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  السابع الفصل  
 الجرائم اد اةنسانية

 مقدمة -ألف 
اةأأأأرائم ضأأأأد "(ل ددراج موضأأأأوع 2014قأأأأررت اللج أأأأةل يف دورهتأأأأا السادسأأأأة والسأأأأتني ) -77

 و(1045)يف سرنأأأأامج ع لهأأأأا وعي أأأأت السأأأأيد شأأأأون دو مأأأأرييف مقأأأأررا  خاصأأأأا  لل وضأأأأوع "اإلنسأأأأانية
مأانون   10 املأؤرخ 69/118 مأ  قرار أا 7 ةالفقأر  يف العامأةل اة عيأة أحاطأت الحأقل وقت ويف

 لج ة املتعلق سجدراج املوضوع يف سرنامج ع لهاو ل سقرار ال2014 ااول/ديس رب
(ل يف التقرير ااول املقد  م  املقرر 2015ونظرت اللج ةل يف دورهتا الساسعة والستني ) -78

 و(1046)واعت أأأدت سصأأأأفة مؤقتأأأة أرسعأأأة مشأأأأاريع مأأأواد والتعليقأأأات عليهأأأأا (A/CN.4/680)اخلأأأاص 
معلومات ع ا  و موجود م  آليات الرصأد  وطلبت اللج ة أيضا دىل اامانة أن تعد م مرة تقد 

 و (1047)التعا دية اليت قد تكون هلا أمهية سال سبة اع اهلا املقبلة سشفن   ا املوضوع

 الحالية الدورة في المواوع في النظر -باء 
علأأأأأأأأى اللج أأأأأأأأة التقريأأأأأأأأر الثأأأأأأأأاين لل قأأأأأأأأرر اخلأأأأأأأأاص  يف الأأأأأأأأدورة احلاليأأأأأأأأةل مأأأأأأأأان معروضأأأأأأأأا   -79
(A/CN.4/690 وم لك م مرة م  اامانة تتضأ   معلومأات ع أا  أو موجأود مأ  آليأات الرصأد )

ويل يف التعا ديأأة الأأيت قأأد تكأأون هلأأا أمهيأأة سال سأأبة ل ع أأال الأأيت ستضأأطلع هبأأا ة أأة القأأانون الأأد
ل 3301 دىل 3296 و وقأأأأأد نظأأأأأرت اللج أأأأأة فيه أأأأأا يف جلسأأأأأاهتا مأأأأأ (A/CN.4/698)املسأأأأأتقب  

  و (1048)2016 أيار/مايو 19 دىل 11 املعقودة يف الفرتة م 
لفصأأ  ااول(؛ وت أاول املقأأرر اخلأأاص يف تقريأأر  الثأأاين التجأرمي يف دطأأار القأأانون الأأوطر )ا -80

والتحقيأأق العأأا  والتعأأاون لتحديأأد  ويأأة اة أأاة  ؛(الثأأاين الفصأأ ودقامأأة الواليأأة القضأأائية الوط يأأة )
 وممارسأة الواليأة القضأائية الوط يأة ع أدما يكأون اةأاين امل عأو  حاضأرا   ؛(الثالث الفص امل عومني )

للجأأأأأأاين  العادلأأأأأأة املعاملأأأأأأة ؛(اخلأأأأأأامس الفصأأأأأأ ) احملام أأأأأأة ومبأأأأأأدأ التسأأأأأأليم أو ؛(الراسأأأأأأع الفصأأأأأ )
 شأأأأفن  أأأأ ا املوضأأأأوع )الفصأأأأ  السأأأأاسع(و)الفصأأأأ  السأأأأادس(؛ وسرنأأأأامج الع أأأأ  املقبأأأأ  س امل عأأأأو 

__________ 

   و266 (ل الفقرةA/69/10) 10 لستونل امللحق رقمالوثائق الرمسية للج عية العامةل الدورة التاسعة وا (1045)
  و117-110 (ل الفقراتA/70/10) 10 ل الدورة السبعونل امللحق رقماملرجع نفس  (1046)
   و115 (ل الفقرةA/70/10) 10 ل الدورة السبعونل امللحق رقماملرجع نفس  (1047)
 ,A/CN.4/SR.3296, A/CN.4/SR.3297 )الوثأائق 3301 دىل 3296 املؤقتأة للجلسأات مأ  املأوج ةانظأر احملاضأر  (1048)

A/CN.4/SR.3298, A/CN.4/SR.3299, A/CN.4/SR.3300 and A/CN.4/SR.3301)و  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CN.4/690&referer=/english/&Lang=A
http://undocs.org/ar/A/CN.4/698
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/10&referer=/english/&Lang=A
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/10&referer=/english/&Lang=A
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/10&referer=/english/&Lang=A
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CN.4/SR.3296&referer=/english/&Lang=A
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CN.4/SR.3297&referer=/english/&Lang=A
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CN.4/SR.3298&referer=/english/&Lang=A
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CN.4/SR.3299&referer=/english/&Lang=A
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CN.4/SR.3300&referer=/english/&Lang=A
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CN.4/SR.3301&referer=/english/&Lang=A
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ائ  املعاةأة يف الفصأول مأ  ااول دىل السأادس املسأ تقاس  مواد مشاريع ستة اخلاص املقرر واقرتح
 و(1049)على التوايل

ل أحالأأأأأأت اللج أأأأأأة دىل ة أأأأأأة 2016 أيار/مأأأأأأايو 19 املعقأأأأأأودة يف 3301 ويف اةلسأأأأأأة -81
سالصيغة الواردة هبا يف التقرير الثاين لل قرر  10ل و9ل و8ل و7ل و6ل و5 الصياغة مشاريع املواد

دىل ة أأأأة الصأأأأياغة أن ت ظأأأأر يف مسأأأأفلة املسأأأأؤولية اة ائيأأأأة ل شأأأأخاص  اخلأأأأاصو وطلبأأأأت أيضأأأأا  
  االعتباريني على أساس ورقة مفا ي ية يعد ا املقرر اخلاصو

 21و 2016 ح يران/يونيأأأأأأأأأأأأأأأأأ  9 يفتني املعقأأأأأأأأأأأأأأأأأود 3325و 3312 تني اةلسأأأأأأأأأأأأأأأأأويف -82
ة أة الصأياغة واعت أدت سصأفة مؤقتأة مشأاريع املأواد  يل نظرت اللج ة يف تقرير 2016 متوو/يولي 

  أدنا (و 1-)انظر الفرع جيم 10 دىل 5 م 
التعليقأأأأات  2016 آب/أغسأأأطس 9 املعقأأأودة يف 3341 واعت أأأد اللج أأأة يف جلسأأأتها -83

 أدنا (و  2-على مشاريع املواد اليت اعُت دت سصفة مؤقتة يف     الدورة )انظر الفرع جيم

بصفة نص مشاريع المواد المتعلقة بالجرائم اد اةنسانية التي اعتمدتها اللجنة  -جيم 
 حتى اآلن مؤقتة 

  نص مشاريع المواد -1 
  وحىت اآلن اعت دهتا اللج ة سصفة مؤقتةفي ا يلي نص مشاريع املواد اليت  -84

  1 المادة 
 النطاق

ت طبأأأأق مشأأأأاريع املأأأأواد الأأأأيت  أأأأ  سصأأأأدد ا علأأأأى م أأأأع اةأأأأرائم ضأأأأد اإلنسأأأأانية  
 واملعاقبة عليهاو 

  2 المادة  
 التزام عام

الل  أأأي  اةأأأرائم ضأأأد اإلنسأأأانيةل سأأأواء  ارُتكبأأأت يف أوقأأأات الصأأأراع املسأأألح أ  
 ويل تتعهد الدول مب عها واملعاقبة عليهاو جرائم مبوجب القانون الد

__________ 

)التجأأرمي يف القأوانني الوط يأأة(؛  5 مشأأروع املأادة(: A/CN.4/690)انظأر التقريأأر الثأاين عأأ  اةأرائم ضأأد اإلنسأانية  (1049)
والتعأأاون لتحديأأد  ويأأة اة أأأاة  العأأا )التحقيأأق  7 مشأأروع املأأادة(؛ )دقامأأة االختصأأاص الأأوطر 6 مشأأروع املأأادة

مشأأأروع (؛ )ممارسأأأة الواليأأأة القضأأأائية الوط يأأأة ع أأأدما يكأأأون اةأأأاين امل عأأأو  حاضأأأرا   8 مشأأأروع املأأأادة امل عأأأومني(؛
 (وجاين امل عو )املعاملة العادلة لل 10 مشروع املادة؛ واحملام ة( أو التسليم)مبدأ  9 املادة

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CN.4/690&referer=/english/&Lang=A
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  3 المادة  
 تعريف الجرائم اد اةنسانية

اغأأأأراض مشأأأأاريع املأأأأواد الأأأأيت  أأأأ  سصأأأأدد ال يشأأأأك  أي فعأأأأ  مأأأأ   -1 
اافعأأأأال التاليأأأأة "جرميأأأأة ضأأأأد اإلنسأأأأانية" مأأأأىت ارتكأأأأب يف دطأأأأار  جأأأأو  واسأأأأع ال طأأأأاق 

 وع  علم ساهلجو : م هجي موج  ضد أية   وعة م  السكان املدنينيل أو

 القت  الع د؛ )أ( 

 اإلسادة؛ )ب( 

 االسرتقاق؛ )ج( 

 ال ق  القسري للسكان؛ دسعاد السكان أو )د( 

احلرمأأأان الشأأأديد علأأأى أي  أأأو آخأأأر مأأأ  احلريأأأة البدنيأأأة  السأأأج  أو )ه( 
  ال  القواعد ااساسية للقانون الدويل؛ مبا

 التع يب؛ )و( 

احل أ   اإلمأرا  علأى البغأاءل أو ة سيل أواالستعباد ا االغتصابل أو )و( 
أي شك  آخر م  أشأكال الع أ  اة سأي علأى مثأ   التعقيم القسريل أو القسريل أو

     الدرجة م  اخلطورة؛

  أأأوع حمأأأدد مأأأ  السأأأكان اسأأأباب  اضأأأطهاد أيأأأة مجاعأأأة حمأأأددة أو )ح( 
س أأأوع اةأأأ س علأأأى متعلقأأأة  دي يأأأةل أو ثقافيأأأة أو دث يأأأة أو قوميأأأة أو عرقيأأأة أو سياسأأأية أو

اسأأأباب أخأأرى مأأ  املسأألم عامليأأأا  سأأفن القأأانون الأأأدويل  ل أو3 ال حأأو املعأأر  يف الفقأأرة
في ا يتص  ساإلسأادة  ني  ال و لك في ا يتص  سفي فع  مشار دلي  يف     الفقرة أو ال

 جرائم احلرب؛ اة اعية أو

 االختفاء القسري ل شخاص؛ )ط( 

 جرمية الفص  الع صري؛ )ي( 

اافعأأال الالدنسأأانية ااخأأرى  ات الطأأاسع امل اثأأ  الأأيت تتسأأبب ع أأدا   ك() 
 البدنيةو سالصحة العقلية أو يف أ ى خطري يلحق ساةسم أو يف معاناة شديدة أو

 :1 لغرض الفقرة -2 

تعر عبارة " جو  موج  ضد أية   وعة م  السكان املدنيني" هنجا   )أ( 
ضد أية   وعة مأ   1 ل فعال املشار دليها يف الفقرةسلوميا  يتض   االرتكاب املتكرر 

تع يأ ا   م ظ ة تقضي سارتكاب   ا اهلجو ل أو السكان املدنينيل ع ال  سسياسة دولة أو
 هل   السياسة؛
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تشأأ   "اإلسأأادة" تع أأد فأأرض أحأأوال معيشأأيةل مأأ  سي هأأا احلرمأأان مأأ   )ب( 
 السكان؛احلصول على الطعا  والدواءل سقصد د الك ج ء م  

يعر "االسرتقاق" ممارسة أي م  السلطات املرتتبة علأى حأق امللكيأةل  )ج( 
يف  لأأك ممارسأأة  أأ   السأألطات يف   أأ   السأألطات مجيعهأأال علأأى شأأخص مأأال مبأأا أو

 سي ا ال ساء وااطفال؛ سبي  االجتار سااشخاصل وال

ال قأأأ  القسأأأري للسأأأكان" نقأأأ  ااشأأأخاص  يعأأأر "دسعأأأاد السأأأكان أو )د( 
سأفي فعأ  قسأري  ع يني قسرا  م  امل طقة اليت يوجدون فيها سصأفة مشأروعةل سأالطرد أوامل

 آخرل دون مربرات يس ح هبا القانون الدويل؛

معانأأأاة شأأأديدةل سأأأأواء  يعأأأر "التعأأأ يب" تع أأأد دحلأأأأاق أمل شأأأديد أو )ه( 
يشأأأ    سأأأيطرت ل ولكأأأ  ال عقليأأأا ل سشأأأخص موجأأأود حتأأأت دشأأأرا  املأأأتهم أو سأأأدنيا  أو
يكونأان جأ ءا  م هأا  معاناة ي ج ان فحسب ع  عقوسات قانونيأة أو أي أمل أو التع يب

 نتيجة هلا؛ أو

يعر "احل   القسري" دمرا  املرأة على احل   قسرا  وعلى الوالدة غأري  )و( 
ارتكأأأاب  املشأأأروعة سقصأأأد التأأأفثري علأأأى التكأأأوي  العرقأأأي ايأأأة   وعأأأة مأأأ  السأأأكان أو

نأوو سأفي حأال تفسأري  أ ا التعريأ  علأى  لأدويلو والانتهامات خطرية أخرى للقأانون ا
  و ميس القوانني الوط ية املتعلقة ساحل  ؛

  أأأوع السأأأكان  يعأأأر "االضأأأطهاد" حرمأأأان مجاعأأأة مأأأ  السأأأكان أو )و( 
 أال  القأانون الأدويلل و لأك سسأبب  حرمانا  متع دا  وشديدا  م  احلقوق ااساسية مبأا

 اجمل وع؛  وية اة اعة أو

دنسأانية متاثأ  يف طاسعهأا  تعر "جرمية الفص  الع صأري" أيأة أفعأال ال )ح( 
وترتكأأب يف سأأياق نظأأا  مؤسسأأي قوامأأ  االضأأطهاد  1 اافعأأال املشأأار دليهأأا يف الفقأأرة

مجاعأات  امل هجي والسيطرة امل هجيأة مأ  جانأب مجاعأة عرقيأة واحأدة دواء أيأة مجاعأة أو
 ل ظا ؛عرقية أخرىل وترتكب س ية اإلسقاء على  لك ا

يعر "االختفاء القسري ل شخاص" دلقاء القبض على أي أشخاص  )ط( 
دعأأم م هأأا  سأأج ن أو م ظ أأة سياسأأيةل أو اختطأأافهم مأأ  قبأأ  دولأأة أو احتجأأاو م أو أو

سسأأكوهتا عليأأ ل مث رفضأأها اإلقأأرار حبرمأأان  أأؤالء ااشأأخاص مأأ  حأأريتهم  هلأأ ا الفعأأ  أو
وجأأود مل هبأأد  حرمأأاهنم مأأ  محايأأة عأأ  أمأأام   دعطأأاء معلومأأات عأأ  مصأأري م أو أو

 القانون لفرتة وم ية طويلةو

لغأأرض مشأأروع املأأادة الأأ ي  أأ  سصأأدد ل مأأ  املفهأأو  أن تعبأأري "نأأوع  -3 
يشأأأري تعبأأأري "نأأأوع  اةأأأ س" يشأأأري دىل اة سأأأنيل الأأأ مر واانثأأأىل يف دطأأأار اجملت أأأعو وال

 اة س" دىل أي معا آخر  ال   لكو 
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الأأ ي  أأ  سصأأدد  سأأفي تعريأأ  أوسأأع يأأرد يف ال  أأ  مشأأروع املأأادة  -4 
 يف قانون وطرو  صك دويل أو

  4 المادة
 ارلتزام بالمنع

تلتأأأ   مأأأ  دولأأأة مب أأأع اةأأأرائم ضأأأد اإلنسأأأانيةل وفقأأأا  للقأأأانون الأأأدويلل  -1 
 سي ا سالوسائ  التالية:  ال

أي دجأأراءات أخأأرى فعالأأة  قضأأائية أو دداريأأة أو دجأأراءات تشأأريعية أو )أ( 
 حتت سيطرهتا؛ ةرائم ضد اإلنسانية يف أي دقليم يقع حتت واليتها القضائية أومل ع ا

التعأأاون مأأع الأأدول ااخأأرى وامل ظ أأات احلكوميأأة الدوليأأة املع يأأة وأي  )ب( 
 ؛م ظ ات أخرىل حسب االقتضاء

ال نأأوو التأأ رع سفيأأة ظأأرو  اسأأتث ائية أيأأا  مانأأتل سأأواء أمانأأت  أأ    -2 
أي حالأأأة مأأأ  حأأأاالت  عأأأد  اسأأأتقرار سياسأأأي داخلأأأي أو الظأأأرو  صأأأراعا  مسأأألحا  أو

  و(1050)الطوارئ العامة ااخرىل م ربر للجرائم ضد اإلنسانية

  5 المادة
 القانون الوطني بموجب التجريم

اعتبأار اةأرائم ضأد اإلنسأانية تتخ  مأ  دولأة التأداسري الالومأة لضأ ان  -1 
 و قانوهنا اة ائيجرائم يف 

اافعأأال التاليأأة جأأرائم  اعتبأأارسري الالومأأة لضأأ ان تتخأأ  مأأ  دولأأة التأأدا -2 
  قانوهنا اة ائي: يف
 ارتكاب جرمية ضد اإلنسانية؛  )أ( 
 رمية؛     اةالشروع يف ارتكاب و  )ب( 
 احلأأأأأث أو يف ارتكاهبأأأأأالالشأأأأأروع س أو رميأأأأأة أأأأأ   اةواامأأأأأر سارتكأأأأأاب  )ج( 
طريقأأأأة في املسأأأامهة سأأأ أو املسأأأاعدة أو علأأأى  لأأأأكلالتحأأأريض  اإلعانأأأة أو أو احلأأأض أو

  لك؛  أخرى يف
يلأي جأرائم يف  اعتبأار مأا التداسري الالومة لض ان تتخ  م  دولة أيضا   -3 

 قانوهنا اة ائي: 
سفع أأأأال الأأأأ ي يقأأأأو  فعليأأأأا  الشأأأأخص  القائأأأأد العسأأأأكري أو يتح أأأأ  )أ( 

ضأع قأوات   الأيت ترتكبهأا ائية عأ  اةأرائم ضأد اإلنسأانية اةسؤولية املالقائد العسكري 
__________ 

 يف مرحلة الحقةو  الفقرةي اقش موضع      (1050)
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 ضأع لسألطت  وسأيطرت  الفعليتأنيل حسأب احلالأةل نتيجأة  إلمرت  وسيطرت  الفعليتنيل أو
  :ل د اسيطرت  على     القوات ممارسة سلي ة ةلعد  ممارس
يفأأأرتض أن  الشأأأخص قأأأد علأأأمل أو مأأأان  لأأأك القائأأأد العسأأأكري أو '1'

القأأأأوات  أأأأ   علأأأأمل سسأأأأبب الظأأأأرو  السأأأأائدة يف  لأأأأك احلأأأأنيل أن ي
 ؛ اارتكاهبعلى وشك ت ائم أو    اةر ترتكب 

الشأأخص مجيأأع التأأداسري الالومأأة  القائأأد العسأأكري أو لأأك  مل يتخأأ و  '2'
ق أأأأأأع ارتكأأأأأأاب  أأأأأأ   اةأأأأأأرائم  واملعقولأأأأأأة يف حأأأأأأدود سأأأأأألطت  مل أأأأأأع أو

  لعرض املسفلة على السلطات املختصة للتحقيق واملقاضاةو أو
 لفقأأأأرةفي أأأا يتصأأأ  سعالقأأأة الأأأرئيس واملأأأأرؤوس غأأأري الأأأوارد وصأأأفها يف ا )ب( 

 الأأيت يرتكبهأأاعأأ  اةأأرائم ضأأد اإلنسأأانية  املسأأؤولية اة ائيأأةالأأرئيس  يتح أأ )أ(ل  الفرعيأأة
ن  ضعون لسلطت  وسيطرت  الفعليتنيل نتيجأة لعأد  ممارسأة سأيطرت  علأى  أؤالء و مرؤوس

  :ل د ااملرؤوسني ممارسة سلي ة
يوشأكون  مان الأرئيس قأد علأم أن مرؤوسأي  يرتكبأون  أ   اةأرائم أو '1'

  سوضوح؛ تشري دىل  لكجتا   ع  وعي معلومات  ارتكاهبا أو على
 ت وسأأأيطر الأأرئيس تعلقأأت اةأأرائم سفنشأأأطة ت أأدرج يف دطأأار مسأأأؤولية و  '2'

 الفعليتني؛ 
مل يتخ  الرئيس مجيع التداسري الالومة واملعقولة يف حدود سألطت  مل أع و  '3'

لعأأأأرض املسأأأأفلة علأأأأى السأأأألطات  ق أأأأع ارتكأأأأاب  أأأأ   اةأأأأرائم أو أو
  لتحقيق واملقاضاةواملختصة ل

ارتكأأاب دحأأدى  اعتبأأار عأد  لضأأ انتتخأ  مأأ  دولأأة التأداسري الالومأأة  -4 
 اأمان رئيسل سواء   امر م  حكومة أو اةرائم املشار دليها يف مشروع املادة   ا امتثاال  

 و اة ائي قانوهنا يفاملسؤولية اة ائية  م  املرؤوس إلعفاء ع را  ل نيمدني أ  نيعسكري
عأأد  سأأقوط اةأأرائم املشأأار  لضأأ انخأأ  مأأ  دولأأة التأأداسري الالومأأة تت -5 

 دليها يف مشروع املادة   ا سالتقاد  يف قانوهنا اة ائيو 
علأأى اةأأرائم املشأأار  املعاقبأأة لضأأ انتتخأأ  مأأ  دولأأة التأأداسري الالومأأة  -6 

ار طاسعها تفخ  يف االعتبيف قانوهنا اة ائي دليها يف مشروع املادة   ا سعقوسات مالئ ة 
 اةسيمو

تتخأأأأ  مأأأأ  دولأأأأةل ر  أأأأا  سفحكأأأأا  قانوهنأأأأا الأأأأوطرل دجأأأأراءات حسأأأأب  -7 
االقتضأأاء مأأ  أجأأ  حتديأأد مسأأؤولية ااشأأخاص االعتبأأاريني عأأ  اةأأرائم املشأأار دليهأأا يف 
مشأأأروع املأأأادة  أأأ او ور  أأأا  ساملبأأأادئ القانونيأأأة للدولأأأةل قأأأد تكأأأون مسأأأؤولية ااشأأأخاص 

 دداريةو مدنية أو االعتباريني     ج ائية أو
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  6 المادة
 الوطني   تصا إقامة ار

على اةرائم املشأار  اختصاصهاتتخ  م  دولة التداسري الالومة إلقامة  -1 
  :يف احلاالت التاليةل 5 دليها يف مشروع املادة

على منت سأف   لواليتها أو خاضعرتكب اةرمية يف أي دقليم تُ ع دما  )أ( 
  طائرات مسجلة يف تلك الدولة؛ أو
رعايأأا تلأأك الدولأأة يكأأون الشأأخص املأدعى ارتكاسأأ  اةرميأأة مأ  ع أدما  )ب( 

أول د ا رأت الدولأأة  لأأك م اسأأبا ل شخصأأا  عأأدمي اة سأأية مكأأان دقامتأأ  املعتأأاد يف دقلأأيم 
 ؛ تلك الدولة

 لأأك الدولأأة  ةل د ا رأترعايأأا تلأأك الدولأأتكأأون الضأأحية مأأ  ع أأدما  )ج( 
  وم اسبا  

علأى اةأرائم  اختصاصأهاالتأداسري الالومأة إلقامأة  تتخ  م  دولة أيضأا   -2 
الشأأخص املأدعى ارتكاسأأ  فيهأا يكأأون  يف احلأأاالت الأيت 5 املشأار دليهأا يف مشأأروع املأادة

ملشأأاريع  تسأألم  أأ ا الشأأخص وفقأأا   مل لواليتهأأال مأأا خاضأأعيف أي دقلأأيم  اةرميأأة موجأأودا  
 املواد    و 

شك  م  أشأكال  دون ممارسة الدولة أي     املوادع ير امش حتولال  -3 
  قانوهنا الوطروامل صوص عليها يف   ائياالختصاص اة

  7 المادة
 التحقيق 

ون ي  مأىت ُوجأدت  عاج تض   م  دولة قيا  سلطاهتا املختصة سججراء حتقيق  
كبأأأت ضأأأد اإلنسأأأانية ارتُ أفعأأأاال  تشأأأك  جأأأرائم تأأأدعو دىل االعتقأأأاد أن معقولأأأة أسأأأباب 

 لواليتهاو   ضعقليم درتكب يف أي تُ  أو
  8 المادة

الشافص المادعى ارتكابا  الجريماة  يكاون ماعناد اتفاذهاا الواجاب األولية التدابير
  موجودا  

ل سعأأد دراسأأة املعلومأأات املتأأوافرة هلأأال الق اعأأة لأأدى دولأأة تولأأدتمأأىت  -1 
او شخص يُدعى أنأ  ارتكأب أي جرميأة مشأار دليهأا يف مشأروع فن الظرو  تربر احتجس

 أن تقأأأو  ساحتجأأأاو  أوفعليهأأا أن ويكأأأون موجأأودا  يف اإلقلأأأيم اخلاضأأع لواليتهأأأا  5 املأأادة
تداسري قانونية أخرى لض ان وجود  فيهاو ويكون االحتجاو والتداسري القانونية أي تتخ  

يسأأت ر احتجأأاو الشأأخص  الدولأأةل علأأى أالتلأأك يف قأأانون متوافقأأة  ونصأأوص الااخأأرى 
  والتسليمججراءات س السري لل دة الالومة للت ك  م  دقامة دعوى ج ائية أو دال
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  يف الوقائعو سججراء حتقيق أويل تقو      الدولة فورا   -2 

لدى قيا  دولأة مأال ع أال  مبشأروع املأادة  أ ال ساحتجأاو شأخص مأال  -3 
ل 6 مأأأأ  مشأأأأروع املأأأأادة 1 ول املشأأأأار دليهأأأأا يف الفقأأأأرة طأأأأر علأأأأى الفأأأأور الأأأأدعليهأأأأا أن 

ساحتجاو   ا الشخص وسالظرو  اليت تربر احتجاو و وعلى الدولة الأيت جتأري التحقيأق 
فأأورا  الأأدول املأأ مورة  تبلأأغمأأ  مشأأروع املأأادة  أأ ا أن  2 ااويل امل صأأوص عليأأ  يف الفقأأرة

  واصهااختصد ا مانت ت وي ممارسة  وأن توضح ماس تائج التحقيق 

  9 المادة
  ةمحاكمال تسليم أوالمبدأ 

دقلأأأأيم يف  املأأأدعى ارتكاسأأأأ  اةرميأأأة موجأأأودا  الشأأأخص علأأأى الدولأأأة الأأأيت يكأأأأون  
تسألم  مل القضأية علأى سألطاهتا املختصأة سقصأد احملام أةل مأا خاضع لواليتها أن تعرض

وعلأأأأأى  أأأأأ    .دىل حمك أأأأأة ج ائيأأأأأة دوليأأأأأة خمتصأأأأأة  لأأأأأك الشأأأأأخص دىل دولأأأأأة أخأأأأأرى أو
أي جرميأة  الطريقأة الأيت يأتم فيهأا ا أا  القأرار خبصأوصالسلطات أن تتخ  قرار ا س فس 

 و أخرى خطرية الطاسع مبوجب قانون تلك الدولة
  10 المادة

 المعاملة العادلة للشفص المدعى ارتكاب  الجريمة 
يتعلأق سجحأدى اةأرائم  دجأراءات في أا حبقأ تخ  شخص تُ  يا ُتكف  -1 

ل القانونيأأة عادلأأة يف مجيأأع مراحأأ  اإلجأأراءاتالعاملأأة امل 5 املشأأار دليهأأا يف مشأأروع املأأادة
القأانون يف  لك احملام ة العادلةل واحل ايأة الكاملأة حلقوقأ  يف دطأار القأانون الأوطر و  مبا

  يف  لك قانون حقوق اإلنسانو ل مباواجح التطبيقالدويل 
دولة غري  يفحمتج ا   أو متحفظا  علي  أو مسجونا  اي شخص يكون  -2 

  الدولة اليت حي   ج سيتها احلق يف:
الأدول الأيت يكأون  دون تفخري سفقرب ممث  خمأتص للدولأة أو أن يتص  )أ( 

الدولأأة الأأيت حيأأق هلأأا لسأأبب آخأأر محايأأة حقوقأأ ل أول دن    لأأك الشأأخص مأأ  رعايا أأا أو
لدولة اليت تكون مستعدة حل اية حقوق  لأك الشأخص س أاء علأى مان عدمي اة سيةل ا

  طلب م  ؛
  ؛الدول تلك الدولة أول وأن ي ور  ممث  )ب( 
  دون تفخري حبقوق  يف دطار     الفقرةو وأن يتم دعالم  )ج( 
الأيت الدولة وأنظ ة وفقا  لقوانني  2 س احلقوق املشار دليها يف الفقرةمتارَ  -3 

سشأرط أن متكأ  القأوانني واانظ أة املأ مورة مأ  يوجد الشخص يف دقليم خاضع لواليتهأال 
 دع اال  تاما و  2 الفقرةاغراض املتوخاة م  م ح     احلقوق مبوجب ادع ال 
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نص مشاريع المواد والتعليقاث عليها التي اعتمدتها اللجنة بصفة مؤقتة فاي دورتهاا الثامناة  -2 
 والستين

ست سأخ أدنأا  نأص مشأاريع املأواد والتعليقأأات عليهأا الأيت اعت أدهتا اللج أة سصأفة مؤقتأأة يُ  -85
 يف دورهتا الثام ة والستنيو

 الجرائم اد اةنسانية
  5 المادة

 القانون الوطني بموجبالتجريم 
اعتبأار اةأرائم ضأد اإلنسأانية تتخ  مأ  دولأة التأداسري الالومأة لضأ ان  -1 

 و ئيقانوهنا اة اجرائم يف 
اافعأأال التاليأأة جأأرائم  اعتبأأارتتخأأ  مأأ  دولأأة التأأداسري الالومأأة لضأأ ان  -2 
  قانوهنا اة ائي: يف
 ارتكاب جرمية ضد اإلنسانية؛  )أ( 
 رمية؛     اةالشروع يف ارتكاب و  )ب( 
 احلأأأأأث أو يف ارتكاهبأأأأأالالشأأأأأروع س أو رميأأأأأة أأأأأ   اةواامأأأأأر سارتكأأأأأاب  )ج( 
طريقأأأأة في املسأأأامهة سأأأ أو املسأأأاعدة أو علأأأى  لأأأأكلالتحأأأريض  اإلعانأأأة أو أو احلأأأض أو

  لك؛  أخرى يف
يلأي جأرائم يف  اعتبأار مأا التداسري الالومة لض ان تتخ  م  دولة أيضا   -3 

 قانوهنا اة ائي: 
سفع أأأأال الأأأأ ي يقأأأأو  فعليأأأأا  الشأأأأخص  القائأأأأد العسأأأأكري أو يتح أأأأ  )أ( 

قأوات  ضأع  الأيت ترتكبهأاضأد اإلنسأانية  ائية عأ  اةأرائم اةسؤولية املالقائد العسكري 
 ضأع لسألطت  وسأيطرت  الفعليتأنيل حسأب احلالأةل نتيجأة  إلمرت  وسيطرت  الفعليتنيل أو

  :ل د اسيطرت  على     القوات ممارسة سلي ة ةلعد  ممارس
علأمل ييفأرتض أن  الشخص قأد علأمل أو مان  لك القائد العسكري أو '1'

 أأ   القأأوات ترتكأب  أ   نيل أن سسأبب الظأرو  السأأائدة يف  لأك احلأأ
 ؛ اارتكاهبعلى وشك ت اةرائم أو

الشأأأأخص مجيأأأأع التأأأأداسري الالومأأأأة  القائأأأأد العسأأأأكري أو لأأأأك  مل يتخأأأأ و  '2'
لعأأرض  أو ق أأع ارتكأأاب  أأ   اةأأرائم واملعقولأأة يف حأأدود سأألطت  مل أأع أو

  املسفلة على السلطات املختصة للتحقيق واملقاضاةو
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 س واملأأأأرؤوس غأأأري الأأأوارد وصأأأفها يف الفقأأأأرةفي أأأا يتصأأأ  سعالقأأأة الأأأرئي )ب( 
 الأأيت يرتكبهأأاعأأ  اةأأرائم ضأأد اإلنسأأانية  املسأأؤولية اة ائيأأةالأأرئيس  يتح أأ )أ(ل  الفرعيأأة
ن  ضعون لسلطت  وسيطرت  الفعليتنيل نتيجأة لعأد  ممارسأة سأيطرت  علأى  أؤالء و مرؤوس

  :ل د ااملرؤوسني ممارسة سلي ة
يوشأأأكون  يرتكبأأأون  أأأ   اةأأأرائم أومأأأان الأأأرئيس قأأأد علأأأم أن مرؤوسأأأي   '1'

  سوضوح؛ تشري دىل  لكجتا   ع  وعي معلومات  على ارتكاهبا أو
 ت وسأأأأيطر الأأأأرئيس تعلقأأأأت اةأأأأرائم سفنشأأأأطة ت أأأأدرج يف دطأأأأار مسأأأأؤولية و  '2'

 الفعليتني؛ 
مل يتخأأ  الأأرئيس مجيأأع التأأداسري الالومأأة واملعقولأأة يف حأأدود سأألطت  مل أأع و  '3'

لعرض املسأفلة علأى السألطات املختصأة  أوق ع ارتكاب     اةرائم  أو
  للتحقيق واملقاضاةو

ارتكأأاب دحأأدى  اعتبأأار عأد  لضأأ انتتخأ  مأأ  دولأأة التأداسري الالومأأة  -4 
 اأمان رئيسل سواء   امر م  حكومة أو اةرائم املشار دليها يف مشروع املادة   ا امتثاال  

 و اة ائي قانوهنا يفاة ائية  املسؤولية م  املرؤوس إلعفاء ع را  ل نيمدني أ  نيعسكري
عأأد  سأأقوط اةأأرائم املشأأار  لضأأ انتتخأأ  مأأ  دولأأة التأأداسري الالومأأة  -5 

 دليها يف مشروع املادة   ا سالتقاد  يف قانوهنا اة ائيو 
علأأى اةأأرائم املشأأار  املعاقبأأة لضأأ انتتخأأ  مأأ  دولأأة التأأداسري الالومأأة  -6 

تفخ  يف االعتبار طاسعها يف قانوهنا اة ائي ئ ة دليها يف مشروع املادة   ا سعقوسات مال
 اةسيمو

تتخأأأأ  مأأأأ  دولأأأأةل ر  أأأأا  سفحكأأأأا  قانوهنأأأأا الأأأأوطرل دجأأأأراءات حسأأأأب  -7 
االقتضأأاء مأأ  أجأأ  حتديأأد مسأأؤولية ااشأأخاص االعتبأأاريني عأأ  اةأأرائم املشأأار دليهأأا يف 

ية ااشأأأخاص مشأأأروع املأأأادة  أأأ او ور  أأأا  ساملبأأأادئ القانونيأأأة للدولأأأةل قأأأد تكأأأون مسأأأؤول
 دداريةو مدنية أو االعتباريني     ج ائية أو

 التعليق  
التداسري املختلفة اليت نب على م  دولأة ا ا  أا يف دطأار قانوهنأا  5 حيدد مشروع املادة (1)

اة أائي لضأ ان اعتبأأار اةأرائم ضأأد اإلنسأانية داخلأة  يف عأأداد اةأرائمل والسأأتبعاد أي دفأاع ع هأأا 
ساعتبار أا قأد سأقطت سالتقأاد ل وللأ ص علأى  اوامأر صأادرة عأ  رئأيس أعلأى أو ساعتبار ا ت فيأ ا  

سأد مأ  ا أا  تأداسري مأ   أ ا ال أوع  ج اءات مالئ ة تت اسب مأع الطأاسع اخلطأري هلأ   اةأرائمو وال
مأ  أجأ  التطبيأأق السأليم ملشأأاريع املأواد الالحقأأة املتعلقأة سجقامأأة وممارسأة االختصأأاص علأى اة أأاة 

 رتكاهبم هلاواملدَّعى ا
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 الوطر اة ائي اعتبار "اةرائم ضد اإلنسانية" جرائم يف القانونض ان   
سأأّل ت احملك أأة العسأأكرية الدوليأأة يف نأأورميبريغ سفمهيأأة معاقبأأة اافأأراد لقيأأامهمل يف مجلأأة  (2)

اةأأأرائم املرتكبأأأة ضأأأد القأأأانون أمأأأورل سارتكأأأاب جأأأرائم ضأأأد اإلنسأأأانية و لأأأك ع أأأدما  مأأأرت أن "
مبعاقبأأة  أحكأأا  القأأانون الأأدويل دال دنفأأا ميكأأ   ل وال أأردةميانأأات  د أأا يرتكبهأأا أفأأرادل ال الأأدويل

مبأأادئ القأأانون الأأدويل املعأأرت  هبأأا يف و وقأأد جأأاء يف "(1051)"اافأأراد الأأ ي  يرتكبأأون تلأأك اةأأرائم
الأأأيت أعأأأأدهتا اللج أأأأة يف  ل و أأأأي املبأأأأادئحكأأأأم احملك أأأة" غ ويفري بميال ظأأأا  ااساسأأأأي حملك أأأة نأأأأور 

مأأأ  اافعأأأال الأأأيت تشأأأك  جرميأأأة مبوجأأأب القأأأانون  أي شأأأخص يرتكأأأب فعأأأال  ل أن "1950 عأأأا 
اتفاقيأة عأد  تقأاد  جأرائم ‘أن  و م أا(1052)"للعقوسأة ع    ا الفع  وعرضأة   الدويل يكون مسؤوال  

هأا علأى أن تأ ص يف ديباجت 1968 يف عأا ضأعت الأيت وُ  ‘احلرب واةرائم املرتكبة ضأد اإلنسأانية
على اةرائم املرتكبة ضد اإلنسانية ع صر مهم يف م أع  أ   اةأرائمل ومحايأة  ووو العقاب الفعال"

حقوق اإلنسان واحلريات ااساسيةل وتشجيع الثقةل وتع ي  التعأاون في أا سأني الشأعوب وتشأجيع 
ةأرائم الأيت أخطأر اوتؤمد ديباجة نظأا  رومأا ااساسأي علأى أن " و(1053)"السال  واام  الدوليني

متر دون عقأاب وأنأ  نأب ضأ ان مقاضأاة مرتكبيهأا علأى  تثري قلق اجملت ع الدويل سفسر  نب أال
 و (1054)" و فعال م  خالل تداسري على الصعيد الوطر وم لك م  خالل تع ي  التعاون الدويل

نظامهأا  وقد اعت د مثري م  الدول قوانني سشفن اةرائم املرتكبأة ضأد اإلنسأانية تأ ص يف (3)
الوطر على املقاضاة سشفن     اةرائمو ومان نظا  روما ااساسيل سصورة خاصةل مصدر دهلا  

ت قيح عدد م  القوانني الوط ية املتعلقة ساةرائم املرتكبة ضد اإلنسأانية والأيت تعأرِّ   أ    لس  أو
مأ  نظأا   7   يف املأادةمماثلة جدا  لتعري      اةرمية امل صأوص عليأ اةرائم ستعريفات مطاسقة أو

الوقأأأأت نفسأأأأ ل اعت أأأد مثأأأأري مأأأأ  الأأأأدول قأأأوانني وط يأأأأة  تلأأأأ ل يف سعأأأأض  رومأأأا ااساسأأأأيو ويف
امل مورةو وعالوة على  لكل فجن  7 ااحيان اختالفا  مبريا ل ع  التعري  امل صوص علي  يف املادة

اإلنسأأأأأأانيةو تعت أأأأأأد أي قأأأأأأانون وطأأأأأر سشأأأأأأفن اةأأأأأأرائم املرتكبأأأأأأة ضأأأأأأد  دوال  أخأأأأأرى مأأأأأأع  لأأأأأأك مل
__________ 

(1051) Judgment of 30 September 1946, in Trial of the Major War Criminals Before the International 

Military Tribunal (Nuremberg 14 November 1945-1 October 1946), vol. 22 (1948), p. 466  احلكأم(
ل يف حمام أأأأة  رمأأأأي احلأأأأرب الرئيسأأأأيني أمأأأأا  احملك أأأأة العسأأأأكرية الدوليأأأأة 1946 أيلول/سأأأأبت رب 30 الصأأأأادر يف
 و((1946 تشري  ااول/أمتوسر 1-1945 الثاين/نوف ربتشري   14 )نورميبريغل

)مأأأأأأ  الأأأأأأ ص  374 (ل الصأأأأأأفحةPart IIIثأأأأأأا  )ل اةأأأأأأ ء ثالA/1316ل اجمللأأأأأأد الثأأأأأأاينل الوثيقأأأأأأة 1950 حوليأأأأأأة ووو (1052)
 )املبدأ ااول(و  97 اإلنكلي ي(ل الفقرة

 Convention on the Non-Applicability‘ )اتفاقيأة عأد  تقأاد  جأرائم احلأرب واةأرائم املرتكبأة ضأد اإلنسأانية‘ (1053)

of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes Against Humanity (New York, 26 November 

1968), United Nations, Treaty Series, vol. 754, No. 10823, p. 73)) و ومانأأت  أأ   االتفاقيأأةل يف
   دولة طرفا و 55 ل تضم2016 آب/أغسطس

  وعأأأأة ل اامأأأأم املتحأأأأدةل (1998 متوو/يوليأأأأ  17)رومأأأأال  لااساسأأأأي لل حك أأأأة اة ائيأأأأة الدوليأأأأةنظأأأأا  رومأأأأا  (1054)
 Rome Statute of the International Criminal Court (Rome, 17 July 1998), United) املعا أدات

Nations, Treaty Series, vol. 2187, No. 38544, p. 3و)  

http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/documentation/english/reports/a_cn4_34.pdf&lang=E
http://undocs.org/ar/A/1316
http://undocs.org/en/Rome%20Statute%20of%20the%20International%20Criminal%20Court
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العقأاب سشأك  مأ  ااشأكال يكون لدى     الأدول قأوانني ج ائيأة وط يأة تأ ص علأى  ما وعادة
م  اافعال الفردية اليت رمبا تشك ل يف ظ  ظرو  معي ةل جرائم ضأد اإلنسأانيةل مثأ   مثريعلى  

د جتأأأرِّ   أأأ   الأأأدول اةأأأرائم املرتكبأأأة ضأأأ و ومأأأع  لأأأكل مل(1055)االغتصأأأاب التعأأأ يب أو القتأأأ  أو
يف  اإلنسانية سصأفتها  أ  ل وقأد حتُأول  أ   الثغأرة دون مقاضأاة ومعاقبأة مأرتكح  أ ا السألوك مبأا

  لك دن ال عقوسات هبم تت اسب مع خطورة اةرميةو
العقوسأأأأأأأة القاسأأأأأأأية  أمأأأأأأأا اتفاقيأأأأأأأة م ا ضأأأأأأأة التعأأأأأأأ يب وغأأأأأأأري  مأأأأأأأ  ضأأأأأأأروب املعاملأأأأأأأة أو (4)
تض   م  دولة على أن " 4 م  املادة 1 قرةل فت ص يف الف1984 املهي ة لعا  الالدنسانية أو أو

و وقأد شأدَّدت ة أأة (1056)"طأر  أن تكأون مجيأع أع أال التعأ يب جأرائم مبوجأب قانوهنأا اة أائي
م ا ضأأة التعأأ يب علأأى أمهيأأة الوفأأاء هبأأ ا االلتأأ ا  سغيأأة جت ّأأب التباي أأات احملت لأأة سأأني تعريأأ   أأ   

  القانون الوطر:يرد يف يرد يف االتفاقية وتعريفها م ا اةرمية م ا
وتأأؤدي الت اقضأأات اخلطأأرية سأأني التعريأأ  احملأأدد يف االتفاقيأأة و لأأك الأأوارد يف " 

ورغأم أن  حمت لأة تتأيح دمكانيأة اإلفأالت مأ  العقأابو القانون احمللي دىل ثغرات فعلية أو
الصأأيغة املسأأتخدمة لتعريأأ  التعأأ يب قأأد تكأأون يف سعأأض احلأأاالت مماثلأأة للصأأيغة الأأيت 

سالتفسأري القضأائيل  مبوجأب القأانون احمللأي أو يُقيَّأدالتفاقيةل فجن املعأا قأد تستخدمها ا
وسالتايلل فجن اللج ة تدعو مأ  دولأة مأ  الأدول ااطأرا  دىل ضأ ان التأ ا  مجيأع أجهأ ة 

 و(1057)"حكومتها سالتعري  امل صوص علي  يف االتفاقية لغرض حتديد الت امات الدولة

__________ 

ديفأأأوار املقأأأدَّ  ضأأد احلكأأأم الصأأأادر عأأ  احملك أأأة الت هيديأأأة ااوىل  تئ ا  مأأوتاحلكأأأم الصأأادر سشأأأفن اسأأأانظأأر  (1055)
ديفأوار علأى مقبوليأة القضأية  واملع ون "القرار الصادر سشفن طع  مأوت 2014 مانون ااول/ديس رب  11 املؤرخ

JudgmentontheAppealofCôted’IvoireagainsttheDecision-of Preل )املرفوعة ضأد سأي ون غبأاغبو"

Trial Chamber I of 11 December 2014 entitled “Decision on Côte d’Ivoire’s challenge to the

admissibilityof thecaseagainstSimoneGbagbo”, Appeals Chamber, No. ICC-02/11-01/12 OA 

(27 May 2015) (finding that a national prosecution for the ordinary domestic crimes of disturbing 

the peace, organizing armed gangs and undermining State security was not based on substantially 

the same conduct at issue for alleged crimes against humanity of murder, rape, other inhumane 

acts and persecution). Available from www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2015_06088.PDF 

(accessed 22 June 2016)و) 
  10 يأأوركلاملهي أأة )نيو  الالدنسأأانية أو العقوسأأة القاسأأية أو اتفاقيأأة م ا ضأأة التعأأ يب وغأأري  مأأ  ضأأروب املعاملأأة أو (1056)

 ,(New York, 10 December 1984))   وعأة املعا أدات(ل اامأم املتحأدةل 1984 مأانون ااول/ديسأ رب

United Nations, Treaty Series, vol. 1465, No. 24841, p. 85 ُيطلأق عليهأا في أا يلأيل "اتفاقيأة م ا ضأة( )
 التع يب"(و

الوثأأائق الرمسيأأة للج عيأأة العامأأةل ل الأأوارد يف: 9 (ل الفقأأرة2007)2 انظأأر ة أأة م ا ضأأة التعأأ يبل التعليأأق العأأا  رقأأم (1057)
املرجأأع  يبل (ل املرفأأق السأأادس؛ انظأأر أيضأأا : ة أأة م ا ضأأة التعأأA/63/44) 44 الأأدورة الثالثأأة والسأأتونل امللحأأق رقأأم

(ل الفص  الثالأثل ال ظأر يف التقأارير املقدمأة مأ  الأدول A/58/44) 44 الدورة الثام ة واخل سونل امللحق رقم لنفس 
 و130 )أ(ل وسلجيكال الفقرة115 سلوفي يال الفقرة م  االتفاقيةل 19 ااطرا  مبوجب املادة

http://undocs.org/en/www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2015_06088.PDF
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/437/54/pdf/G0843754.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G03/436/66/pdf/G0343666.pdf?OpenElement
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 1 يتعلق ساةرائم ضد اإلنسانيةل ت ص الفقأرة الثغرات في اولل ساعدة على جتّ ب      (5)
اعتبار اةرائم ضد اإلنسأانية تتخ  م  دولة التداسري الالومة لض ان على أن  5 م  مشروع املادة

)اللتأأني جتأأري م اقشأأته ا  5 مأأ  مشأأروع املأأادة 3و 2 و مث دن الفقأأرتنيقانوهنأأا اة أأائيجأأرائم يف 
ك سفن جترَّ  طُرقا  معي ة قأد يتخأ  ا أشأخاص طبيعيأون وسأيلة الرتكأاب أدنا ( تُل مان الدولة م ل

     اةرائمو
مأأأأ   3 دىل 1 وسأأأأال ظر دىل ورود تعريأأأأ  ملصأأأأطلح "اةأأأأرائم ضأأأأد اإلنسأأأأانية" يف الفقأأأأرات (6)

يتطلأأأب وجأأأوب  5 مأأأ  مشأأأروع املأأأادة 1 ل فأأأجن االلتأأأ ا  امل صأأأوص عليأأأ  يف الفقأأأرة3 مشأأأروع املأأأادة
اإلنسأأانية جأأرائم يف القأأوانني اة ائيأأة الوط يأأة للدولأأةو وسي  أأا قأأد حتأأدث سعأأأض  اعتبأأار اةأأرائم ضأأد

ل لكأي تُؤخأ  يف احلسأبان 3 مأ  مشأروع املأادة 3 دىل 1 حاالت اخلأروج عأ  اللغأة احملأددة للفقأرات
ي بغأي أن ُتسأفر حأاالت  املسائ  ااخرى اليت ت فرد هبا أي دولة سعي هأال فأال املسائ  املصطلحية أو

تغيأأريات حتيأأد سدرجأأة مبأأرية عأأ  معأأا اةأأرائم ضأأد اإلنسأأانية حسأأب  ج  أأ   عأأ  تقييأأدات أواخلأأرو 
و سيأأأأد أن مصأأأأطلح "اةأأأأرائم ضأأأأد اإلنسأأأأانية" 3 مأأأأ  مشأأأأروع املأأأأادة 3 دىل 1 تعريفهأأأأا يف الفقأأأأرات

 شأرط "عأد  اإلخأالل" الأوارد يفيش    )ويف مشاريع املواد التالية( ال 5 املستخد  يف مشروع املادة
و وسي  أأا يعأأرت   أأ ا الشأأرط سجمكانيأأة وجأأود تعريأأ  أوسأأع ملصأأطلح 3 مشأأروع املأأادة مأأ  4 ةالفقأأر 

قأأأانون وطأأأرل ف غأأأراض مشأأأاريع املأأأواد  أأأ    "اةأأأرائم ضأأأد اإلنسأأأانية" يأأأرد يف أي صأأأك دويل أو
 و3 م  مشروع املادة 3 دىل 1 ي حصر تعري  "اةرائم ضد اإلنسانية" في ا ورد يف الفقرات

ملعا أأأدات املعقأأأودة يف  أأأاالت القأأأانون اإلنسأأأاين الأأأدويل وحقأأأوق اإلنسأأأان ومثأأأري مأأأ  ا (7)
والقانون اة ائي الدويلل مث  اتفاقيأة م ا ضأة التعأ يبل تتطلأب أن تكفأ  الدولأة الطأر  اعتبأار 

فعأأال  "معاقَبأأا  عليأأ " مبوجأأب قانوهنأأا الأأوطرل ودن مانأأت صأأيغة  أأ ا  السأألوك احملظأأور "جرميأأة" أو
و وحتتوي سعض املعا داتل مث  اتفاقية م ع جرمية اإلسادة (1058)  الدقة قد تتباي االلت ا  على وج

__________ 

مأأأأأأأانون   16 ت )ال أأأأأأأايلاتفاقيأأأأأأأة ق أأأأأأأع االسأأأأأأأتيالء غأأأأأأأري املشأأأأأأأروع علأأأأأأأى الطأأأأأأأائراانظأأأأأأأرل علأأأأأأأى سأأأأأأأبي  املثأأأأأأأال:  (1058)
 Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft (The( 2 ل املادة1970 ااول/ديس رب

Hague, 16 December 1970), United Nations, Treaty Series, vol. 860, No. 12325, p. 105 اتفاقيأة و (؛
ل اعاقبأأة عليهأأل مبأأ  فأأيهم املوظفأأون الدسلوماسأأيونل واملةم أأع اةأأرائم املرتكبأأة ضأأد ااشأأخاص املت تعأأني حب ايأأة دوليأأ

 Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally) 2 م  املأادة 2 الفقرة

Protected Persons, including Diplomatic Agents (New York, 14 December 1973), ibid., vol. 1035, 

No. 15410, p. 167 (ل 1979 مأأأانون ااول/ديسأأأ رب  17 )نيويأأأوركل خأأأ  الر أأأائ واالتفاقيأأأة الدوليأأأة مل ا ضأأأة أ(؛
 International Convention Against ) 2 ل املأادة205 ل الصأفحة21931 ل العأدد1316 ل اجمللأداملرجأع نفسأ 

the Taking of Hostages (New York, 17 December 1979), ibid., vol. 1316, No. 21931, p. 205, art. 2 ؛)
؛ واتفاقيأأأة البلأأأدان اامريكيأأة مل أأأع التعأأأ يب 4 أعأأأال (ل يف املأأادة 1056 )انظأأر احلاشأأأية م ا ضأأأة التعأأأ يبواتفاقيأأة 

 Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture(Cartagena, 9 December واملعاقبأة عليأ  )

1985), Organization of American States, Treaty Series, No. 67اتفاقيأة سأالمة مأوظفي اامأم و ؛ 6 ادة(ل املأ
ل   وعأأأة املعا أأأدات(ل اامأأأم املتحأأأدةل 1994 مأأأانون ااول/ديسأأأ رب  9 )نيويأأأوركل املتحأأأدة واافأأأراد املأأأرتبطني هبأأأا

املتعلقأة حبأاالت واتفاقية البلأدان اامريكيأة ؛ 9 م  املادة 2 ل الفقرة363 ل الصفحة35457 ل العدد2051 اجمللد
 Inter-American Convention on Forced Disappearance of ) ل املأأادة الثالثأأةل شأأخاصاالختفأأاء القسأأري 

Persons (Belem do Para, 9 June 1994), Organization of American States, Treaty Series, No. 68, art. 
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ل علأأى (1060)1949 واتفاقيأأات ج يأأ  لعأأا  (1059)1948 اإلسأأادة اة اعيأأة واملعاقبأأة عليهأأا لعأأا 
التأأ ا  يقضأأي سسأأ  "تشأأريعات"ل ولكأأ  اللج أأة رأت أن املالئأأم االسأأتهداء ساملعا أأدات ااحأأدث 

 و5 م  مشروع املادة 1 التع يبل م  و ج يف صياغة الفقرةعهدا ل مث  اتفاقية م ا ضة 

                                                                                                                                                                                                 
III 4 ل املأأأادةاإلر اسيأأأة سالق اسأأأ  تفاقيأأأة الدوليأأأة لق أأأع اهلج أأأاتاالو (؛ (International Convention for the 

Suppression of Terrorist Bombings (New York, 15 December 1997), United Nations, Treaty Series, 

vol. 2149, No. 37517, p. 256 4 ل املأادةاالتفاقية الدولية لق ع متويأ  اإلر أابو (؛ ( International Convention 

for the Suppression of the Financing of Terrorism (New York, 9 December 1999), ibid., vol. 2178, 

No. 38349, p. 197 أ(2 ل املأأأادةاتفاقيأأأة م ظ أأأة االحتأأأاد اافريقأأأي سشأأأفن م أأأع اإلر أأأاب ومكافحتأأأ و (؛( ( OAU 

[Organization of African Unity] Convention on the Prevention and Combating of Terrorism (Algiers, 

14 July 1999), ibid., vol. 2219, No. 39464, p. 179 سروتومأول م أع االجتأار سااشأخاصل وخباصأة ال سأاء و (؛
مأأ   1 ل الفقأأرةوااطفأالل وق عأأ  واملعاقبأأة عليأ  املك أأ  التفاقيأأة اامأم املتحأأدة ملكافحأأة اةرميأة امل ظ أأة عأأرب الوط يأة

 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and ) 5 املأادة

Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime 

(New York, 15 November 2000), ibid., vol. 2237, No. 39574, p. 319 واالتفاقيأة الدوليأة حل ايأة مجيأع (؛
 International Convention for the Protection of All ) 7 مأ  املأادة 1 ل الفقرةااشخاص م  االختفاء القسري

Persons from Enforced Disappearance (New York, 20 December 2006), ibid., vol. 2716, No. 48088, 

p. 3 مأأأأأأ  املأأأأأأادة التاسأأأأأأعة  1 ل الفقأأأأأأرةيأأأأأأة م ا ضأأأأأأة اإلر أأأأأأاب اخلاصأأأأأأة سراسطأأأأأأة أمأأأأأأم ج أأأأأأوب شأأأأأأرقي آسأأأأأأياواتفاق(؛
( Association of Southeast Asian Nations Convention on Counter Terrorism (Cebu, 13 January 2007), 

art. IX, para. 1, in International Instruments related to the Prevention and Suppression of 

International Terrorism, United Nations publication, Sales No. E.08.V.2 (New York, 2008), p. 336 و) 
ل املأأأأأأادة (1948 مأأأأأأانون ااول/ديسأأأأأأ رب  9 )سأأأأأأاريسل اتفاقيأأأأأأة م أأأأأأع جرميأأأأأأة اإلسأأأأأأادة اة اعيأأأأأأة واملعاقبأأأأأأة عليهأأأأأأا (1059)

 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Paris, 9  اخلامسأة

December 1948), United Nations, Treaty Series, vol. 78, No. 1021, p. 277, art. Vو 
( 1949 آب/أغسأطس 12 )ج يأ لاتفاقية ج يأ  لتحسأني حأال اةرحأى واملرضأى سأالقوات املسألحة يف امليأدان  (1060)

( Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed  

Forces in the Field (Geneva, 12 August 1949), ibid., vol. 75, No. 970, p. 31اتفاقيأة  49 (ل املأادة"(
تفاقيأأأأأأة ج يأأأأأأ  لتحسأأأأأأني حأأأأأأال جرحأأأأأأى ومرضأأأأأأى وغرقأأأأأأى القأأأأأأوات املسأأأأأألحة يف البحأأأأأأار ج يأأأأأأ  ااوىل"(؛ وا

 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of) 1949 آب/أغسأطس 12 )ج يأ ل

Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Geneva, 12 August 1949), 

ibid., No. 971, p. 85اتفاقيأأة ج يأأ  سشأأفن معاملأأة أسأأرى احلأأرب)"اتفاقيأأة ج يأأ  الثانيأأة"(؛ و  50 (ل املأأادة 
 Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of( )1949 آب/أغسأطس 12 )ج يأ ل

War (Geneva, 12 August 1949), ibid., No. 972, p. 135تفاقيأة )"اتفاقيأة ج يأ  الثالثأة"(؛ وا 129 (ل املأادة
 Geneva( )1949 آب/أغسأأأأطس 12 )ج يأأأأ ل ج يأأأأ  سشأأأأفن محايأأأأة ااشأأأأخاص املأأأأدنيني يف وقأأأأت احلأأأأرب

Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Geneva, 12 August 

1949), ibid., No. 973, p. 287(و ولالطأالع علأى التعليأق املأدون يف اتفاقيأة ج يأ  الراسعأة)" 146 املأادة (ل"
)اةأأأ اءات اة ائيأأأة( التفاقيأأأة ج يأأأ  ااوىل )الأأأ ي ُيطلأأأق عليأأأ  في أأأا يلأأأي اسأأأم:  49 علأأأى املأأأادة 2016 عأأأا 

"(ل انظأر اللج أة الدوليأة للصأليب اامحأر 49 علأى املأادة 2016 "تعليق اللج ة الدوليأة للصأليب اامحأر يف عأا 
(International Committee of the Red Cross (ICRC) : على الراس )  

www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=3ED0B7D33

BF425F3C1257F7D00589C84و 

file:///H:/PEPS-Share/REFERENCES/1_1948_Genocide.pdf
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp%3faction=openDocument&documentId=3ED0B7D33BF425F3C1257F7D00589C84
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp%3faction=openDocument&documentId=3ED0B7D33BF425F3C1257F7D00589C84
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 املسامهة يف ارتكاهبا املساعدة أو الشروع يف ارتكاهبا أو ارتكاب جرمية ضد اإلنسانية أو  
على أن تتخ  مأ  دولأة التأداسري الالومأة لضأ ان أن  5 م  مشروع املادة 2 ت ص الفقرة (8)

ي أة قأد يقأو  أشأخاص طبيعيأون عأ  طريقهأا سارتكأاب جأرائم جُترَّ  يف القانون الأوطر تصأّرفات مع
ضأد اإلنسأأانيةل و أ   التصأأرفات سشأك  حمأأدد  أي: ارتكأأاب جرميأة ضأأد اإلنسأانية؛ والشأأروع يف 

التحأأريض  اإلعانأأة أو احلأأض أو احلأأث أو ارتكأأاب  أأ   اةرميأأة؛ واامأأر سارتكأأاب  أأ   اةرميأأة أو
 ة أخرى يف  لكواملسامهة سفي طريق املساعدة أو على  لكل أو

للصأأأكوك الدوليأأأة والقأأأوانني استقصأأأائية يف سأأأياق اةأأأرائم ضأأأد اإلنسأأأانيةل تشأأأري دراسأأأة و  (9)
أأوال   دىل أن  تعاجَل أنواع )أو أ اط( خمتلفأة مأ  املسأؤولية اة ائيأة الفرديأةوعلى السواء الوط ية    ل حت ِّ
 "يرتكأب"املسأؤولية اة ائيأة لشأخص  "اةأرائم ضأد اإلنسأانية"القضائية الأيت جرَّمأت  الوالياتمجيع 

مأأون  الفعأأ  أو "ارتكأأاب" ل أو"املباشأأر"يف القأأانون الأأوطر سأأأاالرتكاب  شأأار دليأأ  أحيانأأا  اةرميأأة )يُ 
حملك أأة  نأأص ال ظأأا  ااساسأأي فعلأأى سأأبي  املثأأالل يف ارتكأأاب الفعأأ (و "أصأأليا   فأأاعال  "الشأأخص 

ااشأأخاص العأأاملني لصأأاح سلأأدان لدوليأأة "نأأورميبريغ علأأى أن يشأأ   اختصأأاص احملك أأة العسأأكرية ا
و (1061)"مأأ  اةأأرائم التاليأأة أعضأأاء يف م ظ أأاتل الأأ ي  ارتكبأأوا أيأأا   احملأأور ااورويبل أفأأرادا مأأانوا أو

 (1062)وساملثأأأأ ل يأأأأ ص ال ظأأأأا  ااساسأأأأي لكأأأأ  مأأأأ  احملك أأأأة اة ائيأأأأة الدوليأأأأة ليوغوسأأأأالفيا السأأأأاسقة
 ضأأد اإلنسأأانية جرميأأة "يرتكأأب"الشأخص الأأ ي علأأى أن " (1063)واحملك أة اة ائيأأة الدوليأأة لروانأأدا

ويكأون  سأفل الشأخص ج ائيأا  يُ "وعلأى أنأ   "ع ها سصفت  الفردية وعرضأة للعقأاب يكون مسؤوال  "
[  ]س… للعقأاب عأ  أيأة جرميأة تأدخ  يف اختصأاص احملك أة يف حأال قيأا   أ ا الشأخص عرضة  

ل و وساملثأأأأ (1064)"آخأأأرشأأأخص اك مأأأع ساالشأأأرت  ارتكأأأاب  أأأ   اةرميأأأةل سأأأواء سصأأأفت  الفرديأأأأة أو

__________ 

(ل 1945 آب/أغسأطس 8 )ل أدنل ومعاقبأة مبأار  رمأي احلأرب لقأوات احملأور ااوروسيأة مبقاضأاةتفاق املتعلأق اال (1061)
 Agreement for the Prosecution and Punishment ofاساسأي حملك أة نأورميبريغ العسأكرية الدوليأة )ال ظأا  ا

the Major War Criminals of the European Axis (London, 8 August 1945), Charter of the 

International Military Tribunal, art. 6, United Nations, Treaty Series, vol. 82, No. 251, p. 279 )
 "(وال ظا  ااساسي حملك ة نورميبريغ)ُيطلق علي  في ا يلي اسم: "

ال ظأأأا  ااساسأأأي لل حك أأأة الدوليأأأة ملقاضأأأاة ااشأأأخاص املسأأأؤولني عأأأ  االنتهامأأأات اةسأأأي ة للقأأأانون الأأأدويل  (1062)
( 1993)827 يف قأرار  أقر   لأس اامأ  ل م ا1991 م   عا  اإلنساين املرتكبة يف دقليم يوغوسالفيا الساسقة

مأأأأأ  قأأأأأرار  لأأأأأس  2 يأأأأأرد يف تقريأأأأأر اامأأأأأني العأأأأأا  املقأأأأأدَّ  ع أأأأأال  سأأأأأالفقرة ل وم أأأأأا1993 أيار/مأأأأأايو 25 املأأأأأؤرخ
 و 7 م  املادة 1 ل املرفقل الفقرةAdd.1و S/25704(ل 1993)808 اام 

ال اإلسأأادة اة اعيأأة وغأأري ال ظأأا  ااساسأأي لل حك أأة اة ائيأأة الدوليأأة ملقاضأأاة ااشأأخاص املسأأؤولني عأأ  أع أأ  (1063)
واملأواط ني الروانأديني املسأأؤولني   لأك مأ  االنتهامأات اةسأي ة للقأأانون اإلنسأاين الأدويل املرتكبأة يف دقلأأيم روانأدا

يف الفأأأأرتة عأأأأ  ارتكأأأأاب أع أأأأال اإلسأأأأادة اة اعيأأأأة وغري أأأأا مأأأأ  االنتهامأأأأات امل اثلأأأأة يف أراضأأأأي الأأأأدول اجملأأأأاورة 
( 1994)955 ل قأأأرار  لأأأس اامأأأ 1994 مأأأانون ااول/ديسأأأ رب  31و 1994 مأأأانون الثاين/ي أأأاير  1 سأأأني مأأأا

 و6 م  املادة 1 ل املرفقل الفقرة1994 تشري  الثاين/نوف رب 8 املؤرخ
 أعال (و 1054 م  نظا  روما ااساسي )احلاشية 25 )أ( م  املادة3و 2 انظر الفقرتني (1064)
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املع يأة سأاةرائم اخلطأرية يف  ل واهليئة اخلاصأة(1065)الصكوك اليت ت ظم احملك ة اخلاصة لسرياليون فجن
ل واحملك أأة اة ائيأأة العراقيأأة (1067)ل والأأدوائر االسأأتث ائية يف احملأأامم الك بوديأأة(1066)تي أأور الشأأرقية

 مجيعأأا  ل تأأ ص (1069)ال ظأأا  القضأأائي السأأ غايلل والأأدوائر اافريقيأأة االسأأتث ائية ضأأ   (1068)العليأأا
و فأأالقوانني الوط يأأة الأأيت جأأرائم ضأأد اإلنسأأانية "يرتكأأب"علأأى املسأأؤولية اة ائيأأة للشأأخص الأأ ي 

أن  تت أأأاول اةأأأرائم املرتكبأأأة ضأأأد اإلنسأأأانية جُتأأأرِّ  علأأأى  أأأو متسأأأق "ارتكأأأاب"  أأأ   اةأأأرائمو م أأأا
ت الأأيت تت أأاول أنواعأأا  أخأأرى مأأ  اةأأرائم تأأدعو أيضأأا  سشأأك  ثاسأأت الأأدول ااطأأرا  دىل املعا أأدا

اعت أأاد قأأوانني وط يأأة حتظأأر "ارتكأأاب"  أأ   اةرميأأةو وعلأأى سأأبي  املثأأالل فأأجن اتفاقيأأة م أأع جرميأأة 
__________ 

 شأأأأاء حمك أأأأة سأأأأرياليون اخلاصأأأأة لتصأأأأري  ااع أأأأال املتبقيأأأأةاتفأأأأاق سأأأأني اامأأأأم املتحأأأأدة وحكومأأأأة سأأأأرياليون إلن  (1065)
(Agreement between the United Nations and the Government of Sierra Leone on the 

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

United Nations, Treaty Series, vol. 2178, No. 38342, p. 137, art. 6, para. 11 ل الفقأأرة6 (ل املأادة 
 "(وال ظا  ااساسي لل حك ة اخلاصة لسرياليون)ُيشار دلي  في ا يلي ساسم "

 United Nations Transitional Administration in East: ددارة اامأم املتحأدة االنتقاليأة يف تي أور الشأرقية  (1066)

Timor, Regulation No. 2000/15 on the establishment of panels with exclusive jurisdiction over 

serious criminal offences (UNTAET/REG/2000/15), sect. 5(2000)   ُيشار دليها في أا يلأي ساسأم "ال ظأا(
 ااساسي حملك ة تي ور الشرقية"(و

لل قاضأأاة علأأى اةأأرائم املرتكبأأة خأأالل  ةك بوديأأالامم احملأأائية يف القأأانون الك بأأودي املتعلأأق سجنشأأاء دوائأأر اسأأتث  (1067)
 Law on the Establishment of Extraordinary Chambers in the) فأأرتة نظأأا  م بوتشأأيا الدميقراطيأأة

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

Democratic Kampuchea, 27 October 2004 (NS/RKM/1004/006), art. 5: ل متأأأاح علأأأى الأأأراس)

www.eccc.gov.kh/en/documents/legal/law-establishment-extraordinary-chambers-amended م أ)تأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
ل وُيطلأق عليهأا في أا يلأي اسأم "اتفأاق الأدوائر االسأتث ائية لك بوديأا"(و 2016 ح يران/يونيأ  22 الرجوع دلي  يف
سأأأني اامأأأأم املتحأأأدة وحكومأأأأة م بوديأأأا امللكيأأأأة سشأأأفن املقاضأأأأاة مبوجأأأب القأأأأانون املعقأأأأود تفأأأاق انظأأأر أيضأأأأا : اال

 Agreement between the United)الك بأودي علأى اةأرائم املرتكبأة خأالل فأرتة نظأا  م بوتشأيا الدميقراطيأة 

Nations and the Royal Government of Cambodia concerning the Prosecution under Cambodian 

Law of Crimes Committed during the Period of Democratic Kampuchea (Phnom Penh, 6 June 

2003), United Nations, Treaty Series, vol. 2329, p. 117و) 
 Statute of the Iraqi Special Tribunal, Internationalا )ل حك أة اة ائيأة العراقيأة العليأل ظأا  ااساسأي لا (1068)

Legal Materials, vol. 43, p. 231, art. 10 (b) (2004) )ال ظأأا  ااساسأأي  )ُيطلأأق عليأأ  في أأا يلأأي اسأأم"
ل 2005 ومانأأت احلكومأأة املؤقتأة العراقيأأة قأد سأأّ ت نظامأأا  أساسأيا  جديأأدا  يف عأأا  (ولل حك أة اة ائيأأة العراقيأة"

قأانون احملك أة ائيأة العراقيأة العليأا"و انظأر ُسر على ال ظا  ااساسي الساسقل وغأرّي اسأم احملك أة دىل "احملك أة اة 
تشأأأأأري   18) 4006 ل رقأأأأأم47 ل اجمللأأأأأداةريأأأأأدة الرمسيأأأأأة ة هوريأأأأأة العأأأأأراقل 10 اة ائيأأأأأة العراقيأأأأأة العليأأأأأا رقأأأأأم

 (و2005 ااول/أمتوسر
اةأأأرائم الدوليأأأة امل َشأأأَفة داخأأأ  حمأأأامم السأأأ غال لل قاضأأأاة سشأأأفن لأأأدوائر اافريقيأأأة االسأأأتث ائية ل ظأأأا  ااساسأأأي لا (1069)

 Statute of the) 1990 مأانون ااول/ديسأ رب  1و 1982 ح يران/يونيأ  7 سأني املرتكبأة يف تشأاد يف الفأرتة مأا

Extraordinary African Chambers within the Courts of Senegal Created to Prosecute International 

Crimes Committed in Chad between 7 June 1982 and 1 December 1990, International Law 

Materials, vol. 52, p. 1028, arts. 4 (b) and 6 (2013)" لدوائر ل ظا  ااساسي لا( )ُيطلق علي  في ا يلي اسم
 "(واافريقية االستث ائية

http://undocs.org/en/www.eccc.gov.kh/en/documents/legal/law-establishment-extraordinary-chambers-amended
http://undocs.org/en/www.eccc.gov.kh/en/documents/legal/law-establishment-extraordinary-chambers-amended
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ت ص علأى املسأؤولية اة ائيأة الفرديأة عأ  "ارتكأاب"  1948 اإلسادة اة اعية واملعاقبة عليها لعا 
 و(1070)سادة اة اعيةاإل
أالدولية  الوط ية أو القضائية     الوالياتمجيع ثانيا ل  (10) سأفخرىل املسأؤولية   ل سدرجأة أوحت ِّ

وقأد يتخأ   أ ا السألوك و اةرميأة "ارتكأاب"غأري  يشارك يف اةرميأة سطريقأة مأا لشخص   اة ائية أيضا  
 "حماولأة" يف اةرميأة أو "متواطئأا  " أو "معاونأا  "التصأر  سوصأف   رتكأاب اةرميأةل أوال "حماولأة"شك  

لكأأ  مأأ   يتضأأ   ال ظأأا  ااساسأأي ارتكأأاب اةرميأأةل ال "حماولأأة"يتعلأأق سأأأ  وفي أأا رميأأةواةارتكأأاب 
الدوليأأأة ليوغوسأأأالفيا السأأأاسقة واحملك أأأة اة ائيأأأة الدوليأأأة لروانأأأدا واحملك أأأة اخلاصأأأة اة ائيأأأة احملك أأأة 

وعلأأأى العكأأأأس م هأأأال يأأأأ ص نظأأأا  رومأأأأا  ال أأأأوع مأأأ  املسأأأأؤوليةولسأأأرياليون أي أحكأأأا  تتعلأأأأق هبأأأ ا 
مأ  عأ  مأان قأد  د ا   حيأاول ارتكأاب اةرميأةل دالالأ ي لشأخص لعلأى املسأؤولية اة ائيأة ااساسي 

سانأأدا قضأأية  و ويف(1071)حأأال سوسأأيلة أخأأرى دون دمتأأا  اةرميأأة سأأ ل أي جهأأد الرتكأأاب اةرميأأة أو
تتطلأأبل "ة الت هيديأة أن املسأأؤولية اة ائيأة عأ  احملاولأة (ل أمأدت الأدائر Banda and Jerbo) رسأووِج 

سأفر[ عأ  اةرميأة الأيت نأري يُ مأ  شأفن  أن يف املسار العادي ل حداثل أن سلوك املرتكأب ]مأان 
 و(1072)"مسار اامور - اخلارجة ع  سيطرة املرتكبِ  - الظرو  تغريِّ  ت في  ال لو مل

 عأ  طريأقت اَول   ا املفهو  يف الصأكوك الدوليأة ل يُ "ثانويةال"يتعلق ساملسؤولية  وفي اثالثا ل  (11)
ل "االسأأتحثاث" ل أو"االسأأتثارة" ل أو"احلأأض" ل أو"احلأأث" ل أو"اامأأر"مصأأطلحات خمتلفأأةل مثأأ  

ل "االشأأأأأرتاك فيأأأأأ " أو "لالتواطأأأأأؤ فيأأأأ " اةُأأأأر ل أو "التأأأأآمر الرتكأأأأأاب" ل أو"اإلعانأأأأة والتحأأأأأريض" أو
و كأأأأأ ال يأأأأأ ص ال ظأأأأأا  ااساسأأأأأي لل حك أأأأأة اة ائيأأأأأة الدوليأأأأأة "و الفعأأأأأ  اإلجرامأأأأأي املشأأأأأرتك" أو

 2 مأ  شأخص خطأ  ةرميأة مأ  اةأرائم املشأار دليهأا يف املأواديلأي: " ليوغوسالفيا الساسقة على ما
سأاعد وشأجَّع سأفي  ارتكبهأال أو أمأر هبأال أو ض عليهأال أوحرّ  م    ا ال ظا  ااساسيل أو 5 دىل

املسأأأؤولية عأأأ   أأأ    ت فيأأأ  ال تقأأأع عليأأأ  شخصأأأيا   هلأأأا أو اإلعأأأداد سأأأبي  آخأأأر علأأأى التخطأأأي  أو
و مأأأأأ لكل يسأأأأأتخد  ال ظأأأأأا  ااساسأأأأأي لل حك أأأأأة اة ائيأأأأأة الدوليأأأأأة لروانأأأأأدا عبأأأأأارة (1073)"اةرميأأأأأة
و ويوجأأد لأأدى ملتأأا احملك تأأني أشأأخاص مأأدَّعى علأأيهم مأأدانون الشأأرتامهم يف (1074)تقريبأأا   مطاسقأأة
__________ 

 اتفاقية م ع جرمية اإلسادة اة اعية واملعاقبة عليهال املادتان الثالثة )أ( والراسعةو (1070)
 أعال (و 1054 م  نظا  روما ااساسي )انظر احلاشية 25 )و( م  املادة3 الفقرة (1071)
 Prosecutor v. Abdallah) وصأأاح حم أد جرسأأو جأاموسأسكأر نأأوري  املأأدعي العأا  ضأأد عبأد اا سانأأدا قضأية  (1072)

Banda Abakaer Nourain and Saleh Mohammed Jerbo Jamus, Case No. ICC-02/05-03/09, 

Corrigendum of the “Decision on theConfirmation of Charges of 7March 2011, International

Criminal Court, Pre-Trial Chamber I, para. 96و) 
مأأأ   1 أعأأأال (ل الفقأأأرة 1062 ال ظأأأا  ااساسأأأي لل حك أأأة اة ائيأأأة الدوليأأأة ليوغوسأأأالفيا السأأأاسقة )انظأأأر احلاشأأأية (1073)

تضأأ  ت أحكأأا  شأأىت صأأادرة عأأ  احملك أأة حتلأأيال  هلأأ   املسأأؤولية اة ائيأأةو انظأأر علأأى سأأبي  املثأأالل و وقأأد 7 املأأادة
Prosecutor) املأدعي العأا  ضأد دوسأأكو تأاديتشقضأية  v. Duško Tadić, Case No. IT-94-1-A, Appeals 

Chamber, judgment of 15 July 1999, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, 

Judicial Reports 1999, para. 220 اسأت تاج مفأاد  أن "1999 تأاديتش( )ُيشأار دليهأا في أا يلأي ساسأم "قضأية( )
 "مفهو  القصد املشرتك ساعتبار  شكال  م  أشكال مسؤولية الشريك  و مفهو  راسخ يف القانون الدويل العريف"(و

 و6 م  املادة 1 أعال (ل الفقرة 1063 الدولية لرواندا )انظر احلاشيةال ظا  ااساسي لل حك ة اة ائية  (1074)
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و وساملثأأ ل فأأجن الصأأكوك امل ظِّ أأة لكأأ  (1075)جأأرائم مأأ   أأ ا القبيأأ  يف نطأأاق اختصأأاص مأأ  م ه أأا
ل (1077)ل واهليئة اخلاصة املع ية ساةرائم اخلطأرية يف تي أور الشأرقية(1076)م  احملك ة اخلاصة لسرياليون

ل والأأأدوائر (1079)ل واحملك أأأة اة ائيأأأة العراقيأأأة العليأأأا(1078)والأأأدوائر االسأأأتث ائية يف احملأأأامم الك بوديأأأة
علأأأى املسأأأؤولية اة ائيأأأة تأأأ ص مجيعأأأا   (1080)  القضأأأائي السأأأ غايلال ظأأأااافريقيأأأة االسأأأتث ائية ضأأأ   

 وجرائم ضد اإلنسانيةسآخرل يف ارتكاب  يشرتكل سشك  أو للشخص ال ي
 أأأأأ   "ويأأأأأ ص نظأأأأأا  رومأأأأأا ااساسأأأأأي علأأأأأى املسأأأأأؤولية اة ائيأأأأأة د ا ارتكأأأأأب الشأأأأأخص  (12)

احلأأث علأأى  سارتكأأابل أواإلغأأراء  اامأأر أو"د ا قأأا  سأأأ  ل أو"عأأ  طريأأق شأأخص آخأأروو و اةرميأأة
التحأريش  تقأدمي العأون أو"د ا قأا  الشأخص سأأ  ؛ أو"رع فيهأاُشأ ارتكابل جرمية وقعت سالفعأ  أو

يف  ارتكاهبأأال مبأأاالشأأروع يف  املسأأاعدة سأأفي شأأك  آخأأر لغأأرض تيسأأري ارتكأأاب  أأ   اةرميأأة أو أو
ة أخأرى يف قيأأا  مجاعأأة د ا قأا  الشأأخص سأأ "املسأأامهة سفيأة طريقأأ  لأك تأأوفري وسأائ  ارتكاهبأأا"ل أو

الشأأروع يف ارتكاهبأأا"ل ر  أأأا   مأأ  ااشأأخاصل يع لأأون سقصأأأد مشأأرتكل سارتكأأاب  أأ   اةرميأأأة أو
و وقأأأررت اللج أأأة اسأأأتخدا  املصأأأطلحات املختلفأأأة املعروضأأأة يف نظأأأا  رومأأأا (1081)سشأأأروط معي أأأة

 و5 م  مشروع املادة 2 ااساسي مفساس  لل صطلحات املستخدمة يف الفقرة
   الصأكوك الدوليأة املختلفأةل يُ ظأر سصأورة عامأة دىل املفأا يم املرتاسطأة املت ثلأة يف ويف   (13)

"احلأأأث" و"احلأأأض" و"اإلعانأأأة والتحأأأريض" علأأأى اةرميأأأة علأأأى أهنأأأا تشأأأ   التخطأأأي  واالسأأأتثارة 
والتأأأآمر ومأأأ لكل سصأأأورة  امأأأةل االسأأأتحثاث املباشأأأر لشأأأخص آخأأأر علأأأى القيأأأا  سالفعأأأ  الأأأ ي 

الواقأأع فأأجن اتفاقيأأة م أأع جرميأأة اإلسأأادة اة اعيأأة واملعاقبأأة عليهأأا تت أأاول لأأيس  يشأأّك  اةرميأأةو ويف
"التأأأأآمر علأأأأى ارتكأأأأاب اإلسأأأأادة اة اعيأأأأة"  فقأأأأ  ارتكأأأأاب جرميأأأأة اإلسأأأأادة اة اعيأأأأة ولكأأأأ  أيضأأأأا  

و"التحريض املباشأر والعلأر علأى ارتكأاب اإلسأادة اة اعيأة" و"حماولأة ارتكأاب اإلسأادة اة اعيأة" 
اتفاقيأأأأة عأأأأد  تقأأأأاد  جأأأأرائم احلأأأأرب واةأأأأرائم ‘أن  و م أأأأا(1082) اإلسأأأأادة اة اعيأأأأة"و"االشأأأأرتاك يف

كبأت أيأة جرميأة مأ  اةأرائم املأ مورة د ا ارتُ ت ص سصأورة عامأة علأى أنأ : " ‘املرتكبة ضد اإلنسانية
يف املأأأادة ااوىلل ت طبأأأق أحكأأأا   أأأ   االتفاقيأأأة علأأأى ممثلأأأي سأأألطة الدولأأأة وعلأأأى اافأأأراد الأأأ ي  

__________ 

Prosecutor-Furundžija, Case No. IT-95-17/1.v ) املدعي العا  ضأد فوروجنيأاانظر على سبي  املثال قضية  (1075)

T, Trial Chamber II, judgment of 10 December 1998, International Criminal Tribunal for the 

former Yugoslavia, Judicial Reports 1998, para. 246  است تاج مفاد  أن  "د ا مان يأدرك أن مأ  احملت أ( )
د تأوافر ارتكاب جرمية مأ  عأدد مأ  اةأرائمل ود ا حأدث أن ارُتكبأت فعأال  دحأدى  أ   اةأرائمل يكأون سأ لك قأ

 لدي  قصد تيسري ارتكاب     اةرمية ويكون م نبا  سصفة معاون وحمّرض"(و
 و6 م  املادة 1 أعال (ل الفقرة 1065 ال ظا  ااساسي لل حك ة اة ائية الدولية لسرياليون )انظر احلاشية (1076)
 East Timor Tribunal) 14 أعأأال (ل املأأادة 1066 ال ظأأا  ااساسأأي حملك أأة تي أأور الشأأرقية )انظأأر احلاشأأية (1077)

Charter, sect. 14و) 
 و29 أعال (ل املادة 1067 اتفاق الدوائر االستث ائية لك بوديا )انظر احلاشية (1078)
 و15 أعال (ل املادة 1068 ا )انظر احلاشيةل حك ة اة ائية العراقية العليل ظا  ااساسي لا (1079)
 Extraordinary) 10 أعأأأأال (ل املأأأأادة 1069 )انظأأأأر احلاشأأأأية ال ظأأأأا  ااساسأأأأي للأأأأدوائر االسأأأأتث ائية اافريقيأأأأة (1080)

African Chambers Statuteو) 
 م  نظا  روما ااساسيو 25 )أ( دىل )د( م  املادة3 الفقرة (1081)
 ل الفقرات )ب( دىل )ه( م  املادة الثالثةواتفاقية م ع جرمية اإلسادة اة اعية واملعاقبة عليها (1082)

http://undocs.org/ar/Prosecutor%20v.%20Furundžija
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شأأرماءل ساملسأأامهة يف ارتكأأاب أيأأة جرميأأة مأأ  تلأأك اةأأرائم  صأأفهم فأأاعلني أصأأليني أويقومأأونل سو 
الأ ي  يتأآمرون الرتكاهبأال سصأر  ال ظأر عأ   علأى ارتكاهبأال أو مباشأرا   ستحأريض الغأري حتريضأا   أو

 و (1083)"درجة الت في ل وعلى ممثلي سلطة الدولة ال ي  يتساحمون يف ارتكاهبا
سارتكأاب اةرميأة  "اامأر"    الصأكوك املختلفأة  تلأ  مفهأو  في فضال  ع   لكل فو  (14)

أأ   أأأا  "اامأأر"يتعلأأق  و د مسأأؤولية الرؤسأأاء اآلخأأأري  أو "القيأأادة" ( مفهأأو  مسأأأؤولية عأأ  )ويك ِّ
 يشأأك  جرميأأةو فعأأ  سارتكأأابتعلي أأات  ساملسأأؤولية اة ائيأأة للأأرئيس عأأ  دعطائأأ  سشأأك  تفميأأدي

الرؤسأاء اآلخأري  تتعلأق ساملسأؤولية اة ائيأة للأرئيس  وعلى ال قيض م   لكل ف سأؤولية القيأادة أو
 أأ ا علأأى وجأأ  التحديأأدل يف احلأأاالت الأأيت مأأان فيهأأا يكأأون  لأأك عأأ  عأأد  التصأأر ؛ و ااعلأأى 
نعلأأ  يعلأأمل أن أولئأأك املرؤوسأأني مأأانوا علأأى وشأأك  مأأ  ااسأأباب مأأا لديأأ مأأان  علأأم أويالأأرئيس 
يتخأأ  الأأرئيس التأأداسري الضأأرورية واملعقولأأة مل أأع  ومل أهنأأم ارتكبو أأا فعأأال    أأ   اافعأأال أو ارتكأأاب
 وعاقبة اة اةمل اافعال أو    ارتكاب 

اةأأرائم ضأأد اإلنسأأانية علأأى  مأأ  غأأري فئأأةتأأ ص املعا أأدات الأأيت تت أأاول اةأأرائم  وعأادة مأأا (15)
ساسأتخدا  مصأطلحات و لأك ب اةرميأةل املسؤولية اة ائية ل شأخاص الأ ي  يشأارمون يف ارتكأا

لة الأأيت الطرائأأق املفضَّأأ يكأأون اهلأأد  م هأأا  أأو جعأأ  الأأدول تغأأريِّ املصأأطلحات أو واسأأعة املعأأا ال
وسعبأأأارة أخأأأرىل تسأأأتخد   أأأ   املعا أأأدات مصأأأطلحات عامأأأة و  أأأي راسأأأخة يف القأأأانون الأأأوطر

يف علأأأى وجأأأ  الدقأأأة  ائيأأأة املسأأأؤولية اةحديأأأد تفاصأأأي  يسأأأ ح للأأأدول ست لةل ممأأأالغأأأة مفصَّأأأ ولأأأيس
فعلأأى سأأبي  املثأأالل تأأ ص االتفاقيأأة و الوط يأأة والتقاليأأد القانونيأأة االجتهأأادات القضأأائيةو القأأوانني 

تتخأأ  مأأ  دولأأة طأأر  يلأأي: " علأأى مأأاالدوليأأة حل ايأأة مجيأأع ااشأأخاص مأأ  االختفأأاء القسأأري 
  مأ  يرتكأب جرميأة االختفأاء التداسري الالومة لتح ي  املسؤولية اة ائية على أقأ  تقأدير: )أ( لكأ

يشأأأأأرتك يف  أو يكأأأأأون متواطئأأأأأا   حيأأأأأاول ارتكاهبأأأأأال أو يوصأأأأأي سارتكاهبأأأأأا أو يأأأأأفمر أو القسأأأأأريل أو
 امل حى نفس و 5 م  املادة 2 الفقرةو وت حو لغة (1084)"ارتكاهبا

 الرؤساء اآلخري   مسؤولية القيادة أو  
الرؤسأاء اآلخأري و وتأ ص  أ   الفقأرة  أو مسأفلة القيأادة 5 مأ  مشأروع املأادة 3 تت اول الفقرة (16)

سصأأأورة عامأأأة علأأأأى أن يتحّ أأأ  الرؤسأأأاء املسأأأأؤولية اة ائيأأأة عأأأأ  اةأأأرائم ضأأأد اإلنسأأأأانية الأأأيت يرتكبهأأأأا 
 يتعلق سسلوك مرؤوسيهمو  مرؤوسو م يف الظرو  اليت يكون فيها الرؤساء قد قّصروا يف واجبهم في ا

أأأأ  املسأأأأؤولية اة ائيأأأأة لقائأأأأد واحملأأأأامم الدوليأأأأة الأأأأيت ت اولأأأأت اةأأأأرائ (17) م ضأأأأد اإلنسأأأأانية حُت ِّ
دير سالأ مر و ومأ  اةأ(1085)قائد آخر ع  جرميأة ارتكبهأا مرؤوسأون يف ظأرو  معي أة عسكري أو

__________ 

 و2 ل املادةجرائم احلرب واةرائم املرتكبة ضد اإلنسانيةاتفاقية عد  تقاد   (1083)
 و6 )أ( م  املادة1 ل الفقرةاالتفاقية الدولية حل اية مجيع ااشخاص م  االختفاء القسري (1084)
 United States ofالواليات املتحأدة اامريكيأة ضأد فيلهأيلم فأون ليأب وآخأري : انظرل على سبي  املثالل قضية  (1085)

America v. Wilhelm von Leeb, et al. (“TheHighCommand,(”Case inTrials of War Criminals 

Before the Nuernberg Military Tribunals, vol. 11 (Washington D.C., United States Government 

Printing Office, 1950), pp. 543-544و 
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يتعلأأق سكأأ  مأأ  القأأادة  اسأأتخدمتا مسأأؤولية القيأأادة في أأا وحمك أأة طوميأأو قأأدأن حمك أأة نأأورميبريغ 
ك أأا ف 1086ونشأأئت يف وقأأت الحأأقالعسأأكريني واملأأدنينيل و أأو هنْأأج مأأان لأأ  تأأفثري علأأى حمأأامم أُ 

 مووميأأاألفريأد املأدعي العأا  ضأد أشأارت دائأرة استدائيأة مأ  دوائأر احملك أة الدوليأة لروانأدا يف قضأية 
[Prosecuter v Alfred Musema :]"د ا مأأأأان شأأأأك  املسأأأأؤولية اة ائيأأأأة  يتعلأأأأق مبسأأأأفلة مأأأأا افي أأأأ

الدوليأأأة لروانأأأدا[ اة ائيأأأة ( مأأأ  ال ظأأأا  ااساسأأأي ]لل حك أأأة 3)6 الفرديأأأة املشأأأار دليأأأ  يف املأأأادة
على ااشخاص املوجودي  يف مواقع السلطة العسكرية واملدنيأة علأى حأد سأواءل مأ   ي طبق أيضا  

ل أدي أأت سأألطات مدنيأأة حمك أأة طوميأأويف دطأأار املعقأأودة ات املهأأم اإلشأأارة دىل أنأأ  أث أأاء احملام أأ
 و(1087)"هل ا املبدأ سارتكاب جرائم حرب وفقا  

 ييعفأ ال"الدولية ليوغوسالفيا الساسقة علأى أنأ  اة ائية ي ص ال ظا  ااساسي لل حك ة و  (18)
  ااساسأأي مأأ   أأ ا ال ظأأا 5 دىل 2 ارتكأأاب املأأرؤوس اي فعأأ  مأأ  اافعأأال املشأأار دليهأأا يف املأأواد

حي لأأ  علأأى اسأأت تاج أن  مأأان لديأأ  مأأ  ااسأأباب مأأا رئيسأأ  مأأ  املسأأؤولية اة ائيأأة دن مأأان يعلأأمل أو
يتخأ  الأرئيس التأداسري  ومل أنأ  ارتكبهأا فعأال    لك املرؤوس مان على وشك ارتكأاب  أ   اافعأال أو

وقأأأد أدانأأأت احملك أأأة  و(1088)"معاقبأأأة مرتكبيهأأأا الضأأأرورية واملعقولأأأة مل أأأع ارتكأأأاب تلأأأك اافعأأأال أو
عى علأأأيهم علأأأى أسأأأاس مسأأأؤولية القيأأأادة مأأأدَّ أشأأأخاص الدوليأأأة ليوغوسأأأالفيا السأأأاسقة عأأأدة اة ائيأأأة 
الأيت  (1090)الدولية لروانأدااة ائية ستخَد  اللغة نفسها يف ال ظا  ااساسي لل حك ة وتُ و (1089)   

لغأأة مماثلأأة يف  و وُتسأأتخَد (1091)الأأيت أدانأأت أيضأأا  علأأى  أأ ا ااسأأاس عأأدة أشأأخاص مأأدَّعى علأأيهم
__________ 

 ,International Criminal Law: International Enforcement, M.C. Bassiouni ؛ انظأر أيضأا  املرجأع نفسأ  (1086)

ed., vol. III, 3rd ed. (Leiden, Martinus Nijhoff, 2008, p. 461); and K.J. Heller, The Nuremberg 

Military Tribunals and the Origins of International Criminal Law (Oxford, Oxford University 

Press, 2011), pp. 262-263. 
 , ,The Prosecutor v. Alfred Musema, Case No. ICTR-96-13-A :مووميأاألفريأد املأدعي العأا  ضأد قضأية  (1087)

International Criminal Tribunal for Rwanda, Trial Chamber I, judgment and sentence of 27 

January 2000, para. 132و 
مأ   3 ل أعأال (ل الفقأرة1062 )انظأر احلاشأية الدوليأة ليوغوسأالفيا السأاسقة ةاة ائيأ ال ظا  ااساسي لل حك أة (1088)

 و7 املادة
 ,The Prosecutor v. Zlatko Aleksovskiاملأدعي العأا  ضأد والتكأو أليكسوفسأكي: انظر على سأبي  املثأال قضأية  (1089)

Case No. IT-95-14/1-T, judgment of 25 June 1999, International Criminal Tribunal for the former 

Yugoslavia, Trial Chamber, paras. 66-77 املأأأأأدعي العأأأأأا  ضأأأأأد وي يأأأأأ  ديالليأأأأأتش وآخأأأأأري :؛ وقضأأأأأية 
TheProsecutor v. ZejnilDelalić et al., Case No. IT-96-21-T, judgment of 16 November 1998, 

InternationalCriminal Tribunal for the former Yugoslavia, Trial Chamber, paras. 330-400 and 
 و605-810

مأ   3 ل أعأال (ل الفقأرة1063 )انظأر احلاشأية الدوليأة ليوغوسأالفيا السأاسقة اة ائيأة ال ظا  ااساسي لل حك أة (1090)
 و6 املادة

 .The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, Case Noسأول آماييسأو:  -املأدعي العأا  ضأد جأون انظأر قضأية  (1091)

ICTR-96-4-T, International Criminal Tribunal for Rwanda, Trial Chamber, judgment of 2 

September 1998 املأدعي العأا  ضأد جأون مامبانأدا: ؛ وقضأيةThe Prosecutor v. Jean Kambanda, Case 

No. ICTR-97-23-S, International Criminal Tribunal for Rwanda, Trial Chamber, judgment and 

sentence of 4 September 1998و 
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ل واهليئأة اخلاصأة (1093)ل واحملك ة اخلاصة للب أان(1092)الصكوك امل ظِّ ة لل حك ة اخلاصة لسرياليون
ل (1095)ل والأأأدوائر االسأأأتث ائية يف احملأأأامم الك بوديأأأة(1094)املع يأأأة سأأأاةرائم اخلطأأأرية يف تي أأأور الشأأأرقية

تث ائية ضأأأأأ   ال ظأأأأأا  القضأأأأأائي ل والأأأأأدوائر اافريقيأأأأأة االسأأأأأ(1096)واحملك أأأأأة اة ائيأأأأأة العراقيأأأأأة العليأأأأأا
 و(1097)الس غايل

  ت طبأأق مبوجبأأ  املسأأؤولية مأأ  نظأأا  رومأأا ااساسأأي علأأى معيأأار مفصَّأأ 28 وتأأ ص املأأادة (19)
يتعلأق  سفع ال القائد العسكري في ا الشخص القائم فعال  على  اة ائية على القائد العسكري أو

ل ت شأأف املسأأؤولية اة ائيأأة يف احلأأاالت التاليأأة: )أ( ع أأد وجأأود و وسصأأورة عامأأة(1098)الغأأري سففعأأال
يُفرتض أن يكون قد علمل أن مرؤوسأي  يرتكبأون  )ب( د ا مان القائد قد علمل أووعالقة تبعية؛ 

يتخأأأ  القائأأأد مجيأأأع التأأأداسري الالومأأأة واملعقولأأأة يف  )ج( د ا ملور ؛ علأأأى وشأأأك أن يرتكبأأأوا اةُأأأ أو
لعأأأرض املسأأأفلة علأأأى السأأألطات املختصأأأة  ارتكأأأاب  أأأ   اةأأأرائم أو ق أأأع حأأأدود سأأألطت  مل أأأع أو
يف الأأأ ظم القانونيأأأة  "مسأأأؤولية القأأأادة" تطأأأّورر يف وقأأأد سأأأدأ  أأأ ا املعيأأأار يأأأؤثّ و للتحقيأأأق واملقاضأأأاة
مأ  نظأا  رومأا  28 وتت أاول املأادةو على السواءالسياق املدين  العسكري ويف الوط يةل يف السياق
سأأياق  الأيت ت شأأف يف سأياق غأأري عسأكري أو "القأات الأأرئيس واملأرؤوسع"مسأأفلة  ااساسأي أيضأا  

سفنشأأأطة  "ملحقأأأني"لكأأأ هم ليسأأأوا و  "يقأأأودون" أأأؤالء الرؤسأأأاُء املأأأدنيون الأأأ ي   سأأأنيومأأأ  و مأأأدين
و  ا ت شف املسؤولية اة ائية يف احلأاالت التاليأة: )أ( وجأود عالقأة تبعيأة؛ )ب( د ا مأان و عسكرية
اةأأأرائم  مانأأتجتا أأ  عأأأ  وعأأي أيأأأة معلومأأات عأأ  اةأأأرائم؛ )ج( د ا   املأأدين قأأأد علأأم أوالأأرئيس 
يتخأأأ  الأأأرئيس  سفنشأأأطة ت أأأدرج يف دطأأأار املسأأأؤولية والسأأأيطرة الفعليتأأأني للأأأرئيس؛ )د( د ا ملتتعلأأأق 

لعأرض  ق ع ارتكاب مجيع     اةأرائم أو مجيع التداسري الالومة واملعقولة يف حدود سلطت  مل ع أو
 ولتحقيق واملقاضاة  أج  اعلى السلطات ماملسفلة 

وقأأد طبقأأأت دائأأأرة استدائيأأأة تاسعأأأة لل حك أأأة اة ائيأأة الدوليأأأة  أأأ ا املعيأأأار ع أأأدما أدانأأأت  (20)
سارتكاب جرائم ضد اإلنسانيةو ومان م  مجلة  2016 سيري سيب با غومبو يف آ ار/مارس -جون 
مبها  قائد عسكري مأان  ليا  فعشخص يقو   السيد سي با  وخلصت دلي  الدائرة االستدائية أن  ما

علأى  يعر  أن قوات حرمة حترير الكونغو اخلاضعة لسألطت  وسأيطرت  الفعليتأني مانأت ترتكأب أو
__________ 

 و6 م  املادة 3 أعال (ل الفقرة 1065 ال ظا  ااساسي لل حك ة اخلاصة لسرياليون )انظر احلاشية (1092)
 2007 أيار/مأأايو 30 ( املأأؤرخ2007)1757 ال ظأأا  ااساسأأي لل حك أأة اخلاصأأة للب أأانل قأأرار  لأأس اامأأ  (1093)

 و3   املادةم 2 )املرفق والض ي ة(ل الفقرة
 و16 أعال (ل املادة 1066 ال ظا  ااساسي حملك ة تي ور الشرقية )انظر احلاشية (1094)
 و29 أعال (ل املادة 1067 االتفاق املتعلق سالدوائر االستث ائية يف احملامم الك بودية )انظر احلاشية (1095)
 و15 أعال (ل املادة 1068 ال ظا  ااساسي لل حك ة اة ائية العراقية العليا )انظر احلاشية (1096)
و االتفأأاق املتعلأأق سال ظأأا  ااساسأأي للأأدوائر اافريقيأأة 28 (ل املأأادة1054 نظأأا  رومأأا ااساسأأي )انظأأر احلاشأأية (1097)

 و10 أعال (ل املادة 1069 االستث ائية )انظر احلاشية
 The Prosecutor v. Darioاملأدعي العأا  ضأد داريأو مأورديتش ومأاريو جريميأ : انظأر علأى سأبي  املثأال قضأية  (1098)

KordićandMarioCerkez, Case. No. IT-95-14/2-T, judgment of 26 February 2001, International 

Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, Trial Chamber, para. 369و 
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وشأك ارتكأاب اةأرائم املأتَّهم هبأاو وساإلضأافة دىل  لأكل خلصأت الأدائرة االستدائيأة دىل أن السأيد 
أث أأاء    اةأأرائم مرؤوسأأي  هلأأارتكأأاب ق أأع  مل أأع أويتخأأ  مجيأأع التأأداسري الالومأأة واملعقولأأة  سي بأأا مل

لعأأرض املسأأفلة  يف مجهوريأأة أفريقيأأا الوسأأطى أو 2003و 2002 الع ليأأات العسأأكرية يف عأأامي
 و(1099)على السلطات املختصة سعد أن ارُتكبت اةرائم

تشأأأ   القأأأوانني الوط يأأأة  أأأ ا ال أأأوع مأأأ  املسأأأؤولية اة ائيأأأة عأأأ  جأأأرائم احلأأأرب  ومثأأريا  مأأأا (21)
اة اعيأأأة واةأأأرائم ضأأأد اإلنسأأأانية ولكأأأ  ُتسأأأتخَد  معأأأايري خمتلفأأأةو وعأأأالوة علأأأى  لأأأكل واإلسأأأادة 

تستحدث سعض الدول معيارا  يف سياق اةرائم املرتكبة ضد اإلنسأانيةو وهلأ   ااسأبابل رأت  مل
اللج أأة أن مأأ  امل اسأأب صأأياغة معيأأار واضأأح سغيأأة تشأأجيع االتسأأاق سأأني القأأوانني الوط يأأة سشأأفن 

علأى غأرار الصأيغة  5 م  مشأروع املأادة 3 و وحتقيقا  هل   الغايةل صيغت الفقرة(1100)    املسفلة
 املعيارية الواردة يف نظا  روما ااساسيو

اةأرائم ضأد اإلنسأانية  فئأة غأريمأ  املعا أدات الأيت تت أاول اةأرائم أيضا  تعرت   ما ومثريا   (22)
 و(1101) الرؤساء اآلخري سوجود جرمية يف شك  مسؤولية القادة أو

 أوامر الرؤساء  
علأأى أن تتخأأ  مأأ  دولأأة التأأداسري الالومأأة لضأأ ان  5 مأأ  مشأأروع املأأادة 4 تأأ ص الفقأأرة (23)

عأد  اعتبأار ارتكأاب دحأأدى اةأرائم املشأار دليهأأا يف مشأروع املأادة  أ ا امتثأأاال  امأر مأ  حكومأأة 
ؤولية اة ائيأأأة يف مأأأدنينيل عأأأ را  إلعفأأأاء املأأأرؤوس مأأأ  املسأأأ رئأأأيسل سأأأواء  أمانأأأا عسأأأكريني أ  أو

 اة ائيو قانوهنا

__________ 

 The Prosecutor v. Jean-Pierreسيأأري سي بأأا غومبأأو:  -املأأدعي العأأا  جأأون انظأأر علأأى سأأبي  املثأأال قضأأية  (1099)

Bemba Gombo, Case No. ICC-01/05-01/08, , International Criminal Court, Trial Chamber III, 

judgment of 21 March 2016, paras. 630, 638 and 734و 
صأأأأأأادي الوثأأأأأأائق الرمسيأأأأأأة لل جلأأأأأأس االقتانظأأأأأأر تقريأأأأأأر ة أأأأأأة حقأأأأأأوق اإلنسأأأأأأان عأأأأأأ  دورهتأأأأأأا احلاديأأأأأأة والسأأأأأأتنيل  (1100)

املتعلق ساإلفالت  2005/81 (ل القرارE/2005/23-E/CN.4/2005/135) 3 ل امللحق رقم2005 واالجت اعيل
مجيأأع الأأدول علأأى احلأأرص علأأى تبصأأري مجيأأع القأأادة م أأ ل )" 6 مأأ  العقأأاب والأأ ي حثأأت فيأأ  اللج أأةل يف الفقأأرة

ووو العسكريني وغري م م  القادة سالظرو  اليت قد يصبحون فيها مسأؤولني ج ائيأا  مبوجأب القأانون الأدويل عأ  
يف  لأأكل يف ظأأرو  معي أأةل عأأ   أأ   اةأأرائم ع أأدما يرتكبهأأا مرؤوسأأون  ل مبأأاووو اةأأرائم املرتكبأأة ضأأد اإلنسأأانية

 "(و  سلطتهم واوامر م  ضعون فعليا  ل
واملتعلأأأأق  1949 شأأأأباط/فرباير 12 انظأأأأر علأأأأى سأأأأبي  املثأأأأالل الربوتومأأأأول اإلضأأأأايف التفاقيأأأأات ج يأأأأ  املؤرخأأأأة (1101)

 Protocol(:1977 ح يران/يونيأأ  8 ضأأحايا امل اوعأأات املسأألحة الدوليأأة )الربوتومأأول ااول( )ج يأأ ل حب ايأأة

Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of 

Victims of International Armed Conflicts (Protocol I) (Geneva, 8 June 1977), United Nations, 

Treaty Series, vol. 1125, No. 17512, p. 3, art. 86, para. 2 واالتفاقية الدولية حل اية مجيع ااشأخاص مأ  ؛
 و6 م  املادة 1 ل يف الفقرةسرياالختفاء الق

http://undocs.org/ar/E/2005/23
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 اسأأأأتبعاد مأأأأربراتجتيأأأأ  مجيأأأأع الواليأأأأات القضأأأأائية الأأأأيت تت أأأأاول اةأأأأرائم ضأأأأد اإلنسأأأأانية و  (24)
القضأأأأائية  معظأأأأم الواليأأأأاتفعلأأأأى سأأأأبي  املثأأأأالل تسأأأأتبعد  سأأأأفخرىو املسأأأأؤولية اة ائيأأأأة سدرجأأأأة أو

 حيأول سي أ  وسأني عقليأا   ا مأان يعأاين مرضأا  د ارتكاس  اةرمية  املدََّعى الشخصاملسؤولية اة ائية ع  
 أيضا  تستبعد السُّكر حالة أن على القضائية الواليات سعض و وت صددراك عد  مشروعية سلوم 

د ا مأأان تلأأك املسأأؤولية  اسأأتبعادوميكأأ  أيضأأا الظأأرو و  سعأأض يف ااقأأ  علأأى اة ائيأأةل املسأأؤولية
إلمأرا  ال أاتج عأ  هتديأد سضأرر سسأبب اع  ال فسل وم لك  دفاعا   الشخص قد أتى الفع  املعر

معي أة لكأي يكأون  سعأض احلأاالتل نأب أن يكأون الشأخص قأد سلأغ سأ ا   و ويفوشأيك مبوت أو
و تلأأأأأ  ااسأأأأأباب الدقيقأأأأأة سأأأأأاختال  الواليأأأأأات القضأأأأأائيةل وتكأأأأأون عأأأأأادة ل و ج ائيأأأأأا   مسأأأأأؤوال  
املسأؤولية  سشأفنتفخ  س  تلك الوالية القضأائية  ال ْهج ال يُمدَ ة يف يتعلق سال ظم الوط يةل  في ا

 ويف سياق اةرائم ضد اإلنسانيةفق  اة ائية ع وما ل وليس 
القضأأائية الأأيت تت أأاول اةأأرائم ضأأد اإلنسأأانية  الواليأأاتتأأ ص معظأأم ويف الوقأأت نفسأأ ل  (25)

أهنأأأم  ع قوامهأأاأن حيتجأأوا لأأدرء املسأأأؤولية اة ائيأأة سأأأدفو ميكأأأ هم  علأأى أن مأأرتكح  أأأ   اةأأرائم ال
نأورميبريغ  ال ظأا  ااساسأي حملك أةمأ   8 وتأ ص املأادةو (1102)أعلى ارتكبوا اةرمية سفمر م  رئيس

ى عليأأ  مأأ  املسأأؤولية لكونأأ  تصأأّر  س أأاء  علأأى أوامأأر مأأ  حكومتأأ  ال يُعفأأى املأأدعَ "يلأأي:  علأأى مأأا
ة د ا رأت احملك أة لغأرض  فيأ  العقوسأ يف   ا االعتبارم  رئيس  ااعلىل ولك  نوو ال ظر  أو

ل خلصأت احملك أة العسأكرية الدوليأة دىل أنأ  8 "و واتساقا  مع     املأادةأن العدالة تقتضي  لك
سالتعأأ يب يف انتهأاك لقأأانون  "مل يُعأرت  يف وقأت مأأ  ااوقأات سأأفن اة أدي الأ ي أُمأأر سالقتأ  أو

و وساملثأ ل تأ ص (1103)احلرب الدويل ميك  أن يستخد   لك  ريعة لتربيأر  أ   اافعأال الوحشأية"
ال يكون امل صأب الرمسأي لل أتهمل يف أي م  ال ظا  ااساسي حملك ة طوميو على أن : " 6 املادة

يف حأد  اتأ   مافيأا    ل ظرفأا  أعلى م  رئيس سفمر م  حكومت  أو مون  قد تصر  ع ال   وقتل وال
تلأأك الظأأرو  يف  مراعأأاةم هبأأال لكأأ  نأأوو إلعفأأاء  لأأك املأأتهم مأأ  املسأأؤولية عأأ  أي جرميأأة اهُتأأ

 و(1104)" في  العقوسة د ا قررت احملك ة أن العدالة تقتضي  لك
م  نظا  روما ااساسي سالت رع يف حدود ضيقة سفوامر الرئيس  33 وسي  ا تس ح املادة (26)

سارتكأاب أع أال دسأادة الصأادرة ااوامأر  وأما يف جرائم احلرب؛ ااعلىل فجهنا حتصر تلك الرخصة

__________ 

أعأأأأال (ل  1100 املتعلأأأأق سأأأأاإلفالت مأأأأ  العقأأأأاب )احلاشأأأأية 2005/81 انظأأأأر ة أأأأة حقأأأأوق اإلنسأأأأانل القأأأأرار (1102)
دسالغ مجيع اافأراد املع يأني ساحلأدود الأيت يفرضأها القأانون الأدويل علأى )حتث مجيع الدول على ض ان " 6 الفقرة
 "(وفوامر رؤسائهمس سالت رّعالدفاع 

 TrialoftheMajorWarCriminalsوp. 466,…أعال (:  1051 )احلاشية حمام ة مبار  رمي احلربانظر  (1103)
 Charter of the International Militaryال ظأأا  ااساسأأي لل حك أأة العسأأكرية الدوليأأة للشأأرق ااقصأأى:  (1104)

Tribunal for the Far East (Tokyo, 19 January 1946) (as amended on 26 April 1946), Treaties and 

Other International Agreements of the United States of America 1776-1949, vol. 4, C. Bevans ed. 

(Washington, D.C., Department of State, 1968), p. 20, at p. 23, art. 6   ُيشار دلي  في ا يلي ساسم "نظأا(
 طوميو ااساسي"(و
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ل فأأأأجن   الرخصأأأأةو وساملثأأأأ نطأأأأاق  أأأأ  تأأأأدخ  ضأأأأ   جأأأأرائم ضأأأأد اإلنسأأأأانية فجهنأأأأا ال ومجاعيأأأأة أ
ل واحملك أة اة ائيأة الدوليأة (1105)احملك ة اة ائية الدولية ليوغوسأالفيا السأاسقة الصكوك اليت ت ظم

واهليئأأة اخلاصأأة ل (1108)واحملك أأة اخلاصأأة للب أأانل (1107)احملك أأة اخلاصأأة لسأأرياليونو  ل(1106)لروانأأدا
ل (1110)ل والأدوائر االسأتث ائية يف احملأامم الك بوديأة(1109)رائم اخلطأرية يف تي أور الشأرقيةاملع ية سأاة

ال ظأأأأا  القضأأأأائي ل والأأأأدوائر اافريقيأأأأة االسأأأأتث ائية ضأأأأ   (1111)واحملك أأأأة اة ائيأأأأة العراقيأأأأة العليأأأأا
التأأ رّع ُيسأأ ح س تسأأتبعد مجيعهأأا ساملثأأ  أوامأأر الأأرئيس ااعلأأى مأأدفاعو وسي  أأا الل (1112)السأأ غايل

للدفاع م  احملام أة علأى ارتكأاب ُجأر  مأال فأجن سعأض اهليئأات  الصادرة م  رئيس أعلىوامر ااس
 صأأدر عأ  رئأيس أعلأى عأأامال  الوط يأة السأالفة الأأ مر نيأ  اعتبأار ااوامأر الأيت تَ الدوليأة و القضأائية 

 و(1113)م  عوام   في  العقوسة يف مرحلة دصدار احلكم
الصأأادرة عأأ  رئأأيس أعلأأى مأأدفاع موجأأود يف طائفأأة واسأأعة مأأ  و أأ ا االسأأتبعاد ل وامأأر  (27)

؛ واتفاقيأأأة (1114)1984 املعا أأأدات الأأأيت تت أأأاول اةأأأرائمل مثأأأ : اتفاقيأأأة م ا ضأأأة التعأأأ يب لعأأأا 
اتفاقيأأة البلأأأدان اامريكيأأأة ؛ و (1115)1985 البلأأدان اامريكيأأأة مل أأع التعأأأ يب واملعاقبأأأة عليأأ ل لعأأأا 

؛ واالتفاقيأأأة الدوليأأأة حل ايأأأة مجيأأأع (1116)1994 شأأأخاصاملتعلقأأأة حبأأأاالت االختفأأأاء القسأأأري ل 

__________ 

مأأ   4 أعأال (ل الفقأرة 1062 ال ظأا  ااساسأي لل حك أأة اة ائيأة الدوليأة ليوغوسأأالفيا السأاسقة )انظأر احلاشأأية  (1105)
 و7 املادة

 و6 م  املادة 4 أعال (ل الفقرة 1063 ال ظا  ااساسي لل حك ة اة ائية الدولية لرواندا )انظر احلاشية (1106)
 و6 م  املادة 4 أعال (ل الفقرة 1065 ال ظا  ااساسي لل حك ة اخلاصة لسرياليون )انظر احلاشية (1107)
 و3 م  املادة 3 أعال (ل الفقرة 1093 ال ظا  ااساسي لل حك ة اخلاصة للب ان )انظر احلاشية (1108)
 و21 أعال (ل املادة 1066 ال ظا  ااساسي حملك ة تي ور الشرقية )انظر احلاشية (1109)
 و29 أعال (ل املادة 1067 االتفاق املتعلق سالدوائر االستث ائية لك بوديا )انظر احلاشية (1110)
 و15 أعال (ل املادة 1068 ا )انظر احلاشيةل حك ة اة ائية العراقية العليل ظا  ااساسي لا (1111)
 و10 م  املادة 5 أعال (ل الفقرة 1069 شية)انظر احلا االستث ائية لدوائر اافريقيةل ظا  ااساسي لا (1112)
 1062 انظأأأأرل علأأأأى سأأأأبي  املثأأأأالل ال ظأأأأا  ااساسأأأأي لل حك أأأأة اة ائيأأأأة الدوليأأأأة ليوغوسأأأأالفيا السأأأأاسقة )احلاشأأأأية (1113)

أعأأال (ل  1063 ؛ وال ظأأا  ااساسأأي لل حك أأة اة ائيأأة الدوليأأة لروانأأدا )احلاشأأية7 مأأ  املأأادة 4 أعأأال (ل الفقأأرة
مأأ   4 أعأأال (ل الفقأأرة 1065 ؛ وال ظأأا  ااساسأأي لل حك أأة اخلاصأأة لسأأرياليون )احلاشأأية6 املأأادةمأأ   4 الفقأأرة
 و21 أعال (ل املادة 1066 ؛ وال ظا  ااساسي حملك ة تي ور الشرقية )احلاشية6 املادة

سألطة  وظفني أوال نوو الت رع سفمر صأادر عأ  أحأد مبأار املأ)" 2 م  املادة 3 اتفاقية م ا ضة التع يبل الفقرة (1114)
 "(وحكومية لتربير التع يب

 Inter-American Convention to Prevent and Punish: )اتفاقية البلدان اامريكية مل ع التع يب واملعاقبة علي  (1115)

Tortureال نأوو التأ رع سأفن التصأر  قأد جأاء س أاء علأى أوامأر مأ  رئأيس أعلأى مأ  أجأ  اإلعفأاء  4 (ل املأادة"(
 اة ائية امل اظرة"(و م  املسؤولية

ال يُقبأ  الأدفاع س ريعأأة ل املأأادة الثام أة )"اتفاقيأة البلأدان اامريكيأة املتعلقأة حبأأاالت االختفأاء القسأري ل شأخاص (1116)
و حتأّرض عليأ  تأف ن سأ  أو تعلي ات رئأيس أعلأى مرتبأة تأ ص علأى االختفأاء القسأري أو الطاعة الواجبة اوامر أو

 "(وااوامر وم  واجب  عد  االنصياع هلاوحيق لك  شخص يتلقى     
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سأأأياق اتفاقيأأأة م ا ضأأأة التعأأأ يبل  و ويف(1117)2006 ااشأأأخاص مأأأ  االختفأأأاء القسأأأريل لعأأأا 
تتسأأم سأأالغ وض  انتقأدت ة أأة م ا ضأأة التعأأ يب التشأأريعات الوط يأأة الأأيت تسأأ ح هبأأ ا الأأدفاع أو

ُيشأار دليأ  سفنأ   ة عأ  وجأود مأاسعأض احلأاالتل ت شأف  أ   املشأكل و ويف(1118)سشفن     املسأفلة
 و(1119)"الطاعة الواجبة مدفاع يف القانون الوطر للدولة"

 قانون التقاد   
شأخص سته أة ارتكأاب جأرائم ضأد  مقاضأاةيتعلق أحأد القيأود امل كأ  أن تُفأرض علأى  (28)

اةأأاين  مقاضأأاة(ل مبعأأا القاعأأدة الأأيت مت أأع "فأأرتة التقأأاد أو ") "قأأانون التقأأاد "اإلنسأأانية ستطبيأأق 
و وتأأأ ص علأأأى جرميأأأة تكأأأون قأأأد ارُتكبأأأت قبأأأ  دقامأأأة الأأأدعوى سعأأأدد حمأأأدد مأأأ  السأأأ وات املأأأدَّعى
علأأأى أن تتخأأأ  مأأأ  دولأأأة التأأأداسري الالومأأأة لضأأأ ان عأأأد  سأأأقوط  5 مأأأ  مشأأأروع املأأأادة 5 الفقأأأرة

 اةرائم املشار دليها يف مشروع املادة   ا سالتقاد  يف قانوهنا اة ائيو
فيهأأا اةأأرائم  يتعلأأق سأأاةرائم الدوليأأةل مبأأا دة سشأأفن قأأانون التقأأاد  في أأاأي قاعأأ توضأأعومل  (29)

يف الصأكوك التفسيسأية لل حك أة  طوميأو ااساسأينيل أو نأورميبريغ أو نظأاميضد اإلنسأانيةل يف 
و احملك أة اخلاصأة لسأرياليونو الدولية ليوغوسالفيا الساسقة واحملك ة اة ائية الدوليأة لروانأدا اة ائية 
ل الأأ ي اعت أأد   لأأس رقاسأأة 10 لعكأأس مأأ   لأأكل فأأجن قأأانون  لأأس رقاسأأة احللفأأاء رقأأموعلأأى ا

مأأ  أجأأ  ضأأ ان اسأأت رار مقاضأأاة ااشأأخاص  1945 احللفأأاء املانيأأا يف مأأانون ااول/ديسأأ رب
الرتكأاب جأرائم ضأد اإلنسأانية  مقاضأاة أنأ  يف مأ  حمام أة أواملدَّعى أهنم ج اةل قأد نأص علأى 

ال حيأأأأق لل أأأأتهم االسأأأأتفادة مأأأأ  التقأأأأاد  "ب واةأأأأرائم املخلّأأأأة سالسأأأألم( جأأأأرائم احلأأأأر فضأأأأال  عأأأأ  )

__________ 

ال نأأوو التأأ رع سأأفي )" 6 مأأ  املأأادة 2 االتفاقيأأة الدوليأأة حل ايأأة مجيأأع ااشأأخاص مأأ  االختفأأاء القسأأريل الفقأأرة (1117)
وقأأد "و غري أأا لتربيأأر جرميأأة االختفأأاء القسأأري عسأأكرية أو مدنيأأة أو تعلي أأات صأأادرة مأأ  سأألطة عامأأة أو أمأأر أو

انظأأأر ة أأأة حقأأأوق اإلنسأأأانل تقريأأأر الفريأأأق العامأأأ  سأأأني و يف مرحلأأأة الصأأأياغة "افقأأأة واسأأأعةلقأأأي  أأأ ا احلكأأأم مو "
مأأأأ  أجأأأ  محايأأأأة مجيأأأأع  ملأأأ   قانونأأأأا   معيأأأأاريالأأأدورات املفتأأأأوح العضأأأأوية املكلأأأ  مبه أأأأة صأأأأياغة مشأأأروع صأأأأك 

اإلعأالن املتعلأق حب ايأة مجيأع  وانظأر أيضأا  )؛ 72 (ل الفقأرةE/CN.4/2004/59)ااشخاص م  االختفاء القسري 
ل 1992 مأأانون ااول/ديسأأ رب  18 املأأؤرخ 47/133 ااشأأخاص مأأ  االختفأأاء القسأأريل قأأرار اة عيأأة العامأأة

 (و6 املادة
 44 للج عيأأأأة العامأأأأةل الأأأأدورة احلاديأأأأة والسأأأأتونل امللحأأأأق رقأأأأمالوثأأأأائق الرمسيأأأأة تقريأأأأر ة أأأأة م ا ضأأأأة التعأأأأ يبل  (1118)

(A/61/44مأأة مأأ  الأأدول ااطأأرا  مبوجأأب املأأادة مأأ  االتفاقيأأةل  19 (ل الفصأأ  الثالأأثل ال ظأأر يف التقأأارير املقدَّ
 (و13)32 غواتي االل الفقرة

الوثأأأأائق الرمسيأأأأة للج عيأأأأة العامأأأأةل الأأأأدورة التاسأأأأعة ر ة أأأأة م ا ضأأأأة التعأأأأ يبل انظأأأأرل علأأأأى سأأأأبي  املثأأأأالل تقريأأأأ (1119)
(ل الفص  الثالثل ال ظر يف التقارير املقدَّمة مأ  الأدول ااطأرا  مبوجأب A/59/44) 44 واخل سونل امللحق رقم

 44 ل الأأدورة السأأتونل امللحأأق رقأأماملرجأأع نفسأ ؛ انظأأر أيضأأا ل ‘(1)‘56 مأأ  االتفاقيأأةل شأأيليل الفقأرة 19 املأادة
(A/60/44مأأة مأأ  الأأدول ااطأأرا  مبوجأأب املأأادة قيأأةل مأأ  االتفا 19 (ل الفصأأ  الثالأأثل ال ظأأر يف التقأأارير املقدَّ

 وسأاطال   ا  يأالغ")الأيت تشأيد سأاارج تني إلعالهنأا أن قانوهنأا املتعلأق سالطاعأة الواجبأة يعأد )أ( 31 اارج تنيل الفقرة
 "(وعلى اإلطالق

http://undocs.org/Ar/E/CN.4/2004/59
http://undocs.org/Ar/47/133
http://undocs.org/Ar/A/61/44
http://undocs.org/ar/A/59/44
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/442/17/PDF/G0544217.pdf?OpenElement
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و (1120)"1945 متوو/يوليأأ  1 دىل 1933 مأأانون الثاين/ي أأاير  30 يتعلأأق سأأالفرتة امل تأأدة مأأ  في أأا
ال تسأق  اةأرائم "أنأ  وساملث ل ت اول نظأا  رومأا ااساسأي  أ   املسأفلة ت أاوال  صأرحيا  فأ ص علأى 

وقأد أيأد واضأعو نظأا  رومأا  و(1121)أحكام "مانت اليت تدخ  يف اختصاص احملك ة سالتقاد  أيا   
و وساملثأ ل (1122)ااساسي   ا احلكم سقوة م  حيث انطباق  علأى اةأرائم املرتكبأة ضأد اإلنسأانية

لل حك أأة اة ائيأأة  وال ظأأا  ااساسأأي الأأدوائر االسأأتث ائية يف احملأأامم الك بوديأأةفأأجن قأأانون دنشأأاء 
العراقية العليا وال ظا  ااساسأي حملك أة تي أور الشأرقية تعأرِّ  صأراحة  اةأرائم ضأد اإلنسأانية سفهنأا 

 و(1123)تسق  سالتقاد  جرائم ال
يف  مقاضأأاة ااشأأخاص املأأدَّعى أهنأأم ج أأاةد ا مأأان التقأأاد  ي طبأأق علأأى  يتعلأأق مبأأا وفي أأا (30)

قواعأد القأانون  سأريانأن " 1967 امة ل مأم املتحأدة يف عأا احملامم الوط يةل أمدت اة عية الع
الأأداخلي املتعلقأأة ستقأأاد  اةأأرائم العاديأأة علأأى جأأرائم احلأأرب واةأأرائم املرتكبأأة ضأأد اإلنسأأانية  أأو 
مثأأار قلأأق جأأدي لأأدى الأأرأي العأأا  العأأامليل انأأ  حيأأول دون حمام أأة املسأأؤولني عأأ  تلأأك اةأأرائم 

اليأأةل اعت أأدت الأأدول اتفاقيأأة عأأد  تقأأاد  جأأرائم احلأأرب واةأأرائم السأأ ة الت و ويف(1124)"ومعأأاقبتهم
مجيأأع التأأداسري "ل الأأيت تقتضأأي مأأ  الأأدول ااطأأرا  أن تتخأأ  1968 املرتكبأأة ضأأد اإلنسأأانية لعأأا 

أي حأأأد آخأأأر علأأأى  أأأ ي   غأأأري التشأأأريعية الالومأأأة لكفالأأأة عأأأد  سأأأريان التقأأأاد  أو التشأأأريعية أو
أقأأّر  لأأس وساملثأ ل  و(1125)"مأأ  حيأث املعاقبأأة املالحقأة أوال أوعني مأأ  اةأرائمل سأأواء مأ  حيأأث 

االتفاقيأأأة ااوروسيأأأة املتعلقأأأة سعأأأد  تقأأأاد  اةأأأرائم املرتكبأأأة ضأأأد اإلنسأأأانية  1974 أوروسأأأا يف عأأأا 
__________ 

(1120) Control Council Law No. 10 on Punishment of Persons Guilty of War Crimes, Crimes Against 

Peace and Against Humanity, art. II, para. 5, 20 December 1945, in Official Gazette of the Control 

Council for Germany, vol. 3, p. 52 (1946)و 
 و29 أعال (ل املادة 1054 نظا  روما ااساسي )انظر احلاشية (1121)
 17 -ح يران/يونيأ   15 مؤمتر اامم املتحدة الدسلوماسي لل فوضني املعأر سجنشأاء حمك أة ج ائيأة دوليأةل رومأال (1122)

)مأأ  الأأ ص اإلنكليأأ ي(ل اةلسأأة  138 الثأأاين(ل الصأأفحةاجمللأأد ) A/CONF.183/13الوثيقأأة  ل1998 متوو/يوليأأ 
 و74-45 راتالفقل (A/CONF.183/C.1/SR.2الثانية )

؛ وال ظأأأا  ااساسأأأي 5 أعأأأال (ل املأأأادة 1067 )انظأأأر احلاشأأأية الأأأدوائر االسأأأتث ائية يف احملأأأامم الك بوديأأأةاتفأأأاق  (1123)
)د(؛ وال ظأا  ااساسأأي حملك أة تي أور الشأأرقية 17 أعأأال (ل املأادة 18 لل حك أة اة ائيأة العراقيأأة العليأا )احلاشأية

)حمام أأات  10 (ل الفقأأرةA/57/806انظأأر أيضأأا  تقريأأر اللج أأة الثالثأأة )؛ 1-17 أعأأال (ل املأأادة 1068 )احلاشأأية
و وفضأال  عأ   لأك ف أ  اةأدير 2003 أيار/مأايو 13 سأاء املأؤرخ 57/228اخل ري احل ر( وقرار اة عية العامة 

حظأأأأة أن الأأأأدوائر االسأأأأتث ائية يف احملأأأأامم الك بوديأأأأة قأأأأد ُم ِحأأأأت اختصاصأأأأا  سشأأأأفن اةأأأأرائم املرتكبأأأأة ضأأأأد ساملال
دىل  1975 اإلنسأأأانية قبأأأ  دنشأأأاء  أأأ   الأأأدوائر سعقأأأود مأأأ  الأأأأ م ل الأأأيت مانأأأت قأأأد وقعأأأت يف الفأأأرتة مأأأ  عأأأأا 

 أث اء سيطرة اخل ري احل ر على السلطةو 1979 عا 
معاقبأأة  رمأأي واملع أأون "مسأأفلة  1967 مأأانون ااول/ديسأأ رب  18 املأأؤرخ (22-)د2338قأأرار اة عيأأة العامأأة  (1124)

 (25-)د2712"؛ وانظأأأر أيضأأأا  قأأأرار اة عيأأأة العامأأأة احلأأأرب وااشأأأخاص الأأأ ي  ارتكبأأأوا جأأأرائم ضأأأد اإلنسأأأانية
مأأأأأأأأانون   18 املأأأأأأأأؤرخ (26-)د2840؛ وقأأأأأأأأرار اة عيأأأأأأأأة العامأأأأأأأأة 1970 مأأأأأأأأانون ااول/ديسأأأأأأأأ رب  15 املأأأأأأأأؤرخ

 و1971 ااول/ديس رب
-Convention on the Non ل املأأادة الراسعأأة )اتفاقيأأة عأأد  تقأأاد  جأأرائم احلأأرب واةأأرائم املرتكبأأة ضأأد اإلنسأأانية (1125)

Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes Against Humanity, art. IVو) 

http://undocs.org/ar/A/CONF.183/13
http://undocs.org/ar/A/CONF.183/C.1/SR.2
http://undocs.org/Ar/A/57/806
http://undocs.org/Ar/57/228
http://undocs.org/Ar/2338%20(XXII)
http://undocs.org/Ar/2712%20(XXV)
http://undocs.org/Ar/2840%20(XXVI)
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يوجأأأد يف الوقأأأت  و ويبأأأدو أنأأأ  ال(1126)اللغأأأةوجأأأرائم احلأأأربل الأأأيت تسأأأتخد  دىل حأأأد مبأأأري نفأأأس 
مقاضاة اة أاة سعأد  حيظر أيضا  ائم املرتكبة ضد اإلنسانية احلاضر أي دولة لديها قانون سشفن اةر 
و سأأأأ  توجأأأأد سأأأااحرى دول عديأأأأدة سأأأأّ ت سشأأأأك  حمأأأأدد انصأأأرا  فأأأأرتة مأأأأ  الأأأأ م  علأأأى ارتكاهبأأأأا

 تشريعات م ا ضة هل ا التقييدو
ومثأأأري مأأأ  املعا أأأدات الأأأيت تت أأأاول اةأأأرائم الأأأواردة يف القأأأانون الأأأوطر مأأأ  غأأأري فئأأأة اةأأأرائم  (31)

و لسأأريان قأأانون التقأأاد  علأأى اةأأرائم املتصأألة سالتعأأ يبحتتأأو علأأى حظأأر  ة ضأأد اإلنسأأانية ملاملرتكبأأ
ي بغأي أن تسأق  سأفي قأانون  أن  أ   اةأرائم القأد  مأرت ة أة م ا ضأة التعأ يب  ومع  لأكل فأجن

العهأأأد الأأأدويل اخلأأأاص سأأأاحلقوق  يت أأأاول ال فبي  أأأاوساملثأأأ ل و (1127)طاسعهأأأا اخلطأأأري نظأأأرا  دىلتقأأأاد ل 
مباشأأرةل فأأجن اللج أأة املع يأأة حبقأأوق اإلنسأأان قأأد دعأأت سصأأورة  أأ   املسأأفلة  (1128)املدنيأأة والسياسأأية

و وعلأى العكأس مأ  (1129)حكأا  العهأدايتعلق ساالنتهامات اةسي ة  دىل دلغاء قوانني التقاد  في ا
تفأأأاء القسأأأري تت أأأاول فعأأأال  مسأأأفلة  لأأكل فأأأجن االتفاقيأأأة الدوليأأأة حل ايأأأة مجيأأأع ااشأأخاص مأأأ  االخ

مأأ  دولأأة طأر  تطبأأق نظأأا  تقأاد  سصأأدد االختفأأاء تأأ ص علأأى أن علأى " سأريان قأأانون التقأاد ل د 
طويلأأة اامأأد  تتخأأ [ التأأداسري الالومأأة حبيأأث تكأأون فأأرتة تقأأاد  الأأدعاوى اة ائيأأة: )أ(أن القسأأري ]

املقصأود لتحضأريية لالتفاقيأة دىل أن و وتشأري ااع أال ا(1130)ووو" ومت اسبة مع جسامة     اةرميأة
تسأأق   الأأيت ي بغأأي أال - الأأيت قأأد تشأأك  جرميأأة ضأأد اإلنسأأانية اةأأرائمهبأأ ا احلكأأم  أأو الت ييأأ  سأأني 

 و(1131)امل صوص عليها يف االتفاقية اةرائموسائر  -سفي فرتة تقاد  

__________ 

 European) 1 ل املأأأأأادةاالتفاقيأأأأة ااوروسيأأأأة املتعلقأأأأة سعأأأأأد  تقأأأأاد  اةأأأأرائم املرتكبأأأأة ضأأأأأد اإلنسأأأأانية وجأأأأرائم احلأأأأرب (1126)
Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitation to Crimes against Humanity and War 

Crimes (Strasbourg, 25 January 1974), Council of Europe, European Treaty Series, No. 82, art. 1و) 
الوثأأائق الرمسيأأة للج عيأأة العامأأةل الأأدورة الثانيأأة والسأأتونل انظأأر علأأى سأأبي  املثأأال تقريأأر ة أأة م ا ضأأة التعأأ يبل  (1127)

مأة مأ  الأدول ااطأرا  مبوجأب املأادةA/62/44) 44 امللحأق رقأم  19 (ل الفصأ  الثالأثل ال ظأر يف التقأارير املقدَّ
 (و19)40 م  االتفاقيةل ديطاليال الفقرة

(ل اامأأم املتحأأدة 1966 /ديسأأ ربمأأانون ااول  16 )نيويأأوركل العهأد الأأدويل اخلأأاص سأأاحلقوق املدنيأأة والسياسأأية (1128)
( International Covenant for Civil and Political Rights (New York, 16 December 1966), United 

Nations, Treaty Series, vol. 999, No. 14668, p. 171و) 
الوثأأأائق الرمسيأأأة للج عيأأأة العامأأأةل الأأأدورة الثالثأأأة انظأأأر علأأأى سأأأبي  املثأأأال تقريأأأر اللج أأأة املع يأأأة حبقأأأوق اإلنسأأأانل  (1129)

مأأأأة مأأأأ  الأأأأدول A/63/40) 40 والسأأأأتونل امللحأأأأق رقأأأأم (ل اجمللأأأأد ااولل الفصأأأأ  الراسأأأأعل ال ظأأأأر يف التقأأأأارير املقدَّ
يرتتأأب عليأأأ  اعت أأأاد  حأأأاالت البلأأدان ع أأأد غيأأأاب تقأأارير ع هأأأا ممأأأا مأأ  العهأأأد ويف 40 ااطأأرا  مبوجأأأب املأأأادة
 (و7(ل الفقرة )79 ل س  ا )الفرع أل ل الفقرةمالحظات ختامية عل ية

  و وعلأأى العكأأس مأأ8 )أ( مأأ  املأأادة1 ل الفقأأرةاالتفاقيأأة الدوليأأة حل ايأأة مجيأأع ااشأأخاص مأأ  االختفأأاء القسأأري (1130)
ي طبأأق  علأى أن التقأأاد  ال االختفأاء القسأأري ل شأأخاص املتعلقأة حبأأاالتاتفاقيأة البلأأدان اامريكيأأة  لأكل تأأ ص 

 واالختفاء القسريحاالت على احملام ات والعقوسات اة ائية ة يع املسؤولني ع  
مأ   ا  ملأ   قانونأ معيأاريتقريأر الفريأق العامأ  سأني الأدورات املفتأوح العضأوية املكلأ  مبه أة صأياغة مشأروع صأك  (1131)

أعأأأأال (ل  1117 )انظأأأأر احلاشأأأأية (E/CN.4/2004/59أجأأأأ  محايأأأأة مجيأأأأع ااشأأأأخاص مأأأأ  االختفأأأأاء القسأأأأري )
 و  56و 46-43 الفقرات

http://undocs.org/Ar/A/62/44
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 العقوسات املالئ ة  
دولأأة التأأداسري الالومأأة لضأأ ان علأأى أن تتخأأ  مأأ   5 مأأ  مشأأروع املأأادة 6 وتأأ ص الفقأأرة (32)

املعاقبة على اةرائم املشار دليهأا يف مشأروع املأادة  أ ا سعقوسأات مالئ أة يف قانوهنأا اة أائي تفخأ  
 يف االعتبار طاسعها اةسيمو

سشأأأأفن اةأأأأرائم املخلأأأأة سسأأأألم  1996 ّصأأأأت اللج أأأأةل يف مشأأأأروع مأأأأدونتها لعأأأأا وقأأأأد ن (33)
عأأأ  جرميأأأة خملأأأة سسأأألم  مسأأأؤوال   يكأأأونمأأأ  فأأأرد  لعقأأأابيتعأأأّرض ل"اإلنسأأأانية وأم هأأأال علأأأى أن 

و وقأأأد جأأأاء يف (1132)"مأأأع طبيعأأأة اةرميأأأة وخطورهتأأأا ويكأأأون العقأأأاب مت اسأأأبا  و اإلنسأأأانية وأم هأأأا
وُيسأتدلُّ علأى ووو    جرمية ع  جرمية أخأرىطبيعة اةرمية  ي اليت متيّ "يوّضح أّن  ما أيضا   التعليق

فيهأأأأأا ومأأأأأ  املشأأأأأاعر الأأأأأيت محلأأأأأت مرتكبهأأأأأا علأأأأأى خطأأأأأورة اةرميأأأأأة مأأأأأ  الظأأأأأرو  الأأأأأيت ترتكأأأأأب 
م  ال احية القانونيةل فجّن الوسيلة  فجنّ  ودن مان الفع  اإلجرامي واحدا  "ل و و ك ا(1133)"اقرتافها

وي بغي أن تسرتشد احملك ة  ولتباي  درجات اخلطورة والقسوة وااساليب املستخدمة  تل ل تبعا  
 و(1134)"ج يع     العوام  يف توقيع العقوسة

الدوليأأة خمتصأأة سأأال ظر يف اةأأرائم ضأأد اإلنسأأانيةل القضأأائية اهليئأأة  ود ا مانأت احملك أأة أو (34)
أن تكأون م اسأبة و لأك سأأال ظر دىل  يُتوقَّأأع   اةأأرائم قأد تتفأاوتل ولكأ  املقأرَّرة هلأفأجّن العقوسأات 
سقة يأأ ّص علأأى أن الدوليأأة ليوغوسأأالفيا السأأااة ائيأأة فال ظأأا  ااساسأأي لل حك أأة و خطأأورة اةُأأر 

ترجأأع  لحتديأأد مأأدة السأأج  و وع أأدعلأأى السأأج  الأأدائرة االستدائيأأةتقتصأأر العقوسأأة الأأيت تفرضأأها "
    الدائرة دىل امل ارسة العامة املتعلقة سفحكا  السأج  الأيت مانأت سأارية يف حمأامم يوغوسأالفيا 

ع أد  غوسالفيا الساسقةلالدولية ليو اة ائية   لكل يتعني على احملك ة وفضال  ع  و(1135)"الساسقة
للفأأأأرد أن تراعأأأأي عوامأأأأ  مثأأأأ  جسأأأأامة اةُأأأأر  والظأأأأرو  الشخصأأأأية " فأأأأرض أحكأأأأا  سالعقوسأأأأاتل

و ويستخد  ال ظا  ااساسي لل حك ة اة ائية الدولية لرواندا لغأة مماثلأةل في أا عأدا (1136)املدان"
ا  السج  اليت تصدر ا يتعلق سفحك في ا بع ع وما   و متَّ  دىل ماأن احملك ة ي بغي أن ترجع دىل "

تثري القلأق اإلدانات على أخطر اةرائم اليت حالة و  ا قد يُفضيل حىت يف و (1137)"حمامم رواندا
مأأ  نظأأا  رومأأا ااساسأأي  77 وتسأأ ح املأأادةالقضأأائيةو  ل دىل طائفأأة واسأأعة مأأ  ااحكأأا الأأدويل

تأ ص أحكامهأا علأى املعاقبأة سالسأج   هبأ ا ال أوع مأ  املرونأةل د  لل حك ة اة ائية الدوليأة أيضأا  
تكأأون  أأ   العقوسأأة مأأربرة سأأاخلطورة البالغأأة  "ع أأدماسالسأأج  املؤسأأد  ل أوعامأأا   30 تصأأ  دىلملأأدة 

__________ 

 و3 )اة ء الثاين(ل الفص  الثاينل الفرع دالل املادة ل اجمللد الثاين1996 حولية ووو (1132)
 و3 ( م  التعليق على املادة3ل الفقرة )املرجع نفس  (1133)
 واملرجع نفس  (1134)
مأأ   1 أعأأال (ل الفقأأرة 1062 ال ظأأا  ااساسأأي لل حك أأة اة ائيأأة الدوليأأة ليوغوسأأالفيا السأأاسقة )انظأأر احلاشأأية (1135)

 و24 املادة
 و24 م  املادة 2 ل الفقرةاملرجع نفس  (1136)
 و23 م  املادة 1 أعال (ل الفقرة 1063 ال ظا  ااساسي لل حك ة اة ائية الدولية لرواندا )انظر احلاشية (1137)

http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/documentation/english/reports/a_51_10.pdf&lang=EFSXP
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وميكأأأ  العثأأأور علأأأى نصأأأوص مماثلأأأة هلأأأ   و (1138)"للجرميأأأة وسأأأالظرو  اخلاصأأأة للشأأأخص املأأأدان
ل (1140)لب أأانلل واحملك أة اخلاصأة (1139)اخلاصأة لسأرياليونالصأيغة يف الصأكوك امل ّظ أة لل حك أة 

ل والأأأدوائر االسأأأتث ائية يف احملأأأامم (1141)سأأأاةرائم اخلطأأأرية يف تي أأأور الشأأأرقية واهليئأأأة اخلاصأأأة املع يأأأة
ل والأأأأدوائر اافريقيأأأأة االسأأأأتث ائية ضأأأأ   (1143)ل واحملك أأأأة اة ائيأأأأة العراقيأأأأة العليأأأأا(1142)الك بوديأأأأة

وساملثأأأ ل د ا مانأأأت الواليأأأة القضأأأائية الوط يأأأة جتأأأرَّ  اةأأأرائم ضأأأد  و(1144)ال ظأأا  القضأأأائي السأأأ غايل
مت اسأأبة مأأع أن تكأأون  يُتوقَّأأع   اةأأرائم قأأد تتفأأاوتل ولكأأ  هلأأ املقأأرَّرةاإلنسأأانيةل فأأجّن العقوسأأات 

 اةرميةوخطورة 
مأأا  نأأب )أو مُتلأأي علأأى الأأدول ااطأأرا  مأأا اةأأرائم التت أأاول املعا أأدات الدوليأأة الأأيت و  (35)
ممارسأة سألطتها التقديريأة يف حتديأد  س   أي تأرتك هلأا سأااحرىنب( أن تفرض  م  عقوساتل  ال

وتدعو اتفاقية م ع جرمية اإلسادة اة اعية و (1145)اةاين واةرمية سشك  حمددلظرو  تبعا  العقوسة 
عقوسأأأات ج ائيأأة ناجعأأأة ت أأأ ل مبأأأرتكح "دىل  أأأّرد فأأأرض  ل1949 ل لعأأا اة اعيأأة واملعاقبأأأة عليهأأأا

 1949 و وتأأ ص أيضأأا  اتفاقيأأة عأأا (1146)"أي مأأ  اافعأأال ااخأأرى املأأ مورة اة اعيأأة أواإلسأأادة 
دهنأأا تطلأأب  وتأأرتك لفأأرادى الأأدول السأألطة التقديريأأة لتحديأأد العقوسأأة امل اسأأبةل د  علأأى معيأأار عأأا 
لأأأ   لفأأأرض تتعهأأأد ااطأأأرا  السأأأامية املتعاقأأأدة سأأأفن تّتخأأأ  أّي دجأأأراء تشأأأريعي يَ م هأأأا فقأأأ  أن "
وعأادة   (1147)"املخالفات اةسي ة هل   االتفاقية]أي خمالفة م [  ووو ئية فّعالة علىعقوسات ج ا

__________ 

 و77 أعال (ل املادة 1054 نظا  روما ااساسيل )انظر احلاشية (1138)
 و19 أعال (ل املادة 1065 ال ظا  ااساسي لل حك ة اخلاصة لسرياليون )انظر احلاشية (1139)
 و24 أعال (ل املادة 1093 ال ظا  ااساسي لل حك ة اخلاصة للب ان )انظر احلاشية (1140)
 و10 أعال (ل املادة 1066 شرقية )انظر احلاشيةال ظا  ااساسي حملك ة تي ور ال (1141)
 و39 أعال (ل املادة 1067 االتفاق املتعلق سالدوائر االستث ائية يف احملامم الك بودية )انظر احلاشية (1142)
 و24 أعال (ل املادة 1068 ال ظا  ااساسي لل حك ة اة ائية العراقية العليا )انظر احلاشية (1143)
 و24 أعال (ل املادة 1069 للدوائر اافريقية االستث ائية )انظر احلاشيةال ظا  ااساسي  (1144)
 تقريأأر الفريأأق العامأأ  سأأني الأأدورات املفتأأوح العضأأوية املعأأر سوضأأع مشأأروع صأأك معيأأاري ملأأ   قانونأأا   انظأأر مأأثال   (1145)

يلأي:  )الأيت جأاء فيأ  مأا 58 (ل الفقأرةE/CN.4/2004/59الوثيقأة حل اية مجيع ااشخاص م  االختفاء القسري )
تقريأر اللج أأة املخصصأأة  وانظأر أيضأأا  ؛ (الأأ صيف  أأ ا  "رحبأت وفأأود عديأدة هبأأامش التصأأر  املتأاح أمأأا  الأدول"

ونل امللحأأأق الوثأأأائق الرمسيأأة للج عيأأأة العامأأة الأأأدورة الثانيأأة والثالثأأألصأأياغة اتفاقيأأأة دوليأأة مل ا ضأأأة أخأأ  الر أأأائ ل 
اةلسأة الثالثأة  املرفأق ااول )احملاضأر املأوج ة للجلسأات ااوىل دىل التاسأعة عشأرة للج أة(ل (لA/32/39) 39 رقم

مماثلأأأة أدىل هبأأأا ممثأأأ  الواليأأأات املتحأأأدة اامريكيأأأة(؛ )تعليقأأأات  4 الفقأأأرة (ل1977 آب/أغسأأأطس 15) عشأأأرة
أعأأأأأال (ل  1100 املتعلأأأأأق سأأأأأاإلفالت مأأأأأ  العقأأأأأاب )انظأأأأأر احلاشأأأأأية 2005/81 ر ة أأأأأة حقأأأأأوق اإلنسأأأأأانوقأأأأأرا
)"هتيأأأأب ج يأأأأع الأأأأدول أن ووو تكفأأأأ  أن تكأأأأون العقوسأأأأات مالئ أأأأة ومت اسأأأأبة مأأأأع خطأأأأورة اةرميأأأأة  15 الفقأأأأرة

 املرتكبة"(و
 اخلامسةول املادة اتفاقية م ع جرمية اإلسادة اة اعية واملعاقبة عليهاانظر  (1146)
؛ 129 ؛ واتفاقيأأأة ج يأأأ  الثالثأأأةل املأأأادة50 ؛ واتفاقيأأأة ج يأأأ  الثانيأأأةل املأأأادة49 اتفاقيأأأة ج يأأأ  ااوىلل املأأأادة (1147)

علأأأأى  2016 ؛ وانظأأأأر تعليأأأأق اللج أأأأة الدوليأأأأة للصأأأأليب اامحأأأأر يف عأأأأا 146 واتفاقيأأأأة ج يأأأأ  الراسعأأأأةل املأأأأادة
 و2846-2838 أعال (ل الفقرات 1060 )انظر احلاشية 49 املادة
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تشري املعا دات ااحدث عهدا  اليت تت اول اةأرائم يف الأ ظم القانونيأة املختلفأة دىل أن العقوسأة  ما
قأأأأد اقرتحأأأأت يف البدايأأأأة مصأأأأطلح  ة أأأأة القأأأأانون الأأأأدويلورغأأأأم أّن ي بغأأأأي أن تكأأأأون "م اسأأأأبة"و 

لكأي ُيسأتخد  يف مشأروع املأواد املتعلقأة سأاملوظفني الدسلوماسأيني وااشأخاص  "سات شأديدةعقو "
 و ال ي اعت دت  الأدول يف اتفاقيأة  "عقوسات م اسبة"املت تعني ساحل ايةل فجّن مصطلح اآلخري  

م أأع اةأأأرائم املرتكبأأأة ضأأأد ااشأأخاص املت تعأأأني حب ايأأأة دوليأأأةل مبأأ  فأأأيهم املوظفأأأون الدسلوماسأأأيونل 
الالحقأةو ملعا أدات احت ت  ا وقد شك   لك املصطلح  و جا  و (1148)1973 ل لعا واملعاقبة عليها

 مصأأأحوسا   1973 يف اتفاقيأأأةالأأأوارد  "سالعقوسأأأات امل اسأأأبة"احلكأأأم املتعلأأأق  مأأأانالوقأأأت نفسأأأ ل   ويف
وقد عّلقأت اللج أة سأالقول دّن يف احلسبانو  للجرمية "الطبيعة اخلطرة" أخ عبارة تتض   الدعوة دىل س

اهلامأأة  العامليأة"املصأاح " يف احلسأبان العقوسأةُ  تفخأ ضأرورة أن علأى تفميأد ال أ   اإلشأارة يُقصأد هبأا 
القاضأي  - أ ا الأ ْهج  فأجن ل1973 م أ  سأ ةو و (1149) أ   اةرميأة ت طوي عليهأا املعاقبأة علأىاليت 
يف احلسأبان سأتوجبة لعقوسأات م اسأبة تفخأ  تعترب م  دولة م  الدول ااطرا   أ   اةأرائم م"سفن 

م ا ضأأأأأأأة  مأأأأأأأ  سي هأأأأأأأا اتفاقيأأأأأأأة عديأأأأأأأدةيف صأأأأأأأياغة معا أأأأأأأدات  قأأأأأأأد اعُت أأأأأأأد -طاسعهأأأأأأأا اخلطأأأأأأأري" 
اخلطأأأورة "وعأأأرّبت سعأأأض املعا أأأدات عأأأ  مسأأأفلة اخلطأأأورة مبصأأأطلحات مأأأ  قبيأأأ  و (1150)التعأأأ يب
 و(1151)هل   اةرائم "اخلطورة البالغة"ل و"الطاسع اخلطري"و ل"الشديدة

 شخاص االعتباريوناا  
املسؤولية اة ائية لل جرمني ال ي   م  5 م  مشروع املادة 6 دىل 1 م  تت اول الفقرات (36)

يتسأق مأع الأ هج املتبأع يف  أشخاص طبيعيونل رغم أن مصطلح "طبيعي" غري مستخد ل و و مأا
اص مسأأأأأؤولية "ااشأأأأأخ 7 املعا أأأأأدات املتعلقأأأأأة سأأأأأاةرائمو وعلأأأأأى عكأأأأأس  لأأأأأكل تت أأأأأاول الفقأأأأأرة

 و5 االعتباريني" يف اةرائم املشار دليها يف مشروع املادة
أصأأأأأأأبحت املسأأأأأأأؤولية اة ائيأأأأأأأة ل شأأأأأأأخاص االعتبأأأأأأأاريني مسأأأأأأأة مأأأأأأأ  مسأأأأأأأات القأأأأأأأوانني و  (37)

تأأأ ال غأأأري معروفأأأة يف العديأأأد مأأأ   للعديأأأد مأأأ  الأأأدول يف السأأأ وات ااخأأأريةل ولك هأأأا ال الوط يأأأة
__________ 

ل اتفاقيأأة م أأع اةأأرائم املرتكبأأة ضأأد ااشأأخاص املت تعأأني حب ايأأة دوليأأةل مبأأ  فأأيهم املوظفأأون الدسلوماسأأيونانظأأر  (1148)
  مأأأ  دولأأأة مأأأ  الأأأدول ااطأأأرا   أأأ   اةأأأرائم سفأأأرض عقوسأأأات جتأأأرّ )" 2 مأأأ  املأأأادة 2 ل الفقأأأرةواملعاقبأأأة عليهأأأا

 ووو"(و م اسبة
املتعلقأة مب أع  املأوادمشاريع ل الفص  الثالثل الفرع ساء )A/8710/Rev.1ل الوثيقة ل اجمللد الثاين1972 حولية ووو (1149)

ل واملعاقبأأأة عليهأأأا لاةأأأرائم املرتكبأأأة ضأأأد املأأأوظفني الدسلوماسأأأيني وغأأأري م مأأأ  ااشأأأخاص املت تعأأأني حب ايأأأة دوليأأأة
 و2 م  مشروع املادة 2 ( م  التعليق على الفقرة12الفقرة )

ل اافأأراد املأأرتبطني هبأأااتفاقيأأة سأأالمة مأأوظفي اامأأم املتحأأدة و ؛ انظأأر أيضأأا : 4 اتفاقيأأة م ا ضأأة التعأأ يبل املأأادة (1150)
واتفاقيأة م ظ أة الوحأدة اافريقيأة )ب(؛ 4 املأادة للق أع متويأ  اإلر أابواالتفاقيأة الدوليأة ؛ 9 م  املأادة 2 الفقرة

 )أ(و2 ل املادةمل ع اإلر اب ومكافحت 
؛ 7 مأ  املأادة 1 ل الفقأرةاالتفاقية الدولية حل اية مجيع ااشخاص مأ  االختفأاء القسأريانظر على سبي  املثال:  (1151)

واتفاقيأأأة البلأأأدان اامريكيأأأة املتعلقأأأة حبأأأاالت ؛ 6 ل املأأأادةواتفاقيأأأة البلأأأدان اامريكيأأأة مل أأأع التعأأأ يب واملعاقبأأأة عليأأأ 
 ل املادة الثالثةواالختفاء القسري ل شخاص

http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/documentation/english/reports/a_8710.pdf&lang=EFS
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يتعلق  املفهو ل توجد أحيانا      املسؤولية في االدول اليت يعر  فيها  و ويف(1152)ااخرى الدول
و وسطبيعأأة احلأأالل يرتكأأب اافعأأال الأأيت ميكأأ  أن تأأؤدي دىل  أأ   املسأأؤولية (1153)سأأاةرائم الدوليأأة

مأأ  خأأالل مرمأأ  آخأأر  مأأوظفني أو مأأديري  أو أشأأخاص طبيعيأأون يتصأأرفون سصأأفتهم مسأأؤولني أو
سأأؤولية ع ومأأا ل يف الأأدول الأأيت يوجأأد فيهأأا ومالأأة أخأأرى للشأأخص االعتبأأاريو وتُفأأَرض  أأ   امل أو

 لصاحل و املفهو ل ع دما يرتكب اةر  املعر شخص طبيعي ساسم شخص اعتباري أو
 احملأأامم يف اآلن حأأىت مبأأري سشأأك  االعتبأأاريني ل شأأخاص اة ائيأأة املسأأؤولية تظهأأر ومل (38)
ل 10و 9 ساسأأأيل يف املأأأادتنيو فقأأأد أ ن نظأأأا  نأأأورمربغ ااالدوليأأأة اة ائيأأأة القضأأأائية اهليئأأأات أو

م ظ ة على أهنا م ظ ة دجرامية أث أاء حمام أة  لل حك ة العسكرية الدولية أن تعل  أي مجاعة أو
سياق دجأراءات  قد يؤدي دىل حمام ة أفراد آخري  لعضويتهم يف امل ظ ةو ويف ل ممام  اافرادفرد 

شرا  احللفأاءل ُأشأري دىل عأدد مأ  جمللس د 10 احملك ة واإلجراءات الالحقة مبوجب القانون رقم
يكأأ  لأأدى  و ومل(1154)يُعاقأأب سأأوى ااشأأخاص الطبيعيأأني حُيأأامم ومل  أأ   امل ظ أأاتل ولكأأ  مل

اة ائيأأأة  الواليأأة القضأأائيةالدوليأأة ليوغوسأأأالفيا السأأاسقة واحملك أأة الدوليأأة لروانأأأدا  اة ائيأأة احملك أأة
احملك أأأة اخلاصأأة لسأأرياليون واهليئأأأات علأأى ااشأأخاص االعتبأأارينيل و أأأ ا  أأو احلأأال سال سأأبة دىل 

اخلاصأأأة املع يأأأة سأأأاةرائم اخلطأأأرية يف تي أأأور الشأأأرقيةل والأأأدوائر االسأأأتث ائية يف احملأأأامم الك بوديأأأةل 
واحملك أأة اة ائيأأة العراقيأأة العليأأال والأأدوائر اافريقيأأة االسأأتث ائية ضأأ   نظأأا  احملأأامم يف السأأ غالو 

يتعلأأأأق  "  أأأأاك اخأأأأتال  ع يأأأأق يف اآلراء في أأأأا نْ أ ااساسأأأأي رومأأأأا نظأأأأا  صأأأأاغوا مأأأأ  والحأأأأ 
ل وعلأأأى (1155)ساستصأأواب ددراج املسأأؤولية اة ائيأأة ل شأأخاص االعتبأأاريني يف ال ظأأا  ااساسأأي"

يتضأأ   ال ظأأا  ااساسأأي يف  الأأرغم مأأ  تقأأدمي اقرتاحأأات إلدراج حكأأم سشأأفن  أأ   املسأأؤوليةل مل
 هناية املطا  حك ا  م    ا القبي و

ؤولية ااشأأخاص االعتبأأاريني أيضأأا  يف مثأأري مأأ  املعا أأدات املتعلقأأة سأأاةرائم مل تُأأدرج مسأأ (39)
مل أأأع جرميأأأة اإلسأأأادة اة اعيأأأة واملعاقبأأأة  1948 يف  لأأأك: اتفاقيأأأة عأأأا  علأأأى الصأأأعيد الأأأوطرل مبأأأا

__________ 

لقضأأية رقأأأم لو ومرمأأي حم أأد حتسأأأني اخليأأاطل ا  و شأأرمة نيأأأو يت يفل شول احملك أأة اخلاصأأأة سلب أأانل مأأثال  انظأأرل  (1152)
STL-14-05/PT/AP/AR126.1 سشأفن اسأتئ ا   2014 تشري  ااول/أمتوسر 2 القرار املؤرخل  يئة االستئ ا ل

"قأأأأرار  س)يشأأأأار دليأأأأ  في أأأأا يلأأأأي  58 ل الصأأأأفحةمتهيأأأأدي يتعلأأأأق سالصأأأأالحية الشخصأأأأية يف دجأأأأراءات االحتقأأأأار
اة ائية للشأرمات والعقوسأات املرتبطأة هبأا  تلأ   استئ ا  احملك ة اخلاصة سلب ان"( )"امل ارسة املتعلقة ساملسؤولية

 ساختال  اانظ ة الوط ية"(و
 ,Ecuador Código Orgánico Integral Penal, Registro Oficial, Suplemento, Año 1, N° 180  مأثال :انظأر  (1153)

10 February 2014, art. 90سأانية علأى أنأ  عقوسأة شأخص اعتبأاري )يأ ص يف مأادة تت أاول اةأرائم ضأد اإلن و
 "ع دما يرتكب شخص اعتباري أي م  اةرائم امل صوص عليها يف املادةل يعاقب حبل "(و

 United States v. Krauch and others, in Trials of War Criminals before the Nuernberg: مأثال  انظأر  (1154)

Military Tribunals (The I.G. Farben Case), vols. VII-VIII (Washington D.C., Nürnberg Military 

Tribunals, 1952)و 
 15 ل رومأالملأؤمتر اامأم املتحأدة الدسلوماسأي لل فوضأني املعأر سجنشأاء حمك أة ج ائيأة دوليأةالوثائق الرمسيأة انظر  (1155)

ل A/CONF.183/2(ل الوثيقأأأأأأأأة A/CONF.183/13ل اجمللأأأأأأأأد الثالأأأأأأأأث )1998 متوو/يوليأأأأأأأأ  17 -ح يران/يونيأأأأأأأأ  
 و71 ل احلاشية6 ل الفقرة23 املادة

https://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/NT_war-criminals_Vol-VII.pdf
https://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/NT_war-criminals_Vol-VIII.pdf
http://legal.un.org/icc/rome/proceedings/E/Rome%20Proceedings_v3_e.pdf
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سأتيالء غأري املشأروع علأى سشأفن اال 1970 ؛ واتفاقية عا 1949 عليها؛ واتفاقيات ج ي  لعا 
مل أع اةأرائم املرتكبأة ضأد ااشأخاص املت تعأني حب ايأة دوليأة مبأ   1973 ة عأا الطأائرات؛ واتفاقيأ

؛ واتفاقيأأة 1984 فأأيهم املوظفأأون الدسلوماسأأيون واملعاقبأأة عليهأأا؛ واتفاقيأأة م ا ضأأة التعأأ يب لعأأا 
الدولية حل اية مجيع  2006 اتفاقية عا و الدولية لق ع اهلج ات اإلر اسية سالق اس ؛  1997 عا 

سأوى املسأؤولية  1996 لعأا  يت اول مشروع مدونة اةأرائم م  االختفاء القسريو وملااشخاص 
 و(1156)اة ائية "لفرد"

املعأأأأأدِّل لل ظأأأأأا   2014 مأأأأأ  جانأأأأأب آخأأأأأرل يعطأأأأأي سروتومأأأأأول االحتأأأأأاد اافريقأأأأأي لعأأأأأا  (40)
الواليأأأأة ااساسأأأأي لل حك أأأأة اافريقيأأأأة للعدالأأأأة وحقأأأأوق اإلنسأأأأانل رغأأأأم أنأأأأ  لأأأأيس سأأأأاريا  سعأأأأدل 

لل حك أأأة اافريقيأأأة املعأأأاد تشأأأكيلها علأأأى ااشأأأخاص االعتبأأأاريني في أأأا  أأأص اةأأأرائم  ئيةالقضأأأا
و وعلأأى الأأرغم مأأ  أن ال ظأأا  ااساسأأي لل حك أأة (1157)فيهأأا اةأأرائم ضأأد اإلنسأأانية الدوليأأةل مبأأا

اة ائيأأأأة علأأأأى ااشأأأأخاص االعتبأأأأاريني  الواليأأأأة القضأأأأائيةيأأأأ ص صأأأأراحة علأأأأى  اخلاصأأأأة سلب أأأأان ال
دىل  2014 رائم ضأد اإلنسأانية(ل فقأد خلصأت  يئأة اسأتئ ا  احملك أة يف عأا )وم لك على اة
 و(1158)شخص اعتباري سته ة د انة احملك ة حملام ة الوالية القضائيةأن احملك ة لديها 

عأأأأالوة علأأأأى  لأأأأكل   أأأأاك العديأأأأد مأأأأ  املعا أأأأدات الأأأأيت تت أأأأاول مسأأأأؤولية ااشأأأأخاص  (41)
الدوليأأة سشأأفن ق أأع جرميأأة الفصأأ   1973 اتفاقيأأة عأأا االعتبأأاريني عأأ  اةأأرائم اة ائيأأةل خاصأأة: 

سشأأأفن الأأأتحكم يف نقأأأ  ال فايأأأات  1989 ؛ واتفاقيأأأة سأأأاول لعأأأا (1159)الع صأأأري واملعاقبأأأة عليهأأأا
الدوليأأأأأأأة لق أأأأأأأع متويأأأأأأأ   1999 ؛ واتفاقيأأأأأأأة عأأأأأأأا (1160)اخلطأأأأأأأرة والأأأأأأأتخلص م هأأأأأأأا عأأأأأأأرب احلأأأأأأأدود

__________ 

 و23 ل اجمللد الثاين )الباب الثاين(ل الفص  الثاينل اة ء دالل الصفحة1996 وووحولية  (1156)
 Protocol on Amendments to the Protocol on the Statute of the African Court of Justice and انظأر (1157)

Human Rights, 27 June 2014, art. 46Cو 
أعأأأأال (و يف هنايأأأأة املطأأأأا ل رأت احملك أأأأة أن  1152 قأأأأرار اسأأأأتئ ا  احملك أأأأة اخلاصأأأأة سلب أأأأان )انظأأأأر احلاشأأأأية (1158)

لو   و ولو/شأأأأرمة نيأأأأو يت يفل شو   اةديأأأأد شويكأأأأ  مأأأأ نبا و انظأأأأر  الشأأأأخص االعتبأأأأاريل اةديأأأأد يت يفل مل
 18 ل القأأأرار املأأأؤرخل د انأأأة القاضأأأيSTL-14-05/T/CJيف( ومرمأأأي حم أأأد حتسأأأني اخليأأأاطل القضأأأية رقأأأم  يت )دن

)ُيشأأار دليأأ  في أأا يلأي ستسأأ ية "قأأرار احملك أأة اخلاصأأة  55 ل احملك أأة اخلاصأأة سلب أأانل الفقأرة2015 أيلول/سأبت رب
لو )دن يت يف( ومرمأي حم أد حتسأني   و لو/شرمة نيو يت يفل شو  و يد شواةدسلب ان سشفن د انة القاضي"(؛ 

 و2016 آ ار/مارس 8 ل القرار املؤرخل  يئة االستئ ا STL-14-05/A/AP اخلياطل القضية رقم
تشأأأأأأأأأأري   30 نيويأأأأأأأأأأوركل) عليهأأأأأأأأأأا واملعاقبأأأأأأأأأأة الع صأأأأأأأأأأري الفصأأأأأأأأأأ  جرميأأأأأأأأأأة لق أأأأأأأأأأع الدوليأأأأأأأأأأة تفاقيأأأأأأأأأأةاال انظأأأأأأأأأأر (1159)

ل 243 ل الصأأأفحة14861 ل الأأأرقم1015 (ل   وعأأأة معا أأأدات اامأأأم املتحأأأدةل اجمللأأأد1973 الثأأأاين/نوف رب
وااشأخاص الأ ي  )"تعل  الدول ااطرا  يف     االتفاقية جترمي امل ظ أات واملؤسسأات  2 املادة ااوىلل الفقرة

 يرتكبون جرمية الفص  الع صري"(و
 22 )سأأأأأأأأاولل اتفاقيأأأأأأأأة سأأأأأأأأاول سشأأأأأأأأفن الأأأأأأأأتحكم يف نقأأأأأأأأ  ال فايأأأأأأأأات اخلطأأأأأأأأرة والأأأأأأأأتخلص م هأأأأأأأأا عأأأأأأأأرب احلأأأأأأأأدود (1160)

 14 ل الفقأأأأأرة2 ل املأأأأادة57 ل الصأأأأأفحة28911 ل الأأأأرقم1673 ل اجمللأأأأأداملرجأأأأأع نفسأأأأ (ل 1989 آ ار/مأأأأارس
)"تعتأأأرب  3 ل الفقأأأرة4 قأأأانوين( واملأأأادة "شأأأخص" أي شأأأخص طبيعأأأي أو يعأأأر ووو اقيأأأة:اغأأأراض  أأأ   االتف")

 سال فايات ااخرى فع  دجرامي"(و  ااطرا  أن االجتار غري املشروع سال فايات اخلطرة أو

http://www.stl-tsl.org/ar/public-redacted-version-of-judgment
http://www.stl-tsl.org/ar/the-appeals-panel-judgment-in-contempt-case-stl-14-05
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؛ (1162)ة امل ظ أة عأرب الوط يأةملكافحأة اةرميأ 2000 ؛ واتفاقية اامأم املتحأدة لعأا (1161)اإلر اب
امللحق ساتفاقية حقوق الطفأ  سشأفن سيأع ااطفأال واسأتغالل  2000 والربوتومول االختياري لعا 

سشأفن مكافحأة  2003 ؛ واتفاقيأة اامأم املتحأدة لعأا (1163)املواد اإلساحية ااطفال يف البغاء ويف
ل غري املشروعة املوجهة ضد امللحق سربوتومول ق ع ااع ا 2005 ؛ وسروتومول عا (1164)الفساد

مأأ  املعا أأدات املربمأأة يف  و  وعأأة؛ (1165)سأأالمة امل شأأآت الثاستأأة املوجأأودة علأأى اةأأر  القأأاري
و وتت أأأاول املسأأأفلة صأأأكوك دقلي يأأأة أخأأأرى مأأأ لكل معظ هأأأا يف سأأأياق (1166)دطأأأار  لأأأس أوروسأأأا

ارمأأة ديأأا     أأ   املعا أأدات مصأأطلح "الشأأخص االعتبأأاري"ل تتعأأرِّ  و وعأأادة مأأا ال(1167)الفسأأاد
 لل ظم القانونية الوط ية لكي تطبق أي تعري  ي طبق فيها اعتياديا و

__________ 

 ص االقرتاحات املقدمأة أث أاء املفاوضأات الأيت أدت دىل  وفي ا و5 املادةل االتفاقية الدولية لق ع متوي  اإلر اب (1161)
( A/C.6/54/L.2ل انظر "التداسري الرامية دىل القضاء على اإلر اب الدويل: تقرير الفريأق العامأ " )5 اعت اد املادة

 (و1999 تشري  ااول/أمتوسر 26)
 و  10 املادة لاتفاقية اامم املتحدة ملكافحة اةرمية امل ظ ة عرب الوط ية (1162)
املأأأأواد اإلساحيأأأأة  شأأأأفن سيأأأأع ااطفأأأأال واسأأأأتغالل ااطفأأأأال يف البغأأأأاء ويفس الطفأأأأ  حقأأأأوق التفاقيأأأأة االختيأأأأاري الربوتومأأأأول (1163)

 و227 ل الصفحة27531 ل الرقم2171 اامم املتحدةل اجمللد معا دات   وعة(ل 2000 أيار/مايو 25 )نيويوركل
 United :لالطأأأأالع علأأأأى املعلومأأأأات ااساسأأأأيةل انظأأأأرو و 26 املأأأأادةل اتفاقيأأأأة اامأأأأم املتحأأأأدة ملكافحأأأأة الفسأأأأاد (1164)

Nations Office on Drugs and Crime, Travaux Préparatories of the Negotiations for the 

Elaboration of the United Nations Convention against Corruption (United Nations publication, 

Sales No. E. 10.V.13), pp. 233-235 and Legislative Guide for the Implementation of the United 

Nations Convention against Corruption (2nd revised edition, 2012), pp. 107-113 و وسال سبة لالتفاقيأة
اتفاقيأأأة مكافحأأأة رشأأأوة املسأأأؤولني ا م ظ أأأة التعأأأاون والت  يأأأة يف امليأأأدان االقتصأأأاديل انظأأأر هتامل اثلأأأة الأأأيت اعت أأأد

 2 (ل املأأأأادة1997 تشأأأأري  الثأأأأاين/نوف رب 21 )سأأأأاريسل احلكأأأأوميني ااجانأأأأب يف املعأأأأامالت التجاريأأأأة الدوليأأأأة
تداسري وفقا  ملبادئ  القانونية لتحديد مسؤولية ااشأخاص االعتبأاريني عأ  رشأوة قد يل   م   يتخ  م  طر  ما")

-www.oecd.org/daf/antiاملأأأأأأأأأأوظفني الع أأأأأأأأأأوميني ااجانأأأأأأأأأأب"(ل متاحأأأأأأأأأأة علأأأأأأأأأأى املوقأأأأأأأأأأع الشأأأأأأأأأأبكي التأأأأأأأأأأايل: 

bribery/ConvCombatBribery_ENG.pdf (و2016 متوو/يولي  11 )  ال فا  دلي  يف 
ق أأع ااع أأال غأأري املشأأروعة ضأأد سأأالمة امل شأأآت الثاستأأة املوجأأودة علأأى  امللحأأق سربوتومأأول 2005 سروتومأأول عأأا  (1165)

 1988 )لالطأأأأأأالع علأأأأأأى اتفاقيأأأأأأة عأأأأأأا  5 (ل املأأأأأأادة2005 تشأأأأأأري  ااول/أمتأأأأأأوسر 14 اةأأأأأأر  القأأأأأأاري )ل أأأأأأدنل
 (و201 فحةل الص29004 ل الرقم1678 والربوتومول امللحق هبال انظر   وعة معا دات اامم املتحدةل اجمللد

 Council of Europe, Criminal Law Convention on Corruption (Strasbourg, 27 January مأثال :انظأر  (1166)

1999), United Nations, Treaty Series, vol. 2216, No. 39391, p. 225, art. 18, supplemented by the 

Additional Protocol (Strasbourg, 15 May 2003) (relating to bribery of arbitrators and jurors), ibid., 

vol. 2466, No. 39391, p. 168; European Convention on the Suppression of Terrorism (Strasbourg, 

27 January 1977), ibid., vol. 1137, No. 17828, p. 93, art. 10و 
 Inter-American Convention against Corruption, art. 8; Southern African  :انظأر علأى سأبي  املثأال (1167)

Development Community Protocol against Corruption (Blantyre, Malawi, 14 August 2001), 

available from www.sadc.int/files/7913/5292/8361/Protocol_Against_Corruption2001.pdf, art. 4, 

para. 2; African Union Convention on Preventing and Combating Corruption, art. 11, para. 1و 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N99/314/11/pdf/N9931411.pdf?OpenElement
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قأأررت اللج أأة ددراج حكأأم سشأأفن مسأأؤولية ااشأأخاص االعتبأأاريني عأأ  اةأأرائم املرتكبأأة  (42)
 جأأو   يف دطأأاردىل احت أأال مشأأارمة أشأأخاص اعتبأأاريني يف أفعأأال مرتكبأأة  نظأأرا  ضأأد اإلنسأأانيةل 
حظيأت  لغويأة ي موج  ضد سأكان مأدنينيو وسأ لكل رمأ ت علأى صأياغةم هج واسع ال طاق أو

سقبأأول واسأأع مأأ  جانأأب الأأدول يف سأأياق جأأرائم أخأأرى وتتضأأ   قأأدرا  مبأأريا  مأأ  املرونأأة يف ت فيأأ  
 الدول اللت امهاو

 2000 ساالست اد دىل الربوتومأول االختيأاري لعأا  5 املادةمشروع م   7 ةالفقر  ُوِضعت (43)
املأأأأواد  حقأأأأوق الطفأأأأ  سشأأأأفن سيأأأأع ااطفأأأأال واسأأأأتغالل ااطفأأأأال يف البغأأأأاء ويف امللحأأأأق ساتفاقيأأأأة

؛ ودخأأأ  الربوتومأأأول 2000 اإلساحيأأأةو واعت أأأدت اة عيأأأة العامأأأة الربوتومأأأول االختيأأأاري يف عأأأا 
دولأة  173 ل يضم الربوتومول االختيأاري2016 آب/أغسطس و ويف2002 حي  ال فا  يف عا 

مأأ   3 مأأ  املأأادة 1 تصأأدق عليأأ  سعأأدو وتلأأ   الفقأأرة ك هأأا ملطرفأأا ل ووقعتأأ  تسأأع دول أخأأرى ول
يشأأأ    قأأأانون العقوسأأأات الربوتومأأأول االختيأأأاري الأأأدول ااطأأأرا  سضأأأ ان أن قانوهنأأأا اة أأأائي أو

عأأرض طفأأ  اغأأراض البغأأاءو  أفعأأاال  معي أأةل مثأأ  سيأأع ااطفأأال اغأأراض االسأأتغالل اة سأأي أو
ال حأأأو التأأايل: "تقأأأو ل ع أأد االقتضأأأاءل مأأ  دولأأأة علأأى  3 مأأ  املأأأادة 4 يأأأفيت نأأص الفقأأأرة و كأأ ا

طأأر ل ر  أأا  سفحكأأا  قانوهنأأا الأأوطرل سا أأا  اإلجأأراءات الراميأأة دىل حتديأأد مسأأؤولية ااشأأخاص 
مأ   أ   املأادةو ور  أا  ساملبأادئ القانونيأة لتلأك الدولأة  1 االعتباريني ع  اةرائم احملأددة يف الفقأرة
 وددارية" مدنية أو عتباريني     ج ائية أوالطر  قد تكون مسؤولية ااشخاص اال

نفأأس الصأأياغةل ولكأأ  ُيسأأتعاض عأأ  عبأأارة  5 مأأ  مشأأروع املأأادة 7 ُتسأأتخد  يف الفقأأرة (44)
مأأ   أأ   املأأادة"  1 "الدولأأة الطأأر " سكل أأة "الدولأأة" وعأأ  عبأأارة "عأأ  اةأأرائم احملأأددة يف الفقأأرة

الت امأأا   7 و وعلأأى  أأ ا ال حأأول تفأأرض الفقأأرةسعبأأارة "اةأأرائم املشأأار دليهأأا يف مشأأروع املأأادة  أأ ا"
علأأأأى الدولأأأأة سأأأأفن "تتخأأأأ  تأأأأداسري"ل مبعأأأأا أن عليهأأأأا أن تسأأأأعى وراء  أأأأ   التأأأأداسري حبسأأأأ  نيأأأأةو 

الدولة قدرا  مبريا  م  املرونة يف وضع تلك التداسري وفقا  لقانوهنا  7 الوقت نفس ل تعطي الفقرة ويف
فق مع أحكا  قانوهنأا الأوطر" علأى أهنأا تعأر وفقأا  للسألطة ل ي بغي فهم عبارة "مبا يتالوطرو أوال  

يتعلأأق سالتأأداسري الأأيت سأأيجري اعت اد أأا؛ فأأااللت ا  "ر أأ  سأأأ" الأأ هج  التقديريأأة الكبأأرية للدولأأة في أأا
احلأأايل للدولأأة دواء مسأأؤولية ااشأأخاص االعتبأأاريني عأأ  اةأأرائم اة ائيأأة مبوجأأب قانوهنأأا الأأوطرو 

 طبق مسؤولية ااشخاص االعتباريني ع  اةرائم اة ائية مبوجب القانون ت ل  لففي معظم الدول
آخأري و والواقأع أن عبأارة علأى سعأض أنأواع ااشأخاص االعتبأاريني ولأيس  على ل مثال ل دالالوطر

الأأدول  ليف معظأأم القأأوانني الوط يأأة ل"ااشأأخاص االعتبأأاريون" يف  أأ ا السأأياق يُأأرجَّح أن تسأأتبعد
ات العامأأأأأأة ااخأأأأأأرى يف دطأأأأأأار ممارسأأأأأأة سأأأأأألطة الدولأأأأأأة وامل ظ أأأأأأات الدوليأأأأأأة واحلكومأأأأأأات واهليئأأأأأأ

و وساملث ل ميك  أن تتفاوت مسؤولية ااشأخاص االعتبأاريني مبوجأب القأوانني الوط يأة (1168)العامة
__________ 

صأراحة علأى  أ ا االسأتبعاد )انظأر علأى سأبي   سالقانون اة ائي سشأفن الفسأادت ص اتفاقية  لس أوروسا املتعلقة  (1168)
هبأأ ا املرمأأ  يف دطأأار  يعأأر أي ميأأان يت تأأع ‘شأأخص اعتبأأاريووو ‘)د(ل "اغأأراض  أأ   االتفاقيأأة: 1 املثأأال املأأادة

اهليئات العامأة ااخأرى يف دطأار ممارسأة سألطة الدولأة العامأة  القانون الوطر الواجب التطبيقل ساستث اء الدول أو
 وامل ظ ات الدولية"(و
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است ادا  دىل: نطاق ااشخاص الطبيعيني ال ي  ميك  أن يع ى سلومهم دىل الشأخص االعتبأاري؛ 
الطبيعيأأني الأأيت ميكأ  أن تسأأفر عأأ  مسأؤولية الشأأخص االعتبأأاري؛  أ أاط مسأأؤولية ااشأخاص أو
د ا مأأان مأأ  الضأأروري دثبأأات ال يأأة اإلجراميأأة لشأأخص طبيعأأي إلثبأأات مسأأؤولية الشأأخص  مأأا أو

 و(1169)د ا مان م  الضروري دثبات أن شخصا  طبيعيا  حمددا  ارتكب اةر  ما االعتباري؛ أو
لتحديأأد املسأأؤولية القانونيأأة ل شأأخاص االعتبأأاريني  ريثانيأأا ل مأأ  دولأأة مل مأأة سا أأا  تأأداس (45)

 أن تفأأأرض لمبوجأأأب قانوهنأأأا الأأأوطرع ومأأأال  وحأأأىت دن مأأأان ساسأأأتطاعة الدولأأأة و"ع أأأد االقتضأأأاء"
املسؤولية على ااشخاص االعتباريني في ا  ص اةرائم اة ائيأةل فأجن سجمكاهنأا أن  لأص دىل أن 

 دد املتعلق ساةرائم ضد اإلنسانيةو   ا التدسري غري م اسب يف السياق احمل
على أنأ : "ر  أا  ساملبأادئ  7 وفي ا  ص التداسري املعت دةل ت ص اة لة الثانية م  الفقرة (46)

 ودداريأأة" مدنيأأة أو القانونيأأة للدولأأةل قأأد تكأأون مسأأؤولية ااشأأخاص االعتبأأاريني  أأ   ج ائيأأة أو
نأأوقش أعأأال ل سأأ   فحسأأبل م أأا 2000 عأأا تبأأدو  أأ   اة لأأة يف الربوتومأأول االختيأأاري ل وال

أيضأأا  يف معا أأدات أخأأرى حتظأأى سانضأأ ا  واسأأع ال طأأاقل مثأأ  اتفاقيأأة اامأأم املتحأأدة ملكافحأأة 
واتفاقيأأأأأأة اامأأأأأأم املتحأأأأأأدة ملكافحأأأأأأة الفسأأأأأأاد  (1170)2000 اةرميأأأأأأة امل ظ أأأأأأة عأأأأأأرب الوط يأأأأأأة لعأأأأأأا 

أخرى ست وع ال هج املعت أدة و وتعرت  املرونة املشار دليها يف     الصياغة مرة (1171)2003 لعا 
يوجد أي الت ا  سجرساء املسؤولية  يف دطار ال ظم القانونية الوط ية وتستوعب و وعلى   ا ال حول ال

تلأأك احلأأاالتل ميكأأ   اة ائيأأة د ا مأأان  لأأك يتعأأارض مأأع املبأأادئ القانونيأأة الوط يأأة للدولأأة؛ ويف
مجيع ااحأوالل سأواء مانأت  مبدي و ويف  اإلدارية استخدا  شك  م  أشكال املسؤولية املدنية أو

متأس ساملسأؤولية اة ائيأة ل شأخاص الطبيعيأني  دداريأةل فهأي ال مدنيأة أو     املسؤولية ج ائيأة أو
 و5 امل صوص عليها يف مشروع املادة

  6 المادة
  الوطني  تصا إقامة ار

على اةرائم املشأار  اختصاصهاتتخ  م  دولة التداسري الالومة إلقامة  -1 
  :يف احلاالت التاليةل 5 دليها يف مشروع املادة

__________ 

قأأانون العأأا  والقأأانون املأأدين قضأأائية للواليأأات الالحأأاالت التضأأارب يف خمتلأأ  عأأ  لالطأأالع علأأى حملأأة مأأوج ة  (1169)
 1152 )احلاشأية قرار احملك أة اخلاصأة سلب أان سشأفن د انأة القاضأيسشفن مسؤولية ااشخاص االعتبارينيل انظر 

 و67-63 أعال (ل الفقرات
ائيأأة ساملبأأادئ القانونيأأة للدولأأة الطأأر ل نأأوو أن تكأأون مسأأؤولية اهليئأأات االعتباريأأة ج  )"ر  أأا   2 ل الفقأأرة10 املأأادة (1170)

تتخأأأ  مأأ  دولأأأة ") 1 ل الفقأأرة5 ل املأأادةاالتفاقيأأة الدوليأأأة لق أأع متويأأ  اإلر أأأابانظأأأر أيضأأا  و دداريأأة"(؛  مدنيأأة أو أو
طأأأر  التأأأداسري الالومأأأةل وفقأأأا ملبادئهأأأا القانونيأأأة الداخليأأأةل للت كأأأني مأأأ  أن يتح أأأ  أي ميأأأان اعتبأأأاري موجأأأود يف 

تسأأأيري  أأأ ا الكيأأأان االعتبأأأاريل  ول عأأأ  ددارة أوؤ قأأأا  شأأخص مسأأأ مأأأ ظم مبوجأأأب قواني هأأأا املسأأأؤولية د ا دقلي هأأا أو
 ددارية"(و مدنية أو و و    املسؤولية قد تكون ج ائية أو2 سصفت     ل سارتكاب جرمية م صوص عليها يف املادة

باريأة ج ائيأة )"ر  ا  ساملبادئ القانونية للدولة الطأر ل نأوو أن تكأون مسأؤولية اهليئأات االعت 2 ل الفقرة26 املادة (1171)
 وددارية"( مدنية أو أو
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على منت سأف   لواليتها أو خاضعرتكب اةرمية يف أي دقليم تُ ع دما  )أ( 
  طائرات مسجلة يف تلك الدولة؛ أو
رعايأأا تلأأك الدولأأة عى ارتكاسأأ  اةرميأأة مأ  يكأأون الشأأخص املأدَّ ع أدما  )ب( 

م اسأأبا ل شخصأأا  عأأدمي اة سأأية مكأأان دقامتأأ  املعتأأاد يف دقلأأيم أول د ا رأت الدولأأة  لأأك 
 ؛ تلك الدولة

الدولأأأأأأة  رعايأأأأأا تلأأأأأأك الدولأأأأأةل د ا رأتتكأأأأأون الضأأأأأأحية مأأأأأ  ع أأأأأدما  )ج( 
  وم اسبا    لك
علأى اةأرائم  اختصاصأهاالتأداسري الالومأة إلقامأة  تتخ  م  دولة أيضأا   -2 

عى ارتكاسأأ  الشأأخص املأدَّ فيهأا يكأأون  يف احلأأاالت الأيت 5 املشأار دليهأا يف مشأأروع املأادة
ملشأأاريع  ُتسأألِّم  أأ ا الشأأخص وفقأأا   مل لواليتهأأال مأأا خاضأأعيف أي دقلأأيم  اةرميأأة موجأأودا  
 املواد    و 

شك  م  أشأكال  دون ممارسة الدولة أي     املوادع ير امش حتولال  -3 
  قانوهنا الوطروامل صوص عليها يف   ائياالختصاص اة

 التعليق  
على وجأوب أن ت شأئ مأ  دولأة اختصاصأها علأى اةأرائم املشأار  6 ي ص مشروع املادة (1)

يف حأأأاالت معي أأأةل مأأأثال  ع أأأدما تُرتكأأأب اةرميأأأة يف أي دقلأأأيم خاضأأأع  5 دليهأأأا يف مشأأأروع املأأأادة
ع أدما يكأون اةأاين موجأودا  يف دقلأيم  ضأع  ع دما يرتكب اةرمية أحد رعايا أال أو لواليتهال أو

 اولواليته
وسوج  عا ل سعت الصكوك الدولية دىل تشجيع الدول على أن ت شئل مبوجب قواني ها  (2)

الوالية القضائية م  أج  التصأدي اخطأر اةأرائم ُأسس ممارسة م  نسبيا  الوط يةل طائفة واسعة 
ة ل نأّص مشأروع مدونأو و كأ ال وللحيلولة دون توفري مال  آم  مل  يرتكبهاتثري القلق الدويلاليت 

نأب علأى  "ل علأى أنّأ  1996 اةرائم املخلة سسلم اإلنسانية وأم هال ال ي أعدت  اللج ة يف عأا 
امل صأأوص  "يلأأ   مأأ  تأأداسري لتقريأأر اختصاصأأها سأأالّ ظر يف اةأأرائم مأأ  دولأأة طأأر  أن تتخأأ  مأأا

 سصأأأر  ال ظأأأر عأأأ  مكأأأان ارتكاهبأأأا"و لأأأك العأأأدوان عليهأأأا يف مشأأأروع املدونأأأةل مأأأ  غأأأري جرميأأأة 
اللج أة رأت "اّن  وقد مان اتسأاع نطأاق  أ   الواليأة القضأائية الومأا   و(1172)"ائم سارتكاهباالق أو

أوسأأع الختصأأاص يعت أأد علأأى سشأأفن ا مشأأرتما   أّن ت فيأأ   أأ   املدونأأة سصأأورة فعالأأة يتطلأأب هْنجأأا  
وقأأد . (1173)"االختصأأاص احملت أأ  حملك أأة ج ائيأأة دوليأأةدىل جانأأب لل حأأامم الوط يأأة  اختصأأاص

أخطأر اةأرائم الأيت تثأري "ُنصَّ يف ديباجة نظا  روما ااساسي لل حك أة اة ائيأة الدوليأة علأى أّن 
__________ 

 و8 ل اجمللد الثاين )اة ء الثاين(ل الفص  الثاينل الفرع دالل املادة1996 حولية ووو (1172)
 و8 التعليق على املادة ( م 5ل الفقرة )املرجع نفس  (1173)

http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/documentation/Arabic/reports/a_51_10.pdf&lang=EFSXP
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متر دون عقاب وأنأ  نأب ضأ ان مقاضأاة مرتكبيهأا علأى  أو  قلق اجملت ع الدويل سفسر  نب أال
أن  مأأ  واجأأب مأأ  دولأأة"ل وأيضأأا علأأى أنّأأ  "تخأأ  علأأى الصأأعيد الأأوطرفعأأال مأأ  خأأالل تأأداسري تُ 

 و"متارس واليتها القضائية اة ائية على أولئك املسؤولني ع  ارتكاب جرائم دولية
ع أأدما تتطأأّرق املعا أدات املتعّلقأأة سأأاةرائم دىل مسأأفلة ت فيأأ  القأأوانني فوعلأى  أأ ا ال حأأول  (3)

وقأد خُلصأت امل اقشأات الأيت دقامأة االختصأاص الأوطرو  سشأفن الوط يةل فجهّنا ُتدرج عادة ُحك ا  
ُدعي دىل االنعقاد م  أج  صأياغة صأك دويل  لحقوق اإلنسان للج ةارت يف فريق عام  تاسع د

اختصأأأاص علأأأى أوسأأأع نطأأأاق ممكأأأ  لصأأأاح احملأأأامم  "دنشأأأاءسشأأأفن االختفأأأاء القسأأأريل دىل أّن 
اة ائيأأأأأأأأة الوط يأأأأأأأأة يف  أأأأأأأأال االختفأأأأأأأأاء القسأأأأأأأأري يبأأأأأأأأدو شأأأأأأأأرطا  مأأأأأأأأ  شأأأأأأأأروط فعاليأأأأأأأأة الصأأأأأأأأك 

الدولأأأة الطأأأر   فقأأأ  يف العأأأادةاملعا أأأدات تُلأأأ     أأأ   فأأأجنفسأأأ ل الوقأأأت ن و ويف(1174)"املسأأتقبلي
 8 مشأروع املأادةيف دقلي هأا )انظأر  موجأودا   املأدَّعىمب ارسة واليتها القضائية ع دما يكأون اةأاين 

دىل  داخأ  تلأك الدولأة الطأر  أو على سلطات االدعاءاملسفلة  عرضيفضي دما دىل  (ل مماأدنا 
 9 مشأأروع املأأادةدىل حمك أأة دوليأأة خمتصأأة )انظأأر   دولأأة طأأر  أخأأرى أودىل املأأدَّعىتسأأليم اةأأاين 

 (وأدنا 
قبأأول  أأ ا االلتأأ ا   ب ال ظأأر يفتقلّأأل و أأي وأشأارت اللج أأة دىل أن حمك أأة العأأدل الدوليأأة (4)

املسأائ  املتصأألة ل يف قضأية  مأرت يف املعا أدات وخاصأة يف دطأار اتفاقيأة م ا ضأة التعأأ يبل قأد
 يلي: ما التسليم )سلجيكا ضد الس غال(ل أو سااللت ا  ساحملام ة

يعادلأأأ  يف  اللتأأأ ا  الدولأأأة ستجأأأرمي التعأأأ يب ودقامأأأة واليتهأأأا القضأأأائية عليأأأ  مأأأا" 
وهلأأ ا االلتأأ ا ل و أحكأأا  العديأأد مأأ  االتفاقيأأات الدوليأأة املتعلقأأة مبكافحأأة اةأأرائم الدوليأأة

ساالتفاقيأأةل طأأاسع وقأأائي وردعأأي الأأ ي يتعأأني علأأى الدولأأة املع يأأة ت فيأأ   مبجأأرد تقيأأد ا 
دن الأأأأأدول ااطأأأأأرا  ست ويأأأأأد نفسأأأأأها سأأأأأاادوات القانونيأأأأأة الالومأأأأأة  سشأأأأأك  خأأأأأاصل د 

لل قاضاة ع  ارتكأاب  أ ا ال أوع مأ  اةأرائمل تكفأ  أن نظ هأا القانونيأة سأتع   علأى 
حتقيأأأأق  لأأأأك الغأأأأرض وسأأأأتلت   ست سأأأأيق جهود أأأأا مأأأأ  أجأأأأ  القضأأأأاء علأأأأى أي دمكانيأأأأة 

و أأأأ ا الطأأأأاسع الوقأأأأائي يأأأأ داد وضأأأأوحا مل أأأأا واد عأأأأدد الأأأأدول و ابل فأأأأالت مأأأأ  العقأأأأ
 و (1175)"ااطرا 

__________ 

ة ة حقوق اإلنسانل تقرير الفريق العام  سني الدورات املفتوح العضوية لوضع مشروع صأك معيأاري ملأ   قانونأا   (1174)
 و65 ة(ل الفقر E/CN.4/2003/71الوثيقة حل اية مجيع ااشخاص م  االختفاء القسري )

 Questions relating to the : )سلجيكأأا ضأأد السأأ غال( التسأأليم املسأأائ  املتصأألة سأأااللت ا  ساحملام أأة أوقضأأية  (1175)

Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 422, 

at p. 451, para. 75و 

http://undocs.org/Ar/E/CN.4/2003/71
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وتوجأأأد يف مثأأأري مأأأ  املعا أأأدات الأأأيت تت أأأاول اةأأأرائم أحكأأأا  مشأأأاهبة لتلأأأك الأأأواردة يف  (5)
توجد حىت اآلن معا دة تتعلق ساةرائم املرتكبأة ضأد اإلنسأانيةل  و وسي  ا ال(1176)6 مشروع املادة
 يلي: قد أشاروا يف رأيهم املستق  املشرتك دىل ما‘ سويرغي تال‘و‘ موميان ‘و ‘ يغي  ‘فجن القضاة 
ت طأأوي عليأأ  مأأ  أحكأأا  خاصأأة  سلسأألة املعا أأدات املتعأأددة ااطأأرا ل ومأأا" 

يُفلأأأت مأأأ   سشأأأفن الواليأأأة القضأأأائيةل ُتظهأأأر أّن اجملت أأأع الأأأدويل مصأأأّ م  علأأأى ضأأأرورة أال
  املرمبأأأأأات وأخأأأأأ  الر أأأأأائ  ]و[    أأأأأو ضأأأأأالع يف جأأأأأرائم احلأأأأأرب واختطأأأأأاالعقأأأأأاب َمأأأأأ
ُتشأأأّك  دىل اآلن موضأأأوع اتفاقيأأأة  وسأأأالرغم مأأأ  أن اةأأأرائم ضأأأد اإلنسأأأانية الو التعأأأ يب

على حدةل فجّن وجود استياء مماث  م  قبأ  اجملت أع الأدويل حيأال  أ   اافعأال  أو أمأر 
 و(1177)الشك في "ي بغي  ال

الطأأأأر ل ع أأأأد وقأأأأوع جأأأأرائم يف  مأأأأ  الدولأأأأة 6 )أ( مأأأأ  مشأأأأروع املأأأأادة1 وتتطلأأأأب الفقأأأأرة (6)
دقلي هال دقامة اختصاص م  ال وع املشار دليأ  علأى أنأ  "واليأة قضأائية دقلي يأة"و فبأدال  مأ  اإلشأارة 

"خاضأأأع لواليتهأأأا    فقأأأ  دىل "دقلأأأيم" الدولأأأةل رأت اللج أأأة أن مأأأ  امل اسأأأب أن تشأأأري دىل اإلقلأأأيم ال
لأأأيم اخلاضأأأع قانونأأأا  للدولأأأة فضأأأال  عأأأ  اإلقلأأأيم يُأأأراد سأأأ  جتسأأأيد فكأأأرة اإلق ]واليأأأة الدولأأأة["ل و أأأو مأأأا

لسأأأأيطرهتا الفعليأأأأةو وت سأأأأجم  أأأأ   املصأأأأطلحات مأأأأع الصِّأأأأيغ املسأأأأتخدمة يف  اخلاضأأأأع لواليتهأأأأا أو
 4 املعا أأدات  ات الصأألة املع أأول هبأأا يف امليأأدانو وسأأيل   يف املسأأتقب  مراجعأأة نأأص مشأأروع املأأادة

جّن الواليأة القضأائية اإلقلي يأة ت طأوي علأى فأفضال  ع   لأكل و و (1178)لض ان االتساق املصطلحي
مسجلة ساسأم الدولأة؛ وسالفعأ ل  اتطائر  أو سف اختصاص ال ظر يف اةرائم اليت تُرتكب على منت 

__________ 

 Convention on the ) 4 ل املأادةق أع االسأتيالء غأري املشأروع علأى الطأأائرات اتفاقيأةانظأر علأى سأبي  املثأال:  (1176)

(Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, art. 4 ق أع ااع أال غأري املشأروعة املوجهأة ضأد واتفاقيأة ؛
 Convention for the Suppression of Unlawful ) 5 )ب( مأ  املأادة-)أ(1 ل الفقرتأانسأالمة الطأريان املأدين

Acts Against the Safety of Civil Aviation (Montreal, 23 September 1971, United Nations, Treaty 

Series, vol. 974, No. 14118, p. 177, art. 5, para. 1 (a)-(b) م أع اةأرائم املرتكبأة ضأد ااشأخاص واتفاقيأة ؛
واالتفاقيأة الدوليأة مل ا ضأة ؛ 3 ل املأادةل واملعاقبأة عليهأاالدسلوماسأيوناملت تعني حب ايأة دوليأةل مبأ  فأيهم املوظفأون 

؛ واتفاقيأأة م ا ضأأة 12 ل املأأادةواتفاقيأأة البلأأدان اامريكيأأة مل أأع التعأأ يب واملعاقبأأة عليأأ ؛ 5 ل املأأادةأخأأ  الر أأائ 
واتفاقيأأة البلأأدان ؛ 10 دةل املأأااتفاقيأأة سأأالمة مأأوظفي اامأأم املتحأأدة واافأأراد املأأرتبطني هبأأاو ؛ 5 التعأأ يبل املأأادة

 Inter-American Convention onل املأأادة الراسعأأة )املتعلقأأة حبأأاالت االختفأأاء القسأأري ل شأأخاصاامريكيأأة 

Forced Disappearance of Persons, art IV اتفاقيأأة ؛ و 7 ل املأأادةواالتفاقيأأة الدوليأأة لق أع متويأأ  اإلر أأاب(؛
واتفاقيأة اامأم املتحأدة ملكافحأة اةرميأة ؛ 6 م  املادة 1 ل الفقرةومكافحت  ع اإلر اب مل الوحدة اافريقيةم ظ ة 

 United Nations Convention against Transnational Organized Crime (New ) امل ظ أة عأرب الوط يأة

York, 15 November 2000), United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574, p. 209 ل)
؛ 9 مأأأ  املأأأادة 2و 1 ل الفقرتأأأانواالتفاقيأأأة الدوليأأأة حل ايأأأة مجيأأأع ااشأأأخاص مأأأ  االختفأأأاء القسأأأري؛ 15 املأأأادة

 و( م  املادة الساسعة3)-(1ل الفقرات )اتفاقية راسطة أمم ج وب شرق آسيا ملكافحة اإلر ابو 
أعأأأأال (ل  107 )انظأأأأر احلاشأأأأية 2000 نيسأأأأان/أسري  11 املؤرخأأأأة (Arrest Warrant) التوقيأأأأ مأأأأ مرة قضأأأأية  (1177)

 (و تاليلقضاة  يغ   وموميانس وسورغلاملستق  املشرتك  الرأي) 51 الفقرة
(ل الفصأ  السأاسعل الفأرع "جأيم"ل A/70/10) 10 الوثائق الرمسية للج عية العامةل الدورة السبعونل امللحق رقأمانظر  (1178)

   "(وت سيطرهتاحت أي دقليم يقع حتت واليتها القضائية أو)تشري     الفقرة دىل " 4 )أ( م  املادة1 الفقرة

http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../ilc/reports/2015/arabic/chp5.pdf&lang=EFSRAC&referer=http://legal.un.org/cod/
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سجقامأأأة  ضأأأّد اإلنسأأأانيةاملرتكبأأأة تقأأأو  الأأأدول الأأأيت اعت أأأدت قأأأوانني وط يأأأة سشأأأفن اةأأأرائم  عأأأادة  مأأأا
 والطائرات على منت     السُّف  أو حتدثعلى اافعال اليت االختصاص الوطر 

املَّأع أحأد ع أدما يكأون اةأاين االختصأاص دىل دقامأة  5 )ب( مأ  املأادة1 الفقرةوتدعو  (7) الوالية القضأائية القائ أة علأى " سأ الدولةو ويشار دىل   ا ال وع م  الوالية القضائية أحيانا   مواطر
)ب( دىل 1 "و وتشري أيضا  الفقرةالشخصية اإلناسية الوالية القضائية القائ ة على"  س أو "اة سية

أنأأ  نأأوو للدولأأةل د ا رأت  لأأك م اسأأبا ل أن تُ شأأئ اختصاصأأها ع أأدما يكأأون الشأأخص املأأدَّعى 
ارتكاس  للجرمية "شخصا  عأدمي اة سأية مكأان دقامتأ  املعتأاد يف دقلأيم تلأك الدولأة"و وترتكأ   أ   

مأأأ   5 )ب( مأأأ  املأأادة1 ات قائ أأأة معي أأةل مثأأأ  الفقأأرةالصأأيغة علأأأى اللغأأة املسأأأتخدمة يف اتفاقيأأ
 االتفاقية الدولية مل ا ضة أخ  الر ائ و

سجقامأة الدولأة لواليتهأا القضأائية ع أدما يكأون  6 )ج( م  مشأروع املأادة1 وتتعلق الفقرة (8)
ى الواليأة القضأائية القائ أة علأالضحية م  رعايا ال و ي والية م  ال وع ال ي يُطلق عليأ  اسأم "

"و ونظأأأرا  دىل أن مثأأأريا  مأأأ  الأأأدول تفّضأأأ  عأأأد  ممارسأأأة  أأأ ا ال أأأوع مأأأ  الواليأأأة الشخصأأأية السأأألبية
القضأأائيةل تكأأون  أأ   الواليأأة اختياريأأة؛ أي نأأوو للدولأأة أن تقأأيم  أأ   الواليأأة "د ا رأت الدولأأة 

للغأأة  لأأك م اسأأبا "ل ولكأأ  الدولأأة غأأري ملَ مأأة سأأفن تفعأأ   لأأكو وترتكأأ   أأ   الصأأيغة أيضأأا  علأأى ا
 املستخدمة يف   وعة واسعة الت وّع م  االتفاقيات القائ ةو

تكأأون فيهأأا اانأأواع ااخأأرى للواليأأة  حالأأة  قأأد ال 6 مأأ  مشأأروع املأأادة 2 وتت أأاول الفقأأرة (9)
قائ ةل ولك  الشخص املدَّعى ارتكاس  للجرمية يكون "موجأودا " يف اإلقلأيم اخلاضأع لواليأة الدولأة 

ظأأ   أأ   احلالأأةل فحأأىت د ا  يم  أأ ا الشأأخص وفقأأا  ملشأأاريع املأأواد  أأ  و ويفتقأأو  الدولأأة ستسأأل وال
يكأأ  الشأأخص املأأدَّعى ارتكاسأأ  هلأأا مواط أأا  مأأ   تكأأ  اةرميأأة قأأد ارُتكبأأت يف دقلأأيم الدولأأة ومل مل

يكأأأ  ضأأأحايا اةرميأأأة مأأأ  مواط يهأأأال تكأأأون الدولأأأة مأأأع  لأأأك ملَ مأأأة سجقامأأأة واليتهأأأا  مواط يهأأأا ومل
دىل وجأأأود الشأأأخص املأأأدَّعى ارتكاسأأأ  اةرميأأأة يف دقلأأأيم خاضأأأع لواليتهأأأاو و أأأ ا القضأأأائية سأأأال ظر 

االلت ا  يساعد علأى م أع الشأخص املأدَّعى ارتكاسأ  اةرميأة مأ  حماولأة البحأث عأ  ملجأف يف دولأة 
 ليس هلا م  أي وج  آخر صلة ساةرميةو 

ولأة ملَ مأة سجقامأة سوضوح على أن  ودن مانت مأ  د 6 م  مشروع املادة 3 وت ص الفقرة (10)
تسأتبعد أي شأك  آخأر مأ  أشأكال الواليأة القضأأائية   أ   اانأواع مأ  الواليأة القضأائيةل فجهنأا ال
الأيت تت أاول اةأرائم عأادة  والواقأع أن املعا أدات الدوليأةاة ائية امل صوص علي  يف قانوهنا الأوطرو 

أي مأأ   حملاسأأبةقضأأائية أخأأرى والئيأأة للأأدول ااطأأرا  دمكانيأأة االسأأت اد دىل مسأأوغات تأأرتك  مأأا
ل (Arrest Warrant) التوقيأأأأأأ مأأأأأأ مرة قضأأأأأأية  و ويف(1179)ااشأأأأأأخاص املأأأأأأدَّعى ارتكأأأأأأاهبم جأأأأأأرائم

__________ 

ل املشروع امل قَّح التفاقية اامأم املتحأدة تقرير اللج ة املخصصة لوضع اتفاقية ملكافحة اةرمية امل ظ ة عرب الوط ية (1179)
؛ انظأأأأأر أيضأأأأأا  27 فحةل الصأأأأأ102 (ل احلاشأأأأأيةA/AC.254/4/Rev.4) ملكافحأأأأأة اةرميأأأأأة امل ظ أأأأأة عأأأأأرب الوط يأأأأأة

Council of Europe, Explanatory Report to the Criminal Law Convention on Corruption, European 

Treaty Series, No. 173, para. 83  و سيأد أن  أ ي  مبأدأ اة سأية مبأدأ اإلقلأيم أو)"ترتكأ  الواليأة تقليأديا  علأى
يكفيان دائ ا  مل ارسأة الواليأة القضأائيةل مأثال  سشأفن احلأاالت الأيت حتأدث  املبدأي ل يف  ال مكافحة الفسادل ال

http://undocs.org/ar/A/AC.254/4/Rev.4
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800cce44
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مجلأأة أمأأور مأأ  سي هأأا دىل  ل تأأالل يف رأيهأأم املسأأتق  املشأأرتكيالقضأأاة  يغ أأ  وموميأأانس وسورغ أشأأار
 يلي: حكم م    ا القبي  يرد يف اتفاقية م ا ضة التع يبل و مروا ما

املعرمأأأأة ضأأأأد اإلفأأأأالت مأأأأ  العقأأأأاب أصأأأأبحت  اإلشأأأأارة دىل أن أأأأ  نأأأأرفض " 
يعأأأد هلأأأا اختصأأأاص يف  لل عا أأأدات واحملأأأامم الدوليأأأةل وأن احملأأأامم الوط يأأأة مل "مومولأأأة"

يف صأأياغة ااحكأأا  التعا ديأة  ات الصأألة حأأىت  فقأد مأأان احلأأرص شأديدا  و  أ   اامأأور
الأأأأيت ميكأأأأ  أن متأأأأاَرس علأأأأى أسأأأأاس ُتسأأأأتبعد املسأأأأوغات ااخأأأأرى للواليأأأأة القضأأأأائية  ال

 و (1180)"طوعي
 6 ومسفلة دقامة اانواع املختلفأة مأ  الواليأات القضأائية الوط يأة املبي أة يف مشأروع املأادة (11)

 أأو معأأروض يف  م أأا  حمام تأأ  تسأأليم اجملأأر  أو أأي أمأأر  و أمهيأأة سال سأأبة دىل دعأأم االلتأأ ا  مببأأدأ 
يف رأيأأ  املسأأتق  سشأأفن قضأأية مأأ مرة الّتوقيأأ ل ل و يّأأعلّأأق القاضأأي غأدنأأا و وقأأد  9 مشأأروع املأأادة

 يلي: ف مر مااملستحدث مبوجب   ا ال وع م  املعا دات  "ال ظا "على 
د ا ُوجد أحد مرتكح أي م  اةرائم املش ولة هب   االتفاقيات يف دقلأيم دولأة " 

كأأ ل يف ولمقاضأأات و  مث تسأألي   أو سأأالقبض عليأأ مأأ  الأأدولل تكأأون  أأ   الدولأأة مل مأأة  
 ونب أن تكون أوال  قد م حت االختصاص حملام ها حىت حتام أ حالة عد  تسلي  ل 

على مجيع اةرائم املع يةل و لك حبرمان اة أاة مأ  اللجأوء  املعاقبة عامليا   ُتضَ  وس لكل 
 و(1181)"دىل أية دولة م  الدول

  7 المادة
  التحقيق

ون ي  مأىت ُوجأدت  عاج تض   م  دولة قيا  سلطاهتا املختصة سججراء حتقيق  
كبأأأت ضأأأد اإلنسأأأانية ارتُ أفعأأأاال  تشأأأك  جأأأرائم تأأأدعو دىل االعتقأأأاد أن معقولأأأة أسأأأباب 

 لواليتهاو   ضعقليم درتكب يف أي تُ  أو

 التعليق  
فن سأدىل االعتقأاد  تأدعومعقولأة أسباب احلاالت اليت توجد فيها  7 يت اول مشروع املادة (1)

ة الدولأأةو لواليأأ  ضأأعقلأأيم درتكأأب يف أي تُ  كبأأت أوارتُ قأأد ضأأد اإلنسأأانية أفعأأاال  تشأأك  جأأرائم 
د ا مانأأت جأأرائم يف  فالدولأأة تت تأأع سففضأأ  وضأأع ميّك هأأا مأأ  دجأأراء  أأ ا التحأأّري سغيأأة حتديأأد مأأا

                                                                                                                                                                                                 
مصأاحلها )مأثال  اامأ   ت طوي على مواط يها ولك ها تأؤثّر مأع  لأك علأى ال خارج نطاق دقليم الدولة الطر  أو

مأ   أ   املأادة ل طأرا  سأفن تُ شأئل طبقأا  لقانوهنأا الأوطرل أنواعأا  أخأرى أيضأا  مأ   4 القومي(و وتسأ ح الفقأرة
 الوالية القضائية"(و

(1180) Arrest Warrant of 11 April 2000 أعأال (  1177 )انظأر احلاشأية, Joint Separate Opinion of Judges 

Higgins, Kooijmans and Buergenthal, at para. 51و 
 )التفميد مضا (و  9 ِغّيو (ل الفقرة للقاضياملستق   ل )الرأياملرجع نفس  (1181)
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قوات حكوميأة  ضأع  د ا مانت نري ارتكاهبال ود ا مان اامر م لك: ما الواقع قد ارُتكبت أو
د ا مانأت قأوات  ضأع لسأيطرة دولأة أخأرى قأد فعلأت  لسيطرهتا قد ارتكبأت اةأرائم املع يأةل ومأا

د ا مأأأان قأأأد ارتكبهأأأا أفأأأراد ت ظأأأيم غأأأري تأأأاسع للدولأأأةو وميكأأأ  هلأأأ ا التحأأأّري أن يضأأأع  مأأأا  لأأأك أو
 سأاعدة علأى ااساس ليس فق  لتحديد ااشخاص املدَّعى أهنم ج أاة ومأوقعهم ولكأ  أيضأا  لل

حأأأدوثها عأأأ  طريأأأق حتديأأأد مصأأأدر او وي بغأأأي مضأأأا اة  أأأ ا  جت ّأأأب اسأأأت رار اةأأأرائم اةاريأأأة أو
التحّري ستحقيق أويل يف الوقائع املتعلقة سشأخص معأنّي يأدَّعى أنأ  اةأاين موجأود يف الدولأةل و أو 

 و8 م  املادة 2 مسفلة تت اوهلا الفقرة
و وعلأأأى سأأأبي  (1182)الأأأيت تت أأأاول جأأأرائم أخأأأرى ويأأأرد التأأأ ا  مشأأأاس  يف سعأأأض املعا أأأدات (2)

تضأأ   مأأ  دولأأة طأأر  قيأأا  مأأ  اتفاقيأأة م ا ضأأة التعأأ يب علأأى أن: " 12 املثأأالل تأأ ص املأأادة
جأدت أسأباب معقولأة تأدعو دىل االعتقأاد سأفن سلطاهتا املختصة سججراء حتقيق سريع ون ي  مل ا وُ 

"و و أأ ا اضأأعة لواليتهأأا القضأأائيةكأأب يف أي مأأ  ااقأأاليم اخلمأأ  أع أأال التعأأ يب قأأد ارتُ  ع أأال  
مأأأ  اتفاقيأأأة م ا ضأأأة  6 مأأأ  املأأأادة 2 االلتأأأ ا  خمتلأأأ  عأأأ  التأأأ ا  الدولأأأة الطأأأر  مبوجأأأب الفقأأأرة

التع يب اليت تقضي سفن تقو  الدولة الطر  فورا  سججراء حتقيق يف الوقائع املتعلقة سشخص معأنيَّ 
مأأ  اتفاقيأأة م ا ضأأة التعأأ يب مأأ   12 ةُأشأأري دىل  لأأكل تتطلأأب املأأاد يُأأدَّعى أنأأ  اةأأاينو وم أأا

مأ  أع أال  جأدت أسأباب معقولأة تأدعو دىل االعتقأاد سأفن ع أال  دجراء حتقيق مل أا وُ الدولة الطر  
سصأأأر  ال ظأأأر ع أأأا د ا مأأأان  كأأأب يف أي مأأأ  ااقأأأاليم اخلاضأأأعة لواليتهأأأا القضأأأائيةالتعأأأ يب قأأأد ارتُ 

 أأا دا  مأأ  احملت أأ  أنأأ  الواقأأعل ف ويف و(1183) الضأأحايا قأأد قأأدموا رمسيأأا  شأأكاوى دىل سأألطات الدولأأة
ل فأأأجن "قأأأ  عأأدد الشأأأكاوى الرمسيأأأة مأأ  التعأأأ يب مل أأا مثأأأرت ممارسأأات التعأأأ يب يف سلأأأد معأأنيل"

الدولأة أي شأكاوى مأ   تتلأقّ  م  اتفاقية م ا ضة التع يب أمر ممك  حأىت ودن مل 12 انتهاك املادة
يف  "تشأأرع تلقائيأأا  "الدولأأة نأأب أن ة أأة م ا ضأأة التعأأ يب أن سأألطات  أيضأأا   و وقأأد أوضأأحتأفأراد

سأوء  التعأ يب أو أفعأالمأ   فعأال  دجراء حتقيق مل ا ُوجدت أسباب معقولة تدعو دىل االعتقاد سفن 
 و(1184)"دون دعطاء أي أمهية خاصة ملربرات االشتبا "كبل املعاملة قد ارتُ 

__________ 

واالتفاقيأة  ؛Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture, art. 8انظأر علأى سأبي  املثأالل  (1182)
  Council of Europe ؛12 مأأأ  املأأأادة 2 القسأأأريل الفقأأأرةالدوليأأأة حل ايأأأة مجيأأأع ااشأأأخاص مأأأ  االختفأأأاء 

Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence 
(Istanbul, 11 May 2011), Council of Europe, European Treaty Series, No. 210, art. 55و 

ل 1998 أيار/مأأأأايو 14 املأأأأؤرخ 59/1996 ل الأأأبالغ رقأأأأمد ضأأأأد دسأأأأبانيادنكارنأأأأاثيون سالنكأأأو أسأأأأاقضأأأأية انظأأأر  (1183)
الوثائق الرمسية للج عية العامةل الدورة الثالثأة واخل سأونل ل والواردة يف تقرير ة ة م ا ضة التع يبل 2-8 الفقرة

ضأأية دانيلأأو دمييرتيفيأأتش ضأأد صأأرسيا واةبأأ  ؛ وق3-الفأأرع "ألأأ "(ل املرفأأق العاشأأرل A/53/44) 44 امللحأأق رقأأم
الأأأدورة ل املرجأأأع نفسأأأ ل 3-7 ل الفقأأأرة2005 تشأأأري  الثأأأاين/نوف رب 16 ل172/2000 ل الأأأبالغ رقأأأمااسأأأود

  و (ل املرفق الثام ل الفرع ألA/61/44) 44 احلادية والستونل امللحق رقم
ل 2003 تشأأأري  الثأأأأاين/نوف رب 14 ل187/2001 الأأأبالغ رقأأأم لضأأأو سلقاسأأأم ثأأأاسيت ضأأأأد تأأأونسقضأأأية انظأأأر  (1184)

(ل املرفأأأأأق السأأأأأاسعل A/59/44) 44 الأأأأأدورة التاسأأأأأعة واخل سأأأأأونل امللحأأأأأق رقأأأأأمل املرجأأأأأع نفسأأأأأ ل 4-10 الفقأأأأأرة
 أل و  الفرع

http://undocs.org/Ar/A/53/44
http://undocs.org/ar/A/61/44
http://undocs.org/ar/A/59/44
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 سأريعا  "يكأ   أن التحقيأق الأ ي جتريأ  الدولأة دن مل ة ة م ا ضة التعأ يب أيضأا   وقد رأت (3)
 جرميأة أني السرعة أن  مأىت اشأتُب  يف و ويعر شرط توخّ 12 لل ادة ُعد  لك انتهاما   ل(1185)"ون يها  

معظأأم احلأأاالت الأأيت خلصأأت  و ويفسأأدون أي تأأفخري أو ل ي بغأأي فأأتح التحقيقأأات فأأورا  قأأد ارُتكبأأت
يُبأأأدأ يف  مل أي حتقيقأأأات علأأأى اإلطأأأالق أو   قأأأد سوشأأأرتتكأأأ فيهأأأا اللج أأأة دىل غيأأأاب السأأأرعةل مل

 شأهرا   15 مأرور أن"فعلى سبي  املثالل اعتربت اللج ة و سعد مرور فرتة طويلة م  ال م  مباشرهتا دال
وافأق تي تأفخري غأري معقأول مأ  حيأث طأول املأدة وال أو قب  فتح حتقيق يف ادعاءات سوقوع تع يب 

أن  أأأو ي السأأأرعة شأأرتاط تأأأوخّ ال وااسأأأاس امل طقأأأيو (1186)"قيأأأةمأأ  االتفا 12 متطلبأأأات املأأأادةمأأع 
ثبت وقأوع التعأ يب قأد  تفأي سسأرعةل وأن املشأتكني مأ  الضأحايا قأد أن تُ  ميك اآلثار املادية اليت 

 و(1187)سججراء حتقيق يتعرضون لل  يد م  التع يب ال ي ميك  م ع  ساملبادرة فورا  
أن تقأو  سالتحقيقأات جديأة وفعاليأة ويعر اشأرتاط ن ا أة التحقيأق أنأ  نأب علأى الأدول  (4)

وقأأد أوصأأت ة أأة م ا ضأأة التعأأ يب يف سعأأض احلأأاالت سأأفن يكأأون التحقيأأق يف و  ومأأ  غأأري حتيّأأ
حأأأاالت  و ويف(1188)"القضأأأائية السأأألطةحتأأأت اإلشأأأرا  املباشأأأر اعضأأأاء مسأأأتقلني مأأأ  "اةأأأرائم 

أي  يئأة حكوميأة غأري خمولأة مأ  ال احيأة القانونيأة سأججراء حتقيقأات "ع أخأرىل أوصأت اللج أة مب أ
ن التحقيأأق أاللج أأة  و مأأرت و(1189)"التحقيقأأات هبأأ  مأأ  القيأأا   مطلقأأا   م عأأا   "يف مسأأائ  ج ائيأأة
بأع السأب  حتأدثل مث يتّ  مل للتصرحيات الأيت تقأول دن اةرميأة حأدثت أو متساويا   احملايد يعطي وونا  
اسأأتجواب املسأأؤولني احلكأأوميني  مثأأ  فحأأص السأأجالت احلكوميأأة املتاحأأة أو يلامل اسأأبة للتحأأرّ 
 و(1190)اامر ساستخراج اةثث املع يني أو

سأأالتحقيقل تُفهأأم علأأى أهنأأا تشأأت    تتضأأ   صأأراحة الت امأأا   وسعأأض املعا أأداتل ودن مل (5)
سأأأاحلقوق املدنيأأأة  أأأع أن العهأأأد الأأأدويل اخلأأأاص ففعلأأأى سأأأبي  املثأأأالل و علأأأى  أأأ ا االلتأأأ ا  ضأأأ  يا  
__________ 

ل 2014 أيار/مأأايو 14 ل497/2012 الأأبالغ رقأأم لقضأأية سريامأأو  ضأأد ماواخسأأتانانظأأر علأأى سأأبي  املثأأالل  (1185)
(ل املرفأأأق الراسأأأأع A/69/44) 44 الأأأأدورة التاسأأأعة والسأأأتونل امللحأأأأق رقأأأمل املرجأأأع نفسأأأ ل 8-8و 7-8 الفقرتأأأان
 عشرو 

 18 ل8/1991 رقأأأم الأأأبالغل ( ضأأأد ال  سأأأاQani Halimi-Nedzibi) نيدويبأأأأي -ي أأأي حلقضأأأية قأأأاين  انظأأأر (1186)
 44 الأأأأأدورة التاسأأأأأعة واارسعأأأأأونل امللحأأأأأق رقأأأأأمل املرجأأأأأع نفسأأأأأ ل 5-13 ل الفقأأأأأرة1993 تشأأأأأري  الثأأأأأاين/نوف رب

(A/49/44 ل املرفق اخلامسو) 
 و 2-8 أعال (ل الفقرة 112 )انظر احلاشية أساد ضد دسبانيا دنكارناثيون سالنكوقضية انظر  (1187)
 44 الوثأأأائق الرمسيأأأة للج عيأأأة العامأأأةل الأأأدورة التاسأأأعة واارسعأأأونل امللحأأأق رقأأأمتقريأأأر ة أأأة م ا ضأأأة التعأأأ يبل  (1188)

(A/49/44 ل الفصأأأ  الراسأأأعل ال ظأأأر يف)مأأأ  االتفاقيأأأةل  19 التقأأأارير املقدمأأأة مأأأ  الأأأدول ااطأأأرا  مبوجأأأب املأأأادة
 و  105 ل يف الفقرة105-97 دموادورل الفقرات

(ل الفصأأأأ  الراسأأأأعل ال ظأأأأر يف التقأأأأارير A/56/44) 44 الأأأأدورة السادسأأأأة واخل سأأأأونل امللحأأأأق رقأأأأم لاملرجأأأأع نفسأأأأ  (1189)
 )د(و 76 ل يف الفقرة76-67 م  االتفاقيةل غواتي االل الفقرات 19 م  الدول ااطرا  مبوجب املادة املقدمة

ل 1999 تشأأأأأري  الثأأأأأاين/نوف رب 10 ل60/1996 ل الأأأأأبالغ رقأأأأأمخالأأأأأد سأأأأأ  مبأأأأأارك ضأأأأأد تأأأأأونسانظأأأأأر قضأأأأأية  (1190)
(ل املرفأأأق A/55/44) 44 ل الأأأدورة اخلامسأأأة واخل سأأأونل امللحأأأق رقأأأماملرجأأأع نفسأأأ ل 10-11و 9-11 الفقرتأأان

 الثام ل الفرع أل و 

http://undocs.org/Ar/A/69/44
http://undocs.org/ar/A/49/44
http://undocs.org/ar/A/49/44
http://undocs.org/ar/A/56/44
http://undocs.org/ar/A/55/44
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يتض   أي الت ا  صريح م    ا القبي ل فجن اللج ة املع ية حبقوق اإلنسان أمأدت  والسياسية ال
أن الأأدول نأأب أن حتقأأق حبسأأ  نيأأة يف االنتهامأأات املخلأأة سالعهأأد الأأدويل اخلأأاص سأأاحلقوق  مأأرارا  

ان صأكومها القانونيأة و وقأد فّسأرت أيضأا  اهليئأات اإلقلي يأة حلقأوق اإلنسأ(1191)املدنية والسياسأية
  و(1192)على أهنا حتتوي ض  يا  على واجب دجراء حتقيق

  8 المادة
عى ارتكابا  الجريماة الشافص المادَّ  ما يكاونعناد التدابير األولية الواجاب اتفاذهاا

  موجودا  
ل سعأأد دراسأأة املعلومأأات املتأأوافرة هلأأال الق اعأأة لأأدى دولأأة تولأأدتمأأىت  -1 
عى أنأ  ارتكأب أي جرميأة مشأار دليهأا يف مشأروع دَّ فن الظرو  تربر احتجاو شخص يُ س

 أن تقأأأو  ساحتجأأأاو  أوفعليهأأا أن ويكأأأون موجأأودا  يف اإلقلأأأيم اخلاضأأع لواليتهأأأا  5 املأأادة
تداسري قانونية أخرى لض ان وجود  فيهاو ويكون االحتجاو والتداسري القانونية أي تتخ  

يسأأت ر احتجأأاو الشأأخص  أالتلأأك الدولأأةل علأأى يف قأأانون متوافقأأة  ونصأأوص الااخأأرى 
  والتسليمدجراءات يف  السري أو   م  دقامة دعوى ج ائيةلل دة الالومة للت كّ  دال
  يف الوقائعو سججراء حتقيق أويل تقو      الدولة فورا   -2 
لدى قيا  دولأة مأال ع أال  مبشأروع املأادة  أ ال ساحتجأاو شأخص مأال  -3 

ل 6 مأأأأ  مشأأأأروع املأأأأادة 1 دليهأأأأا يف الفقأأأأرة  طأأأأر علأأأأى الفأأأأور الأأأأدول املشأأأأارعليهأأأأا أن 
__________ 

)تقريأأر اللج أأة املع يأأة حبقأأوق اإلنسأأانل  15 ل الفقأأرة31 انظأأر اللج أأة املع يأأة حبقأأوق اإلنسأأانل التعليأأق العأأا  رقأأم (1191)
(ل اجمللأأد ااولل املرفأأق A/59/40) 40 الوثأأائق الرمسيأأة للج عيأأة العامأأةل الأأدورة التاسأأعة واخل سأأونل امللحأأق رقأأم

 17 ل آراء معت أأدة يف1044/2002 ل الأأبالغ رقأأمنأأاواريي  ضأأد طاجيكسأأتانالثالأأث(؛ وانظأأر أيضأأا : قضأأية 
اجمللأأد (ل A/61/40) 40 ل الأدورة احلاديأة والسأأتونل امللحأق رقأماملرجأع نفسأأ ) 2-8 ل الفقأرة2006 آ ار/مأارس

ل آراء معت أأدة 1070/2002 ل الأأبالغ رقأأممويأأديس ضأأد اليونأأانل املرفأأق اخلأأامسل الفأأرع عأأني(؛ وقضأأية الثأأاين
ل الأأبالغ أغأأاسيكو  ضأأد أووسكسأأتانل الفأأرع راء(؛ وقضأأية املرجأأع نفسأأ ) 9 ل الفقأأرة2006 آ ار/مأأارس 28 يف
ل الأأأأدورة الثانيأأأأة املرجأأأأع نفسأأأأ ) 2-7 ل الفقأأأأرة2007 آ ار/مأأأأارس 16 ل آراء معت أأأأدة يف1071/2002 رقأأأأم

مرمي أأأأو  ضأأأأد سعل الفأأأأرع طأأأأاء(؛ وقضأأأأية (ل اجمللأأأأد الثأأأأاينل املرفأأأأق السأأأأاA/62/40) 40 والسأأأأتونل امللحأأأأق رقأأأأم
ل آراء 1121/2002و 1108/2002 ل البالغأأأأان رق أأأأاطاجيكسأأأأتان وقضأأأأية نورسأأأأاتو  ضأأأأد طاجيكسأأأأتان

 ل الفرع حاء(و املرجع نفس ) 2-7 ل الفقرة2007 آ ار/مارس 26 معت دة يف
 European Court of) ترميأأاقضأأية ديرجأأي ضأأد انظأأر علأأى سأأبي  املثأأالل احملك أأة ااوروسيأأة حلقأأوق اإلنسأأانل  (1192)

Human Rights, Ergi v. Turkey, 28 July 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-IV, 

paras. 82, 85-86 سأايت وآخأرون ضأد ترميأا‘(ل وقضأية‘ (Bati and Others v. Turkey, nos. 33097/96 and 

57834/00, ECHR 2004-IV, para. 133سانيأأأاغوا ‘ن اامريكيأأأة حلقأأأوق اإلنسأأأانل قضأأأية (؛ وحمك أأأة البلأأأدا
 ,Paniagua Morales et al. v. Guatemala, judgment of 8 March 1998)‘ موراليس وآخرون ضد غواتي أاال

Inter-American Court of Human Rights, Series C, No. 37 ؛ وحمك أة البلأدان اامريكيأة حلقأوق اإلنسأانل)
 Extrajudicial) ج نطاق القضاء وحاالت االختفاء القسأري ل شأخاص ضأد سأريوحاالت اإلعدا  خار وقضية 

Executions and Forced Disappearances of Persons v. Peru, Report No. 101/01, 11 October 2001, 

Inter-American Commission of Human Rights, OEA/Ser./L/V/II.114 doc. 5 rev., p. 563 و) 

http://undocs.org/ar/A/59/40
http://undocs.org/ar/(A/61/40),%20vol.%20II
http://undocs.org/ar/(A/61/40),%20vol.%20II
http://undocs.org/ar/(A/61/40),%20vol.%20II
http://undocs.org/ar/(A/61/40),%20vol.%20II
http://undocs.org/ar/A/62/40
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ساحتجاو   ا الشخص وسالظرو  اليت تربر احتجاو و وعلى الدولة الأيت جتأري التحقيأق 
فأأورا  الأأدول املأأ مورة  تبلأأغمأأ  مشأأروع املأأادة  أأ ا أن  2 الفقأأرة ااويل امل صأأوص عليأأ  يف

 واختصاصهاد ا مانت ت وي ممارسة  وأن توضح ماس تائج التحقيق 

 لتعليقا  
علأأى وجأأوب ا أأا  تأأداسري معي أأة مأأ  جانأأب الدولأأة الأأيت يكأأون  8 يأأ ص مشأأروع املأأادة (1)

الدولأة دىل  1 الشخص املدَّعى ارتكاس  اةرمية موجودا  يف اإلقلأيم اخلاضأع لواليتهأاو وتأدعو الفقأرة
الدولة ا ا  أي تداسري قانونية أخرى لض ان وجود  فيهال وفقا  لقانون  احتجاو   ا الشخص أو

السأأري  لل أدة الالومأأة للأت ّك  مأ  دقامأأة دعأوى ج ائيأة أو يسأت ر احتجأأاو الشأخص دال علأى أال
سأي ا  معتأادة يف اإلجأراءات اة ائيأة الوط يأةل واليف دجراءات التسليمو و    التداسري  أي خطأوة 

كاسأأأ  الشأأأخص املأأأدَّعى ارتخطأأأر فأأأرار  ولتج ّأأأباإلجراميأأأة  اافعأأأالارتكأأأاب امل يأأأد مأأأ   لتج ّأأأب
 اةرميةو

تأ ص  على أن تقو  الدولة فورا  سججراء حتقيق أويل يف الوقائعو وعأادة  مأا 2 وت ص الفقرة (2)
د ا   القأأوانني اة ائيأأة الوط يأأة علأأى دمكانيأأة دجأأراء حتقيأأق أويل مأأ   أأ ا القبيأأ  مأأ  أجأأ  حتديأأد مأأا

 فع  ميك  املقاضاة سشفن و ال مان يوجد أ 
يتعأأني علأأى الدولأأة أيضأأا  أن ُ طأأر علأأى الفأأور الأأدول املشأأار علأأى أنأأ   3 وتأأ ص الفقأأرة (3)

د ا مانأأأت تعتأأأ   ممارسأأأة  تتخأأأ   مأأأ  دجأأأراءات ومأأأا مبأأأا 6 مأأأ  مشأأأروع املأأأادة 1 دليهأأأا يف الفقأأأرة
اختصاصهاو والقيا  س لك ميّك  أيضا  الدول ااخرى م  ال ظر في ا د ا مانت ترغأب يف ممارسأة 

سعأأض احلأأأاالتل قأأأد  دىل أن نأأأري تسأأليم اجملأأأرمنيو ويفاالختصأأاص وقأأأد تسأأعى يف  أأأ   احلالأأة 
 أي الأدول ااخأرى الأيت تكأون قأد أنشأفت اختصاصأا  هبأ ا الشأفن )مثأ   تدرك الدولة متاما  مأا ال

يتعلق سشخص عدمي اة سأية يقأيم  الدولة اليت تكون قد أنشفت سشك  اختياري اختصاصا  في ا
قأأأأد تعت أأأد دمكانيأأأة الوفأأأأاء هبأأأ ا االلتأأأ ا  علأأأأى   أأأ   احلأأأاالت عأأأادة يف دقلأأأيم تلأأأك الدولأأأأة؛ ويف

 الظرو و
وقأأد سأأّلم مأأ  مأأ  اة عيأأة العامأأة و لأأس اامأأ  سفمهيأأة  أأ   التأأداسري ااوليأأة يف سأأياق  (4)

دىل مجيأأأع الأأأدول املع يأأأة ا أأأا  التأأأداسري "فاة عيأأأة العامأأأة طلبأأأت اةأأأرائم املرتكبأأأة ضأأأد اإلنسأأأانيةو 
… والمتشأأا  مجيأأع… اةأأرائم املرتكبأأة ضأأد اإلنسأأانية ووو الالومأأة إلجأأراء التحقيأأق الأأدقيق يف

ااشأأأخاص املأأأ نبني سارتكأأأاب جأأأرائم ضأأأد اإلنسأأأانية والقأأأبض علأأأيهم وتسأأألي هم ومعأأأاقبتهم دن 
أن رفأأض الأدول التعأأاون "هنأأا أمأدت و وساملثأ ل فج(1193)"تكأ  قأد جأأرت حمأام تهم ومعأأاقبتهم مل
اةرائم املرتكبة ضد اإلنسأانية  أو … ني يفوتسليم وحمام ة ومعاقبة ااشخاص امل نب توقي يف 

أمأأأأأر يتعأأأأأارض ومقاصأأأأأد ميثأأأأأاق اامأأأأأم املتحأأأأأدة ومبادئأأأأأ  وقواعأأأأأد القأأأأأانون الأأأأأدويل املعأأأأأرت  هبأأأأأا 
__________ 

معاقبأأأة  رمأأأي املتعلأأأق مبسأأأفلة  1969 مأأأانون ااول/ديسأأأ رب  15 املأأأؤرخ (24-)د2583اة عيأأأة العامأأأة قأأأرار  (1193)
 و 1 ل الفقرةاحلرب وااشخاص ال ي  ارتكبوا جرائم ضد اإلنسانية

http://www.un.org/Ar/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/2583%28XXIV%29
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أن متتثأ  اللت اماهتأا  ات الصألة عأ  مسؤولية الأدول " لس اام  على  أّمدوقد و (1194)ما "ع و 
التحقيق الشأأأام  مأأأع ااشأأأخاص سأأأ… لقضأأأاء علأأأى حأأأاالت اإلفأأأالت مأأأ  العقأأأاب واملتعلقأأأة سا

غري أأأا مأأأ  االنتهامأأأات اخلطأأأرية للقأأأانون اإلنسأأأاين  اةأأأرائم ضأأأد اإلنسأأأانية أو… املسأأأؤولني عأأأ 
ب تكرار أأأال والسأأأعي دىل الأأأدويلل ومقاضأأأاهتمل مأأأ  أجأأأ  م أأأع حأأأدوث  أأأ   االنتهامأأأاتل وجت ّأأأ

 و(1195)"السال  الدائم والعدل واحلقيقة واملصاحلة
ل و لأأك (1196)دات الأأيت تت أأاول اةأأرائم علأأى  أأ   التأأداسري ااوليأأةتأأ ص املعا أأ وعأأادة  مأأا (5)

و واستعرضأأت حمك أأة العأأدل الدوليأأةل يف مجلأأة (1197)مأأ  اتفاقيأأة م ا ضأأة التعأأ يب 6 مثأأ  املأأادة
فشرحت أن "ددراج التشأريعات امل اسأبة يف القأانون احمللأي ووو  6 أمورل ااحكا  الواردة يف املادة

سأججراء حتقيأق أويل   يوجد يف دقلي ها شأخص مشأتب  فيأ  القيأا  فأورا  أن يتيح للدولة اليتم  شفن  
ل و أأي خطأأوة ضأأرورية لت كأأني تلأأك الدولأأةل و أأي تتصأأر  عأأ  معرفأأة ساحلقأأائقل …يف الوقأأائع 

وقأأأد خلصأأأت  و(1198) سقصأأأد املالحقأأأة القضأأأائية ووو"ىل سأأألطاهتا املختصأأأة دالقضأأأية  دحالأأأةمأأأ  
راد م أأأ ل مسأأأأائر أع أأأال التحأأأأرِّي الأأأيت جتريهأأأأا السأأأألطات يُأأأأالتحقيأأأق ااّويل  أن  أأأأ ااحملك أأأة دىل 

ري فالسأأألطات الأأأيت جُتأأأو نفأأأي الشأأأبهات الأأأيت حتأأأو  حأأأول الشأأأخص املعأأأر املختصأأأةل دثبأأأات أو
 الوقأائع واادلأأة القضأأية الأ ي حيتأوي علأأى دعأداد ملأ  أي السأألطات الأيت تتأوىّل مه أأة التحقيأق 

دفأادات الشأهود املتعلقأة سااحأداث موضأوع  ميك  أن يشأ   الوثأائق أووأن  لك "؛  ات الصلة
أن  مأأأأ لكوالحظأأأأت احملك أأأأة  و (1199)"ط املشأأأأتب  فيأأأأ  يف املسأأأأفلة املع يأأأأةتأأأأورّ  وساحت أأأأالالقضأأأأية 

نأب ا أا  التأداسري " ولكأ ل "اختيار وسائ  دجراء التحقيق أمأر يظأ  يف أيأدي الأدول ااطأرا "
  أأأأأأ  دجأأأأأأراء حتقيأأأأأأق يف   أجأأأأأأ  مأأأأأأالالومأأأأأأة فأأأأأأور حتديأأأأأأد  ويأأأأأأة املشأأأأأأتب  فيأأأأأأ  يف دقلأأأأأأيم الدولأأأأأأة 

رفأأع " و وفضأأال  عأأ   لأأكل فأأجن الغأأرض مأأ   أأ   التأأداسري ااوليأأة  أأو الت كأأني مأأ (1200)"القضأأية

__________ 

معاقبأأأة  رمأأأي املتعلأأأق مبسأأأفلة  1971 مأأأانون ااول/ديسأأأ رب  18 املأأأؤرخ (26-)د2840امأأأة قأأأرار اة عيأأأة الع (1194)
 و4 ل الفقرةاحلرب وااشخاص ال ي  ارتكبوا جرائم ضد اإلنسانية

 و  10 ل الفقرة2009 تشري  الثاين/نوف رب 11 املؤرخ (2009)1894قرار  لس اام   (1195)
ق أع ااع أال غأري واتفاقيأة ؛ 6 ل املادةتق ع االستيالء غري املشروع على الطائرااتفاقية انظر على سبي  املثال:  (1196)

؛ 6 ل املأأأادةواالتفاقيأأأة الدوليأأأة مل ا ضأأأة أخأأأ  الر أأأائ ؛ 6 ل املأأأادةديناملشأأأروعة املوجهأأأة ضأأأد سأأأالمة الطأأأريان املأأأ
واالتفاقيأأة الدوليأأة لق أأع اهلج أأات اإلر اسيأأة ؛ 8 ل املأأادةواتفاقيأأة البلأأدان اامريكيأأة مل أأع التعأأ يب واملعاقبأأة عليأأ 

 أأأع مل ةاافريقيأأأ الوحأأأدةة اتفاقيأأأة م ظ أأأو ؛ 9 ل املأأأادةواالتفاقيأأأة الدوليأأأة لق أأأع متويأأأ  اإلر أأأاب؛ 7 ل املأأأادةسالق اسأأأ 
؛ 10 ل املأأادةواالتفاقيأأة الدوليأأة حل ايأأة مجيأأع ااشأأخاص مأأ  االختفأأاء القسأأري؛ 7 ل املأأادةاإلر أأاب ومكافحتأأ 

 Association of Southeast ;ل املأادة الثام أة )واتفاقية م ا ضة اإلر اب اخلاصة سراسطة أمأم ج أوب شأرقي آسأيا

Asian Nations Convention on Counter Terrorism, art. VIIIو) 
 و 6 اتفاقية م ا ضة التع يبل املادة (1197)
 Questions relating to the و(أعال  1175 انظر احلاشية) التسليم قضية املسائ  املتصلة سااللت ا  ساحملام ة أو (1198)

Obligation to Prosecute or Extradite (see footnote, p. 450, para. 72)و 
 و  83 ل الفقرة453 ل الصفحةملرجع نفس ا (1199)
 و  86 ل الفقرة454 ل الصفحةاملرجع نفس  (1200)

http://undocs.org/ar/2840%20(XXVI)
http://undocs.org/ar/S/RES/1894(2009)
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نأأر تسأألي  ل وحتقيأأق  أأد  االتفاقيأأة والغأأرض م هأأال و أأو ويأأادة  دعأأوى ضأأد املشأأتب  فيأأ  د ا مل
 و (1201)"م  العقاب اافعالب دفالت مرتكح      ّ ع  طريق جتفعالية م ا ضة التع يب 

  9 المادة
  ةمحاكمال تسليم أوالمبدأ 

دقلأأأأيم يف  عى ارتكاسأأأأ  اةرميأأأة موجأأأودا  املأأأدَّ الشأأأخص علأأأى الدولأأأة الأأأيت يكأأأأون  
ُتسألِّم  مل القضأية علأى سألطاهتا املختصأة سقصأد احملام أةل مأا خاضع لواليتها أن تعرض

وعلأأى  أأ    وخمتصأأة دىل حمك أأة ج ائيأأة دوليأأةحتيلأأ    لأأك الشأأخص دىل دولأأة أخأأرى أو
أي جرميأأة  الطريقأأة الأأيت يأأتم هبأأا ا أأا  القأأرار خبصأأوصالسأألطات أن تتخأأ  قرار أأا سأأ فس 

 و أخرى خطرية الطاسع مبوجب قانون تلك الدولة

 التعليق  
دقلأأيم يف  عى ارتكاسأأ  اةرميأأة موجأأودا  املأأدَّ الشأأخص الأأيت يكأأون الدولأأةل  9 يُلأأ   مشأأروع املأأادة (1)

حمام تأأأ و والوسأأأيلة سقصأأأد  دىل نظامهأأأا القضأأأائي الأأأوطر  أأأ ا الشأأأخص تقأأأدِّ  خاضأأأع لواليتهأأأال سأأأفن
دىل حمك أة   لأك الشأخص دىل دولأة أخأرى أوالدولأة ُتسألِّم البديلة الوحيدة للوفاء هب ا االلت ا   ي أن 

لأأديها االسأأتعداد لعأأرض املسأأفلة علأأى القضأأاء ولأأديها القأأدرة علأأى  لأأكو وُيشأأار  ج ائيأأة دوليأأة خمتصأأة
احملام أأةل و أأو مبأأدأ قامأأت ة أأة القأأانون الأأدويل مأأؤخرا   دىل  أأ ا االلتأأ ا  سوصأأف  مبأأدأ التسأأليم أو عأأادة  

حأأني  و ويف(1203)ويأأرد يف العديأأد مأأ  املعا أأدات املتعأأددة ااطأأرا  الأأيت تت أأاول اةأأرائم (1202)سدراسأأت 
للج أأة اإلسقأأاء علأأى تعكأأس متامأأا  معأأا  أأ ا االلتأأ ا ل اختأأارت ا أن الرتمجأأة احلرفيأأة هلأأ ا املصأأطلح قأأد ال

 املصطلح يف الع وان سال ظر دىل شيوع استخدام  ع د اإلشارة دىل الت ا  م    ا ال وعو
يف وعأأّر  مشأأروع مدونأأة اةأأأرائم املخلأأة سسأألم اإلنسأأانية وأم هأأأال الأأ ي أعدتأأ  اللج أأأة  (2)

ع عأد  مأ" :علأى أنأ  9 ونأص مأ لك يف املأادة 18 ل اةرائم ضد اإلنسأانية يف املأادة1996 عا 
اإلخالل ساختصاص حمك ة ج ائية دوليةل علأى الدولأة الطأر  الأيت يوجأد يف دقلي هأا فأرد يُأدَّعى 

أن تقأأأأأو  ستسأأأأأليم  أأأأأ ا الفأأأأأأرد  20 أو 19 أو 18 أو 17 أنأأأأأ  ارتكأأأأأب جرميأأأأأة مبي أأأأأة يف املأأأأأادة
 و(1204)"مبحام ت  أو

__________ 

 و  74 ل الفقرة451 ل الصفحةاملرجع نفس  (1201)
 الفص  السادسو(ل A/69/10) 10 الوثائق الرمسية للج عية العامةل الدورة التاسعة والستونل امللحق رقمانظر  (1202)
الدراسأأة االستقصأأأائية لالتفاقيأأأات املتعأأأددة ااطأأأرا  الأأأيت قأأأد تكأأأون هلأأأا صأأألة سالع أأأ  الأأأ ي تضأأأطلع سأأأ  ة أأأة " (1203)

: دراسأة مأ  اامانأة "(aut dedere aut judicare) احملام أة االلتأ ا  سالتسأليم أو"القأانون الأدويل سشأفن موضأوع 
 و A/CN.4/630)العامة )

(؛ انظأأأر أيضأأأا : قأأأرار ة أأأة 9 )اةأأأ ء الثأأأاين(ل الفصأأأ  الثأأاينل الفأأأرع دال )املأأأادة اجمللأأأد الثأأأاينل 1996 ووو حوليأأة (1204)
سأفن علأى "تقأر ) 2 أعأال (ل الفقأرة 1100 املتعلق ساإلفالت م  العقأاب )احلاشأية 2005/81 حقوق اإلنسان

تسأألي همل مبأأ  يف  لأأك  أو ووواةأأرائم املرتكبأأة ضأأد اإلنسأأانية ووو الأأدول مقاضأأاة مأأرتكح اةأأرائم الدوليأأة مثأأ  
دول علأأى ا أأا  تأأداسري فعالأأة شأأرماؤ م ع أأال  سالت اماهتأأا الدوليأأة مأأ  أجأأ  تقأأدميهم دىل العدالأأةل وحتأأث مجيأأع الأأ

 "(ولت في      االلت امات

http://undocs.org/ar/A/69/10
http://undocs.org/ar/A/CN.4/630
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/documentation/Arabic/reports/a_51_10.pdf&lang=EFSXP
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ُيشأأار  مأأال تسأأتخد  (1205)ومعظأأم املعا أأدات الأأيت حتتأأوي علأأى "التأأ ا " مأأ   أأ ا القبيأأ  (3)
ق أأأأع االسأأأأتيالء غأأأأري املشأأأأروع علأأأأى اتفاقيأأأأة ‘ورد يف  دليأأأأ  سفنأأأأ  "صأأأأيغة ال أأأأاي"ل س أأأأاء علأأأأى مأأأأا

__________ 

م أأع ااع أأال االر اسيأأة الأأيت تفخأأ  شأأك  جأأرائم ضأأد ااشأأخاص واالستأأ او اتفاقيأأة ‘انظأأر م ظ أأة الأأدول اامريكيأأةل  (1205)
 ,Organization of American States (OAS)) 5 ل املأأادة‘املتصأأ  هبأأال الأأيت هلأأا أمهيأأة دوليأأةل واملعاقبأأة عليهأأا

Convention to Prevent and Punish the Acts of Terrorism Taking the Form of Crimes Against Persons 

and Related Extortion that are of International Significance (Washington, D.C., 2 February 1971), 

United Nations, Treaty Series, vol. 1438, No. 24371, p. 195, art. 5 ؛ واتفاقيأأة م ظ أة الوحأدة اافريقيأأة)
 Organization of African Unity;) 3و 2 ل الفقرتأأان9و 8 املتعلقأأة سالقضأأاء علأأى االرتأأ اق يف أفريقيأأال املادتأأان

Convention for the Elimination of Mercenarism in Africa (Libreville, 3 July 1977), I., vol. 1490, 

No. 25573, p. 89, arts. 8-9, paras. 2-3 7 ل املأأأأادةاالتفاقيأأأأة ااوروسيأأأأة لق أأأأع اإلر أأأأاب(؛ و ( European 

Convention on the Suppression of Terrorism (Strasbourg, 27 January 1977), ibid., vol. 1137, 

No. 17828, p. 93, art. 714 ليأ ل املأادة(؛ واتفاقيأة البلأدان اامريكيأة مل أع التعأ يب واملعاقبأة ع (Inter-American 

Convention to Prevent and Punish Torture ؛ واالتفاقيأة اإلقلي يأة مل أع اإلر أاب اخلاصأة سراسطأة ج أوب آسأيا)
 SAARC [South Asian Association for Regional Cooperation] Regionalللتعأاون اإلقلي أيل املأادة الثالثأة )

Convention on Suppression of Terrorism (Kathmandu, 4 November 1987), in International 

Instruments related to the Prevention and Suppression of …أعأال (  1058 ( )انظأر احلاشأية; p. 174, at 

art. IV, p. 176 6 واتفاقيأأأة البلأأأدان اامريكيأأأة املتعلقأأأة حبأأأاالت االختفأأأاء القسأأأريل املأأأادة (Inter-American 

Convention on Forced Disappearance of Persons ل كيأة سشأفن االجتأار الأدويل سالقّصأرياتفاقيأة البلأدان اامر (؛ و
 ,Inter-American Convention on International Traffic in Minors (Mexico, 18 March 1994)) 9 املأادة

OAS, Treaty Series, No. 79, art. 913 مأأ  املأأادة 6 دان اامريكيأأة ملكافحأأة الفسأأادل الفقأأرة(؛ واتفاقيأأة البلأأ 
(Inter-American Convention against Corruption (Caracas, 29 March 1996), art. 13, para. 6 ؛ و) اتفاقيأة

ا البلأأدان اامريكيأأة ملكافحأأة تصأأ يع ااسأألحة ال اريأأة والأأ خرية واملتفجأأرات واملأأواد ااخأأرى  ات الصأألة واالجتأأار هبأأ
 Inter-American Convention against the Illicit) 19 مأأأأ  املأأأأادة 6 الفقأأأأرة سطريقأأأأة غأأأأري مشأأأأروعةل

Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Ammunition, Explosives, and Other Related Materials 

(Washington, D.C., 14 November 1997), art. 19, para. 6 ل العرسيأةل االتفاقيأة العرسيأة لق أع (؛ وجامعأة الأدو
 League of Arab States, Arab Convention on the( )1998 نيسأأأان/أسري  22 اإلر أأأاب )القأأأا رة

Suppression of Terrorism (Cairo, 22 April 1998), in International Instruments related to the 

Prevention and Suppression of …أعأال (ل  1058 ية( )انظأر احلاشأp. 178, at art. 6, p. 183واتفاقيأة  لأس  ؛
 Council of Europe, Criminal Law ;) 27 مأ  املأادة 5 أوروسأا املتعلقأة سالقأانون اة أائي سشأفن الفسأادل الفقأرة

Convention on Corruption (Strasbourg, 27 January 1999), European Treaty Series, No. 173, art. 27, 

para. 5 6 (ل املأادة1999 متوو/يوليأ  1 معا دة م ظ ة املؤمتر اإلسالمي ملكافحة اإلر اب الأدويل )واغأادوغول(؛ و 
(Convention of the Organisation of the Islamic Conference on Combating International Terrorism 

(Ouagadougou, 1 July 1999), annex to resolution 59/26-P, available from www.oic-

oci.org/english/convenion/terrorism_convention.htm ل املتعلقأأأأة ساةرميأأأأة اإللكرتونيأأأأة(؛ واتفاقيأأأأة  لأأأأس أوروسأأأأا
 Council of Europe, Convention on Cybercrime (Budapest, 23 November) 24 مأأ  املأادة 6 الفقأرة

2001), European Treaty Series, No. 185, art. 24, para. 6 ل اتفاقيأة االحتأاد اافريقأي مل أع ومكافحأة الفسأاد(؛ و
 ,African Union Convention on Preventing and Combating Corruption (Maputo) 15 مأ  املأادة 6 الفقرة

11 July 2003), available from www.au.int/en/sites/default/files/treaties/7786-file-

african_union_convention_preventing_combating_corruption.pdf, art. 15, para. 6 اتفاقيأأأأة  لأأأأس (؛ و
 Council of Europe, Convention on the Prevention of Terrorism) 18 ل املأأادةأوروسأأا مل أأع اإلر أأاب

(Warsaw, 16 May 2005), Council of Europe Treaty Series, No. 196, art. 18 اتفاقيأة  لأس أوروسأا سشأفن (؛ و
 Council of Europe Convention on Action against ) 31 مأأ  املأأادة 3 رل الفقأأرةمكافحأأة االجتأأار سالبشأأ

Trafficking in Human Beings (Warsaw, 16 May 2005), Council of Europe Treaty Series, No. 197, 

art. 31, para. 3 مأ  املأادة الثالثأة عشأرة  1 ل الفقأرةم ج وب شرق آسيا سشفن مكافحة اإلر أاباتفاقية راسطة أم(؛ و
 (وASEAN Convention on Counter Terrorism, art. XIII, para. 1أعال ( ) 1058 )احلاشية
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دطأأار  أأ   الصأأيغةل ي شأأف  أأ ا االلتأأ ا   و ويف(1206)1970 املعقأأودة يف ال أأاي يف عأأا  ‘الطأأائرات
دولأة توجأد يف دقليم الدولة الطر ل سغض ال ظر ع ا د ا مانت  موجودا   املدَّعىمل ا مان اةاين 

شأأأأأار عأأأأأادة دىل  أأأأأ   املسأأأأأفلة سأأأأأااللت ا  سالتسأأأأأليم ورغأأأأأم أنأأأأأ  يُ و طأأأأأر  أخأأأأأرى تطلأأأأأب تسأأأأألي  
علأأأى  "القضأأأية "عأأأرض أأأو علأأأى الدولأأأة الطأأأر  املع يأأأة  الواقأأأع   أأأا ل فأأأجن االلتأأأ ا "ساحملام أأأة" أو

ة تقأرر مقاضأااحملام ةل أي دحالأة املسأفلة دىل سألطات االدعأاء الأيت قأد  سلطاهتا املختصة لغرض
د ا قأأأررت السأأألطات املختصأأأة عأأأد  وجأأأود أدلأأأة مافيأأأة ل دانأأأةل سصأأأورة خاصأأأةل و الو  املأأأتهم أ 

و وتشأأأري ااع أأأأال (1207)بيعاقَأأأ م والحيأأأأامَ  املأأأتهم والدىل الئحأأأة اهتأأأا   توجيأأأأ  يلأأأ   ع دئأأأ    فأأأال
 أنشأفتاملع يأة قأد أن الصأيغة التحضريية التفاقية ق ع االستيالء غأري املشأروع علأى الطأائرات دىل 

"االلتأأأ ا  سجلقأأأاء القأأأبض علأأأى اةأأأاين امل عأأأو ل ودمكانيأأأة التسأأأليمل وااللتأأأ ا  ساإلحالأأأة دىل السأأألطة 
 و(1208)"املختصةل ودمكانية احملام ة

 التسأأأأليم )سلجيكأأأأا ضأأأأد السأأأأ غال(ل املسأأأأائ  املتصأأأألة سأأأأااللت ا  ساحملام أأأأة أوقضأأأأية ويف  (4)
مأأ  اتفاقيأأة م ا ضأأة التعأأ يبل   7 حللأأت حمك أأة العأأدل الدوليأأة صأأيغة ال أأاي يف سأأياق املأأادة

 يلي: م ا
مأ   7 مأ  املأادة 1 م ا يتضح م  ااع ال التحضأريية لالتفاقيأةل فأجن الفقأرة -90"

تسأأأت د دىل حكأأأم مماثأأأ  تتضأأأ    اتفاقيأأأة ق أأأع االسأأأتيالء غأأأري املشأأأروع علأأأى االتفاقيأأأة 
ستقأأأأدمي  وااللتأأأ ا و 1970 مأأأانون ااول/ديسأأأأ رب  16 عأأأة يف ال أأأأاي يفالطأأأائراتل املوقَّ 

االلتأأأأ ا  ")يشأأأأار دليأأأأ  في أأأأا يلأأأأي سأأأأأ  احملام أأأأةالقضأأأأية دىل السأأأألطات املختصأأأأة لغأأأأرض 
صأأأيغ سطريقأأأة تأأأرتك لتلأأأك السأأألطات قأأأرار حتريأأأك الأأأدعوى مأأأ  عدمأأأ ل قأأأد ( "ساحملام أأأة

وعأالوة علأى  لأكل فأجن و وسالتايل فجهنا حترت  اسأتقالل الأ ظم القضأائية للأدول ااطأرا 
علأأأى أن تتخأأأ  السأأألطات قرار أأأا سأأأ فس ااسأأألوب املتبأأأع يف   أأأاتني االتفأأأاقيتني تؤمأأأدان

مأأ   2 حالأأة أيأأة جرميأأة عاديأأة  ات طبيعأأة خطأأرية مبوجأأب قأأانون الدولأأة املع يأأة )الفقأأرة
ق ع االستيالء ل 1970 م  اتفاقية عا  7 م  اتفاقية م ا ضة التع يب واملادة 7 املادة

السأأألطات املختصأأأة املع يأأأة تظأأأ  ويرتتأأأب علأأأى  لأأأك أن و غأأأري املشأأأروع علأأأى الطأأأائرات
ل يف ضأأأأأوء اادلأأأأأة املعروضأأأأأة عليهأأأأأا وقواعأأأأأد ال أ  مسأأأأأؤولة عأأأأأ  قأأأأأرار حتريأأأأأك الأأأأأدعوى

 واإلجراءات اة ائية  ات الصلة

__________ 

 و7 ل املادةلق ع االستيالء غري املشروع على الطائرات 1970 اتفاقية عا  (1206)
 و87 أعال (ل الصفحة 1203 )احلاشية A/CN.4/630انظر الوثيقة  (1207)
(1208) Statement of Chairperson Gilbert Guillaume (delegate from France), International Civil Aviation 

Organization, Legal Committee, Seventeenth Session, Montreal, 9 February-11 March 1970, 

Minutes and Documents relating to the Subject of Unlawful Seizure of Aircraft (Montreal, 1970), 

30th meeting (3 March 1970) (Doc. 8877-LC/161), para. 15و 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/630
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يف سأأأياق  7 مأأ  املأأادة 1 امل صأأوص عليأأ  يف الفقأأرةيُ فَّأأ  االلتأأ ا   وعأأادة مأأا -91"
الالدنسأأانية  العقوسأة القاسأأية أو أواتفاقيأة م ا ضأأة التعأ يب وغأأري  مأأ  ضأروب املعاملأأة ‘
سعأأأأأد أن تفأأأأأي الدولأأأأأة سااللت امأأأأأات ااخأأأأأرى )اتفاقيأأأأأة م ا ضأأأأأة التعأأأأأ يب(  ‘املهي أأأأأة أو

امل صوص عليها يف املواد الساسقةل اليت تقتضي م ها اعت اد تشأريعات مالئ أة لت كي هأا 
دجأراء حتقيأق م  جتأرمي التعأ يب ودعطأاء حمام هأا واليأة قضأائية عامليأة يف  أ   املسأفلة و 

 هتأد وميك  اعتبار     االلت اماتل  ت عةل ع اصر آلليأة تعاقديأة واحأدة و يف الوقائع
 ودىل م ع دفالت املشتب  فيهم م  العواقب املرتتبة على مسؤوليتهم اة ائيةل دن ثبتت

 ووو
الدولأأأة املع يأأأة عأأأرض  تقتضأأأي مأأأ  7 مأأأ  املأأأادة 1 وتأأأرى احملك أأأة أن الفقأأأرة -94"

سأألطاهتا املختصأأة سقصأأد احملام أأةل سغأأض ال ظأأر عأأ  وجأأود طلأأب سأأاسق  القضأأية علأأى
تفأرض علأى الدولأة دجأراء  6 مأ  املأادة 2 وهلأ ا السأبب فأجن الفقأرةو ستسليم املشتب  فيأ 

االلتأأأأ ا  سعأأأأرض القضأأأأية علأأأأى و و حتقيأأأأق أويل م أأأأ  حلظأأأأة وجأأأأود املشأأأأتب  فيأأأأ  يف دقلي هأأأأا
يأأؤدي دىل مباشأأرة  ال ل قأأد يأأؤدي أو7 مأأ  املأأادة 1 السأألطات املختصأأةل مبوجأأب الفقأأرة

 ويتعلق سالتهم املوجهة دىل املشتب  في  اإلجراءاتل يف ضوء اادلة املعروضة عليهال في ا
أمأأأأا د ا مانأأأأت الدولأأأأة الأأأأيت يوجأأأأد املشأأأأتب  فيأأأأ  يف أراضأأأأيها قأأأأد تلقأأأأت طلبأأأأا   -95"

ا أن تتحأأرر لتسأألي   يف أي حالأأة مأأ  احلأأاالت املبي أأة يف أحكأأا  االتفاقيأأةل فأأجن سجمكاهنأأ
وس أأأاء  علأأأى  لأأأكل فأأأجن دمكانيأأأة  مأأأ  الت امهأأأا مبحام تأأأ  ساملوافقأأأة علأأأى  لأأأك الطلأأأبو

  يتعأأني دعطأأاء تعأأر أنأأ االختيأأار سأأني التسأأليم والتقأأدمي دىل احملام أأة مبوجأأب االتفاقيأأة ال
احملام أأة فهأأي التأأ ا    فالتسأأليم خيأأار تتيحأأ  االتفاقيأأة للدولأأةل أمأأاو الأأوون نفسأأ البأأديلني 

 غري مشروع ترتتب علي  مسؤولية الدولةو انتهامُ  فعال  يشك  مبوجب االتفاقيةل  دويل
تتضأأأ   أيأأأة دشأأأارة دىل  مأأأ  االتفاقيأأأة ال 7 مأأأ  املأأأادة 1 ويف حأأأني أن الفقأأأرة -114"

سالضأرورة دشأارة ضأ  ية يف الأ ص  توجأداإلطار ال مر للوفاء سااللت ا  الأ ي تأ ص عليأ ل 
رتة وم يأأة معقولأأةل سطريقأأة متوافقأأة مأأع موضأأوع االتفاقيأأة دىل وجأأوب الت فيأأ  يف غضأأون فأأ

 ووغرضها
 وتأأأأرى احملك أأأأة أن اهلأأأأد  مأأأأ  دلأأأأ ا  الدولأأأأة ساحملام أأأأةل امل صأأأأوص عليأأأأ  يف -115"

ويأأادة "مأأ  االتفاقيأأةل  أأو حتقيأأق موضأأوع االتفاقيأأة وغرضأأهال أي  7 مأأ  املأأادة 1 الفقأأرة
  ا  و السبب يف أن  ي بغي مباشرة و  )ديباجة االتفاقية(و "فعالية ال ضال ضد التع يب

 اإلجراءات دون تفخريو
أهنأم  يُأدَّعىوالغرض م   أ   ااحكأا  التعا ديأة  أو م أع ااشأخاص الأ ي   -120"

ارتكبوا أع ال تع يب م  اإلفالت م  العقابل ع  طريق ض ان عأد  حصأوهلم علأى 
هأا أمامهأا سالفعأ  خيأار والدولة اليت يوجأد املشأتب  فيأ  يف دقلي  مال  يف أية دولة طر و
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تسأألي   دىل البلأأد الأأ ي قأأد  طلبأأا سأأ لكل ولكأأ  سشأأرط أن تكأأون لتلأأك الدولأأة واليأأة 
 و(1209)م  االتفاقيةل تس ح هلا مبقاضات  وحمام ت " 5 ساملادة قضائية معي ةل ع ال  

ميكأأأأ  أن تأأأأربر عأأأأد  االمتثأأأأال هلأأأأ    ال ةختلفأأأأاملأن العوامأأأأ   ووجأأأأدت احملك أأأأة أيضأأأأا   (5)
دحالأأأأأأة املسأأأأأأأفلة دىل م ظ أأأأأأأة  ؛ أو(1210)يف  لأأأأأأك: الصأأأأأأأعوسات املاليأأأأأأة للدولأأأأأأأة االلت امأأأأأأاتل مبأأأأأأأا

 و(1212)القانون احمللي للدولة يف دطارالصعوسات يف الت في   ؛ أو(1211)دقلي ية

سأأأ  ستسأأأليم سأأأفن التأأ ا  الدولأأأة ميكأأأ  الوفأأاء  9 وتعأأرت  اة لأأأة ااوىل مأأأ  مشأأروع املأأأادة (6)
الشخص املدَّعى ارتكاس  اةرمية ليس فقأ  دىل دولأة أخأرى ولكأ  أيضأا  دىل حمك أة ج ائيأة دوليأة 

سي ا ساالقرتان مع دنشاء احملك ة اة ائية  خمتصة ملقاضاة اةاينو وقد نشف   ا اخليار الثالثل وال
ان يأأرتب  مصأأطلح حأأني أنأأ  يف مثأأري مأأ  ااحيأأ و ويف(1213)الدوليأأة وحمأأامم ج ائيأأة دوليأأة أخأأرى

( سجرسأأأأال شأأأأخص دىل دحأأأأدى الأأأأدول سي  أأأأا ُيسأأأأتخد  عأأأأادة  مصأأأأطلح extradition"التسأأأأليم" )
( مبعأأأأا درسأأأأال الشأأأأخص دىل حمك أأأأة ج ائيأأأأة دوليأأأأة خمتصأأأأةل فأأأأجن مشأأأأروع surrender"دحالأأأأة" )

يقيّأأأأأد اسأأأأأتخدا  املصأأأأأطلحني هبأأأأأ ا الشأأأأأك و واملصأأأأأطلحات  قأأأأأد صأأأأأيغ علأأأأأى  أأأأأو ال 9 املأأأأأادة
ل وهلأ ا السأبب (1214)العالقأات الدوليأة ميكأ  أن تتبأاي  الأ ظم اة ائيأة الوط يأة ويفاملستخدمة يف 

رأت اللج أأأة أن مأأأ  املفضَّأأأ  وضأأأع صأأأيغة أعأأأمو وفضأأأال  عأأأ   لأأأكل فبي  أأأا قأأأد يكيّأأأ  مشأأأروع 
اإلشأأأارة دىل حمك أأأة ج ائيأأأة دوليأأأة لكأأأي يُفهأأأم م أأأ  أن  أأأ   احملك أأأة نأأأب أن تكأأأأون  9 املأأأادة
 ل فقد رُئي أن   ا التكيي  غري ضروريو (1215)رِسلة ساختصاصهااعرتفت الدولة امل حمك ة

علأأى أنأأ  ع أأدما تعأأرض الدولأأة املسأأفلة علأأى  9 وتأأ ص اة لأأة الثانيأأة مأأ  مشأأروع املأأادة (7)
حتيلأأأأ ل يكأأأأون "علأأأأى  أأأأ   السأأأألطات أن تتخأأأأ  قرار أأأأا  ع أأأأدما ُتسأأأألِّم الشأأأأخص أو احملام أأأأة أو

صأأوص أي جرميأأة أخأرى خطأأرية الطأأاسع مبوجأأب قأأانون الطريقأأة الأأيت يأأتم هبأا ا أأا  القأأرار خب سأ فس
__________ 

 Questions relating to theأعال ( ) 1175 )انظر احلاشية التسليم قضية املسائ  املتصلة سااللت ا  ساحملام ة أو (1209)

Obligation to Prosecute or Extradite , pp. 454-461, paras. 90-91, 94-95, 114-115 and 120 و) 
 و112 ل الفقرة460 ل الصفحةاملرجع نفس  (1210)
 واملرجع نفس  (1211)
 و113 ل الفقرة460 ل الصفحةاملرجع نفس  (1212)
(ل الفصأ  السأأادسل A/69/10) 10 ة العامأأةل الأدورة التاسأعة والسأأتونل امللحأق رقأأمالوثأائق الرمسيأأة للج عيأانظأر  (1213)

 و35 ل الفقرة182 )التقرير ال هائي ع  املوضوع(ل الصفحة‘ جيم‘الفرع 
 European Union, Council Framework Decision of 13 June 2002 on theانظأرل علأى سأبي  املثأال:  (1214)

European arrest warrant and the surrender procedures between Member States, Official Journal of 

the European Communities, L 190, 18 July 2002, p. 1, available from http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002F0584:en:HTML و )االحتأأأأأأأأأأأأأاد ااورويبل
ا  دولأة سشأفن مأ مرة دلقأاء القأبض ااوروسيأة ودجأراءات قيأ 2002 ح يران/يوني  13 قرار دطاري لل جلس مؤرخ

ت فيأأأ  حكأأأم  عضأأأو أخأأأرى سجرسأأأال )دحالأأأة( شأأأخص مطلأأأوب دىل القضأأأاء اغأأأراض دجأأأراء مقاضأأأاة ج ائيأأأة أو
 أمر احتجاو" )التفميد مضا (و سالسج  أو

 و11 م  املادة 1 ل الفقرةاالتفاقية الدولية حل اية مجيع ااشخاص م  االختفاء القسريانظر  (1215)

http://undocs.org/ar/A/69/10
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002F0584:en:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002F0584:en:HTML


A/71/10 

GE.16-14345 358 

تلك الدولأة"و ومعظأم املعا أدات احملتويأة علأى صأيغة ال أاي تتضأ    أ ا احلكأم الشأرطي الأ ي 
يت ثأأ  اهلأأد  م أأأ  يف املسأأاعدة علأأى ضأأأ ان تطبيأأق اإلجأأراءات املعتأأأادة ومعأأايري اادلأأة املتعلقأأأة 

 ساةرائم اخلطريةو
  10 المادة

  للشفص المدعى ارتكاب  الجريمةالمعاملة العادلة 
يتعلأق سجحأدى اةأرائم  دجأراءات في أا حبقأ تخ  شخص تُ  يا ُتكف  -1 

ل القانونيأأة عادلأأة يف مجيأأع مراحأأ  اإلجأأراءاتالعاملأأة امل 5 املشأأار دليهأأا يف مشأأروع املأأادة
نون القأايف  لك احملام ة العادلةل واحل ايأة الكاملأة حلقوقأ  يف دطأار القأانون الأوطر و  مبا

  يف  لك قانون حقوق اإلنسانو ل مباالواجح التطبيقالدويل 
دولة غري  يفحمتج ا   أو متحفظا  علي  أو مسجونا  اي شخص يكون  -2 

  الدولة اليت حي   ج سيتها احلق يف:
الأدول الأيت يكأون  دون تفخري سفقرب ممث  خمأتص للدولأة أو أن يتص  )أ( 

لأأيت حيأأق هلأأا لسأأبب آخأأر محايأأة حقوقأأ ل أول دن  الدولأأة ا  لأأك الشأأخص مأأ  رعايا أأا أو
مان عدمي اة سيةل الدولة اليت تكون مستعدة حل اية حقوق  لأك الشأخص س أاء علأى 

  طلب م  ؛
  ؛الدول تلك الدولة أول وأن ي ور  ممث  )ب( 
  دون تفخري حبقوق  يف دطار     الفقرةو وأن يتم دعالم  )ج( 
الدولأأة وأنظ أأة وفقأأا  لقأأوانني  2 يف الفقأأرةس احلقأأوق املشأأار دليهأأا متأأارَ  -3 

  القأأأأوانني واانظ أأأأة سشأأأأرط أن متّكأأأأالأأأأيت يوجأأأأد الشأأأأخص يف دقلأأأأيم خاضأأأأع لواليتهأأأأال 
دع أأاال   2 الفقأأرةاغأأراض املتوخأأاة مأأ  مأأ ح  أأ   احلقأأوق مبوجأأب ااملأأ مورة مأأ  دع أأال 

 تاما و 

 التعليق  
تكفأأ  للشأأخص املأأدَّعى ارتكاسأأ  جرميأأة علأأى التأأ ا  الدولأأة سأأفن  10 يرمأأ  مشأأروع املأأادة (1)

يف  لأأك حمام أأة عادلأأة ومحايأأة ماملأأة  املوجأأود يف دقلأأيم خاضأأع لواليأأة الدولأأة املعاملأأة العادلأأةل مبأأا
حبأأأق الشأأأخص املأأدَّعى ارتكاسأأأ  جرميأأأةل  10 حلقوقأأ و وعأأأالوة علأأأى  لأأكل يعأأأرت  مشأأأروع املأأادة

حمتجأأأ ا  فيهأأأال  متحفظأأأا  عليأأأ  أو حي أأأ  ج سأأأية تلأأأك الدولأأأة ولكأأأ  يكأأأون مسأأأجونا  أو الأأأ ي ال
 دمكانية االتصال سفحد ممثلي دولت و

احل ايأأأأة درجأأأأات مأأأأ   أخأأأأرى تأأأأوفر مجيأأأأع الأأأأدول يف دطأأأأار قواني هأأأأا الوط يأأأأة درجأأأأة أوو  (2)
ونوو أن  تعاقبهم على جرمية ج ائيةو حتام هم أو حتتج  م أو ل شخاص ال ي  حتقق معهم أو

و سأأأاسقة قضأأأائية قاعأأأدة دداريأأأة أو يف نظأأأا  أساسأأأي أو ور أود أوجأأأ  احل ايأأأة  أأأ   يف الدسأأأتحتأأأدَّ 
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 "املعاملأأة العادلأأة"يشأري دىل  وضأأع معيأار عأأا  وعأالوة علأأى  لأكل ميكأأ  تأدوي  قواعأأد مفصألة أو
 أأ    "و وتتسأأماملسأأاواة يف احل ايأأة" أو "الضأأ انات القضأأائية" أو "مراعأأاة ااصأأول القانونيأأة" أو

  اسأأتغالل السأألطة االسأأتث ائية ةهأأاو العدالأأة اة ائيأأة للدولأأة فمهيأأة سالغأأة يف ضأأ ان عأأدساحل ايأأة 
حتفأأ  هلأأ ا الفأأردل يف مجلأأة أمأأورل القأأدرة علأأى  للضأأغ  سطريقأأة غأأري سأألي ة علأأى املشأأتب  فيأأ ل د 

 "(وتكافؤ وسائ  الدفاع"الطع  الكام  يف ادعاءات الدولة أما  حمك ة مستقلة )مبا يتيح 
ساعرتا  تأا  يف القأانون اة أائي الأدويل والقأانون امله ة اية أوج  احل اليو  أيضا وحتظى  (3)

 11و 10 املأادتنييف  أ   أوجأ  احل ايأة  ُيشأار دىل مسأتوىلأعأم وعلى و الدويل حلقوق اإلنسان
م  العهد الدويل  14 سي  ا ترد يف املادة ل(1216)1948 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعا م  

سأأأية معأأأايري أمثأأأر حتديأأأدا  مل ِمأأأة للأأأدولو ومقاعأأأدة عامأأأةل الأأأدويل اخلأأأاص سأأأاحلقوق املدنيأأأة والسيا
 يئة قضائية دولية دىل حتديد املعايري امل صوص  تسعى الصكوك امل ِشئة ملعايري خمصصة حملك ة أو

م  العهدل يف حأني تأ ص املعا أدات الأيت تت أاول القأانون الأوطر علأى معيأار  14 عليها يف املادة
سعأأأأأأض الصأأأأأأكوك  ويف 14 املعأأأأأأايري احملأأأأأأددة الأأأأأأواردة يف املأأأأأأادةيقصأأأأأأد م أأأأأأ  دقأأأأأأرار وددمأأأأأأاج  عأأأأأأا 

 ات الصلة يف "مجيع مراح " اإلجراءات القضائية الوط ية اليت ميّر هبأا الشأخص املأدَّعى  ااخرى
 و(1217)ارتكاس  للجرمية

__________ 

مأأأأأأأأأانون   10 املأأأأأأأأأؤرخ (3-)د‘ ألأأأأأأأأأ ‘ 217قأأأأأأأأأرار اة عيأأأأأأأأأة العامأأأأأأأأأة ل اإلعأأأأأأأأأالن العأأأأأأأأأاملي حلقأأأأأأأأأوق اإلنسأأأأأأأأأان (1216)
 و11و 10 ل املادتان1948 ااول/ديس رب

ل مبأأ  فأأيهم املوظفأأون دوليأأة اتفاقيأأة م أأع اةأأرائم املرتكبأأة ضأأد ااشأأخاص املت تعأأني حب ايأأةانظأأر علأأى سأأبي  املثأأالل  (1217)
واتفاقيأأة ؛ 8 مأأ  املأأادة 2 ل الفقأأرةواالتفاقيأأة الدوليأأة مل ا ضأأة أخأأ  الر أأائ ؛ 9 ل املأأادةالدسلوماسأأيونل واملعاقبأأة عليهأأا

؛ 7 مأأ  املأأادة 3 ل الفقأأرةاملهي أأة الالدنسأأانية أو العقوسأأة القاسأأية أو م ا ضأأة التعأأ يب وغأأري  مأأ  ضأأروب املعاملأأة أو
 1988 آ ار/مأأأأأارس 10 )رومأأأأأال ااع أأأأأال غأأأأأري املشأأأأأروعة املوجهأأأأأة ضأأأأد سأأأأأالمة املالحأأأأأة البحريأأأأأة اتفاقيأأأأة ق أأأأأعو 
( Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation(Rome, 

10 March 1988), United Nations, Treaty Series, vol. 1678, No. 29004, p. 201؛ 10 مأ  املأادة 2 ل الفقأرة
 ,.Convention on the Rights of the Child (New York, 20 November 1989), ibidواتفاقيأة حقأوق الطفأ  )

vol. 1577, No. 27531, p. 3االتفاقيأأأأأة الدوليأأأأأة مل ا ضأأأأأة جت يأأأأأد املرت قأأأأأة و ؛ 40 )ب( مأأأأأ  املأأأأأادة2 (ل الفقأأأأأرة
 International Convention Against the Recruitment, Use, Financing and ) واسأتخدامهم ومتأويلهم وتأدريبهم

Training of Mercenaries (New York, 4 December 1989), ibid., vol. 2163, No. 37789, p. 75 ل)
ال أأاي الربوتومأول الثأاين التفاقيأة و ؛ 14 ل املأأادةة الدوليأة لق أأع اهلج أات اإلر اسيأة سالق اسأ تفاقيأاالو ؛ 11 املأادة
 Hague Convention of 1954 for the)  ايأة امللكيأة الثقافيأة يف حالأة نشأوب صأراع مسألَّححل 1954 لعأا 

Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict (The Hague, 26 March 1999), 

United Nations, Treaty Series, vol. 2253, No. 3511واالتفاقيأة الدوليأة لق أع  ؛17 مأ  املأادة 2 (ل الفقأرة
مأأأأ   13 ل الفقأأأأرةملكافحأأأأة اةرميأأأأة امل ظ أأأأة عأأأأرب الوط يأأأأةواتفاقيأأأأة اامأأأأم املتحأأأأدة ؛ 17 ل املأأأأادةمتويأأأأ  اإلر أأأأاب

 United Nations Convention ) 44 مأ  املأادة 14 ل الفقأرةالفسأاد واتفاقية اامم املتحدة ملكافحة؛ 16 املادة

against Corruption (New York, 31 October 2003), United Nations, Treaty Series, vol. 2349, 

No. 42146, p. 4112 ل املادةاالتفاقية الدولية لق ع أع ال اإلر اب ال وويو  (؛ ( International Convention 

for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism (New York, 13 April 2005), ibid., vol. 2445, 

No. 44004, p. 89؛ 11 م  املادة 3 ل الفقرةواالتفاقية الدولية حل اية مجيع ااشخاص م  االختفاء القسري (؛
 Association of) 8 مأأ  املأأادة 1 الفقأأرةن واتفاقيأأة م ا ضأأة اإلر أأاب اخلاصأأة سراسطأأة أمأأم ج أأوب شأأرقي آسأأيا

Southeast Asian Nations Convention on Counter Terrorismو) 

http://www.un.org/ar/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/217%28III%29
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201678/v1678.pdf
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لكأ  و ل "املعاملة العادلأة"تعّر  مصطلح  ال املعا دات اليت تت اول القانون الوطرو     (4)
ساعتبار  نسد احلقأوق احملأددة الأيت ميتلكهأا الشأخص املأدَّعى ارتكاسأ  اةرميأةل   َظر دلي يُ املصطلح 

و مأأ  العهأأد الأأدويل اخلأأاص سأأاحلقوق املدنيأأة والسياسأأية 14 تلأأك امل صأأوص عليهأأا يف املأأادة مثأأ 
 مأأأ  مشأأأاريع املأأأواد املتعلقأأأة مب أأأع اةأأأرائم املرتكبأأأة ضأأأد املأأأوظفني 8 املأأأادة صأأأياغة و كأأأ ال فع أأأد

الدسلوماسأأيني وغأأري م مأأ  ااشأأخاص املت تعأأني حب ايأأة دوليأأة واملعاقبأأة عليهأأال أمأأدت اللج أأة أن 
ترمأأي دىل جتسأأيد مجيأأع الضأأ انات "مانأأت   "املعاملأأة العادلأأة يف مجيأأع مراحأأ  اإلجأأراءات"صأأيغة 

أحأد اامثلأة علأى  أ   الضأ انات يأرد يف "ل وأن "املأتهم للشخص احملتجأ  أو املعرت  هبا ع وما  
و وعأأأالوة علأأأى  لأأأكل (1218)"مأأأ  العهأأأد الأأأدويل اخلأأأاص سأأأاحلقوق املدنيأأأة والسياسأأأية 14 املأأأادة

ل سأأأأال ظر دىل طاسعهأأأأا العأأأأا ل مقارنأأأأة قأأأأد ُفضأأأألت‘ املعاملأأأأة العادلأأأأة‘عبأأأأارة "الحظأأأأت اللج أأأأة أن 
‘ جلسأأات االسأأت اع العادلأأة‘ أو‘ مراعأأاة ااصأأول القانونيأأة‘مأأ  قبيأأ   سالعبأأارات اامثأأر شأأيوعا  

أن  ل أوضأحت اللج أة أيضأا  و وأخأريا  (1219)"ر مبعأا تقأر ضأيقالأيت قأد تفسَّأ‘ ام أة العادلأةاحمل‘ أو
ترمأأي دىل صأأون حقأأوق الشأأخص املأأدَّعى ارتكاسأأ  اةرميأأة مأأ  " "مجيأأع مراحأأ  اإلجأأراءات"صأأيغة 

 و(1220)"حلظة امتشاف  وا ا  تداسري لكفالة حضور  حىت ا ا  قرار هنائي سشفن القضية
وسي  ا يشت   مصأطلح "املعاملأة العادلأة" علأى مفهأو  "احملام أة العادلأة"ل أُدرجأت عأ   (5)

سغيأأأة التشأأأديد علأأأى أمهيتهأأأا ‘ احملام أأأة العادلأأأة‘ع أأأد يف مثأأأري مأأأ  املعا أأأدات اإلشأأأارة دىل عبأأأارة 
 أأ ا احلأأق يف حمام أأة عادلأأة الواقأأعل خلصأأت اللج أأة املع يأأة حبقأأوق اإلنسأأان دىل أن  اخلاصأأةو ويف

وسيلة دجرائية لل حافظة على سيادة "و و  "حد الع اصر ااساسية حل اية حقوق اإلنسانأ" و 
دىل املعاملأة العادلأةل "مبأا  10 مأ  مشأروع املأادة 1 و وس اء على  لكل تشري الفقرة(1221)"القانون

 يف  لك احملام ة العادلة"و
ارتكاسأ  جرميأة الت تأع سأفعلى وساإلضافة دىل املعاملة العادلةل حيق أيضا  للشخص املأدَّعى  (6)

يف  لأك  دويل واجأب التطبيأقل مبأا محايأة حلقوقأ ل سأواء مانأت حقوقأا  ناشأئة عأ  قأانون وطأر أو
اانظ أأأأة ااساسأأأأية  قأأأأانون حقأأأأوق اإلنسأأأأانو و أأأأ   احلقأأأأوق م صأأأأوص عليهأأأأا يف الدسأأأأاتري أو

ى الصأأعيد الأأدويل يف القواعأأد ااخأأرى يف دطأأار الأأ ظم القانونيأأة الوط يأأة للأأدولو و أأي مبي أأة علأأ أو

__________ 

املتعلقأة مب أع  املأوادمشأاريع ل الفصأ  الثالأثل الفأرع سأاء )A/8710/rev.1ل الوثيقأة ل اجمللأد الثأاين1972 حوليأةووو (1218)
ل اةأأأرائم املرتكبأأأة ضأأأد املأأأوظفني الدسلوماسأأأيني وغأأأري م مأأأ  ااشأأأخاص املت تعأأأني حب ايأأأة دوليأأأة واملعاقبأأأة عليهأأأا

 A/8710/rev.1, chap. III, sect. B (Draft articles on the prevention and (و 8 ق علأأى املأأادةالتعليأأ

punishment of crimes against diplomatic agents and other internationally protected persons), 

commentary to art. 8, p. 320و 
 واملرجع نفس  (1219)
 واملرجع نفس  (1220)
احلأأأق يف املسأأأاواة أمأأأا  احملأأأامم ) 14 (ل املأأأادة2007)32 ل التعليأأأق العأأأا  رقأأأماللج أأأة املع يأأأة حبقأأأوق اإلنسأأأان (1221)

 40 الوثأائق الرمسيأة للج عيأة العامأةل الأدورة الثانيأة والسأتونل امللحأق رقأم(ل حمام ة عادلة واهليئات القضائية ويف
(A/62/40ل املرفق السادسل الفقرة) و28 دىل 18 ؛ انظر أيضا  الفقرات2 

http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/documentation/english/reports/a_8710.pdf&lang=EFS
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/8710/rev.1
http://undocs.org/ar/A/8710/rev.1
http://undocs.org/ar/A/62/40
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يف  أو (1222)يف املعا أأأأدات اإلقلي يأأأأة حلقأأأأوق اإلنسأأأأان املعا أأأأدات العامليأأأأة حلقأأأأوق اإلنسأأأأانل أو
مأأ  مشأأروع  1 و وس أأاء علأأى  لأأكل تعأأرت  أيضأأا  الفقأأرة(1223)الصأأكوك ااخأأرى الواجبأأة التطبيأأق

ون الأأأأوطر سوجأأأأوب أن تأأأأوفّر الدولأأأأة احل ايأأأأة الكاملأأأأة حلقأأأأوق اةأأأأاين "يف دطأأأأار القأأأأان 10 املأأأأادة
 و"يف  لك قانون حقوق اإلنسان ل مباوالقانون الدويل الواجح التطبيق

يتعلأأق حبقأأوق الشأأخص  الت امأأات الدولأأة في أأا 10 مأأ  مشأأروع املأأادة 2 وتت أأاول الفقأأرة (7)
حمتجأأ ا "و  متحفظأأا  عليأأ  أو حي أأ  ج سأأية الدولأأة ويكأأون "مسأأجونا  أو املأأدَّعى ارتكاسأأ  جرميأأة وال

هم   ا التعبري على أن  يش   مجيع احلأاالت الأيت تقيّأد فيهأا الدولأة قأدرة الشأخص وي بغي أن يُف
ظ      احلاالتل يتعني على الدولأة  على االتصال حبرية مب ث  للدولة اليت حي   ج سيتهاو ويف

أن  الأأأيت يكأأأون الشأأأخص املأأأدَّعى ارتكاسأأأ  اةرميأأأة موجأأأودا  يف اإلقلأأأيم اخلاضأأأع لواليتهأأأا القضأأأائية
الدول اليت يكون  لأك   ا الشخص سفن يتص  دون تفخري سفقرب ممث  خمتص للدولة أوتس ح هل

الأأدول الأأيت حيأأق هلأأا لسأأبب آخأأر محايأأة حقوقأأ و وفضأأال  عأأ   للدولأأة أو الشأأخص مأأ  رعايا أأا أو
الأدولو وأخأريا ل يكأون   لكل حيق للشخص املدَّعى ارتكاس  اةرمية أن ي ور  ممثأ  لتلأك الدولأة أو

ص املدَّعى ارتكاس  اةرمية أن نري دسالغ  دون تفخري حبقوق و وعالوة على  لكل م  حق الشخ
تطّبق     احلقوق أيضا  على الشخص العدمي اة سية فتقضي سفن يكأون مأ  حأق  2 فجن الفقرة

  ا الشخص أن يتص  دون تفخري سفقرب ممث  خمتص للدولة اليت تكون مستعدة حل ايأة حقأوق 
 طلب  وأن ي ور    ا امل ث و  لك الشخص س اء على

__________ 

)سأأأأأان  "ميثأأأأأاق سأأأأأان خوسأأأأأي ل موسأأأأأتاريكا": اإلنسأأأأأاناالتفاقيأأأأأة اامريكيأأأأأة حلقأأأأأوق انظأأأأأرل علأأأأأى سأأأأأبي  املثأأأأأالل  (1222)
AmericanConventiononHuman:Rights) 8 (ل املأادة1969 تشأري  الثأاين/نوف رب 22 خوسأي ل “Pactof

San José, Costa Rica” (San José, 22 November 1969), United Nations, Treaty Series, vol. 1144, 

No. 17955, p. 123, art. 8ل 1981 ح يران/يونيأ  27 (؛ وامليثأاق اافريقأي حلقأوق اإلنسأان والشأعوبل )نأريويبل)
AfricanCharteronHumanand27June,(1981,Nairobi),Rights’Peoples) 7 املأادة ibid., vol. 1520, 

No. 26363, p. 217, art. 7؛ و)االتفاقيأأأة ااوروسيأأأة حلقأأأوق )   اتفاقيأأأة محايأأأة حقأأأوق اإلنسأأأان واحلريأأأات ااساسأأأية
 Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms) 6 (ل املأادةاإلنسأان

(Rome, 4 November 1950), ibid., vol. 213, No. 2889, p. 221, art. 6و) 
اإلعأأالن اامريكأأي حلقأأوق أعأأال (؛ و  1216 انظأأرل علأأى سأأبي  املثأأالل اإلعأأالن العأأاملي حلقأأوق اإلنسأأان )احلاشأأية (1223)

 ,American Declaration of the Rights and Duties of Man (Bogota, 2 May 1948)) وواجبأات اإلنسأان
adopted by the Ninth International Conference of American States ( ميكأأ  االطأأالع عليأأ  يف الع أأوان

 www.oas.org/dil/1948%20American%20Declaration%20of%20the%20Rights%20and%20 التأأأأأايل:

Duties%20of%20Man.pdf ل قأأرار م ظ أأة املأأؤمتر اإلسأأالمي  دعأأالن القأأا رة حأأول حقأأوق اإلنسأأان يف اإلسأأال(؛ و
 Organisation of Islamic Cooperation Resolution No. 49/19-P, annex, available from) 49/19 رقأم

www.oic-oci.org/english/article/human.htm يبو لالحتأاد ااور  ميثأاق احلقأوق ااساسأية(؛ و (Charter of the 

Fundamental Rights of the European Union, Official Journal of the European Communities, No. C 

364, 18 December 2000, p. 1)و 

http://www.oas.org/dil/1948%20American%20Declaration%20of%20the%20Rights%20and%20Duties%20of%20Man.pdf
http://www.oas.org/dil/1948%20American%20Declaration%20of%20the%20Rights%20and%20Duties%20of%20Man.pdf
http://www.oas.org/dil/1948%20American%20Declaration%20of%20the%20Rights%20and%20Duties%20of%20Man.pdf
http://www.oic-oci.org/english/article/human.htm
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مأأ  اتفاقيأأة فيي أأا للعالقأأات  36 مأأ  املأأادة 1 وتُعأأرض  أأ   احلقأأوق ستفصأأي  أمأأرب يف الفقأأرة (8)
ل ومأ لك يف القأانون (1225)ل اليت مت ح حقوقا  لك  م  الشخص احملتَجأ  ودولأة اة سأية(1224)الق صلية

ت أأأاول اةأأأرائم دىل ددراج  أأأ   التفاصأأأي  تسأأأعى املعا أأأدات احلديثأأأة الأأأيت ت الأأأدويل العأأأريفو وعأأأادة مأأأا ال
ل أن مأأ  حأأق الشأأخص املأأدَّعى 10 مأأ  مشأأروع املأأادة 2 ولك هأأا سبسأأاطة تكأأررل شأأفهنا شأأفن الفقأأرة

ارتكاسأ  اةرميأة أن يتصأ  سالدولأة الأيت يكأون  لأك الشأخص مأ  رعايا أا وأن يأ ور  ممثلأون هلأ   الدولأة 
الأأأيت ترغأأأب  سالدولأأأة الأأأيت يقأأأيم فيهأأأا عأأأادة  أو )أول د ا مأأأان  أأأ ا الشأأأخص عأأأدمي اة سأأأيةل أن يتصأأأ 

 و(1226)لسبب آخر يف محاية حقوق  لك الشخص وأن ي ور  ممثلون هل   الدولة(
 2 علأأى أن متأأاَرس احلقأأوق املشأأار دليهأأا يف الفقأأرة 10 مأأ  مشأأروع املأأادة 3 وتأأ ص الفقأأرة (9)

حتأأول  أأ    لواليتهأأال سشأأرط أالوفقأأا  لقأأوانني وأنظ أأة الدولأأة الأأيت يوجأأد الشأأخص يف دقلأأيم خاضأأع 
القأوانني واانظ أة مأأ  دع أال  أأ   احلقأوق دع أاال  تامأأا  و أو القصأأد الأ ي ُم حأت مأأ  أجلأ و وقأأد 
تكأأون  أأ   القأأوانني واانظ أأة الوط يأأة متعلقأأةل مأأثال ل سقأأدرة قاضأأي حتقيأأق علأأى فأأرض قيأأود علأأى 

يتعلأأق سأأججراء  معتأأادة في أأاالشأأهودل فضأأال  عأأ  فأأرض شأأروط  االتصأال مأأ  أجأأ  محايأأة الضأأحايا أو
مأ   36 مأ  املأادة 2 ويارات دىل شخص حمتَج  يف مرفأق احتجأاوو ويوجأد حكأم مشأاس  يف الفقأرة

و أأو حكأأم أُدرج أيضأأا  يف مثأأري مأأ  املعا أأدات الأأيت تت أأاول  (1227)اتفاقيأأة فيي أأا للعالقأأات الق صأألية
 يلي: اتفاقية فيي ا م اأصبح  و وقد شرحت اللج ة   ا احلكم يف تعليقها على ما(1228)اةرائم
__________ 

 Vienna Convention on Consular Relations) 36 مأأ  املأأادة 1 ل الفقأأرةاتفاقيأأة فيي أأا للعالقأأات الق صأألية (1224)
(Vienna, 24 April 1963), United Nations, Treaty Series, vol. 596, No. 8638, p. 261, art. 36, 

para. 1و) 
ل تقأأأأارير حمك أأأأأة العأأأأدل الدوليأأأأأة ل احلكأأأأم الصأأأأأادرالغرانأأأأد )أملانيأأأأأا ضأأأأد الواليأأأأأات املتحأأأأدة اامريكيأأأأأة(ضأأأأية ق (1225)

 ,LaGrand (Germany v. United States of America), Judgment, I.C.J. Reports 2001) 2001 لعأا 

p. 466, at p. 492, para. 74تُ شئ نظاما  مرتاسطا  ُمص َّ ا  لتيسأري ت فيأ  نظأا  احل ايأة  36 م  املادة 1 ( )الفقرة
)"ساالسأأأأأت اد دىل نأأأأأص  أأأأأ   ااحكأأأأأا ل  لأأأأأص احملك أأأأأة دىل أن  77 ل الفقأأأأأرة494 الصأأأأأفحة الق صأأأألية"(ل ويف

 تُ شئ حقوقا  فردية"(و 6 املادة م  1 الفقرة
؛ واتفاقيأأة ق أأع ااع أأال 6 اتفاقيأأة ق أأع االسأأتيالء غأأري املشأأروع علأأى الطأأائراتل املأأادةانظأأرل علأأى سأأبي  املثأأالل  (1226)

م أأأع اةأأأرائم املرتكبأأأة ضأأأد واتفاقيأأأة ؛ 6 مأأأ  املأأأادة 3 ل الفقأأأرةغأأأري املشأأأروعة املوجهأأأة ضأأأد سأأأالمة الطأأأريان املأأأدين
؛ 6 مأأ  املأأادة 2 ل الفقأأرةاحب ايأأة دوليأأةل مبأأ  فأأيهم املوظفأأون الدسلوماسأأيونل واملعاقبأأة عليهأأ ااشأأخاص املت تعأأني

مأأأ   3 ؛ واتفاقيأأأة م ا ضأأأة التعأأأ يبل الفقأأأرة6 مأأأ  املأأأادة 3 ل الفقأأأرةواالتفاقيأأأة الدوليأأأة مل ا ضأأأة أخأأأ  الر أأأائ 
واالتفاقيأة الدوليأة ؛ 17 م  املادة 2 فقرةل الاتفاقية سالمة موظفي اامم املتحدة واافراد املرتبطني هباو ؛ 6 املادة

مأ   3 ل الفقأرةواالتفاقية الدولية لق ع متويأ  اإلر أاب؛ 7 م  املادة 3 ل الفقرةلق ع اهلج ات اإلر اسية سالق اس 
واالتفاقيأأة الدوليأأة ؛ 7 مأأ  املأأادة 3 ل الفقأأرةواتفاقيأأة م ظ أأة الوحأأدة اافريقيأأة مل أأع اإلر أأاب ومكافحتأأ ؛ 9 املأأادة
واتفاقيأأة م ا ضأأة اإلر أأاب اخلاصأأأة ؛ 10 مأأ  املأأادة 3 ل الفقأأأرةيأأة مجيأأع ااشأأخاص مأأ  االختفأأاء القسأأريحل ا

 م  املادة الثام ةو 4 ل الفقرةسراسطة أمم ج وب شرقي آسيا
 و36 م  املادة 2 ل الفقرةاتفاقية فيي ا للعالقات الق صلية (1227)
واالتفاقيأأة الدوليأأة لق أأع اهلج أأات ؛ 4 ل املأأادةة أخأأ  الر أأائ االتفاقيأأة الدوليأأة مل ا ضأأانظأأرل علأأى سأأبي  املثأأالل  (1228)

؛ 9 مأأأ  املأأأادة 4 ل الفقأأأرةواالتفاقيأأأة الدوليأأأة لق أأأع متويأأأ  اإلر أأأاب؛ 7 مأأأ  املأأأادة 4 ل الفقأأأرةاإلر اسيأأأة سالق اسأأأ 
اإلر أأاب واتفاقيأأة م ا ضأأة ؛ 7 مأأ  املأأادة 4 ل الفقأأرةواتفاقيأأة م ظ أأة الوحأأدة اافريقيأأة مل أأع اإلر أأاب ومكافحتأأ 

 م  املادة الثام ةو 5 ل الفقرةاخلاصة سراسطة أمم ج وب شرقي آسيا
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مُتأأأاَرس مجيأأأع احلقأأأوق املأأأ مورة أعأأأال  طبقأأأا  لقأأأوانني وأنظ أأأة الدولأأأة املسأأأتقِبلةو  (5")
املسأأجونني مسأأ وح هبأأا  و كأأ ا فأأجن القيأأا  س يأأارات دىل ااشأأخاص املأأتحف  علأأيهم أو

طبقأأأا  احكأأأا  قأأأانون اإلجأأأراءات اة ائيأأأة وأنظ أأأة السأأأجونو ومقاعأأأدة عامأأأةل فلغأأأرض 
حمام أأة  ويأأارات دىل شأأخص مأأتحف  عليأأ  نأأري سشأأفن  مباشأأرة حتقيأأق ج أأائي أودجأأراء 

ج ائيةل تتطلب قوانني اإلجراءات اة ائية أن يس ح هبا قاضي التحقيقل ال ي سأيتخ  
 أأأ   احلالأأأةل نأأأب علأأأى املوظأأأ  الق صأأألي أن  قأأأرار  يف ضأأأوء متطلبأأأات التحقيأأأقو ويف

ة الشأأأأخص املسأأأأجون ع أأأأال  حبكأأأأم حالأأأأ يقأأأأد  طلبأأأأا  سأأأأ لك دىل قاضأأأأي التحقيأأأأقو ويف
قضائي صادرل فجن أنظ ة السجون املتعلقة سججراء ويارات دىل ال  الء ت طبأق أيضأا  علأى 
أي ويأأارات قأأد يرغأأب املوظأأ  الق صأألي القيأأا  هبأأا دىل السأأجني الأأ ي يكأأون مأأ  رعايأأا 

 الدولة املرِسلةو
َرس طبقأا  لقأوانني ورغم أن احلقوق امل صأوص عليهأا يف  أ   املأادة نأب أن متأا (7")

يعأأر أن  أأ   القأأوانني واانظ أأة ميكأأ  أن تُلغأأي  وأنظ أأة الدولأأة املسأأتقِبلةل فأأجن  أأ ا ال
 و(1229)احلقوق املع ية"

خلصأأأت حمك أأأة العأأأدل الدوليأأأة دىل أن اإلشأأأارة دىل "احلقأأأوق" يف الغرانأأأدل ويف قضأأأية  (10)
ت طبأأق علأأى حقأأوق الدولأأة  أهنأأا المأأ  اتفاقيأأة فيي أأا "نأأب قراءهتأأا علأأى  36 مأأ  املأأادة 2 الفقأأرة

 و(1230)املرِسلة س  أيضا  على حقوق الفرد احملتَج "

__________ 

ل مشأأاريع املأأواد املتعلقأأة سالعالقأأات الق صأألية والتعليأأق عليهأأال A/4843ل اجمللأأد الثأأاينل الوثيقأأة 1961حوليأأة ووو  (1229)
 Yearbook … 1961, vol. II, document A/4843, draft ) 36 ( مأ  املأادة7( و)5التعليأق علأى الفقأرتني )

articles on consular relations and commentary, commentary to art. 36, paras. (5) and (7)و) 
 ,LaGrand, (see footnote 154 above), p. 497و )89 أعأال (ل الفقأرة 1225 )انظأر احلاشأية قضأية الغرانأد (1230)

para. 89و) 

http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/documentation/english/reports/a_8710.pdf&lang=EFS
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/4843
file:///H:/PEPS-Share/ILC%20Yearbooks/English%20Yearbooks%201/ILC_1961_v2_e.pdf
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/4843
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  الفصل الثامن  
 حماية الغقف الجوي

 مقدمة -ألف 
ددراج موضأأأوع "محايأأأة الغأأأال   ل(2013قأأأررت اللج أأأةل يف دورهتأأأا اخلامسأأأة والسأأأتني ) -86

 و(1231)ا موراسي مقررا  خاصا  ستفا مل وعي ت السيد شي ير  ا  اةوي" يف سرنامج ع لهال 
وتلقأأأأأأأت اللج أأأأأأأة التقريأأأأأأأر ااول لل قأأأأأأأرر اخلأأأأأأأاص ونظأأأأأأأرت فيأأأأأأأ  يف دورهتأأأأأأأا السادسأأأأأأأة  -87

واسأأت ادا  دىل و (1233)(2015والتقريأأر الثأأاين يف دورهتأأا السأأاسعة والسأأتني ) (1232)(2014) والسأأتني
ثالثأة  ا  املقأرر اخلأاص يف التقريأر الثأاينل اعت أدت اللج أة مؤقتأ ااقرتحهأ وجيهية اليتالت بادئع املير امش

 و(1234)التعليقات عليهادىل جانب ل بادئ التوجيهية وأرسعة م  فقرات الديباجةم  مشاريع امل

 الحالية الدورة في المواوع في النظر -باء 
املقأأأأأد  مأأأأأ  املقأأأأأرر اخلأأأأأاص ُعأأأأأرض علأأأأأى اللج أأأأأةل يف دورهتأأأأأا احلاليأأأأأةل التقريأأأأأر الثالأأأأأث  -88
(A/CN.4/692) و وقأأد حلأأ  املقأأرر اخلأأاصل اسأأت ادا  دىل التقريأأري  السأأاسقنيل عأأدة قضأأايا أساسأأية

مأأ  تأأد ور والتخفيأأ  اةأأوي  الغأأال  الت امأأات الأأدول مب أأع تلأأوث ات صأألة ساملوضأأوعل و أأي 
أيضأأا  املقأرر اخلأأاص و واستكشأأ  الع ايأة الواجبأأة وتقيأيم ااثأأر البيئأي الغأال  اةأأوي وشأرط سأأ ل

__________ 

)الوثأأأأائق الرمسيأأأأأة للج عيأأأأة العامأأأأةل الأأأأدورة الثام أأأأأة  2013آب/أغسأأأأطس  9ل املعقأأأأودة يف 3197اةلسأأأأة يف  (1231)
و وأدرجأأت اللج أأة  أأ ا املوضأأوع يف سرنأأامج ع لهأأا علأأى 168 ل الفقأأرة((A/68/10) 10والسأأتونل امللحأأق رقأأم 

أسأأاس التفأأا م التأأايل: ")أ( يسأأري الع أأ  املتعلأأق ساملوضأأوع علأأى  أأو ال يتعأأارض مأأع املفاوضأأات السياسأأية  ات 
ااووونل والتلأأوث اةأأوي البعيأأد املأأدى عأأرب احلأأدودو ولأأ  فأأاد الصأألةل مبأأا فيهأأا املفاوضأأات سشأأفن تغأأري امل أأاخل ون

ل ومبأأأدأ تغأأأرمي رعايا أأأاق معاةأأأة املوضأأأوع دىل مسأأأائ  مأأأ  قبيأأأ  مأأأا يلأأأي ولأأأ  تأأأؤثر فيهأأأا: مسأأأؤولية الأأأدول و تتطأأأر 
ل ونق  ااموال والتك ولوجيا دىل البلأدان ال اميأةل مبأا يف رغم تباي هاامللوِّثل ومبدأ التحوُّطل واملسؤوليات املشرتمة 

مثأأ  الكرسأأون ااسأأودل  لوضأأوع أيضأأا  دىل مأأواد حمأأددةلأأ  تتطأأرق معاةأأة املو  لأأك حقأأوق امللكيأأة الفكريأأة؛ )ب( 
وأووون الرتوسوسأأفري وغريمهأأا مأأ  املأأواد  ات التأأفثري املأأ دوجل و أأي مأأواد نأأري التفأأاوض سشأأفهنا سأأني الأأدولو ولأأ  

ال يشأأأ   املوضأأأوع املسأأأائ  املتعلِّقأأأة سالفضأأأاء و يسأأأعى املشأأأروع دىل "سأأأد" الثغأأأرات يف أنظ أأأة املعا أأأدات؛ )ج( 
مبأادئ توجيهيأة  أي مشأاريع املتعلِّأق ساملوضأوع تكون نتيجأة الع أ  سو مبا يف  لك تعيني حدود ؛ )د(  اخلارجيل

ال يقصد هبا أن تفرض على أنظ ة املعا دات احلالية قواعد قانونية أو مبأادئ قانونيأة ال تتضأ  ها  أ   اانظ أة 
مأأأ   6ة عيأأأة العامأأأةل يف الفقأأأرة سالفعأأأ و وسأأأيعد املقأأأرر اخلأأأاص تقأأأارير  علأأأى  أأأ ا ااسأأأاس"و وقأأأد أحاطأأأت ا

ل سقأأأرار اللج أأأة املتعلأأأق سأأأجدراج املوضأأأوع يف سرنأأأامج 2013مأأأانون ااول/ديسأأأ رب   16املأأأؤرخ  68/112 قرار أأأا
( علأى أسأأاس 2011يف دورهتأا الثالثأة والسأتني ) الطويأ  ااجأ  ع لهأاو وأدرج املوضأوع يف سرنأامج ع أ  اللج أة

)الوثأأائق الرمسيأأة للج عيأأة العامأأةل الأأدورة السادسأأة والسأأتونل امللحأأق تقريأأر اللج أأة لسأأاء رفأأق االقأأرتاح الأأوارد يف امل
   (و365(ل الفقرة A/66/10) 10 رقم

  (وA/CN.4/667التقرير ااول ع  محاية الغال  اةوي ) (1232)

 (وA/CN.4/681)ع  محاية الغال  اةوي  ثاينالتقرير ال (1233)

 و  54-53تان (ل الفقر A/70/10) 10ونل امللحق رقم بعالوثائق الرمسية للج عية العامةل الدورة الس (1234)

http://undocs.org/ar/A/CN.4/692
http://undocs.org/ar/A/68/10
http://undocs.org/ar/A/66/10
http://undocs.org/ar/A/CN.4/667
http://undocs.org/ar/A/CN.4/681
http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../ilc/reports/2015/arabic/chp5.pdf&lang=EFSRAC&referer=http://legal.un.org/cod/

