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 الفصل السابع  
 الجرادم إلد ا نسانية  

  
 مقدمة -ألف 

 
(، رهران موضأأأأأأوع "ا أأأأأأرائم ضأأأأأأد 2013قأأأأأأررت الل  أأأأأأة،   هورهتأأأأأأا اخلامسأأأأأأة والسأأأأأأتني ) -108

اسأأت اهاً رىل املقأأرتح املست سأأ    املرفأأق ةأأاد لتقريأأر  ،(77)اإلنسأأانية"   ةرنأأامج ع لهأأا الةويأأي األجأأي
وأحاطأأأت ا  عيأأأة العامأأأة  ي(78)هي مأأأري  شأأأون الل  أأأة عأأأ  أع أأأال تلأأأك الأأأدورة الأأأ ي أعأأأد  السأأأيد

، ةأأأرهران  أأأ ا 2013 أأأانون األول/هيسأأأ رب   16املأأأؤر   68/112مأأأ  قرار أأأا  8ل أأأاً،   الفقأأأرة ع
 املوضوع   ةرنامج ع ي الل  ة الةويي األجيي

(، رهران املوضأأأوع   ةرنأأأامج ع لهأأأا 2014وقأأأررت الل  أأأة،   هورهتأأأا الساهسأأأة والسأأأتني ) -109
ا ةعأأد،   وأحاطأأت ا  عيأأة العامأأة، في أأ ي(79)هي مأأري  مقأأرراً خاصأأاً لل وضأأوع شأأون وعي أأت السأأيد

ةقأأرار الل  أأة رهران  ، عل أأاً 2014هيسأأ رب  أأانون األول/  10املأأؤر   69/118مأأ  قرار أأا  7الفقأأرة 
 املوضوع   ةرنامج ع لهاي

  
 النظر في الموإلوع في هذه الدورة -باء 

 
(، A/CN.4/680لل قأأأرر اخلأأأاص ) أأأان معروضأأأاً علأأأ  الل  أأأة    أأأ   الأأأدورة التقريأأأر الثأأأام  -110

 أيأأأأار/ 28رىل  21املعقأأأأوهة   الفأأأأرتة مأأأأ   3258رىل  3254الأأأأ ي نظأأأأرت فيأأأأه   جلسأأأأاهتا مأأأأ  
 ي(80)2015مايو 
الثأام(،  وةعد تقيأيم الفوائأد احملت لأة لوضأع اتفاقيأة ةشأ ن ا أرائم املرتكبأة ضأد اإلنسأانية )الفأرع -111

قأأأدو املقأأأرر اخلأأأاص،   تقريأأأر  األول، نبأأأ ة أساسأأأية عامأأأة عأأأ  ا أأأرائم ضأأأد اإلنسأأأانية )الفأأأرع الثالأأأث( 
وت أأاول ةعأأض جوانأأب االتفاقيأأات املتعأأدهة األطأأرا  القائ أأة الأأيت تشأأ ع الوقايأأة والت أأرمي والتعأأاون ةأأني 

املقأأرر اخلأأاص االلتأأماو العأأاو الأأ ي  الأأدول في أأا يتعلأأق ةأأا رائم )الفأأرع الراةأأع(ي وعأأالوة علأأ  كلأأك، غأأث 
 أأان قائ أأاً   خمتلأأ  نظأأم املعا أأدات لكأأي مت أأع الأأدول  أأ   ا أأرائم وتعاقأأب عليهأأا )الفأأرع اخلأأامس( 
وتعريأأأأ  "ا أأأأرائم ضأأأأد اإلنسأأأأانية" ألغأأأأراض  أأأأ ا املوضأأأأوع )الفأأأأرع السأأأأاهس(ي وتضأأأأ   التقريأأأأر أيضأأأأاً 

__________ 

 ي170و 169(، الفقرتان A/68/10) 10الوثائق الرمسية لل  عيأة العامأة، الدورة الثام ة والستأون، امللحق رقم  (77) 
 املرفق ةادي ،املرجع نفسه (78) 
  ي266(، الفقرة A/69/10) 10، الدورة التاسعة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه (79) 
 ،A/CN.4/SR.3254 ،A/CN.4/SR.3255)الوثأأأأائق  3258رىل  3254انظأأأأر احملاضأأأأر املأأأأوجمة املؤقتأأأأة لل لسأأأأات مأأأأ   (80) 

A/CN.4/SR.3256 ،A/CN.4/SR.3257و ،A/CN.4/SR.3258ي) 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/680
http://undocs.org/ar/A/68/10
http://undocs.org/ar/A/69/10
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3254
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3255
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3256
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3256
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3257
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3258
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ي )الفأأأأرع السأأأاةع(ي واقأأأأرتح املقأأأرر اخلأأأأاص معلومأأأات عأأأ  ةرنأأأأامج الع أأأي اخلأأأأاص ةاملوضأأأوع   املسأأأتقب
 ي  (81)مشروعي ماهتني يقاةالن املسائي املعا ة   الفرعني اخلامس والساهس، عل  التوايل

 1، أحالأأت الل  أأة مشأأروعي املأأاهتني 2015أيار/مأأايو  28املعقأأوهة    3258و  ا لسأأة  -112
 لصياغةيالوارهي    التقرير األول لل قرر اخلاص رىل   ة ا 2و

، نظأأأأأرت الل  أأأأأة   تقريأأأأأر   أأأأأة 2015حميران/يونيأأأأأه  5املعقأأأأأوهة    3263و  ا لسأأأأأة  -113
 أهنا (ي 1-)انظر الفرع جيم 4و 3و 2و 1الصياغة واعت دت ةصفة مؤقتة مشاريع املواه 

، 2015 أغسأأأأأأأأأأأةسآب/ 4و  3املعقأأأأأأأأأأأوهة    3284رىل  3282و  ا لسأأأأأأأأأأأات مأأأأأأأأأأأ   -114
اعت أأأدت الل  أأأة التعليقأأأات علأأأ  مشأأأاريع املأأأواه الأأأيت اعتر أأأدت ةصأأأفة مؤقتأأأة    أأأ   الأأأدورة )انظأأأر 

 أهنا (ي 2-الفرع جيم
، طلبأأأت الل  أأأة رىل األمانأأأة أن 2015أغسأأأةس آب/ 3، املعقأأأوهة   3282 لسأأأة و  ا -115

ا أدات الأيت قأد تكأون تعد م  رة تقدو معلومات ع ا  و موجوه م  آليأات الرصأد القائ أة علأ  مع
 ي(82)هلا أمهية ةال سبة ألع اهلا املقبلة ةش ن   ا املوضوع

  
ن  مشاريع المواد المتعلقرة برالجرادم إلرد ا نسرانية التري اعتمردتها اللجنرة بصرفة  -جيم 

 ملقتة في دورتها السابعة والستين
 

 ن  مشاريع المواد -1 
 اعت دهتا الل  ة ةصفة مؤقتة   هورهتا الساةعة والستنييفي ا يلي ن  مشاريع املواه اليت  -116

  1المادة  
 النطاق 

ت ةبأأق مشأأاريع املأأواه الأأيت حنأأ  ةصأأده ا علأأ  م أأع ا أأرائم ضأأد اإلنسأأانية واملعاقبأأة  
 ي  عليها

  2المادة  
 التزام عام 

ا أرائم ضأد اإلنسأانية، سأأواد  ارتركبأت   أوقأات الصأأراع املسألو أو ال،  أي جأأرائم  
 ي  مبوجب القانون الدويل تتعهد الدول مب عها واملعاقبة عليها

__________ 

، "م أأع وق أأع ا أأرائم ضأأد اإلنسأأانية" 1، مشأأروع املأأاهة A/CN.4/680نظأأر التقريأأر األول عأأ  ا أأرائم ضأأد اإلنسأأانية )ا (81) 
 (ي"تعري  ا رائم ضد اإلنسانية" 2ومشروع املاهة 

 2015مأأأايو ريأأأر األول لل قأأأرر اخلأأأاص   أيار/أثأأأريت  أأأ   املسأأأ لة خأأأالل م اقشأأأة الل  أأأة،   ا لسأأأة العامأأأة، للتق (82) 
 ي2015يوليه السامي حلقوق اإلنسان   متوث/ض خالل ثيارة أها ا رىل الل  ة املفو  ونوقشت أيضاً 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/680
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  3المادة  
 تعريف الجرادم إلد ا نسانية 

ألغأأراض مشأأاريع املأأواه الأأيت حنأأ  ةصأأده ا، يشأأكي أي فعأأي مأأ  األفعأأال  -1 
التاليأأة "جرميأأة ضأأد اإلنسأأانية" مأأىت ارتكأأب   رطأأار   أأوو واسأأع ال ةأأاق أو م ه أأي موجأأه 

 السكان املدنيني، وع  علم ةاهل وو: ضد أية جم وعة م 

 القتي الع د؛ )أ( 
 اإلةاهة؛ )ب( 
 السرتقاق؛ا )ن( 
 رةعاه السكان أو ال قي القسري للسكان؛ )ه( 
السأأأأ   أو احلرمأأأأان الشأأأأديد علأأأأ  أي حنأأأأو آخأأأأر مأأأأ  احلريأأأأة البدنيأأأأة مبأأأأا  )ه( 

 وال  القواعد األساسية للقانون الدويل؛
 التع يب؛ )و( 
ب، أو االسأأأأتعباه ا  سأأأأي، أو اإل أأأأرا  علأأأأ  البغأأأأاد، أو احل أأأأي االغتصأأأأا )ث( 

القسأأأري، أو التعقأأأيم القسأأأري، أو أي شأأأكي آخأأأر مأأأ  أشأأأكال الع أأأ  ا  سأأأي علأأأ  مثأأأي 
     الدرجة م  اخلةورة؛

اضأأةهاه أيأأة مجاعأأة حمأأدهة أو جم أأوع حمأأده مأأ  السأأكان ألسأأباب سياسأأية  )ح( 
هي يأأة، أو متعلقأأة ة أأوع ا أأ س علأأ  ال حأأو املعأأر    عرقيأأة أو قوميأأة أو رث يأأة أو ثقافيأأة أو  أو

يتصأي  ، أو ألسباب أخرى م  املسلم عاملياً ة ن القانون الدويل ال  يم ا، وكلأك في أا3الفقرة 
 ة ي فعي مشار رليه       الفقرة أو في ا يتصي ةاإلةاهة ا  اعية أو جرائم احلرب؛

 االختفاد القسري ل شطاص؛ )ط( 
 الفصي الع صري؛جرمية  )ي( 
األفعأأأال الالرنسأأأانية األخأأأرى كات الةأأأاةع امل اثأأأي الأأأيت تتسأأأبب ع أأأداً    )ك( 

 معاناة شديدة أو   أكى خةري يلحق ةا سم أو ةالصحة العقلية أو البدنيةي
 :1لغرض الفقرة  -2 
تعأأد عبأأارة "  أأوو موجأأه ضأأد أيأأة جم وعأأة مأأ  السأأكان املأأدنيني" هن أأأاً  )أ( 

ضأأد أيأأة جم وعأأة مأأ   1االرتكأأاب املتكأأرر ل فعأأال املشأأار رليهأأا   الفقأأرة سأألو ياً يتضأأ   
السأأكان املأأدنيني، ع أأاًل ةسياسأأة هولأأة أو م ظ أأة تقضأأي ةارتكأأاب  أأ ا اهل أأوو، أو تعميأأماً 

 هل   السياسة؛
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تشأأأأ ي "اإلةأأأأاهة" تع أأأأد فأأأأرض أحأأأأوال معيشأأأأية، مأأأأ  ةي هأأأأا احلرمأأأأان مأأأأ   )ب( 
 ر الك جمد م  السكان؛احلصول عل  الةعاو والدواد، ةقصد 

يعأأد "االسأأرتقاق" ةارسأأة أي مأأ  السأألةات املرتتبأأة علأأ  حأأق امللكيأأة، أو  )ن( 
 أأأ   السأأألةات مجيعهأأأا، علأأأ  شأأأط  مأأأا، مبأأأا   كلأأأك ةارسأأأة  أأأ   السأأألةات   سأأأبيي 

 االجتار ةاألشطاص، وال سي ا ال ساد واألطفال؛
ي األشأطاص املع يأني يعد "رةعأاه السأكان أو ال قأي القسأري للسأكان" نقأ )ه( 

قسراً م  امل ةقة اليت يوجأدون فيهأا ةصأفة مشأروعة، ةأالةره أو ةأ ي فعأي قسأري آخأر، هون 
 مربرات يس و را القانون الدويل؛

يعأأأد "التعأأأ يب" تع أأأد رحلأأأاق أمل شأأأديد أو معانأأأاة شأأأديدة، سأأأواد ةأأأدنياً  )ه( 
يشأأ ي التعأأ يب أي  عقليأأاً، ةشأأط  موجأأوه حتأأت رشأأرا  املأأتهم أو سأأيةرته، ولكأأ  ال أو

 معاناة ي   ان فحسب ع  عقوةات قانونية أو يكونان جمداً م ها أو نتي ة هلا؛ أمل أو
يعأأد "احل أأي القسأأري" ر أأرا  املأأرأة علأأ  احل أأي قسأأراً وعلأأ  الأأوالهة غأأري  )و( 

املشأأأأأروعة ةقصأأأأأد التأأأأأ ثري علأأأأأ  التكأأأأأوي  العرقأأأأأي أليأأأأأة جم وعأأأأأة مأأأأأ  السأأأأأكان أو ارتكأأأأأاب 
خرى للقانون الأدويلي وال  أوث ةأ ي حأال تفسأري  أ ا التعريأ  علأ  حنأو انتها ات خةرية أ

 ميس القوانني الوط ية املتعلقة ةاحل ي؛
يعأأد "االضأأةهاه" حرمأأان مجاعأأة مأأ  السأأكان أو جم أأوع السأأكان حرمانأأاً  )ث( 

متع أأأداً وشأأأديداً مأأأ  احلقأأأوق األساسأأأية مبأأأا وأأأال  القأأأانون الأأأدويل، وكلأأأك ةسأأأبب  ويأأأة 
   وع؛ا  اعة أو ا
تعأأأأد "جرميأأأأة الفصأأأأي الع صأأأأري" أيأأأأة أفعأأأأال ال رنسأأأأانية متاثأأأأي   طاةعهأأأأا  )ح( 

وترتكأأأأب   سأأأأياق نظأأأأاو مؤسسأأأأي قوامأأأأه االضأأأأةهاه  1األفعأأأأال املشأأأأار رليهأأأأا   الفقأأأأرة 
امل ه أأأي والسأأأيةرة امل ه يأأأة مأأأ  جانأأأب مجاعأأأة عرقيأأأة واحأأأدة رثاد أيأأأة مجاعأأأة أو مجاعأأأات 

 قاد عل  كلك ال ظاو؛عرقية أخرى، وترتكب ة ية اإلة
يعأأد "االختفأأاد القسأأري ل شأأطاص" رلقأأاد القأأبض علأأ  أي أشأأطاص أو  )ط( 

احت أأأاث م أو اختةأأأافهم مأأأ  قبأأأي هولأأأة أو م ظ أأأة سياسأأأية، أو ةأأأركن أو هعأأأم م هأأأا هلأأأ ا 
الفعي أو ةسكوهتا عليأه، مث رفضأها اإلقأرار غرمأان  أؤالد األشأطاص مأ  حأريتهم أو رعةأاد 

أو عأأ  أمأأا   وجأأوه م، رأأد  حرمأأاهنم مأأ  محايأأة القأأانون لفأأرتة  معلومأأات عأأ  مصأأري م
 ثم ية طويلةي
لغأأأأرض مشأأأأروع املأأأأاهة الأأأأ ي حنأأأأ  ةصأأأأده ، مأأأأ  املفهأأأأوو أن تعبأأأأري "نأأأأوع  -3 

وال يشأأري تعبأأري "نأأوع ا أأ س"  يا أأ س" يشأأري رىل ا  سأأني، الأأ  ر واألنثأأ ،   رطأأار ا ت أأع
 ي  رىل أي معىن آخر وال  كلك
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مشأأروع املأأاهة الأأ ي حنأأ  ةصأأده  ةأأ ي تعريأأ  أوسأأع يأأره   صأأك ال وأأي  -4 
 ي  هويل أو   قانون وطد

  4المادة 
 االلتزام بالمنع

تلتمو  أي هولأة مب أع ا أرائم ضأد اإلنسأانية، وفقأاً للقأانون الأدويل، ال سأي ا  -1 
 :  ةالوسائي التالية

فعالأأة مل أأع  رجأأرادات تشأأريعية أو رهاريأأة أو قضأأائية أو أي رجأأرادات أخأأرى )أ( 
 ا رائم ضد اإلنسانية   أي رقليم يقع حتت واليتها القضائية أو حتت سيةرهتا؛

التعأأأأأاون مأأأأأع الأأأأأدول األخأأأأأرى وامل ظ أأأأأات احلكوميأأأأأة الدوليأأأأأة املع يأأأأأة وأي  )ب( 
 ي  م ظ ات أخرى، حسب االقتضاد

ال  أأأأوث التأأأأ رع ة يأأأأة اأأأأرو  اسأأأأتث ائية أيأأأأاً  انأأأأت، سأأأأواد أ انأأأأت  أأأأ    -2 
اعاً مسأأأأألحاً أو عأأأأأدو اسأأأأأتقرار سياسأأأأأي هاخلأأأأأي أو أي حالأأأأأة مأأأأأ  حأأأأأاالت الظأأأأأرو  صأأأأأر 

 ي(83)الةوارئ العامة األخرى،   ربر لل رائم ضد اإلنسانية
 

فررري دورتهرررا  نررر  مشررراريع المرررواد والتعليقرررات عليهرررا بالصررريفة التررري اعتمررردتها اللجنرررة ملقتررراً  -2 
 السابعة والستين

   عليهأأأا ةالصأأأيغة الأأأيت اعت أأأدهتا الل  أأأة مؤقتأأأاً في أأأا يلأأأي نأأأ  مشأأأاريع املأأأواه والتعليقأأأات  -117
   هورهتا الساةعة والستنيي

  1 المادة
 النطاق
 املواه     عل  م ع ا رائم ضد اإلنسانية واملعاقبة عليهاي مشاريعت ةبق  

 
 التعليق  

نةأأاق مشأأاريع املأأواه  أأ   حيأأث يبأأني أهنأأا تسأأري علأأ  م أأع ا أأرائم  1 أأده مشأأروع املأأاهة  (1
نسأأانية واملعاقبأأة عليهأأا علأأ  السأأوادي وير أأم م أع ا أأرائم ضأأد اإلنسأأانية علأأ  اسأأتبعاه ارتكأأاب ضأد اإل

 أأأأأ   ا أأأأأرائم، ةي  أأأأأا تر أأأأأم املعاقبأأأأأة علأأأأأ  ا أأأأأرائم ضأأأأأد اإلنسأأأأأانية علأأأأأ  اإلجأأأأأرادات ا  ائيأأأأأة ضأأأأأد 
 يأو أث اد ارتكارا األشطاص ةعد وقوع     ا رائم

علأأأ  ا أأأرائم ضأأأد اإلنسأأأانية، الأأأيت تشأأأكي جأأأرائم هوليأأأة  وتر أأأم مشأأأاريع املأأأواه  أأأ   حصأأأراً  (2
خةأأأرية حيث أأأا ارتكبأأأتي وال تت أأأاول مشأأأاريع املأأأواه  أأأ   جأأأرائم هوليأأأة خةأأأرية أخأأأرى، مثأأأي اإلةأأأاهة 

__________ 

 ير اق ش موضع     الفقرة   مرحلة الحقةي (83) 
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ي ورغأأأأم اإلعأأأأراب عأأأأ  رأي مفأأأأاه  أن ةرمكأأأأان  أأأأ ا أو جرميأأأأة العأأأأدوان ا  اعيأأأأة أو جأأأأرائم احلأأأأرب
 ررت الل  ة أن تر م عل  ا رائم ضد اإلنسانيةي، فقد قاملوضوع أن يش ي تلك ا رائم أيضاً 

مشأأاريع املأأواه  أأ   أي تضأأارب مأأع املعا أأدات القائ أأة سأأو  تت  أأب وعأأالوة علأأ  كلأأك،  (3
كات الصأأألةي فعلأأأ  سأأأبيي املثأأأال، ستتحاشأأأ  مشأأأاريع املأأأواه  أأأ   التضأأأارب مأأأع املعا أأأدات املتعلقأأأة 

ي، واملسأأائي األخأأرى املتعلقأأة ةأأا رائم املرتكبأأة ةقأأوانني التقأأاهو، والالجئأأني، وحأأاالت االختفأأاد القسأأر 
ضأأد اإلنسأأانيةي وسأأير ظر،   الوقأأت امل اسأأب،   وضأأع مشأأروع مأأاهة واحأأد أو أ ثأأر ملعا أأة أوجأأه 

 التضارب     رن وجدتي
أي تعأأارض مأأأع التمامأأات الأأدول مبوجأأأب سأأأو  تت  أأب وةاملثأأي، فأأرن مشأأأاريع املأأواه  أأ    (4

اهليئأأأات القضأأأائية ا  ائيأأأة الدوليأأأة أو "املطتلةأأأة" )الأأأيت حتتأأأوي علأأأ  الصأأأكوك امل شأأأئة لل حأأأا م أو 
خلي  م  ع اصر القانون الأدويل والقأوانني الوط يأة(، مبأا   كلأك احملك أة ا  ائيأة الدوليأةي و  حأني 

امل شأأئ لل حك أأة ا  ائيأأة الدوليأأة يأأ ّظم العالقأأات ةأأني احملك أأة ا  ائيأأة  (84)أن نظأأاو رومأأا األساسأأي
ة والأأدول األطأرا  )عالقأأة "ع وهيأأة"(، تر أم مشأأاريع املأواه  أأ   علأأ  اعت أاه القأأوانني الوط يأأة الدوليأ

وعل  التعاون املشرتك ةني الأدول )عالقأة "أفقيأة"(ي ويفأرتض البأاب التاسأع مأ  نظأاو رومأا األساسأي 
م الأأيت تأأدخي املع أأون "التعأأاون الأأدويل واملسأأاعدة القضأأائية" أن التعأأاون في أأا ةأأني الأأدول ةشأأ ن ا أأرائ

يكلأ    ظأاو رومأا األساسأي، لأ لك ملةهون رخأالل   اختصاص احملك ة ا  ائيأة الدوليأة سيسأت ر 
نفسأأه ع أأاد ت ظأأيم كلأأك التعأأاوني وسأأتت اول مشأأاريع املأأواه  أأ   التعأأاون في أأا ةأأني الأأدول ةشأأ ن م أأع 

ةلأأأأوةني، ومعاقبأأأأة ا أأأأرائم ضأأأأد اإلنسأأأأانية، فضأأأأاًل عأأأأ  التحقيأأأأق واالعتقأأأأال، واملقاضأأأأاة، وتسأأأأليم امل
األشأأأطاص الأأأ ي  يرتكبأأأون  أأأ   ا أأأرائم   رطأأأار الأأأ ظم القانونيأأأة الوط يأأأة، و أأأو  أأأد  يتسأأأق مأأأع 

مبوجأأب  مبأأدأ التكامأأي  ت فيأأ  مشأأاريع املأأواه  أأ   هم لأأ لك، ستسأأ نظأأاو رومأأا األساسأأيي وحتقيقأأاً 
ئية ا  ائيأأة الدوليأأة ، فأأرن الصأأكوك امل شأأئة لل حأأا م أو اهليئأأات القضأأاي وأخأأرياً نظأأاو رومأأا األساسأأي

أو املطتلةأأأأة ترعأأأأىن مبالحقأأأأة األشأأأأطاص الأأأأ ي  يرتكبأأأأون جأأأأرائم تأأأأدخي ضأأأأ   نةأأأأاق اختصاصأأأأها، 
 يأو أث اد ارتكارا وليس حتديد اخلةوات اليت يلمو أن تتط  ا الدول مل ع     ا رائم قبي وقوعها

   2 المادة
 التزام عام
ات ال أأماع املسأألو أو ال،  أأي جأأرائم ا أأرائم ضأأد اإلنسأأانية، سأأواد  ارتركبأأت   أوقأأ 

 تتعهد الدول مب عها واملعاقبة عليهاي الدويلمبوجب القانون 

__________ 

 United Nations, Treaty، 1998متوث/يوليأأه  17لل حك أة ا  ائيأة الدوليأة، املأربو   رومأا    األساسأينظأاو رومأا  (84) 

Series, vol. 2187, p. 3 (ي")املشار رليها في ا يلي ةاسم "نظاو روما األساسي 
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 التعليق  
علأ  الأأدول مب أع ا أرائم ضأأد اإلنسأانية واملعاقبأة عليهأأاي  عامأاً  التمامأأاً  2ي شأئ مشأروع املأاهة  (1

وسيتبنّي مض ون  أ ا االلتأماو العأاو عأ  طريأق خمتلأ  االلتمامأات األ ثأر حتديأداً امل صأوص عليهأا   
ي وسأو  تت أاول تلأأك االلتمامأات احملأدهة اخلةأأوات 4مشأاريع املأواه التاليأة، اةتأأداد مأ  مشأروع املأأاهة 

ل أن تتطأأ  ا   رطأأار نظ هأأا القانونيأأة الوط يأأة، فضأأاًل عأأ  تعاوهنأأا مأأع الأأدول الأأيت يتعأأني علأأ  الأأدو 
 األخرى، ومع امل ظ ات احلكومية الدولية كات الصلة، ومع امل ظ ات األخرى، حسب االقتضادي 

،   سأأياق ةيانأأه هلأأ ا االلتأأماو العأأاو، ةأأا رائم ضأأد اإلنسأأانية علأأ  2ويعأأرت  مشأأروع املأأاهة  (2
 (85)وأهرن ال ظأأاو األساسأأي حملك أأة نأأورمربغ العسأأكرية الدوليأأة يوجأأب القأأانون الأأدويل"أهنأأا "جأأرائم مب

"ا أأرائم ضأأد اإلنسأأانية" ضأأ   الواليأأة القضأأائية لل حك أأة العسأأكرية الدوليأأةي فقأأد ك أأرت احملك أأة 
العسأأأأكرية الدوليأأأأة،   مجلأأأأة أمأأأأور، أن "األفأأأأراه ميكأأأأ  أن يعأأأأاقبوا علأأأأ  انتها أأأأات القأأأأانون الأأأأدويلي 

 رائم املطلأأأأة ةالقأأأأانون الأأأأدويل يرتكبهأأأأا أشأأأأطاص، ال  يانأأأأات جمأأأأرهة، وال ميكأأأأ  رنفأأأأاك أحكأأأأاو فأأأأا
ا أأأرائم ضأأأد  وأهرجأأأت أيضأأأاً  ي(86)القأأأانون الأأأدويل رال مبعاقبأأأة األفأأأراه الأأأ ي  يرتكبأأأون تلأأأك ا أأأرائم"

   ي(87)اإلنسانية ض   اختصاص حمك ة طو يو
مببأاهئ القأانون الأدويل املعأأرت   1946  عأاو  وأحاطأت ا  عيأة العامأة ل مأم املتحأدة عل أاً  (3

وأوعأأمت ا  عيأأة العامأأة أيضأأاً رىل   أأة القأأانون  ي(88)رأأا   نظأأاو نأأورمربغ األساسأأي وأعأأاهت ت  يأأد ا
وأصأأأدرت  ي(89)الأأأدويل ةأأأ ن "تصأأأوغ" مبأأأاهئ نظأأأاو نأأأورمربغ األساسأأأي وأن تعأأأد مشأأأروع مدونأأأة جأأأرائم

، "مبأأاهئ القأأانون الأأدويل املعأأرت  رأأا   ال ظأأاو األساسأأي حملك أأة نأأورمربغ و  1950الل  أأة،   عأأاو 
مبوجأأب القأأانون ةوصأأفها جأأرائم "يعاقأأب عليهأأا  ا أأرائم ضأأد اإلنسأأانيةةي أأت أن الأأيت  ،حكأأم احملك أأة"

رائم املطلّأأة ةسأأألم مشأأروع مدونأأة ا أأ 1954وعأأالوة علأأ  كلأأك، ألأأمت الل  أأة   عأأاو  ي(90)الأأدويل"
م أأأأه جم وعأأأأة مأأأأ  األفعأأأأال غأأأأري اإلنسأأأأانية  2مأأأأ  املأأأأاهة  11أهرن   الفقأأأأرة اإلنسأأأأانية وأم هأأأأا، الأأأأ ي 

__________ 

اتفاق حما  ة ومعاقبة  بار جمرمي احلأرب لقأوات احملأور األوروةيأة، وال ظأاو األساسأي لل حك أة العسأكرية الدوليأة،  (85) 
 United Nations, Treaty Series, vol. 82, p. 279، 1945آب/أغسأأةس  8)ن(، املأأربو   ل أأدن   6املأأاهة 

 ي("ربغ األساسينيشار رليه في ا يلي ةاسم "نظاو نور )
 (86) Judgment of 30 September 1946, International Military Tribunal, in Trial of the Major War Criminals 

Before the International Military Tribunal, vol. 22 (1947), p. 466ي 
 أأأأانون   19)ن(، املأأأأربو   طو يأأأأو   5ال ظأأأأاو األساسأأأأي لل حك أأأأة العسأأأأكرية الدوليأأأأة للشأأأأرق األقصأأأأ ، املأأأأاهة  (87) 

ي ومأأأأأع كلأأأأأك، مل تأأأأأدن تلأأأأأك Bevans 20 4(، 1946نيسأأأأأان/أةريي  26)ةصأأأأأيغته املعدلأأأأأة    1946الثام/ي أأأأأاير 
 ياحملك ة أي شط  ر   ا رمية

( 1-)ه95، قأأأرار ا  عيأأأة العامأأأة رأأأا   ال ظأأأاو األساسأأأي حملك أأة نأأأورمربغت  يأأد مبأأأاهئ القأأأانون الأأأدويل املعأأرت   (88) 
 ي1946 انون األول/هيس رب   11املؤر  

 (2-)ه177، قأأرار ا  عيأأة العامأأة صأأياغة املبأأاهئ املعأأرت  رأأا   ال ظأأاو األساسأأي حملك أأة نأأورمربغ و  حكأأم احملك أأة (89) 
 ي1947 نوف ربتشري  الثام/ 21املؤر  

 (90) Yearbook … 1950, vol. II, p. 376, para. 109 املبدأ الساهس(ي( 
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املدونأأأأة   يأأأ   مشأأأأروع و  يا أأأرائم ضأأأأد اإلنسأأأأانيةةاعتبار أأأا جأأأأرائم، و أأأي مأأأأا يفهأأأأم اليأأأوو علأأأأ  أنأأأأه 
لأأواره    أأأ   املدونأأة،  أأأي علأأ  أن "ا أأأرائم ضأأد سأأألم اإلنسأأانية وأم هأأأا، حسأأب التعريأأأ  ا 1 ماهتأأه

   ي(91)جرائم مبوجب القانون الدويل، يعاقب األفراه املسؤولون ع  ارتكارا"
وتصأأ ي  ا أأرائم ضأأد اإلنسأأانية ة هنأأا "جأأرائم مبوجأأب القأأانون الأأدويل" يشأأري رىل أهنأأا جأأرائم  (4

 أأأأرائم ضأأأأد قائ أأأأة سأأأأواد جأأأأّرو القأأأأانون الأأأأوطد ارتكارأأأأا أو الي وعأأأأّر  نظأأأأاو نأأأأورمربغ األساسأأأأي ا
اإلنسانية عل  أهنأا ارتكأاب أفعأال معي أة "سأواد  انأت خمالفأة للقأانون الأداخلي للبلأد الأ ي ارتكبأت 

، وضأأع مشأأروع مدونأأة ا أأرائم املطلأأة ةسأألم 1996وأ  لأأت الل  أأة،   عأأاو  ي(92)فيأأه أو مل تكأأ "
اإلنسأأأأانية وأم هأأأأا، الأأأأ ي يأأأأ  ،   مجلأأأأة أمأأأأور، علأأأأ  أن ا أأأأرائم ضأأأأد اإلنسأأأأانية "جأأأأرائم مبوجأأأأب 

 ي(93)القأأأانون الأأأدويل ويعاقأأأب عليهأأأا علأأأ   أأأ ا ال حأأأو، سأأأواد عاقأأأب عليهأأأا القأأأانون الأأأوطد أو ال"
واضأأأأوي فقأأأأد سأأأأبق أن ةي أأأأت الل  أأأأة أن حظأأأأر ا أأأأرائم ضأأأأد اإلنسأأأأانية وخةأأأأورة  أأأأ   ا أأأأرائم أمأأأأر 

 ي(94)"مقبول ومعرت  ةه ةوضوح" ةوصفه قاعدة آمرة م  قواعد القانون الدويل

ا أرائم ضأد اإلنسأانية علأ  أهنأا جأرائم مبوجأب القأانون الأدويل  2و ده أيضاً مشروع املأاهة  (5
علأأ   "ال أأماع املسأألو"اإلشأأارة رىل فهأأم ت ي بغأأي أنو  ي"سأأواد ارتكبأأت   أوقأأات ال أأماع املسأألو أو ال"

لل ماعأأات املسأألحة الدوليأأة وغأأري الدوليأأة علأأ  حأأد سأأوادي وارتأأب  تعريأأ  نظأأاو نأأورمربغ أهنأأا شأأاملة 
ةوجأأوه نأأماع مسأألو هويل؛  ،(95)األساسأأي لل أأرائم ضأأد اإلنسأأانية، ةالصأأيغة املعدلأأة ةربوتو أأول ةأأرلني

"أي جرميأأأة  جأأأرائم   القأأأانون الأأأدويل رال ركا ارتركبأأأت لت فيأأأ وقأأأد نأأأّ  علأأأ  أّن األفعأأأال ال تشأأأكي 
تقأأأع ضأأأ   اختصأأأأاص احملك أأأة" أو في أأأا يتصأأأأي ةتلأأأك ا رميأأأة، أي جرميأأأأة خملأأأة ةالسأأأالو أو جرميأأأأة 

أمأأأور تقأأأع عأأأاهة ضأأأ   ت أأأاول حأأأربي وعلأأأ   أأأ ا ال حأأأو، يكأأأون األسأأأاس الأأأ ي ي بأأأد عليأأأه مأأأربر 
__________ 

 (91) Yearbook … 1954, vol. II, p. 150 at art. 1ي 
 )ن(ي6أعال ، املاهة  85 احلاشيةنظاو نورمربغ األساسي،  (92) 
تضأّ   مشأروع املدونأة (ي وقأد 1)املأاهة  50، الفقأرة 37، ا لد الثام )ا أمد الثأام(، الصأفحة 1996حولية ييي  (93) 

 سس فئات م  ا رائم، رحدا    انت فئة ا رائم ضد اإلنسانيةي 1996ال ي أعد عاو 
مأ  مشأاريع  26( )التعليأق علأ  مشأروع املأاهة 5، الفقأرة )110، ا لد الثام )ا مد الثام(، الصفحة 2001حولية ييي  (94) 

( )الأ ي يأدفع ةأ ن "القواعأد اآلمأرة املقبولأة واملعأرت  رأا علأ  املشروعة هولياً املواه املتعلقة مبسؤولية الدول ع  األفعال غري 
جتأمؤ القأانون الأدويل: حنو واضو تش ي حظر ا رائم ضد اإلنسانية"(؛ انظر أيضاً الفريأق الدراسأي لل  أة القأانون الأدويل، 

(، 2006 أةريينيسأأان/ 13) 374 ، الفقأأرةA/CN.4/L.682، الوثيقأأة الصأأعوةات ال اشأأئة عأأ  ت أأوع وتوسأأع القأأانون الأأدويل
( )تبأأنّي أن ا أأرائم ضأأد اإلنسأأانية "تشأأ ي 2006آب/أغسأأةس  A/CN.4/L.682/Corr.1 (11ةالصأأيغة املصأأوةة ةالوثيقأأة 

 "(يالقاعدة اآلمرةاليت يؤت  عل  ك ر ا لرتشيحها ملر م  القواعدأ ثر 
 (95) Protocol Rectifying Discrepancy in Text of Charter, done at Berlin on 6 October 1945, in Trial of the 

Major War Criminals Before the International Military Tribunal, vol. 1 1947), at pp. 17-18 (hereinafter 

“Berlin Protocol”) ةفاصألة، لكأي  "خأالل احلأرب"ي وقد استعاض ةروتو ول ةرلني ع  الفاصلة امل قوطة ةعد عبأارة
ي و ان م  آثار كلأك  أو وصأي 17، الصفحة املرجع نفسهيوّحد ال ّصني اإلنكليمي والفرنسي مع ال   الروسيي 

(، ومأ  مث وصأله "تباطها ة ي جرميأة تأدخي   اختصأاص احملك أة  حال ار "ا مد األول م  احلكم جبمئه األخري )
 ةوجوه أي نماع مسلو هويلي

http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.682
http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.682/Corr.1
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ال ماع ةأني الأدولي وتشأري  أ   الصألة ةأدور ا رىل وجأوه االختصأاص الأوطد للدولأة  أو صألة ا رميأة ةأ
وقأأأد أهانأأأت احملك أأأة  ي(96)جأأأرائم ةشأأأعة حتأأأدث علأأأ  نةأأأاق واسأأأع، ورمبأأأا   أأأمد مأأأ   أأأ  سأأألو ي

العسأأأكرية الدوليأأأة، املكلفأأأة مبحا  أأأة  بأأأار القأأأاهة السياسأأأيني والعسأأأكريني   الأأأراي  الثالأأأث، عأأأدة 
تكبأأت خأأالل احلأأرب، رغأأم أن صأألة تلأأك ا أأرائم جبأأرائم مته أأني في أأا يتعلأأق جبأأرائم ضأأد اإلنسأأانية ار 

 ي(97)أخرى تقع ض   اختصاص احملك ة العسكرية الدولية  انت وا ية   ةعض احلاالت
ةيأأد أن "مبأأاهئ القأأانون الأأدويل املعأأرت  رأأا   ال ظأأاو األساسأأي حملك أأة نأأورمربغ و  حكأأم  (6

 ( )ن(ا أأرائم ضأأد اإلنسأأانية   املبأأدأ )ساهسأأاً ، قأأد عرفأأت 1950احملك أأة" الأأيت أعأأدهتا الل  أأة   عأأاو 
وأ أأدت الل  أأة   تعليقهأأا علأأ   أأ ا املبأأدأ أنأأه ال  ي(98)علأأ  حنأأو ال يسأأتلمو أيأأة صأألة ة أأماع مسأألو

يلمو أن تكون ا رمية قأد ارتركبأت   وقأت احلأرب، ولك هأا ك أرت مأع كلأك أن ا أرائم الأيت ترتكأب 
ي و  الوقأأت نفسأه، قالأت الل  أأة رن (99)قبأي احلأروب  أأب أن تكأون كات صألة جبرميأأة ضأد السأالو

ة حأأأأأىت ولأأأأأو ارتكبهأأأأأا أحأأأأأد ا  أأأأأاة ضأأأأأد سأأأأأكان "األفعأأأأأال ميكأأأأأ  أن تكأأأأأون جأأأأأرائم ضأأأأأد اإلنسأأأأأاني
ي وأشأأارت اتفاقيأأة عأأدو تقأأاهو جأأرائم احلأرب وا أأرائم املرتكبأأة ضأأد اإلنسأأانية الأأيت وضأأعت (100)ةلأد "
)ب( رىل "ا أأأرائم املرتكبأأأأة ضأأأد اإلنسأأأأانية، سأأأواد   ثمأأأأ  احلأأأأرب أو   1،   ماههتأأأأا 1968 عأأأاو

 8ك أأأة نأأأورمربغ العسأأأكرية الدوليأأأة الصأأأاهر   ثمأأأ  السأأألم، والأأأواره تعريفهأأأا   ال ظأأأاو األساسأأأي حمل
( املأأأؤر  1-)ه3، والأأأواره ت  يأأأد ا   قأأأراري ا  عيأأأة العامأأأة ل مأأأم املتحأأأدة 1945آب/أغسأأأةس 

 ي(101)ييي" 1946 انون األول/هيس رب   11( املؤر    1-)ه95و 1946شباط/فرباير  13  

__________ 

 United Nations War Crimes Commission, History of the United Nations War Crimes Commission andانظأر  (96) 

the Development of the Laws of War (His Majesty’s Stationery Office, 1948), p. 179 (" ا أرائم الأيت  أدهت
ا ت أأع الأأأدويل أو  أأمت ضأأأ ري البشأأأرية، رمأأا حل  هأأأا ووحشأأيتها، أو لكثأأأرة عأأأده ا، أو ألن  ةأأاً ةأأأاثاًل طربّأأأق   
أثمان وأما   خمتلفة،  ي فق  اليت ةررت تدخي هول أخرى غري الدول الأيت ارتكبأت تلأك ا أرائم علأ  أراضأيها، 

 (ي"ايا هلاأو اليت أصبو رعايا ا ضح
 Prosecutor v. Kupreškić et al., , Judgment, Trial Chamber Case No. IT-95-16-T, 14انظأر علأ  سأبيي املثأال،  (97) 

January 2000, para. 576  حيأأث يشأأار رىل الصأألة الوا يأأة ةأأني ا أأرائم ضأأد اإلنسأأانية الأأيت ارتكبتهأأا ةالأأدور فأأون(
شأأرياتش وا أأرائم األخأأرى الداخلأأة   اختصأأاص احملك أأة العسأأكرية الدوليأأة( )يرشأأار رليهأأا في أأا يلأأي ةاسأأم قضأأية 

"Kupreškić 2000"ي) 
 (98) Yearbook…1950, vol. II, p. 377 at para. 119ي 
 ي123، الفقرة جع نفسهاملر  (99) 
 ي124، الفقرة املرجع نفسه (100) 
 تشأأأأأري  الثأأأأأام/ 26اتفاقيأأأأأة عأأأأأدو تقأأأأأاهو جأأأأأرائم احلأأأأأرب وا أأأأأرائم املرتكبأأأأأة ضأأأأأد اإلنسأأأأأانية، املربمأأأأأة   نيويأأأأأورك    (101) 

،  أأأان عأأأده 2015ي و  آب/ أغسأأأةس United Nations, Treaty Series, vol. 754, p. 73، 1968 نأأأوف رب
 Europeanهولأأأةي ولالطأأأالع علأأأ  اتفاقيأأأة رقلي يأأأة كات طبيعأأأة ةاثلأأأة، انظأأأر 55األطأأأرا     أأأ   االتفاقيأأأة  الأأأدول

Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitation to Crimes against Humanity and War Crimes، 
 و  آب/ Council of Europe, Treaty Series, No. 82 ،1974 أأانون الثام/ي أأاير   25 املربمأأة   سرتاتسأأبورغ  

 ،  ان عده الدول األطرا        االتفاقية مثان هولي2015أغسةس 



A/70/10 
 

 

GE.15-13770 69/245 

 

ليوغوسأأأالفيا السأأأاةقة )يشأأأار رليهأأأا وتضأأأ  ت الواليأأأة القضأأأائية لل حك أأأة ا  ائيأأأة الدوليأأأة  (7
مأأأ  ال ظأأأاو األساسأأأي  5فاملأأأاهة  يفي أأأا يلأأأي ةاسأأأم "حمك أأأة يوغوسأأأالفيا"( "جأأأرائم ضأأأد اإلنسأأأانية"

حملك أأأة يوغوسأأأالفيا متأأأ و احملك أأأة سأأألةة مقاضأأأاة األشأأأطاص املسأأأؤولني عأأأ  جم وعأأأة مأأأ  األفعأأأال 
و، سأأأأواد أ أأأأان طاةعأأأأه هوليأأأأاً )مثأأأأي القتأأأأي والتعأأأأ يب أو االغتصأأأأاب("ركا ارتكبأأأأت أث أأأأاد نأأأأماع مسأأأأل

 5و كأأأأ ا، فأأأأرن الصأأأأيغة املسأأأأتطدمة   املأأأأاهة  ي(102)، واسأأأأتهدفت أي سأأأأكان مأأأأدنيني"هاخليأأأأاً  أو
تبقأأي علأأ  صأألة ةأأال ماع املسأألو، ولكأأ  مأأ  األفضأأي فه هأأا   سأأياقهاي وقأأد وضأأع ال ظأأاو األساسأأي 

ة يأدور فيهأا أصأاًل نأماع حيأث مأ  املفهأوو أن يوغوسأالفيا السأاةق 1993حملك ة يوغوسأالفيا   عأاو 
مسأأأألو؛ فقأأأأد اعتأأأأرب ةالفعأأأأي جملأأأأس األمأأأأ  التأأأأاةع ل مأأأأم املتحأأأأدة أن احلالأأأأة تشأأأأكي هتديأأأأداً للسأأأأالو 
واألمأأ  الأأدوليني، ةأأا يسأأتوجب ةارسأأة جملأأس األمأأ  لسأألةاته اإلنفاكيأأة مبوجأأب الفصأأي السأأاةع مأأ  

 ل أماع املسألو"( يقصأد م هأا أساسأاً )"ا 5ميثاق األمم املتحدةي و ك ا، فرن الصأيغة الأوارهة   املأاهة 
 تبديأأد فكأأرة أن ا أأرائم ضأأد اإلنسأأانية  أأب أن تكأأون مرتبةأأة "ة أأماع مسأألو هويل"ي ولأأ لك، وهرداً 
الحت أأال تفسأأأري  أأ   الصأأأيغة علأأ  أهنأأأا تشأأري رىل أن القأأأانون الأأدويل العأأأر  يسأأتوجب وجأأأوه صأأألة 

 وقأأأأأت الحأأأأأق أنأأأأأه ال يوجأأأأأد ة أأأأأماع مسأأأأألو، أوضأأأأأحت هائأأأأأرة االسأأأأأتئ ا  مبحك أأأأأة يوغوسأأأأأالفيا  
أسأأاس م ةقأأي أو قأأانوم" لإلةقأأاد علأأ  الصأألة ةأأال ماع املسأألو، ألنأأه "ا التطلأأي ع هأأا"   ةارسأأات  "أي

والحظأت هائأرة االسأأتئ ا  أيضأاً أن "سأقوط شأرط الصألة تأدل عليأأه ي (103)الأدول م أ  حما  أات نأورمربغ
ع صأأأري، اللتأأأان حتظأأأران معأأأاً أنواعأأأاً معي أأأة مأأأأ  االتفاقيتأأأان الأأأدوليتان ةشأأأ ن اإلةأأأاهة ا  اعيأأأة والفصأأأي ال

ي وأ أأدت هائأأرة االسأأتئ ا  فعأأالً (104)ا أأرائم ضأأد اإلنسأأانية ةغأأض ال ظأأر عأأ  أي عالقأأة ةأأال ماع املسأألو"
  وقأأأت الحأأأق أن وروه مثأأأي  أأأ   الصأأألة   ال ظأأأاو األساسأأأي حملك أأأة يوغوسأأأالفيا يهأأأد  ةبسأأأاطة رىل 

   ي(105)يشكي تدوي ًا للقانون الدويل العر حصر االختصاص املوضوعي لل حك ة، وال 
، أنش  جملس األم  احملك أة ا  ائيأة الدوليأة لروانأدا )ويشأار رليهأا في أا يلأي 1994و  عاو  (8

ةاسأأم "حمك أأة روانأأدا"( وأسأأأ د رليهأأا الواليأأة القضأأأائية علأأ  ا أأرائم املرتكبأأأة ضأأد اإلنسأأانية"ي ورغأأأم 
روانأأأدا احتفظأأأت ةأأأ فس ا  وعأأأة مأأأ  األفعأأأال الأأأوارهة   مأأأ  ال ظأأأاو األساسأأأي حملك أأأة  3املأأأاهة  أن

ال ظأأأاو األساسأأأي حملك أأأة يوغوسأأأالفيا، فأأأرن صأأأيغة الفقأأأرة االسأأأتهاللية مل تتضأأأ   رشأأأارة رىل ال أأأماع 

__________ 

 أيأار/ 25املأؤر   (1993)827، قأرار جملأس األمأ ، ال ظاو األساسي لل حك ة ا  ائية الدولية ليوغوسالفيا السأاةقة (102) 
 (ي")ويشار رليه في ا يلي ةاسم "ال ظاو األساسي حملك ة يوغوسالفيا 5املاهة  ،S/RES/827الوثيقة  ،1993 مايو

 (103) Prosecutor v. Tadić, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, Appeals 

Chamber, Case No. IT-94-1-AR72, 2 October 1995, para. 140ي 
 ياملرجع نفسه (104) 
 Prosecutor v. Kordić & Čerkez, Judgment, Trial Chamber Case No. IT-95-14/2-T, 26املثأال،  سأبييانظأر علأ   (105) 

February 2001, para. 33  يشأأار رليهأأا في أأا يلأأي ةاسأأم قضأأية(Kordić 2001 ؛)Prosecutor v. Tadić, Judgment, 

Appeals Chamber Case No. IT-94-1-A, 15 July 1999, paras. 249-51 يشأار رليهأا في أا يلأي ةاسأم قضأية( )Tadić 

شأأرط ال أأماع املسأألو قأأد ا اسأأتيفاؤ  ةأأدليي وجأأوه نأأماع مسأألو؛ و أأ ا  أأي مأأا "( )"وقأأد جأأاد    أأ ا احلكأأم أّن 1999
 (ي"ة لك أ ثر ةا يشرتطه القانون الدويل العر يستوجبه ال ظاو األساسي، فهو يشرتط 

http://undocs.org/ar/S/RES/827
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، علأأأ  أيأأأة 1998مأأأ  نظأأأاو رومأأأا األساسأأأي، املعت أأأد    7وةاملثأأأي، مل تأأأ   املأأأاهة  ي(106)املسأأألو
 رشارة رىل ال ماع املسلوي 

 انأأأت التعريفأأات األوىل لل أأأرائم ضأأد اإلنسأأأانية تقتضأأي أن تررتكأأأب األفعأأال املع يأأأة   وةي  أأا (9
  سياق نأماع مسألو، فأرن تلأك الصألة ةأال ماع املسألو قأد اختفأت مأ  األنظ أة األساسأية لل حأا م 

ساسأأيي وحلأت حمأأي كلأأك، علأأ  واهليئأات القضأأائية ا  ائيأأة الدوليأة املعاصأأرة، مبأأا فيهأأا نظأاو رومأأا األ
أهنأأأأا ، املقتضأأأأيات "االفتتاحيأأأأة" الأأأأيت تشأأأأرتط أن  3ت اولتأأأأه امل اقشأأأأة ةشأأأأ ن مشأأأأروع املأأأأاهة مأأأأا حنأأأأو 

تررتكأأأب ا رميأأأة   سأأأياق   أأأوو واسأأأع ال ةأأأاق أو م ه أأأي موجأأأه ضأأأد أيأأأة جم وعأأأة مأأأ  السأأأكان 
 ةارتكاب   ا اهل وويتقضي املدنيني ع اًل ةسياسة هولة أو م ظ ة 

  3المادة 
 ا نسانيةتعريف الجرادم إلد 

ألغأأراض مشأأاريع املأأواه  أأ  ، يشأأكي أي فعأأي مأأ  األفعأأال التاليأأة "جرميأأة  -1 
ضأأأأد اإلنسأأأأانية" مأأأأىت ارتكأأأأب   رطأأأأار   أأأأوو واسأأأأع ال ةأأأأاق أو م ه أأأأي موجأأأأه ضأأأأد أيأأأأة 

 جم وعة م  السكان املدنيني، وع  علم ةاهل وو: 
 القتي الع د؛ (أ ) 
 اإلةاهة؛ (ب ) 
 االسرتقاق؛ (ن ) 
 السكان أو ال قي القسري للسكان؛رةعاه  (ه ) 
السأأأأ   أو احلرمأأأأان الشأأأأديد علأأأأ  أي حنأأأأو آخأأأأر مأأأأ  احلريأأأأة البدنيأأأأة مبأأأأا  (ه ) 

 وال  القواعد األساسية للقانون الدويل؛ 
 التع يب؛ (و ) 
االغتصأأأأأاب، أو االسأأأأأتعباه ا  سأأأأأي، أو اإل أأأأأرا  علأأأأأ  البغأأأأأاد، أو احل أأأأأي  (ث ) 

التعقأيم القسأري، أو أي شأأكي آخأر مأ  أشأكال الع أأ  ا  سأي علأ  مثأي  أأ    القسأري، أو
 الدرجة م  اخلةورة؛ 

اضةهاه أيأة مجاعأة حمأدهة أو جم أوع حمأده مأ  السأكان ألسأباب سياسأية  (ح ) 
أو عرقيأأة أو قوميأأة أو رث يأأة أو ثقافيأأة أو هي يأأة، أو متعلقأأة ة أأوع ا أأ س علأأ  ال حأأو املعأأر  

__________ 

 تشأأري  الثأأام/ 8(، املأأؤر  1994)955ة لروانأأدا، قأأرار جملأأس األمأأ ، ال ظأأاو األساسأأي لل حك أأة ا  ائيأأة الدوليأأ (106) 
في أأأأا يلأأأأي ةاسأأأأم "ال ظأأأأاو األساسأأأأي حملك أأأأة  )يشأأأأار رليأأأأه 3 املأأأأاهةاملرفأأأأق،  S/RES/955الوثيقأأأأة  ،1994نأأأأوف رب 
 Semanza v. Prosecutor, Judgment, Appeals Chamber, Case No. ICTR-97-20-A, 20 May(؛ انظأر "روانأدا

2005, para. 269 ( مأ  ال ظأاو  3مأ  ال ظأاو األساسأي حملك أة يوغوسأالفيا، ال تشأرتط املأاهة  5خبأال  املأاهة "ييي
 ي(يارتكاب ا رائم   سياق نماع مسلوي و  ا متييم مهم" حملك ة رواندا األساسي

http://undocs.org/ar/S/RES/955
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اب أخأأأرى مأأأ  املسأأألم عامليأأأاً ةأأأ ن القأأأانون الأأأدويل ال  يم أأأا، وكلأأأك ألسأأأب ، أو3  الفقأأأرة 
في أأا يتصأأي ةأأ ي فعأأي مشأأار رليأأه    أأ   الفقأأرة أو في أأا يتصأأي جبرميأأة اإلةأأاهة ا  اعيأأة أو 

 جرائم احلرب؛ 
 االختفاد القسري ل شطاص؛  (ط ) 
 جرمية الفصي الع صري؛ (ي ) 
األفعأأأال الالرنسأأأانية األخأأأرى كات الةأأأاةع امل اثأأأي الأأأيت تتسأأأبب ع أأأداً    (ك ) 

 معاناة شديدة أو   أكى خةري يلحق ةا سم أو ةالصحة العقلية أو البدنيةي 
 :  1ألغراض الفقرة  -2 
تعأأد عبأأارة "  أأوو موجأأه ضأأد أيأأة جم وعأأة مأأ  السأأكان املأأدنيني" هن أأأاً  (أ ) 

ضأأد أيأأة جم وعأأة مأأ   1ر ل فعأأال املشأأار رليهأأا   الفقأأرة سأألو ياً يتضأأ   االرتكأأاب املتكأأر 
السأأكان املأأدنيني، ع أأاًل ةسياسأأة هولأأة أو م ظ أأة تقضأأي ةارتكأأاب  أأ ا اهل أأوو، أو تعميأأماً 

 هل   السياسة؛ 
تشأأأأ ي "اإلةأأأأاهة" تع أأأأد فأأأأرض أحأأأأوال معيشأأأأية، مأأأأ  ةي هأأأأا احلرمأأأأان مأأأأ   (ب ) 

 السكان؛ احلصول عل  الةعاو والدواد، ةقصد ر الك جمد م  
يعأأد "االسأأرتقاق" ةارسأأة أي مأأ  السأألةات املرتتبأأة علأأ  حأأق امللكيأأة، أو  (ن ) 

 أأأ   السأأألةات مجيعهأأأا، علأأأ  شأأأط  مأأأا، مبأأأا   كلأأأك ةارسأأأة  أأأ   السأأألةات   سأأأبيي 
 االجتار ةاألشطاص، وال سي ا ال ساد واألطفال؛ 

املع يأني  يعد "رةعأاه السأكان أو ال قأي القسأري للسأكان" نقأي األشأطاص (ه ) 
قسراً م  امل ةقة اليت يوجأدون فيهأا ةصأفة مشأروعة، ةأالةره أو ةأ ي فعأي قسأري آخأر، هون 

 مربرات يس و را القانون الدويل؛ 
يعد "التع يب" تع أد رحلأاق أمل شأديد أو معانأاة شأديدة، سأواد ةأدنياً أو  (ه ) 

لتعأأ يب أي أمل عقليأأاً، ةشأأط  موجأأوه حتأأت رشأأرا  املأأتهم أو سأأيةرته، ولكأأ  ال يشأأ ي ا
 أو معاناة ي   ان فحسب ع  عقوةات قانونية أو يكونان جمداً م ها أو نتي ة هلا؛ 

يعأأأأد "احل أأأأي القسأأأأري" ر أأأأرا  املأأأأرأة علأأأأ  احل أأأأي قسأأأأراً وعلأأأأ  الأأأأوالهة غأأأأري  (و ) 
املشأأروعة ةقصأأد التأأ ثري علأأأ  التكأأوي  العرقأأي أليأأة جم وعأأأة مأأ  السأأكان أو ارتكأأاب انتها أأأات 

لقأأانون الأأدويلي وال  أأوث ةأأ ي حأأال تفسأأري  أأ ا التعريأأ  علأأ  حنأأو ميأأس القأأوانني خةأأرية أخأأرى ل
 الوط ية املتعلقة ةاحل ي؛

يعأأد "االضأأةهاه" حرمأأان مجاعأأة مأأ  السأأكان أو جم أأوع السأأكان حرمانأأاً  (ث ) 
متع أأأداً وشأأأديداً مأأأ  احلقأأأوق األساسأأأية مبأأأا وأأأال  القأأأانون الأأأدويل، وكلأأأك ةسأأأبب  ويأأأة 

 وع؛ا  اعة أو ا  
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تعأأأأد "جرميأأأأة الفصأأأأي الع صأأأأري" أيأأأأة أفعأأأأال ال رنسأأأأانية متاثأأأأي   طاةعهأأأأا  (ح ) 
وترتكأأأأب   سأأأأياق نظأأأأاو مؤسسأأأأي قوامأأأأه االضأأأأةهاه  1األفعأأأأال املشأأأأار رليهأأأأا   الفقأأأأرة 

امل ه أأأي والسأأأيةرة امل ه يأأأة مأأأ  جانأأأب مجاعأأأة عرقيأأأة واحأأأدة رثاد أيأأأة مجاعأأأة أو مجاعأأأات 
 عل  كلك ال ظاو؛  عرقية أخرى، وترتكب ة ية اإلةقاد

يعأأأأد "االختفأأأأأاد القسأأأأري ل شأأأأأطاص" رلقأأأأأاد القأأأأبض علأأأأأ  أي أشأأأأأطاص  (ط ) 
احت اث م أو اختةافهم م  قبي هولة أو م ظ ة سياسية، أو ةركن أو هعم م هأا هلأ ا الفعأي  أو
ةسكوهتا عليه، مث رفضها اإلقرار غرمأان  أؤالد األشأطاص مأ  حأريتهم أو رعةأاد معلومأات  أو

 أو ع  أما   وجوه م، رد  حرماهنم م  محاية القانون لفرتة ثم ية طويلةيع  مصري م 
ألغأأراض مشأأاريع املأأواه  أأ  ، مأأ  املفهأأوو أن تعبأأري "نأأوع ا أأ س" يشأأري رىل  -3 

 ا  سني، ال  ر واألنث ،   رطار ا ت عي وال يشري التعبري رىل أي معىن آخر وال  كلكي
تعريأأأأ  أوسأأأأع يأأأأره   صأأأأك هويل أو    ال وأأأأي مشأأأأروع املأأأأاهة  أأأأ ا ةأأأأ ي -4 

 قانون وطدي
 

 التعليق  
، ألغأأأراض مشأأأاريع املأأأواه  أأأ  ، تعريفأأأاً 3حتأأأده الفقأأأرات الأأأثالث األوىل مأأأ  مشأأأروع املأأأاهة  (1

مأأ  نظأأاو رومأأا  7ونأأ   أأ   الفقأأرات الأأثالث اقتبأأاس حأأر  لأأ   املأأاهة  ي"لل رميأأة ضأأد اإلنسأأانية"
األساسأأأأأي، ةاسأأأأأتث اد ثالثأأأأأة تغيأأأأأريات غأأأأأري جو ريأأأأأة )ت أأأأأاقش أهنأأأأأا ( أصأأأأأبحت ضأأأأأرورية ةأأأأأال ظر رىل 

 أي مبثاةأة شأرط  3مأ  مشأروع املأاهة  4اختال  السياق الأ ي يسأتطدو فيأه  أ ا التعريأ ي والفقأرة 
أن  أ ا التعريأأ  ال يأؤثر   أيأأة تعأاري  أوسأع نةاقأأا تأ   عليهأأا "عأدو اإلخأالل"، حيأأث تشأري رىل 
 صكوك هولية أو قوانني وط يةي 

 
 الوارهة   الصكوك األخرى التعاري   

، تعأأأأأأاري  خمتلفأأأأأة "لل أأأأأأرائم ضأأأأأد اإلنسأأأأأأانية"، سأأأأأأواد   1945اسأأأأأتطدمت، م أأأأأأ  عأأأأأاو  (2
وعأأأر  نظأأأاو نأأأورمربغ األساسأأأي  الصأأأكوك الدوليأأأة أو   القأأأوانني الوط يأأأة الأأأيت هونأأأت  أأأ   ا رميأأأةي

 "ا رائم ضد اإلنسانية" عل  ال حو التايل:
"القتأأأي الع أأأد، واإلةأأأاهة، واالسأأأرتقاق، والرتحيأأأي، وغري أأأا مأأأ  األفعأأأال الالرنسأأأانية  

املرتكبأأأأة ضأأأأد أي سأأأأكان مأأأأدنيني، قبأأأأي أو أث أأأأاد احلأأأأرب، أو أع أأأأال االضأأأأةهاه ألسأأأأباب 
د ت فيأأ  أي جرميأأة تأأدخي   اختصأأاص احملك أأة سياسأأية أو ع صأأرية أو هي يأأة، الأأيت تقأأع ع أأ

أو   حال ارتباطها ر   ا رمية، سواد  انت خمالفأة للقأانون الأداخلي للبلأد الأ ي ارتكبأت 
 ي(107)فيه أو مل تك "

__________ 

 )ن(ي6أعال ، املاهة  85 احلاشيةنظاو نورمربغ األساسي،  (107) 
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وعرّفأت "مبأأاهئ القأانون الأأدويل املعأرت  رأأا   ال ظأاو األساسأأي حملك أة نأأورمربغ و  حكأأم  (3
()ن(، علأأ  ، ا أأرائم ضأأد اإلنسأأانية،   املبأأدأ )ساهسأأاً 1950  عأأاو احملك أأة" الأأيت أعأأدهتا الل  أأة 

ال حأأو التأأايل: "القتأأي، واإلةأأاهة، واالسأأرتقاق، واإلةعأأاه، وغري أأا مأأ  األفعأأال الالرنسأأانية املرتكبأأة ضأأد 
أي سأكان مأأدنيني، أو االضأأةهاه ألسأباب سياسأأية أو ع صأأرية أو هي يأأة، ع أدما ت فأأ  تلأأك األفعأأال 

   ي(108)مية ضد السالو أو أي جرمية حرب، أو في ا يتصي ة ي م ه ا"الرتكاب أي جر 
وحأأأأأأأدهت الل  أأأأأأأة  أأأأأأأ لك   مشأأأأأأأروع مدونأأأأأأأة ا أأأأأأأرائم املطلأأأأأأأة ةسأأأأأأألم اإلنسأأأأأأأانية وأم هأأأأأأأا  (4

مأأأأ  ةأأأأني تلأأأأك ا أأأأرائم: "األع أأأأال الالرنسأأأأانية  القتأأأأي واإلةأأأأاهة واالسأأأأرتقاق واإلةعأأأأاه  1954 لعأأأأاو
مأأدنيني ألسأأباب اجت اعيأأة أو سياسأأية أو ع صأأرية أو هي يأأة االضأأةهاه، املرتكبأأة ضأأد أي سأأكان  أو

أو ثقافيأأأة مأأأ  قبأأأي سأأألةات هولأأأة مأأأا أو أشأأأطاص عأأأاهيني يع لأأأون ةتحأأأريض مأأأ  تلأأأك السأأألةات 
 ي(109)ةتسا ي م ها" أو
مأأأ  ال ظأأأاو األساسأأأي حملك أأأة يوغوسأأأالفيا علأأأ  أن "متأأأ و احملك أأأة سأأألةة  5وتأأأ   املأأأاهة  (5

"ركا  جم وعأة مأأ  األفعأال )مثأأي القتأي والتعأأ يب أو االغتصأأاب(مقاضأاة األشأأطاص املسأؤولني" عأأ  
، واسأأأأأأأتهدفت أي سأأأأأأأكان أو هاخليأأأأأأأاً  ارتكبأأأأأأأت أث أأأأأأأاد نأأأأأأأماع مسأأأأأأألو، سأأأأأأأواد أ أأأأأأأان طاةعأأأأأأأه هوليأأأأأأأاً 

الأأ ي اقأأرتح  أأ   املأأاهة أشأأار  ل مأأم املتحأأدة وعلأأ  الأأرغم مأأ  أن تقريأأر األمأأني العأأاو ي(110)مأأدنيني"
والأأيت  األفعأأال غأأري اإلنسأأانية الأأيت تتسأأم ةةأأاةع شأأديد ا سأأامةرىل أن ا أأرائم ضأأد اإلنسأأانية "تعلأأق ة

ترتكأأأأب   أأأأمد مأأأأ  اعتأأأأداد واسأأأأع ال ةأأأأاق أو م أأأأتظم علأأأأ  أي سأأأأكان مأأأأدنيني ألسأأأأباب قوميأأأأة أو 
 ي5، فرّن     الصيغة ةعي ها مل تردرن   ن  املاهة (111)عرقية أو هي ية" سياسية أو رث ية أو

، احأأتفا،   1994ساسأأي حملك أأة روانأأدا لعأأاو وعلأأ  العكأأس مأأ  كلأأك، فأأرن ال ظأأاو األ (6
م أأه، ةأأ فس ا  وعأأة مأأ  األفعأأال، ولكأأ  الفقأأرة االسأأتهاللية أهرجأأت الصأأيغة املقتبسأأة مأأ   3املأأاهة 

و أي "ا أرائم ركا ارتكبأأت   أمد مأ    أأوو واسأع أو م ه أي علأأ   1993تقريأر األمأني العأاو لعأأاو 
 ي(112)"… و سياسأأية أو رث يأأة أو عرقيأأة أو هي يأأةأي مأأدنيني" مث اسرتسأألت تقأأول "ألسأأباب قوميأأة أ

وعلأ   أ ا ال حأأو، نأ  ال ظأأاو األساسأي حملك أأة روانأدا صأأراحة علأ  ضأأرورة وجأوه هافأأع متييأمي مأأ  
أجأأي رثبأأات نأأوع ا رميأأةي وعأأّر  أيضأأاً مشأأروع مدونأأة ا أأرائم املطلأأة ةسأألم اإلنسأأانية وأم هأأا، الأأ ي 

انية ة هنأأا جم وعأأة مأأ  األفعأأال احملأأدهة "ع أأد ارتكارأأا ، ا أأرائم ضأأد اإلنسأأ1996أعدتأأه الل  أأة عأأاو 
ةشكي م تظم أو عل  نةأاق واسأع أو ةتحأريض أو توجيأه مأ  رحأدى احلكومأات أو مأ  أي م ظ أة 

__________ 

 (108) Yearbook…1950, vol. II, p. 377 at para. 119ي 
 (109) Yearbook…1954, vol. II, p. 150 at para. 49  ي((11)2)املاهة 
 ي5، املاهة أعال  102، احلاشية يوغوسالفياال ظاو األساسي حملك ة  (110) 
(، الوثيقأأأأة 1993)808مأأأأ  قأأأأرار جملأأأأس األمأأأأ   2مأأأأ  األمأأأأني العأأأأاو مقأأأأدو ع أأأأاًل ةأأأأالفقرة  تقريأأأأرجملأأأأس األمأأأأ ،  (111) 

S/25704 ي48، الفقرة 15، الصفحة 
 ي3أعال ، املرفق، املاهة  106، احلاشية ال ظاو األساسي حملك ة رواندا (112) 

http://undocs.org/ar/S/25704
http://undocs.org/ar/S/25704


 A/70/10 

 

74/245 GE.15-13770 

 

وعررفأأأت أيضأأاً ا أأأرائم ضأأد اإلنسأأأانية    ي(113)أو مجاعأأة"، لك أأه مل يتضأأأ   صأأيغة الأأأدافع الت ييأأمي
 ي(114)ضائية ا  ائية املطتلةةالوالية القضائية لل حا م أو اهليئات الق

مأأأ  نظأأأاو رومأأأا األساسأأأي ا أأأرائم ضأأأد اإلنسأأأانية ضأأأ    5)ب( مأأأ  املأأأاهة 1وترأأأدرن الفقأأأرة  (7
"ا رميأة ضأد اإلنسأانية" علأ  أهنأا  7مأ  املأاهة  1وتعّر  الفقرة  ي(115)اختصاص احملك ة ا  ائية الدولية

أي فعأأأي مأأأ  جم وعأأأة أفعأأأال "مأأأىت ارتكأأأب   رطأأأار   أأأوو واسأأأع ال ةأأأاق أو م ه أأأي موجأأأه ضأأأد أيأأأة 
جم وعأة تعأاري   7م  املاهة  2وتتض   الفقرة  ي(116)"وع  علم ةاهل وو ،جم وعة م  السكان املدنيني
وو املوجه ضد أية جم وعة م  السكان املدنيني يعأد "هن أاً سألو ياً يتضأ   توضو   مجلة أمور أن اهل 

ع أأأالً  ،ضأأأد أيأأأة جم وعأأأة مأأأ  السأأأكان املأأأدنيني 1االرتكأأأاب املتكأأأرر ل فعأأأال املشأأأار رليهأأأا   الفقأأأرة 
 3 وتأأ   الفقأأرة ي(117)"أو تعميأأماً هلأأ   السياسأأة ،ةسياسأأة هولأأة أو م ظ أأة تقضأأي ةارتكأأاب  أأ ا اهل أأوو

األنثأأ ،   رطأأار و يشأأري رىل ا  سأأني، الأأ  ر ‘ نأأوع ا أأ س‘علأأ  أن "مأأ  املفهأأوو أن تعبأأري  7ة مأأ  املأأاه
الصألة  7تسأتبقي املأاهة  وال ي(118)رىل أي معأد آخأر وأال  كلأك‘ نوع ا أ س‘ا ت عي وال يشري تعبري 

يتعلأأأأق ة فعأأأأال  )ةاسأأأأتث اد مأأأأا ةأأأأال ماع املسأأأألو الأأأأيت متيأأأأم رأأأأا ال ظأأأأاو األساسأأأأي حملك أأأأة يوغوسأأأأالفيا، وال
 اشرتاط الدافع الت ييمي ال ي متيم ةه ال ظاو األساسي حملك ة روانداي (119)االضةهاه(

مأأ  نظأأاو رومأأا األساسأأي "لل رميأأة ضأأد اإلنسأأانية" أ ثأأر  7بِأأي ةأأالتعري  الأأواره   املأأاهة وق   (8
ع أأأد  هولأأأة طرفأأأاً   نظأأأاو رومأأأا األساسأأأي، وتسأأأتعني الكثأأأري مأأأ  الأأأدول ةأأأ لك التعريأأأ  120مأأأ  

مأأأ  نظأأأاو رومأأأا األساسأأأي  7اعتأأأربت الل  أأأة أن املأأأاهة و ي اعت أأأاه قواني هأأأا الوط يأأأة أو تعأأأديلها حاليأأأاً 
ي وةالفعأأي، 3مأأ  مشأأروع املأأاهة  3رىل  1تأأوفر أساسأأاً مالئ أأاً لتعريأأ   أأ   ا أأرائم   الفقأأرات مأأ  

ورية ةأأأال ظر رىل ، عأأأدا ثالثأأأة تغيأأأريات ال متأأأس ةأأأا و ر  انأأأت ضأأأر حرفيأأأاً  7فقأأأد اقترأأأبس نأأأ  املأأأاهة 
مأأا يلأأي:  1اخأأتال  السأأياق الأأ ي يسأأتطدو فيأأه التعريأأ ي أوال، تتضأأ   العبأأارة االسأأتهاللية للفقأأرة 

، أرهخأي نفأس التغيأأري وثانيأأاً  ي"لغأرض مشأاريع املأواه  أأ  " عوضأاً عأ  "لغأأرض  أ ا ال ظأاو األساسأي"
أأّرو الفقأأرة الفرعيأأة 3علأأ  العبأأارة االسأأتهاللية للفقأأرة  مأأ  نظأأاو رومأأا  7)ح( مأأ  املأأاهة 1ي وثالثأأا، جتر

__________ 

 ي18، املاهة 95 الصفحة، ا لد الثام )ا مد الثام(، 1996حولية ييي  (113) 
 Agreement Between the United Nations and the Government of Sierra Leone on theانظأر، علأ  سأبيي املثأال،  (114) 

Establishment of a Special Court for Sierra Leone (with Statute), done at Freetown on 16 January 2002, United 

Nations, Treaty Series, vol. 2178, p. 137 at p. 145; “The Law on the Establishment of Extraordinary Chambers in 

the Courts of Cambodia for the Prosecution of Crimes Committed During the Period of Democratic 

Kampuchea,” art. 5, 27 October 2004، :علأأأ  الأأأراة  التأأأايل http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/legal-

documents/KR_Law_as_amended_27_Oct_2004_Eng.pdf (last visited 22 June 2015ي) 
 يأعال  84 احلاشيةنظاو روما األساسي،  (115) 
 املرجع نفسهي (116) 
 املرجع نفسهي (117) 
 املرجع نفسهي (118) 
 ي)ح(1، الفقرة 7، املاهة املرجع نفسهانظر  (119) 
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األساسأأي أفعأأال االضأأةهاه ع أأد ارتكارأأا "في أأا يتصأأي ةأأ ي فعأأي مشأأار رليأأه    أأ   الفقأأرة أو أيأأة 
ومأأأ  ةأأأاب التكيأأأ  مأأأع السأأأياق املطتلأأأ  أيضأأأا، أصأأأبحت  يجرميأأأة تأأأدخي   اختصأأأاص احملك أأأة"

مأأأا يلأأأي: "في أأأا يتصأأأي ةأأأ ي فعأأأي مشأأأار رليأأأه    أأأ   الفقأأأرة، أو  3 أأأ   العبأأأارة   مشأأأروع املأأأاهة 
وقأأد يأأ يت وقأأت متأأارس فيأأه احملك أأة ا  ائيأأة  يتصأأي جبرميأأة اإلةأأاهة ا  اعيأأة أو جأأرائم احلأأرب"ي في أأا

، و  ع أأد اسأأتيفاد الشأأروط املوضأأوعة   مأأؤمتر  امبأأاال العأأدوان الدوليأأة واليتهأأا القضأأائية علأأ  جرميأأة
 رةيق، قد تلمو رعاهة صياغة     الف    احلالة

 
 3رىل  1الفقرات م    

، 3مأ  مشأروع املأاهة  3رىل  1يتض   تعري  "ا رائم ضد اإلنسانية"، الأواره   الفقأرات مأ   (9
السواةق القضائية الصاهرة ع  احملك ة ا  ائيأة الدوليأة ثالثة شروط عامة جديرة ةال قاشي وقد أوضحت 

ي ويعأأرض التعريأأ  1وغري أأا مأأ  احملأأا م الدوليأأة أو املطتلةأأة  أأ   الشأأروط، الأأيت يأأره مجيعهأأا   الفقأأرة 
أيضأأأاً األع أأأال األصأأألية احملظأأأورة الأأأيت تشأأأكي جأأأرائم ضأأأد اإلنسأأأانية، ويعأأأّر  عأأأدهاً مأأأ  املصأأأةلحات 

تعأأأاري  ضأأأ   التعريأأأ (ي وال شأأأك   أن االجتهأأأاه القضأأأائي املتةأأأور    املسأأأتطدمة فيأأأه )غيأأأث تأأأره
احملك أأأأة ا  ائيأأأأة الدوليأأأأة وغري أأأأا مأأأأ  احملأأأأا م الدوليأأأأة أو املطتلةأأأأة سأأأأيظي مفيأأأأداً   توجيأأأأه السأأأألةات 
الوط ية، مبا فيها احملا م، في ا يتعلق مبعأىن  أ ا التعريأ ، وسأيعمث مأ  مث اتبأاع هنرأج م سأقة علأ  الصأعيد 

طدي وتشري الل  ة رىل اسأت رار تةأور السأواةق القضأائية كات الصألة مبأرور الوقأت، غيأث أن امل اقشأة الو 
 ي2015التالية هتد  فق  رىل ةيان ةعض معامل     املصةلحات اعتباراً م  عاو 

 
 واسع ال ةاق أو م ه ي"  وو "  

وو "واسأأأأع ال ةأأأأاق يقتضأأأأي الشأأأأرط العأأأأاو األول أن تكأأأأون األفعأأأأال مرتكبأأأأة   رطأأأأار   أأأأ (10
م ه أأأأأي"ي واهأأأأأر  أأأأأ ا الشأأأأأرط لل أأأأأرة األوىل   ال ظأأأأأاو األساسأأأأأي لل حك أأأأأة ا  ائيأأأأأة الدوليأأأأأة  أو

، رغم أن ةعأض قأرارات احملك أة ا  ائيأة الدوليأة ليوغوسأالفيا السأاةقة ك بأت رىل أن  أ ا (120)لرواندا
  تقريأأر األمأأني العأأاو  الشأأرط وره ضأأ  ياً حأأىت   نظامهأأا األساسأأي، ةأأال ظر رىل رهران  أأ   الصأأيغة

ي وأ أأد االجتهأاه القضأائي لكلتأأا احملك تأني أن شأرطي "واسأأع (121)الأ ي اقأرتح فيأأه ال ظأاو األساسأي
__________ 

 الدوليأأةمأأ  ال ظأأاو األساسأأي لل حك أأة ا  ائيأأة  3خالفأأاً للأأ   اإلنكليأأمي، اسأأترطدمت   الأأ   الفرنسأأي لل أأاهة  (120) 
رىل  Akayesu(ي وقأأأأد أشأأأأارت الأأأأدائرة االةتدائيأأأأة   قضأأأأية "généralisée et systématiqueلروانأأأدا صأأأأيغة العةأأأأ  )"

ييي، األمأر الأ ي رفأع  ثأرياً مأ  عتبأة احلأد  الشأرطني متالثمأني: "أوره ال   الفرنسي األصلي لل ظأاو األساسأي يلي ما
األهىن املةلأأوب لتةبيأأق  أأ ا احلكأأمي ونظأأراً ألن القأأانون الأأدويل العأأر  ال يشأأرتط سأأوى أن يكأأون اهل أأوو رمأأا واسأأع 

 .Prosecutor vال ةأأاق ورمأأا م ه يأأاً،   أأاك أسأأباب  افيأأة لالفأأرتاض ةأأ ن خةأأ ً   الرتمجأأة يشأأوب الأأ   الفرنسأأي"ي

Jean-Paul Akayesu, Judgment, Trial Chamber, Case No. ICTR-96-4-T, 2 September 1998, para. 579, n. 144 
 (يAkayesu 1998)يشار رليها في ا يلي ةاسم 

 (121) Prosecutor v. Blaškić, Judgment Trial Chamber, Case No. IT-95-14-T, 3 March 2000, para. 202  يشأار(
 .Trial Chamber, Case Tadić, Opinion and JudgmentProsecutor v ,(؛ وBlaškić 2000يلأي ةاسأم  في أارليهأا 

para. 648T, 7 May 1997, -1-94-No. IT  يشار رليها في ا يلي ةاسم(ć 1997Tadiي) 
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ال ةأأأاق" و"م ه أأأي" شأأأرطان م فصأأأي أحأأأدمها عأأأ  اآلخأأأر وليسأأأا متالثمأأأني؛ ومأأأىت اسأأأتو  أحأأأدمها 
  القأرادة لشأرط  أ  1996ي ويعكأس تعليأق الل  أة علأ  مشأروع مدونأة عأاو (122)ثبت وقأوع ا رميأة

اتسأأاع ال ةاق/امل ه يأأة أيضأأاً، حيأأث ك أأرت أن "الفعأأي ميكأأ  أن يشأأكي جرميأأة ضأأد اإلنسأأانية ركا 
 ي(123)استوىف أحد   ي  الشرطني ]ال ةاق أو الةاةع امل ه ي["

أأث  أأ ا املعيأأار ل خأأ  ةأأه   نظأأاو رومأأا األساسأأي، رأى ةعأأض الأأدول أن شأأرطي  (11 وع أأدما غر
 -أي أن يتحقق  المها ليثبأت وقأوع ا رميأة  -ي" ي بغي أن يكونا متالثمني "واسع ال ةاق" و"م ه 

ي وأ أأدت  أأ   الأأدول أنأأه ركا  أأان (124)ألن خأأال  كلأأك مأأ  شأأ نه أن  عأأي املعيأأار مفأأرط الشأأ ول
 افيأأاً وحأأد ، فأأرن أعأأداهاً  بأأرية مأأ  ا أأرائم تررتكأأب علأأ  نةأأاق  ارتكأأاب أفعأأال "علأأ  نةأأاق واسأأع"

مسبق، وتكون غري مرتاةةأة، مأ  شأ هنا أن تشأكي جأرائم ضأد اإلنسأانيةي وةسأبب واسع هون  ةي  
، ولكأ  أضأي  رىل (125)  ا اهلأاجس، اسأترحدث حأي تأوفيقي ي ةأوي علأ  رةقأاد الشأرطني م فصألني

__________ 

 Prosecutor v. Mrkšić, Judgment, Trial Chamber II, Case No. IT-95-13/1-T, 27انظأأر، علأأ  سأأبيي املثأأال،  (122) 

September 2007, para. 437  يشأار رليهأا في أا يلأي ةاسأم(Mrkšić 2007 أب أن يكأون اهل أوو واسأع ال ةأاق أو "( )
 Prosecutor v. Kayishema, Judgment, Trial Chamber, Caseوم ه يأاً، فالشأرطان م فصأالن وليسأا متالثمأني"(؛ 

No. ICTR-95-1-T, 21 May 1999, para. 123  يشأار رليهأا في أا يلأي ةاسأم(Kayishema 1999 أب أن ي ةأأوي "( )
، Akayesu 1998اهل أأأوو علأأأ  حتقأأأق أحأأأد الشأأأرطني البأأأديلني املت ثلأأأني   اتسأأأاع ال ةأأأاق أو الةأأأاةع امل ه أأأي"(؛ و

)"يرسأأتوىف  أأ ا الشأأرط  648أعأأال ،   الفقأأرة  121، احلاشأأية Tadić 1997؛ و579أعأأال ،   الفقأأرة  120احلاشأية 
 ييي"(ي ورما ةالةاةع امل ه ي ييي رما ةتحقق اتساع ال ةاق

الوثأائق الرمسيأة لل  عيأة العامأة، الأدورة ي انظأر أيضأاً 97، ا لد الثام، )ا مد الثام(، الصأفحة 1996حولية ييي  (123) 
)تقريأأر الل  أأة املطصصأأة إلنشأأاد حمك أأة ج ائيأأة( )"الع اصأأر  78(، الفقأأرة A/50/22) 22اخل سأأون، امللحأأق رقأأم 

] أأأي[ ا أأأرائم الأأأيت ت ةأأأوي عأأأاهة علأأأ    أأأوو واسأأأع  ييي الأأأيت ي بغأأأي أن تظهأأأر   تعريأأأ  ا أأأرائم ضأأأد اإلنسأأأانية
،   50، ا لأأأأد الثأأأأام )ا أأأأمد الثأأأأام(، الصأأأأأفحة 1995 وحوليأأأأة يييال ةأأأأاق أو متكأأأأرر"( )التو يأأأأد مضأأأأا (؛ 

يشأأأكالن ع صأأأري  مك لأأأني لل أأأرائم ‘ نةأأأاق مجأأأاعي  علأأأ‘و‘ امل تظ أأأة‘)"وأن مفهأأأومي االنتها أأأات  90 الفقأأأرة
)"تعريأأ  ا أأرائم ضأأد اإلنسأأانية يشأأ ي  83، ا لأأد الثأأام )ا أأمد الثأأام(، الصأأفحة 1994وحوليأأة ييي املع يأأة"(؛ 

رنسأأأأأانية كات الةأأأأأاةع اخلةأأأأأري للغايأأأأأة الأأأأأيت ت ةأأأأأوي علأأأأأ  انتها أأأأأات واسأأأأأعة ال ةأأأأأاق أو م تظ أأأأأة"(؛ األع أأأأال الال
 -)"ويكفأأي أن تتأأوافر رحأأدى  أأاتني الصأأفتني  241، ا لأأد الثأأام )ا أأمد الثأأام(، الصأأفحة 1991وحوليأأة ييي 

 قق وقوع ا رمية"(يلكي يتح   أي فعي م  األفعال امل صوص عليها ييي -االنتظاو أو الةاةع ا  اعي 
 United Nations, Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an Internationalانظأأر  (124) 

Criminal Court, document A/CONF/183/13 (Vol. II), p. 148 (India); ibid., p. 150 (United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland, France); ibid., p. 151 (Thailand, Egypt); ibid., p. 152 (Islamic Republic of Iran); 

ibid., p. 154 (Turkey); ibid., p. 155 (Russian Federation); ibid., p. 156 (Japan)ي 
مأأ  نظأأاو رومأأا  7قضأأائية لل حك أأة ا  ائيأأة الدوليأأة أن شأأرطي "واسأأع ال ةأأاق" و"م ه أأي"   املأأاهة أ أأدت السأأواةق ال (125) 

 Situation in the Republic of Kenya, Decision Pursuant to Article 15 of the Romeي انظأأر م فصأأالناألساسأأي 

Statute on the Authorization of an Investigation into the Situation in the Republic of Kenya, Pre-Trial Chamber 

II, ICC-01/09, 31 March 2010, para. 94  يشأار رليأه في أا يلأي ةاسأم(Kenya Authorization Decision 2010 ؛ وانظأر)
 Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, Decision Pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Romeأيضأاً 

Statute on the Charges, Pre-Trial Chamber II, ICC-01/05-01/08, 15 June 2009, para. 82  يشأار رليهأا في أا يلأأي(
 (يBemba 2009ةاسم 

http://undocs.org/ar/A/50/22
http://undocs.org/ar/A/CONF/183/13(Vol.II)
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مأأ  نظأأاو رومأأا األساسأأي تعريأأ  لأأأأ فهوو "اهل أأوو" يتضأأ   ر أأ  السياسأأة،  7)أ( مأأ  املأأاهة 2الفقأأرة 
 امل اقشة أهنا يعل  ال حو املبني   

، "تعأد Kunaracووفقاً للدائرة االةتدائية ةاحملك ة ا  ائية الدولية ليوغوسالفيا الساةقة   قضية  (12
ي ور   الصأفة، يشأري  أ ا الشأرط (126)الةاةع الواسع لله وو و ثرة عده ضحايا "‘ واسع ال ةاق‘صفة 

مثأي القتأي املوجأه ضأد فأراهى الضأحايا  ،(128)، ويستبعد أع أال الع أ  املتفرقأة(127)رىل "تعده الضحايا"
عل  يد أشطاص يتصرفون مبحض رراههتم ال   رطار مبأاهرة أوسأع نةاقأاًي و  الوقأت نفسأه، ميكأ  أن 

ي (129)يشكي فعي مفره يقوو ةه أحد ا  أاة جرميأة ضأد اإلنسأانية ركا حأدث   سأياق محلأة أوسأع نةاقأاً 
 ةلوغها  ي يرعترب اهل وو "واسع ال ةاق"يوال توجد عتبة حمدهة لعده الضحايا  ب 

وميكأأأأ  أيضأأأأاً أن يكأأأأون لعبأأأأارة "واسأأأأع ال ةأأأأاق" ةعأأأأد جغأأأأرا ،   حأأأأال وقأأأأوع اهل أأأأوو    (13
، أن Bembaي فقأأأأد رأت الأأأأدائرة الت هيديأأأأة ةاحملك أأأأة ا  ائيأأأأة الدوليأأأأة،   قضأأأأية (130)أمأأأأا   خمتلفأأأأة

__________ 

 (126) Prosecutor v. Kunarac, Judgment, Trial Chamber, Case No. IT-96-23-T, 22 February 2001, at para. 428 
 ,Prosecutor v. Katanga, Trial Chamber II, ICC-01/04-01/07(؛ وانظأرKunarac 2001في أا يلأي ةاسأم  رليهأا)يشأار 

7 March 2014, para. 1123  يشأار رليهأا في أا يلأي ةاسأم(Katanga 2014؛ و)Prosecutor v. Katanga, Decision on 

the Confirmation of Charges, Pre-Trial Chamber I ICC-01/04-01/07, 26 September 2008, para. 394  يشأار(
 Prosecutor v. Blagojević & Jokić, Judgment, Pre-Trial Chamber I Case(؛ وKatanga 2008رليهأا في أا يلأي ةاسأم 

No. IT-02-60-T, 17 January 2005, paras. 545-46؛ وProsecutor v. Kordić & Čerke, Judgment, Appeals 

Chamber, Case No. IT-95-14/2-A, 17 December 2004, para. 94  يشار رليها في ا يلي ةاسم(Kordić 2004ي) 
 (127) Bemba 2009 ،؛ و83أعأأال ،   الفقأأرة  125 احلاشأأيةKayishema 1999 ؛ 123أعأأال ،   الفقأأرة  122، احلاشأأية

ا لأأأأأأأد الثأأأأأأأام )ا أأأأأأأمد الثأأأأأأأام(، ، 1996وحوليأأأأأأأة ييي ؛ 580أعأأأأأأأال ،   الفقأأأأأأأرة  120، احلاشأأأأأأأية Akayesu 1998و
( ةأدالً مأ  عبأارة on a large scale‘ )علأ  نةأاق واسأع‘)اسأترطدمت عبأارة  18،   التعليأق علأ  املأاهة 97 الصأفحة

)"تشأأأري عبأأأارة  437أعأأأال ،   الفقأأأرة  122، احلاشأأأية Mrkšić 2007((؛ وانظأأأر أيضأأأاً widespreadواسأأأع ال ةأأأاق )
 ,In Prosecutor v. Ntagandaلواسأأأع ال ةأأأاق لله أأأوو ورىل عأأأده الضأأأحايا"(ي و  رىل الةأأأاةع ا‘ واسأأأع ال ةأأأاق‘

Decision Pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute on the Charges of the Prosecutor Against 

Bosco Ntaganda, Pre-Trial Chamber II, ICC-01/04-02/06, 9 June 2014, para. 24  يشأأار رليهأا في أأا يلأأي ةاسأأم(
Ntaganda 2014 خلصأأت الأأأدائرة رىل أن اهل أأأوو علأأ  السأأأكان املأأأدنيني  أأأان واسأأع ال ةأأأاق "ألنأأأه أهى رىل وقأأأوع ،)

 عده  بري م  الضحايا املدنيني"ي
 Prosecutor v. Ntaganda, Decision on the Prosecutor’s Application under Article 58, Pre-Trial Chamberانظأر  (128) 

II, ICC-01/04-02/06, 13 July 2012, para. 19  يشأأار رليهأا في أأا يلأي ةاسأأم(Ntaganda 2012؛ و)Prosecutor v. 

Harun, Decision on the Prosecution Application under Article 58(7) of the Statute, Pre-Trial Chamber I, ICC-

02/05-01/07, 27 April 2007, para. 62  يشأأار رليهأا في أأا يلأي ةاسأأم(Harun 2007 ً؛ وانظأر أيضأأا)Prosecutor v. 

Rutaganda, Judgment, Trial Chamber I, Case No. ICTR-96-3-T, 6 December 1999, paras. 67-69 ؛
، ا لأأأد الثأأأام، )ا أأأمد 1996وحوليأأأة ييي ؛ 123و 122أعأأأال ،   الفقأأأرتني  122، احلاشأأأية Kayishema 1999و
 ي241، ا لد الثام، )ا مد الثام(، الصفحة 1991وحولية ييي ؛ 97ثام(، الصفحة ال

 (129) Kupreškić 2000 ؛ و550أعال ،   الفقرة  97، احلاشيةTadić 1997 ي649أعال ،   الفقرة  121، احلاشية 
 Prosecutor v. Ruto, , Decision؛ و30أعأال ،   الفقأرة  128، احلاشأية Ntaganda 2012انظأر، علأ  سأبيي املثأال،  (130) 

on the Confirmation of Charges Pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute, Pre-Trial Chamber 

II, ICC-01/09-01/11, 23 January 2012, para. 177  يشار رليها في ا يلي ةاسم(Ruto 2012ي) 
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هاً رىل التقأأأأارير الأأأأيت تشأأأأري رىل وقأأأأوع   أأأأاك أهلأأأأة  افيأأأأة تثبأأأأت وقأأأأوع   أأأأوو "واسأأأأع ال ةأأأأاق" اسأأأأت ا
   أأأات   مواقأأأع خمتلفأأأة علأأأ  امتأأأداه م ةقأأأة جغرافيأأأة شاسأأأعة، مبأأأا   كلأأأك أهلأأأة علأأأ  حأأأدوث 

ي (131)اآلال  م  حاالت االغتصاب، ووجأوه مواقأع قبأور مجاعيأة، وسأقوط عأده  بأري مأ  الضأحايا
ة ا  ائيأأة الدوليأأة ليوغوسأأالفيا رال أن شأأرط شسأأاعة امل ةقأأة ا غرافيأأة غأأري الثو؛ فقأأد خلصأأت احملك أأ

 ي(132)الساةقة رىل أن اهل وو ميك  أن  دث   م ةقة جغرافية صغرية عل  عده  بري م  املدنيني
قأأأأأأأرار اإلكن املتعلأأأأأأأق ةكي يأأأأأأأا وأشأأأأأأأارت الأأأأأأأدائرة الت هيديأأأأأأأة ةاحملك أأأأأأأة ا  ائيأأأأأأأة الدوليأأأأأأأة    (14
رىل أن "التقيأأيم لأيس   يأأاً فقأ  وال جغرافيأأاً فقأ ، ةأأي  أب أن يت أأاول  أي واقعأأة علأأ   2010 لعأاو

رنسأأأانية متعأأأدهة  ي فقأأأد يكأأأون اهل أأأوو واسأأأع ال ةأأأاق ةسأأأبب األثأأأر الرتا  أأأي ألع أأأال ال(133)حأأأدة"
 ي(134)رنسام واحد ةعيد املدى نتي ة ع ي ال أو
 أأي" أع أأال الع أأ  املتفرقأأة أو وعلأأ  غأأرار عبأأارة "واسأأع ال ةأأاق"، يسأأتبعد مصأأةلو "م ه (15

، ويعكأأأأس االجتهأأأأاه القضأأأأائي لل حك أأأأة ا  ائيأأأأة الدوليأأأأة ليوغوسأأأأالفيا السأأأأاةقة (135)غأأأأري املرتاةةأأأأة
واحملك أأة ا  ائيأأة الدوليأأة لروانأأدا واحملك أأة ا  ائيأأة الدوليأأة فه أأاً ةأأاثاًل لل قصأأوه مأأ  املصأأةلوي فقأأد 

لسأأاةقة صأأفة "م ه أأي" ة هنأأا "الةأأاةع املأأ ظم ألع أأال عرّفأأت احملك أأة ا  ائيأأة الدوليأأة ليوغوسأأالفيا ا
، ورأت أن تأأوافر أهلأأة علأأ  وجأأوه  أأ  أو (136)الع أأ  وعأأدو احت أأال وقأأوع تلأأك األع أأال عشأأوائياً"

 Kunaracي ولأأ لك أ أأدت هائأأرة االسأأتئ ا    قضأأية (137)خةأأة مدروسأأة يثبأأت أن اهل أأوو م ه أأي
مأأ   -السأألوك اإلجرامأأي علأأ  أسأأاس م أأتظم  أي التكأأرار غأأري العرضأأي لأأ فس -أن " ةيأأة ا أأرائم 

 ي(139)ي وقد اتبعت احملك ة ا  ائية الدولية لرواندا هن ًا ةاثالً (138)املظا ر امل لوفة للةاةع امل ه ي"
ومتاشأأأياً مأأأع االجتهأأأاه القضأأأائي لل حك أأأة ا  ائيأأأة الدوليأأأة ليوغوسأأأالفيا السأأأاةقة واحملك أأأة  (16

أن عبأأارة  Harunا  ائيأأة الدوليأأة لروانأأدا، رأت الأأدائرة الت هيديأأة ةاحملك أأة ا  ائيأأة الدوليأأة   قضأأية 

__________ 

 (131) Bemba 2009 ي124-117أعال ،   الفقرات  125، احلاشية 
 (132) Kordić 2004 ؛ و94 الفقرةأعال ،    126، احلاشيةBlaškić 2000 ي206أعال ،   الفقرة  121، احلاشية 
 (133) Kenya Authorization Decision 2010 ،ي96و 95أعال ،   الفقرتني  125 احلاشية 
أعأال ،  125، احلاشأية Bemba 2009؛ وانظأر أيضأاً 97، ا لد الثأام، )ا أمد الثأام(، الصأفحة 1996حولية ييي  (134) 

أن االتصا  ةاتساع ال ةاق "ي ةوي عل    وو ي ف  علأ  م ةقأة جغرافيأة شاسأعة  استر تج)حيث  83  الفقرة 
 أو   وو   م ةقة جغرافية صغرية موجه ضد عده  بري م  املدنيني"(ي

، ا لأأد الثأأام، )ا أأأمد 1991وحوليأأة ييي ؛ 97(، الصأأفحة الثأأام، ا لأأد الثأأام، )ا أأمد 1996حوليأأة ييي انظأأر  (135) 
 ي241الثام(، الصفحة 

 (136) Mrkšić 2007 ؛ و437،   الفقرة أعال  122، احلاشيةKunarac 2001 ي429أعال ،   الفقرة  126، احلاشية 
 ي648أعال ،   الفقرة  121 احلاشية، Tadić 1997انظر، عل  سبيي املثال،  (137) 
 (138) Prosecutor v. Kunarac, Judgment, Appeals Chamber, Case No. IT-96-23/1-A, 12 June 2002, para. 94  يشأار(

 (يKunarac 2002رليها في ا يلي ةاسم 
 (139) Kayishema 1999 ،؛ و123أعال ،   الفقرة  122 احلاشيةAkayesu 1998 ي580أعال ،   الفقرة  120، احلاشية 
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"م ه أأأأأأي" تشأأأأأأأري رىل "الةأأأأأأاةع املأأأأأأأ ظم ألع أأأأأأأال الع أأأأأأ  وعأأأأأأأدو احت أأأأأأأال وقأأأأأأوع تلأأأأأأأك األع أأأأأأأال 
أن املصأأأأأةلو  Katangaي ورأت هائأأأأأرة متهيديأأأأأة ةاحملك أأأأأة ا  ائيأأأأأة الدوليأأأأأة   قضأأأأأية (140)وائياً"عشأأأأأ

" ر ي عل   ونه يشري رما رىل خةة م ظ أة   رطأار الع أي ةسياسأة عامأة تتبأع  ةأاً م تظ أاً وتأؤهي 
عرضأأأي  تكأأأراراً غأأأري‘جتعأأأي ا أأأرائم تشأأأكي ‘  ةيأأأة   ا أأأرائم‘رىل ارتكأأأاب مسأأأت ر ل فعأأأال، أو رىل 

ي و  رطأأأار تةبيأأأق املعيأأأار، رأت هائأأأرة متهيديأأأة (141)لأأأ فس السأأألوك اإلجرامأأأي علأأأ  أسأأأاس م أأأتظم"
أن   ومأأاً ةعي أأه  أأان م ه يأأاً ألن "ا  أأاة اسأأتطدموا نفأأس الوسأأائي  Ntagandaةاحملك أأة   قضأأية 

رية، واألسأأاليب لله أأوو علأأ  مواقأأع خمتلفأأة: فقأأد توجهأأوا حنأأو األ أأدا    وقأأت واحأأد، ة عأأداه  بأأ
ومأأ  اجتا أأات خمتلفأأة، و أأامجوا القأأرى ةاألسأألحة الثقيلأأة، وطأأارهوا السأأكان مةأأارهة م ه يأأة ةأأ فس 
األسأأأاليب، حيأأأث تعقبأأأو م مأأأ  ةيأأأت رىل ةيأأأت و  األهغأأأال، وأحرقأأأوا امل تلكأأأات مجيعأأأاً ومارسأأأوا 

 ي وةاإلضأأأأأافة رىل كلأأأأأك، رأت هائأأأأأرة متهيديأأأأأة،   قأأأأأرار رقأأأأأرار الأأأأأتهم   قضأأأأأية(142)أع أأأأأال ال هأأأأأب"
Ntaganda   أن اهل أأأوو  أأأان م ه يأأأاً ألنأأأه اتبأأأع " ةأأأاً م تظ أأأاً" "يتكأأأرر فيأأأه أسأأألوب الع أأأي، مبأأأا ،

كلأأأأأك رقامأأأأأة احلأأأأأواجم علأأأأأ  الةأأأأأرق، وثرع األلغأأأأأاو األرضأأأأأية، والت سأأأأأيق   ارتكأأأأأاب األع أأأأأال غأأأأأري 
 ،Gbagbo ي و  قضأأية(143)املشأأروعة ييي مأأ  أجأأي االعتأأداد علأأ  السأأكان املأأدنيني مأأ  غأأري اهلي أأا"

ضيفأأأر لأأأه  خلصأأأت هائأأأرة متهيديأأأة ةاحملك أأأة ا  ائيأأأة الدوليأأأة رىل أن اهل أأأوو يكأأأون م ه يأأأاً "ع أأأدما  ر
ةيف  له وي سيفق ويش ي أع ال ع   تكش  ع  "   واضو"  ي(144)سلفاً" وع دما ور

 
 "موجه ضد أية جم وعة م  السكان املدنيني"  

رطأار   أوو "موجأه ضأد أيأة جم وعأة الشرط العاو الثام  و وجوب أن يرتكأب الفعأي    (17
، تعأأأد عبأأأارة "  أأأوو 3)أ( مأأأ  املأأأاهة 2مأأأ  السأأأكان املأأأدنيني"ي ووفقأأأاً للتعريأأأ  الأأأواره   الفقأأأرة 

، "هن أاً سألو ياً يتضأ   االرتكأاب 1موجه ضد أية جم وعة مأ  السأكان املأدنيني"، لغأرض الفقأرة 
ة مأأ  السأأكان املأأدنيني، ع أأاًل ةسياسأأة ضأأد أيأأة جم وعأأ 1املتكأأرر ل فعأأال املشأأار رليهأأا   الفقأأرة 

ي ومثل أا تأره م اقشأأته (145)هولأة أو م ظ أة تقضأي ةارتكأأاب  أ ا اهل أوو، أو تعميأماً هلأأ   السياسأة"
أهنا ، يفسأر االجتهأاه القضأائي لل حك أة ا  ائيأة الدوليأة ليوغوسأالفيا السأاةقة واحملك أة ا  ائيأة 

__________ 

 (140) Harun 2007 حيأث كر أرت قضأية  62أعأال ،   الفقأرة  128، احلاشأية(Kordić 2004 أعأال ،    128، احلاشأية
(؛ وانظأأأر أيضأأأاً 429أعأأأال ،   الفقأأأرة  126، احلاشأأأية Kunarac 2001ةأأأدور ا رىل قضأأأية  تشأأأري، الأأأيت 94الفقأأأرة 

Ruto 2012 ؛ و179أعأأأأأأأأال ،   الفقأأأأأأأأرة  130، احلاشأأأأأأأأيةKenya Authorization Decision 2010 125، احلاشأأأأأأأأية 
 ي394أعال ،   الفقرة  126، احلاشية Katanga 2008؛ و96أعال ،   الفقرة 

 (141) Katanga 2008 ي397أعال ،   الفقرة  126، احلاشية 
 (142) Ntaganda 2012 ؛ وانظر أيضاً 31،   الفقرة أعال  128، احلاشيةRuto 2012 ي179أعال ،   الفقرة  130، احلاشية 
 (143) Ntaganda 2014 ي24أعال ،   الفقرة  127، احلاشية 
 (144) Prosecutor v. Gbagbo, Decision on the Confirmation of Charges against Laurent Gbagbo, Pre-Trial Chamber 

II ICC-02/11-01/11, 12 June 2014, para. 225  يشار رليها في ا يلي ةاسم(Gbagbo 2014ي) 
أيضأأأأأأاً احملك أأأأأأة ا  ائيأأأأأأة الدوليأأأأأأة، أر أأأأأأان ا أأأأأأرائم، الوثيقأأأأأأة  انظأأأأأأرأعأأأأأأال ؛  84نظأأأأأأاو رومأأأأأأا األساسأأأأأأي، احلاشأأأأأأية  (145) 

PCNICC/2000/1/Add.2 ي7، الصفحة 

http://undocs.org/ar/PCNICC/2000/1/Add.2
http://undocs.org/ar/PCNICC/2000/1/Add.2
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املقصوه م   ي عبأارة مأ  العبأارات التاليأة: "موجأه ضأد"، الدولية لرواندا واحملك ة ا  ائية الدولية 
و"أيأأأأأأة"، و"السأأأأأأكان"، و"املأأأأأأدنيني"، و"هن أأأأأأاً سأأأأأألو ياً يتضأأأأأأ   االرتكأأأأأأاب املتكأأأأأأرر ل فعأأأأأأال"، 

 و"سياسة هولة أو م ظ ة"ي
أأأأأه فقأأأأأد خلصأأأأأت احملك أأأأأة ا  ائيأأأأأة الدوليأأأأأة ليوغوسأأأأأالفيا السأأأأأاةقة رىل أن عبأأأأأارة " (18 ضأأأأأد" موجيف

 وعأأة مأأ  السأأكان املأأدنيني  أأي اهلأأد  الرئيسأأي املقصأأوه ةأأاهل وو ةأأدالً مأأ  أن تسأأتوجب أن تكأأون جم
ي و  وقأأت الحأأأق، اعت أأدت الأأأدائرتان الت هيأأديتان ةاحملك أأأة ا  ائيأأأة (146)تكأأون جمأأأّره ضأأحية عرضأأأية

ي واعت أأأأدت (147)2010قأأأأرار اإلكن املتعلأأأأق ةكي يأأأا لعأأأأاو و   Bembaالدوليأأأة  أأأأ ا التفسأأأأري   قضأأأية 
Katanga اةتدائيأأة ةاحملك أأة التفسأأري نفسأأه   احلكأأم االةتأأدائي الصأأاهر   قضأأيةهائأأرة 

ي و  قضأأية (148)
Bemba  خلصأأأت الأأأدائرة الت هيديأأأة ةاحملك أأأة رىل وجأأأوه مأأأا يكفأأأي مأأأ  األهلأأأة الأأأيت تثبأأأت أن اهل أأأوو ،

 أأوه ي واسأأت ت ت الأأدائرة أن ج(149) أأان "موّجهأأاً ضأأد" السأأكان املأأدنيني   مجهوريأأة أفريقيأأا الوسأأة 
حر أأة حتريأأأر الكونغأأأو  أأأانوا يأأأدر ون أن ضأأأحايا م مأأأ  املأأأدنيني، ةاالعت أأأاه علأأأ  أهلأأأة مباشأأأرة تربأأأنّي أن 

ي وخلصأأت الأأدائرة  أأ لك رىل أن ج أأوه (150)املأأدنيني تعرضأأوا لالعتأأدادات هاخأأي م أأاثهلم أو   ةاحاهتأأا
ت مأ    أوو نفأ و  علأ  السأكان املأدنيني،   أا  أو ثاةأ   املقأاو األولحر ة حترير الكونغو اسأتهدفوا 

ي وير أأأم (151)ةلأأأدة مل يعثأأأروا فيهأأأا علأأأ  أي قأأأوات مأأأ  املت أأأرهي ، الأأأ ي  ثع أأأوا أهنأأأم  أأأانوا يةأأأارهوهنم
ي فأأأاهل وو  أأأو (152)مصأأأةلو "موجأأأه" علأأأ  نيأأأة اهل أأأوو ةأأأدالً مأأأ  الرت يأأأم علأأأ  ال تي أأأة املاهيأأأة لله أأأوو

 ي(153)ا  اة  ي عل  حدةال ي  ب أن يكون "موجيفهًا ضد" السكان املستهدفني وليس أع ال 
وتبأأني  ل أأة "أيّأأة" أنأأه  أأب رعةأأاد عبأأارة "السأأكان املأأدنيني" تعريفأأاً واسأأعاً، وي بغأأي تفسأأري ا  (19

ي فاهل وو ميكأ  أن يررتكأب ضأد أيأة جم وعأة مأ  السأكان املأدنيني، "ةغأّض ال ظأر عأ  (154)تفسرياً عاماً 
__________ 

تبأني أنأه   ‘ موّجأه ضأد‘عبأارة ") 421أعال ،   الفقرة  126، احلاشية Kunarac 2001انظر، عل  سبيي املثال،  (146) 
 اهلد  الرئيسي لله وو"(ي  مسياق ارتكاب جرمية ضد اإلنسانية، يكون السكان املدنيون 

 (147) Kenya Authorization Decision 2010 ؛ و82أعأأأأأأأأال ،   الفقأأأأأأأأرة  125، احلاشأأأأأأأأيةBemba 2009 125، احلاشأأأأأأأأية 
 ي76أعال ،   الفقرة 

 (148) Katanga 2014 ي1104أعال ،   الفقرة  126، احلاشية 
 (149) Bemba 2009 ؛ وانظأأأأأر أيضأأأأأاً 94،   الفقأأأأأرة أعأأأأأال  125، احلاشأأأأأيةNtaganda 2012 أعأأأأأال ،    128، احلاشأأأأأية

 ي21و 20الفقرتني 
 (150) Bemba 2009 ي94أعال ،   الفقرة  125، احلاشية 
 ي98-95، الفقرات املرجع نفسه (151) 
 ي401، احلاشية 208أعال ،   الفقرة  121 احلاشية، Blaškić 2000انظر، عل  سبيي املثال،  (152) 
 (153) Kunarac 2002 ي103أعال ،   الفقرة  138، احلاشية 
 97، احلاشأأية Kupreškić 2000؛ و442أعأأال ،   الفقأأرة  122، احلاشأأية Mrkšić 2007انظأأر، علأأ  سأأبيي املثأأال،  (154) 

مقصأوه ي و أأد كلأأك ‘ املأأدنيني‘و‘ جم وعأأة مأ  السأأكان‘)"رن التعريأأ  الفضأفاض لعبأأاريت  547الفقأأرة   أعأال ، 
القواعأد الأيت حتظأر ما يربر    املقاو األول   موضوع وغرض املباهئ والقواعد العامة للقأانون اإلنسأام، وال سأي ا 

، Tadić 1997؛ و127أعأأأال ،   الفقأأأرة  122، احلاشأأأية Kayishema 1999ارتكأأأاب جأأأرائم ضأأأد اإلنسأأأانية"ي(؛ و
 ي643أعال ،   الفقرة  121احلاشية 
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وميكأأأ  أن يررتكأأأب ضأأأد سأأأكان مأأأ  ، (155)ج سأأأيتهم أو أصأأألهم العرقأأأي، أو أي مسأأأة أخأأأرى متيأأأم م"
ي وقأأد يشأأ ي السأأكان املسأأتهدفون "جم وعأأة مرعريففأأة ةانت ائهأأا السياسأأي (156)املأأواط ني أو مأأ  األجانأأب

ي ولكأأأأي يرعتأأأرب  السأأأأكان املسأأأأتهدفون مأأأ  "السأأأأكان املأأأأدنيني"   فأأأرتة ال أأأأأماع املسأأأأّلو، (157))الظأأأا ر("
ي (158)قأاتلني ةأني السأكان ال يغأري مأ  طأاةعهم ب أن "يغلب" علأيهم الةأاةع املأدم؛ فوجأوه ةعأض امل

ويتوافأأق  أأ ا الأأ هج مأأع القواعأأد األخأأرى ال اشأأئة مبوجأأب القأأانون الأأدويل اإلنسأأامي فعلأأ  سأأبيي املثأأال، 
أأأأرثه السأأأأكان  املأأأأدنيني مأأأأ   يأأأأ   الربوتو أأأأول اإلضأأأأا  األول التفاقيأأأأات ج يأأأأ  علأأأأ  مأأأأا يلأأأأي: "ال  ر

ي ورأت الأأأأدائرة االةتدائيأأأأة (159)يسأأأأري علأأأأيهم تعريأأأأ  املأأأأدنيني"صأأأأفتهم املدنيأأأأة وجأأأأوهر أفأأأأراه ةيأأأأ هم ال 
، أن صأأأأأفة "املأأأأأدنيني" تشأأأأأ ي،   أوقأأأأأات Kayishemaةاحملك أأأأأة ا  ائيأأأأأة الدوليأأأأأة لروانأأأأأدا،   قضأأأأأية 

السأأأالو، مجيأأأع األشأأأطاص ةاسأأأتث اد األفأأأراه الأأأ ي  يتولأأأون مه أأأة احلفأأأاظ علأأأ  ال ظأأأاو العأأأاو ولأأأديهم 
ي و أب تقيأيم وضأع أي (160)لتحقيأق  أ ا الغأرض مأىت تعرضأوا هل أوو وسائي مشروعة الستطداو القأوة

 ي(162)؛ و  حالة الشك، ي بغي اعتبار الشط  مدنياً (161)أي ضحية   وقت ارتكاب ا رو
__________ 

 (155) Katanga 2008 ،حيأأأأأث تأأأأأره اإلشأأأأأارة رىل  399أعأأأأأال ،   الفقأأأأأرة  126 احلاشأأأأأية(Tadić 1997 121، احلاشأأأأأية 
 ي1103أعال ،   الفقرة  126، احلاشية Katanga 2014(؛ انظر أيضاً 635أعال ،   الفقرة 

 ي423أعال ،   الفقرة  126، احلاشية Kunarac 2001انظر، عل  سبيي املثال،  (156) 
 (157) Ruto 2012 ي164أعال ،   الفقرة  130، احلاشية 
)حيأأأأأث وره أن السأأأأأكان  1105أعأأأأأال ،   الفقأأأأأرة  126، احلاشأأأأأية Katanga 2014انظأأأأأر، علأأأأأ  سأأأأأبيي املثأأأأأال،  (158) 

املسأأتهدفني " أأب أن يكونأأوا مأأدنيني   املقأأاو األول"، وأن "وجأأوه أفأأراه ةيأأ هم غأأري مأأدنيني ال يأأؤثر   وضأأأعهم  
 126، احلاشأأأأية Kunarac 2001؛ و442أعأأأأال ،   الفقأأأأرة  122، احلاشأأأأية Mrkšić 2007 سأأأأكان مأأأأدنيني"(؛ و

رن وجأأأأوه ةعأأأأض األشأأأأطاص مأأأأ  غأأأأري املأأأأدنيني   وسأأأأ  السأأأأكان ال يغأأأأري مأأأأ  طأأأأاةع ") 425الفقأأأأرة  أعأأأأال ،  
أعأأأأال ،    121، احلاشأأأأية Blaškić 2000؛ و180أعأأأأال ،   الفقأأأرة  105، احلاشأأأأية Kordić 2001(؛ و"السأأأكان
(؛ "للسأأأأأكانرن وجأأأأأوه ج أأأأأوه ةأأأأأني سأأأأأكان مأأأأأدنيني مسأأأأأتهدفني ع أأأأأداً ال يغأأأأأري الةأأأأأاةع املأأأأأدم ") 214الفقأأأأأرة 

ال ي بغأأي أن يأأأؤهي وجأأأوه أطأأرا  مشأأأار ة ةالفعأأأي   ") 549أعأأأال ،   الفقأأأرة  97، احلاشأأية Kupreškić 2000و
؛ 128أعأأأأال ،   الفقأأأأرة  122، احلاشأأأأية Kayishema 1999ال أأأأماع رىل ح أأأأب صأأأأفة املأأأأدنيني عأأأأ  السأأأأكان"(؛ و

السأأأكان املأأأدنيون مأأأ  صأأأفتهم املدنيأأأة ع أأأدما )"ال  أأأره  582أعأأأال ،   الفقأأأرة  120، احلاشأأأية Akayesu 1998و
 ي638أعال ،   الفقرة  121، احلاشية Tadić 1997يكون م  ةي هم أفراه ال يسري عليهم تعري  املدنيني"(؛ و

، واملتعلأق غ ايأة ضأحايا 1949آب/أغسةس  12امللحق )الربوتو ول( اإلضا  رىل اتفاقيات ج ي  املعقوهة    (159) 
، 1977حميران/يونيأأأأه  8(، املأأأأربو   ج يأأأأ ،   3)50امل اثعأأأأات الدوليأأأأة املسأأأألحة )الربوتو أأأأول األول(، املأأأأاهة 

United Nations, Treaty Series, vol. 1125 ي148، الصفحة 
 (160) Kayishema 1999 األفأأراه  ةاسأأتث ادمجيأأع األشأأطاص ")حيأأث تأأره اإلشأأارة رىل  127أعأأال ، الفقأأرة  122، احلاشأأية

الأأ ي  يتولأأون مه أأة احلفأأاظ علأأ  ال ظأأاو العأأاو ولأأديهم وسأأائي مشأأروعة السأأتطداو القأأوةي ويشأأ ي غأأري املأأدنيني، 
 وط ية الرواندية، والشرطة، والدرك الوطد"(يعل  سبيي املثال، أفراه القوات املسلحة الرواندية، وا بهة ال

 (161) Blaškić 2000 أأب أن تؤخأ    االعتبأار احلالأة الأأيت  أان فيهأا الضأأحية ") 214أعأال ،   الفقأرة  121، احلاشأية 
، Kordić 2001وقأأت ارتكأأاب ا أأرائم، ةأأداًل مأأأ  ال ظأأر رىل مر أأم ، لتحديأأد صأأأفته ةاعتبأأار  مأأدنيا"(؛ وانظأأر أيضأأأاً 

)"رن األفأأأراه الأأأ ي  قأأأاموا   وقأأأت مأأأا ة ع أأأال مقاومأأأة قأأأد يكونأأأون،    180أعأأأال ،   الفقأأأرة  105احلاشأأأية 
بأة ضأد اإلنسأانية"(؛ و أعأال ،    120، احلاشأية Akayesu 1998ارو  معي ة، م  ضحايا جرمية م  ا رائم املرتك 

ات املسألحة الأ ي  ألقأوا أسألحتهم واألشأطاص )حيث رئأي أن السأكان املأدنيني يشأ لون "أفأراه القأو  582 الفقرة
 ال ي  أصبحوا عاجمي  ع  القتال"(ي

 (162) Kunarac 2001 ي426أعال ،   الفقرة  126، احلاشية 
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و ل أأأأة "السأأأأكان" ال تعأأأأد أن مجيأأأأع السأأأأكان املقي أأأأني   موقأأأأع جغأأأأرا  معأأأأنّي  أأأأب أن  (20
الةأأأاةع ا  أأأاعي لل رميأأأة ةاعتبار أأأا اعتأأأداًد  ؛ ور أأأا تأأأدل الكل أأأة ضأأأ  ياً علأأأ (163)يتعرضأأأوا لله أأأوو

ي ومثل أأأأأا أشأأأأأارت رليأأأأأه الأأأأأدائرة االةتدائيأأأأأة ةاحملك أأأأأة ا  ائيأأأأأة الدوليأأأأأة (164)علأأأأأ  ضأأأأأحايا متعأأأأأدهي 
، فأرن  أ ا املفهأوو يعأد أن اهل أوو  أب أن يكأون موجهأاً Gotovinaليوغوسالفيا الساةقة،   قضأية 

ي وقأأأد اعت أأأدت احملك أأأة ا  ائيأأأة (165)عشأأأوائياً" ضأأأد أ ثأأأر مأأأ  "عأأأده حمأأأدوه مأأأ  األفأأأراه خمتأأأاري 
هن أأاً ةأأاثاًل، حيأأث أعل أأت أن  2010قأأرار اإلكن املتعلأأق ةكي يأأا لعأأاو و   Bembaالدوليأأة   قضأأية 

 ي(166)املدعي العاو ملمو ة ن يثبت أن اهل وو  ان موجيفهًا ضد أ ثر م  جم وعة حمدوهة م  األفراه
رىل "هنأأج سأألو ي يتضأأ   االرتكأأاب  3)أ( مأأ  مشأأروع املأأاهة 2ويشأأري ا أأمد األول مأأ  الفقأأرة  (21

ضأأأأد أيأأأأة جم وعأأأأة مأأأأ  السأأأأكان املأأأأدنيني"ي ومأأأأع أن  أأأأ    1املتكأأأأرر ل فعأأأأال املشأأأأار رليهأأأأا   الفقأأأأرة 
الصأأيغة مل تأأره   التعريأأ  القأأانوم لل أأرائم ضأأد اإلنسأأانية   ال ظأأامني األساسأأيني لل حك أأة ا  ائيأأة 

اةقة واحملك أأة ا  ائيأأة الدوليأأة لروانأأدا، فهأأي تعكأأس االجتهأأاه القضأأائي لكلتأأا الدوليأأة ليوغوسأأالفيا السأأ
مأأ  نظأأاو رومأأا األساسأأي نصأأاً صأأر اًي وتأأ    7)أ( مأأ  املأأاهة 2، وتأأ ر  عليهأأا الفقأأرة (167)احملك تأأني

علأ  أنأه "ال توجأد ضأرورة ألن تشأكي األفعأال" املشأار  ا نظأاو رومأا األساسأي أر ان ا رميأة الأيت حأده
 Katangaي وك بأت الأأدائرة االةتدائيأأة   قضأأية (168)"ع أأالً عسأأكرياً" 7)أ( مأأ  املأاهة 2رليهأا   الفقأأرة 

رىل أن "اهل أأأوو ال ي بغأأأأي أن يكأأأأون ةالضأأأأرورة كا طأأأأاةع عسأأأأكري، وقأأأأد ي ةأأأأوي علأأأأ  أي شأأأأكي مأأأأ  
 ي(169)أشكال الع   ضد جم وعة م  السكان املدنيني"

__________ 

 125، احلاشأأأأية Bemba 2009؛ و82أعأأأأال ،   الفقأأأأرة  125، احلاشأأأأية Kenya Authorization Decision 2010انظأأأأر  (163) 
 121، احلاشأأأأأأية Tadić 1997؛ و424أعأأأأأأال ،   الفقأأأأأأرة  126، احلاشأأأأأأية Kunarac 2001؛ و77أعأأأأأأال ،   الفقأأأأأأرة 
)حيأأأث ترعأأأّر   83، ا لأأأد الثأأام )ا أأأمد الثأأأام(، الصأأأفحة 1994حوليأأأة ييي ؛ وانظأأأر أيضأأأاً 644أعأأال ،   الفقأأأرة 

يأأة الأأيت ت ةأأوي علأأ  انتها أأات ضأأد اإلنسأأانية ةاعتبار أأا "األع أأال الالرنسأأانية كات الةأأاةع اخلةأأري للغا ا أأرائمالل  أأة 
 واسعة ال ةاق أو م تظ ة تستهد  السكان املدنيني مجلة أو جمئياً"( )التو يد مضا (ي

 ي644أعال ،   الفقرة  121، احلاشية Tadić 1997انظر  (164) 
 (165) Prosecutor v. Gotovina, Judgment, Trial Chamber I, Case No. IT-06-90-T, 15 April 2011, para. 1704ي 
 (166) Kenya Authorization Decision 2010 ؛ و81أعأأأأأأأأال ،   الفقأأأأأأأأرة  125، احلاشأأأأأأأأيةBemba 2009 125، احلاشأأأأأأأأية 

 ي77أعال ،   الفقرة 
)حيأث يرعأّر  اهل أوو ة نأه "هنأج  415أعأال ،   الفقأرة  126، احلاشأية Kunarac 2001انظر، عل  سبيي املثأال،  (167) 

)حيأث  122أعأال ،   الفقأرة  122، احلاشأية Kayishema 1999(؛ و"سلو ي ي ةوي عل  ارتكاب أع أال ع أ 
 120، احلاشأأية Akayesu 1998ة نأأه "احلأأدث الأأ ي  أأب أن تشأكي ا أأرائم املأأ  ورة جأأمداً م أأه"(؛ و اهل أأوويرعأّر  

ميك  تعري  مفهأوو اهل أوو ة نأه أي ع أي غأري قأانوم مأ  األنأواع الأيت أحصأا ا ]ال ظأاو ") 581أعال ،   الفقرة 
ييي أو ةارسأأة الضأأغ  علأأ   األساسأأي[ي وقأأد يكأأون اهل أأوو غأأري ع يأأ  أيضأأاً، مثأأي فأأرض نظأأاو الفصأأي الع صأأري

 ييي"(ي السكان ليتصرفوا ةةريقة معي ة
 ي11أعال ،   الصفحة  145، احلاشية أر ان ا رائمة الدولية، انظر احملك ة ا  ائي (168) 
 (169) Katanga 2014 ي1101أعال ،   الفقرة  126، احلاشية 
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ةأ ن اهل أوو  أب أن يكأون "ع أاًل  3( مأ  مشأروع املأاهة )أ2ويفيد ا أمد الثأام مأ  الفقأرة  (22
ةسياسأأأأة هولأأأأة أو م ظ أأأأة تقضأأأأي ةارتكأأأأاب  أأأأ ا اهل أأأأوو، أو تعميأأأأماً هلأأأأ   السياسأأأأة"ي ومل يأأأأره شأأأأرط 
ع صأأأر "السياسأأأة"   رطأأأار تعريأأأ  ا أأأرائم ضأأأد اإلنسأأأانية   األنظ أأأة األساسأأأية لل حأأأا م الدوليأأأة 

وال يتضأأأ   ال ظامأأأان األساسأأأيان لل حك أأأة ا  ائيأأأة  ي(170)رىل حأأأني اعت أأأاه نظأأأاو رومأأأا األساسأأأي
الدوليأأأة ليوغوسأأأالفيا السأأأاةقة واحملك أأأة ا  ائيأأأة الدوليأأأة لروانأأأدا شأأأرطاً متعلقأأأاً ةالسياسأأأة   تعريفه أأأا 

ي (172)، مأأع أن ةعأأض االجتهأأاهات القضأأائية األوىل اقتضأأت  أأ ا الشأأرط(171)لل أأرائم ضأأد اإلنسأأانية
م اقشأأة  امأة لع صأأر السياسأأة   وقأت مبكأأر مأأ  فأأرتة  Tadićقضأأية  فقأد أجأأرت الأأدائرة االةتدائيأة  

واليأأة احملك أأة ا  ائيأأة الدوليأأة ليوغوسأأالفيا السأأاةقة، أثأأرت الحقأأاً   صأأياغة نظأأاو رومأأا األساسأأيي 
 :ورأت الدائرة االةتدائية ما يلي

يل "رن ما  عي ا أرائم ضأد اإلنسأانية هتأم ضأ ري البشأرية وتأربر تأدخي ا ت أع الأدو  
 أأأو  وهنأأأا أفعأأأااًل ليسأأأت متفرقأأأة وال عشأأأوائية يرتكبهأأأا أفأأأراه، ةأأأي ناجتأأأة عأأأ  حماولأأأة متع أأأدة 
السأأتهدا  السأأأكان املأأدنينيي وجأأأرت العأأأاهة علأأ  أن يرفهأأأم  أأأ ا الشأأرط ةاعتبأأأار  يتةلأأأب 
وجأأوه شأأكي مأأ  أشأأكال السياسأأة الأأيت تقضأأي ةارتكأأاب  أأ   األفعأأال ييي غأأري أن األ أأم 

ال يتعأأأني أن يكأأأون هلأأأا طأأأاةع رمسأأأي وميكأأأ  استطالصأأأها مأأأ  مأأأ  كلأأأك أن  أأأ   السياسأأأة 
 ي(173)طريقة وقوع تلك األفعال"

وأشأأأارت الأأأدائرة االةتدائيأأأة  أأأ لك رىل أن تلأأأك ا أأأرائم "ال ميكأأأ  أن تكأأأون مأأأ  فعأأأي أفأأأراه  
 ي غأأأري أن االجتهأأأاهات القضأأأائية الالحقأأأة لل حك أأأة (174)معأأأمولني فقأأأ "، ةسأأأبب ع صأأأر السياسأأأة

 

__________ 

ربغ أي رشأأارة صأأر ة رىل خةأأة أو سياسأأة متبعأأةي ومأأع كلأأك اسأأتطدو حكأأم م)ن( مأأ  ميثأأاق نأأور 6ال تتضأأ   املأأاهة  (170) 
 Judgment of 30اهل أوو"  كأيي انظأر ")ن(   سأياق مفهأوو 6ع أد م اقشأة املأاهة  "السياسأة"ربغ ةالفعي ع صأر منور 

September 1946 مأأ  املؤ أأد أن سياسأأة الرتويأأع  انأأت تر فيفأأ  علأأ  نةأأاق ") 493أعأأال ،   الصأأفحة  86، احلاشأأية
أأأأ ت   أملانيأأأا قبأأأي حأأأأرب عأأأاو  سياسأأأأة  1939واسأأأع، و انأأأت م ظ أأأأة وم ه يأأأة   الكثأأأري مأأأأ  احلأأأاالتي فقأأأد نأرفث

االضأأأأةهاه والق أأأأع والقتأأأأي ضأأأأد املأأأأدنيني ةأأأأ   أأأأان يأأأأرجو فأأأأيهم أن يكونأأأأوا م أأأأاوئني للحكومأأأأة، ةأأأأ  ثر األشأأأأكال 
الصأأاهر عأأ  جملأأس رشأأرا  احللفأأاد أيأأة رشأأارة رىل  10()ن( مأأ  القأأانون رقأأم 1وحشأأية"(ي وال تتضأأ   املأأاهة الثانيأأة )

 خةة أو سياسة   تعريفها لل رائم ضد اإلنسانيةي
خلصأأت هائأأرة االسأأتئ ا  ةاحملك أأة ا  ائيأأة الدوليأأة ليوغوسأأالفيا السأأاةقة رىل عأأدو وجأأوه ع صأأر السياسأأة   مجلأأة  (171) 

 98أعأال ،   الفقأرة  138، احلاشأية Kunarac 2002  القأانون الأدويل العأر ، انظأر  اإلنسأانيةأر أان ا أرائم ضأد 
لعر  وقت وقأوع األع أال املمعومأة شأيد يقتضأي تقأدمي هليأي )"مل يك    ال ظاو األساسي أو   القانون الدويل ا

 عل  وجوه خةة أو سياسة تقضي ةارتكاب     ا رائم"(، ومع كلك ورجهت انتقاهات  تاةية هل ا املوق ي
 (172) Tadić 1997 ي626و 655-653و 644أعال ،   الفقرات  121، احلاشية 
 ي653، الفقرة املرجع نفسه (173) 
 Prosecutor v. Nikolić, Review of the Indictment Pursuant to Rule 61)حيأث أشأري رىل  655، الفقأرة نفسأهاملرجأع  (174) 

of the Rules of Procedure and Evidence, Trial Chamber, Case No. IT-94-2-R61, 20 October 1995, para. 26ي) 
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ليوغوسأأأالفيا السأأأاةقة قللأأأت مأأأ  أمهيأأأة ع صأأأر السياسأأأة، معتأأأربة أنأأأه يكفأأأي ةبسأأأاطة  ا  ائيأأأة الدوليأأأة
 ي(175)رثبات وجوه   وو واسع ال ةاق أو م ه ي

وقبي اعت اه نظاو روما األساسي،  أان ع أي   أة القأانون الأدويل   مشأاريع مأدوناهتا مييأي  (23
لأأأة ةسأأألم اإلنسأأأانية وأم هأأأا لل  أأأة رىل اشأأأرتاط ع صأأأر السياسأأأةي وعأأأريف  مشأأأروع مدونأأأة ا أأأرائم املط

"قيأأأاو سأأألةات هولأأأة مأأأا، أو جم وعأأأة مأأأ  ا أأأرائم  ضأأأد اإلنسأأأانية ة هنأأأا  1954القأأأانون الأأأدويل لعأأأاو 
رنسأانية مثأي القتأي  ، ةارتكأاب أفعأال الاألفراه ةأ  يع لأون ةتحأريض أو ةتغأاض مأ  تلأك السألةات
سأأأأأأكان مأأأأأأدنيني ألسأأأأأأباب اجت اعيأأأأأأة  أو اإلةأأأأأأاهة أو االسأأأأأأرتقاق أو اإلةعأأأأأأاه أو الت كيأأأأأأي، ضأأأأأأد أي

ي وقأأأأررت الل  أأأأة رهران شأأأأرط حتأأأأريض الدولأأأأة أو تغاضأأأأيها (176)سياسأأأأية أو ع صأأأأرية أو ثقافيأأأأة" أو
رأأأد  اسأأأتبعاه األع أأأال الالرنسأأأانية الأأأيت يرتكبهأأأا أشأأأطاص عأأأاهيون مأأأ  تلقأأأاد أنفسأأأهم وهون أي 

اإلنسأأأأانية الأأأأواره   ي و  الوقأأأأت نفسأأأأه، مل يتضأأأأ   تعريأأأأ  ا أأأأرائم ضأأأأد (177)تأأأأدخي مأأأأ  الدولأأأأة
 أي شرط يتصي ةال ةاق )"واسع ال ةاق"( أو ةالةاةع امل ه يي 1954 مشروع مدونة عاو

واعأأأأرت  مشأأأأروع مدونأأأأة ا أأأأرائم املطلأأأأة ةسأأأألم اإلنسأأأأانية وأم هأأأأا الأأأأ ي وضأأأأعته الل  أأأأة    (24
 هنأا " أي فعأي مأ  أيضاً ةالشرط املتعلق ةالسياسة املتبعأة، معرّفأاً ا أرائم ضأد اإلنسأانية ة 1996 عاو

ةتحأأريض أو توجيأأه مأأ  رحأأدى األفعأأال التاليأأة، ع أأد ارتكاةأأه ةشأأكي م أأتظم أو علأأ  نةأأاق واسأأع أو 
ي وقأأد أهرجأأت الل  أأة  أأ ا الشأأرط السأأتبعاه األفعأأال (178)"احلكومأأات أو مأأ  أي م ظ أأة أو مجاعأأة

راميأأة اخلاصأأة ةأأدون الالرنسأأانية الأأيت يرتكبهأأا فأأره "و أأو يتصأأر  مببأأاهرة كاتيأأة م أأه ع أأاًل خبةتأأه اإلج
ي وةعبأأارة أخأأرى، فأأرن ع صأأر السياسأأة (179)أي تشأأ يع أو توجيأأه مأأ  حكومأأة أو مجاعأأة أو م ظ أأة"

سع  السأتبعاه ا أرائم "العاهيأة" الأيت يرتكبهأا أفأراه يتصأرفون مأ  تلقأاد أنفسأهم وهون أن تكأون هلأم 
 أي صلة ةدولة أو م ظ ةي

صأأأأر السياسأأأأة كاتأأأأه علأأأأ  ال حأأأأو الأأأأواره   ع  3)أ( مأأأأ  مشأأأأروع املأأأأاهة 2وتتضأأأأ   الفقأأأأرة  (25
 ا نظأأأاو رومأأأا مأأأ  نظأأأاو رومأأأا األساسأأأيي وتأأأ   أر أأأان ا أأأرائم الأأأيت حأأأده 7)أ( مأأأ  املأأأاهة 2 الفقأأأرة
__________ 

 105، احلاشأأية Kordić 2001؛ و98أعأأال ،   الفقأأرة  138، احلاشأأية Kunarac 2002انظأأر، علأأ  سأأبيي املثأأال،  (175) 
يرسأأأتحب ال ظأأأر رىل وجأأأوه خةأأأة أو سياسأأأة علأأأ  أنأأأه ")حيأأأث خلصأأأت احملك أأأة رىل أنأأأه  182أعأأأال ،   الفقأأأرة 

لالنتها أأأأأأات الأأأأأأيت يقأأأأأأوو عليهأأأأأأا االهتأأأأأأاو ةارتكأأأأأأاب جأأأأأأرائم ضأأأأأأد اإلنسأأأأأأانية"(؛  امل ه أأأأأأيمؤشأأأأأأر علأأأأأأ  الةأأأأأأاةع 
)"لكأي يرصأ يف  فعأي مأ  أفعأال اإليأ اد ا  أاعي علأ   124أعأال ،   الفقأرة  122، احلاشأية Kayishema 1999و

أنأه جرميأأة ضأد اإلنسأأانية،  أأب أن يتضأ   ع صأأر السياسأأةي ويكفأي وجأأوه أحأأد الشأرطني، أي اتسأأاع ال ةأأاق أو 
، Akayesu 1998الةأأاةع امل ه أأي، السأأتبعاه األع أأال الأأيت ال تررت كأأب   رطأأار خةأأة أو سياسأأة أوسأأع نةاقأأاً"(؛ و

 ي580عال ،   الفقرة  120احلاشية 
 (176) Yearbook…1954, vol. II, p. 150 (ي التو يد) مضا 
 ياملرجع نفسه (177) 
 .)التو يد مضا ( 95 الصفحة، ا لد الثام )ا مد الثام(، 1996حولية ييي  (178) 
ي أشارت الل  ة،   معرض شرح سأبب رهران شأرط السياسأية، رىل أن "مأ  الصأعب للغايأة علأ  فأره املرجع نفسه (179) 

 "ي18املتصورة   املاهة  الالرنسانيةوحيد يع ي مبفره  أن يرتكب األفعال 
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علأأأ  أن "السياسأأة الراميأأأة رىل القيأأاو رأأأ ا اهل أأوو" تسأأأتدعي أن "تقأأوو الدولأأأة أو امل ظ أأأة األساسأأي 
، وأنأأه "ميكأأ  ت فيأأ   أأ   السياسأأة   (180)ني"ةتعميأأم أو تشأأ يع فعلأأي لله أأوو ضأأد السأأكان املأأدني

 ي(181)ارو  استث ائية ةتع د عدو القياو ةع ي، يقصد م ه ع  وعي تش يع القياو ر ا اهل وو"
وقأأأد نأأأوقش ع صأأأر "السياسأأأة"  أأأ ا   عأأأدة قضأأأايا  انأأأت معروضأأأة علأأأ  احملك أأأة ا  ائيأأأة  (26

ةتدائيأة ةاحملك أأة ا  ائيأة الدوليأأة علأأ  أن ا ، شأأدهت هائأأرة اKatanga 2014ي ففأأي قضأية (182)الدوليأة
شرط السياسأة لأيس مراهفأاً لشأرط الةأاةع "امل ه أي"، ألن كلأك مأ  شأ نه أن يتعأارض مأع الشأرطني 

ي وةأداًل مأ  (183)، أي أن يكأون اهل أوو "واسأع ال ةأاق" أو "م ه يأاً"7امل فصلني الوارهي    املأاهة 
ضأأي مسأأأتويات عاليأأأة مأأ  الت ظأأأيم وأ أأأاط سأأألوك كلأأك، ففأأأي حأأأني أن شأأرط الةأأأاةع "امل ه أأأي" يقت

سأوى تقأدمي الأدليي علأ  أن ‘ سياسأة‘، ال يتةلأب "رثبأات وجأوه (184)معي ة أو تكرار أع ال الع أ 
الدولأأة أو امل ظ أأة قصأأدت ت فيأأ    أأوو علأأ  السأأكان املأأدنينيي ومأأ  مث فأأرن حتليأأي الةأأاةع امل ه أأي 

اعأأأأة معي أأأأة أو اضأأأأةهاه ا أو اإلضأأأأرار لله أأأوو يت أأأأاوث وجأأأأوه أي سياسأأأأة تسأأأأع  للقضأأأأاد علأأأأ  مج
ي وعالوة عل  كلك، ال يتةلأب شأرط "السياسأة" وجأوه خمةةأات رمسيأة أو خةأ  مرسأومة (185)را"

سأألفاً، وميكأأ  ت فيأأ   أأ   السياسأأة ةفعأأي أو امت أأاع عأأ  فعأأي، وميكأأ  االسأأتدالل عليهأأا مأأ  الظأأرو  
لأأمو أن تررسأأأم رمسيأأأاً أو أن ترسأأأ  قبأأأي ي وخلصأأأت الأأأدائرة االةتدائيأأأة رىل أن السياسأأأة ال ي(186)السأأائدة

اهل أأأأوو، ةأأأأي ميكأأأأ  استطالصأأأأها مأأأأ  تكأأأأرار األفعأأأأال أو مأأأأ  األنشأأأأةة امل هأأأأدة هلأأأأا أو مأأأأ  التعبئأأأأة 
ي وعأأالوة علأأ  كلأأك، ال يلأأمو أن تكأأون السياسأأة مل وسأأة أو هقيقأأة، وميكأأ  أن تتةأأور (187)ا  اعيأأة

 ي(188)مبرور المم  وفق تغري الظرو 

__________ 

 ي11أعال ،   الصفحة  170احملك ة ا  ائية الدولية، أر ان ا رائم، احلاشية  (180) 
أن تع  د عدو القيأاو ةع أي ميكأ  أن يسأتو  ع صأر السياسأةي  أيضاً اجتهاهات قضائية أخرى  وتؤ د ياملرجع نفسه (181) 

)"توافأأأأأأق عليهأأأأأأا" و"تتغاضأأأأأأ  ع هأأأأأأا"،  555و 554أعأأأأأأال ،   الفقأأأأأأرتني  97، احلاشأأأأأأية Kupreškić 2000انظأأأأأأر 
؛ وجملأس األمأ ، Yearbook…1954, vol. II, p. 150 (art. 2(11)) (“toleration”)و"املوافقأة الصأر ة أو الضأ  ية"(؛ و

 ي85، الفقرة S/1994/674(، الوثيقة 1992)780تقرير   ة اخلرباد امل ش ة ع اًل ةقرار جملس األم  
 125، احلاشأأية Bemba 2009؛ و24أعأأال ،   الفقأأرة  128، احلاشأأية Ntaganda 2012انظأأر، علأأ  سأأبيي املثأأال،  (182) 

 ي396أعال ،   الفقرة  126، احلاشية Katanga 2008؛ و81أعال ،   الفقرة 
 (183) Katanga 2014 ؛ و1101، الفقأرة املرجأع نفسأه؛ وانظأر أيضأاً 1112،   الفقأرة أعأال  126، احلاشأيةGbagbo 2014 ،

 ي208أعال ،   الفقرة  144احلاشية 
 (184) Katanga 2014 ي1113-1111،   الفقرات أعال  126، احلاشية 
 ي1113، الفقرة املرجع نفسه (185) 
 ي1113و 1109و 1108، الفقرات املرجع نفسه (186) 
 ي215و 212و 211أعال ،   الفقرات  144، احلاشية Gbagbo 2014أيضاً  وانظر؛ 1109، الفقرة املرجع نفسه (187) 
 (188) Katanga 2014 ي1110،   الفقرة أعال  126، احلاشية 

http://undocs.org/ar/S/1994/674
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هائأرة متهيديأة ةاحملك أة ا  ائيأة الدوليأة،   قرار أا الأ ي يؤ أد الئحأة اهتأاو  وةاملثأي، خلصأت (27
ي ورأت الأأأأدائرة (189)لأأأأوران غبأأأأاغبو، رىل أنأأأأه ال ي بغأأأأي اخللأأأأ  ةأأأأني "السياسأأأأة" والةأأأأاةع "امل ه أأأأي"

االةتدائيأة، علأ  وجأه التحديأد، أن "الأدليي علأ  اضأةالع هولأة أو م ظ أة ةأالتطةي  أو الت ظأيم أو 
قد يكأون "مفيأداً   رثبأات وجأوه سياسأة متبعأة والةأاةع امل ه أي لله أوو علأ  حأد سأواد، التوجيه" 

ورن  أأان يتعأأني عأأدو اخللأأ  ةأأني املفهأأومني الخأأتال  أغراضأأه ا واسأأتتباعه ا مسأأتويني خمتلفأأني مأأ  
ي (190)مأأأأأ  نظأأأأأاو رومأأأأأا األساسأأأأأي" 7()أ( مأأأأأ  املأأأأأاهة 2( و)1صأأأأأرامة الشأأأأأرط مبوجأأأأأب الفقأأأأأرتني )

، ويسأأأأتبعد "أع أأأأال (191)ياسأأأأة أن تكأأأأون األفعأأأأال "مرتبةأأأأة" ةدولأأأأة أو م ظ أأأأةويتةلأأأأب ع صأأأأر الس
، (192)الع أأ  العفويأأة أو املتفرقأأة"، غأأري أن كلأأك ال يعأأد أن تكأأون السياسأأة ةالضأأرورة معت أأدة رمسيأأاً 

متهيديأأأة  هائأأأرة ، خلصأأأتBembaي و  قضأأأية (193)وال يلأأأمو رثبأأأات أسأأأاس م ةقأأأي أو هافأأأع معأأأنّي هلأأأا
لدوليأة رىل أن اهل أوو جأاد ع أاًل ةسياسأة مؤسسأية ةاالسأت اه رىل األهلأة الأيت تثبأت ةاحملك ة ا  ائية ا

 ي(194)أن قوات حر ة حترير الكونغو "ش ت    ات عل  نفس ال   "
رىل سياسأأأة "هولأأأة" أو "م ظ أأأة"  3)أ( مأأأ  مشأأأروع املأأأاهة 2ويشأأأري ا أأأمد الثأأأام مأأأ  الفقأأأرة  (28

مأأأ  نظأأأاو رومأأأا  7)أ( مأأأ  املأأأاهة 2ري رليأأأه الفقأأأرة تقضأأأي ةارتكأأأاب  أأأ ا اهل أأأوو، علأأأ  غأأأرار مأأأا تشأأأ
هائأأرة متهيديأأة ةاحملك أأة ا  ائيأأة الدوليأأة  ، رأت2010قأأرار اإلكن املتعلأأق ةكي يأأا لعأأاو األساسأأيي و  

ي واسرتسأأأألت (195)()أ( "لأأأأيس غاجأأأأة لشأأأأرح"2)7أن املعأأأأىن املقصأأأأوه مأأأأ   ل أأأأة "هولأأأأة"   املأأأأاهة 
وجأأوه سياسأأة تتبعهأأا أجهأأمة الدولأأة اإلقلي يأأة أو احملليأأة ميكأأ  أن الأدائرة    أأ ا الصأأده لتشأأري رىل أن 

 ي(196)يفي ةشرط سياسة الدولة
وتشأأري االجتهأأاهات القضأأائية لل حك أأة ا  ائيأأة الدوليأأة رىل أن  ل أأة "م ظ أأة" تشأأ ي أي  (29

م ظ أأة أو مجاعأأة كات قأأدرات ومأأواره تتأأيو هلأأا التطةأأي  هل أأوو واسأأع ال ةأأاق أو م ه أأي وت فيأأ  ي 
رىل أن "سياسأأأأة  هأأأأ   قأأأأد تكأأأأون مأأأأ  وضأأأأع رمأأأأا  Katangaةتدائيأأأأة   قضأأأأية اهائأأأأرة  د ك بأأأأتفقأأأأ

جم وعأأات مأأ  أشأأطاص  ك أأون رقلي أأاً معيّ أأاً، ورمأأا أي م ظ أأة متلأأك القأأدرة علأأ  ارتكأأاب   أأوو 
ي ورأت هائأأأرة اةتدائيأأأة ةاحملك أأأة (197)واسأأأع ال ةأأأاق أو م ه أأأي ضأأأد جم وعأأأة مأأأ  السأأأكان املأأأدنيني"

__________ 

 (189) Gbagbo 2014 ي216و 208أعال ،   الفقرتني  144، احلاشية 
 ي216املرجع نفسه، الفقرة  (190) 
 ي217املرجع نفسه، الفقرة  (191) 
 ي215املرجع نفسه، الفقرة  (192) 
 )احلواشي حم وفة(ي 214املرجع نفسه، الفقرة  (193) 
 (194) Bemba 2009 ي115أعال ،   الفقرة  125، احلاشية 
 (195) Kenya Authorization Decision 2010 ي89،   الفقرة أعال  125، احلاشية 
 ينفسهاملرجع  (196) 
 (197) Katanga 2008 حيأأأث تأأأره اإلشأأأارة رىل السأأأواةق القضأأأائية لل حك أأأة ا  ائيأأأة  396أعأأأال ، الفقأأأرة  126، احلاشأأأية(

 ةشأأ ن 1991 ا  ائيأأة الدوليأأة لروانأأدا، و أأ لك رىل مشأأروع مدونأأة الل  أأة لعأأاو واحملك أأةالدوليأأة ليوغوسأأالفيا السأأاةقة 
(؛ 241و 240م )ا أأأمد الثأأأام(، الصأأأفحتان ، ا لأأأد الثأأأا1991ييي حوليأأأة ، ا أأأرائم املطلّأأأة ةسأأألم اإلنسأأأانية وأم هأأأا

 ي81أعال ،   الفقرة  125، احلاشية Bemba 2009وانظر أيضاً 
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أن امل ظ أأأة  أأأب أن متلأأأك "املأأأواره والوسأأأائي والقأأأدرات الكافيأأأة  Katangaليأأأة   قضأأأية ا  ائيأأأة الدو 
التبأأاع الأأ هج السأألو ي أو ت فيأأ  الع أأي الأأ ي يتضأأ   االرتكأأاب املتكأأرر ل فعأأال ييي وجم وعأأة مأأ  
اهليا أأأي أو اآلليأأأات، أيأأأاً  أأأان نوعهأأأا، تتسأأأم مبأأأا يكفأأأي مأأأ  الفعاليأأأة لضأأأ ان الت سأأأيق الأأأالثو لت فيأأأ  

 ي(198) وو موجه ضد جم وعة م  السكان املدنيني" 
متهيديأأة ةاحملك أأة  هائأأرة ، رفضأأت أغلبيأأة أعضأأاد2010قأأرار اإلكن املتعلأأق ةكي يأأا لعأأاو و   (30

 ا  ائيأأأأة الدوليأأأأة فكأأأأرة أن "ال تصأأأأ   رال امل ظ أأأأات الشأأأأبيهة ةالأأأأدول" ضأأأأ   امل ظ أأأأات ألغأأأأراض
"الةأأاةع الرمسأأي ألي مجاعأأة ومسأأتوى ت ظي هأأا  ، وك بأأت  أأ لك رىل أن7مأأ  املأأاهة  ()أ(2)الفقأأرة 

ي بغأأي أال يكونأأا معيأأاري  حأأامسنيي وعوضأأاً عأأ  كلأأك، ييي ي بغأأي تبأأنّي مأأا ركا  انأأت ا  اعأأة متلأأك 
، ك أأرت الأأدائرة 2012ي و  عأأاو (199)القأدرة علأأ  ةارسأأة أفعأأال ت تهأأك القأيم اإلنسأأانية األساسأأية"

أنأأه، ع أأد حتديأأد مأأا ركا  انأأت مجاعأأة معيّ أأة ترعتأأرب  Rutoضأأية الت هيديأأة ةاحملك أأة ا  ائيأأة الدوليأأة   ق
 م  نظاو روما األساسي: 7"م ظ ة" مبوجب املاهة 

مأأأأا ركا  ‘ 1‘ أأأأوث للأأأأدائرة أن ت خأأأأ    احلسأأأأبان عأأأأدهاً مأأأأ  العوامأأأأي، مأأأأ  ةي هأأأأا:  
مأأا ركا  انأأت ‘ 2‘ انأأت ا  اعأأة تأأ متر ةأأ وامر قيأأاهة مسأأؤولة، أو هلأأا تسلسأأي قيأأاهي قأأار؛ 

ا  اعأأة متتلأأأك،   الواقأأأع، الوسأأأائي الالثمأأأة لت فيأأ    أأأوو واسأأأع ال ةأأأاق أو م ه أأأي ضأأأد 
ركا  انأأأت ا  اعأأة متأأارس السأأأيةرة علأأ  جأأمد مأأأ   مأأا ‘3‘جم وعأأة مأأ  السأأأكان املأأدنيني؛ 

مأأأا ركا  أأأان الغأأأرض األساسأأأي لل  اعأأأة  أأأو القيأأأاو ة نشأأأةة ‘ 4‘رقلأأأيم هولأأأة مأأأ  الأأأدول؛ 
مأأأا ركا  انأأأت ا  اعأأأة تعأأأرب، صأأأراحة أو ضأأأ  اً، عأأأ  ‘ 5‘ رجراميأأأة ضأأأد السأأأكان املأأأدنيني؛

مأا ركا  انأت ا  اعأة جأمداً ‘ 6‘اعتمامها توجيأه   أوو ضأد جم وعأة مأ  السأكان املأدنيني؛ 
 ي(200) لها م  مجاعة أ رب تستو  املعايري امل  ورة أعال ، ةعضها أو

دولأة، ال يقتضأي التعريأ  ونتي ة لأ"السياسة" الأيت ميكأ  أن تصأدر عأ  م ظ أة غأري تاةعأة لل (31
أن يكأأأون ا أأأام مسأأأؤواًل أو و أأأياًل حكوميأأأاًي  3مأأأ  مشأأأروع املأأأاهة  3رىل  1الأأأواره   الفقأأأرات مأأأ  

ويتفأأأق  أأأ ا الأأأ هج مأأأع تةأأأور مفهأأأوو ا أأأرائم ضأأأد اإلنسأأأانية مبوجأأأب القأأأانون الأأأدويلي فقأأأد ك أأأرت 

__________ 

 (198) Katanga 2014 ي1119،   الفقرة أعال  126، احلاشية 
 (199) Kenya Authorization Decision 2010 ي اعت أدت الأدائرة االةتدائيأة   قضأية 90أعأال ،   الفقأرة  125، احلاشأية

Katanga  ،أأ ا الفهأأم أيضأأاً، رك رأت مأأا يلأأي: "غأأري أن ضأأرورة اتسأأاو اهل أأوو  أأ لك ةاتسأأاع ال ةأأاق أو امل ه يأأة 
تعأأأأأد أن امل ظ أأأأأأة الأأأأأأيت تعأأأأأمث  أو تشأأأأأأ عه  أأأأأأب أن تكأأأأأون كات  يكأأأأأأي  علهأأأأأأا تتسأأأأأم خبصأأأأأأائ  الدولأأأأأأة"ي  ال

Katanga 2014 ي وخلصأأأأت الأأأأدائرة االةتدائيأأأأة أيضأأأأاً رىل أن "امل ارسأأأأة 1120أعأأأأال ،   الفقأأأأرة  126، احلاشأأأأية
وم ظ ات ال ترعريف  حتديداً ة هنأا  أب تشري رىل ا رائم ضد اإلنسانية اليت ترتكبها هول  ييي العامة املقبولة  قانون

 ي1121، الفقرة املرجع نفسهأن تتسم خبصائ  شبيهة خبصائ  الدولة"ي 
 (200) Ruto 2012 ؛ وانظأر أيضأاً 185،   الفقأرة أعأال  130، احلاشأيةKenya Authorization Decision 2010125 ، احلاشأية 

 Situation in the Republic of Côte d’Ivoire, Corrigendum to "Decision Pursuant to Article ؛ و93أعال ،   الفقأرة 

15 of the Rome Statute on the Authorisation of an Investigation into the Situation in the Republic of Côte 

d’Ivoire, ”, Pre-Trial Chamber III, ICC-02/11, 15 November 2011, paras. 45-46ي 
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م ضأأأد اإلنسأأأانية الأأأ ي ملشأأأروع احلكأأأم املتعلأأأق ةأأأا رائ 1991الل  أأأة،   معأأأرض شأأأرحها   عأأأاو 
، أن "مشأأروع املأأاهة ال يقصأأر الفأأاعلني احملت لأأني لل أأرائم 1996أصأأبو مشأأروع مدونأأة ا أأرائم لعأأاو 

الأيت يأ   عليهأا علأ  مأوافي أو ةثلأي الدولأأة وحأد م" وأنأه "ال يسأتبعد رمكانيأة قيأاو أفأراه عأأاهيني 
ميأأة ةارتكأأاب نفأأس ال أأأوع مأأموهي  ةسأألةة فعليأأة أو م ظ أأني   شأأكي عصأأأاةات أو جم وعأأات رجرا

مأ  االنتها أات امل ه يأة أو ا  اعيأة حلقأوق اإلنسأان امل صأوص عليهأا   املأاهة احلاليأة؛ و أو فأأرض 
ي وعلأأأ  حنأأأو مأأأا نأأأوقش أعأأأال ، اشأأأرتط مشأأأروع (201)تقأأأع فيأأأه أفعأأأاهلم حتأأأت طائلأأأة مشأأأروع املدونأأأة"

الالرنسأأأانية "ةتحأأأريض أو   ا أأأرائم ضأأأد اإلنسأأأانية أيضأأأاً أن تررتكأأأب األع أأأال  1996مدونأأأة عأأأاو 
ي وك أأرت الل  أأة   شأأرحها هلأأ ا (202)"أو مأأ  أي م ظ أأة أو مجاعأأةتوجيأأه مأأ  رحأأدى احلكومأأات 

الشأأرط مأأا يلأأي: "فأأالتحريض أو التوجيأأه مأأ  رحأأدى احلكومأأات أو مأأ  أي م ظ أأة أو مجاعأأة ت ت أأي 
ضأأد اإلنسأأانية  ت ت أأي رىل رحأأدى احلكومأأات، يعةأأي الفعأأي أةعأأاه  الكأأربى، و عأأي م أأه جرميأأة أو ال

 ي(203)ميك  نسبتها رىل أشطاص عاهيني أو و الد إلحدى الدول"
وقبلت االجتهاهات القضأائية لل حك أة ا  ائيأة الدوليأة ليوغوسأالفيا السأاةقة رمكانيأة مالحقأة  (32

 ا هأات الفاعلأة مأ  غأري الأدول قضأائياً علأ  ا أرائم املرتكبأة ضأد اإلنسأانيةي فعلأ  سأبيي املثأال، ك أأرت
اإلنسأأانية تةأأور غيأأث  أن "القأأانون املتعلأأق ةأأا رائم املرتكبأأة ضأأد Tadićةتدائيأأة ةاحملك أأة   قضأأية اهائأأرة 

أصبو ي خ    االعتبأار القأوات الأيت تسأيةر غكأم األمأر الواقأع علأ  رقلأيم حمأده أو ةاسأتةاعتها الت قأي 
ي ويأرتهه صأدى  أ ا (204)شأرعية"غرية   حدوه  ةالرغم م  أهنأا ليسأت مأ  القأوات التاةعأة للحكومأة ال

، حيأأث اعتأأربت الأأدائرة االةتدائيأأة أن ةاإلمكأأان مالحقأأة املأأدع  علأأيهم مأأ  Limaj االسأأت تان   قضأأية
 ي(205)أفراه جيش حترير  وسوفو قضائياً عل  ا رائم املرتكبة ضد اإلنسانية

الأأأأيت عررضأأأأت علأأأأ  احملك أأأأة ا  ائيأأأأة الدوليأأأأة، أرقأأأأرت الأأأأتهم املوجهأأأأة  Ntagandaو  قضأأأأية  (33
مأأأأأتهم مأأأأأرتب  جب أأأأأاعتني شأأأأأبه عسأأأأأكريتني، مهأأأأأا احتأأأأأاه الأأأأأوط يني الكونغأأأأأوليني والقأأأأأوات الوط يأأأأأة  رىل

ي وةاملثأأأأأي، وجأأأأأه املأأأأأدعي العأأأأأاو،   قضأأأأأية (206)الكونغأأأأأو   مجهوريأأأأأة الكونغأأأأأو الدميقراطيأأأأأة لتحريأأأأأر
Callixte Mbarushimana أأأاً رىل مأأأتهم مأأأرتب  ةأأأالقوات الدميقراطيأأأة لتحريأأأر روانأأأدا الأأأيت توصأأأ ، هت 

اسأأتعاهة السأأياهة الوط يأأة لروانأأدا والأأدفاع ‘ل ظامهأأا األساسأأي، ة هنأأا "مجاعأأة مسأألحة تسأأع  رىل  وفقأأاً 
ي و  القضأأأية املرفوعأأأة ضأأأد جوثيأأأ   أأأوم املتعلقأأأة ةاحلالأأأة   أوغ أأأدا، يرأأأمعم أن املأأأتهم (207)‘ع هأأأا"
__________ 

 ي242و 241الثام(، الصفحتان  ا مد، ا لد الثام، )1991حولية ييي  (201) 
 ( )التو يد مضا (ي18)املاهة  97 الصفحة، ا لد الثام )ا مد الثام(، 1996حولية ييي  (202) 
 ياملرجع نفسه (203) 
 (204) Tadić 1997 ي لالطأأأأالع علأأأأ  مميأأأأد مأأأ  امل اقشأأأأة ةشأأأأ ن ا  أأأأاة مأأأأ  غأأأأري 654أعأأأأال ،   الفقأأأأرة  121، احلاشأأأية

 ي655، الفقرة املرجع نفسهالدول، انظر 
 (205) Prosecutor v. Limaj et al., Judgment, Trial Chamber, Case No. IT-03-66-T, 30 November 2005, paras. 

 ي212-213
 (206) Ntaganda 2012 ي22،   الفقرة أعال  128، احلاشية 
 (207) Prosecutor v. Mbarushimana, Decision on the Confirmation of Charges, Pre-Trial Chamber I ICC-01/04-

01/10, 16 December 2011, para. 2ي 
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الأأأأأرب لل قاومأأأأأة، و أأأأأو "مجاعأأأأأة مسأأأأألحة مت أأأأأرهة علأأأأأ  حكومأأأأأة أوغ أأأأأدا وا أأأأأيش مأأأأأرتب  جبأأأأأيش 
، و أأأأأأأأ   ا  اعأأأأأأأأة "م ظ أأأأأأأأة وفأأأأأأأأق  أأأأأأأأ  التسلسأأأأأأأأي اهلرمأأأأأأأأي العسأأأأأأأأكري وتع أأأأأأأأي  (208)األوغ أأأأأأأدي"
ي وفي أأا يتعلأأق ةاحلالأأة    ي يأأا، أ أأدت الأأدائرة االةتدائيأأة هت أأاً تتعلأأق ةارتكأأاب جأأرائم (209)  أأيش"

"شأأأأبكة" مأأأأ  ا  أأأأاة "تتأأأأ ل  مأأأأ  ةثلأأأأني  بب ارتبأأأأاطهم ةأأأأأضأأأأد اإلنسأأأأانية ورجهأأأأت رىل مته أأأأني ةسأأأأ
سياسأأيني ةأأارثي  ]مأأ  حر أأة الدميقراطيأأة الربتقاليأأة[ وةثلأأي وسأأائ  اإلعأأالو وأفأأراه سأأاةقني   ا أأيش 

ي وةاملثأأي، ت  أأدت االهتامأأات (210)الكيأأد والشأأرطة الكي يأأة وشأأيو  مجاعأأة  أأال  ني وثع أأاد حمليأأني"
بةني "ر  أأات م سأأقة ارتكبتهأأا مجاعأأة مأأوليكي والشأأباب امل اصأأر في أأا يتعلأأق مبته أأني آخأأري  مأأرت

حلأأأمب الوحأأأدة الوط يأأأة   أحنأأأاد خمتلفأأأة مأأأ  نأأأا ورو ونيفاشأأأا"، و انأأأت تلأأأك اهل  أأأات "اسأأأتهدفت 
أشطاصاً اعترربوا م  أنصار حر أة الدميقراطيأة الربتقاليأة ةاسأتطداو وسأائي شأىت لتحديأد  أويتهم، مأ  

 ي(211)المو ا سدية، واحلواجم الةرقية، واللغة"قبيي قوائم األمساد، وامل
 

 "ع  علم ةاهل وو"  
الشرط العاو الثالث  و أن ا ام  ب أن يرتكأب الفعأي "عأ  علأم ةأاهل وو"ي فقأد خلأ   (34

االجتهأأاه القضأأائي لل حك أأة ا  ائيأأة الدوليأأة ليوغوسأأالفيا السأأاةقة واحملك أأة ا  ائيأأة الدوليأأة لروانأأدا 
 أب أن يعلأم ةوقأوع اهل أوو علأ  السأكان املأدنيني، وأن يعلأم، عأالوة علأ  كلأك، أن رىل أن ا ام 

ي ويأأأ عكس  أأأ ا الأأأ هج املكأأأون مأأأ  شأأأقني   أر أأأان ا أأأرائم الأأأيت (212)فعلأأأه جأأأمد مأأأ  كلأأأك اهل أأأوو
، الأأيت تتةلأأب أن يكأأون الأأر   األخأأري لكأأي فعأأي مأأ  األفعأأال احملظأأورة  ا نظأأاو رومأأا األساسأأيحأأده

كأأب ا رميأأة ةأأ ن السأألوك جأأمد مأأ    أأوو واسأأع ال ةأأاق أو م ه أأي موجأأه ضأأد  أأو: "أن يعلأأم مرت
 سكان مدنيني أو أن ي وي أن يكون   ا السلوك جمداً م  كلك اهل وو"ي وعل  الرغم م  كلك،

"ال ي بغأأي تفسأأري الأأر   األخأأري ةكونأأه يتةلأأب رثبأأات علأأم مرتكأأب ا رميأأة جب يأأع  
للطةأأأأأة أو السياسأأأأأة الأأأأأيت تتبعهأأأأأا الدولأأأأأة خصأأأأأائ  كلأأأأأك اهل أأأأأوو أو ةالتفاصأأأأأيي الدقيقأأأأأة 

امل ظ ةي ففي حالة اهور اهل وو الواسأع ال ةأاق وامل ه أي ضأد السأكان املأدنيني، يشأري  أو
شأأأأرط القصأأأأد   الأأأأر   األخأأأأري رىل اسأأأأتيفاد  أأأأ ا الأأأأر   املع أأأأوي ركا نأأأأوى مرتكأأأأب ا رميأأأأة 

 ي(213)مواصلة   ا اهل وو"
__________ 

 (208) Situation in Uganda, Warrant of Arrest for Joseph Kony Issued on 8 July 2005 as Amended on 27 

September 2005, Pre-Trial Chamber II, ICC-02/04-01/05, 27 September 2005, para. 5ي 
 ي7 الفقرة، املرجع نفسه (209) 
 (210) Ruto 2012 ي182،   الفقرة أعال  130، احلاشية 
 (211) Prosecutor v. Muthaura et al., Decision on the Confirmation of Charges Pursuant to Article 61(7)(a) and (b) 

of the Rome Statute, Pre-Trial Chamber II, ICC-01/09-02/11, 23 January 2012, para. 102ي 
، Kayishema 1999؛ و418أعأأأأأأأأال ،   الفقأأأأأأأأرة  126، احلاشأأأأأأأأية Kunarac 2001انظأأأأأأأأر، علأأأأأأأأ  سأأأأأأأأبيي املثأأأأأأأأال،  (212) 

 ي133أعال ،   الفقرة  122 احلاشية
 ي11أعال ،   الصفحة  145ا رائم، احلاشية  أر اناحملك ة ا  ائية الدولية،  (213) 
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ئيأأة الدوليأأة،   قرار أأا الأأ ي يؤ أأد الئحأأة اهتأأاو لأأوران وخلصأأت هائأأرة متهيديأأة ةاحملك أأة ا  ا (35
ي فلأأيس (214)غبأأاغبو، رىل أنأأه "ال لأأموو رال إلثبأأات أن الشأأط   أأان علأأ  علأأم ةأأاهل وو ةوجأأه عأأاو"

؛ ةأأي ميكأأ  االسأأتدالل علأأ  (215)مأأ  الأأالثو رثبأأات علأأم مرتكأأب ا رميأأة ةالتفاصأأيي الدقيقأأة لله أأوو
ي فع أأدما رأت هائأأرة متهيديأأة ةاحملك أأة ا  ائيأأة الدوليأأة (216)رةعلأأم ا أأام مأأ  خأأالل األهلأأة غأأري املباشأأ

أن قأأوات حر أأة حتريأأر الكونغأأو تصأأرفت عأأ  علأأم ةأأاهل وو، أشأأارت رىل أنأأه ميكأأ   Bemba  قضأأية 
ي (217)اسأأت تان علأأم القأأوات "مأأ  األسأأاليب الأأيت اسأأتطدمتها   اهل أأوو" والأأيت تعكأأس  ةأأاً واضأأحاً 

 هيدية ةاحملك ة ما يلي:، رأت هائرة متKatangaو  قضية 
العلم ةأاهل وو ووعأي ا أام أن فعلأه ميثأي جأمداً مأ   أ ا اهل أوو ميكأ  أن يرسأت ت ا  

مأأ  األهلأأة غأأري املباشأأرة، مثأأي: امل صأأب الأأ ي يشأأغله املأأتهم   تسلسأأي القيأأاهة العسأأكرية؛ 
رائم؛ وتوليأأه لأأدور  أأاو   احل لأأة اإلجراميأأة األوسأأع نةاقأأاً؛ ووجأأوه    مكأأان ارتكأأاب ا أأ

ورشأأأارته رىل تفأأأوق مجاعتأأأه علأأأ  ا  اعأأأة املعاهيأأأة؛ والبيئأأأة التارويأأأة والسياسأأأية العامأأأة الأأأيت 
 ي(218)وقعت فيها األع ال

وعأأأالوة علأأأ  كلأأأك، ال أمهيأأأة للأأأدوافع الشطصأأأية الأأأيت حتأأأ و ةا أأأام رىل املشأأأار ة   اهل أأأوو؛  (36
ي فقأأأأد (219)مأأأأ  اهل أأأأوو األوسأأأأع نةاقأأأأاً  ولأأأأيس مأأأأ  الأأأأالثو أن يكأأأأون ا أأأأام مقت عأأأأاً ةاهلأأأأد  أو الغايأأأأة

رىل أن  Kunaracك بأأأأت هائأأأأرة االسأأأأتئ ا  ةاحملك أأأأة ا  ائيأأأأة الدوليأأأأة ليوغوسأأأأالفيا السأأأأاةقة   قضأأأأية 
الأأدليي الأأأ ي يثبأأت أن ا أأأام ارتكأأأب مأأا ارتكأأأب مأأ  األع أأأال احملظأأأورة ألسأأباب شطصأأأية ميكأأأ  أن 

 نأأه مل يكأأ  يأأدري أن أفعالأأه تشأأكي جأأمداً يكأأون   أفضأأي األحأأوال "مؤشأأراً علأأ  افأأرتاض غأأري قةعأأي ة
ي وعلأأأم ا أأأام ةأأأ ن فعلأأأه ميثأأأي جأأأمداً مأأأ  اهل أأأوو أو نيتأأأه أن يكأأأون فعلأأأه جأأأمداً مأأأ  (220)مأأأ  اهل أأأوو"

اهل أأأوو  أأأو مأأأا يهأأأم مأأأ  أجأأأي اسأأأتيفاد  أأأ ا الشأأأرطي وةاإلضأأأافة رىل كلأأأك، يتحقأأأق  أأأ ا الأأأر   ع أأأدما 
شأأأرة مأأأ  اهل أأأوو األوسأأأع نةاقأأأاً، أو ع أأأدما يكأأأون يثبأأأت أن ا رميأأأة األصأأألية ارتركبأأأت ةاالسأأأتفاهة املبا

__________ 

 (214) Gbagbo 2014 ي214،   الفقرة أعال  144، احلاشية 
 (215) Kunarac 2001 ال يسأأأأأتتبع العلأأأأأم ")اعتأأأأأربت احملك أأأأأة أن شأأأأأرط العلأأأأأم  434 الفقأأأأأرةأعأأأأأال ،    126، احلاشأأأأأية

 (ي"ةتفاصيي اهل وو
)خلصأأت احملك أأة رىل أنأأه ميكأأ  اسأأت تان العلأأم ةالسأأياق  259أعأأال ،   الفقأأرة  121، احلاشأأية Blaškić 2000انظأأر  (216) 

(؛ "طبيعأأأة ا أأأرائم املرتكبأأة وهرجأأأة  وهنأأأا معروفأأأة لأأأدى ا  يأأأع"األوسأأع لله أأأوو مأأأ  عأأأده مأأأ  احلقأأائق، مبأأأا   كلأأأك 
فيأه    اشأرتاط العلأم علأ   أ ا ال حأو، فرنأه ي ظأر)"عل  الرغم م 657،   الفقرة أعال  121، احلاشية Tadić 1997و

 122، احلاشأأية Kayishema 1999مأ  ال احيأأة املوضأأوعية وميكأأ  أن يفهأأم وقوعأأه ضأأ  ياً مأأ  الظأرو "(؛ انظأأر أيضأأاً 
 العلم الفعلي أو املست تج ةالسياق األوسع لله وو"(ي")خلصت احملك ة رىل  فاية  134أعال ،   الفقرة 

 (217) Bemba 2009 ي126أعال ،   الفقرة  125، احلاشية 
 (218) Katanga 2008 ي402الفقرة   أعال ،  126، احلاشية 
 97 ، احلاشأأيةKupreškić 2000؛ و103أعأأال ،   الفقأأرة  138، احلاشأأية Kunarac 2002انظأأر، علأأ  سأأبيي املثأأال،  (219) 

 ي558أعال ،   الفقرة 
 (220) Kunarac 2002 ي103الفقرة ،   أعال  138، احلاشية 
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أأم ا  أأاة،   (221)الرتكأأاب ا رميأأة األصأألية تأأ ثري رهامأأة اهل أأوو األوسأأع نةاقأأاً  ي وعلأأ  سأأبيي املثأأال، اهت 
، ةارتكأأأاب أشأأأكال خمتلفأأأة مأأأ  الع أأأ  ا  سأأأي، وأع أأأال التعأأأ يب، واالسأأأرتقاق ضأأأد Kunaracقضأأأية 

ةتدائيأأأأة ةاحملك أأأأة ا  ائيأأأأة الدوليأأأأة ليوغسأأأأالفيا السأأأأاةقة أن ا رةهائأأأأ ال سأأأأاد والفتيأأأأات املسأأأأل اتي ورأت
املته أأني تأأوفر فأأيهم شأأرط العلأأم الأأالثو، ألهنأأم مل يكونأأوا فقأأ  علأأ  علأأم ةشأأ    أأوو علأأ  السأأكان 
املسل ني، ةي ساعدوا عل  اسأت رار اهل أوو عأ  طريأق "االسأتفاهة املباشأرة مأ  احلالأة الأيت ل أت ع أه" 

ي وةاملثأأي، رأت هائأأرة اةتدائيأأة ةاحملك أأة ا  ائيأأة الدوليأأة أن (222)لعأأدوان العرقأأي"و"أيأأدوا ةشأأكي  امأأي ا
ا ام  ب أن يكأون علأ  علأم ةأ ن الفعأي جأمد مأ  اهل أوو الواسأع ال ةأاق أو امل ه أي ضأد السأكان 
املأدنيني، غأري أن هوافعأه الشطصأية ليسأأت كات أمهيأة لوصأ  الفعأي ة نأأه جرميأة ضأد اإلنسأانيةي فلأأيس 

روري أن يعلأأم ا أأام جب يأأع خصأأائ  أو تفاصأأيي اهل أأوو، ولأأيس مأأ  الأأالثو أن يكأأون ا أأام مأأ  الضأأ
 ي(223)"اخلةة اإلجرامية اليت ت ف  ا الدولة أو امل ظ ة" مقت عًا ةأ

 
 األع ال احملظورة  

(،   الفقأأرات الفرعيأأة 1)3مأأ  نظأأاو رومأأا األساسأأي، يأأوره مشأأروع املأأاهة  7علأأ  غأأرار املأأاهة  (37
رىل )ك(، قائ أأأة ةاألع أأأأال احملظأأأورة   ا أأأأرائم ضأأأد اإلنسأأأأانيةي وتأأأره  أأأأ   األع أأأال احملظأأأأورة  مأأأ  )أ(

مأأ  مشأأروع مدونأأة ا أأرائم املطلأأة  18أيضأأاً   أأمد مأأ  تعريأأ  ا أأرائم ضأأد اإلنسأأانية الأأواره   املأأاهة 
يأأ    ، علأأ  الأأرغم مأأ  االخأأتال  الةف1996ةسألم اإلنسأأانية وأم هأأا، الأأ ي وضأأعته الل  أأة   عأاو 

صأأأأياغتها اللغويأأأأةي والشأأأأط  الأأأأ ي يرتكأأأأب ع أأأأالً واحأأأأداً مأأأأ   أأأأ   األع أأأأال ميكأأأأ  أن يكأأأأون مأأأأ  
مأأرتكج جرميأأة ضأأد اإلنسأأانية؛ رك ال يلأأمو أن يرتكأأب الفأأره أفعأأاالً متعأأدهة، ولكأأ   أأب أن يكأأون فعلأأه 

ي (224)"جمداً م "   وو واسأع ال ةأاق أو   أوو م ه أي موجأه ضأد أيأة جم وعأة مأ  السأكان املأدنيني
وال يلأأمو السأأتيفاد  أأ ا الشأأرط أن تكأأون ا رميأأة قأأد ارتركبأأت   خضأأم اهل أأوو علأأ  السأأكان املأأدنيني؛ 

 ي(225)رك ميك  أن تكون ا رمية جمداً م  اهل وو ركا أمك  رةةها رةةًا  افيًا ةاهل وو
 

 تعاري  ض   التعري   
عبأأارة "  أأوو موجأأه ضأأد أيأأة  3)أ( مأأ  مشأأروع املأأاهة 2مثل أأا كر أأر أعأأال ، تعأأّر  الفقأأرة  (38

ي وتعأأأّر  الفقأأأرات الفرعيأأأة 3مأأأ  مشأأأروع املأأأاهة  1جم وعأأأة مأأأ  السأأأكان املأأأدنيني" ألغأأأراض الفقأأأرة 
__________ 

 ي592أعال ،   الفقرة  126، احلاشية Kunarac 2001انظر، عل  سبيي املثال،  (221) 
 ياملرجع نفسه (222) 
 (223) Katanga 2014 ي1125أعال ،   الفقرة  126، احلاشية 
 121، احلاشأأية Tadić 1997؛ و100أعأأال ،   الفقأأرة  138، احلاشأأية Kunarac 2002انظأأر، علأأ  سأأبيي املثأأال،  (224) 

 ي649أعال ،   الفقرة 
 ,Prosecutor v. Mrkšić et al., Judgment, Appeals Chamber, Case No. IT-95-13/1-Aانظأر، علأ  سأبيي املثأال،  (225) 

5 May 2009, para. 41؛ وProsecutor v. Naletillić, Judgment, Trial Chamber, Case No. IT-98-34-T, 31 

March 2003, para. 234؛ وMrkšić 2007 ؛ و438أعأال ،   الفقأرة  122، احلاشأيةTadić 1997 105، احلاشأية 
 ي249أعال ،   الفقرة 
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، 1مصأأةلحات رضأأافية تأأره   الفقأأرة  3مأأ  مشأأروع املأأاهة  2املتبقيأأة مأأ  )ب( رىل )ط( مأأ  الفقأأرة 
و ال قأأأأي القسأأأأري للسأأأأكان"؛ و أأأأي حتديأأأأداً  أأأأاآليت: "اإلةأأأأاهة"؛ و"االسأأأأرتقاق"؛ و"رةعأأأأاه السأأأأكان أ

و"التع يب"؛ و"احل أي القسأري"؛ و"االضأةهاه"؛ و"جرميأة الفصأي الع صأري"؛ و"االختفأاد القسأري 
تعريفأأاً لتعبأأري "نأأوع ا أأ س"ي  3املأأاهة  مشأأروع مأأ  3ل شأأطاص"ي وعأأالوة علأأ  كلأأك، تقأأدو الفقأأرة 

الل  أأة أن مأأ  املهأأم اإلةقأأاد  مأأ  نظأأاو رومأأا األساسأأي، ورأت 7وتأأره  أأ   التعأأاري  أيضأأاً   املأأاهة 
 ي3عليها   مشروع املاهة 

 4الفقرة   
علأأ  مأأا يلأأي: "ال وأأي مشأأروع املأأاهة  أأ ا ةأأ ي تعريأأ   3مأأ  مشأأروع املأأاهة  4تأأ   الفقأأرة  (39

مأأأ  اتفاقيأأأة  1املأأأاهة  مأأأ  2الفقأأأرة  أوسأأأع يأأأره   صأأأك هويل أو   قأأأانون وطأأأد"ي ويشأأأبه  أأأ ا احلكأأأم
ضأأروب املعاملأأة أو العقوةأأة القاسأأية أو الالرنسانيأأأة أو املهي أأأة، الأأيت تأأ    م ا ضأأة التعأأ يب وغأأري  مأأ 

يلأأأي: "ال  أأأي  أأأ   املأأأاهة ةأأأ ي صأأأك هويل أو تشأأأريع وطأأأد يتضأأأ   أو ميكأأأ  أن يتضأأأ    علأأأ  مأأأا
مأأأأ  نظأأأأاو رومأأأأا األساسأأأأي )الأأأأوارهة   رطأأأأار  10ي وتتضأأأأ   املأأأأاهة (226)أحكامأأأأاً كات تةبيأأأأق أ أأأأي"

ختصأأاص واملقبوليأأة والقأأانون الواجأأب التةبيأأق"(، أيضأأاً "شأأرط عأأدو اإلخأأالل"، البأأاب الثأأام ةشأأ ن "اال
وتأأ   علأأ  مأأا يلأأي: "لأأيس    أأ ا البأأاب مأأا يفسأأر علأأ  أنأأه يقيأأد أو ميأأس ةأأ ي شأأكي مأأ  األشأأكال 

 قواعد القانون الدويل القائ ة أو املتةورة املتعلقة ة غراض أخرى غري   ا ال ظاو األساسي"ي
ال  3ضأ ان أن تعريأ  "ا أرائم ضأد اإلنسأانية" الأواره   مشأروع املأاهة  4قأرة ويرقصد مأ  الف (40

يأأأأدعو رىل التشأأأأكيك   أي تعأأأأاري  أوسأأأأع نةاقأأأأاً قأأأأد تتضأأأأ  ها صأأأأكوك هوليأأأأة أو تشأأأأريعات وط يأأأأة 
مبع ا أأأأا الواسأأأأع، وال يقتصأأأأر مأأأأدلوهلا علأأأأ  االتفاقأأأأات  "الصأأأأكوك الدوليأأأأة"وي بغأأأأي أن تفهأأأأم  أخأأأأرىي

فعلأأ  سأأبيي املثأأال، يشأأبه تعريأأ  "االختفأأاد القسأأري ل شأأطاص" علأأ  ال حأأو  رايالدوليأأة امللممأأة حصأأ
مأأأ  نظأأأاو رومأأأا األساسأأأي، ولك أأأه وتلأأأ  عأأأ   7التعريأأأ  الأأأواره   املأأأاهة  3الأأأواره   مشأأأروع املأأأاهة 

، (227)املتعلأأأق غ ايأأأة مجيأأأع األشأأأطاص مأأأ  االختفأأأاد القسأأأري 1992التعريأأأ  الأأأواره   رعأأأالن عأأأاو 
، و  االتفاقيأأة الدوليأأة حل ايأأة (228)البلأأدان األمريكيأأة ةشأأ ن االختفأأاد القسأأري ل شأأطاصو  اتفاقيأأة 

تتضأ    ي وأوجأه االخأتال  الرئيسأية أن  أ   الصأكوك ال(229)مجيأع األشأطاص مأ  االختفأاد القسأري
__________ 

اتفاقية م ا ضة التع يب وغري  م  ضروب املعاملة أو العقوةة القاسية أو الالرنسانية أو املهي ة، املربمة   نيويورك،  (226) 
)يشأار رليهأا  100، الصأفحة United Nations, Treaty Series, vol. 1465، 1984/هيسأ رب األول أانون   10  

 ‘(ياتفاقية م ا ضة التع يب‘في ا يلي ةاسم 
 أأانون   18املأؤر   47/133، قأرار ا  عيأأة العامأة اإلعأالن املتعلأق غ ايأة مجيأأع األشأطاص مأ  االختفأأاد القسأري (227) 

 ي(A/RES/47/133، الوثيقة 1992األول/هيس رب 
، 1994حميران/يونيأه  9مة   ةيلأيم هو ةأارا   اتفاقية البلدان األمريكية ةش ن االختفاد القسري ل شطاص، املرب  (228) 

 يOEA/Ser.P/AG/Doc 3114/94وثائق م ظ ة الدول األمريكية، 
  أأأأأانون األول/  20االتفاقيأأأأأة الدوليأأأأأة حل ايأأأأأة مجيأأأأأع األشأأأأأطاص مأأأأأ  االختفأأأأأاد القسأأأأأري، املربمأأأأأة   نيويأأأأأورك    (229) 

اتفاقيأة ‘)يشأار رليهأا في أا يلأي ةاسأم  39، الصأفحة United Nations, Treaty Series, vol. 2716، 2006 هيسأ رب
 ‘(ياالختفاد القسري

http://undocs.org/ar/A/RES/47/133
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تشأأأأري رىل  ر أأأأ  "رأأأأد  حرمأأأأاهنم مأأأأ  محايأأأأة القأأأأانون"، وال تتضأأأأ   عبأأأأارة "لفأأأأرتة ثم يأأأأة طويلأأأأة"، وال
 ات ةاعتبار ا جهات ميك  أن ترتكب     ا رمية ع دما تتصر  ةدون مشار ة الدولةيامل ظ 
ي 3مأ  مشأروع املأاهة  4و  ضود     االختالفات، رأت الل  ة أن مأ  احلك أة رهران الفقأرة  (41

ا أأأرائم ضأأأأد اإلنسأأأانية ألغأأأأراض  3وةاختصأأأار، ترعأأأّر  الفقأأأأرات الأأأثالث األوىل مأأأ  مشأأأأروع املأأأاهة 
واه، ولكأ  كلأأك ال وأي ةالتعأأاري  األوسأأع نةاقأاً الأأوارهة   الصأكوك الدوليأأة أو القأأوانني مشأاريع املأأ

الوط يأأةي وةالتأأأايل، ركا رغبأأأت هولأأأة   اعت أأاه تعريأأأ  أوسأأأع نةاقأأأاً   قانوهنأأا الأأأوطد، فأأأرن مشأأأاريع 
يع املأأواه املأواه  أأ   ال مت عهأا مأأ  كلأأكي و  الوقأت نفسأأه، ف أأ  األ أدا  اهلامأأة الأأيت تتوخا أا مشأأار 

أي ع اصأأأر ترعت أأأد   و أساسأأأاً لب أأأاد تعأأأاون متأأأني ةأأأني الأأأدولي   ي أأأا تصأأأبو  موادمأأأة القأأأوانني الوط يأأأة
تسأأتفيد مأأ  األحكأأاو الأأوارهة فيهأأا، مبأأا فيهأأا لأأ   ال تأأدخي   نةأأاق مشأأاريع املأأواه  أأ  قأأانون وطأأد 

 األحكاو املتعلقة ةتسليم ا رمني واملساعدة القانونية املتباهلةي
    4المادة  

 االلتزام بالمنع
تلتمو  أي هولأة مب أع ا أرائم ضأد اإلنسأانية، وفقأاً للقأانون الأدويل، ال سأي ا  -1 

 ةالوسائي التالية:
اإلجأأأأرادات التشأأأأريعية واإلهاريأأأأة والقضأأأأائية الفعالأأأأة وأي رجأأأأرادات أخأأأأرى  )أ( 

 حتت سيةرهتا؛مل ع ا رائم ضد اإلنسانية   أي رقليم يقع حتت واليتها القضائية أو 
التعأأأاون مأأأع الأأأدول األخأأأرى وامل ظ أأأات احلكوميأأأة الدوليأأأة املطتصأأأة وأي  )ب( 

 م ظ ات أخرى، حسب االقتضادي
ال  أأوث التأأ رع ة يأأة اأأرو  اسأأتث ائية أيأأاً  انأأت، مأأ  قبيأأي ال أأماع املسأألو  -2 

أو عأأدو االسأأأتقرار السياسأأأي الأأأداخلي أو أي حالأأأة مأأ  حأأأاالت الةأأأوارئ العامأأأة األخأأأرى،  
 اإلنسانيةي   ربر لل رائم ضد

 
 التعليق  

التمامأأأاً مب أأأع ا أأأرائم ضأأأد اإلنسأأأانيةي ولأأأدى ال ظأأأر    أأأ ا االلتأأأماو،  4 أأأده مشأأأروع املأأأاهة  (1
رأت الل  أأأة أن مأأأ  الوجا أأأة رجأأأأراد غأأأث لل  ارسأأأة املتبعأأأة   رطأأأأار املعا أأأدات في أأأا يتعلأأأق مب أأأأع 

احلأأأأاالت، تت أأأأاول تلأأأأك املعا أأأأدات أفعأأأأااًل ميكأأأأ  أن ا أأأأرائم واألفعأأأأال األخأأأأرىي ففأأأأي العديأأأأد مأأأأ  
تشأأكي، ع أأد ارتكارأأا   اأأرو  معي أأة، جأأرائم ضأأد اإلنسأأانية )مثأأي اإلةأأاهة ا  اعيأأة أو التعأأ يب 

الفصأأأي الع صأأأري أو االختفأأأاد القسأأأري(ي ومأأأ  مث فأأأرن نةأأأاق االلتأأأماو ةأأأامل ع امل صأأأوص عليأأأه    أو
 عال املع ية ع دما ترعترب أيضًا جرائم ضد اإلنسانيةيتلك املعا دات يتسع ليش ي   لك م ع األف

اتفاقيأأأة م أأأع جرميأأأة اإلةأأأاهة ميكأأأ  ررجأأأاع أحأأأد األمثلأأأة األوىل امله أأأة علأأأ  االلتأأأماو ةأأأامل ع رىل و  (2
  املأأأاهة األوىل علأأأ  مأأأا يلأأأي: "تصأأأاهق األطأأأرا  الأأأيت تأأأ    1948ا  اعيأأأة واملعاقبأأأة عليهأأأا لعأأأاو 
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أث أأاد احلأأرب،  أأي جرميأأة مبقتضأأ   ا  اعيأأة، سأأواد ارتكبأأت   أيأأاو السأألم أواملتعاقأأدة علأأ  أن اإلةأأاهة 
ي وعأأالوة علأأ  كلأأأك، تأأ   املأأاهة اخلامسأأة علأأأ  (230)القأأانون الأأدويل، وتتعهأأد مب عهأأا واملعاقبأأأة عليهأأا"

أن: "يتعهأأد األطأأرا  املتعاقأأدون ةأأأ ن يتطأأ وا،  أأي  طبقأأاً لدسأأأتور ، التأأداةري التشأأريعية الالثمأأة لضأأأ ان 
ك أحكأأاو  أأ   االتفاقيأأة، وعلأأ  وجأأه اخلصأأوص الأأ   علأأ  عقوةأأات ج ائيأأة ناجعأأة ت أأمل مبأأرتكج رنفأأا

اإلةأأأأاهة ا  اعيأأأأة أو أي مأأأأ  األفعأأأأال األخأأأأرى املأأأأ  ورة   املأأأأاهة الثالثأأأأة"ي وتأأأأ   املأأأأاهة الثام أأأأة علأأأأ  
، طبقأأاً يلأأي: "ألي مأأ  األطأأرا  املتعاقأأدة أن يةلأأب رىل أجهأأمة األمأأم املتحأأدة املطتصأأة أن تتطأأ  مأأا

مليثاق األمم املتحأدة، مأا تأرا  م اسأباً مأ  التأداةري مل أع وق أع أفعأال اإلةأاهة ا  اعيأة أو أي مأ  األفعأال 
األخأرى املأ  ورة   املأاهة الثالثأة"ي وعليأه فأرن اتفاقيأة م أع جرميأة اإلةأاهة ا  اعيأة تتضأ   عأدة ع اصأأر 

يأأة؛ وااللتأأماو ةا أأاك التأأداةري الوط يأأة الالثمأأة إلنفأأاك متصأألة ةأأامل ع  أأي: االلتأأماو العأأاو مب أأع اإلةأأاهة ا  اع
 أحكاو االتفاقية؛ وحكم يتعلق ةتعاون الدول األطرا  مع األمم املتحدة مل ع اإلةاهة ا  اعيةي

و أأ ا االلتأأماو ةأأامل ع مسأأة مأأ  مسأأات معظأأم املعا أأدات املتعأأدهة األطأأرا  الأأيت تت أأاول ا أأرائم  (3
ري ي ومأأأ  األمثلأأأة علأأأ  كلأأأك: اتفاقيأأأة ق أأأع األع أأأال غأأأري املشأأأروعة م أأأ  السأأأتي ات مأأأ  القأأأرن العشأأأ

؛ واتفاقيأأأة م أأأع ا أأأرائم املرتكبأأأة ضأأأد األشأأأطاص املت تعأأأني (231)املوجهأأأة ضأأأد سأأأالمة الةأأأريان املأأأدم
؛ واالتفاقيأأأأة الدوليأأأأة لق أأأأع (232)غ ايأأأأة هوليأأأأة، مبأأأأ  فأأأأيهم املوافأأأأون الدةلوماسأأأأيون واملعاقبأأأأة عليهأأأأا

؛ (234)؛ واالتفاقيأأأأأأة الدوليأأأأأأة مل ا ضأأأأأأة أخأأأأأأ  الر أأأأأأائ (233)املعاقبأأأأأأة عليهأأأأأأاالفصأأأأأأي الع صأأأأأأري و  جرميأأأأأأة

__________ 

 ،1948 أأأأأانون األول/هيسأأأأأ رب   9اإلةأأأأأاهة ا  اعيأأأأأة واملعاقبأأأأأة عليهأأأأأا، املربمأأأأأة   ةأأأأأاريس    جرميأأأأأةاتفاقيأأأأأة م أأأأأع  (230) 
United Nations, Treaty Series, vol. 78, p. 277ي 

 أيلأأأأول/ 23املوجهأأأأة ضأأأأد سأأأأالمة الةأأأأريان املأأأأدم، املربمأأأأة   مونرتيأأأأال   اتفاقيأأأأة ق أأأأع األع أأأأال غأأأأري املشأأأأروعة  (231) 
( علأ  مأا يلأي: "علأ  1)10ي تأ   املأاهة United Nations, Treaty Series, vol. 974, p. 178، 1971 سأبت رب

هة األوىل، الأأدول املتعاقأأدة أن تع أأي علأأ  ا أأاك  أأي اإلجأأرادات امل ك أأة مل أأع وقأأوع ا أأرائم امل صأأوص عليهأأا   املأأا
 وكلك طبقاً للقانون الدويل والوطد"ي

اتفاقية م ع ا رائم املرتكبة ضد األشأطاص املت تعأني غ ايأة هوليأة، مبأ  فأيهم املوافأون الدةلوماسأيون واملعاقبأة عليهأا،  (232) 
ي تأ   United Nations, Treaty Series, vol. 1035, p. 167، 1973 أانون األول/هيسأ رب   14املربمأة   نيويأورك،   

، ال سأأأأي ا 2( علأأأأ  مأأأأا يلأأأأي: "تتعأأأأاون الأأأأدول األطأأأأرا  علأأأأ  م أأأأع ا أأأأرائم امل صأأأأوص عليهأأأأا   املأأأأاهة 1)4املأأأأاهة 
ةا اك أأأا مجيأأأع التأأأداةري امل ك أأأة ع ليأأأاً مل أأأع التحضأأأري هاخأأأي أقالي هأأأا الرتكأأأاب تلأأأك ا أأأرائم هاخأأأي أقالي هأأأا أو  )أ(

 ييي"ي خارجها
 تشأأأأأري  الثأأأأأام/ 30جرميأأأأأة الفصأأأأأي الع صأأأأأري واملعاقبأأأأأة عليهأأأأأا، املربمأأأأأة   نيويأأأأأورك،    االتفاقيأأأأأة الدوليأأأأأة لق أأأأأع (233) 

ي تأ   املأاهة الراةعأة )أ( علأ  مأا يلأي: "تتعهأد United Nations, Treaty Series, vol. 1015, p. 243، 1973 نأوف رب
الالثمأأة لق أع أو رهع أي تشأأ يع  الأدول األطأرا     أأ   االتفاقيأةيييةا اك مجيأأع التأداةري، مأ  تشأأريعية وسأوا ا،

علأأأأ  ارتكأأأأاب جرميأأأأة الفصأأأأي الع صأأأأري والسياسأأأأات العمليأأأأة األخأأأأرى امل اثلأأأأة أو مظا ر أأأأا، وملعاقبأأأأة األشأأأأطاص 
 ييي"ي املرتكبني هل   ا رمية

، 1979 أأأأأأأأأانون األول/هيسأأأأأأأأأ رب   17االتفاقيأأأأأأأأأة الدوليأأأأأأأأأة مل ا ضأأأأأأأأأة أخأأأأأأأأأ  الر أأأأأأأأأائ ، املربمأأأأأأأأأة   نيويأأأأأأأأأورك،    (234) 
United Nations, Treaty Series, vol. 1316 ( علأأأأ  مأأأأا يلأأأأي: "تتعأأأأاون الأأأأدول 1)4ي تأأأأ   املأأأأاهة 224، الصأأأأفحة

، وال سي ا ةالقياو مبا يلي: ا اك مجيأع التأداةري الع ليأة،  أي 1األطرا  عل  م ع ا رائم امل صوص عليها   املاهة 
مبأأا   كلأأك التأأداةري الراميأأة رىل حظأأر األنشأأةة غأأري املشأأروعة  ييي ا أأرائم ييي   رقلي هأأا، مل أأع التحضأأري الرتكأأاب

مأأ  يع أي مأأ  األشأأطاص أو ا  وعأأات أو الت ظي أأات علأ  التشأأ يع علأأ  أع أأال أخأأ   أراضأأيهاالأيت ميارسأأها   
 الر ائ  أو التحريض عليها، أو ت ظي ها، أو االشرتاك   ارتكارا"ي
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م ا ضأأأأأأة التعأأأأأأ يب وغأأأأأأري  مأأأأأأ  ضأأأأأأروب املعاملأأأأأأة أو العقوةأأأأأأة القاسأأأأأأية أو الالرنسأأأأأأانية أو  واتفاقيأأأأأأة
؛ واتفاقيأأة البلأأدان األمريكيأأة (236)؛ واتفاقيأأة البلأأدان األمريكيأأة مل أأع التعأأ يب واملعاقبأأة عليأأه(235)املهي أأة
؛ واالتفاقيأأة ةشأأ ن سأأالمة مأأوافي األمأأم املتحأأدة واألفأأراه (237)االختفأأاد القسأأري ل شأأطاصةشأأ ن 

؛ واتفاقيأة مكافحأة ا رميأة (239)؛ واالتفاقية الدولية لق ع اهل  ات اإلر اةية ةالق اةأي(238)املرتبةني را
اد ؛ وةروتو أول م أع وق أع ومعاقبأة االجتأار ةاألشأطاص، وخباصأة ال سأ(240)ا رمية امل ظ أة عأرب الوط يأة

__________ 

( عل  ما يلي: "تتط   أي هولأة طأر  رجأرادات 1)2أعال ي ت   املاهة  226اتفاقية م ا ضة التع يب، احلاشية  (235) 
تشأريعية أو رهاريأأة أو قضأائية فعالأأة أو أيأة رجأأرادات أخأرى مل أأع أع أال التعأأ يب   أي رقلأيم وضأأع الختصاصأأها 

 القضائي"ي
  أأأأانون األول/  9رنأأأأدياس،   اتفاقيأأأأة البلأأأأدان األمريكيأأأأة مل أأأأع التعأأأأ يب واملعاقبأأأأة عليأأأأه، املربمأأأأة    ارتاخي أأأأا هي  (236) 

علأأأأأأأ  مأأأأأأأا يلأأأأأأأي:  1ي تأأأأأأأ   املأأأأأأأاهة Organization of American States, Treaty Series, No. 67، 1985 هيسأأأأأأأ رب
علأ  مأا يلأي:  6األطأرا  مب أع التعأ يب واملعاقبأة عليأه وفقأاً ألحكأاو  أ   االتفاقيأة"ي وتأ   املأاهة  الأدولتتعهد "
التداةري الفعالة مل ع سائر ضروب املعاملأة أو العقوةأة القاسأية أو الالرنسأانية أو املهي أة تتط  الدول األطرا  أيضاً "

 واملعاقبة عليها   نةاق واليتها القضائية"ي
)ه( علأ  -)ن(1أعال ي تأ   املأاهة  228اتفاقية البلدان األمريكية ةش ن االختفاد القسري ل شطاص، احلاشية  (237) 

أن تتعأأأاون في أأا ةي هأأأا لل سأأأاعدة   م أأأع االختفأأأاد  ]ةأأأأ[ ييي طأأرا     أأأ   االتفاقيأأأةمأأا يلأأأي: "تتعهأأأد الأأأدول األ
القسري ل شطاص واملعاقبأة عليأه واستئصأاله؛ ]وةأأ[أن تتطأ  التأداةري التشأريعية واإلهاريأة والقضأائية وسأائر التأداةري 

 الالثمة للوفاد ةالتماماهتا مبوجب     االتفاقية"ي
  أأأأانون األول/  9المة مأأأأوافي األمأأأأم املتحأأأأدة واألفأأأأراه املأأأأرتبةني رأأأأا، املربمأأأأة   نيويأأأأورك،   االتفاقيأأأأة ةشأأأأ ن سأأأأ (238) 

علأأأأ  مأأأأا يلأأأأي:  11ي تأأأأ   املأأأأاهة 378، الصأأأأفحة United Nations, Treaty Series, vol. 2051، 1994 هيسأأأأ رب
خاصأأة ةالقيأأاو مبأأا يلأأي: )أ( ا أأاك ، وكلأأك ةصأأفة 9"تتعأأاون الأأدول األطأأرا    م أأع وقأأوع ا أأرائم املبي أأة   املأأاهة 

مجيأع التأداةري امل ك أة ع ليأاً مل أع القيأاو   رقلأيم  أي م هأا ة يأة أع أال متهأد الرتكأاب تلأك ا أرائم هاخأي رقلي هأأا 
خارجه؛ )ب( وتباهل املعلومات وفقاً لقانوهنا الوطد وت سأيق ا أاك التأداةري اإلهاريأة وغري أا، حسأب االقتضأاد،  أو

 تلك ا رائم"ي مل ع ارتكاب
، 1997 أأأانون األول/هيسأأأ رب   15الدوليأأأة لق أأأع اهل  أأأات اإلر اةيأأأة ةالق اةأأأي، املربمأأأة   نيويأأأورك،    االتفاقيأأأة (239) 

United Nations, Treaty Series, vol. 2149 أ( علأأ  مأا يلأأي: "تتعأاون الأأدول 15ي تأأ   املأاهة 272، الصأفحة(
 ييي"ي 2ص عليها   املاهة األطرا  عل  م ع ارتكاب ا رائم امل صو 

، 2000 نأوف رب تشأري  الثأام/ 15اتفاقية األمم املتحدة ملكافحأة ا رميأة امل ظ أة عأرب الوط يأة، املربمأة   نيويأورك،    (240) 
United Nations, Treaty Series, vol. 2225 ( علأ  مأأا يلأي: "ةاإلضأأافة رىل التأأداةري 1)9ي تأ   املأأاهة 244، الصأأفحة

القأأانوم  نظامهأأامأأ   أأ   االتفاقيأأة، يتعأأني علأأ   أأي هولأأة طأأر  أن تعت أأد، ةالقأأدر الأأ ي ي اسأأب  8املبي أأة   املأأاهة 
 وم أأع فسأأاه م و شأأفه ويتسأأق معأأه، تأأداةري تشأأريعية أو رهاريأأة أو تأأداةري فعالأأة أخأأرى لتعميأأم نما أأة املأأوافني الع أأوميني

( عل  ما يلي: "يتعني عل   ي هولة طر  أن تتط  تداةري لض ان قيأاو سألةاهتا ةا أاك 2)9ومعاقبته"ي وت   املاهة 
رجرادات فعالة مل ع فساه املوافني الع وميني و شفه ومعاقبته، مبا   كلك م و تلأك السألةات اسأتقاللية  افيأة لأرهع 

( عل  ما يلي: "يتعأني علأ   أي هولأة طأر  أن تع أي، 1)29عل  تصرفاهتا"ي وت   املاهة  ةارسة الت ثري غري السليم
قأدر الضأأرورة، علأ  رنشأأاد أو تةأأوير أو حتسأني ةرنأأامج تأأدريب خأاص للعأأاملني   أجهمهتأأا املع يأة ةرنفأأاك القأأانون، 

ني املكلفأأني مب أأع و شأأ  ومأأ  ةيأأ هم أعضأأاد ال ياةأأة العامأأة وقضأأاة التحقيأأق وموافأأو ا  أأارك وغأأري م مأأ  العأأامل
( علأأ  مأأا يلأأي: "يتعأأني علأأ  الأأدول األطأأرا  أن 1)31 ومكافحأأة ا أأرائم املشأأ ولة رأأ   االتفاقيأأة"ي وتأأ   املأأاهة

تسع  رىل تةوير وتقييم مشاريعها الوط ية ورىل ررساد وتعميم أفضي امل ارسأات والسياسأات الراميأة رىل م أع ا رميأة 
 امل ظ ة عرب الوط ية"ي



 A/70/10 

 

96/245 GE.15-13770 

 

؛ والربوتو أول االختيأاري التفاقيأة (241)واألطفال املكّ ي التفاقية مكافحأة ا رميأة امل ظ أة عأرب الوط يأة
؛ (242)املهي أأأأة الالرنسأأأأانية أو م ا ضأأأأة التعأأأأ يب وغأأأأري  مأأأأ  ضأأأأروب املعاملأأأأة أو العقوةأأأأة القاسأأأأية أو

 ي(243)واالتفاقية الدولية حل اية مجيع األشطاص م  االختفاد القسري
معا أأدات حقأأوق اإلنسأأان املتعأأدهة األطأأرا ، ورن مل تكأأ  تر أأم علأأ  م أأع    ةعأأضوتتضأأ  (4

وق عهأأاي ومأأ  أمثلأأة  ، التمامأأات مب أأع انتها أأات حقأأوق اإلنسأأان  حأأد كاهتأأا واملعاقبأأة عليهأأاا أأرائم 
 واتفاقيأأأأة ؛(244)الع صأأأأري الت ييأأأأم أشأأأأكال مجيأأأأع علأأأأ  للقضأأأأاد الدوليأأأأة تلأأأأك املعا أأأأدات: االتفاقيأأأأة

 ومكافحأأأة م أأأع ةشأأأ ن أوروةأأأا جملأأأس واتفاقيأأأة ؛(245)املأأأرأة ضأأأد الت ييأأأم أشأأأكال مجيأأأع علأأأ  القضأأأاد
__________ 

ةروتو ول م ع وق ع ومعاقبأة االجتأار ةاألشأطاص، وخباصأة ال سأاد واألطفأال، املك أي التفاقيأة األمأم املتحأدة ملكافحأة  (241) 
 ,United Nations, Treaty Series، 2000تشأري  الثأام/نوف رب  15ا رمية امل ظ أة عأرب الوط يأة، املأربو   نيويأورك،   

vol. 2237 عل  ما يلي: "يتعني علأ  الأدول األطأرا  أن تضأع سياسأات وةأرامج ( 1)9ي ت   املاهة 333، الصفحة
وتأأداةري أخأأرى شأأاملة مأأ  أجأأي: )أ( م أأع ومكافحأأة االجتأأار ةاألشأأطاص؛ )ب( محايأأة ضأأحايا االجتأأار ةاألشأأطاص، 

 وخباصة ال ساد واألطفال، م  معاوهة ري ائهم"ي
املهي ة،  ضروب املعاملة أو العقوةة القاسية أو الالرنسانية أوالربوتو ول االختياري التفاقية م ا ضة التع يب وغري  م   (242) 

، الصأأفحة United Nations, Treaty Series, vol. 2375، 2002 أأانون األول/هيسأأ رب   18املأأربو   نيويأأورك،   
قوةأأة الع الديباجأأة علأأ  مأأا يلأأي: "ورك تشأأري رىل أن امل أأع الفعأأال للتعأأ يب وغأأري  مأأ  ضأأروب املعاملأأة أو تأأ  ي 249

القاسية أو الالرنسانية أو املهي ة يقتضي التثقي  وا اك مجلة م  التداةري املت وعة التشريعية واإلهارية والقضائية وغري ا"ي 
أ ثأأر علأأ  املسأأتوى  علأأ  مأأا يلأأي: "تر شأأئ أو تعأأنّي أو تسأأتبقي  أأي هولأأة طأأر   يئأأة ثائأأرة واحأأدة أو 3وتأأ   املأأاهة 

 ييي"ي املهي ة روب املعاملة أو العقوةة القاسية أو الالرنسانية أواحمللي مل ع التع يب وغري  م  ض
أعأال ي تأ   الديباجأة علأ  مأا يلأي: "وقأد عقأدت العأمو علأ  م أع حأاالت  229اتفاقية االختفأاد القسأري، احلاشأية  (243) 

علأأ  مأأا يلأأي:  23ومكافحأأة رفأأالت مأأرتكج جرميأأة االختفأأاد القسأأري مأأ  العقأأاب"ي وتأأ   املأأاهة  القسأأرياالختفأأاد 
تع أأأي  أأأأي هولأأأة طأأأأر  علأأأأ  أن يشأأأت ي التأأأأدريب املقأأأدو لل أأأأوافني العسأأأأكريني أو املأأأدنيني املكلفأأأأني ةرنفأأأأاك  -1"

كأأأ  أن يتأأأدخلوا   حراسأأأة القأأأوانني، واملأأأوافني الةبيأأأني، ومأأأوافي اخلدمأأأة املدنيأأأة وسأأأوا م مأأأ  األشأأأطاص الأأأ ي  مي
معاملأأة أي شأأأط  حمأأأروو مأأأ  حريتأأأه، علأأأ  التثقيأأ  واملعلومأأأات الالثمأأأة ةشأأأ ن األحكأأأاو كات الصأأألة امل صأأأوص  أو

عليهأأأا    أأأ   االتفاقيأأأة، وكلأأأك مأأأ  أجأأأي مأأأا يلأأأي: )أ( م أأأع تأأأورط  أأأؤالد املأأأوافني   حأأأاالت االختفأأأاد القسأأأري؛ 
)ن( ضأأ ان االعأأرتا  ةضأأرورة   ري ورجأأراد التحقيقأأات    أأ ا ا أأال؛التشأأديد علأأ  أمهيأأة م أأع االختفأأاد القسأأ )ب( 

تع أأأي  أأأأي هولأأأأة طأأأر  علأأأأ  حظأأأر رصأأأأدار أي أوامأأأأر  -2تسأأأوية حأأأأاالت االختفأأأاد القسأأأأري علأأأأ  وجأأأه السأأأأرعةي 
وتضأأ    أأي هولأأة طأأر  عأأدو معاقبأأة شأأط   تعلي أأات تفأأرض االختفأأاد القسأأري أو تأأ كن ةأأه أو تشأأ ع عليأأهي  أو

تتطأأأ   أأأي هولأأأة طأأأر  التأأأداةري الالثمأأأة لكأأأي يقأأأوو األشأأأطاص املشأأأار رلأأأيهم    -3 ا األمأأأري يأأأرفض االنصأأأياع هلأأأ
م      املاهة وال ي  لديهم أسباب حت ي علأ  االعتقأاه غأدوث حالأة اختفأاد قسأري أو ةالتأدةري الرتكارأا  1 الفقرة

                                                                               ة أو االنتصا  املطتصة"يةرةالغ رؤسائهم ع      احلالة، وع د االقتضاد رةالغ سلةات أو  يئات الرقاة
، 1966آكار/مأأأأارس  7الع صأأأأري، املربمأأأأة   نيويأأأأورك    الت ييأأأأم أشأأأأكال مجيأأأأع علأأأأ  للقضأأأأاد الدوليأأأأة االتفاقيأأأأة (244) 

(United Nations, Treaty Series, vol. 660, p. 195 ي) شأأ ب مأأ   أأ   االتفاقيأأة علأأ  مأأا يلأأي: "ت 3وتأأ   املأأاهة
الأأدول األطأأرا  ةصأأفة خاصأأة العأأمل الع صأأري والفصأأي الع صأأري، وتتعهأأد مب أأع وحظأأر واستئصأأال  أأي امل ارسأأات 

 "يامل اثلة   األقاليم اخلاضعة لواليتها
، 1979 أأانون األول/هيسأأأ رب   18  املأأرأة، املربمأأة   نيويأأورك  ضأأد الت ييأأم أشأأكال مجيأأع علأأ  القضأأاد اتفاقيأأة (245) 

(United Nations, Treaty Series, vol. 1249, p. 13 ي وتأأأأ   املأأأأاهة)تشأأأأ ب الأأأأدول األطأأأأرا  علأأأأ  مأأأأا يلأأأأي: " 2
مجيأأع أشأأكال الت ييأأم ضأأد املأأرأة، وتتفأأق علأأ  أن ت أأتهج، ةكأأي الوسأأائي امل اسأأبة وهون رةةأأاد، سياسأأة تسأأتهد  

تتطأ  الأدول األطأرا    مجيأع م      االتفاقيأة علأ  مأا يلأي: " 3ت   املاهة "ي و القضاد عل  الت ييم ضد املرأة
امليأأأأاهي ، وال سأأأأي ا امليأأأأاهي  السياسأأأأية واالجت اعيأأأأة واالقتصأأأأاهية والثقافيأأأأة،  أأأأي التأأأأداةري امل اسأأأأبة، مبأأأأا   كلأأأأك 

نسأأأان واحلريأأأأات م هأأأا، لكفالأأأة تةأأأور املأأأرأة وتقأأأدمها الكأأأاملنيي وكلأأأك لتضأأأ   هلأأأا ةارسأأأة حقأأأوق اإل التشأأأريعي
 "ياألساسية والت تع را عل  أساس املساواة مع الرجي
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الفعأأأأأي ال تشأأأأأري ةعأأأأأض املعا أأأأأدات صأأأأأراحة رىل "م أأأأأع" و  ي(246)امل أأأأأميل والع أأأأأ  املأأأأأرأة ضأأأأأد الع أأأأأ 
، وغري أأا امل اسأأبة ةا أأاك التأأداةري التشأأريعية واإلهاريأأةةأأي تر أأم ةأأاألحرى علأأ  التأأماو  ،عليأأه"القضأاد"  أو

 تأأأأداةرياعتبأأأأار  شأأأأاماًل للميكأأأأ  و أأأأو التأأأأماو  ملعا أأأأدة،ا" أو "ت فيأأأأ " رع أأأأالالتأأأأداةري الراميأأأأة رىل "مأأأأ  
 املدنيأأأة ةأأاحلقوق اخلأأأاص الأأدويل ومأأأ  أمثلأأة تلأأأك املعا أأدات: العهأأأد . أأأع الفعأأيمل الالثمأأة أو امل اسأأبة

 ي(248)الةفي حقوق واتفاقية (247)والسياسية
ة  أأ   االلتمامأأات ةأأامل عي وأشأأارت حمك أأة العأأدل وقأأد عا أأت حمأأا م و يئأأات قضأأائية هوليأأ (5

 Bosnia and)اتفاقيأأة م أأع جرميأأة اإلةأأاهة ا  اعيأأة واملعاقبأأة عليهأأا الدوليأأة   القضأأية املتعلقأأة ةتةبيأأق 

Herzegovina v. Serbia and Montenegro)رىل أن  ( )البوسأأأ ة واهلرسأأأك ضأأأد صأأأرةيا وا بأأأي األسأأأوه
أحأأأد "واجأأأب املعاقبأأأة   سأأأياق  أأأ   االتفاقيأأأة يأأأرتب  ةواجأأأب امل أأأع لك أأأه يت يأأأم ع أأأهي و  حأأأني أن 

األشأأطاص ةعقوةأأات رنأأمال  الأأ   علأأ  أأو السأأبي األ ثأأر فعاليأأة مل أأع األفعأأال اإلجراميأأة، ع ومأأاً، 
يرسأأع  الأأيت فعأأال األيرتكبأأون  مأأ العقوةأأات ةفعاليأأة علأأ   أأ   ال، وفأأرض فعأأالأأ ي  يرتكبأأون  أأ   األ

هأأا معاقبأأة مرتكبيوواجأأب اإلةأأاهة ا  اعيأأة  واجأأب م أأعخلصأأت احملك أأة رىل أن " ،(249)"هأأام عرىل 
و  الواقأأأع "يكتسأأأي االلتأأأماو الواقأأأع علأأأ   أأأي هولأأأة ي (250)"مهأأأا التمامأأأان مت أأأايمان لك ه أأأا مرتاةةأأأان

ضأأأ   واجأأأب رنأأأمال  وال يأأأدخي  أأأ ا االلتأأأماو يمتعاقأأأدة مب أأأع اإلةأأأاهة ا  اعيأأأة صأأأبغة معياريأأأة وملممأأأة
 ي(251)الواجب" العقاب،   ا ال ميك  اعتبار  جمره ع صر م  ع اصر   ا

__________ 

تشأأأري   5امل أأأميل، املربمأأأة   رسأأأة بول    والع أأأ  املأأأرأة ضأأأد الع أأأ  ومكافحأأأة م أأأع أوروةأأأا ةشأأأ ن جملأأأس اتفاقيأأأة (246) 
االتفاقيأة علأأ   ( مأ   أأ  2)4(ي وتأ   املأأاهة Council of Europe, Treaty Series, No. 210) 2011الثأام/نوف رب 
 افة أشكال الت ييم ضد املرأة، وتتط  هون رةةاد التأداةري التشأريعية، وغري أا مأ  التأداةري   األطرا تدي  ما يلي: "
رهراجها   هساتري ا الوط ية، أو أي تشريع آخأر م اسأب،  :خاللللوقاية م ه، وعل  وجه اخلصوص م   الضرورية

حظر الت ييم ضد املرأة، ولأو عأ  طريأق الل أود   ان التةبيق الفعلي هل ا املبدأ؛مبدأ املساواة ةني املرأة والرجي، وض
 "يرلغاد  افة القوانني وامل ارسات الت ييمية ضد املرأة ؛االقتضادرىل العقوةات ع د 

 1966 أأأأأأانون األول/هيسأأأأأأ رب   16نيويأأأأأأورك    والسياسأأأأأأية، املأأأأأأربو   املدنيأأأأأأة ةأأأأأأاحلقوق اخلأأأأأأاص الأأأأأأدويل العهأأأأأأد (247) 
(United Nations, Treaty Series, vol. 999, p. 171 ي وتأأأأ   املأأأأاهة)تتعهأأأأد  أأأأي هولأأأأة ( م أأأأه علأأأأ  مأأأأا يلأأأأي: "2)2

طر      ا العهد، ركا  انت تداةري ا التشريعية أو غري التشريعية القائ أة ال تكفأي فعأاًل رع أال احلقأوق املعأرت  
ية وألحكاو   ا العهد، ما يكأون ضأرورياً هلأ ا اإلع أال مأ  را     ا العهد، ة ن تتط ، طبقاً إلجراداهتا الدستور 

 "يتداةري تشريعية أو غري تشريعية
 .United Nations, Treaty Series, vol) ،1989تشأري  الثأام/نوف رب  20اتفاقية حقوق الةفأي، املربمأة   نيويأورك    (248) 

1577, p. 3 واإلهاريأة  التشأريعيةتتطأ  الأدول األطأرا   أي التأداةري مأ   أ   االتفاقيأة علأ  مأا يلأي: " 4(ي وت   املأاهة
 "يوغري ا م  التداةري املالئ ة إلع ال احلقوق املعرت  را       االتفاقية

 (249) Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and 

Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment, I.C.J. Reports 2007, p. 219 at para. 426  يشأار رليهأا(
 ي(Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro)يلي ةقضية  في ا

 ي425 الفقرة، املرجع نفسه (250) 
 ي427  الفقرة  220، الصفحة املرجع نفسه (251) 
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 ن ا أأأرائم ةأأأقبأأأول الأأأدول  أأأ لك اسأأأتقرار والسأأأواةق القضأأأائية و و أأأ   امل ارسأأأات التعا ديأأأة  (6
   سأواد  انأت مرتكبأأة أو الاملعاقبأة عليهأا ي بغأي القأانون الأأدويل مبقتضأ  جأرائم  أي ضأد اإلنسأانية 

أخأأ ت  لأأدولأن ا تعأأد مبوجأب القأأانون الأأوطد، وسأأواد  انأأت جمريفمأأة أو الوقأت ال ماعأأات املسأألحة، 
 4مأأأ  مشأأأروع املأأأاهة  1و كأأأ ا، تتضأأأ   الفقأأأرة  .مب أأأع ا أأأرائم ضأأأد اإلنسأأأانية علأأأ  عاتقهأأأا التمامأأأاً 

هة ا  اعيأأأة، حيأأأث التمامأأأاً ةأأأامل ع ة سأأألوب ةاثأأأي ل سأأألوب الأأأواره   املأأأاهة األوىل مأأأ  اتفاقيأأأة اإلةأأأا
 ي"تلتمو  ي هولة مب ع ا رائم ضد اإلنسانية ييي"تبدأ مبا يلي :

 Bosniaاتفاقيأأأة م أأأع جرميأأأة اإلةأأأاهة ا  اعيأأأة واملعاقبأأأة عليهأأأا ) ةتةبيأأأقو  القضأأأية املتعلقأأأة  (7

and Herzegovina v. Serbia and Montenegro) تلتأأأمو مب أأأع"، حللأأأت حمك أأأة العأأأدل الدوليأأأة معأأأىن" 
ي و  مرحلأأأة التأأأداةري املؤقتأأأة، 1948 أأأا يأأأره   املأأأاهة األوىل مأأأ  اتفاقيأأأة اإلةأأأاهة ا  اعيأأأة لعأأأاو مثل

ةأأ ن تفعأأي  أأي مأأا   وسأأعها "علأأ  األطأأرا   "التمامأأاً واضأأحاً "قأأررت احملك أأة أن  أأ ا التعهأأد يفأأرض 
وصأأفت  ي و  مرحلأأة األسأأس املوضأأوعية،(252)"مل أأع ارتكأأاب أي أفعأأال مأأ   أأ ا القبيأأي   املسأأتقبي

   كلك السياق عل  أنه: "تعهد"احملك ة املعىن العاهي لكل ة 
وعأد، واملوافقأة،  رعةاد وعد رمسأي، ورلأماو املأرد نفسأه أو التمامأه، وتقأدمي تعهأد أو " 

د التمامأأأأأات األطأأأأأرا  يأأأأأتحدل  املعا أأأأأدات  عأأأأأاهةو أأأأأي  ل أأأأأة تسأأأأأتطدو وقبأأأأأول التأأأأأماوي 
و أأب ي فالتعهأأد مةلأأق ييي؛ نفعأأي حمأأضطأأاةع وعظأأي أو ييي و أأي ليسأأت كات  املتعاقأأدة

 اتأال يفسأأأأر علأأأأ  أنأأأأه جمأأأأره مقدمأأأأة ل حكأأأأاو الالحقأأأأة الأأأأيت تشأأأأري صأأأأراحة رىل التشأأأأريع
، ال سأأأأأي ا 1ي وتأأأأأدعم  أأأأأ   اخلصأأأأأائ  اسأأأأأت تان أن املأأأأأاهة واملالحقأأأأأة القضأأأأأائية والتسأأأأأليم

 ي(253)"ه الالحقة شئ التمامات م فصلة ع  تلك اليت تره   املواتعهد ا ةامل ع، ت
مأأ  مشأأروع  1علأأ  ال حأأو الأأواره   الفقأأرة واملقصأأوه ةالتعهأأد مب أأع ا أأرائم ضأأد اإلنسأأانية،  
  أأا أن  أأ ا التعهأأد لأأيس كا   ؛لأأدولل لأأمو قانونأأاً املثأأر األمأأ   ه،  أأو اإلعأأراب عأأ  ال أأوع نفسأأ4املأأاهة 

 ملشاريع املواه الالحقةيجمره مقدمة ، وليس طاةع وعظي أو نفعي حمض
الواضأأو  مأأ تأأداةري امل أأع، "ة أنأه ع أأد ا أأاك الدوليأأ العأأدل الحظأأت حمك أأةها، و  القضأية نفسأأ (8
الل  أة وقأد رأت  ي(254)ضأ   حأدوه مأا يسأ و ةأه القأانون الأدويل"رال تصأر  الكأي هولأة ه ال  وث لأن

 ولأأأ لك أهرجأأأت، 4املأأأاهة مأأأ  مشأأأروع  1عأأأ   أأأ ا الشأأأرط صأأأراحة   الفقأأأرة  اإلعأأأرابأن مأأأ  املهأأأم 
ي ولأأ ا  أأب أن تكأأون التأأداةري "للقأأانون الأأدويل كأأون "وفقأأاً ت  أأع  أأب أن لأن أي تأأداةري ل يبأأني اً شأأرط

اسأتطداو القأوة اليت تتطأ  ا هولأة للوفأاد رأ ا االلتأماو متسأقة مأع قواعأد القأانون الأدويل، مبأا فيهأا قواعأد 
 .اإلنسأأأأأانامل صأأأأأوص عليهأأأأأا   ميثأأأأأاق األمأأأأأم املتحأأأأأدة، والقأأأأأانون الأأأأأدويل اإلنسأأأأأام، وقأأأأأانون حقأأأأأوق 

 الأأدويل القأأانون مبوجأأب ا أأاك  ةصأأورة قانونيأأة ميك هأأا مأأا رال يتوقأأع مأأ  الدولأأة أن تتطأأ  مأأ  التأأداةري وال
 ياإلنسانية ضد ا رائم م ع أجي م 

__________ 

 (252) Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and 

Herzegovina v. Yugoslavia (Serbia and Montenegro)), Provisional Measures, Order, I.C.J. Reports 1993, p. 22 

at para. 45ي 
 (253) Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro ،ي162  الفقرة  111أعال ، الصفحة  249 احلاشية 
 ي430  الفقرة  221 الصفحة، املرجع نفسه (254) 
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 لتأأأماو ةأأأامل ع صأأأراحة أو ضأأأ  اً ال أأأ ا افأأأرن ، 4مأأأ  مشأأأروع املأأأاهة  1لفقأأأرة ومثل أأأا يأأأره   ا (9
"ارتكأاب  أ   األع أال عأ  صأري أواًل، مأ  خأالل  أ ا التعهأد، تلتأمو الأدول ةعأدو ع ا يتض   أرةعأة

طريأأق األجهأأمة التاةعأأة هلأأا أو عأأ  طريأأق أشأأطاص وضأأعون لسأألةتها الصأأارمة غيأأث ميكأأ  أن ترعأأمى 
وع أد ال ظأر   االلتأماو امل اثأي ةأامل ع الأواره  ي(255)تصرفاهتم رىل الدولة املع ية مبوجب القانون الأدويل"

 حمك ة العدل الدولية أن:اتفاقية اإلةاهة ا  اعية، رأت  م  1املاهة   
"الأأأدول األطأأأرا  ملممأأأة مبوجأأأب املأأأاهة األوىل مب أأأع ارتكأأأاب مثأأأي  أأأ   األع أأأال الأأأيت  

الأدول  مأ ةصأريو العبأارة  قتضأيتصفها ة هنا "جرمية مبقتضي القانون الأدويل"ي و أ   املأاهة ال ت
أن متت أأع  أأي نفسأأها عأأ  ارتكأأاب جرميأأة اإلةأأاهة ا  اعيأأةي غأأري أن احملك أأة تأأرى، مأأع مراعأأاة 
الغرض املقصوه م  االتفاقية، أن مؤهى املاهة األوىل  و أن  ظأر علأ  الأدول نفسأها ارتكأاب 

  أهنأأا مأأ  أن املأاهة تصأ   اإلةأأاهة ا  اعيأة علأ جرميأة اإلةأاهة ا  اعيأةي وي بأأع  أ ا احلظأر أوالً 
أي أن الأدول األطأرا ، مبوافقتهأا علأ   أ ا التصأ ي ،  أب : "جرمية مبقتض  القأانون الأدويل"

، ي بأأع  أأ ا احلظأأر مأأ  االلتأأماو عليهأأا، م ةقيأأا، أن تلتأأمو ةعأأدو ارتكأأاب الفعأأي املوصأأو ي وثانيأأاً 
مأأ    أأ ا االلتأأماو قتضأأيهامل صأأوص عليأأه صأأراحة مب أأع ارتكأأاب أع أأال اإلةأأاهة ا  اعيأأةي وةأأا ي

ةتفصأيي أهق    الدول األطرا  أن تستطدو الوسأائي املتاحأة هلأا،   الظأرو  الأيت تأره الحقأاً 
ارتكأأأاب  سأأألةتها املباشأأأرة مأأأ  أشأأأطاص أو مجاعأأأات مأأأ ل وضأأأعون أأأع مأأأ  ال مل أأأ ا احلكأأأم، 

ع ي مأ  أع أال اإلةأاهة ا  اعيأة أو أي ع أي مأ  األع أال األخأرى املأ  ورة   املأاهة الثالثأةي 
علأ  يكون م  ةاب املفارقة أن تكون الدول ملممة مب ع ارتكأاب جرميأة اإلةأاهة ا  اعيأة ول ا س
علأ   أشطاص هلأا علأيهم نفأوك معأني، مأا هامأوا   هائأرة سألةتها، هون أن يكأون حمظأوراً  أيدي

الأأدول نفسأأأها ارتكأأأاب  أأ   األع أأأال عأأأ  طريأأق األجهأأأمة التاةعأأأة هلأأا أو عأأأ  طريأأأق أشأأأطاص 
ارمة غيأأث ميكأأ  أن ترعأأمى تصأأرفاهتم رىل الدولأأة املع يأأة مبوجأأب القأأانون وضأأعون لسأألةتها الصأأ

الأأدويلي وةاختصأأار، فأأرن االلتأأماو مب أأع جرميأأة اإلةأأاهة ا  اعيأأة يقتضأأي ةالضأأرورة حظأأر ارتكأأاب 
 ي(256)أع ال اإلةاهة ا  اعية"

    حصأأأر،ي وقأأأررت احملك أأأة أيضأأأاً أن االلتأأأماو املوضأأأوعي الأأأ ي يت لأأأ    املأأأاهة األوىل ال (10
  أأأان  أأأوث هلأأأا التصأأأأر  حيث أأأا الدولأأأة" علأأأ  كلأأأأك، مأأأ  ةأأأدالً  ي ةبأأأق، ور أأأا اإلقلأأأيم،   اأأأا ر ،

 ي(257)"املعد ةااللتماو للوفاد م اسب حنو عل  التصر  عل  القدرة أو
 ي ةأأأأوي ةشأأأأكي مباشأأأأر علأأأأ ال فعأأأأ ا االلتأأأأماو ةعأأأأدو ارتكأأأأاب  أأأأ   األورن أي رخأأأأالل رأأأأ (11

و  الواقأأع،  يلقواعأأد مسأأؤولية الأأدول مسأأؤولية الدولأأة ركا  أأان السأألوك املعأأد يعأأمى رىل الدولأأة وفقأأاً 
 مجلأأة   التاسأأعة، املأأاهة تشأأري ،الأأيت قأأد ت شأأ  مبوجأأب اتفاقيأأة اإلةأأاهة ا  اعيأأة ال ماعأأات   سأأياقو 

__________ 

 ي166  الفقرة  113، الصفحة املرجع نفسه (255) 

 ي166  الفقرة  113، الصفحة املرجع نفسه (256) 
 ي183الفقرة    120، الصفحة املرجع نفسه (257) 
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 اتفاقيأأأة أن مأأأ  الأأأرغم وعلأأأ "ي مجاعيأأأة رةأأأاهة عأأأ  مأأأا هولأأأة مبسأأأؤولية املتصأأألة" ال ماعأأأات رىل أمأأأور،
 العأأأدل حمك أأأة فأأرن ا  اعيأأأة، اإلةأأاهة جرميأأأة عأأ  األفأأأراه حما  أأأة علأأ   ثأأأرياً  تر أأم ا  اعيأأأة اإلةأأاهة
 ةأأي الدولأأة، قبأأي مأأ  ج ائيأأاً  انتها أأاً  لأأيس ا رميأأة  أأ   م أأع ةأأالتماو اإلخأأالل أن علأأ  تشأأده الدوليأأة
 مأأأع احملك أأأة هنأأأج ي ويتسأأأق(258)الأأأدول مسأأأؤولية عليأأأه ترتتأأأب الأأأدويل للقأأأانون ةانتهأأأاك األمأأأر يتعلأأأق
 ةشأأ ن 2001 عأأاو تعليقهأأا علأأ  مأأواه   كلأأك   ، مبأأا(259)ع هأأا أعرةأأت أن لل  أأة سأأبق الأأيت اآلراد

 فيهأأا يرتكأأب الأأيت احلأأاالت  : "فيهأأا وره حيأأث هوليأأاً، املشأأروعة غأأري األفعأأال عأأ  الأأدول مسأأؤولية
  أأ   ارتكأأاب عأأ  مسأأؤولة نفسأأها الدولأأة تكأأون مأأا  ثأأرياً  الأأدويل القأأانون ضأأد جأأرائم الدولأأة موافأأو
 ي(260)"عليها املعاقبة أو م عها عدو ع  أو األفعال
 ، يقأأأع علأأأ  عأأأاتق4مأأأ  مشأأأروع املأأأاهة  1ثانيأأأاً، مبوجأأأب التعهأأأد امل صأأأوص عليأأأه   الفقأأأرة  (12

سأأألةتها املباشأأأرة مأأأ  ل وضأأأعون أأأع مأأأ  ال ييي مل  ن تسأأأتطدو الوسأأأائي املتاحأأأة هلأأأاةأأأ"التأأأماو الأأأدول 
 الدولأأأأة مأأأأ  يتوقأأأأع ال الثانيأأأأة، احلالأأأأة و ي (261) أأأأ   األفعأأأأال أو مجاعأأأأات مأأأأ  ارتكأأأأاب"أشأأأأطاص 
 تأؤثر أن علأ  القأدرة" متلأك ع أدما( الواجبأة الع ايأة ةأ ل معيأار) جهأد ا قصأارى ةأ ل سوى الةر 
ت أأي الأأ ي  األشأأطاص تصأأرفات   فعليأأاً   ويتوقأأ  ،"ةالفعأأي ارتكبو أأا أو مجاعيأأة رةأأاهة يرتكبأأوا أن  ر
 مأأأأ  املع يأأأأة ا  اعأأأأات أو ةاألشأأأأطاص صأأأأالت مأأأأ  الةأأأأر  الدولأأأأة يأأأأرة  مأأأأا علأأأأ  ةأأأأدور  كلأأأأك

حمك أأأة العأأأدل الدوليأأأة ةالتحليأأأي  أأأ ا  ي وقأأأد ت اولأأأت(262)غريمهأأأا أو والسياسأأأية ال أأأاحيتني ا غرافيأأأة
 :عل  ال حو التايل املعيار املتعلق ةااللتماو ةامل ع امل صوص عليه   اتفاقية اإلةاهة ا  اعية

 التمامأأأأاً  ولأأأأيس الواجبأأأأة الع ايأأأأة ةبأأأأ ل التأأأماو  أأأأو املقصأأأأوه االلتأأأأماو أن الواضأأأأو مأأأ " 
 الظأرو ،  انأت مه أا ةال  أاح، ملممأة تكأون أن ميكأ  ال الدولأة أن مبعأىن نتي ة، ةتحقيق

 أن  أأأأو األطأأأأرا  الأأأأدول علأأأأ  الواقأأأأع االلتأأأأماو رن ةأأأأي: ا  اعيأأأأة اإلةأأأأاهة ارتكأأأأاب م أأأأع  
 ةقأأأدر ا  اعيأأأة اإلةأأأاهة م أأأع رأأأد  معقأأأول حنأأأو علأأأ  هلأأأا املتاحأأأة الوسأأأائي مجيأأأع تسأأأتطدو
 ترتتأأأب ولكأأأ  امل شأأأوهة؛ ال تي أأأة حتق أأأق عأأأدو  أأأره املسأأأؤولية الدولأأأة تتح أأأي والي اإلمكأأأان
 مأ  سألةتها ضأ   يأدخي مأا مجيأع ا أاك   ةوضأوح أخفقأت  أي رن املسأؤولية  أ   عليها
 وقأأوع م أأع   تسأأهم أن ةاإلمكأأان  أأان والأأيت ا  اعيأأة، اإلةأأاهة وقأأوع مل أأع الالثمأأة التأأداةري
 مأ  تقيي أاً  يسأتدعي الأ ي" الواجبأة الع ايأة" ملفهأوو يكأون السأياق،  أ ا و ي اإلةأاهة جرمية
 قأأد الدولأأة  انأأت ركا مأأا تقيأأيم ع أأد تأأدخي خمتلفأأة معأأايري فأأرني ةالغأأة أمهيأأة ما يتأأه، حيأأث

__________ 

خمتلفأة متامأاً مأ  حيأث طبيعتهأا "املسأؤولية الدوليأة )رأت احملك أة أن  167  الفقرة  114، الصفحة املرجع نفسه (258) 
 "(يع  املسؤولية ا  ائية

)حيأأأأث اسأأأأت ت ت الل  أأأأأة  248الفقأأأأأرة   ، 133، الصأأأأفحة (ا أأأأأمد الثأأأأام)، ا لأأأأد الثأأأأام 1998 ييي حوليأأأأة (259) 
ج ايأأأة الدولأأأة أو املسأأأؤولية ا  ائيأأأة للأأأدول   ماههتأأأا التاسأأأعة ةشأأأ ن مل تأأأ   علأأأ  "اتفاقيأأأة اإلةأأأاهة ا  اعيأأأة  أن

 مسؤولية الدول"(ي
 (ي58املاهة  التعليق عل م   3)الفقرة  142، الصفحة (ا مد الثام) الثام، ا لد 2001 ييي حولية (260) 
 (261) Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro ي166  الفقرة  113أعال ، الصفحة  249، احلاشية 

 ي430 الفقرة   221، الصفحة املرجع نفسه (262) 
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 وتلأأأ  الأأأ ي األول املعيأأأار أن الواضأأأو ومأأأ ي املعأأأد ةأأأااللتماو للوفأأأاد الواجبأأأة الع ايأأأة ةأأ لت
 األشأأطاص ع أأي   ةالفعأأي التأأ ثري علأأ  ةالقأأدرة يتصأأي أخأأرى رىل هولأأة مأأ   بأأرياً  اختالفأأاً 
 وتعت أأدي ةالفعأأي ارتكارأأا ةصأأده  أأم أو ا  اعيأأة، اإلةأأاهة جرميأأة يرتكبأأوا أن  ت أأي الأأ ي 
 املع يأأة الدولأأة تفصأأي الأأيت ا غرافيأأة املسأأافة علأأ  أمأأور، مجلأأة   كاهتأأا، حأأد   القأأدرة  أأ  
 مأأأ  األخأأأرى الأأأرواة  علأأأ  و أأأ لك السياسأأأية، الأأأرواة  قأأأوة وعلأأأ  األحأأأداث، مسأأأرح عأأأ 
 ةأد والي األحأداث   الرئيسأية الفاعلأة وا هأات الدولأة سألةات ةأني تقوو اليت األنواع مجيع
 هولأة  أي أن الواضأو مأ  ألن قانونيأة، معأايري وفأق التأ ثري علأ  الدولأة قأدرة تقيأيم مأ  أيضاً 
 الدولأة قأدرة فأرن عليأه، وة أاد الأدويل؛ القأانون ةأه يسأ و مأا حدوه ض   رال تتصر  ال قد

 الأأ ي  واألشأأطاص احلأأاالت مأأ  اخلأأاص القأأانوم موقفهأأا ةأأاختال   تلأأ  قأأد التأأ ثري علأأ 
 تأأدعي أن يهأأم ال املقاةأأي، و ي ا  اعيأأة اإلةأأاهة واقأأع أو ا  اعيأأة اإلةأأاهة خةأأر يواجهأأون
  أأأأي اسأأأأتطدمت لأأأأو أهنأأأا، حأأأأىت أن تثبأأأأت علأأأ  احملأأأأك، أو مسأأأأؤوليتها تكأأأأون الأأأأيت الدولأأأة
 ارتكأأأاب هون للحيلولأأأة  افيأأأة تكأأأون لأأأ  الوسأأأائي  أأأ   فأأأرن هلأأأا املتاحأأأة املعقولأأأة الوسأأأائي
 لأأأه عالقأأأة ال فهأأأو ع ومأأأاً، رثباتأأأه صأأأعباً  األمأأأر  أأأ ا  أأأون علأأأ  وعأأأالوةي ا  اعيأأأة اإلةأأأاهة
 االلتأأماو رأأ ا الوفأأاد األحأأرى مأأ  يكأأون ةأأي الواجبأأة، الع ايأأة ةبأأ ل ةأأااللتماو اإلخأأالل مبسأأ لة
 واحأأدة  أأي متتثأأي متعأأدهة هول تبأأ هلا الأأيت املتضأأافرة ا هأأوه أن اسأأتبعاه ميكأأ  ال أنأأه هاو مأا

 اإلةأأأاهة ارتكأأأاب جت أأأب أي املتوخأأأاة، ال تي أأأة حتقيأأأق رىل تأأأؤهي أن ميكأأأ  امل أأأع ةأأأالتماو م هأأأا
 ي(263)"لتحقيقها واحدة هولة جهوه تكفي ال واليت ا  اعية،

و  الوقأأأأأت نفسأأأأأه، رأت احملك أأأأأة أن "الدولأأأأأة ال ميكأأأأأ  أن تعتأأأأأرب مسأأأأأؤولة عأأأأأ  اإلخأأأأأالل  
 ي(264)"ةااللتماو مب ع اإلةاهة ا  اعية رال ركا ارتركبت اإلةاهة ا  اعية فعالً 

 4ملأأأاهة مأأأ  مشأأأروع ا 1  الفقأأأرة  التعهأأأد امل صأأأوص عليأأأها وره أعأأأال ، فأأأرن ثالثأأأاً، ووفقأأأاً ملأأأ (13
التأأأداةري الراميأأأة رىل املسأأأاعدة علأأأ  م أأأع حأأأدوث  و  وقأأأت مبكأأأر ن تواصأأأي ة شأأأاط ةأأألأأأمو الأأأدول ي

أي رجأرادات أخأرى مل أع أو "اإلجرادات التشأريعية واإلهاريأة والقضأائية الفعالأة م  قبيي ا اك ا رمية، 
علأ  ال حأأو املبأأني  "هتاأو حتأت سأأيةر  ا أرائم ضأأد اإلنسأانية   أي رقلأأيم يقأع حتأأت واليتهأا القضأأائية

مأأأأأ  اتفاقيأأأأأة م ا ضأأأأأة  2املأأأأأاهة  مأأأأأ  1مأأأأأ  الفقأأأأأرة    ا الأأأأأ   مسأأأأأتوحو أأأأأ   الفقأأأأأرة الفرعيأأأأأة )أ(ي
: "تتطأأ   أأي هولأأة طأأر  رجأأرادات تشأأريعية أو رهاريأأة أو قضأأائية فعالأأة أن التعأأ يب، الأأيت تأأ   علأأ 

 ي(265)القضائي"أو أية رجرادات أخرى مل ع أع ال التع يب   أي رقليم وضع الختصاصها 

__________ 

 ياملرجع نفسه (263) 

، (ا أأأأأأأمد الثأأأأأأأام) ، ا لأأأأأأأد الثأأأأأأأام2001 ييي حوليأأأأأأأة؛ وانظأأأأأأأر 431الفقأأأأأأأرة    221الصأأأأأأأفحة ، املرجأأأأأأأع نفسأأأأأأأه (264) 
(: "يقأع خأرق 3)13املشأروعة هوليأاً، املأاهة مشاريع املواه املتعلقة مبسأؤولية الأدول عأ  األفعأال غأري ) 31 الصفحة

 (ياللتماو هويل يتةلب م  الدولة أن مت ع حدثاً معي اً ع د وقوع   ا احلدث ييي"
 (ي1)2أعال ،   املاهة  226 احلاشيةاتفاقية م ا ضة التع يب،  (265) 
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لتعميأأم  "رجأأرادات أخأأرى"ةأأداًل مأأ  جمأأره عبأأارة  رجأأرادات أخأأرى مل أأع"أي " وتسأأتطدو عبأأارة  (14
أنه يتوقع مأ  الدولأة أن  "فعالة"فكرة أن التداةري املع ية     ا احلكم ال تتعلق رال ةامل عي وتعد  ل ة 

قاصأأرة، عأ  طريأأق ا أأاك تأأداةري أ ثأأر   انأأتركا  أن حتسأأ ها، ، و راجعأأةالتأأداةري الأأيت ا أأ هتا قيأد امل يبقأتر 
  أأة م ا ضأأة  أفأأاهتاحلكأأم املشأأاةه الأأواره   اتفاقيأأة م ا ضأأة التعأأ يب، وع أأد التعليأأق علأأ   .فعاليأأة
 يب ة ن:التع 

"الأأأدول األطأأأرا  ملممأأأة ةرثالأأأة مجيأأأع العقبأأأات القانونيأأأة أو العقبأأأات األخأأأرى الأأأيت  
وةا أاك تأداةري ر اةيأة فعالأة لضأ ان م أع  ،املأةحتول هون القضأاد علأ  التعأ يب ورسأادة املع

حأأأأأدوث  أأأأأ ا السأأأأألوك وتكأأأأأّرر  ةشأأأأأكي فعأأأأأالي   أأأأأا أن الأأأأأدول األطأأأأأرا  ملممأأأأأة مبواصأأأأألة 
اسأأأتعراض وحتسأأأني قواني هأأأا الوط يأأأة وأهائهأأأا مبوجأأأب االتفاقيأأأة وفقأأأاً لل الحظأأأات اخلتاميأأأة 

لتأأداةري املعت أأدة مأأ  قبأأي لل  أأة وآرائهأأا املعت أأدة ةشأأ ن البالغأأات الفرهيأأةي وركا مأأا ع أأمت ا
الدولأأة الةأأر  عأأ  حتقيأأق اهلأأد  املت ثأأي   القضأأاد علأأ  أع أأال التعأأ يب، فأأرن االتفاقيأأة 

   ي(266)تقضي ةت قيو     التداةري و/أو ةاعت اه تداةري جديدة أ ثر فعالية"
س وفي أأأا يتعلأأأق ةأأأاألنواع احملأأأدهة مأأأ  التأأأداةري الأأأيت ي بغأأأي أن تتطأأأ  ا أي هولأأأة، اعت أأأد جملأأأ (15

ةشأأأ ن  فكأأار املتبصأأرةةعأأض األيقأأأدو  (267)قأأأراراً ةشأأ ن م أأع اإلةأأاهة 2015حقأأوق اإلنسأأان   عأأاو 
ي وجأأاد    أأ ا القأأرار، ت فيأأ  املأأاهة األوىل مأأ  اتفاقيأأة اإلةأأاهة ا  اعيأأةل ا اك أأاأنأأواع التأأداةري املتوقأأع 

"مسأأؤولية  أأي هولأأة مبفره أأا عأأ  محايأأة سأأكاهنا مأأ  اإلةأأاهة ( تكأأرار لت  يأأد 1مأأ  ةأأني مأأا جأأاد فيأأه: )
التحأأأأريض علأأأأ  ارتكارأأأأا، م أأأأع ا  اعيأأأأة، و أأأأي مسأأأأؤولية تسأأأأتلمو م أأأأع  أأأأ   ا رميأأأأة، مبأأأأا   كلأأأأك 

"الأأدول األعضأأاد علأأ  ة أأاد قأأدرهتا علأأ  ( تشأأ يع 2؛ )(268)"والضأأروريةةاسأأتطداو الوسأأائي املالئ أأة 
الفرهيأأأأأة ورنشأأأأأاد مكاتأأأأأب مالئ أأأأأة هاخأأأأأي الف يأأأأأة اخلأأأأأربة م أأأأأع اإلةأأأأأاهة ا  اعيأأأأأة عأأأأأ  طريأأأأأق تةأأأأأوير 

"الأأأدول علأأأ  ال ظأأأر   تعيأأأني جهأأأات ( تشأأ يع 3؛ )(269)الوقايأأأةاملتعلأأأق ةاحلكومأأات لتعميأأأم الع أأأي 
تبأأأأأاهل املعلومأأأأأات وأفضأأأأأي امل ارسأأأأأات تتعأأأأأاون و أن تمب أأأأأع اإلةأأأأأاهة ا  اعيأأأأأة، ميك هأأأأأا  ترعأأأأأىنت سأأأأأيق 
 يئأأأات األمأأأأم مأأأأع املعأأأأد مب أأأع اإلةأأأأاهة ا  اعيأأأة و  عأأأاول مأأأأني ال ةي هأأأأا ومأأأع املستشأأأأار اخلأأأاص في أأأا

 ي(270)ومع اآلليات اإلقلي ية وهون اإلقلي ية" املطتصةاملتحدة 
حل ايأأأأة حقأأأأوق اإلنسأأأأان واحلريأأأأات  تتضأأأأ   االتفاقيأأأأة األوروةيأأأأةو  السأأأأياق اإلقلي أأأأي، ال  (16

ةاالتفاقيأأة، لكأأ  احملك أأة "م أأع" االنتها أأات املاسأأة  التأأماو صأأريو ةأأأأي  (271)1950 األساسأأية لعأأاو
__________ 

   يCAT/C/GC/2/CRP.1/Rev.4 (2007))) 4الفقرة  ،2، التعليق العاو رقم التع يب  ة م ا ضة انظر  (266) 
 (ي2015آكار/مارس  23) A/HRC/28/L.25الوثيقة  (267) 
 ي2، الفقرة املرجع نفسه (268) 

 ي3، الفقرة املرجع نفسه (269) 
 ي4، الفقرة نفسه املرجع (270) 
، 1950تشأري  الثأام/نوف رب  4، املربمأة   رومأا   حل اية حقوق اإلنسان واحلريأات األساسأية االتفاقية األوروةية (271) 

United Nations, Treaty Series, vol. 213, p. 221ي 

http://undocs.org/ar/CAT/C/GC/2/CRP.1/Rev.4
http://undocs.org/ar/A/HRC/28/L.25


A/70/10 
 

 

GE.15-13770 103/245 

 

 علأأ  أهنأأا تتضأأ  )ةشأأ ن احلأأق   احليأأاة(  2املأأاهة مأأ   1الفقأأرة  تاألوروةيأأة حلقأأوق اإلنسأأان فسأأر 
م اسأأب لأأرهع ارتكأأأاب  قأأأانوم ورهاري ا أأأاك تأأداةري م اسأأبة مثأأأي "وضأأع رطأأار تقتضأأيلتأأماو و اال أأ ا 

 هوق عأأنتهأأاك  أأ   األحكأأاو ام أأع مأأ  أجأأي نفأأاك القأأانون إل اليأأةة وهع أأها أأرائم ضأأد األشأأطاص، 
و  الوقأأت نفسأأه، اعرتفأأت احملك أأة ةأأ ن التأأماو الدولأأة الةأأر     أأ ا الصأأده  ي(272)"يأأهواملعاقبأأة عل

 (274)1969االتفاقيأأأة األمريكيأأأة حلقأأأوق اإلنسأأأان لعأأأاو ي وةاملثأأأي، وعلأأأ  الأأأرغم مأأأ  أن (273)حمأأأدوه
رأت حمك أأأأة البلأأأأدان األمريكيأأأأة  ،ةاالتفاقيأأأأة"م أأأأع" االنتها أأأات املاسأأأأة  ةأأأأأ صأأأأر اً  التمامأأأأاً تتضأأأ    ال

"ضأأ ان" امل ارسأأة احلأأرة والكاملأأة للحقأأوق  حلقأأوق اإلنسأأان، ع أأد تفسأأري ا التأأماو الأأدول األطأأرا  ةأأأأأ
أن  أأأأ ا االلتأأأأماو ي ةأأأأوي علأأأأ  "واجأأأأب امل أأأأع"، الأأأأ ي يتةلأأأأب ةأأأأدور  أن  (275)املكرسأأأة   االتفاقيأأأأة

"يشأأأ ي واجأأأب امل أأأع  أأأ ا  أأأي ك أأأة مبأأأا يلأأأي: وأفأأأاهت احمل تّتطأأأ  الدولأأأة الةأأأر  خةأأأوات معي أأأةي
الوسائي كات الةأاةع القأانوم والسياسأي واإلهاري والثقأا  الأيت تعأّمث محايأة حقأوق اإلنسأان وتضأ   

غأري قانونيأة ومعاملتهأا معاملأة األع أال غأري املشأروعة الأيت مأ  شأ هنا  اعتبار مجيع االنتها ات أع االً 
بأأأة املسأأأؤولني ع هأأأا وأن يرتتأأأب عليهأأأا التأأأماو ةتعأأأويض ضأأأحايا ا أن تفضأأأي، لةبيعتهأأأا تلأأأك، رىل معاق

 هامأت تتبأاي   ع ا يلحقهم مأ  أضأراري ولأيس ةاإلمكأان وضأع قائ أة مفّصألة ةكأي  أ   التأداةري، مأا
 

__________ 

 (272) Makaratzis v. Greece, Judgment (Merits and Just Satisfaction), Reports of Judgment and Decisions 2004-XI, 

ECHR, Grand Chamber, Application No. 50385/99, 20 December 2004, para. 57 ؛ وانظرKiliç v. Turkey, 

Judgment (Merits and Just Satisfaction), Reports of Judgments and Decisions 2000-III, ECHR, Chamber, 

Application No. 22492/93, 28 March 2000, para. 62  ال تكتفي  2م  املاهة  1)اليت خلصت رىل أن الفقرة
ةرلماو الدولة الةر  ةاالمت اع ع  رث اق األرواح ع دًا وخارن القانون، ور ا تلممها أيضًا ةا اك اخلةوات امل اسبة 

 (يض   نظامها القانوم احمللي لصون حياة أولئك ال ي  وضعون لواليتها
 (273) Mahmut Kaya v. Turkey, Judgment (Merits and Just Satisfaction), Reports of Judgments and Decisions 2000-III, 

ECHR, Chamber, Application No. 22535/93, 28 March 2000, para. 86 "( نظأراً رىل الصأعوةات الأيت تعأرتض حفأا
مأأأ  حيأأأث  اّ اك أأأالسأأألوك البشأأأري، واخليأأأارات الع ليأأأة الأأأيت  أأأب األمأأأ    ا ت عأأأات احلديثأأأة، واسأأأتحالة الت بأأأؤ ةا

[ مبأأا ال يفأأرض علأ  السأألةات عبئأأاً ال يرةأأاق 1، الفقأرة2األولويأات واملأأواره، ي بغأأي تفسأري االلتأأماو اإل أأا  ]  املأأاهة 
 ,Kerimova and others. v. Russia, Judgment (Merits and Just Satisfaction), ECHR"(ي انظأر أيضأاً أو غأري مت اسأب

Chamber, Application Nos. 17170/04, 20792/04, 22448/04, 23360/04, 5681/05 and 5684/05, 3 May 2011 

(final 15 September 2011), para. 246؛ وOsman v. United Kingdom, Judgment (Merits and Just Satisfaction), 

Reports 1998-VIII, ECHR, Grand Chamber, Application No. 87/1997/871/1083, 28 October 1998, para. 116ي 
 Organization of) 1969نوف رب تشأري  الثأام/ 22  سأان خوسأي،   اإلنسأان، املربمأة  حلقأوق األمريكيأة االتفاقية (274) 

American States, Treaty Series, No. 36ي) 
"تتعهد الدول األطرا        االتفاقيأة ةأ ن حتأرتو احلقأوق واحلريأات املعأرت  رأا ( عل  ما يلي: 1)1ت   املاهة  (275) 

      االتفاقية وأن تكفي   يع األشطاص اخلاضعني لواليتها حرية ةارسأة تلأك احلقأوق واحلريأات ةارسأة تامأة 
م  امليثاق األفريقأي حلقأوق اإلنسأان والشأعوب علأ  أن الأدول  1اإلشارة رىل أن املاهة  وجتدر ييي"ي هون أي متييم
وتتعهأد ةا أاك اإلجأرادات التشأريعية وغري أا  امليثأاق ةأاحلقوق والواجبأات واحلريأات الأوارهة   يييتعأرت  "األعضاد 

 (يUnited Nations, Treaty Series, vol. 1520, p. 217) "م  أجي تةبيقها
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  تفسأري  مشأاراً  واتّبعأت احملك أة م ةقأاً  ي(276)ةتباي  قانون وارو   ي هولأة مأ  الأدول األطأرا "
 ي(277)1985م  اتفاقية البلدان األمريكية مل ع التع يب واملعاقبة عليه لعاو  6املاهة 
في أأأا يتعلأأأق  معي أأأةأي هولأأأة ومأأأ  مث، سأأأتتوق  تأأأداةري امل أأأع احملأأأدهة الأأأيت  أأأب أن تتطأأأ  ا  (17

ي ا أأأرائمتلأأأك الدولأأأة في أأأا يتعلأأأق رأأأ    أمأأأاو املاثلأأأةةأأأا رائم ضأأأد اإلنسأأأانية علأأأ  السأأأياق واملطأأأاطر 
 اعت أأأاه( 1: )يلأأأي علأأأ  األقأأأي مبأأأا الةأأأر  الدولأأأة يرلأأأمو أن العأأأاهة   شأأأ نه مأأأ  االلتأأأماو  أأأ ا ومثأأأي

 الكشأأأأ  وتعميأأأأم للفعأأأأي اإلجرامأأأأي ةالةأأأأاةع الأأأأوعي إلك أأأأاد الضأأأأرورية الوط يأأأأة والسياسأأأأات القأأأأوانني
 الأأأأأأدائم لالسأأأأأتعراض والسياسأأأأأات القأأأأأوانني  أأأأأ   رخضأأأأأأاع( 2) ةارتكاةأأأأأه؛ خمأأأأأاطر أي عأأأأأ  املبكأأأأأر

 مبوجأأب الدولأأة ةالتمامأأات احلكأأوميني املأأوافني لتوعيأأة مبأأاهرات ا أأاك( 3) االقتضأأاد؛ ع أأد وحتسأأي ها
 مع يأأأني مأأأوافني وأي وامليليشأأأيات وا أأأيش الشأأأرطة ألفأأراه تدريبيأأأة ةأأأرامج ت فيأأأ ( 4) مشأأاريع املأأأواه؛

 الفعأأي ارتركأأب مأأىت( 5) اإلنسأأانية؛ ضأأد ا أأرائم ارتكأأاب م أأع   لل سأأاعدة االقتضأأاد ع أأد آخأأري 
 القيأأاو رن رك تسأألي هم، أو ا  أأاة وحما  أأة ةأأالتحقيق أخأرى ةأأ ي التمامأأات نيأأة غسأأ  الوفأأاد احملظأور،
ي وقأأد تكأأأون (278)املسأأأتقبي   ةاثلأأة ألفعأأأال آخأأري  ارتكأأاب أشأأأطاص يأأأرهع أن نتائ أأه مأأأ  ةأأ لك

  الدولأأأأأة لل سأأأأأأاعدة علأأأأأ  م أأأأأع األفعأأأأأأال  ةعأأأأأض التأأأأأداةري، مثأأأأأأي ةأأأأأرامج التأأأأأدريب، قائ أأأأأأة أصأأأأأالً 
املشأأأروعة املتصأأألة ةأأأا رائم ضأأأد اإلنسأأأانية )مثأأأي القتأأأي والتعأأأ يب واالغتصأأأاب(ي والدولأأأة ملممأأأة  غأأأري

ةتأأأدعيم تلأأأك التأأأداةري، حسأأأب ا تقتضأأأيه الضأأأرورة، لكأأأي مت أأأع علأأأ  وجأأأه التحديأأأد ارتكأأأاب جأأأرائم 
__________ 

 (276) Velasquez Rodríguez v. Honduras, Judgment, (Merits), 4 Inter-Am. CHR (ser. C), No. 4, 29 July 1988, para. 

 .Gómez-Paquiyauri Brothers v. Peru, Judgment (Merits, Reparations and Costs), Inter-Am؛ انظر أيضًا 175

CHR (ser. C), No. 110, Inter-m. CHR, 8 July 2004, para. 155; Juan Humberto Sánchez v. Honduras, 

Judgment, (Preliminary Objection, Merits, Reparations and Costs), Inter-Am. CHR (ser. C) No. 99, , 7 June 

2003, paras. 137, 142ي 

 Tibi v. Ecuador, Judgment, (Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs), Inter-Am. CHR (C)انظأر  (277) 

No. 114, 7 September 2004, para. 159 ً؛ وانظأأر أيضأأاGómez-Paquiyauri Brothers v. Peru, supra note 276, at 

para. 155. 
أنأأأواع حمأأأدهة مأأأ  انتها أأأات حقأأأوق اإلنسأأأان، انظأأأر الل  أأأة املع يأأأة  أأأع تأأأداةري ةاثلأأأة في أأأا يتعلأأأق مبلالطأأأالع علأأأ   (278) 

الل  أأأة املع يأأأة (؛ و A/43/38( )1988) 2-1تأأأان ، الفقر 6ةالقضأأأاد علأأأ  الت ييأأأم ضأأأد املأأأرأة، التوصأأأية العامأأأة رقأأأم 
الل  أأأة املع يأأأة ةالقضأأأاد علأأأ  (؛ و 1990) (A/45/38)15، التوصأأأية العامأأأة رقأأأم   ةالقضأأأاد علأأأ  الت ييأأأم ضأأأد املأأأرأة

حقأأوق الةفأأي، التعليأأق العأأاو و  أأة  (؛1992) (A/47/38)9، الفقأأرة 19 ، التوصأأية العامأأة رقأأم  الت ييأأم ضأأد املأأرأة
 31(؛ والل  أأأأأأة املع يأأأأأأة غقأأأأأأوق اإلنسأأأأأأان، التعليأأأأأأق العأأأأأأاو رقأأأأأأم 2003) (CRC/GC/2003/5) 9الفقأأأأأأرة ، 5 رقأأأأأأم
(CCPR/C/Rev.1/Add.13) (2004 ؛ و  أأأأأأأأأأأة) 63-50رات الفقأأأأأأأأأأأ، 6حقأأأأأأأأأأأوق الةفأأأأأأأأأأأي، التعليأأأأأأأأأأأق العأأأأأأأأأأأاو رقأأأأأأأأأأأم 

(CRC/GC/2005/6) (2005 ؛ و) 5 ، الفقأرة31الل  ة املع ية ةالقضاد عل  الت ييأم الع صأري، التوصأية العامأة رقأم 
(CERD/C/GC/31/Rev.4) (2005)االنتصأا   املبأاهئ األساسأية واملبأاهئ التوجيهيأة ةشأ ن احلأق  وانظر أيضأاً  ؛

وا أأأأرب لضأأأأحايا االنتها أأأأات ا سأأأأي ة للقأأأأانون الأأأأدويل حلقأأأأوق اإلنسأأأأان واالنتها أأأأات اخلةأأأأرية للقأأأأانون الأأأأأدويل 
)أ(، الوثيقأأة 3، املرفأأق، الفقأأرة 2005 أأانون األول/هيسأأ رب   16املأأؤر   60/147 قأأرار ا  عيأأة العامأأة، اإلنسأأام

A/RES/60/147 "( االلتأأأأماو ةأأأأاحرتاو وضأأأأ ان احأأأأرتاو ورع أأأأال القأأأأانون الأأأأدويل حلقأأأأوق اإلنسأأأأان والقأأأأانون اإلنسأأأأام
تتطأأأ   الأأدويل،   أأأا  أأأو م صأأأوص عليأأه   جم وعأأأات القأأأوانني كات الصأأألة، يشأأ ي أمأأأوراً م هأأأا واجأأأب ييي ]أن[

 "(يلتداةري التشريعية واإلهارية امل اسبة وغري ا م  التداةري املالئ ة مل ع وقوع االنتها اتا

http://undocs.org/ar/A/43/38
http://undocs.org/ar/A/45/38
http://undocs.org/ar/A/47/38
http://undocs.org/ar/CRC/GC/2003/5
http://undocs.org/ar/CCPR/C/Rev.1/Add.13
http://undocs.org/ar/CRC/GC/2005/6
http://undocs.org/ar/CERD/C/GC/31/Rev.4
http://undocs.org/ar/A/RES/60/147
http://undocs.org/ar/A/RES/60/147
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لدولأأأة ركا فأأأات الدولأأأة أن تبأأأ ل أفضأأأي ا هأأأوه ترثأأأار املسأأأؤولية الدوليأأأة ل أيضأأأاً  و  أأأااإلنسأأأانيةي  ضأأأد
، لكأأأي مت أأأع ة قصأأأ  قأأأدر ، حسأأأب الضأأأرورة واالقتضأأأادة واإلهاريأأأةاحلكوميأأأ األجهأأأمةامل ك أأأة لت ظأأأيم 

 ةك  ارتكاب جرائم ضد اإلنسانيةي
جأأأرادات التشأأأريعية واإلهاريأأأة إللرىل ا أأأاك الدولأأأة  4)أ( مأأأ  مشأأأروع املأأأاهة 1وتشأأأري الفقأأأرة  (18

أي رجأرادات أخأرى مل أع ا أرائم ضأد اإلنسأانية "  أي رقلأيم يقأع حتأت واليتهأا أو لفعالة والقضائية ا
واضأأيع السأأاةقة لل  أأأة فهأأأم امل أأ   الصأأأيغة ةأأ فس طريقأأة ي و أأأب فهأأم "أو حتأأت سأأيةرهتا القضأأائية

ي وال تغةأأي  أأأ   الصأأأيغة رقلأأأيم (279) أأأع   سأأياقات أخأأأرى، مثأأأي م أأع الضأأأرر البيئأأأيامل الأأيت ت اولأأأت
ا فحسب، ةي تغةي أيضأاً األنشأةة الأيت ت  أم   رقلأيم آخأر خاضأع لسأيةرة الدولأةي ومثل أا هولة م

 أوضحت الل  ة ساةقاً، فرن كلك
يغةأأأي األوضأأأأاع الأأأيت متأأأأارس فيهأأأا الدولأأأأة الواليأأأة غكأأأأم الواقأأأع حأأأأىت ورن  انأأأأت " 

وعي تفتقأأر رىل الواليأأة غكأأم القأأانون   أأا   حأأاالت التأأدخي واالحأأتالل والضأأم غأأري املشأأر 
ي ففأأي ناميبيأأاوميكأأ  أن يشأأار    أأ ا اخلصأأوص رىل فتأأوى حمك أأة العأأدل الدوليأأة   قضأأية 

 أأأأ   الفتأأأأوى، ةعأأأأد أن رأت احملك أأأأة أن ج أأأأوب أفريقيأأأأا مسأأأأؤولة عأأأأ  ر أأأأاه ورةقأأأأاد وضأأأأع 
أعل أأت احملك أأة أنأأه غأأري مشأأروع، وةعأأد أن وجأأدت أن علأأ  ج أأوب أفريقيأأا التمامأأاً ةسأأحب 

رغأأم كلأأك أن ةعأأض ال تأأائج القانونيأأة ترتتأأب علأأ  سأأيةرة ج أأوب رهارهتأأا مأأ  ناميبيأأا، رأت 
 ي(280)"أفريقيا عل  ناميبيا غكم الواقع

، يقأأأع علأأ  عأأأاتق 4مأأ  مشأأأروع املأأاهة  1  الفقأأأرة  راةعأأاً، مبوجأأأب التعهأأد امل صأأأوص عليأأه (19
مأأع م ظ أأات،  ةعأأض أشأأكال التعأأاون، لأأيس فقأأ  مأأع ةعضأأها الأأبعض، ةأأي أيضأأاً  اتبأأاعة لأأدول التأأماوا

لصأأأليب األمحأأأر  عيأأأات اللصأأأليب األمحأأأر، واالحتأأأاه الأأأدويل   مثأأأي األمأأأم املتحأأأدة، والل  أأأة الدوليأأأة
 ن تتعأأأاون   م أأأع ا أأأرائم ضأأأد اإلنسأأأانية،   املقأأأاو األول، ةأأأوي شأأأ  واجأأأب الأأأدول  .واهلأأأالل األمحأأأر

  أويثأاق املن أحأد مقاصأد الأيت تشأري رىل أ ،(281)مأ  ميثأاق األمأم املتحأدة 1املاهة  م  3الفقرة  م 
اإلنسأأأانية وعلأأأ  تعميأأأم احأأأرتاو ييي "حتقيأأأق التعأأأاون الأأأدويل علأأأ  حأأأي املسأأأائي الدوليأأأة كات الصأأأبغة 

__________ 

( )التعليأأأق علأأأ  مشأأأروع 12)-(7  الفقأأأرات ) 194 ، الصأأأفحة(ا أأأمد الثأأأام) ، ا لأأأد الثأأأام2001ييي  حوليأأأة (279) 
 املواه اليت تت اول م ع الضرر العاةر للحدوه ال اجم ع  أنشةة خةرة(ي مشاريعم   1املاهة 

ةاآلثأأأار القانونيأأأة املرتتبأأأة ةال سأأأبة للأأأدول علأأأ  ( )تستشأأأهد الل  أأأة 12  الفقأأأرة ) 194، الصأأأفحة املرجأأأع نفسأأأه (280) 
، (1970)276اسأأأأأت رار وجأأأأأوه ج أأأأأوب أفريقيأأأأأا   ناميبيأأأأأا )أفريقيأأأأأا ا  وةيأأأأأة الغرةيأأأأأة( رغأأأأأم قأأأأأرار جملأأأأأس األمأأأأأ  

(Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971, p. 16, p. 54 at para. 118 ً؛ وانظأر أيضأا)ا لأد 2006ييي  حوليأة ،
مأأ  مشأأاريع املبأأاهئ املتعلقأأة  2( )التعليأأق علأأ  مشأأروع املبأأدأ 25  الفقأأرة ) 86 ، الصأأفحة(ا أأمد الثأأام) الثأأام

 Legality of the Threat or Use of ةتوثيأع اخلسأارة   حالأة الضأرر العأاةر للحأدوه ال أاجم عأ  أنشأةة خةأرة(؛

Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 226, p. 242 at para. 29  الفتأوى الأيت تشأري رىل(
العاو للدول ةكفالة أن حتأرتو األنشأةةر الأيت جتأري ضأ   واليتهأا القضأائية وحتأت سأيةرهتا ةيئأة  الأدول  االلتماووجوه 

 األخرى أو امل اطق الواقعة خارن نةاق سيةرهتا الوط ية(ي
 ي1945حميران/يونيه  26، املربو   سان فرانسيسكو   املتحدةميثاق األمم  (281) 
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ي وفضأأأاًل عأأأ  كلأأأك، "يييحقأأوق اإلنسأأأان واحلريأأأات األساسأأأية لل أأاس مجيعأأأاً والتشأأأ يع علأأأ  كلأأك 
 ن يقومأأأأأوا، م فأأأأأرهي  ةأأأأأ"مأأأأأ  امليثأأأأأاق  56و 55يتعهأأأأأد مجيأأأأأع أعضأأأأأاد األمأأأأأم املتحأأأأأدة،   املأأأأأاهتني 

يشأأأيع   العأأأامل احأأأرتاو أن "مقاصأأأد معي أأأة، مبأأأا فيهأأأا  ةالتعأأأاون مأأأع اهليئأأأة إلهراك"ييي مشأأأرت ني،  أو
علأأأ   م أأأع ا أأأرائم ضأأأد اإلنسأأأانيةي وفي أأأا وأأأ  "ييي حقأأأوق اإلنسأأأان واحلريأأأات األساسأأأية لل  يأأأع

لتعأاون الأدويل ةشأ ن ا 1973او لعأ هأاا  عيأة العامأة ل مأم املتحأدة   مباهئاعرتفت وجه التحديد، 
،   تعّقأأب املأأ نبني ةارتكأأاب جأأرائم حأأرب وجأأرائم ضأأد اإلنسأأانية واعتقأأاهلم وتسأألي هم ومعأأأاقبتهم

مبسأأؤولية عامأأة تتعلأأق ةالتعأأاون في أأا ةأأني الأأدول والع أأي علأأ  صأأعيد الدولأأة مأأ  أجأأي م أأع ارتكأأاب 
أن تتعأاون "مأ  ةأني مأا أعل أت، مبأدأ  جرائم احلرب وا رائم ضد اإلنسانيةي وأعل ت ا  عيأة العامأة،

الأأدول ةعضأأها مأأع ةعأأض، علأأ  أسأأاس ث أأائي ومتعأأده األطأأرا ، ةغيأأة وقأأ  جأأرائم احلأأرب وا أأرائم 
ضأد اإلنسأأانية واحليلولأأة هون وقوعهأأا، وتتطأأ  علأأ   أأال الصأأعيدي  الأأداخلي والأأدويل التأأداةري الالثمأأة 

 ي(282)"هل ا الغرض
رىل أنأأأه  أأأب علأأأ  الأأأدول  4ونتي أأأة كلأأأك، تشأأأري الفقأأأرة الفرعيأأأة )ب( مأأأ  مشأأأروع املأأأاهة  (20

التعأأأاون مأأأع ةعضأأأها الأأأبعض مل أأأع ا أأأرائم ضأأأد اإلنسأأأانية والتعأأأاون مأأأع امل ظ أأأات احلكوميأأأة الدوليأأأة 
رىل ةيأأأان أن التعأأأاون مأأأع أي م ظ أأأة هوليأأأة حكوميأأأة معي أأأة  "املطتصأأأة"املطتصأأأةي ويرمأأأي مصأأأةلو 

مجلأأة أمأور م هأا واأأائ  امل ظ أة، وعالقأة الدولأأة ةتلأك امل ظ أة، والسأأياق الأ ي ت شأأ  سأيتوق  علأ  
فيأأه ضأأرورة التعأأاوني وفضأأاًل عأأ  كلأأك، تأأ   الفقأأرة الفرعيأأة )ب( علأأ  أن تتعأأاون الأأدول، حسأأب 
االقتضأأأاد، مأأأع م ظ أأأات أخأأأرىي وتشأأأ ي  أأأ   امل ظ أأأات امل ظ أأأات غأأأري احلكوميأأأة الأأأيت ميكأأأ  أن 

حسأأأأأب " م أأأأأع ا أأأأأرائم ضأأأأأد اإلنسأأأأأانية   ةلأأأأأدان معي أأأأأةي وتسأأأأأتطدو عبأأأأأارة تأأأأأؤهي هوراً مه أأأأأاً  
لبيأأأأأان أن واجأأأأأب التعأأأأأاون، عأأأأأالوة علأأأأأ   ونأأأأأه سأأأأأياقّي امل حأأأأأ ، ال يسأأأأأري علأأأأأ  تلأأأأأك  "االقتضأأأأأاد

 امل ظ ات ةالقدر نفسه ال ي يسري ةه عل  الدول وامل ظ ات احلكومية الدولية املطتصةي
  أأربر  ال  أأوث التأأ رع ةأأ ي اأأرو  اسأأتث ائيةرىل أنأأه  4مأأ  مشأأروع املأأاهة  2وتشأأري الفقأأرة  (21

، لك أه (283)مأ  اتفاقيأة م ا ضأة التعأ يب 2مأ  املأاهة  2ي و أ ا الأ   مسأتوح  مأ  الفقأرة لل أرائم
 هتديأأد أو حأأرب حالأأة"ي واسأأتبدلت عبأأارة أفضأأي سأأياق ا أأرائم ضأأد اإلنسأأانية نأرّقأأو لي اسأأب ةشأأكي

ي وفضأاًل عأ  كلأك، اسأتطدمت عبأارة 2  مشأروع املأاهة مثل ا جأرى  "نماع مسلو"ةعبارة  "ةاحلرب
 للتشديد عل  أن األمثلة املقدمة ال يراه م ها أن تكون حصريةي "م  قبيي"

وتوجأأد صأأياغة ةاثلأأة   معا أأدات أخأأرى تت أأاول ا أأرائم اخلةأأرية علأأ  املسأأتوى العأأاملي أو  (22
 مجيأأأع حل ايأأأة الدوليأأأة مأأأ  االتفاقيأأأة 1مأأأ  املأأأاهة  2اإلقلي أأأيي وعلأأأ  سأأأبيي املثأأأال، تتضأأأ   الفقأأأرة 

__________ 

مبأأأاهئ التعأأأاون الأأأدويل   تعقأأأب املأأأ نبني ةارتكأأأاب جأأأرائم حأأأرب وجأأأرائم ضأأأد اإلنسأأأانية واعتقأأأاهلم وتسأأألي هم  (282) 
 ي3، الفقرة 1973 انون األول/هيس رب   3املؤر  ( 28-)ه3074، قرار ا  عية العامة ومعاقبتهم

ال  أأأأوث التأأأأ رع ة يأأأأة اأأأأرو  ( علأأأأ  أنأأأأه: "2)2أعأأأأال ي تأأأأ   املأأأأاهة  226اتفاقيأأأأة م ا ضأأأأة التعأأأأ يب، احلاشأأأأية  (283) 
اسأتث ائية أيأأاً  انأت، سأأواد أ انأت  أأ   الظأرو  حالأأة حأرب أو هتديأأداً ةأاحلرب أو عأأدو اسأتقرار سياسأأي هاخلأأي 

 "يأية حالة م  حاالت الةوارئ العامة األخرى   ربر للتع يب أو
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اتفاقيأأة مأأ   5، شأأ هنا شأأ ن املأأاهة (284)صأأيغة ةاثلأأة 2006القسأأري لعأأاو  االختفأأاد مأأ  األشأأطاص
 ي(285)البلدان األمريكية لق ع التع يب واملعاقبة عليه

ورحدى ممايا     الصيغة في ا و  ا أرائم ضأد اإلنسأانية  أي أهنأا  رتبأت ة سألوب ميكأ   (23
قش سأألوك األطأأرا  الفاعلأأة مأأ  الأأدول أو مأأ  غأأري الأأدولي و  الوقأأت نفسأأه، تت أأاول الفقأأرة أن ي أأا

 أأ   املسأأ لة فقأأ    سأأياق االلتأأماو ةأأامل ع ولأأيس، علأأ  سأأبيي املثأأال،   سأأياق الأأدفوع الأأيت ميكأأ  
لشأأط  االحت أأان رأأا   هعأأوى ج ائيأأة أو ألسأأباب أخأأرى مأأ  أجأأي نفأأي املسأأؤولية ا  ائيأأة، الأأيت 

 َل    مرحلة الحقةيستعا

  

__________ 

ال  أأوث التأأ رع ةأأ ي اأأر  اسأأتث ائي  ( علأأ : "2)1أعأأال ي وتأأ   املأأاهة  229حلاشأأية ، ااتفاقيأأة االختفأأاد القسأأري (284) 
 ان، سواد تعلق األمر غالأة حأرب أو التهديأد ةانأدالع حأرب، أو ةانعأداو االسأتقرار السياسأي الأداخلي، أو ة يأة 

 "يحالة استث اد أخرى، لتربير االختفاد القسري
عل : "ال  وث التأ رع  5أعال ي ت   املاهة  236، احلاشية واملعاقبة عليهاتفاقية البلدان األمريكية لق ع التع يب  (285) 

ةوجأأأأأأوه اأأأأأأرو  مثأأأأأأي حالأأأأأأة احلأأأأأأرب، أو التهديأأأأأأأد ةأأأأأأاحلرب، أو حالأأأأأأة احلصأأأأأأار أو الةأأأأأأوارئ، أو االضأأأأأأأةراةات 
، أو تعليأأق الع أأي ةالضأأ انات الدسأأتورية، أو عأأدو االسأأتقرار السياسأأي الأأداخلي، أو غأأري الداخليأأةالصأأراعات  أو
 لك م  حاالت الةوارئ أو الكوارث العامة أو التسليم ةه   ربر  رمية التع يب"يك


