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   مقدمة  -أوالً   
تقرير هولندا بشأن ما اختذته من تدابري لتفعيل أحكام االتفاقية الدولية           لي  يقدم فيما ي    -١

 ١ للفقرة   وفقاً) املشار إليها فيما يلي باالتفاقية    (حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري       
  . من االتفاقية٢٩من املادة 

التقـارير،   للمبادئ التوجيهية املتعلقة بشكل وحمتـوى        ُصمم التقرير وصيغَ وفقاً   و  -٢
  .  من االتفاقية٢٩مبوجب املادة 

               واعتمـد جملـس النـواب     . ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٩وقعت هولندا االتفاقية يف     و  -٣
 / تشرين األول٧ يف ،فيما بعد مشروع املوافقة على االتفاقية، دون مناقشته أو التصويت عليه

 تـشرين   ٢دون مناقـشة يف      العام و  باالتفاق جملس الشيوخ املشروع     وأقر. ٢٠١٠أكتوبر  
، ودخلـت   ٢٠١١مارس  / آذار ٢٣وصدقت هولندا على االتفاقية يف      . ٢٠١٠نوفمرب  /الثاين

 ١٧٣وُترمجت إىل اللغة اهلولندية وُنشرت يف العدد        . ٢٠١١أبريل  / نيسان ٢٢حيز النفاذ يف    
  . ٢٠٠٨من جمموعة املعاهدات اهلولندية لعام 

وإذا حرمت الدولة أشخاصاً من . اء قسري على يد الدولةوال حيدث يف هولندا اختف     -٤
 .ا احلرمان لضمانات إجرائيـة    حريتهم فإهنا تستند يف ذلك إىل القانون اهلولندي وُيخضع هذ         

  .وُتقيِّم احملاكم املستقلة مشروعية احلرمان من احلرية
األراضـي  ومع ذلك، قد تواجه هولندا حاالت اختفاء قسري عنـدما يوجـد يف                -٥
  .به يف أنه ارتكب جرمية االختفاء القسري خارج األراضي اهلولنديةتشخص يشهلولندية ا
وملّا كانت االتفاقية تنص على أن االختفاء القسري يعترب جرمية مبوجـب القـانون                -٦

  .  مكافحة هذه املمارسةاجلنائي، فإهنا تساعد على
 ومكافحة االختفاء القسري ومحايـة      وتتضمن االتفاقية جمموعة من التدابري الرامية إىل منع         -٧

  .كما أنشأت االتفاقية جلنة معنية حباالت االختفاء القسري لإلشراف على تنفيذها .الضحايا

   اإلطار القانوين العام   -ثانياً  

  حكام ذات الصلة من القانون اجلنائي اهلولندياأل  -ألف  

  اجلرمية مبوجب قانون اجلرائم الدولية  -١  
                .االتفاقيـة إدخـال تغـيريات خمتلفـة علـى القـانون اهلولنـدي             رافق اعتماد     -٨

               عترب االختفاء القـسري جرميـة ضـد اإلنـسانية،          ي ذي، ال احلكم القائم فإضافة إىل تعديل    
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لقـانون اجلنـائي    جرماً مستقالً مبوجـب ا    فإن القانون أصبح اآلن يعترب االختفاء القسري        
  . اهلولندي

 اجلرائم الدولية ألسباب    جرماً مستقالً مبوجب قانون   تقرر اعتبار االختفاء القسري     و  -٩
  :خمتلفة

جرمية من  ك) ٤املادة  ( قانون اجلرائم الدولية     إن االختفاء القسري مدرج بالفعل يف      •
يستند احلكم الذي جيعلـه     أن  ومن مث، فقد كان من املنطقي       . اجلرائم ضد اإلنسانية  
   اإلمكان، إىل احلكم القائم؛جرماً مستقالً، قدر 

 اجلرائم الدولية األخرى     وخطورته من حيث طبيعته  يعادل  االختفاء القسري   إن جرم    •
املناسبة إىل أن هذه اجلرائم،     هبذه  وجتدر اإلشارة   . اليت ينظمها قانون اجلرائم الدولية    

  ؛ دولياً االختفاء القسري، ال تستلزم مكوناًجرمعلى غرار 
وهذه املسؤولية منصوص عليها بالفعـل  . مساءلة الرؤساء جنائياً ض  تفراالتفاقية  إن   •

  ؛ قانون اجلرائم الدوليةيف
وتنص أحكام الوالية القضائية . إنشاء والية قضائية خارج اإلقليمتفرض  االتفاقية إن •

  ؛لقانون اجلرائم الدولية على ذلك بالفعل
وهـذا األمـر    .  القـسري  تسييس جرمية االختفاء  تفرض التزاماً بعدم     االتفاقية   نإ •

  . يف قانون اجلرائم الدوليةمنصوص عليه بالفعل أيضاً

  الوالية القضائية اهلولندية على حماكمة اجلرائم الدولية  -٢  
 من قانون اجلرائم الدولية الوالية القضائية هلولندا املختصة مبحاكمـة           ٢تنظم املادة     -١٠

ئم ضد اإلنسانية، وجرائم احلرب، والتعـذيب،       اجلرائم الدولية مثل اإلبادة اجلماعية، واجلرا     
  . واالختفاء القسري

 وطبقـاً .  بشروط معينة  وتنشئ هذه املادة والية قضائية عاملية، وإن كان ذلك رهناً           -١١
تكون ، أو أن يوجد يف هولندا، أو أن  هولندياًهلذه الشروط، يتعني أن يكون املشتبه به مواطناً

  .هولنديارتكبت ضد مواطن قد اجلرمية 
 من االتفاقية، يـتعني     ١١ اللتزام التسليم أو احملاكمة املنصوص عليه يف املادة          ووفقاً  -١٢

حتاكم املتهم بنفسها، أو أن تسلمه إىل دولة        تالحق وأن   على هولندا يف هذه الظروف إما أن        
ية أخرى تكون قد طلبت تسليمه حملاكمته على اجلرائم نفسها، أو أن تسلمه إىل حمكمة جنائ              

ويف هذه احلالة، يتعني الوفاء بكافة شروط التـسليم واإلحالـة           . دولية طلبت تسليمه إليها   
  . املعتادة
وباإلضافة إىل هذه الوالية القضائية العاملية املشروطة، ينشئ قانون اجلرائم الدوليـة              -١٣

            لبية،الشخصية اإلجيابيـة والـس    مبدأي  هبذه اجلرائم، على أساس     فيما يتصل    ،والية قضائية 
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 ويف  .قد ارُتكبت من ِقبل مواطن هولندي أو ضده        هذه اجلرمية    كانتما إذا   أو بعبارة أخرى    
  .احلالة األخرية، ال ينطبق شرط أن يوجد املشتبه به يف هولندا

  عقوبات احلبس والغرامات  -٣  
فـاء  ن االخت  من قانون اجلرائم الدولية على أ      ٤ من املادة    )د(٢تنص الفقرة الفرعية      -١٤

 حرماهنم مـن    أو، أو احتجازهم، أو اختطافهم،       أشخاص القسري لألشخاص يعين اعتقال   
، بإذن، أو دعم، أو موافقة الدولة، أو منظمة سياسية، يعقبها            بأي شكل من األشكال    احلرية

   أو أماكن وجـودهم،    عن مصريهم تقدمي معلومات   رفض االعتراف حبرماهنم من احلرية، أو       
 التمتـع حبمايـة    مـن ، بالتايل،وعدم متكينهمعلى مصريهم أو أماكن وجودهم،     أو التكتم   
  . القانون
أن علـى    من قانون اجلـرائم الدوليـة        ٤من املادة    ١ الفقرة الفرعية    وينص مطلع   -١٥

منهجي أو واسع النطاق    هجوم  كجزء من   ،  لشخصارتكاب عمل يتضمن االختفاء القسري      
 هو جرمية ضد اإلنسانية يعاقـب القـانون عليهـا      ،ينيموجه ضد جمموعة من السكان املدن     

  ، أو بغرامة من الفئة الـسادسة،       عاماً ٣٠بالسجن مدى احلياة، أو بالسجن ملدة ال تزيد عن          
  . أو بكليهما

من قانون اجلرائم الدولية على أن الـشخص  ) أ(٨ من املادة ١وتنص الفقرة الفرعية     -١٦
، أو بغرامة من     عاماً ١٥ يعاقب بالسجن ملدة ال تتجاوز       الذي ُيدان جبرمية االختفاء القسري    

  . الفئة اخلامسة، أو بكليهما
من قانون اجلرائم الدولية أنه جيوز فـرض        ) أ(٨ من املادة    ٢وتضيف الفقرة الفرعية      -١٧

، أو غرامة مـن     السجن مدى احلياة، أو السجن ملدة ال تتجاوز ثالثني عاماً         (عقوبة مشددة   
يف حال ارتكبت جرمية االختفاء القسري يف عدد من الظـروف           ) أو كليهما الفئة السادسة،   

  . الناساخلاصة، أو يف حق بعض الفئات الضعيفة من 
ومن بني األمثلة على ذلك، احلاالت اليت تفضي إىل وفاة الضحية، أو إصابتها إصابة                -١٨

. مجاعيكب بشكل   إذا اقترنت اجلرمية بعنف ارتُ    جسدية خطرية، أو تعرضها لالغتصاب، أو       
  وتتضمن الفئات الضعيفة األشخاص املرضى أو اجلرحى، أو النساء احلوامل، أو القاصـرين،            

  . أو األشخاص ذوي اإلعاقة

   الشكاوىالفصل يف    
 الـشكاوى   الفـصل يف  تتضمن قواعد سياسة دائرة النيابة العامة، السيما إجراءات           -١٩

للفصل يف القضايا اليت ُتقدم فيهـا        ، أحكاماً )دوليةرائم مبوجب قانون اجلرائم ال    اجل(اجلنائية  
على النحو احملدد يف قانون     فيما يتعلق جبرمية دولية     إىل حمكمة حملية، أو إىل الشرطة،       شكوى  
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 ويبت املكتب الوطين لالدعاء العام يف الفصل يف الشكاوى املتعلقـة هبـذه              .اجلرائم الدولية 
  .)١(اجلرائم
. من الضروري تقرير ما إذا كان املشتبه فيه يتمتع باحلصانة         وعندما تقدم الشكوى،      -٢٠

وتتخذ هيئـة النيابـة     .  من قانون اجلرائم الدولية اإلطار القانوين هلذا القرار        ١٦وتتيح املادة   
العامة، عند االقتضاء، القرار النهائي بشأن احلصانة، وذلك بعد التشاور مع وزير الـشؤون              

  . اخلارجية
 استـشراف جنـاح التحقيـق        التالية على تقرير ما إذا كان واقعياً       وتنطوي اخلطوة   -٢١

وينطوي هذا القرار على جوانب تتصل بأمور مـن         . واحملاكمة يف غضون فترة زمنية معقولة     
قبيل قوانني التقادم، واتفاقات املساعدة القانونية املتبادلة، والقدرة على التحقيق واحملاكمة يف            

لدان املعنية، أو احتمال استعداد الشهود وقـدرهتم علـى اإلدالء           ظروف آمنة يف البلد أو الب     
  . بشهاداهتم خالل اإلجراءات اجلنائية اهلولندية

دعي العام   املعمول به يف هولندا، ُيقرر امل      ةالتقديريالسلطة   ملبدأ   وبعد التحقيق، ووفقاً    -٢٢
  .م الحماكمة املشتبه فيه أ

 اثنتني  شكويني املكتب الوطين لالدعاء العام      تلقىومنذ دخول االتفاقية حيز النفاذ،        -٢٣
وقررت دائرة النيابة العامـة بعـد       . من قانون اجلرائم الدولية   ) أ(٨ و ٤على أساس املادتني    

   .التحقيق يف الشكوى األوىل، أهنا ال تستند إىل أي أساس واقعي يسمح مبحاكمة ناجحـة              
  .وال تزال الشكوى الثانية قيد التحقيق

  طة التعزيز واإلبالغأنش  -باء  

  التشاور  -١  
 ترتيبات التنـسيق  يف إطارُتنسَّق التدابري الرامية إىل مكافحة جرمية االختفاء القسري      -٢٤

  .وميكن استعراض النقاط التالية بشأن هذا التنسيق. من أجل مكافحة مجيع اجلرائم الدولية
 فرقة العمـل املعنيـة      يفة   املشاورات بني السلطات املعنية على فترات منتظم       ُتجرى  -٢٥

ميثلها خمتلف اإلدارات داخل الوزارة،     (باجلرائم الدولية، اليت تتألف من وزارة األمن والعدالة         
  . ووزارة الشؤون اخلارجية) ، والدائرة الوطنية للشرطة واهلجرة والتجنيسة العامالنيابةودائرة 
كتب الوطين لالدعـاء العـام يف       لمل التابعويرأس فرقة العمل كبري املدعني العامني         -٢٦

  . روتردام
__________ 

يركز املكتب الوطين لإلدعاء العام على األشكال الدولية للجرائم وعلى تنسيق اجلهود ملكافحة اإلرهـاب،                )١(
وبالتايل، فإنه ُيعىن باجلرائم اخلطرية اليت ال تنحصر يف         . واجلرائم الدولية، وهتريب األشخاص واجلرائم املماثلة     

 .ستئنافالوالية القضائية حملكمة حملية أو حمكمة ا
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 بني الـوزارات    مشاورات يف سياق هولندي أيضاً     أن ُتجرى عند الضرورة،   ميكن  و  -٢٧
  .، واملنظمات غري احلكومية، ومنظمات البحـوث      ةالعامالنيابة  احلكومية، والشرطة، ودائرة    

  . قتضى احلالحسب ميتم التنسيق ومن مث، . ومل ُينشأ أي إطار تنسيق هلذا الغرض

  رسالة اإلبالغ عن اجلرائم الدولية  -٢  
حتدد رسالة اإلبالغ السنوية عن اجلرائم الدولية، املوجهة إىل جملس النواب، عـدد               -٢٨

القضايا املتعلقة باجلرائم الدولية اليت نظر فيها فريق اجلرائم الدولية التابع لوحـدة خـدمات               
  . الشرطة الوطنية خالل السنة املنصرمة

 النهج املتبع على نطاق املنظومة من أجل منع اجلرائم الدولية، والتحقيق وتتناول أيضاً  -٢٩
لـواردة يف   وتتضمن البيانات اإلحصائية ا   . فيها، وحماكمة مرتكبيها داخل هولندا وخارجها     

 واحملاكمات املتعلقة باجلرائم الدولية، مبا يف ذلك االختفاء القـسري           التقرير عدد التحقيقات  
  . شخاصلأل
 هذه البيانات مبلفات اجلرمية الدولية اليت نظر فيها املكتب الوطين لالدعـاء              وتتعلق  -٣٠

، ووحدة خدمات الشرطة الوطنية، وُتركز بشكل خاص على         لدائرة النيابة العامة  العام التابع   
 على  اضاليت أُبدي فيها اعتر   ،  )الواردة من دائرة اهلجرة والتجنيس    (امللفات املتعلقة باألجانب    

  . من اتفاقية الالجئني) اوو(١أساس املادة 

  املساعدة والتعاون على الصعيد الدويل  -جيم  

  اجملرمني/تسليم املطلوبني  -١  
جيوز هلولندا تسليم الشخص املشتبه يف ارتكابه جرمية االختفاء القسري إىل دولـة               -٣١

  . ويبعضو أخرى يف االحتاد األورويب، وذلك على أساس أمر اعتقال أور
ومبوجب القانون اهلولندي، يتطلب تسليم األشخاص إىل بلدان خـارج االحتـاد              -٣٢

وقد أبرمت هولندا معاهـدات ثنائيـة أو متعـددة       . األورويب وجود معاهدة يف هذا الصدد     
  . األطراف لتسليم املطلوبني مع عدد كبري من البلدان

تسليم هؤالء  ب، جيوز هلولندا    ومبوجب قانون تسليم املشتبه يف ارتكاهبم جرائم حر         -٣٣
 مع  تسليم املطلوبني لإىل مجيع البلدان األطراف يف االتفاقية، حىت ولو مل ُتربِم هولندا معاهدة             

  .البلد املعين
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  املعلومات املتعلقة بتنفيذ االتفاقية يف هولندا  -اًثالث  

   ١املادة      
يف قانوهنا اخلاص باجلرائم     جرماً مستقالً االختفاء القسري   أن جتعل    هولندا   اختارت  -٣٤

يعاقـب عليهـا    اليت  ضد اإلنسانية   هو يف األصل إحدى اجلرائم      االختفاء القسري   و. الدولية
وإن احلكم الذي ُجعلـت مبوجبـه جرمـاً         ). ن من القانو  ٤مبوجب أحكام املادة    (القانون  

  .مستقالً، يستند، إىل حد كبري، إىل احلكم الساري
 اليت تنص على أن االختفاء القـسري جرميـة يف الفقـرتني             وترد األحكام املنقحة    -٣٥

 اجلرمية املـستقلة اآلن     وتعاجل.  من قانون اجلرائم الدولية    ٤من املادة   ) د(٢و) ط(١الفرعيتني  
  . من قانون اجلرائم الدولية) أ(٨ضمن مادة جديدة 

   ٢املادة      
القسري الوارد يف قانون     تعريف االختفاء    ،تنفيذ االتفاقية واستخدمت هولندا، لدى      -٣٦

                 ويعـرَّف االختفـاء القـسري لألشـخاص يف الفقـرة          .  نطاقه ووسعتاجلرائم الدولية   
              اعتقال أشخاص، أو احتجـازهم،     :  من قانون اجلرائم الدولية أنه     ٤من املادة   ) د(٢الفرعية  

ال، وذلك بـإذن، أو دعـم، أو        أو اختطافهم، أو حرماهنم من احلرية بأي شكل من األشك         
تقـدمي  موافقة الدولة، أو منظمة سياسية، يعقبها رفض االعتراف حبرماهنم من احلريـة، أو              

   ، أو أماكن وجـودهم    التكتم على مصريهم  معلومات عن مصريهم أو أماكن وجودهم، أو        
  .  التمتع حبماية القانونمن، بالتايل، وعدم متكينهم

 لالختفاء القسري يتوافق مـع      تعريفاًيقدم  القانون اهلولندي    وعلى هذا النحو، فإن     -٣٧
  : العناصر التاليةكالً من من االتفاقية، إذ يتضمن ٢أحكام املادة 

  ؛احلرمان من احلرية  )أ(  
وضلوع الدولة أو ممثليها أو أشخاص أو جمموعات أشخاص يتصرفون بإذن    )ب(   

   من الدولة أو بدعم منها أو مبوافقتها؛
ورفض االعتراف حبرمان الشخص من حريته، أو التكتم علـى مـصريه،              )ج(   

    مكان وجوده؛ أو
  .  محاية القانون، من مث،وُيحَرم الشخص املعين  )د(  
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   ٣املادة      
يتعني على الدول األطراف، مبوجب هذه املادة، أن حتقـق يف حـاالت االختفـاء             -٣٨

موافقتها، وأن تقدم املـسؤولني عنـها إىل        القسري املرتكبة دون إذن الدولة، أو دعمها، أو         
 باختاذ إجراءات ضد أشكال احلرمـان   وتلزم أحكام هذه املادة الدول األطراف أيضاً      . العدالة

الـشكوى  الفـصل يف    وتنص إجـراءات    . من احلرية اليت ال تكون الدولة املعنية طرفا فيها        
التحقيق حمددة بشأن   قواعد  على  ) ةاملرتبطة باجلرائم املنصوص عليها يف قانون اجلرائم الدولي       (

ويعترب احلرمان من احلرية الذي ترتكبه أطراف من غري الدولة          . يف حاالت االختفاء القسري   
  . بالفعلفعالً إجرامياً 

  ٥ و٤املادتان      
من اجلرائم ضـد    يعاقب عليها يف هولندا بوصفها      كان االختفاء القسري يف األصل جرمية         -٣٩

وملا دخلت االتفاقية حيز النفاذ، تقرر اعتباره جرميـة         ).  من قانون اجلرائم الدولية    ٤املادة  (اإلنسانية  
  .وقد استندت صياغة أحكام املادة اجلديدة إىل حد كبري إىل األحكام السارية. مستقلة
، والفقـرة   )ط(١ جرمية مبوجب الفقرة الفرعية      كان االختفاء القسري ُيعترب أصالً    و  -٤٠

 أصـبحت   ،تعديل هذا القانون  ونتيجة ل .  من قانون اجلرائم الدولية    ٤دة  امن امل ) د(٢الفرعية  
  . اجلديدة من قانون اجلرائم الدولية)أ(٨ضمن املادة تعاجل اجلرمية املستقلة اآلن 

   ٦املادة      
 ٩وتنظم املادة   . أحكام خمتلفة من القانون اهلولندي    يف  املسؤولية اجلنائية   ويتم تناول     -٤١

أذن  )أ: (ائم الدولية مسؤولية الرئيس، الذي يعاقب بنفس عقوبات اجلـاين، إن هـو            من قانون اجلر  
التدابري الالزمة  تقاعس عمداً عن اختاذ      )ب(ملرؤوس بأن يرتكب جرمية االختفاء القسري؛ أو        عمداً  
  . أن يتخذها يف حال ارتكب أحد مرؤوسيه هذه اجلرمية أو ينوي ارتكاهبامنه املتوقع 
 من قـانون    ١١ من املادة    ٣ إىل   ١حكام الواردة يف الفقرات الفرعية من       وتنظم األ   -٤٢

إذا مت ارتكاب اجلرمية    قانون اهلولندي،   الاجلرائم الدولية مسألة االستثناء من املساءلة، مبوجب        
  :استجابة ألوامر أو تعليمات كما يلي

ون ولو  تظل يف حكم اجلرائم األفعال اليت تعرَّف كجرائم مبوجب هذا القان            -١  
  .رئيسعمالً بأمر  بأحكام قانون صادر عن هيئة تشريعية للدولة، أو ارتكبت عمالً

 عليهـا يف هـذا      اًاملرؤوس الذي يرتكب جرمية منصوص    جنائياً  وال يساءل     -٢  
، عن حسن نية، أن األمر قانوين وأنـه         يعتقد القانون استجابة ألمر رئيس، إذا كان املرؤوس      

  .وساًملَزم بتنفيذه بصفته مرؤ
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بارتكاب جرميـة إبـادة   يكون األمر القاضي  ،  ٢وألغراض الفقرة الفرعية      -٣  
  . خمالفاً صراحةً للقانونإلنسانية، أو اختفاء قسري ضد شخصمجاعية، أو جرمية ضد ا

 من قانون اجلرائم الدولية، ال تستثين االتفاقية من         ١١ من املادة    ٢ للفقرة الفرعية    وخالفاً  -٤٣
         فبناء على أحكام هذه الفقـرة الفرعيـة،       . حاالت االستجابة ألوامر أو تعليمات    ئية  اجلنااملساءلة  

  . قانويناألمر أعطي بشكل إذا كان يعتقد عن حسن نية أن مسؤوالً جنائياً املرؤوس يعترب ال 
 من القانون نفـسه أثـر الفقـرة         ١١ من املادة    ٣ومع ذلك، ُتلغي الفقرة الفرعية        -٤٤
فاألمر بارتكـاب إبـادة     . ية أو جرمية ضد اإلنسان     حال ارتكاب إبادة مجاعية     يف ٢ يةالفرع
لقانون خمالفة واضحة، واالختفاء القسري     يعترب أمراً خمالفاً ل    أو جرمية ضد اإلنسانية،      مجاعية

  . إضافةٌ جديدة إىل هذه الفقرة الفرعية

   ٧املادة      
ل يف حـا   ،)أ(٨ من املـادة     ١فرعية  الالفقرة  ، مبوجب   قانون اجلرائم الدولية  ينص    -٤٥

، مخسة عشر عامـاً ال تتجاوز  على عقوبة تلقائية بالسجن      ارتكاب جرمية االختفاء القسري،   
  .وبغرامة من الفئة اخلامسة

ومبوجب القانون اهلولندي، جيوز للمحكمة أن تأخذ يف اعتبارها ظروفا مشددة عند              -٤٦
) أ(٨ من املـادة  ٢يف الفقرة الفرعية بني ذلك  وي. إصدار حكمها يف قضايا االختفاء القسري     

أربعة ظروف مشددة ميكن أن تفضي إىل فرض        الفقرة  وحتدد أحكام هذه    . من قانون اجلرائم الدولية   
  . ، أو غرامة من الفئة السادسةعقوبة السجن مدى احلياة، أو السجن ملدة تصل إىل ثالثني عاماً

 ١ على حنو ما هي معرفة يف الفقرة الفرعية          ةاليت ترتكب فيها اجلرمي   وهذه الظروف     -٤٧
  : هي التالية) أ(٨من املادة 
، أو إصـابته إصـابة جـسدية        الشخص املعين وفاة  إذا تسببت اجلرمية يف       )أ(  

  ؛خطرية، أو تعرضه لالغتصاب
بعنف ضـد شـخص     باعتداء مجاعي ضد شخص، أو      إذا اقترنت اجلرمية      )ب(  

  جبروح؛مريض أو مصاب 
 مـن ذوي اإلعاقـة،      ، أو شخـصاً   ، أو قاصراً  امرأة حامالً هدفت  إذا است   )ج(  

  ؛ للغاية ضعيفاًاًشخص أو
  .جموعة من األشخاصإذا كانت تتعلق مب  )د(  

    ٨املادة      
 من قانون اجلرائم الدولية على أن اجلرائم املنصوص عليها يف قانون اجلرائم             ١٣تنص املادة     -٤٨

 مـن  ٢وتكفل الفقـرة  .  على االختفاء القسريذا احلكم أيضاًوينطبق ه . الدولية ال تسقط بالتقادم   
  .  من االتفاقية حق ضحايا االختفاء القسري يف سبل االنتصاف الفعلي خالل فترة التقادم٨املادة 



CEDC/NDL/1 

11 GE.13-45857 

القـانون  الف مـا يـرد يف        خب  قانون اجلرائم الدولية على فترة تقادم      إن عدم نص    -٤٩
  . ، يعكس خطورة هذه اجلرميةاهلولندي

  ١٠ و٩املادتان      
، و الفقـرة    ٥من املادة   ) ٢(١ من القانون اجلنائي، والفقرة      ٣ و ٢يف املادتني   حتدد،    -٥٠

بشأن ، الوالية القضائية للدولة اهلولندية       من قانون اجلرائم الدولية    ٢دة  من املا ) ج(١الفرعية  
  .قانون اجلرائم الدوليةاملعرفة به يف جرمية االختفاء القسري على النحو 

 من االتفاقية على الوالية القضائية االختيارية علـى  ٩من املادة   ) ج(١وتنص الفقرة     -٥١
) ب(١عليها الفقرة الفرعيـة  منصوص  قضائية  الوالية  ال ذهوه. شخصية السلبية أساس مبدأ ال  

  .  من قانون اجلرائم الدولية٢من املادة 
والقاضـي  ة على عاتق الدولة      االلتزام الذي يقع عاد    ٩ من املادة    ٢وتتضمن الفقرة     -٥٢

 يف أي إقليم خيضع     موجوداًاجلاين  ثانوي يف احلاالت اليت يكون فيها       بإنشاء اختصاص عاملي    
يف الفقـرة   وهذا االختصاص منشأ    . لواليتها القضائية، ومع ذلك ال تسلّمه إىل دولة أخرى        

  .  من قانون اجلرائم الدولية٢من املادة ) أ(١الفرعية 
اجلرائم املنـصوص   (الشكاوى اجلنائية   بالفصل يف   قواعد اخلاصة املعروفة    وتنطبق ال   -٥٣

  .ضحايا هذه اجلرائممعاملة على اجلرائم الدولية وعلى ) عليها يف قانون اجلرائم الدولية

   ١١املادة      
ولندا كانت هل وهذا يعين أنه إذا     .  من االتفاقية على مبدأ التسليم أو احملاكمة       ١١تنص املادة     -٥٤
إىل دولة أخرى، ينبغي على املدعي العـام        اجلاين املزعوم    ملا يرد أعاله، ومل تسلم       قضائية وفقاً الية  و

  .وُتحترم احلقوق اإلجرائية األساسية للمشتبه فيه يف هذا الصدد. التحقيق يف األمر بغرض حماكمته

   ١٢املادة      
ومـع  .  اإلجراءات اجلنائية يف هولنـدا     حيكم قانونَ اجلرائم الدولية القانونُ اجلنائي وقانونُ        -٥٥

ذلك، جتدر اإلشارة إىل أنه عندما ختتلف أحكام قانون اجلرائم الدولية عن األحكام العامة للقـانون                
  . من القانون اجلنائي٩١اجلنائي، تكون األسبقية للقانون األول، وذلك بناء على املادة 

الدعاء العام يف روتردام سلطةً مسؤولةً      ل الوطين كتَباملوعيَّنت هيئة املدعني العامني       -٥٦
عن النظر يف الشكاوى املتعلقة باجلرائم الواردة يف قانون اجلرائم الدوليـة، وعـن مباشـرة                

شكوى ذات صلة بإحدى اجلـرائم      وإذا أودعت   . املالحقات القضائية أمام احملكمة املختصة    
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ور إىل املكتب الوطين لالدعاء العام املعنية لدى مكتب ادعاء عام آخر، فينبغي إحالتها على الف
  .من أجل النظر فيها

 من قانون اإلجراءات اجلنائية، ميكن ألي شخص على علـم           ١٦١ومبوجب املادة     -٥٧
ويف مقابـل   . وال يقتصر هذا احلق على الـضحية      . بارتكاب جرمية أن يقدم شكوى جنائية     

 ٥ بأحكام الفقرة    عمالًيل  من هذا القب   شكاوىاستالم أية   ضباط التحقيق   من واجب   ذلك،  
وينطبق هذا اإلجراء أيـضا علـى اجلـرائم         .  من قانون اإلجراءات اجلنائية    ١٦٣ من املادة 

وبعد ذلك، َينظر مدع عام تابع للمكتب الـوطين         . املنصوص عليها يف قانون اجلرائم الدولية     
ملالحقة املشتبه  للمدعني العامني يف الشكوى، ويقرر ما إذا كان ينبغي اختاذ خطوات إضافية             

  .فيه أو جان حمتمل
وبعد النظر يف الشكوى، يقرر املدعي العام للمكتب الوطين لالدعاء العام ما إذا كان   -٥٨

  .ينبغي التحقيق يف القضية وإجراء حماكمة بشأهنا

    ١٣املادة      
ـ           ١٢تنص املادة     -٥٩ ة  من قانون اجلرائم الدولية على االلتزام القاضي بعدم اعتبار جرمي

  .االختفاء القسري جرمية سياسية ألغراض التسليم 
وبناء على هذه املادة، ال تعترب اجلرائم الواردة يف قانون اجلرائم الدولية جرائَم ذات طبيعـة                  -٦٠

  .سياسية ألغراض قانون تسليم املطلوبني، أو قانون تسليم املشتبه يف ارتكاهبم جرائم حرب
لتسليم املطلوبني يف حـال  كأساس قانوين  االتفاقية  استخدام  من إمكانية   واستفادت هولندا     -٦١

  ).من قانون تسليم املطلوبني) أ(٥١إضافة إىل املادة (مل تربم معاهدة تسليم مع دول أخرى 
 من قـانون    ٢املادة  (وملا كانت هولندا ترفض تسليم املطلوبني إال مبوجب معاهدة            -٦٢

  . من االتفاقية ال تنطبق عليها١٣املادة  من ٥رة ، فإن أحكام الفق)تسليم اجملرمني
خاصة معاهدة  إذا مل تكن هناك     ولندا،  جيوز هل ،  ١٣ من املادة    ٦وفيما يتعلق بالفقرة      -٦٣

أسـباب  برفضها طلب التـسليم     منطبقة على طلب تسليم، أن تتذرع يف        لتسليم املطلوبني   
وروبيـة املتعلقـة بتـسليم       األ ، واالتفاقية بتسليم املطلوبني الرفض الواردة يف قانوهنا اخلاص      

جمموعـة املعاهـدات     (١٩٥٧ديـسمرب   / كـانون األول   ١٣املوقعة يف باريس يف      اجملرمني
  ). املطلوبنيمن قانون تسليم ) أ(٥١ من املادة ٣ر الفقرة الفرعية انظ(، )٩-١٩٦٥ اهلولندية

    ١٤املادة      
وميكن الرجوع إىل األحكام    . ال تتطلب هذه املادة تعديالت على القانون اهلولندي         -٦٤
اليت ) من قانون اإلجراءات اجلنائية   ) س(٥٥٢واملادة  ) ن(٥٥٢واملادة   )م(٥٥٢املادة  (الية  الت
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متثل القواعد القانونية اليت تستند إليها هولندا يف احلاالت اليت تشترط فيها وجـود معاهـدة                
  . لالستجابة لطلبات املساعدة القانونية املتبادلة

    ١٥املادة      
 وتوفري املساعدة املتبادلة ملـساعدة ضـحايا        هولندا االلتزام القاضي بالتعاون   تطبِّق    -٦٥

االختفاء القسري، والبحث عن األشخاص املختفني، وحتديد أماكن وجودهم وحتريرهم، ويف 
ومبقدور معهد الطب الشرعي    . حال وفاهتم، إخراج جثتهم، وحتديد هويتهم، وإعادة رفاهتم       

  .ن يضطلع بدور يف هذا الصددهبولندا أ

    ١٦املادة      
أن هذا االلتزام تـنص عليـه        وضع أحكام قانونية إضافية، إذ       ١٦ال تتطلب املادة      -٦٦
 من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، اليت حتظر التعذيب واملعاملـة أو العقوبـة              ٣ املادة

  . القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
 من االتفاقية املتعلقة مبركز الالجـئني       ٣٣ واملادة   ١٦أوجه شبه بني املادة      ومثة أيضاً   -٦٧

اليت ) ١٣١-١٩٥١جمموعة املعاهدات اهلولندية     (١٩٥١يوليه  / متوز ٢٨املوقعة يف جنيف يف     
          ،٣٣املـادة   ولكن ينبغي متييزها عنها، إذ إهنا، خبالف        يرد فيها مبدأ عدم اإلعادة القسرية،       

          مبسألة ما إذا كانت حياة أو حرية الشخص املعين ستتعرض للخطر بـسبب عرقـه،           ال ُتعىن   
  .أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إىل فئة اجتماعية معينة، أو بسبب رأيه السياسي

   ٢٣ إىل ١٧املواد من     
 من القواعد الرامية إىل ضـمان شـرعية          كبرياً عدداً ٢٣ إىل   ١٧تتضمن املواد من      -٦٨

  . واالختفاء القسريز ومنع االحتجاز غري القانويناالحتجا
، على وجوب تطبيـق  اهلولنديوقانون السجون  اهلولندية  وتنص اإلجراءات اجلنائية      -٦٩

" االختفاء"ومثة ضمانة هامة حلماية األشخاص من       . أحكام القانون اجلنائي وفقا هلذه القواعد     
 الذي يوجـب جتميـع      ١٧ من املادة    ٣ الفقرة   احلكم الوارد يف  تتمثل يف   يف نظام السجون    

سجالت رمسية واالحتفاظ ببيانات األشخاص الذين حرموا مـن حريتـهم واألشـخاص             
  . وحتتفظ وكالة مؤسسات السجون بنسخ إلكترونية هلذه البيانات. احملتجزين
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    ٢٤املادة      
يا يف قـانون    وينظم وضع الضحا  .  وضع أحكام قانونية إضافية    ٢٤ال تتطلب املادة      -٧٠

اإلجراءات اجلنائية والتوجيه اخلاص بدعم الضحايا، اللذين حيددان السياسة اليت وضعها جملس 
  .االدعاء العام من أجل دائرة االدعاء العام والشرطة

ي شـخص علـم   أنه جيوز أل من قانون اإلجراءات اجلنائية على    ١٦١وتنص املادة     -٧١
ويف مقابل ذلك،   .  يقتصر هذا احلق على الضحية     وال. بارتكاب جرمية تقدمي شكوى جنائية    

 مـن  ٥ ألحكام الفقـرة    وفقاًمن هذا القبيل    شكاوى  استالم أية   ضباط التحقيق   من واجب   
 على اجلرائم املنـصوص     وينطبق هذا اإلجراء أيضاً   .  من قانون اإلجراءات اجلنائية    ١٦٣املادة  

  .عليها يف قانون اجلرائم الدولية
ة اهلولندية يف جمال رعاية الضحايا على ثالثة حقوق أساسية هـي            و ترتكز السياس    -٧٢

، واحلق يف احلصول على املعلومات      معاملة شخصية احلق يف املعاملة بلطف، وعند االقتضاء،       
وكيفيـة   ،احلصول على تعـويض إمكانية  ، و املشتبه فيه ذات الصلة بسري اإلجراءات يف حق       

  .ويض يف سياق اإلجراءات اجلنائيةمن خطة التعإىل احلد األقصى الستفادة ا

    ٢٥املادة      
انتزاع ( من القانون اجلنائي ٢٧٩االنتزاع غري املشروع لألطفال جرمية مبوجب املادة        -٧٣

 من القـانون  ٢٨٠، واملادة )األطفال من وصاية الشخص الذي ميلك السلطة القانونية عليهم 
حرمان الشخص  ( من القانون اجلنائي     ٢٨٢واملادة  ) التكتم على مكان وجود قاصر    (اجلنائي  

  ). من احلرية عمداً
وتنص أحكام قانون التبين اهلولندي على وجوب أخذ املصاحل اخلاصة لألطفال الذين         -٧٤

  .وقعوا ضحية لالختفاء القسري بعني االعتبار

        


