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LLêÓˆã€a@áÓè€a @
   إنابة عن ا�جموعة �فر�قية.  جنوب أفر�قيابدءا ينضم وفد بالدي إ�� البيان الذي أدلت به  -

 من مقاصد تحقيق العدالة و�� ليست  -
ً
 نبيال

ً
إّن مسألة م�افحة �فالت من العقاب تمثل مقصدا

محل خالف، وتندرج �� املقام �ول ضمن مسئوليات �جهزة العدلية والقضائية الوطنية املعنية 

 الختصاصا��ا املنصوص عل��ا 
ً
 ب إطار نظمها القانونية الداخلية��وفقا

ً
التعليقات  ؛ أخذنا علما

ع�� مشاريع املواد والتعليقات  واملالحظات الواردة من ا�ح�ومات واملنظمات الدولية وغ��ها

  .املعتمدة
LLêÓˆã€a@áÓè€a @

فيما ي��  مشروع املواد املقدم من �جنة القانون الدو�� والذي �شكرهم عليه لكن لدى بالدي  -

العديد من املالحظات حول صياغة ومحتوى عدد من املواد املق��حة كنا قد اشرنا إل��ا �� بياناتنا 

 السابقة حول هذا املوضوع �� الدورات السابقة  ؛ و�عيد هنا ابرز مالحظاتنا:-

فيما ي�� الديباجة يرى وفدي أن �دلة املستشهد ��ا �� الشرح ليست �افية إلثبات املمارسة  -

العامة و�عتقاد باإللزام من جانب الدول �� هذا الصدد وأنه، نظرا ألن ال�جنة �عمل ع�� 

نحو منفصل �شأن موضوع القواعد �مرة، فإن أي إدراج للقواعد �مرة �� مشاريع املواد 

 �ستوجب املز�د من الفحص والدراسة . 

و�� عبارة  معناها   استخدام  �عب�� “جرائم بموجب القانون الدو��،” 2�� مشروع املادة  -

 وليس وا�حا، أل��ا قد �شمل طائفة من جرائم محددة بموجب معاهدات أو 
ً
غامضا

 اتفاقيات أخرى ليس محلها موضوع مشروع املواد الذي ب�ن أيدينا.

 والتعر�فات و�الرغم  عدم اتفاقنا ع�� إيراد  �عر�ف نظام روما 2ما ورد �� شرح املادة  -

ان تتجاوز  مشاريع �سا��ي  انه يحمد له انه اتخذ موقفا مناسبا من �عر�ف ا�جندر  لكن 

افقة ع�� ذلك التعري   ف.املواد ذلك يجعل من  الصعو�ة بم�ان املو

؛ ومع اتفاقنا مع الفقرة  القانون الوط�ي بموجبالتجر�م  وا�خاصة ب6فيما ي�� مشروع املادة  -

 م��ا أن ا�جرائم ضد ��سانية ينب�� أن �ش�ل جرائم ع�� الصعيد الوط�ي. مع أننا كنا 1

ان تمنح الدول شيئا من املرونة �� تحديد ما إذا �انت ا�جرائم الواردة �� مشاريع املواد  نأمل

 �ش�ل جرائم ضد ��سانية أو جر�مة أخرى،
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�ان �علم “  فيه ��يء من الغموض و�ان يمكن استخدام معيار النّية �جرامية 3 نص الفقرة  -

 تتناول عدم �عتداد 5..  و�� ح�ن أن الفقرة ”أو �ان هناك من �سباب ما يجعله �علم

بالصفة الرسمية كدفع موضو�� لنفي املسئولية، فإ��ا تتناول ا�حصانة ال�ي يتمتع ��ا 

�خص بموجب القانون الدو�� من ممارسة الوالية القضائية الوطنية ورغم محاولة ال�جنة 

 يبدو مناسبا خاصة وانه من 5عدم التطرق �ش�ل مباشر ل�حصانات إال انه ما ورد �� الفقرة 

الضروري واملتفق عليه  أن ال �ش�ل هذه ا�حصانات �� املمارسة عائقا أمام نظام عام 

ة وأمام �ل��ام بتوف�� ُسبل �نتصاف الفعالة ل�حايا ا�جرائم ضد ��سانية، بما 
َ
للُمساَءل

 �� ذلك التحقيقات واملالحقات القضائية ا�جنائية.

 تتخذ �ل دولة  وفق ال��قيم ا�جديد  من املشروع ال�ي نصت ع��  ان 7فيما ي�� مشروع املادة . -

مولة بمشاريع املواد هذه .. ومن ا�جيد  ع�� ا�جرائم املشاختصاصهاالتداب�� الالزمة إلقامة 

ان مشروع املادة  أرجع �ختصاص ألهله أي الدولة نفسها �� ان تتخذ ما يلزم من تداب�� 

ملمارسة �ختصاص �� ا�جرائم ضد ��سانية .. و�ان من املمكن ان تضبط أك��  ح�ى ال 

 باعتبارها رخصة ملمارسة مبدأ الوالية القضائية العاملية .تفّسر 

 من املشروع وال�ي نصت ع�� واجب الدولة �� إجراء التحقيقات الالزمة 8فيما ي�� املادة  -

�شأن الدوا�� بارت�اب جرائم ضد ��سانية. و�� اعتقادنا ان هذه املواد جيدة �� فكر��ا 

حيث تقع ع�� عاتق الواليات القضائية الوطنية املسؤولية الرئيسية ومحكمة �� صياغ��ا 

 بذلك.  عن التحقيق �� ا�جرائم الدولية ومقاضاة مرتكب��ا
ً
 . ونحن مل��مون وطنيا

 ملراعاة الشواغل ال�ي أث��ت 9 من مشروع املادة 3ونتفق مع توصية  املقرر ا�خاص  �� الفقرة  -

فيما يتعلق بال��ام الدولة املنصوص عليه �� الفقرة  بإبالغ دول أخرى بنتائج التحقيق، بأن 

 حسب �قتضاء،”. تضاف، �� ا�جملة الثانية، عبارة “،

ونتفق تماما مع  توصية املقرر ا�خاص ،بحذف عبارة “، بما �� ذلك قانون حقوق ��سان”  -

. وذلك لن  هذه العبارة ال لزوم لها، من حيث أن عبارة 11 من مشروع املادة 1�� ��اية الفقرة 

فّسر هذه العبارة ”“القانون الدو��
ُ
 ال�ي �سبقها �شمل قانون حقوق ��سان. وكذلك قد ت

�خ��ة ع�� أ��ا تحل محل مجال آخر بالغ �همية من مجاالت القانون الدو�� �� هذا 

 السياق، وهو القانون الدو�� ��سا�ي، أو تقلل من شأنه.



- 3 - 

 

  �سليم املطلو��ن، البد من القول ان للدول ا�حق السيادي الرئي��ي �� 13�� مشروع املادة  -

كبت إما �� 
ُ
ممارسة الوالية القضائية �� محاكمها الوطنية ع�� ا�جرائم ضد ��سانية ال�ي ارت

و�نب�� عدم النظر �� إي آليات بديلة إال إذا الدول غ�� قادرة إقليمها أو من ِقَبل رعاياها. ... 

 .ع�� ممارسة الوالية القضائية أو غ�� راغبة �� ذلك بالدليل و�معاي�� يتم �تفاق عل��ا

اقتباسه عموما و�الرغم  من ا�جهد املقدر الذي بذل �� مشاريع املواد إال أن �� صياغة �عضها تم  -

دون تصرف - كما نقول �� اللغة العر�ية -  من مواد �� اتفاقيات ومعاهدات  أخرى ليست محل 

اتفاق .. وأخرى تم  التصرف �� مدلولها مما أدى إ�� غموض  ليس محمودا �� مثل هذه 

�تفاقيات .  و�ا�جملة �� رأينا ان �عض هذه املواد ال تص�ح ان ت�ون أساسا  التفاقية يف��ض ان 

وضع حد لإلفالت من العقاب ع�� تحقق �جماع  والعاملية  �� موضوع يتفق عليه ا�جميع آال وهو 

 .ما ُيرتكب من جرائم حرب وجرائم ضد ��سانية

LLêÓˆã€a@áÓè€a @
ان وفد بالدي  يدعم بقوة أي جهد قانو�ي  لتحقيق العدالة لل�حايا و�يقاف ومنع ا�جرائم  -

وتوف�� ا�حماية الفظيعة ال�ي ترتكب ضد املدني�ن بما ف��م الفئات الضعيفة من النساء و�طفال  

 إعطاء الدول �عضاء حقها ة.. مع ضرور لهم  و�عمال مبدأ ا�حاسبة ومنع �فالت من العقاب 

و�نب�� عدم النظر �� إي آليات بديلة إال إذا الدول غ�� �امال �� ممارسة والي��ا القضائية داخليا 

 قادرة ع�� ممارسة الوالية القضائية أو غ�� راغبة �� ذلك بالدليل و�معاي�� يتم �تفاق عل��ا.

@LL@êÓˆã€a@áÓè€a
 حول انمالحظاتكدول إلبداء  إلينا مشاريع املواد نكرر مثمن�ن قرار ال�جنة  إحالة ، و �ش�ل عام  -

دما ��ا . 
ُ
 ان الدول �عضاء ال زالت تحتاج لوقت أطول لدراسة  أنىيرى وفدوكيفية امل��ي ق

 وتمحيص مشاريع املواد املقدمة من �جنة القانون الدو��  قبل البت �� خطوات إجرائية.

[êÓˆã€a@áÓè€a 
اقع و تطورات إيجابية الفتة تؤسس ل2018شهد السودان منذ د�سم�� ي ع�� الصعيد الوط�ي ،  -

�� تأسيس نظام �سوده قيم ا�حر�ة والعدالة وسيادة حكم إ جديد سيف��ي بال شك سيا��ي

 ال مجال القانون، حيث بدأت بالفعل مس��ة جادة ل��سيخ بنية مستدامة �حكم مد�ي ديمقراطي

 آليات  وطنية لتعز�ز القدرة ع�� مواجهة جرائم بالدي عتمدت فيه لإلفالت من العقاب.  وقد ا

 استكشاف ووضع ترتيبات وطنية فعالة  ملنع �بادة ا�جماعية وجرائم  ومواصلة ,الوحشية  
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 طنية و تنسيق واتصال ة�عي�ن جهقامت با�حرب والتطه�� العر�� وا�جرائم ضد ��سانية. كما 

، آلية 234قد أ�شأت ح�ومة السودان، بموجب املرسوم رقم  وا�حماية. عن سئولية معنية بالم

 ). 2020وطنية �حماية املدني�ن من أجل تنفيذ خط��ا الوطنية �حماية املدني�ن (مايو 

@
@�̋ Ìçu@aãÿíÎ
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