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 املرفق الثان 
 اجلرائم ضد اإلنسانية 

)السيد شون د. مرييف( 

 مقدمة  -ألف

أساساااية، القاااانون الااادويل ثااا ث جااارائم  ميااادان وهااار    -1
. (1الاإلسدة اجلماعياة، واجلارائم ضاد اإلنساانية، و هت  جرائم احلاربو 

قاد أصابحت مجيعهاا حما   الختحاا  اجلارائم الاث ث   نأحي   و 
 فااا نحااا  اآلن، رئيساااية الااايت مت إنشااااؤها حملاااا م اجلنائياااة الدولياااة الا

ااايلتا موضاوع معاهاادة جارةتي فقاط ماان هاذه اجلاارائم الاث ث قاد 
وتعاقااااب عليااااه وأبن الساااالوك تقضاااات أبن متنااااإل الاااادول هااااذا عامليااااة 

تااادوين جااارائم  جااارى. وقاااد ةالغايااالتحقياااق هاااذه بينهاااا  تتعااااون فيماااا
   “جلسايمةاالنتها اا  ا”األحيام اليت تتناول رب عن طريق  احل

1949 اتتاقياااا  جنياااف لعاااام
. (3الاألولاإلضاااا  الربوتو اااول   و  (2ال

اتتاقية مناإل جرةاة اإلسدة   من خ لاإلسدة اجلماعية  تدوين   وجرى
توجااد معاهاادة  . ومااإل ذلاك، ال1948 لعااام واملعاقبااة عليهاا اجلماعياة
ضااااد اإلنسااااانية، علااااى الاااارغم ماااان أن  رائميتعلااااق سجلاااا فيمااااا مناااااورة

ساياق   اادث  مروعةواهرة  يزال يشيل   ارتياب هذه اجلرائم ال
 األزما    مجيإل أ اء العامل.و نزاعا  العديد من ال

فااا ن القتااال اجلمااااعت للمااادنيي الاااذ  علاااى سااابيل املثاااال، و  -2
نظاام يُرتيب   سياق النزاعاا  املسالحة الدولياة يادخل   نعااق 

 اتتاقيااااااااا  جنياااااااافالنتها ااااااااا  اجلساااااااايمة املنحااااااااو  عليااااااااه   ا
نزاعاا  الولين السالوك ذاتاه عنادما يُرتياب   ساياق ،  1949 لعام

تباة تبلاغ ع الايت الالداخلية األحداث  عن   املسلحة الداخلية الفض   
هااذا وقااد تنعبااق علااى . ياادخل   ذلااك النعاااق الناازاع املساال ( ال
املتعلقااة تتاقيااة الايت تاانن عليهااا االاخلاصااة الشااروط القتال اجلماااعت 
__________ 

اختحااا  احمليمااة    ماان   متعاا    جاازءا     رابعااة   جرةااة   تحااب  ماان املتوقااإل أن   (1ال 
  بعاااا    تاااانظم عاااا وة علااااى ذلااااك،  و جرةااااة العاااادوان.    وهاااات   أال   ، اجلنائيااااة الدوليااااة 

التحاااال العنحاااار    التعااااذيب أو   حمااااددة ماااان اجلاااارائم ال   ا  أنواعاااا  اهلامااااة عاهاااادا   امل 
  وبحااورة واسااإل    نعاااق   علااى   ارتياهبااا   عنااد   تشاايل،   قااد   الاايت االختتاااء القساار (   أو 

 ، جرائم ضد اإلنسانية.  نهجة 
اتتاقيااااا  جنيااااف املتعلقااااة امايااااة ضااااحااي احلاااارب  اتتاقيااااة جنيااااف  (2ال 

لتحسي حالة اجلرحى واملرضاى مان أفاراد القاوا  املسالحة   امليادان، واتتاقياة 
ياف لتحسااي حالاة اجلرحااى واملرضااى والنااجي ماان السااتن الغارقاة ماان أفااراد جن

 ،اتتاقيااااة جنياااف بشااااأن معاملاااة أساااارى احلااااربو  ،القاااوا  املساااالحة   البحاااار
 اتتاقية جنيف بشأن محاية األاخا  املدنيي   وقت احلرب.و 

 12الربوتو اااااااااااااول اإلضاااااااااااااا  إىل اتتاقياااااااااااااا  جنياااااااااااااف املعقاااااااااااااودة    (3ال 
واملتعلااااااق امايااااااة ضااااااحااي املنازعااااااا  املساااااالحة الدوليااااااة  1949آب/أغسااااااعس 

 (. 1977 لعامال

تنعبق علياه   أغلاب األحاوال، وهاو  ها الإلسدة اجلماعية، ولينس
لخمااا  احلمااار    مباااوداي. ونتيجاااة ماااا  اااان علياااه احلاااال سلنسااابة ل

توجاد  ، الأعماال وحشاية أخارى قتل مجاعت أويقإل لذلك، عندما  
واجبة التعبيق تتناول التعاون بي الدول عاهدة    أغلب األحيان م

 .(4ال  هذا الحدد
جلاارائم ضااد  س   تتعلااق قيااة عامليااة  اتتا أن عاادم وجااود  باادو  وعليااه، ي  -3

اإلطااار احلااايل للقاااانون  يعااين غياااب ر اان أساساات ماان أر ااان  اإلنسااانية  
اإلنساااااان الااااادويل والقاااااانون اجلناااااائت الااااادويل والقاااااانون الااااادويل حلقاااااوق  

ذا  هبا  فيما يتحال   اإلنسان. ولذلك، سييون هدف جلنة القانون الدويل 
ناااإل  مب   تتعلاااق   اتتاقياااة  الااانن الاااذ  سيحاااب   ماااواد  هاااو صاااياغة    املوضاااوع 

 رائم ضد اإلنسانية(. اتتاقية اجل ال واملعاقبة عليها  اجلرائم ضد اإلنسانية  

 “ اجلرائم ضد اإلنسانية ”ثهور مفهوم  -ابء

املتعلقاة بقاواني   اتتاقياا  الهاا   “ماارتنزارط  ”أاار   -4
 قااااانون اإلنسااااانية”إىل  1899/1907لعااااامت وأعااااراف احلاااارب الربيااااة 

لدى صوغ أايال احلماية الواجبة   “ةليه الضم  العام و]...[ ما
، تواصال إعمااال التياار د ذلااك. وبعاا(5اللألااخا    وقاات احلارب

 ،“اجلارائم ضاد اإلنساانية”حظر   هذه القضااي ونُظر   إميانية 
ارتياب أعمال وحشاية من الرت يز أساسا  على منإل احليوما  مإل  
وقاات احلاارب. ماان دون أن ييااون ذلااك سلضاارورة   هبا، و اااعضااد 

  ناااورمربغ وطو ياااو   أعقااااب  اأنشااائتوأَدَرجااات احمليمتاااان اللتاااان 
 ،ضااامن واليتهماااا “اجلااارائم ضاااد اإلنساااانية”احلااارب العاملياااة الثانياااة 

 ووصتتاها أبهنا

__________ 
يُرتيااب ماان أعمااال   ااا حماادودةتعااا  املعاهاادا  القائمااة جوانااب  قااد (4ال 

  التساااليم أو ا ماااةساللتااازام سحمل املتحااالة املساااائل قضااايةوحشاااية. انظااار، ماااث  ، 
Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium 

v. Senegal), Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 422, at pp. 444-445, 

paras. 53-55 ر ازجارائم ضاد اإلنساانية،  بوقاوع ادعااء وجاودعلى الارغم مان فال 
  نعاق اتتاقية  يدخل ذ الحدد على السلوك ال ذلك  التعاون بي الدول 
من ضاروب املعاملاة أو العقوباة القاساية أو ال إنساانية  وغ همناهضة التعذيب 

 (.فحسبأو املهينة 
تشاااارين  18املتعلقااااة بقااااواني وأعااااراف احلاااارب الربيااااة، الهااااا   اتتاقيااااة (5ال 

 ، الديباجة.1907األول/أ توبر 
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الايت ن األفعاال ال إنساانية وغ هاا ما  هج واإلسدة واالسرتقاق والت  العمد  القتل
االضااعهاد  أعمااال أو ،أثناااء احلاارب قباال أوأ  ساايان ماادنيي،  ضااد تُرتيااب
ماان   جرةااة أل تنتيااذا  دينيااة   حااال وقوعهااا  أو نحااريةع سياسااية أو ألسااباب

أب   ماا يتحالفي  حاال ارتياهباا  تدخل   اختحا  احمليماة أواجلرائم اليت  
قااانون الااداخلت للبلااد لل تشاايل انتها ااا    انااتأ سااواء، جرةااة ماان تلااك اجلاارائم

 .(6ال ذلك  تين فيه أو مل يبترتُ الذ  ا

وحظياااات مبااااادئ القااااانون الاااادويل املعاااارتف هبااااا   النظااااام  -5
ماان  1946 األساساات حمليمااة نااورمربغ إبعااادة التأ يااد عليهااا   عااام

 الايت طلبات أيضاا  مان جلناة القاانون الادويل (7الجانب اجلمعية العاماة
قاماات اللجنااة عندئااذ بدراسااة و هااذه املبااادئ.  “صااوغ” أن تقااوم بااا

، حياااث عرّفااات اجلااارائم 1950 واساااتخ   مباااادئ ناااورمربغ   عاااام
 ضد اإلنسانية أبهنا

الايت وغ هاا مان األفعاال ال إنساانية   هج واإلسدة واالسرتقاق والت  العمد  القتل
سياسااااية  ألسااااباباالضااااعهاد  أعمااااال أو ،ماااادنيي ساااايان  أ  ضااااد تُرتيااااب

 تنتياااذا   عماااالتلاااك األ أو األفعاااال ذههبااا القياااام  حاااال  ،دينياااة أو نحاااريةع أو
 .(8الفيما يتحل قرةة  هذه  أو  حرب جرةة  أ  أو سلسلم خملة  جرةة أل

ودعاات اتتاقيااة عاادم تقااادم جاارائم احلاارب واجلاارائم املرتيبااة  -6
، 1968 اعتمدهتا اجلمعية العامة   عامضد اإلنسانية، وهت اتتاقية  

ضااااد  املرتيبااااةاجلااارائم ”الااادوَل إىل أن جتااااّرم   تشاااريعاهتا الداخليااااة 
الوارد تعريتها   النظام األساست حمليماة ناورمربغ، وأن   “اإلنسانية

. (9التنّحت جانباا  القياود املتعلقاة سلتقاادم الايت متناإل حما ماة مرتيبيهاا
تشاااامل سااااوى أربااااإل مااااواد  ت اتتاقيااااة الوتر ااااز هااااذه االتتاقيااااة، وهاااا

حاااي  موضاااوعية، تر يااازا  ااااديدا  علاااى القياااود املتعلقاااة سلتقاااادم؛ و 
تسااليم ماارتي  هااذه  “إلاتحااة”تاادعو األطااراَف إىل الاااذ خعااوا  

تلااااازم هاااااذه األطاااااراف صاااااراحة  مبمارساااااة واليتهاااااا  اجلااااارائم، ف هناااااا ال
ول املنضمة إىل القضائية على اجلرائم ضد اإلنسانية. ويبلغ عدد الد

 دولة. 54هذه االتتاقية ح  اآلن 

__________ 
لمحاااور  ل   التاااابعي جمرمااات احلااارب     باااار مبحا ماااة ومعاقباااة    املتعلاااق تااااق  االت  (6ال 

  ادة ، املاااا1945العساااايرية الدوليااااة،    لمحيمااااة ل   األساساااات   النظااااام األورويب، املرفااااق،  
  19لمحيمااااة العساااايرية الدوليااااة للشاااارق األقحااااى،  ل   األساساااات   والنظااااام   ؛ الج( 6

الانظر     1946أبريل  / نيسان   26    ل  الج(، املعد  5 ادة ، امل 1946يناير / الثان   انون 
C. I. Bevans (ed.), Treaties and Other International Agreements of the 

United States of America 1776-1949, vol. 4 (Washington, D.C., 

Department of State, 1968), p. 20, at p. 28  أ    إداناة   تاتم  (. وماإل ذلاك، مل  
 حميمة طو يو.   جانب  من هذه اجلرةة  سرتياب  اخن 
حمليماة  األساسات النظاامهبا    املعرتفمبادئ القانون الدويل   ل يد (7ال 

 . 1946ديسمرب /األول  انون  11(، 1-الد95قرار اجلمعية العامة  ،نورمربغ
 .A/1316،   374     ،377الوثيقة  الثان، اجمللد ،1950حولية  (8ال 
 تشاااارين الثااااان/نوفمرب 26( املااااؤر  23-الد2391اجلمعيااااة العامااااة  قاااارار (9ال 

 .املرفق ،1968

  النظاااام األساسااات للمحيماااة الدولياااة اااااتمل  ،  1993 و  عاااام  -7
بوصاتها جازءا     “  نساانية ل   املناهضة اجلرائم  ” ليوغوس فيا السابقة على  

محيمااة  ل النظااام األساساات ل ، وسااار  ( 10ال ماان نعاااق اختحااا  احمليمااة 
1994 نتااااااااس املنااااااااوال   عااااااااام علااااااااى  رواناااااااادا  الدوليااااااااة ل اجلنائيااااااااة  

.  ( 11ال 
اجلاااارائم ضااااد  ” تعريااااف  جلنااااة القااااانون الااادويل  أدرجاااات  ،  1996 عاااام  و  

مدونااااة اجلاااارائم املخلااااة بساااالم اإلنسااااانية وأمنهااااا  مشااااروع       “ اإلنسااااانية 
1996 لعام 

إدراج اجلرةاة  ، و ان هلاذه الحايغة فيماا بعاد لثا   با     ( 12ال 
. وعاّرف  1998 لعاام   اجلنائياة الدولياة لمحيماة  ل     نظام روماا األساسات 
، ضاااااامن مااااااا عرّفهااااااا بااااااه، أبهنااااااا  رةااااااة هااااااذه اجل   نظااااااام رومااااااا األساساااااات 

ه ضااد أيااة  منهجاات موجااّ  هجااوم واسااإل النعاااق أو إطااار      رتيب  ]تُا[ااا ” 
 . ( 13ال “ وعن علم سهلجوم جمموعة من السيان املدنيي،  

ينبهي النظر فيها  لعناصر الرئيسية اليت ا -جيم
 اتفاقية  وضع  أجل  م 

ةيااان أن تشاااملها اتتاقياااة اجلااارائم ضاااد هنااااك عااادة عناصااار  -8
  تلك العناصر   سياق بعناية  اإلنسانية، وينبغت أن تنظر اللجنة  

   يلت والعناصر الرئيسية اليت تبدو ضرورية هت ما عملها.
ضااااد اجلاااارائم ”اجلاااارم الااااذ  ياااادخل ااااات مساااامى تعريااااف  - 

  املاادة النحو الذ  ُعّرف باه على  ،ألغراض االتتاقية  “اإلنسانية
 من نظام روما األساست؛ 7

  تشااريعاهتا الوطنيااة، بتجاارمي هااذا اجلاارم األطااراف معالبااة  - 
اليت يرتيبها  أو  اليت تقإل   أقاليمها  فعاليتعلق سأل ليس فقط فيما

غاااا  يرتيبهااااا الاااايت  فعاااااليتعلااااق أيضااااا  سأل ، ولياااان فيمااااامواطنوهااااا
 العرف؛الدولة قليم ت يدخلون إاملواطني   اخلارج 

بينهااااااا تعاااااااوان  وثيقااااااا   معالبااااااة األطااااااراف أبن تتعاااااااون فيمااااااا - 
  اجلاااارم وحما مااااة مرتيبيااااه ومعاااااقبتهم، وذلااااك لتحقيااااق ألغااااراض ا

املعلاااااااوبي املسااااااااعدة القانونياااااااة املتبادلاااااااة وتساااااااليم بوساااااااائل منهاااااااا 
 واالعرتاف سألدلة؛

  حال وجود الشخن احملا مة  االلتزام سلتسليم أوفرض   - 
 ف.اطر أحد األ  إقليم املدعى ارتيابه اجلرةة 

__________ 
  جملااااس   قااارار   الساااابقة،   ليوغوسااا فيا   الدوليااااة األساسااات للمحيماااة    النظاااام  ( 10ال  

 (.  املرفق   ، S/25704الانظر   5املرفق، املادة   ، 1993مايو  / أاير   25  ، ( 1993ال 827 األمن 
 األمان جملاس قرارالدولية لرواندا، اجلنائية األساست للمحيمة    النظام (11ال 

 .3 املادة املرفق، ،1994نوفمرب /الثان تشرين 8(، 1994ال955
 ،36و 35   ،( والتحاااويبالثاااانالاجلاازء  الثاااان اجمللاااد ،1996 حوليااة (12ال 
 . 18املادة  ،96و 95    
 .7 املادة (13ال 
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هاذه العناصار علاى متعلقاة قارائم أخارى اتتاقياا   ثا ة  وقد ر ز   
اتتاقيااة مبسااعة وضااإل ر اللجنااة أن تقاارِّ دون غ هااا، وقااد األساسااية 
بيااد أن اللجناااة قااد اااادد  .(14ال  هااذه احلالاااةأيضاااا  أفضاال سااييون 

 معاجلتها.ينبغت عناصر إضافية بشأن هذا املوضوع أثناء عملها 

 حملكمة اجلنائية الدولية ابتفاقية اال عالقة  -دا 

ماااان البااااديهت أن يثااااور التساااااؤل حااااول طبيعااااة الع قااااة الاااايت   -9
احمليمااااة اجلنائيااااة  ساااارتبط بااااي اتتاقيااااة اجلاااارائم ضااااد اإلنسااااانية وبااااي  

سااييون إىل حاد  با  نسااجا   غ االتتاقياة  و صاؤ ااد أن  ومان امل الدولياة.  
يتحل به من صيوك ومان   نظام روما األساست وما على منوال نن 
إىل  عتماااد االتتاقيااة  ساايؤد  ا الوقاات نتسااه،    . و  اجتهااادا  قضااائية 

وسااايدعم     نظاااام روماااا األساسااات،  تعاااا َ  مباااادرا  رئيساااية مل تعزياااز  
 حمليمة. عاتق ا سلتزامن مإل ذلك املهمة امللقاة على  

نظااااام روماااا األساسااات الع قااااا  باااي الاااادول يااانظم وال ، فاااأ -10
ذا  ماور يانظم األ ليناه الاحمليماة اجلنائياة الدولياة، بي األطراف و 

بااااااي األطااااااراف أنتسااااااهم الوال بااااااي األطااااااراف وغاااااا  الحاااااالة فيمااااااا 
رومااا يسااّلم الباااب التاسااإل ماان نظااام الوقاات نتسااه،  األطااراف(. و 

تساااليما   “واملسااااعدة القضاااائيةالااادويل التعااااون ”املعناااون  األساسااات
الاايت تاادخل   جلاارائم يتعلااق س بااي الاادول فيماااأبن التعاااون ضاامنيا  
نظااااام رومااااا نعاااااق  يظاااال قائمااااا  خااااارجاحمليمااااة اختحااااا  نعاااااق 

باي الادول العاام تعزيز التعااون على االتتاقية  وستساعد  األساست.  
األااااخا  الاااذين يرتيباااون جااارائم ضاااد اإلنساااانية ماااإل لتحقيااق ا  

 دف متاماا  ماإلويتتاق هاذا اهلا،  تهم ومعاقبتهمحما مو   عليهم  والقب 
 .الغرض منهنظام روما األساست و موضوع 

نائية الدولية مؤسسة دولية رئيسية  ، ستظل احمليمة اجلاثنيا  و  -11
غ  حملا مة األاخا  رفيعت املستوى الذين يرتيبون هذه اجلرةة، 

حما ماااة مجياااإل األااااخا  الاااذين ييااان  أن الغااارض مااان إنشاااائها مل
ن  املاوارد ال زماة لاذلك(  يرتيبون جرائم ضد اإلنساانية بال . الومل متاُ

،   املقااام األول، هاات الوطنيااةا م احملاامباادأ أن احمليمااة علااى تقااوم 
القاااواني الوطنياااة املناسااابة عناااد وجاااود املياااان املناساااب للمحا ماااة، 

حمليمااة إىل عادم قاادرة انظاار سل، ويارى  ثاا ون أناه(. التيمياالالمبادأ 
لااااااى حما ماااااااة مجيااااااإل األااااااااخا  الاااااااذين يرتيبااااااون جااااااارائم ضاااااااد ع

هاااااذه اجلااااارائم ماااان وقايااااة فعالاااااة فهنااااااك ضاااارورة لوجاااااود اإلنسااااانية، 
حقاااة قضاااائية فعالاااة لألااااخا  الاااذين يرتيبوهناااا، وذلاااك عااان وم 

__________ 
ضااد األاااخا     املرتيبااة علااى ساابيل املثااال، اتتاقيااة منااإل اجلاارائم    انظاار،  (14ال 

اللعااام    عليهااا   واملعاقبااة ، مباان فاايهم املووتااون الدبلوماساايون،  دوليااة   امايااة   املتمتعااي 
االتتاقيااااااة   دورهتاااااا الرابعااااااة والعشاااااارين      هااااااذه صاااااااغت اللجناااااة    وقاااااد (.  1973
 ،A/8710/Rev.1الوثيقااااااااة  الثااااااااان، اجمللااااااااد ،1972 حوليااااااااةالانظاااااااار    1972 عااااااااام 
حيااااز النتاااااذ      ت دخلااااو ،  1973 ت  سب التوقيااااإل عليهااااا   عااااام فااااُ و (،  312  
 . ا  طرف   ة دول   176تضم   الوقت احلاضر    وهت ،  1977 عام 

للاادول وماان خاا ل الساالعا  القضااائية بااي التعاااون النشااط طريااق 
 إعمال تلك السلعا  الختحاصها.

ظاار اجلاارائم حلتتعلب االتتاقيااة ساان قااواني وطنيااة سااواثلثااا ،  -12
حاا  ة  ثاا  تقاام بااه دول   مل وهااو مااا ،واملعاقبااة عليهااا ضااد اإلنسااانية

قاااد ، و قائماااة االتتاقياااة علاااى ساااد ثغااارةستسااااعد ، ولاااذلك .(15الآلنا
على نظام روما األساست مجيإل الدول على التحديق  تشجإل سلتايل  

يت اعتماد  سلتعال يتعلاق سلادول الا وفيماا  .ياهاالنضمام إلعلى   أو
 ثااا ا  مااان هااااذه   فاااا نقاااواني وطنياااة بشاااأن اجلاااارائم ضاااد اإلنساااانية، 

رتيبهااا يجلاارائم الاايت علااى االوطنيااة  سحملا مااة ال يساام  إال القااواني
ستشاارتط االتتاقيااة تلااك الاايت تُرتيااب   إقليمهااا؛ و  رعااااي الدولااة أو
اجملااارمي العااارف بتوسااايإل نعااااق قانوهناااا ليشااامل  ةالدولاااأيضاااا  قياااام 
ن ليساااواال إقليمهااااااملوجاااودين   اآلخااارين   ارتيبااااو وا ماااان رعاايهاااا ماااَ

 االتتاقية(. من أطرافف آخر اجلرةة   إقليم طر 
  احلاااال  الاايت تتلقااى فيهااا دولااة طاارف   نظاااام ، رابعااا  و  -13

تسليم اخن إىل لاحمليمة اجلنائية الدولية روما األساست طلبا  من  
الشاخن ذلاك مان دولاة أخارى لتساليم   وتتلقى أيضاا  طلباا  احمليمة  
 منااه 90 ياانن   املااادة نظااام رومااا األساسااتفاا ن التتاقيااة، عماا   س
االتتاقيااة  صااوغ. وةياان التعاماال مااإل تعاادد العلبااا جااراءا  إعلااى 

__________ 
 وطنياااة ا وجاااود تشاااريع ملااادى تقيااايم إجاااراء اااا حاولااات دراساااا   (15ال 

 Amnesty International, Universalجلاارائم ضااد اإلنسااانية. انظاار  س تتعلااق

Jurisdiction: A Preliminary Survey of Legislation Around the World 

(London, 2011); C. Bassiouni, Crimes against Humanity: Historical 

Evolution and Contemporary Application (Cambridge, United 

Kingdom, Cambridge University Press, 2011) (see chapter 9, entitled 

“A survey of national legislation and prosecutions for crimes against 

humanity”); International Committee of the Red Cross, International 

Humanitarian Law National Implementation Database (updated 

periodically; available from www.icrc.org/ihl-nat.nsf) . دراسااة  وقاادر
اإلنساااان التاااابإل ليلياااة احلقاااوق قامعاااة جاااورج  حلقاااوق الااادويل املختاااربأجراهاااا 
تشاريعا   يعتماد مل تقريبا  نحف الدول األعضاء   األمم املتحدة   أن واانعن  
 إذا  ثااااا ا    النساااابة هااااذه لتلااااف ولاااان -ساااااانية اإلن ضاااادجلاااارائم ا بشااااأن وطنيااااة 

  نظام روما األساست، علاى الارغم  األطرافاإلححائية على الدول     قتحر ا
ماان واجااب  اال دولااة أن  أنااه علااى األساسااتنظااام ال هااذا  ديباجااة  الاانن ماان 

 حيااثماان ديباجااة نظااام رومااا األساساات ال 6تعتمااد قااواني وطنيااة. انظاار التقاارة 
”مااان واجاااب  ااال دولاااة أن متاااارس واليتهاااا القضاااائية اجلنائياااة علاااى  هر أبناااتاااذ ّ 

عاااا وة علااااى ذلااااك، تشاااا  و أولئااااك املساااائولي عاااان ارتياااااب جاااارائم دوليااااة“(. 
   ثااا  مااان  تااادرج، دراساااة إىل أن الااادول الااايت اعتماااد  تشاااريعا  وطنياااة ملال

 جتاارم وماا األساساات   هااذه التشااريعا  و/أو ملمجيااإل عناصاار نظااام ر  احلااال ،
  انظاااااارال عاايهاااااااليسااااااوا ماااااان ر  أاااااااخا يرتيبااااااه   اخلااااااارج  الااااااذ ساااااالوك ال

“Comparative law study and analysis of national legislation relating to 

crimes against humanity and extraterritorial jurisdiction” (July 2013), 

available from www.law.gwu.edu/ihrc.) 

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf
https://www.law.gwu.edu/civil-and-human-rights-law-clinic
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لادول ا  مان جاناب ااإلجاراء هتبااع هاذعلى  و يضامن اساتمرار ا
 نظام روما األساست واالتتاقية. ل من    اليت تيون طرفا  

املتعلقة  للجنة  امبعايري يفي املوضوع   ما إذا كان -هاء
 ع ي ضااملو  ختياراب

أن الأ( ينبغااات أ  موضاااوع جديااد  سااابقا  أناللجناااة   قاارر  -14
يتعلاااق سلتعااوير التااادرجيت للقاااانون  يعيااس احتياجاااا  الاادول فيماااا

أن ييااااون قااااد بلااااغ، علااااى صااااعيد  ارسااااة الب( و الاااادويل وتدوينااااه؛
الاادول، مرحلااة  افيااة ماان التقاادم تتااي  التعااوير التاادرجيت والتاادوين؛ 

 .(16الرجيت والتدوينأن ييون حمددا  وقاب   للتعوير التد والج(
هاااااذا املوضاااااوع بلاااااغ الب( والج(، سلبنااااادين فيماااااا يتعلاااااق و  -15

وضإل  سلنظر إىل  ،الدولمرحلة  افية من التقدم على صعيد  ارسة  
عاادد ماان الاادول يبلااغ  جلاارائم ضااد اإلنسااانية  تعااا  اقااواني وطنيااة 

قاادر  إياا ء و ، الاادول األعضاااء   األماام املتحاادةعاادد نحااف تقريبااا  
هااذه اجلرةااة علااى ماادى الساانوا  العشاارين إىل هتمااام ال باا  ماان ا

   االجتهااداملرتبعة هبا و الحيوك املاضية   الحيوك التأسيسية و 
  ذلاااك احمليماااة اجلنائياااة  القضاااائت للمحاااا م اجلنائياااة الدولياااة، مباااا

 اجلنائيااااة احمليمااااةو  ليوغوساااا فيا السااااابقة حمليمااااة الدوليااااةواالدوليااااة 
واألفرقااة اخلاصااة املعنيااة ناادا واحمليمااة اخلاصااة لساا اليون الدوليااة لروا

  تيمااااور الشاااارقية والاااادوائر االسااااتثنائية   حمااااا م  سجلاااارائم اخلعاااا ة 
ماااان  ا  االتتاقيااااة  يناااا يباااادو صااااوغعاااا وة علااااى ذلااااك، و  مبااااوداي. 
 باا  ماان سلنظاار إىل وجااود عاادد   ،  الوقاات احلااايل تقنيااةالناحيااة ال

وسااوف أخاارى ماان اجلاارائم. ا  أنواعاا تغعاات الاايت املناااورةاالتتاقيااا  
  ،  هااذا اجملااالاألعمااال السااابقة للجنااة ىل إغ االتتاقيااة و صاايسااتند 

العامااااااة عاااااان االلتاااااازام سلتسااااااليم ودراسااااااة األمانااااااة  اللجنااااااة تقااااااارير 
ومشروع مدونة اجلرائم املخلة بسلم اإلنسانية وأمنهاا   (17الاحملا مة أو

والااااذ   ااااان ماااان ضاااامن مااااا  (18الالااااذ  وضااااعته اللجنااااة 1996 لعااااام
اساااتهدفه أن يعااازز التعااااون باااي الااادول   جماااال جتااارمي األااااخا  

 الذين يرتيبون جرائم ضد اإلنسانية وحما متهم وتسليمهم.
تعزيز  أبد  الدول اهتماما   ب ا  ب الأ(،  لبند  وفيما يتعلق س  -16

عاقبااااااااة علااااااااى اجلاااااااارائم الدوليااااااااة اخلعاااااااا ة،  الراميااااااااة إىل امل   التااااااااداب  
صاايوك  إبباارام  إنشاااء احمليمااة اجلنائيااة الدوليااة، و   ماان تضاا   ي   مااا 

مناااااإل  إىل  الااااادول  وتااااادعو  اجلااااارائم اجلنائياااااة الدولياااااة  تعاااااّرف  عاملياااااة  
حالياا   هناك اهتمام  ب   و .  ومعاقبة مرتيبيها   هذه اجلرائم ارتياب  

لتحاااد  للجااارائم الدولياااة اخلعااا ة،  علاااى ا الوطنياااة    ة تعاااوير القااادر ب 
ضاااوء هاااذه   ل. و  يااادأ التيم باااحسااان تعبياااق م ضااامان  ل سااايما   ال 

محااااغة بعناياااة  االجتاهاااا ، قاااد ترغاااب الااادول   اعتمااااد اتتاقياااة  
__________ 

 .238 التقرة(، الثانالاجلزء  الثان دلاجمل ،1997 حولية (16ال 
 .A/CN.4/630 الوثيقة(، األولالاجلزء  الثان اجمللد ،2010 حولية (17ال 
 .املرفق هلذا 12أع ه احلااية  انظر (18ال 

حظياات فياارة  عاا وة علااى ذلااك،  و رائم ضااد اإلنسااانية.  بشااأن اجلاا
العديد من  بتأييد  وضإل اتتاقية من هذا النوع   السنوا  األخ ة 

احمليمااااة اجلنائيااااة الدوليااااة واحملااااا م      القضاااااة واملاااادعي العااااامي  
األماام        سااابقي جلنائيااة الدوليااة األخاارى، فضاا   عاان مسااؤولي ا 

 . ( 19ال األ ادةت   أعضاء اجملتمإل و   ا  احليوم    املتحدة و 

 اجلدو  الزمو املقرتح  -واو

ذا املوضااوع إىل باارانمج عملهااا العوياال  هاااللجنااة  أضااافت  إذا   -17
آراء  ساييون بوساعها أن تلاتمس  دورهتا اخلامساة والساتي،    األجل 

إذا  اناااات ردود  و .  2013 عااااام     أواخاااار الاااادول   اللجنااااة السادسااااة  
سااييون إبميااان اللجنااة أن  إجيابيااة،  الحااادرة عاان تلااك الاادول    تعاال ال 

املوضوع    معاجلة هذا  دورهتا السادسة والستي  متضت قدما    أثناء  
تعياي مقارر خاا  وتقادمي  يياون ذلاك ب رمباا و ، ما ييون م ئما  حسب 

املشااروع علااى عواماال  ثاا ة،  ساايتوقف إمتااام  بعااد ذلااك،  و تقرياار أول.  
وجااود أساااس مهاام تااوفره  ، فضاا   عاان  مناااورة وجااود اتتاقيااا   غاا  أن  

أبن جلنااااة  حيماااا ن علااااى االعتقاااااد  احملااااا م اجلنائيااااة الدوليااااة القائمااااة،  
املااواد    اعتماااد جمموعااة  املااة ماان مشاااريإل القااانون الاادويل قااد تسااتعيإل  

   القراءة األوىل قبل هناية فرتة السنوا  اخلمس احلالية. 

 أساسية   مصادر -زاي

 الدويل   القانون   جلنة

مبااااادئ القااااانون الاااادويل املعاااارتف هبااااا   النظااااام األساساااات حمليمااااة 
 اجمللاااد ،1950حولياااة  التعليقاااا ، ماااإل ،ناااورمربغ و  حيااام احمليماااة

 .A/1316،   374الوثيقة  الثان،
 ،1996 حولياةمدونة اجلرائم املخلة بسالم اإلنساانية وأمنهاا،   مشروع

 .50 التقرة(، الثاناجمللد الثان الاجلزء 
 عاااان الرابااااإل والتقرياااار الثالااااث والتقرياااار الثااااان والتقرياااار األويل التقرياااار

-2006ال (aut dedere aut judicareااللتازام سلتساليم أو احملا ماة ال
، اجمللاااد الثاااان الاجلااازء األول(، الوثيقاااة 2006 حولياااة ( 2011و 2008

A/CN.4/571اجمللاااد الثاااان الاجلااازء األول(، الوثيقاااة 2007 حولياااةو ؛ ،
A/CN.4/585الوثيقاااة األول، اجمللاااد الثاااان الاجلااازء 2008 حولياااةو ؛ ،)
A/CN.4/603اجمللاااد الثاااان الاجلااازء األول(، الوثيقاااة 2011 حولياااةو ؛ ،
A/CN.4/648، التوايل على. 

__________ 
 See L. N. Sadat (ed.), Forging a Convention for Crimes (19ال 

against Humanity (Cambridge, United Kingdom, Cambridge University 

Press, 2011)   مؤيدة وآراءاليتضمن اهادا .) 
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 القضائية  السوابق
 الدولية  اجلنائية احملكمة

 Bemba Gombo, Gbagbo and  يلاات مااا تشاامل ااا ، قضااااي

Katanga & Ngudjolo (see www.icc-cpi.int/). 

 السابقة  ليوغوسالفيا الدولية  احملكمة

 ,Blaškić, Milutinović, Kordićقضاااااي اااا ، تشااامل ماااا يلااات  

Kunarac, Kupreškić, Martić, Šešelj, Sikirica, Simić, Stakić, 

Stanković, Strugar, Tadić and Vasiljević (see www.icty.org/). 

 لرواندا اجلنائية الدولية  احملكمة
 ,Akayesu, Bagilishema, Bagosoraقضاااي اا ، تشامل ماا يلات  

Bisengimana, Bikindi, Bucyibaruta, Gacumbitsi, Kajelijeli, 

Kambanda, Kamuhanda, Karemera, Karera, Kayishema & 

Ruzindana, Mpambara, Muhimana and Musema (see 

http://unictr.unmict.org/). 

 لسرياليون   اخلاصة احملكمة
 Brima, Fofana and Kondewa, Sesayقضااي ا ، تشمل ما يلت   

and Taylor (see www.rscsl.org/index.html). 

 اخلاصة املعنية ابجلرائم اخلطرية يف تيمور الشرقية    األفرقة
  علااااااااااااااااى املتاحااااااااااااااااة القاااااااااااااااارارا  فيهااااااااااااااااا مبااااااااااااااااا ااااااااااااااااا ، قضااااااااااااااااااي

http://socrates.berkeley.edu/~warcrime/ET-special-panels-

docs.htm. 

 الدوائر االستثنائية يف حماكم كمبوداي
 Kaing Guek Eav and Nuon Cheaاا ، تشامل ماا يلات   قضااي

et al. (see www.eccc.gov.kh/en/). 
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