب بقصد االستخدام. 
)ب(  أو حيازة أي من األجهزة أو كلمات سر خاصة بالحاسوب أو كود الدخول أو  

       بيانات مماثلة من المشار إليها في الفقرتين 1)أ()1( و1)أ()2( أعاله. 
2.     ألغراض المادة 188: مصطلح نظام الحاسوب له المعنى نفسه كما في المادة1-184)2(.
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التعليق
الفقرة 1: لالطالع على مناقشة جرمية إساءة استخدام األجهزة، يلزم الرجوع إىل الفقرات 71– 78 من 

التقرير التوضيحي لالتفاقية بشأن اجلرائم اإللكترونية. وتناقش الفقرة 38 معىن دون وجه حق. 

الفقرة 2: لالطالع على مناقشة ملصطلح نظام احلاسوب، يلزم الرجوع إىل الفقرتني 23– 24 من التقرير 
التوضيحي لالتفاقية بشأن اجلرائم اإللكترونية.

 

املادة 188-2: العقوبة
نطاق العقوبة المعمول به في جريمة إساءة استخدام األجهزة هو السجن ما بين سنتين إلى عشر 

سنوات. 

املادة 188
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القسم 17: اجلرائم
 املُوجهة ضد إقامة العدل 

التعليق العام
األفعال  لتجرمي  مالئمة  نصوص  إىل  الصراعات  من  اخلارجة  الدول  تشريعات  تفتقر  ما  كثرًيا 
املرتكبة ضد إقامة العدل. وهذا القسم هو جتميع واسع نسبيًّا هلذه اجلرائم مستوحى من قوانني 
عقوبات وطنية متنوعة من خمتلف أحناء العامل، منها على حد سواء قوانني مصاغة حديًثا لدول 
خارجة من الصراعات وقوانني لدول غري خارجة من الصراعات. كما استوحى هذا القسم من 
كشف اجلرائم امُلوجهة ضد إقامة العدل الوارد يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، 
ومن قواعد اإلجراءات وقواعد اإلثبات للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، وقواعد 
اإلجراءات وقواعد اإلثبات للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا. وإلقامة العدل بطريقة كفؤة وفعالة، 
جيب لزاًما أن تتضمن التشريعات الوطنية للدول اخلارجة من الصراعات جمموعة شاملة للجرائم 

املُوجهة ضد إقامة العدل. 

املادة 189: تغيري األدلة أو إتالفها

املادة 189-1: تعريف اجلرمية
يرتكب الشخص جريمة تغيير األدلة أو إتالفها، عندما يغير أو يتلف األدلة المقدمة أو التي من 

المحتمل تقديمها في اإلجراءات القضائية. 

التعليق
ال تشمل اإلجراءات القضائية حماكمات اجلرائم فقط، بل تشمل أيًضا اإلجراءات السابقة للمحاكمة 

أمام قاض. لالطالع على تعريف األدلة، يلزم الرجوع إىل املادة 1)4( من القانون اجلنائي النموذجي.
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املادة 189-2: العقوبة
1.    نطاق العقوبة المعمول به في جريمة تغيير األدلة أو إتالفها هو السجن ما بين سنة واحدة 

       إلى خمس سنوات. 
2.    يجوز للمحكمة فرض غرامة -كعقوبة أصلية تبعية- على الشخص المدان بتغيير األدلة 

       أو إتالفها.
 

املادة 190: تلفيق األدلة

املادة 190-1: تعريف اجلرمية
 

بقصد  شيء  أي  بتلفيق  التضليل-  -بقصد  يقوم  عندما  األدلة  تلفيق  جريمة  الشخص  يرتكب 
استخدامه كدليل في إجراءات قضائية جارية فعاًل أو مقترحة.

التعليق
السابقة  اإلجراءات  أيًضا  تشمل  بل  فقط،  اجلرائم  حماكمات  القضائية  اإلجراءات  تشمل  ال 
للمحاكمة أمام قاض. لالطالع على تعريف األدلة، يلزم الرجوع إىل املادة 1)4( من القانون 

اجلنائي النموذجي.
 

املادة 190-2: العقوبة
1.      نطاق العقوبة المعمول به في جريمة تلفيق األدلة هو السجن ما بين سنة واحدة إلى خمس

        سنوات. 
2.    يجوز للمحكمة فرض غرامة -كعقوبة أصلية تبعية- على الشخص المدان بتلفيق

       األدلة.

املادة 189
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املادة 191: تقدمي أدلة زائفة أو مزورة

املادة 191-1: تعريف اجلرمية
يرتكب الشخص جريمة تقديم أدلة زائفة أو مزورة عندما يقدم أدلة في اإلجراءات القضائية مع 

العلم أنها زائفة أو مزورة.

التعليق
ال تشمل اإلجراءات القضائية حماكمات اجلرائم فقط، بل تشمل أيًضا اإلجراءات السابقة للمحاكمة 

أمام قاض. لالطالع على تعريف األدلة، يلزم الرجوع إىل املادة 1)4( من القانون اجلنائي النموذجي.

املادة 191-2: العقوبة
1.   نطاق العقوبة املعمول به يف جرمية تقدمي أدلة زائفة أو مزورة هو السجن ما بني سنة واحدة 

      إىل مخس سنوات. 
2.    جيوز للمحكمة فرض غرامة -كعقوبة أصلية تبعية- على الشخص املدان بتقدمي أدلة زائفة 

      أو مزورة.

املادة 192: شهادة الزور

املادة 192-1: تعريف اجلرمية
 

يرتكب الشخص جريمة شهادة الزور عندما يدلي بشهادة زور في اإلجراءات القضائية بينما هو 
ملزم بقول الحقيقة.
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التعليق
ال تشمل اإلجراءات القضائية حماكمات اجلرائم فقط، بل تشمل أيًضا اإلجراءات السابقة للمحاكمة أمام 

قاض. كما أهنا تشمل اإلجراءات غري اجلنائية مثل اإلجراءات اإلدارية.
ال خيضع الشخص املتهم أثناء املحاكمة للمساءلة اجلنائية عن شهادة الزور إذا مل تكن شهادته حتت القسم. 
ويلزم االطالع على الفصل 11، اجلزء 2 بشأن »أقوال املتهم« من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية. 

املادة 192-2: العقوبة
1.     نطاق العقوبة المعمول به في جريمة شهادة الزور هو السجن ما بين سنة واحدة إلى 

  خمس سنوات. 
2.         يجوز للمحكمة فرض غرامة -كعقوبة أصلية تبعية- على الشخص المدان بشهادة الزور.

املادة 193: عرقلة سري العدالة للشهود

املادة 193-1: تعريف اجلرمية
يرتكب الشخص جريمة عرقلة سير العدالة للشهود عندما:

)أ(   يستخدم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو يعد أو يعرض أو يعطي مزية غير مستحقة.

)ب(  ليحث على تقديم شهادة زور أو للتدخل في الشهادة أو في تقديم أدلة في اإلجراءات القضائية.

التعليق
إن عرقلة الشاهد يف إدالئه بالشهادة أو تقدميه األدلة أمام املحكمة تعد هتديًدا لزناهة نظام العدالة اجلنائية، 
وتعرقل إىل حد كبري مالحقة اجلناة. إضافة إىل ذلك، متثل هذه اجلرمية هتديًدا خطرًيا لسالمة وأمن الشهود 
يف اإلجراءات القضائية. لقد أصبحت عرقلة الشهود ظاهرة شائعة يف حاالت اجلرائم اخلطرية، مثل احلاالت 
اليت تشمل اجلرمية املنظمة والفساد. ففي الدول اخلارجة من الصراعات -حيث غالًبا ما تكون اجلرمية 
املنظمة والفساد مستوطَنني- كانت عرقلة الشهود عقبة أمام مالحقة هذه اجلرائم. وكانت نتيجة ارتكاهبا 
اإلفالت من العدالة، وبالتايل تسهيل اجلرمية املنظمة والفساد. ونتيجة لذلك، فإن املادة 23 من اتفاقية األمم 
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، واملادة 25 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، تتطلبان 
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من الدول األطراف إدخال هذه اجلرمية يف تشريعاهتا اجلنائية الوطنية، إن مل تكن قد أدخلتها فعاًل. وقد 
أخذت صياغة املادة 193 من هاتني االتفاقيتني اللتني تشتركان يف صياغة متطابقة. ويلزم الرجوع إىل 
األدلة التشريعية لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة 

هبا، اليت صاغها مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية.
    وتشمل املادة 193-1)أ( كالًّ من وسائل اإلكراه ووسائل اإلفساد للتأثري يف الشهود يف حماولة لتحريضهم على 
اإلدالء بشهادة زور أو للتدخل يف اإلدالء بالشهادة أو يف تقدمي األدلة. وينص الدليل التشريعي على أن عبارة 
اإلجراءات القضائية »جيب أن تفسر تفسرًيا واسًعا« )صفحة 92( وأن تشمل اإلجراءات السابقة للمحاكمة.

إن جترمي عرقلة الشهود ليست الوسيلة الوحيدة اليت تسعى القوانني النموذجية بواسطتها إىل محاية 
الشهود يف اإلجراءات القضائية، ممن يتعرضون خلطر جسدي من مرتكب اجلرمية أو من أشخاص هلم صلة 
معه. ويلزم الرجوع إىل الفصل 8، اجلزء 4، القسمني 1 و2، من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية 
بشأن تدابري محاية الشهود، وعدم اإلفصاح عن هوية الشاهد. إن تدابري محاية الشهود وعدم اإلفصاح عن 
هوية الشاهد مها هنج أكثر فاعلية لضمان سالمة الشهود يف اإلجراءات القضائية. وتسعى هذه النصوص 
إىل استباق ارتكاب جرائم ضد الشهود، وحتديًدا العرقلة باستخدام القوة اجلسدية أو التهديد أو الترهيب. 
ومبوجب نصوص القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية، جيوز منح الشاهد املعرض للتهديد تدابري محاية أو 
عدم اإلفصاح عن هوية الشاهد، وبذلك تتم محاية الشخص من أي سلوك حمتمل إلكراهه هبدف عرقلته. 

املادة 193-2: العقوبة
1.   نطاق العقوبة المعمول به في جريمة عرقلة سير العدالة للشهود هو السجن ما بين سنة 

      واحدة إلى خمس سنوات. 
2.   يجوز للمحكمة فرض غرامة -كعقوبة أصلية تبعية- على الشخص المدان بعرقلة سير 

     العدالة للشهود.
 

املادة 194: عرقلة سري العدالة
 من قبل موظف قضائي أو ضابط شرطة

املادة 194-1: تعريف اجلرمية
يرتكب الشخص جريمة عرقلة سير العدالة من قبل موظف قضائي أو ضابط شرطة عندما يستخدم الشخص 
القوة الجسدية أو التهديد أو الترهيب للتدخل في ممارسة موظف قضائي أو ضابط شرطة لواجباته الرسمية.
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التعليق
حتث املادة 23 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية واملادة 25 من اتفاقية األمم 
املتحدة ملكافحة الفساد، الدول األطراف يف االتفاقيتني إلدخال اجلرمية الواردة يف املادة 194 يف تشريعاهتا 
اجلنائية الوطنية، إن مل تكن قد أدخلتها فعاًل. ويلزم الرجوع إىل األدلة التشريعية لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة 
ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا، اليت صاغها مكتب األمم املتحدة املعين 

باملخدرات واجلرمية.
تنص املادة 193 )»عرقلة سري العدالة للشهود«( على معاقبة العرقلة من خالل اإلكراه واإلفساد. 
غري أن تعريف الفساد غري وارد يف املادة 194، وإمنا يرد يف املادة 138 )»الفساد الذي يتورط فيه موظف 
عمومي«( وذلك ألن موظفي القضاء وضباط الشرطة يعتربون موظفني عموميني يف نطاق معىن املادة 1)9(.

املادة 194-2: العقوبة
1.     نطاق العقوبة المعمول به في جريمة عرقلة سير العدالة من قبل موظف قضائي أو ضابط 

شرطة هو السجن ما بين سنة واحدة إلى خمس سنوات. 
2.    يجوز للمحكمة فرض غرامة -كعقوبة أصلية تبعية- على الشخص المدان بعرقلة سير 

العدالة من قبل موظف قضائي أو ضابط شرطة.

املادة 195: االنتقام املُوجه ضد شاهد 

املادة 195-1: تعريف اجلرمية
يرتكب الشخص جريمة االنتقام الُموجه ضد شاهد عندما ينتقم من شاهد جراء تقديمه أدلة في 

التحقيق في جريمة أو إدالئه بالشهادة في إجراءات قضائية.

املادة 195-2: العقوبة
نطاق العقوبة المعمول به في جريمة االنتقام الُموجه ضد شاهد هو السجن ما بين سنتين إلى 

عشر سنوات. 
 

املادة 194
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املادة 196: االنتقام املُوجه
 ضد موظف قضائي أو ضابط شرطة

املادة 196-1: تعريف اجلرمية
يرتكب الشخص جريمة االنتقام الُموجه ضد موظف قضائي أو ضابط شرطة عندما ينتقم من موظف 
في المحكمة أو ضابط في الشرطة بسبب الواجبات التي يقوم بها هذا الموظف أو موظف غيره.

 

املادة 196-2: العقوبة
نطاق العقوبة المعمول به في جريمة االنتقام الُموجه ضد موظف قضائي أو ضابط شرطة هو 

السجن ما بين سنتين إلى عشر سنوات. 

املادة 197: االمتناع عن تنفيذ
 أمر صادر من املحكمة 

املادة 197-1: تعريف اجلرمية
يرتكب الشخص جريمة االمتناع عن تنفيذ أمر صادر من المحكمة، أثناء اإلجراءات القضائية، عندما: 

)أ(   يمتنع عن تنفيذ أمر صادر من المحكمة.
)ب( أو يمتنع في االلتزام بتعهد قطعه للمحكمة.

 

التعليق
ال تشمل اإلجراءات القضائية حماكمات اجلرائم فقط، بل تشمل أيًضا اإلجراءات السابقة للمحاكمة أمام 
قاٍض. وقد تصدر املحكمة أمرها شفهيًّا أثناء اإلجراءات القضائية، أو قد يكون أمرها صادًرا مبوجب 
أمر إحضار للشاهد أو لشاهد خبري أو للمتهم. ورمبا يأخذ هذا األمر شكل األمر الصادر مبوجب دعوى 
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حيركها املدعي العام أو الدفاع أو عماًل مبذكرة صادرة بناء على طلب من الشرطة أو املدعي العام. ويف 
حالة عدم احترام شخص ما ألي من هذه األوامر، يكون عرضة للمالحقة مبوجب نص املادة 197.

  املادة 197-2: العقوبة
1.       نطاق العقوبة المعمول به في جريمة االمتناع عن تنفيذ أمر صادر من المحكمة هو السجن 

ما بين سنة واحدة إلى خمس سنوات. 
2.      يجوز للمحكمة فرض غرامة -كعقوبة أصلية تبعية- على الشخص المدان باالمتناع عن 

تنفيذ أمر صادر من المحكمة.

املادة 198: تقدمي املساعدة إىل
 مرتكب جرمية بعد ارتكاب الفعل امُلجرم 

املادة 198-1: تعريف اجلرمية
يرتكب الشخص جريمة تقديم المساعدة إلى مرتكب جريمة بعد ارتكاب الفعل الُمجرم عندما:

)أ(    يؤوي شخًصا مشتبًها به أو متهًما لغرض التهرب من العدالة.
)ب(  يساعد مرتكب الجريمة في عدم الكشف عنه من خالل إخفاء وثائق أو أدلة 

       أو مساعدته بأي طريقة أخرى.
)ج(   يؤوي شخًصا مداًنا.

)د(    أو يتخذ خطوات نحو إحباط تنفيذ العقوبة التي فرضتها المحكمة.

التعليق
يشار إىل هذه اجلرمية يف بعض االختصاصات القضائية على أهنا جرمية تدخل بعد الفعل. ويف اختصاصات 
قضائية أخرى، ينظر إليها على أهنا شكل من أشكال املسؤولية باالشتراك أكثر مما هي جرمية موضوعية 
قائمة بذاهتا. ويف القانون اجلنائي النموذجي، تعد جرمية مستقلة. للحصول على تعريف ملصطلحات: 

املشتبه به واملتهم واملدان يلزم الرجوع إىل املادة 1. 

املادة 197
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املادة 198-2: العقوبة
1.    نطاق العقوبة المعمول به في جريمة تقديم المساعدة إلى مرتكب جريمة بعد ارتكاب 

الفعل الُمجرم هو السجن ما بين سنة واحدة إلى خمس سنوات. 
2.      يجوز للمحكمة فرض غرامة -كعقوبة أصلية تبعية- على الشخص المدان بتقديم المساعدة 

إلى مرتكب جريمة بعد ارتكاب الفعل الُمجرم.

املادة 199: األقوال الكاذبة املتعلقة بالشاهد املُتعاون 

املادة 199-1: تعريف اجلرمية
 

يرتكب الشخص جريمة األقوال الكاذبة المتعلقة بالشاهد الُمتعاون عندما: 
)أ(    يتم إعالنه كشاهد متعاون بموجب القانون النموذجي لإلجراءات الجنائية.

)ب(  يدلي بشهادة كاذبة، في أي جزء ذي صلة منها، أو يتعمد عدم اإلفادة بالحقيقة الكاملة   
          للمدعي العام أو للشرطة أو للمحكمة أثناء التحقيق في الجريمة أو أثناء اإلجراءات القضائية. 

 

التعليق
القضائية  املالحقة  بارتكاب جرمية ومينح حصانة ضد  متهم  أو  به  املتعاون هو شخص مشتبه  الشاهد 
من خالل إجراء قانوين رمسي بسبب موافقته على الشهادة ضد شخص آخر متهم يف حماكمة أخرى. 
ويتضمن القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية نصوًصا شاملة حتدد اإلجراء القانوين الرمسي ملنح وإلغاء 
صفة الشاهد املتعاون. ويلزم الرجوع إىل الفصل 8، اجلزء 4، القسم 3 من القانون النموذجي لإلجراءات 
اجلنائية والتعليق املرافق له، الذي يناقش النصوص القانونية املتعلقة بالشهود املتعاونني مبزيد من التفصيل.
يف حال ثبوت إدالء شخص مت إعالنه كشاهد متعاون بأقوال كاذبة، إما قبل أو أثناء املحاكمة اليت 
يديل فيها الشاهد املتعاون بشهادته، جتوز مالحقته مبوجب املادة 199. وهذا النص أمشل من املادة 192 
بشأن شهادة الزور من جانبني. فهذا النص يشمل التحقيق السابق للمحاكمة وال يقتصر على أقوال الشاهد 
أمام املحكمة وهو حتت القسم. وهكذا ميكن مالحقة الشاهد املتعاون الذي يديل بأقوال كاذبة للمدعي 
العام أو للشرطة يف التحقيقات السابقة للمحاكمة مبوجب املادة 199. وطبًقا للقانون اجلنائي النموذجي، 
ال ميكن مالحقة أشخاص آخرين إلدالئهم بأقوال كاذبة للمدعي العام أو للشرطة يف مرحلة التحقيق. 

 

اجلزء اخلاص، القسم  17     
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املادة 199-2: العقوبة
)1(      نطاق العقوبة المعمول به في جريمة األقوال الكاذبة المتعلقة بالشاهد الُمتعاون هو  

          السجن ما بين سنة واحدة إلى خمس سنوات. 
)2(      يجوز للمحكمة فرض غرامة -كعقوبة أصلية تبعية- على الشخص المدان بجريمة  

          اإلدالء بأقوال كاذبة ُمتعلقة بالشاهد الُمتعاون.

 املادة 200: فك األختام املتعلقة
 بتدابري احلماية وعدم اإلفصاح 

املادة 200-1: تعريف اجلرمية
يرتكب الشخص جريمة فك األختام المتعلقة بتدابير الحماية وعدم اإلفصاح عندما 
بموجب  الممنوحة  الهوية  اإلفصاح عن  أو عدم  الحماية  بتدابير  ُمتعلًقا  يفك ختًما 
القانون النموذجي لإلجراءات الجنائية، بما يشمل االلتماس أو أية وثائق أو معلومات 

واردة فيها. 

التعليق 
يتضمن القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية نصوصا شاملة بشأن تدابري محاية الشهود وعدم اإلفصاح 
عنهم. ويلزم الرجوع إىل الفصل 8، اجلزء 3، القسم 4 من القانون النموذجي لإلجراءات اجلنائية والتعليق 
املرافق له الذي يناقش تدابري محاية الشهود وعدم اإلفصاح عنهم مبزيد من التفصيل. بإجياز، فإن تدابري 
محاية الشهود وتدابري عدم الكشف عن هوية الشهود تستهدف محاية الشهود الذين قد يكون أمنهم 
الشخصي حمل هتديد نظًرا ملوافقتهم على اإلدالء بشهادهتم يف حماكمة ما. وتستهدف تدابري محاية الشهود 
محاية هوية الشاهد من العامة والصحافة، ومن هذه التدابري حذف اسم الشاهد من السجالت العامة 
وإغالق جلسات املحكمة أمام اجلمهور. وتستهدف تدابري عدم الكشف عن هوية الشاهد محاية هوية 

الشاهد من العامة والصحافة والشخص املتهم. 
 ومما له أمهية حيوية، فور صدور أمر بتدابري محاية الشهود أو صدور أمر حبماية هوياهتم، أال يكشف 
األشخاص املؤمتنون على الوثائق اليت هلا عالقة بأوامر محاية الشهود أو بأوامر محاية هوياهتم عن اسم 
الشاهد املعين أو عن أية تفاصيل عن الشاهد. وقد يضم هؤالء األشخاص، على سبيل املثال، موظفي 

املادة 199
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املحكمة أو موظفي مكتب املدعي العام أو حمامي الدفاع )عندما متنح تدابري محاية الشهود أو أوامر محاية 
هوية الشهود لصاحل الدفاع(. وهكذا مت إدخال اجلرمية اخلاصة بفك األختام املتعلقة بتدابري محاية الشهود 
النموذجي فقط الكشف عن  القانون اجلنائي  النموذجي. وال جيرم  القانون اجلنائي  وعدم اإلفصاح يف 
األمر النهائي حبماية الشهود وهوياهتم، لكنه جيرم أيًضا الكشف عن التماس طلب أي من األمرين املقدم 
من االدعاء أو من الدفاع، والكشف عن أية وثائق أو معلومات أخرى واردة يف االلتماس أو األمر أو 

أي مستندات أخرى. 

املادة 200-2: العقوبة
1.     نطاق العقوبة المعمول به في جريمة فك األختام المتعلقة بتدابير الحماية وعدم اإلفصاح 

هو السجن ما بين سنة واحدة إلى خمس سنوات.
2.    يجوز للمحكمة فرض غرامة -كعقوبة أصلية تبعية- على الشخص المدان بفك األختام 

المتعلقة بتدابير الحماية وعدم اإلفصاح.
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أو  اإلقليمي  القضائي  االختصاص  تأكيد  ميكن  هل   .1
االختصاص القضائي خارج احلدود اإلقليمية للدولة أو 

االختصاص القضائي العاملي على الشخص املعين؟ 
انظر املواد 4 و5 و6 و14 من القانون اجلنائي النموذجي

ال ميكن/ ال تقاضي
 )ال ترفع دعوى(

2. هل ميكن تأكيد االختصاص القضائي الشخصي على 
الشخص املعين؟ 

انظر املادة 7 من القانون اجلنائي النموذجي

3. هل سبق للشخص املعين أن برئ أو أدين بشكل 
لالستثناءات  )ختضع  نفسها  اجلنائية  اجلرمية  يف  هنائي 

الواردة يف القانون اجلنائي النموذجي(؟
انظر املادة 8 من القانون اجلنائي النموذجي

4. هل سقطت املدة املحتملة للمالحقة بالتقادم؟
انظر املواد 9 – 12  من القانون اجلنائي النموذجي )واملادة 13(

نعم

ال

ال

ال

نعم

نعم

ال

املالحق
امللحق 1: تقدير املسؤولية اجلنائية مبوجب القانون 

اجلنائي النموذجي

يوضح املخطط املتسلسل التايل اخلطوات الواجب اختاذها واألسئلة اليت جيب طرحها لتقرير ما إذا كان 
الشخص يتحمل مسؤولية جنائية مبوجب القانون اجلنائي النموذجي.

اخلطوة 1: حمددات متهيدية

تابع إىل اخلطوة 2

نعم

ال ميكن/ ال تقاضي
 )ال ترفع دعوى(

ال ميكن/ ال تقاضي
 )ال ترفع دعوى(

ال ميكن/ ال تقاضي
 )ال ترفع دعوى(
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5. هل األفعال قيد النظر غري قانونية )أي هل ينص القانون
 على أهنا جرمية جنائية(؟ 

والرجوع  النموذجي،  اجلنائي  القانون  من   15 املادة  انظر 
كذلك  إىل اجلزء اخلاص من القانون اجلنائي النموذجي

ال توجد مسؤولية 
جنائية

نعم

نعم

نعم

ال

ال

6. هل ارتكب الشخص املعين الفعل املادي للجرمية اجلنائية 
)على سبيل املثال األفعال الواردة يف اجلرمية ذات الصلة(:

طواعية؟ 
بالفعل أو باالمتناع عن الفعل؟ 

انظر املادتني 16 و17 من القانون اجلنائي النموذجي، 
والرجوع كذلك  إىل اجلرمية اجلنائية قيد النظر يف اجلزء 

اخلاص من القانون اجلنائي النموذجي

ال توجد مسؤولية 
جنائية

 7.   هل ارتكب الشخص املعين الفعل املادي للجرمية اجلنائية: 
  من خالل الشروع؟

شخصيًّا؟
من خالل قصد مشترك؟

من خالل األمر بارتكاب اجلرمية اجلنائية أو التماس 
ارتكاهبا  أو احلث على ارتكاهبا؟

من خالل التحريض؟
من خالل التسهيل؟

من خالل مسؤولية القادة؟ 
بوصفه شخًصا اعتباريًّا؟

انظر املواد 16 و17)3( و27 )الشروع( و28 )قصد مشترك( 
و29 )األمر أو االلتماس  أو احلث( واملادة 30 )التحريض( 
واملادة 31 )التسهيل( واملادة 32 )مسؤولية القادة( واملادة 

19 )الشخصية االعتبارية( من القانون اجلنائي النموذجي 

ال توجد مسؤولية 
جنائية

اخلطوة 2: املسؤولية اجلنائية 

ال
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نعم

ال

نعم

8-      هل ارتكب الشخص املعين الفعل املادي للجرمية اجلنائية: 
بقصد؟

باستهتار؟
بإمهال؟

انظر املادتني 16 و18 من القانون اجلنائي النموذجي، والرجوع 
كذلك  إىل اجلرمية اجلنائية قيد النظر يف اجلزء اخلاص من القانون 
اجلنائي النموذجي للوقوف على ما إذا كان االستهتار  أو اإلمهال 
واردين حتديًدا كأساس للمسؤولية اجلنائية )مبوجب املادة 18]3[(

9- )أ(    هل توجد أي أسس للتسويغ: 
            الدفاع عن النفس؟

 الضرورة؟
 أوامر عليا؟ 

    )ب(  هل توجد أي أسس النتفاء املسؤولية اجلنائية: 
 انعدام األهلية العقلية؟

 السكر؟
 اإلكراه؟

 خطأ يف الوقائع؟ 
     )ج(    هل توجد أي أسس قانونية أخرى يف اإلطار القانوين
           املعمول به قد تعفي الشخص املعين من املسؤولية 

           اجلنائية؟
عن  )الدفاع  النموذجي  اجلنائي  القانون  من  و20   16 املواد  انظر 
النفس( و21 )الضرورة( واملادة 22 )أوامر عليا( واملادة 23 عدم 
األهلية العقلية( واملادة 24 ) السكر( واملادة 25 )اإلكراه( واملادة 
26 )اخلطأ يف الوقائع( من القانون اجلنائي النموذجي، يرجى كذلك 

الرجوع إىل اإلطار القانوين املعمول به. 

النتيجة: الشخص املعين مسؤول جنائيًّا. 
تابع إىل »حتديد العقوبات« )انظر امللحق 3(. 

اخلطوة 2: املسؤولية اجلنائية )تابع(

ال توجد مسؤولية 
جنائية
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امللحق 2: نطاق العقوبات الواردة 
يف القانون اجلنائي النموذجي 

													العقوبات	التكميلية		  												العقوبات	التبعية		 	 				العقوبات	الأ�صلية		
 الغرامة 

 املصادرة 
 تعويض الضحية 

 احلرمان من احلق يف الترشيح  
   لالنتخاب 

 احلرمان من حق حيازة أو محل
 سالح ناري 

موظف      منصب  شغل  حظر   
    عمومي

إدارية وظائف  ممارسة  حظر   
    أوإشرافية 

 ترحيل األجانب
 ،59  ،58  ،40  ،37 املواد  انظر 
60 )الغرامة( و61 )املصادرة(، 62 
)التعويض(، 63 )احلق يف الترشيح 
حيازة  يف  )احلق   64 لالنتخاب(، 
 65 النارية(،  األسلحة  محل  أو 
)املوظف العمومي(، 66 )املناصب 
اإلدارية واإلشرافية(، و 67 )ترحيل 
اجلنائي  القانون  من  األجانب( 

النموذجي

 السجن 
. 1-5 سنوات 

. 2-10 سنوات 
. 3-15 سنة 
. 5-20 سنة 

. 10-30 سنة 
 السجن املؤبد 

 الغرامة 

انظر املواد 37، 38، 49 )السجن 
من  )الغرامة(  و50  املؤبد(، 
لنموذجي،  ا اجلنائي  لقانون  ا
وانظر اجلزء اخلاص من القانون 
يد  لتحد لنموذجي  ا ئي  جلنا ا
احلدين األدىن واألقصى للسجن 
جلرمية جنائية معينة وما إذا كان 
السجن املؤبد وارًدا كحد أعلى 
للعقوبة وما إذا كان يوجد نص 
أصلية  كعقوبة  مة  لغرا ا على 

تبعية  

 حكم مع وقف التنفيذ 
 خدمة املجتمع 

 اإلفراج املشروط

انظر املواد 37 و39 و54 و55 
)حكم مع وقف التنفيذ( و57 
)اإلفراج املشروط( من القانون 

اجلنائي النموذجي. 
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1-  ما هو نطاق احلدين األدىن واألقصى للعقوبة املنصوص  
     عليه للجرمية اجلنائية قيد النظر؟ 

النموذجي،  اجلنائي  القانون  من  و42   41 املادتني  انظر 
والرجوع إىل اجلرمية اجلنائية ذات الصلة يف اجلزء اخلاص يف 

القانون اجلنائي النموذجي. انظر أيًضًا املواد 36-34

2- )أ( هل توجد أسس وظروف قانونية تسمح بزيادة نطاق  
العقوبة املعمول به بناًء على األسس التالية: 

         العوامل الفردية املشددة املرتبطة باجلرمية اجلنائية  
    املعينة واملنصوص عليها يف اجلزء اخلاص من القانون  

   اجلنائي النموذجي؟ 
 هل ارتكبت اجلرمية اجلنائية كجزء من أنشطة  

   إجرامية منظمة؟ 
  هل الكراهية هي الدافع للجرمية اجلنائية؟ 

 هل ارتكبت اجلرمية اجلنائية من قبل موظف عمومي؟

امللحق 3: حتديد العقوبات
 مبوجب القانون اجلنائي النموذجي

يوضح املخطط املتسلسل التايل اخلطوات الواجب اختاذها واألسئلة اليت جيب طرحها لتحديد العقوبات 
حتديد  عملية  مراحل  كل  أنه يف  مالحظة  املهم  ومن  النموذجي.  اجلنائي  القانون  مبوجب  هبا  املعمول 
العقوبات، تسري املبادئ التوجيهية )انظر املادتني 34 و36( واملبدأ اجلوهري )انظر املادة 35( من القانون 

اجلنائي النموذجي.

اخلطوة 1: حتديد العقوبة األصلية ونطاق العقوبة املعمول به )يف حالة السجن(

يتبع الصفحة التالية
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3. هل جيب فرض السجن املؤبد كعقوبة أصلية معمول هبا؟
انظر املادتني41 و49 من القانون اجلنائي النموذجي، والرجوع 
إىل اجلرمية اجلنائية ذات الصلة يف اجلزء اخلاص من القانون 
اجلنائي النموذجي ملعرفة ما اذا كانت توجد إمكانية للسجن 

املؤبد كعقوبة قصوى، وانظر أيًضاً املواد 36-34
ال

ال

نعم

4. هل جيب فرض غرامة كعقوبة أصلية معمول هبا؟
النموذجي،  اجلنائي  القانون  من  و50   41 املادتني  انظر 
والرجوع إىل اجلرمية اجلنائية ذات الصلة يف اجلزء اخلاص 
القانون اجلنائي النموذجي ملعرفة ما اذا كانت توجد  من 
إمكانية لفرض غرامة كعقوبة أدىن، وانظر أيًضا املواد 36-34

تابع اىل اخلطوة 4

)تابع الصفحة السابقة( 
)ب( هل توجد أسس وظروف قانونية تسمح بتخفيض نطاق  

     العقوبة املعمول به بناًء على األسس التالية: 
     ارتكبت اجلرمية اجلنائية بدافع الكراهية؟

     وجود ظروف خمففة خاصة؟
     اجلرمية اجلنائية كانت شروًعا يف ارتكاب فعل ُمجرم؟

انظر املواد 41، 43 )العوامل املشددة الفردية(، 44 )النشاط 
اإلجرامي املنظم(، 45 )جرمية بدافع الكراهية(، 45 )جرمية 
ارتكبها موظف عمومي(، 47 ) ظروف خمففة خاصة(، و48 
)الشروع يف اجلرائم( من القانون اجلنائي النموذجي، وانظر 

أيًضًا املواد 36-34

اخلطوة 1: حتديد العقوبة األصلية ونطاق العقوبة املعمول به )يف حالة السجن( )تابع(

نعم
تابع اىل اخلطوة 4

تابع إىل اخلطوة 2
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للعقوبة، ماذا جيب أن تكون مدة  املقرر  النطاق  5. ضمن 
    السجن املعمول هبا، آخذين يف احلسبان: 

     العوامل املشددة؟
     العوامل املخففة؟ 

انظر املادتني 41، 51 )1( )العوامل املشددة( واملادة 51 )2( 
العوامل املخففة( من القانون اجلنائي النموذجي، وانظر أيًضا 

املواد 36-34

اخلطوة 2: حتديد مدة السجن ذات الصلة ضمن النطاق املحدد للعقوبة 

اخلطوة 3: استبدال عقوبة السجن األصلية بعقوبة تبعية عندما يكون احلكم بالسجن ملدة أقل من 
ثالث سنوات

تابع إىل اخلطوة 3     

6. عندما تكون العقوبة األصلية املقررة أقل من ثالث سنوات، 
    هل ينبغي حتويلها إىل: 

     حكم مع وقف التنفيذ
     خدمة املجتمع 

     اإلفراج املشروط 

انظر املواد 39 و41 و51 و55 )حكم مع وقف التنفيذ( و56 
)خدمة املجتمع( و57 )اإلفراج املشروط( من القانون اجلنائي 

النموذجي، وانظر أيًضًا املواد 36-34

تابع إىل اخلطوة 4
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7. هل ينبغي استكمال العقوبة األصلية أو التبعية بـ: 
     الغرامة؟ 

     املصادرة؟ 
     تعويض الضحية؟ 

     احلرمان من احلق يف الترشح لالنتخاب؟ 
     احلرمان من حق حيازة أو محل سالح ناري؟ 

     حظر شغل وظائف إدارة أو خدمة عامة؟ 
     حظر ممارسة وظائف إدارية أو إشرافية؟ 

     ترحيل األجانب؟ 

انظر املواد 37، 40، 58، 59، 60 )الغرامة( و61 )املصادرة(، 
62 )التعويض(، 63 )احلق يف الترشح لالنتخاب(، 64 )احلق 
يف حيازة أو محل األسلحة النارية(، 65 )وظائف اإلدارة أو 
و67  واإلشرافية(،  اإلدارية  )املناصب   66 العامة(،  اخلدمة 
وانظر  النموذجي  اجلنائي  القانون  من  األجانب(  )ترحيل 

أيضا املواد 36-34

ملحق 3

اخلطوة 4: استكمال عقوبة أصلية أو تبعية بعقوبة تكميلية

بعقوبة  االستبدال  أو  األصلية  للعقوبة  النهائي  التحديد  النتيجة: 
تبعية )حيثما يكون مناسًبا( وأي عقوبة تكميلية. 
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مصادر وقراءات أخرى

مستندات قانونية 
املواثيق واالتفاقيات الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان ذات 

الصلة بالقانون واإلجراءات اجلنائية 
املعاهدات الدولية اليت تتعامل عموًما مع املحاكمة العادلة واحلقوق الواجبة يف العملية 

   العهد الدويل لألمم املتحدة اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وبروتوكواله اإلضافيان
املعاهدات اإلقليمية اليت تتعامل عموًما مع احلق يف املحاكمة العادلة ووفق األصول.

   امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب
   االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان 

   اإلعالن األمريكي حلقوق وواجبات اإلنسان
   امليثاق العريب حلقوق اإلنسان 

   ميثاق احلقوق األساسية لالحتاد األورويب 
   االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وبروتوكوالهتا اإلضافية األربعة عشر 

املعاهدات الدولية اليت تتعامل مع حقوق وجمموعات إنسانية حمددة
   الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء 

    ويف املواد اإلباحية 
   اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية    

   أو املهينة 
   اتفاقية األمم املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 
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   اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل 

   االتفاقية الدولية لألمم املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري

   االتفاقية الدولية لألمم املتحدة حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

املعاهدات اإلقليمية اليت تتعامل مع حقوق وجمموعات إنسانية حمددة
   امليثاق األفريقي حلقوق ورفاهية الطفل

   اتفاقية البلدان األمريكية املتعلقة حباالت االختفاء القسري لألشخاص 
   اتفاقية البلدان األمريكية ملنع التعذيب واملعاقبة عليه

   بروتوكول امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق املرأة يف أفريقيا 
 

املواثيق واالتفاقيات الدولية واإلقليمية املتعلقة باجلرمية 
والتحقيق اجلنائي 

الفساد 
   اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 

   اتفاقية القانون اجلنائي للمجلس األورويب املتعلقة بالفساد
   اتفاقية القانون املدين للمجلس األورويب املتعلقة بالفساد

   اتفاقية االحتاد األورويب ملكافحة الفساد بني موظفي اجلماعات األوروبية أو موظفي الدول 
      األعضاء يف االحتاد األورويب 

اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة الفساد   
   اتفاقية منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ملكافحة رشوة املوظفني العموميني األجانب 

      يف املعامالت التجارية الدولية 
SADC بروتوكول جمموعة التنمية األفريقية اجلنوبية ضد الفساد   

 
اجلرائم اإللكترونية

    اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرائم اإللكترونية 
االجتار باملخدرات وإنتاجها

   اتفاقية األمم املتحدة الوحيدة للمخدرات 

مصادر وقراءات أخرى
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   اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية 
     اتفاقية األمم املتحدة بشأن املؤثرات العقلية

تسليم املجرمني 
   اتفاقية اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن تسليم املجرمني 
   االتفاقية األوروبية املتعلقة بتسليم املجرمني وبروتوكوالهتا اإلضافية 

   اتفاقية البلدان األمريكية بشأن تسليم املجرمني 

غسيل األموال 
   اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة بغسل عائدات اجلرمية وكشفها وضبطها ومصادرهتا وعلى متويل 

    اإلرهاب

املساعدة القانونية املتبادلة 
   االتفاقية املتعلقة باملساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية بني الدول األعضاء يف االحتاد 

    األورويب 
   االتفاقية األوروبية املتعلقة باملساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية وبروتوكوالهتا اإلضافية 

   اتفاقية البلدان األمريكية املتعلقة باملساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية والربوتوكول  
    االختياري امللحق هبا

اجلرمية املنظمة 
   اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 

هتريب املهاجرين 
   بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكمل التفاقية األمم املتحدة 

   ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 
 

األعمال اإلرهابية واإلرهاب 
   االتفاقية العربية لقمع اإلرهاب 

   اتفاقية جملس أوروبا ملنع اإلرهاب 
   اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة بغسل عائدات اجلرمية وكشفها وضبطها ومصادرهتا وعلى متويل 

    اإلرهاب
   االتفاقية املشتركة بني البلدان األمريكية ملكافحة اإلرهاب 

مصادر وقراءات أخرى
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   اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية ملنع اإلرهاب ومكافحته 
   اتفاقية األمم املتحدة بشأن متييز املتفجرات البالستيكية بغرض كشفها 

   اتفاقية األمم املتحدة اخلاصة باجلرائم وبعض األفعال األخرى املرتكبة على منت الطائرات 
   اتفاقية األمم املتحدة للحماية املادية للمواد النووية 

   اتفاقية األمم املتحدة ملنع ومعاقبة اجلرائم املرتكبة ضد األشخاص املتمتعني حبماية دولية 
   اتفاقية األمم املتحدة لقمع األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة الطريان املدين 

   اتفاقية األمم املتحدة لقمع األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة املالحة البحرية 
   اتفاقية األمم املتحدة لقمع االستيالء غري املشروع على الطائرات 

   االتفاقية الدولية لألمم املتحدة ملناهضة أخذ الرهائن 
   اتفاقية األمم املتحدة الدولية لقمع متويل اإلرهاب 

   االتفاقية الدولية لألمم املتحدة لقمع اهلجمات اإلرهابية بالقنابل
    بروتوكول األمم املتحدة املتعلقة بقمع األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة املالحة للمنشآت 

    الثابتة املوجودة على اجلرف القاري 
   بروتوكول األمم املتحدة املتعلق بقمع أعمال العنف غري املشروعة يف املطارات اليت ختدم الطريان 

    املدين الدويل

االجتار باألسلحة النارية 
   اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة صنع األسلحة النارية والذخائر واملتفجرات واملواد األخرى 

    ذات الصلة واالجتار هبا بصورة غري مشروعة
   بروتوكول األمم املتحدة ملكافحة صنع األسلحة النارية أو أجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار 

    هبا بصورة غري مشروعة، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

االجتار بالبشر
   اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة مبكافحة االجتار بالبشر 

   اتفاقية رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي املتعلقة مبنع ومكافحة االجتار بالنساء واألطفال 
    ألغراض البغاء

    بروتوكول األمم املتحدة ملنع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمل  
    التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 

املستندات الدولية للقانون اجلنائي 
أركان اجلرائم يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية   

نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية   

مصادر وقراءات أخرى
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   القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات للمحكمة اجلنائية الدولية 
   القواعد اإلجرائية للمحكمة الدولية ملحاكمة األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة   

    للقانون اإلنساين الدويل اليت ارُتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابق منذ عام 1991 
   القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات للمحكمة الدولية ملحاكمة األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات   

    اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل اليت ارُتكبت يف إقليم رواندا منذ عام 1991 
   النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة 

   النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا

مبادئ ووثائق حقوق اإلنسان غري امللزمة 
   املبادئ األساسية لألمم املتحدة الستقالل السلطة القضائية 

   املبادئ األساسية لألمم املتحدة املتعلقة بدور املحامني 
   املبادئ األساسية لألمم املتحدة املتعلقة باستخدام القوة واألسلحة النارية من قبل موظفي إنفاذ 

    القانون
   جمموعة مبادئ األمم املتحدة املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من 

    أشكال االحتجاز أو السجن
   مدونة األمم املتحدة لقواعد سلوك موظفي إنفاذ القانون 
   إعالن األمم املتحدة بشأن القضاء على العنف ضد املرأة 

   إعالن األمم املتحدة بشأن محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري 
   إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الطفل 

   مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة
   قواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث املجردين من حريتهم 

   قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث 
   قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية للتدابري غري السجينة

   قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية ملعاملة السجناء
 

مصادر وقراءات أخرى
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مصادر إضافية ذات صلة باجلزء العام
من القانون اجلنائي النموذجي

 
االختصاص القضائي

منظمة العفو الدولية. 14 مبدأ بشأن املمارسة املعمول هبا لالختصاص القضائي العاملي. رقم الوثيقة: 
IOR53/001/1999. 1 AI Index: 1 أيار/ مايو 1999.

http://www.amnesty.org/en/library/info/IOR53/001/1999/en 

تستهدف »املبادئ الـ14« ملنظمة العفو الدولية توجيه الدول إىل تأكيد االختصاص 
القضائي العاملي على االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل، حتديدا، اإلبادة اجلماعية 
واجلرائم ضد اإلنسانية واإلعدامات خارج نطاق القانون واالختفاء القسري والتعذيب. 

 IOR 53/002/2001.:منظمة العفو الدولية. مذكرة قانونية بشأن االختصاص القضائي العاملي. رقم الوثيقة
Index AI. 1 أيلول/ سبتمرب 2001.

http://www.amnesty.org/en/library/info/IOR53/002/2001/en

لالختصاص  والتقليدي  العريف  القانوين  األساس  الدولية  العفو  ملنظمة  القانونية  املذكرة  تناقش 
القضائي العاملي على جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية واإلبادة اجلماعية والتعذيب واإلعدامات 
خارج نطاق القانون وحاالت اختفاء األشخاص. وتستهدف هذه املذكرة مساعدة الوزارات 
واهليئات التشريعية يف صياغة أو تعديل التشريعات اليت تنص على االختصاص القضائي العاملي، 
ممارسة  يف  اخلارجية  والشؤون  العدل  ووزارات  والقضاة،  العامني  املدعني  مساعدة  وكذلك 

االختصاص القضائي العاملي على حنو فعال.

بشأن  تقرير  للدولة،  اإلقليمية  احلدود  خارج  القضائي  باالختصاص  املعنية  اخلرباء  جلنة  أوروبا،  جملس 
االختصاص القضائي اجلنائي خارج احلدود اإلقليمية للدولة. 1988.

يقدم هذا التقرير معلومات أساسية مفيدة حول موضوع االختصاص القضائي اجلنائي، إذ يقدم 
دراسة مقارنة لقواعد ومبادئ االختصاص القضائي اإلقليمي واالختصاص القضائي خارج احلدود 
اإلقليمية للدولة من منظور القانون الوطين والدويل على حد سواء، ويدرس الصعوبات املحتملة يف 
جمال إنشاء االختصاص القضائي اإلقليمي واالختصاص القضائي خارج احلدود اإلقليمية للدولة، 

ويطرح حلواًل للزناعات املحتملة بني الدول املختلفة بشأن االختصاص القضائي. 

مشروع برينستون بشأن االختصاص القضائي العاملي، بالتعاون مع برنامج القانون والشؤون العامة، يف كلية 
وودرو ويلسون للشؤون العامة والدولية، جبامعة برينستون، وجلنة احلقوقيني الدولية، والرابطة األمريكية 
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http://www.amnesty.org/en/library/info/IOR53/001/1999/en
http://www.amnesty.org/en/library/info/IOR53/001/1999/en
http://www.amnesty.org/en/library/info/IOR53/002/2001/en
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للجنة احلقوقيني الدولية، واملعهد اهلولندي حلقوق اإلنسان، ومعهد مورغان احلضري حلقوق اإلنسان. مبادئ 
.http://lapa.princeton.edu/hosteddocs/unive_jur.pdf .برينستون بشأن االختصاص القضائي العاملي

تقدم مبادئ برينستون دلياًل للعاملني يف الدولة حول ممارسة االختصاص القضائي العاملي. 
وقد صيغت هذه املبادئ خلدمة التطور املستمر للقانون الدويل وتطبيق القانون الدويل يف 

النظم القانونية الوطنية.

األمري زيد بن رعد بن زيد احلسني. إستراتيجية شاملة للقضاء على االستغالل واالعتداء اجلنسي يف املستقبل 
.2006 .710/A/59 .يف عمليات حفظ السالم اليت تديرها األمم املتحدة. 2005. وثيقة األمم املتحدة

عني األمني العام لألمم املتحدة األمري زيد للنظر يف االهتامات باالستغالل اجلنسي للمدنيني، 
املوجهة ملوظفي األمم املتحدة العاملني يف عمليات حفظ السالم. وهذا التقرير، وهو نتيجة 
عمليات حفظ  العاملني يف  والعسكريني  والشرطة  املتحدة  األمم  موظفي  مع  للمشاورات 
السالم، يتضمن توصيات بشأن االستغالل واالنتهاكات اجلنسية اليت يرتكبها األفراد العاملون 
يف حفظ السالم. وباستثناء حاالت حمدودة للغاية حيث ميكن رفع احلصانة، يتمتع األفراد 
العاملون يف حفظ السالم عموًما باحلصانة من املالحقة القضائية اجلنائية، وبالتايل ال ميكن 
مقاضاهتم يف الدول اخلارجة من الصراعات. ويناقش التقرير بالتفصيل كيف ينبغي التعامل 

مع االهتامات مبثل هذه األعمال اإلجرامية يف ضوء قضية احلصانة.

قضاء األحداث 
املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي. خطة النقاط العشر بشأن قضاء األحداث: مسامهة مقدمة إىل جلنة حقوق 

الطفل- يوم املناقشة العامة بشأن »عنف الدولة ضد األطفال«. جنيف، 22 سبتمرب 2000.
http://www.crin.org/docs/resources/treaties/crc.25/penalref.pdf

بناًء على املواثيق واملعاهدات واالتفاقيات الدولية بشأن قضاء األحداث، هتدف خطة النقاط العشر 
لقضاء األحداث إىل احلد من العنف ضمن نظم العدالة من خالل التثقيف العام والرعاية االجتماعية. 
وتناقش اخلطة أن اآلباء واملعلمني واملرشدين االجتماعيني والنفسيني أكثر استعداًدا ملساعدة الشباب 

أثناء الصراعات لكي يصبحوا أكثر التزاًما بالقانون من الشرطة واملحاكم والسجون.

اليونيسيف، املركز الدويل لتنمية الطفل. إينوشنيت داجيست: قضاء األحداث. 1998. 
http://www.unicef-icdc.org/publications/pdf/digest3e.pdf

هذا املصدر يركز على الشباب الذين تقل أعمارهم عن مثانية عشر عاًما ممن يتعاملون مع 
النظام القضائي. وهو يتناول قضايا مثل اعتقال األحداث وتوقيفهم وتصرفات األحداث من 

منظور األعراف واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان.

مصادر وقراءات اخرى
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مسؤولية األشخاص االعتباريني 
الصفة االعتبارية عن  املؤسسات ذات  التوصية ر)88(18 بشأن مسؤولية  الوزراء.  أوروبا، جلنة  جملس 

اجلرائم املرتكبة أثناء ممارسة أنشطتها. 1990.

يف ضوء تزايد عدد اجلرائم اليت ترتكب أثناء ممارسة املؤسسات لنشاطاهتا، أصدر جملس أوروبا 
التوصية 88)18( لالسترشاد هبا يف قوانني الدول األعضاء وممارساهتا. وهذه التوصية تتضمن 
عشرة مبادئ أساسية بشأن املسؤولية والعقوبات اجلنائية ذات الصلة باألشخاص االعتباريني.

العقوبات واألحكام اجلنائية
منظمة العفو الدولية. دليل املحاكمات العادلة. لندن: منظمة العفو الدولية يف اململكة املتحدة، عام 1998.
http://www.amnesty.org/en/library/info/POL30/002/1998

هذا الدليل يقدم معلومات بشأن املعايري الدولية واإلقليمية اليت حتمي احلق يف حماكمة عادلة. 
واملستخدمون املستهدفون هلذا الدليل هم املراقبون وغريهم ممن يقيمون كل حالة على حدة، 
وكذلك من يقيمون ما إذا كان نظام العدالة اجلنائية يف بلد ما يضمن احترام املعايري الدولية 
املحاكمة وأثناء  أثناء  املحاكمة واحلقوق  قبل  الدليل حقوق ما  العادلة. ويشمل  للمحاكمة 
االستئناف والقضايا اخلاصة اليت تشمل حماكمات عقوبة اإلعدام والقضايا املتعلقة باألطفال 

واحلق يف حماكمة عادلة أثناء الزناع املسلح.

مفوضية اجلماعات األوروبية. ورقة خضراء بشأن مقاربة العقوبات اجلنائية يف االحتاد األورويب، واالعتراف 
والتطبيق املتبادل هلا. )2004( 334 النهائي. نيسان/ أبريل 2004.

.http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2004/com2004_0334en01.pdf 

حتلل الورقة اخلضراء االختالفات بني دول االحتاد األورويب فيما يتعلق بالعقوبات اجلنائية واملشاكل 
التعاون القضائي بني الدول األعضاء. وتوفر  الناجتة عن هذه االختالفات املطروحة يف جمال 
الورقة اخلضراء كذلك مناقشة مقارنة مفيدة ملجموعة واسعة من العقوبات واألحكام اجلنائية.

جملس أوروبا، جلنة الوزراء. التوصية رقم R)92( 7 من جلنة وزراء الدول األعضاء بشأن االتساق يف 
إصدار األحكام. 1992.

هذه التوصية حتدد جمموعة من املبادئ اليت تنطبق على احلكم على األشخاص املدانني. تندرج 
التوصيات حتت عدد من العناوين، منها حيثيات األحكام، وهيكل العقوبة، والعوامل املشددة 
واملخففة، واإلدانات السابقة، وتعليل األحكام، وحظر حتول املدان إىل األسوأ، والوقت الذي يقضيه 
يف احلجز، ودور املدعي العام، والدراسات واملعلومات اخلاصة باألحكام، واإلحصاءات والبحوث.
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جملس أوروبا، جلنة الوزراء. القرار )76()10( بشأن بعض تدابري العقوبات التبعية للسجن. 1976.

هذا القرار حيث احلكومات على النظر يف تشريعاهتا اجلنائية وأي معوقات حتول دون 
تقدمي بدائل للسجن لألشخاص املدانني جبرائم. وهلذا الغرض، فإن هذا القرار يناقش 

مزايا وشروط إدخال بدائل لعقوبة السجن يف القوانني.

املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي. مسودة خطة النقاط العشر من اجل ختفيض عقوبة السجن.
.http://www.penalreform.org 

هذه اخلطة ذات العشر نقاط تقدم توصيات عملية ميكن استخدامها كأساس للجهود الرامية 
إىل خفض معدل عقوبة السجن يف الدولة.

املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي. املمارسات اجليدة يف احلد من التوقيف قبل املحاكمة. كانون األول/ 
ديسمرب  2003.

http://www.penalreform.org/publications/reducing-pre-trial-detention-index-good- 
practices-developed-africa-and-elsewhere

ملا كان وضع هذا املؤشر بالتشاور مع صناع القرار واألطراف املعنية بإصالح العدالة اجلنائية، 
فإن هذا املؤشر يقدم أمثلة عملية للممارسات اجليدة يف احلد من التوقيف قبل املحاكمة.

األمم املتحدة. مبادئ األمم املتحدة األساسية الستخدام برنامج العدالة التصاحلية يف املسائل اجلنائية. وثيقة 
 E/2000/INF/2/Add.2.2000 .األمم املتحدة

جاءت هذه املبادئ استجابة لتزايد االستخدام الدويل لربامج العدالة التصاحلية، واليت غالًبا ما 
تسترشد بأشكال العدالة الوطنية أو التقليدية. وتتضمن هذه الوثيقة تعريًفا ملصطلحي برنامج 
عدالة تصاحلية وناتج تصاحلي، وتقدم مبادئ ملموسة وعملية بشأن استخدام برامج العدالة 

التصحيحية وإدارهتا وتطويرها.

املجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة، جلنة منع اجلرمية. تقرير األمني العام بشأن العدالة التصاحلية. 
http://www.unodc.org/pdf/crime/commissions/11comm/5e.pdf .2002 نيسان/ أبريل

يركز هذا التقرير بصفة عامة على قضية العدالة التصاحلية. وهو يلخص التعليقات الواردة 
من الدول، واملنظمات احلكومية الدولية، واملنظمات غري احلكومية وبرنامج األمم املتحدة 
ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية بشأن الرغبة يف وضع مبادئ مشتركة الستخدام برامج العدالة 
التصاحلية يف املسائل اجلنائية ووسائل حتقيق ذلك. ويصف التقرير أيًضا جمموعة متنوعة من 

مناذج العدالة التصحيحية من مجيع أحناء العامل.
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مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية. دليل مبادئ العدل األساسية املتعلقة بضحايا اإلجرام: 
املتعلقة بضحايا اإلجرام والتعسف يف استعمال  العدل األساسية  بشأن استخدام وتطبيق إعالن مبادئ 

http://www.uncjin.org/Standards/9857854.pdf .1999 .السلطة

هذا الدليل متت صياغته كمرفق ملبادئ العدل األساسية لألمم املتحدة املتعلقة بضحايا اإلجرام 
والتعسف يف استعمال السلطة من أجل مساعدة الدول يف وضع هذه املبادئ موضع التطبيق 
يف إطار وطين. ويضم هذا الدليل أمثلة عملية وإيضاحات حول كيفية تنفيذ برامج خدمة 
الضحايا، وضمان استجابات حساسة للضحايا، ووضع سياسات وإجراءات وبروتوكوالت 

ألجهزة العدالة اجلنائية وغريها ممن يتعاملون مع الضحايا.
 

مزيد من القراءة ذات الصلة باجلزء اخلاص من القانون 
اجلنائي النموذجي

الفساد 
اميل بولوجنايتا. احلد من الفساد يف البلدان اخلارجة من الصراعات. معهد كروك، ورقة غري ُمنتظمة 
الدولية، جامعة نوتردام،  السالم  الصدور رقم 26. نوتردام: معهد جوان يب كروك لدراسات 

كانون الثاين/ يناير 2005.

تقدم هذه الورقة حتلياًل لآلثار اخلطرية للفساد على برامج الدول اخلارجة من الصراعات. 
ويرى بولوجنايتا أن جهود مكافحة الفساد جيب أن تكون بنًدا من بنود أي اتفاق للسالم 

ويؤكد على احلاجة إىل وجود رصد دقيق وآليات للتقييم.

مركز الدميقراطية واحلكم. دليل مكافحة الفساد.1999.

هذا الدليل يضع إطار عمل للمساعدة يف تطوير استجابات إستراتيجية للفساد العام. وكجزء 
من هذا اإلطار، حيدد الدليل األسباب اجلذرية للفساد وجمموعة من اإلصالحات املؤسساتية 

واالجتماعية للتصدي هلا ويقدم منهجية لالختيار بني هذه التدابري.

جملس أوروبا. اتفاقية القانون اجلنائي بشأن الفساد. تقرير توضيحي. ETS رقم 173. 1998.
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/Html/173.htm 

يستهدف هذا التقرير، وهو مكمل تفسريي التفاقية القانون اجلنائي للمجلس األورويب املتعلقة 
التوصل إىل فهم أفضل لالتفاقية من خالل شرح موادها املختلفة. كما  بالفساد، تسهيل 
يقدم مناقشة عامة للفساد والتدابري القانونية والسياسية املختلفة اليت يتم تطويرها ملكافحته.
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http://www.u4.no/pdf/?file=/document/literature/Kroc)2005(-controlling.pdf

http://www.usaid.gov/our_work/democracy_and_governance/publications/pdfs/pnace070.pdf

http://www.u4.no/pdf/?file=/document/literature/Kroc(2005)-controlling.pdf
http://www.usaid.gov/our_work/democracy_and_governance/publications/pdfs/pnace070.pdf 
http://www.usaid.gov/our_work/democracy_and_governance/publications/pdfs/pnace070.pdf
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جملس أوروبا، جلنة الوزراء. القرار )97( 24 بشأن املبادئ التوجيهية العشرين ملكافحة الفساد. 1997.

إدراًكا حلقيقة أن الفساد ميثل خطًرا على الدميقراطية وحكم القانون، ويشكل إنكاًرا حلقوق 
اإلنسان، جاء قرار جلنة الوزراء رقم 97 )24( ليتناول تفصياًل عشرين من املبادئ التوجيهية 

الشاملة بعيدة املدى بشأن مكافحة الفساد سواء من منظور قانوين أو منظور سياسي.

جملس أوروبا. املدونة النموذجية لقواعد سلوك املوظفني العموميني. ملحق لتوصية جملس الوزراء 
.R )2000( 10. 2000 رقم

يهدف هذا املصدر إىل مساعدة من يقومون بصياغة مدونة لقواعد سلوك املوظفني العموميني، 
ويتناول مواضيع مثل كتابة التقارير، وتضارب املصاحل، والنشاط السياسي والعام للموظفني 
هبا  حتتفظ  اليت  واملعلومات  الالئقة،  غري  العروض  على  الفعل  وردود  واهلدايا،  العموميني، 

السلطات العامة، والتحقق من استقامة املوظف العمومي ونزاهته.

دانيال الرج، حمرر. الفساد يف إعادة إعمار ما بعد احلرب: مواجهة الدائرة الفاسدة. اجلمعية اللبنانية لتعزيز 
.)UNDP(. 2005 الشفافية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي

http://www.tiri.org/index.php?option=com_content&task=view&id=155 

هذه جمموعة من وجهات النظر اليت تسترشد بنماذج دراسة إفرادية )وتشمل وجهات نظر 
من لبنان والبوسنة واهلرسك وسرياليون( بشأن تأثري الفساد يف إعادة اإلعمار بعد احلرب 

وعالقة الفساد باجلرائم اخلطرية.

http://www.transparency.org/tools/e_toolkit .2001 .منظمة الشفافية الدولية. دليل حماريب الفساد

إن دليل حماريب الفساد هو خالصة التجارب العملية للمجتمع املدين يف مكافحة الفساد. 
وهذا الدليل يعرض أدوات حماربة الفساد اليت طورهتا ونفذهتا منظمة الشفافية الدولية من 
خالل فروعها الوطنية وغريها من منظمات املجتمع املدين يف خمتلف أحناء العامل. وتسلط 
هذه املطبوعة الضوء على إمكانيات املجتمع املدين يف خلق آليات ملراقبة املؤسسات العمومية 

وللمطالبة بإدارة عامة قابلة للمساءلة واالستجابة والدعوة إىل مثل هذه اإلدارة.

.A/51/59. 1996 .األمم املتحدة. املدونة الدولية لقواعد سلوك املوظفني العموميني. وثيقة األمم املتحدة

استجابة لتنامي مشكلة الفساد، ويف ضوء العالقة بني الفساد والقطاع العام، وضعت األمم 
املتحدة مدونة لقواعد سلوك املوظفني العموميني. وهذه املدونة حتتوي على املبادئ العامة 
املتعلقة بدور املوظفني العموميني، وكذلك املبادئ املتعلقة بتضارب املصاحل وإسقاط األهلية، 
واإلفصاح عن املوجودات، وقبول اهلدايا وغريها من املجامالت، وسرية املعلومات، والنشاط 

السياسي.

 مصادر وقراءات أخرى
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مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية. الفساد: خالصة وافية للصكوك القانونية الدولية بشأن 
الفساد، الطبعة الثانية، نيويورك: األمم املتحدة، 2005. 

http://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/compendium_e.pdf

تشمل اخلالصة كالًّ من امللخصات والنصوص الكاملة لالتفاقيات القانونية الدولية املتعلقة 
بالفساد الصادرة من األمم املتحدة واالحتاد األفريقي وجملس أوروبا ومنظمة الدول األمريكية 

ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية OECD وجملس االحتاد األورويب.

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، شعبة شؤون املعاهدات. األدلة التشريعية لتنفيذ اتفاقية 
األمم املتحدة ملكافحة الفساد. نيويورك: األمم املتحدة، 2006.

 http://www.unodc.org/pdf/corruption/CoC_LegislativeGuide.pdf

تتضمن هذه املطبوعة األدلة التشريعية التفاقية مكافحة الفساد. وهي تزود الدول بإرشادات عملية 
بشأن كيفية حتويل نصوص االتفاقية إىل قانون وطين عن طريق حتديد املتطلبات التشريعية، واملسائل 
الناشئة عن هذه املتطلبات، واخليارات املختلفة املتاحة للدول أثناء وضع وصياغة التشريعات الالزمة.

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية. جمموعة أدوات األمم املتحدة ملكافحة الفساد، الطبعة 
الثالثة. فيينا: األمم املتحدة، 2004. 

بالتحديث املستمر هلا، تتناول هذه األدوات املجاالت التالية: تقييم مستويات الفساد، وبناء 
املؤسسات، والوقاية االجتماعية، وتشريعات مكافحة الفساد، والرصد والتقييم، والتعاون 

القانوين الدويل، واسترداد األموال ومحايتها.

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية. دليل األمم املتحدة لسياسات مكافحة الفساد. 2003. 
http://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/UN_Guide.pdf

هذه الوثيقة، املعدة الستخدام املسؤولني السياسيني، وكبار صانعي السياسات، وغري هؤالء من العاملني، 
تتضمن املخطط العام لطبيعة مشكلة الفساد وحجمها ووصًفا للعناصر الرئيسية لسياسات مكافحة الفساد.

اجلرائم اإللكترونية
جملس أوروبا. االتفاقية بشأن اجلرائم اإللكترونية. تقرير توضيحي. ETS رقم 185. 2001.

يعترب هذا التقرير مكماًل تفسرييًّا التفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرائم اإللكترونية، وهو يهدف 
إىل تسهيل التوصل إىل فهم أفضل لالتفاقية من خالل شرح موادها املختلفة. كما يقدم مناقشة 
عامة للجرائم اإللكترونية، والتدابري القانونية والسياسية املختلفة اليت يتم تطويرها ملكافحتها.

 مصادر وقراءات أخرى

http://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/toolkit/corruption_un_anti_corruption_
toolkit_sep04.pdf

http://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/UN_Guide.pdf
http://www.unodc.org/pdf/corruption/CoC_LegislativeGuide.pdf
http://www.unodc.org/pdf/corruption/CoC_LegislativeGuide.pdf
http://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/UN_Guide.pdf 
http://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/toolkit/corruption_un_anti_corruption_toolkit_sep04.pdf
http://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/toolkit/corruption_un_anti_corruption_toolkit_sep04.pdf
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 العنف األسري والعنف اجلنسي
.S/2002/1154. 2002 .األمم املتحدة. املرأة والسالم واألمن: تقرير األمني العام. وثيقة األمم املتحدة

هذا التقرير يأيت نتيجة لدراسة أجريت حول تأثري الزناعات املسلحة على النساء والفتيات، ودور املرأة يف 
بناء السالم، والبعد اخلاص بالنوع االجتماعي )اجلندر( يف عمليات السالم وحل الصراعات. ويتضمن 
التقرير سلسلة من التوصيات واالقتراحات بشأن أفضل املمارسات من أجل تعزيز اجلهود املبذولة يف 
املستقبل يف الدول اخلارجة من الصراعات، مبا يف ذلك اجلهود الرامية إىل التصدي للعنف األسري.

جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان. تقرير املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه: 
.E/CN.4/1996/53/Add.2 .إطار عمل لتشريع منوذجي بشأن العنف األسري. وثيقة األمم املتحدة

يعترب هذا املصدر مبثابة دليل صياغة للمشرعني واملناصرين للمرأة، وهو يلخص تلك العناصر 
اليت تشكل جزًءا ال يتجزأ من تشريع شامل بشأن العنف األسري.

اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب
حممود شريف بسيوين. اجلرائم ضد اإلنسانية يف القانون اجلنائي الدويل. دوردرخيت، بوسطن، لندن: 

مارتينوس نيهوف، 1992.

يتناول هذا الكتاب تطور اجلرائم ضد اإلنسانية منذ هناية احلرب العاملية الثانية حىت إدراجها يف النظام 
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، ويشمل حتلياًل تارخييًّا وقانونيًّا مًعا للجرائم ضد اإلنسانية.

دورمان، كنوت، مع مسامهات من روبريت كولب ولويز دوزوالدبك. عناصر جرائم احلرب مبوجب نظام 
روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية: املصادر والتعليق. كامربيدج: طبعة جامعة كامربيدج، 2003.

عناصر جرائم احلرب يقدم مساعدة تفسريية للجرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي 
للمحكمة اجلنائية الدولية. ويستعرض التعليق نظرة متعمقة يف مفاوضات اللجنة التحضريية 
النظام األساسي  الواردة يف  القضائية ذات الصلة بكل جرمية من جرائم احلرب  والسوابق 

للمحكمة اجلنائية الدولية.

منظمة رصد حقوق اإلنسان )HRW(. اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية: نبذة 
موضوعية عن السوابق القضائية اخلاصة باملحكمة اجلنائية الدولية لرواندا )ICTR( واملحكمة اجلنائية 

 .)ICTR(.الدولية ليوغوسالفيا السابقة
http://www.hrw.org/reports/2004/02/20/genocide-war-crimes-and-crimes-against-
humanity

يركز هذا املصدر على السوابق القضائية للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا واملحكمة اجلنائية 

 مصادر وقراءات أخرى

http://www.hrw.org/reports/2004/02/20/genocide-war-crimes-and-crimes-against-humanity 
http://www.hrw.org/reports/2004/02/20/genocide-war-crimes-and-crimes-against-humanity 
http://www.hrw.org/reports/2004/02/20/genocide-war-crimes-and-crimes-against-humanity 
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الدولية ليوغوسالفيا السابقة بشأن اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب 
ملخصات  املصدر كذلك  ويقدم  األحكام.  وإصدار  القادة  ومسؤولية  الفردية  واملسؤولية 

واقتباسات من أحكام املحاكم مرتبة حسب املوضوعات.

وليام ايه. شاباس، اإلبادة اجلماعية يف القانون الدويل. كامربيدج: طبعة جامعة كامربيدج، 2000.

يف هذا العمل، حيلل شاباس جرمية اإلبادة اجلماعية، ويناقش اجلدل الذي أفضى إىل اتفاقية عام 
1948 بشأن اإلبادة اجلماعية، ومضمون االتفاقية، والتفسري القضائي الالحق هلا. كما يفحص 
شاباس جمموعة متنامية من السوابق القضائية من املحاكم الدولية والوطنية حول اإلبادة اجلماعية.

غسيل األموال
مصرف التنمية اآلسيوي. دليل بشأن مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب. 2003.

http://www.adb.org/Documents/Manuals/Countering_Money_Laundering/default.asp 

جيمع هذا الدليل العديد من االتفاقيات الدولية املختلفة واملبادئ والتوصيات واملبادئ التوجيهية 
والقوانني النموذجية املتصلة بغسيل األموال ومتويل اإلرهاب.

منظمة الكومنولث. القانون النموذجي للكومنولث بشأن حظر غسيل األموال والوثائق الداعمة.
http://www.imolin.org/pdf/imolin/Comsecml.pdf 

يوفر هذا املصدر منوذًجا لقانون مكافحة غسيل األموال الذي يتضمن النصوص املتعلقة بالتجرمي 
وجتميد ومصادرة املوجودات واملساعدة القانونية املتبادلة وتسليم املجرمني.

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية. نظرة عامة على اتفاقيات األمم املتحدة واملعايري الدولية 
http://www.imolin.org/imolin/index.html  .2004 .املتعلقة بتشريع مكافحة غسيل األموال

تضم هذه املطبوعة عرًضا سريًعا لالتفاقيات واملعايري الدولية املختلفة بشأن تشريع مكافحة 
غسيل األموال، وهي تنقسم إىل مواضيع فرعية مثل حتديد هوية العميل، وحفظ السجالت، 

والتقارير، والتجرمي، والتعاون الدويل، ووحدات االستخبارات املالية.

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية. تشريع منوذجي ملكافحة غسيل األموال. 
http://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/Model-Legislation.html

مت وضع هذا القانون النموذجي لالستخدام يف الدول اليت تعتمد النظم القانونية األساسية 
فيها على تقاليد القانون العام. ويتضمن القانون نصوًصا بشأن جترمي غسيل األموال ومتويل 

اإلرهاب باإلضافة إىل ضبط املمتلكات ومصادرهتا.

 مصادر وقراءات أخرى
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اجلرمية املنظمة
الكسندر أوسنت وتوبياس فون جينانث وويبكي هانسن. اجلرمية املنظمة، بوصفها عقبة أمام بناء السالم 
الناجح: الدروس املستفادة من البلقان وأفغانستان وغرب أفريقيا. برلني: مركز عمليات السالم الدولية، 2003

يوجز هذا التقرير املناقشات اليت جرت يف ورشة عمل برلني الدولية السابعة اليت تطرقت 
إىل مواضيع مثل آثار اجلرمية املنظمة على بناء سالم ناجح، والناشطون الرئيسيون يف اجلرمية 
املنظمة وأساليبهم، وإىل أي مدى تعترب مكافحة اجلرمية اخلطرية يف عمليات السالم جزًءا من 

النضال الدويل الشامل ضد النشاط اإلجرامي املنظم.

كاردز مشروع الشرطة اإلقليمية )كاربو(. إستراتيجية إقليمية بشأن أدوات ضد اجلرمية املنظمة واالقتصادية 
مع إجراءات حمددة يف منطقة عمل املشروع، أيلول/ سبتمرب 2005.

http://www.stabilitypact.org/rt/Brijuni_Regional_strategy.pdf 

للتقدم  تقديرات  الذي عقد عام 2005  للوزراء واملسؤولني  املستوى  رفيع  االجتماع  قدم 
الذي مت إحرازه يف مكافحة اجلرمية املنظمة يف جنوب شرق أوروبا، فضاًل عن دراسة املعايري 
والتحقيقات  اجلنائية،  القطاعية يف حتليل اجلرمية واالستخبارات  املشتركة واالستراتيجيات 
العائدات اإلجرامية، ووسائل التحقيق اخلاصة، ومحاية الشهود، والتعاون  املالية ومصادرة 

الذي قد يكون مفيًدا يف املسائل اجلنائية خارج اإلقليم.

جملس أوروبا. االتفاقية املتعلقة بغسل عائدات اجلرمية وكشفها وضبطها ومصادرهتا وعلى متويل اإلرهاب: 
تقرير توضيحي.ُ ETS رقم 141. 

http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/141.htm 

هذا التقرير هو مكمل تفسريي التفاقية جملس أوروبا املتعلقة بغسل عائدات اجلرمية وكشفها وضبطها 
ومصادرهتا وعلى متويل اإلرهاب، وهو يوضح خمتلف مواد االتفاقية. كما يقدم مناقشة عامة لغسيل 

األموال ومتويل اإلرهاب والتدابري القانونية والسياسية املختلفة املوضوعة ملكافحة هذه اجلرائم.

جملس أوروبا، برنامج اإلخطبوط: مسوحات ألفضل املمارسات ملجلس أوروبا يف مكافحة اجلرمية املُنظمة. 
ستراسبورغ: طبعة جملس أوروبا، 2004.

جمموعة من املسوحات ألفضل املمارسات بشأن جهود التصدي للجرمية املنظمة. يقدم هذا 
املنشور معلومات عن طائفة واسعة من التدابري، مبا يف ذلك محاية الشهود، ونقل عبء 
وحتليل  التدخلية،  والرقابة  االتصاالت،  واعتراض  اجلرمية،  عائدات  مصادرة  يف  اإلثبات 
اجلرمية، والتعاون عرب احلدود، والتعاون ملكافحة االجتار بالبشر، والتدابري القانونية الوقائية 

ملكافحة اجلرمية املنظمة.

 مصادر وقراءات أخرى

http://www.zif-berlin.org/fileadmin/uploads/analyse/dokumente/veroeffentlichungen/
Berlin-Workshop_2004.pdf

http://www.zif-berlin.org/fileadmin/uploads/analyse/dokumente/veroeffentlichungen/Berlin-Workshop_2004.pdf
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فرقة العمل املايل املعنية بغسل األموال )FATF(. والتوصيات األربعون لفرقة العمل املايل املعنية بغسل 
http://www.fincen.gov/40rec.pdf  .1996 األموال. 28 حزيران/ يونيو

احلكومات  بني  مشتركة  هيئة  هو   )FATF( األموال  بغسل  املعنية  املايل  العمل  فرقة  إن 
تعمل على تشجيع وضع سياسات ملكافحة غسيل األموال. وهتدف هذه الفرقة إىل منع 
استخدام عائدات اجلرمية يف متويل األنشطة اإلجرامية األخرى واحليلولة دون تأثريها يف 
العمل األساسي جلهود  إطار  األربعون  التوصيات  املشروعة. وحتدد  االقتصادية  األنشطة 
مكافحة غسيل األموال، مع التركيز على نظام العدالة اجلنائية، وإنفاذ القانون، والنظام 

املايل وتنظيمه، والتعاون الدويل.

األمم املتحدة، مؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية. التدابري الفعالة ملكافحة 
اجلرمية املنظمة عرب الوطنية: ورقة عمل أعدهتا األمانة العامة. وثيقة األمم املتحدة.

.A/CONF.2005/4 

مت وضع ورقة العمل هذه حتضرًيا ملؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية 
الذي عقد يف بانكوك يف نيسان/ أبريل 2005، وهي تناقش كالًّ من ظاهرة اجلرمية املنظمة 

وأنواع ردود الفعل الدولية والوطنية املطلوبة ملكافحة خمتلف مظاهرها.

األمم املتحدة. املذكرات التفسريية للوثائق الرمسية للتفاوض بشأن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 
املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا.

 http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents/index.htm

الوطنية  عرب  املنظمة  اجلرمية  ملكافحة  املتحدة  األمم  التفاقية  التفسريية  املذكرات  هذه 
والربوتوكوالت امللحقة هبا مأخوذة من مفاوضات اللجنة املتخصصة لوضع اتفاقية مكافحة 
اجلرمية املنظمة عرب الوطنية. وتساعد هذه املذكرات يف توضيح معىن النصوص النهائية الواردة 

يف االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا.

لتنفيذ  التشريعية  األدلة  املعاهدات.  شؤون  ُشعبة  واجلرمية،  باملخدرات  املعين  املتحدة  األمم  مكتب 
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا. نيويورك: األمم 

املتحدة، 2004 

تتضمن هذا املطبوعة األدلة التشريعية التفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، وبروتوكول 
منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وبروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق 
الرب والبحر واجلو، وبروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية 

واالجتار هبا بصوره غري مشروعة.

 مصادر وقراءات أخرى

http://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Legislative%20guides_Full%20
version.pdf

http://www.fincen.gov/40rec.pdf
http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents/index.htm
 http://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Legislative%20guides_Full%20version.pdf 
 http://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Legislative%20guides_Full%20version.pdf 
http://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Legislative%20guides_Full%20version.pdf
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القرصنة 
ضد  املرتكبة  املسلح  والنهب  القرصنة  جرائم  يف  للتحقيق  املمارسات  مدونة  الدولية.  البحرية  املنظمة 

السفن. 2001.
يوفر هذا املصدر إرشادات بشأن التحقيق يف أعمال القرصنة والنهب املسلح املرتكبة ضد 

السفن.

املنظمة البحرية الدولية. توجيهات ملالكي السفن ومشغليها وربابنتها وطواقمها بشأن منع أعمال القرصنة 
والنهب املسلح اليت تتعرض هلا السفن وقمعها. 2002.

يقدم هذا املستند تدابري متنوعة ميكن اختاذها على منت السفينة ملنع وقوع هجمات أو عند 
وقوع اهلجمات لتقليل اخلطر على الطاقم والسفينة إىل احلد األدىن.

املنظمة البحرية الدولية. تدابري ملنع تسجيل السفن الشبحية.
http://www.imo.org/newsroom/mainframe.asp?topic_id=144&doc_id=1973 

تبني هذه الوثيقة التدابري املختلفة اليت ميكن أن تتخذها الدول ملنع تسجيل »السفن الشبحية« 
)السفن اليت يتم تسجيلها بشكل غري دقيق، ويبيعها القراصنة بعد ذلك بوثائق مزورة(.

املنظمة البحرية الدولية. توصيات املنظمة البحرية الدولية للحكومات ملنع وقمع القرصنة والنهب املسلح 
املرتكبة ضد السفن.1999. 

http://www5.imo.org/SharePoint/blastDataHelper.asp/data_id%3D1951/622REV1.PDF 

تعرض هذه الوثيقة التدابري املحتملة ملكافحة القرصنة والنهب املسلح املرتكبة ضد السفن. 
املرتكبة  املسلح  القرصنة والنهب  التعاون يف مكافحة  إقليمي بشأن  اتفاق  وتشمل صياغة 

ضد السفن.

األعمال اإلرهابية 
جملس أوروبا. مبادئ توجيهية بشأن حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب. 2002. 

اليت  اإلرهاب،  ومكافحة  اإلنسان  حقوق  بشأن  أوروبا  ملجلس  التوجيهية  املبادئ  تؤكد 
اعتمدهتا جلنة الوزراء يف 11 متوز/ يوليو 2002، على واجب الدول يف محاية اجلميع ضد 
اإلرهاب وتكرر التأكيد على احلاجة إىل جتنب التعسف. كما أهنا تؤكد أن كل التدابري اليت 
تتخذها الدول ملكافحة اإلرهاب جيب أن تكون قانونية، وأن التعذيب جيب حظره. يتناول 

 مصادر وقراءات أخرى

http://www.coe.int/t/dlapil/cahdi/Texts_&_Documents/Docs2002/H_2002_4E.pdf

http://www.coe.int/t/dlapil/cahdi/Texts_&_Documents/Docs2002/H_2002_4E.pdf
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إطار العمل القانوين املنصوص عليه يف املبادئ التوجيهية، على وجه اخلصوص، مجع ومعاجلة 
البيانات الشخصية، والتدابري اليت تتعارض مع اخلصوصية، واالعتقال والتوقيف لدى الشرطة 

والتوقيف قبل املحاكمة، واإلجراءات القانونية، وتسليم املجرمني، وتعويض الضحايا.

صندوق النقد الدويل. قمع متويل اإلرهاب: دليل للصياغة التشريعية. 2003. 
http://www.elibrary.imf.org/view/IMF069/06590-9781589062252/06590-
9781589062252/06590-9781589062252.xml

يهدف هذا الدليل إىل مساعدة الدول يف إعداد تشريعات لتنفيذ االلتزامات الدولية الواردة 
يف جمموعة من القواعد واملعايري الدولية بشأن متويل اإلرهاب.

مكتب األمم املتحدة للمفوض السامي حلقوق اإلنسان، جمموعة قرارات األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية 
بشأن محاية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب. 2003.

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/DigestJurisprudenceen.pdf 

هذا املصدر عبارة عن جتميع الستنتاجات اهليئات القضائية وشبه القضائية التابعة لألمم املتحدة 
اإلرهاب. وهو يهدف  الكفاح ضد  اإلنسان يف  اإلقليمية بشأن محاية حقوق  واملنظمات 
إىل مساعدة واضعي السياسات وغريهم من األطراف املعنية يف وضع رؤية الستراتيجيات 

مكافحة اإلرهاب تكفل االحترام الكامل حلقوق اإلنسان.

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية. دليل لدمج وتنفيذ الصكوك الدولية ملكافحة اإلرهاب. 2005.
http://www.unodc.org/pdf/terrorism/TATs/en/2LIGen.pdf 

صمم هذا الدليل ملساعدة املشرعني يف إعداد القوانني وإنفاذ االتفاقيات االثنيت عشرة ملكافحة 
اإلرهاب الدويل. وهو حيتوي على عدد من النصائح العملية وكذلك قوانني ونصوص قانونية منوذجية.

التعذيب
التعذيب أو املعاملة أو  اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب. مبادئ وتدابري روبني أيالند حلظر 

العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف أفريقيا ومنعها )»مبادئ روبني أيالند«(. 2002
http://www1.umn.edu/humanrts/achpr/tortguidelines.html 

تضم هذه املبادئ مخسني قسًما منفصاًل بشأن حظر ومنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية 
أو الالإنسانية أو املهينة.

جملس أوروبا. حظر التعذيب: دليل حقوق اإلنسان رقم )6(.

 مصادر وقراءات أخرى

http://echr.coe.int/NR/rdonlyres/0B190136-F756-4679-93EC-42EEBEAD50C3/0/
DG2ENHRHAND062003.pdf

http://www.imf.org/external/pubs/nft/2003/SFTH/index.htm.
http://echr.coe.int/NR/rdonlyres/0B190136-F756-4679-93EC-42EEBEAD50C3/0/DG2ENHRHAND062003.pdf
http://echr.coe.int/NR/rdonlyres/0B190136-F756-4679-93EC-42EEBEAD50C3/0/DG2ENHRHAND062003.pdf
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اإلنسان  األوروبية حلقوق  االتفاقية  املادة 3 من  تنفيذ  بشأن  إرشادات  الدليل  يعرض هذا 
واحلريات األساسية، ويوضح طبيعة ونطاق ومعىن »التعذيب« و»العقاب القاسي أو الالإنساين 
أو املهني«، و»املعاملة القاسية الالإنسانية أو املهينة«، وحيدد اخلطوط الرئيسية لإلجراءات 
اليت ينبغي أن تتخذها الدول لضمان عدم تعرض كل األشخاص ملثل هذه املمارسات. كما 
يناقش حظر التعذيب فيما يتعلق باالعتقال والتوقيف وظروف التوقيف، ويسهب يف معايري 

الطب الشرعي، وسلوك قوات إنفاذ القانون والتحقيقات واملحاكمات.

 .)CPT - اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة )جلنة منع التعذيب
معايري جلنة منع التعذيب: األقسام »املستقلة« للتقارير العامة للجنة منع التعذيب. جلنة منع التعذيب 

)2002( – املراجعة األوىل 2006.
http://www.cpt.coe.int/EN/docsstandards.htm  

حيتوي هذا املصدر على جمموعة من املعايري اليت وضعتها جلنة منع التعذيب )CPT( لتوجيه 
السلطات الوطنية بشأن كيفية معاملة األشخاص املحرومني من حريتهم وما هي األعمال 
اليت متثل تعذيًبا أو معاملة أو عقاًبا قاسًيا أو الإنسانيًّا أو مهيًنا. تتناول األقسام املستقلة معاجلة 
العاملني يف  التوقيف لدى الشرطة، والسجن، وتدريب األفراد  القضايا، منها  جمموعة من 
إنفاذ القوانني، وخدمات الرعاية الصحية يف السجون، والرعايا األجانب املحتجزون مبوجب 
تشريعات خاصة باألجانب، واإليداع غري الطوعي يف مؤسسات العالج النفسي، واألحداث 

والنساء املحرومني من حريتهم.

جامعة  املتحدة:  اململكة  ايسكس،  العامني.  واملدعني  للقضاة  دليل  التعذيب:  مكافحة  فويل.  كونور 
إيسكس، 2003.

http://www.essex.ac.uk/combatingtorturehandbook/manual 

التعذيب  أعمال  التحقيق يف  بشأن  العامني  واملدعني  للقضاة  إرشادات  الدليل  هذا  يقدم 
على أساس املعايري الدولية ومعايري حقوق اإلنسان. وهو حيتوي أيًضا على قوائم مراجعة 
الدويل  القانون  يف  التعذيب  حلظر  العامة  اخلطوط  الدليل  ويتناول  اجليدة.  للممارسات 
والضمانات املوجودة للحماية ضد التعذيب وغريه من ضروب املعاملة السيئة لألشخاص 
العامني يف ضمان االلتزام  الدليل دور القضاة واملدعني  املحرومني من حريتهم. ويصف 
هبذه املعايري وتنفيذها. كما يناقش حماكمة املتورطني يف التعذيب أو غريه من أشكال سوء 
املعاملة، مبا يف ذلك التعريف القانوين للتعذيب وكيفية التعرف على املسؤولني عن التعذيب 

وحماكمتهم.

األمم املتحدة. دليل التقصي والتوثيق الفعالني بشأن التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو 
الالإنسانية أو املهينة )»بروتوكول اسطنبول«(. قرار اجلمعية العامة 55/89. 4 كانون األول/ ديسمرب 2000.
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1en.pdf 

 مصادر وقراءات أخرى
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املبادئ  من  يقدم جمموعة  أن  املتحدة  األمم  وضعته  الذي  اسطنبول  بروتوكول  يستهدف 
التوجيهية الدولية لتقييم األشخاص الذين يدعون تعرضهم للتعذيب وسوء املعاملة، وللتحقيق 
يف حاالت االهتام بالتعذيب، وإبالغ القضاء وأي هيئة حتقيق أخرى عن مثل هذه احلاالت.

االجتار باألشخاص
نقابة املحامني األمريكية واملبادرة املُتعلقة بقوانني بلدان وسط وشرق أوروبا )CEELI(. أداة تقييم االجتار 

بالبشر. واشنطن العاصمة: نقابة املحامني األمريكية، 2005.

تسمح أداة تقييم االجتار بالبشر للدول قياس مدى االلتزام القانوين والعملي بربوتوكول منع 
وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال )بروتوكول األمم املتحدة ملكافحة 
الوطنية.  املنظمة عرب  املتحدة ملكافحة اجلرمية  املكمل التفاقية األمم  املشروع(  االجتار غري 
وتتناول هذه الوثيقة بإسهاب االلتزامات املنصوص عليها يف الربوتوكول واالتفاقية امللحق 
هبا وتقدم مناذج حتليلية لقوانني وطنية ملكافحة االجتار بالبشر وجهود احلكومات ملكافحة 

االجتار غري املشروع باملقارنة مع هذه املعايري.

احلقوق العاملية. دليل هبوامش يشرح بروتوكول األمم املتحدة الكامل ملكافحة االجتار غري املشروع. 2002.
http://www.globalrights.org/site/DocServer/Annotated_Protocol.pdf?docID=2723 

هذا الدليل مصمم ملساعدة املناصرين يف وضع إطار عمل قانوين وسياسي مالئم ملكافحة 
االجتار باألشخاص. ويتناول الدليل بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة 
النساء واألطفال، بنًدا بنًدا، وحيلل االلتزامات الواردة يف كل بند منها، بينما يقدم يف الوقت 

نفسه أمثلة على كيفية امتثال الدول هلذه االلتزامات.

بروس أوزوالد وسارة فينن. »مكافحة االجتار باألشخاص يف عمليات السالم«. يف عمليات حفظ السالم 
الدولية: الكتاب السنوي لعمليات السالم الدولية، املجلد. 10، حمرر. هاريف النغولتز، وبوريس كوندوتش، 

وآالن ويلز. اليدن وبوسطن: مارتينوس نيجهوف، 2006.

إن هذه املقالة، املستوحاة من »جمموعة مواد تدريبية بشأن حقوق اإلنسان للعاملني العسكريني 
االستغالل  باألشخاص ألغراض  لالجتار  املتنامية  املشكلة  تستعرض  السالم«،  عمليات  يف 

االقتصادي أو اجلنسي خالل عمليات السالم.

إدارة األمم املتحدة لعمليات حفظ السالم )UNDPKO(، قسم أفضل املمارسات. االجتار بالبشر واألمم 
املتحدة حلفظ السالم: ورقة سياسات. آذار/ مارس 2004. 

 مصادر وقراءات أخرى

http://apps.americanbar.org/rol/publications/human_trafficking_assessment_tool.shtml

http://apps.americanbar.org/rol/publications/human_trafficking_assessment_tool.shtml
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املتحدة حلفظ  األمم  بالبشر يف سياق عمليات  االجتار  السالم مشكلة  تبحث ورقة حفظ 
السالم. استناًدا إىل الدروس املستفادة من مهمات حفظ السالم السابقة واملشاورات مع 
املنظمات الشريكة يف جمال مكافحة االجتار غري املشروع، تقترح الورقة وضع إستراتيجية 
شاملة إلدارة عمليات حفظ السالم ملعاجلة االجتار بالبشر يف الدول اخلارجة من الصراعات.

اإلستراتيجية وااللتزام.  بالبشر يف كوسوفو:  االجتار  املؤقتة يف كوسوفو. مكافحة  املتحدة  األمم  إدارة 
أيار/ مايو 2004. 

 يعرف تقرير بعثة األمم املتحدة مشكلة االجتار بالبشر يف كوسوفو، ويقترح استراتيجيات 
ملكافحته، وحيلل مشاكل مستمرة تعيق جهود مكافحة االجتار غري املشروع. كذلك يتناول 
التقرير على وجه التحديد االجتار بالبشر يف إطار الكفاح الشامل ضد اجلرمية املنظمة وعدم 
التسامح مطلًقا يف تطبيق القوانني ضد املتاجرين بالبشر ومحاية الضحايا ومساعدهتم واالستدامة 

من خالل املشاركة املحلية يف اتباع هنج متعدد األبعاد.

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، شعبة شؤون املعاهدات. األدلة التشريعية لتنفيذ اتفاقية األمم 
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا. نيويورك: األمم املتحدة 2004. 
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html

تتضمن هذه املطبوعة دلياًل تشريعيًّا لربوتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص.

مصادر إصالح القانون اجلنائي

أدوات التقييم 
نقابة املحامني األمريكية. مؤشر العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية. 2003. 

http://apps.americanbar.org/rol/publications/iccpr_legal_implementation_index.shtml

الدول  التزام  لقياس  تقييم  أداة  والسياسية هو  املدنية  باحلقوق  الدويل اخلاص  العهد  مؤشر 
تشريعيًّا وبراجميًّا بأحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية.

لصناع  دليل  الصراعات:  من  اخلارجة  املجتمعات  اخلطرية يف  اجلرائم  مكافحة  كوليت روش، حمررة. 
السياسات واملمارسني. واشنطن، العاصمة: مطبعة معهد الواليات املتحدة للسالم، 2006. 

http://www.usip.org/publications/combating-serious-crimes-postconflict-societies

 مصادر وقراءات أخرى

http://www.un.org/womenwatch/news/documents/DPKOHumanTraffickingPoli
cy03-2004.pdf

http://www.unmikonline.org/misc/UNMIK_Whit_paper_on_trafficking.pdf

http://www.un.org/womenwatch/news/documents/DPKOHumanTraffickingPolicy03-2004.pdf
http://www.un.org/womenwatch/news/documents/DPKOHumanTraffickingPolicy03-2004.pdf
http://www.unmikonline.org/misc/UNMIK_Whit_paper_on_trafficking.pdf
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يناقش الفصل 2 من هذا الدليل أمهية إجراء تقييم شامل ودقيق للعدالة اجلنائية. كما أنه يقدم 
اقتراحات حول كيفية إجراء مثل هذا التقييم، مبا يف ذلك توصيات خاصة باألفراد العاملني 
والتوقيت واملنهجية. ويناقش الفصل 3 كيفية حتديد إطار العمل القانوين وتقييمه يف الدول 

اخلارجة من الصراع.

مكتب األمم املتحدة للمفوض السامي حلقوق اإلنسان. أدوات حكم القانون للدول اخلارجة من الصراع: 
ختطيط قطاع العدل. نيويورك وجنيف: األمم املتحدة، 2006. 

http://www.ohchr.org/EN/PUBLICATIONSRESOURCES/Pages/SpecialIssues.aspx

نتيجة لعامني من املشاورات مع اإلدارات والوكاالت التابعة لألمم املتحدة، وقادة املجتمع 
املدين، واخلرباء الوطنيني، واملفوضية السامية لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان، فإن هذا التقرير 
يستند أساًسا إىل الدروس املستفادة يف كوسوفو وسرياليون وتيمور الشرقية. ومن املواضيع 
اليت تناوهلا تقييم ما إذا كان نظام العدالة املعمول به يف الدول قد ساهم يف الصراع وكيف 
اإلنسانية  واجلرائم ضد  اجلماعية  اإلبادة  مثل  مرتكيب جرائم  الصراع، وحماكمة  ساهم يف 
وجرائم احلرب وإنشاء جلان تقصي احلقائق وتدقيق ورصد النظم القانونية اليت أنشئت بعد 

انتهاء األعمال العدائية.

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية. أدوات تقييم العدالة اجلنائية. كانون األول/ ديسمرب 2006.
 http://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/Criminal-Justice-
Toolkit.html

من  جمموعة  هي  باملخدرات  املعين  املتحدة  األمم  ملكتب  اجلنائية  العدالة  تقييم  أدوات 
األدوات القياسية وذات مراجع متعددة مصممة لتمكني وكاالت األمم املتحدة واملوظفني 
املنظمات واألفراد من  اجلنائية، وغريهم من  العدالة  العاملني يف جمال إصالح  العموميني 
إجراء تقييمات شاملة لنظم العدالة اجلنائية وحتديد املجاالت اليت حتتاج إىل املساعدة التقنية 
ومساعدة الوكاالت يف تصميم طرق التدخل اليت تدمج معايري وقواعد األمم املتحدة ذات 
الصلة يف التشريعات الوطنية، واملساعدة يف التدريب على هذه القضايا. وتتضمن جمموعة 
األدوات ست عشرة أداة تقييم مستقلة حتت عناوين عامة لعمل الشرطة )يف جمال السالمة 
العامة، وتقدمي اخلدمات الشرطية، ونزاهة الشرطة ومساءلتها، والتحقيق يف اجلرائم، ونظم 
املعلومات واالستخبارات الشرطية( واالحتكام إىل القضاء )املحاكم، استقالل وحيادية 
ونزاهة القضاء، والنيابة العامة، والدفاع القانوين، واملساعدة القانونية( وتدابري التوقيف قيد 
احلراسة ودون حراسة )نظام السجون، والتوقيف قبل املحاكمة، وبدائل السجن، وإعادة 
األحداث،  وعدالة  اجلنائية،  العدالة  )معلومات  املتشابكة  والقضايا  املجتمع(  يف  الدمج 

والضحايا والشهود، والتعاون الدويل(.

 مصادر وقراءات أخرى
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القانون اجلنائي املقارن
جيمر أبل وروبرت ديلنج. مبادئ القانون املدين. 1995. 

http://www.fjc.gov/public/pdf.nsf/lookup/CivilLaw.pdf/$file/CivilLaw.pdf

تتناول هذه املطبوعة تاريخ وتطور التقاليد القانونية للقانون املدين وتقارهنا بتقاليد القانون 
اليوم غالًبا ما تكون خليًطا من تقاليد ونظم  العامل  القانونية يف  النظم  العام. ويف حني أن 
قانونية خمتلفة، فإن هذه املطبوعة تقدم خلفية مفيدة لألصول التارخيية لكثري من النظم القانونية 

املوجودة يف تقاليد القانون املدين والقانون العام.

اريكا فريتشايلد وهاري دامر. نظم العدالة اجلنائية املقارنة. بلمونت، كاليفورنيا: ادسورث طومسون 
لريننج، 2001.

يقارن مؤلفو هذا العمل اجلرمية والعدالة عرب احلدود الوطنية، باستخدام هنج سياسي تارخيي 
لتفسري اجلرمية والعدالة اجلنائية. ويوجز هذا الكتاب الفروع املختلفة للقوانني والنظم القانونية 
يف ست دول منوذجية. كما يقارن ويبني أوجه التعارض بني خمتلف العاملني يف القانون، 
واملحاكم، وإجراءات إصدار األحكام، وأجهزة إنفاذ القانون، وقواعد اإلجراءات اجلنائية، 

وطرق املراجعة الدستورية يف األنظمة القانونية املختلفة حول العامل.

 باتريك جلني. التقاليد القانونية يف العامل. أكسفورد: مطبعة جامعة أكسفورد، 2004.

يوفر هذا النص نقطة انطالق بشأن القانون اجلنائي املقارن. ويضع املؤلف القوانني الوطنية 
يف اإلطار األوسع للتقاليد القانونية الرئيسية يف العامل، مبا يف ذلك القانون األصلي )أو القانون 
األصلي( وشريعة التلمود، والقانون املدين، والشريعة اإلسالمية، والقانون العام، والقانون 

اهلندوسي، والقانون اآلسيوي، ويوجز اخلصائص األساسية لكل تقليد على حدة.

جون هنري مرييام. تقاليد القانون املدين. مقدمة عن النظم القانونية يف غرب أوروبا وأمريكا الالتينية. 
ستانفورد، كاليفورنيا: مطبعة جامعة ستانفورد، 1985.

يقدم هذا الكتاب تارخًيا وحتلياًل لتقاليد القانون املدين. ويتناول من بني موضوعات األخرى، 
مناقشة »اجلزء العام« من القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية.

نظم العدالة العرفية/ التقليدية 
ليلى كريايث وكارولني سيج ومايكل ولكوك. القانون العريف واإلصالح السياسي: العمل مع تعددية 

نظم العدالة. 2005. 
http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2006/Resources/477383-1118673432908/
Customary_Law_and_Policy_Reform.pdf
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حيلل هذا العمل االنتقادات املعاصرة للنظم القانونية العرفية وجيادل بأن جناح عملية اإلصالح 
القانوين يعتمد على التعامل معها بالرغم من التحديات اليت تثريها هذه النظم. ويستخلص 
املؤلفون دروًسا من التجارب يف تزنانيا ورواندا وجنوب أفريقيا، ويستعرضون اآلثار املترتبة 

على التعامل مع النظم العرفية على املبادرات اجلارية لإلصالح السياسي.

املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي. االحتكام إىل القضاء يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى: دور نظم 
العدالة التقليدية وغري الرمسية. 2000. 

http://www.penalreform.org/publications/access-justice-sub-saharan-africa-0

هذا العمل يناقش طبيعة ونطاق وأمهية نظم العدالة التقليدية وغري الرمسية يف أفريقيا جنوب 
الصحراء الكربى. ويقدم العديد من األمثلة املستمدة، ليس من أفريقيا فقط، لكن من جنوب 
آسيا أيًضا. كما أنه يوفر إرشادات بشأن العالقة اليت ينبغي أن تسود بني نظام العدالة اجلنائية 
الذي تديره الدولة وبني نظم العدالة التقليدية أو غري الرمسية، ويفصل إرشادات للممارسات 

اجليدة ملن يعملون مع نظم العدالة التقليدية أو غري الرمسية.

إدارة التنمية الدولية باململكة املتحدة )DFID(. أنظمة األمن والعدالة غري التابعة للدولة: مذكرة إرشادية.2004.
http://www.gsdrc.org/docs/open/SSAJ101.pdf 

تعترف هذه املذكرة بأمهية نظم العدالة غري التابعة للدولة أو العرفية باعتبارها استكمااًل لنظم 
العدالة الرمسية. وقامت إدارة التنمية الدولية باململكة املتحدة بصياغة هذه املذكرة اليت توفر 

 إرشادات عملية بشأن كيفية العمل مع أنظمة عدالة غري تابعة للدولة.  

وكاالت إصالح القانون
رابطة وكاالت إصالح القانون يف شرق وجنوب أفريقيا. أفضل املمارسات يف إصالح القانون 2005.

http://www.justice.gov.za/alraesa/conferences/2005sa/papers/s3B_sayers.pdf 

ومنها  القانون،  بإصالح  املتصلة  والقضايا  املوضوعات  من  عدًدا  الورقة  هذه  تستعرض 
إىل  واحلاجة  والتقارير،  السياسات،  وأوراق  والتشاور،  القانوين،  والبحث  املستشارون، 
الدعاية يف عملية إصالح القوانني. وختتتم الورقة برسم بياين يوضح املراحل املختلفة يف أي 

مشروع لإلصالح القانوين.

أمانة الكومنولث. وكاالت إصالح القانون: دورها وفعاليتها. 2005. 
http://www.calras.org/Other/future_commonwealth.htm

تعرض هذه الوثيقة ملحة عامة متهيدية ملجموعة متنوعة من وكاالت إصالح القانون وتوفر 
معلومات أساسية عن هذه الوكاالت.

 مصادر وقراءات أخرى
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 جافني مرييف. وكاالت إصالح القانون. 2005.
http://www.justice.gc.ca/eng/pi/icg-gci/lr-rd/index.html 

يفحص هذا الدليل دور وكاالت اإلصالح القانوين وتنظيمها وعملها يف اململكة املتحدة 
وكندا وبلدان رابطة الكومنولث األخرى لغرض إجياز كيفية إنشاء وكالة جديدة إلصالح 
القانون. ويقدم الدليل أيًضا قائمة من األسئلة للرجوع إليها عند إنشاء وكالة إلصالح القوانني.

جلنة إصالح القانون يف نيو ساوث ويلز. عملية إصالح القوانني: دليل خطوة خبطوة 2006. 
http://www.lawlink.nsw.gov.au/lawlink/lrc/ll_lrc.nsf/pages/LRC_about1

القوانني ودليل خطوة خبطوة  الدليل مناقشة للسمات اخلاصة بلجان إصالح  يتضمن هذا 
للقيام بعملية إصالح القوانني.

 
بريان أوبيسكن وديفيد فيسربوت، حمرران. الوعد بإصالح القانون. سيدين، استراليا: مطبعة االحتاد، 2005.

هذا الكتاب عبارة عن جمموعة من الكتابات حول إصالح القوانني من مجيع أحناء العامل، وهو 
ينقسم إىل سبعة أجزاء تتناول جوانب عديدة إلصالح القوانني وجلان إصالح القوانني، مبا 
يف ذلك تاريخ جلان إصالح القوانني والغرض منها وعملها، وتصميم مؤسساهتا، وأساليبها 
وعملياهتا وخمرجاهتا ونتائجها، واملساعدة املتبادلة بني اللجان املختلفة. كما يقدم الكتاب 

أمثلة عملية لإلصالحات احلالية للقانون يف مجيع أحناء العامل.

روبرتسون جيه. بروسز )قاض فخري(. إصالح القانون: ما هو دورنا؟ وكيف نلتزم به؟
 http://www.lawcom.govt.nz/media/speeches/2005/law-reform-what-knitting-how-
do-we-stick-it

املؤلف هو رئيس جلنة القوانني النيوزيلندية، وهو يعتمد على هذه اللجنة كمثال ويتتبع تاريخ 
جلان إصالح القوانني. كما أنه يقدم توصيات بشأن تكوين هذه اللجان ومهمتها وهيكلها 

وإطار عملها وأعباء العمل فيها.

عملية إصالح القانون 
دانيال بريكوفيتش وكاتارينا بيستور وجان فرانسوا ريتشارد. تأثري االستنساخ. متوز/ يوليو 2006. 

http://www.law.columbia.edu/null/Working+Paper+No?exclusive=filemgr.
download&file_id=64226&showthumb=0

باالعتماد على األحباث املكثفة وبيانات التجارب العملية، يناقش الكتاب ظاهرة استنساخ 
القوانني ويضع منهجية الستخدام مصادر خارجية للقانون من خالل عملية تكييف.
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ديفيد اس. برينشتاين، »العملية تقود إىل النجاح: أهم الدروس املستفادة بعد عقد من اإلصالح القانوين«. 
املصرف األورويب لإلنشاء والتعمري )EBRD(، القانون يف املراحل االنتقالية. خريف عام 2002.

 http://www.ebrd.com/downloads/legal/secured/lit022.pdf 

يبني هذا الدليل الدروس املستفادة للمؤسسات والوكاالت اليت تقدم املساعدة يف اإلصالح 
القانوين. وهو جيادل بأن جناح أي مشروع لإلصالح يتوقف على تكييف املبادئ واملعايري 
املقبولة دوليًّا لكي تالئم البيئة القانونية املحلية، وتركيز الوقت واملوارد على التنفيذ والتطبيق، 

واألهم من ذلك، العمل بانفتاح وشفافية ومشولية.

سكوت كارلسون. األبعاد القانونية والقضائية حلكم القانون يف عمليات حفظ السالم متعددة األبعاد. 
 .2006

http://www.unrol.org/doc.aspx?d=2325

يبحث هذا التقرير التجارب األخرية يف اإلصالحات القضائية والقانونية يف عمليات األمم 
املتحدة حلفظ السالم، وحيدد جمموعة متنوعة من الدروس املستفادة، ويضع توصيات لتحقيق 

إصالحات يف املستقبل. 

الدعم  العاملية،  الربامج  الدميقراطية واحلكم، مكتب  القوانني وتنقيحها. مركز  لني هامرجرين. إصالح 
امليداين والبحثي، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية. 1998.

http://siteresources.worldbank.org/INTLAWJUSTINST/Resources/CodeReform.pdf

تناقش هذه املطبوعة خربة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية يف إصالح القوانني ومراجعتها 
يف أمريكا الالتينية. يتناول املؤلف النتائج املتباينة هلذه اجلهود اإلصالحية، ويوجز اقتراحات 

لتحسني هذه اجلهود يف املستقبل لتفادي بعض األخطاء اليت وقعت يف املاضي.

 بنك التنمية الدولية. كتاب مرجعي عن املشاركة. 1996. 
http://www.iadb.org

بناًء على عقود من سنوات اخلربة يف جمال التنمية، يناقش هذا التقرير أن املشاركة ميكن أن 
تعزز بشكل كبري من فعالية جهود إصالح القوانني. ويتطرق التقرير أيًضا إىل معىن املشاركة 
ونطاقها، وحيدد األطراف املعنية، ومىت تنبغي املشاركة، وكيف ميكن تسهيل املشاركة، وما 

هي التحديات اليت ينبغي التغلب عليها لضمان وجود هنج يقوم على املشاركة؟ 

القانونية. بورتالند بوالية أوريغون: هارت  الثقافات  نيلكن ويوهانس فيست، حمرران. تكييف  ديفيد 
للنشر، 2001.
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يبحث هذا الكتاب يف نظرية وممارسة استعارة مصادر قانونية خارجية وتكييفها يف مجيع أحناء العامل 
يف سياق الثقافات القانونية املختلفة. يتناول الكتاب يف اجلزء األول املقصود بـ»زرع االستنساخ 
القانوين«، ويوازن بني احلجج املؤيدة واملعارضة هلذه العملية، ويستعرض حاالت النجاح والفشل 

يف االستنساخ القانوين. ويورد اجلزء الثاين عدًدا من النماذج الدراسية للتكييف القانوين.

الصياغة التشريعية باللغة االجنليزية السهلة 
مكتب أستراليا لالستشارات الربملانية. دليل اإلجنليزية السهلة. 2003.

http://www.opc.gov.au/about/docs/PEM.pdf
 

هتدف حركة اإلجنليزية السهلة إىل تعزيز صياغة التشريعات بلغة سهلة مفهومة أكثر للمجتمع 
القانوين واخلاضعني للقانون على حد سواء. ويقدم هذا الدليل إرشادات بشأن كيفية الصياغة 
بأسلوب إجنليزي سهل، مبا يف ذلك كيفية وضع خطة للصياغة، ووسائل املساعدة لفهم 

النصوص القانونية وعادات الكتابة اجليدة، والعبارات اليت ينبغي جتنبها عند الصياغة. 

ايان ترينبول. مبادئ عامة لإلجنليزية السهلة والصياغة. 1993.
http://www.opc.gov.au/plain/docs/plain_draftin_principles.rtf

تناقش هذه الورقة خمتلف أساليب الصياغة، مبا يف ذلك الصياغة التقليدية والصياغة باإلجنليزية 
النسبية يف كل  العامة للصياغة. ومن خالل دراسة نقاط القوة والضعف  السهلة واملبادئ 
أسلوب، جيادل املؤلف مؤيًدا استخدام اللغة اإلجنليزية سهلة الصياغة، كوسيلة جلعل القانون 

أكثر سهولة على الفهم دون التضحية مبستويات عالية من الدقة.

أدلة الصياغة التشريعية 
http://www.ili.org .2002 .إليوت سي. شابوت. قائمة مبصادر الصياغة التشريعية على اإلنترنت

يقدم هذا املستند عينات للعديد من األدلة اليت توجز الصياغة التشريعية وقد تساعد يف صياغة 
تشريعات جديدة.

 

مواقع مفيدة على شبكة اإلنترنت
 )GRECO( جملس أوروبا، وجمموعة الدول املناهضة للفساد

  http://www.coe.int/t/dg1/Greco/Default_en.asp 

ملكافحة  املوجهة  باملبادئ  االلتزام  مدى  ملراقبة  آلية  مبثابة  واملجموعة  املجلس  يعترب 
وتنفيذ  باالمتثال  وكذلك  باملقارنة،  والضغط  متبادلة  تقييم  عملية  خالل  من  الفساد، 
الفساد.  ملكافحة  أوروبا  جملس  عمل  برنامج  يف  املعتمدة  الدولية  القانونية  املواثيق 
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مكافحة  يف  اإلنترنت  شبكة  على  عديدة  ملصادر  روابط  على  املوقع  هذا  حيتوي 
القانونية.  واملواثيق  الفساد  مبكافحة  الصلة  ذات  وثائق  أيًضا  املوقع  ويوفر   الفساد، 

جملس أوروبا، الصفحة الرئيسية لكتيبات حقوق اإلنسان 
 http://www.coe.int/t/dghl/publications/hrhandbooks/index_handbooks_en.asp 

حيتوي هذا املوقع على روابط لثمانية كتيبات خمتلفة عن حقوق اإلنسان، منها احلق يف احترام احلياة 
العائلية واحلياة اخلاصة )ذات عالقة بالتفتيش والضبط واملراقبة السرية يف التحقيقات اجلنائية(، واحلق 

 يف حماكمة عادلة، واحلق يف احلرية، واألمن الشخصي، وحظر التعذيب، واحلق يف احلياة.  

جمموعة إيغمونت 
  http://www.egmontgroup.org 

تتعاون  الدولية  املالية  لالستخبارات  من وحدات  إيغمونت هي شبكة غري رمسية  جمموعة 
صلة  ذات  مصادر  على  املوقع  هذا  وحيتوي  واخلربة.  والتدريب  املعلومات  وتتبادل 
 مبكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب من خالل إنشاء وحدات لالستخبارات املالية.  

 )ECHR( املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان
http://cmiskp.echr.coe.int/gentkpss/gen-recent-hejud.asp

يتيح هذا املوقع الوصول إىل سوابق قضائية من املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان. 

 )FATF( فرقة العمل املايل املعنية بغسل األموال
 http://www.fatf-gafi.org  

أنشئت هذه الفرقة عام 1989، كهيئة حكومية دولية هدفها تطوير وتعزيز السياسات 
 الوطنية والدولية ملكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب. 

 
)ICC( املحكمة اجلنائية الدولية

http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC

بارتكاب  املتهمني  األشخاص  حتاكم  دائمة  مستقلة  حمكمة  هي  الدولية  اجلنائية  املحكمة 
جرائم دولية خطرية وخاصة جرائم اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب. 
هذا املوقع يتضمن الوثائق األساسية القانونية واالجتهاد القضائي للمحكمة اجلنائية الدولية.

)ICTY( املحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة
http://www.un.org/icty
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 )ICTY( أنشأ جملس األمن التابع لألمم املتحدة املحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة 
عام 1993 ملعاجلة االنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل يف يوغوسالفيا السابقة منذ 
عام 1991. وهذا املوقع يتضمن الوثائق األساسية القانونية واالجتهاد القضائي للمحكمة 
اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة بشأن جرائم اإلبادة اجلماعية، واجلرائم ضد اإلنسانية، 

وجرائم احلرب.

)ICTR( املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا 
http://www.un.org/ictr

 
 )ICTR( لرواندا  الدولية  اجلنائية  املحكمة  املتحدة  لألمم  التابع  األمن  جملس  أنشأ 
من  وغريها  عية  اجلما دة  إلبا ا عن  ملسؤولني  ا األشخاص  ملحاكمة   1994 م  عا
عام  رواندا  إقليم  يف  ارتكبت  اليت  الدويل  اإلنساين  للقانون  اخلطرية   االنتهاكات 
1994. وهذا املوقع يتضمن الوثائق األساسية القانونية واالجتهاد القضائي للمحكمة اجلنائية 

الدولية لرواندا بشأن جرائم اإلبادة اجلماعية، واجلرائم ضد اإلنسانية، وجرائم احلرب.

)IMO( املنظمة البحرية الدولية
http://www.imo.org

املنظمة البحرية الدولية هي وكالة متخصصة تابعة لألمم املتحدة هتدف إىل مساعدة الدول 
يف اختاذ تدابري لتحسني سالمة وأمن املالحة الدولية. كما تدير املنظمة البحرية الدولية برناجًما 

واسًعا للتعاون التقين يركز على حتسني قدرة الدول النامية على مكافحة القرصنة.
 

املركز الدويل لإلبالغ عن القرصنة
http://www.thedigitalship.com/webguide/imbpiracy.html

 
املكتب البحري الدويل )IMB( هو شعبة متخصصة تابعة لغرفة التجارة الدولية أقرته املنظمة 
البحرية الدولية. ويسعى املركز الدويل لإلبالغ عن القرصنة التابع للمكتب البحري الدويل 
القراصنة  تقارير عن هجمات  الساعة ويرفع  العاملية على مدار  املالحة  إىل مراقبة خطوط 
لوكاالت الشرطة الوطنية ويصدر حتذيرات حول البقاع الساخنة ألعمال القرصنة على مدار 

العام ويف تقاريره السنوية. 

 شبكة املعلومات لغسل األموال 
http://www.imolin.org/imolin/index.html

 
ملساعدة  اإلنترنت  على  تعتمد  شبكة  هي   )IMoLIN( األموال  لغسل  املعلومات  شبكة 
احلكومات واملنظمات واألفراد يف حماربة غسيل األموال. وقد مت إنشاء الشبكة من خالل 
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التعاون بني املنظمات الدولية الرائدة يف جمال مكافحة غسيل األموال. وحيتوي هذا املوقع 
على قاعدة بيانات للتشريعات واألنظمة اخلاصة بغسيل األموال يف خمتلف أحناء العامل، إضافة 

إىل مكتبة إلكترونية، وتقومي )رزنامة( باألحداث يف جمال مكافحة غسيل األموال. 

)OECD( الصفحة الرئيسية اخلاصة بالفساد- منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 
http://www.oecd.org/topic/0,2686,en_2649_37447_1_1_1_1_37447,00.html

توفر الصفحة الرئيسية اخلاصة بالفساد على موقع منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي جمموعة 
اتفاقيات ومعاهدات ومواثيق ومصادر أخرى حول  الفساد ومنها  املعنية مبكافحة  املصادر  متنوعة من 

أخالقيات العمل يف القطاع العام. 

محلة اللغة اإلجنليزية السهلة
http://www.plainenglish.co.uk/

يناقش هذا املوقع ويوفر مصادر حول حركة اللغة اإلجنليزية السهلة، وهي حركة هتدف إىل 
تعزيز صياغة الوثائق القانونية بلغة سهلة ومفهومة. 

)PI( املنظمة الدولية حلماية اخلصوصية
http://www.privacyinternational.org

املنظمة الدولية حلماية اخلصوصية هي جمموعة من جمموعات حقوق اإلنسان تألفت عام 1990 
كمنظمة ملراقبة انتهاك احلكومات والشركات الكربى للسرية واخلصوصية. ويقدم هذا املوقع 
جمموعة كبرية من املواد املتعلقة باخلصوصية مثل مراقبة االتصاالت ومحاية البيانات وقوانني 

اخلصوصية واملراقبة املالية وحرية التعبري واألنشطة املكافحة لإلرهاب. 

مركز اإلرهاب واجلرمية عرب الوطنية والفساد )TraCCC( – اجلامعة األمريكية 
http://www.american.edu/traccc 

يكرس هذا املركز جهوده للتعليم واألحباث والتدريب وصياغة االستشارات السياسية بشأن 
اجلرمية عرب الوطنية والفساد واإلرهاب. واهلدف األساسي للمركز هو التوصل إىل فهم أفضل 
ألسباب ونطاق اجلرمية عرب الوطنية والفساد واقتراح سياسات ذات أسس مقنعة للحد من هذه 
املشاكل والتخلص منها. وحيتوي هذا املوقع على العديد من املطبوعات واملصادر األخرى 

على شبكة اإلنترنت ذات الصلة باإلرهاب واجلرمية عرب الوطنية والفساد. 
 

منظمة الشفافية الدولية
http://www.transparency.org
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منظمة الشفافية الدولية هي مجعية مدنية عاملية مهمتها إحداث تغيري خيلص العامل من الفساد. 
ويوفر املوقع العديد من امللخصات واألدوات البحثية وغريها من املطبوعات املعنية مبكافحة 

الفساد. ويشمل املوقع كذلك معلومات عن الفساد خاصة باملناطق والبلدان. 

جلنة مكافحة اإلرهاب التابعة لألمم املتحدة 
http://www.un.org/en/sc/ctc/

تستمد جلنة مكافحة اإلرهاب تفويضها من قرار جملس األمن الدويل رقم 1373، الذي يفرض 
التزامات معينة على الدول يف جمال مكافحة اإلرهاب، مبا يف ذلك جترمي اإلرهاب واألنشطة 
املتصلة به، وتقدمي املساعدة لتنفيذ تلك االلتزامات، وحرمان اإلرهابيني من التمويل واملالذ 
الوثائق والبيانات  اآلمن، وتبادل املعلومات عن اجلماعات اإلرهابية. وهذا املوقع يتضمن 
ذات الصلة بتدابري مكافحة اإلرهاب، فضاًل عن أفضل املمارسات واملصادر يف جمال حقوق 

اإلنسان ومكافحة اإلرهاب.

)UNODC( مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
 http://www.unodc.org 

رائدة يف جمال مكافحة  باملخدرات واجلرمية جهة عاملية  املعين  املتحدة  األمم  يعترب مكتب 
املخدرات غري املشروعة واجلرمية الدولية. وقد تأسس عام 1997، وأنيطت به مهمة مساعدة 

الدول األعضاء يف كفاحها ضد املخدرات غري املشروعة واجلرمية واإلرهاب.

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية- دليل مصادر مكافحة الفساد
http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/technical-assistance-tools.html 

الفساد  بشأن  معلومات  على  الفساد حيتوي  ملكافحة  اإللكتروين مصدًرا  املوقع  هذا  يعترب 
والصراعات، وهنب املمتلكات، وغسيل العائدات من الفساد، والفساد يف املؤسسات الدولية، 
والفساد السياسي، والفساد داخل األنظمة القضائية، والفساد يف القطاع اخلاص، والفساد 
واجلرمية املنظمة، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، والتجرمي واإلنفاذ، والتعاون الدويل 
باملخدرات  املعين  املتحدة  األمم  مكتب  يقدمها  اليت  التقنية  واملساعدة  األموال،  واسترداد 

واجلرمية يف جمال الفساد. 
 

باملخدرات واجلرمية- كتيبات إرشادية بشأن معايري  املعين  املتحدة  مكتب األمم 
وقواعد األمم املتحدة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

http://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/tools.html

يستعرض هذا املوقع العديد من الكتيبات اإلرشادية اليت أعدهتا األمم املتحدة بشأن مكافحة 
اجلرمية والعدالة اجلنائية. وحيتوي املوقع على مصادر بشأن التوقيف قبل املحاكمة، والسجون، 
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ومعايري العدالة اجلنائية لشرطة حفظ السالم، وقضاء األحداث، والعدل املتعلق بالضحايا، 
وإساءة استخدام السلطة، والعنف األسري، واجلرائم املتعلقة باحلاسوب، وتسليم املجرمني، 
واملساعدة القانونية املتبادلة. كذلك حيتوي املوقع على روابط للمقرر اخلاص لألمم املتحدة 
املعين بالتعذيب، وجلنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب، واللجنة املعنية حلقوق اإلنسان، وجلنة 
حقوق الطفل، وجلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز، الفريق العامل لألمم املتحدة املعين 
بأشكال الرق املعاصرة، واملقرر اخلاص لألمم املتحدة للجنة حقوق اإلنسان املعين مبسألة بيع 
األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية، واملقررة اخلاصة لألمم املتحدة املعنية مبسألة 

العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه. 
 

 )OHCHR( املُفوضية السامية لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان
http://www.ohchr.org

املتحدة حلقوق  لألمم  السامية  واملُفوضية  املتحدة.  لألمم  العامة  لألمانة  تابعة  إدارة  املكتب   هذا 
اإلنسان مفوضة بتعزيز ومحاية والتحقيق الكامل للحقوق الواردة يف ميثاق األمم املتحدة والقوانني 
الرئيسي على روابط ملجموعات من  املوقع  اإلنسان. وحيتوي  املعنية حبقوق  الدولية  واملعاهدات 
مناهضة  اإلنسان، وجلنة  املعنية حلقوق  واللجنة  الطفل،  مثل جلنة حقوق  واالتفاقيات  املعاهدات 
التعذيب، وغريها من اآلليات اخلاصة مثل املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة، واملقرر 
اخلاص املعين بالتعذيب. كما حيتوي املوقع على النص الكامل للمواثيق الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان. 

 
مكتبة حقوق اإلنسان- جامعة مينسوتا 

http://www1.umn.edu/humanrts/links/alphalinks.html

 جيمع هذا املوقع العديد من الوثائق والروابط والتقارير واملشروعات اخلاصة حبقوق اإلنسان 
مرتبة أجبديًّا. 

 
البنك الدويل – مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب 

http://www.worldbank.org/amlcft

حيتوي هذا املوقع على جمموعة من الوثائق واملصادر واملطبوعات وغريها من املصادر املتعلقة 
بغسيل األموال ومتويل اإلرهاب. 

 
البنك الدويل- مكافحة الفساد 

http://www.worldbank.org/anticorruption

 هذا املوقع يناقش العديد من االستراتيجيات املختلفة ملكافحة الفساد، ويقدم معلومات بشأن 
األدوات واملصادر واملناهج املتبعة يف البلدان واألقاليم ملكافحة الفساد. 
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عن
معهد السالم األمريكي

التحليل  املعهد  الكونغرس. ويوفر  السالم األمريكي مؤسسة مستقلة وغري حزبية أسسها وميوهلا  معهد 
والتدريب واألدوات للمساعدة يف منع الصراعات الدولية العنيفة وإدارهتا وإهنائها، وتعزيز االستقرار، 

وحتويل بناء السالم إىل جمال مهين.

رئيس جملس اإلدارة: جيه. روبنسون ويست.
نائب رئيس جملس اإلدارة: جورج إي. موس.

الرئيس: ريتشارد اتش. سولومون.
نائب الرئيس التنفيذي: تارا سوننشاين.

املسؤول املايل األول: مايكل غراهام.

جملس اإلدارة
جيه. روبنسون ويست )الرئيس(، رئيس جملس اإلدارة، يب اف سي )PFC( للطاقة.

جورج إي. موس )نائب رئيس جملس اإلدارة(، أستاذ مساعد للممارسة، جامعة جورج تاون.
جودي أنسلي، مساعدة سابقة للرئيس ونائبة مستشار األمن يف عهد الرئيس جورج دبليو. بوش.

آن اتش. كاهن، عاملة مقيمة سابقة، اجلامعة األمريكية.
تشيستر ايه. كروكر، أستاذ كرسي جيمس آر. شليسينغر للدراسات اإلستراتيجية، كلية اخلدمة اخلارجية، 

   جامعة جورج تاون.
كريي كنيدي، رئيس مركز روبرت اف. كنيدي للعدالة وحقوق اإلنسان.

اكرام يو. خان، رئيس، كوولييت كري كونسلتنتس )مستشارون لرعاية اجلودة(، ذ.م.م.
ستيفن دي. كراسنر، أستاذ كرسي غراهام اتش. ستيوارت للعالقات الدولية، جامعة ستانفورد.

جون ايه. النكاستر، مدير تنفيذي سابق، املجلس الدويل للعيش املستقل.  
جريميي ايه. رابكني، أستاذ، كلية جورج ماسون للحقوق.

جودي فان ريست، نائبة الرئيس التنفيذية، املعهد اجلمهوري الدويل.
نانسي زيركني، نائبة الرئيس التنفيذية، مؤمتر القيادة للحقوق املدنية.

أعضاء بصفتهم الوظيفية
مايكل اتش. روزنر، مساعد وزير/ة اخلارجية للدميقراطية وحقوق اإلنسان والعمل.

جيمس ان. ميللر، النائب األول لوكيل وزير الدفاع للسياسة.
آن إي. روندياو، نائبة أدمريال، البحرية األمريكية، رئيسة جامعة الدفاع الوطين.

ريتشارد اتش. سولومون، رئيس، معهد السالم األمريكي. 
   )ال حيق هلم التصويت(     



 مصادر وقراءات أخرى454

القوانني النموذجية للعدالة اجلنائية 
خالل الفترات الالحقة للصراعات

مت إعداد هذا الكتاب خبط Traditional Arabic، وقد قام بتصميم الغالف والتصميم الداخلي جيف 
هو  اإللكتروين  وموقعها    Beyond Words, LLC بواسطة شركة الصفحات  تصنيع  ومت  أوربانيك، 
www.beyond-words.us، وهي اليت قامت أيًضا مبراجعة النص وتدقيقه. أما النسخة اإلجنليزية، اليت 

تعتمد عليها هذه النسخة العربية، فقد قام بتحريرها ناجيل كويين.

Model Codes for Post
Conflict Criminal Justice

 This book is set in Traditional Arabic. Jeff Urbancic designed the book’s cover and
 interior. Pages were made up by Beyond Words, LLC at www.beyond-words.us ,
which also proofread the text. The English-language version, which this Arabic-
 language translation is based on, was edited by Nigel Quinney.
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»ميثل نشر هذا املجلد تقدًما ذا أمهية كبرية على الصعيد الدويل للمجتمعات اخلارجة من الصراع، إذ أصبح يف متناول اليد قانون 
جنائي مصاغ بلغة واضحة غري معقدة على حنو مثري لإلعجاب، ومدعوم بتعليقات تشمل شروًحا تفصيلية، ومصمم بصورة واضحة 

ملثل هذه املجتمعات. إنه عمل متميز«.
- األستاذ أندرو آشوورث، جامعة أوكسفورد

»إن القوانني النموذجية للعدالة اجلنائية خالل الفترات الالحقة للصراعات ينبغي أن تساعد يف تقصري الطريق للوصول إىل سالم 
راسخ، ومؤسسات دولة فاعلة، واالستقرار، وحكم القانون«.

- السفري األخضر اإلبراهيمي، املمثل اخلاص السابق لألمني العام لألمم املتحدة لشؤون أفغانستان وهايييت 
   وجنوب أفريقيا

»من الواضح أن القوانني النموذجية للعدالة اجلنائية خالل الفترات الالحقة للصراعات تعكس إسهامات املئات من اخلرباء واملمارسني 
من خمتلف أرجاء املعمورة. إن هذه القوانني والتعليقات عليها ال تقدر بثمن بالنسبة إىل احلكومات الوطنية وبعثات حفظ السالم 
املشاركة يف إصالح القانون، فهي توفر إطار عمل قانونيًّا واضًحا يتوافق مع املعايري الدولية ويعي التحديات املرافقة للبيئات اخلارجة 

من الصراع«.
- األمري زيد بن رعد بن زيد احلسني، السفري األردين يف الواليات املتحدة األمريكية

»إن أمهية هذا العمل بالنسبة للمجتمعات اليت تنتقل من مرحلة الصراع واالضطهاد إىل احلرية والدميقراطية ليست حباجة إىل املبالغة 
لتأكيدها. إنه منوذج للوضوح، كما تعد التعليقات على كل قسم منه مصدًرا قيًما، ليس للممارسني فقط، بل كذلك للطالب«.

- ريتشارد غولدستون، قاٍض سابق، املحكمة الدستورية جبنوب أفريقيا

إن القوانني النموذجية للعدالة اجلنائية خالل الفترات الالحقة للصراعات، بإسهاهبا وعمقها ومرجعيتها، هي أداة إلصالح القانون 
اجلنائي، مصممة لتلبية احتياجات البلدان اخلارجة من الصراع. وهذا املجلد األول يف سلسلة من ثالثة جملدات يضع بني أيدينا 
قانوًنا جنائيًّا منوذجيًّا شاماًل، مصحوًبا بتعليقات اخلرباء، يستطيع العاملون الوطنيون والدوليون استخدامه يف وضع القوانني اجلنائية 

أو إصالحها أو حتديثها أو سد الفجوات فيها يف كل دولة على حدة.
 ويعكس جملد القوانني النموذجية للعدالة اجلنائية خالل الفترات الالحقة للصراعات إسهامات حوايل ثالمثئة خبري، وهو مثرة جهد 
متواصل على مدار مخسة أعوام قاده معهد الواليات املتحدة للسالم واملركز األيرلندي حلقوق اإلنسان، بالتعاون مع مكتب األمم 

.)UNODC( املتحدة للمفوض السامي حلقوق اإلنسان ومكتب األمم املتحدة للمخدرات واجلرمية

فيفيان أوكونر هي املسؤولة عن مشروع حكم القانون يف املركز األيرلندي حلقوق اإلنسان.
كوليت روش هي نائب مدير برنامج حكم القانون التابع ملعهد الواليات املتحدة للسالم.

وقد شاركهما يف التحرير هانس جورج الربيشت، مدير معهد ماكس بالنك للقانون اجلنائي األجنيب والدويل يف فريبريغ، بأملانيا، 
وغوران كليمينسيك، حماضر أول يف كلية دراسات العدالة اجلنائية واألمن يف جامعة ماريبور، سلوفينيا. 

مطبعة معهد الواليات املتحدة للسالم
Constitution Avenue, NW 2301 

20037 Washington, DC

www.usip.org


