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تصدير

يؤثر التهجر التعسفي بصوٍر شتى يف حقوق البرش املتصلة بحرية التنّقل والعيش يف مجتمعاتهم الخاصة. وتُظهر التجربة العملية لدى املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني أّن التهجر 

التعسفي ليس مجرّد التبعة الحتمية لجرائم أخرى، خصوصاً عند اقرتافه وفق منظور اسرتاتيجي للسيطرة عىل األرض وإبعاد السكان. وعليه فال بُد من تصنيف التهجر التعسفي جرميًة بغية 

تحقيق الردع والعقاب يف مواجهة من ينتهكون القانون الدويل األسايس الذي يحظرها. فال سبيل إىل استدامة مقومات صحة املجتمع وقد تعرضت قطاعات من سكانه للطرد من محل إقامتها. 

من هنا تربز أهمية القضاء عىل اإلفالت من العقاب عن التهجر التعسفي، وكذلك أهمية مساءلة مقرتفيه. 

تعاونت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني مع املجموعة العاملية للحامية يف إعداد هذا التقرير دعامً لجهود الدول يف مالحقة مرتكبي التهجر التعسفي. ويتقىّّص هذا البحث جوانب 

القانون واملامرسات، ويحلل كيفية إقدام بعض الدول عىل تجريم أفعال التهجر التعسفي حالياً – علامً بأن بعض تلك األفعال تخالف القانون الدويل الساري. كذلك ينظر البحث يف كيفية متكني 

الدول من تجريم أشكال أخرى من التهجر التعسفي يف قوانينها الوطنية تحقيقاً للردع وإنهاًء لإلفالت من العقاب. فالقوانني الوطنية التي تجرّم التهجر التعسفي قادرة عىل نحو حرج عىل تعزيز 

الوصول إىل العدالة ودعم الحلول الدامئة ملن كابدوا التهجر التعسفي. 

وملا كانت املفوضية قائدة للمجموعة العاملية للحامية، فإنها بصدد تعزيز سياستها وعملها الربامجي بشأن التهجر التعسفي يف إطار دعمنا األوسع نطاقاً للدول يف ما يخص جميع أشكال النزوح 

الداخيل.  ومن ثم، يقّدم هذا البحث إرشاداً وأمثلة عملية وتوصيات ملموسة نأمل أن تعني الدول واملامرسني يف هذا الصدد.

إننا ملتزمون بدعم الدول يف سبيل الوفاء بالتزاماتها الدولية منعاً للتهجر التعسفي وتجرمياً له.

جيليان تريغز

مساعد املفوض السامي للحامية – املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
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انطالقاً من صفتي املقررة الخاصة املعنية بحقوق اإلنسان للنازحني داخلياً، فقد تسنى يل مراراً مناقشة االلتزامات الدولية للدول وللمسؤولني؛ وهي مناقشات دارت مع جهات منها وزارات مسؤولة 

عن الشؤون الداخلية والشؤون الخارجية والعمل اإلنساين وحقوق اإلنسان والعدالة، فضالً عن جهات دون وطنية – مثل محافظي املدن والزعامات املحلية ومجالس املسؤولني املنتخبني محلياً. 

ويشّكُل وضع نصوص قانونية وتنفيذها دعامً لتهيئة أجواء تحول دون حدوث التهجر التعسفي وتجرّم السلوكيات املفضية إليه موضَع اهتامٍم بالغ لدى السلطات يف عموم الوزارات وعىل جميع 

مستويات الحكومة. ومن ثم فإّن هذه املطبوعة قادرة عىل أن تعضد مساعي الدول يف تحقيق تلك األهداف عرب تقديم التوجيه واإلرشاد بشأن املسائل القانونية والفنية، ومراعاة االعتبارات 

الخاصة بتخصيص التدابر الالزمة املناسبة للنظم العدلية للدول وألوضاع التهجر والنزوح فيها.

ليس أدّل عىل رضورة التحرك العاجل من العدد الذي ال يكف عن الزيادة من األطفال النازحني داخلياً، ومثلهم الرجال والنساء، وغرهم من املجتمعات املحلية املتأثرة لكونها ضحايا عنف قائم 

عىل النوع االجتامعي وغرها من انتهاكات حقوق اإلنسان يف سياق النزاع املسلح والعنف املسلح. إن تركيز سعادة األمني العام لألمم املتحدة عىل الوقاية، ودعوته إىل العمل من أجل حقوق 

اإلنسان، والتقرير الصادرة عن اللجنة الرفيعة املستوى بشأن التهجر التعسفي، وخطة التنمية املستدامة ٢٠٣٠، والقرارين املتوامئني ملجلس األمن والجمعية العامة بشأن بناء السالم إمنا تكشف 

عن مدى الحاجة املاّسة إىل التصدي للتهجر التعسفي باعتباره أولوية عمل.

م، فإنني أقدم بذلك تحليالً للمعاير القانونية الدولية املعنية بتجريم  وإنني إذ أرفع تقريري إىل الجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن منع التهجر التعسفي يف حاالت النزاع املسلح والعنف املعمَّ

التهجر التعسفي وبااللتزام مبنعه، فضالً عن اتصال تلك املعاير باالستجابة للنزوح الداخيل عىل امتداد دورته. تتسم تدابر الوقاية من التهجر التعسفي بقلّة تكاليفها ويرُْْس تنفيذها مقارنة 

باالستجابة للتهجر بعد حدوثه. فالقوانني والسياسات والربامج وعمليات الحلول الدامئة املتسمة بكفاءة التصميم والتنفيذ مع االستناد الكامل إىل حقوق اإلنسان إمنا هي أدوات كفيلة بالوقاية 

الفعالة من التهجر التعسفي. ومع ذلك، فليست الوقاية من التهجر التعسفي مرتبطة مبنع حركة اإلنسان أو تعويق بحثه عن املأمن؛ ذلك بأن النزوح قد يكون أحد تدابر الحامية – أي خياراً ينشد 

الوقاية. بيد أن التدابر الوقائية تقتيض الرتكيز عىل التصدي للظروف املفضية إىل التهجر والنزوح، وعىل حامية البرش من إكراههم عىل ترك ديارهم – وكل ذلك هدياً باملعاير الدولية الناظمة. 

إنني أثني عىل املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني وعىل فرقة عمل املجموعة العاملية للحامية املعنية بالقانون والسياسات؛ وذلك عن جهودهم جميعاً يف إعداد البحث املاثل؛ فهو 

إرشاد توجيهي يحّل يف أوانه املطلوب ومهم ملسؤويل الدول وملوظفي املفوضية ولتجمعات الحامية ولرشكائهم جميعاً. وكون هذا البحث يستند عىل نحو متأّصل عىل املبادئ التوجيهية بشأن 

التهجر الداخيل وعىل أعراف القانون الدويل ذات الصلة، فاملرتجى أن يكون قد أوىف البيان مبفهوم التهجر التعسفي وطرح أمثلة ونُُهجاً اتخذتها دوٌل سعت إىل تجريم أشكال التهجر التعسفي 

لة من أجل التصدي  وحظرها. كذلك يرُبز البحث مجموعة متنوعة من االعتبارات العملية والخيارات الترشيعية املرفوعة إىل عناية السلطات الرسمية بغية وضع أحكام ترشيعية جديدة ومعدَّ

للتهجر التعسفي. ومن ثم، أهيب بالرشكاء الدوليني االستعانة بهذا البحث بوصفه مرجعاً ومورداً لزيادة الوعي يف أوساط شتى منها أوساط النازحني داخلياً واملجتمعات املضيفة بخصوص أهمية 

تجريم التهجر التعسفي، ورضورة التعاون عىل دعم أهم أصحاب الشأن عىل املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية عىل امتداد مجاالت العمل اإلنساين واإلمنايئ وجهود بناء السالم. 

سيسيليا خيمينز-داماري    

املقررة الخاصة املعنية بحقوق اإلنسان للنازحني داخلياً
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ُشكر وتقدير

بالقانون  املعنية  العاملية للحامية  الالجئني وبالتعاون مع فرقة عمل املجموعة  املتحدة لشؤون  السامية لألمم  املفوضية  نيابًة عن  التقرير  البحث والكتابة يف هذا  إيلينا نيكوالو جهود  تولّت 

والسياسات. كام قّدمت مارتينا كاترينا )املسؤول القانوين لدى املفوضية، ورئيس فرقة عمل املجموعة العاملية للحامية املعنية بالقانون والسياسات( مدخالت وتعقيبات يف أثناء إعداد البحث، 

وقّدمت أيضاً دعامً عاماً يف صياغته النهائية.

ونُعرب عن خالص االمتنان إىل الزمالء الذين راجعوا البحث وقدموا تعقيباً قيّامً عليه، ونخص بالذكر: سيبيل كابفرر )منّسقة قانونية أوىل( وهدى شلشول )مسؤولة قانونية أوىل( من املفوضية 

السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف جنيف؛ آندريه سيلس )ممثل(، جوهانا مارسيال بوتيستا )موظفة معاونة يف شؤون الحامية(، شيال سرون هرنانديز )موظفة معاونة مجتمعية(، آيسس 

سوسيدا )موظفة معاونة يف شؤون الحامية( من املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف هندوراس؛ ناتاليا فريرا دي كاسرتو )موظفة حقوق إنسان( وكيم مانسيني )مستشار قانوين(، 

من والية املقررة الخاصة املعنية بحقوق اإلنسان للنازحني داخلياً. كام يطيب لنا اإلعراب عن خالص الشكر للربوفيسور ديفيد جيمس كنتور )مدير مبادرة قانون الالجئني – كلية الدراسات 

املتقدمة، جامعة لندن(، والربوفيسور فينسنت تشيتيل )مدير املركز العاملي للهجرة – معهد الدراسات العليا للدراسات الدولية واإلمنائية(، ود. لوك موفيت )كلية القانون، جامعة كوينز بلفاست(، 

والربوفيسور فيل أوركارد ومارين بروسينسيك )جامعة ولونغونغ( عن آرائهم التبصرية وتعقيباتهم القيّمة.
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قامئة املخترصات اللفظية

رابطة أمم جنوب رشق آسيا   ASEAN

اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي    CERD

الدوائر االستثنائية يف محاكم كمبوديا   ECCC

االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان   ECHR

املجموعة العاملية للحامية   GPC

املحكمة الجنائية الدولية    ICC

القانون الجنايئ الدويل    ICL

املحكمة الجنائية الدولية لرواندا   ICTR

املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة   ICTY

ً النازح داخليا   IDP

القانون الدويل لحقوق اإلنسان   IHRL

القانون الدويل اإلنساين   IHL

منظمة العمل الدولية   ILO

محكمة نورمربغ العسكرية الدولية   IMT

املحكمة العسكرية الدولية للرشق األقىّص    IMTFE

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني   UNHCR
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ُملخَّص

ينشد هذا البحث املساهمَة يف املالحقة القضائية الفّعالة للتهجر التعسفي والعقاب عليه. فبينام ال يزال التهجر التعسفي يُعّد يف كثر من األحيان ضمن جرائم أدىن جسامًة أو تبعًة لجرائم أخرى 

بدالً من اعتباره جرمية يف حد ذاته، كثراً ما يُتخذ مبثابة اسرتاتيجيٍة للسيطرة عىل األرض وإبعاد سكانها عنها ألغراض مختلفة. وترتيباً عىل ذلك، فمن األهمية البالغة مساندة الجهود الرامية إىل 

القضاء عىل اإلفالت من العقاب عىل التهجر التعسفي، إىل جانب مساءلة مقرتفيه. 

أُِعد هذا البحث لفائدة املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ولفرقة عمل املجموعة العاملية للحامية املعنية بالقانون والسياسات، وذلك لتقديم التوجيه اإلرشادي املشفوع بتوصيات 

ملموسة للدول وللمامرسني القامئني عىل دعم الدول يف النهوض مبسؤولياتها يف هذا املجال بعيِنه. 

وعىل وجه التحديد عىل الدول تجريم التهجر التعسفي من أجل:

)١( إعالن الرفض الواضح له بوصفه مسلكاً مخالفاً للقانون، وذلك اتساقاً مع االلتزامات واملعاير الدولية واإلقليمية؛

)٢( املساهمة يف الوقاية من التهجر التعسفي؛

)٣( دعم إنفاذ حلول دامئة للنازحني داخلياً. 

إن الدول ملزمة بحكم القانون الدويل مبنع حدوث التهجر التعسفي وتجرميه. وهذا االلتزام يقتيض أموراً من بينها تجريم بعض أفعال التهجر التعسفي التي ترقى إىل مستوى الجرائم الدولية. 

واتساقاً مع التزامات الدول مبوجب املعاهدات واملعاير الدولية )ومن بينها اتفاقيات جنيف وبروتوكوالتها اإلضافية، ونظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية، والقانون الدويل العريف(، 

فالدول ملزمة بتصنيف الجرائم الدولية بوصفها أفعاالً جنائية يف الترشيع املحيل. يضاف ملا سلف أن الدول قادرة عىل االرتقاء بوفائها بااللتزامات الدولية املنوطة بها منعاً القرتاف التهجر 

التعسفي؛ وذلك عرب إقرار نصوص جنائية تجرّم أفعال التهجر التعسفي التي ال ترقى ملستوى الجرمية الدولية – وإْن كانت محظورة مبوجب القانون الدويل. فبذلك يتسنى ألحكام القانون الجنايئ 

أن تتصدى لنطاق أوسع من السلوكيات، وإدراج معاير أيرْس من حيث الوفاء بها مقارنة مبعاير التصنيف ضمن الجرائم الدولية؛ عىل أن يُراعى يف ذلك ظروف التهجر الداخيل والسياقات 

القانونية ذات الصلة.

مبقدور الدول أن تجرّم التهجر التعسفي عرب إدراج مخالفات جنائية محددة ضمن الترشيعات السارية، أو عرب إعداد ترشيع منفصل؛ وفقاً لسياقها املحيل ونظامها القانوين الوطني. ومن املهم 

-فور إقرار الترشيع- تقديم الدعم الالزم لتطبيقه وبناء قدرات الجهات الفاعلة املعنية بتيسر املساءلة عن أفعال التهجر التعسفي ومبا يعزز تنفيذ الحلول الدامئة للنازحني داخلياً يف نهاية املطاف؛ 

وذلك إىل جانب الوقاية من حدوث حاالت جديدة من التهجر التعسفي. تتمثل الغاية من وجود عملية قضائية ضمن سياق التهجر التعسفي يف الحرص عىل إقرار العدالة، وتدارُك األرضار، وإذكاء 

الرفض االجتامعي ألفعال التهجر التعسفي، واملساهمة يف تخفيف وطأة املعاناة، والقضاء عىل الوصمة التي تالحق الضحايا يف الغالب؛ وال يقل أهميًة عام سبق استعادة كرامة الضحايا. وليست 

اإلجراءات الجنائية غاية يف حد ذاتها، لكنها رضورية لتحقيق األهداف السالف بيانها.

يختتم هذا البحث بعرض آليات أخرى قامئة عىل املستوى الدويل واإلقليمي والوطني، وتساهم يف مساءلة مقرتيف التهجر التعسفي متى مل يكن تجريم التهجر التعسفي كافياً يف حد ذاته.
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مقدمة: ملاذا ينبغي للدول عىل تجريم التهجري التعسفي؟

يُضطر ماليني البرش سنوياً إىل َهجر ديارهم ناشديَن الحامية ألنفسهم وألرسهم، ويواجهون يف سبيل ذلك تبعات النزاعات املسلحة أو انتهاك حقوق اإلنسان أو كوارث. وإىل جانب تجربة التهجر 

الَقرْْسِي الحافلة بالكرب الشديد، فإن العيش يف نزوح داخيل غالباً ما يرتبط مبستوى عاٍل من قابلية التأثر بالنسبة إىل النازحني. 

يشكّل التهجري التعسفي شكالً محدداً من أشكال النزوح الَقرْْسِي.1 ويك يُشخَّص ضمن فئة "التعسفي" وفق املعاير الدولية يقتيض النزوح القرْسي وجود بعض العنارص املحددة. واستناداً ملا ورد 

يف التقرير الحديث الصادر عن املقررة الخاص املعنية بحقوق اإلنسان للنازحني داخلياً يف ما يخص الوقاية من التهجر التعسفي يف حاالت النزاع املسلح والعنف املعمم، فإن وصف "التعسف" 

ينبغي أن يُفهم عىل أنه نقيض النزوح املسموح به، وال يكفي أن يكون التهجر مرشوعاً.2 وعىل ذلك، يشر التهجر التعسفي إىل مواقف متنوعة حسب ارتباطها بالهجوم عىل املدنيني، أو إىل حاالت 

اإلخالء الَقرْْسِي واالستيالء عىل األرايض. كام أن وصف "تعسفي" يشخِّص أفعاالً تحوي "عنارص هي من مقّومات الظلم وعدم قابلية التنبؤ وعدم املعقولية. ومن ثم، ينبغي أال تتسق تلك األفعال 

مع قانون داخيل أو دويل، كام ينبغي نزع املرشوعية عن أغراضها.3 وهدياً باملعاير الدولية، فقد حددت املقررة الخاصة ثالثة معاير لتحديد ما إذا كان الفعل تهجراً تعسفياً أو نزوحاً مسموحاً 

به؛ وتتصل مبا ييل: )١( أسباب النزوح؛ و)٢( اإلجراء املتبع والضامنات ذات الصلة الواجب احرتامها يف أثناء النزوح؛ و)٣( مدة النزوح. 4 ويف حني أّن التهجر التعسفي ال يتوقف -بالرورة- عىل 

ر، إال أن تركيز هذا البحث منصبٌّ عىل التهجر التعسفي ضمن حدود الدولة املعرتف بها دولياً.  وجهة الشخص املهجَّ

وعطفاً عىل القانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، فقد أوضحت املبادئ التوجيهية بشأن الترشيد الداخيل )١٩٩٨( االلتزامات القانونية الدولية السارية يف حاالت التهجر 

الداخيل، وذلك بالنص الرصيح عىل الحظر العام للتهجر التعسفي، إىل جانب تقديم قامئة غر حرصية بالحاالت التي يصنف فيها التهجر تعسفياً. 

املبدأ 6: 

١- لكل إنسان الحق يف الحامية من أن يرشد تعسفاً من مسكنه أو من محل إقامته املعتاد. 

٢- يندرج تحت حظر الترشيد التعسفي الترشيد يف األحوال التالية: )أ( عندما يقوم عىل أساس سياسات الفصل العنرصي، أو "التطهر العرقي"، أو أية مامرسات مامثلة رامية أو مؤدية إىل تغير 

الرتكيبة اإلثنية أو الدينية أو العرقية للسكان املتررين؛ )ب( يف حايف حاالت النزاع املسلح، ما مل يتطلبه أمن املدنيني املعنيني أو تحتمه أسباب عسكرية؛ )ج( يف حاالت النزاع املسلح، ما مل يتطلبه 

أمن املدنيني املعنيني أو تحتمه أسباب عسكرية؛ )د( يف حاالت الكوارث، ما مل يكن رضورياً إجالء األشخاص املتررين حفاظاً عىل سالمتهم وصحتهم؛ )هـ( عندما يستخدم كأداة للعقوبة الجامعية. 

٣- ال يجوز أن يستمر الترشيد مدة أطول مام تقتضيه الظروف. 

يركزهذا البحث عىل تجريم التهجري التعسفي، ما يعني تحويل أفعال التهجر التعسفي إىل مخالفة جنائية ترْسي عىل مقرتفها عقوبات محددة أو عقوبة منصوص عليها يف ترشيع محيل. وعىل 

ذلك، ميكن أن يُساَءل الفرد عن مخالفات جنائية حال ارتكابه أفعال التهجر التعسفي إذا أثبتت التحقيقات واملالحقة القضائية أنه قد خالف القانون بتهجره أناساً تهجراً تعسفياً دومنا أي 

مسوغ قانوين. 

وملا كان املخاطَبون بالقانون الدويل هم الدول باألساس، فاملسؤولية منعقدة عليها باالمتثال لاللتزامات عىل املستوى الدويل؛ وذلك عرب إدراج األحكام الدولية يف الترشيعات والسياسات املحلية. 

ويشمل ذلك املسؤولية عن الحظر الفعال والتجريم القوي لبعض أشكال التهجر التعسفي. يُضاف ملا سلف أن الدول هي الجهات الفاعلة الرئيسة القادرة عىل ضامن مساءلة األفراد جنائياً عن 

التهجر الَقرْْسِي، وعقابهم من هذا املنطلق. أما كيفية تنفيذ ذلك فمرتوك يف الغالب لتقدير الدول نفسها. وأبدى ما يكون ذلك يف مجال العدالة الجنائية، وذلك ألنها كانت -وما زالت- تعترب 

اختصاصاً حرصياً للدول بسبب طبيعتها الداخلة يف صلب الدولة. غر أن الجرائم الدولية تعد استثناء من ذلك، ألنه يوجد التزام منعقد عىل الدول بالتعامل مع تلك الجرائم ومالحقتها قضائياً 

والعقاب عليها وفق أحكام القانون الدويل. 

ال يوجد جرمية معرتف بها دولياً باسم التهجري التعسفي. ومع ذلك، وكام سلف بيانه، ميكن أن يرقى عدد من أفعال التهجري التعسفي إىل مستوى املخالفات الجنائية، أو أن يشكل مخالفات 

جنائية تحت مظلة القانون املحيل أو الدويل. بل إن بعض أفعال التهجر التعسفي قد ترقى إىل جرائم دولية معينة، وذلك حسب التعريف والتجريم املقررين يف القانون الدويل، سواًء كان ذلك 

مبقتىض معاهدة أم القانون الدويل العريف. ومثة أشكال أخرى من التهجر الَقرْْسِي من شأنها أن تشكل جرمية عادية يف منظور ترشيع محيل بعينه. 

 عىل الدول أن تجرّم التهجري التعسفي من أجل:

)١( إعالن الرفض الواضح له بوصفه مسلكاً مخالفاً للقانون، وذلك اتساقاً مع االلتزامات واملعاير الدولية واإلقليمية؛ 

)٢( املساهمة يف الوقاية من التهجر التعسفي؛

)٣( دعم تحقيق الحلول الدامئة للنازحني داخلياً. 

ينبغي للدول تجريم التهجر التعسفي ألسباب أولها أن ذلك التجريم يعني إعالن رفضها القاطع لهذا املسلك املخالف للقانون، وبذلك يتسنى مجابهة الفرضية املتجددة بأن التهجر التعسفي 

ما هو إال تبعة ألفعال أخرى من قبيل جرائم القتل أو الهجامت التي تستهدف مدنيني. وسيرتتب عن ذلك أن التهجر التعسفي يف أوضاٍع كثرة هو يف حد ذاته تكتيك متّبع للسيطرة عىل األرض 

وإبعاد مجموعات بعينها منها لغايات شتّى؛ مثل التطهر السيايس لألرض واالستيالء عىل موارد طبيعية.5 ومبعنى أبسط، يتعذر بناء أي مجتمع مع العلم بأن بعض رشائحه السكانية تطرد غرها، 

بالنفوذ أو بالقوة، من محل إقامتها. أي أن التهجر التعسفي -مبختلف أشكاله- ال يؤثر يف مامرسة حرية الحركة واختيار محل اإلقامة فحسب، وهي أعراف رئيسة للحياة يف املجتمع، بل يؤثر 

أيضاً يف مرشوع حياة األفراد ويف املجتمعات التي ينتمون إليها. لذا تقتيض أفعال التهجر التعسفي ردعاً من املجتمع، وهذا الردع يتجسد يف العقوبة املقررة يف الترشيع فور إثبات جرمية التهجر 

التعسفي. ولهذا املنظور أهمية خاصة يف مجتمعات منها -مثالً- ما بات يقبل العنف والتهجر الناجم عنه ويستوعبهام بوصفهام من األفعال "العادية".

عالوة عىل ما تقدم، وهدياً مببدأ العقد رشيعة املتعاقدين، فإن إنفاذ القانون الدويل مرهون بامتثال الدول اللتزاماتها الدولية. ويجب عىل الدول احرتام التزاماتها مبوجب القانون الدويل، والحرص 

عىل إنفاذ ذلك االحرتام. وملا كان التهجر التعسفي محظوراً وفق أحكام القانون الدويل، وملا كانت بعض أشكاله مجرّمة مبوجب تلك األحكام، فعىل الدول الوفاء بالتزامها املتمثل يف منع الظروف 

التي قد تفيض إىل التهجري التعسفي للبرش، واجتناب حدوث تلك الظروف؛ وذلك الوفاء يقتيض -من ُجملَة ما يقتضيه- تحويل االلتزامات الدولية إىل قانون جنايئ محيل. كام أنه يف مصلحة 

الدول -يف إطار انتامئها ملجتمع ُدَويل- أن تسن ترشيعات محلية وأن متتثل لها وفاًء بالتزاماتها الدولية. 
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قد يؤدي تجريم التهجري التعسفي كذلك إىل تدعيم تدابري قانونية أخرى أو إجراءات سياسية، إىل جانب تحقيق التامسك الداخيل الذي يكتيس أهمية خاصة يف حاالت النزوح الجامعي و/أو 

سياقات )ما بعد( النزاعات. 6 يف سياقات كثرة يقتيض التصدي الناجع للتهجر الداخيل يف بلٍد ما إنشاء أطر عمل معيارية شاملة يف هذا الصدد، إىل جانب التحديد الدقيق لألدوار واملسؤوليات 

املنوطة بجميع أصحاب الشأن املعنيني مبنع التهجر والتصدي له، مع وضع آليات تنسيقية مناسبة وتخصيص املوارد الكافية؛ إىل غر ذلك من املتطلبات. ويعد تجريم التهجر التعسفي عنرصاً 

مهامً من عنارص تلك الصورة. فوضع اإلطار القانوين والسيايس املناسب وإقراره وتنفيذه بخصوص التهجر الداخيل يقتيض وعياً جامعياً، ودراية مؤسسية، ووضوح األهداف؛ وهو ما يسلط الضوء 

عىل أهمية بناء عملية تشاركية تطال مختلف األبعاد؛ مبا فيها رضورة تجريم التهجر التعسفي.

ثانياً، تساهم الدول يف منع التهجر التعسفي بتجرميه. فتجريم التهجري التعسفي قد يكون له أثر رادع يُساهم يف منع تكراره. ويصّب ذلك أيضاً يف صالح الدول، ذلك بأن منع التهجر التعسفي 

قد يكون أدىن تعقيداً واحتياجاً إىل املوارد الكثيفة مقارنة بوقوع التهجر التعسفي. عالوة عىل ما سلف، ميكن اعتبار تجريم التهجري التعسفي والسياسة الجنائية املرتتبة عنه من قبيل أدوات 

املنع والوقاية الهيكلية. وَمرَّد ذلك يف الغالب إىل أن التهجر التعسفي ليس بترصف منعزل يقرتفه شخص واحد )أي ليس بواقعة منفردة(، بل إنه مستند إىل سلوكيات متكررة عىل مدى زمني 

ولها تأثر يف جامعٍة من الناس. أما السياقات التي تشهد وجوَد رابط بني التهجر التعسفي والهياكل الجنائية القامئة فسيكون فيها تجريم التهجر التعسفي والسياسة الجنائية الالحقة عليه من 

قبيل اآلليات املهمة نحو تفكيك الجامعات املتسببة فيه.

وثالثاً، ميّكن تجريُم التهجر التعسفي الدوَل من مساءلة األفراد، وهو ما يعني التحقق من عدم إفالت مقرتفيه من العقاب. وبذلك يُساهم تجريم التهجر التعسفي يف مكافحة اإلفالت من العقاب 

عىل ارتكاب أفعال )أو اإلهامل يف إتيانها( تؤثر يف املجتمع بأرسه قياساً عىل التبعات االقتصادية واالجتامعية والثقافية للتهجر التعسفي. واألهم من ذلك أن ذلك التجريم من شأنه أن يتيح للنازحني 

داخلياً نيل االنتصاف الفعال وجرب الرضر عن املخالفات التي وقعت عليهم، وهذا من شأنه إحداث أثر قوي يف فرصهم لتحقيق حلول دامئة بالتوازي مع اإلسهام يف إجراءات املصالحة. فلكل 

ضحايا االنتهاكات الكربى للقانون الدويل لحقوق اإلنسان وللقانون اإلنساين الدويل الحق يف أن ينالوا انتصافاً وجرباً للرر، وال يختلف عنهم وضُع النازحني داخلياً.7 ومن املكونات الرئيسة إليجاد 

حلول دامئة للنازحني داخلياً أن يتاح لهم نيل انتصافات فعالة عام طالهم من انتهاكات متعلقة بالتهجر، ويدخل يف ُحكمها الوصول إىل العدالة، وجرب الرر، والتبصر بأسباب االنتهاكات، وتيسر 

الوصول إىل آليات فعالة تكفل لهم استعادة مساكنهم وأرضهم وممتلكاتهم أو التعويض عن كل ذلك. يضاف ملا سبق أن اإلقرار بحقوق ضحايا التهجر التعسفي وبقدرة املؤسسات القضائية عىل 

معاقبة من ينالون من مصلحة املجتمع إمنا يكفل تعزيز الثقة واملصالحة يف املجتمع، فضالً عن ترسيخ سيادة القانون عىل وجه اإلجامل.8 ويف الحقيقة أن الغاية من التامس عملية قضائية يف سياق 

التهجر التعسفي هي ضامن العدالة وجرب الرر وإذكاء الرفض االجتامعي ألفعال التهجر التعسفي، إىل جانب املساعدة يف تخفيف املعاناة والقضاء عىل الوصمة الواقعة عىل الضحايا يف الغالب؛ 

وال تقل استعادة كرامة الضحايا أهميًة عام سبق. وليست اإلجراءات الجنائية غاية يف حد ذاتها، لكنها رضورية لتحقيق األهداف السالف بيانها.

بذلك يتسنى تحقيق التجاوب بني تجريم التهجر التعسفي والعقاب عليه من جانب، والتزامات الدول القانونية ومصالحها من جانب آخر. لقد شهدت العقود املنرصمة زيادة يف أعداد البلدان 

التي سّنت ترشيعات محلية جنائية للتعامل مع التهجر التعسفي. ويحلل هذا البحث بعضاً من تلك التجارب مع الرتكيز عىل كيفية قيام الدول باملساهمة الفعالة يف مقاضاة املسؤولني عن 

التهجري التعسفي وعقابهم عليه. 

وال يُراد من هذا البحث أن يقدم استعراضاً شامالً لكل األحكام القانونية الوطنية السارية بشأن التهجر التعسفي يف أنحاء العامل؛ بل غايته أن يستعرض سبالً مختلفة لتجريم التهجر التعسفي، مبا 

يف ذلك التحديات والفرص املرتبطة به، مع مراعاة األبعاد املرتبطة بصناع السياسات واملرشعني واملامرسني القانونيني. يستند التحليل املقدم طيه إىل استعراض مستندي للمصادر الرئيسة – مثل 

التقارير املؤسسية وقواعد البيانات القانونية والدراسات األكادميية السابقة يف هذا الصدد.

وينقسم البحث إىل أربعة أجزاء. يستعرض الجزء األول منها التزامات الدول بخصوص التهجر التعسفي من واقع أحكام القانون الدويل. أما الجزءان الثاين والثالث فيستعرضان مختلف العنارص 

الالزم مراعاتها عند ترشيع األحكام الجنائية وتنفيذها يف ما يخص التهجر التعسفي؛ وذلك من واقع الحاالت القامئة. وألن الترشيع الوطني املعني بالتهجر التعسفي قد ال يكون كافياً عىل الدوام، 

يستعرض الجزء الرابع من التقرير آليات تكميلية لضامن الفاعليّة يف املالحقة القضائية والعقاب عىل التهجر التعسفي. 
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I� التهجري التعسفي يف القانون الدويل .

توجد حالياً عّدة وثائق دولية سارية تتصدى للتهجر التعسفي وتفرض التزامات عىل الدول من أجل منع حدوثه وتجرميه. وميكن تنظيم تلك الوثائق حسب املجال القانوين، مثل حقوق اإلنسان 

الدولية، أو يف أوضاع النزاع املسلح، القانون اإلنساين، والقانون الجنايئ الدويل. كام ميكن تصنيف الوثائق الدولية حسب النطاق الجغرايف لرْسيانها، 9أو ميكن تصنيفها حسب مدى إلزاميتها القانونية 

من عدمها بالنسبة إىل دولة بعينها. وتتضافر تلك املعاير يف نهاية املطاف لتحديد ظروف رسيان تلك الوثائق. كام تقرر تلك الوثائق االلتزامات املتعلقة بالحامية من التهجر الَقرْْسِي10 وحظر 

أفعال بعينها منه، أو تجرميها. يركز هذا البحث عىل املعاهدات الرئيسة وااللتزامات واملعاير الدولية املقررة املعنية بالنزوح الَقرْْسِي حسب املوضح يف الجدول ١.11 

الجدول 1- أهم املعاهدات وااللتزامات واملعايري الدولية املعنية بالتهجري التعسفي12

النطاق الجغرايف للرْسيان

دويل إقليمي

االلتزامات القانونية

ُملزمة

الدولية،  العمل  منظمة  والقبلية،  األصلية  الشعوب  اتفاقية 

رقم ١٦٩ )القانون الدويل لحقوق اإلنسان(

اتفاقية جنيف )الرابعة(؛ الربوتوكوالن األول والثاين؛ القانون 

اإلنساين الدويل العريف )القانون اإلنساين الدويل(*

)القانون  الدولية  الجنائية  للمحكمة  األسايس  روما  نظام 

الجنايئ الدويل(*

اتفاقية منع جرمية اإلبادة الجامعية واملعاقبة عليها )اتفاقية 

منع اإلبادة الجامعية( )القانون الدويل لحقوق اإلنسان(*

لجنة  والسياسية؛  املدنية  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد 

لحقوق  الدويل  )القانون  العنرصي  التمييز  عىل  القضاء 

اإلنسان(**

النازحني  ومساعدة  لحامية  األفريقي  االتحاد  اتفاقية 

داخلياً يف أفريقيا )اتفاقية كمباال( )النازح داخلياً(

داخلياً  النازحني  األشخاص  حامية  بشأن  بروتوكول 

البحرات  مبنطقة  املعني  الدويل  املؤمتر  ومساعدتهم؛ 

الكربى )النازح داخلياً(

العريب  امليثاق  اإلنسان؛  لحقوق  األمريكية  االتفاقية 

اإلنسان  لحقوق  األفريقي  امليثاق  اإلنسان؛  لحقوق 

والشعوب؛ اتفاقية حقوق اإلنسان والحريات األساسية 

لدول الكومنولث املستقلة؛ االتفاقية األوروبية لحقوق 

اإلنسان )القانون الدويل لحقوق اإلنسان(**

غري ُملزمة13

املبادئ التوجيهية بشأن الترشيد الداخيل )النازح داخلياً(

الالجئني  إىل  واملمتلكات  املساكن  برد  املتعلقة  املبادئ 

واملرشدين )مبادئ بنهرو( )النازح داخلياً(

لحقوق  الدويل  )القانون  اإلنسان  لحقوق  العاملي  اإلعالن 

اإلنسان(**

آسيا  رشق  جنوب  أمم  لرابطة  اإلنسان  حقوق  إعالن 

)آسيان( )القانون الدويل لحقوق اإلنسان(**

القرار رقم ٢٣٦٧ للجمعية الربملانية للمجلس األورويب

مالحظة: * الوثائق التي تنص عىل تجريم التهجر التعسفي

** الوثائق التي تنص عىل حقي الحركة واإلقامة  

يف حني أّن محتويات االلتزامات تختلف من وثيقة ألخرى إالّ أن األحكام ذات الصلة يف الوثائق الدولية املوضحة يف الجدول ١ تستند إىل فرضية مفادها أن التهجر الَقرْْسِي يشء يؤسف له، لكنه 

قد يصبح محتوماً -بل مسموحاً به أو مطلوباً أحياناً- يف ظروف محددة للغاية.  لذلك، فإن حظر التهجر التعسفي يختص بأشكال بعينها من النزوح القرْسي التي ال مسوغ قانوين لها وتشكل 

مخالفة للقانون الدويل.14 يف املقابل، ينطوي التهجر التعسفي عىل استثناءات محددة يف ظروف معيّنة. ويف نهاية املطاف، تختلف تبعات مخالفة حظر التهجر التعسفي -وكذلك مخالفة التزامات 

الدول من حيث الردع العقايب- باختالف الوثائق.

 

حظر التهجري التعسفي .�	

إّن التهجر التعسفي محظور يف القانون الدويل كام سلف بيانه. وهذا الحظر يخص ظروفاً بعينها، 15أو أناساً بعينهم، 16 أو التهجر بفعل جهات محددة، 17أو الظروف الخاصة بالتهجر.18 

ومبقتىض القانون الدويل لحقوق اإلنسان، فإن حظر التهجر التعسفي مقرر ضمنياً يف أحكام حق حرية الحركة وحق اإلقامة، 19والحق يف عدم التعرض للتدخل التعسفي يف ديار املرء، 20والحق يف 

السكن الالئق.21 إن الدول تلتزم بإنفاذ التدابر والترشيعات املحلية املتسقة مع التزاماتها وواجباتها الدولية عندما تصادق عىل املعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان. فإن هي تقاعست عن ذلك 

فثمة آليات لحقوق اإلنسان عىل املستوى الدويل واإلقليمي للتحقق من احرتام معاير حقوق اإلنسان وإنفاذها.22 غر أن اتفاقية الشعوب األصلية والقبلية تشكل استثناء من حيث حظرها الرصيح 
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للتهجر التعسفي )املادة ١٦(. ومع ذلك، يشر الحظر تحديداً إىل "الشعوب املعنية" بالتعريف يف املادة ١. وعىل الدول املصاِدقة أن تنّفذ االتفاقية بحكم القانون واملامرسة، وأن تكفل مشاورة 

الشعوب األصلية وقدرتها عىل املشاركة يف العملية )املادة ٢)١( و٣٣)١، ٢((.

ويف أوضاع النزاع املسلح، ويف حني أن كثراً من األفعال تحت القانون اإلنساين الدويل التي تضطر الشعوب عىل نحو شائع إىل الفرار هي ذاتها موضوع املحظورات )مثل شن هجامت ضد املدنيني، 

أو أفعال العنف أو التهديد به لغاية أوىل هي بث الرعب يف املدنيني، أو تجويع املدنيني باعتبار ذلك طريقة للحرب(، فإّن حظر "التهجر الَقرْْسِي"23 ال يرْسي سوى عىل عدد محدود نسبياً من 

ي يؤسف له ولكنه -مع ذلك- يُعّد تبعة حتمية للنزاعات  ي، إقراراً بأن التهجر الَقرْْسِ الظروف.24 وال يدخل يف ُحكم الحظر املقرر يف القانون الدويل اإلنساين سوى أشكال معينة من التهجر الَقرْْسِ

املسلحة أحياناً. قد ال يقع أطراف يف نزاع دويل مسلح يف إبعاد مدنيني أو نقلهم قرَْْساً بصفة خاصة من أرض محتلة سوى عندما يلزم "اإلخالء" لدواعي سالمة املدنيني املعنيني أو ألسباب عسكرية 

قاهرة )اتفاقية جنيف الرابعة، املادة ٤٩؛ دارسة اللجنة الدولية للصليب األحمر بشأن القانون اإلنساين الدويل العريف، القاعدة ١٢٩ أ(.25 أما يف النزاعات املسلحة غر الدولية فقد ال يأمر األطراف 

بتهجر املدنيني ألسباب متعلقة بالنزاع ما مل يكن ذلك لدواعي أمن املدنيني املعنيني أو لدواعي عسكرية قاهرة )الربوتوكول اإلضايف الثاين، املادة ١٧؛ دارسة اللجنة الدولية للصليب األحمر بشأن 

القانون اإلنساين الدويل العريف، القاعدة ١٢٩ ب(. يضاف ملا سبق أن حدوث التهجر يف حاالت النزاع املسلح يوجب اتخاذ جميع التدابر املمكنة لنوال املدنيني املعنيني ظروفاً ُمرضية من املأوى 

والنظافة الشخصية والصحة والسالمة والتغذية، وعدم تفريق أفراد األرسة الواحدة )اتفاقية جنيف الرابعة، املادة ٤٩؛ الربوتوكول اإلضايف الثاين، املادة ١٧؛ دارسة اللجنة الدولية للصليب األحمر 

بشأن القانون اإلنساين الدويل العريف، القاعدة ١٣١(. وختاماً، للنازحني الحق يف عودة طوعية آمنة إىل ديارهم وأماكن إقامتهم املعتادة يف أقرب وقت عقب زوال أسباب التهجر )اتفاقية جنيف 

الرابعة، املادة ٤٩؛ دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر بشأن القانون اإلنساين الدويل العريف، القاعدة ١٣٢(.26 

وهدياً بأحكام القانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، فإن املبادئ التوجيهية بشأن الترشيد الداخيل تنص -نصاً رصيحاً قاطعاً- عىل الحق يف عدم التعرض للتهجر التعسفي، 

وتحدد الظروف االستثنائية التي تجيز التهجر.27 إذ ينص املبدأ السادس عىل أن "لكل إنسان الحق يف الحامية من أن يرشد تعسفاً من مسكنه أو من محل إقامته املعتاد" )املبدأ ٦)١((. وتضم 

الفقرة الثانية من املبدأ قامئة غر حرصية بالحاالت التي يصنف فيها التهجر تعسفياً. كذلك تنص الفقرة نفسها عىل استثناءات قليلة من الحظر يف حاالت النزاع املسلح، وذلك عندما "يقتيض ذلك 

أمن املدنيني املعنيني أو تقتضيه دواع عسكرية قاهرة"، وكذلك يف حاالت الكوارث متى "اقتضت سالمة املتأثرين وصحتهم اإلخالء" )املبدأ ٦)٢((. بيد أن تلك االستثناءات مرشوطة بعوامل أخرى 

مثل: "ال يجوز أن يستمر الترشيد مدة أطول مام تقتضيه الظروف" )املبدأ ٦)٣((. 

تتشدد اتفاقية االتحاد األفريقي لحامية ومساعدة النازحني داخلياً يف أفريقيا )اتفاقية كمباال( بعد تكييفها ملالءمة السياق األفريقي، وذلك بإدراج فئات أخرى محظورة من التهجر التعسفي 

بوصفها من قبيل "املامرسات الضارة" )املادة ٤)٤((. تُعّد اتفاقية كمباال أوَل وثيقة إقليمية ملزمة قانوناً بشأن التهجر الداخيل. وبناًء عليه فإّن البلدان املصاِدقة عليها ملزَمة "باحرتام االتفاقية 

املاثلة وإنفاذ احرتامها. وبصفة خاصة، يقع عىل الدول األطراف التزاٌم بأْن "... تحقق املسؤولية الفردية عن أفعال التهجر التعسفي، وفقاً للقانون الجنايئ املحيل والدويل الساري" )املادة ٣)١()ز(( 

و "... دمج واجباتها مبوجب هذه االتفاقية يف القانون املحيل عن طريق سن أو تعديل الترشيعات ذات الصلة بحامية ومساعدة النازحني داخلياً وفقاً لواجباتها مبوجب القانون الدويل" )املادة ٣ 

)٢()أ((. إضافة ملا سبق، واتساقاً مع أحكام القانون الدويل اإلنساين )انظر القسم التايل(، تنص اتفاقية كمباال أيضاً عىل أن "تجرّم الدول األطراف أعامل النزوح التعسفي التي ترقى إىل جرائم اإلبادة 

الجامعية أو جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية" )املادة ٤)٦((.28 

من الحظر إىل التجري.�	

يف حني أن األشكال املحظورة من التهجر التعسفي ال ميكن تصنيفها بالكامل تحت مظلة الجرائم الدولية، إال أن بعض تلك األفعال قابلة لذلك التصنيف متاماً - أي املحددة بجالء واملجرّمة مبقتىض 

القانون الدويل بوصفها جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية أو إبادة جامعية. والسبب يف ذلك التسليم بأن أنواع العنف تلك فيها من الفداحة واألهمية ما يجعل مصلحة املجتمع بأرسه يف الدولة 

رهناً بضامن عدم اإلفالت من العقاب عىل تلك الجرائم. ويشّكل هذا التمييز أهمية ألن له أثراً يف االلتزامات والواجبات املنوطة بكل دولة مبقتىض القانون الدويل. 

فالقانون اإلنساين الدويل يقرر أن النفي والنقل يف حاالت النزاع املسلح قد ترقى ملستوى جرائم الحرب )اتفاقية جنيف الرابعة، املادة ١٤٧؛ الربوتوكول اإلضايف األول، املادة ٨٥ )٤()أ(؛ دارسة 

اللجنة الدولية للصليب األحمر بشأن القانون اإلنساين الدويل العريف، القاعدة ١٥٦(. يضاف ملا سبق أنه يجب عىل الدول التحقيق يف املخالفات الجسيمة للقانون اإلنساين الدويل، ومالحقة املشتبه 

بهم قضائياً، حسب االقتضاء.29 وذلك يتطلب إقرار ترشيع وتنفيذه إلضفاء الصبغة املؤسسية عىل العقوبات عىل جرائم الحرب. فمثاًل: تنص اتفاقية جنيف الرابعة عىل أن تتخذ الدول أي إجراء 

ترشيعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة عىل األشخاص الذين يقرتفون أو يأمرون باقرتاف "مخالفات جسيمة" )املادة ١٤٦(، التي تشمل أيضاً "النفي أو النقل غر املرشوع... لشخص محمي" 

)املادة ١٤٧(. عالوة عىل ما سبق، ينص الربوتوكول اإلضايف األول -امللحق بأحكام اتفاقية جنيف الرابعة املعنية بقمع االنتهاكات الجسيمة- عىل أن "اإلبعاد أو النقل بحق كامل السكان أو بعضهم 

من أرض محتلة داخل تلك األرض أو خارجها باملخالفة ألحكام املادة ٤٩ من االتفاقية الرابعة" إمنا يرقى إىل مستوى انتهاك جسيم "حال ارتكابه عن سابق علم وتصميم وباملخالفة لالتفاقيات أو 

الربوتوكول" )املادة ٨٥(. كذلك ينص الربوتوكول عىل أن تبارش الدول وأطراف النزاع قمَع تلك االنتهاكات الجسيمة )املادة ٨٦(. وتنص القاعدة ١٣٩ من القانون اإلنساين الدويل العريف عىل االلتزام 

بَسّن الترشيع الالزم إلنفاذ روادع عقابية فعالة واتخاذ التدابر الالزمة لقمع جميع األفعال املخالفة التفاقيات جنيف لعامي ١٩٤٩ والربوتوكول اإلضايف األول لعام ١٩٧٧ )اتفاقية جنيف الرابعة، 

املادة ١٤٦، الربوتوكول اإلضايف األول، املادة ٨٥ واملادة ٨٦(.

كام أن "نقل أطفال من الجامعة عنوًة إىل جامعٍة أخرى" قد يرقى إىل مستوى إبادة جامعية وفق أحكام املادة رقم ٢ من اتفاقية منع اإلبادة الجامعية.30 تتعهد الدول األطراف يف اتفاقية منع 

اإلبادة الجامعية مبنع هذه الجرمية واملعاقبة عليها )املادة ١(؛ اتخاذ التدابر الترشيعية الالزم لضامن إنفاذ أحكام هذه االتفاقية، وعىل وجه الخصوص النص عىل عقوبات جنائية ناجعة تنزل 

مبرتكبي اإلبادة الجامعية )املادة ٥(؛ ومحاكمة املتهمني باإلبادة الجامعية أمام محكمة مختصة )املادة ٦(، وغرها من االلتزامات. 

لقد نهض الفقه القانوين للمحاكم الدولية الخاصة عىل مدار القرن العرشين بدور مهم يف تجريم التهجر الَقرْْسِي.31 وقد ارتقى نظام روما األسايس لعام 1998 بالطبيعة الجنائية للتهجر التعسفي، 

وأنزله منزلته الجنائية.  وهدياً بالظروف، قد يرقى التهجري التعسفي إىل مستوى جرمية ضد اإلنسانية )املادة 7(، وجرمية حرب )املادة 8( وإبادة جامعية يف حاالت محددة بعينها )املادة 6(.33،32 

لكن طبيعة العدالة الجنائية الدولية تُلزم األطراف بالتزام مفاده إدراج أحكام نظام روما األسايس، وبالتحقيق يف تلك الجرائم، واملقاضاة عليها حسب االقتضاء.34 كذلك أقر نظام روما األسايس أن 

املحكمة الجنائية الدولية "تكون مكملة للواليات القضائية الجنائية الوطنية" )املادة ١(، ولذلك فلها أن تتدخل متى تعذر عىل الدول ذلك، أو متى مل تنعقد نيتها للوفاء بالتزاماتها. 

وباملجمل،  فإّن التهجر التعسفي محظور مبوجب القانون الدويل، وقد يرقى يف ظروف بعينها إىل مستوى جرمية دولية. ونظراً لوجوب وفاء الدول بالتزاماتها الدولية فااللتزام منعقد عليها مبنع 

التهجر التعسفي وحظره واملقاضاة عليه وعقاب املسؤولني عن الجرائم الدولية التي يدخل يف حكمها أفعال التهجر التعسفي. باإلضافة ملا سبق، ميكن للدول الوفاء بالتزاماتها الدولية إزاء التهجر 

التعسفي عرب تحديد مخالفات جنائية لحاالت التهجر التعسفي التي ال ترقى إىل مستوى الجرمية الدولية لكنها -مع ذلك- محظورة مبوجب القانون الدويل. 
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II�.تجريم التهجري التعسفي يف الترشيع املحيل

املبدأ املصان أنه ال جرمية وال عقوبة إال بنص رشعي، لذا تتمثل الخطوة األوىل للدول يف االمتثال اللتزامها الدويل بسن قوانني جنائية تنص عىل تجريم واضح ألفعال التهجري التعسفي، مع إنزال 

العقوبة املناسبة حال مخالفة القانون. وما إن يصادق بلد عىل معاهدة دولية أو ينضم إليها، 35وجب عندئذ اتخاذ مجموعة من التدابر التي من بينها سن الترشيع املحيل الناظم لاللتزامات 

الدولية، مبا يف ذلك إقرار الترشيع الجنايئ املطلوب.36 ولعمل ذلك ال بد للمرشعني من اتخاذ سلسلة من القرارات املتعلقة -عىل األخص- بتعريف الجرمية، وطبيعة األحكام القانونية الالزم سنها، 

وموعد إقرار الترشيع الجديد. 

رشوط تحُقق الجرمية .�	

تتعلق املسألة األوىل يف التعامل مع بواعث القلق من األحكام الجنائية املختصة بالتهجر التعسفي، أو بعبارة أخرى، كيفية تعريف الجرائم املتصلة باألفعال املختلفة للتهجر التعسفي وتحديد 

عقوباتها.

أفعال التهجري التعسفي التي تشكل مخالفة جنائية 	 

اسرتشاداً مبا سبق، ووفقاً ألحكام القانون الدويل، قد ترقى أفعال محددة من التهجر التعسفي إىل مستوى الجرائم الدولية – أي جرائم الحرب، والجرائم ضد اإلنسانية، واإلبادة الجامعية.37 

ويضاف إىل ذلك أن ترشيعات جنائية بعينها تجعل أفعاالً أخرى من التهجر التعسفي جرمية عادية.

أوالً، عىل املرّشعني الوطنيني إدراج تعريف الجرائم الدولية يف الترشيع املحيل، اتساقاً مع القانون الدويل. ومن اليسر عىل املرشعني إدراج الجرائم -حسب تعريفها يف القانون الدويل- يف القانون 

املحيل، مبا يتيح للدولة االمتثال اللتزاماتها الدولية. وكثريٌ من الترشيعات الجنائية املحلية القامئة بشأن التهجري التعسفي إمنا هو نتاج تنفيذ القانون اإلنساين الدويل والقانون الجنايئ الدويل.

وترتيباً عىل ذلك، قد يفّضل املرّشعون تفصيل معنى الجرمية أو الرجوع إىل الوثيقة الدولية ذات الصلة. وهذا الخيار الثاين أيرْس عىل املرّشعني وأكرث مرونة حال تعديل الوثيقة الدولية. ومع ذلك، 

فإن الرجوع العام إىل تعريف الجرمية قد يكون محدداً بالقدر الكايف، وبذلك تنتفي الكفاية الالزمة يف ضوء مبدأ أنه ال جرمية وال عقوبة إال بنص رشعي. وبالفعل، فبالرجوع إىل تعريف الجرمية 

املحدد يف معاهدة دولية فحسب نجد أن القانون ال يحدد الجرمية تحديداً واضحاً بالرورة؛ كام أن الرجوع العام إىل تعريف الجرمية يف القانون الدويل ال يتيح أي فارق عىل صعيد العقوبة 

حسب فداحة الفعل. فمثالً: يحيل قانون أوغندا بشأن املحكمة الجنائية الدولية إحالًة رصيحًة إىل األحكام ذات الصلة يف نظام روما األسايس من حيث تعريف األفعال التي تشكل "إبادة جامعية" 

و"جرائم ضد اإلنسانية" و"جرائم حرب"، وهي املعاقَب عليها يف القانون األوغندي "بالسجن مدى الحياة أو مبدة أقل" )املواد ٧-٩(. بذلك يلتزم قضاة املحاكم الوطنية بتوضيح القانون وتفسره، 

واألخذ بفقه القانون الدويل، وإفساح مجال أوىف للتفسر.38 وقد تكون تلك املهام بالغة التعقيد، ال سيام حال عدم الدراية بجرمية التهجر التعسفي يف النظم العدلية الجنائية الوطنية؛ 39وقد 

يثبط ذلك تفعيل املالحقة القضائية لهذه املخالفة أميا تثبيط. وعطفاً عىل ما سبق، فإن اتخاذ املرّشع نظام روما األسايس مرجعيًة يتيح للمحاكم الوطنية أيضاً استخدام تفسرات املحكمة الجنائية 
الدولية للتهجر التعسفي، وهو ما يجعله وثيق الصلة بصفة خاصة منذ قرار نتاغاندا.40

إن التهجر التعسفي يك يُشخَّص بأنه جرمية دولية يجب أن يستويف عدداً من املعاير. ومن بني تلك املعاير وجوب اتصال الفعل بنزاع يك يُعّد "جرمية حرب"، ويستبعد بذلك عدداً من حاالت 

التهجر التعسفي يف ما بعد النزاعات أو يف وقت السلم. وعىل نحو مامثل، ويك يرقى الفعل إىل مستوى "جرمية ضد اإلنسانية"، فال بد من وجود "جرمية أساسية"41، فالتهجر التعسفي -بصفة 

عامة- ينبغي أن يرتتب عن هجوم "ممنهج أو موسع" ضد مدنيني.42 وأخراً، يجب أن يطال التهجر التعسفي األطفال يك يرقى إىل مستوى "اإلبادة الجامعية".43 ومع ذلك، مثة أشكال محددة من 

التهجري التعسفي ميكن إدراجها ضمن الترشيع املحيل بوصفها جرائم عادية. ويف حني أّن تعريف تلك الجرائم العادية يقتيض جهداً معيناً من املرّشع من حيث استعراض الترشيعات الجنائية 

الحالية وصياغتها، مبا يعني استحداث مخالفة جنائية جديدة، فإن نطاق تجريم أفعال التهجري التعسفي قد يربو عىل نظريه يف أحكام القانون الدويل ذات الصلة، ورمبا تناوَل تعريف أفعال 

التهجري التعسفي التي تشكل جرمية عادية حاالت مخصوصة بالسياق املحيل، مع االشتامل عىل معايري أيرْس يف استيفائها من الجرائم الدولية. وترتيباً عىل ذلك، قد يُساهم تصنيف أفعال بعينها 

من التهجر التعسفي بوصفها جرمية عادية يف توسيع نطاق الحاالت املشمولة بالتجريم، مبا يُساهم يف وفاء الدول بالتزامها الدويل املتمثل يف منع التهجر التعسفي.  ويف حني أّن الجرائم الدولية 

تجد تعريفاً لها يف القانون الدويل، فإن التهجر التعسفي -بوصفه جرمية عادية- يُخلّف حاشيًة أكرب ضمن الحدود التي ينص عليها القانون الدويل.

يلزم تحديد عنارص مختلفة تحديداً قانونياً عند تشخيص التهجري التعسفي عىل أنه جرمية عادية. إذ يلزم أن تحدد الجرميُة الفعَل املؤثم يف القانون، وذلك بتحديد أمور -من بينها مثالً- النازحني 

)مثال: أفراد أم جامعات(، ومرتكبي التهجر )مثال: جهات فاعلة من الدول، أم جامعات مسلحة(، والقصد املحتمل و/أو الدراية املحتملة باملوقف، وعالقة الفعل بالتهجر )مثال: ما إذا كان اإلجراء 

ناجامً عن أوامر صادرة أو أفعال مرتكبة(، وعملية التهجر نفسها وتبعاتها )الظروف – باإلكراه أم بتقليل أثره ومّدته(، أو سياق حدوث التهجر )ما إذا كان متصالً بنزاع مسلح أم ال(. 

تجدر اإلشارة إىل منوذجي كولومبيا وهندوراس: إذ سّن البلدان يف قانون العقوبات لديهام نوعني مختلفني من الجرائم تشمالن التهجر التعسفي )انظر الجدول ٢(. فمن ناحية، أدرج البلدان 

أفعال التهجر التعسفي بوصفها جرائم وفق التعريف املقرر لها يف القانون اإلنساين الدويل )انظر املادة ١٥٩ من القانون الجنايئ الكولومبي، واملواد ١٣٩ و١٤٣ و١٤٤ و١٤٦ من القانون الجنايئ 

ي" جرميًة ضد  الَقرْْسِ "التهجر  التعسفي. ففي كولومبيا، يُشخَّص  التهجر  للتعامل مع مواقف أخرى داخلة ضمن  البلدان مخالفة جنائية جديدة  ناحية أخرى، استحدث  الهندورايس(.44 ومن 

االستقالل الشخيص. وعىل نحو مامثل تُعّد املخالفة نفسها يف هندوراس جرمية ضد حرية تقرير املصر. كام يلزم يف كولومبيا أن يكون الفعل موجهاً ضد "رشيحة من السكان"، وهو ما يعني تحديد 

سمة التهجر الَقرْْسِي الذي مورس يف البلد يف ذلك الحني. ويف حني قد يؤدي ذلك إىل استبعاد حاالت تكون فيها "أعامل العنف واألفعال اإلكراهية األخرى" موجهة ضد فرد أو شخص منفرد، فإن 

الفعل مع ذلك يتسبب يف تهجر "شخص واحد أو أكرث". ومياثل ذلك اإلشارة إىل تهجر "شخص أو أرسته" يف هندوراس. أما تعريف التهجر نفسه فهو مقصور يف كولومبيا عىل تغير "محل اإلقامة". 

وأما يف هندوراس فيشمل تعريف "التهجر" الحاالت التي أُبعد فيها أفراٌد قرْساً من "محل إقامتهم، أو من نشاط تجاري أو عمل، أو من مؤسسة تعليمية، أو من أي مكان حاز فيه الشخص 

حقوق ملكية". يضاف ملا سبق أنّه يف كاِل الحالتني ُجعلت املسؤولية منعقدة عىل "أي شخص" عن التهجر التعسفي، وهو ما يتيح إنفاذ الترشيعات ذات الصلة عىل نطاق واسع. يتحقق الربط 

بني مرتكب املخالفة يف كولومبيا والتهجر عرب استخدام العنف أو وسيلة إكراهية أخرى تسببت يف  التهجر الَقرْْسِي، وهو ما ال يعني بالرورة رابطاً مبارشاً بني تلك األفعال والتهجر الَقرْْسِي. أما 

يف هندوراس فيلزم أن يكون التهجر نتيجة مبارشة لفعل الشخص. 

الجدول 2- تجريم التهجري الَقرْْسِي يف كولومبيا وهندوراس45
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جرمية دولية جرمية عادية

كولومبيا

األشخاص  ضد  املرتبكة  الجرائم  الثالث:  الباب   -  )2000 لسنة   599 رقم  )القانون  الجنايئ  القانون 

واملمتلكات املشمولني بحامية القانون اإلنساين الدويل – الفصل األول - املادة 159. اإلبعاد أو الطرد أو 

النقل أو التهجري الَقرْْسِي للمدنيني. يعاقَب كل من ارتكب -يف أثناء نزاع مسلح أو يف خالل حدوثه وبدون 

ضد مدنيني من  موقع توطنهم بالسجن ملا  ياً  أي مسوغ عسكري، إبعاداً أو طرداً أو نقالً أو تهجرياً قرَْْسِ

بني ١٠ إىل ٢٠ عاماً، وبغرامة ترتاوح بني ١٠٠٠ إىل ٢٠٠٠ كحد أدىن من األجر الشهري القانوين الساري، 

وبالحرمان من مامرسة الحقوق والوظائف العامة ملا بني ١٠ إىل ٢٠ عاماً.

القانون الجنايئ )القانون رقم 599 لسنة 2000( - الباب الثالث: 

الخامس:  الفصل   – أخرى  وضامنات  الفرد  حرية  ضد  الجرائم 

الَقرْْسِي.  التهجري   .180 املادة   - الشخيص  االستقالل  الجرائم ضد 

أفعال أخرى إكراهية  أو  العنف  بطريق  يعاقب كل من تعسف، 

أكرث  أو  السكان متسبباً يف حمل فرد  رشيحة من  التعامل مع  يف 

منهم عىل تغيري محل إقامته بالسجن ملدة ترتاوح بني ٦ سنوات 

و١٢ سنة، وبغرامة ترتاوح بني ٦٠٠ إىل ١٥٠٠ بوصفها الحد األدىن 

الحايل من األجر الشهري القانوين، والحرمان من مامرسة الحقوق 

حركة  تُعد  وال  سنة.  و١٢  سنوات   ٦ بني  ملا  العامة  والوظائف 

السكان -املرتتبة عن قوة عامة متى كان هدفها هو سالمة السكان، 

ألحكام  وفقاً  أسباب عسكرية حتمية،  ذلك يف طور  كان  متى  أو 

القانون الدويل- من قبيل التهجر الَقرْْسِي.

هندوراس

القانون الجنايئ )املرسوم رقم 130-2017( - الباب األول: الجرائم ضد املجتمع الدويل – الفصل ١: الجرمية 

ضد اإلنسانية - املادة 139: الجرمية ضد اإلنسانية: يعاقب كل من يرتكب جرمية ضد اإلنسانية ضمن 

هجوم ممنهج أو معمم ضد مدنيني، عاملاً بالهجوم املذكور آنفاً، يف أي من األفعال اآليت بيانها، بالسجن 

ملدة ٣٠ سنة أو مدى الحياة، وبإسقاط الجنسية عنه، وبإسقاط األهلية املطلق ملدة مامثلة ملدة السجن: 

)...( ٤( اإلبعاد أو النقل الَقرْْسِي للسكان؛

الفصل ٢: اإلبادة الجامعية - املادة 143. اإلبادة الجامعية. يعاقب كل من ترصف بقصد التدمري الكامل أو 

الجزيئ لفئة وطنية أو إثنية أو عرقية أو أيديولوجية أو دينية، فارتكب أياً من األفعال التالية، بالسجن ملدة 

٣٠ عاماً أو مدى الحياة، وبإسقاط األهلية املطلق ملدة مامثلة ملدة السجن، باإلضافة إىل إسقاط الجنسية: 

)...( ٥(نقل أطفال عنوًة من جامعٍة ما إىل جامعة أخرى. يُعاقَب عىل التآمر أو االقرتاح أو التحريض عىل 

ارتكاب جرمية اإلبادة الجامعية بالسجن ملدة ١٠ إىل ١٥ سنة. 

الفصل ٣: جرائم الحرب - املادة 144: االنتهاكات الجسيمة التفاقيات جنيف. يعاقَب - كل من يرتكب 

انتهاكاً جسيامً التفاقيات جنيف يف حالة حرب معلنة أو أي نزاع آخر مسلح، سواًء كان معرتفاً به أم ال،  

ينطوي عيل احتالل كيل أو جزيئ لدولة، حتى لو كان ذلك  بني دولتني أو عّدة دول يف وضعٍ  متى نشأ 

االحتالل ال يواَجه بأي مقاومة عسكرية؛ وكذلك كل من يترصف، يف حالة نزاع داخيل، ضد أشخاص أو 

بيانها –  األفعال اآليت  من  أياً  يرتكب  نزاع مسلح؛ وكذلك كل من  يف حالة  بالحامية  ممتلكات مشمولة 

بالسجن ملدة ٣٠ إىل ٤٠ عاماً، وبإسقاط األهلية املطلق ملدة مامثلة لعقوبة السجن، باإلضافة إىل إسقاط 

الجنسية: )...( ٧( اإلبعاد أو النقل أو الحرمان من الحرية. 

املادة 146: وسائل الحرب وطرقها املحظورة. يعاقَب كل من أقدم -يف نزاع داخيل أو دويل مسلح- عىل 

استخدام طرق أو وسائل حربية محظورة يف إطار القانون الدويل بالسجن ملدة ٣٠ سنة أو مدى الحياة، 

من  كل  يعاقَب  الجنسية.  إسقاط  إىل  باإلضافة  السجن،  لعقوبة  مامثلة  ملدة  الكامل  األهلية  وبإسقاط 

ارتكب أيا من األفعال التالية بالعقوبة نفسها: )...( ٤( النقل -املبارش أو غري املبارش- بفعل قوة االحتالل، 

لجزء من املدنيني إىل أرض يحتلها، أو تهجرهم أو إبعادهم كلياً أو جزئياً من األرض املحتلة، داخل إقليم 

األرض أو خارجه. 

الثامن:  الباب   -  )2017-130 رقم  )املرسوم  الجنايئ  القانون 

الجرائم ضد الحرية – الفصل ٢: الجرائم ضد حرية تقرير املصر 

- املادة 248: التهجري الَقرْْسِي. يُعاقَب كل من لجأ إىل العنف أو 

الرتهيب إلجبار أو ملحاولة إجبار شخص أو أرسته  عىل تغيري  محل 

اإلقامة أو التخيل عنه، أو محل النشاط التجاري أو محل العمل، أو 

املؤسسة التعليمية أو أي موقع للشخص حق ملكية فيه  بالسجن 

ملدة ستة إىل تسعة سنوات. يجب إنفاذ العقوبة املنصوص عليها 

يف هذه املادة بدون اإلخالل باملواد املقررة لجرائم أخرى مرتَكبَة 

حال وجودها. 

وعىل ذلك، فإن تشخيص التهجر التعسفي بوصفه جرمية عادية يقتيض جهداً أكرب من املرشع ألن يتطلب إنشاء جرمية جديدة وعقوبة مخصصة لها. 46 ومع ذلك، من املهم معاودة التأكيد أن 

إدراج الجرائم الدولية يف الترشيع الجنايئ املحيل يف حني أنه يُعّد تجاوباً مع التزام يفرضه القانون الدويل، إال أن تجريم أفعال أخرى للتهجري التعسفي يُساهم أيضاً يف االمتثال لاللتزام الدويل 

املتمثل يف حظر التهجري التعسفي، وذلك حسب املوّضح يف حالتي كولومبيا وهندوراس، فضالً عن حالتي كينيا والنيجر.47 وختاماً، مّلا كان العمل يقتيض التعامل مع حاالت ومواقف مختلفة، فإن 

رشوط تحقُّق أفعال التهجر التعسفي بوصفها جرائَم ضمن فئة جنائية بعينها إمنا هو جهد من شأنه املساعدة يف التصدي الفعال لإلفالت من العقاب. 

ما هي العقوبات املمكنة؟ 	 

باإلضافة إىل تشخيص الجرمية يُشّكل النص املحدد الواضح عىل العقوبة املرتتبة عن مخالفة القانون الجانَب اآلخر من املبدأ القائل "ال جرمية وال عقوبة إال بنص رشعي"؛ وهو مبدأ الزم صونه. 

ومن هذا املنطلق، ميثّل القانون الدويل -وباألخص نظام روما األسايس لسنة 1998- مرجعية إلنشاء العقوبات عىل الجرائم الدولية.48 

نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية )1998(: 

الباب 7. العقوبات – املادة 77: العقوبات السارية

١- رهناً بأحكام املادة ١١٠، يكون للمحكمة أن توقع عىل الشخص املُدان بارتكاب جرمية مشار إليها يف املادة ٥ من هذا النظام األسايس إحدى العقوبات التالية:

)أ( السجن لعدد محدد من السنوات لفرتة أقصاها ٣٠ سنة؛ أو 
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)ب( السجن املؤبد حيثام تكون هذه العقوبة مربرة بالخطورة البالغة للجرمية وبالظروف الخاصة للشخص املُدان. 

٢- باإلضافة إىل السجن، للمحكمة أن تأمر مبا ييل: 

)أ( فرض غرامة مبوجب املعاير املنصوص عليها يف القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات؛

)ب( مصادرة العائدات واملمتلكات واألصول الناتجة بصورة مبارشة أو غر مبارشة من تلك الجرمية، دون املساس بحقوق األطراف الثالثة الحسنة النية.

يف املقابل، يلزم العقاب عىل الجرائم العادية وفق بعض املبادئ، مثل مبدأ الردع ومبدأ التناسب. وملا كانت الجرائم الدولية تُعد أنىك الجرائم املؤرقة للمجتمع الدويل، فإن العقوبات املنصوص 

عليها للتهجري التعسفي بوصفه جرمية عادية ينبغي أن أال تتجاوز العقوبات املنصوص عليها للجرائم الدولية.49 

شكل األحكام القانونية املقرر سنُّها.�	

قد يتخذ سنُّ أحكاٍم قانونية جديدة أشكاالً شتّى، إذ تنطوي عىل جهود مختلفة، ال سيام من املرّشعني ومن الجهات القضائية املعنيّة.

هل تتطلب أحكاماً قانونية جديدة؟ 	 

جرت العادة الغالبة بتصنيف الدول عىل أنها أما "أحادية" أو "ثنائية"، بحسب موقفها من الوثائق الدولية وانعكاسها يف نظامها القانوين الوطني. وبتحديٍد أكرب فإّن الدول "األحادية" هي دول 

تدخل فيها املعاهدات الدولية حيز الرْسيان يف القانون املحيل فور املصادقة عليها - وغالباً من خالل املجلس الترشيعي - إذ تُعّد جزءاً من النظام القانوين نفسه. أما يف الدول "الثنائية" فال تدخل 

املعاهدات حيز الرْسيان مبارشًة ضمن القانون املحيل، ودامئاً ما تقتيض  تنفيذ ترشيعٍ أوالً. 

ومع ذلك، فإن األحكام التي تجيز مساءلة األفراد تقتيض إنشاء الجرمية والنص عىل عقوباتها يف القانون. ولذلك، ويف حني أّن وجود أحكام قانونية جديدة يف الدول الثنائية رضوريٌّ بوضوح، فإنها 

الزمة كذلك يف الدول األحادية ألن أسبقية وجود القانون الدويل ال توفر بالرورة إرشاداً كافياً لتفسر القانون وفق مقتضاها. كام أن الجرمية واإلجراءات املنصوص عليها يف القانون املحيل قد 

تكون متسقة مع االلتزامات الدولية. وبذلك، فإن إدراج مخالفات جنائية يف الترشيع الوطني لدى الدول األحادية والثنائية للنص عىل األفعال املجرَّمة يف تلك املعاهدات ويف القانون الدويل 
العريف إمنا هو إدراج سيؤدي بالرضورة إىل تيسري املقاضاة الفعالة عىل التهجري التعسفي والعقاب عليه.50

هل يتطلب األمر ترشيعاً منفصالً و/أو إدراج املخالفات يف ترشيع قائم؟ 	 

إّن إقرار أحكام جنائية قد يتخذ أحد شكلني غر حرصيني: 

إقرار ترشيع منفصل مستقل؛ و/أو - 

تعديل قوانني أو نظم سارية. - 

وللتقليد القانوين الداخيل املتبع تأثره يف اختيار الشكل. من املعلوم أن النظم القانونية ميكن توصيفها غالباً عىل أنها من قبيل "القانون العام" أو "القانون القاّري )أو املدين(".51 ويف حني أّن هاتني 

الفئتني من قبيل األنواع املثىل للنظم القانونية، فإنهام ال يخلوان من اختالفات متس الجانب العميل. ومتيل كثر من الواليات القانونية العامة إىل إقرار ترشيع منفصل لنظم االلتزامات املستمدة 

من الوثائق الدولية، فيام يغلب عىل الواليات القانونية املدنية إدراج التغيرات يف وثائق قانونية وقوانني ونظم )جنائية( قامئة بالفعل. 

قد يتخذ الترشيع املنفصل شكَل جهود ترشيعية محددة تنص رصاحة عىل أحكام محددة من القانون اإلنساين الدويل، ومن أمثلة ذلك القانون الذي يحدد الجرائم ضد القانون اإلنساين الدويل 

ويعاقب عليها، ويحدد ويعاقب أيضاً عىل اإلبادة الجامعية وغرها من الجرائم ضد اإلنسانية؛ إىل جانب تنظيم الوالية واالختصاص القانونيني، وتسمية محاكم مختصة، مع إقراره يف الفلبني ألغراض 

ذات صلة يف عام ٢٠٠٩. ومن املمكن أيضاً إضفاء الصبغة املحلية الوطنية عىل القانون الجنايئ الدويل عرب إقرار ترشيع منفصل، ومن أمثلة ذلك قانون املحكمة الجنائية الدولية الذي أقرته أوغندا 

يف عام 52.٢٠١٠ كام ميكن أن يتخذ الترشيع املنفصل شكَل قانون معنّي بشأن التهجر الداخيل. هناك بَلدان عىل األقل تشمل قوانني النازحني داخلياً لديهام التهجر التعسفي ضمن املخالفات 

الجنائية: كينيا )2012(  والنيجر )2018(.53 بيد أن الحالة الكينية باعثة عىل اهتامم خاص ألن كينيا أقرت قانونني منفصلني اشتمال عىل املسؤولية الجنائية عن التهجر التعسفي، أال وهام: قانون 

الجرائم الدولية  )٢٠٠٨( وقانون الوقاية والحامية واملساعدة للنازحني داخلياً واملجتمعات املتأثرة )٢٠١٢(. والقانونان متمامن لبعضهام بعضاً ألنهام يغطّيان حاالت مختلفة من التهجر التعسفي: 

فاألول منهام يجرّم مختلف األفعال اتساقاً مع القانون اإلنساين الدويل، فيام يجرّم الثاين األفعال حسب التعريف املقرر لها يف املبدأ اإلرشادي رقم ٦)٢(. ويُظهر تقييم قاعدة البيانات العاملية 

للمجموعة العاملية للحامية بشأن القوانني والسياسات الخاصة بالنازحني داخلياً أّن مختلف القوانني الناظمة لشأن النازحني داخلياً تنص عىل الحق يف عدم التعرض للتهجر التعسفي ولكن من 

تحديد أي مخالفة موجبة للعقاب.54 وهذا الوضع متحقق يف قانون التهجر الداخيل )رقم ٢٨٢٢٣( يف برو )املادة ٧(. 

إن الترشيع املنفصل من شأنه تيسر عمل املامرسني القانونيني عرب تجميع الجرائم واملبادئ العامة للقانون الجنايئ ضمن ترشيع واحد مستقل. ويف الوقت نفسه، قد يخالف ذلك العرف السائد 

يف بلدان معيّنة بخصوص توحيد األحكام الجنائية يف ِسفر قانوين واحد. ويضاف إىل ذلك أن شح الوقت يف جداول أعامل املؤسسات الترشيعية إلقرار ترشيع أسايس قد يشكل بدوره تحدياً إلقرار 

القانون من األصل. 

يف املقابل، نجد أن تعديل القوانني أو النظم السارية قد يكشف عن تحديات جديدة أمام املرّشعني الذين يضطرون إىل النظر يف عدد من الخيارات – من بينها كيفية إدراج املخالفات الجديدة 

)عىل هيئة فصل أو باب، إلخ(؛ وتحديد الترشيع املقصود بإدراج املخالفات فيه، ال سيام املفاضلة بني القانون الجنايئ العادي أو املدين، والقانون الجنايئ الخاص )العسكري يف الغالب(. وهذا 

الخيار الثاين بالغ األهمية ألنه ينطوي عىل توافر أهلية االختصاص لدى واليات قانونية مختلفة يك تنظر يف الدعاوى وتفصل فيها، وهي واليات ميكن فيها مساءلة أشخاص مختلفني )عسكريني 

أو مدنيني( عن انتهاكاتهم. يتوقف هذا الخيار يف نهاية املطاف عىل العالقة بني القانون الجنايئ املدين والعسكري يف الدولة املعنية.55 فمثاًل: أدرجت جمهورية الكونغو الدميقراطية يف بادئ األمر 

َل القانون 57وأُدرجت أحكام جديدة بشأن تجريم جرائم دولية  أحكاماً بعينها يف  قانون العقوبات العسكري  لديها يف ٢٠٠٢، وذلك مبوجب القانون رقم ٠٢٤-56.٢٠٠٢ أما يف عام ٢٠١٥، فقد ُعدِّ

يف قانون العقوبات.58 وعىل نحو مامثل، عىل املستوى دون الوطني، أقدمت والية سينالوا )2020( ووالية غويريرو )2021( يف املكسيك عىل اتخاذ قرار بإدراج نصوص قانونية بعينها يف قانوين 
الجنايات يف الواليتني بشأن التهجر التعسفي لتكييفه جرميًة عاديًة. 59
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ر بعض البلدان الجمع بني النهجني – أي إدراج أحكام جنائية يف ترشيع قائم بالفعل، إىل جانب إقرار ترشيع إضايف منفصل. عىل سبيل املثال، أضافت النيجر فصالً بشأن "الجرائم  وأخراً، قد تُقرِّ

ضد اإلنسانية وجرائم الحرب" )املادة ٢٠٨(، شاملة التهجر التعسفي )املادة ٢٠٨( إىل القانون الجنايئ لديها يف عام ٢٠٠٣60، وأردفت ذلك بإدراج أفعال إضافية من التهجر التعسفي ضمن القانون 

املعني بالنازحني داخليا61ً الذي أقرته الدولة يف كانون األول/ديسمرب ٢٠١٨ )انظر املواد ٣٠-٣٢(، فوّسعت بذلك نطاق انطباق التهجر التعسفي عىل مجموعة أكرب عدداً وأكرث تنوعاً من األفعال 
واألوضاع.62

توقيت اإلقرار.�	

وأخراً وليس آخراً، هناك عنرص آخر جدير باالعتبار عند تجريم التهجر التعسفي، أال وهو توقيت إقرار األحكام القانونية الجديدة، ذلك بأن بعض اللحظات قد تبدو مؤاتية بصفة خاصة إلقرار 

ترشيع جديد – وهذا رهن باملعطيات واملهام القضائية والسياسية يف البلد املعني. وقد يُساهم التوقيت أيضاً يف التجريم الفّعال للتهجر التعسفي عىل املدى البعيد.

عىل سبيل املثال، فإّن القانون رقم ٢٠٠٧-٠٥ يف السنغال، الذي عّدَل القانون الجنايئ وأدرج جرائم دولية )من بينها اإلبادة الجامعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد اإلنسانية(، اعتُمد يف شباط/

فرباير ٢٠٠٧ بعد أن عجز السنغال عن مقاضاة الرئيس التشادي السابق حسني حربي. ويف حني أدين حربي يف عام ٢٠٠٠ بتهم التعذيب وجرائم ضد اإلنسانية دارت رحاها عىل أرض تشاد بني عامي 

١٩٨٢ و١٩٩٠، فقد بطل االتهام عىل أساس انتفاء اختصاص املحاكم السنغالية وواليتها عىل موضوع االتهام. وبالفعل، فعىل الرغم من أن السنغال جاء يف صدارة البلدان التي وقّعت نظام روما 

األسايس، إال أنها مل تكن قد أضفت الصبغة املحلية بعد عىل القانون الجنايئ الدويل يف ذلك الحني. وما تسنى ذلك لها إال بعد انتكاسة يف النظر يف قضية حربي، وإلنفاذ مفهوم التكامل املنصوص 

عليه يف نظام روما األسايس – فعندئذ فقط تسنت مراجعة القانون الجنايئ السنغايل. كذلك أدت قضية حربي إىل تعديل أحكام أخرى، من بينها أحكام يف الدستور.63 

ويف كولومبيا، تتاىل عرض مشاريع قوانني متعددة منذ عام ١٩٨٨ بشأن استيفاء أركان االختفاء الَقرْْسِي ليصبح جرمية منفصلة؛ لكن النجاح مل يحالف أياً منها.64 ويف عام ١٩٩٨، استهل النائب العام 

للشعب املبادرة القانونية لفصل جرمية االختفاء الَقرْْسِي عن جرمية التعذيب واإلبادة الجامعية، وذلك رداً عىل الزيادة الواضحة يف معدالت االختفاء الَقرْْسِي يف الدولة. ويف حني أّن هذا االستيفاء 

القانوين للتهجر الَقرْْسِي جاء عقب مصادقة كولومبيا عىل الربوتوكول اإلضايف الثاين التفاقيات جنيف يف عام ١٩٩٤، إال أّن جدالً قد ثار حول أّن االختفاء الَقرْْسِي الذي يشكل أزمة وطنية يقتيض 

وجود ترشيع محدد لتحديد اإلطار املعياري الدويل يف هذا الصدد، وليكون متمامً له.65 بيد أن مسودة القانون واجهت عقبات كثرة – منها اعرتاض الرئاسة، غر أنه أُِقر يف نهاية املطاف بالرقم 

٥٨٩ لسنة ٢٠٠٠، ثم أدمج يف القانون الجنايئ الجديد )القانون رقم ٥٩٩ لسنة ٢٠٠٠(. وقد تسنى ذلك ألسباب أهمها رضورة إيجاد أدوات قانونية ملقاضاة منسويب القوة الشعبية الثورية البديلة 
)فارك( يف إبان محادثات السالم، فضالً عن تحقيق التامهي املطلوب بني القانون الجنايئ ودستور العام ١٩٩١.66

وختاماً، من املهم التشديد عىل أن إمكانية سن قانون جديد يواكبها إمكانية تعديله أو حتى سحبه، وكل ذلك رهن بسياق السلطة القضائية والسياق السيايس. فمثالً: شهدت كينيا انتقادات كثرة 

ملسار املالحقة القضائية الذي استهلته املحكمة الجنائية الدولية، حتى إن الربملان هدد بسحب قانون الجرائم الدولية – الذي ينص عىل إدراج الجرائم الدولية يف الترشيع املحيل، بل كان من أمر 

الربملان أن صّوت ملصلحة التحرك نحو االنسحاب من املحكمة الجنائية الدولية يف أيلول/سبتمرب 67.٢٠١٣ وعىل ذلك، من املهم مراعاة حقيقة ساطعة مفادها أن الترشيع لن يحدث يف الفراغ؛ 
بل يف سياق. ومن امللفت أن الحاالت الثالث املستعرَضة توضح أيضاً أوجه االرتباط املحتملة بني تجريم التهجري التعسفي وعمليات العدالة االنتقالية، ومدى التالقي والتداخل بني العمليتني.68

وباملجمل، فإّن زيادة فرص الترشيع الجديد للمساهمة يف املقاضاة الفعالة والعقاب الرادع لألفراد عىل التهجر التعسفي إمنا تقتيض املراعاة الدقيقة للسياق الوطني -مبا يف ذلك النظام القانوين- 

وإقرار األحكام الجنائية املناسبة لذلك. فحتى إن مل يوجد سبيل مناسب للميض يف تحقيق املطلوب، فمن املهم أيضاً املوازنة بني احتياجات السلطتني الترشيعية والقضائية وقدراتهام، ذلك بأنهام     

ستكونان ملتزمتني بتبيان الترشيع الجديد وتفسري أحكامه.

فيياغأ رافسلإ/ةيضوفملا © .ايلخاد نيحزانلل يلنازوغ ةنطوتسم يف اررضت لزانملا رثكأ دحأ .2020 ، ناجيبرذأ
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III� العدالة الجنائية املحلية يف ميزان املامرسة .

ال بد للمحاكم املحلية من إنفاذ القوانني بعد إقرارها حرصاً عىل مساءلة مقرتيف التهجر التعسفي، إذ ال غنى عن إنفاذ العدالة عرب منظومة العدالة الجنائية عىل أي فرد ثبت يف حقه اقرتاف 

جرمية. أما الخطوات امللموسة واملؤسسات املعنية باإلجراء الجنايئ املقرر تنفيذه فهي خطوات ومؤسسات تتسم باختالف كبر حسب الواليات القانونية الوطنية. ومع ذلك، وبصفة عامة، فإن 

العملية املتبعة يف بلدان كثرة ترى أن املالحقة القضائية تبدأ عادًة بتوجيه االتهامات الجنائية الرسمية إىل املشتبه به بعد يشء من التحقيقات السابقة عىل املحاكمة، وييل ذلك مبارشة إجراءات 

املحاكمة، وصوالً إىل إدانة املدعى عليه أو تربئته. وقد تنطوي جميع تلك الخطوات عىل تحدياٍت يف سبيل املقاضاة الفعلية عىل التهجر التعسفي، ويتجىل عزو ذلك إىل العقبات اإلجرائية و/أو إىل 

انعدام القدرات املؤسسية. أما السلطة العامة املسؤولة عن املقاضاة )أي النيابة عموماً( فعليها أن تقرر ما إذا كانت قد توفرت عىل براهني كافية -بناء عىل تحقيقات جهة التحقيق السابقة عىل 

املحاكمة )مثل  الرشطة(- تكفي لحمل االتهام عىل أسانيد واقعية. وباإلضافة إىل تقييم ما إذا كان استهالل املقاضاة يعني وفاًء بأي التزام دويل، فعىل الجهة القامئة عىل املقاضاة أن تقرر ما إذا 

كانت املقاضاة منطوية عيل مصلحة عامة أم ال.69 وال ميكن الدفع باتهامات جنائية بصفة رسمية ضد أي فرد إال إذا كانت التساؤالت السابقة مكللة بردود إيجابية، فذلك الفرد سيكون عىل موعد 

مع املثل أمام املحكمة املختصة والدفاع عن نفسها أمامها. ييل ذلك اتخاذ القرار -استناداً إىل الرباهني املقدمة ومع احرتام جميع القواعد اإلجرائية األخرى- إما )١( بتربئة الفرد؛ أو )٢( بإدانته -ولو 
جزئية أحياناً- وإنزال العقوبة به )مبا يف إقرار التعويضات املحتمل سواغها(.70

الشكل 1- الخطوات املعيارية الرئيسة يف املحاكمة الجنائية 

هناك عوامل كثرة لها أثر يف فعالية املحاكمة الجنائية عىل التهجر التعسفي، ثالثة منها متداخلة وتبدو وثيقة الصلة باملحاكمة بصفة خاصة: 

التحقيق الناجع 	.

تحقُّق رشوط الجرمية عىل نحو واٍف 	.

املحاكمة القضائية العادلة. 	.

الحرص عىل إجراء تحقيق جنايئ ناجح.�	

يتمثل العنرص املحوري األول يف التحقق من إجراء تحقيق جنايئ ناجح يتمكن من تجميع براهني وأدلة كافية ووافية عىل امتداد العملية اإلجرائية؛ علامً بأن نجاح التحقيق الجنايئ رهن بكثر من 

العوامل، وهي متداخلة مرتابطة يف الغالب األعم. وبعض تلك العوامل وثيق الصلة بالتحقيق بصفة خاصة مبا يوجب إيالء اهتامم خاص إليه. أوالً، يتوقف التحقيق عىل القدرة البرشية واملادية 

لدى مختلف أصحاب الشأن املشاركني يف التحقيق الجنايئ، ممن يلزم تحديدهم عىل أساس إفراد كل قضية عىل حدة، مع إيجاد التنسيق فيام بينهم. ثانياً، تلك القدرة مرشوطة بسياق إجراء 

التحقيق )مثال: حاالت النزاع املسلح أو نظام ُحكم مستبد(. يف املقابل، من املهم تنفيذ تحليل جيد للسياق املَعني وقت حدوث التهجر الَقرْْسِي يك يتسنى استجالء الطبيعة الجنائية للتهجر، 

وأمناطه وجوانب الخطر فيه، ال سيام وأن التهجر التعسفي -كام سلف بيانه- مييل إىل االستناد إىل سلوكيات دامئة متكررة عىل مر الوقت، مع إحداث تأثر يف جامعٍة من الناس. 

ويقتيض ذلك تحليالً وافياً وفهامً تاماً لسياق االعرتاف بالتحقيق يف جرمية التهجر التعسفي يف كولومبيا بصفة خاصة يف إطار تطبيق آلية العدالة االنتقالية، حيث أشر إىل التهجر التعسفي بوصفه 

"جرمية سياقية" لهذا السبب بالتحديد.71 ثالثا، إن اكتساب معرفة محددة بشأن كيفية إجراء التحقيق، واالستفادة من التجارب السابقة )أي: منهجية التحقيق(، من شأنهام االرتقاء بجودة التحقيق 

ارتقاًء كبراً. وهذا العنرص األخر ينطوي عىل أهمية خاصة يف ما يخص التهجر التعسفي: إذ ملّا كان التهجر التعسفي بوصفه مخالفة جنائية نادراً ما يقع تحت املالحقة القضائية يف واقع املامرسة 

العميل، ما زالت املعرفة بكيفية إقامة الدليل عىل هذه الجرمية معرفًة محدودة. ومن شأن ذلك أن يفاقم أيضاً من محدودية مالحقة التهجر التعسفي قضائياً. وبذلك فهناك حلقة مفرغة ال بد 
من كرْسها بني انعدام خربات املحاكمة الجنائية وانعدام املعرفة بكيفية املالحقة القضائية للتهجري التعسفي.72

فمثالً: جرت محاولة يف كولومبيا لتوحيد تلك املعرفة املؤسسية عرب إنشاء وحدة حملت اسم ]الوحدة الوطنية ملحققي جرائم االختفاء الَقرْْسِي والتهجر الَقرْْسِي[ يف عام 73.٢٠١٠ وعىل الرغم من 

تلك الجهود، ظل التحقيق الجنايئ يف التهجر التعسفي مرشذماً بسبب توزيع جهوده عىل سلطات تحقيق متعددة ومتفاوتة القدرات ويف اختصاصات والئية مختلفة )االختصاص الجنايئ العادي، 

واختصاص "العدالة والسالم" أو ما بات يسمى "الوالية القانونية الخاصة للسالم"(.74 وميكن للنزاع والعنف املستمرين أن يفاقام تعقيدات التحقيقات؛ إذ رمبا تعرضت سلطات التحقيق لخطر 

جسيم عند مبارشة التحقيقات يف بيئة أمنية شديدة التعقيد، ورمبا أثر ذلك يف عالقة السلطات باملتعاونني املحتملني؛ مبن فيهم منظامت املجتمع املدين والضحايا أنفسهم. مل تستقر كولومبيا عىل 

منهجية محددة للتحقيق يف جرمية التهجر التعسفي، ال سيام وأنها مرتبطة بجرائم أخرى. وقد اتسم التحقيق يف التهجر التعسفي بوصفه جرمية مستقلة باملحدودية، أما مالحقته قضائياً فغالباً 

ما استندت إىل اعرتافات األفراد بدالً من إقامة الحجة.75 بذلك تتجىل أهمية الرتكيز عىل مواءمة جوانب التعاون يف ما بني سلطات التحقيق املختلفة، وتقديم الدعم إليها. كام ميكن تدعيم جهود 

التحقيق عرب وضع خريطة طريق للتحقيق من أجل توجيه جهود التحقيق يف جميع املراحل: أي الوقوف عىل الوقائع وبسط املعلومات القضائية، وبناء الفرضيات، واستعراض جهود التحقيق، 

وحامية الشهود، وما إىل ذلك. 

يتخلل هذه العملية برمتها مطلب بالغ األهمية، أال وهو حامية الضحايا - مبا يف ذلك الحاالت التي تكون فيها شهادات الضحايا املصدر الرئيس للمعلومات. وكام سلف بيانه يف املبادئ األساسية 

واملبادئ التوجيهية  لعام 2005 بشأن الحق يف االنتصاف والجرب لضحايا االنتهاكات الجسيمة للقانون الدويل لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الخطرية للقانون اإلنساين الدويل  )الفقرة ١٠(، فإنه 

"ينبغي معاملة الضحايا معاملة إنسانية وصون كرامتهم واحرتام حقوق اإلنسان الخاصة بهم، وكذلك اتخاذ تدابر مالمئة تكفل أمنهم وسالمتهم البدنية والنفسية وخصوصيتهم، فضالً عن ضامن 

قبل املحاكمة  القرار

الدليل/الجرمية + االلتزام الدويل + املصلحة العامة الدليل/الجرمية + احرتام اإلجراء املتبع

املحاكمة

18



ذلك ألرسهم. وعىل الدولة أن تكفل يف قوانينها املحلية -قدر اإلمكان- إحاطة الضحية التي تعرّضت للعنف أو الصدمة بأوجه االستفادة من املراعاة والرعاية الخاصة تجنباً لتجدد الصدمة عندها 

يف أثناء مبارشة اإلجراءات القانونية واإلدارية املوجهة إىل إحقاق العدالة وجرب الرر". كذلك تلزم مراعاة حقيقة مفادها أن النازحني داخلياً غالباً ما يكونون ضمن الفئات األشد قابلية للتأثر، 

فقد يحتاجون إىل حامية خاصة عىل غرار املقرر يف قوانني برازيليا لسنة 2008 بشأن تيسري وصول الفئات القابلة للتأثر إىل العدالة. كام تنص تلك القواعد عىل تشجيع الدول عىل اعتامد تدابر 

مناسبة للتخفيف من اآلثار السلبية للجرمية )اإليذاء األسايس(. وعليها أيضاً أن تضمن عدم تفاقم الرر الواقع عىل الضحية بسبب اتصاله بنظام العدالة )اإليذاء الثاين(، وعليها أن تبذل جهدها 

يف ضامن حامية السالمة البدنية والنفسية طوال مراحل اإلجراءات الجنائية للضحايا؛ ال سيام بالنسبة إىل من ُهم عرضة لخطر شديد يتعلق بالرتهيب أو االنتقام أو اإليذاء املتكرر أو املتجدد )أي 

أن يكون الشخص نفسه ضحية ألكرث من جرمية واحدة عىل مّر فرتة زمنية معيّنة( )القاعدة ٥)١٢((.76 

صحة االتهام باملخالفة )املخالفات( الجنائية .�	

يتمثل العنرص الثاين من العنارص ذات األثر املهم باملحكمة الجنائية عىل التهجر التعسفي يف اختيار املخالفة الجنائية موضوع االتهام. وكام سلف بيانه يف حالتي هندوراس وكولومبيا، فقد يحوي 

الترشيع الجنايئ الوطني جرائم مختلفة تتناول التهجر التعسفي بوصفه جرمية دولية أو عادية. فلكل جرمية عنارصها املحِدَدة لها املمكن تطبيقها عىل سياقات مختلفة )مثل النزاع املسلح(. 

لذلك، يلزم إقامة براهني مختلفة إلثبات جرم املشتبه به )بهم(.77 كام أن االختيار الذي تتخذه السلطة امُلقاضية يف تعريف أي مخالفة )مخالفات( جنائية يجوز أن يشّكلها الفعل املزعوم ارتكابه 

هو أمٌر أسايس ألنه يعرّف أيضاً االختصاص الواليئ املحيل املؤهل للتعامل مع القضية. ويف نهاية املطاف، يؤثر ذلك االختيار يف قدرة السلطة القضائية -ال سيام القضاة- عىل اتخاذ القرار املناسب. 

وكام احتُّج به سابقاً، إذا مل يقدم القانون تفصيالً وافياً للجرمية فسوف يجد القضاة متسعاً أكرب يف استجالء مقصود القانون وتفسر غايته، والعكس صحيح. لذلك، من األهمية البالغة أن تكون 

كل الجهات الفاعلة يف املقاضاة الجنائية عىل دراية تامة مبختلف الجرائم ومالبساتها – ال سيام املتعلقة بااللتزامات الدولية للدول، فضالً عن متتع تلك الجهات باالستقالل الكايف من أجل اتخاذ 

القرار األنسب.

وعىل شاكلة الحال يف كولومبيا وهندوراس والنيجر، توجد جرميتان مختلفتان ابتنيتا عىل التهجر التعسفي يف كينيا. إذ ميكن اعتبار التهجر التعسفي يف كينيا جرمية دولية مبقتىض أحكام قانون 

الجرائم الدولية لسنة 2008، أو اعتباره جرمية عادية مبقتىض قانون النازحني داخلياً واملجتمعات املتأثرة )املشار إليه يف ما ييل باسم "قانون النازحني داخلياً"( لسنة 2012 )انظر الجدول ٣(.

كام أن تعريف الجرمية ذات الصلة ال يؤثر يف العقوبة فحسب، بل يف األدلة الالزم إقامتها إلثبات جرمية املتهم. عىل سبيل املثال، يف حني أّن "جرمية حرب" قد ال تحدث إال يف وضعٍ يكتنفه نزاع 

مسلح، فإن التهجر التعسفي قد يحدث أيضاً يف زمن السلم – كأن يحدث يف سياق مشاريع إمنائية كربى أو بسبب كوارث؛ وهو ما يتسق مع املبدأ ٦)٢( من املبادئ التوجيهية بشأن الترشيد 

الداخيل. 

الجدول 3- تجريم التهجري التعسفي يف كينيا  

كينيا قانون الجرائم الدولية لسنة 2008 )القانون رقم 16 لسنة 2008( - الباب الثاين – 

الجرائم الدولية واملخالفات التي تنال من إنفاذ العدالة – املادة ٦- اإلبادة الجامعية، 

إلخ. 

)١( يقع يف جناية كل من ارتكب يف كينيا أو خارجها )أ( إبادة جامعية؛ أو )ب( جرمية 

ضد اإلنسانية؛ أو )ج( جرمية حرب؛ 

الجناية  ارتكاب  إىل  سعى  أو  خارجها  أو  كينيا  يف  تآمر  من  كل  جناية  يف  يقع   )٢(

املذكورة يف البند الفرعي )١( أو اشرتك فيها أو تشاور بشأنها؛

البند  يف  املقرر  املعنى  وفق  جناية  ارتكب  من  كل  اإلدانة  ثبوت  بعد  يعاقَب   )٣(

الفرعي )١( أو البند الفرعي )٢( بـــ )أ( عقوبة القتل، 78حال وقوع قتل عمد يشكل 

أساساً للجناية؛ أو )ب( بالسجن مدى الحياة أو ملدة أقل يف أية حالة أخرى. 

املادة  إليها يف  "الجرمية ضد اإلنسانية"  املعنى املنسوب  البند، تحمل  )٤( يف هذا 

٧ من نظام روما األسايس، وتشمل أي فعل يُصّنف جرمية ضد اإلنسانية يف القانون 

الدويل العريف أو القانون الدويل العادي مام سكت عنه نظام روما األسايس أو هذا 

نظام  من   ٦ املادة  إليها يف  املنسوب  املعنى  الجامعية"   "لإلبادة  ويكون  القانون"؛ 

روما األسايس؛ ويكون "لجرمية الحرب"  املعنى املنسوب إليها يف الفقرة الثانية من 

املادة ٨ من نظام روما األسايس. ]اإلحالة إىل نظام روما األسايس، املواد من ٦ إىل ٨[

 قانون النازحني داخلياً )القانون رقم 56 لسنة 2012(  - الباب السادس – أحكام 

متنوعة – املادة ٢٣. .  

عليه� � ف يع�ي أن� �وال� ي
التعس�ف � التهج�ي � ي

�ف يتسبب� أن� ليس�ألحد� �)1
أو� الجماعية،� اإلبادة� لمستوى� � تر�ت بأفعال� عليه� يحض� أن� وال�
؛� جريمة�ضد�اإلنسانية،�أو�جريمة�حرب�وفق�مفهوم�القانون�الدوىلي
الدولية� الجرائم� قانون� ألحكام� وفق� ذلك� ف� اق�ت من� ويعاقب�كل�
لسنة�2٠٠٨ا

الباب السادس – أحكام متنوعة  )القانون رقم 56 لسنة 2012( -  النازحني داخلياً  قانون 

– املادة ٢٣. 

)٢( ليس ألحد أن يقرتف عمداً أياً مام ييل )أ( التسبب يف التهجري التعسفي آلخرين حسب 

داخليني؛  نازحني  إىل  الوصول  تعويق  )ب(  القانون؛79  6 من هذا  الفصل  املقرر يف  املعنى 

)ج( إلحاق الرر بنازحني داخليني؛ )د( إيذاء عاملني يف املجال اإلنساين؛ )هـ( تعويق عمل 

العاملني يف املجال اإلنساين؛ )و( عرقلة تقديم مساعدة إنسانية إىل نازحني داخليني؛ )ز( رسقة 

هة إىل نازحني داخليني أو نهبها أو تدمرها؛ و)ح( إساءة استخدام أو  إمدادات إنسانية موجَّ

استغالل املساعدة اإلنسانية املوجهة لنازحني داخليني؛ )ط( املساعدة يف أو التحريض عىل 

ارتكاب أي فعل أو تقصر منصوص عليه يف الفقرات من )أ( إىل )ح(. 

عّرضه�لغرامة� �مخالفة�تُ ي
�)2(��ف )3(�يقع�كل�من�يخالف�أحكام�البند�الفريعي

�شلنغ�أو�للسجن�لمدة�ال�تتجاوز��1٠سنوات؛� ف ال�تتجاوز�خمسة�مالي�ي
أو�لكلتا�العقوبتي
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ومع ذلك، من الواضح أن كينيا مل تشهد محاكمة عىل تهجر تعسفي حتى اليوم. ورمبا ارتبط ذلك بحقيقة مفادها أن التهجري التعسفي ما زال يُعّد يف الغالب جرمية أقل شأواً، أو محض تبعة 

لجرائم أخرى – ال جرمية يف حد ذاتها. يتمخض عن ذلك انعدام لالختصاص الواليئ، وهو ما يفاقم استتار التهجري التعسفي. 

هناك عنارص أخرى تتعلق باختيار املخالفة الجنائية ومن شأنها فرض تحديات عىل مالحقة التهجر التعسفي قضائياً، ال سيام يف ما يتصل بالتطبيق عىل مّر الزمن. فاملبدأ العام لعدم رجعية القوانني 

الجنائية يحظر املقاضاة عىل أفعال ارتُِكبت قبل دخول القانون الذي يجرم تلك األفعال حيَز الرْسيان. ويف غياب أي ترشيع محيل ذي صلة، قد تستند التهم إىل الجرائم الدولية دون سواها إذا 

شّكلت تلك األفعال جرائَم يف منظور القانون الدويل يف حينها، رشيطة أن يجيز الترشيع الوطني تطبيق املعاهد الدولية ذات الصلة أو القانون الدويل العريف املعني. وباإلشارة إىل املوّضح يف حالة 

السنغال، فإن االستثناءات من مبدأ ال جرمية إال بنص رشعي اتساقاً مع القانون الدويل إمنا هي استثناءات جديرة باإلدراج ضمن ترشيع محيل )مثال: قانون العقوبات و/أو الدستور(.80 وقد يشكل 

التقادم عقبًة أمام املقاضاة الفّعالة والعقوبة الرادعة عن التهجر التعسفي. 81 علاًم بأن أحكام التقادم عىل التحديد تختلف من جرمية ألخرى، وميكن كذلك إدراجها ضمن الترشيع املحيل )مثال: 

قانون اإلجراءات الجنائية(. ومع أّن مفهوم التقادم يف القانون الدويل العريف ينتفي )دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر بشأن القانون اإلنساين الدويل العريف، القاعدة ١٦٠(، فإن أحكام التقادم 

قد تكتيس أهمية خاصة متى اتصلت بالتهجر التعسفي ألن املحاكامت قد تستغرق وقتاً بسبب اعتبارات عملية وبسبب قلة الخربة املتصلة بتلك الجرمية املحددة. 

وسعياً إىل الحد -قدر اإلمكان- من التحديات املتعددة السابق وصفها، مثة أهمية خاصة التباع إطار قانون متامسك يتجاوز التعريف الجامد ألفعال التهجري التعسفي بوصفها مخالفات جنائية، 

أي مراعاة التكيف مع السياق القانون والقضايئ الوطني.82 ومن املهم أيضاً دراية مختلف الجهات الفاعلة -املعنية باملقاضاة عىل التهجر التعسفي- بالجرائم املختلفة املمكن إثباتها، وما يتصل 

بها من قيود ومحددات. 

ضامن عدالة املحاكمة .�	

يتمثل العنرص الثالث املرتابط -وصاحب األثر املهم يف املحاكمة بأرسها- يف مسار إجراءات املحاكمة. فبالنسبة إىل بعض املبادئ املذكورة آنفاً، تكون اإلجراءات التي يتسنى بها تطبيق القانون 

الجنايئ الوضعي وإنفاذه محكومًة مبجموعة من القوانني، ويشار إليها يف الغالب باسم "قانون اإلجراءات الجنائية". يرمي قانون اإلجراءات الجنائية يف نهاية املطاف إىل االطمئنان إىل األداء الفعال 

العادل ملنظومة القانون الجنايئ؛ وذلك عرب تنظيم الجهات الضالعة وضبط أشكال التوقيف أو توجيه االتهام أو محاكمة املخالفني املشتبه بهم. وعىل ذلك، فإن ضامن عدالة املحاكمة ونزاهتها 

يُعد عامالً حاسامً ألنه كفيل بتقليل مخاطر اإلخالل باإلجراءات األخرى ذات الصلة – مثل إيجاد حلول دامئة للنازحني داخلياً أو تعزيز املصالحة يف البيئات االنتقالية. 

ويف الحقيقة يف حني أن وجود األدوات القانونية ملساءلة مقرتيف التهجر التعسفي كفيٌل بإحداث الردع، غر أنه قد يولّد مقاومة أيضاً -بل توتراً- حال عدم ضامن حقوق جميع املشاركني يف 

املحاكمة. ويف حني أنه ميكن القول باحتامل وجود توتر بني املقاضاة عىل التهجر التعسفي وجهود لتحقيق حلول دامئة للنزوح الداخيل، فإّن مثل ذلك التوتر غالباً ما ينشأ عن عدم احرتام ضامنات 

عدالة املحاكمة.83 بل إن غياب تلك الضامنات من شأنه اإلفضاء إىل اتخاذ سلطة املقاضاة قراراً بعدم توجيه االتهام الجنايئ. فاألجدى واألهم هو التحقق من احرتام حقوق املتهم عند توقيفه 

ويف أثناء احتجازه ويف خالل محاكمته. وعىل نحو مامثل، ال بد من التحقق من املشاركة الفعالة من جانب الضحايا والشهود؛ مع ضامن حاميتهم وأمنهم. عىل سبيل املثال، قد يصدر قرار بإنشاء 

محكمة خاصة ذات اختصاص واليئ معني للتعامل مع التهجر التعسفي عموماً، أو مع قضايا محددة خصوصاً. ففي كولومبيا، شهد عام ٢٠١١ إنشاء املحكمة امللحقة مبحكمة الجنايات الخامسة 

يف دائرة ميديلني الخاصة، وذلك نظراً ملدى التعقيد يف الوقائع وللعدد الكبر للضالعني فيها. ومع ذلك، أثّرت التحديات التي واجهتها هذه املحكمة -ومن بينها تقادم الوالية املُسندة إليها- يف 

حقوق املعنيني.84 

عالوة عىل ذلك،  تُطبّق كولومبيا قانوننَي مختلَفني من اإلجراءات الجنائية؛ تبعاً ملا إذا كانت الجرمية مرتكبة قبل األول من كانون الثاين/يناير ٢٠٠٥، أم بعده.85 ولذلك تبعات كثر؛ منها مثاًل أن 

القانونني املذكورين يختلفان من حيث كيفية التعاطي مع مشاركة الضحايا وأقاربهم يف اإلجراءات الجنائية، مام أثّر سلباً يف الحق يف املساواة يف الحامية مبوجب القانون وأمام املحاكم.86 وعىل 

غرار ذلك، ميكن مبارشة التدابر ذات الصلة يف أثناء عملية ترْسيح القوات شبه العسكرية وفق مقتىض مراسيم مثل املرسوم رقم ١٢٨ لسنة ٢٠٠٣ الذي بات مشتبكاً مع استبعاد العفو املؤَمل 
يف حالة التهجر الَقرْْسِي.87

توجد مشكلة متكررة يف بلدان كثرة، أال وهي التأخرات الكربى يف مبارشة اإلجراءات. ويعود السبب يف تلك التأخرات عىل نحو ملحوظ إىل إمكانية التأجيل املنصوص عليها يف الترشيع – وعىل 

سبيل املثال، يف غياب أحد األطراف. وقد يكون الغياب عرضياً، لكنه قد يُستَغل أيضاً من منظور اسرتاتيجي لتعطيل املحاكمة، وقد يفيض حتى إىل إيقافها.

وباملجمل، فالبُد من توفّر القدرة القضائية واملادية واملعرفية لضامن عدالة املحاكمة، ومنها عىل سبيل املثال كفاية قاعات املحاكامت بدون تكلفة، أو توافر البنية األساسية الالزمة ملبارشة اإلعالنات 

القانونية عرب تقنية املؤمترات املصورة )ألسباب أمنية أو لوجستية(، فضالً عن مراعاة التامسك والتوازن عىل صعيد الترشيعات الوضعية املوضوعية واإلجرائية حسب مقتىض الجوانب اللوجستية 

املشار إليها. فإذا ظهر أن العدالة الجنائية منحازة أو قارصة، فقد تفيض املقاضاة إىل عرقلة جهود أخرى ذات صلة – مثل الجهود الرامية إىل إرساء حلول دامئة للتهجر. إن التصدي لإلفالت من 

العقاب عن مخالفات سابقة قد يُرى متعارضاً مع أهداف التعايش السلمي واملصالحة، غر أن هذه النظرة قد تساهم يف توليد مقاومة سياسية أو تعويق عودة بعض من يخشون االرتباط الجنايئ 

بحاالت التهجر التعسفي.88 لذا يشّكل ضامُن تنفيذ إجراءات العدالة الجنائية بأعدل السبل املمكنة أهميًة بالغة.

.

I	 .آليات مكملة للمساءلة عن التهجري التعسفي

تنعقد املسؤولية وااللتزام عىل الدول من أجل تجريم أفعال بعينها من التهجر التعسفي. غر أنه كام اتضح من القسم السابق من التقرير فإن إقرار ترشيع مناسب لعمل ذلك  وإنفاذه فور إقراره 

قد ال يكون مهمة سهلة عىل الدوام. لذلك، يقتيض دعم الفعالية يف جوانب املقاضاة والعقاب عىل التهجر التعسفي وجوَد آليات أخرى عىل املستويات املحلية واإلقليمية والدولية. 

املحكمة الجنائية الدولية.�	

تأّسست املحكمة الجنائية الدولية )ICC( مبوجب نظام روما األسايس لسنة ١٩٩٨، ودخلت حيز النفاذ يف سنة ٢٠٠٢. وقد أرست هذه املحكمة مامرسًة إليجاد آليات من أجل مساءلة األفراد 

عن الجرائم الدولية كام هو منصوص عليه يف نظام روما األسايس. إن الجرائم الدولية هي انتهاكات لقواعد عرفية دولية أو ألحكام معاهدات مهمتها حامية القيم املهمة للمجتمع الدويل بأرسه، 

يعضدها يف ذلك املصلحة العاملية املتوخاة من قمع تلك الجرائم. لذا تُجرَّم تلك الجرائم تجرمياً مبارشاً يف القانون الدويل، ومن الوارد أن يتحمل الفرد مسؤولية جنائية مشفوعة باملساءلة عن تلك 

األفعال حتى إن مل تكن جرائم يف منظور ترشيع البلد الذي مورست فيه وقت اقرتافها، رشيطة أن تكون تلك األفعال مصنفة بوصفها جرائم يف الوثائق الدولية ذات الصلة أو يف القانون الدويل العريف 

يف حينه. تفاوتت تعريفات الجرائم الدولية منذ القرن التاسع عرش كام يتجىل يف الترشيعات والفقه القانوين املتبع يف اآلليات الدولية املوضوعة ملساءلة األفراد: فمن قوانني املحكمة العسكرية 
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 )ICTY( يف عام ١٩٤٦، وتالهام يف اآلونة األخرة املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة )IMTFE( يف عام ١٩٤٥، إىل املحكمة العسكرية الدولية للرشق األقىّص )IMT( الدولية يف نورمربغ

يف عام ١٩٩٣، واملحكمة الجنائية الدولية لرواندا )ICTR( يف عام ١٩٩٥، فضالً عن عدد من املحاكم "املختلطة" أو املحاكم الخاصة التي جمعت بني العنرصين الوطني والدويل – مثل الدوائر 

االستثنائية يف محاكم كمبوديا )ECCC( يف عام ٢٠٠٣.89 

اختصاص املحكمة الجنائية الدولية وسلطانها	 

املحكمة الجنائية الدولية هي املحكمة األوىل والوحيدة ذات الصفة الجنائية الدولية. بيد أنه قد ورد يف املادة األوىل من نظامها أنه "وتكون املحكمة مكملة لالختصاصات القضائية الجنائية 

الوطنية." وعىل ذلك، تقع املسؤولية األوىل عىل عاتق الدول ولها الحق يف املقاضاة عىل الجرائم الدولية، ما يعني أن املحكمة الجنائية الدولية يجوز لها مامرسة االختصاص فقط حيثام تُخفق 

النظم القانونية الوطنية يف ذلك. 

وللمحكمة الجنائية الدولية اختصاصها يف مالحقة األفراد قضائياً عن "أشّد الجرائم خطورة موضع االهتامم الدويل بأرسه": أي جرمية اإلبادة الجامعية، والجرائم ضد اإلنسانية، وجرائم الحرب، 
وجرمية العدوان )انظر املواد ٥-٨ مكرر من نظام روما األسايس(. وينطوي ثالث من تلك الجرائم عىل أفعال التهجر التعسفي )انظر الجدول ٤(.90

 

أذربيجان، ٢٠٢٠. منزل من بني أسوأ املنازل ترراً يف مستوطنة غوزانيل للنازحني داخلياً. © املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/إلسيفار أغاييف
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الجدول 4- اختصاص املحكمة الجنائية الدولية إزاء التهجري التعسفي

الجرمية اإلبادة الجامعية )املادة 6( الجرائم ضد اإلنسانية )املادة 7( جرائم الحرب )املادة 8(

تحقُّق الرشوط اإلبادة   " تعني  األسايس  النظام  هذا  لغرض 

يرتكب  التالية  األفعال  " أي فعل من  الجامعية 

بقصد إهالك جامعة قومية أو إثنية أو عرقية أو 

دينية بصفتها هذه، إهالكاً كلياً أو جزئياً: 

]...[ )هـ( نقل أطفال الجامعة عنوة إىل جامعة 

أخرى.

)١( لغرض هذا النظام األسايس، يشكل أي فعل من األفعال التالية 

النطاق  إطار هجوم واسع  ارتُكب يف  اإلنسانية" متى  "جرمية ضد 

أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان املدنيني، وعن علم 

بالهجوم:

]...[ )د( إبعاد السكان أو النقل الَقرْْسِي للسكان؛

)٢( لغرض الفقرة ١: 

نقل  للسكان"  الَقرْْسِي  النقل  أو  السكان  "إبعاد  "يعني  )د(   ]...[

بصفة  فيها  يوجدون  التي  املنطقة  من  قرْساً  املعنيني  األشخاص 

مرشوعة، بالطرد أو بأي فعل قرَْْسِي آخر، دون مربرات يسمح بها 

القانون الدويل.

)١( يكون للمحكمة اختصاص فيام يتعلق بجرائم الحرب، وال سيام 

عملية  إطار  يف  أو  عامة  سياسة  أو  خطة  إطار  يف  ترتكب  عندما 

ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم.

)٢( لغرض هذا النظام األسايس، تعني "جرائم الحرب": 

)أ( االنتهاكات الجسيمة التفاقيات جنيف املؤرخة ١٢ آب/أغسطس 

املمتلكات  أو  األشخاص  ضد  التالية  األفعال  من  فعل  أي   ،١٩٤٩

الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة: 

]...[ )٧( اإلبعاد أو النقل غري املرشوعني أو الحبس غري املرشوع؛

عىل  السارية  واألعراف  للقوانني  األخرى  الخطرة  االنتهاكات  )ب( 

الدويل، أي  للقانون  الثابت  النطاق  الدولية املسلحة، يف  املنازعات 

فعل من األفعال التالية: 

]...[ )٨( قيام دولة االحتالل، عىل نحو مبارش أو غر مبارش، بنقل 

أو  إبعاد  أو  تحتلها،  التي  األرض  إىل  املدنيني  سكانها  من  أجزاء 

األرض  هذه  داخل  منهم  أجزاء  أو  املحتلة  األرض  سكان  كل  نقل 

أو خارجها؛

عىل  السارية  واألعراف  للقوانني  األخرى  الخطرة  االنتهاكات  )هـ( 

الثابت  النطاق  يف  دويل،  بطابع  تتسم  ال  التي  املسلحة  املنازعات 

للقانون الدويل، أي أياً من األفعال التالية: 

تتصل  ألسباب  املدنيني  السكان  بتهجري  أوامر  إصدار   )٨(  ]...[

بالنزاع، ما مل يكن ذلك بداع من أمن املدنيني املعنيني أو ألسباب 

عسكرية ملحة.

العقوبات السارية )املادة 77( ١. رهناً بأحكام املادة ١١٠، يكون للمحكمة أن توقع عىل الشخص املُدان بارتكاب جرمية مشار إليها يف املادة ٥ من هذا النظام األسايس إحدى العقوبات التالية: 

)أ( السجن لعدد محدد من السنوات لفرتة أقصاها ٣٠ سنة؛ أو 

)ب( السجن املؤبد حيثام تكون هذه العقوبة مربرة بالخطورة البالغة للجرمية وبالظروف الخاصة للشخص املُدان.

٢- باإلضافة إىل السجن، للمحكمة أن تأمر مبا ييل:

)أ( فرض غرامة مبوجب املعاير املنصوص عليها يف القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات؛ 

)ب( مصادرة العائدات واملمتلكات واألصول الناتجة بصورة مبارشة أو غر مبارشة من تلك الجرمية، دون املساس بحقوق األطراف الثالثة حسنة النية.

 

وبصفة أدق، ينعقد االختصاص للجنائية الدولية عىل الجرائم الدولية السالف بيانها )املواد ٥-٨ مكرر(، حال ارتكابها بعد دخول نظام روما األسايس حيز الرْسيان )املادة ١١(، يف اإلقليم )أو املركبة 

البحرية أو الجوية( التابعة ألي دولة طرف أو ملواطن من دولة طرف يف النظام )املادة ١٢)٢((، أو لدولة غر طرف قبلت باختصاص املحكمة )املادة ١٢)٣((.

انطوت مثاين قضايا فقط من بني ٣٠ قضية رُفعت إىل املحكمة الجنائية الدولية- عىل أفعال التهجر التعسفي حتى تاريخه )يف صور جرائم ضد اإلنسانية – أو إبعاد أو نقل قرَْْسِي للسكان )سبع 

قضايا(؛ أو جرائم حرب – تهجر املدنيني )قضيتان(( يف جمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الدميقراطية، وكينيا، والسودان. وما زال أربع من القضايا الثامين يف مرحلة التحقيق، 91وواحدة 

قيد املحاكمة92، واثنتان قد أُغلقتا.93 وأمكَن مالحقة قضية واحدة فقط قضائياً بنجاح. إذ ثبتت إدانة السيد بوسكو نتاغاندا، من جمهورية الكونغو الدميقراطية، يف الجرائم املرتكبة ضد اإلنسانية 

يني( وكذلك يف جرائم الحرب )شاملة األمر بتهجر السكان املدنيني(. وصدر أمر ضد السيد بوسكو نتاغاندا بتعويض الضحايا، وهو اآلن محبوس يف مقر  يف ٢٠١٩ )شاملة النقل واإلبعاد الَقرْْسِ

االحتجاز التابع للمحكمة الجنائية الدولية يف الهاي.94 

يحتّج بعضهم بأن الحاجة تستدعي منح التهجري الَقرْْسِي اعتباراً أوسع يف عمل املحكمة الجنائية الدولية من حيث اختيار االدعاء العام، ال لضامن املساءلة فحسب؛ بل لردع الجناة ولتشجيع 

الدول عىل إيالء مزيد من االهتامم إىل النازحني داخلياً. وقد صدر تقرير حديث عن اللجنة الرفيعة املستوى لألمانة العامة يف األمم املتحدة بشأن التهجر الداخيل، وأفادت بأن "تحفيز العمل 

يقتيض إنهاء ثقافات اإلفالت من العقاب، ومساءلة الدول عن أفعالها. ]...[ وميكن استغالل املحاكم واآلليات املحلية مثل املحكمة الجنائية الدولية -بل يلزم استغاللها- يف املقاضاة عىل الحاالت 

األشد فظاعة من االنتهاك عىل أيدي الدول وجهات مسلّحة غر تابعة للدولة؛ مبا يف ذلك ما يتصل بالتهجر الَقرْْسِي نفسه، وكذلك عىل الجرائم األخرى التي تساهم يف التهجر".95 وبالفعل، فمع 

أّن املقاضاة عىل التهجر التعسفي تشكل جانباً من تهم أخرى مثل القتل أو الهجامت عىل مدنيني أو السلب )وكلها قد ترقى ملستوى جرائم الحرب وجرائم ضد اإلنسانية(، فالغالب أن التهجر 
عًة ضمن سياسة أعّم لتطهر أرٍض ما سياسياً أو لالستيالء عىل أراٍض ألسباب اقتصادية أو سياسية.96 يشكل أداة يف حد ذاته ُمطوَّ

رفع الدعاوى أمام املحكمة الجنائية الدولية	 

يعمل لدى املحكمة الجنائية الدولية أكرث من ٩٠٠ موظف ومبيزانية سنوية كانت دون ١٥٠ مليون يورو يف عام ٢٠٢٠، 97وعىل ذلك فهي تعتمد عىل التعاون الخارجي – ال سيام التعاون املرتجى 

22



من الدول. ويستند هذا التعاون إىل ثالثة أنواع من الطلبات: التعاون يف اإلجراءات واألدلة، والتعاون يف االختصاص، والتعاون يف لوائح االتهام والتوقيف.98 يتمثل الوضع األمثل لذلك التعاون يف 

مجيئه من الدولة محل وقوع الجرائم املزعومة، كونها األقدر عىل تدعيم إجراءات التوقيف يف حق املتهم، أو عىل جمع الشهود واألدلة. ومع ذلك، يتأىت ذلك التعاون -يف املعتاد- من بلدان أخرى، 

إذ هي األقرب من غرها إىل التعاون. أما الجهات الفاعلة األخرى -ومن بينها املجتمع املدين أو املنظامت الدولية أو حتى بعثات حفظ السالم- فبوسعها التعاون مع املحكمة الجنائية الدولية 

أيضاً.99 غر أن تعاونها غالباً ما يكون مرهوناً مبوقف الدولة املستهدفة. لذا فإّن تعاون الدول يشّكل ركيزة لُحسن أداء املهام املنوطة باملحكمة الجنائية الدولية.

هناك عوامل كثرة من شأنها التأثر يف مستوى تعاون الدول، ويشمل ذلك اإلجراء املتبع يف اإلحالة. ويف الحقيقة أنه باإلضافة إىل املحددات والقيود السالف بيانها فإنه يتعذر عىل املحكمة 

الجنائية الدولية إنفاذ اختصاصها إال عىل الدعاوى التي أحيلت إليها من دولة طرف يف النظام األسايس للمحكمة، أو من مجلس األمن التابع لألمم املتحدة مترصفاً وفق أحكام الفصل السابع من 

ميثاق األمم املتحدة، أو بإحالة مبارشة من املدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. )املواد ١٣-١٦(. وتفيد بعض األدلة بأن املقاضاة الفعالة تتوقف -ولو جزئياً- عىل جهة إحالة الدعوى موضوع 

اإلحالة.100 عىل سبيل املثال، جاءت إحالة قضية ييكاتوم ونغايسونا،)قيد املحاكمة حالياً، وقضية نتاغاندا عموماً، يف البداية من جمهورية أفريقيا الوسطى ومن جمهورية الكونغو الدميقراطية عىل 

الرتتيب، إذ سعتا إىل تلّقي العون من املحكمة الجنائية الدولية يف جلب مرتكبي جرائم دولية إىل العدالة. يف املقابل، تكون املالحقة القضائية الناجعة يف القضايا املحالة من مجلس األمن التابع 

لألمم املتحدة مخففة أكرث، حسب املستفاد من القضايا املتعلقة بدارفور يف السودان: فمن أصل ست قضايا أقيمت وخمسة أوامر توقيف صدرت )منها أربعة تخص التهجر التعسفي، من بني 

أمور أخرى( مل يتمخض ذلك سوى عن مثول السيد عبد الرحمن أمام املحكمة الجنائية الدولية، بعد تسليم نفسه. وأخراً، فإن القضيتني اللتني قد أُغلقتا )قضية روتو وسانغ وقضية كينياتا( قد 

فُِتحتا مبقتىض صالحيات املدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مورينو-أوكامبو  التي ميارسها من تلقاء نفسه واستهداف شخصيات سياسية عليا.

نتيجة لذلك،  يف حني أّن املحكمة الجنائية الدولية ميكن اعتبارها آلية انتصافية قوية، إالّ أنها تواجه تحديات إضافية مقارنة باملحاكم املحلية بسبب الطبيعة الدولية للمحكمة. ومن املثر لالهتامم 

أن مكتب املدعي العام )OTP( لدى املحكمة الجنائية الدولية أفاد أيضاً بأنه مستعد إلعالن جانب معني من إجراءات املقاضاة، مبا يف ذلك التهجر الَقرْْسِي. لكنه وحتى اليوم، وبعيداً عن عّدة 

وثائق سياسات بشأن قضايا من قبيل مشاركة الضحايا أو اختيار الدعاوى وترتيبها من حيث األولوية، فقد أعّد مكتب املدعي العام اسرتاتيجية ادعاء إزاء الجرائم الجنسية والقامئة عىل النوع 

االجتامعي، وأّما بخصوص التهجر الَقرْْسِي فليس بعد.101 وعلاًم بتلك التحديات، اقرتح بعض الباحثني زيادة االهتامم بآليات أخرى ملساءلة األفراد عن جرائم دولية )منها التهجر التعسفي(، مبا 

يف ذلك أقلمة رسيان القانون الجنايئ الدويل. وقد أقّر االتحاد األفريقي يف عام ٢٠١٤ "الربوتوكول املتعلق بتعديل بروتوكول النظام األسايس للمحكمة األفريقية للعدل وحقوق اإلنسان" )املسمى 

بروتوكول ماالبو(، ويف ذلك تبيان مناسب لعملية إضفاء الطابع اإلقليمي عىل العدالة الجنائية – حتى إن كانت ال تزال يف مهدها.102 

أحكام قانونية إقليمية ومحلية أخرى للتعامل مع اإلفالت من العقاب.�	

إذا دار الحديث مبنأى عن العدالة الجنائية الدولية فسنجد أن القيود امللموسة عىل املستوى الدويل إزاء مساءلة األفراد تقتيض البحث عن آليات تكميلية أخرى قامئة بالفعل، ال سيام عىل 
املستويني اإلقليمي واملحيل.103

خارج إطار الدولة: الوالية القضائية العاملية 	 

ميكن للقانون الجنايئ املحيل أن يحوي أحكاماً متّكن الدول من مامرسة االختصاص عىل الجرائم املرتكبة خارج حدودها يف ظروف معينة )عىل سبيل املثال، ارتكاب الجرمية بيد مواطن من الدولة 

أو ضده خارج أرض الدولة، أو ارتكاب جرمية تؤثر يف املصالح الحيوية للدولة(. وباإلضافة إىل هذا املكون الدويل يف الترشيع الجنايئ، هناك جرائم معيّنة يبلغ من خطورتها أنها قد تؤثر يف املجتمع 

الدويل بأرسه. لذلك، ومبوجب مبدأ الوالية القضائية العاملية؛ يحق للدول مقاضاة الجناة أمام محاكمها املحلية حتى يف غياب أي رابط بني الجرمية املرتَكبة والدولة محل املقاضاة. ويوجد األساس 

املرتَكن إليه يف تأكيد الوالية القضائية العاملية عىل جرائم بعينها يف كاِل قانون املعاهدات والقانون الدويل العريف. وعىل وجه التحديد، وهدياً بأحكام بعض املعاهدات، ينعقد عىل الدول التزام 

بسن ترشيعات وطنية تعرتف بجرائم ذات صلة ومتّكن االدعاء الجنايئ بشأنها واملقاضاة عليها استناداً إىل مبدأ الوالية القضائية العاملية.

عىل سبيل املثال، تتيح معاهدات جنيف وبروتوكوالتها اإلضافية أساساً لتأكيد الوالية القضائية العاملية يف ما يتصل بانتهاكات تلك املعاهدات املصنفة ضمن فئة "املخالفات الجسيمة". تصّنف 

املادة 147 من معاهدة جنيف الرابعة "اإلبعاد أو النقل غر القانوين ]…[ لشخص مشمول بالحامية" عىل أنه مخالفة جسيمة. وملا كانت املخالفات الجسيمة هي عينها االنتهاكات األشد خطورة 

وفداحة، فقد فرضت معاهدات جنيف التزامات مختلفة عىل الدول عىل أساس الوالية القضائية العاملية امللزمة، أي: واجب )١( سن ترشيع جنايئ محدد؛ أو )٢( البحث عن أي شخص مزعوم 

ارتكابه مخالفات جسيمة أو مزعوم أمره بها، ومحاكمته أمام محاكمها؛ أو )٣( اتباع مسار بديل يتمثل يف تسليم األشخاص إىل بلد آخر بغرض املحاكمة.104 وتفيد القاعدة ١٥٧ من دراسة اللجنة 
الدولية للصليب األحمر بشأن القانون اإلنساين الدويل العريف بأنه "للدول الحق يف تخويل محاكمها الوطنية سلطة الوالية القضائية العاملية عىل جرائم الحرب".105

واليوم، وصل عدد الدول األعضاء يف األمم املتحدة التي أقرّت أحكاماً يف ترشيعاتها املحلية ملامرسة الوالية القضائية العاملية عىل جرمية أو أكرث وفق أحكام القانون الدويل إىل ١٦٣ دولة إجامالً، 

سواًء كانت تلك الجرائم مصنفة عىل أنها جرمية دولية أم عادية. وحرصاً عىل متكني الدول من مامرسة الوالية القضائية العاملية عىل التهجر التعسفي فال بد لها من إمتام تعريف التهجر التعسفي 

بوصفه جرمية يف الترشيع املحيل، مع النص الرصيح عىل الوالية القضائية العاملية بغية مامرستها عىل تلك الجرمية. فمثالً: صنف قانون العام ٢٠٠٧ يف السنغال التهجَر التعسفي بوصفه جرمية 

ضد اإلنسانية وجرمية حرب106، كام نص عىل مامرسة الوالية القضائية العاملية عىل هاتني الجرميتني. وتأسيساً عىل هذا املبدأ حوكم الرئيس التشادي السابق، حسني حربي، يف نهاية املطاف أمام 

ست مبوجب اتفاق بني االتحاد األفريقي والسنغال عىل املقاضاة عن الجرائم الدولية املرتكبة يف تشاد بني عامي ١٩٨٢ و107.١٩٩٠ بذلك  الدوائر األفريقية االستثنائية – وهي محكمة خاصة تأسَّ

واجه حربي اتهامات متعددة منها النقل غر القانوين بوصفه جرمية حرب. ويف حني أّن املحكمة برأته من هذه الجرمية، إال أنه أدين بجرائم أخرى ضد اإلنسانية وبجرائم حرب – وكذلك بجرمية 
التعذيب املستقلة، التي حوكم عليها بالسجن مدى الحياة.108

غر أن الوالية القضائية العاملية أقل ارتهاناً ملعاير رسيان معينة من املحاكم الخاصة الجنائية الدولية أو املحاكم الجنائية الدولية -مثل الجنائية الدولية- ذات االختصاص املحدد بتفويض من األمم 

املتحدة أو املرهون بتوقيع الدول األطراف عىل النظام التأسييس واملصادقة عليه. ومع ذلك، للدول أن تختار تحديد حق محاكمها تحديداً رصيحاً مبامرسة الوالية القضائية العاملية وفق عدد من 

الرشوط املسبقة )مثال: وجود -أو حتى إقامة- الجناة يف الدولة محل املقاضاة، أو تصنيف الفعل املقرتَف جرميًة يف الدولة محل املقاضاة ويف دولة املنشأ الخاصة بالجاين أو يف دولة االقرتاف(. 

عالوة عىل ما سلف، ويف حنّي أن تطبيق مبدأ الوالية القضائية العاملية مييل إىل أن ينوي عىل نقاط ضعف متّس املحكمة الجنائية الدولية )مثال: البُعد عن أماكن اقرتاف الجرائم، والعراقيل املانعة 

من تحصيل األدلة الالزمة للوفاء باالشرتاطات القانونية ملبارشة اإلجراءات الجنائية(، فإن سلطات التحقيق واملقاضاة الوطنية قد تلجأ إىل موارد ومصادر أخرى لجمع املعلومات ومشاطرتها )مثال: 

وحدات التحقيق العابرة للحدود الوطنية وفوق الوطنية، وشبكات البيانات(.
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جرائم وحقوق أخرى ذات صلة	 

بالنظر إىل املساءلة القامئة -ولو بضآلة- عن التهجر التعسفي عىل املستويني املحيل والدويل، هناك سبيل آخر للتعامل مع اإلفالت من العقاب؛ أال وهو البحث عن جرائم بديلة ذات صلة و/أو 

حقوق أخرى ذات صلة مشمولة بحامية سلطات محلية أو إقليمية.

والغالب أن يكون التهجر التعسفي متصالً بجرائم أخرى، مثل القتل أو االغتصاب أو االختطاف. ومحاسبة األفراد عن تلك االنتهاكات من شأنها متكني الدول من التعويل عىل الفقه القانوين الوافر، 

وكذلك عىل الخربات املستفادة من املالحقة القضائية لجرائم ذات صلة بصفة أعم. ومع ذلك، ملّا كانت العدالة الجنائية أعرف بهذا النوع من الجرائم، وملّا كان التهجر التعسفي يُعد يف الغالب 

من قبيل األثر الجانبي النتهاكات أخرى أو يُعد حتى كامناً يف بعض األحوال؛ فإن النظم العدلية الجنائية تجنح إىل الرتكيز حرصاً عىل تلك الجرائم األخرى. ويجنح هذا االتجاه بدوره إىل تقييد 

املقاضاة الجنائية للمتورطني يف التهجر التعسفي. عالوة عىل ذلك فالترشيع الجنايئ قد ُسنَّ لحامية بعض الحقوق األساسية. لكن قانون الجنايات ال يتناول جميع الحقوق عىل حد سواء. وال 

يعني ذلك أن الحقوق املرتبطة بالتهجر التعسفي -مثل حق حرية الحركة أو حق اإلقامة، والحق يف الحياة ويف امللكية- ليست مشمولة بالحامية. ولكّن انتهاك تلك الحقوق قد ال يُقابَل مبستوى 

واحد من العقوبة. وترتيباً عىل ما سلف، توجد بعض اآلليات الراسخة عىل املستويني املحيل واإلقليمي للتصدي النتهاك تلك الحقوق، 109فتساهم بذلك يف تحميل الدول )ال األفراد( املسؤولية 

عن التهجر التعسفي.

عىل سبيل املثال نجد عىل املستوى الوطني أن قانون العقوبات يف السلفادور ينص عىل جرمية "التقييد املخالف للقانون لحرية الحركة"، وهي جرمية تُقابَل بعقوبات أشد )أي: السجن ملا بني 

٨ إىل ١٢ سنة( متى كانت "مامرسة العنف أو الرتهيب أو التهديد عىل األفراد أو املمتلكات بغرض إجبار آخرين عىل ترك أماكن سكناهم أو إقامتهم أو عملهم أو دراستهم أو أي نشاط آخر 

قانوين" )انظر املادة ١٥٢-أ(.110 وبالنظر يف األمثلة البعيدة زمناً القريبة صلًة، سنجد أن الفصل األول من قانون حامية األفراد واملمتلكات )أيرلندا الشاملية( لسنة ١٩٦٩ هو فصل مختص مبسألة 

"الرتهيب"، وقد ركز عىل عنارص الفعل والقصد والتبعة املرتبطة بإكراه البرش عىل ترك ديارهم: "يقع يف جرمية كل من تسبب يف نظر الفصل املاثل وبطريق املخالفة للقانون عن اإلكراه أو التهديد 
أو التخويف أو أية وسيلة أخرى يف حمل شخص آخر عىل )أ( ترك أي مكان مقيم فيه أو يعمل به وقتام تعرض لذلك العمل".111

أما اآلليات اإلقليمية فتجعل الدول وحدها محل مساءلة عن انتهاكات حقوق اإلنسان املكفولة مبقتىض املعاهدات اإلقليمية لحقوق اإلنسان. إذ يوجد يف أفريقيا واألمريكتني وأوروبا آليّة شكاوى 

تتيح لألفراد التامس ُسبل العدالة وجرب الرر عن انتهاكات حقوق اإلنسان التي ارتكبتها دولة طرف. وبعد أن أقرّت اللجان واملحاكم اإلقليمية لحقوق اإلنسان مسؤوليَة الدولة عن االنتهاك 

املزعوم، فقد بات يف سلطان الهيئات اإلقليمية وسائل متعددة لتعزيز جرب الرر من الحكومة. عىل سبيل املثال، ميكن لهيئات املعاهدات اإلقليمية لحقوق اإلنسان إصدار آراء استشارية بشأن 

ما ينبغي للحكومات عمله، أو ما ميكنها -يف بعض الحاالت- إصدار أوامر بشأنه إىل الدولة املعنية تجنباً لوقوع رضر عىل الشايك يتعذر تداُركه )يشار إىل ذلك يف الغالب باسم "تدابر مؤقتة" أو 

"تدابر تحفظية"(. ومن التدابر املتاحة للهيئات اإلقليمية لحقوق اإلنسان أن تطلب إىل إحدى الدول الرشوع يف تحقيقات جنائية أو متابعتها عىل املستوى املحيل، ومن ذلك ما أنفذته محكمة 

البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان يف مناسبات متعددة.112 

 The Masacre de Mapiripán Vs. Colombia Case refers to the الحركة.113  حرية  حق  انتهاك  بشأن  متعددة  قرارات  أصدرت  اإلنسان  لحقوق  األمريكية  البلدان  محكمة  أن  غر 

 international responsibility of the State for the death, injuries and abuses committed by paramilitary agents against residents of Mapiripán, as well as the lack of

investigation and punishment of those responsible for these crimes. وبصفة أخص، أشارت املحكمة إىل االلتزام املتمثل يف حامية حق حرية الحركة اتصاالً بحقوق الحياة والسالمة 

البدنية وحقوق الطفل يف سياق التهجر الداخيل املوسع.114 

وعىل نحو مامثل، أقدمت املحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب )ACHPR( يف قضيتها رقم ٠٠٦/٢٠١٢ املرفوعة من املحكمة ضد جمهورية كينيا، عىل اتخاذ قرار بشأن اإلخالء الَقرْْسِي 

املستمر لجامعة أوجيك املحلية من غابة ماو. وبعبارة أدق، انتهت املحكمة إىل مخالفة الحكومة الكينية سبع مواد منفصلة من نظام املحكمة، وهي انتهاكات ترقى إىل الحرمان املستمر لجامعة 
األوجيك من حقوقها يف األرايض وحقوق مامرساتها الدينية والثقافية والصيد وجمع الثامر.115 116

ستند الوالية القضائية العاملية باألساس إىل فكرة مفادها قدرة املحاكمة املحلية عىل النظر يف الجرائم عندما يتعذر عىل الدولة محل ارتكاب الجرمية )أو عندما تنتفي عندها اإلرادة من أجل( مبارشة املحاكمة 

بنفسها. واستناداً إىل مبدأ التكامل، تنظر املحكمة الجنائية الدولية يف الخيار املتمثل يف متكني الدول من مامرسة الوالية القضائية عىل املستوى املحيل عىل الجرائم يف إطار اختصاص املحكمة، يف حني أن الدول قد 

سبق لها )يف إجراءات تتعلق بالعدالة االنتقالية( مامرسة الوالية القضائية العاملية جنباً إىل جنب مع املحاكم الجنائية الخاصة املعنية – مثل املحكمة الجنائية الدولية لرواندا )ICTR( واملحكمة الجنائية الدولية 

ليوغوسالفيا السابقة )ICTY( – بغية إرساء منتدى قانوين يكفل املالحقة قضائياً خارج قيود االختصاص املعقود للمحاكم الخاصة. وقد صدر عدد من قرارات الجمعية العامة ومجلس حقوق اإلنسان -فضالً عن 

تقارير من بعثات ولجان أممية لتقيص الحقائق والتحقيق يف حاالت جسيمة النتهاك حقوق اإلنسان، مقرتنة بإحالة إىل املحكمة الجنائية الدولية- ومتخضت جميعها عن دعوة الدول إىل استعامل حقها يف مامرسة 

الوالية القضائية العاملية يف املحاكم املحلية من أجل التحقيق يف الجرائم واملقاضاة عليها هدياً بأحكام القانون الدويل.ستند الوالية القضائية العاملية باألساس إىل فكرة مفادها قدرة املحاكمة املحلية عىل النظر يف 

الجرائم عندما يتعذر عىل الدولة محل ارتكاب الجرمية )أو عندما تنتفي عندها اإلرادة من أجل( مبارشة املحاكمة بنفسها. واستناداً إىل مبدأ التكامل، تنظر املحكمة الجنائية الدولية يف الخيار املتمثل يف متكني 

الدول من مامرسة الوالية القضائية عىل املستوى املحيل عىل الجرائم يف إطار اختصاص املحكمة، يف حني أن الدول قد سبق لها )يف إجراءات تتعلق بالعدالة االنتقالية( مامرسة الوالية القضائية العاملية جنباً إىل 

جنب مع املحاكم الجنائية الخاصة املعنية – مثل املحكمة الجنائية الدولية لرواندا )ICTR( واملحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة )ICTY( – بغية إرساء منتدى قانوين يكفل املالحقة قضائياً خارج 

قيود االختصاص املعقود للمحاكم الخاصة. وقد صدر عدد من قرارات الجمعية العامة ومجلس حقوق اإلنسان -فضالً عن تقارير من بعثات ولجان أممية لتقيص الحقائق والتحقيق يف حاالت جسيمة النتهاك 

حقوق اإلنسان، مقرتنة بإحالة إىل املحكمة الجنائية الدولية- ومتخضت جميعها عن دعوة الدول إىل استعامل حقها يف مامرسة الوالية القضائية العاملية يف املحاكم املحلية من أجل التحقيق يف الجرائم واملقاضاة 

عليها هدياً بأحكام القانون الدويل.

وباملجمل، ففي ما يتصل بسن ترشيع جنايئ جديد يختص بأفعال التهجر التعسفي، فإن التعامل مع التهجر التعسفي عرب الجرائم املتصل بها أو الحقوق املرتبط، يف بعض الظروف، يسمح بأوضاع 

ال تستويف تعريف الجرائم الدولية مبا يتيح التصدي لها. ومع ذلك، فإن الرتكيز عىل جرائم أو حقوق أخرى يعني املخاطرة بفقد الرتكيز عىل التهجر التعسفي، وسيواكب ذلك ضياع الفرصة ملقاضاة 

مرتكبيه عىل نحو فّعال ومعاقبتهم. ومن شأن ذلك أيضاً تقويض املخالفة الجنائية التي مل تلَق سوى محاسبة محدودة حتى اآلن. 
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الخامتة 

بناًء عىل ما سلف بيانه من أمثلة وعرض ينبغي التشديد عىل عّدة نقاط يف الخامتة. فباإلضافة إىل املصادقة عىل املعاهدات الدولية املعنية بالتهجر التعسفي، ينبغي للدول تجريم التهجر التعسفي 

من أجل )١( إعالء الرفض الرصيح له بوصفه مسلكاً مخالفاً للقانون، وذلك اتساقاً مع االلتزامات واملعاير الدولية واإلقليمية؛ و)٢( املساهمة يف منع حدوث التهجر التعسفي؛ و)٣( دعم تنفيذ 

حلول دامئة للنازحني داخلياً. وينبغي للدول -حيثام لزم- أن تتلقى املشورة الفنية التخصصية دعامً لها يف سبيل تحقيق تلك الغايات.

أما سّن قانون جنايئ محيل فينبغي أن يأيت متسقاً مع القانون الدويل وأن يُراعى تكييفه مع السياق الوطني والترشيعات الوطنية. ومن ثم، من املهم االهتامم عىل الدوام بأّن أفعاالً معيّنة من 

التهجر التعسفي ترقى ملستوى الجرائم الدولية يف نظر القانون الدويل. تشكل أفعال أخرى جرائَم عادية:  علامً بأن تصنيف أفعال بعينها ضمن التهجر التعسفي بوصفها جرمية عادية من شأنه 

أن يساهم يف توسيع نطاق املواقف املجرّمة، والسيّام للتصدي لالنتهاكات املخصوصة بالسياق املحيل إىل جانب استيعاب معاير يسهل الوفاء بها مقارنة بصعوبة الوفاء مبعاير تكييف املعاير 

الدولية، وبذلك تتسنى املساهمة يف الوفاء بااللتزام الدويل للدولة للحيلولة دون وقوع التهجر التعسفي.  وهدياً بالسياق الوطني، ميكن تجريم التهجر التعسفي إما بترشيع منفصل و/أو بإدراج 

ذلك التجريم يف ترشيع قائم بالفعل. وال بد يف الواقع من التحقق من وجود ترشيع جنايئ لدى جميع الدول حرصاً عىل نجاعة مقاضاة مرتكبي التهجر التعسفي، وعقابهم عليه. 

وعىل ذلك، من املهم التشديد مجدداً عىل أن التحقيق يف الجرائم الدولية واملقاضاة عليها -مبا يف ذلك التصدي ألفعال بعينها من التهجر التعسفي- ميثالن التزاماً دولياً معقوداً عىل الدول؛ ال 

سيام يف ظل القانون اإلنساين الدويل. وباستثناء حاالت الجرائم الدولية، ال بد من أن يراعي قرار إدانة مشتبه به املصلحَة العامة )مثال: أالّ يعرض ذلك نجاح العمل اإلنساين أو جهود بناء السالم 

للخطر(. ومع ذلك، ينبغي أال تتسبب تلك املخاوف يف االرتياب يف صحة امتالك ترشيع مناسب وساٍر. بل إن املساءلة الجنائية عن أفعال التهجر التعسفي خصوصاً من شأنها املساعدة يف تحقيق 

حلول دامئة للتهجر الداخيل ألنها كفيلة مبراعاة املعاناة السابقة واملساهمة يف العدالة وجرب الرر، وتدعيم جهود املصالحة يف نهاية املطاف. 

تفيد الحاالت املدروسة يف البحث بأهمية تدعيم حلقة مثمرة من العمل لتحقيق اإلنفاذ الفعال للترشيع الجنايئ فور إقراره. وبعبارة أكرث تحديداً، يلزم توطيد ثالثة مكونات مرتابطة، هي: 

القدرة: من املهم تقوية قدرة الجهات القضائية، املادية والتخصصية )ال سيام من حيث الفقه القانوين ومقومات إجراء التحقيقات(. وميكن تحقيق ذلك بإعداد تدريبات 	 

محددة، ومنهجيات معينة، أو بتبادل خربات النظراء بني مختلف فئات الجهات الفاعلة داخل البلد، أو مع جهات فاعلة مامثلة بني البلدان.

االستقاللية: من الالزم أيضاً ضامن استقاللية الجهات القضائية وذاتية عملها )ال سيام سلطة االدعاء العام( وصونها من الضغوط الخارجية، وعىل وجه الخصوص القانونية 	 

واملالية والسياسية. 

القانونية 	  القانون الوضعي املوضوعي وقانون اإلجراءات الجنائية، وكذلك بني مختلف املكونات  الرتابُط: أخراً، ال بد من تحقيق الرتابُط بني 

األخرى )كام هي الحال يف قوانني العفو مثالً(.117 والتخاذ ذلك، يلزم إجراء مراجعة قانونية تفصيلية للترشيع الوطني قبل -وبعد- إقرار الترشيع الجنايئ املختص بالتهجر التعسفي.

كام ينبغي تعزيز الدعم يف جوانب التعاون الدويل - خصوصاً من حيث الفقه القانوين وقدرات التوقيف و/أو التحقيق املتعلقة باملقاضاة عىل التهجر التعسفي والعقاب عليه.

املدين  املجتمع  الفاعلة يف  اإلنسان والجهات  الوطنية لحقوق  املؤسسات  التعسفي -مثل  التهجري  املراقبة والتحقيق يف  القامئة عىل  الفاعلة  املحلية  الجهات  تتلّقى  أن  ينبغي  وعىل غرار ذلك، 

والربملانيني- التشجيع والدعم يف مهامها عىل الوجه الالئق، عىل أن يواكب ذلك املراعاة الدقيقة للسياق املحيل املحدد. وميكن عمل ذلك عرب تقديم الدعم املايل أو الفني، وكذلك عرب إتاحة 

مساحات ميكن لتلك الجهات اإلدالء بآرائها فيها عىل املستويني الوطني والدويل. كام أّن نرش التوعية العامة – والوعي لدى السلطات املعنية، ولدى املجتمعات املتأثرة نفسها – حول التهجر 

التعسفي وكيفية منعه والتعامل معه يشّكل أمراً أساسياً. 
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امللحق 1: الوثائق الدولية ذات الصلة بالتهجري الداخيل )قامئة غري شاملة(

I� حظر التهجري التعسفي )املعاهدات واملبادئ( .

وثائق ملزمة118.�	

اتفاقية منع جرمية اإلبادة الجامعية واملعاقبة عليها )1948(	 

املادة 2: يف هذه االتفاقية، تعني اإلبادة الجامعية أياً من األفعال التالية، املرتكبة عىل قصد التدمر الكيل أو الجزيئ لجامعة قومية أو إثنية أو عنرصية أو دينية، بصفتها هذه: )...( )هـ( نقل 

أطفال من الجامعة، عنوة، إىل جامعة أخرى. 

املادة 3: يُعاقَب عىل األفعال التالية: )أ( اإلبادة الجامعية؛ و)ب( التآمر الرتكاب إبادة جامعية؛ و)ج( التحريض املبارش والعلني عىل ارتكاب اإلبادة الجامعية؛ )د( محاولة ارتكاب اإلبادة الجامعية؛ 

و)هـ( االشرتاك يف اإلبادة الجامعية.

املادة 4: يعاقب مرتكبو اإلبادة الجامعية أو أي من األفعال األخرى املذكورة يف املادة الثالثة، سواء كانوا حكاماً دستوريني أو موظفني عامني أو أفراداً.

املادة 5: يتعهد األطراف املتعاقدون بأن يتخذوا، كٌل طبقاً لدستوره، التدابر الترشيعية الالزمة لضامن إنفاذ أحكام هذه االتفاقية، وعىل وجه الخصوص النص عىل عقوبات جنائية ناجعة تنزل 

مبرتكبي اإلبادة الجامعية أو أي من األفعال األخرى املذكورة يف املادة الثالثة.

اتفاقية جنيف )الرابعة( املعنية بشأن حامية املدنيني يف وقت الحرب. جنيف، 12 آب/أغسطس 1949	 

الباب األول – القسم الثالث: األرايض املحتلة - املادة 49: يحظر النقل الجربي الجامعي أو الفردي لألشخاص املحميني أو نفيهم من األرايض املحتلة إىل أرايض دولة االحتالل أو إىل أرايض أي دولة 

أخرى، محتلة أو غر محتلة، أياً كانت دواعيه. ومع ذلك، يجوز لدولة االحتالل أن تقوم بإخالء كيل أو جزيئ ملنطقة محتلة معينة، إذا اقتىض ذلك أمن السكان أو ألسباب عسكرية قهرية. وال 

يجوز أن يرتتب عىل عمليات اإلخالء نزوح األشخاص املحميني إال يف إطار حدود األرايض املحتلة، ما مل يتعذر ذلك من الناحية املادية. ويجب إعادة السكان املنقولني عىل هذا النحو إىل مواطنهم 

مبجرد توقف األعامل العدائية يف هذا القطاع. وعىل دولة االحتالل التي تقوم بعمليات النقل أو اإلخالء هذه أن تتحقق إىل أقىّص حد ممكن من توفر أماكن اإلقامة املناسبة الستقبال األشخاص 

املحميني، ومن أن االنتقاالت تجري يف ظروف مرضية من وجهة السالمة والرشوط الصحية واألمن والتغذية، ومن عدم تفريق أفراد العائلة الواحدة.

حدوثها. مبجرد  واإلخالء  النقل  بعمليات  الحامية  الدولة  إخطار   ويجب 

ال يجوز لدولة االحتالل أن تحجز األشخاص املحميني يف منطقة معرضة بشكل خاص ألخطار الحرب، إال إذا اقتىض ذلك أمن السكان أو ألسباب عسكرية قهرية.

ال يجوز لدولة االحتالل أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها املدنيني إىل األرايض التي تحتلها. 

الباب الرابع – تنفيذ االتفاقية – القسم األول املادة 146 تتعهد األطراف السامية املتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء ترشيعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة عىل األشخاص الذين يقرتفون أو يأمرون 

باقرتاف إحدى املخالفات الجسيمة لهذه االتفاقية، املبينة يف املادة التالية. يلتزم كل طرف متعاقد مبالحقة املتهمني باقرتاف مثل هذه املخالفات الجسيمة أو باألمر باقرتافها، وبتقدميهم إىل 

محاكمه، أياً كانت جنسيتهم. وله أيضاً، إذا فضل ذلك، وطبقاً ألحكام ترشيعه، أن يسلمهم إىل طرف متعاقد معني آخر ملحاكمتهم ما دامت تتوفر لدى الطرف املذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤالء 

األشخاص. عىل كل طرف متعاقد اتخاذ التدابر الالزمة لوقف جميع األفعال التي تتعارض مع أحكام هذه االتفاقية بخالف املخالفات الجسيمة املبينة يف املادة التالية. وينتفع املتهمون يف جميع 

األحوال بضامنات للمحاكمة والدفاع الحر ال تقل مالمئة عن الضامنات املنصوص عنها باملواد ١٠٥ وما بعدها من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أرسى الحرب، املؤرخة يف ١٢ من آب/أغسطس ١٩٤٩.

املادة 147 - املخالفات الجسيمة التي تشر إليها املادة السابقة هي التي تتضمن أحد األفعال التالية، إذا اقرتفت يف حق أشخاص محميني أو ممتلكات محمية باالتفاقية: القتل العمد، والتعذيب 

أو املعاملة الالإنسانية، مبا يف ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آالم شديدة أو اإلرضار الخطر بالسالمة البدنية أو بالصحة، والنفي أو النقل غر املرشوع، والحجز غر املرشوع، 

وإكراه الشخص املحمي عىل الخدمة يف القوات املسلحة بالدولة املعادية، أو حرمانه من حقه يف أن يحاكم بصورة قانونية وغر متحيزة وفقاً للتعليامت الواردة يف هذه االتفاقية، وأخذ الرهائن، 

وتدمر واغتصاب املمتلكات عىل نحو ال تربره رضورات حربية وعىل نطاق كبر بطريقة غر مرشوعة وتعسفية.

الربوتوكول اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف املؤرخة يف 12 من آب/أغسطس 1949 بشأن حامية املدنيني يف النزاعات املسلحة الدولية )الربوتوكول اإلضايف األول(، 8 من حزيران/يونيو 	 

 1977

املادة 85: قمع انتهاكات هذا امللحق "الربوتوكول"

١- تنطبق أحكام االتفاقيات املتعلقة بقمع االنتهاكات واالنتهاكات الجسيمة مكملة بأحكام هذا القسم عىل االنتهاكات واالنتهاكات الجسيمة لهذا امللحق "الربوتوكول".

٢- تعد األعامل التي كيفت عىل أنها انتهاكات جسيمة يف االتفاقيات مبثابة انتهاكات جسيمة كذلك بالنسبة لهذا اللحق "الربوتوكول" إذا اقرتفت ضد أشخاص هم يف قبضة الخصم وتشملهم 

حامية املواد 44، 45 و73 من هذا امللحق "الربوتوكول"، أو اقرتفت ضد الجرحى أو املرىض أو املنكوبني يف البحار الذين ينتمون إىل الخصم ويحميهم هذا امللحق "الربوتوكول"، أو اقرتفت ضد أفراد 

الخدمات الطبية أو الهيئات الدينية، أو ضد الوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبي التي يسيطر عليها الخصم ويحميها هذا امللحق "الربوتوكول".

)...( ٤. تُعد األعامل التالية، فضالً عىل االنتهاكات الجسيمة املحددة يف الفقرات السابقة ويف االتفاقيات، مبثابة انتهاكات جسيمة لهذا امللحق "الربوتوكول"، إذا اقرُتفت عن عمد، مخالفة لالتفاقيات 

أو امللحق "الربوتوكول": )أ( قيام سلطة االحتالل بنقل بعض سكانها املدنيني إىل األرايض التي تحتلها أو ترحيل أو نقل كل أو بعض سكان األرايض املحتلة داخل نطاق تلك األرايض أو خارجها، 

مخالِفًة للامدة ٤٩ من االتفاقية الرابعة، )...( 

٥- تعد االنتهاكات الجسيمة لالتفاقيات ولهذا "الربوتوكول" مبثابة جرائم حرب وذلك مع عدم اإلخالل بتطبيق هذه املواثيق.
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املادة 86: التقصر

١- تعمل األطراف السامية املتعاقدة وأطراف النزاع عىل قمع االنتهاكات الجسيمة واتخاذ اإلجراءات الالزمة ملنع كافة االنتهاكات األخرى لالتفاقيات ولهذا امللحق "الربوتوكول"، التي تنجم عن 

التقصر يف أداء عمل واجب األداء.

٢- ال يعفي قيام أي مرؤوس بانتهاك االتفاقيات أو هذا "الربوتوكول" رؤساءه من املسؤولية الجنائية أو التأديبية، حسب األحوال، إذا علموا، أو كانت لديهم معلومات تتيح لهم يف تلك الظروف، 

أن يخلصوا إىل أنه كان يرتكب، أو أنه يف سبيله الرتكاب مثل هذا االنتهاك، ومل يتخذوا كل ما يف وسعهم من إجراءات مستطاعة ملنع أو قمع هذا االنتهاك.

الربوتوكول اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف املؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 بشأن حامية املدنيني يف النزاعات املسلحة غري الدولية )الربوتوكول اإلضايف الثاين(، 8 من حزيران/يونيو 1977 	 

الباب الرابع: السكان املدنيون - املادة 17: حظر الرتحيل الَقرْْسِي للمدنيني 

١- ال يجوز األمر برتحيل السكان املدنيني، ألسباب تتصل بالنزاع، ما مل يتطلب ذلك أمن األشخاص املدنيني املعنيني أو أسباب عسكرية ملحة. وإذا ما اقتضت الظروف إجراء مثل هذا الرتحيل، يجب 

اتخاذ كافة اإلجراءات املمكنة الستقبال السكان املدنيني يف ظروف مرضية من حيث املأوى واألوضاع الصحية الوقائية والعالجية والسالمة والتغذية. 

٢- ال يجوز إرغام األفراد املدنيني عىل النزوح عن أراضيهم ألسباب تتصل بالنزاع.

اتفاقية الشعوب األصلية والقبلية )منظمة العمل الدولية – الرقم 169(، 1989	 

املادة 16: ١- مع مراعاة الفقرات التالية من هذه املادة، ال يجوز إبعاد الشعوب املعنية من األرايض التي تشغلها.

٢- إذا اقتىض األمر ترحيل هذه الشعوب كتدبر استثنايئ، ال يجوز أن يتم هذا الرتحيل إال مبوافقتها الحرة والواعية. وعندما يتعذر الحصول عىل موافقتها، ال تتم عمليات الرتحيل إال بعد تنفيذ 

إجراءات مالمئة تنص عليها القوانني واللوائح الوطنية مبا يف ذلك -عند االقتضاء- تحقيقات عامة تتاح فيها للشعوب املعنية إمكانية متثيلها بصورة فعلية.

٣- تتمتع هذه الشعوب، كلام أمكن، بالحق يف العودة إىل أراضيها التقليدية مبجرد زوال األسباب التي قام عليها الرتحيل.

٤- إذا كانت هذه العودة غر ممكنة حسبام يقرر باتفاق أو من خالل إجراءات مناسبة يف حال عدم وجود مثل هذا االتفاق، متنح هذه الشعوب يف جميع الحاالت املمكنة أرايض تعادل يف جودتها 

ووضعها القانوين، عىل األقل، األرايض التي كانت تشغلها من قبل، وتكون مالمئة ملواجهة احتياجاتها الحالية وتنميتها املستقبلية. ويف الحاالت التي تفضل فيها الشعوب املعنية أن تتلقى تعويضاً 

نقدياً أو عينياً، فإنها تعّوض عىل هذا النحو مع إعطائها ضامنات مناسبة.

٥- مينح األشخاص الذين يتم ترحيلهم بهذه الطريقة تعويضاً كامالً عن أية خسارة أو رضر يلحقان بهم بسبب الرتحيل.

نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية، 1998	 

املادة 5: الجرائم التي تدخل يف اختصاص املحكمة. يقترص اختصاص املحكمة عىل أشد الجرائم خطورة موضع اهتامم املجتمع الدويل بأرسه. وللمحكمة مبوجب هذا النظام األسايس اختصاص 

النظر يف الجرائم التالية: )أ( جرمية اإلبادة الجامعية؛ )ب( الجرائم ضد اإلنسانية؛ )ج( جرائم الحرب؛ )د( جرمية العدوان.

املادة 6: اإلبادة الجامعية: لغرض هذا النظام األسايس، تعني "اإلبادة الجامعية" أي فعل من األفعال التالية يرتكب بقصد إهالك جامعية قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه، إهالكاً 

كلياً أو جزئياً: )...( )هـ( نقل أطفال الجامعة عنوة إىل جامعة أخرى.

ه ضد أي  املادة 7: الجرائم ضد اإلنسانية: ١- لغرض هذا النظام األسايس، يشكل أي فعل من األفعال التالية "جرمية يف حق اإلنسانية" متى ارتُكب يف إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجَّ

مجموعة من السكان املدنيني، وعن علٍم بالهجوم: )...( )د( إبعاد السكان أو النقل الَقرْْسِي للسكان؛ )ح( اضطهاد أية جامعة محددة أو مجموعة محددة من السكان ألسباب سياسية أو عرقية 

أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية، أو متعلقة بنوع الجنس عىل النحو املعرّف يف الفقرة ٣، أو ألسباب أخرى من املسلّم عاملياً بأن القانون الدويل ال يجيزها، وذلك يف ما يتصل بأي فعل مشار 

إليه يف هذه الفقرة أو بأي جرمية تدخل يف اختصاص املحكمة؛ )...( )ك( األفعال الالإنسانية األخرى ذات الطابع املامثل التي تتسبب عمداً يف معاناة شديدة أو يف أذى خطر يلحق بالجسم أو 

بالصحة العقلية أو البدنية. 

٢- لغرض الفقرة ١: )...( )د( يعني "إبعاد السكان أو النقل الَقرْْسِي للسكان" نقل األشخاص املعنيني قرْساً من املنطقة التي يوجدون فيها بصفة مرشوعة، بالطرد أو بأي فعل قرَْْسِي آخر، دون 

مربرات يسمح بها القانون الدويل؛ )...( )ز( يعني "االضطهاد" حرمان جامعة من السكان أو مجموع السكان حرماناً متعمداً وشديداً من الحقوق األساسية مبا يخالف القانون الدويل، وذلك بسبب 

هوية الجامعة أو املجتمع؛ 

املادة 8: جرائم الحرب: ١- يكون للمحكمة اختصاص فيام يتعلق بجرائم الحرب، وال سيام عندما ترتكب يف إطار خطة أو سياسة عامة أو يف إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم. 

٢- لغرض هذا النظام األسايس، تعني "جرائم الحرب": )أ( االنتهاكات الجسيمة التفاقيات جنيف املؤرخة ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩، أي، أّي فعل من األفعال التالية ضد األشخاص أو املمتلكات الذين 

تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة: )...( )٧( اإلبعاد أو النقل غر املرشوعني أو الحبس غر املرشوع؛ )ب( االنتهاكات الخطرة األخرى للقوانني واألعراف السارية عىل املنازعات الدولية 

املسلحة، يف النطاق الثابت للقانون الدويل، وتحديداً أي فعل من األفعال التالية: )...( )٨( قيام دولة االحتالل، عىل نحو مبارش أو غر مبارش، بنقل أجزاء من سكانها املدنيني إىل األرض التي تحتلها، 

أو إبعاد أو نقل كل سكان األرض املحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه األرض أو خارجها؛ )...( )هـ( االنتهاكات الخطرة األخرى للقوانني واألعراف السارية عىل املنازعات املسلحة غر ذات الطابع 

الدويل، يف النطاق الثابت للقانون الدويل، أي، أّي من األفعال التالية: )...( )٨( إصدار أوامر بترشيد السكان املدنيني ألسباب تتصل بالنزاع، ما مل يكن ذلك بداع من أمن املدنيني املعنيني أو ألسباب 

عسكرية ملّحة؛ 

الباب السابع. العقوبات: املادة 77: العقوبات الواجبة التطبيق: ١- رهناً بأحكام املادة ١١٠، يكون للمحكمة أن توقع عىل الشخص املُدان بارتكاب جرمية مشار إليها يف املادة ٥ من هذا النظام 

األسايس إحدى العقوبات التالية: )أ( السجن لعدد محدد من السنوات، لفرتة ال تتجاوز ٣٠ سنة؛ أو )ب( السجن املؤبد حيثام تكون هذه العقوبة مربرة بالخطورة البالغة للجرمية وبالظروف 

الفردية للشخص املُدان. ٢. باإلضافة إىل السجن، للمحكمة أن تأمر مبا ييل: )أ( فرض غرامة مبوجب املعاير املنصوص عليها يف القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات؛ )ب( مصادرة العائدات واملمتلكات 
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واألصول الناتجة بصورة مبارشة أو غر مبارشة من تلك الجرمية، دون املساس بحقوق األطراف الثالثة الحسنة النية.

دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر بشأن القانون اإلنساين الدويل العريف )القانون اإلنساين الدويل(، 2005	 

 ]5- معاملة املدنيني واألشخاص غري املقاتلني[

القاعدة ١٢٩. فعل التهجري

أ- ال يقوم األطراف يف نزاع مسلح دويل برتحيل أو نقل السكان املدنيني قرْساً بصورة كلية أو جزئية من أرض محتلة إال إذا اقتىض ذلك أمن املدنيني املعنيني أو ألسباب عسكرية قهرية.

ب- ال يأمر األطراف يف نزاع مسلح غر دويل بنزوح السكان املدنيني كليّاً أو جزئيّاً ألسباب تتعلق بالنزاع إال إذا اقتىض ذلك أمن املدنيني املعنيني أو ألسباب عسكرية قهرية.

القاعدة ١٣٠. نقل الدولة سكانها املدنيني إىل أرض محتلة

ال تقوم الدول برتحيل أو نقل جزء من سكانها املدنيني إىل أراض تحتلها.

القاعدة ١٣١. معاملة األشخاص النازحني

تتخذ يف حاالت النزوح كل اإلجراءات املمكنة ليتسنى استقبال املدنيني املعنيني يف ظروف مرضية من حيث املأوى والرشوط الصحية والصحة البدنية واألمان والتغذية وعدم تفريق أفراد العائلة 

الواحدة.

القاعدة ١٣٢. عودة األشخاص النازحني

لألشخاص النازحني الحق بالعودة الطوعية بأمان إىل ديارهم أو أماكن سكناهم املعتادة حاملا تنتفي األسباب التي أدت إىل نزوحهم.

القاعدة ١٣٣. حقوق امللكية لألشخاص النازحني

تُحرَتَم حقوق امللكية لألشخاص النازحني.

]سادساً - التنفيذ[

القاعدة ١٣٩. احرتام القانون اإلنساين الدويل

يجب عىل كل طرف يف النزاع أن يحرتم القانون الدويل اإلنساين وأن يكفل احرتامه من قبل قواته املسلحة واألشخاص واملجموعات األخرى، الذين يعملون يف الواقع بناء عىل تعليامته، أو تحت 

إرشافه، أو سيطرته.

القاعدة ١٥٦. تعريف جرائم الحرب

االنتهاكات الجسيمة للقانون اإلنساين الدويل تشكل جرائم حرب.

القاعدة ١٥٧. الوالية عىل جرائم الحرب

للدول الحق يف تخويل الوالية القضائية العاملية ملحاكمها الوطنية بخصوص جرائم الحرب.

القاعدة ١٥٨. املحاكمة يف جرائم الحرب

يجب عىل الدول أن تحقق يف جرائم الحرب التي يزعم ارتكابها من قبل مواطنيها أو قواتها املسلحة، أو عىل أراضيها، ومحاكمة املشتبه بهم، عند االقتضاء. ويجب أن تحقق أيضاً يف جرائم الحرب 

األخرى الداخلة ضمن اختصاصها، ومحاكمة املشتبه بهم، عند االقتضاء.

القاعدة ١٥٩. العفو

عندما تنتهي األعامل العدائية، تسعى السلطات املسؤولة إىل منح عفو عىل أوسع نطاق ممكن لألشخاص الذين شاركوا يف نزاع مسلح غر دويل، أو الذين ُحرموا من حريتهم ألسباب متعلقة بالنزاع 

املسلح، ويستثنى من ذلك املشتبه بارتكابهم جرائم حرب، أو املتهمني بها، أو املحكوم عليهم بسبب ارتكابها.

القاعدة ١٦٠. قانون التقادم

ال يطبّق قانون التقادم عىل جرائم الحرب.

القاعدة ١٦١. التعاون الدويل يف اإلجراءات الجنائية

يجب عىل الدول أن تبذل ما بوسعها لتتعاون، إىل الحد املمكن، مع بعضها بعضاً، لتسهيل التحقيق يف جرائم الحرب ومحاكمة املشتبه بهم.

الربوتوكول املعني بوقاية النازحني داخلياً ومساعدتهم، املؤمتر الدويل بشأن منطقة البحريات الكربى، 2006	 

الفرع الثاين - مبادئ متعلقة بالحامية من الترشيد: املبدأ 5: عىل جميع السلطات واألطراف الدولية املعنية احرتام وضامن احرتام التزاماتها مبقتىض القانون الدويل، مبا يف ذلك حقوق اإلنسان 

والقانون اإلنساين، يف كافة الظروف، وذلك ملنع وتجنب نشوء أية أوضاع ميكن أن تؤدي إىل ترشيد أشخاص.
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املبدأ 6: ١- لكل إنسان الحق يف الحامية من أن يرشد تعسفاً من مسكنه أو من محل إقامته املعتاد. 

٢- يندرج تحت حظر الترشيد التعسفي الترشيد يف األحوال التالية: )أ( عندما يقوم عىل أساس سياسات الفصل العنرصي، أو "التطهر العرقي"، أو أية مامرسات مامثلة رامية أو مؤدية إىل تغير 

الرتكيبة اإلثنية أو الدينية أو العرقية للسكان املتررين؛ )ب( يف حايف حاالت النزاع املسلح، ما مل يتطلبه أمن املدنيني املعنيني أو تحتمه أسباب عسكرية؛ )ج( يف حاالت النزاع املسلح، ما مل يتطلبه 

أمن املدنيني املعنيني أو تحتمه أسباب عسكرية؛ )د( يف حاالت الكوارث، ما مل يكن رضورياً إجالء األشخاص املتررين حفاظاً عىل سالمتهم وصحتهم؛ )هـ( عندما يستخدم كأداة للعقوبة الجامعية. 

٣- ال يجوز أن يستمر الترشيد مدة أطول مام تقتضيه الظروف.

املبدأ 7: ١- عىل السلطات املعنية، قبل اتخاذ أي قرار يقيض بترشيد أشخاص، أن تعمل عىل استطالع كافة البدائل املمكنة لتجنب الترشيد كلية. فإذا مل توجد بدائل اتُخذت كافة التدابر لإلقالل 

إىل أقىّص حد من الترشيد ومن آثاره الضارة. 

٢- عىل السلطات التي تقوم بذلك الترشيد أن تحرص، بأقىّص ما تستطيع من الناحية العملية، عىل إتاحة مأوى مناسب لهؤالء املرشدين وعىل أن يتم تهجرهم يف ظروف مرضية من حيث السالمة 

والتغذية والصحة والنظافة وعدم تشتيت أفراد األرسة الواحدة. 

٣- إذا حدث ترشيد يف غر حاالت الطوارئ والرصاعات املسلحة والكوارث وجب استيفاء الضامنات التالية: )أ( تتخذ سلطات الدولة ذات الصالحية القانونية قراراً محدداً لألمر بالتدابر املطلوبة؛ 

)ب( تُتخذ التدابر الكافية لضامن تزويد املراد ترشيدهم بكافة املعلومات املتعلقة بأسباب وإجراءات الترشيد وبالتعويض وإعادة التوطني، حسب االقتضاء؛ )ج( السعي للحصول عىل موافقة 

املراد ترشيدهم موافقة حرة وعن علم؛ )د( تعمل السلطات املعنية عىل إرشاك املتررين، وبخاصة النساء، يف تخطيط وإدارة عمليات إعادة التوطني؛ )ه ( تتخذ السلطات القانونية املختصة 

إجراءات إنفاذ القوانني، وفقاً ملقتىض الحال؛ )و( يُحرتم حق األشخاص يف التامس سبل انتصاف فعالة، مبا يف ذلك عرض القرارات املتعلقة بهم عىل السلطات القضائية املختصة إلعادة النظر فيها.

املبدأ 8: ال يكون الترشيد عىل نحو تنتهك فيه الحقوق يف الحياة والكرامة والحرية واألمن ملن يطالهم ذلك. املبدأ ٩ – عىل الدول التزام خاص مبنع ترشيد الشعوب األصلية واألقليات والفالحني 

والرعاة وغرهم من الجامعات التي تعتمد اعتامداً خاصاً عىل أراضيها ولها تعلق وجداين بها.

اتفاقية االتحاد األفريقي لحامية ومساعدة النازحني داخلياً يف أفريقيا )اتفاقية كمباال(، 2009	 

املادة 3– واجبات عامة خاصة بالدول األطراف: 

١- تتعهد الدول األطراف باحرتام وضامن احرتام االتفاقية الحالية. وتقوم الدول األطراف عىل وجه الخصوص مبا ييل: )أ( االمتناع عن النزوح التعسفي للسكان، وحظره، ومنعه؛ )ب( الحيلولة دون 

اإلقصاء والتهميش السيايس واالجتامعي والثقايف واالقتصادي، املحتمل أن يتسبب يف نزوح السكان أو األشخاص بحكم هويتهم االجتامعية أو دينهم أو رأيهم السيايس؛ )...( )هـ( احرتام وضامن 

احرتام مبادئ اإلنسانية والكرامة اإلنسانية للنازحني داخلياً؛ )...( )ز( ضامن املسؤولية الفردية عن أعامل النزوح التعسفي طبقاً للقانون الجنايئ الوطني والدويل املطبّق؛ )ح( ضامن مساءلة األطراف 

غر الحكومية املعنية، مبا يف ذلك الرشكات املتعددة الجنسية والرشكات الخاصة العسكرية أو األمنية، عن أعامل النزوح التعسفي أو االشرتاك يف مثل هذه األعامل.

املادة 4 – واجبات الدول األطراف بخصوص الحامية من النزوح الداخيل: 

١- تحرتم الدول األطراف وتضمن احرتام واجباتها مبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلك القانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، بحيث ميكن منع وتفادي الظروف التي قد تؤدي 

إىل النزوح التعسفي؛ )...( 

٤- لكل شخص الحق يف الحامية من النزوح التعسفي. وتشتمل أنواع النزوح التعسفي املحظورة عىل ما ييل ولكنها ال تقترص عليها: )أ( النزوح الذي يقوم عىل أساس سياسات التفرقة العنرصية 

أو املامرسات املامثلة األخرى التي ترمي إىل أو تنتج عن تغير التشكيل العرقي الديني أو العنرصي للسكان؛ )ب( النزوح الفردي أو الجامعي للمدنيني يف إبان حاالت النزاع املسلح، ما مل يتطلب 

ذلك أمن املدنيني املعنيني أو أسباب عسكرية ملّحة، طبقاً للقانون اإلنساين الدويل؛ )ج( النزوح الذي يستخدم بصورة متعمدة كوسيلة للحرب، أو نتيجة النتهاكات أخرى للقانون اإلنساين الدويل 

ية يف حاالت الكوارث  يف حاالت النزاع املسلح؛ )د( النزوح الناتج عن أعامل العنف املعممة أو انتهاكات حقوق اإلنسان؛ )هـ( النزوح الناجم عن املامرسات الضارة؛ )و( عمليات اإلخالء الَقرْْسِ

الطبيعية أو التي من صنع اإلنسان أو ألسباب أخرى إذا مل تكن عمليات اإلخالء هذه مطلوبة لسالمة وصحة أولئك املتأثرين؛ و)ز( النزوح الذي يتم استخدامه كعقاب جامعي؛ )ح( النزوح الناجم 

عن أي فعل أو حدث أو عامل أو ظاهرة ذات خطورة مشابهة لجميع األسباب املذكورة أعاله، والذي ال مربر له وفقاً للقانون الدويل، مبا يف ذلك القانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون الدويل 

اإلنساين. )...( 

٦- تجرّم الدول األطراف أعامل النزوح التعسفي التي ترقى إىل جرائم اإلبادة الجامعية أو جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية.

املادة 7: حامية ومساعدة النازحني داخلياً يف أوضاع النزاعات املسلحة. )...( ٤- يتحمل أعضاء املجموعات املسلحة املسؤولية عن جرمية األعامل التي يقومون بها يف انتهاك حقوق النازحني داخلياً 

مبوجب القانون الدويل والقانون الوطني؛ 

٥- مُينع أعضاء املجموعات املسلحة مام ييل: )أ( التسبب يف النزوح القرْسي. 

الوثائق غري امللزمة.�	

مبادئ توجيهية بشأن الترشيد الداخيل، 1998	 

الفرع الثاين - املبادئ املتعلقة بالحامية من الترشيد

املبدأ 5: عىل جميع السلطات واألطراف الدولية املعنية احرتام وضامن احرتام التزاماتها مبقتىض القانون الدويل، مبا يف ذلك حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين، يف كافة الظروف، وذلك ملنع وتجنب 

نشوء أية أوضاع ميكن أن تؤدي إىل ترشيد أشخاص. 

املبدأ 6: ١- لكل إنسان الحق يف الحامية من أن يرشد تعسفاً من مسكنه أو من محل إقامته املعتاد. 
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٢- يندرج تحت حظر الترشيد التعسفي الترشيد يف األحوال التالية: )أ( عندما يقوم عىل أساس سياسات الفصل العنرصي، أو "التطهر العرقي"، أو أية مامرسات مامثلة رامية أو مؤدية إىل تغير 

الرتكيبة اإلثنية أو الدينية أو العرقية للسكان املتررين؛ )ب( يف حايف حاالت النزاع املسلح، ما مل يتطلبه أمن املدنيني املعنيني أو تحتمه أسباب عسكرية؛ )ج( يف حاالت النزاع املسلح، ما مل يتطلبه 

أمن املدنيني املعنيني أو تحتمه أسباب عسكرية؛ )د( يف حاالت الكوارث، ما مل يكن رضورياً إجالء األشخاص املتررين حفاظاً عىل سالمتهم وصحتهم؛ )هـ( عندما يستخدم كأداة للعقوبة الجامعية. 

٣- ال يجوز أن يستمر الترشيد مدة أطول مام تقتضيه الظروف. 

املبدأ 7. ١- عىل السلطات املعنية، قبل اتخاذ أي قرار يقيض بترشيد أشخاص، أن تعمل عىل استطالع كافة البدائل املمكنة لتجنب الترشيد كلية. فإذا مل توجد بدائل اتُخذت كافة التدابر لإلقالل 

إىل أقىّص حد من الترشيد ومن آثاره الضارة. 

٢- عىل السلطات التي تقوم بذلك الترشيد أن تحرص، بأقىّص ما تستطيع من الناحية العملية، عىل إتاحة مأوى مناسب لهؤالء املرشدين وعىل أن يتم تهجرهم يف ظروف مرضية من حيث السالمة 

والتغذية والصحة والنظافة وعدم تشتيت أفراد األرسة الواحدة. 

٣- إذا حدث ترشيد يف غر حاالت الطوارئ والرصاعات املسلحة والكوارث وجب استيفاء الضامنات التالية: )أ( تتخذ سلطات الدولة ذات الصالحية القانونية قراراً محدداً لألمر بالتدابر املطلوبة؛ 

)ب( تُتخذ التدابر الكافية لضامن تزويد املراد ترشيدهم بكافة املعلومات املتعلقة بأسباب وإجراءات الترشيد وبالتعويض وإعادة التوطني، حسب االقتضاء؛ )ج( السعي للحصول عىل موافقة 

املراد ترشيدهم موافقة حرة وعن علم؛ )د( تعمل السلطات املعنية عىل إرشاك املتررين، وبخاصة النساء، يف تخطيط وإدارة عمليات إعادة التوطني؛ )ه ( تتخذ السلطات القانونية املختصة 

إجراءات إنفاذ القوانني، وفقاً ملقتىض الحال؛ )و( يُحرتم حق األشخاص يف التامس سبل انتصاف فعالة، مبا يف ذلك عرض القرارات املتعلقة بهم عىل السلطات القضائية املختصة إلعادة النظر فيها. 

املبدأ 8. ال يكون الترشيد عىل نحو تنتهك فيه الحقوق يف الحياة والكرامة والحرية واألمن ملن يطالهم ذلك. 

املبدأ 9. عىل الدول التزام خاص مبنع ترشيد الشعوب األصلية واألقليات والفالحني والرعاة وغرهم من الجامعات التي تعتمد اعتامداً خاصاً عىل أراضيها ولها تعلق وجداين بها. 

املبادئ املتعلقة برد املساكن واملمتلكات إىل الالجئني واملرشدين )مبادئ بنهريو(، 2005	 

5- الحق يف الحامية من الترشيد 

٥-١ لكل فرد الحق يف الحامية من الترشيد التعسفي من منزله أو أرضه أو مكان إقامته املعتاد. 

٥-٢ ينبغي للدول إدراج أوجه حامية من التهجر يف الترشيع املحيل مبا يتسق والقوانني الدولية لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساين واملعاير ذات الصلة، وعليها بذل أوجه الحامية تلك إىل كل من 

هو داخل واليتها القانونية أو تحت سلطانها. 

٥-٣ تحظر الدول اإلخالء القرْسي وهدم املنازل وتدمر املناطق الزراعية ومصادرة األرايض أو االستيالء عليها تعسفاً كإجراء تأديبي أو كوسيلة أو أسلوب للحرب.

٥-٤ تتخذ الدول خطوات لضامن عدم تعريض أحٍد للترشد، سواًء من قبل جهات تابعة للدولة أو غر تابعة لها. وتضـمن الدول أيضاً امتناع األفراد والرشكات والهيئات األخرى الخاضعة لواليتها 

القانونية أو لسيطرتها الفعلية عن القيام مبثل هذا الترشيد أو املشاركة فيه بأية طريقة أخرى.

I� الحق يف حرية التنّقل واختيار محل اإلقامة )املعاهدات واملبادئ(.

I� وثائق ملزمة .

الربوتوكول رقم 4 التفاقية حامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية )االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، 1960( بشأن ضامن حقوق وحريات أخرى غري تلك التي تضمنتها 	 

االتفاقية الربوتوكول األول امللحق بها، 1963

املادة 2: حرية التنقل. 1. لكل شخص موجود عىل وجه مرشوع يف إقليم دولة الحق يف حرية التنقل وحرية اختيار محل إقامته يف نطاق هذا اإلقليم. ٢- لكل شخص حرية الخروج من أية دولة، 

مبا يف ذلك دولته. ٣- ال يجوز وضع قيود عىل مامرسة هذه الحقوق غر تلك التي تطابق القانون وتقتضيها الرورة يف مجتمع دميوقراطي ملصلحة األمن القومي أو األمن العام، للمحافظة عىل 

النظام العام، أو منع الجرمية، أو حامية الصحة واألخالق، أو حامية حقوق وحريات اآلخرين.٤. يجوز أن تخضع أيضاً الحقوق الواردة يف الفقرة األوىل، يف مناطق معينة، لقيود طبقاً للقانون 

وتربرها املصلحة العامة يف مجتمع دميقراطي.

اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي، 1965	 

املادة 5. إيفاء لاللتزامات األساسية املقررة يف املادة 2 من هذه االتفاقية، تتعهد الدول األطراف بحظر التمييز العنرصي والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضامن حق كل إنسان، دون متييز بسبب 

العرق أو اللون أو األصل القومي أو االثني، يف املساواة أمام القانون، ال سيام بصدد التمتع بالحقوق التالية: )...( )د( الحقوق املدنية األخرى، وال سياّم: )١( الحق يف حرية الحركة واإلقامة داخل 

حدود الدولة؛ 

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، 1966	 

املادة 12-1 لكل فرد يوجد عىل نحو قانوين داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

3- ال يجوز تقييد الحقوق املذكورة أعاله بأية قيود غر تلك التي ينص عليها القانون، وتكون رضورية لحامية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين 

وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق األخرى املعرتف بها يف هذا العهد.

االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان "ميثاق سان خوسيه، كوستاريكا" )ب-32(، 1969	 

املادة 22- حرية الحركة واإلقامة: 
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١- لكل فرد موجود بصفة قانونية يف إقليم دولٍة عضو الحق يف الحركة داخلها، ويف اإلقامة فيها، مع مراعاة أحكام القانون.

)...( ٣. ال يجوز فرض قيود عىل مامرسة هذه الحقوق إال ما يكون وفقاً للقانون وحسب ما يلزم يف مجتمع دميقراطي لتحقيق مصالح األمن القومي أو السالمة العامة، أو لصون السلم العام، 

أو ملنع الجرمية، أو لحامية الصحة أو اآلداب، أو لحامية حقوق اآلخرين وحرياتهم.

٤- يجوز تقييد مامرسة الحقوق املقررة يف الفقرة ١ بحكم القانون يف مناطق محددة لدواعي املصلحة العامة.

امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب )ميثاق بانجول(، 1981	 

املادة 12-1. لكل شخص الحق يف التنقل بحرية واختيار إقامته داخل دولة ما رشيطة االلتزام بأحكام القانون.

اتفاقية حقوق اإلنسان والحريات األساسية لدول الكومنولث املستقلة؛ االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان )1995( 	 

املادة 22-1  لكل فرد مقيم بصفة قانونية يف إقليم أي دولة متعاقدة الحق يف حرية الحركة وحرية اختيار محل اإلقامة داخل إقليم الدولة.

امليثاق العريب لحقوق اإلنسان، 2004	 

املادة 20- لكل شخص يوجد بشكل قانوين عىل إقليم دولة طرف حرية التنقل واختيار مكان اإلقامة يف أية جهة من هذا اإلقليم يف حدود الترشيعات النافذة.

وثيقة غري ملزمة.�	

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، 1948	 

املادة 13-1  لكل فرد حقٌّ يف حرية التنقل ويف اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة. 

إعالن حقوق اإلنسان لرابطة أمم جنوب رشق آسيا )آسيان( 	 

15- لكل فرد الحق يف حرية الحركة واإلقامة داخل حدود كل دولة. لكل فرد الحق يف مغادرة أي بلد، مبا يف ذلك بلده، والعودة إىل بلده.

القرار رقم 2367 )2021( للجمعية الربملانية ملجلس أوروبا	 

حامية ضحايا التهجري التعسفي

6- يف هذا السياق، تُذكِّر الجمعية الدوَل األعضاء يف مجلس أوروبا باملعاير وااللتزامات القانونية ذات الصلة بحامية السكان املدنيني من التهجر التعسفي، وهي الحقوق وااللتزامات املقررة 

بوصفها مبادئ عامة يف القانون الدويل العام يف ترشيعات املحكمة الدولية العسكرية الخاصة يف نورمربغ، واملحكمة الخاصة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، واملحكمة الجنائية الدولية 

لرواندا. إضافة إىل ذلك، ينص النظام األسايس للمحكمة الجنائية الدولية عىل حظر التهجر التعسفي للسكان املدنيني، ويصنف تلك األفعال جرائَم حرب وجرائم ضد اإلنسانية. لذلك، تدعو 

الجمعية الدول األعضاء إىل ما ييل:

٦-١ توقيع النظام األسايس للمحكمة الجنائية الدولية واملصادقة عليه، ما مل يكن ذلك قد تم، والتعاون الوثيق مع املحكمة الجنائية الدولية يف سبيل املقاضاة عىل التهجر التعسفي 

للسكان املدنيني واملعاقبة عليه؛

٦-٢ النظر يف إنشاء محاكم جنائية خاصة دولية ومحددة املهام للمقاضاة عىل التهجر التعسفي واملعاقبة عليه متى تعذر عىل املحكمة الجنائية الدولية عمل ذلك؛

٦-٣ استحداث مبدأ الوالية القضائية العاملية للمحاكم الوطنية يف القوانني الوطنية بخصوص جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية املنطوية عىل أشكال من التهجر التعسفي؛

٦-٤ تشكيل لجان حقائق وفق القرار رقم ١٦١٣ )٢٠٠٨( "االستعانة بخربات لجان الحقائق".

7- إن الجمعية إذ تشر إىل املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة بشأن الترشيد الداخيل لسنة ١٩٩٨، وإىل اتفاقية االتحاد األفريقي لحامية ومساعدة النازحني داخلياً يف أفريقيا )اتفاقية كمباال(، فإنها 

تدعو الدول األعضاء إىل ما ييل:

٧-١ التعاون الوثيق مع االتحاد األفريقي يف إطار اتفاقية كمباال ملالحقة التهجر التعسفي للسكان املدنيني يف أفريقيا قضائياً واملعاقبة عليه؛

٧-٢ تنفيذ املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة بشأن الترشيد الداخيل يف القوانني الوطنية.

8- إن الجمعية إذ تشر إىل االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان )سلسلة املعاهدات األوروبية، رقم ٥، االتفاقية(، فإنها تدعو كل دولة عضو إىل مبارشة املقاضاة وإنزال العقاب، باالستعانة بكل 

السبل املتاحة وفق أحكام القوانني الوطنية والقانون الدويل، إزاء أي انتهاكات لحقوق اإلنسان ارتكبتها أطراف ثالثة يف الخارج ضد أشخاص نالوا وضع الحامية الدولية الحقاً يف الدولة العضو 

املعنية. ويجدر بالدول األعضاء مساعدة الضحايا يف البحث عن االنتصاف القانوين حيثام ارتُِكبَت االنتهاكات. واملعلوم أن التهجر التعسفي وغره من جرائم الحرب ذات الصلة والجرائم ضد 

اإلنسانية من شأنها انتهاك ما ييل:

٨-١ الحق يف الحياة املكفول مبوجب املادة ٢ من االتفاقية؛

٨-٢ حظر التعذيب مبوجب املادة ٣ من االتفاقية؛

٨-٣ الحق يف الحرية واألمن مبوجب املادة ٥ من االتفاقية؛

٨-٤ الحق يف الحياة الخاصة واألرسية مبوجب املادة ٨ من االتفاقية؛

٨-٥ حامية املمتلكات مبوجب املادة ١ من الربوتوكول األول امللحق باالتفاقية )السلسة، رقم ٩(.

9- علامً مبا للتهجر التعسفي من غاية تتمثل يف إحداث منافع مالية ملقرتفيه، تدعو الجمعية الدول األعضاء إيل زيادة جهودها يف البحث عن ومصادرة العائدات من الجرائم املرتكبة عقب 

النزاعات املسلحة، وذلك مبقتىض:

٩-١ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية؛

٩-٢ االتفاقية الخاصة بغسل العائدات املتأتية من الجرمية والبحث عنها وضبطها )السلسلة، رقم ١٤١(، واتفاقية مجلس أوروبا املتعلقة بغسل عائدات الجرمية وكشفها وضبطها 

ومصادرتها وبتمويل اإلرهاب )سلسلة معاهدات مجلس أوروبا، رقم ١٩٨(؛

٩-٣ اتفاقية مجلس أوروبا بشأن املخالفات املتعلقة بامللكية الثقافية )السلسلة، رقم ٢٢١(.
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10- نظراً ألن املحاكمة عىل التهجر التعسفي والعقاب عليه يقتضيان إنفاذاً ناجعاً للقانون عىل املستوى الدويل، فإن الجمعية تدعو الدول األعضاء إىل:

١٠-١ احرتام التزاماتها مبقتىض االتفاقية األوربية لتبادل املساعدة يف املسائل الجنائية )السلسلة، رقم ٣٠(؛

١٠-٢ االستجابة لطلبات تسليم املجرمني مبوجب االتفاقية األوروبية املتعلقة بتسليم املجرمني )السلسلة، رقم ٢٤(؛

١٠-٣ التعاون الوثيق مع الدول األعضاء األخرى يف تحديد املنظامت اإلرهابية التي ترتكب التهجر التعسفي، ومكافحتها.

11- وعياً باألثر الشخيص الجسيم الواقع عىل الضحايا بسبب التهجر التعسفي، تدعو الجمعية الدول األعضاء إىل تقديم املساعدة إىل ضحايا الترشيد عرب ما ييل:

لة وفق قرار املجلس رقم ١٤٧١ )لسنة ٢٠٠٥( "إجراءات اللجوء املعجلة يف الدول األعضاء مبجلس أوروبا"؛ ١١-١ إجراءات اللجوء املعجَّ

١١-٢ الرعاية الطبية والنفسانية الخاصة؛

١١-٣ التحرك من أجل تتبع األرس والتمكني للّم شملها؛

١١-٤ املقاضاة عىل الجرائم املقرتفة ضد الضحايا.

12- الحامية الناجعة للسكان املدنيني من التهجر التعسفي يف أثناء النزاع املسلح قد تقتيض توفر األمن بجهد متعدد األطراف عرب نرش قوات رشطة أو عسكرية. ولذلك، تدعو الجمعية الدول 

األعضاء إىل املساهمة يف نرش تلك القوات عرب ما ييل:

١٢-١ بتفويض من مجلس األمن التابع لألمم املتحدة؛

١٢-٢ بالتعاون مع حكومة معرتف بها دولياً لدولة متأثرة بنزاع مسلح؛

١٢-٣ باتفاقيات تعاون ثنائية أو متعددة األطراف، مثل معاهدة شامل األطليس أو السياسة الخارجية واألمنية املشرتكة لالتحاد األورويب.
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امللحق 2: أمثلة عىل الترشيعات الوطنية املعنية باملسؤولية الجنائية للتهجري 
التعسفي119

كولومبيا	 

قانون العقوبات )القانون رقم 599 لسنة 2000(: 120 - 

 TITULO II: DELITOS CONTRA PERSONAS Y BIENES PROTEGIDOS POR EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO CAPITULO UNICO -

 Artículo 159. Deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil. El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado y sin que

 medie justificación militar, deporte, expulse, traslade o desplace forzadamente de su sitio de asentamiento a la población civil, incurrirá en prisión de diez )10(

 a veinte )20( años, multa de mil )1.000( a dos mil )2.000( salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones

.públicas de diez )10( a veinte )20( años

 TITULO III DELITOS CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL Y OTRAS GARANTIAS - CAPITULO QUINTO De los delitos contra la autonomía personal

 - Artículo 180. Desplazamiento forzado. El que de manera arbitraria, mediante violencia u otros actos coactivos dirigidos contra un sector de la población,

 ocasione que uno o varios de sus miembros cambie el lugar de su residencia, incurrirá en prisión de seis )6( a doce )12(, o multa de seiscientos )600( a mil

 quinientos )1.500( salarios mínimos legales mensuales vigentes y en interdicción de derechos y funciones públicas de seis )6( a doce )12( años. No se entenderá

 por desplazamiento forzado, el movimiento de población que realice la fuerza pública cuando tenga por objeto la seguridad de la población, o en desarrollo de

.imperiosas razones militares, de acuerdo con el derecho internacional

قانون العقوبات العسكري )القانون رقم 1407 لسنة 2010( :121	 

 TÍTULO II: DELITOS CONTRA PERSONAS Y BIENES PROTEGIDOS POR EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO CAPÍTULO ÚNICO -

 Articulo 159. Deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil. El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado y sin que

 medie justificación militar, deporte, expulse, traslade o desplace forzadamente de su sitio de asentamiento a la población civil, incurrirá en prisión de diez )10(

 a veinte )20( años, multa de mil )1,000( a dos mil )2,000( salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones

 .publicas de diez )10( a veinte )20( años

جمهورية الكونغو الدميقراطية	 

قانون العقوبات )املرسوم رقم 1940(:122	 

 Titre IX: Des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité

 Du crime de génocide Article 221 : Aux fins de la présente loi, on entend par « crime de génocide » l’un quelconque des actes ci-après commis dans :القسم ١

 l’intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, racial, religieux ou ethnique, comme tel : )…( 5.le transfert forcé d’enfants du groupe à un autre

.groupe. Le crime de génocide est puni de mort

 Des crimes contre l’humanité. Article 222 Aux fins de la présente loi, on entend par « crime contre l’humanité » l’un quelconque des actes ci-après :القسم ٢

 lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque : )…( 4.la

 déportation ou le transfert forcé de population, entendu comme le fait de déplacer de force de personnes, en les expulsant ou par d’autres moyens coercitifs, de

.la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international; )…( Le crime contre l’humanité est puni de mort

 Des crimes de guerre. Article 223 Aux fins de la présente loi, on entend par « crimes de guerre » : 1.les infractions graves aux Conventions de Genève du :القسم ٣

 12 août 1949, à savoir l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’ils visent des personnes ou des biens protégés par des dispositions des Conventions de Genève : )…(

 g(la déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale; )…( 2.les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux

 dans le cadre établi du droit international, à savoir, quelconque des actes ci-après : )…( h(le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d’une partie

 de la population civile, dans le territoire qu’elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l’intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d’une partie de

 la population de ce territoire; )…( 5.les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international,

 dans le cadre établi du droit international, à savoir l’un quelconque des actes ci-après : )…( h(le fait d’ordonner le déplacement de la population civile pour des

.raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires l’exigent; )…( Le crime de guerre est puni de mort

هندوراس	 

قانون العقوبات )املرسوم رقم 139-2017 لسنة 2019(: 123	 
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 TÍTULO I DELITOS CONTRA LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

 CAPÍTULO I - CRIMEN DE LESA HUMANIDAD – Artículo 139. Crimen de lesa humanidad. Debe ser castigado con la pena de prisión de treinta )30(

 años a prisión a perpetuidad, pérdida de la nacionalidad e inhabilitación absoluta con la misma duración que la pena de prisión, quien comete un crimen de

 lesa humanidad como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque, en cualquiera de los actos

;siguientes: )…(4(Deportación o traslado forzoso de población

 CAPÍTULO II – GENOCIDIO - Artículo 143. Genocidio. Debe ser castigado con prisión de treinta )30( años a prisión a perpetuidad, e inhabilitación absoluta

 con la misma duración que la pena de prisión, además de la perdida de la nacionalidad, quien con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo

 nacional, étnico, racial, ideológico o religioso, realiza alguno de los hechos siguientes: 5(Trasladar por la fuerza niños de un grupo a otro grupo. La conspiración,

.proposición o provocación para la comisión del delito de genocidio se debe castigar con la pena de prisión de diez )10( a quince )15( años

 CAPÍTULO III - CRÍMENES DE GUERRA - Artículo 144. Infracciones Graves a los Convenios de Ginebra. Debe ser castigado con las penas de prisión de

 treinta )30( a cuarenta )40( años, e inhabilitación absoluta con la misma duración que la pena de prisión, además de la perdida de la nacionalidad, quien comete

 infracción grave a los convenios de Ginebra en situación de guerra declarada o cualquier otro conflicto armado, reconocido o no, que surja entre dos)2(o varios

 Estados en situación de ocupación total o parcial del territorio de un Estado, aunque tal ocupación no encuentre resistencia militar o en situación de conflicto

 interno, actos contra personas o bienes protegidos en caso de conflicto armado, realice alguno de los actos siguientes: )…( 7( Deportación, traslado o privación

;de libertad

 Quien durante un conflicto armado interno o internacional, utiliza métodos o medios de guerra prohibidos dentro del  .املادة 146. وسائل الحرب وطرقها املحظورة

 marco establecido en el Derecho Internacional, debe ser castigado con la pena de prisión de treinta )30( años a prisión a perpetuidad, e inhabilitación absoluta

 con la misma duración que la pena de prisión, además de la perdida de la nacionalidad. Con la misma pena se castigará al que realiza cualquiera de los actos

 siguientes: )…( 4(El traslado, directa o indirectamente, por la fuerza ocupante, de parte de su población civil al territorio que ocupa o,la deportación o traslado

;de la totalidad o parte de la población del territorio ocupado, dentro o fuera de ese territorio

 TÍTULO VIII - DELITOS CONTRA LA LIBERTAD )…( CAPÍTULO II- DELITOS CONTRA LA LIBERTAD DE DETERMINACIÓN - Artículo 248.

 Desplazamiento forzado. Quien con violencia o intimidación obliga o trata de obligar a otro o su familia a cambiar o abandonar el lugar de su residencia,

 de actividad mercantil o laboral, su establecimiento educativo o cualquier ubicación sobre la que tenga derechos de propiedad, debe ser castigado con la pena

 de prisión de seis )6( a nueve )9( años. La pena prevista en este artículo se debe imponer sin perjuicio de las que correspondan, en su caso, por otros delitos

.cometidos

كينيا124	 

قانون الجرائم الدولية، 2008   )القانون رقم 16 لسنة 2008( :125	 

الباب األول – الجرائم الدولية واملخالفات ضد إنفاذ العدالة - املادة 6. اإلبادة الجامعية، إلخ.  )١( كل من يقرتف يف كينيا أو خارجها )أ( إبادة جامعية؛ أو )ب( جرمية ضد اإلنسانية؛ أو )ج( 

جرمية حرب يكون مذنباً بارتكاب جناية؛  )٢( كل من يتآمر، يف كينيا أو خارجها، أو يسعى إىل ارتكاب، أو يكون مشاركاً بعد ثبوت اإلدانة مبا يتصل بجناية مذكورة يف البند الفرعي، أو َمن يتشاور 

بشأنها، يكون )١( مذنباً بارتكاب جناية؛ )٣( يعاقَب كل من ارتكب جناية وفق املعنى املقرر يف البند الفرعي )١( أو البند الفرعي )٢( عند اإلدانة بـ )أ( عقوبة عن جرمية قتل، 126حال وقوع قتٍل 

عمد يشّكل أساساً للجناية؛ أو )ب( بالسجن مدى الحياة أو ملدة أقل يف أية حالة أخرى. )٤( يف هذا البند، تحمل "الجرمية ضد اإلنسانية"  املعنى املنسوب إليها يف املادة ٧ من نظام روما األسايس، 

وتشمل أي فعل يُصّنف جرمية ضد اإلنسانية يف القانون الدويل العريف أو القانون الدويل العادي مام سكت عنه نظام روما األسايس أو هذا القانون"؛ ويكون "لإلبادة الجامعية"  املعنى املنسوب 

إليها يف املادة ٦ من نظام روما األسايس؛ ويكون "لجرمية الحرب"  املعنى املنسوب إليها يف الفقرة الثانية من املادة ٨ من نظام روما األسايس. ]اإلحالة إىل نظام روما األسايس، املواد من ٦ إىل ٨[

قانون النازحني داخلياً )القانون رقم 56 لسنة 2012(:127 - 

الباب السادس – أحكام متنوعة – املادة 23. )١( ليس ألحد أن يتسبب يف التهجر التعسفي وال أن يعني عليه وال أن يحض عليه بأفعال ترقى إىل مستوى اإلبادة الجامعية، أو جرمية يف حق 

اإلنسانية، أو جرمية حرب وفق مفهوم القانون الدويل؛ ويعاقب كل من اقرتف ذلك وفقاً ألحكام قانون الجرائم الدولية لسنة ٢٠٠٨. )٢( ليس ألحد أن يقرتف عمداً أياً مام ييل )أ( التسبب يف 

التهجر التعسفي آلخرين حسب املعنى املقرر يف الفصل ٦ من هذا القانون؛128 )ب( تعويق الوصول إىل نازحني داخليني؛ )ج( إلحاق الرر بنازحني داخليني؛ )د( إيذاء عاملني يف املجال اإلنساين؛ 

)هـ( تعويق عمل العاملني يف املجال اإلنساين؛ )و( عرقلة تقديم مساعدة إنسانية إىل نازحني داخليني؛ )ز( رسقة إمدادات إنسانية موجهة إىل نازحني داخليني أو نهبها أو تدمرها؛ و)ح( إساءة 

استخدام أو استغالل املساعدة اإلنسانية املوجهة لنازحني داخليني؛ )ط( املساعدة يف أو التحريض عىل ارتكاب أي فعل أو تقصر منصوص عليه يف الفقرات من )أ( إىل )ح(. )٣( يقع كل من يخالف 

أحكام البند الفرعي )٢( يف مخالفة تُعرِّضه لغرامة ال تتجاوز خمسة ماليني شلنغ أو للسجن ملدة ال تتجاوز ١٠ سنوات؛ أو لكلتا العقوبتني.
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املكسيك )والية سينالوا، والية غويريرو(	 

قانون العقوبات االتحادي )١٩٣١(:

 TITULO TERCERO Delitos Contra la Humanidad - CAPITULO II Genocidio ]Capítulo adicionado DOF 20-01-1967[ Artículo 149-Bis. Comete el delito de

 genocidio el que con el propósito de destruir, total o parcialmente a uno o más grupos nacionales o de carácter étnico, racial o religioso, perpetrase por cualquier

 medio, delitos contra la vida de miembros de aquellos, o impusiese la esterilización masiva con el fin de impedir la reproducción del grupo. Por tal delito se

 impondrán de veinte a cuarenta años de prisión y multa de quince mil a veinte mil pesos. Si con idéntico propósito se llevaren a cabo ataques a la integridad

 corporal o a la salud de los miembros de dichas comunidades o se trasladaren de ellas a otros grupos menores de dieciocho años, empleando para ello la violencia

 .física o moral, la sanción será de cinco a veinte años de prisión y multa de dos mil a siete mil pesos

 Se aplicarán las mismas sanciones señaladas en el párrafo anterior, a quien con igual propósito someta intencionalmente al grupo a condiciones de existencia que

 hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial. En caso de que los responsables de dichos delitos fueran gobernantes, funcionarios o empleados públicos

 y las cometieren en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, además de las sanciones establecidas en este artículo se les aplicarán las penas señaladas en

]el artículo 15 de la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados de la Federación. ]Artículo adicionado DOF 20-01-1967

 	 129:)Sinaloa Penal Code )Decree N°539 of 1992

 TÍTULO QUINTO: DELITOS CONTRA LA PAZ Y LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS – CAPÍTULO III. DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO

 )Adic. Según Decreto No. 481 de fecha 9 de julio de 2020 y publicado en el P.O. No. 101 de fecha 21 de agosto de 2020.( – Artículo 175 Bis. Comete el delito

 de desplazamiento forzado interno quien, de manera individual o colectiva, mediante violencia o cualquier otro medio o acto coactivo, realizado contra una

 persona o grupo de personas, ocasione que abandonen su lugar de residencia. Se impondrá pena de seis a doce años de prisión y trescientos a seiscientos días

 multa, a quien incurra en la conducta prevista en el párrafo anterior. La pena aumentará hasta una mitad cuando el delito se cometa en contra de una niña, niño,

 adolescente, persona defensora de los derechos humanos y periodistas. No se entenderá por desplazamiento forzado interno el movimiento de población que

 realice la autoridad, cuando tenga por objeto la seguridad de la misma o por mandamiento judicial. )Adic. Según Decreto No. 481 de fecha 9 de julio de 2020 y

).publicado en el P.O. No. 101 de fecha 21 de agosto de 2020

قانون العقوبات يف غويريرو )رقم 499(: 130	 

 Capítulo III Delito de desplazamiento interno forzado- Artículo 220 Bis. Se impondrán de seis a doce años de prisión y de tres mil a nueve mil quinientos días

 de multa de la Unidad de Medida y Actualización, a quien sin derecho ni fundamento, de manera individual o colectiva, pretenda poseer, usar, ocupar u otra

 modalidad, de forma temporal o permanente, mediante el uso de la violencia de cualquier tipo o por cualquier medio o acto o acciones coactivas e intimidatorias,

 con portación y uso de armas de fuego o sin ellas, planifique, promueva organice, realicen, ejecute u otra actividad relacionada, en contra de una persona o grupo

 de personas, que ocasione que abandonen su lugar de residencia, domicilio, patrimonio, posesiones, vivienda causando con ello agravio en sus derechos humanos

 forzando su desplazamiento en el territorio del Estado de Guerrero o fuera de él, como efecto del temor fundado provocado por el activo. Aumentará al doble

 de la pena cuando este delito se comenta contra grupos vulnerables, entre ellos niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas con capacidades diferentes,

 periodistas y defensores de los derechos humanos. Este delito y su comprobación requerirá de querella y deberá ser perseguido por la autoridad ministerial

 respectiva por ser un asunto de orden público e interés social. No se entenderá por desplazamiento interno forzado el movimiento de población que realice la

.autoridad cuando tenga por objeto la seguridad de la población

النيجر	 

قانون العقوبات )القانون رقم ٦١-٢٧ لسنة ١٩٦١(:

 .Chapitre Préliminaire - )Loi n°2003-25 du 13 juin 2003(. -DES CRIMES CONTRE L’HUMANITE ET DES CRIMES DE GUERRE SECTION I : Du génocide

 Constitue un génocide le fait, en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial- .208-1 تصّنف املادة

 ou religieux ou d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre à l’endroit de ce groupe l’un des actes suivants

 :-atteinte volontaire à la vie;-atteinte grave à l’intégrité physique ou psychique;-soumission à des conditions d’existence de nature à entraîner la destruction totale

.ou partielle du groupe;-mesure visant à entraver les naissances;-transfert forcé d’enfants;Le génocide est puni de la peine de mort

 Crime contre l’humanité Art. 208.2. -Constituent des crimes contre l’humanité, la déportation, la réduction en esclavage ou la pratique massive et :القسم الثاين

 systématique d’exécutions sommaires, d’enlèvement de personnes suivis de leur disparition, de la torture ou d’actes inhumains, inspirés par des motifs politiques,

 philosophiques, raciaux ou religieux et organisés en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population civile. Les crimes contre l’humanité sont

.punis de la peine de mort

 Des crimes de guerre Art. 208.3. -Constituent des crimes de guerre et réprimés conformément aux dispositions du présent chapitre, les infractions :القسم الثالث

 graves énumérées ci-après, portant atteinte, par action ou omission, aux personnes et aux biens protégés par les conventions signées à Genève le 12 août 1949,
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 par les protocoles 1 et 2 additionnels à ces conventions, adoptés à Genève le 8 juin 1977 : )…( )6( La déportation, le transfert ou le déplacement illicites, la

 détention illicite d’une personne civile protégée par la convention sur la protection des personnes civiles en temps de guerre ou une personne protégée à ces

 mêmes égards par les protocoles 1 et 2 additionnels aux conventions internationales de Genève du 12 août 1949; )…( )17( Le transfert dans un territoire occupé

 d’une partie de la population civile de la puissance occupante, dans le cas d’un conflit armé international ou de l’autorité occupante dans le cas d’un conflit armé

 non international. )…( L’infraction visée au 8ède l’article 208-3 est punie de la peine d’emprisonnement de quinze à vingt ans. La même infraction ainsi que

 celle visée au 16èdu même article sont punies de la peine d’emprisonnement de quinze à vingt ans si elles ont eu pour conséquence soit une maladie paraissant

 incurable, soit une incapacité permanente de travail, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave. Elles sont punies de l’emprisonnement

 à perpétuité si elles ont eu pour conséquence la mort d’une ou plusieurs personnes. Les infractions énumérées aux 4è à7èet au 17ède l’article 208.3 sont punies

 de la peine d’emprisonnement de quinze à vingt ans. Dans le cas de circonstances aggraves prévues à l’alinéa précédent, elles sont punies, selon les cas des peines

.prévues à cet alinéa

 	131:)Military Justice Code )Law N°2003-010 of 2003

 Les infractions au droit international humanitaire Section I: Du génocide Art. 317 - Constitue un génocide le fait, en exécution d’un plan الخامس:  الفصل 

 concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux ou d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère

 arbitraire, de commettre, ou de faire commettre à l’endroit de ce groupe l’un des actes suivants :1( atteinte volontaire à la vie;2( atteinte grave à l’intégrité physique

 ou psychique;3( soumission à des conditions d’existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe;4( mesures visant à entraver les

 .naissances;5( transfert forcé d’enfants Art. 318 - Le génocide est puni de la peine de mort

 Section II; Des crimes contre l’humanité Art. 319 - Constituent des crimes contre l’humanité, la déportation, la réduction en esclavage ou la pratique massive et

 systématique d’exécutions sommaires, d’enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de la torture ou d’actes inhumains, inspirées par des motifs politiques,

 philosophiques, raciaux ou religieux et organisés en exécution d’un plan concerté à rencontre d’un groupe de population civile. Art. 320 - Les crimes contre

 .l’humanité sont punis de la peine de mort

 Section III:- Des crimes de guerre Art. 321 - Constituent des crimes de guerre et réprimés conformément aux dispositions de la présente section, les infractions

 graves énumérées ci-après, portant atteinte, par action ou omission, aux personnes et aux biens protégés par les conventions signées à Genève le 12 août 1949

 ainsi que par les protocoles I et II additionnels à ces conventions, adoptes à Genève le 8 juin 1977 : )…( 6( la déportation, le transfert ou le déplacement illicites,

 la détention illicite d’une personne civile protégée par la convention sur la protection des personnes civiles en temps de guerre ou une personne protégée à ces

 mêmes égard par les protocoles I etII additionnels aux conventions internationales de Genève du 12 Août 1949; )…( 17( le transfert dans un territoire occupé

 d’une partie de la population civile de la puissance occupante, dans le cas d’un conflit armé international, ou de l’autorité occupante dans le cas d’un conflit arm

;é non international

 	132:)Loi relative à la protection et à l’assistance aux personnes déplacées internes )2018

 Chapitre VII : DES INFRACTIONS COMMISES À L’ENCONTRE DES PERSONNES DÉPLACÉES INTERNES - Article 30. Est passible d’une peine de

 quinze )15( à trente )30( ans d’emprisonnement et d’une amende de deux )2( à cinq )5( millions de FCFA quiconque : 1( restreint le droit à la libre circulation

 des personnes déplacées internes à l’intérieur et à l’extérieur de leurs zones de résidence ; 2( recrute des enfants en situation de déplacement interne, les oblige

 ou leur permet de prendre part aux hostilités ; 3( abuse et exploite les enfants déplacés ; 4( recrute de force des personnes déplacées internes, kidnappe, enlève

 ou prend en otage, se livre à l’esclavage sexuel ou toutes autres formes d’exploitation sexuelle et à la traite des personnes, notamment des femmes et des enfants

 .déplacés internes

 Est passible d’une peine de quinze )15( à trente )30( ans d’emprisonnement et d’une amende de trois )3( à sept )7( millions de FCFA quiconque : 1( .31 املادة

 déplace des personnes sur la base des politiques de discrimination raciale ou d’autres pratiques analogues visant à/ou résultant en la modification de la composition

 ethnique, religieuse ou raciale de la population ; 2( déplace des civils individuellement ou en masse dans les situations de conflit armé, à moins que la sécurité

 des personnes civiles ou des raisons militaires impératives l’exigent, conformément au droit international humanitaire ; 3( cause des évacuations forcées en cas de

 .catastrophés d’origine naturelle ou humanitaire ou pour d’autres causes, si les évacuations ne sont pas exigées par la sécurité et la santé des personnes touchées

 Lorsque des actes de déplacement arbitraire sont constitutifs de génocide, de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité et autres violations du .32 املادة

 .droit international humanitaire, les auteurs sont passibles de peines prévues par le code pénal
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الفلبني 	 

 - An act defining and penalizing crimes against international humanitarian law, genocide and other crimes against humanity, organizing
133)jurisdiction, designating special courts, and for related purposes )Act N°9851 of 2009

فصل ٢ – تعريف املصطلح ات - 

القسم ٣- ألغراض هذا القانون، يعني مصطلح: )...( )ب( "الرتحيل التعسفي أو النقل الَقرْْسِي للسكان" يعني التهجر الَقرْْسِي لألشخاص املعنيني بفعل الطرد أو بغره من أفعال اإلكراه من املنطقة 

التي يقيمون فيها بصفة قانونية، ودومنا استناد إىل مسوغات يجيزها القانون املحيل أو الدويل.

الفصل الثالث – الجرائم ضد القانون اإلنساين الدويل – اإلبادة الجامعية وغرها من الجرائم ضد اإلنسانية

القسم 4- جرائم الحرب -  ألغراض هذا القانون، تعني "جرائم الحرب" أو "الجرائم ضد القانون اإلنساين الدويل": )أ( يف حالة نزاع دويل مسلح، املخالفات الجسيمة ألحكام اتفاقيات جنيف املؤرخة 

١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩، وتحديداً أي فعل من األفعال التالية يف حق األشخاص أو املمتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة: )...( )٦( اإلبعاد أو النقل غر املرشوعني أو الحبس 

غر املرشوع؛ )...( )ج( االنتهاكات الخطرة األخرى للقوانني واألعراف السارية عىل املنازعات الدولية، يف النطاق الثابت للقانون الدويل، وتحديداً أي فعل من األفعال التالية: )...( )١٧( قيام سلطة 

االحتالل، عىل نحو مبارش أو غر مبارش، بنقل أجزاء من سكانها املدنيني إىل األرض التي تحتلها، أو إبعاد أو نقل كل سكان األرض املحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه األرض أو خارجها؛ )...( يعاقب 

كل من ثبتت إدانته باقرتاف أي من األفعال السالف تحديدها يف هذه املادة بالعقوبة املنصوص عليها يف القسم ٧ من هذا القانون.

القسم 5- اإلبادة الجامعية. -  )أ( ألغراض هذا القانون، تعني "اإلبادة الجامعية" أياً من األفعال التالية، املرتكبة عىل قصد التدمر الكيل أو الجزيئ لجامعة قومية أو إثنية أو عنرصية أو دينية، 

بصفتها هذه: )...( )٥( نقل أطفال من الجامعة، عنوة، إىل جامعة أخرى. )ب( يعاقب عىل األفعال التالية كل من ارتكب التحريض املبارش والعلني عىل ارتكاب اإلبادة الجامعية. ويعاقب كل من 

تثبت إدانته باقرتاف أي فعل من األفعال املنصوص عليها يف الفقرتني )أ( و)ب( من هذا القسم بالعقوبة املقررة يف القسم ٧ من هذا القانون.

القسم 6- جرائم أخرى ضد اإلنسانية -  ألغراض هذا القانون، تعني "جرائم أخرى ضد اإلنسانية" أياً من األفعال التالية حال اقرتافها ضمن هجوم موسع أو ُممنَهج عىل أي سكان مدنيني، مع 

العلم بالهجوم وقصده: )...( )د( اإلبعاد التعسفي أو النقل الَقرْْسِي للسكان؛ )...( ويعاقب كل من تثبت إدانته باقرتاف أي فعل من األفعال املنصوص عليها طيه بالعقوبة املقررة يف القسم ٧ 

من هذا القانون.

الفصل الرابع – أحكام العقوبة – القسم ٧- العقوبات. - يعاقب كل َمن تثبت إدانته باقرتاف أي فعل من األفعال املنصوص عليها يف األقسام ٤ و٥ و٦ من هذا القانون بعقوبة السجن املؤقت لفرتٍة 

متوسطة إىل قصوى، وبغرامة ترتاوح بني مائة ألف بيزو )100,000( وخمسامئة ألف بيزو )500,000(. ومتى سوغت خطورة الجرمية املقرتفة ذلك، ال سيام حال اقرتاف أي من الجرائم املنصوص 

عليها طيه اقرتافاً مفضياً إىل املوت أو إىل إصابة بدنية جسيمة أو متى شكلت واقعة اغتصاب، مع مراعاة ظروف الفرد املتهم، تكون عقوبة السجن عندئذ هي السجن املؤبد مع غرامة ترتاوح بني 

خمسامئة ألف بيزو )500,000( إىل مليون بيزو )1,000,000(. 

ويعاقب كل من تثبت إدانته بتحريض الغر عىل اقرتاف اإلبادة الجامعية املشار إليها يف البند ٥ )ب( من هذا القانون بعقوبة السجن املشدد للمدة الدنيا وبغرامة ترتاوح بني عرشة آالف بيزو 

)10,000( وعرشين ألف )20,000( بيزو.

وتأمر املحكمة أيضاً مبصادرة العائدات واملمتلكات واألصول املرتتبة -بصورة مبارشة أو غر مبارشة- عىل الجرمية، وذلك بدون اإلخالل بحقوق األطراف الثالثة الحسنة النية. وتفرض املحكمة أيضاً 

العقوبات املصاحبة ذات الصلة مبوجب قانون العقوبات املعدل، خصوصاً حيثام كان الجاين مسؤوالً عمومياً.

أوغندا134	 
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7- اإلبادة الجامعية. )١( يعاقب كل من ثبتت إدانته قضائياً بالعقوبة املنصوص عليها يف البند الفرعي )٣( حال اقرتف يف أوغندا أو خارجها - )أ( إبادة جامعية؛ أو تآمر أو اتفق مع أي شخص عىل 

اقرتاف إبادة جامعية سواًء كان القصد اقرتافها يف أوغندا أم خارجها. )٢( ألغراض هذا البند، "اإلبادة الجامعية" هي أي فعل مشار إليه يف املادة ٦ من النظام األسايس. )٣( عقوبة اإلبادة الجامعية، 

أو التآمر أو االتفاق مع أي شخص القرتاف اإلبادة الجامعية، هي السجن مدى الحياة أو ملدة أقل. 

8- الجرائم ضد اإلنسانية. )١( يعاقب كل من ثبتت إدانته قضائياً بالعقوبة املنصوص عليها يف البند الفرعي )٣( حال اقرتف يف أوغندا أو خارجها – جرمية ضد اإلنسانية. )٢( ألغراض هذا البند، 

"الجرمية ضد اإلنسانية" هي أي فعل مشار إليه يف املادة ٧ من النظام األسايس. )٣( عقوبة الجرمية ضد اإلنسانية هي السجن مدى الحياة أو ملدة أقل.

9- جرائم الحرب. )١( يعاقب كل من ثبتت إدانته قضائياً بالعقوبة املنصوص عليها يف البند الفرعي )٣( حال اقرتف يف أوغندا أو خارجها – جرمية حرب. )٢( ألغراض هذا البند، "جرمية الحرب" 

هي أي فعل محدد يف – )أ( املادة ٨)٢()أ( من النظام األسايس )املتعلق باملخالفات الجسيمة التفاقيات جنيف األوىل والثانية والثالثة والرابعة(؛ أو )ب( املادة ٨)٢()ب( من النظام األسايس 

)املتعلقة باالنتهاكات الجسيمة األخرى للقوانني واألعراف السائدة يف املنازعات الدولية املسلحة(؛ أو )ج( املادة ٨)٢()ج( من النظام األسايس )املتعلقة باملنازعات املسلحة التي ال تتسم بطابع 

دويل، املنطوية عىل انتهاكات جسيمة للامدة ٣ املشرتكة بني اتفاقيات جنيف األربعة املؤرخة ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩(؛ أو )د( املادة ٨)٢()هـ( من النظام األسايس )املتعلقة باالنتهاكات األخرى 

الجسيمة للقوانني واألعراف السائدة يف املنازعات املسلحة التي ال تتسم بطابع دويل(. )٣( عقوبة جرمية الحرب هي السجن مدى الحياة أو ملدة أقل. )٤( ليس يف هذا البند ما من شأنه التأثر 

يف -أو تقييد- نفاذ البند )٢( من قانون اتفاقيات جنيف )التي تجعل املخالفة الجسيمة التفاقيات جنيف جرمية يف منظور القانون األوغندي(. 
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الحوايش النهائية

1  يُستَخدم مصطلح "التهجر الَقرْْسِي" يف هذا البحث مبعناه العام )أي: إجبار األفراد عىل النزوح بسبب اضطهاد أو نزاع مسلح أو عنف معمم أو انتهاكات حقوق اإلنسان(. يف املقابل، يشمل "التهجر 
التعسفي" هنا أيضاً الحظر املنصوص عليه يف القانون اإلنساين الدويل تحت مسمى "التهجر الَقرْْسِي".

A/76/169  2، ص. ٥. 

العاصمة، الجمعية  القانونية الدولية، ٣٨. )واشنطن  الداخيل: تعليقات، دراسات يف السياسة  التوجيهية بشأن الترشيد  3  نواك )٢٠٠٥، مادة ١٧، فقرة ١٢( يف والرت كالني، املبادئ 

األمريكية للقانون الدويل، ٢٠٠٨(. 

4  ملعلومات أخرى انظر A/76/169، ص ٦-٨.

انظر عىل سبيل املثال: آنا ماريا إيبانيز وكارلوس إدواردو فيليز، "النزاع األهيل والتهجر الَقرْْسِي: املحددات الصغرى وخسائر مقومات الرفاه بسبب التهجر يف كولومبيا"، التنمية   5

الدولية، املجلّد ٣٦، العدد ٤ )نيسان/أبريل ٢٠٠٨(؛ بريسكا امبورا كامونجي،”"سياسات التهجر يف كينيا املتعددة األطراف"، دورية دراسات أفريقية معارصة، املجلّد ٢٧، العدد ٣ )٢٠٠٩(؛ أو آيب 

ستيل، الدميقراطية والتهجر يف حرب كولومبيا األهلية )نيويورك، مطبعة جامعة كورنيل، ٢٠١٧(.

6  انظر فيديريكو آندرو-غوزمن، مستخلص البحث. العدالة الجنائية والتهجر الَقرْْسِي: املنظوران الدويل والوطني )املركز الدويل للعدالة االنتقالية ومرشوع بروكينغز-إل إس إي بشأن 

التهجر الداخيل، ٢٠١٣(؛ وفيديريكو آندرو-غوزمن، العدالة الجنائية والتهجر الَقرْْسِي يف كولومبيا. دراسات إفرادية بشأن العدالة االنتقالية والتهجر )مرشوع بروكينغز-إل إس إي بشأن التهجر 

الداخيل، ٢٠١٢(.

7  انظر، الجمعية العامة لألمم املتحدة، املبادئ األساسية واإلرشادات العامة األساسية بشأن الحق يف االنتصاف والتعويض لضحايا االنتهاكات الجسيمة لقانون حقوق اإلنسان الدويل 

الفعال؛ املبدأ ١٦-١: الحق يف معرفة مصر وأماكن األقارب  الداخيل )املبدأ ٧-٣: الحق يف االنتصاف  التوجيهية بشأن الترشيد  املبادئ  واالنتهاكات الجسيمة للقانون اإلنساين الدويل )٢٠٠٥(؛ 

املفقودين؛ املبدأ ٢٩-٢: اسرتداد املسكن واألرض واملمتلكات(؛ واملبادئ املتعلقة برّد املساكن واملمتلكات إىل الالجئني والنازحني )مبادئ بنهرو(.

8  الوصول إىل أوجه االنتصاف والعدالة الناجعة هو معيار من مثانية معاير مقرتحة لتحديد مدى تحقيق حل دائم عرب إطار عمل اللجنة بشأن الحلول الدامئة للنازحني داخلياً: اللجنة 

https:// الدامئة املشرتكة بني الوكاالت، إطار عمل اللجنة بشأن الحلول الدامئة للنازحني داخلياً )واشنطن العاصمة، مرشوع مؤسسة بروكينغز-جامعة برن بشأن التهجر الداخيل، ٢٠١٠(. متاح عىل

www.brookings.edu/research/iasc-framework-on-durable-solutions-for-internally-displaced-persons-2/ )تاريخ االطاّلع ١ آذار/مارس ٢٠٢٢(. 

9  ميكن للوثائق الدولية أن تتيح اإلرشاد املناسب من حيث اعتبارات أخرى حتى وإن كانت محدودة جغرافياً.

ي، لكن ألغراض هذا البحث تقرر الرتكيز تحديداً عىل حقي  10  أما الحقوق األخرى -مثل الحق يف الحياة والكرامة اإلنسانية واملمتلكات- فهي أيضاً مشمولة بالحامية من التهجر الَقرْْسِ

حرية الحركة واإلقامة نظراً لتعلّقهام بالتهجر الَقرْْسِي عىل نحٍو ُمبارِش أكرث.

ي الخارجي، مثل  11  انظر امللحق ١ لالطاّلع عىل القواعد املحددة املعنية بالتهجر التعسفي. ألغراض هذا البحث، تقرر عدم إدراج الوثائق واألحكام املعنية -حرصاً- بالتهجر الَقرْْسِ

اتفاقية عام ١٩٥١ الخاصة بوضع الالجئني )اتفاقية ١٩٥١(.

12  مع أّن النظم األساسية ملحاكم خاصة مثل املحكمة الخاصة الدولية الجنائية ليوغوسالفيا السابقة، واملحكمة الجنائية الدولية لرواندا، والدوائر االستثنائية يف محاكم كمبوديا هي ذات 

صلة مبوضوع هذا البحث، إال أنها مل تدخل ضمن نطاقه البحثي ألن القانون املوضوعي الوضعي املطبق فيها هو القانون الدويل العريف – وُجله منصوص عليه يف املعاهدات الدولية )مثال: اتفاقية 

جنيف وبروتوكوالتها اإلضافية، أو اتفاقية منع جرمية اإلبادة الجامعية واملعاقبة عليها ]اتفاقية منع اإلبادة الجمعية[(، وهي مراجع مدرجة يف الجدول بالفعل. جميع أحكام الوثائق املدرجة يف 

الجدول معروضة يف امللحق ١.

ي. وبذلك فإنه ال يكشف عن جميع أوجه التعقيد التي تنطوي عليها الوثائق  13  هذا الجدول هو محاولة لتنظيم املحتوى املتنوع وعرض الوثائق املهمة التي تتناول التهجر الَقرْْسِ

املختلفة. فمثالً: تستند املبادئ التوجيهية بشأن الترشيد الداخيل إىل الوثائق الواردة يف الجدول. ومع ذلك، تقرر إدراج املبادئ التوجيهية ألنها إطار عمل معياري دويل رئيس يف ما يخص التهجر 

الداخيل، وهو موضوع البحث املاثل )عىل العكس من موضوع الحاشية السفلية رقم ١٠(. عالوة عىل ما سلف، وألغراض هذا البحث، تقرر إدراج "النازحني داخلياً" بوصفه مجاالً قانونياً حتى وإن 

كان محل نقاش. ملزيد من التفاصيل انظر ديفيد جيمس كانتور، "النازح الداخيل يف القانون الدويل"؟ املستجدات ومواضع الجدل واآلفاق"، الدورية الدولية لقانون الالجئني، املجلّد ٣٠، العدد ٢ 

.)٢٠١٨(

ي" يف حالة خاصة من حاالت القانون  14 تكرث اإلشارة إىل تلك األفعال مبصطلح "التهجر التعسفي"، إال أنه يجدر التنويه إىل أن تلك األوجه املحددة يشار إليها بلفظ "التهجر الَقرْْسِ  14

اإلنساين الدويل. 

15  عىل سبيل املثال، املنازعات املسلحة الدولية وغر الدولية.

16  مثال: "األشخاص املشمولون بالحامية" يف اتفاقية جنيف الرابعة، أو الشعوب األصلية والقبلية يف اتفاقية الشعوب األصلية والقبلية، أو السكان عموماً يف اتفاقية كمباال.

17  مثال: "قوة االحتالل" يف اتفاقية جنيف الرابعة. 

18  ملزيد من التفاصيل انظر امللحق ١.

19  انظر -مثاًل- املادة ١٣ من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان؛ واملادة ٥)١( من االتفاقية الدولية بشأن القضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي؛ واملادة ١٢ )١؛ ٣( من العهد الدويل 

بشأن الحقوق املدنية والسياسية.

20  انظر -مثاًل- املادة ١٢ من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، أو املادة ١٧ من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.

21  انظر -مثاًل- املادة ٢٥ من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، أو املادة ١١ من العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية  .

https://www.ohchr.org/En/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies. 22  انظر عىل سبيل املثال، مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان، هيئات حقوق اإلنسان، ٢٠٢١. متاح عىل

aspx )تاريخ االطاّلع ١ ترشين األول/أكتوبر ٢٠٢١(. انظر أيضاً الدور الذي نهضت به املحاكم اإلقليمية املعنية بحقوق اإلنسان، وخصوصاً الفقه القانون بشأن التهجر التعسفي الذي أعتدته 

محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان. ملزيد من التفاصيل انظر قسم "جرائم وحقوق أخرى ذات صلة" من هذا البحث.

23  انظر الحاشية السفلية ١. 

ي للمدنيني يف أثناء الحرب؟" الدورية الدولية لقانون الالجئني، املجلّد ٢٤، العدد ٤ )٢٠١٣أ(، وديفيد  24  انظر ديفيد جيمس كانتور، "هل يحظر القانون اإلنساين الدويل التهجر الَقرْْسِ

جيمس كانتور، "التهجر الَقرْْسِي، وقانون النزاع املسلح الدويل، وسلطة الدولة"، يف كتاب ذي آشغيت ريسرتش كومبانيون بشأن قانون الهجرة – النظرية والسياسة؛ ساتفيندر إس جوس، ُمحرِّر 

)لندن ونيويورك، روتليدج، ٢٠١٣ب(. 

25  انظر اللجنة الدولية للصليب األحمر، تعقيب ١٩٥٨ بشأن املادة ٤٩ من االتفاقية )الرابعة( املعنية بحامية املدنيني يف زمن الحرب. جنيف، ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩ )١٩٥٨(. متاح عىل 

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=523BA38706C71588C12563CD0042C407 )تاريخ االطالع: ٤ من 
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كانون الثاين/يناير ٢٠٢٢(. انظر أيضاً جني-ماري هينكارتس، "ترحيل املدنيني ونقلهم يف زمن الحرب"، دورية فاندربلت للقانون العابر للحدود، املجلّد ٢٦، العدد ٣ )١٩٩٣(؛ آلفريد دي زاياس، 

ياً"، موسوعات ماكس بالنك للقانون الدويل )٢٠١٠(؛ ميالين جاك، النزاع املسلح والتهجر: حامية الالجئني واألشخاص النازحني من منظور القانون اإلنساين الدويل )كمربدج، مطبعة  "نقل السكان قرَْْسِ

جامعة كمربدج، ٢٠١٢أ(؛ فنسنت تشيتيل، "نقل املدنيني وإبعادهم"، يف اتفاقيات جنيف: تعقيب، إيه كالبهام، يب غيتا، وإم ساسويل، ُمحرِّرون. )أكسفورد، مطبعة جامعة أكسفورد، ٢٠١٥(.

26  يف هذا اإلطار، تقع عىل عاتق السلطات املختصة مسؤولية اتخاذ تدابر لتيسر العودة الطوعية اآلمنة وإعادة إدماج النازحني. إذا مل يتخذ طرف يف النزاع تدابَر لتيسر العودة، كأن 

يخفق يف حامية ممتلكات املدنيني النازحني، فقد يكون ذلك داللة عىل نية التهجر الَقرْْسِي والطبيعة غر القانونية لإلخالء.

27  انظر كالني )٢٠٠٨(، املرجع املذكور.

28  انظر أيضاً خطة عمل هراري )٢٠١٧( لتيسر تنفيذ اتفاقية كمباال.

29  انظر، مثاًل، دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر بشأن القاعدة ١٥٨ من قواعد القانون اإلنساين الدويل العريف. انظر أيضاً القاعدة ١٥٦ التي تنص عىل "أن االنتهاكات الجسيمة 

للقانون اإلنساين الدويل تشكل جرائم حرب"؛ ويحيل رشح هذه القاعدة إىل االنتهاكات الجسيمة األخرى للقانون اإلنساين الدويل املرتَكبة يف أثناء النزاع املسلح غر الدويل، مبا يف ذلك "إصدار األمر 

بتهجر السكان املدنيني ألسباب متعلقة بالنزاع وغر الزمة لدواعي أمن املدنيني املعنيني وال لرورة عسكرية قاهرة". وهذا انتهاك للربوتوكول اإلضايف الثاين وللقانون الدويل العريف، وصنفت جرميَة 

حرب يف النظام األسايس للمحكمة الجنائية الدولية.

30  ملطالعة مناقشات أخرى بشأن اإلبعاد بوصفه جرمية إبادة جامعية، انظر مثاًل: فينسنت تشيتيل، "هل تلطخت يدّي بالدماء؟ اإلبعاد بوصفه جرمية يف القانون الدويل"، دورية اليدن 

للقانون الدويل، العدد ٢٩ )٢٠١٦( .

ي بوصفه جرمية دولية"، يف "النزاع املسلح والتهجر". حامية الالجئني والنازحني يف القانون  31  ملزيد من التفاصيل عن تطور الفقه القانوين، يرجى مراجعة ميالين جاك، "التهجر الَقرْْسِ

يني يف القانون الجنايئ الدويل"، دورية منتدى القانون الجنايئ،  الدويل )كمربدج، مطبعة جامعة كمربدج، ٢٠١٢ب(؛ أو فيكتوريا كولفني وفيل أوركارد، "تاريخ منيس: حاالت النقل واإلبعاد الَقرْْسِ

املجلّد ٣٢، العدد ١ )٢٠٢١(.

32  ال يعني ذلك انعدام الجدل والنقاش بشأن كيفية اعتبار التهجر التعسفي من قبيل اإلبادة الجامعية. ويف حني أّن الجمعية العامة لألمم املتحدة قد رّدت بأن جرمية اإلبادة الجامعية 

قد تتخذ شكل التهجر الَقرْْسِي خارج سياق النقل الَقرْْسِي لألطفال، فقد قضت املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة ومحكمة العدل الدولية بأن حاالت اإلبعاد )أو التطهر العرقي( ال 

تكفي وحدها لقيام جرمية اإلبادة الجامعية )ملعلومات أخرى يرجى مطالعة الصفحتني ٥٦ و٥٧ من كولفني وأوركارد )٢٠٢١(، املرجع املذكور.

ي، وقد يشكل  33  يضاف ملا سلف أن مفهوم "التطهر العريف" يف "املستوى األعم ]...[ ميكن فهمه عىل أنه طرد السكان من أرض بعينها"، ولذلك فهو مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتهجر الَقرْْسِ

جانباً من جرمية دولية. ومن ثم، فليس هذا املفهوم يف حد ذاته أساساً قانونياً للمقاضاة. ومع ذلك، قد يصبح جانباً من أفعال ترقى إىل مستوى الجرمية ضد اإلنسانية أو لإلبادة الجامعية. انظر 

آندرو بيل-فيالكوف، "تاريخ وجيز للتطهر العرقي"، دورية فورين أفرز العدد 72/3 )1993(؛ تاماس فنس آداين، "طمس الفارق بني التطهر العرقي واإلبادة الجامعية"، يف مفهوم اإلبادة الجامعية 

يف القانون الجنايئ الدويل: املستجدات يف ما بعد، ليمِكن، وماركو أوديلو، وبيوتر لوبينسيك، محرِّرون )نيويورك، روتليدج، ٢٠٢٠(. 

34  يتأىت ذلك من املادة ٨٨ من نظام روما األسايس ومبادئ التكامل. ميكن للدول غر األطراف يف نظام روما األسايس أن تدرج األحكام ذات الصلة يف ترشيعاتها الوطنية، لكنها ليست 

ملزمة بذلك.

35  املعنى مسطور رسمياً يف املوافقة – املقرتنة أحياناً بتحفظات – عىل االلتزام باملعاهدة ذات الصلة. ويف حني أن عملية االنضامم تتجاوز نطاق هذا البحث، ميكن االطاّلع عىل كزيد 

www.icrc.org/en/doc/assets/ من التفاصيل العملية عرب مراجع أخرى منها -مثالً- اللجنة الدولية للصليب األحمر، واإلنفاذ الداخيل للقانون اإلنساين الدويل. دليل إرشادي )٢٠١٥(. متاح عىل

https://shop.icrc.org/download/ عىل  متاح   .٢٠١٦  ،٢٥ الرقم  للربملانيني،  كتيّب  الدويل.  اإلنساين  القانون  األحمر،  للصليب  الدولية  اللجنة  أو   ،files/publications/icrc-002-4028.pdf

 .ebook?sku=1090/002-ebook

36  ميكن مطالعة أمثلة عىل الترشيع الجنايئ الوطني بخصوص التهجر التعسفي يف امللحق ٢. 

ي التي قد ترقى مبارشة إىل جرائم دولية. 37  األعامل األخرى التي ترقى إىل مستوى الجرائم الدولية قد تسفر عن الترشيد، لكن الرتكيز هنا منصب عىل أفعال التهجر الَقرْْسِ

38  الستجالء إدراج الجرائم الدولية يف القانون املحيل، يرجى االطاّلع عىل الصفحتني ٣١ و٣٢ من مرجع اللجنة الدولية للصليب األحمر )٢٠١٥(، املرجع املذكور. 

39  انظر آندرو-غوزمن )٢٠١٢(، املرجع املذكور.

40  ملزيد من املعلومات عن املحكمة الجنائية الدولية، يرجى الرجوع إىل البند ٤-١ من هذا البحث.

41  املقصود فعل من األفعال املنصوص عليها يف املادة ٧)١( من نظام روما األسايس.

42  جرمية ضد اإلنسانية، قد ترقى ملستوى "االضطهاد" حال ثبوت مبارشة الفعل عىل أسس متييزية. ملطالعة مناقشات إضافية بشأن املتطلبات امللموسة والتعاريف املحددة املقررة يف 

القانون الدويل، أي يف املعاهدات ويف القانون العريف؛ يرجى مطالعة غويدو أكوفيفيا، التهجر الَقرْْسِي والجرائم الدولية. سلسلة البحوث القانونية وبحوث سياسات الحامية لدى املفوضية السامية 

لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، شعبة الحامية الدولية )٢٠١١(. متاح عىل www.unhcr.org/4e0344b344.pdf؛ جاك )٢٠١٢ب(، املرجع املذكور؛ كانتور )٢٠١٣أ( املرجع املذكور؛ كانتور )٢٠١٨(، 

املرجع املذكور؛ كولفني وأوركارد )٢٠٢١(، املرجع املذكور. 

43  انظر املادة ٦)هـ( من نظام روما األسايس.

44  كام يتضح من الجدول ٢، ينص قانون الجنايات الكولومبي عىل تعريف موسع للجرائم الدولية، فيام يقدم قانون الجنايات لهندوراس تعريفاً أكرث تحديداً. من امللفت أن املصطلح 

املعتاد، "نقل"، استُبِدل مبصطلح "التهجر الَقرْْسِي" يف املادة ١٥٩ من قانون الجنايات الكولومبي.

45  ترجمة املؤلف. الطاّلع عىل اإلصدار اإلسباين األصيل، انظر امللحق ٢.

46  للتعرف بتفصيل أوىف عىل إدراج الجرائم الدولية يف القانون املحيل، انظر الصفحتني ٣١ و٣٢ من دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر ٠٢٠١٥(، املرجع املذكور.

47  ملزيد من التفاصيل عن املخالفات الجنائية يف كينيا والنيجر، انظر امللحق ٢.

48  ملعلومات أخرى عن مسألة عقوبة اإلعدام يف حد ذاتها، انظر دراسة "عقوبة اإلعدام" لفرانسوا بوتشيه-سولنييه، يف الدليل العميل إىل القانون الدويل، الطبعة الثالثة. )٢٠١٣(. متاح 

./https://guide-humanitarian-law.org/content/article/3/death-penalty عىل

49  انظر أمثلة كولومبيا وهندوراس املعروضة آنفاً.

50  انظر عىل سبيل املثال مركز بحوث القانون والسياسات، اإلرشادات العامة للقانون الجنايئ الدويل: تنفيذ نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية، شبكة مصفوفة القضايا 

)٢٠١٧(؛ أو اللجنة الدولية للصليب األحمر )٢٠١٥(، املرجع املذكور.

51  هذا الفارق مستند إىل اإللهام األسايس من النظام القانوين الوطني وتاريخه – سواء القانون العريف اإلنجليزي أو القانون املدين الروماين.

https://ihl-databases. 52  ميكن االطاّلع عىل أمثلة أخرى يف دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر، التنفيذ الوطني لقاعدة بيانات القانون اإلنساين الدويل )بدون تاريخ(. متاح عىل

icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/vwLawsByCountry.xsp )تاريخ االطاّلع متوز/يوليو ٢٠٢١(. التحليل املنهجي لكل الوثائق وأحكامها ذات الصلة بشأن التهجر التعسفي هو مطلب خارج 

عن نطاق هذا البحث.

41

https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-4028.pdf
https://shop.icrc.org/download/ebook?sku=1090/002-ebook
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https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/vwLawsByCountry.xsp
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/vwLawsByCountry.xsp


https://www.globalprotectioncluster.org/ 53  بناًء عىل تقييم املؤلف لقاعدة البيانات العاملية للمجموعة العاملية للحامية بشأن قوانني التهجر الداخيل وسياساته، متاح عىل

global-database-on-idp-laws-and-policies/ )تاريخ االطاّلع آب/أغسطس ٢٠٢١(. 

54  املرجع السابق.

55  لالطاّلع عىل مناقشة أخرى عن االختيار بني الوثيقة املستقلة أو تعديلها، يرجى الرجوع إىل دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر )٢٠١٥(، املرجع املذكور.

56  انظر الفصل الثاين )املادة ١٦٤ عن اإلبادة الجامعية واملادة ١٦٥ عن الجرائم ضد اإلنسانية( والفصل الثالث عن جرائم الحرب )املواد ١٧٣-١٧٥(.

57  انظر القانون رقم ٠٢٣/١٥ املؤرخ ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٥ "وتعديالته مبوجب املرسوم رقم ٠٢٤-٢٠٠٢ يف ١٨ ترشين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢ بشأن قانون العقوبات العسكري".

58  انظر القانون رقم ٠٢٢/١٥ املؤرخ ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٥ "وتعديالته مبوجب املرسوم املؤرخ ٣٠ كانون الثاين/يناير ١٩٤٠ بشأن قانون العقوبات"؛ إذ يشمل ما ييل: "الباب 

التاسع: الجرائم ضد السلم اإلنساين وأمن اإلنسان".

59  هذا ممكن حال إخفاق العدالة الجنائية ولو جزئياً ضمن نطاق اختصاص الحكومات دون الوطنية. 

60  انظر القانون املعدل رقم ٢٠٠٣-٢٥ املؤرخ ١٣ حزيران/يونيو ٢٠٠٣.

61  انظر القانون املعني بحامية ومساعدة النازحني داخلياً )٢٠١٨(.

62  ملزيد من التفاصيل حول الخصائص امللموسة لتلك الجرائم، يرجى الرجوع إىل القسم ذي الصلة من امللحق.

63  ملزيد من املعلومات عن األبعاد القانونية والسياسية لقضية حربي، انظر عىل سبيل املثال ماندياي نيانغ، "اإلطار القانوين السنغايل ملالحقة الجرائم الدولية قضائياً"، دورية العدالة 

الجنائية، املجلّد ٧، العدد ٧ )ترشين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٩(؛ جولني سرويس، "مسألة حسني حربي. العدالة االنتقالية الدولية"، دورية موفمون، املجلّد ١، العدد ٥٣ )٢٠٠٨(؛ فالنتينا سبيغا، "عدم 

رجعية القانون الجنايئ. فصل جديد يف حكاية حسني حربي"، دورية العدالة الجنائية الدولية، املجلّد ٩، العدد ١ )آذار/مارس ٢٠١١(.

ي يف كولومبيا من ١٩٨٨ إىل اليوم"، ٢١ شباط/فرباير ٢٠٢٠. متاح  64  ملعلومات أخرى عن مشاريع القوانني تلك انظر عىل سبيل املثال: املجلس التحريري، "الرْسد التاريخي لالختفاء الَقرْْسِ

عىل https://consejoderedaccion.org/formacion/recuento-historico-de-la-desaparicion-forzada-en-colombia-desde-1988-hasta-la-actualidad )تاريخ االطالع: متوز/يليو 

. )٢٠٢١

.)See Colombia, Ponencia para Primer Debate al Proyecto de Ley Número 20 de 1998 Senado, Gaceta del Congreso, No. 185 )17 September 1998  65

نيسان/أبريل ٢٠١٥. ملزيد من  أكيونو،  السيايس )١٩٩٨-٢٠٠٠("، أطروحة، جامعة سانتو توماس دو  العقوبات والسيناريو  قانون  فانيسا رودريغيز سانابريا، "إصالح  انظر -مثاًل-   66

التفاصيل حول تحقُّق رشوط التهجر الَقرْْسِي يف كولومبيا، انظر دراسة أليخاندرو أبونتي كاردونا، "التهجر الَقرْْسِي بوصفها جرمية دولية: متطلبات جديدة لتكوين العقيدة الجنائية القانونية"، 

الجامعة، العدد ١٢٥ )٢٠١٢(.

67  كينيا ما زالت -حتى وقت الكتابة- دولة طرفا يف نظام روما األسايس.

68  ملعلومات أخرى انظر روجر دويث، العدالة االنتقالية والتهجر، املركز الدويل للعدالة االنتقالية. مرشوع بروكينغز-إل إس إي بشأن التهجر الداخيل )مطبعة جامعة كولومبيا، ٢٠١٢(.

69  ملزيد من التفاصيل حول اعتبارات املصلحة العامة، انظر عىل سبيل املثال دراسة هوارد فارين وشينايل دي سيلفا وألكساندرا رايل، "إرشاد ممثيل االدعاء وحاميتهم: استعراض مقاَرن 

للسياسات الحاملة لقرارات املقاضاة"، تقرير بحوث املركز الدويل للعدالة االنتقالية )١٥ من ترشين األول/أكتوبر ٢٠١٩(.

70  ميكن أن يتبع هذه املرحلة مرحلة أخرى يف درجة االستئناف. يضاف إىل ذلك أيضاً أن اإلدانة يعقبها إنفاذ قرار الُحكم وأية تعويضات مرتتبة عن ذلك. لكن هذا املطلب خارج عن 

نطاق هذا البحث.

 See Luis Orlando Toro Garzón and Mónica María Bustamante Rúa, ”La investigación y la prueba de contexto como elementos de política  71  71

.)criminal para la persecución del crimen organizado”, Revista Criminalidad, vol. 62, No. 1 )2020

72 انظر آندرو-غوزمن )٢٠١٢(، املرجع املذكور.  72

73  انظر مكتب املدعي العام، القرار رقم ٠-٢٥٩٦ لسنة ٢٠١٠، الجريدة الرسمية، الرقم 47.8888 يف ٩ ترشين الثاين/نوفمرب ٢٠١٠ )ترشين الثاين/نوفمرب ٢٠١٠(.

74   النتيجة املنبثقة -عىل الرتتيب- عن قانون السلم والعدالة )٢٠٠٥( وقانون الضحايا واسرتداد األرايض )٢٠١١(.

ي يف كولومبيا.  75  ملزيد من املعلومات يُرجى الرجوع إىل آندرو-غوزمن )٢٠١٢(، يف روجر دويث )املرجع املذكور( وفابيان فرانسوا ميرت-مول، "املقاضاة الجنائية عىل جرمية التهجر الَقرْْسِ

تقرير رصد العملية النهائية 01799-2011" )محامون بال حدود - كندا(.

https://www.icj.org/wp-content/ 76  انظر فريق عمل القمة القضائية األيبرية-األمريكية، نظم برازيليا بشأن ُسبل إتاحة العدالة للفئات القابلة للتأثر العدالة، ٢٠٠٨. متاح عىل

uploads/2018/11/Brasilia-rules-vulnerable-groups.pdf )تاريخ االطاّلع آذار/مارس ٢٠٢٢(. 

77  املفرتض هنا أن مبدأ الرباءة محل احرتام، لذا فإن عبء البيّنة واقع عىل سلطة االدعاء. 

http://kenyalaw.org:8181/exist/kenyalex/actview. 78  وفقاً لقانون العقوبات الكيني، املادة ٢٠٤: "عقوبة جرمية القتل. يُحَكم باإلعدام عىل كل من يُدان بجرمية قتل". متاح عىل

xql?actid=CAP.%2063&term=penal%20code )تاريخ الوصول: متوز/يوليو ٢٠٢١(. غر أن كينيا مل تنّفذ إعداماً منذ عام ١٩٨٧. كام أن املحكمة العليا قضت يف عام ٢٠١٧ بعدم دستورية 

 ./https://www.deathpenaltyproject.org/knowledge/the-death-penalty-in-kenya عقوبة اإلعدام يف القانون. ملعلومات إضافية، يرجى مراجعة

79  انظر قانون النازحني داخلياً، املادة ٦ )١( توفر الحكومة الحامية لكل إنسان من التهجر التعسفي. )٢( التهجر التعسفي عىل النحو املعني يف املبدأ ٦)٢( من املبادئ التوجيهية 

محظور ويشّكل مخالفة يعاقب عليها هذا القانون حسب املقرر يف البند ٢٣.

80  انظر فالنتينا سبيغا، "عدم رجعية القانون الجنايئ. فصل جديد يف حكاية حسني حربي"، دورة العدالة الجنائية الدولية، املجلّد ٩، العدد ١ )آذار/مارس ٢٠١١(.

81  انظر عىل سبيل املثال الدول األطراف يف "اتفاقية عدم رسيان أحكام التقادم عىل جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية"، املعتمدة مبوجب قرار الجمعية العامة املؤرخ ٢٦ ترشين 

الثاين/نوفمرب ١٩٦٨. متاح عىل https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-6&chapter=4&clang=_en )تاريخ االطاّلع متوز/يوليو ٢٠٢١(.

82  عىل سبيل املثال، لتفاصيل أخرى عن السنغال، انظر ماندياي نيانغ )٢٠٠٩(، املرجع املذكور، وفالنتينا سبيغا )٢٠١١(، املرجع املذكور. لتفاصيل أخرى عن كولومبيا، انظر أليخاندرو 

أبونتي كاردونا )٢٠١٢(، املرجع املذكور.

 .See for example Andreu-Gúzman )2013(, op. cit  83

84  ملزيد من التفاصيل انظر فابيان فرانسوا ميرت-مول )٢٠١٣(، املرجع املذكور. 

85  انظر القانون رقم ٦٠٠ لسنة ٢٠٠٠ ملا قبل ٢٠٠٥، أو القانون رقم ٩٠٦ لسنة ٢٠٠٤ ملا بعدها.

-١٠ :.For more details, please refer to Federico Andreu Gúzman )2012(, op. cit  86

87  املرجع السابق: ١٢-

88  انظر لُطفاً آندرو-غوزمن )٢٠١٢(، املرجع املذكور؛ وآندرو-غوزمن )٢٠١٣(، املرجع املذكور.
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89  ملعلومات أوىف عن العالقة بني التطور التاريخي آلليات املساءلة الدولية يف ما يتصل بالتهجر التعسفي بوصفه جرمية دولية، انظر غويدر أكوافيفا )٢٠١١(، املرجع الذكور، أو ميالين 

جاك )٢٠١٢ب(، املرجع املذكور، أو كولفني وأوركارد )٢٠٢١(، املرجع املذكور.

90  قد تُحقق حاالت التهجر التعسفي أيضاً أركانها بوصفها "اضطهاداً" )املادة ٧)١()ح(( و"إفعال الإنسانية أخرى" )املادة ٧ )١()ك((.

91  انظر قضية هارون )أمر التوقيف منذ عام ٢٠٠٧، لكنه ما زال طليقاً(، قضية حسني )أمر التوقيف منذ عام ٢٠١٢، لكنه ما زال طليقاً(، قضية البشر )أمر التوقيف الثاين يف عام ٢٠١٠، 

لكنه ما زال طليقاً( وقضية عبد الرحمن )استسلم وتأكدت التهم يف ١ أيار/مايو ٢٠٢١(.

92  انظر قضية يكاتوم وإنغيسونا )افتتاح املحاكمة يف عام ٢٠٢١ أمام الدائرة الخامسة للمحاكامت(.

93  قضية كينياتا )ُسِحبَت التهم يف ٢٠١٥( وقضية روتو وسانغ )انتهت يف ٢٠١٦(. 

 .https://www.icc-cpi.int/drc/ntaganda 94  ملعلومات إضافية، يرجى مراجعة

 .https://internaldisplacement-panel.org/wp-content/uploads/2021/09/HLP-report-WEB.pdf 95  انظر

ي يف جمهورية الكونغو الدميقراطية وأوغندا أمام املحكمة الجنائية الدولية"، الدورية األفريقية للعدالة الجنائية الدولية، العدد  96  انظر -مثاًل- لوك موفيت، "املساءلة عن التهجر الَقرْْسِ

.https://doi.org/10.5553/AJ/2352068X2015002002001 :٢ )٢٠١٥(. متاح عىل

 .https://www.icc-cpi.int/about 97  انظر

98  استناداً إىل التصنيف املبنّي يف كورتني هيلربيخت وسكوت سرتاوس، "من يالحق الجناة؟ تعاون الدول مع املحكمة الجنائية الدولية"، دورية هيومان رايتس كوارتريل، املجلّد ٣٩، 

العدد ١ )شباط/فرباير ٢٠١٧(.

99  للقراءة عن تعاون الجهات الفاعلة األخرى، انظر -مثاًل- توم بويتالر، "خوذ زرقاء وحبال سوداء: التعاون بني بعثات حفظ السالم واملحاكم الخاصة الجنائية الدولية"، دورية سان 

أنتونيز إنرتناشونال ريفيو، املجلّد ١٤، العدد ١ )أيار/ماير ٢٠١٨(.

100  انظر كورتني هيلربيخت وسكوت سرتاوس )٢٠١٧(، املرجع املذكور. 

آب/ االطاّلع  )تاريخ   https://www.icc-cpi.int/about/otp/Pages/otp-policies.aspx عىل  متاح  تاريخ.  بدون  واالسرتاتيجيات"،  "السياسات  الدولية،  الجنائية  املحكمة  انظر    101

أغسطس ٢٠٢١(. 

102  ينص بروتوكول ماالبو عىل إدراج الوالية القضائية الجنائية ضمن عمل املحكمة األفريقية للعدالة وحقوق اإلنسان. ومع ذلك، مل تؤسس بعد محكمة أفريقية للجرائم الدولية. ملزيد 

من املعلومات يرجى الرجوع، عىل سبيل املثال، إىل دراسة منظمة العفو الدولية، "بروتوكول ماالبو: املالبسات القانونية والدولية للمحكمة األفريقية املدمجة واملوسعة – قراءات رسيعة"، ٢ أيار/

ماير ٢٠١٧. متاح عىل https://www.amnesty.org/en/documents/afr01/6137/2017/en/ )تاريخ االطاّلع ترشين األول/أكتوبر ٢٠٢١(. 

103  ملعلومات أخرى حول آليات إنفاذ القانون الجنايئ الدويل، انظر -مثاًل- دراسة ناعومي روهت-أريازا، "أهي مجرّد "فقاعة"؟ وجهات نظر بشأن إنفاذ القانون الجنايئ الدويل بأيدي 

املحاكم الوطنية"، دورية العدالة الجنائية الدولية، املجلّد ١١، العدد ٣ )١ كانون الثاين/يناير ٢٠١٣(.

104  ملزيد من التفاصيل حول هذه املسألة انظر ميالين جاك )٢٠١٢ب(، املرجع املذكور.

105  انظر https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule157. من املصادر األخرى بخصوص الوالية القضائية العاملية: اتفاقية مناهضة التعذيب وغره 

من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، املادة ٥)٣(، ١٠ كانون األول/ديسمرب ١٩٨٤، ١٤٦٥ يف سلسلة معاهدات األمم املتحدة. ٨٥؛ اتفاقية منع جرمية اإلبادة الجامعية 

واملعاقبة عليها، املادة ٦، ٩ كانون األول/ديسمرب ١٩٤٨، ٧٨ يف سلسلة معاهدات األمم املتحدة. ٢٧٧؛ نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية، ١٧ متوز/يوليو ١٩٩٨، ٢١٨٧ يف سلسلة 

معاهدات األمم املتحدة. ٣- يضاف إىل ذلك أنه ووفقاً لتقرير لجنة القانون الدويل يف عام ٢٠١٨، يشر مبدأ التكامل املنصوص عليه يف املواد من ١٧ إىل ٢٠ من نظام روما األسايس للمحكمة 

الجنائية الدولية إىل الخيار املكفول للدول يك متارس الوالية القضائية عىل املستوى املحيل عىل الجرائم الواقعة ضمن والية املحكمة الجنائية الدولية.

ل لقانون العقوبات. 106  انظر القانون رقم ٢٠٠٧-٠٢ لسنة ٢٠٠٧ املعدِّ

ست املحكمة بعد أن أصدرت محكمة العدل الدولية قراراً ينص عىل تقاعس السنغال عن الوفاء بالتزاماتها وفق اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغره من رضوب  107  تأسَّ

https://www.hrw.org/news/2016/05/03/qa-case-hissene-habre- :املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وأمرت السنغال مبقاضاة حربي أو تسليمه. انظر عىل سبيل املثال

extraordinary-african-chambers-senegal )تاريخ االطاّلع ترشين األول/أكتوبر ٢٠٢١(.

108  ملعلومات إضافية، يرجى مراجعة http://www.chambresafricaines.org/ )تاريخ االطاّلع متوز/يوليو ٢٠٢١(.

التمييز  للقضاء عىل جميع أشكال  املتحدة  اتفاقية األمم  املعاهدات )مثل  الشامل، وهيئات  الدويل  اإلنسان -مثل االستعراض  الدولية لحقوق  اآلليات  109  يضاف إىل ذلك أن بعض 

العنرصي( أو لجان حقوق اإلنسان )بخصوص العهد الدويل بشأن الحقوق املدنية والسياسية( من شأنها أن تستفيد من أدوات مختلفة )مثل: التقارير الدورية، أو االلتامسات الفردية، أو التواصل 

بني الدول( يف سبيل دعم تجريم التهجر التعسفي.

110  ترجمة املؤلف من اإلسبانية إىل اإلنجليزية. عىل نحو مامثل، ينص القانون الجنايئ للبوسنة والهرسك عىل أن "يعاقَب الشخص املسؤول أو شاغل املنصب يف مؤسسات البوسنة 

https://www.refworld.org/ :والهرسك الذي يسجن شخصاً آخر خالفاً للقانون أو يديم سجنه أو يقيد حرية حركته بوسيلة أخرى بغرامة أو بالسجن ملدة ال تتجاوز ثالث سنوات". متاح عىل

pdfid/4d2dbb212.pdf، انظر املادة رقم ١٤٧)١((.

 .https://www.legislation.gov.uk/apni/1969/29?view=plain 111  متاح عىل

112  ملزيد من التفاصيل انظر عىل سبيل املثال ألكساندرا هونيوس، "القانون الجنايئ الدويل بوسائل أخرى: الوالية شبه الجنائية ملحاكم حقوق اإلنسان"، الدورية األمريكية للقانون الدويل، 

املجلّد ١٠٧، العدد ١ )كانون الثاين/يناير ٢٠١٣(.

113  ملزيد من املعلومات يرجى الرجوع إىل محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان ووكالة التعاون األملاين، "مراجع الفقه القانوين ملحكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان – رقم ٣: 

األشخاص النازحون" )سان خوسيه، كوستا ريكا، محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان، ٢٠٢٠(.

https://www.corteidh.or.cr/ver_ficha_tecnica. 114  انظر محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان، "البيانات الفنية: مذبحة مابريبان ضد كولومبيا"، بدون تاريخ. متاح عىل

cfm?nId_Ficha=252&lang=en )تاريخ االطاّلع شباط/فرباير ٢٠٢٠(. 

115  انظر املحكمة األفريقية بشأن حقوق اإلنسان والشعوب، اللجنة األفريقية بشأن حقوق اإلنسان والشعوب ضد جمهورية كينيا، القضية رقم 006/2012، الحكم القضايئ، ٢٦ أيار/

مايو ٢٠١٧.

ي"، بحث مرجعي يف الذكرى السنوية السبعني التفاقية  116  ملعلومات إضافية يرجى الرجوع إىل فيل أوركارد، "اآلليات الدولية واإلقليمية واملحلية ملساءلة الدول عن أسباب التهجر الَقرْْسِ

الالجئني لسنة ١٩٥١، )املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، ٢٠٢٠(.

117  ملعلومات إضافية عن العفو، وكذلك عن الجرائم املشمولة به بصفة خاصة )مثال: جرائم الحرب، اإلبادة الجامعية، الجرائم ضد اإلنسانية(، انظر دراسة القانون اإلنساين الدويل العريف 

املتبع لدى اللجنة الدولية للصليب األحمر، القاعدة رقم ١٥٩. 
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118  الوثائق التالية معروضة بالرتتيب الزمني.  118

https:// :119  ألمثلة إضافية عىل الترشيع املعني بتنفيذ القانون اإلنساين الدويل انظر قاعدة بيانات اللجنة الدولية للصليب األحمر: "التنفيذ الوطني للقانون اإلنساين الدويل". الرابط

 ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/vwLawsByCountry.xsp

 Congreso de Colombia, Ley 599 de 2000 ”Por la cual se expide el Código Penal” )24 July 2000(, última modificación por Ley 2098 de 2021 )July  120

 Congreso de Colombia, Ley 589 de 2000 ”Por medio de la cual :ً؛ انظر أيضاhttp://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1663230 :2021(. الرابط

 se tipifica el genocidio, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y la tortura; y se dictan otras disposiciones” )6 July 2000(, última modificación por

 http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1663059 :الرابط .decreto 4218 de 2005

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument. :)121   الكونغرس الكولومبي، القانون رقم ١٤٠٧ لسنة ٢٠١٠ "بشأن إصدار قانون العقوبات العسكري" )٢٠١٠/٨/١٧

 asp?ruta=Leyes/1678866

http:// :122  انظر أيضاً: القانون رقم ٠٢٢/١٥ الصادر يف ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٥ املعدل واملتمم مبوجب املرسوم الصادر يف ٣٠ كانون الثاين/يناير ١٩٤٠ بشأن قانون العقوبات

 www.leganet.cd/Legislation/DroitPenal/Loi.15.022.31.12.2015.html

Congreso Nacional de Honduras, Decreto N°130-2017 )31 January 2019(, última modificación por Decreto N°46-2020 )May 2020(: https://www.tsc.  123

 gob.hn/biblioteca/index.php/codigos/830-codigo-penal-2019

124  انظر أيضاً قانون اتفاقيات جنيف لسنة ١٩٦٨، املادتان ٤٩ و١٤٧.

http://kenyalaw.org:8181/exist/kenyalex/actview.xql?actid=No.%2016%20of%202008 :125  انظر

http://kenyalaw.org:8181/exist/kenyalex/actview. :126  وفقاً لقانون العقوبات الكيني، املادة ٢٠٤: عقوبة جرمية القتل. يُعاقَب كل من أُدين بجرمية قتل بعقوبة اإلعدام. الرابط

xql?actid=CAP.%2063&term=penal%20code. غر أن كينيا مل تنّفذ إعداماً منذ عام ١٩٨٧. كام أن املحكمة العليا قضت يف عام ٢٠١٧ بعدم دستورية عقوبة اإلعدام يف القانون. ملعلومات 

 /https://www.deathpenaltyproject.org/knowledge/the-death-penalty-in-kenya :إضافية، يرجى مراجعة

 http://kenyalaw.org:8181/exist/kenyalex/actview.xql?actid=No.%2056%20of%202012 :127  انظر

128  انظر: قانون التهجر الداخيل، املادة ٦- )١( تحمي الحكومة كل إنسان من التهجر التعسفي. )٢( التهجر التعسفي عىل النحو املعني يف املبدأ ٦)٢( من املبادئ التوجيهية محظور 

ويشّكل مخالفة يعاقب عليها هذا القانون حسب املقرر يف البند ٢٣.

http://www.cobaes.edu.mx/wp-content/ الرابط:   .)México, Estado de Sinaloa, Código Penal, Decreto N°539 )última reforma el 16 de abril de 2021  129

https://www. :؛ انظر أيضاً: املكسيك، والية سينالوا، املرسوم رقم ٤٨١ )٢١ آب/أغسطس ٢٠٢٠(. الرابطuploads/2021/04/Código-Penal-para-el-Estado-de-Sinaloa-2021-04-20.pdf

 globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/decreto_481.pdf

  130

http://congresogro.gob.mx/legislacion/codigos/ARCHI/CODIGO-PENAL-PARA-EL-ESTADO-LIBRE-Y- الرابط:  ٢٠٢١؛  أيلول/سبتمرب   ٣ يف  الصادر   ٨٤٣ رقم  املرسوم   

SOBERANO-DE-GUERRERO-499-2021-09-21.pdf

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/ :131  القانون رقم 010-2003 الصادر يف ١١ آذار/مارس ٢٠٠٣ بشأن قانون القضاء العسكري

 OpenAttachment/applic/ihl/ihl-nat.nsf/A77CAE9E7BFCFEC9C125708400334EDB/TEXT/Niger%20-%20Code%20of%20Military%20Justice%2C%202003.pdf

https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/niger/document/niger-loi-relative-%C3%A0-la-protection-et-%C3%A0-lassistance-aux- انظر:    132

 personnes

 /https://www.officialgazette.gov.ph/2009/12/11/republic-act-no-9851  133

134  انظر أيضاً قانون اتفاقيات جنيف لسنة ١٩٦٤، املادتان ٤٩ و١٤٧.

 https://www.parliament.go.ug/cmis/views/79349d94-0912-45c3-b7d1-60dec4b6cd96%253B1.0 :)25/06/2010( 135  أوغندا، قانون املحكمة الدولية
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https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/vwLawsByCountry.xsp
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/vwLawsByCountry.xsp
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1663230
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1663059
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1678866
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1678866
http://www.leganet.cd/Legislation/DroitPenal/Loi.15.022.31.12.2015.html
http://www.leganet.cd/Legislation/DroitPenal/Loi.15.022.31.12.2015.html
https://www.tsc.gob.hn/biblioteca/index.php/codigos/830-codigo-penal-2019
https://www.tsc.gob.hn/biblioteca/index.php/codigos/830-codigo-penal-2019
http://kenyalaw.org:8181/exist/kenyalex/actview.xql?actid=No. 16 of 2008
http://kenyalaw.org:8181/exist/kenyalex/actview.xql?actid=CAP. 63&term=penal code
http://kenyalaw.org:8181/exist/kenyalex/actview.xql?actid=CAP. 63&term=penal code
https://www.deathpenaltyproject.org/knowledge/the-death-penalty-in-kenya/
https://www.deathpenaltyproject.org/knowledge/the-death-penalty-in-kenya/
http://kenyalaw.org:8181/exist/kenyalex/actview.xql?actid=No. 56 of 2012
http://www.cobaes.edu.mx/wp-content/uploads/2021/04/C%C3%B3digo-Penal-para-el-Estado-de-Sinaloa-2021-04-20.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/decreto_481.pdf
http://www.cobaes.edu.mx/wp-content/uploads/2021/04/C%C3%B3digo-Penal-para-el-Estado-de-Sinaloa-2021-04-20.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/decreto_481.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/applic/ihl/ihl-nat.nsf/A77CAE9E7BFCFEC9C125708400334EDB/TEXT/Niger - Code of Military Justice%2C 2003.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/applic/ihl/ihl-nat.nsf/A77CAE9E7BFCFEC9C125708400334EDB/TEXT/Niger - Code of Military Justice%2C 2003.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/niger/document/niger-loi-relative-%C3%A0-la-protection-et-%C3%A0-lassistance-aux-personnes
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/niger/document/niger-loi-relative-%C3%A0-la-protection-et-%C3%A0-lassistance-aux-personnes
https://www.officialgazette.gov.ph/2009/12/11/republic-act-no-9851/
https://www.officialgazette.gov.ph/2009/12/11/republic-act-no-9851/
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