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  الفصل الرابع  
 اجلرائم ضد اإلنسانية

 مقدمة -ألف 
ةأأأأرائم ضأأأأد ا"(، دمراج موضأأأأوع 2014قأأأأررت اللجثأأأأة، يف مورهتأأأأ. الس.مسأأأأة والسأأأأتني   -34

وقأت  ويف و(6 يف برانمج ع لهأ. وعّيثأت السأيد شأون مو مأ يف مقأررا  خ.صأ.  لل وضأوع "ةاإلنس.ني
مأأأ.نون   10املأأأؤر   69/118مأأأ  قرار أأأ.  7الحأأأق، أح.طأأأت اة عيأأأة الع.مأأأة عل أأأ. ، يف الفقأأأرة 

 رانمج ع له.و، بقرار اللجثة دمراج املوضوع يف ب2014ااول/مينس ل 
يف  ،(2017( دىل الت.سأعة والسأتني  2015ونظرت اللجثة، يف موراهت. مأ  السأ.بعة والسأتني   -35

 و(8 وم مرة قدمته. اام.نة الع.مة ،(7   ا املوضوع استث.ما  دىل ثالثة تق.رينر متت.بعة قدمه. املقرر اخل.ص
اللجثأأأة، يف القأأأراءة ااوىل، اجمل وعأأأة (، اعت أأأدت 2017الأأأدورة الت.سأأأعة والسأأأتني   ويف -36

 15الك.ملة م  مشأ.رينع املأوام املتعلقأة سةأرائم ضأد اإلنسأ.نية، الأيت تتأفل  مأ  مشأروع مينب.جأة و
 21دىل  16وقأأررت اللجثأأة، وفقأأ.  لل أأوام  و(9 مشأأروع مأأ.مة ومشأأروع مرفأأق، مشأأفوعة  بشأأروح هلأأ.

اامني الع. ، دىل احلكوم.ت واملثظ .ت  م  نظ.مه. ااس.سي، أن حتي  مش.رينع املوام، ع  طرينق
 و(10 الدولية ومي.انت أخرى الت .س.  لتعليق.هت. ومالحظ.هت.

 النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية -ابء 
 A/CN.4/725  احل.ليأأأأأة التقرينأأأأأر الرابأأأأأع لل قأأأأأرر اخلأأأأأ.ص هتأأأأأ.يف مور ُعأأأأأرض علأأأأأ  اللجثأأأأأة  -37
(، فضأأأأأال  عأأأأأ  التعليقأأأأأأ.ت واملالحظأأأأأ.ت الأأأأأأوارمة مأأأأأ  احلكومأأأأأأ.ت واملثظ أأأأأ.ت الدوليأأأأأأة Add.1و

 (وAdd.2و Add.1و A/CN.4/726والكي.انت ااخرى  
نيسأ.ن/أبرين   29املعقومة يف الفرتة م   3458دىل  3453ونظرت اللجثة يف جلس.هت.  -38
، يف التقرينأأأر الرابأأأع لل قأأأرر اخلأأأ.ص وأوعأأأ ت دىل ةثأأأة الصأأأي.غة أن تبأأأدأ 2019أاير/مأأأ.ينو  7دىل 

ة ال .نيأأة لل ج وعأأة الك.ملأأة مأأ  مشأأ.رينع املأأوام علأأ  أسأأ.س املقرتحأأ.ت املقدمأأة مأأ  املقأأرر القأأراء
اخلأأأ.ص،  خأأأ ة  يف اعتب.ر أأأ. التعليقأأأ.ت واملالحظأأأ.ت الأأأوارمة مأأأ  احلكومأأأ.ت واملثظ أأأ.ت الدوليأأأة 

 والكي.انت ااخرى، وم لك املث.قشة اليت جرت يف اةلسة الع.مة بشفن تقرينر املقرر اخل.صو
املعقأأومة  3468( يف جلسأأته. A/CN.4/L.935ونظأأرت اللجثأأة يف تقرينأأر ةثأأة الصأأي.غة   -39
اةرائم ضد ثع ، واعت دت اجمل وعة الك.ملة م  مش.رينع املوام املتعلقة مب2019أاير/م.ينو  22 يف

 أمان (و 1-ة  الفرع  .ءيف القراءة ال .نيواملع.قبة عليه. اإلنس.نية 

__________ 

 و266(، الفقرة A/69/10  10 الواثئق الرمسية للج عية الع.مة، الدورة الت.سعة والستون، امللحق رقم (6 
  التقرينر ال .لث(و A/CN.4/704 التقرينر ال .ين(، و A/CN.4/690 التقرينر ااول(، و Corr.1و A/CN.4/680انظر:  (7 
 8) A/CN.4/698و 
 و42-38(، الفقرات A/72/10  10 الواثئق الرمسية للج عيأة الع.مأة، الدورة ال .نية والسبعون، امللحق رقم (9 
 و43املرجع نفسه، الفقرة  (10 
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، املعقأأأأأأأأأأأومة يف الفأأأأأأأأأأأرتة 3499دىل  3496واعت أأأأأأأأأأأدت اللجثأأأأأأأأأأأة يف جلسأأأأأأأأأأأ.هت. مأأأأأأأأأأأ   -40
، شأأأروح مشأأأ.رينع املأأأوام املأأأ مورة أعأأأال   انظأأأر 2019 ب/أغسأأأطس  5دىل  متوو/ينوليأأأه 31 مأأأ 

 أمان (و 2-الفرع  .ء
ملأأأوام مشأأأفوعة  وتقأأأد  اللجثأأأة، وفقأأأ.  لثظ.مهأأأ. ااس.سأأأي، دىل اة عيأأأة الع.مأأأة مشأأأ.رينع ا -41

 سلتوصية الوارمة أمان و

 توصية اللجنة -جيم 
 طبقأأأأأأأ.  ، قأأأأأأأررت اللجثأأأأأأأة، 2019 ب/أغسأأأأأأأطس  5، املعقأأأأأأأومة يف 3499يف اةلسأأأأأأأة  -42

مبشأأ.رينع املأأوام املتعلقأأة مبثأأع اةأأرائم  اة عيأأة الع.مأأة مأأ  نظ.مهأأ. ااس.سأأي، أن توصأأي 23 لل أأ.مة
 صأأوص، أوصأأت اللجثأأة أبن تضأأع اة عيأأة الع.مأأةوعلأأ  وجأأه اخلضأأد اإلنسأأ.نية واملع.قبأأة عليهأأ.و 

 وينضع مؤمتر مويل لل فوضني اتف.قية استث.ما  دىل مش.رينع املوام أو

 إشادة ابملقرر اخلاص -دال 
، ان ت اللجثأة، بعأد اعت أ.م 2019 ب/أغسطس  5، املعقومة يف 3499يف اةلسة  -43

 ، القرار الت.يل سلت مية:واملع.قبة عليه. اةرائم ضد اإلنس.نيةثع مش.رينع املوام املتعلقة مب
 ن ةثة الق.نون الدويل،د" 

 مش.رينع املوام املتعلقة مبثع اةرائم ضد اإلنس.نية واملع.قبة عليه.، وقد اعت دت 
تقدينر . الب.لغ وهت.نيه. احل.رة لل قرر اخل.ص، السيد شون مو م يف، ع  تعرب  

أبدا  مأ  تفأ.ٍن  وم. تك  ال ب له م  جهوم مب. ،املوامإلسه.مه املت ي  يف دعدام مش.رينع 
اةأأأرائم ضأأأد ثأأأع مت حتقيقأأأه مأأأ  نتأأأ.ئج يف وضأأأع مشأأأ.رينع املأأأوام املتعلقأأأة مب وملأأأ. يف الع أأأ ،
 "وواملع.قبة عليه. اإلنس.نية

 واملعاقبة علياا اجلرائم ضد اإلنسانيةنع نص مشاريع املواد املتعلقة مب -هاء 
 نص مشاريع املواد -1 

نأأأأأأص مشأأأأأأ.رينع املأأأأأأوام الأأأأأأيت اعت أأأأأأدهت. اللجثأأأأأأة يف القأأأأأأراءة ال .نيأأأأأأة يف مورهتأأأأأأ.  أمان ينأأأأأأرم  -44
 والسبعنيو احل.مينة

 واملعاقبة علياا اجلرائم ضد اإلنسانيةمنع 
 ووو  
أن مالينأأني ااطفأأ.ل والثسأأ.ء والرجأأ.ل قأأد وقعأأوا علأأ  مأأر  دذ تضأأع يف اعتب.ر أأ. 

 الت.رينخ ضح.اي ةرائم ا تّ  هل. ض   اإلنس.نية بقوة،
 ودذ تسلم أبن اةرائم ضّد اإلنس.نية هتّدم السال  واام  والرف.  يف الع.مل، 
 ودذ تش  دىل مب.مئ الق.نون الدويل اجملسدة يف مي .ال اامم املتحدة، 
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دىل أن حظأأر اةأأأرائم ضأأد اإلنسأأ.نية ق.عأأأدة  مأأرة مأأ  القواعأأأد  ودذ تشأأ  أينضأأ.   
 (،jus cogensالع.مة للق.نون الدويل  

د أن اةأأرائم ضأأد اإلنسأأ.نية، الأأيت  أأي مأأ  أخطأأر اةأأرائم الأأيت ت أأ  قلأأق ودذ تؤّمأأ 
 ،مثعه. طبق.  للق.نون الدويلاجملت ع الدويل أبسر ، جيب 

وقأأد عقأأدت العأأ   علأأ  وضأأع حأأد إلفأأالت مأأرتكا  أأ   اةأأرائم مأأ  العقأأ.ب  
 يف مثع     اةرائم، وعل  اإلسه.  م  مثظّ 

مأ  نظأ.   7م ضد اإلنس.نية الوارم يف املأ.مة ودذ تضع يف اعتب.ر . تعرين  اةرائ 
 روم. ااس.سي لل حك ة اةث.ئية الدولية،

اةأرائم اةثأ.ئي علأ   اختص.صأه.ودذ ُت ّمر أبّن م  واجب م  مولأة أن متأ.رس  
 ضد اإلنس.نية،

سةأأأأرائم ضأأأأد  ينتعلأأأأق في أأأأ.ودمرامأأأأ.  مثهأأأأ. حلقأأأأوال الضأأأأح.اي والشأأأأهوم وغأأأأ  م  
 اإلنس.نية، فضال  ع  حقوال ااشخ.ص املدع  ارتك.هبم اةرمية يف مع.ملة ع.ملة،

مون  متأأأرّ  أال جيأأأبسلثظأأأر دىل أن اةأأأرائم ضأأأد اإلنسأأأ.نية  ،ودمرامأأأ.  مثهأأأ. أينضأأأ.   
جيأأب أن ُتكفأأ  سنأأ.ذ تأأداب  علأأ   أأو فعأأ.ل ، أن مق.ضأأ.ة مأأرتكا  أأ   اةأأرائم عقأأ.ب

ينتعلأأق بتسأأليم املطلأأوبني  مأأ. يف ذلأأك مبأأ. بتع ينأأ  التعأأ.ون الأأدويل،علأأ  الصأأعيد الأأوطر، و 
 واملس.عدة الق.نونية املتب.ملة،

 ووو  

  1املادة 
 النطاق

 عل  مثع اةرائم ضد اإلنس.نية واملع.قبة عليه.و     تثطبق مش.رينع املوام 

  2املادة 
 تعريف اجلرائم ضد اإلنسانية

أي فعأ   "ةرميأة ضأد اإلنسأ.نيج" قصأد بأأ، ينُ  أ  مش.رينع املوام  لغرض -1 
مثهجأي موجأه ضأد أي  أو كب يف دط.ر  جو  واسع الثط.الم  اافع.ل الت.لية مىت ارتُ 

 سك.ن مدنيني، وع  علم سهلجو :

 القت  الع د   أ( 

 اإلسمة   ب( 
 االسرتق.ال   ج( 

 الثق  القسري للسك.ن  أو دبع.م السك.ن  م( 

 لحرينأأأأأة البدنيأأأأأةلالشأأأأأديند علأأأأأ  أي  أأأأأو  خأأأأأر  السأأأأألب أو السأأأأأج   ه( 
 خي.ل  القواعد ااس.سية للق.نون الدويل  مب.
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 التع ينب   و( 

احل أ   أو اإلمأرا  علأ  البغأ.ء، أو االستعب.م اةثسي، أو االغتص.ب،  و( 
 طأأورةخبأي شأأك   خأأر مأأ  أشأأك.ل العثأأ  اةثسأأي  أو التعقأأيم القسأأري، أو القسأأري،

  ة.ثلة

 مج.عأأأأة حمأأأأدمة مأأأأ  السأأأأك.ن اسأأأأب.ب سي.سأأأأية أو فئأأأأةاضأأأأطه.م أي   ح( 
اسأأأب.ب  أو متعلقأأأة بثأأأوع اةأأأثس، أو مينثيأأأة، أو ثق.فيأأأة أو دثثيأأأة أو قوميأأأة أو عرقيأأأة أو

جيي  .، وذلك في . ينتص  أبي فع  مش.ر  ال أخرى م  املسلم ع.ملي.  أبن الق.نون الدويل
  دليه يف     الفقرة

 االختف.ء القسري لرشخ.ص   ط( 

 جرمية الفص  العثصري   ي( 

اافعأأ.ل الالدنسأأ.نية ااخأأرى ذات الطأأ.بع امل .ثأأ  الأأيت تتسأأبب ع أأدا    ك( 
 البدنيةو أو سلصحة العقلية أو يف أذى خط  ينلحق سةسم أو يف مع.انة شديندة

 :1لغرض الفقرة  -2 

هنجأأأ.  سأأألومي.   "جأأأو  موجأأأه ضأأأد أي سأأأك.ن مأأأدنيني "تعأأأر عبأأأ.رة   أ( 
ضأأد أي سأأك.ن مأأدنيني،  1ينتضأأ   االرتكأأ.ب املتكأأرر لرفعأأ.ل املشأأ.ر دليهأأ. يف الفقأأرة 

 تع ين ا  هل   السي.سة  أو مثظ ة تقضي سرتك.ب   ا اهلجو ، أو ع ال  بسي.سة مولة

احلرمأ.ن مأ   مب. يف ذلكد فرض أحوال معيشية، تع    "ةإلسما"تش     ب( 
 واء، بقصد د الك ج ء م  السك.ن احلصول عل  الطع.  والد

 ة.رسة أي م  السلط.ت املرتتبة علأ  حأق امللكيأة، "الالسرتق.ا"ينعر   ج( 
يف ذلأأك ة.رسأأة  أأ   السأألط.ت يف  مبأأ.  أأ   السأألط.ت مجيعهأأ.، علأأ  شأأخص مأأ.، أو

 سي . الثس.ء وااطف.ل  وال سبي  االجت.ر ساشخ.ص،

نقأأأ  ااشأأأخ.ص  "نللسأأأك.الثقأأأ  القسأأأري  أو بعأأأ.م السأأأك.ند"ينعأأأر   م( 
أبي فعأ  قسأري  أو املعثيني قسرا  م  املثطقة اليت ينوجدون فيهأ. بصأفة مشأروعة، سلطأرم

  خر، مون ملرات ينس ح هب. الق.نون الدويل 

 مع.انة شديندة، سواء بأدني.   أو د دحل.ال أمل شديندتع    "بلتع ينا"ينعر   ه( 
ينشأ    ال التعأ ينب دال أن  سأيطرتهحتت  أو املتهم يف عهدةعقلي. ، بشخص موجوم  أو

  ينثتج.ن عثه. عرض.   أو ينالوم.هن.ع  عقوست ق.نونية  دالينثج .ن  ال مع.انة أو أي أمل

احلأأأأبس غأأأأ  املشأأأأروع المأأأأرأة ُأمر أأأأت علأأأأ   "يحل أأأأ  القسأأأأر ا"ينعأأأأر   و( 
انته.م.ت خط ة أخأرى  تثفي  أو اي سك.ن اإلثربقصد التفث  عل  التكوين   ،احل  

ميأس القأوانني الوطثيأة املتعلقأة  أبي حأ.ل تفسأ ا   أ ا التعرينأ   ينُفسَّر وال ق.نون الدويلولل
 سحل   



A/74/10 

15 GE.19-13883 

مج.عأة مأ  السأك.ن حرمأ.ان  متع أأدا   أو فئأةحرمأ.ن  "مالضأطه.ا"ينعأر   و( 
 الفئأأأةخيأأأ.ل  القأأأ.نون الأأأدويل، وذلأأأك بسأأأبب  وينأأأة  مبأأأ. وشأأأديندا  مأأأ  احلقأأأوال ااس.سأأأية

 اة .عة  أو

دنسأ.نية مت.ثأ  يف ط.بعهأ.  ال أي أفعأ.ل "يرمية الفص  العثصر ج"تعر   ح( 
رتكأأب يف سأأي.ال نظأأ.  مؤسسأأي قوامأأه االضأأطه.م وتُ  1اافعأأ.ل املشأأ.ر دليهأأ. يف الفقأأرة 

مج.عأ.ت  أو املثهجي والسيطرة املثهجية مأ  ج.نأب مج.عأة عرقيأة واحأدة دواء أي مج.عأة
 الثظ.  ة اإلبق.ء عل  ذلك رتكب بثيّ عرقية أخرى، وتُ 

 دلق.ء القب  عل  أي أشخ.ص "صالختف.ء القسري لرشخ.ا"ينعر   ط( 
معم مثه. هل ا  أو  ذن أو مثظ ة سي.سية، أو اختط.فهم م  قب  مولة أو احتج.و م أو

  أأؤالء ااشأأخ.ص حأأرينتهم بسأألبمبوافقتهأأ. الضأأ ثية عليأأه، مث رفضأأه. اإلقأأرار  أو الفعأأ 
حرمأأأ.هنم مأأأ  مح.ينأأأة  بثيّأأأةأمأأأ.م  وجأأأوم م، عأأأ   أو دعطأأأ.ء معلومأأأ.ت عأأأ  مصأأأ  م أو

 الق.نون لفرتة ومثية طوينلةو

يف صأأأك  ينُأأأثص عليأأأهأبي تعرينأأأ  أوسأأأع  أأأ ا مشأأأروع املأأأ.مة  ال خيأأأ ّ  -3 
 يف ق.نون وطرو أو يف الق.نون الدويل العريف أو مويل

  3املادة 
 التزامات عامة

 اإلنس.نيةوتلت   م  مولة بعد  املش.رمة يف أفع.ل تشك  جرائم ضد  -1 

تتعهأأد مأأ  مولأأة مبثأأع اةأأرائم ضأأد اإلنسأأ.نية، املصأأثفة جأأرائم مبوجأأب  -2 
 الو أ  الق.نون الدويل، واملع.قبة عليه.، سواٌء ارُتكبت يف أوق.ت الث اع املسلح

 ال جيأأوو التأأ رع أبي اأأرو  اسأأت ث.ئية م.نأأت، مأأ  قبيأأ  الثأأ اع املسأألح -3 
ي ح.لة م  ح.الت الطوارئ الع.مأة ااخأرى،  أ أو عد  االستقرار السي.سي الداخلي أو

 م لر للجرائم ضد اإلنس.نيةو

  4املادة 
 االلتزام ابملنع

وسأأ.ئ  لمأأ  مولأأة مبثأأع اةأأرائم ضأأد اإلنسأأ.نية، وفقأأ.  للقأأ.نون الأأدويل، س  تتعهأأد 
 :الت.لية

تأأأأداب  أي  أو الفع.لأأأأةقضأأأأ.ئية ال أو مارينأأأأةاإل أو تشأأأأرينعيةالجأأأراءات اإل  أ( 
 و والينته. القض.ئية ل خ.ضعملثع اةرائم ضد اإلنس.نية يف أي دقليم  أخرىمث.سبة 

التعأأأأأ.ون مأأأأأع الأأأأأدول ااخأأأأأرى واملثظ أأأأأ.ت احلكوميأأأأأة الدوليأأأأأة املعثيأأأأأة   ب( 
 وأي مثظ .ت أخرىحسب االقتض.ء، مع و 
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  5املادة 
 القسرية اإلعادة عدم

 حتيلأأهأن  أو أن تعيأأد   تأأرم ( أو .  ال جيأأوو اي مولأأة أن تطأأرم شخصأأ -1 
ة تأدعو دىل االعتقأ.م أن  أ ا وجيهأتسل ه دىل مولة أخرى، دذا توافرت لدينه. أسب.ب  أو

 الشخص سيكون يف خطر التعرض ةرمية ضد اإلنس.نيةو
دذا م.نأأأأت  أأأأ   ااسأأأأب.ب  مأأأأ. تراعأأأأي السأأأألط.ت املختصأأأأة، لتحدينأأأأد -2 

جأأأوم منأأأ  يف ذلأأأك، يف ح.لأأأة االنطبأأأ.ال، و  مبأأأ. متأأأوافرة، مجيأأأع االعتبأأأ.رات ذات الصأأألة،
انته.مأأ.ت  أو اة .عيأة حلقأوال اإلنسأ.ن أو الصأ.رخة أو اثبأت مأ  االنته.مأ.ت الف.محأة

 لدولة املعثيةواجسي ة للق.نون الدويل اإلنس.ين يف 

  6املادة 
 القانون الوطين مبوجب التجرمي

اعتبأ.ر اةأأرائم ضأد اإلنسأأ.نية تتخأ  مأ  مولأأة التأداب  الالومأأة لضأ .ن  -1 
 واةث.ئي ق.نوهن.جرائم يف 

اافعأأ.ل الت.ليأأة جأأرائم  اعتبأأ.رتتخأأ  مأأ  مولأأة التأأداب  الالومأأة لضأأ .ن  -2 
 اةث.ئي: ق.نوهن. يف
 ارتك.ب جرمية ضد اإلنس.نية   أ( 
 رمية     اةالشروع يف ارتك.ب و   ب( 
اإلغأأأأراء  أو يف ارتك.هبأأأأ.،لشأأأأروع س أو رميأأأأة أأأأ   اةاامأأأأر سرتكأأأأ.ب و   ج( 

 ذلكو طرينقة أخرى يفي املس.مهة أب أو املس.عدة أو اإلع.نة عليه، أو احلث أو ب لك
حت يأ  القأ.مة والرؤسأأ.ء  التأداب  الالومأة لضأ .ن تتخأ  مأ  مولأة أينضأ.   -3 

الأأيت ينرتكبهأأ. مرؤوسأأو م دذا مأأ.نوا ث.ئيأأة عأأ  اةأأرائم ضأأد اإلنسأأ.نية اةسأأؤولية اآلخأأرين  امل
وسأأيهم مأأ.نوا علأأ  وشأأك ارتكأأ.ب جيعلهأأم ينعل أأون، أن مرؤ  مأأ. مأأ.ن  ثأأ.ك أو ينعل أأون،

الأأيت نوهلأأ.  مجيأأع التأأداب  الالومأأة واملعقولأأةينتخأأ وا  ومل مأأ.نوا ينرتكبوهنأأ.، أو  أأ   اةأأرائم
 ملع.قبة املسؤولني دذا م.نت قد ارُتكبتو أو سلطتهم ملثع ارتك.ب     اةرائم

ارتكأأ.ب دحأأدى  اعتبأأ.ر عأأد  لضأ .نتتخأ  مأأ  مولأأة التأأداب  الالومأأة  -4 
 أمأ.ان رئيس، سواءٌ  أو امر م  حكومة امت .ال    ا م املش.ر دليه. يف مشروع امل.مة اةرائ

 واةث.ئي ق.نوهن. يفاملسؤولية اةث.ئية  م  املرؤوس إلعف.ء ع را  ، نيمدني أ  نيعسكرين
تتخأأأ  مأأأأ  مولأأأة التأأأأداب  الالومأأأة لضأأأأ .ن عأأأد  االعتأأأأدام يف ق.نوهنأأأأ.  -5 

اةأأرائم املشأأ.ر دليهأأ. يف مشأأروع املأأ.مة  أأ ا مثصأأب.  رمسيأأ.  اةثأأ.ئي بتقلأأد مرتكأأب دحأأدى 
 سعتب.ر  ع را  لإلعف.ء م  املسؤولية اةث.ئيةو

عأأد  سأأقوط اةأأرائم املشأأ.ر  لضأأ .نتتخأأ  مأأ  مولأأة التأأداب  الالومأأة  -6 
 دليه. يف مشروع امل.مة   ا سلتق.م  يف ق.نوهن. اةث.ئيو
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علأأ  اةأأرائم املشأأ.ر  املع.قبأأة  .نلضأأتتخأأ  مأأ  مولأأة التأأداب  الالومأأة  -7 
 أتخ  يف االعتب.ر ط.بعه.يف ق.نوهن. اةث.ئي بعقوست مالئ ة   ا دليه. يف مشروع امل.مة 

 اةسيمو
حسب االقتض.ء  تداب تتخ  م  مولة، ر ث.  أبحك.  ق.نوهن. الوطر،  -8 

يف مشأأأروع مأأ  أجأأأ  حتدينأأأد مسأأأؤولية ااشأأأخ.ص االعتبأأ.رينني عأأأ  اةأأأرائم املشأأأ.ر دليهأأأ. 
سملبأأ.مئ الق.نونيأأة للدولأأة، قأأد تكأأون مسأأؤولية ااشأأخ.ص االعتبأأ.رينني  و ور ثأأ.   أأ ا املأأ.مة

 دمارينةو أو مدنية أو     جث.ئية

  7املادة 
 الوطين ختصاصإقامة اال

علأأأأ  اةأأأأرائم  اختص.صأأأأه.تتخأأأأ  مأأأأ  مولأأأأة التأأأأداب  الالومأأأأة إلق.مأأأأة  -1 
 :لت.ليةيف احل.الت ا مبش.رينع املوام      ولةاملش
علأأ   أو القضأ.ئيةلوالينتهأ.  خ.ضأعرتكأب اةرميأة يف أي دقلأأيم تُ عثأدم.   أ( 

 ط.ئرات مسجلة يف تلك الدولة  أو منت سف 
رعأأ.اي تلأأك الدولأأة ينكأأون الشأأخص املأدع  ارتك.بأأه اةرميأأة مأ  عثأدم.   ب( 

املعتأأ.م يف دقلأأيم أو، دذا رأت الدولأأة ذلأأك مث.سأأب. ، شخصأأ.  عأأدمي اةثسأأية مكأأ.ن دق.متأأه 
  تلك الدولة

 ذلأأكالدولأأة  رعأأ.اي تلأأك الدولأأة، دذا رأتتكأأون الضأأحية مأأ  عثأأدم.   ج( 
 ومث.سب.  

علأ  اةأرائم  اختص.صأه.التأداب  الالومأة إلق.مأة  تتخ  م  مولأة أينضأ.   -2 
الشأأأخص املأأأدع  ارتك.بأأأه فيهأأأ. ينكأأأون   ولة مبشأأأ.رينع املأأأوام  أأأ   يف احلأأأ.الت الأأأيتاملشأأأ

 أ ا الشأأخص  دح.لأة أو تقأم بتسأليم مل مأ. لوالينتهأ.، خ.ضأعيف أي دقلأيم  اةرميأة موجأوما  
  ملش.رينع املوام    ووفق.  
شك  م  أشأك.ل  مون ة.رسة الدولة أي     املوامع ينر .مش حتولال  -3 

 ق.نوهن. الوطرواملثصوص عليه. يف  ث.ئياالختص.ص اة

  8املادة 
 التحقيق

ون ينأه مأىت ومقيأق  ع.جأ تض   م  مولة قي.  سألط.هت. املختصأة  جأراء حتقيأق  
ضأأأد اإلنسأأأ.نية أفعأأأ.ال  تشأأأك  جأأأرائم تأأأدعو دىل االعتقأأأ.م أن معقولأأأة ُوجأأأدت أسأأأب.ب 

 والقض.ئية لوالينته. خ.ضعقليم درتكب يف أي تُ  أو كبتارتُ 
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  9املادة 
دعى ارتكابددده اجلر دددة الشددداص املددد يكدددون ماعندددد اختاذهدددا الواجدددب األوليدددة التددددابري
 موجودا  

، بعأأد مراسأأة املعلومأأ.ت املتأأوافرة هلأأ.، القث.عأأة لأأدى مولأأة تولأأدتمأأىت  -1 
.رينع املأوام شأمب  ولةع  أنأه ارتكأب أي جرميأة مشأن الظرو  تلر احتج.و شأخص ينُأدَّ أب

 تقأأأو  سحتجأأأ.و القضأأأ.ئية فعليهأأأ. أن وينكأأأون موجأأأوما  يف اإلقلأأأيم اخل.ضأأأع لوالينتهأأأ.   أأأ  
تأداب  ق.نونيأة أخأرى لضأأ .ن وجأوم  فيهأ.و وينكأون االحتجأ.و والتأأداب  أي تتخأ   أن أو

ينسأأت ر احتجأأ.و  أال تلأأك الدولأأة، علأأ يف قأأ.نون متوافقأأة  ونصأأوص الالق.نونيأأة ااخأأرى 
دجأأأراءات يف  السأأأ  أو   مأأأ  دق.مأأأة معأأأوى جث.ئيأأأةلل أأأدة الالومأأأة للأأأت كّ  دال الشأأأخص
 واإلح.لة أو التسليم

 يف الوق.ئعوي.  أول .  حتقيق دولة فورا      ال جتري -2 

لدى قي.  مولأة مأ.، ع أال  مبشأروع املأ.مة  أ ا، سحتجأ.و شأخص مأ.،  -3 
، 7مأأأأ  مشأأأأروع املأأأأ.مة  1نطأأأأر علأأأأ  الفأأأأور الأأأأدول املشأأأأ.ر دليهأأأأ. يف الفقأأأأرة عليهأأأأ. أن 

سحتج.و   ا الشخص وسلظرو  اليت تلر احتج.و و وعل  الدولة الأيت جتأري التحقيأق 
 تقأأو ، حسأأب االقتضأأ.ء،مأأ  مشأأروع املأأ.مة  أأ ا أن  2  املثصأأوص عليأأه يف الفقأأرةااويل
دذا م.نأأأت تثأأأوي ة.رسأأأة  مأأأ. وأن توضأأأحفأأأورا  بثتأأأ.ئج التحقيأأأق الأأأدول املأأأ مورة   بأأأالغ

 واختص.صه.

  10املادة 
 ةاسماحمل أو تسليمالمبدأ 

دقلأأأأيم يف  موجأأأأوما  ع  ارتك.بأأأأه اةرميأأأأة املأأأأدَّ الشأأأأخص علأأأأ  الدولأأأأة الأأأأيت ينكأأأأون   
 ذلأأأك الشأأأخص دىل مولأأأة أخأأأرىدح.لأأأة  أو ميتسأأألتقأأأم ب مل دن، خ.ضأأأع لوالينتهأأأ. القضأأأ.ئية

القضأأأية علأأأ  سأأألط.هت.  ، أن تعأأأرضجث.ئيأأأة موليأأأة خمتصأأأة يئأأأة قضأأأ.ئية  أو دىل حمك أأأة أو
الطرينقأأة الأأيت ينأأتم املختصأأة بقصأأد احمل.م أأةو وعلأأ   أأ   السأألط.ت أن تتخأأ  قرار أأ. بأأثفس 

 وأي جرمية أخرى خط ة الط.بع مبوجب ق.نون تلك الدولة قرار خبصوصفيه. ان.ذ ال

  11املادة 
 املعاملة العادلة للشاص املدعى ارتكابه اجلر ة

 حأدى اةأرائم  ينتعلأق في أ.دجأراءات  حبقأهتخأ  شخص تُ  يا ُتكف  -1 
يف  مبأ. ،نيأةالق.نو  ع.ملة يف مجيع مراحأ  اإلجأراءاتالع.ملة امل  ولة مبش.رينع املوام    املش

الأدويل القأ.نون ذلك احمل.م ة الع.ملة، واحل .ينة الك.ملة حلقوقه يف دط.ر القأ.نون الأوطر و 
 والق.نون الدويل اإلنس.ينو يف ذلك ق.نون حقوال اإلنس.ن مب. ،واجا التطبيق

مولة غ   يفحمتج ا   أو متحفظ.  عليه أو مسجوان  اي شخص ينكون  -2 
 الدولة اليت حي   جثسيته. احلق يف:

الأدول الأيت ينكأون  أو مون أتخ  أبقرب ة أ  خمأتص للدولأة أن ينتص   أ( 
الدولة اليت حيق هل. لسبب  خر مح.ينة حقوقه أو، دن م.ن  أو ذلك الشخص م  رع.اي .
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لب عل  ط عدمي اةثسية، الدولة اليت تكون مستعدة حل .ينة حقوال ذلك الشخص بث.ء  
 مثه 

  الدول أو تلك الدولةل وأن ين ور  ة    ب( 
     الفقرةويف دط.ر مون أتخ  حبقوقه  وأن ينتم دعالمه  ج( 
الدولأأة وأنظ أأة وفقأأ.  لقأأوانني  2س احلقأأوال املشأأ.ر دليهأأ. يف الفقأأرة متأأ.رظ  -3 

  القأأأأوانني بشأأأأرط أن متّكأأأأالأأأأيت ينوجأأأأد الشأأأأخص يف دقلأأأأيم خ.ضأأأأع لوالينتهأأأأ. القضأأأأ.ئية، 
 2 الفقأرةاغراض املتوخأ.ة مأ  مأثح  أ   احلقأوال مبوجأب ا ة امل مورة م  دع .ل واانظ

 دع .ال  اتم. و

  12املادة 
 الضحااي والشاود وغريهم

 ينلي: م. تّتخ  م  مولة التداب  الالومة لض .ن -1 
أن ينكون لك  شخص يندعي أن أفع.ال  تشك  جأرائم ضأد اإلنسأ.نية   أ( 

 احلق يف تقدمي شكوى دىل السلط.ت املختصة  وتُرتكب،  أو ارُتكبت
 التخوينأ  بسأبب رفأع شأكوى أو أن ُتكف  احل .ينأة مأ  سأوء املع.ملأة  ب( 
بغأأأأ  ذلأأأأك مأأأأ  ااملأأأأة لل شأأأأتكني والضأأأأح.اي  أو اإلمالء بشأأأأه.مة أو تقأأأأدمي دفأأأأ.مة أو

 املق.ضأأأأ.ة أو والشأأأأهوم وأقأأأأ.رهبم وة لأأأأيهم، ومأأأأ لك لغأأأأ  م ةأأأأ  ينشأأأأ.رمون يف التحقيأأأأق
متأس  وال يف دجأراءات أخأرى تقأع يف نطأ.ال مشأ.رينع املأوام  أ  و أو تسليم املطلوبني، أو

 و11تداب  احل .ينة حبقوال الشخص املدع  ارتك.به اةرمية املش.ر دليه. يف مشروع امل.مة 
تتيح م  مولة، وفق.  لق.نوهن. الوطر، دمك.نية أن تعرظض  راء وشأواغ   -2 

اإلنسأأأأ.نية وينُثظأأأأر فيهأأأأ. يف املراحأأأأ  املث.سأأأأبة مأأأأ   ضأأأأح.اي أي جرميأأأأة مأأأأ  اةأأأأرائم ضأأأأد
ميأأس  أال اإلجأأراءات اةث.ئيأأة الأأيت تُقأأ.  ضأأد ااشأأخ.ص املأأدع  ارتكأأ.هبم اةرميأأة، علأأ 

 و11ذلك سحلقوال املش.ر دليه. يف مشروع امل.مة 
تتخأأ  مأأ  مولأأة التأأداب  الالومأأة لتضأأ   يف نظ.مهأأ. القأأ.نوين لضأأح.اي  -3 

املرتكبأأأة مأأأ  خأأأالل أفعأأأ.ل تُثسأأأب دىل الدولأأأة مبوجأأأب القأأأ.نون  اةأأأرائم ضأأأد اإلنسأأأ.نية،
املرتكبأأة يف أي دقلأأيم خ.ضأأع لوالينتهأأ. القضأأ.ئية، احلأأق يف جأأل الضأأرر املأأ.مي  أو الأأدويل

أم أأر مأأ  أشأأك.ل اةأأل الت.ليأأة،  أو مج.عيأأة، عأأ  طرينأأق واحأأد أو واملعثأأوي، بصأأفة فرمينأأة
ودعأأأ.مة التف يأأأ   ووقأأأ  الضأأأرر  حسأأأب االقتضأأأ.ء: رم احلقأأأوال  والتعأأأوين   والرتضأأأية 

 وض .انت عد  التكرارو

  13املادة 
 تسليم املطلوبني

املشأأأ ولة مبشأأأ.رينع املأأأوام  أأأ   علأأأ  اةأأأرائم   أأأ ا املأأأ.مة مشأأأروع قطبَّأأأين -1 
 القضأأ.ئية والينأأةلضأأع ل.تسأأليم شأأخص موجأأوم يف دقلأأيم خ الدولأأة الط.لبأأة تلأأت سعثأأدم. 

 ه دليه. الطلبودولة املوجَّ لل
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تُعأأأد مأأأ  جرميأأأة مأأأ  اةأأأرائم املشأأأ ولة مبشأأأ.رينع املأأأوام  أأأ   مدرجأأأة يف  -2 
عدام اةرائم املوجبة للتسليم يف أي مع. دة ق.ئ ة بأني الأدول لتسأليم املطلأوبنيو وتتعهأد 
الأأدول  مراج تلأأك اةأأرائم يف عأأدام اةأأرائم املوجبأأة للتسأأليم يف مأأ  مع. أأدة تسأأليم تأألظ  

 بيثه.و
تُعأأد أي جرميأأة مأأ  اةأأرائم املشأأ ولة  ال التسأأليم بأأني الأأدول،اغأأراض  -3 

جرميأأة تك أأأ   أو جرميأأة متصأألة  رميأأة سي.سأأية، أو مبشأأ.رينع املأأوام  أأ   جرميأأة سي.سأأية،
جيوو هل   ااسب.ب وحد . رف  طلأب تسأليم ينسأتثد دىل  ال وراء . موافع سي.سيةو ل ا

     اةرميةو
املطلأأأوبني وجأأأوم مع. أأأدة، طلأأأب دذا تلقأأأت مولأأأة، تشأأأرتط يف تسأأأليم  -4 

تربطه. هب. مع. دة تسليم، ج.و هل. أن تعد مش.رينع املوام  أ    ال تسليم م  مولة أخرى
 ااس.س الق.نوين للتسليم في . خيص أي جرمية مش ولة مبش.رينع املوام    و

عل  الدولأة الأيت تشأرتط يف تسأليم املطلأوبني وجأوم مع. أدة أن تقأو ،  -5 
 ينلي: مب. مية م  اةرائم املش ولة مبش.رينع املوام    ،في . خيص أي جر 

دذا م.نأت ستسأتخد  مشأ.رينع  مبأ. أن تبلغ اامني الع.  لرمأم املتحأدة  أ( 
 املوام     أس.س.  ق.نوني.  للتع.ون مع الدول ااخرى يف جم.ل تسليم املطلوبني 

م  أ   تسأتخد  مشأ.رينع املأوا مل وأن تسع ، حي  أ. اقتضأي اامأر، دن  ب( 
أس.سأأ.  ق.نونيأأ.  للتعأأ.ون يف جمأأ.ل تسأأليم املطلأأوبني، دىل دبأأرا  مع. أأدات تسأأليم مأأع الأأدول 

 ااخرى م  أج  تثفي  مشروع امل.مة   او
تشأأرتط يف التسأأليم وجأوم مع. أأدة أن تعأأرت  أبن  ال علأ  الأأدول الأيت -6 

 واةرائم املش ولة مبش.رينع املوام     جرائم موجبة للتسليم في . بيثه.
خيضع التسليم للشروط اليت ينثص عليه. الق.نون الوطر للدولأة املوجأه  -7 

يف ذلأأأك ااسأأأب.ب الأأأيت جيأأأوو للدولأأأة  مبأأأ. مع. أأأدات التسأأأليم السأأأ.رينة، أو دليهأأأ. الطلأأأب
 املوجه دليه. الطلب أن تستثد دليه. يف رف  التسليمو

.  أأأهوانيثالدولأأأة الط.لبأأأة والدولأأأة املوجأأأه دليهأأأ. الطلأأأب، ر ثأأأ.  بقتسأأأع   -8 
 وينتص  هب. م  متطلب.ت دثب.تية م. ، دىل التعجي   جراءات التسليم وتبسي ةالوطثي

عثأد االقتضأأ.ء، تع.مظأأ  اةأأرائم املشأأ ولة مبشأأ.رينع املأأوام  أأ  ، اغأأراض  -9 
لو أهن. ارُتكبأت لأيس يف مكأ.ن وقوعهأ. فحسأب، بأ  أينضأ.  يف  م .  التسليم بني الدول،

 و7م  مشروع امل.مة  1ختص.ص.  وفق.  للفقرة أق.ليم الدول اليت أق.مت ا
دذا رُفأأ  طلأأب تسأأليم مقأأّد  لغأأرض تثفيأأ  حكأأم قضأأأ.ئي حبجأأأة أن  -10 

الشأأأأخص املطلأأأأوب تسأأأألي ه  أأأأو مأأأأ  رعأأأ.اي الدولأأأأة املوجأأأه دليهأأأ. الطلأأأأب، وجأأأب علأأأأ  
ذلأأك الدولأأأة املوجأأه دليهأأ. الطلأأأب، دذا مأأ.ن ق.نوهنأأ. الأأوطر جييأأ  ذلأأك ووفقأأ.  ملقتضأأي.ت 

 القأأأ.نون، أن تثظأأأر، بثأأأ.ء  علأأ  طلأأب مأأأأ  الدولأأأة الط.لبأأأة، يف دنفأأأ.ذ العقوبأأأة احملكأأو  هبأأ.
 تبق  مثه. مبقتضأ  القأ.نون الوطر للدولة الط.لبةو م. أو
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ينفسَّأر أبنأأه ينفأأرض علأ  الدولأأة املوجأه  مأ. ليس يف مش.رينع املوام  أ   -11 
مأأأ.نت لأأأدينه. أسأأأب.ب وجيهأأأة تأأدعو دىل االعتقأأأ.م أن   دليهأأ. الطلأأأب الت امأأأ.  سلتسأأأليم دذا

 مينثأأه أو عرقأأأأه أو مع.قبأأأأة شأأأأخص بسأأأأبب نأأوع جثسأأأأه أو الطلأأأب قُأأأّد  لغأأأرض مق.ضأأ.ة
 رائأأأه  أو انت .ئأأأه دىل فئأأأة اجت .عيأأأة بعيثهأأأ.، أو ثق.فتأأأه، أو أصأأأله اإلثأأأر أو جثسأأأيته أو

أن  أو جيي  أ.، ال  أبن القأ.نون الأدويلاي أسب.ب أخرى م  املسلم ع.مليأ.   أو السي.سية،
 االمت .ل للطلب سيضر بوضع ذلأك الشأخص اي مأ   أ   ااسب.بو

االعتبأأ.ر الواجأأب لطلأأب الدولأأة الأأيت  املوجأأه دليهأأ. الطلأأبالدولأأة  تأأويل -12 
 ودَّع  ارتك.هب.ة املرمياةاإلقليم اخل.ضع لوالينته. القض.ئية  يفوقعت 

حسأأأأب قبأأأأ  رفأأأأ  التسأأأأليم، تتشأأأأ.ور الدولأأأأة املوجأأأأه دليهأأأأ. الطلأأأأأب،  -13 
، مأأأأأع الدولأأأأأة الط.لبأأأأأة لكأأأأأي تتيأأأأأح هلأأأأأ. فرصأأأأأة وافيأأأأأة لعأأأأأأرض  رائأأأأأأه. وتقأأأأأأدمي االقتضأأأأ.ء

 معلومأأ.ت ماع أأة المع.ئه.و

  14املادة 
 املساعدة القانونية املتبادلة

ملسأ.عدة الق.نونيأة تقد  الدول بعضه. دىل بع  أمل قدر ةك  مأ  ا -1 
املتب.ملأأأأة يف التحقيقأأأأ.ت واملالحقأأأأ.ت واإلجأأأأراءات القضأأأأ.ئية املتصأأأألة سةأأأأرائم املشأأأأ ولة 

 مبش.رينع املوام     ع ال  مبشروع امل.مة   او
أأب عليهأأ. شأأخص اعتبأأ.ري،  -2  في أأ. ينتصأأ  سةأأرائم الأأيت جيأأوو أن حي.سظ

تقأدَّ  املسأ.عدة الق.نونيأة املتب.ملأة  الط.لبأة، ، يف الدولة6م  مشروع امل.مة  8 وفق.  للفقرة
قأأأوانني الدولأأأة املوجأأأه دليهأأأ. الطلأأأأب  أأأو مث.سأأأب مأأأ   مأأأ. علأأأ  أمت وجأأأه ةكأأأ  مبقتضأأأ 

سلتحقيقأأأأأ.ت واملالحقأأأأأ.ت واإلجأأأأأراءات  ينتعلأأأأأق في أأأأأ.ومع. أأأأأداهت. واتف.ق.هتأأأأأ. وترتيب.هتأأأأأ. 
 القض.ئية وغ  القض.ئيةو

 تقأأدَّ  وفقأأ.  ملشأأروع املأأ.مة جيأأوو طلأأب املسأأ.عدة الق.نونيأأة املتب.ملأأة الأأيت -3 
   ا اي م  ااغراض الت.لية:

حتدينأأأأد  وينأأأأة ومكأأأأأ.ن وجأأأأوم ااشأأأأخ.ص املأأأأأدع  ارتكأأأأ.هبم اةرميأأأأأة،   أ( 
 غ  م  أو الشهوم أو وحسب االقتض.ء، الضح.اي

أقأأأوال مأأأ  أشأأأخ.ص، بوسأأأ.ئ  مثهأأأ. التأأأداول  أو احلصأأأول علأأأ  أملأأأة  ب( 
 الفيدينو  بواسطة

 القض.ئية  تبليغ املستثدات  ج( 
 تثفي  ع لي.ت التفتيش واحلج    م( 
 يف ذلك احلصول عل  أملة عدلية  مب. فحص ااشي.ء واملواقع،  ه( 
 تقدمي املعلوم.ت وااملة وتقيي .ت اخللاء   و( 
نسأأأخ مصأأأدَّقة  أو تقأأأدمي أصأأأول املسأأأتثدات والسأأأجالت ذات الصأأألة  و( 

 مثه. 
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 ااشأي.ء ااخأرى أو ااموات أو امل تلكأ.ت أو حتديند حصأ.ئ  اةرميأة  ح( 
 سوا . م  ااغراض  أو جت يد . اغراض دثب.تية أو اقتف.ء أثر . أو
 تيس  م ول ااشخ.ص طواعية يف الدولة الط.لبة   ط( 
ينتعأأأ.رض مأأأع القأأأ.نون الأأأوطر للدولأأأة  ال أي نأأأوع  خأأأر مأأأ  املسأأأ.عدة  ي( 

 والطلأب املوجه دليه.
تأأأأرف  تقأأأأدمي املسأأأأ.عدة الق.نونيأأأأة املتب.ملأأأأة ع أأأأال   ال جيأأأأوو للأأأأدول أن -4 

 مبشروع امل.مة   ا حبجة السرينة املصرفيةو
ترتيبأ.ت  أو تثظر الدول، حسب االقتض.ء، يف دمك.نية عقأد اتف.قأ.ت -5 

تضأأع أحك.مأأه موضأأع  أو متعأأدمة ااطأأرا  تأأؤمي أغأأراض مشأأروع املأأ.مة  أأ ا أو ثث.ئيأأة
 تع و .و أو الثف.ذ الع لي

للسأأألط.ت املختصأأأة يف الدولأأأة، مون مسأأأ.س بق.نوهنأأأ. الأأأوطر،  جيأأأوو -6 
ومون أن تتلق  طلب.  مسبق. ، أن حتي  معلوم.ت متصلة  أرائم ضأد اإلنسأ.نية دىل سألطة 
خمتصأأأة يف مولأأأة أخأأأرى، دذا م.نأأأت تعتقأأأد أن  أأأ   املعلومأأأ.ت ميكأأأ  أن تسأأأ.عد تلأأأك 

دمت.مهأأأأأ.  أو القضأأأأ.ئيةالسأأأألطة علأأأأ  القيأأأأ.  ب سلتحقيقأأأأ.ت واملالحقأأأأ.ت واإلجأأأأراءات 
 ميك  أن تُفضي دىل تقدمي الدولة ااخرى طلب.  مبقتض  مش.رينع املوام    و أو بثج.ح،

ساللت امأأأأأ.ت الث.شأأأأأئة عأأأأأ  أي  أأأأأ ا ال متأأأأأس أحكأأأأأ.  مشأأأأأروع املأأأأأ.مة  -7 
ج ئي. ، املس.عدة  أو ستحكم، ملي.   أو متعدمة ااطرا ، حتكم أو مع. دة أخرى، ثث.ئية

 بني الدول املعثيةو ملةالق.نونية املتب.
ينطبَّأق مشأأروع املرفأأق مبشأأ.رينع املأأوام  أ   علأأ  الطلبأأ.ت املقدمأأة ع أأال   -8 

 مبشروع امل.مة   ا دذا م.نت الدول املعثية غ  مل مة مبع. دة لتبأ.مل املسأ.عدة الق.نونيأةو
ينث.سأب مأ   مأ. دذا م.نت     الأدول مل مأة مبع. أدة مأ   أ ا القبيأ ، وجأب تطبيأق أم.

تتفأق الأدول علأ  تطبيأق أحكأ.  مشأروع املرفأق بأدال  مثهأ.و  مل مأ.   تلك املع. أدة،أحك.
 وُتشجَّع الدول عل  تطبيق مشروع املرفق دذا م.ن يُنسّه  التع.ونو

ترتيبأأأ.ت مأأأع  أو اتف.قأأأ.ت عقأأأدتثظأأأر الأأأدول، حسأأأب االقتضأأأ.ء، يف  -9 
مثظ أ.ت موليأة أخأرى والأيت لأدينه. والينأأة  أو اآلليأ.ت الدوليأة الأيت أنشأفهت. اامأم املتحأدة

 سةرائم املرتكبة ضد اإلنس.نيةو ينتعلق في .ة ع ااملة 

  15املادة 
 تسوية املنازعات

تطبيأق مشأ.رينع  أو تسع  الأدول دىل تسأوينة املث.وعأ.ت املتعلقأة بتفسأ  -1 
 واملوام     ع  طرينق التف.وض

تطبيأأق مشأأ.رينع املأأوام  أو أم أأر بشأأفن تفسأأ  أو ي نأأأ اع بأأني مولتأأنيأ -2 
علأ  طلأب أي مولأة مأ  تلأك  ، بثأ.ء  ينُعأرضتتفت  تسأوينته عأ  طرينأق التفأ.وض،  ال    

 والتحكيمتتفق تلك الدول عل  عرضه عل   مل م. حمك ة العدل الدولية، عل الدول، 
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مأأأ   2تعتأأأل نفسأأه. مل مأأأة سلفقأأرة  ال جيأأوو لكأأأ  مولأأة أن تُعلأأأ  أهنأأ. -3 
 أأ ا مأأ  مشأأروع املأأ.مة  2تكأأون الأأدول ااخأأرى مل مأأة سلفقأأرة  الو  و أأ ا مشأأروع املأأ.مة

 جت.  أي مولة تصدر دعالان  م    ا القبي و
 أ ا مأ  مشأروع املأ.مة  3وفق.  للفقأرة  صدرت دعالان  جيوو اي مولة أ -4 

 يف أي وقتو اإلعالن أن تسحب ذلك

 املرفق
 و14.مة م  مشروع امل 8ينطّبق مشروع املرفق   ا ع ال  سلفقرة  -1

 تس ية سلطة مرم ينة
تسأأ ي مأأ  مولأأة سأألطة مرم ينأأة تسأأثد دليهأأ. مسأأؤولية وصأأالحية تلقأأي طلبأأ.ت  -2

دح.لتهأأأ. دىل السأأألط.ت املختصأأأة  أو املسأأأ.عدة الق.نونيأأأة املتب.ملأأأة وتثفيأأأ  تلأأأك الطلبأأأ.ت
دقليم خ.ص ذو نظ.  مستق  لل س.عدة  أو لتثفي  .و وحي  . م.ن للدولة مثطقة خ.صة

املتب.ملأأة، جأأ.و هلأأ. أن تسأأ ي سأألطة مرم ينأأة مثفصأألة تتأأوىل املهأأ.  ذاهتأأ. يف تلأأك  الق.نونيأأة
دح.لتهأأ.  أو ذلأأك اإلقلأأيمو وتكفأأ  السأألط.ت املرم ينأأة تثفيأأ  الطلبأأ.ت املتلقأأ.ة أو املثطقأأة

بسرعة وبطرينقة سلي ةو وحي  . حتي  السألطة املرم ينأة الطلأب دىل سألطة خمتصأة لتثفيأ  ، 
ع تلأأأك  السأأألطة املختصأأأة علأأأ  تثفيأأأ  الطلأأأب بسأأأرعة وبطرينقأأأة سأأألي ةو عليهأأأ. أن ُتشأأأجِّ

وتبلأغ مأأ  مولأأة اامأأني العأ.  لرمأأم املتحأأدة سسأأم السألطة املرم ينأأة املسأأ .ة هلأأ ا الغأأرضو 
وُتوجَّه طلب.ت املس.عدة الق.نونية املتب.ملة وأي مراسالت تتعلق هب. دىل السلط.ت املرم ينأة 

ط حبأق أي مولأة يف أن تشأرتط توجيأه م أ   أ   ميأس  أ ا الشأر  وال اليت تس يه. الدولو
يف احلأ.الت الع.جلأة، وحي  أ.  أمأ. الطلبأ.ت واملراسأالت دليهأ. عأل القثأوات الدبلوم.سأية،

 تتفق الدولت.ن املعثيت.ن، فع  طرينق املثظ ة الدولية للشرطة اةث.ئية، دن أمك  ذلكو

 دجراءات تقدمي الطلب  
. أمكأأأ ، أبي وسأأأيلة مفيلأأأة أبن تثأأأتج سأأأجال  تقأأأدَّ  الطلبأأأ.ت مت.بأأأة  أو، حي  أأأ -3

اأرو  تتأيح لتلأك الدولأة أن  ويف مكتوس ، بلغة مقبولة لدى الدولة املوجه دليه. الطلب،
سللغأأأ.ت  أو تتحقأأأق مأأأ  صأأأحتهو وتبلأأأغ مأأأ  مولأأأة اامأأأني العأأأ.  لرمأأأم املتحأأأدة سللغأأأة

لأدولت.ن علأ  ذلأك، يف احلأ.الت الع.جلأة، وحي  أ. تتفأق ا أمأ. املقبولة لدى تلأك الدولأةو
 فيجوو أن تقدَّ  الطلب.ت شفواي ، عل  أن تؤمَّد مت.بة  عل  الفورو

 ينتض   طلب املس.عدة الق.نونية املتب.ملة: -4
  وينة السلطة املقدمة للطلب   أ( 
اإلجأأأأراء القضأأأأ.ئي الأأأأ ي  أو املالحقأأأأة أو موضأأأأوع وطبيعأأأأة التحقيأأأأق  ب( 

اإلجأأراء  أو املالحقأأة أو  تتأأوىل التحقيأأقينتعلأأق بأأه الطلأأب، واسأأم وواأأ.ئ  السأألطة الأأيت
 القض.ئي 

ينتعلأأأق سلطلبأأأ.ت املقدمأأأة  مأأأ. ملخصأأأ.  للوقأأأ.ئع ذات الصأأألة، سسأأأت ث.ء  ج( 
 لغرض تبليغ مستثدات قض.ئية 
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وصأأف.  لل سأأ.عدة امللتظ سأأة وتف.صأأي  أي دجأأراءات معيثأأة تأأوم الدولأأة   م( 
 الط.لبة اتب.عه. 

 ومك.نه وجثسيته، حي  . أمك  ذلك  وينة أي شخص معر   ه( 
 التداب و أو املعلوم.ت أو الغرض ال ي تُلت س م  أجله ااملة  و( 
جيوو للدولة املوجه دليهأ. الطلأب أن تطلأب معلومأ.ت دضأ.فية عثأدم. ينتبأنّي أهنأ.  -5

 ميك  أن تسّه  ذلك التثفي و أو ضرورينة لتثفي  الطلب وفق.  لق.نوهن. الوطر

 ملوجه دليه. الطلبرم الدولة ا  
ينثفَّأأ  الطلأأب وفقأأ.  للقأأ.نون الأأوطر للدولأأة املوجأأه دليهأأ. الطلأأب، وحي  أأ. أمكأأ   -6

ينتعأأأ.رض مأأأع القأأ.نون الأأأوطر للدولأأأة املوجأأأه  مل مأأأ. وفقأأ.  لإلجأأأراءات احملأأأدمة يف الطلأأب،
 دليه. الطلبو

ملأأة يف تقأأو  الدولأأة املوجأأه دليهأأ. الطلأأب بتثفيأأ  طلأأب املسأأ.عدة الق.نونيأأة املتب. -7
تقرتحأه الدولأة الط.لبأة مأ   جأ.ل،  مأ. أقرب وقت ةك ، وتراعي دىل أقص  مدى ةكأ 

 ينُفضأ  أن تأأورم أسأأب.هب. يف الطلأب ذاتأأهو وعلأأ  الدولأة املوجأأه دليهأأ. الطلأب أن تأأرم علأأ 
تتلقأأأ.  مأأأ  الدولأأأة الط.لبأأأة مأأأ  استفسأأأ.رات معقولأأأة عأأأ  التقأأأد  احملأأأرو يف مع.ةتهأأأ.  مأأأ.

الط.لبأأة  بأأالغ الدولأأة املوجأأه دليهأأ. الطلأأب، علأأ  وجأأه السأأرعة،  الطلأأبو وتقأأو  الدولأأة
 عثدم. تثتهي ح.جته. دىل املس.عدة امللت سةو

 جيوو رف  تقدمي املس.عدة الق.نونية املتب.ملة يف احل.الت الت.لية: -8
 ينقدَّ  الطلب طبق.  احك.  مشروع املرفق   ا  مل دذا  أ( 
دليهأأأأأ. الطلأأأأأب أن تثفيأأأأأ  الطلأأأأأب قأأأأأد ميأأأأأس دذا رأت الدولأأأأأة املوجأأأأأه   ب( 
 مص.حله. ااس.سية ااخرى  أو الع.  نظ.مه. أو أمثه. أو بسي.مهت.

دذا مأأأأ.ن القأأأأأ.نون الأأأأأوطر للدولأأأأة املوجأأأأأه دليهأأأأأ. الطلأأأأب حيظأأأأأر علأأأأأ    ج( 
سأأألط.هت. تثفيأأأ  اإلجأأأراء املطلأأأوب بشأأأفن أي جأأأر  ة.ثأأأ ، دذا مأأأ.ن ذلأأأك اةأأأر  خ.ضأأأع.  

 اءات قض.ئية يف دط.ر والينته. القض.ئية دجر  أو مالحقة أو لتحقيق
دذا م.نت تلبية الطلب تتع.رض مع الثظ.  الق.نوين للدولة املوجه دليه.   م( 
 سملس.عدة الق.نونية املتب.ملةو ينتعلق في .الطلب 

 ينتعني دبداء أسب.ب أي رف  لل س.عدة الق.نونية املتب.ملةو -9
جأأق املسأأ.عدة الق.نونيأأة املتب.ملأأة بسأأبب جيأأوو للدولأأة املوجأأه دليهأأ. الطلأأب أن تر  -10

 دجراءات قض.ئية ج.رينةو أو مالحقة أو مس.سه. أبي حتقيق
درجأ.ء تثفيأ    أو م  مشأروع املرفأق  أ ا، 8قب  رف  أي طلب ع ال  سلفقرة  -11

م  مشروع املرفق   ا، تتش.ور الدولة املوجأه دليهأ. الطلأب مأع الدولأة  10ع ال  سلفقرة 
تأرا  ضأروراي  مأ  شأروط وأحكأ. و فأ ذا  مبأ. يف دمك.نية تقدمي املس.عدة ر ث.  الط.لبة للثظر 
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قبلأأأت الدولأأأة الط.لبأأأأة تلأأأك املسأأأ.عدة مر ونأأأأة بتلأأأك الشأأأروط، وجأأأأب عليهأأأ. االمت أأأأ.ل 
 للشروطو

 الدولة املوجه دليه. الطلب: -12
 ينوجأأأأأد يف حووهتأأأأأ. مأأأأأ  سأأأأأجالت ةأأأأأ. تأأأأأوفر للدولأأأأأة الط.لبأأأأأة نسأأأأأخ.    أ( 
 لوم.ت حكومية ينس ح ق.نوهن. الوطر  اتحته. لع.مة الث.س مع أو مستثدات أو
 وجيأأأأأوو هلأأأأأ.، حسأأأأأب تقأأأأأدينر .، أن تقأأأأأد  دىل الدولأأأأأة الط.لبأأأأأة، مليأأأأأ.    ب( 
 مسأأأتثدات أو تأأأرا  مث.سأأأب.  مأأأ  شأأأروط، نسأأأخ.  مأأأ  أي سأأأجالت مبأأأ. ر ثأأأ.   أو ج ئيأأأ.   أو
تهأأأ. لع.مأأأة ينسأأأ ح ق.نوهنأأأ. الأأأوطر  اتح وال معلومأأأ.ت حكوميأأأة موجأأأومة يف حووهتأأأ. أو

 الث.سو

 حتص  عليه م  معلوم.ت مل. استخدا  الدولة الط.لبة  
ااملأأأة الأأأيت ت وم أأأ. هبأأأ. الدولأأأة  أو ال جيأأأوو للدولأأأة الط.لبأأأة أن تثقأأأ  املعلومأأأ.ت -13

دجأراءات قضأ.ئية  أو مالحقأ.ت أو أن تسأتخدمه. يف حتقيقأ.ت أو املوجه دليه. الطلأب،
موافقة مسبقة م  الدولة املوجه دليه. الطلبو ولأيس غ  تلك امل مورة يف الطلب، مون 

أملأة ملئأة  أو ميثع الدولة الط.لبة م  أن تفشأي يف دجراءاهتأ. معلومأ.ت م. يف     الفقرة
 أأأ   احل.لأأأة، علأأأ  الدولأأأة الط.لبأأأة أن ُتشأأأعر الدولأأأة املوجأأأه دليهأأأ.  ويف لشأأأخص مأأأتهمو

طُلب مثه. ذلكو  م. . الطلب دذاالطلب قب  اإلفش.ء وأن تتش.ور مع الدولة املوجه دليه
ودذا تع ر، يف ح.لة است ث.ئية، توجيه دشع.ر مسبق، وجأب علأ  الدولأة الط.لبأة أن تبلّأغ 

 الدولة املوجه دليه. الطلب ب لك اإلفش.ء مون دبط.ءو
جيوو للدولة الط.لبة أن تشرتط عل  الدولة املوجه دليهأ. الطلأب أن حتأ.فل علأ   -14

سسأأت ث.ء القأأدر الأأالو  لتثفيأأ  و ودذا تعأأّ ر علأأ  الدولأأة املوجأأه سأأرينة الطلأأب ومضأأ ونه، 
دليهأأ. الطلأأب أن متت أأ  لشأأرط السأأرينة، وجأأب عليهأأ. دبأأالغ الدولأأة الط.لبأأة بأأ لك علأأ  

 الفورو

 شه.مة شخص م  الدولة املوجه دليه. الطلب  
 جيأأأأوو مالحقأأأأة ال مأأأأ  مشأأأأروع املرفأأأأق  أأأأ ا، 19مون مسأأأأ.س بتطبيأأأأق الفقأأأأرة  -15
شأأأخص  خأأأر ينوافأأأق، بثأأأ.ء  علأأأ  طلأأأب  أو خبأأأ  أو مع.قبأأأة أي شأأأ. د أو واحتجأأأ. أو

 علأ  املسأ.عدة يف حتقيأق أو الدولة الط.لبة، عل  اإلمالء بشه.مته يف دجراءات قضأ.ئية،
 دجأأأأراءات قضأأأأ.ئية يف دقلأأأأيم خ.ضأأأأع للوالينأأأأة القضأأأأ.ئية للدولأأأأة الط.لبأأأأة، أو مالحقأأأأة أو
 ة يف ذلأأك اإلقلأأيم، بسأأبب أي فعأأ دخضأأ.عه اي دجأأراء  خأأر ينقيأأد حرينتأأه الشخصأأي أو
حكأأم دمانأأة سأأ.بق ملغ.مرتأأه اإلقلأأيم اخل.ضأأع للوالينأأة القضأأ.ئية للدولأأة املوجأأه  أو دغفأأ.ل أو

الشأخص  أو اخلبأ  أو دليه. الطلبو وينثتهي ض .ن عد  التعرض   ا مىت بقي الشأ. د
بعأد أن تكأون اآلخر مبح  اختي.ر  يف اإلقليم اخل.ضع للوالينة القض.ئية للدولة الط.لبة، 

أي مأأدة تتفأأق  أو قأأد أتيحأأت لأأه فرصأأة املغأأ.مرة خأأالل مأأدة مسأأة عشأأر ينومأأ.  متصأألة،
ينعأأأأد الومأأأأ.   مل عليهأأأأ. الأأأأدولت.ن، اعتبأأأأ.را  مأأأأ  التأأأأ.رينخ الأأأأ ي أُبلأأأأغ فيأأأأه رمسيأأأأ.  أبن وجأأأأوم 

 مىت ع.م دىل ذلك اإلقليم مبح  اختي.ر  بعد مغ.مرته داي و أو للسلط.ت القض.ئية،
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 موجأأأوما  يف دقلأأأيم خ.ضأأأأع للوالينأأأة القضأأأ.ئية لدولأأأأة مأأأأ. شأأأخص عثأأأدم. ينكأأأون -16
خبأأ ، أمأأ.  السأألط.ت القضأأ.ئية لدولأأة أخأأرى جيأأوو،   أو وينُأأرام مسأأ.ع أقوالأأه، مشأأ. د مأأ.

مل . م.ن ذلأك ةكثأ.  ومتسأق.  مأع املبأ.مئ ااس.سأية للقأ.نون الأوطر، للدولأة ااوىل أن 
االسأأأت .ع عأأأ  طرينأأأق التأأأداول تسأأأ ح، بثأأأ.ء  علأأأ  طلأأأب الدولأأأة ااخأأأرى، بعقأأأد جلسأأأة 

م أأول الفأأرم املعأأر شخصأأي.  يف اإلقلأأيم  مستصأأوس   أو ينكأأ  ةكثأأ.   مل بواسأأطة الفيأأدينو، دذا
اخل.ضأأع للوالينأأة القضأأ.ئية للدولأأة الط.لبأأةو وجيأأوو للأأدولتني أن تتفقأأ. علأأ  أن تتأأوىل دمارة 
جلسأأة االسأأت .ع سأألطٌة قضأأ.ئية اتبعأأة للدولأأة الط.لبأأة وأن حتضأأر . سأألطة قضأأ.ئية اتبعأأة 

 للدولة املوجه دليه. الطلبو

 دليه. الطلب لإلمالء بشه.مته نق  شخص حمتج  يف الدولة املوجه  
ينقضأأأأي عقوبتأأأأه يف دقلأأأأيم خ.ضأأأأع للوالينأأأأة  أو جيأأأأوو نقأأأأ  أي شأأأأخص حمتجأأأأ  -17

اإلمالء  أو وينُطلأأأب وجأأأوم  يف مولأأأة أخأأأرى اغأأأراض حتدينأأأد اهلوينأأأة مأأأ. القضأأأ.ئية لدولأأأة
 تقأأأأأأدمي مسأأأأأأ.عدة أخأأأأأأرى يف احلصأأأأأأول علأأأأأأ  أملأأأأأأة مأأأأأأ  أجأأأأأأ  حتقيقأأأأأأ.ت أو بشأأأأأأه.مة

مبشأأأأ.رينع املأأأأوام  أأأأ  ، دذا   ولةدجأأأأراءات قضأأأأ.ئية تتعلأأأأق سةأأأأرائم املشأأأأ أو مالحقأأأأ.ت أو
 اسُتويف الشرط.ن الت.لي.ن:

 موافقة ذلك الشخص موافقة حرة ومستث ة   أ( 
موافقأأأأأة السأأأأألط.ت املختصأأأأأأة يف ملتأأأأأ. الأأأأأدولتني علأأأأأأ  الثقأأأأأ ، ر ثأأأأأأ.    ب( 

 سلشروط اليت ترا .  .اتن الدولت.ن مث.سبةو
 م  مشروع املرفق   ا: 17اغراض الفقرة  -18
تكأأون الدولأأة الأأيت ينُثقأأ  دليهأأ. الشأأخص خمولأأة دبقأأ.ء  قيأأد االحتجأأ.و   أ( 

 أتذن خبالفه  أو تطلب الدولة اليت نُق  مثه. الشخص غ  ذلك مل م. ومل مة ب لك،
علأأ  الدولأأة الأأيت ينُثقأأ  دليهأأ. الشأأخص أن تثفأأ ، مون دبطأأ.ء، الت امظهأأ.   ب( 

علأأ  أي  أأو  أو الأأيت نُقأأ  مثهأأ. حسأأب . ينُتفأأق عليأأه مسأأبق. ،  رج.عأأه دىل عهأأدة الدولأأة
  خر، بني السلط.ت املختصة يف الدولتني 

ال جيوو للدولأة الأيت ينُثقأ  دليهأ. الشأخص أن تشأرتط علأ  الدولأة الأيت   ج( 
 نُق  مثه. حترينك دجراءات التسليم مي تسرتجع ذلك الشخص 

ل قيأد االحتجأ.و يف الدولأة حُتتسب املدة اليت ينقضيه. الشخص املثقأو   م( 
 اليت نُق  دليه. ض   مدة العقوبة احملكو  هب. عليه يف الدولة اليت نُق  مثه.و

مأأ  مشأأروع  18و 17ال جيأأوو مالحقأأة الشأأخص الأأ ي ينُثقأأ  وفقأأ.  للفقأأرتني  -19
فأأرض أي قيأأوم أخأأرى علأأ   أو مع.قبتأأه أو احتجأأ.و  أو املرفأأق  أأ ا، أاي  م.نأأت جثسأأيته،

 يف اإلقليم اخل.ضع للوالينة القض.ئية للدولة اليت ينُثق  دليه.، بسبب فع  حرينته الشخصية
حكم دمانة س.بق ملغ.مرته اإلقليم اخل.ضع للوالينة القض.ئية للدولة الأيت نُقأ   أو دغف.ل أو

 توافق عل  ذلك الدولة اليت نُق  مثه.و مل م. مثه.،
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 التك.لي   

تتفأق  مل مأ. لي  الع.مينة لتثفي  الطلب،تتح   الدولة املوجه دليه. الطلب التك. -20
ستسأتل   نفقأ.ت  أو الدولت.ن املعثيتأ.ن علأ  غأ  ذلأكو ودذا م.نأت تلبيأة الطلأب تسأتل  

غأأأأ  ع.مينأأأأة، وجأأأأب علأأأأ  الأأأأدولتني املعثيتأأأأني أن تتشأأأأ.ورا لتحدينأأأأد الشأأأأروط  أو ضأأأأخ ة
 التك.لي ووااحك.  اليت سيثفَّ  الطلب مبقتض. .، وم لك ميفية حتّ   تلك 

 نص مشاريع املواد وشروحاا -2  

 ينرم أمان  نص مش.رينع املوام وشروحه. اليت اعت دهت. اللجثة يف القراءة ال .نيةو -45

 واملعاقبة علياامنع اجلرائم ضد اإلنسانية 

 شرح عام  

تأأأرم يف اختصأأأ.ص احملأأأ.مم اةث.ئيأأأة الدوليأأأة عأأأ.مة  ثأأأالث جأأأرائم  أأأي: اإلسمة اة .عيأأأة،  (1 
 يفهأأ (12 وجأأرائم احلأأرب (11 جرميأأة اإلسمة اة .عيأأة أمأأ. رائم ضأأد اإلنسأأ.نية، وجأأرائم احلأأربوواةأأ

واملع.قبأة عليهأ.،   أ   اةأرائمموضوع اتف.قي.ت ع.ملية تلأ   الأدول، يف دطأ.ر قوانيثهأ. الوطثيأة، مبثأع 
اتف.قيأأة ع.مليأأة خمصصأأة توجأأد  ال املق.بأأ ، ويف والتعأأ.ون في أأ. بيثهأأ. يف سأأبي  بلأأوغ  أأ.تني الغأأ.ينتنيو

ملثأأع اةأأرائم ضأأد اإلنسأأ.نية واملع.قبأأة عليهأأ. والتشأأجيع علأأ  التعأأ.ون بأأني الأأدول هبأأ ا اخلصأأوص، 
سلرغم م  أن اةرائم ضد اإلنس.نية ليسأت علأ  اارجأح أقأ  انتشأ.را  مأ  جرميأة اإلسمة اة .عيأة 

ينوجأأد فيهأأ.  ال تقأأع يف أوضأأ.ع وجأأرائم احلأأربو فأأ.ةرائم ضأأد اإلنسأأ.نية، خالفأأ.  ةأأرائم احلأأرب، قأأد
ينشرتط إلثب.ت وقوع جرائم ضد اإلنس.نية وجوم القصد احملأدم  ال ن اع مسلحو وفضال  ع  ذلك،

 و(13 اإلسمة اة .عية الضروري إلثب.ت

__________ 

 United، (1948مأأأأ.نون ااول/مينسأأأأ ل   9 سرينأأأأس، اتف.قيأأأأة مثأأأأع جرميأأأأة اإلسمة اة .عيأأأأة واملع.قبأأأأة عليهأأأأ.  (11 

Nations, Treaty Series, vol. 78, No. 1021, p. 277و 
(، 1949  ب/أغسأطس 12 اتف.قية جثي  لتحسني ح.ل اةرح  واملرض  سلقأوات املسألحة يف امليأدان  جثيأ ، (12 

United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 970, p. 31   في أ. ينلأي "اتف.قيأة جثيأ  ااوىل"(  واتف.قيأة جثيأ 
(، املرجأأع 1949  ب/أغسأأطس 12 لتحسأأني حأأ.ل جرحأأ  ومرضأأ  وغرقأأ  القأأوات املسأألحة يف البحأأ.ر  جثيأأ ،

،  في أأ. ينلأأي "اتف.قيأأة جثيأأ  ال .نيأأة"(  واتف.قيأأة جثيأأ  بشأأفن مع.ملأأة أسأأرى احلأأرب 85 الصأأفحة 971 رقأأمنفسأأه، 
،  في أأأأأ. ينلأأأأأي "اتف.قيأأأأأة جثيأأأأأ  135 الصأأأأأفحة 972 رقأأأأأماملرجأأأأأع نفسأأأأأه،  1949  ب/أغسأأأأأطس 12  جثيأأأأأ ،

(، 1949  ب/أغسأطس 12 ال .ل ة"(  واتف.قية جثي  بشأفن مح.ينأة ااشأخ.ص املأدنيني يف وقأت احلأرب  جثيأ ،
اللوتومأأأول اإلضأأأ.يف التف.قيأأأ.ت   و ،  في أأأ. ينلأأأي "اتف.قيأأأة جثيأأأ  الرابعأأأة"(287 الصأأأفحة 973 رقأأأماملرجأأأع نفسأأأه، 

، ، اامأم املتحأدةعلق حب .ينة ضأح.اي املث.وعأ.ت املسألحة الدوليأة، واملت1949  ب/أغسطس 12جثي  املعقومة يف 
 في أ. ينلأي  United Nations, Treaty Series, vol. 1125, No. 17512, p. 148(، 1977 ح ينران/ينونيأه 8 جثي ، 

 وااول"(اإلض.يف  اللوتومول"
 Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocideانظأر:  (13 

(Croatia v. Serbia), Judgment, I.C.J. Reports 2015, p. 3, at p. 64, para. 139    .أشأ.رت احملك أة دىل أهنأ"
أأ 2007 م.نأأت قأأد ارأتت يف عأأ.  مينثيأأة بصأأفته. تلأأك،  أأو  عرقيأأة أو دثثيأأة أو د تأأدم  جم وعأأة وطثيأأة أوأّن تع  

 .عيأأأة الأأأيت متي  أأأ. عأأأ  سأأأ.ئر اافعأأأ.ل اإلجراميأأأة ذات الصأأألة مأأأ.ةرائم ضأأأد اإلنسأأأ.نية اإلسمة اة خصأأأ.ئصمأأأ  
 Application of the Convention on the Prevention and Punishment of قضية واالضطه.م"(  يف دش.رة دىل

the Crime of Genocide (Bosnia & Herzegovina v. Serbia & Montenegro), Judgment, I.C.J. Reports 

2007, p. 43, at pp. 121-122, paras. 187-188)و 
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وتوجأأد مع. أأدات ترّمأأ  علأأ  مسأأ.ئ  املثأأع واملع.قبأأة والتعأأ.ون بأأني الأأدول سلثسأأبة ةأأرائم  (2 
عأأل  واةرميأأة املثظ أأة( 14 اةأأرائم ضأأد اإلنسأأ.نية، مأأ  قبيأأ  الفسأأ.معدينأأدة أقأأ  فظ.عأأة بك أأ  مأأ  

وجوم اتف.قية ع.ملية ملثع اةرائم ضد اإلنسأ.نية واملع.قبأة عليهأ. مب .بأة  قد ينكونوعليه،  و(15 الوطثية
لبثأة ذات شأأفن تضأ.  دىل دطأأ.ر القأأ.نون الأدويل احلأأ.يل، وساخأأص دىل القأ.نون الأأدويل اإلنسأأ.ين 

.ئي الأأدويل والقأأ.نون الأأدويل حلقأأوال اإلنسأأ.نو ومأأ  شأأفن اتف.قيأأة مأأ   أأ ا القبيأأ  أن والقأأ.نون اةثأأ
توّجأأه م ينأأدا  مأأ  اال ت أأ.  دىل ضأأرورة مثأأع  أأ   اةأأرائم واملع.قبأأة عليهأأ. وميكأأ  أن تسأأ.عد الأأدول 
عل  اعت .م قوانني وطثية تتعلأق هبأ ا السألوك ومواءمتهأ.، ومأ  مث دفسأ.ح اجملأ.ل مل ينأد مأ  التعأ.ون 

ع.ل بني الدول بشفن مثع     اةرائم والتحقيق واملالحقة بشفهن.و ودق.مأة شأبكة تعأ.ون، علأ  الف
علأ   أمأال  يف أن ينسأ.عد ذلأكجرى بشفن جرائم أخرى، سيحر  اةث.ة م  مالذ  مأ ،  م. مثوال

تثظ هأأأ.  أأأ    ال و واملسأأأ.ئ  الأأأيترمع  أأأ ا السأأألوك مأأأ  أس.سأأأه، وضأأأ .ن املسأأأ.ءلة عليأأأه الحقأأأ.  
 يف ذلك الق.نون الدويل العريفو مب. ة ستظ  خ.ضعة لقواعد الق.نون الدويل ااخرى،االتف.قي

اللجثأأة يف  .هبأأ أقرتأأهاالقأأرتاح املقأأد  خبصأأوص  أأ ا املوضأأوع، سلصأأيغة الأأيت  ينأأ مروعليأأه،  (3 
د  ةثأأأة القأأأ.نون الأأأدويل مأأأ   أأأ ا  أأأ"، أن 2013 عأأأ.  مورهتأأأ. اخل.مسأأأة والسأأأتني املعقأأأومة يف

صأأي.غة مشأأ.رينع مأأوام لوضأأع اتف.قيأأة بشأأفن مثأأع اةأأرائم ضأأد اإلنسأأ.نية واملع.قبأأة ووو  أأو  املوضأأوع
دذا م.نأأت بعأأ  جوانأأب مشأأ.رينع املأأوام  أأ   قأأد تعكأأس قأأ.نوان  موليأأ.  عرفيأأ. ، فأأ ن و  و(16 ".عليهأأ

هتأد  دليأه مشأ.رينع املأوام  أ    ودمنأ. اهلأد  مثهأ. صأوغ أحكأ.   مأ. تدوين  الق.نون املوجأوم لأيس
واحد فع.لأة ومقبولأة للأدول علأ  اارجأح، اسأتث.ما  دىل أحكأ.  ينك أر اسأتخدامه. يف تكون يف  ن 

مع. أأأدات تتصأأأدى للجأأأرائم وحتظأأأ  سنضأأأ .  واسأأأع الثطأأأ.ال، مفسأأأ.س التف.قيأأأة مقبلأأأة ةكثأأأةو 
انسأأج.م.  مأأع ة.رسأأة نأأ  سلقأأ.نون الأأدويل العأأريف القأأ.ئمو و  ال ينضأأ.  دىل ذلأأك أن مشأأ.رينع املأأوام

 سسأأتخدا  مشأأ.رينع املأأوام  أأ   أس.سأأ.  التف.قيأأة، ينتعلأأق في أأ.قأأرار تتخأأ   الأأدول اللجثأأة، وحتسأأب.  ل
 (" لأأأدول ااطأأأراا"تسأأأتع   اللجثأأأة اللغأأأة الفثيأأأة امل يّأأأ ة لل ع. أأأدات  مأأأ  قبيأأأ  اإلشأأأ.رة دىل  مل
 بأأأأأدء الثفأأأأأ.ذ أو التحفظأأأأأ.ت أو تصأأأأأغ أحك.مأأأأأ.  خت.ميأأأأأة بشأأأأأفن مسأأأأأ.ئ  مأأأأأ  قبيأأأأأ  التصأأأأأدينق ومل
 التعدين و أو

ب مشأأ.رينع املأأوام  أأ   أي تعأأ.رض مأأع الت امأأ.ت الأأدول مبوجأأب الصأأكوك املثشأأئة وتتجثأأ (4 
 ومأأأ لك احملأأأ.مم  ، م أأأ  احملك أأأة اةث.ئيأأأة الدوليأأأةاهليئأأأ.ت القضأأأ.ئية اةث.ئيأأأة الدوليأأأة أو لل حأأأ.مم

نظأ.   ولئ  مأ.ناليت حتتوي عل  خلي  م  عث.صر الق.نون الدويل والقوانني الوطثية(و  "ةملختلطا"
ينأأثّظم العالقأأ.ت بأأني احملك أأة  (17 املثشأأق لل حك أأة اةث.ئيأأة الدوليأأة 1998 لعأأ.  .سأأيرومأأ. ااس

علأ  اعت أ.م  ترمأ  مش.رينع املأوام  أ   ف ن (،"ةلع ومينا"اةث.ئية الدولية والدول ااطرا   العالقة 
__________ 

 United Nations, Treaty(، 2003تشرين  ااول/أمتأوبر  31اتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة الفس.م  نيوينورك،  (14 

Series, vol. 2349, No. 42146, p. 41و 
 United(، 2000تشرين  ال .ين/نوف ل  15 نيوينورك،  ثيةملك.فحة اةرمية املثظ ة عل الوطاتف.قية اامم املتحدة  (15 

Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574, p. 209و 
الواثئأق الرمسيأة للج عيأة الع.مأة، ، (2013تقرينر ةثأة القأ.نون الأدويل عأ  أع أ.ل مورهتأ. اخل.مسأة والسأتني  انظر  (16 

 و3(، املرفق سء، الفقرة A/68/10  10 امللحق رقم ،ال .مثة والستوندورة ال
 United Nations, Treaty(، 1998متوو/ينوليأأه  17نظأأ.  رومأأ. ااس.سأأي لل حك أأة اةث.ئيأأة الدوليأأة  رومأأ.،  (17 

Series, vol. 2187, No. 38544, p. 3  " و("نظ.  روم. ااس.سيفي . ينلي 

http://undocs.org/ar/A/68/10
http://undocs.org/ar/A/68/10
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 نظأ.  مأ  الت.سأع البأ.ب وينفأرتض(و "ةافقيأا"القوانني الوطثيأة وعلأ  التعأ.ون بأني الأدول  العالقأة 
 اةأرائم بشأفن الأدول بأني التعأ.ون أن "ةالقضأ.ئي واملسأ.عدة الدويل لتع.ونا" املعثون ااس.سي روم.
بثظأأ.  رومأأ. ااس.سأأي،  دخأأالل مون سيسأأت ر الدوليأأة اةث.ئيأأة احملك أأة اختصأأ.ص يف تأأدخ  الأأيت
 مثأأع بشأأفن الأأدول بأأني التعأأ.ون  أأ   املأأوام مشأأ.رينع وتتثأأ.ولينثأألي لتثظأأيم ذلأأك التعأأ.ونو  ال لكثأأه

 ومع.قبأأأأة املطلأأأأوبني وتسأأأأليم واملق.ضأأأأ.ة واالعتقأأأأ.ل التحقيأأأأق عأأأأ  فضأأأأال   اإلنسأأأأ.نية، ضأأأأد اةأأأأرائم
يأأة، و أأو  أأد  ينتسأأق مأأع الوطث الق.نونيأأة الأأثظم دطأأ.ر يف اةأأرائم  أأ   ينرتكبأأون الأأ ين  ااشأأخ.ص

 نظأأ.  وجأأبمب التك.مأأ  مبأدأ تثفيأأ  يف  أأ   املأوام مشأأ.رينع تسأأ. م وبأ لك،نظأ.  رومأأ. ااس.سأأيو 
 هبأأ. تضأأطلع ميكأأ  أن الأأيت االلت امأأ.ت املأأوام مشأأ.رينع تتأأوخ  نفسأأه، الوقأأت ويف وااس.سأأي رومأأ.

صأأأأكوك املثشأأأأئة ال تُعأأأأ  وأخأأأأ ا ،و ال أ  ااس.سأأأأي رومأأأأ. نظأأأأ.  يف أطرافأأأأ.   م.نأأأأتأ سأأأأواء الأأأأدول
ينرتكبأون جأرائم تأأدخ  اهليئأ.ت القضأ.ئية اةث.ئيأة الدوليأة مبالحقأأة ااشأخ.ص الأ ين   أو لل حأ.مم

تتأوخ  حتدينأأد اخلطأوات الأأيت ينلأ   أن تتخأأ  .  ال ضأ   نطأ.ال اختص.صأأه.، لكأ  تلأأك الصأكوك
 أثث.ء ارتك.هب.و أو الدول ملثع     اةرائم قب  وقوعه.

 الديباجة  
 ووو 

أن مالينأأني ااطفأأ.ل والثسأأ.ء والرجأأ.ل قأأد وقعأأوا علأأ  مأأر  دذ تضأأع يف اعتب.ر أأ. 
 ةرائم ا تّ  هل. ض   اإلنس.نية بقوة،الت.رينخ ضح.اي 

 أبن اةرائم ضّد اإلنس.نية هتّدم السلم واام  والرف.  يف الع.مل، ودذ تسلم 

 مب.مئ الق.نون الدويل اجملسدة يف مي .ال اامم املتحدة، ودذ تش  دىل

الع.مأأأة دىل أن حظأأأر اةأأأرائم ضأأأد اإلنسأأأ.نية ق.عأأأدة  مأأأرة مأأأ  القواعأأأد ودذ تشأأأ  أينضأأأ.  
 (،jus cogensللق.نون الدويل  

أن اةأأرائم ضأأد اإلنسأأ.نية، الأأيت  أأي مأأ  أخطأأر اةأأرائم الأأيت ت أأ  قلأأق  ودذ تؤّمأأد 
 اجملت ع الدويل أبسر ، جيب مثعه. طبق.  للق.نون الدويل،

علأأ  وضأأع حأأد إلفأأالت مأأرتكا  أأ   اةأأرائم مأأ  العقأأ.ب وقأأد عقأأدت العأأ    
ّ يف مثع       اةرائم،وعل  اإلسه.  م  مثظ

مأ  نظأ.   7تعرين  اةرائم ضد اإلنس.نية الوارم يف املأ.مة  اعتب.ر . يفودذ تضع  
 روم. ااس.سي لل حك ة اةث.ئية الدولية،

أبّن م  واجب م  مولأة أن متأ.رس اختص.صأه. اةثأ.ئي علأ  اةأرائم  ودذ تُ ّمر 
 ضد اإلنس.نية،

سةأأرائم ضأأد  ينتعلأأق في أأ. م حلقأأوال اجملأأر علأأيهم والشأأهوم وغأأ   ودمرامأأ.  مثهأأ. 
 اإلنس.نية، فضال  ع  حقوال ااشخ.ص املدع  ارتك.هبم اةرمية يف مع.ملة ع.ملة،

اةرائم ضأد اإلنسأ.نية مون  متر أال م.ن م  الواجب مل. ه، أنودمرام.  مثه. أينض.   
الفعليأأة ملأأرتكا  أأ   اةأأرائم جيأأب أن ُتكفأأ  سنأأ.ذ تأأداب  علأأ   املالحقأأةن فأأ عقأأ.ب، 
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ينتعلأأأأق بتسأأأأليم املطلأأأأوبني  مأأأأ. يف ذلأأأأك مبأأأأ. الصأأأأعيد الأأأأوطر، وبتع ينأأأأ  التعأأأأ.ون الأأأأدويل،
 واملس.عدة الق.نونية املتب.ملة،

 ووو 

 الشرح  

اهلد  م  مشروع الدينب.جة  و تقدمي دط.ر مف. ي ي ملش.رينع املوام حيأدم السأي.ال العأ.   (1 
مأ  الصأي.غة املسأتخدمة يف  مأ. حأد الرئيسأيةو وتسأتلهم الدينب.جأة دىل ه.فيه وأغراض تال ي صيغ

يف ذلأك  مبأ. مينب.ج.ت مع. دات مولية متعلقة أبخطر اةرائم اليت ت   قلأق اجملت أع الأدويل أبسأر ،
 ونظ.  روم. ااس.سيو 1948 لع.  اتف.قية مثع جرمية اإلسمة اة .عية واملع.قبة عليه.

لثأأ.س قأأد وقعأأوا علأأ  مأأر التأأ.رينخ وتشأأ  الفقأأرة ااوىل مأأ  الدينب.جأأة دىل أن مالينأأني مأأ  ا (2 
ضأأح.اي جأأرائم ا تأأّ  هلأأ. ضأأ   اإلنسأأ.نية بقأأوةو فعثأأدم. تشأأّك   أأ   اافعأأ.ل، بسأأبب جسأأ.مته.، 

 اعتداءات شثيعة عل  اإلنس.نية نفسه.، يُنش.ر دليه. حيثه. أبهن. جرائم ضد اإلنس.نيةو

قي أأأأ.  مع.صأأأأرة مه أأأأة  أأأأي وتسأأأأّلم الفقأأأأرة ال .نيأأأأة مأأأأ  الدينب.جأأأأة أبن  أأأأ   اةأأأأرائم هتأأأأّدم  (3 
مأ   1(و وب لك، تأرمم  أ   الفقأرة ااغأراض املأ مورة يف املأ.مة "لسال  واام  والرف.  يف الع.ملا" 

مي أأ.ال اامأأم املتحأأدة، وتشأأدم علأأ  الِصأألة بأأني السأأعي إلحقأأ.ال العدالأأة اةث.ئيأأة واحلفأأ.  علأأ  
 السلم واام و

اامأم املتحأدة  مي .ال اجملسدة يف لق.نون الدويلوت مر الفقرة ال .ل ة م  الدينب.جة مبب.مئ ا (4 
واليت تش   مبدأ املس.واة يف السي.مة بني مجيع الدول ومبدأ امتث.ع الدول يف عالق.هت. الدولية ع  

 االسأتقالل السي.سأي اي مولأة، أو استع .هل. ضد السالمة اإلقلي يأة أو التهديند سستع .ل القوة
 أأأ   الفقأأأرة مأأأ   تؤمأأأدومأأأ  مث،   (18 .صأأأد اامأأأم املتحأأأدةينتفأأأق مأأأع مق ال أبي أسأأألوب  خأأأر أو

قد هتأدم السألم واامأ  رغم أهن. ، أن اةرائم ضد اإلنس.نية 4الدينب.جة، عل  مثوال مشروع امل.مة 
يف ذلأأك  مبأأ. واملع.قبأأة عليهأأ. جيأأب القيأأ.  هب أأ. وفقأأ.  للقأأ.نون الأأدويل، هأأ.والرفأأ.  يف العأأ.مل، فأأ ن مثع

اسأتع .هل.و وصأيغت  أ   الفقأرة مأ  الدينب.جأة علأ   أو ينأد سسأتع .ل القأوةالقواعد املتعلقة سلتهد
ة، وتتسأق مأع يمثوال مينب.جة اتف.قية اامم املتحدة حلص.انت الأدول وةتلك.هتأ. مأ  الوالينأة القضأ.ئ

 و(19 مينب.جة نظ.  روم. ااس.سي

.عأأأدة مأأأ  وتسأأأّلم الفقأأأرة الرابعأأأة مأأأ  الدينب.جأأأة أبن حظأأأر اةأأأرائم ضأأأد اإلنسأأأ.نية لأأأيس ق (5 
قواعأأأأأد القأأأأأ.نون الأأأأأدويل فحسأأأأأب  بأأأأأ   أأأأأو ق.عأأأأأدة  مأأأأأرة مأأأأأ  القواعأأأأأد الع.مأأأأأة للقأأأأأ.نون الأأأأأدويل 

 jus cogens و و أأ ا احلظأأر، يف حأأد ذاتأأه، حيظأأ  بقبأأول واعأأرتا  اجملت أأع الأأدويل للأأدول برمتأأه)
بق.عأأأدة الحقأأأة مأأأ  القواعأأأد  دال ميكأأأ  تعأأأدينله. وال جيأأأوو اخلأأأروج عثهأأأ. مطلقأأأ.   ال بوصأأأفه ق.عأأأدة

__________ 

و انظأأر دعأأالن 4و 1، الفقأأراتن 2(، املأأ.مة 1945ح ينران/ينونيأأه  26مي أأ.ال اامأأم املتحأأدة  سأأ.ن فرانسيسأأكو،  (18 
مبأأ.مئ القأأ.نون الأأدويل املتعلقأأة سلعالقأأ.ت الومينأأة والتعأأ.ون بأأني الأأدول وفقأأ. ملي أأ.ال اامأأم املتحأأدة، قأأرار اة عيأأة 

 و1970تشرين  ااول/أمتوبر  24( املؤر  25- م26/25الع.مة 
(، 2004مأأ.نون ااول/مينسأأ ل   2اتف.قيأأة اامأأم املتحأأدة حلصأأ.انت الأأدول وةتلك.هتأأ. مأأ  الوالينأأة القضأأ.ئية  نيوينأأورك،  (19 

(، اجمللأأأأأأأأد ااول، A/59/49  49 الواثئأأأأأأأأق الرمسيأأأأأأأأة للج عيأأأأأأأأة الع.مأأأأأأأأة، الأأأأأأأأدورة الت.سأأأأأأأأعة واخل سأأأأأأأأون، امللحأأأأأأأأق رقأأأأأأأأم
 نظ.  روم. ااس.سي، الدينب.جةوو ، الدينب.جة  59/38 القرار

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=a/59/49(Vol.I)(SUPP)&Lang=A
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=a/59/49(Vol.I)(SUPP)&Lang=A
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وقأأأد أشأأأ.رت اللجثأأأة مأأأ  قبأأأ  دىل أن حظأأأر  و(20 الع.مأأأة للقأأأ.نون الأأأدويل تكأأأون هلأأأ. نفأأأس الصأأأفة
سعتبأ.ر  ق.عأدة  "حملقبولأة واملعأرت  بأه علأ   أو واضأا"القواعأد  ق.عأدة مأ  اةرائم ضأد اإلنسأ.نية

أن حظأأر أفعأأ.ل معيثأأة، مأأ   العأأدل الدوليأأةوذمأأرت حمك أأة و (21  مأأرة مأأ  قواعأأد القأأ.نون الأأدويل
ينأأوحي مأأ  سب أوىل أبن حظأأر  مأأ. و أأو ،(23 ينكتسأأي طأأ.بع الق.عأأدة اآلمأأرة ،(22 التعأأ ينبقبيأأ  

حبيأث ينشأك  جأرائم ضأد اإلنسأ.نية ينكتسأي  مثهجأي أو عل  نطأ.ال واسأع تلك اافع.لارتك.ب 
واحملأأأأ.مم  ،(24  أأأأو اآلخأأأأر طأأأأ.بع الق.عأأأأدة اآلمأأأأرةو والحظأأأأت احملأأأأ.مم اإلقلي يأأأأة حلقأأأأوال اإلنسأأأأ.ن

مرمأأأأ  حظأأأأر اةأأأأرائم ضأأأأد  (26 وبعأأأأ  احملأأأأ.مم الوطثيأأأأة ،(25 ئيأأأأة الدوليأأأأةاةث.واهليئأأأأ.ت القضأأأأ.ئية 
__________ 

 ,United Nations, Treaty Series ،53املأ.مة  (،1969أاير/مأ.ينو  23اتف.قيأة فييثأ. لقأ.نون املع. أدات  فييثأ.،  (20 

vol. 1155, No. 18232, p. 331, art. 53 مأ  مشأ.رينع االسأتثت.ج.ت املتعلقأة  2و انظأر أينضأ.  مشأروع االسأتثت.ج
الأأيت اعت أدهت. اللجثأأة يف القأراءة ااوىل  انظأأر  (jus cogens سلقواعأد اآلمأرة مأأ  القواعأد الع.مأأة للقأ.نون الأأدويل 

 أمان (و 56الفقرة 
( 26  املأ.مة شأرح مأ ( 5، الفقأرة  110الصأفحة  والتصأوينب،، اجمللد ال أ.ين  اةأ ء ال أ.ين(، 2001حولية ووو  (21 

مأ  مشأ.رينع املأوام املتعلقأة مبسأؤولية الأأدول عأ  اافعأ.ل غأ  املشأروعة موليأأ.   الأيت ينأرم فيهأ. أن "القواعأد  اآلمأأرة  
مشأأأأروع انظأأأأر أينضأأأأ.  و املقبولأأأأة واملعأأأأرت  هبأأأأ. علأأأأ   أأأأو واضأأأأح  تشأأأأ    حظأأأأر ووو اةأأأأرائم ضأأأأد اإلنسأأأأ.نية"(

السأأأأأأتثت.ج.ت املتعلقأأأأأأة سلقواعأأأأأأد اآلمأأأأأأرة مأأأأأأ  القواعأأأأأأد الع.مأأأأأأة للقأأأأأأ.نون الأأأأأأدويل مأأأأأأ  مشأأأأأأ.رينع ا 23 االسأأأأأأتثت.ج
 jus cogens)  جتأ ؤ القأ.نون الأدويل: الصأعوست أمان (   56اليت اعت دهت. اللجثة يف القراءة ااوىل  انظر الفقأرة

  مأأأأ.ري دعأأأأدام مأأأأ  ،الأأأأدويلالث.شأأأأئة عأأأأ  تثأأأأوع وتوسأأأأع القأأأأ.نون الأأأأدويل، تقرينأأأأر الفرينأأأأق الدراسأأأأي للجثأأأأة القأأأأ.نون 
اإلنسأأأأ.نية   ضأأأدائم  الأأأ ي حأأأأدم حظأأأر اةأأأأر  374(، الفقأأأأرة Add.1و Corr.1و A/CN.4/L.682  موسأأأكيثي ي

 مق.عدة م  "أم ر القواعد اليت ينؤت  عل  ذمر . لرتشيحه. ملرم  الق.عدة اآلمرة"(و
 املهيثأأأأأة الالدنسأأأأأ.نية أو العقوبأأأأأة الق.سأأأأأية أو اتف.قيأأأأأة مث. ضأأأأأة التعأأأأأ ينب وغأأأأأ   مأأأأأ  ضأأأأأروب املع.ملأأأأأة أوانظأأأأأر  (22 

 .United Nations, Treaty Series, vol. 1465, No. 24841, p(، 1984مأ.نون ااول/مينسأ ل   10  نيوينأورك،

 (و"اتف.قية مث. ضة التع ينبينلي " في .،  85
 23) Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), Judgment, 

I.C.J. Reports 2012, p. 422, at p. 457, para. 99و 
 ,Almonacid-Arellano et al. v. Chile, Judgment of 26 September 2006 (Preliminary Objections :انظر (24 

Merits, Reparations and Costs), Inter-American Court of Human Rights, Series C, No. 154, para. 

 Miguel Castro-Castroمبرمأ  الق.عأدة اآلمأرة(  وقضأية  حيأث أقأرت احملك أة حلظأر اةأرائم ضأد اإلنسأ.نية 99

Prison v. Peru, Judgment (Merits, Reparations and Costs), Inter-American Court of Human 

Rights, 25 November 2006, Series C, No. 160, para. 402 أرينيأ.نو - أملوانسأيدأشأ.ر دىل قضأية   حيأث 
 ,Manuel Cepeda Vargas v. Colombia, Judgment (Preliminary Objectionsبشأفن  أ   الثقطأة(  وقضأية 

Merits, Reparations and Costs), Inter-American Court of Human Rights, 26 May 2010, Series C, 

No. 213, para. 42 ووو ق.عدة  مرة"و "حظر اةرائم ضد اإلنس.نية  حيث ذمر أبن 
 Prosecutor v. Zoran Kupreškić et al., Case No. IT-95-16-T, Judgment, 14 January 2000, Trialانظأر (25 

Chamber, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Judicial Supplement No. 11, 

para. 520 سأي . تلأك الأيت حتظأر جأرائم   "و وعالوة عل  ذلك، ف ن معظم قواعأد القأ.نون اإلنسأ.ين الأدويل، وال
، أي أن هلأ. jus cogens ب واةرائم ضد اإلنس.نية واإلسمة اة .عية  ي أينض.  قواعد  مرة للق.نون الأدويل أواحلر 

 Prosecutor v. William Samoei Ruto and Joshua Arap جيأوو اخلأروج عليهأ.و"(  وقضأية صأفة غ.لبأة وال

Sang, ICC-01/09-01/11, Decision on Mr. Ruto's Request for Excusal from Continuous Presence at 

Trial, 18 June 2013, Trial Chamber, International Criminal Court, para. 90   .ومأ  املتفأق عليأه ع ومأ"  
 وأن حظر اةرائم ضد اإلنس.نية ينت تع مبك.نة القواعد اآلمرة"(

 :Mazzeo, Julio Lilo y otros, Appeal Judgment, Supreme Court of Argentina, 13 July 2007, Fallosانظأر (26 

330:3248, para. 1  ُوقضأأية   حبظأأر اةأأرائم ضأأد اإلنسأأ.نية سعتبأأ.ر  "ق.عأأدة  مأأرة"(   حيأأث اعأأرتArancibia 

Clavel,Enrique Lautaro, Appeal Judgment, Supreme Court of Argentina, 24 August 2004, Fallos: 

327:3312, para. 28  مر أبن اتف.قية عد  تق.م  جرائم احلرب واةرائم املرتكبأة ضأد اإلنسأ.نية تثطأوي علأ   حيث ُذ

http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.682
http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.682
http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.682/Corr.1
http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.682/Corr.1
http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.682/Add.1
http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.682/Add.1
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اإلنسأأ.نية سعتبأأ.ر  ق.عأأدة  مأأرةو ولأأئ  م.نأأت  أأ   الفقأأرة مأأ  الدينب.جأأة تشأأ  دىل أن حظأأر اةأأرائم 
مشأأ.رينع املأأوام دىل تثأأ.ول نتأأ.ئج اتصأأ.   وال  أأي ال تسأأع  ال ضأأد اإلنسأأ.نية ق.عأأدة  مأأرة، ف هنأأ.

 احلظر هب   الصفةو

أمان ، فأ ن ملشأ.رينع املأوام  أ    أدفني عأ.مني مهأ.: مثأع  1وم ل . ذُمر يف مشأروع املأ.مة  (6 
مأ  الدينب.جأة علأ  اهلأد  ااول مأ   اخل.مسأةاةرائم ضد اإلنس.نية واملع.قبة عليهأ.و وترّمأ  الفقأرة 

ن   ين  اهلدفني  أي املثع(  و أي بتفميأد . علأ  وجأوب مثأع اةأرائم ضأد اإلنسأ.نية طبقأ.  للقأ.نو 
مأ  مشأأ.رينع املأوام  أ  و وبأأ لك،  5و 4و 3الأدويل، متهأد لاللت امأأ.ت الأيت تأرم يف مشأأ.رينع املأوام 

     الفقرة أن     اةرائم  ي م  أخطر اةرائم اليت ت   قلق اجملت ع الدويل أبسر و تبني

هلأد  وتؤّمد الفقرة الس.مسة م  الدينب.جة عل  الِصلة بني اهلأد  العأ.  ااول  املثأع( وا (7 
الع.  ال .ين  املع.قبة( م  أ دا  مش.رينع املأوام  أ  ، بأ مر . أن املثأع ينتعأ و بوضأع حأد إلفأالت 

 مرتكا     اةرائم م  العق.بو
وتعتأأأل الفقأأأرة السأأأ.بعة مأأأ  الدينب.جأأأة تعرينأأأ  اةأأأرائم ضأأأد اإلنسأأأ.نية املثصأأأوص عليأأأه يف  (8 

 مفيأأد خد   أأ ا التعرينأأ  مث أأوذجسأأتُ مأأ  نظأأ.  رومأأ. ااس.سأأي، مسأأفلة حأأد أم و وقأأد ا 7 املأ.مة
دم، سالقأأرتان مأأع و أأو حيأأمأأ  مأأوام املشأأ.رينع  أأ    2املأأ.مة  مشأأروع عثأأد صأأوغ التعرينأأ  الأأوارم يف

، اةرائم اليت جيب عل  الأدول أن تقأيم بشأفهن. االختصأ.ص القضأ.ئي يف 7و 6مشروعي امل.متني 
 دط.ر قوانيثه. اةث.ئية الوطثيةو

مأ  الدينب.جأة علأ  اهلأد  ال أ.ين مأ  اهلأدفني العأ.مني  ثأة دىل الع.شأرةال .م اتوترّم  الفقأر  (9 
وتأأ ّمر الفقأأرة ال .مثأأة مأأ  الدينب.جأأة بواجأأب مأأ  مولأأة يف ة.رسأأة والينتهأأ. القضأأ.ئية   أي املع.قبأأة(و

 8سةأأرائم ضأأد اإلنسأأ.نيةو ومتهأأد  أأ   الفقأأرة، يف مجلأأة أمأأور، ملشأأ.رينع املأأوام  ينتعلأأق في أأ.اةث.ئيأأة 
التحقيأأأأق يف اةأأأأرائم ضأأأد اإلنسأأأأ.نية، وضأأأأرورة انأأأأ.ذ تأأأداب  معّيثأأأأة عثأأأأدم. ينكأأأأون  بشأأأفن 10 دىل

 ، وتقأأأأأدمي القضأأأأأية دىل سأأأأألط.ت املالحقأأأأأة القضأأأأأ.ئيةح.ضأأأأأرا  الشأأأأأخص املأأأأأدع  ارتك.بأأأأأه اةرميأأأأأة 

__________ 

 Priebke, Erich, Judgment, Supreme Court ofوقضأية اعأرتا  أبن حظأر اةأرائم ضأد اإلنسأ.نية ق.عأدة  مأرة(  

Argentina, 2 November 1995, Fallos: 318:2148, paras. 2-5  ُم ضأد اإلنسأ.نية   حبظأر اةأرائ حيأث اعأرت
 Exp No. 0024-2010-PI/TC, Judgment, Peruvian Constitutional Court, 21مأ  القواعأد اآلمأرة(  و سعتبأ.ر 

March 2011, para. 53 :متأأأ.ح يف ،https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/00024-2010-AI.html 
 National Commissioner of the South African Police Service v. Southernوقضأية  نفأس االعأرتا (  

African Litigation Centre and Another, Judgment, South African Constitutional Court, 30 October 

2014, South African Law Reports 2015, vol. 1, p. 315, para. 37  رائم اةأتسأتوجب التعأ ينب،  "دىل ج.نأب
القرصأأأأثة، وجتأأأأ.رة الرقيأأأأق، وجأأأأرائم احلأأأأرب، واةأأأأرائم ضأأأأد اإلنسأأأأ.نية واإلسمة اة .عيأأأأة والفصأأأأ  الدوليأأأأة املت  لأأأأة يف 

ان  يأع الأدول مصألحة دذ ة‘ العثصري قي.  الدول، حىت يف غي.ب ق.نون تع. أدي مويل ملأ  ، بق أع  أ ا السألوك
ف.لتعأأأ ينب، سأأأواء مأأأ.ن حبجأأأم اةأأأرائم ضأأأد و ‘تلأأأك اةأأأرائم تثتهأأأك القأأأيم الأأأيت تشأأأك  أسأأأ.س الثظأأأ.  العأأأ.  العأأأ.ملي

مأأأ  الدسأأأتور ان حلظأأأر التعأأأ ينب يف القأأأ.نون  232ضأأأ  املأأأ.مة تال،  أأأو جرميأأأة يف جثأأأوب أفرينقيأأأ. مبق اإلنسأأأ.نية أ 
 Attorney-General and 2 Others v. Kenya Section ofقضأأية والأأدويل العأأريف مرمأأ  الق.عأأدة اآلمأأرةو"(  

International Commission of Jurists, Judgment, Court of Appeal of Kenya, 16 February 2018،  متأ.ح
لقواعأأأد الأأأيت ل  "مأأأ  اام لأأأة املقبولأأأة علأأأ  نطأأأ.ال واسأأأع و/http://kenyalaw.org/caselaw/cases/view/148746 يف:
 :  اإلسمة اة .عيأة  ينس ح أبي خروج عثه. واملل مة يف  ن واحد للدول واةه.ت الف.علأة مأ  غأ  الأدول حظأر ال

 والتع ينب والقرصثة والرال"( واةرائم املرتكبة ضد اإلنس.نية وجرائم احلرب  و 

https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/00024-2010-AI.html
https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/00024-2010-AI.html
http://kenyalaw.org/caselaw/cases/view/148746/
http://kenyalaw.org/caselaw/cases/view/148746/
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دىل حمك ة  أو دىل مولة طر  أخرى ُأحي  أو ينك  الشخص املدع  ارتك.به اةرمية قد ُسلِّم مل م.
 مولية خمتصةو

وتش  الفقرة الت.سعة م  الدينب.جة دىل ضرورة دينالء العث.ينة حلقوال اافرام لأدى التصأدي  (10 
والشأأأهوم وغأأأ  م اسأأأتب.ق.  لرحكأأأ.   الضأأأح.ايللجأأأرائم ضأأأد اإلنسأأأ.نيةو وتأأأرم اإلشأأأ.رة دىل حقأأأوال 

 يف ذلأأأأأأك احلأأأأأأق يف الأأأأأأتظلم لأأأأأأدى السأأأأأألط.ت املختصأأأأأأة، مبأأأأأأ. ،12املثصأأأأأأوص عليهأأأأأأ. يف املأأأأأأ.مة 
الوقأأت نفسأأه، تأأرم اإلشأأ.رة دىل حأأأق  ويف جأأل الضأأأررو ويف ة يف اإلجأأراءات اةث.ئيأأة،املشأأ.رم ويف

اسأأأأتب.ق.  لرحكأأأأ.  املثصأأأأوص عليهأأأأ. يف  ع.ملأأأأةااشأأأأخ.ص املأأأأدع  ارتكأأأأ.هبم اةرميأأأأة يف مع.ملأأأأة 
دمك.نيأة االتصأ.ل سلسألط.ت القثصألية عثأد  ويف يف ذلأك احلأق يف حم.م أة ع.ملأة، مب. ،11 امل.مة

 االقتض.ءو

مأأ  الدينب.جأأة أن املق.ضأأ.ة الفعليأأة ملأأرتكا اةأأرائم ضأأد اإلنسأأ.نية  الع.شأأرةوتعتأأل الفقأأرة  (11 
و و أأأ ا التعأأأ.ون جيأأب أن ُتكفأأأ  سنأأأ.ذ تأأأداب  علأأأ  الصأأأعيد الأأأوطر وبتع ينأأأ  التعأأأ.ون الأأأدويل معأأأ.  

 .مشأأروع وعليه أأ. ينرمأ بتسأأليم املطلأوبني واملسأ.عدة الق.نونيأأة املتب.ملأة،  ينتعلأق في أأ.ينشأ   التعأ.ون 
 ، وم لك مشروع املرفقو14و 13امل.متني 

  1املادة   
 النطاق

 تثطبق مش.رينع املوام     عل  مثع اةرائم ضد اإلنس.نية واملع.قبة عليه.و 

 الشرح  

نط.ال مش.رينع املوام     حيث ينبني أهنأ. تسأري علأ  مثأع اةأرائم  1حيدم مشروع امل.مة  (1 
عليهأأ. علأأ  السأأواءو وينرمأأ  مثأأع اةأأرائم ضأأد اإلنسأأ.نية علأأ  احليلولأأة مون ضأأد اإلنسأأ.نية واملع.قبأأة 

ارتك.ب     اةرائم، بيث . ترم  املع.قبة عل  اةرائم ضد اإلنسأ.نية علأ  اإلجأراءات اةث.ئيأة ضأد 
 أثث.ء ارتك.هب.و أو ااشخ.ص بعد وقوع     اةرائم

نسأأ.نية، الأأيت تشأأك  جأأرائم موليأأة وترمأأ  مشأأ.رينع املأأوام  أأ   حصأأرا  علأأ  اةأأرائم ضأأد اإل (2 
تتثأأأ.ول مشأأ.رينع املأأأوام  أأأ   جأأرائم موليأأأة خطأأ ة أخأأأرى، م أأأ  اإلسمة  وال خطأأ ة حي  أأأ. وقعأأتو

 جرمية العدوانو أو جرائم احلرب أو اة .عية

التف.قيأأأة، فأأأ ن الت امأأأ.ت  يف هن.ينأأأة املطأأأ.  أس.سأأأ.    أأأ   مشأأأ.رينع املأأأوام اسأأأُتخدمتودذا  (3 
الوقأ.ئع  أو علأ  اافعأ.ل دال تسأري لأ  ينتبأني قصأٌد مغأ.ينر، مل مأ. ،االتف.قيأة الدولة الطر  مبوجب

أي ح.لأأة م.نأأت ق.ئ أأة بعأأد مخأأول االتف.قيأأة حيأأ  الثفأأ.ذ سلثسأأبة لتلأأك الدولأأةو  أو الأأيت جأأرت،
 أحكأأأ.  تلأأأ   ال" أنأأأه علأأأ تأأأثص  1969 لعأأأ.  املع. أأأدات لقأأأ.نون فييثأأأ. اتف.قيأأأة مأأأ  28 ف.ملأأأ.مة
أينأأة ح.لأأة والأأت مأأ  الوجأأوم قبأأ   أو واقعأأة نشأأفت أو حأأدث ع أأ  أي بشأأفن طأأر  أي املع. أأدة

ين بأأت  أو ينتبأأني مأأ  املع. أأدة مل مأأ. اترينأأخ مخأأول املع. أأدة حيأأ  الثفأأ.ذ سلثسأأبة دىل ذلأأك الطأأر ،
 ينتعلأق في أ. 28 املأ.مة الدوليأة العأدل حمك أة طّبقأت وقأد و(27 "كمغأ.ينر لأ ل بطرينقة أخرى قصأدٌ 

حيأث خلصأأت  التسأليم أو ملسأ.ئ  املتصألة سحمل.م أةا قضأية يف( التعأ ينب  جرميأة تتثأ.ول مبع. أدة
__________ 

 و28 دات، امل.مة اتف.قية فييث. لق.نون املع. (27 
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 ينثطبأق ال أع .ل التع ينب مبوجب االتف.قية ااشخ.ص املدع  ارتك.هبماللت ا  مبح.م ة ا"دىل أن 
غ  أن  و(28 "ةعل  اافع.ل اليت ارُتكبت بعد مخول االتف.قية حي  الثف.ذ سلثسبة للدولة املعثي دال

 .ئ ة مبوجب القواعد ااخرى للق.نون الدويل،قل مة يف مجيع ااوق.ت أبي الت ام.ت الدول تظ  م
قأأ.نون املع. أأدات املشأأ.ر  ال متثأأع ق.عأأدةعلأأ  ذلأأك،  يف ذلأأك القأأ.نون الأأدويل العأأريفو وعأأالوة   مبأأ.

 ما  مأ. بشفن اةرائم ضأد اإلنسأ.نية، وطثي.   دليه. أعال  الدولة م  أن تعت د، يف أي وقت، ق.نوان  
 ذلك متسق.  مع الت ام.ت الدولة مبوجب الق.نون الدويلو

 القأ.نون الأداخلي ".نون وطأرقأ"قصد مبصطلح يف خمتل  أحك.  مش.رينع املوام    ، ينُ و  (4 
جوانأأأب القأأأ.نون  تغطيأأأة مجيأأأعالقأأأ.نون احمللأأأي للدولأأأةو والقصأأأد مأأأ  اسأأأتخدا   أأأ ا املصأأأطلح  أو

( الأ ي ينثبغأي اعت أ.م قأ.نون اإلقلي أي، مأ ال   أو يف ذلأك املسأتوى  االحتأ.مي مبأ. الداخلي للدولة،
 وينثطبق عليه فعال   ال ي أو م    ا القبي  عليه

  2املادة   
 تعريف اجلرائم ضد اإلنسانية

أي فعأ   "ةرميأة ضأد اإلنسأ.نيج" قصأد بأألغرض مش.رينع املوام  أ  ، ينُ  -1 
مثهجأي موجأه ضأد أي  أو اافع.ل الت.لية مىت ارُتكب يف دط.ر  جو  واسع الثط.الم  

 سك.ن مدنيني، وع  علم سهلجو :

 القت  الع د   أ( 

 سمة اإل  ب( 

 سرتق.ال الا  ج( 

 الثق  القسري للسك.ن  أو دبع.م السك.ن  م( 

 لحرينأأأأأة البدنيأأأأأةلالشأأأأأديند علأأأأأ  أي  أأأأأو  خأأأأأر  السأأأأألب أو السأأأأأج    أ( 
 .ل  القواعد ااس.سية للق.نون الدويل خي مب.

 تع ينب ال  و( 

احل أ   أو اإلمأرا  علأ  البغأ.ء، أو االستعب.م اةثسي، أو االغتص.ب،  و( 
أي شأأك   خأأر مأأ  أشأأك.ل العثأأ  اةثسأأي خبطأأورة  أو التعقأأيم القسأأري، أو القسأأري،
 ة.ثلة 

 سي.سأأأأيةمج.عأأأأة حمأأأأدمة مأأأأ  السأأأأك.ن اسأأأأب.ب  أو اضأأأأطه.م أي فئأأأأة  ح( 
اسأأأب.ب  أو متعلقأأأة بثأأأوع اةأأأثس، أو مينثيأأأة، أو ثق.فيأأأة أو دثثيأأأة أو قوميأأأة أو عرقيأأأة أو

جيي  .، وذلك في . ينتص  أبي فع  مش.ر  ال أخرى م  املسلم ع.ملي.  أبن الق.نون الدويل
 دليه يف     الفقرة 

 االختف.ء القسري لرشخ.ص   ط( 

__________ 

 28) Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite  أعأال ( 23 انظأر احل.شأية، p. 457, 

para. 100و 
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 جرمية الفص  العثصري   ي( 

الالدنسأأ.نية ااخأأرى ذات الطأأ.بع امل .ثأأ  الأأيت تتسأأبب ع أأدا  اافعأأ.ل   ك( 
 البدنيةو أو سلصحة العقلية أو يف أذى خط  ينلحق سةسم أو يف مع.انة شديندة

 :1لغرض الفقرة  -2 

هنجأأأ.  سأأألومي.   "جأأأو  موجأأأه ضأأأد أي سأأأك.ن مأأأدنيني "تعأأأر عبأأأ.رة   أ( 
ضأأد أي سأأك.ن مأأدنيني،  1ينتضأأ   االرتكأأ.ب املتعأأدم لرفعأأ.ل املشأأ.ر دليهأأ. يف الفقأأرة 

 تع ين ا  هل   السي.سة  أو مثظ ة تقضي سرتك.ب   ا اهلجو ، أو ع ال  بسي.سة مولة

يف ذلك احلرمأ.ن مأ   مب. تع  د فرض أحوال معيشية، "ةإلسما"تش     ب( 
 والدواء، بقصد د الك ج ء م  السك.ن فرص احلصول عل  الطع.  

 ة.رسة أي م  السلط.ت املرتتبة علأ  حأق امللكيأة، "الالسرتق.ا"ينعر   ج( 
يف ذلأأك ة.رسأأة  أأ   السأألط.ت يف  مبأأ.  أأ   السأألط.ت مجيعهأأ.، علأأ  شأأخص مأأ.، أو

 سي . الثس.ء وااطف.ل  وال سبي  االجت.ر ساشخ.ص،

نقأأأ  ااشأأأخ.ص  "نالثقأأأ  القسأأأري للسأأأك. أو بعأأأ.م السأأأك.ند"ينعأأأر   م( 
أبي فعأ  قسأري  أو املعثيني قسرا  م  املثطقة اليت ينوجدون فيهأ. بصأفة مشأروعة، سلطأرم

  خر، مون ملرات ينس ح هب. الق.نون الدويل 

 مع.انة شديندة، سواء بأدني.   أو تع  د دحل.ال أمل شديند "بلتع ينا"ينعر    أ( 
ينشأ    ال أن التعأ ينب دال حتت سأيطرته  أو ملتهمعقلي. ، بشخص موجوم يف عهدة ا أو

ينثتجأأأأ.ن عثهأأأأ.  أو ينالوم.هنأأأأ. أو عأأأأ  عقأأأأوست ق.نونيأأأأة دال ينثج أأأأ.ن ال معأأأأ.انة أو أي أمل
  عرض.  

احلأأأأبس غأأأأ  املشأأأأروع المأأأأرأة ُأمر أأأأت علأأأأ   "يحل أأأأ  القسأأأأر ا"ينعأأأأر   و( 
ط ة أخأرى تثفي  انته.م.ت خ أو احل  ، بقصد التفث  عل  التكوين  اإلثر اي سك.ن

تفسأ ا  ميأس القأوانني الوطثيأة املتعلقأة أبي حأ.ل ينفسر  أ ا التعرينأ   وال للق.نون الدويلو
 سحل   

مج.عأة مأ  السأك.ن حرمأ.ان  متع أأدا   أو حرمأ.ن فئأة "مالضأطه.ا"ينعأر   و( 
 خيأأأ.ل  القأأأ.نون الأأأدويل، وذلأأأك بسأأأبب  وينأأأة الفئأأأة مبأأأ. وشأأأديندا  مأأأ  احلقأأأوال ااس.سأأأية

 اة .عة  أو

مت.ثأ  يف ط.بعهأ.  دنسأ.نية ال أي أفعأ.ل "يرمية الفص  العثصر ج"تعر  ( ح 
وتُرتكأأب يف سأأي.ال نظأأ.  مؤسسأأي قوامأأه االضأأطه.م  1اافعأأ.ل املشأأ.ر دليهأأ. يف الفقأأرة 

مج.عأ.ت  أو املثهجي والسيطرة املثهجية مأ  ج.نأب مج.عأة عرقيأة واحأدة دواء أي مج.عأة
 ك الثظ.  عرقية أخرى، وتُرتكب بثّية اإلبق.ء عل  ذل

 دلق.ء القب  عل  أي أشخ.ص "صالختف.ء القسري لرشخ.ا"ينعر   ط( 
معم مثه. هل ا  أو  ذن أو مثظ ة سي.سية، أو اختط.فهم م  قب  مولة أو احتج.و م أو

 مبوافقتهأأ. الضأأ ثية عليأأه، مث رفضأأه. اإلقأأرار بسأألب  أأؤالء ااشأأخ.ص حأأرينتهم أو الفعأأ 
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عأأأ  أمأأأ.م  وجأأأوم م، بثيّأأأة حرمأأأ.هنم مأأأ  مح.ينأأأة  أو مصأأأ  مدعطأأأ.ء معلومأأأ.ت عأأأ   أو
 الق.نون لفرتة ومثية طوينلةو

ال خيأأأّ  مشأأأروع املأأأ.مة  أأأ ا أبي تعرينأأأ  أوسأأأع ينُأأأثص عليأأأه يف صأأأك  -3 
 يف ق.نون وطرو أو يف الق.نون الدويل العريف أو مويل

 شرحال  

ملأأأأوام  أأأأ  ، تعرينفأأأأ.  ، اغأأأأراض مشأأأأ.رينع ا2تضأأأأع الفقأأأأراتن ااوليأأأأ.ن مأأأأ  مشأأأأروع املأأأأ.مة  (1 
مأ  نظأ.  رومأ.  7نأص املأ.مة  حرفيأ.   ينطأ.بقو وينكأ.م نأص  أ.تني الفقأرتني "ةلجرمية ضد اإلنس.نيل"

 أأي بثأأد  2مأأ  مشأأروع املأأ.مة  3ااس.سأأي، مأأع تغيأأ ات قليلأأة علأأ  الثحأأو املبأأني أمان و فأأ.لفقرة 
ينُأأثص عليهأأ. يف  ينأأؤثر يف أي تعأأ.رين  أوسأأع ال ، حيأأث تشأأ  دىل أن  أأ ا التعرينأأ "لد  دخأأالعأأ"

 الق.نون الوطرو أو يف الق.نون الدويل العريف أو صكوك مولية

 التع.رين  الوارمة يف الصكوك ااخرى  

، سأأأواء يف "ةلجأأأرائم ضأأأد اإلنسأأأ.نيل"، تعأأأ.رين  خمتلفأأأة 1945 عأأأ.  اسأأأُتخدمت، مثأأأ  (2 
ف.لثظأأ.  ااس.سأأي لل حك أأة يف القأأوانني الوطثيأأة الأأيت مونأأت  أأ   اةرميأأةو  أو الصأأكوك الدوليأأة

الفقرة الفرعيأة ، يف ("يظ.  نورملغ ااس.سن" في . ينلي  العسكرينة الدولية ال ي ُوضع يف نورملغ
 عل  الثحو الت.يل: "ةةرائم ضد اإلنس.نيا"عّر  ، 6امل.مة  ج( م  

واإلبعأأ.م، وغ  أأ. مأأ  اافعأأ.ل الالدنسأأ.نية  القتأأ  الع أأد، واإلسمة، واالسأأرتق.ال، 
 االضطه.م اسب.ب سي.سية أو أثث.ء .، أو املرتكبة ضد أي سك.ن مدنيني، قب  احلرب

 ارتب.طأأ.   أو اي جرميأأة تأأدخ  يف اختصأأ.ص احملك أأة مينثيأأة، وذلأأك تثفيأأ ا   أو عثصأأرينة أو
 كبأأأأأأت فيأأأأأأههبأأأأأأ   اةرميأأأأأأة، سأأأأأأواء م.نأأأأأأت خم.لفأأأأأأة للقأأأأأأ.نون الأأأأأأداخلي للبلأأأأأأد الأأأأأأ ي ارت

 و(29 تك  مل أو

وعأّر  املبأدأ  س.مسأ. ( ج( مأ  مبأ.مئ القأ.نون الأدويل املعأرت  هبأ. يف الثظأ.  ااس.سأي  (3 
اةأأرائم ضأأد  1950 عأأ.  يفالقأأ.نون الأأدويل حكأأم احملك أأة الأأيت أعأأدهت. ةثأأة  ويف حملك أأة نأأورملغ

لقتأ  الع أد، واإلسمة، واالسأرتق.ال، واإلبعأ.م، وغ  أ. مأ  اافعأ.ل ا"اإلنس.نية عل  الثحأو التأ.يل: 
 عثصأأرينة أو أع أأ.ل االضأطه.م اسأأب.ب سي.سأية أو الالدنسأ.نية املرتكبأأة ضأد أي سأأك.ن مأدنيني،

 ي جرميأأة خملأأة سلسأألمذلأأك االضأأطه.م تثفيأأ ا ا أو تلأأك اافعأأ.لب ينكأأون القيأأ. مينثيأأة، عثأأدم.  أو
 و(30 ".في . ينتص  أبي مثه  أو اي جرمية حرب، أو

وعأأالوة  علأأأ  ذلأأأك، حأأدمت اللجثأأأة يف مشأأأروع مدونأأأة اةأأرائم املخلأأأة بسأأألم اإلنسأأأ.نية  (4 
جم وعأأة مأأ  اافأأرام ةأأ   أو يأأ.  سأألط.ت مولأأة مأأ.،ق"مأأ  بأأني تلأأك اةأأرائم:  1954 لعأأ.  وأمثهأأ.

 م أأأأ  القتأأأأأ  دنسأأأأ.نية ال السأأأألط.ت، سرتكأأأأ.ب أفعأأأأأ.ل بتغأأأأ.ض مأأأأأ  تلأأأأك أو ينع لأأأأون بتحأأأأرين 

__________ 

 29) Agreement for the Prosecution and Punishment of the Major War Criminals of the European Axis, 

and Charter of the International Military Tribunal, art. 6 (c) (London, 8 August 1945), United 

Nations, Treaty Series, vol. 82, p. 279في . ينلي "نظ.  نورملغ ااس.سي"(و  ، 
 30) Yearbook ... 1950, vol. II, document A/1316, Part III, p. 377, para. 119و 
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 التثكيأأأأ ، ضأأأأد أي سأأأأك.ن مأأأأدنيني اسأأأأب.ب اجت .عيأأأأة أو اإلبعأأأأ.م أو االسأأأأرتق.ال أو اإلسمة أو
 و(31 "ةثق.في أو مينثية أو عثصرينة أو سي.سية أو

 السأأأ.بقةمأأ  الثظأأ.  ااس.سأأي لل حك أأة اةث.ئيأأة الدوليأأة ليوغوسأأالفي.  5وتأأثص املأأ.مة  (5 
جم وعأأأة مأأأ   لأأأ ع "مق.ضأأأ.ة ااشأأأخ.ص املسأأأؤولني سأأألطةظ  احملك أأأةُ  ثحُ مُتأأأ"علأأأ  أن  1993 لعأأأ. 

ذا ارُتكبأأأت أثثأأأ.ء نأأأ اع مسأأألح، سأأأواء أمأأأ.ن د"القتأأأ  والتعأأأ ينب االغتصأأأ.ب(  مأأأ  قبيأأأ اافعأأأ.ل  
وعلأأ  الأأرغم مأأ  أن تقرينأأر اامأأني  و(32 "ماخليأأ. ، واسأأتهدفت أي سأأك.ن مأأدنيني أ  ط.بعأأه موليأأ.  

تعلأأق سافعأأ.ل ت"عأ.  لرمأأم املتحأأدة الأأ ي اقأأرتح  أأ   املأأ.مة أشأأ.ر دىل أن اةأأرائم ضأأد اإلنسأأ.نية ال
 ووو والأيت ترتكأب يف دطأ.ر اعتأداء واسأع الثطأ.ال غ  اإلنسأ.نية الأيت تتسأم بطأ.بع شأديند اةسأ.مة

 ،(33 "ةمينثيأأ أو عرقيأأة أو دثثيأأة أو سي.سأأية أو مثأأتظم علأأ  أي سأأك.ن مأأدنيني اسأأب.ب قوميأأة أو
 و5ُتدرظج     الصيغة بعيثه. يف نص امل.مة  مل

 وعلأأ  العكأأس مأأ  ذلأأك، احأأتفل الثظأأ.  ااس.سأأي لل حك أأة اةث.ئيأأة الدوليأأة لروانأأدا (6 
مثأأه، بأأثفس اجمل وعأأة مأأ  اافعأأ.ل، ولكأأ  الفقأأرة االسأأتهاللية أمرجأأت  3، يف املأأ.مة 1994 لعأأ. 

ةأأرائم دذا ارتكبأأت يف دطأأ.ر  جأأو  ا"و أأي  1993 لعأأ.  الصأأيغة املقتبسأأة مأأ  تقرينأأر اامأأني العأأ. 
 دثثيأة أو سي.سية أو سب.ب قوميةا"م لت بعب.رة مث أُ  "مثهجي عل  أي سك.ن مدنيني أو واسع
وعلأأأ   أأأ ا الثحأأأو، نأأأص الثظأأأ.  ااس.سأأأي لل حك أأأة اةث.ئيأأأة الدوليأأأة  و(34 "ةمينثيأأأ أو عرقيأأأة أو

دثبأ.ت اةرميأةو وعأّر  أينضأ.  مشأروع مدونأة  لرواندا صراحة  عل  ضرورة وجوم نية متيي ينة م  أجأ 
 "ةةأرائم ضأد اإلنسأ.نيا"، 1996 عأ.  اةرائم املخلة بسلم اإلنس.نية وأمثهأ.، الأ ي أعدتأه اللجثأة

 بتحأرين  أو علأ  نطأ.ال واسأع أو ثأد ارتك.هبأ. بشأك  مثأتظمع"أبهن. جم وعة م  اافع.ل احملأدمة 
ينتضأأأ   صأأأيغة الثيأأأة  مل ، لكثأأأه"ةمج.عأأأ أو مأأأ  أي مثظ أأأة أو توجيأأأه مأأأ  دحأأأدى احلكومأأأ.ت أو

اهليئأأأ.ت القضأأأ.ئية  أو وُعرفأأأت اةأأأرائم ضأأأد اإلنسأأأ.نية أينضأأأ.  يف اختصأأأ.ص احملأأأ.مم و(35 الت يي ينأأأة
 و(36 اةث.ئية املختلطة

__________ 

 31) Yearbook ... 1954, vol. II, p. 150, para. 50, art. 2, para. 11و 
الثظأأأ.  ااس.سأأأي لل حك أأأة اةث.ئيأأأة الدوليأأأة حمل.م أأأة ااشأأأخ.ص املسأأأؤولني عأأأ  االنته.مأأأ.ت اةسأأأي ة للقأأأ.نون  (32 

، الأأأ ي أقأأأر  جملأأأس اامأأأأ  يف 1991 الأأأدويل اإلنسأأأ.ين الأأأيت ارتكبأأأت يف دقلأأأأيم ينوغوسأأأالفي. السأأأ.بقة مثأأأ  عأأأأ. 
مأ  قأرار  2، والوارم يف تقرينر اامني الع.  املقد  ع ال  سلفقرة 1993أاير/م.ينو  25املؤر   (1993 827 قرار 

ااس.سأأأي لل حك أأأة   في أأأ. ينلأأأي "الثظأأأ.  5، املرفأأأق، املأأأ.مة Add.1و S/25704(، 1993 808جملأأأس اامأأأ  
 اةث.ئية الدولية ليوغوسالفي. الس.بقة"(و

، Corr.1و S/25704(، الوثيقأأة 1993 808مأأ  قأأرار جملأأس اامأأ   2تقرينأأر اامأأني العأأ.  املقأأد  ع أأال  سلفقأأرة  (33 
 و48، الفقرة 15الصفحة 

الثظ.  ااس.سي لل حك ة اةث.ئية الدولية حمل.م ة ااشخ.ص املسؤولني ع  أع .ل اإلسمة اة .عية وغأ  ذلأك  (34 
واملأأواطثني الروانأأدينني املسأأؤولني عأأ  مأأ  االنته.مأأ.ت اةسأأي ة للقأأ.نون الأأدويل اإلنسأأ.ين املرتكبأأة يف دقلأأيم روانأأدا 

مأأأ.نون ال .ين/ينثأأأ.ينر   1بأأأني  ،أع أأأ.ل اإلسمة اة .عيأأأة وغ  أأأ. مأأأ  االنته.مأأأ.ت امل .ثلأأأة يف أراضأأأي الأأأدول اجملأأأ.ورة
تشأأأأأرين   8(، املأأأأأؤر  1994 955 يف قأأأأأرار  جملأأأأأس اامأأأأأ الأأأأأ ي أقأأأأأر  ، 1994مأأأأأ.نون ااول/مينسأأأأأ ل   31و

 و في . ينلي "الثظ.  ااس.سي لل حك ة اةث.ئية الدولية لرواندا"( 3 ة، املرفق، امل.م1994ال .ين/نوف ل 
 و18، امل.مة 95، اجمللد ال .ين  اة ء ال .ين(، الصفحة 1996حولية ووو  (35 
انظأأر، علأأ  سأأبي  امل أأ.ل، االتفأأ.ال بأأني اامأأم املتحأأدة وحكومأأة سأأ اليون بشأأفن دنشأأ.ء حمك أأة خ.صأأة لسأأ اليون  (36 

 United Nations, Treaty، 2املأ.مة  (،2002مأ.نون ال .ين/ينثأ.ينر   16ااس.سأي(  فرينتأ.ون،  املشأفوع سلثظأ.  

Series, vol. 2178, No. 38342, p. 137, at p. 145  في أأ. ينلأأي "الثظأأ.  ااس.سأأي لل حك أأة اخل.صأأة 

http://undocs.org/ar/S/25704
http://undocs.org/ar/S/25704/Add.1
http://undocs.org/ar/S/25704
http://undocs.org/ar/S/25704
http://undocs.org/ar/S/25704
http://undocs.org/ar/S/25704/Corr.1
http://undocs.org/ar/S/25704/Corr.1
http://undocs.org/ar/S/25704/Corr.1
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اةأأأرائم ضأأأد  1998 لعأأأ.  مأأأ  نظأأأ.  رومأأأ. ااس.سأأأي 5 ب( مأأأ  املأأأ.مة 1وتأأأدرج الفقأأأرة  (7 
ةرميأأة ضأأأد ا" 7مأأ  املأأ.مة  1اإلنسأأ.نية ضأأ   اختصأأ.ص احملك أأأة اةث.ئيأأة الدوليأأةو وتعأأر  الفقأأأرة 

مثهجأي  أو ىت ارُتكأب يف دطأ.ر  جأو  واسأع الثطأ.المأ"فع  م  اافع.ل الت.ليأة  أبهن. أي "ةاإلنس.ني
 7مأ  املأ.مة  2فقأرة و وتتضأ   ال" موجه ضد أي جم وعة مأ  السأك.ن املأدنيني، وعأ  علأم سهلجأو 

جأ.  سألومي.  هن"مجلة أمور أن اهلجو  املوجه ضد أي سأك.ن مأدنيني ينعأر  جم وعة تع.رين  توضح يف
ضأد أينأة جم وعأة مأ  السأك.ن املأدنيني،  1لرفع.ل املش.ر دليه. يف الفقرة  ينتض   االرتك.ب املتكرر
 "ةا  هلأأأأأأ   السي.سأأأأأأتع ينأأأأأأ   أو مثظ أأأأأأة تقضأأأأأأي سرتكأأأأأأ.ب  أأأأأأ ا اهلجأأأأأأو ، أو ع أأأأأأال  بسي.سأأأأأأة مولأأأأأأة

ينشأ  دىل ‘ نأوع اةأثس‘  املفهأو  أن تعبأ  مأ"علأ  أن  7م  امل.مة  3 أ((و وتثص الفقرة 2  الفقرة
دىل أي معأر  خأر خيأ.ل  ‘ نأوع اةأثس‘ينشأ  تعبأ   وال اةثسني، ال مر واان  ، يف دطأ.ر اجملت أعو

اع املسأأألح الأأأيت متيأأأ  هبأأأ. الثظأأأ.  الصأأألة سلثأأأ   7  ح( مأأأ  املأأأ.مة1تسأأأتبقي املأأأ.مة الفقأأأرة  وال و"كذلأأأ
اشأأرتاط الثيأأة الت يي ينأأة الأأ ي متيأأ  بأأه  وال ااس.سأأي لل حك أأة اةث.ئيأأة الدوليأأة ليوغوسأأالفي. السأأ.بقة،

 وينتعلق أبفع.ل االضطه.م( م.  سست ث.ء الثظ.  ااس.سي لل حك ة اةث.ئية الدولية لرواندا

حأىت  "ةةرميأة ضأد اإلنسأ.نيا" لمأ  نظأ.  رومأ. ااس.سأي  7وقظِب  سلتعرين  الوارم يف املأ.مة  (8 
مولة طرف.  يف الثظ.  ااس.سأي، وست ينسأتعني بأ لك التعرينأ  الك أ   122 ،2019 ع.  مثتص 

 أسأأ.س مالئأأم 7واعتأألت اللجثأأة أن املأأ.مة  و(37 تعأأدينله. أو مأأ  الأأدول عثأأد اعت أأ.م قوانيثهأأ. الوطثيأأة
 خد  حرفيأأ.  اسأتُ  7و بأأ  دن نأص املأأ.مة 2مأأ  مشأروع املأ.مة  2و 1 الفقأرتنياةأأرائم يف    لتعرينأ   أ

غأأراض مشأأ.رينع ا"ينلأأي:  مأأ. علأأ  1عأأدا ثالثأأة تغيأأ اتو أوال ، تأأثص العبأأ.رة االسأأتهاللية للفقأأرة  مأأ.
 وع ح( مأ  مشأر 1تفل يف الفقأرة حيُ  مل ،و اثني.  "يغرض   ا الثظ.  ااس.سل"عوض.  ع   " املوام   
والأأيت  1998 لعأأ.   ح(، مأأ  نظأأ.  رومأأ. ااس.سأأي1، الفقأأرة 7 سلعبأأ.رة الأأوارمة يف املأأ.مة 2املأأ.مة 

تأأرم مث.قشأأته  م أأ.  ،"ةينأأة جرميأأة تأأدخ  يف اختصأأ.ص احملك أأأب" ينتعلأأق في أأ.جتأأر  أع أأ.ل االضأأطه.م 
مأ  نظأ.  رومأ.  7مأ  املأ.مة  3لفقأرة س 2.مة تفل يف مشأروع املأحُيأ مل ،مب يند م  التفصي  أمان و اثل .  

   ح((1 ومأ لك اإلح.لأة املرجعيأة دىل تلأك الفقأرة يف الفقأرة  "سوع اةأثنأ"ااس.سي بشأفن تعرينأ  
 ومث.قشته مب يند م  التفصي  أمان أينض.  ترم  م .

 2و 1الفقراتن   

، 2مأ  مشأروع املأ.مة  2و 1، الوارم يف الفقرتني "ةةرائم ضد اإلنس.نيا"ينتض   تعرين   (9 
أرمأأأ.ن ‘، أوضأأأحته. 1ثالثأأأة شأأأروط ع.مأأأة جأأأدينرة سملث.قشأأأةو و أأأ   الشأأأروط، الأأأيت تأأأرم يف الفقأأأرة 

__________ 

الق.نون املتعلق  نش.ء موائر است ث.ئية يف حم.مم م بأوماي حمل.م أة اةأرائم املرتكبأة خأالل فأرتة حكأم  و لس اليون"(  
 في أأأ. ينلأأأي "اتفأأأ.ال الأأأدوائر االسأأأت ث.ئية يف  5، املأأأ.مة 2004تشأأأرين  ااول/أمتأأأوبر  27م بوتشأأأي. الدميقراطيأأأة، 

 احمل.مم الك بومينة"(و

جثأأأأأة مأأأأأ  احلكومأأأأأ.ت عأأأأأ  قوانيثهأأأأأ. الوطثيأأأأأة يف  أأأأأ ا الشأأأأأفن، انظأأأأأر: لالطأأأأأالع علأأأأأ  املعلومأأأأأ.ت املقدمأأأأأة دىل الل (37 
http://legal.un.org/ilc/guide/7_7.shtml :و ولالطأالع علأ  جأدول سلقأوانني الوطثيأة، انظأرCoalition for the 

International Criminal Court, Chart on the Status of Ratification and Implementation of the Rome 

Statute and the Agreement on Privileges and Immunities (APIC) (2012) يف ،
http://iccnow.org/documents/Global_Ratificationimplementation_chart_May2012.pdfأن القأأأأأأأأأأوانني  و دال

ينتضأأأأ   مجيعهأأأأ.، يف الوقأأأأت احل.ضأأأأر، نفأأأأس التعرينأأأأ  الأأأأوارم يف  الوطثيأأأأة الأأأأيت تتصأأأأدى للجأأأأرائم ضأأأأد اإلنسأأأأ.نية ال
 وم  نظ.  روم. ااس.سي 7 امل.مة

http://legal.un.org/ilc/guide/7_7.shtml
http://legal.un.org/ilc/guide/7_7.shtml
http://legal.un.org/ilc/guide/7_7.shtml
http://iccnow.org/documents/Global_Ratificationimplementation_chart_May2012.pdf
http://iccnow.org/documents/Global_Ratificationimplementation_chart_May2012.pdf
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الدولية واحمل.مم  ث.ئيةواالجته.م القض.ئي لل حك ة اة ،(38 يف دط.ر نظ.  روم. ااس.سي ‘اةرائم
خرى مث احمل.مم الوطثية بصورة مت ايندةو وينعدم التعرين  أينض.  اةث.ئية الدولية اا القض.ئية واهليئ.ت

ااع أأ.ل ااس.سأأية احملظأأورة الأأيت تشأأك  جأأرائم ضأأد اإلنسأأ.نية، وينعأأّر  عأأدما  مأأ  املصأأطلح.ت 
ينشأأهد  الأأ يشأأك أن االجتهأأ.م القضأأ.ئي  وال تأأرم تعأأ.رين  ضأأ   التعرينأأ (و دذاملسأأتخدمة فيأأه  

وغ  أأ. مأأ  احملأأ.مم واهليئأأ.ت القضأأ.ئية اةث.ئيأأة الدوليأأة سأأيظ  تطأأورا  يف احملك أأة اةث.ئيأأة الدوليأأة 
مبعأ   أ ا التعرينأ ، وسأيع و مأ   ينتعلأق في أ.فيه. احملأ.مم،  مب. مفيدا  يف توجيه السلط.ت الوطثية،

االجتهأ.م القضأ.ئي ذي  تطأور است رار اللجثة وتالحلمث اتب.ع هنُج مثسقة عل  الصعيد الوطرو 
رامأأأأأرتات  أأأأأ   بيأأأأأ.ن بعأأأأأ  س دال ينأأأأأرام هبأأأأأ. ال يأأأأأث أن املث.قشأأأأأة الت.ليأأأأأةالصأأأأألة مبأأأأأرور الوقأأأأأت، حب
 و2019 ع.  املصطلح.ت حىت مثتص 

 "يمثهج أو جو  واسع الثط.ال "  

 اسأأع الثطأأ.الو "ينقتضأأي الشأأرط العأأ.  ااول أن تكأأون اافعأأ.ل مرتكبأأة يف دطأأ.ر  جأأو   (10 
ااس.سأأأي لل حك أأأة اةث.ئيأأأة الدوليأأأة و واهأأأر  أأأ ا الشأأأرط لل أأأرة ااوىل يف الثظأأأ.  "يمثهجأأأ أو

رغأأم أن بعأأ  قأأرارات احملك أأة اةث.ئيأأة الدوليأأة ليوغوسأأالفي. السأأ.بقة ذ بأأت دىل أن  ،(39 لروانأأدا
مراج  أأأ   الصأأأيغة يف تقرينأأأر اامأأأني نظأأأرا  إلضأأأ ثي.  حأأأىت يف نظ.مهأأأ. ااس.سأأأي،  م أأأ ا الشأأأرط ور 

جتهأأ.م القضأأ.ئي لكأأ  مأأ  احملك أأة وأمأأد اال و(40 العأأ.  الأأ ي اقأأرتح فيأأه ذلأأك الثظأأ.  ااس.سأأي
 "الاسأع الثطأ.و " شأرطنيالاةث.ئية الدولية ليوغوسالفي. الس.بقة واحملك ة اةث.ئية الدولية لرواندا أن 

 وتأرم و(41 شرط.ن مثفصالن وليس. متالومني  ومىت استويف أحدمه. ثبت وقأوع اةرميأة "يثهجم"و
__________ 

، الأأأيت اعت أأأدهت. مجعيأأأة الأأأدول ااطأأأرا  يف نظأأأ.  رومأأأ. ااس.سأأأي اةأأأرائم أرمأأأ.نانظأأأر احملك أأأة اةث.ئيأأأة الدوليأأأة،  (38 
-ICC، الواثئأأأأق الرمسيأأأأة،  2002أينلول/سأأأأبت ل  10-3لل حك أأأأة اةث.ئيأأأأة الدوليأأأأة  الأأأأدورة ااوىل، نيوينأأأأورك، 

ASP/1/3 31لل حك أأأأة اةث.ئيأأأأة الدوليأأأأة، م بأأأأ.ال، (، واملعأأأأدل يف املأأأأؤمتر االستعراضأأأأي لثظأأأأ.  رومأأأأ. ااس.سأأأأي 
، 2011الصأأيغة املوحأأدة  (RC/11 مثشأأورات احملك أأة اةث.ئيأأة الدوليأأة،  2010ح ينران/ينونيأأه  11 - أاير/مأأ.ينو
 و188-132الصفح.ت  ،www.icc-cpi.int فيمت.حة ع

مأأأ  الثظأأأ.  ااس.سأأأي لل حك أأأة اةث.ئيأأأة  3اسأأأُتخدمت يف الأأأثص الفرنسأأأي لل أأأ.مة خالفأأأ.  للأأأثص اإلنكليأأأ ي،  (39 
"(و وقأأأأد أشأأأأ.رت الأأأأدائرة االبتدائيأأأأة يف قضأأأأية généralisée et systématiqueالدوليأأأأة لروانأأأأدا صأأأأيغة العطأأأأ   "

ي رفأأع  ينلأأي: "أورم الأأثص الفرنسأأي ااصأألي للثظأأ.  ااس.سأأي الشأأرطني متالومأأني ووو اامأأر الأأ  دىل مأأ. أم.ينسأأو
ينشأأرتط سأأوى أن  م أأ ا  مأأ  عتبأأة احلأأد اام  املطلأأوب لتطبيأأق  أأ ا احلكأأمو ونظأأرا  ان القأأ.نون الأأدويل العأأريف ال

ينكون اهلجو  دم. واسأع الثطأ.ال ودمأ. مثهجيأ. ،  ثأ.ك أسأب.ب م.فيأة لالفأرتاض أبن خطأف  يف الرتمجأة ينشأوب الأثص 
 ,Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, Case No. ICTR-96-4-T, Judgment, 2 September 1998 الفرنسي"و

Trial Chamber I, International Criminal Tribunal for Rwanda, para. 579, footnote 144و 

 40) Prosecutor v. Tihomir Blaškić, Case No. IT-95-14-T, Judgment, 3 March 2000, Trial Chamber, 

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Judicial Reports 2000, para. 202; 

Prosecutor v. Duško Tadić a/k/a "Dule", Case No. IT-94-1-T, Opinion and Judgment, 7 May 1997, 

Trial Chamber, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Judicial Reports 1997, 

para. 648و 

 Prosecutor v. Mile Mrkšić, Miroslav Radić and Veselin Šljivančanin, Case ،انظأر، علأ  سأبي  امل أ.ل (41 

No. IT-95-13/1-T, Judgment, 27 September 2007, Trial Chamber II, International Criminal 

Tribunal for the Former Yugoslavia, para. 437 مثهجيأأ. ،   "جيأأب أن ينكأأون اهلجأأو  واسأأع الثطأأ.ال أو
 ,Prosecutor v. Clément Kayishema and Obed Ruzindanaقضية ف.لشرط.ن مثفصالن وليس. متالومني"(  و 

Case No. ICTR-95-1-T, Judgment, 21 May 1999, Trial Chamber II, International Criminal 

Tribunal for Rwanda, para. 123  جيأب أن ينثطأوي اهلجأو  علأ  حتقأق أحأد الشأرطني البأدينلني املت  لأني يف" 

http://www.icc-cpi.int/
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 املخلأأة اةأأرائم مدونأأة ملشأأروع اللجثأأة شأأرح يف املثهجيأأة/الثط.ال اتسأأ.ع لشأأرط القأأراءة  أأ  أينضأأ.  
لفعأأأ  ميكأأأ  أن ينشأأأك  جرميأأأة ضأأأد ا"ن أ ذمأأأرت حيأأأث ،1996 لعأأأ.  وأمثهأأأ. اإلنسأأأ.نية بسأأألم

 و(42 " اتس.ع الثط.ال أو اإلنس.نية دذا استوىف أحد   ين  الشرطني  أي املثهجية

، رأى بعأأ  1998 لعأأ.  وعثأأدم. حُبأأث  أأ ا املعيأأ.ر لرخأأ  بأأه يف نظأأ.  رومأأ. ااس.سأأي (11 
أي أن ينتحقأق مالمهأ.  -ينثبغي أن ينكوان متالومأني  "يثهجم"و "الاسع الثط.و "الدول أن شرطي 

وأمأدت  و(43 ان خال  ذلأك مأ  شأفنه أن جيعأ  املعيأ.ر مفأرط الشأ ول -لي بت وقوع اةرمية 
م.فيأأ.  وحأأد ، فأأ ن أعأأداما  مبأأ ة مأأ    "علأأ  نطأأ.ال واسأأع"ارتكأأ.ب أفعأأ.ل  مأأ.ن أأ   الأأدول أنأأه دذا  

سبق، ومون أن تكون مرتابطة، م  شأفهن. أن اةرائم اليت تُرتكب عل  نط.ال واسع مون نطي  م
تشأك  جأرائم ضأد اإلنسأ.نيةو وبسأبب  أ ا الشأأ.غ ، اسأُتحدث حأ  تأوفيقي ينثطأوي علأ  دبقأأ.ء 

م  نظأ.   7 أ( م  امل.مة 2الفقرة  ىلولك  أضي  دمبع  أهن . بدينالن،  ،(44 الشرطني مثفصلني
ينتضأ   رمأ   "السأك.ن املأدنينيجو  موجه ضد أينة جم وعأة مأ   "روم. ااس.سي تعرين  ملفهو  

 ( أمان و33( دىل  17ترم مث.قشته يف الفقرات   م. ، عل   و"ةمثظ  أو مولة سي.سة"

__________ 

أعأال (،  39 احل.شأية  1998أينلول/سأبت ل  2حلكأم، ، اوقضأية أم.ينسأوالط.بع املثهجي"و(   اتس.ع الثط.ال أو
 648أعأأأأأال (، الفقأأأأأرة  40 احل.شأأأأأية  1997أاير/مأأأأأ.ينو  7، الأأأأأرأي واحلكأأأأأم، اتمينأأأأأتش وقضأأأأأية  579الفقأأأأأرة 

 (وووو" املثهجية ووو أو بتحقق اتس.ع الثط.ال  "يُنستوىف   ا الشرط دم.

و انظأأأر أينضأأأ.  تقرينأأأر 18( مأأأ  شأأأرح املأأأ.مة 4، الفقأأأرة  97، اجمللأأأد ال أأأ.ين،  اةأأأ ء ال أأأ.ين(، الصأأأفحة 1996حوليأأأة ووو  (42 
 22 الواثئأأأق الرمسيأأأة للج عيأأأة الع.مأأأة، الأأأدورة اخل سأأأون، امللحأأأق رقأأأم، موليأأأة اللجثأأأة املخصصأأأة إلنشأأأ.ء حمك أأأة جث.ئيأأأة

 A/50/22 ،)العث.صأر الأيت ينثبغأي أن تظهأر يف تعرينأ  اةأرائم ضأد اإلنسأ.نية   أي  اةأأرائم  78الفقأرة ، 20 الصأفحة" 
، اجمللأأأد ال أأأ.ين 1995حوليأأأة ووو "  التوميأأأد مضأأأ. ((   مثهجأأأي  الأأأيت تثطأأأوي عأأأ.مة علأأأ   جأأأو  واسأأأع الثطأأأ.ال أو

ينشأأأكالن ‘ علأأأ  نطأأأ.ال مجأأأ.عي‘و‘ ملثتظ أأأةا‘ "وأن مفهأأأومي االنته.مأأأ.ت  90الفقأأأرة  ،50 اةأأأ ء ال أأأ.ين(، الصأأأفحة 
( مأأ  14، الفقأأرة  83، اجمللأأد ال أأ.ين  اةأأ ء ال أأ.ين(، الصأأفحة 1994وحوليأأة ووو عثصأأرين  مك لأأني للجأأرائم املعثيأأة"(  

 "تعرينأأ  اةأأرائم ضأأد اإلنسأأ.نية ينشأأ   ااع أأ.ل الالدنسأأ.نية ذات الطأأ.بع اخلطأأ  للغ.ينأأة الأأيت تثطأأوي  20شأأرح املأأ.مة 
، اجمللأأد ال أأأ.ين  اةأأ ء ال أأأ.ين(، 1991وحوليأأأة ووو "  التوميأأد مضأأ. ((   مثهجيأأأة  واسأأأعة الثطأأ.ال أو علأأ  انته.مأأ.ت

الطأأ.بع  أو  املثهجيأأة  - "وينكفأأي أن تتأأوافر دحأأدى  أأ.تني الصأأفتني  21( مأأ  شأأرح املأأ.مة 3، الفقأأرة  241 الصأأفحة
 وةرمية"(يف أي فع  م  اافع.ل املثصوص عليه. ووو لكي ينتحقق وقوع ا -اة .عي 

 United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an :انظأر (43 

International Criminal Court, Rome, 15 June - 17 July 1998, Official Records, Volume II, 

(A/CONF.183/13 Vol. II)،  امل لكأة املتحأدة للينط.نيأ.  150الصأفحة  اهلثد(  املرجأع نفسأه،  148الصفحة 
 اتينلثأأأأأأأد، مصأأأأأأر،(  املرجأأأأأأأع نفسأأأأأأأه،  151ينرلثأأأأأأأدا الشأأأأأأ .لية، فرنسأأأأأأأ.(  املرجأأأأأأع نفسأأأأأأأه، الصأأأأأأفحة أالعظ أأأأأأ  و 
 155 ترمي.(  املرجع نفسأه، الصأفحة  154 مجهورينة دينران اإلسالمية(  املرجع نفسه، الصفحة  152 الصفحة

  الي.سن(و 156ة املرجع نفسه، الصفح   االحت.م الروسي(
مأأأ  نظأأأ.  رومأأأأ.  7"واسأأأع الثطأأأ.ال" و"مثهجأأأأي" يف املأأأ.مة  شأأأرطنيالأمأأأد اجتهأأأ.م احملك أأأة اةث.ئيأأأة الدوليأأأأة أن  (44 

 Situation in the Republic of Kenya, Case No. ICC-01/09, Decisionانظأر: ااس.سأي مثفصأالنو 

pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the authorization of an investigation into the 

Situation in the Republic of Kenya, 31 March 2010, Pre-Trial Chamber II, International Criminal 

Court, para. 94انظأر أينضأ.   و :Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, Case No. ICC-01/05-01/08, 

Decision pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute on the charges of the Prosecutor 

against Jean-Pierre Bemba Gombo, 15 June 2009, Pre-Trial Chamber II, International Criminal 

Court, para. 82و  Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, Case No. ICC-01/05-01/08, Judgment 

pursuant to Article 74 of the Statute, 21 March2016, Trial Chamber III, International Criminal 

Court, para. 162و 

http://undocs.org/ar/A/50/22(Supp)
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قضأأأية  لأأدائرة االبتدائيأأأة سحملك أأة اةث.ئيأأة الدوليأأأة ليوغوسأأالفي. السأأ.بقة يف واسأأتث.ما  دىل ا (12 
وهبأأ    و(45 " وم أأرة عأأدم ضأأح.ايالطأأ.بع الواسأأع للهجأأو  ‘ واسأأع الثطأأ.ال‘عأأر صأأفة ت"، مأأوانراك

م  قبي   ،(47 املع ولةوينستبعد أع .ل العث   ،(46 "عدم الضح.ايت"الصفة، ينش    ا الشرط دىل 
يف دطأ.ر مبأ.مرة  ال ضد فرامى الضأح.اي علأ  ينأد أشأخ.ص ينتصأرفون مبحأ  درامهتأم هالقت  املوج

وذا خطأأورة  .ئلأأة وموجهأأ.  ضأأد ك فأأ.  ومتكأأررا  ومج.عيأأ.  م"أوسأأع نط.قأأ. و وميكأأ  أن ينكأأون اهلجأأو  
الوقت نفسه، ميكأ  أن ينشأك  فعأ  مفأرم ينقأو  بأه أحأد اةثأ.ة جرميأة  ويف و(48 " ضح.اي متعدمين

__________ 

 45) Prosecutor v. Dragoljub Kunarac, Radomir Kovač and Zoran Vuković, Case No. IT-96-23-T & IT-

96-23/1-T, Judgment, 22 February 2001, Trial Chamber, International Criminal Tribunal for the 

Former Yugoslavia, para. 428, Judicial Supplement No. 23, February/March 2001 قضأيةانظأر أينضأ.  و 
 Prosecutor v. Germain  و163أعأأأال (، الفقأأأرة  44 ،  احل.شأأأية2016 ذار/مأأأ.رس  21، احلكأأأم بي بأأأ.

Katanga, Case No. ICC-01/04-01/07, Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, 7 March 

2014, Trial Chamber II, International Criminal Court, para. 1123و  Prosecutor v. Germain 
Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, Case No. ICC-01/04-01/07, Decision on the confirmation of 

charges, 30 September 2008, Pre-Trial Chamber I, International Criminal Court, para. 394  
 Prosecutor v. Vidoje Blagojević and Dragan Jokić, Case No. IT-02-60-T, Judgment, 17 Januaryو

2005, Trial Chamber I Section A, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, 

paras. 545-546  وProsecutor v. Dario Kordić and Mario Čerkez, Case No. IT-95-14/2-A, Judgment 
[and corrigendum], 17 December 2004, Appeals Chamber, International Criminal Tribunal for the 

Former Yugoslavia, para. 94و 
، وقضأأأأية م.ينيشأأأأ .  83أعأأأأال (، الفقأأأأرة  44،  انظأأأأر احل.شأأأأية 2009ح ينران/ينونيأأأأه  15، القأأأأرار، قضأأأية بي بأأأأ. (46 

 2، احلكأأأأأأم، وقضأأأأأأية أم.ينسأأأأأأو  123أعأأأأأأال (، الفقأأأأأأرة  41 انظأأأأأأر احل.شأأأأأأية  1999أاير/مأأأأأأ.ينو  21احلكأأأأأأم، 
، اجمللأأأأد ال أأأأ.ين  اةأأأأ ء 1996 حوليأأأأة وووو   580، الفقأأأأرة أعأأأأال ( 39 انظأأأأر احل.شأأأأية  1998أينلول/سأأأأبت ل 

( بأدال  مأ  عبأ.رة on a large scale اسأُتخدمت يف الأثص اإلنكليأ ي عبأ.رة   18، املأ.مة 97ال أ.ين(، الصأفحة 
 widespread))أعأأال (،  41 انظأأر احل.شأية  2007أينلول/سأبت ل  27، احلكأأم، قضأأية مرمشأيتشانظأر أينضأ.   و

قضأية  دىل الطأ.بع الواسأع الثطأ.ال للهجأو  ودىل عأدم الضأح.اي"(و ويف‘ واسع الثطأ.ال‘ "تش  عب.رة  437الفقرة 
Prosecutor v. Bosco Ntaganda, Case No. ICC-01/04-02/06, Decision pursuant to Article 61(7)(a) 

and (b) of the Rome Statute on the charges of the Prosecutor against Bosco Ntaganda, 9 June 2014, 

Pre-Trial Chamber II, International Criminal Court, para. 24  خلصأأت الأأدائرة دىل أن اهلجأأو  علأأ ،
 السك.ن املدنيني م.ن واسع الثط.ال "انه أمى دىل وقوع عدم مب  م  الضح.اي املدنيني"و

 Prosecutor v. Bosco Ntaganda, Case No. ICC-01/04-02/06, Decision on the Prosecutor's :انظأر (47 

application under Article 58, 13 July 2012, Pre-Trial Chamber II, International Criminal Court, 

para. 19  وProsecutor v. Ahmad Muhammad Harun and Ali Muhammad Ali Abd-al-Rahman, Case 

No. ICC-02/05-01/07, Decision on the prosecution application under Article 58(7) of the Statute, 

27 April 2007, Pre-Trial Chamber I, International Criminal Court, para. 62 انظأر أينضأ.  وProsecutor 

v. Georges Anderson Nderubumwe Rutaganda, Case No. ICTR-96-3-T, Judgment and Sentence, 6 

December 1999, Trial Chamber I, International Criminal Tribunal for Rwanda, paras. 67-69  
( مأ  4الفقأرة    123-122أعأال (، الفقأراتن  41  احل.شأية 1999أاير/مأ.ينو  21، احلكأم، وقضأية م.ينيشأ .

، اجمللأد ال أ.ين  اةأ ء 1996حوليأة ووو م  مشروع مدونة اةرائم املخلة بسلم اإلنس.نية وأمثهأ.،  18شرح امل.مة 
م  مشأروع مدونأة اةأرائم املخلأة بسألم اإلنسأ.نية وأمثهأ.،  21( م  شرح امل.مة 3الفقرة    95ال .ين(، الصفحة 

 و241ال .ين(، الصفحة ، اجمللد ال .ين  اة ء 1991حولية ووو 
 يف معأأرض دشأأ.رته دىل  163أعأأال (، الفقأأرة  44 انظأأر احل.شأأية  2016 ذار/مأأ.رس  21، احلكأأم، قضأأية بي بأأ. (48 

 (و83أعال (، الفقرة  44 انظر احل.شية  2009ح ينران/ينونيه  15القرار،  قضية بي ب.،
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توجأد عتبأة حمأدمة لعأدم الضأح.اي  وال و(49 ضد اإلنسأ.نية دذا حأدث يف سأي.ال محلأة أوسأع نط.قأ.  
 و"الاسع الثط.و "جيب بلوغه. مي ينُعتل اهلجو  

بعأأد جغأأرايف، يف حأأ.ل وقأأوع اهلجأأو  يف  "الاسأأع الثطأأ.و "وميكأأ  أينضأأ.  أن ينكأأون لعبأأ.رة  (13 
، أن  ثأ.ك  بأ.يقضية بفقد رأت الدائرة الت هيدينة سحملك ة اةث.ئية الدولية، يف  و(50 أم.م  خمتلفة

اسأتث.ما  دىل التقأ.رينر الأيت تشأ  دىل وقأوع  ج أ.ت  "الاسأع الثطأ.و "أملة م.فية ت بأت وقأوع  جأو  
يف ذلأك أملأة علأ  حأدوث اآلال  مأ   مبأ.  مواقع خمتلفة عل  امتدام مثطقة جغرافية ش.سأعة،يف

 هأنأأ دال و(51 حأأ.الت االغتصأأ.ب، ووجأأوم مواقأأع ملقأأ.بر مج.عيأأة، وسأأقوط عأأدم مبأأ  مأأ  الضأأح.اي
ينشرتط اتس.ع املثطقة اةغرافية  فقد خلصت احملك ة اةث.ئية الدولية ليوغوسأالفي. السأ.بقة دىل  ال
 و(52 ن اهلجو  ميك  أن حيدث يف مثطقة جغرافية صغ ة عل  عدم مب  م  املدنينيأ

حل.لأة يف مجهورينأة  سوأش.رت الدائرة الت هيدينأة سحملك أة اةث.ئيأة الدوليأة يف قرار أ. املتعلأق  (14 
جغرافيأأأ.  فقأأأ ، بأأأ  جيأأأب أن ينتثأأأ.ول مأأأ  واقعأأأة علأأأ   وال لتقيأأأيم لأأأيس م يأأأ.  فقأأأ ا"دىل أن ميثيأأأ. 
 تعأأدمةم دنسأأ.نية ال فقأأد ينكأأون اهلجأأو  واسأأع الثطأأ.ال بسأأبب ااثأأر الرتام أأي افعأأ.ل و(53 "ةحأأد
 و(54 دنس.ين واحد  س.مة سلغة ال نتيجة فع  أو

 أع أ.ل العثأ  املتفرقأة "يثهجأم"صطلح امل، ينستبعد "الاسع الثط.و "عب.رة الوعل  مثوال  (15 
اةث.ئيأة الدوليأة ليوغوسأالفي. السأ.بقة  وينعكس االجته.م القضأ.ئي لل حك أة ،(55 غ  املرتابطة أو

واحملك أأة اةث.ئيأأة الدوليأأة لروانأأدا واحملك أأة اةث.ئيأأة الدوليأأة فه أأ.  مشأأ.هب. لل قصأأوم مأأ  املصأأطلحو 
لطأأ.بع املأأثظم ا"أبهنأأ.  "يثهجأأم"صأأفة الفقأأد عّرفأأت احملك أأة اةث.ئيأأة الدوليأأة ليوغوسأأالفي. السأأ.بقة 

 ورأت أن تأوافر أملأة علأ  وجأوم منأ  ،(56 " .ل عشوائي.  اع .ل العث  واستبع.م وقوع تلك ااع
__________ 

وقضأية   550أعأال (، الفقأرة  25 انظأر احل.شأية  2000مأ.نون ال .ين/ينثأ.ينر   14، احلكم، موبرينشكيتش قضية (49 
 و649أعال (، الفقرة  40 انظر احل.شية  1997أاير/م.ينو  7، الرأي واحلكم، اتمينتش

  30أعأأأال (، الفقأأأرة  47 احل.شأأأية  2012متوو/ينوليأأأه  13، القأأأرار، قضأأأية نت.غ.نأأأداانظأأأر، علأأأ  سأأأبي  امل أأأ.ل،  (50 
 .Prosecutor v. William Samoei Ruto, Henry Kiprono Kosgey and Joshua Arap Sang, Case Noو

ICC-01/09-01/11, Decision on the confirmation of charges pursuant to Article 61 (7) (a) and (b) of 

the Rome Statute, 23 January 2012, Pre-Trial Chamber II, International Criminal Court, paras. 

 و176-177
وانظأأأأر  و124-117ات أعأأأأال (، الفقأأأأر  44،  انظأأأأر احل.شأأأأية 2009ح ينران/ينونيأأأأه  15، القأأأأرار، قضأأأية بي بأأأأ. (51 

 و689-688أعال (، الفقراتن  44احل.شية انظر ،  2016 ذار/م.رس  21، احلكم، بي ب. قضية
 وقضأأأية  94أعأأأال (، الفقأأأرة  45 انظأأأر احل.شأأأية  2004مأأأ.نون ااول/مينسأأأ ل   17، احلكأأأم، قضأأأية مأأأورمينتش (52 

 و206الفقرة أعال (،  40 انظر احل.شية  2000 ذار/م.رس  3، احلكم، بالشكيتش
انظأأر أينضأأ.   و95أعأأال (، الفقأأرة  44 انظأأر احل.شأأية  2010 ذار/مأأ.رس  31، القأأرار، احل.لأأة يف مجهورينأأة ميثيأأ. (53 

 و163أعال (، الفقرة  44،  احل.شية 2016 ذار/م.رس  21، احلكم قضية بي ب.
مأأ  مشأأأروع  18( مأأ  شأأأرح املأأ.مة 4، الفقأأرة  97، اجمللأأد ال أأأ.ين،  اةأأ ء ال أأ.ين(، الصأأأفحة 1996حوليأأة ووو  (54 

 2009ح ينران/ينونيأأأأه  15، القأأأأرار، بي بأأأأ. قضأأأأيةانظأأأأر أينضأأأأ.   ومدونأأأأة اةأأأأرائم املخلأأأأة بسأأأألم اإلنسأأأأ.نية وأمثهأأأأ.
 حيأأأث اسأأأُتثتج أن اتسأأأ.ع الثطأأأ.ال "ينثطأأأوي علأأأ   جأأأو  ينثفأأأ  علأأأ  مثطقأأأة  83أعأأأال (، الفقأأأرة  44  احل.شأأأية

  جو  يف مثطقة جغرافية صغ ة موجه ضد عدم مب  م  املدنيني"(و جغرافية ش.سعة أو
مأأأأأأأ  مشأأأأأأأروع مدونأأأأأأأة اةأأأأأأأرائم املخلأأأأأأأة بسأأأأأأألم اإلنسأأأأأأأ.نية وأمثهأأأأأأأ.،  18( مأأأأأأأ  شأأأأأأأرح املأأأأأأأ.مة 3انظأأأأأأأر الفقأأأأأأأرة   (55 

مأأأ  مشأأأروع  21( مأأأ  شأأأرح املأأأ.مة 3الفقأأأرة    95، اجمللأأأد ال أأأ.ين  اةأأأ ء ال أأأ.ين(، الصأأأفحة 1996 ووو حوليأأأة
 و241ة ء ال .ين(، الصفحة ، اجمللد ال .ين  ا1991حولية ووو مدونة اةرائم املخلة بسلم اإلنس.نية وأمثه.، 

، قضأية مأوانراك  437أعأال (، الفقأرة  41 انظأر احل.شأية  2007أينلول/سأبت ل  27، احلكم، قضية مرمشيتش (56 
 و429أعال (، الفقرة  45 انظر احل.شية  2001شب.ط/فلاينر  22احلكم، 
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 قضأأأأيةلأأأأ لك أمأأأأدت مائأأأأرة االسأأأأتئث.  يف  و(57 خطأأأأة مدروسأأأأة ين بأأأأت أن اهلجأأأأو  مثهجأأأأي أو
أي التكأأأرار غأأأ  العرضأأأي لأأأثفس السأأألوك اإلجرامأأأي علأأأ  أسأأأ.س  -اةأأأرائم  طيأأأةمن"أن  مأأأوانراك
وقأأد اتبعأأت احملك أأة اةث.ئيأأة الدوليأأة لروانأأدا  و(58 "يمأأ  املظأأ. ر املفلوفأأة للطأأ.بع املثهجأأ -مثأأتظم 

 و(59 هنج.  ة.ثال  

ك أة ومت.شي.  مع االجته.م القض.ئي لل حك ة اةث.ئيأة الدوليأة ليوغوسأالفي. السأ.بقة واحمل (16 
عبأأ.رة الأن  قضأأية  أأ.روناةث.ئيأأة الدوليأأة لروانأأدا، رأت مائأأرة متهيدينأأة سحملك أأة اةث.ئيأأة الدوليأأة يف 

 و(60 "ئي.  لطأ.بع املأثظم اع أ.ل العثأ  واسأتبع.م وقأوع تلأك ااع أ.ل عشأواا"تشأ  دىل  "يثهجم"
   عل  مونه ينش  حيُ "أن املصطلح  قضية م.اتنغ.ورأت مائرة متهيدينة سحملك ة اةث.ئية الدولية يف 

دم. دىل خطة مثظ ة يف دط.ر الع   بسي.سة ع.مة تتبع منطأ.  مثتظ أ.  وتأؤمي دىل ارتكأ.ب مسأت ر 
تكأأأأرارا  غأأأأ  عرضأأأأي لأأأأثفس السأأأألوك ‘جتعأأأأ  اةأأأأرائم تشأأأأك  ‘ منطيأأأأة يف اةأأأأرائم‘دىل  أو لرفعأأأأ.ل

دطأأ.ر تطبيأأق املعيأأ.ر، اسأأتثتجت مائأأرة متهيدينأأة سحملك أأة  ويف و(61 "‘اإلجرامأأي علأأ  أسأأ.س مثأأتظم
ةثأأأ.ة اسأأأتخدموا نفأأأس ا"أن  جومأأأ.  بعيثأأأه مأأأ.ن مثهجيأأأ.  ان قضأأأية نت.غ.نأأأدا اةث.ئيأأأة الدوليأأأة يف 

 واحأأأد،الوسأأأ.ئ  وااسأأأ.ليب للهجأأأو  علأأأ  مواقأأأع خمتلفأأأة: فقأأأد توجهأأأوا  أأأو اا أأأدا  يف وقأأأت 
وا القأرى ساسألحة ال قيلأة، وطأ.رموا السأك.ن مطأ.رمة أبعدام مب ة، وم  اجت. أ.ت خمتلفأة، و أ.مج

اامغأأ.ل، وأحرقأأوا امل تلكأأ.ت  ويف مثهجيأأة بأأثفس ااسأأ.ليب، حيأأث تعقبأأو م مأأ  بيأأت دىل بيأأت
 راروسإلضأ.فة دىل ذلأك، اسأتثتجت مائأرة متهيدينأة، يف قأرار دقأ و(62 "بمجيع.  وم.رسوا أع أ.ل الثهأ

تكأأرر فيأأه أسأألوب ين" "طأأ.  مثتظ أأ.  من"ثهجيأأ.  انأأه اتبأأع ، أن اهلجأأو  مأأ.ن منت.غ.نأأدا قضأأيةالأأتهم يف 
يف ذلأأأك دق.مأأأة احلأأأواج  علأأأ  الطأأأرال، وورع االغأأأ.  اارضأأأية، والتثسأأأيق يف ارتكأأأ.ب  مبأأأ. الع أأأ ،

 و(63 ".ووو مأأأأ  أجأأأأ  االعتأأأأداء علأأأأ  السأأأأك.ن املأأأأدنيني مأأأأ  غأأأأ  اهلي أأأأ ااع أأأأ.ل غأأأأ  املشأأأأروعة
 أة اةث.ئيأة الدوليأة دىل أن اهلجأو  ينكأون مثهجيأ.  ، خلصت مائأرة متهيدينأة سحملكغب.غبو قضية ويف

__________ 

 و648أعال (، الفقرة  40 احل.شية  1997أاير/م.ينو  7، الرأي واحلكم، قضية اتمينتشعل  سبي  امل .ل،  ،انظر (57 
 58) Prosecutor v. Kunarac, Case No. IT-96-23 & IT-96-23/1-A, Judgment, 12 June 2002, Appeals 

Chamber, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, para. 94, Judicial 

Supplement No. 34, June 2002و 
، وقضأأأية أم.ينسأأأو  123أعأأأال (، الفقأأأرة  41 انظأأأر احل.شأأأية  1999أاير/مأأأ.ينو  21، احلكأأأم، قضأأأية م.ينيشأأأ . (59 

 و580أعال (، الفقرة  39 انظر احل.شية  1998أينلول/سبت ل  2احلكم، 
 قضأأية حيأأث أشأأ  دىل  62 (، الفقأأرة أعأأال 47 انظأأر احل.شأأية  2007نيسأأ.ن/أبرين   27، القأأرار قضأأية  أأ.رون (60 

، الأأأأيت تشأأأأ  94أعأأأأال (، الفقأأأأرة  45 انظأأأأر احل.شأأأأية  2004مأأأأ.نون ااول/مينسأأأأ ل   17، احلكأأأأم، مأأأأورمينتش
انظأأر  (و429أعأأال (، الفقأأرة  45 انظأأر احل.شأأية  2001شأأب.ط/فلاينر  22، احلكأأم، قضأأية مأأوانراكبأأدور . دىل 

واحل.لأأة يف   179أعأأال (، الفقأأرة  50 انظأأر احل.شأأية  2012مأأ.نون ال .ين/ينثأأ.ينر   23، القأأرار، تأأورو  قضأأيةأينضأأ.  
، وقضأأأأية م.اتنغأأأأأ.  96أعأأأأال (، الفقأأأأرة  44 انظأأأأأر احل.شأأأأية  2010 ذار/مأأأأ.رس  31، القأأأأرار، مجهورينأأأأة ميثيأأأأ.

 و394أعال (، الفقرة  45 انظر احل.شية  2008أينلول/سبت ل  30 القرار،

 و397أعال (، الفقرة  45 انظر احل.شية  2008أينلول/سبت ل  30، القرار، قضية م.اتنغ. (61 
، قضأية روتأو أينضأ.   انظأر و31أعأال (، الفقأرة  47 انظأر احل.شأية  2012متوو/ينوليأه  13، القرار، قضية نت.غ.ندا (62 

 و179أعال (، الفقرة  50 انظر احل.شية  2012م.نون ال .ين/ينث.ينر   23القرار، 
 و24أعال (، الفقرة  46 انظر احل.شية  2014ح ينران/ينونيه  9، القرار، ت.غ.ندانقضية  (63 
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أأأق وينشأأأ   أع أأأ.ل عثأأأ  تكشأأأ  عأأأ   "ثأأأدم. حُيضَّأأأر لأأأه سأأألف.  ع"   منأأأ"وعثأأأدم. خُيطَّأأأ  لأأأه وينثسَّ
 و(64 "حواض

 "وجه ضد أي سك.ن مدنينيم"  

وجه ضد أي سك.ن م"الشرط الع.  ال .ين  و وجوب أن ينُرتكب الفع  يف دط.ر  جو   (17 
 "جأو  موجأه ضأد أي سأك.ن مأدنيني "عب.رة  2 أ( م  مشروع امل.مة 2و وتعر  الفقرة "مدنيني

 1ج سأألومي ينتضأأ   االرتكأأ.ب املتعأأدم لرفعأأ.ل املشأأ.ر دليهأأ. يف الفقأأرة هنأأ"أبنأأه  1لغأأرض الفقأأرة 
تع ينأ ا   أو مثظ أة تقضأي سرتكأ.ب  أ ا اهلجأو ، أو ، ع أال  بسي.سأة مولأةسأك.ن مأدنيني يضد أ

وم ل أأأ. تأأأرم مث.قشأأأته أمان ، ينفسأأأر االجتهأأأ.م القضأأأ.ئي لل حك أأأة اةث.ئيأأأأة  و(65 "ةهلأأأ   السي.سأأأ
   الدولية ليوغوسالفي. الس.بقة واحملك ة اةث.ئية الدولية لرواندا واحملك ة اةث.ئية الدولية املقصوم مأ

ج.  سلومي.  هن"و، "ملدنينيا"و، "نلسك.ا"و، "أي"و، "دوجه ضم"م  عب.رة م  العب.رات الت.لية: 
 و"ةمثظ  أو ي.سة مولةس"و، "لينتض   االرتك.ب املتكرر لرفع.

أأه ضأأم"عبأأ.رة القأد خلصأأت احملك أأة اةث.ئيأة الدوليأأة ليوغوسأأالفي. السأ.بقة دىل أن و  (18   "دوجَّ
أن ينكونأأأوا جمأأأّرم ضأأأحية  ال  أأأم اهلأأأد  الرئيسأأأي املقصأأأوم سهلجأأأو تسأأأتوجب أن ينكأأأون املأأأدنيون 

وقأأأت الحأأأق، اعت أأأدت الأأأدائراتن الت هيأأأدينت.ن سحملك أأأة اةث.ئيأأأة الدوليأأأة  أأأأ ا  ويف و(66 عرضأأأية
فعلتأه الأدائراتن  مأ. و أو ،(67 احل.لة يف مجهورينة ميثيأ.القرار الص.مر يف  ويف  ب.يقضية ب التفس  يف

قضأأأأأييت م.اتنغأأأأأ. االبتأأأأأدائيت.ن سحملك أأأأأة اةث.ئيأأأأأة الدوليأأأأأة يف احلك أأأأأني االبتأأأأأدائيني الصأأأأأ.مرين  يف 
ينكفأي  مأ. ، خلصت مائرة متهيدينة سحملك ة اةث.ئية الدولية دىل وجأوم ب.يب قضيةففي  و(68 ب ب.ينو 

 و(69 رينأأة أفرينقيأأ. الوسأأط املأأدنيني يف مجهو  "دوّجهأأ.  ضأأم"مأأ  ااملأأة الأأيت ت بأأت أن اهلجأأو  مأأ.ن 
واستثتجت الدائرة أن جثوم حرمة حترينر الكونغأو مأ.نوا ينعل أون أن ضأح.اي م مأدنيون، سالعت أ.م 

 و(70 .يف سح.هتأأأأأ أو علأأأأأ  أملأأأأأة مب.شأأأأأرة تُبأأأأأنّي أن املأأأأأدنيني تعرضأأأأأوا لالعتأأأأأداءات ماخأأأأأ  مثأأأأأ.وهلم
  املأأأدنيني، ملقأأأ.  ااوليف اوخلصأأأت الأأأدائرة مأأأ لك دىل أن جثأأأوم حرمأأأة حترينأأأر الكونغأأأو اسأأأتهدفوا 

ينع أأروا فيهأأ. علأأ  أي قأأوات مأأ  املت أأرمين ، الأأ ين   مل  أأو اثبأأت مأأ   جأأو  نفأأ و  علأأ  بلأأدة م أأ.
__________ 

 64) Prosecutor v. Laurent Gbagbo, Case No. ICC-02/11-01/11, Decision on the confirmation of 

charges against Laurent Gbagbo, 12 June 2014, Pre-Trial Chamber II, International Criminal 

Court, para. 225و 
أعأأأأأال (،  38 احل.شأأأأأية  اةأأأأأرائم أرمأأأأأ.ناحملك أأأأأة اةث.ئيأأأأأة الدوليأأأأأة،  انظأأأأأر أينضأأأأأ.   وانظأأأأأر نظأأأأأ.  رومأأأأأ. ااس.سأأأأأي (65 

 و149 الصفحة
 421أعأال (، الفقأرة  45 احل.شأية  2001شأب.ط/فلاينر  22، احلكأم، مأوانراك قضيةانظر، عل  سبي  امل .ل،  (66 

ارتكأأ.ب جرميأأة ضأأد اإلنسأأ.نية، ينكأأون السأأك.ن املأأدنيون  أأم اهلأأد  أنأأه يف سأأي.ال  ‘موّجأأه ضأأد‘عبأأ.رة ال"تبأأني  
 الرئيسي للهجو "(و

، وقضأية بي بأ.  82أعأال (، الفقأرة  44 انظأر احل.شأية  2010 ذار/م.رس  31، القرار، احل.لة يف مجهورينة ميثي. (67 
 و76أعال (، الفقرة  44،  انظر احل.شية 2009ح ينران/ينونيه  15القرار، 

، وقضأأأأية بي بأأأأ.  1104أعأأأأال (، الفقأأأأرة  45احل.شأأأأية ،  انظأأأأر 2014 ذار/مأأأأ.رس  7، احلكأأأأم، قضأأأأية م.اتنغأأأأ. (68 
 و154أعال (، الفقرة  44،  انظر احل.شية 2016 ذار/م.رس  21 احلكم

قضأأأأية  انظأأأأر أينضأأأأ.   94أعأأأأال (، الفقأأأأرة  44،  انظأأأأر احل.شأأأأية 2009ح ينران/ينونيأأأأه  15القأأأأرار،  قضأأأأية بي بأأأأ.، (69 
 و21-20أعال (، الفقراتن  47 انظر احل.شية  2012متوو/ينوليه  13، القرار، نت.غ.ندا

 و94أعال (، الفقرة  44،  انظر احل.شية 2009ح ينران/ينونيه  15، القرار، بي ب. قضية (70 
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علأ  الثتيجأة امل.مينأة  ال علأ  نيأة اهلجأو  "هوجأم"صأطلح املوينرمأ   و(71 وع وا أهنم م.نوا ينط.رموهنم
السك.ن املستهدفني ولأيس أع أ.ل  "دوجَّه.  ضم"ف.هلجو   و ال ي جيب أن ينكون  و(72 للهجو 

ن السأأك.ن املأأدنيني  أ"الحقأأ.    بأأ.يب قضأأيةأمأأدت الأأدائرة االبتدائيأأة يف قأأد و  و(73 فأأرامى مرتكبيأأه
العرضأأأي، وأن اهلجأأأو  سلتأأأ.يل مأأأ.ن موجهأأأ.  ضأأأد  ينكونأأأوا  دفأأأه ومل لهجأأأو ،ل .  رئيسأأأي.  ا  أأأدفو مأأأ.ن

ثأأدم. ع" همعأأرض ذلأأك، أوضأأحت أنأأ ويف و(74 " أفرينقيأأ. الوسأأط  هورينأأةيني يف  مجالسأأك.ن املأأدن
دذا مأ.ن اهلجأو   مأ. يُنش   جو  يف مثطقة ينوجد فيه. مدنيون وغ  مدنيني، تش   عوام  حتدينأد

الضأأأأأح.اي،  ومرمأأأأأ موجهأأأأأ.  ضأأأأأد سأأأأأك.ن مأأأأأدنيني الوسأأأأأ.ئ  وااسأأأأأ.ليب املسأأأأأتخدمة يف اهلجأأأأأو ، 
املرتكبة يف أثث.ئه، وشأك  املق.ومأة الأيت لقيهأ.  رائموعدم م، والط.بع الت يي ي للهجو ، وطبيعة اة

يهأ. يف قأوانني امله.مجون وقت اهلجو ، ومدى امت .ل القأوة امله.مجأة لشأروط التحأوط املثصأوص عل
 و(75 "باحلر 

، وينثبغأأي تعرينفأأ.  واسأأع.   "لسأأك.ن املأأدنينيا"أنأأه جيأأب دعطأأ.ء عبأأ.رة  "يّ أ"كل أأة الوتبأأني  (19 
غأأأأّ  الثظأأأأر عأأأأ  ب"فأأأأ.هلجو  ميكأأأأ  أن ينُرتكأأأأب ضأأأأد أي مأأأأدنيني،  و(76 تفسأأأأ  . تفسأأأأ ا  ع.مأأأأ.  

 د مأأأأواطثنيوميكأأأأ  أن ينُرتكأأأأب ضأأأأ ،(77 "مأي مسأأأأة أخأأأأرى متيأأأأ   أو أصأأأألهم اإلثأأأأر أو جثسأأأأيتهم
 و(79 "(املتصأأوَّرسنت .ئهأأ. السي.سأأي   حمأأدمة وعأأة جم"وقأأد تكأأون مأأ  املسأأتهدفني  و(78 أج.نأأب أو

علأأأأيهم الطأأأأ.بع  "بغلأأأأين"يف فأأأأرتة الثأأأأ اع املسأأأأّلح، جيأأأأب أن  "لسأأأأك.ن املأأأأدنينيا"والسأأأأتيف.ء صأأأأفة 
 مأأع الأأثهج  أ ا وينتوافأأق و(81 ينغأ  مأأ  طأ.بعهم ال فوجأأوم بعأ  املقأأ.تلني بأني السأأك.ن  (80 املأدين

__________ 

 و98-95املرجع نفسه، الفقرات  (71 
أعأأأأأأأال (،  40 احل.شأأأأأأأية  2000 ذار/مأأأأأأأ.رس  3احلكأأأأأأأم،  ،قضأأأأأأأية بالشأأأأأأأكيتشانظأأأأأأأر، علأأأأأأأ  سأأأأأأأبي  امل أأأأأأأ.ل،  (72 

 و401، احل.شية 208 الفقرة
 و103أعال (، الفقرة  58 انظر احل.شية  2002ح ينران/ينونيه  12، احلكم، موانراك قضية (73 
 و674أعال (، الفقرة  44،  انظر احل.شية 2016 ذار/م.رس  21 ،، احلكمبي ب. قضية (74 
  حيث ترم دش.رة دىل االجته.م القض.ئي حمل.مم و يئ.ت قض.ئية مولية شىت(و 153املرجع نفسه، الفقرة  (75 
أعأأأأال (،  41حل.شأأأية  انظأأأر ا 2007أينلول/سأأأبت ل  27، احلكأأأم، قضأأأية مرمشأأأيتشانظأأأر علأأأ  سأأأبي  امل أأأ.ل،  (76 

 547أعأال (، الفقأأرة  25 احل.شأية  2000مأ.نون ال .ين/ينثأ.ينر   14، احلكأم، وقضأية موبرشأكيتش  442 الفقأرة
مقصأأوٌمو و أأ ا أمأأر مأألر يف املقأأ.  ااول مبوضأأوع وغأأرض ‘ مأأدنيني‘و‘ سأأك.ن‘ لعبأأ.رتنيلالتعرينأأ  الواسأأع   "دن

وقضأية  جرائم ضد اإلنسأ.نية"و(  سي . القواعد اليت حتظر ارتك.ب  املب.مئ والقواعد الع.مة للق.نون اإلنس.ين، وال
، الأأأرأي وقضأأأية اتمينأأأتش  127أعأأأال (، الفقأأأرة  41 انظأأأر احل.شأأأية  1999أاير/مأأأ.ينو  21، احلكأأأم، م.ينيشأأأ .
 و643أعال (، الفقرة  40ظر احل.شية  ان 1997أاير/م.ينو  7واحلكم، 

 حيأأث ينأأرم اقتبأأ.س  399أعأأال (، الفقأأرة  45 انظأأر احل.شأأية  2008أينلول/سأأبت ل  30، القأأرار، قضأأية م.اتنغأأ. (77 
انظأر أينضأ.   و(635أعأال (، الفقأرة  40 انظأر احل.شأية  1997أاير/مأ.ينو  7، الأرأي واحلكأم، قضأية اتمينأتشم  

، وقضأأأأية بي بأأأأ.  1103أعأأأأال (، الفقأأأأرة  45،  انظأأأأر احل.شأأأأية 2014 ذار/مأأأأ.رس  7، احلكأأأأم، قضأأأأية م.اتنغأأأأ.
 و155أعال (، الفقرة  44،  انظر احل.شية 2016 ذار/م.رس  21 ،احلكم

أعأأأأال (،  45 انظأأأأر احل.شأأأأية  2001شأأأأب.ط/فلاينر  22، احلكأأأأم، مأأأأوانراك قضأأأأيةانظأأأأر، علأأأأ  سأأأأبي  امل أأأأ.ل،  (78 
 و423 الفقرة

 و164أعال (، الفقرة  50 انظر احل.شية  2012م.نون ال .ين/ينث.ينر   23، القرار، روتو قضية (79 
 2000 ذار/مأأأأ.رس  3كأأأم، ، احلبالشأأأأكيتش وقضأأأية  1، الفقأأأأرة 50انظأأأر اللوتومأأأول اإلضأأأأ.يف ااول، املأأأ.مة  (80 

املشأأرتمة بأأني اتف.قيأأ.ت جثيأأ   3 حيأأث تسأألم أبن املأأدنيني اغأأراض املأأ.مة  180أعأأال (، الفقأأرة  40 احل.شأأية 
 (وفيه." ينعوموا أفراما   مل يف القوات املسلحة، أو  م "أشخ.ص ليسوا أفراما   1949 لع. 

 1105أعأال (، الفقأرة  45،  احل.شأية 2014 ذار/مأ.رس  7، احلكأم، م.اتنغأ. قضأية، انظر، علأ  سأبي  امل أ.ل (81 
 حيأأث ورم أن السأأك.ن املسأأتهدفني "جيأأب أن ينكونأأوا مأأدنيني يف املقأأ.  ااول"، وأن "وجأأوم أفأأرام غأأ  مأأدنيني 
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الأأدويل اإلنسأأ.ينو فعلأأ  سأأبي  امل أأ.ل، ينأأثص اللوتومأأول  لقأأ.نونا مبوجأأب الث.شأأئة ااخأأرى القواعأأد
 جُيأأأّرِم السأأأك.نظ املأأأدنيني مأأأ  ال"ينلأأأي:  مأأأ. علأأأ  1949 لعأأأ.  اإلضأأأ.يف ااول التف.قيأأأ.ت جثيأأأ 
واسأأأأتثجت الأأأأدائرة  و(82 "ينسأأأأري علأأأأيهم تعرينأأأأ  املأأأأدنيني ال صأأأأفتهم املدنيأأأأة وجأأأأوُم أفأأأأرام بيأأأأثهم

تشأأأ  ، يف  "ملأأأدينا"، أن صأأأفة قضأأأية م.ينيشأأأي .االبتدائيأأأة سحملك أأأة اةث.ئيأأأة الدوليأأأة لروانأأأدا، يف 
أوقأ.ت السأال ، مجيأع ااشأخ.ص سسأت ث.ء اافأرام الأ ين  ينتولأون مه أة احلفأ.  علأ  الثظأ.  العأأ.  

 وجيأأب و(83 جأأو ولأأدينهم وسأأ.ئ  مشأأروعة السأأتخدا  القأأوة لتحقيأأق  أأ ا الغأأرض مأأىت تعرضأأوا هل
ح.لأأة الشأأك، ينثبغأأي اعتبأأ.ر الشأأخص  ويف  (84 اةرميأأة ارتكأأ.ب وقأأت يف ضأأحية أي مرمأأ  تقيأأيم
 مدني. و

__________ 

 2007ل أينلول/سأأأأأأأبت  27، احلكأأأأأأأم، مرمشأأأأأأأيتش قضأأأأأأأيةمسأأأأأأأك.ن مأأأأأأأدنيني"(  و  مرمأأأأأأأ  مينأأأأأأأؤثر يف  بيأأأأأأأثهم ال
أعأال (،  45،  احل.شأية 2001شأب.ط/فلاينر  22، احلكأم، موانراك وقضية  442أعال (، الفقرة  41  احل.شية
ينغأأ  مأأ  صأأفة السأأك.ن"(    "دن وجأأوم بعأأ  ااشأأخ.ص مأأ  غأأ  املأأدنيني يف وسأأ  السأأك.ن ال 425الفقأأرة 

 Prosecutor v. Dario Kordić and Mario Čerkez, Case No. IT-95-14/2-T, Judgment, 26 Februaryو

2001, Trial Chamber, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, para. 180  وقضأية 
 "دن وجأأوم جثأأوم بأأني سأأك.ن  214رة أعأأال (، الفقأأ 40 احل.شأأية  2000 ذار/مأأ.رس  3، احلكأأم، بالشأأكيتش

 مأأ.نون ال أأأ.ين/  14 ،، احلكأأموقضأأية موبرشأأكيتشينغأأ  الطأأ.بع املأأأدين للسأأك.ن"(   مأأدنيني مسأأتهدفني ع أأدا  ال
مون  القتأ.ليف  فعليأ.  وجوم أطأرا  مشأ.رمة  ميثعينثبغي أن   "ال 549أعال (، الفقرة  25 احل.شية  2000 ينث.ينر

أعأأأأأأأال (،  41 احل.شأأأأأأأية  1999أاير/مأأأأأأأ.ينو  21، احلكأأأأأأأم، وقضأأأأأأأية م.ينيشأأأأأأأ .ملأأأأأأأدنيني"(  وصأأأأأأأ  سأأأأأأأك.ن س
 "ال جيأرم  582فقأرة أعأال (، ال 39 احل.شأية  1998أينلول/سأبت ل  2، احلكأم، وقضية أم.ينيسو  128 الفقرة

وقضأأأية هم تعرينأأأ  املأأأدنيني"و(  لينشأأأ  السأأأك.ن املأأأدنيون مأأأ  صأأأفتهم املدنيأأأة عثأأأدم. ينكأأأون مأأأ  بيأأأثهم أفأأأرام ال
 و638أعال (، الفقرة  40 احل.شية  1997أاير/م.ينو  7، الرأي واحلكم، اتمينتش

 و3، الفقرة 50انظر اللوتومول اإلض.يف ااول، امل.مة  (82 
 يف معأأرض اإلشأأ.رة  127أعأأال (، الفقأأرة  41 انظأأر احل.شأأية  1999أاير/مأأ.ينو  21، احلكأأم، م.ينيشأأ . قضأأية (83 

دىل "مجيأأع ااشأأخ.ص سسأأت ث.ء اافأأرام الأأ ين  ينتولأأون مه أأة احلفأأ.  علأأ  الثظأأ.  العأأ.  ولأأدينهم وسأأ.ئ  مشأأروعة 
الستخدا  القوةو وينش   غأ  املأدنيني، علأ  سأبي  امل أ.ل، أفأرام  القأوات املسألحة الرواندينأة ، و اةبهأة الوطثيأة 

 وة، والدرك الوطر"(الرواندينة ، والشرط
، خلصأأأت مائأأأرة االسأأأتئث.  دىل أن أفأأأرام قضأأأية بالسأأأكيتشتب.ينثأأأت اآلراء بشأأأفن أفأأأرام القأأأوات املسأأألحةو ففأأأي  (84 

ميكأأ  اعتبأأ.ر م مأأدنيني هلأأ ا الغأأرض، حأأىت  القأأوات املسأألحة وامليليشأأي.ت واملتطأأوعني وأفأأرام مج.عأأ.ت املق.ومأأة ال
 ,Prosecutor v. Tihomir Blaškić, Case No. IT-95-14-Aقضأأية و  عثأأدم. ينكونأأون عأأ.ج ين  عأأ  القتأأ.لو

Judgment, 29 July 2004, Appeals Chamber, International Criminal Tribunal for the Former 

Yugoslavia, Judicial Reports 2004, paras. 110-114 و غ  أن حم.مم أخرى اتبعت هنأج الأدائرة االبتدائيأة يف
الأأأيت تأأأورم أنأأأه ، 214أعأأأال (، الفقأأأرة  40 انظأأأر احل.شأأأية  2000 ذار/مأأأ.رس  3احلكأأأم، ، قضأأأية بالشأأأكيتش

الأأيت مأأ.ن فيهأأ. الضأأحية وقأأت ارتكأأ.ب اةأأرائم، بأأدال  مأأ  الثظأأر دىل احملأأدمة "جيأأب أن تؤخأأ  يف االعتبأأ.ر احل.لأأة 
 Notification on the Interpretation of "Attack"و انظأر، علأ  سأبي  امل أ.ل، م أدينمرمأ  ، لتحدينأد صأفته  

against the Civilian Population" in the Context of Crimes against Humanity with Regard to a 

States or Regime's Own Armed Forces, Case No. 3/07-09-2009-ECCC-OCIJ, 7 February 2017, 

Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, para. 56  ومأ  حيأث املبأدأ، اسأتوىف  جأو  مولأة" 
، الشأرط الت هيأدي 1979و 1975بأني عأ.مي  مثظ ة ضد قواهت. املسلحة، املثف  وقت السلم، يف الفأرتة مأ. أو

 .Prosecutor v. Paul Bisengimana, Case No :انظأر أينضأ.   و(واملتعلأق سهلجأو  علأ  أي سأك.ن مأأدنيني"

ICTR-00-60-T, Judgment and Sentence, 13 April 2006, Trial Chamber II, International Criminal 

Tribunal for Rwanda, paras. 48-51  وProsecutor v. Tharcisse Muvunyi, Case No. ICTR-00-55A-T, 

Judgment, 12 September 2006, Trial Chamber II, International Criminal Tribunal for Rwanda, 

para. 513و 



A/74/10 

47 GE.19-13883 

تعأأر أن مجيأأع السأأك.ن املقي أأني يف موقأأع جغأأرايف معأأنّي جيأأب أن  " النلسأأك.ا"ومل أأة  (20 
ودمنأ. تأدل الكل أة ضأ ثي.  علأ  الطأ.بع اة أ.عي للجرميأة سعتب.ر أ. اعتأداء    (85 ينستهدفهم اهلجو 

ائرة االبتدائيأأأأة سحملك أأأأة اةث.ئيأأأأة الدوليأأأأة الأأأأد دليأأأأه أشأأأأ.رت وم ل أأأأ. و(86 علأأأأ  ضأأأأح.اي متعأأأأدمين 
دم عأ"  ا املفهو  أن اهلجو  موجه ضد أم ر مأ   ينعر، قضية غوتوفيث.الس.بقة، يف  سالفي.ليوغو 

احملك أة اةث.ئيأأة الدوليأة يف قراراهتأأ. يف  اتبعأأتوقأد  و(87 "ام ينأأتم اختيأ.ر م عشأأوائي.  حمأدوم مأأ  اافأر 
العأأ.   ملأدعيهنجأ.  ةأ.ثال ، حيأث أعلثأت أن علأ  ا يف مجهورينأة ميثيأ.احل.لأة  قضأية ويف  بأ.يب قضأية

 و(88 أن ين بت أن اهلجو  م.ن موجَّه.  ضد أم ر م  جم وعة حمدومة م  اافرام

ج سأأألومي ينتضأأأأ   هنأأأ"دىل  2 أ( مأأأأ  مشأأأروع املأأأ.مة 2وينشأأأ  اةأأأ ء ااول مأأأ  الفقأأأرة  (21 
و ورغأأأم أن  أأأ   "ضأأأد أي سأأأك.ن مأأأدنيني 1االرتكأأأ.ب املتكأأأرر لرفعأأأ.ل املشأأأ.ر دليهأأأ. يف الفقأأأرة 

تأأأرم يف التعرينأأأ  القأأأ.نوين للجأأأرائم ضأأأد اإلنسأأأ.نية يف الثظأأأ.مني ااس.سأأأيني لل حك أأأة  مل الصأأأيغة
ليوغوسأأأالفي. السأأأ.بقة واحملك أأأة اةث.ئيأأأة الدوليأأأة لروانأأأدا، ف هنأأأ. تعكأأأس االجتهأأأ.م  دوليأأأةاةث.ئيأأأة ال

 مأأ  نظأأ.  رومأأ. ااس.سأأي 7 أ( مأأ  املأأ.مة 2وتأأثص عليهأأ. الفقأأرة  ،(89 القضأأ.ئي لكلتأأ. احملك تأأني
علأ   1998 لعأ.  نصأ.  صأرحي. و وتأثص أرمأ.ن اةرميأة يف دطأ.ر نظأ.  رومأ. ااس.سأي 1998 لع. 
 أأأال  ع" 7 أ( مأأأ  املأأأ.مة 2املشأأأ.ر دليهأأأ. يف الفقأأأرة  "لورة ان تشأأأك  اافعأأأ.ضأأأر  جأأأد تو ال"أنأأأه 

ينتعأأأني أن ينكأأأون  ال هلجأأأو ا"دىل أن  م.اتنغأأأ. قضأأأيةوذ بأأأت الأأأدائرة االبتدائيأأأة يف  و(90 "عسأأأكراي  
سلضأأأأرورة ذا طأأأأ.بع عسأأأأكري، وقأأأأد ينثطأأأأوي علأأأأ  أي شأأأأك  مأأأأ  أشأأأأك.ل العثأأأأ  ضأأأأد سأأأأك.ن 

 و(91 "مدنيني

__________ 

قضأية   و82أعأال (، الفقأرة  44 احل.شأية  2010 ذار/مأ.رس  31، القأرار، احل.لة يف مجهورينأة ميثيأ. قضية انظر (85 
 22، احلكأأأأم، قضأأأأية مأأأأوانراكو  77أعأأأال (، الفقأأأأرة  44،  احل.شأأأأية 2009ح ينران/ينونيأأأأه  15، القأأأأرار، بي بأأأ.

 1997أاير/مأ.ينو  7، الأرأي واحلكأم، وقضأية اتمينأتش  424أعال (، الفقأرة  45 احل.شية  2001شب.ط/فلاينر 
، 83، اجمللأأد ال أأ.ين  اةأأ ء ال أأ.ين(، الصأأفحة 1994حوليأأة ووو  انظأأر أينضأأ.   644أعأأال (، الفقأأرة  40 احل.شأأية 

شأأأ   ااع أأأ.ل الالدنسأأأ.نية ذات الطأأأ.بع  "تعرينأأأ  اةأأأرائم ضأأأد اإلنسأأأ.نية ين 21( مأأأ  شأأأرح املأأأ.مة 14  الفقأأأرة
 "ج ئيأ.   مجلأة أوتسأتهد  السأك.ن املأدنيني  مثتظ أة اخلط  للغ.ينة اليت تثطوي عل  انته.مأ.ت واسأعة الثطأ.ال أو

 و التوميد مض. ((
 و644أعال (، الفقرة  40 احل.شية  1997أاير/م.ينو  7، الرأي واحلكم، اتمينتش قضية انظر (86 
 87) Prosecutor v. Ante Gotovina, Ivan Čermak and Mladen Markač, Case No. IT-06-90-T, Judgment, 

vol. II, 15 April 2011, Trial Chamber I, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, 

para. 1704و 
، وقضأية بي بأ.  81أعأال (، الفقأرة  44 انظأر احل.شأية  2010 ذار/م.رس  31، القرار، احل.لة يف مجهورينة ميثي. (88 

 21 ،، احلكأأأأأأم  وقضأأأأأأية بي بأأأأأأ.77أعأأأأأأال (، الفقأأأأأأرة  44،  انظأأأأأأر احل.شأأأأأأية 2009ح ينران/ينونيأأأأأأه  15القأأأأأأرار، 
 و154أعال (، الفقرة  44شية ،  انظر احل.2016 ذار/م.رس 

 415أعأال (، الفقأرة  45 احل.شأية  2001شأب.ط/فلاينر  22، احلكأم، مأوانراك قضيةانظر، عل  سبي  امل .ل،  (89 
 21، احلكأم، م.ينيشأي . وقضأية حيث ينُعّر  اهلجو  أبنأه "هنأج سألومي ينثطأوي علأ  ارتكأ.ب أع أ.ل عثأ "(  

 حيث ينُعّر  اهلجو  أبنه "احلدث ال ي جيب أن تشأك   122أعال (، الفقرة  41 احل.شية  1999أاير/م.ينو 
أعأأال (،  39 احل.شأأية  1998أينلول/سأأبت ل  2، احلكأأم، أم.ينيسأأو وقضأأيةاةأأرائم الأأوارم تعأأدام . جأأ ءا  مثأأه"(  

أبنأأأه أي ع أأأ  غأأأ  قأأأ.نوين مأأأ  اانأأأواع الأأأيت أحصأأأ. .  الثظأأأ.  ‘ اهلجأأأو ‘ "ميكأأأ  تعرينأأأ  مفهأأأو   581الفقأأأرة 
ة.رسأأأة  الفصأأأ  العثصأأأري ووو أو مأأأ    ووو وقأأأد ينكأأأون اهلجأأأو  غأأأ  عثيأأأ  أينضأأأ. ، م أأأ  فأأأرض نظأأأ. ااس.سأأأي

 الضغ  عل  السك.ن ليتصرفوا بطرينقة معيثة"(و
 و141أعال (، الصفحة  38 احل.شية  أرم.ن اةرائم، احملك ة اةث.ئية الدولية، انظر أينض.   (90 
 و1101أعال (، الفقرة  45،  احل.شية 2014 ذار/م.رس  7، احلكم، م.اتنغ. قضية (91 
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علأ  أن اهلجأو  جيأب أن ينكأون  2 أ( م  مشروع امل.مة 2 م  الفقرة وينثص اة ء ال .ين (22 
 ينأأرم ومل و"ةتع ينأأ ا  هلأأ   السي.سأأ أو مثظ أأة تقضأأي سرتكأأ.ب  أأ ا اهلجأأو ، أو  أأال  بسي.سأأة مولأأةع"

 لل حأأ.مم ااس.سأأية اانظ أأة يف اإلنسأأ.نية ضأأد اةأأرائم تعرينأأ  دطأأ.ر يف "ةلسي.سأأا" عثصأأر شأأرط
 ااس.سأي.ن الثظ.مأ.ن ولأئ  مأ.ن و(92 اعت أ.م نظأ.  رومأ. ااس.سأي حىتالقض.ئية الدولية  يئ.تواهل

 شرط.   ينتض ث.ن ال لرواندا الدولية اةث.ئية واحملك ة الس.بقة ليوغوسالفي. الدولية اةث.ئية لل حك ة
 وىلاا القض.ئية االجته.مات بع  ف ن ،(93 اإلنس.نية ضد للجرائم تعرينفه . يف متعلق.  سلسي.سة

مث.قشأأة  .مأأة لعثصأأر السي.سأأة يف  قضأأية اتمينأأتشفقأأد أجأأرت الأأدائرة االبتدائيأأة يف  و(94 اشأأرتطته
مرحلأأة مبكأأرة مأأ  أع أأ.ل احملك أأة اةث.ئيأأة الدوليأأة ليوغوسأأالفي. السأأ.بقة، أثأأرت الحقأأ.  يف صأأي.غة 

 ينلي: م. نظ.  روم. ااس.سيو واستثتجت الدائرة االبتدائية

جيعأأأ  اةأأأرائم ضأأأد اإلنسأأأ.نية هتأأ  ضأأأ   البشأأأرينة وتأأألر تأأأدخ  اجملت أأأع  مأأ. ند" 
عشأأوائية ينرتكبهأأ. أفأأرام، بأأ  انجتأأة عأأ  حم.ولأأة  أو الأأدويل  أأو موهنأأ. ليسأأت أفعأأ.ال  متفرقأأة
 أبنأأأه الشأأأرط  أأأ ا ينُفهأأأم أن علأأأ  العأأأ.مة وجأأأرتمتع أأأدة السأأأتهدا  سأأأك.ن مأأأدنينيو 

 غأ  ووو اافعأ.ل  أ   سرتكأ.ب تقضأي الأيت السي.سأة أشأك.ل مأ  شأك  وجأوم ينتطلب
ينتعأأأأأني أن ينكأأأأأون هلأأأأأ. طأأأأأ.بع رمسأأأأأي وميكأأأأأ   ال أن اا أأأأم مأأأأأ  ذلأأأأأك أن  أأأأأ   السي.سأأأأأة
 و(95 "لاستخالصه. م  طرينقة وقوع تلك اافع.

 ميكأ  أن تكأون ال"، نظأرا  لعثصأر السي.سأة، تلك اةرائم الدائرة االبتدائية م لك دىل أن وأش.رت
غأ  أن االجتهأ.م القضأ.ئي الالحأق لل حك أة اةث.ئيأة الدوليأة  و(96 " معأ ولني فقأم  فع  أفرام 

__________ 

سي.سأة متبعأةو غأ  أن حكأم  أي دشأ.رة صأرحية دىل خطأة أوااس.سأي نورملغ نظ.   ج( م  6ال تتض   امل.مة  (92 
 انظأأر ج( يف سأأي.ال مفهأأو  "اهلجأأو " مكأأ و 6نأأورملغ اسأأتخد  سلفعأأ  عثصأأر "السي.سأأة" عثأأد مث.قشأأة املأأ.مة 

 Judgment of 30 September 1946, International Military Tribunal, in، 1946أينلول/سبت ل  30حكم 

Trial of the Major War Criminals Before the International Military Tribunal (Nuremberg 14 

November 1945-1 October 1946), vol. 22 (1948), p. 493   م  املؤمد أن سي.سة الرتوينع م.نت تُثفَّ  عل" 
أأ ت يف أمل.نيأأ. قبأأ  حأأرب عأأ. نطأأ.ال واسأأع، وم.نأأ  1939 ت مثظ أأة ومثهجيأأة يف الك أأ  مأأ  احلأأ.التو فقأأد نُأفِّ

سي.سأأأة االضأأأطه.م والق أأأع والقتأأأ  ضأأأد املأأأدنيني ةأأأ  مأأأ.ن ينأأأرجح فأأأيهم أن ينكونأأأوا مثأأأ.وئني للحكومأأأة، أبم أأأر 
شأأأرا  الصأأأ.مر عأأأ  جملأأأس د 10 ( ج( مأأأ  القأأأ.نون رقأأأم1تتضأأأ   املأأأ.مة ال .نيأأأة   ال ااشأأك.ل وحشأأأية"(و م أأأ.

احللفأ.ء بشأأفن مع.قبأأة ااشأخ.ص املأأدانني سرتكأأ.ب جأرائم حأأرب وجأأرائم ضأد السأأال  وجأأرائم ضأد اإلنسأأ.نية أينأأة 
 Control Council Law No. 10 on Punishment سي.سة يف تعرينفه. للجرائم ضد اإلنس.نيةو دش.رة دىل خطة أو

of Persons Guilty of War Crimes, Crimes Against Peace and Against Humanity, 20 December 

1945, in Official Gazette of the Control Council for Germany, vol. 3, p. 52 (1946)و 
خلصأأأت مائأأأرة االسأأأتئث.  سحملك أأأة اةث.ئيأأأة الدوليأأأة ليوغوسأأأالفي. السأأأ.بقة دىل عأأأد  وجأأأوم عثصأأأر السي.سأأأة يف  (93 

 2002ح ينران/ينونيأأه  12 ،، احلكأأمقضأأية مأأوانراكالعأأريف، انظأأر  القأأ.نون الأأدويل مبقتضأأ اةأأرائم ضأأد اإلنسأأ.نية 
يف الق.نون الدويل العريف وقت وقوع ااع أ.ل   "مل ينك  يف الثظ.  ااس.سي أو 98أعال (، الفقرة  58  احل.شية

ارتكأأ.ب  أأ   اةأأرائم"(، ومأأع ذلأأك  ترمأأي دىلسي.سأأة  امل عومأأة شأأيء ينقتضأأي تقأأدمي مليأأ  علأأ  وجأأوم خطأأة أو
 وكت.ست الفقهية انتق.مات هل ا املوق ُوجهت يف ال

أعأأأأأأال (،  40 احل.شأأأأأأية  1997أاير/مأأأأأأ.ينو  7، الأأأأأأرأي واحلكأأأأأأم، قضأأأأأأية اتمينأأأأأأتشانظأأأأأأر، علأأأأأأ  سأأأأأأبي  امل أأأأأأ.ل،  (94 
 و655-653و 644و 626 الفقرات

 و653املرجع نفسه، الفقرة  (95 
 ,"Prosecutor v. Dragan Nikolić a/k/a "Jenki قضأيةدىل  يف معأرض اإلشأ.رة  655املرجأع نفسأه، الفقأرة  (96 

Case No. IT-94-2-R61, Review of indictment pursuant to Rule 61 of the Rules of Procedure and 
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 جأأو   ومدثبأأ.ت وجأأ جمأأرمليوغوسأأالفي. السأأ.بقة قلأأ  مأأ  أمهيأأة عثصأأر السي.سأأة، معتأألا  أنأأه ينكفأأي 
 و(97 مثهجي أو واسع الثط.ال

يف مشأ.رينع مأدوانهت. القأ.نون الأدويل وقب  اعت .م نظأ.  رومأ. ااس.سأي، مأ.ن ع أ  ةثأة  (23 
ة اةأأرائم املخلأأة بسأألم اإلنسأأ.نية وأمثهأأ. مدونأأ مشأأروع وعأأرَّ مييأأ  دىل اشأأرتاط عثصأأر السي.سأأةو 

 يأأأأ.  سأأأألط.ت مولأأأأة مأأأأ.،ق"اةأأأأرائمظ ضأأأأد اإلنسأأأأ.نية أبهنأأأأ.  1954 عأأأأ.  الأأأأ ي أعدتأأأأه اللجثأأأأة يف
 ، سرتكأأ.ب أفعأأ.لبتغأأ.ض مأأ  تلأأك السأألط.ت أو اافأأرام ةأأ  ينع لأأون بتحأأرين جم وعأأة مأأ   أو
التثكيأأأ ، ضأأأد أي سأأأك.ن مأأأدنيني  أو اإلبعأأأ.م أو االسأأأرتق.ال أو اإلسمة أو دنسأأ.نية م أأأ  القتأأأ  ال

وقأأأررت اللجثأأأة دمراج شأأأأرط  و(98 "ةثق.فيأأأ أو مينثيأأأأة أو عرقيأأأة أو سي.سأأأية أو اسأأأب.ب اجت .عيأأأة
الالدنس.نية اليت ينرتكبه. أشخ.ص ع.مينون م    .لتغ.ضيه. هبد  استبع.م ااع أو حترين  الدولة

ينتضأ   تعرينأ  اةأرائم ضأد  مل الوقأت نفسأه، ويف و(99 تلق.ء أنفسهم ومون أي تدخ  م  الدولة
أي شأأرط  1954 لعأأ.  مثهأأ.اإلنسأأ.نية الأأوارم يف مشأأروع مدونأأة اةأأرائم املخلأأة بسأألم اإلنسأأ.نية وأ

 وجيسلط.بع املثه أو ("الاسع الثط.و "ينتص  سلثط.ال  

 واعأأرت  مشأأروع مدونأأة اةأأرائم املخلأأة بسأألم اإلنسأأ.نية وأمثهأأ. الأأ ي وضأأعته اللجثأأة يف (24 
  فعأ  مأ"أينض.  سلشرط املتعلق سلسي.سأة املتبعأة، معّرفأ.  اةأرائم ضأد اإلنسأ.نية أبهنأ.  1996 ع. 

توجيأأه مأأ   أو وبتحأأرين علأأ  نطأأ.ال واسأأع  أو مأأ  اافعأأ.ل الت.ليأأة، عثأأد ارتك.بأأه بشأأك  مثأأتظم
وقد أمرجت اللجثة  أ ا الشأرط السأتبع.م  و(100 "ةمج.ع أو م  أي مثظ ة أو دحدى احلكوم.ت

 و ينتصر  م  تلق.ء نفسه ع ال  خبطته اإلجرامية اخل.صة و "الدنس.نية اليت ينرتكبه. فرم اافع.ل ال
وبعبأ.رة أخأرى، مأ.ن القصأد  و(101 "ةمثظ أ أو مج.عأة أو توجيه م  حكومة أو بدون أي تشجيع
اليت ينرتكبه. أفرام ينتصرفون م  تلقأ.ء أنفسأهم ومون  "ةلع.مينا"استبع.م اةرائم  ةم  عثصر السي.س

 مثظ ةو أو ن هلم أي صلة بدولةأن تكو 

__________ 

Evidence, 20 October 1995, Trial Chamber, International Criminal Tribunal for the Former 

Yugoslavia, para. 26و) 

  98أعأال (، الفقأأرة  58 احل.شأية  2002ح ينران/ينونيأه  12، احلكأم، مأوانراكقضأية  انظأر، علأ  سأبي  امل أ.ل،  (97 
 حيأأأأث خلصأأأأت  182رة أعأأأأال (، الفقأأأأ 81،  احل.شأأأأية 2001شأأأأب.ط/فلاينر  26، احلكأأأأم وقضأأأأية مأأأأورمينتش

سي.سأة علأ  أنأه مؤشأر علأ  الطأ.بع املثهجأي لالنته.مأ.ت الأيت  احملك ة دىل أنه "ينفضَّ  الثظر دىل وجوم خطة أو
 1999أاير/مأأأأأ.ينو  21، احلكأأأأأم، وقضأأأأأية م.ينيشأأأأأي .ينقأأأأأو  عليهأأأأأ. االهتأأأأأ.  سرتكأأأأأ.ب جأأأأأرائم ضأأأأأد اإلنسأأأأأ.نية"(  

نأه جرميأة ضأد اإلنسأ.نية، أب "لكأي يُنصأثَّ  فعأ  مأ  أفعأ.ل اإلينأ اء اة أ.عي  124 أعال (، الفقرة 41  احل.شية
الطأأأأ.بع املثهجأأأأي،  جيأأأأب أن ينتضأأأأ   عثصأأأأر السي.سأأأأةو وينكفأأأأي وجأأأأوم أحأأأأد الشأأأأرطني، أي اتسأأأأ.ع الثطأأأأ.ال أو

 2، احلكأأأأم، وقضأأأأية أم.ينسأأأأوسي.سأأأأة أوسأأأأع نط.قأأأأ. "(   تُرتظكأأأأب يف دطأأأأ.ر خطأأأأة أو السأأأأتبع.م ااع أأأأ.ل الأأأأيت ال
 و580أعال (، الفقرة  39 انظر احل.شية  1998أينلول/سبت ل 

 ,Yearbook ... 1954, vol. IIمأ  مشأروع مدونأة اةأرائم املخلأة بسألم اإلنسأ.نية وأمثهأ.،  2م  املأ.مة  11الفقرة  (98 

p. 150 التوميد مض. (و  
 نفسهواملرجع  (99 
، اجمللأأأد ال أأأ.ين  اةأأأ ء 1996 حوليأأأة ووو مأأأ  مشأأأروع مدونأأأة اةأأأرائم املخلأأأة بسأأألم اإلنسأأأ.نية وأمثهأأأ.، 18املأأأ.مة  (100 

  التوميد مض. (و 95ال .ين(، الصفحة 
املرجأع نفسأهو أشأ.رت  مأ  مشأروع مدونأة اةأرائم املخلأة بسألم اإلنسأ.نية وأمثهأ.، 18( م  شرح امل.مة 5الفقرة   (101 

يف معأأرض شأأرح سأأبب دمراج شأأرط السي.سأأة، دىل أن "مأأ  الصأعب للغ.ينأأة علأأ  فأأرم وحيأأد ينع أأ  مبفأأرم   اللجثأة،
 و املرجع نفسهو"18أن ينرتكب اافع.ل الالدنس.نية املتصورة يف امل.مة 
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عثصأأر السي.سأأة ذاتأأه علأأ  الثحأأو املبأأني يف  2 أ( مأأ  مشأأروع املأأ.مة 2وتتضأأ   الفقأأرة  (25 
 يف دطأأ.رو وتأأثص أرمأأ.ن اةأأرائم 1998 لعأأ.  مأأ  نظأأ.  رومأأ. ااس.سأأي 7 أ( مأأ  املأأ.مة 2الفقأأرة 

 قأو  الدولأةت"تسأتدعي أن  " اهلجأو لسي.سة الرامية دىل القي.  هبأ ا ا"نظ.  روم. ااس.سي عل  أن 
كأ  تثفيأ   أ   مي"وأنأه  ،(102 "تشأجيع فعلأي للهجأو  ضأد السأك.ن املأدنيني أو املثظ ة بتع ين  أو

السي.سة، يف ارو  است ث.ئية، بتع د عد  القي.  بع  ، ينقصد مثه ع  وعي تشجيع القي.  هب ا 
 و(103 " اهلجو 

 م.نأت معروضأة علأ  احملك أة اةث.ئيأة  أ ا يف عأدة قضأ.اي "ةلسي.سأا"وقد نوقش عثصر  (26 
، شأأأأدمت مائأأأأرة ابتدائيأأأأة 2014 عأأأأ.  يف م.اتنغأأأأ. قضأأأأيةففأأأأي احلكأأأأم الصأأأأ.مر يف  و(104 الدوليأأأأة

، ان ذلأك "يملثهجأا"سحملك ة اةث.ئية الدولية عل  أن شرط السي.سة ليس مرامف.  لشرط الطأ.بع 
 مأأأ  نظأأأ.  رومأأأ. ااس.سأأأي 7مأأأع الشأأأرطني املثفصأأألني الأأأوارمين  يف املأأأ.مة  تعأأأ.رضمأأأ  شأأأفنه أن ين

بأ  بيث أأ. ينقتضأأي شأأرط  و(105 "ثهجيأأ.  م" " أوالاسأع الثطأأ.و "، أي أن ينكأأون اهلجأأو  1998 لعأ. 
 ،(106 تكأرار أع أ.ل العثأ  أو مستوايت ع.لية م  التثظيم وأمن.ط سلوك معيثأة "يملثهجا"الط.بع 

املثظ أة قصأدت تثفيأ   أو سأوى تقأدمي الأدلي  علأ  أن الدولأة ‘سي.سأة‘ثب.ت وجوم د"ينتطلب  ال
 جو  علأ  السأك.ن املأدنينيو ومأ  مث ينتجأ.وو حتليأ  الطأ.بع املثهجأي للهجأو  وجأوم أي سي.سأة 

 وسإلضأأأ.فة دىل ذلأأأك، و(107 ".اإلضأأأرار هبأأأ أو اضأأأطه.م . أو تسأأأع  للقضأأأ.ء علأأأ  مج.عأأأة معيثأأأة
خطأأ  مرسأأومة سأألف. ، وميكأأ  تثفيأأ   أأ    أو وجأأوم خمططأأ.ت رمسيأأة "ةلسي.سأأا"ينتطلأأب شأأرط  ال

 و(108 امتثأأأأ.ع عأأأأ  ع أأأأ ، وميكأأأأ  االسأأأأتدالل عليهأأأأ. مأأأأ  الظأأأأرو  السأأأأ.ئدة أو السي.سأأأأة بع أأأأ 
أن ُتسأأ  قبأأ  اهلجأأو ، بأأ   أو ينلأأ   أن تُرسأأم رمسيأأ.   ال وخلصأأت الأأدائرة االبتدائيأأة دىل أن السي.سأأة

 و(109 مأ  التعبئأة اة .عيأة أو .امل هأدة هلأمأ  اانشأطة  أو ميك  استخالصأه. مأ  تكأرار اافعأ.ل
مقيقأأة، وميكأأ  أن تتطأأور مبأأرور الأأ م   أو ينلأأ   أن تكأأون السي.سأأة مل وسأأة ال وعأأالوة علأأ  ذلأأك،

__________ 

 و141أعال (، الصفحة  38 احل.شية  اةرائم أرم.ناحملك ة اةث.ئية الدولية،  (102 
أأد عأأد  القيأأ.  بع أأ  ميكأأ  أن ينسأأتويف عثصأأر السي.سأأةو انظأأر  (103  املرجأأع نفسأأهو وتؤمأأد سأأوابق أخأأرى أينضأأ.  أن تع  

 555و 554أعأأأأال (، الفقأأأأراتن  25 احل.شأأأأية  2000مأأأأ.نون ال .ين/ينثأأأأ.ينر   14، احلكأأأأم، موبرشأأأأكيتش قضأأأأية
 Yearbookو ض ثية"(  "موافقة صرحية أواليت انلت عثه."، و  املتغ.ض عليه." و" املوافق"حيث تث.قش اافع.ل  

... 1954, vol. II, p. 150 مأأ  مشأروع مدونأة اةأرائم املخلأأة بسألم اإلنسأ.نية وأمثهأأ.  2مأ  املأ.مة  11، الفقأرة
 "toleration )"  1992 780 وجملس اام ، التقرينر الثه.ئي للجثأة اخلألاء املثشأفة ع أال  بقأرار جملأس اامأ ،)

 (ومع.قبته." أو مق.ض.هت. أو "عد  االستعدام لتسييس ووو  85، الفقرة S/1994/674الوثيقة 
  24أعأأأال (، الفقأأأرة  47 احل.شأأأية  2012متوو/ينوليأأأه  13، القأأأرار، قضأأأية نت.غ.نأأأداانظأأأر، علأأأ  سأأأبي  امل أأأ.ل،  (104 

 30، القأرار، وقضأية م.اتنغأ.و 81أعال (، الفقأرة  44،  احل.شية 2009ح ينران/ينونيه  15، القرار، بي ب. وقضية
 و396أعال (، الفقرة  45 احل.شية  2008أينلول/سبت ل 

انظأأر  و1112و 1111اتن أعأأال (، الفقأأر  45،  انظأأر احل.شأأية 2014 ذار/مأأ.رس  7، احلكأأم، قضأأية م.اتنغأأ. (105 
 64 انظأأأأر احل.شأأأأية  2014ح ينران/ينونيأأأأه  12، القأأأأرار، وقضأأأأية غبأأأأ.غبو  1101أينضأأأأ.  املرجأأأأع نفسأأأأه، الفقأأأأرة 

 و208أعال (، الفقرة 
 و1113-1111 اتأعال (، الفقر  45،  انظر احل.شية 2014 ذار/م.رس  7احلكم،  قضية م.اتنغ.، (106 
 و1113املرجع نفسه، الفقرة  (107 
 و1113و 1109و 1108املرجع نفسه، الفقرات  (108 
 64 انظأأر احل.شأأية  2014ح ينران/ينونيأأه  12، القأأرار، قضأأية غبأأ.غبوو انظأأر أينضأأ.  1109املرجأأع نفسأأه، الفقأأرة  (109 

 و215و 212و 211أعال (، الفقرات 

https://undocs.org/ar/S/1994/674
https://undocs.org/ar/S/1994/674
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رأت أن اشرتاط أن   ب.يقضية بينض.  دىل ذلك أن الدائرة االبتدائية يف  و(110 ومع تغ  الظرو 
 هلأأأ   السي.سأأأة يُنسأأأتوىف تع ينأأأ ا   أو مثظ أأأة أو ينكأأأون الأأأثهج السأأألومي ارُتكأأأب ع أأأال  بسي.سأأأة مولأأأة

حأأني ينتصأأر  اةأأ.ين عأأ  ع أأد لتع ينأأ  السي.سأأة فحسأأب، ودمنأأ. أينضأأ.  حأأني  ي اةأأ.ين سأألوم.   ال
 و(111 تتوخ.  السي.سة، وع  علم ب لك

وسمل أأ ، خلصأأت مائأأرة متهيدينأأة سحملك أأة اةث.ئيأأأة الدوليأأة، يف قرار أأ. الأأ ي ينقأأر الئحأأأة  (27 
ورأت  و(112 "يملثهجأأأا"والطأأأ.بع  "ةلسي.سأأأا"ينثبغأأأي اخللأأأ  بأأأني  ال و، دىل أنأأأهاهتأأأ.  لأأأوران غبأأأ.غب

 مثظ أأأة سلتخطأأأي  أو لأأأدلي  علأأأ  اضأأأطالع مولأأأةا"الأأأدائرة االبتدائيأأأة، علأأأ  وجأأأه التحدينأأأد، أن 
التوجيأأه قأأد ينكأأون ذا صأألة  ثبأأ.ت وجأأوم سي.سأأة متبعأأة وطأأ.بع مثهجأأي يف اهلجأأو   أو ظأأيمالتث أو

ينتعأأني عأأد  اخللأأ  بأأني املفهأأومني الخأأتال  أغراضأأه . واسأأتتب.عه . علأأ  حأأد سأأواء، ودن مأأ.ن 
وينتطلب  و(113 "يم  الثظ.  ااس.س 7( أ( م  امل.مة 2( و 1عتبتني خمتلفتني مبوجب الفقرتني  

ع أأأ.ل العثأأأ  أ"سأأأتبعد وينظ  ،(114 مثظ أأأة أو بدولأأأة "ةرتبطأأأم"اافعأأأ.ل  تكأأأونعثصأأأر السي.سأأأة أن 
 ،(115 ينعأأأأر أن تكأأأون السي.سأأأة سلضأأأرورة معت أأأدة رمسيأأأأ.   ال ، غأأأ  أن ذلأأأك"ةاملع ولأأأ أو العفوينأأأة

، خلصأأت مائأأرة متهيدينأأة  بأأ.يقضأأية ب ويف و(116 مافأأع معأأنّي هلأأ. أو ينلأأ   دثبأأ.ت أسأأ.س مثطقأأي وال
ج.ء ع ال  بسي.سأة مؤسسأية سالسأتث.م دىل أملأة ت بأت أن  هلجو سحملك ة اةث.ئية الدولية دىل أن ا

وخلصأت الأدائرة االبتدائيأة  و(117 " ثت  ج .ت علأ  نفأس الأث ش"قوات حرمة حترينر الكونغو 
الحق.  دىل أن قأوات حرمأة حترينأر الكونغأو م.نأت علأ  علأم أبن ااع أ.ل الفرمينأة م.نأت جأ ءا  مأ  

 و(118 أفرينقي. الوسط  ورينةمجه جو  أوسع موجه ضد السك.ن املدنيني يف 

 "ةثظ أم" " أوةولأم"دىل سي.سأة  2 أ( م  مشأروع املأ.مة 2وينش  اة ء ال .ين م  الفقرة  (28 
مأ  نظأ.  رومأ.  7 أ( مأ  املأ.مة 2تشأ  دليأه الفقأرة  مأ. تقضي سرتك.ب   ا اهلجأو ، علأ  مثأوال

، رأت مائأرة متهيدينأة ميثيأ.  احل.لأة يف مجهورينأة قضأية القرار الصأ.مر يف ويف و1998 لع.  ااس.سي
 7( أ( مأأأ  املأأأ.مة 2يف الفقأأأرة   "ةولأأأم"اةث.ئيأأأة الدوليأأأة أن املعأأأ  املقصأأأوم مأأأ  مل أأأة  ك أأأةسحمل
 جهأأأ ة اإلقلي يأأأةااومضأأأت الأأأدائرة لتشأأأ  دىل أن وجأأأوم سي.سأأأة تتبعهأأأ.  و(119 "حيتأأأ.ج شأأأرح.   ال"
 و(120 لدولة ميك  أن ينفي بشرط سي.سة الدولةلاحمللية  أو

تشأأ   أي  "ةثظ أأم"وينشأأ  االجتهأأ.م القضأأ.ئي لل حك أأة اةث.ئيأأة الدوليأأة دىل أن مل أأة  (29 
مثهجأأأأي  أو مج.عأأأأة ذات قأأأأدرات ومأأأأوارم تتأأأأيح هلأأأأ. التخطأأأأي  هلجأأأأو  واسأأأأع الثطأأأأ.ال أو مثظ أأأأة
__________ 

 و1110أعال (، الفقرة  45،  انظر احل.شية 2014 ذار/م.رس  7، احلكم، قضية م.اتنغ. (110 
 و161أعال (، الفقرة  44،  انظر احل.شية 2016  ذار/م.رس 21، احلكم قضية بي ب. (111 
 و216و 208أعال (، الفقراتن  64 انظر احل.شية  2014ح ينران/ينونيه  12، القرار، قضية غب.غبو (112 
 و216املرجع نفسه، الفقرة  (113 
 و217املرجع نفسه، الفقرة  (114 
 و215املرجع نفسه، الفقرة  (115 
 و214املرجع نفسه، الفقرة  (116 
 و115أعال (، الفقرة  44،  انظر احل.شية 2009ح ينران/ينونيه  15، القرار، بي ب. قضية (117 
 و669أعال (، الفقرة  44،  انظر احل.شية 2016 ذار/م.رس  21، احلكم، بي ب. قضية (118 
 و89أعال (، الفقرة  44 انظر احل.شية  2010 ذار/م.رس  31، القرار، احل.لة يف مجهورينة ميثي. (119 
 املرجع نفسهو (120 
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ي.سة مه   قد تكون م  وضع دم. س"دىل أن  قضية م.اتنغ.وتثفي  و فقد ذ بت مائرة ابتدائية يف 
حيك ون دقلي .  معّيث. ، ودم. أي مثظ ة متلك القدرة عل  ارتك.ب  جأو   شخ.صجم وع.ت م  أ
ورأت مائرة ابتدائية سحملك ة اةث.ئيأة الدوليأة  و(121 "مثهجي ضد سك.ن مدنيني أو واسع الثط.ال

 وارم ووس.ئ  وقدرات م.فيأة التبأ.ع الأثهج السألوميم"أن املثظ ة جيب أن متلك  م.اتنغ. قضيةيف 
اآلليأ.ت، أاي    أو  وعة مأ  اهلي.مأ جم"و "لال ي ينتض   االرتك.ب املتكرر لرفع.  الع تثفي   أو

ينكفي م  الفع.لية لض .ن التثسيق الالو  لتثفي   جأو  موجأه ضأد سأك.ن  مب. م.ن نوعه.، تتسم
 و(122 "مدنيني

هيدينأة ، رفضت أغلبية أعض.ء مائرة متاحل.لة يف مجهورينة ميثي. قضية ويف القرار الص.مر يف (30 
يف عأدام املثظ أ.ت  "لاملثظ أ.ت الشأبيهة سلأدو  دال ال تصأث أ  "سحملك ة اةث.ئية الدوليأة فكأرة 

لطأأ.بع الرمسأي اي مج.عأأة ومسأأتوى ا"، وذ بأأت مأ لك دىل أن 7 أ( مأ  املأأ.مة 2اغأراض الفقأأرة 
دذا   ملأأأ. دق.مأأة فأأرال تبعأأ.ووو ينثبغأأي  ينكأأوان معيأأ.رين  حأأ.مسنيو وبأأدال مأأأ  ذلأأك أال ينثبغأأي ظي هأأ.تث

 و(123 "ةم.نأأأأت اة .عأأأأة متلأأأأك القأأأأدرة علأأأأ  ة.رسأأأأة أفعأأأأ.ل تثتهأأأأك القأأأأيم اإلنسأأأأ.نية ااس.سأأأأي
 أنأأه، عثأأد حتدينأأد قضأأية روتأأو، ذمأأرت مائأأرة متهيدينأأة سحملك أأة اةث.ئيأأة الدوليأأة يف 2012 عأأ.  ويف
 :1998 لع.  م  نظ.  روم. ااس.سي 7مبوجب امل.مة  "ةثظ م"تُعتل  ّيثةدذا م.نت مج.عة مع م.

دذا   مأأ. ‘1‘وو للأأدائرة أن أتخأأ  يف احلسأأب.ن عأأدما  مأأ  العوامأأ ، مأأ  بيثهأأ.: جيأ" 
دذا   ومأأ. ‘2‘هلأأ. تراتبيأأة قي.مينأأة راسأأخة   أو م.نأأت اة .عأأة أتمتأأر أبوامأأر قيأأ.مة مسأأؤولة،

  جأأأأأو  واسأأأأأع الثطأأأأأ.الم.نأأأأأت اة .عأأأأأة متتلأأأأأك، يف الواقأأأأأع، الوسأأأأأ.ئ  الالومأأأأأة لتثفيأأأأأ  
دذا م.نأأأت اة .عأأأة متأأأ.رس  ومأأأ. ‘3‘ املأأأدنيني مثهجأأأي ضأأأد جم وعأأأة مأأأ  السأأأك.ن  أو

دذا مأ.ن الغأرض ااويل للج .عأة  ومأ. ‘4‘السيطرة عل  ج ء م  دقليم مولة م  الأدول  
دذا م.نأأت اة .عأأة تعأأل،  ومأأ. ‘5‘ أأو القيأأ.  أبنشأأطة دجراميأأة ضأأد السأأك.ن املأأدنيني  

 املأأأأدنيني ضأأأأ ث. ، عأأأأ  اعت امهأأأأ. توجيأأأأه  جأأأأو  ضأأأأد جم وعأأأأة مأأأأ  السأأأأك.ن  أو صأأأأراحة  

__________ 

 حيأث تأرم اإلشأأ.رة  396أعأال (، الفقأأرة  45 انظأر احل.شأية  2008أينلول/سأأبت ل  30القأرار،  قضأية م.اتنغأ.، (121 
دىل اجتهأأ.م احملك أأة اةث.ئيأأة الدوليأأة ليوغوسأأالفي. السأأ.بقة واحملك أأة اةث.ئيأأة الدوليأأة لروانأأدا، ومأأ لك دىل مشأأروع 

مأأ   21( مأأ  شأأرح املأأ.مة 5الفقأأرة   ،1991 وأمثهأأ. لعأأ. مدونأأة اللجثأأة بشأأفن اةأأرائم املخلّأأة بسأألم اإلنسأأ.نية 
، اجمللأأأد ال أأأ.ين  اةأأأ ء 1991ووو  حوليأأأة ،مشأأأروع مدونأأأة اللجثأأأة بشأأأفن اةأأأرائم املخلّأأأة بسأأألم اإلنسأأأ.نية وأمثهأأأ.

،  انظأأر احل.شأأية 2009ح ينران/ينونيأأه  15، القأأرار، بي بأأ. قضأأيةانظأأر أينضأأ.   و(241و 240ال أأ.ين(، الصأأفحت.ن 
 و81أعال (، الفقرة  44

 و1119أعال (، الفقرة  45،  انظر احل.شية 2014 ذار/م.رس  7، احلكم، قضية م.اتنغ. (122 
اعت أأأدت و و 90أعأأأال (، الفقأأأرة  44 انظأأأر احل.شأأأية  2010 ذار/مأأأ.رس  31، القأأأرار، احل.لأأة يف مجهورينأأأة ميثيأأأ. (123 

ينلأأأي: "غأأأ  أن وجأأأوب اتسأأأ.  اهلجأأأو  مأأأ لك  رأت مأأأ.  أأأ ا الفهأأأم أينضأأأ. ، دذ قضأأأية م.اتنغأأأ.الأأأدائرة االبتدائيأأأة يف 
تشأجعه جيأب أن تكأون ذات  يكأ  جيعلهأ. تتسأم  ينعر أن املثظ أة الأيت تعأ و  أو املثهجية، ال ستس.ع الثط.ال أو

أعأأأأأال (، الفقأأأأأرة  45،  انظأأأأأر احل.شأأأأأية 2014 ذار/مأأأأأ.رس  7، احلكأأأأأم، قضأأأأأية م.اتنغأأأأأ.  ،خبصأأأأأ.ئص الدولأأأأأة"
قأأأ.نون ووو تشأأأ  دىل اةأأأرائم مب .بأأأة و وخلصأأت الأأأدائرة االبتدائيأأأة أينضأأأ.  دىل أن "امل .رسأأأة الع.مأأة املقبولأأأة (1120

خبصأأأ.ئص شأأأبيهة خبصأأأ.ئص  سشأأأرتاط اتصأأأ.فه.حتدينأأأدا   تُعأأأرَّ  ضأأأد اإلنسأأأ.نية الأأأيت ترتكبهأأأ. مول ومثظ أأأ.ت ال
 (و1121 الفقرة نفسه،  املرجعالدولة" 
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 م  مج.عأة أمأل تسأتويف املعأ.ين  املأ مورة أعأال ، بعضأ.   دذا م.نت اة .عة ج ءا   وم. ‘6‘
 و(124 مال   أو

ينقتضأأأأي  ال الأأأيت ميكأأأأ  أن تصأأأدر عأأأ  مثظ أأأة غأأأأ  اتبعأأأة للدولأأأة، "ةلسي.سأأأا" ونتيجأأأةظ  (31 
 موافأأأأ.   أو أن ينكأأأأون اةأأأأ.ين مسأأأأؤوال   2مأأأأ  مشأأأأروع املأأأأ.مة  2و 1تني الفقأأأأر التعرينأأأأ  الأأأأوارم يف 

حكومي. و وينتفق   ا الثهج مأع تطأور مفهأو  اةأرائم ضأد اإلنسأ.نية مبوجأب القأ.نون الأدويلو فقأد 
ملشأروع احلكأم املتعلأق سةأرائم ضأد اإلنسأ.نية  1991 عأ.  ذمرت اللجثأة، يف معأرض شأرحه. يف

 شأروع املأ.مةم"، أن 1996 لع.  م املخلة بسلم اإلنس.نية وأمثه.اةرائ نةال ي أصبح مشروع مدو 
وأنأه  "مة لأي الدولأة وحأد  أو ينقصر الف.علني احملت لني للجرائم اليت ينثص عليهأ. علأ  مأوافي ال
مثظ أأأأني يف شأأأأك   أو حبكأأأأم الواقأأأأع ينسأأأأتبعد دمك.نيأأأأة قيأأأأ.  أفأأأأرام عأأأأ.مينني مأأأأ ومين  بسأأأألطة ال"

اة .عيأأأة  أو نفأأأس الثأأأوع مأأأ  االنته.مأأأ.ت املثهجيأأأة رتكأأأ.بدجراميأأأة سجم وعأأأ.ت  أو عصأأأ.ست
حلقوال اإلنس.ن املثصوص عليه. يف امل.مة احل.لية  و و فرض تقع فيه أفع.هلم حتأت ط.ئلأة مشأروع 

يف اةأأرائم ضأأد  1996 عأ.  سأبقت مث.قشأأته أعأال ، اشأأرتط مشأروع مدونأأة وم أأ. و(125 "نالقأ.نو 
مأ   أو احلكومأ.تتوجيه م  دحدى  أو تحرين ب" س.نية.ل الالدنفعاإلنس.نية أينض.  أن تُرتكب اا

 .لتحرين فأأأأأ"ينلأأأأأي:  مأأأأ. وذمأأأأرت اللجثأأأأأة يف شأأأأأرحه. هلأأأأ ا الشأأأأأرط و(126 "ةمج.عأأأأأ أو أي مثظ أأأأة
تثت أأي دىل دحأأدى  ال أو مج.عأأة تثت أأي أو مأأ  أي مثظ أأة أو التوجيأأه مأأ  دحأأدى احلكومأأ.ت أو

ميكأأأ  نسأأأبته. دىل  سأأأ.نيةمثأأأه جرميأأأة ضأأأد اإلناحلكومأأأ.ت، ينعطأأأي الفعأأأ  أبعأأأ.م  الكأأألى، وجيعأأأ  
 اة .عأأأ.ت اإلجراميأأأة املثظ أأأة تولأأأئ  م.نأأأ و(127 "لومأأأالء إلحأأأدى الأأأدو  أو أشأأأخ.ص عأأأ.مينني

املثهجيأأأة الأأأيت ينغطيهأأأ. مشأأأروع  أو ترتكأأأب عأأأ.مة  أأأ ا الثأأأوع مأأأ  االنته.مأأأ.ت الواسأأأعة الثطأأأ.ال ال
 ، ف هن. قد تفع  يف ارو  معيثةو2 امل.مة

القضأأأأ.ئي لل حك أأأأة اةث.ئيأأأأة الدوليأأأأة ليوغوسأأأأالفي. السأأأأ.بقة دمك.نيأأأأة وقبأأأأ  االجتهأأأأ.م  (32 
مالحقة اةه.ت الف.علة مأ  غأ  الأدول قضأ.ئي.  علأ  اةأرائم ضأد اإلنسأ.نيةو فعلأ  سأبي  امل أ.ل، 

لقأ.نون ا"أن  قضأية اتمينأتشذمرت مائرة ابتدائية سحملك ة اةث.ئية الدولية ليوغوسأالفي. السأ.بقة يف 
م ضأأد اإلنسأأ.نية تطأأور حبيأأث أصأأبح  خأأ  يف االعتبأأ.ر القأأوات الأأيت تسأأيطر حبكأأم املتعلأأق سةأأرائ

__________ 

 قضأية نظأر أينضأ.  ا و185أعأال (، الفقأرة  50 انظأر احل.شأية  2012مأ.نون ال .ين/ينثأ.ينر   23، القرار، قضية روتو (124 
 Situationو  93أعأأال (، الفقأأرة  44 انظأأر احل.شأأية  2010 ذار/مأأ.رس  31، القأأرار، احل.لأأة يف مجهورينأأة ميثيأأ.

in the Republic of Côte d'Ivoire, Case No. ICC-02/11, Corrigendum to the Decision pursuant to 

Article 15 of the 1998 Rome Statute on the authorization of an investigation into the situation in 

the Republic of Côte d'Ivoire, 15 November 2011, Pre-Trial Chamber III, International Criminal 

Court, paras. 45-46و 
مأأ   21( مأأ  شأأرح املأأ.مة 5، الفقأأرة  242-241 ت.ن، اجمللأأد ال أأ.ين  اةأأ ء ال أأ.ين(، الصأأفح1991حوليأأة ووو  (125 

وعرفأت اتف.قيأة اامأم املتحأدة ملك.فحأة اةرميأة املثظ أة عأل  واةأرائم املخلأة بسألم اإلنسأ.نية وأمثهأ. نةمشروع مدو 
أم أأر، موجأأومة  الوطثيأأة "اة .عأأة اإلجراميأأة املثظ أأة" أبهنأأ. "مج.عأأة حمأأدمة البثيأأة، مؤلفأأة مأأ  ثالثأأة أشأأخ.ص أو

 اةأرائم املقأررة وفقأ.   مأ  اةأرائم اخلطأ ة أو أم أر بفع  مأدبر هبأد  ارتكأ.ب واحأدة أو لفرتة م  ال م  وتقو  مع.  
مثفعأأة م.مينأأة أخأأرى"و  غأأ  مب.شأأر، علأأ  مثفعأأة م.ليأأة أو هلأأ   االتف.قيأأة، مأأ  أجأأ  احلصأأول، بشأأك  مب.شأأر أو

  أ(و2اتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة اةرمية املثظ ة عل الوطثية، امل.مة 
، اجمللأأأد ال أأأ.ين  اةأأأ ء 1996 حوليأأأة ووو ،سأأألم اإلنسأأأ.نية وأمثهأأأ.اةأأأرائم املخلأأأة ب نأأأةمشأأأروع مدو مأأأ   18املأأأ.مة  (126 

  التوميد مض. (و 97ال .ين(، الصفحة 
 واةرائم املخلة بسلم اإلنس.نية وأمثه. نةمشروع مدو م   18( م  شرح امل.مة 5املرجع نفسه، الفقرة   (127 
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سسأأتط.عته. التثقأ  حبرينأأة يف حأدوم  سلأأرغم مأ  أهنأأ. ليسأت مأأ   أو اامأر الواقأأع علأ  دقلأأيم حمأدم
، حيث قضية لي .ييف  هومت التوص  دىل االستثت.ج نفس و(128 "ةالقوات الت.بعة للحكومة الشرعي

االبتدائيأأة أن سإلمكأأأ.ن مالحقأأة املأأأدع  علأأيهم مأأأ  أفأأرام جأأأيش حترينأأر موسأأأوفو  اعتأألت الأأأدائرة
 و(129 قض.ئي.  عل  اةرائم ضد اإلنس.نية

الأيت ُعرضأأت علأ  احملك أأة اةث.ئيأة الدوليأأة، أُقأرت الأأتهم املوجهأأة دىل  نت.غ.نأأدا قضأيةويف  (33 
مأتهم مأأرتب    أأ.عتني شأأبه عسأأكرينتني، مهأأ. احتأأ.م الأأوطثيني الكونغأأوليني والقأأوات الوطثيأأة لتحرينأأر 

 وشأي .انقضأية مب.ر وسمل  ، وجأه املأدعي العأ. ، يف  و(130 الكونغو يف مجهورينة الكونغو الدميقراطية
هم مأأرتب  سلقأأوات الدميقراطيأأة لتحرينأأر روانأأدا الأأيت توصأأ ، وفقأأ.  لثظ.مهأأ. ااس.سأأي، هت أأ.  دىل مأأت

 و(131 "‘سأأأأأتع.مة السأأأأأي.مة الوطثيأأأأأة لروانأأأأأدا والأأأأأدف.ع عثهأأأأأ.ا‘.عأأأأأة مسأأأأألحة تسأأأأأع  دىل مج"أبهنأأأأأ. 
 أيش  ب القضية املرفوعأة ضأد جووينأ  مأوين املتعلقأة سحل.لأة يف أوغثأدا، اُمعأي أن املأتهم مأرت ويف

 ،(132 "ي.عأأة مسأألحة مت أأرمة علأأ  حكومأأة أوغثأأدا واةأأيش ااوغثأأأدمج"ومأأة، و أأو الأأرب لل ق.
يف   سحل.لأة ينتعلأق في أ.و  و(133 "شوتع أ  مجأي ةثظ ة وفق من  الرتاتبية العسكرينم"و    اة .عة 

مائرة متهيدينة هت .  تتعلق سرتك.ب جرائم ضد اإلنسأ.نية ُوجهأت دىل مته أني بسأبب  أقرتميثي.، 
تأأأأفل  مأأأأ  ة لأأأأني سي.سأأأأيني سروينأأأأ   مأأأأ  حرمأأأأة الدميقراطيأأأأة ت"مأأأأ  اةثأأأأ.ة  "ةبكشأأأأ" ب بأأأأ.طهمارت

اللتق.لية  وة لي وس.ئ  اإلعال  وأفرام س.بقني يف اةيش الكير والشرطة الكيثية وشأيو  مج.عأة  
مبته أأني  خأأرين  مأأرتبطني  ينتعلأأق في أأ.قأأرت االهت.مأأ.ت وسمل أأ ، أُ  و(134 "ووع أأ.ء حمليأأنيمأأ.لثجني 

مثسأأقة ارتكبتهأأأ. مج.عأأة مأأوبيكي والشأأأب.ب املث.صأأر حلأأ ب الوحأأأدة الوطثيأأة يف أ أأأ.ء  .تج أأهب"
سأأأتهدفت أشخ.صأأأ.  اعتُأأألوا مأأأ  أنصأأأ.ر حرمأأأة ا"، و أأأي  ج أأأ.ت ".خمتلفأأأة مأأأ  انمأأأورو وانينف.شأأأ

ليأأة سسأأتخدا  وسأأ.ئ  شأأىت لتحدينأأد  أأوينتهم، مأأ  قبيأأ  قأأوائم اامسأأ.ء، واملالمأأح الدميقراطيأأة اللتق.
 و(135 "ةالطرقية، واللغ واج اةسدينة، واحل

__________ 

و لالطأأالع علأأ  654أعأأال (، الفقأأرة  40 انظأأر احل.شأأية  1997أاير/مأأ.ينو  7، الأأرأي واحلكأأم، قضأأية اتمينأأتش (128 
 و655ة م يند م  املث.قشة بشفن اةث.ة م  غ  الدول، انظر املرجع نفسه، الفقر 

 129) Prosecutor v. Fatmir Limaj, Haradin Bala and Isak Musliu, Case No. IT-03-66-T, Judgment, 30 

November 2005, Trial Chamber II, International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia, paras. 

 و212-214

 و22أعال (، الفقرة  47 انظر احل.شية  2012متوو/ينوليه  13، القرار، قضية نت.غ.ندا (130 
 131) Prosecutor v. Callixte Mbarushimana, Decision on the confirmation of charges, Case No. ICC-

01/04-01/10, 16 December 2011, Pre-Trial Chamber I, International Criminal Court, para. 2و 

 132) Situation in Uganda, Case No. ICC-02/04-01/05, Warrant of arrest for Joseph Kony issued on 8 
July 2005 as amended on 27 September 2005, 27 September 2005, Pre-Trial Chamber II, 

International Criminal Court, para. 5و 
 و7املرجع نفسه، الفقرة  (133 
 و182أعال (، الفقرة  50 انظر احل.شية  2012م.نون ال .ين/ينث.ينر   23، القرار، قضية روتو (134 
 135) Situation in the Republic of Kenya in the case of the Prosecutor v. Francis Kirimi Muthaura, 

Uhuru Muigai Kenyatta And Mohammed Hussein Ali, Case No. ICC-01/09-02/11, Decision on the 

confirmation of charges pursuant to Article 61 (7) (a) and (b) of the Rome Statute, 23 January 

2012, Pre-Trial Chamber II, International Criminal Court, para. 102و 
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 "   علم سهلجو ع"  

و فقأأأد خلأأأص "   علأأأم سهلجأأأو عأأأ"الشأأأرط العأأأ.  ال .لأأأث  أأأو أن ينرتكأأأب اةأأأ.ين الفعأأأ  و  (34 
االجتهأأأ.م القضأأأ.ئي لل حك أأأة اةث.ئيأأأة الدوليأأأة ليوغوسأأأالفي. السأأأ.بقة واحملك أأأة اةث.ئيأأأة الدوليأأأة 

هلجأو  علأأ  السأأك.ن املأأدنيني، وأن ينعلأأم، عأأالوة  س علأأ  علأأماةأأ.ين وجأأوب أن ينكأأون لروانأدا دىل 
 أرمأ.ن وينثعكس   ا الثهج املكون م  شقني يف و(136 أن فعله ج ء م  ذلك اهلجو  ،عل  ذلك

، اليت تشرتط أن ينكون الرم  ااخ  لكأ  فعأ  1998 لع.  اةرائم يف دط.ر نظ.  روم. ااس.سي
 ن ينعلأأأأم مرتكأأأأب اةرميأأأأة أبن السأأأألوك جأأأأ ء مأأأأ   جأأأأو  واسأأأأع الثطأأأأ.الأ"مأأأأ  اافعأأأأ.ل احملظأأأأورة: 

أن ينثأأأأوي أن ينكأأأأون  أأأأ ا السأأأألوك جأأأأ ءا  مأأأأ  ذلأأأأك  أو مأأأأدنيني ك.نمثهجأأأأي موجأأأأه ضأأأأد سأأأأ أو
   الرغم م  ذلك،و وعل" اهلجو 

اةرميأأة  مرتكأأب  دثبأأ.ت علأأم  ينتطلأأبااخأأ  بكونأأه   الأأرم  ينثبغأأي تفسأأ   ال 
السي.سأأأة الأأأيت تتبعهأأأ.  أو سلتف.صأأأي  الدقيقأأأة للخطأأأة أو   يأأأع خصأأأ.ئص ذلأأأك اهلجأأأو 

املثظ أأأةو ففأأأي ح.لأأأة اهأأأور اهلجأأأو  الواسأأأع الثطأأأ.ال واملثهجأأأي ضأأأد السأأأك.ن  أو الدولأأأة
 نأوىاملعثأوي دذا   الأرم ٍ   أ ا  اسأتيف.ءاملدنيني، ينش  شرط القصد يف الأرم  ااخأ  دىل 

 و(137 مرتكب اةرمية مواصلة   ا اهلجو 

ة اهتأ.  لأوران وخلصت مائرة متهيدينة سحملك ة اةث.ئية الدولية، يف قرار أ. الأ ي ينقأر الئحأ (35 
 و(138 "  ينلأأ   سأأوى دثبأأ.ت أن الشأأخص مأأ.ن علأأ  علأأم سهلجأأو  بوجأأه عأأ.ال"غبأأ.غبو، دىل أنأأه 

 ميكأأأأ  دذ  (139 للهجأأأأو  الدقيقأأأة سلتف.صأأأأي  اةرميأأأأة مرتكأأأب علأأأأم دثبأأأأ.ت دىل ح.جأأأة ال دنأأأأه بأأأ 
 اةث.ئيأة سحملك أة متهيدينأة مائأرة رأت فعثأدم. و(140 القأرائ ستدالل عل  علأم اةأ.ين مأ  خأالل اال

 أنأه دىل أشأ.رت سهلجأو ، علأم عأ  تصأرفت الكونغأو حترينأر حرمأة قوات أن  ب.بي قضية يف الدولية
طأأأأ.  من تعكأأأس والأأأيت " اهلجأأأو  يف اسأأأتخدمته. الأأأيت ااسأأأ.ليب  مأأأ" القأأأوات علأأأم اسأأأتثت.ج ميكأأأ 
 ينلي: م. ، خلصت مائرة متهيدينة سحملك ة دىلم.اتنغ.  قضية ويف و(141 واضح.  

سهلجأأأو  ووعأأأي اةأأأ.ين أن فعلأأأه مي أأأ  جأأأ ءا  مأأأ   أأأ ا اهلجأأأو  ميكأأأ  أن  العلأأأم 
يُنسأأأأأتثتج. مأأأأأ  ااملأأأأأة غأأأأأ  املب.شأأأأأرة، م أأأأأ : املثصأأأأأب الأأأأأ ي ينشأأأأأغله املأأأأأتهم يف الرتاتبيأأأأأة 

__________ 

  418أعأال (، الفقأرة  45 احل.شأية  2001شأب.ط/فلاينر  22، احلكم، قضية موانراكسبي  امل .ل، انظر، عل   (136 
 و133أعال (، الفقرة  41 احل.شية  1999أاير/م.ينو  21، احلكم، وقضية م.ينيشي .

 و141أعال (، الصفحة  38 احل.شية  أرم.ن اةرائماحملك ة اةث.ئية الدولية،  (137 
 و214أعال (، الفقرة  64 انظر احل.شية  2014ح ينران/ينونيه  12، القرار، قضية غب.غبو (138 
 اعتألت احملك أة أن  434أعأال (، الفقأرة  45 انظر احل.شية  2001شب.ط/فلاينر  22موانراك، احلكم،   قضية (139 

 شرط العلم "ال ينستتبع العلم بتف.صي  اهلجو "(و
 حيأأأث خلصأأأت  259أعأأأال (، الفقأأأرة  40،  احل.شأأأية 2000 ذار/مأأأ.رس  3، احلكأأأم، قضأأأية بالشأأأكيتشانظأأأر  (140 

يف ذلأأك "طبيعأأة اةأأرائم  احملك أأة دىل أنأأه ميكأأ  اسأأتثت.ج العلأأم سلسأأي.ال ااوسأأع للهجأأو  مأأ  عأأدم مأأ  احلقأأ.ئق، مبأأ.
 40 احل.شأأية  1997أاير/مأأ.ينو  7واحلكأأم،  ، الأأرأيوقضأأية اتمينأأتشاملرتكبأأة ومرجأأة موهنأأ. معروفأأة لأأدى اة يأأع"(  

 "عل  الرغم مأ  اشأرتاط العلأم علأ   أ ا الثحأو، ف نأه ينثظأر فيأه مأ  الث.حيأة املوضأوعية وميكأ   657أعال (، الفقرة 
 41  احل.شأأأية 1999أاير/مأأأ.ينو  21، احلكأأأم، قضأأأية م.ينيشأأأي .انظأأأر أينضأأأ.   وتج ضأأأ ثي.  مأأأ  الظأأأرو "و(أن ينسأأأتث

 واملستثتج سلسي.ال ااوسع للهجو "(  خلصت احملك ة دىل مف.ينة "العلم الفعلي أو 134أعال (، الفقرة 
، قضأأية بي بأأ.وانظأأر  و126أعأأال (، الفقأأرة  44،  انظأأر احل.شأأية 2009ح ينران/ينونيأأه  15، القأأرار، قضأأية بي بأأ. (141 

 و169-166أعال (، الفقرات  44،  احل.شية 2016 ذار/م.رس  21احلكم، 
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العسأأأكرينة  وتوليأأأه مورا   .مأأأ.  يف احل لأأأة اإلجراميأأأة ااوسأأأع نط.قأأأ.   وحضأأأور  يف مكأأأ.ن 
علأأأأ  اة .عأأأأة املع.مينأأأأة  والبيئأأأأة الت.رخييأأأأة  .عتأأأأهارتكأأأأ.ب اةأأأأرائم  ودشأأأأ.رته دىل تفأأأأوال مج
 و(142 والسي.سية الع.مة اليت وقعت فيه. ااع .ل

ينعتأأأد سلأأأدوافع الشخصأأأية الأأأيت حت أأأ  اةأأأ.ين علأأأ  املشأأأ.رمة يف  ال علأأأ  ذلأأأك، وعأأأالوة   (36 
اهلأأأأأد  مأأأأأ  اهلجأأأأأو  ااوسأأأأأع  أو اهلجأأأأو   ولأأأأأيس مأأأأأ  الأأأأأالو  أن ينشأأأأأ.طر اةأأأأأ.ين غأأأأأ   الغأأأأأرض

  فقد ذ بت مائرة االستئث.  سحملك أة اةث.ئيأة الدوليأة ليوغوسأالفي. السأ.بقة يف قضأية و(143 نط.ق.  
ارتكأب مأ  ااع أ.ل احملظأورة اسأب.ب  مأ. الدلي  الأ ي ين بأت أن اةأ.ين ارتكأب أندىل موانراك 

ينك  يندري  مل ؤشرا  عل  افرتاض ميك  محضه أبنهم"شخصية ميك  أن ينكون يف أفض  ااحوال 
نيتأه أن  أو وعلأم اةأ.ين أن فعلأه مي أ  جأ ءا  مأ  اهلجأو  و(144 " شك  ج ءا  م  اهلجأو أن أفع.له ت

ينعتد به م  أج  اسأتيف.ء  أ ا الشأرطو وسإلضأ.فة دىل ذلأك،  م. اهلجو   و  ينكون فعله ج ءا  م
ينتحقأأأق  أأأ ا الأأأرم  عثأأأدم. ين بأأأت أن اةرميأأأة ااصأأألية ارُتكبأأأت سالسأأأتف.مة املب.شأأأرة مأأأ  اهلجأأأو  

دمامأأة اهلجأأو  ااوسأأع  ينت  أأ  يف عثأأدم. ينكأأون الرتكأأ.ب اةرميأأة ااصأألية أتثأأ  أو قأأ. ،ااوسأأع نط.
أأأم اةثأأأ.ة، يف  ،وعلأأأ  سأأأبي  امل أأأ.ل و(145 نط.قأأأ.   ، سرتكأأأ.ب أشأأأك.ل خمتلفأأأة مأأأ  قضأأأية مأأأوانراكاهت 

واسأأتثتجت  و(146 العثأأ  اةثسأأي، وأع أأ.ل التعأأ ينب، واالسأأرتق.ال ضأأد نسأأ.ء وفتيأأ.ت مسأأل .ت
مائأأرة ابتدائيأأة سحملك أأة اةث.ئيأأأة الدوليأأة ليوغسأأالفي. السأأ.بقة أن املته أأأني تأأوفر فأأيهم شأأرط العلأأأم 

ينكونأأأوا فقأأأ  علأأأ  علأأأم بشأأأ   جأأأو  علأأأ  السأأأك.ن املأأأدنيني املسأأأل ني، بأأأ   مل املطلأأأوب، اهنأأأم
ينأدوا أ"و "هثأالسأتف.مة املب.شأرة مأ  احل.لأة الأيت ب أت عا"س.عدوا عل  است رار اهلجو  ع  طرينأق 

وسمل أأ ، خلصأت مائأأرة ابتدائيأأة سحملك أة اةث.ئيأأة الدوليأأة دىل  و(147 "بشأك  م.مأأ  العأدوان اإلثأأر
 بأأأأد أن ينكأأأأون علأأأأ  علأأأأم أبن الفعأأأأ  جأأأأ ء مأأأأ  اهلجأأأأو  الواسأأأأع الثطأأأأ.ال ال أن مرتكأأأأب اةرميأأأأة

ه ينعتأأأد هبأأأ. يف وصأأأ  الفعأأأ  أبنأأأ ال املثهجأأأي ضأأأد السأأأك.ن املأأأدنيني، لكأأأ  موافعأأأه الشخصأأأية أو
 فلأأأأيس مأأأأ  الضأأأأروري أن ينعلأأأأم مرتكأأأأب اةرميأأأأة   يأأأأع خصأأأأ.ئص و(148 جرميأأأأة ضأأأأد اإلنسأأأأ.نية

 الأأأيت تثفأأأ  . الدولأأأة اميأأأةخلطأأأة اإلجر ا"تف.صأأأي  اهلجأأأو ، ولأأأيس مأأأ  الأأأالو  أن ينبأأأ.رك اةأأأ.ين  أو
 و(149 "ةاملثظ  أو

 اافع.ل احملظورة  

(، 1 2ينورم مشأروع املأ.مة ، 1998 لع.  م  نظ.  روم. ااس.سي 7عل  مثوال امل.مة و  (37 
يف الفقرات الفرعية م   أ( دىل  ك(، ق.ئ ة سافع.ل احملظورة يف اةرائم ضد اإلنس.نيةو وترم     

 وعمأأ  مشأأر  18اافعأأ.ل احملظأأورة أينضأأ.  مجأأ ء مأأ  تعرينأأ  اةأأرائم ضأأد اإلنسأأ.نية الأأوارم يف املأأ.مة 
__________ 

 و402أعال (، الفقرة  45 انظر احل.شية  2008أينلول/سبت ل  30، القرار، قضية م.اتنغ. (142 
  103أعأال (، الفقأرة  58 احل.شية  2002ح ينران/ينونيه  12، احلكم، قضية موانراكانظر، عل  سبي  امل .ل،  (143 

 و558أعال (، الفقرة  25 انظر احل.شية  2000م.نون ال .ين/ينث.ينر   14، احلكم، وقضية موبرينشكيتش
 و103أعال (، الفقرة  58 انظر احل.شية  2002ح ينران/ينونيه  12، احلكم، قضية موانراك (144 
 و592أعال (، الفقرة  45 انظر احل.شية  2001شب.ط/فلاينر  22، احلكم، قضية موانراكانظر، عل  سبي  امل .ل،  (145 
 و11-2املرجع نفسه، الفقرات  (146 
 و592املرجع نفسه، الفقرة  (147 
 و1125أعال (، الفقرة  45،  انظر احل.شية 2014 ذار/م.رس  7، احلكم، م.اتنغ. قضية (148 
 املرجع نفسهو (149 
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، رغأأأأأم 1996 عأأأأأ.  ته اللجثأأأأأة يفمدونأأأأة اةأأأأأرائم املخلأأأأأة بسأأأألم اإلنسأأأأأ.نية وأمثهأأأأأ.، الأأأأأ ي وضأأأأع
االختال  الطفي  يف صي.غته. اللغوينةو والشخص الأ ي ينرتكأب فعأال  واحأدا  مأ   أ   اافعأ.ل 

ينلأأ   أن ينرتكأأب الفأأرم أفعأأ.ال  متعأأدمة،  ال دذ ميكأأ  أن ينكأأون قأأد ارتكأأب جرميأأة ضأأد اإلنسأأ.نية 
ضأأد أي سأأك.ن  مثهجأأي موجأأه أو  جأأو  واسأأع الثطأ.ال "  ءا  مأأجأ"ولكأ  جيأأب أن ينكأأون فعلأأه 

قيأيم موضأوعي، ينتثأ.ول بوجأه خأ.ص ت"وينستوجب تقرينأر قيأ.  الصألة املطلوبأة دجأراء  و(150 مدنيني
مأ  مشأروع  1الفع  و/أو أ دافه و/أو طبيعتأه و/أو نت.ئجأهو ونأرج عأ  نطأ.ال الفقأرة  خص.ئص

عأ.ل ااخأرى نتل  اختالف.  واضأح.  يف سأي.قه. ومالبسأ.هت. عأ  ااف يتاافع.ل املع ولة ال 2امل.مة 
ينلأأ   السأأتيف.ء  أأ ا الشأأرط أن تكأأون اةرميأأة قأأد ارُتكبأأت يف  وال و(151 الأأيت حتأأدث أثثأأ.ء اهلجأأو 

ميك  أن تكون اةرمية ج ءا  م  اهلجو  دذا أمك  ربطه.  دذ خضم اهلجو  عل  السك.ن املدنيني 
 و(152 و ربط.  م.في.  سهلج

سلفقأأأأرة  ينتعلأأأأق في أأأأ.الفرعيأأأأةو أوال، ومثأأأأة ج.نبأأأأ.ن جأأأأدينران سإلشأأأأ.رة يف  أأأأ   الفقأأأأرات  (38 
أفعأأأ.ل  1998 لعأأأ.  مأأأ  نظأأأ.  رومأأأ. ااس.سأأأي 7 ح( مأأأ  املأأأ.مة 1 ح(، جتأأأر  الفقأأأرة  الفرعيأأأة

أبينأأة جرميأأة تأأدخ   أو ي أأ. ينتصأأ  أبي فعأأ  مشأأ.ر دليأأه يف  أأ   الفقأأرةف"االضأأطه.م عثأأد ارتك.هبأأ. 
 "ةيف اختصأأأأأأ.ص احملك أأأأأأو أبينأأأأأأة جرميأأأأأأة تأأأأأأدخ  أ"عبأأأأأأ.رة تسأأأأأأتبق  ومل و"ةاحملك أأأأأأاختصأأأأأأ.ص  يف

إلق.مأأة والينأأة  تصأأيغ العبأأ.رةاللجثأأة أن  أأ ا  ورأتو 2 ح( مأأ  مشأأروع املأأ.مة 1الفقأأرة  اغأأراض
ينشأأك   ينثبغأأي أن مأأ. نطأأ.الولأأيس القصأأد مثهأأ. تبيأأ.ن ل حك أأة اةث.ئيأأة الدوليأأة ل حمأأدمةقضأأ.ئية 
سأأتخد  ت وال اغأأراض القأأ.نون الأأوطرو أو اإلنسأأ.نية بصأأفة ع.مأأة ضأأدسعتبأأ.ر  جرميأأة  اضأأطه.ما  

 و(153 معتبأأة الختصأ.ص احملأأ.مم واهليئأ.ت القضأأ.ئية اةث.ئيأة الدوليأأة املع.صأرة ااخأأرى  العبأ.رة   أ 
بسأأبب:  "ةي أأ. ينتصأأ  أبي فعأأ  مشأأ.ر دليأأه يف  أأ   الفقأأر ف"الوقأأت نفسأأه، اسأأتبقيت عبأأ.رة  ويف
اةأرائم ضأد اإلنسأ.نية القلق م  أن عد  استبق.ئه. م  شفنه أن جيع  الأثص ينأدرج يف تعرينأ    أ(

تشأأأأأأك  سلضأأأأأأرورة جأأأأأأرائم ضأأأأأأد اإلنسأأأأأأ.نية   ال ط.ئفأأأأأأة واسأأأأأأعة مأأأأأأ  امل .رسأأأأأأ.ت الت يي ينأأأأأأة الأأأأأأيت
أخأأأأرىو  دنسأأأأ.نية ال  ك( تشأأأأ  ، وفقأأأأ.  احك.مهأأأأ.، أفعأأأأ.ال  1اإلقأأأأرار أبن الفقأأأأرة الفرعيأأأأة و   ب(

__________ 

أعأأأأأأأال (،  58 احل.شأأأأأأأية  2002ح ينران/ينونيأأأأأأأه  12، احلكأأأأأأأم، مأأأأأأأوانراك قضأأأأأأأيةانظأأأأأأأر، علأأأأأأأ  سأأأأأأأبي  امل أأأأأأأ.ل،  (150 
 و649الفقرة أعال (،  40 احل.شية  1997أاير/م.ينو  7، الرأي واحلكم، اتمينتش وقضية  100 الفقرة

 و165أعال (، الفقرة  44،  انظر احل.شية 2016 ذار/م.رس  21، احلكم، قضية بي ب. (151 
 ,Prosecutor v. Mile Mrkšić and Veselin Šljivančanin, Case No. IT-95-13/1-Aانظر، عل  سبي  امل .ل،  (152 

Judgment, 5 May 2009, Appeals Chamber, International Criminal Tribunal for the Former 

Yugoslavia, para. 41  وProsecutor v. Mladen Naletilić aka "Tuta" and Vinko Martinović aka 

"Štela", Case No. IT-98-34-T, Judgment, 31 March 2003, Trial Chamber, International Criminal 

Tribunal for the Former Yugoslavia, para. 234, Judicial Supplement No. 42, June 2003مرمشيتش  و ،
 Prosecutor v. Duško Tadić, Caseو  438أعأال (، الفقأرة  41 احل.شأية  2007أينلول/سأبت ل  27احلكم، 

No. IT-94-1-A, Judgment, 15 July 1999, Appeals Chamber, International Criminal Tribunal for the 

Former Yugoslavia, paras. 249-251, Judicial Supplement No. 6, June/July 1999و 

 ح(  ودن مأ.ن مأ  املالحأل أن تعرينأ  5انظر الثظ.  ااس.سي لل حك ة اةث.ئيأة الدوليأة ليوغوسأالفي. السأ.بقة، املأ.مة  (153 
الثظأأ.  ااس.سأأي لل حك أأة اةث.ئيأأة و احملك أأة للجأأرائم ضأأد اإلنسأأ.نية قأأد أمرج عبأأ.رة "دذا ارتكبأأت أثثأأ.ء نأأ اع مسأألح"(  

قأ.نون الأدوائر االسأت ث.ئية و  ح(  2الثظأ.  ااس.سأي لل حك أة اخل.صأة لسأ اليون، املأ.مة و  ح(  3الدولية لروانأدا، املأ.مة 
اللوتومأأأول املتعلأأق بتعأأدينالت بروتومأأأول الثظأأ.  ااس.سأأي لل حك أأأة اافرينقيأأة للعدالأأة وحقأأأوال و   5الك بأأومي، املأأ.مة 

 ح( متأأأأأأأ.ح يف: 1الفقأأأأأأأرة ، جأأأأأأأيم28(، املأأأأأأأ.مة 2014ح ينران/ينونيأأأأأأأه  27 بروتومأأأأأأأول مأأأأأأأ.البو(  مأأأأأأأ.البو،  اإلنسأأأأأأأ.ن
https://au.int/ar/treaties/protocol-amendments-protocol-statute-african-court-justice-and-human-rightsو 



A/74/10 

GE.19-13883 58 

شأفن طبيعأة تقأد  توجيهأ.ت ب "ةدليه يف     الفقر  .ري . ينتص  أبي فع  مشف"و ك ا ف ن عب.رة 
سي . أفعأ.ل االضأطه.م ذات الطأ.بع واخلطأورة  وال االضطه.م ال ي ينشك  جرمية ضد اإلنس.نية،

و وبصأأأورة مثفصأأألة، 1امل أأأ.ثلني لتلأأأك اافعأأأ.ل املأأأ مورة يف الفقأأأرات الفرعيأأأة ااخأأأرى مأأأ  الفقأأأرة 
ضأأطه.م يف الفقأأرة الفرعيأأة  ح( تسأأ ح  مراج اال "ىو اسأأب.ب أخأأر أ"جيأأدر سإلشأأ.رة أن عبأأ.رة 

  املسألم مأ"، شأرينطة أن تكأون تلأك ااسأب.ب اسب.ب أخرى غ  تلك املثصوص عليهأ. صأراحة  
حأت بعأ  ااسأب.ب ااخأرى يف  أ ا الصأدم، مأ  و وقأد اقرتُ ".جيي   ال أبن الق.نون الدويل ع.ملي.  

 ااطفأأأأأ.ل علأأأأأ  أسأأأأأ.س السأأأأأ  هد قبيأأأأأ  االضأأأأأطه.م الأأأأأ ي ينتخأأأأأ  شأأأأأك  اافعأأأأأ.ل الأأأأأيت تسأأأأأت
 و(154 الوالمة أو

ل ، ينالحظأ"ىافع.ل الالدنسأ.نية ااخأر ا"بأ ، في . ينتص  سلفقرة الفرعية  ك( املتعلقة اثني.   (39 
تأأثص علأأ  الشأأروط الت.ليأأة لكأأي تشأأك   1998أن أرمأأ.ن اةأأرائم مبوجأأب نظأأ.  رومأأ. ااس.سأأي 

 جرمية ضد اإلنس.نية:

سلصأأأحة  أو سةسأأأم سلغأأأ.   ضأأأررا   أو أن ينلحأأأق مرتكأأأب اةرميأأأة معأأأ.انة شأأأديندة (1 
 ودنس.ني.   ال البدنية سرتك.به فعال   أو العقلية

م   1أن ينكون ذلك الفع  ذا ط.بع ة.ث  اي فع   خر مش.ر دليه يف الفقرة  (2 
 م  الثظ.  ااس.سيو 7امل.مة 

 أن ينكون مرتكب اةرمية عل  علم سلظرو  الواقعية اليت ت بت طبيعة الفع و (3 

مثهجأأأي موجأأأه ضأأأد  أو سأأألوك مجأأأ ء مأأأ   جأأأو  واسأأأع الثطأأأ.الأن ينُرتكأأأب ال (4 
 سك.ن مدنينيو

مثهجأي  أو أن ينعلم مرتكب اةرمية أبن السلوك ج ء مأ   جأو  واسأع الثطأ.ال (5 
أن ينثأأأأأوي أن ينكأأأأأون  أأأأأ ا السأأأأألوك جأأأأأ ءا مأأأأأ  ذلأأأأأك  أو موجأأأأأه ضأأأأأد سأأأأأك.ن مأأأأأدنيني

 و(155 اهلجو 

 تع.رين  ض   التعرين   

جأو  موجأه ضأد أي  "عب.رة  2 أ( م  مشروع امل.مة 2م ل . ذُمر أعال ، تعّر  الفقرة  (40 
و وتعأّر  الفقأرات الفرعيأة املتبقيأة مأ   ب( 2م  مشروع املأ.مة  1لغرض الفقرة  "سك.ن مدنيني

، و أأي حتدينأأدا   1مصأأطلح.ت دضأأ.فية تأأرم يف الفقأأرة  2مأأ  مشأأروع املأأ.مة  2دىل  ط( مأأ  الفقأأرة 
  "نالثقأأأأأأأ  القسأأأأأأأري للسأأأأأأأك. أو بعأأأأأأأ.م السأأأأأأأك.ند"و  (156 "الالسأأأأأأأرتق.ا"و  "ةسمإلا": يمأأأأأأأ.آل

__________ 

 "وينأأأأرى  51(، الفقأأأأرة 2016ل"  مكتأأأأب املأأأأدعي العأأأأ.  لل حك أأأأة اةث.ئيأأأأة الدوليأأأأة، "سي.سأأأأة بشأأأأفن ااطفأأأأ. (154 
الأوالمة ميكأ  أن تشأك  هت أة االضأطه.م  ااع .ل اليت تستهد  ااطف.ل عل  أس.س السأ  أو املكتب أن ووو

 و"(‘اسب.ب أخرى‘
 و151أعال (، الصفحة  38 احل.شية  أرم.ن اةرائم، احملك ة اةث.ئية الدولية، انظر أينض.   (155 

وينعأأأأأر  بروتومأأأأأول مثأأأأأع وق أأأأأع ومع.قبأأأأأة االجتأأأأأ.ر  دىل "االجتأأأأأ.ر ساشأأأأأخ.ص"و حييأأأأأ  تعرينأأأأأ  "اسأأأأأرتق.ال" ج ئيأأأأأ.   (156 
ميأأأة املثظ أأأة عأأأل الوطثيأأأة ساشأأخ.ص، وخب.صأأأة الثسأأأ.ء وااطفأأأ.ل، املك أأأ  التف.قيأأأة اامأأم املتحأأأدة ملك.فحأأأة اةر 

 .United Nations, Treaty Series, vol. 2237, No. 39574, p(، 2000تشأرين  ال أ.ين/نوف ل  15 نيوينأورك، 

  أ( "االجت.ر ساشخ.ص" م.لت.يل:3، يف امل.مة 319
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الختفأأأأأ.ء ا"و  "يرميأأأأأة الفصأأأأأ  العثصأأأأأر ج"و  "مالضأأأأأطه.ا"و  "يقسأأأأأر ال أأأأأ  حلا"و  "بتعأأأأأ ينلا"
 مأأأأأ  نظأأأأأ.  رومأأأأأ. ااس.سأأأأأأي 7و وتأأأأأرم  أأأأأ   التعأأأأأ.رين  أينضأأأأأأ.  يف املأأأأأ.مة "صالقسأأأأأري لرشأأأأأخ.

 و2يف مشروع امل.مة  عليه.، ورأت اللجثة أن م  املهم اإلبق.ء 1998 لع. 

 "سوع اةأأأثنأأأ" 1998 لعأأأ.  مأأأ  نظأأأ.  رومأأأ. ااس.سأأأي 7مأأأ  املأأأ.مة  3الفقأأأرة  وتعأأأر  (41 
 وىل اةثسأأأأني، الأأأأ مر واان أأأأ ، يف دطأأأأ.ر اجملت أأأأعد"ه ينشأأأأ  نأأأأالثظأأأأ.  ااس.سأأأأي أب ذلأأأأكاغأأأأراض 

 2و وقد استبقيت يف مشروع املأ.مة "كر  خر خي.ل  ذلدىل أي مع‘ نوع اةثس‘ينش  تعب   وال
 ح((و ومثأ  اعت أ.م 1، الفقأرة 7تلك الفقرة  ومأ لك اإلح.لأة املرجعيأة دىل تلأك الفقأرة يف املأ.مة 

نظ.  رومأ. ااس.سأي، حأدث يف القأ.نون الأدويل حلقأوال اإلنسأ.ن والقأ.نون اةثأ.ئي الأدويل العدينأد 
ة يأسأي .: الوثيقأة التوجيه " والسوع اةأثن" مصطلحع     ملالرافهم ال تعكسم  التطورات اليت 

للجثأة املعثيأة سلقضأ.ء  28 رقأموالتوصأية العأ.    (157 2004 لعأ.  ة للصليب اامحريللجثة الدول
واتف.قيأأة جملأأس أوروس للوق.ينأأة مأأ  العثأأ  ضأأد الثسأأ.ء   (158 2010 لعأأ.  علأأ  الت ييأأ  ضأأد املأأرأة

خلائهأأ.  أو والتقأأ.رينر ااخأأ ة ملقأأرري اامأأم املتحأأدة اخل.صأأني  (159 والعثأأ  املثأأ يل ومك.فحته أأ.
العأأأ.  لل حك أأأأة اةث.ئيأأأة الدوليأأأأة  عيعلأأأأ  ذلأأأك، أصأأأدر مكتأأأأب املأأأد وعأأأالوة   و(160 املسأأأتقلني

__________ 

اسأتقب.هلم بواسأطة  دينواؤ م أو تثقيلهم أو نقلهم أو جتثيد أشخ.ص أو ‘االجت.ر ساشخ.ص‘"ينقصد بتعب    
اسأتغالل  اخلأداع أو االحتيأ.ل أو االختطأ.  أو غأ  ذلأك مأ  أشأك.ل القسأر أو استع .هل. أو التهديند سلقوة أو

رة مأأ ااي لثيأأ  موافقأأة شأأخص لأأه سأأيط تلقأأي مبأأ.لغ م.ليأأة أو  عطأأ.ء أو اسأأتغالل ح.لأأة استضأأع. ، أو السألطة أو
سأ.ئر أشأأك.ل  علأ  شأخص  خأأر لغأرض االسأأتغاللو وينشأ   االسأأتغالل، محأد أم ، اسأأتغالل معأ.رة الغأأ  أو

االسأأأتعب.م  امل .رسأأأ.ت الشأأأبيهة سلأأأرال، أو االسأأأرتق.ال أو ، أواخلدمأأأة قسأأأرا   السأأأخرة أو االسأأأتغالل اةثسأأأي، أو
 ن ع ااعض.ء"و أو

 ICRC, Addressing the Needs of Women Affected by Armed Conflict: an ICRC Guidance نظأر:ا (157 

Document, Geneva, 2004, p. 7  مأأ  الرجأأ  واملأأرأة  السأألوك املتوقأأع ثق.فيأأ.  ‘ نأأوع اةأأثس‘ "ينقصأأد مبصأأطلح
‘ جأأثس‘املواقأأ  والقأأيم الأأيت تعأأ ى دليه أأ. علأأ  أسأأ.س نأأوع اةأأثس، بيث أأ. ينقصأأد مبصأأطلح و ر ادىل اامو  اسأأتث.ما  

 والبدنية"(واخلص.ئص "البيولوجية 
( بشأأفن االلت امأأ.ت ااس.سأأية 2010  28 اللجثأأة املعثيأأة سلقضأأ.ء علأأ  الت ييأأ  ضأأد املأأرأة، التوصأأية الع.مأأة رقأأم (158 

، مأ  اتف.قيأة القضأ.ء علأ  مجيأع أشأك.ل الت ييأ  ضأد املأرأة 2اليت تقع عل  ع.تق الأدول ااطأرا  مبوجأب املأ.مة 
املرفأأق  (A/66/38 (Part Two،)  38 س.مسأأة والسأأتون، امللحأأق رقأأمالواثئأأق الرمسيأأة للج عيأأة الع.مأأة، الأأدورة ال

"مأأ. ينشأأكله اجملت أأع مأأأ   وينأأأة سعتبأأ.ر  ‘ نأأوع اةأأثس‘التوصأأية دىل  مأأ  5الفقأأرة  وتشأأ  و109ال .لأأث، الصأأفحة 
 والث.حيتني االجت .عية وال ق.فية لتلك الفروال البيولوجية"ومسأ.ت وأموار لل أرأة والرجأ ، ولتفأس  اجملت ع م  

 159) Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and 

Domestic Violence (Istanbul, 11 May 2011), Council of Europe, Treaty Series, No. 210 تعأر  و
قيأأأة "نأأأوع اةأأأثس" اغأأأراض اتف.قيأأأة أبنأأأه "مأأأ. ينشأأأك  اجت .عيأأأ. مأأأ  أموار ومسأأألكي.ت  ج( مأأأ  االتف.3 املأأأ.مة

 وأنشطة وخص.ئص ينعتل . جمت ع معني مث.سبة لل رأة والرج "و
قأأأّرِرة اخل.صأأأة املعثيأأأة حبأأأ.الت اإلعأأأدا  خأأأ.رج القضأأأ.ء أو ،انظأأأر (160 

ُ
 جأأأراءات مأأأوج ة  علأأأ  سأأأبي  امل أأأ.ل، تقرينأأأر امل

أأأأأأأأف.   أو أأأأأأأأفيبشأأأأأأأأفن تطبيأأأأأأأأق م تعس   (2017  ثظأأأأأأأأور ُمأأأأأأأأراٍع لالعتبأأأأأأأأ.رات اةثسأأأأأأأأ.نية دواء حأأأأأأأأ.الت القتأأأأأأأأ  التعس 
 A/HRC/35/23 تقرينر اخلب  املستق  املعر سحل .ينة م  العث  والت يي  الق.ئ ني علأ  و ينليه.   وم. 17(، الفقرة

ينشأأعر بأأه مأأأ    "وتشأأ  اهلوينأأة اةثسأأ.نية دىل مأأ. 2الفقأأرة  (،A/73/152  أسأأ.س امليأأ  اةثسأأي واهلوينأأة اةثسأأ.نية
شأأخص يف قأأرارة نفسأأه مأأ  خأألة ماخليأأة وفرمينأأة بثأأوع اةأأثس، بصأأر  الثظأأر عأأ  نأأوع اةأأثس املقيأأد يف شأأه.مة 

ذلأأك، بشأأرط اختيأأ.ر  حبرينأأة، تعأأدين  مظهأأر اةسأأد يف ذلأأك دحسأأ.س الشأأخص  سأأد   وقأأد ينشأأ    املأأيالم، مبأأ.
بوسأ.ئ  أخأرى( وغأ  ذلأك مأ  وسأ.ئ  التعبأ  عأ  نأوع اةأثس، م.للبأ.س  جراحية أو وا.ئفه بوس.ئ  طبية أو أو

 وطرينقة الكال  والسلومي.ت"و(

http://undocs.org/ar/A/66/38
http://undocs.org/ar/A/HRC/35/23
http://undocs.org/ar/A/73/152
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اةثسأأأية واةأأأرائم الأأأيت ترتكأأأب علأأأ  أسأأأ.س نأأأوع  رقأأأة السي.سأأأ.ت املتعلقأأأة سةأأأرائمو " 2014 يف
 ينلي: م. ، واليت ورم فيه."ساةث

( م  الثظ.  ااس.سي  ووو ،  ينعر   نوع اةثس أبنه تعب  3 7لل .مة وفق.   
 دىل ‘اةأثس نأوع‘ تعبأ  ينشأ  وال ش  دىل اةثسني، الأ مر واان أ ، يف دطأ.ر اجملت أعوين"

 وينقأأر  أأ ا التعرينأأ  سلتفسأأ  االجت أأ.عي لثأأوع اةأأثس،و "كذلأأ خيأأ.ل   خأأر معأأر أي
واانشأأأطة والصأأأف.ت الثعتيأأأة لكأأأ  مأأأ  الثسأأأ.ء  ي.تينصأأأ.حبه مأأأ  ااموار والسأأألوم ومأأأ.

طبق املكتأأأأب ذلأأأأك وينفسأأأأر  وفقأأأأ.  حلقأأأأوال اإلنسأأأأ.ن يوالرجأأأأ.ل والفتيأأأأ.ت والفتيأأأأ.نو وسأأأأ
 و(161  1998 لع.  (  م  نظ.  روم. ااس.سي3 21وفق.  لل .مة  املعرت  هب. مولي.  

اةثس بوصفه  يف الثظر دىل نوع ة.ثال   هنج.   (162 خمتل  اةه.ت املرجعية الدولية ااخرى واتبعت
القض.ئي لل ح.مم  اتبع   ا الثهج االجته.م م .  بيولوجي.(  وليس مفهوم.   ب  اجت .عي.  ينُ  مفهوم.  

 و(163 واهليئ.ت القض.ئية اةث.ئية الدولية

__________ 

ةأأرائم الأأيت ترتكأأب مكتأأب املأأدعي العأأ.  لل حك أأة اةث.ئيأأة الدوليأأة "ورقأأة السي.سأأ.ت املتعلقأأة سةأأرائم اةثسأأية وا (161 
مأأ  نظأأ.  رومأأ. ااس.سأأي  21مأأ  املأأ.مة  3و وتبأأدأ يف الفقأأرة 15(، الفقأأرة 2014علأأ  أسأأ.س نأأوع اةأأثس"،  

هب   املأ.مة  "الق.نون الواجب التطبيق" عل  الثحو الت.يل: "جيب أن ينكون تطبيق وتفس  الق.نون ع ال   املتعلقة بأ
 ووو"و .  متسقني مع حقوال اإلنس.ن املعرت  هب. مولي

 162) Identidad de género e igualdad y no discriminación. Del mismo parejas sexo  اهلوينأة اةثسأ.نية، واملسأ.واة 
-Advisory Opinion OC-24/17 of 24 November 2017, Interوعأد  الت ييأ  ضأد ااوواج مأ  نفأس اةأثس ، 

American Court of Human Rights, para. 32  اللجثأة الفرعيأة ملثأع التعأ ينب، و (  فقأ  سللغأة اإلسأب.نية متأ.ح
الالدنسأأأ.نية  العقوبأأأة الق.سأأية أو لتقرينأأر السأأثوي الت.سأأأع للجثأأة الفرعيأأأة ملثأأع التعأأأ ينب وغأأ   مأأ  ضأأأروب املع.ملأأة أوا
( 2007  2 ةثة مث. ضة التعأ ينب، التعليأق العأ.  رقأمو   53الفقرة  (Corr.1و CAT/C/57/4  (2016  املهيثة أو

(، املرفأأق A/63/44  44 الواثئأأق الرمسيأأة للج عيأأة الع.مأأة، الأأدورة ال .ل أأة والسأأتون، امللحأأق رقأأم، 2 بشأأفن تثفيأأ  املأأ.مة
رأة دىل ( بشأأفن ةأأوء املأأ2015 33 اللجثأأة املعثيأأة سلقضأأ.ء علأأ  الت ييأأ  ضأأد املأأرأة، التوصأأية الع.مأأة رقأأمو السأأ.مس  
( بشأأأأفن تثفيأأأأ  الأأأأدول 2012 3 ةثأأأأة مث. ضأأأأة التعأأأأ ينب، التعليأأأأق العأأأأ.  رقأأأأمو  ( CEDAW/C/GC/33القضأأأأ.ء  

(، املرفأق A/68/44  44 الواثئأق الرمسيأة للج عيأة الع.مأة، الأدورة ال .مثأة والسأتون، امللحأق رقأم، 14ااطأرا  لل أ.مة 
( بشأأفن ملسأأ.واة 2005 16 اللجثأأة املعثيأأة سحلقأأوال االقتصأأ.مينة واالجت .عيأأة وال ق.فيأأة، التعليأأق العأأ.  رقأأمو   الع.شأأر

 الواثئأأأقمأأ  العهأأد(،  3بأأني الرجأأ  واملأأرأة يف حأأق الت تأأأع   يأأع احلقأأوال االقتصأأ.مينة واالجت .عيأأة وال ق.فيأأأة  املأأ.مة 
 2 الرابعأأة وال الثأأني واخل.مسأأة وال الثأأني، امللحأأق رقأأم الأأدورتنيالرمسيأأة لل جلأأس االقتصأأ.مي واالجت أأ.عي، تقرينأأر عأأ  

 E/2006/22-E/C.12/2005/4 املرفأأأق ال أأأ.م   وتقرينأأأر اامأأأني العأأأ. ، مسأأأفلة التعأأأ ينب وغأأأ   مأأأ  ضأأأروب املع.ملأأأة ،)
اللجثأأأأأأة املعثيأأأأأأة حبقأأأأأأوال اإلنسأأأأأأ.ن، التعليأأأأأأق العأأأأأأ.  و (  A/56/156املهيثأأأأأأة   الالدنسأأأأأأ.نية أو العقوبأأأأأأة الق.سأأأأأأية أو أو
الواثئأق الرمسيأة للج عيأة الع.مأة، الأدورة  املس.واة يف احلقوال بأني الرجأ.ل والثسأ.ء(،  3( بشفن امل.مة 2011 28 رقم
تقرينأأر اامأأني العأأ. : تثفيأأ  و املرفأأق السأأ.مس سء  اجمللأأد ااول، (، A/55/40،  40 .مسأأة واخل سأأون، امللحأأق رقأأماخل

واللجثأأة املعثيأأة سلقضأأ.ء علأأ  الت ييأأ  ضأأد املأأرأة، (  A/51/322  (1996  نتأأ.ئج املأأؤمتر العأأ.ملي الرابأأع املعأأر سملأأرأة
الواثئأأأأق الرمسيأأأأة للج عيأأأأة الع.مأأأأة، الأأأأدورة السأأأأ.بعة ( بشأأأأفن العثأأأأ  ضأأأأد املأأأأرأة،  1993 19 التوصأأأأية الع.مأأأأة رقأأأأم
 والفص  ااول (A/47/38  38 وااربعون، امللحق رقم

 163) Prosecutor v. Ferdinand Nahimana, Jean Bosco and Hassan Ngeze, Case No. ICTR-99-52-T, 

Judgment and Sentence, 3 December 2003, Trial Chamber I, International Criminal Tribunal for 

Rwanda, Reports of Orders, Decisions and Judgements 2003, p. 376, at p. 1116, para. 1079  
 Prosecutor v. Miroslav Kvočka et al., Case No. IT-98-30/1-T, Judgment, 2 November 2001, Trialو

Chamber, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, para. 327  وProsecutor v. 

Miroslav Kvočka et al., Case No. IT-98-30/1-A, Judgment, 28 February 2005, Appeals Chamber, 

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, paras. 369-370  وSituation in the 
Democratic Republic of Congo in the case of the Prosecutor v. Lubanga Dyilo, Case No. ICC-

http://undocs.org/ar/A/63/44
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/GC/33
http://undocs.org/ar/A/68/44
http://undocs.org/ar/E/2006/22
http://undocs.org/ar/A/56/156
http://undocs.org/ar/A/55/40
http://undocs.org/ar/A/55/40
http://undocs.org/ar/A/51/322
http://undocs.org/ar/A/51/322
http://undocs.org/ar/A/47/38
http://undocs.org/ar/A/47/38
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مأ   3الأوارم يف الفقأرة  "سوع اةأثنأ"عل  ذلك، قررت اللجثة عد  دمراج تعرينأ   وبث.ء   (42 
ينتيح تطبيق املصطلح اغراض مش.رينع املأوام  ة. ،1989 لع.  ، م  نظ.  روم. ااس.سي7امل.مة 

 أأ   علأأ  أسأأ.س تطأأور يف فهأأم معثأأ. و ولأأئ  مأأ.ن  أأ ا املصأأطلح سلتأأ.يل غأأ  معأأر  يف مشأأ.رينع 
مأأر نفسأأه ينثسأأحب أينضأأ.  علأأ  خمتلأأ  املصأأطلح.ت ااخأأرى املسأأتخدمة يف  أأ  ، فأأ ن اا واماملأأ

" ةق.فيأث" " أوةثثيأد" " أوةوميأق" " أوةرقيع" " أوةي.سيس" ح( م  قبي  1، الفقرة 2مشروع امل.مة 
مصأطلح   و غ  أنه ميك  للدول أن تسرتشد سملص.مر املش.ر دليهأ. أعأال  يف فهأم معأ"ةينثيم" أو
 و"سوع اةثن"

 3الفقرة   

 خيأّ  مشأروع املأ.مة  أ ا أبي تعرينأ  ال"ينلأي:  م. عل  2م  مشروع امل.مة  3تثص الفقرة  (43 
و وينشأبه  أ ا احلكأم "يف ق.نون وطر أو يف الق.نون الدويل العريف أو أوسع ينُثص عليه يف صك مويل

 لق.سأأيةلعقوبأأة اا أو مأأ  اتف.قيأأة مث. ضأأة التعأأ ينب وغأأ   مأأ  ضأأروب املع.ملأأة 1مأأ  املأأ.مة  2الفقأأرة 
  نأ   أ   املأ.مة أبي صأك مويلال"ينلي:  م. ، اليت تثص عل 1984 لع.  املهيثة أو الالدنس.نية أو
 10وتتضأ   املأ.مة  و(164 " ميك  أن ينتض   أحك.م.  ذات تطبيأق أ أ أو تشرينع وطر ينتض   أو

 قبوليأةالختصأ.ص واملا" الأوارمة يف دطأ.ر البأ.ب ال أ.ين بشأفن  1998 لعأ.  م  نظأ.  رومأ. ااس.سأي
يس يف  أأ ا لأأ"ينلأأي:  مأأ. أينضأأ. ، وتأأثص علأأ  "لرط عأأد  اإلخأأالشأأ"(، "قوالقأأ.نون الواجأأب التطبيأأ

 ميأأأس أبي شأأأك  مأأأ  ااشأأأك.ل قواعأأأد القأأأ.نون الأأأدويل الق.ئ أأأة أو ينفسأأأر علأأأ  أنأأأه ينقيأأأد مأأأ. البأأأ.ب
 و"يغ    ا الثظ.  ااس.س املتطورة املتعلقة أبغراض أخرى أو

الوارم يف الفقرتني  "ةةرائم ضد اإلنس.نيا"ينكون تعرين   أال ض .ن 3وينُقصد م  الفقرة  (44 
مدع.ة للتشأكيك يف أي تعأ.رين  أوسأع نط.قأ.  قأد توجأد يف القأ.نون  2ااوليني م  مشروع امل.مة 

و ةيف التشأأأرينع.ت الوطثيأأأ أو يف القأأأ.نون الأأأدويل العأأأريف أو سأأأي . يف الصأأأكوك الدوليأأأة وال الأأأدويل،
، مويل ملأأ   قأأ.نوان   نأأه مفهأأو  أوسأأع نط.قأأ.  مأأ  جمأأرم اتفأأ.الأب "ك مويلصأأ"وينتعأأني فهأأم مصأأطلح 

 املثظ أأ.ت الدوليأة، مأأ  قبيأأ  اامأأم املتحأأدةو أو قتصأأر علأأ  الصأأكوك الأيت وضأأعته. الأأدولين لكثأه
 ويلالقأأأ.نون الأأأد يف دطأأأ.رما  تعرينأأأ  اةأأأرائم ضأأأد اإلنسأأأ.نية أوسأأأع نط.قأأأ.  يف جوانأأأب معيثأأأة  ومأأأ.

.نونو وميك  أن تسأ  الأدول هب ا الق ،أينض.  يف   ا املق.   ،ن  ال العريف، ف ن مش.رينع املوام    
أينضأ.  قأوانني وطثيأة تتضأ   تعرينفأ. أوسأع نط.قأ.  للجأرائم ضأد اإلنسأ.نية، رمبأ. حتأت أتثأ  تعرينفأأ.ت 

علأ  الأرغم مأ  أن يف الق.نون الدويل العأريفو وسلتأ.يل،  أو وجد يف صكوك موليةتأوسع نط.ق.  قد 
الوطثيأة حبيأث ميكأ  اسأتخدامه. أس.سأ.  أحد اا دا  امله أة ملشأ.رينع املأوام  أو مواءمأة القأوانني 

 اعت أأأأ.م تعرينأأأأ  أوسأأأأع نط.قأأأأ.  يف ق.نوهنأأأأ. الأأأأوطر يفدذا رغبأأأأت مولأأأأة لتعأأأأ.ون وثيأأأأق بأأأأني الأأأأدول، 
 متثعه. م  ذلكو ال ، ف ن مش.رينع املوام    اإلبق.ء عليه أو

بصأأأيغته الأأأأوارمة يف  "صالختفأأأأ.ء القسأأأري لرشأأأأخ.ا"تعرينأأأ   ينسأأأأ وعلأأأ  سأأأأبي  امل أأأ.ل،  (45 
، ولكثأأه خيتلأأ  عأأ  1998 لعأأ.  مأأ  نظأأ.  رومأأ. ااس.سأأي 7علأأ   أأدي املأأ.مة  2مشأأروع املأأ.مة 

__________ 

01/04-01/06, Decision establishing the principles and procedures to be applied to reparations, 7 

August 2012, Trial Chamber I, International Criminal Court, para. 191و 
 و2، الفقرة 1اتف.قية مث. ضة التع ينب، امل.مة  (164 
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 ،(165 1992 لعأ.  التعرين  الوارم يف دعالن املتعلق حب .ينأة مجيأع ااشأخ.ص مأ  االختفأ.ء القسأري
االتف.قيأأأأة و  (166 1994 لعأأأ.  اامرينكيأأأأة بشأأأفن االختفأأأ.ء القسأأأأري لرشأأأخ.ص داناتف.قيأأأة البلأأأ ويف

وتك أ  تلأك الفأروال يف  و(167 2006 لعأ.  الدولية حل .ينة مجيع ااشأخ.ص مأ  االختفأ.ء القسأري
تتضأ    وال "نثّية حرم.هنم مأ  مح.ينأة القأ.نو ب"تش   عثصر  ال املق.  ااول يف أن الصكوك ااخ ة

ةرميأة ارتك.هبأ. ا اةهأ.ت الأيت حيت أ تشأ  دىل املثظ أ.ت بوصأفه. مأ   " والةفرتة ومثيأة طوينلأل"عب.رة 
 وعثدم. تتصر  مون مش.رمة الدول

ينأرم  "لد  دخالع"ويف ضوء     االختالف.ت، رأت اللجثة أن م  احلك ة دمراج شرط  (46 
تأدخ  يف نطأ.ال  وال تُعت د يف ق.نون وطأر .صرأي عثغ  أن و 2م  مشروع امل.مة  3يف الفقرة 

فيهأأأ. ااحكأأأ.  املتعلقأأأة بتسأأأليم  مبأأأ. ااحكأأأ.  الأأأوارمة فيهأأأ.،تسأأأتفيد مأأأ   لأأأ  مشأأأ.رينع املأأأوام  أأأ  
 وتتفق الدول املعثية عل  ذلك مل م. ،املطلوبني واملس.عدة الق.نونية املتب.ملة

  3 املادة  
 التزامات عامة

 تلت   م  مولة بعد  املش.رمة يف أفع.ل تشك  جرائم ضد اإلنس.نيةو -1 

اإلنسأأ.نية، الأأيت  أأي جأأرائم مبوجأأب تتعهأأد مأأ  مولأأة مبثأأع اةأأرائم ضأأد  -2 
 الو أ  الق.نون الدويل، واملع.قبة عليه.، سواٌء ارُتكبت يف أوق.ت الث اع املسلح

 ال جيأأوو التأأ رع أبي اأأرو  اسأأت ث.ئية م.نأأت، مأأ  قبيأأ  الثأأ اع املسأألح -3 
أي ح.لة م  ح.الت الطوارئ الع.مأة ااخأرى،   أو عد  االستقرار السي.سي الداخلي أو

 للجرائم ضد اإلنس.نيةوم لر 

 الشرح  

أفعأ.ل املشأ.رمة يف ينلأ   الأدول بعأد   عأ.  التأ ا علأ   1يف الفقأرة  3مشأروع املأ.مة  ينأثص (1 
ينلأأأ   الأأأدول مبثأأأع اةأأأرائم ضأأأد  عأأأ.  التأأأ ا علأأأ   2 الفقأأأرة وتأأأثصتشأأأك  جأأأرائم ضأأأد اإلنسأأأ.نيةو 

  ة  اسأأت ث.ئيو جيأأوو التأأ رع أبي اأأر  ال بوضأأوح دىل أنأأه 3اإلنسأأ.نية واملع.قبأأة عليهأأ.و وتشأأ  الفقأأرة 
 لتلينر اةرائم ضد اإلنس.نيةو تم.ن

لتأ   مأ  مولأة ت"االلتأ ا  العأ.  ااول، و أو أن عل   3م  مشروع امل.مة  1الفقرة  وتثص (2 
يف ذلأأأأك  مبأأأأ. و ف.التف.قيأأأأ.ت السأأأأ.بقة،"ةأفعأأأأ.ل تشأأأأك  جأأأأرائم ضأأأأد اإلنسأأأأ.ني املشأأأأ.رمة يفبعأأأأد  
 ملث. ضأأة التعأأ ينب، 1984واتف.قيأأة  عليهأأ. ة اإلسمة اة .عيأأة واملع.قبأأةملثأأع جرميأأ 1948 اتف.قيأأة

عل  أن تلت   الدول بعد  ارتك.ب اافع.ل املطروحأة يف تلأك االتف.قيأ.تو  وصراحةتثص ع.مة  مل
و 3يف مشأروع املأ.مة  ومع ذلأك، ارأتت اللجثأة أن مأ  املستصأوب أن ينكأون  أ ا االلتأ ا  صأرحي.  

__________ 

مأ.نون   18املأؤر   47/133اإلعالن املتعلق حب .ينة مجيع ااشخ.ص م  االختف.ء القسري، قرار اة عية الع.مة  (165 
 و1، امل.مة 1992ااول/مينس ل 

 166) Inter-American Convention on Forced Disappearance of Persons (Belem, 9 June 1994), 
Organization of American States, Treaty Series, No. 60, art. IIو 

 (،2006مأ.نون ااول/مينسأ ل   20االتف.قية الدولية حل .ينة مجيأع ااشأخ.ص مأ  االختفأ.ء القسأري  نيوينأورك،  (167 
 وUnited Nations, Treaty Series, vol. 2716, No. 48088, p. 3 ،2امل.مة 
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جأأأرائم ضأأأد اإلنسأأأ.نية صأأأيغة  " فعأأأ.ل تشأأأكأ"دول دىل عأأأد  املشأأأ.رمة يف والصأأأيغة الأأأيت تأأأدعو الأأأ
الأأأأيت  "لافعأأأأ.ا"بأأأأ  ينرتكبهأأأأ. أشأأأأخ.ص، لكأأأأ   ،ترتكأأأأب جأأأأرائم ال ن الأأأأدول نفسأأأأه.امالئ أأأأة 

ثسب دىل الدولة مبوجب القواعأد املتعلقأة مبسأؤولية الأدول تُ  تلك اةرائم قد تكون أفع.ال   " شكت"
 واملشروعة مولي.  ع  اافع.ل غ  

، عل  الأدول التأ ا  بعأد  عثصرين و أوال   "لعد  املش.رمة يف أفع.ب"وينتض   االلت ا  الع.   (3 
 لسأيطرهت.عأ  طرينأق أشأخ.ص خيضأعون  أو رتك.ب  أ   اافعأ.ل عأ  طرينأق ااجهأ ة الت.بعأة هلأ.ا"

ففأأي  و(168 "الأأدويل حبيأأث ميكأ  أن تُعأأ ى تصأأرف.هتم دىل الدولأة املعثيأأة مبوجأأب القأ.نون الأأُ حك ة
تطبيأأق اتف.قيأأة مثأأع جرميأأة اإلسمة اة .عيأأة واملع.قبأأة عليهأأ.  البوسأأثة واهلرسأأك ضأأد صأأربي.  يةقضأأ

توصأأي  اإلسمة اة .عيأأة أبهنأأ. جرميأأة، ، خلصأأت حمك أأة العأأدل الدوليأأة دىل أن واةبأأ  ااسأأوم(
لدولأأة بعأأد  ارتكأأ.ب جرميأأة سلضأأرورة التأأ ا  ا .نالتأأ ا  الدولأأة مبثأأع اإلسمة اة .عيأأة ينقتضأأيومأأ لك 

 اإلسمة اة .عية:

تكأأأون الأأأدول ااطأأأرا  مل مأأأة مبوجأأأب املأأأ.مة ااوىل مبثأأأع ارتكأأأ.ب م أأأ   أأأ    
تقتضأأأي  ال و أأأ   املأأأ.مة و‘جرميأأأة مبقتضأأأ  القأأأ.نون الأأأدويل‘اافعأأأ.ل الأأأيت تصأأأفه. أبهنأأأ. 

يأةو غأ  بصرينح العب.رة م  الدول أن متتثع  ي نفسه. ع  ارتكأ.ب جرميأة اإلسمة اة .ع
مراعأأ.ة الغأأرض املقصأأوم مأأ  االتف.قيأأة، أن مأأؤمى املأأ.مة ااوىل  أأو  عأن احملك أأة تأأرى، مأأ

أن حيظر عل  الدول نفسه. ارتك.ب جرمية اإلسمة اة .عيأةو وينثبأع  أ ا احلظأر أوال  مأ  
: أي أن الأأدول "رميأة مبقتضأأ  القأ.نون الأأدويلج"أن املأ.مة تصأأث  اإلسمة اة .عيأة أبهنأأ. 
جيأب عليهأأ.، مثطقيأأ. ، أن تلتأ   بعأأد  ارتكأأ.ب   ،ااطأرا ، مبوافقتهأأ. علأ   أأ ا التصأأثي

الفع  املوصو و اثني. ، ينثبع   ا احلظر م  االلت ا  املثصوص عليه صراحة  مبثع ارتكأ.ب 
ينقتضأأأيه  أأأ ا االلتأأأ ا  مأأأ  الأأأدول ااطأأأرا  أن تسأأأتخد   وةأأأ. أفعأأأ.ل اإلسمة اة .عيأأأةو

 يف  أ ا احلكأم، ملثأع مأ  أماليف الظأرو  الأيت تأرم الحقأ.  بتفصأي  الوس.ئ  املت.حأة هلأ.، 
مج.عأأ.ت مأأ  ارتكأأ.ب فعأأ  مأأ  أفعأأ.ل  أو خيضأأعون لسأألطته. املب.شأأرة مأأ  أشأأخ.ص ال

أي فع  م  اافع.ل ااخرى امل مورة يف امل.مة ال .ل ةو ولأ ا سأيكون  أو اإلسمة اة .عية
 ديك.ب جرمية اإلسمة اة .عيأة علأ  أينأم  سب املف.رقة أن تكون الدول مل مة مبثع ارت

، مون أن ينكأون حمظأورا  علأ  نفوذ أ.مامأوا يف مائأرة  مأ. أشخ.ص هل. علأيهم نفأوذ معأني،
عأأأأ  طرينأأأأق  أو الأأأأدول نفسأأأأه. ارتكأأأأ.ب  أأأأ   اافعأأأأ.ل عأأأأ  طرينأأأأق ااجهأأأأ ة الت.بعأأأأة هلأأأأ.

عثية حبيث ميك  أن تُع ى تصرف.هتم دىل الدولة امل لسيطرهت. الأُ حك ةأشخ.ص خيضعون 
ينقتضأأأأأي االلتأأأأأ ا  مبثأأأأأع جرميأأأأأة اإلسمة اة .عيأأأأأة  ،مبوجأأأأأب القأأأأأ.نون الأأأأأدويلو وسختصأأأأأ.ر

 و(169 سلضرورة حظر ارتك.ب أفع.ل اإلسمة اة .عية

ينثحصأأر، يف  ال الأ ي ينتجلأأ  يف املأ.مة ااوىل اةأأو ريوقأررت احملك أة أينضأأ.  أن االلتأ ا   (4 
القأأدرة علأأ  التصأأر   أو هلأأ. التصأأر  جأأ.وحي  أأ. لدولأأة ا"اأأ. ر ، يف اإلقلأأيم، ودمنأأ. ينثطبأأق علأأ  

 و(170 "ةاملعثي .تللوف.ء ساللت ام مالئمعل   و 

__________ 

 ،احلكأم ،لبوسثة واهلرسأك ضأد صأربي. واةبأ  ااسأوم(تطبيق اتف.قية مثع جرمية اإلسمة اة .عية واملع.قبة عليه.  ا (168 
 و166، الفقرة 113، يف الصفحة 43أعال (، الصفحة  13 انظر احل.شية 

 املرجع نفسهو (169 
 و183، الفقرة 120املرجع نفسه، الصفحة  (170 
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وأي دخأأالل ساللتأأ ا  بعأأد  ارتكأأ.ب  أأ   اافعأأ.ل ترتتأأب عليأأه بشأأك  مب.شأأر مسأأؤولية  (5 
بقواعأأد مسأأؤولية الأأدول عأأ  اافعأأ.ل غأأ   الدولأأة دذا مأأ.ن السأألوك املعأأر ينعأأ ى دىل الدولأأة ع أأال  

يف سأأأي.ال الث اعأأأ.ت الأأأيت قأأأد تثشأأأف مبوجأأأب اتف.قيأأأة مثأأأع جرميأأأة اإلسمة بأأأ  دنأأأه، و املشأأأروعة موليأأأ.  
ملتصألة ا"، تش  امل.مة الت.سعة، يف مجلأة أمأور، دىل الث اعأ.ت 1948 لع.  واملع.قبة عليه. اة .عية

الأأأرغم مأأأ  أن اتف.قيأأأة مثأأأع جرميأأأة اإلسمة اة .عيأأأة  و وعلأأأ "ةعأأأ  دسمة مج.عيأأأ مأأأ. مبسأأأؤولية مولأأأة
تشأأدم   .عيأأة،جرميأأة اإلسمة اةلأأ  ترمأأ  م أأ ا  علأأ  حم.م أأة اافأأرام ع 1948 لعأأ.  واملع.قبأة عليهأأ.

مأ  الدولأة،  جث.ئيأ.  حمك ة العدل الدولية علأ  أن اإلخأالل سلتأ ا  مثأع  أ   اةرميأة لأيس انته.مأ.  
وينتسأأق هنأأج احملك أأة مأأع اآلراء  و(171 ترتتأأب عليأأه مسأأؤولية الأأدول بأأ   أأو انتهأأ.ك للقأأ.نون الأأدويل

 سأأؤوليةمب املتعلقأأةوام مشأأ.رينع املأأيف ذلأأك يف شأأرحه.  مبأأ. ،(172 الأأيت سأأبق للجثأأة أن أعربأأت عثهأأ.
 احلأ.الت الأيت ينرتكأب يف"، حيأث ورم فيأه: 2001 لعأ.  الدول عأ  اافعأ.ل غأ  املشأروعة موليأ.  

تكأون الدولأة نفسأه. مسأؤولة عأ  ارتكأ.ب  مأ. ق.نون الدويل م  ا  فيه. موافو الدولة جرائم ضد ال
 و(173 ".املع.قبة عليه أو ع  عد  مثعه. أو     اافع.ل

 املسأأأ.عدة، أو ، علأأأ  الأأأدول الت امأأأ.ت مبوجأأأب القأأأ.نون الأأأدويل بعأأأد  تقأأأدمي العأأأوناثنيأأأ.   (6 
دمرا هأأ. علأأ   أو السأأيطرة عليهأأ. أو دولأأة أخأأرى يف ارتكأأ.ب فعأأ  غأأ  مشأأروع موليأأ.  لالتوجيأأه  أو

 و(174 ذلك
تعهأأد مأأ  مولأأة مبثأأع ت"اثن نصأأه:  عأأ.  علأأ  التأأ ا  3مأأ  مشأأروع املأأ.مة  2وتأأثص الفقأأرة  (7 

اةرائم ضد اإلنس.نية، اليت  ي جرائم مبوجب القأ.نون الأدويل، واملع.قبأة عليهأ.، سأواٌء ارُتكبأت يف 
قيأة مثأع جرميأة اإلسمة اة .عيأة واملع.قبأة عليهأ. قضأية تطبيأق اتف. ويف و"ال أ  أوق.ت الث اع املسلح

مأأرة أخأأرى يف  حمك أأة العأأدل الدوليأأة  خلصأأت،  البوسأأثة واهلرسأأك ضأأد صأأربي. واةبأأ  ااسأأوم(
 معأأأأأأأرض نظر أأأأأأأ. يف املأأأأأأأ.مة ااوىل مأأأأأأأ  اتف.قيأأأأأأأة مثأأأأأأأع جرميأأأأأأأة اإلسمة اة .عيأأأأأأأة واملع.قبأأأأأأأة عليهأأأأأأأ.

 ووو ملثأأأأع مأأأأ  تسأأأأتخد  الوسأأأأ.ئ  املت.حأأأأة هلأأأأ.ن أب"التأأأأ ا   يهأأأأ.ينقأأأأع عل أن الأأأأدول ،1948 لعأأأأ. 
اإلسمة   أأأأ   أفعأأأأ.ل" مج.عأأأأ.ت مأأأأ  ارتكأأأأ.ب أو خيضأأأأعون لسأأأألطته. املب.شأأأأرة مأأأأ  أشأأأأخ.ص ال

بأأأ ل العث.ينأأأة  .ر معيأأأ ا . أأأ   احل.لأأأة، ينتوقأأأع مأأأ  الدولأأأة الطأأأر  بأأأ ل قصأأأ.ر  ويف و(175 اة .عيأأأة
ينرتكبوا شخ.ص ال ين  حُيت   أن لقدرة عل  أن تؤثر فعلي.  يف تصرف.ت ااا"الواجبة( عثدم. متلك 

 ينأأرب  الدولأة الطأر  ساشأأخ.ص مأ. و أ ا ينتوقأ  بأأدور  علأ  " ارتكبو أ. سلفعأأ أو دسمة مج.عيأة

__________ 

مت.مأأأ.  مأأأ  احملك أأأة أن املسأأأؤولية الدوليأأأة "خمتلفأأأة  الحظأأأت حيأأأث  167، الفقأأأرة 114املرجأأأع نفسأأأه، الصأأأفحة  (171 
 حيث طبيعته. ع  املسؤولية اةث.ئية"(و

 حيأأأأأث اسأأأأأتثتجت اللجثأأأأأة  249، الفقأأأأأرة 133اجمللأأأأأد ال أأأأأ.ين  اةأأأأأ ء ال أأأأأ.ين(، الصأأأأأفحة  ،1998 حوليأأأأأة ووو (172 
املسؤولية اةث.ئية للدول يف م.مهت. الت.سأعة املتعلقأة  اتف.قية مثع اإلسمة اة .عية "مل تثص عل  جرمية الدولة أو أن

 مبسؤولية الدول"(و
مأأ   (3 ، الفقأأرة 185اةأأ ء ال أأ.ين( والتصأأوينب، الصأأفحة  ، اجمللأأد ال أأ.ين، 2001حوليأأة ةثأأة القأأ.نون الأأدويل،  (173 

 وم  مش.رينع املوام املتعلقة مبسؤولية الدول ع  اافع.ل غ  املشروعة مولي.   58ح امل.مة شر 
مأأأأ  مشأأأأ.رينع املأأأأوام املتعلقأأأأة مبسأأأأؤولية الأأأأدول عأأأأ  اافعأأأأ.ل غأأأأ   18-16، املأأأأوام 81املرجأأأأع نفسأأأأه، الصأأأأفحة  (174 

 واملشروعة مولي.  
،  انظأر يهأ.  البوسأثة واهلرسأك ضأد صأربي. واةبأ  ااسأوم(تطبيق اتف.قيأة مثأع جرميأة اإلسمة اة .عيأة واملع.قبأة عل (175 

 و166، الفقرة 113، يف الصفحة 43أعال (، الصفحة  13احل.شية 



A/74/10 

65 GE.19-13883 

الوقأأت نفسأأه، اسأأتثتجت  ويف و(176 . أأغ   أو جغرافيأأة وسي.سأأية روابأأ اة .عأأ.ت املعثيأأة مأأ   أو
دذا  دال ا  مبثأع اإلسمة اة .عيأةميك  أن تعتل مسأؤولة عأ  اإلخأالل ساللتأ   ال لدولةا"احملك ة أن 

وقد تث.ولأت االلت امأ.ت اام أر حتدينأدا  املثصأوص عليهأ. يف  و(177 "ارُتكبت اإلسمة اة .عية فعال  
بطأأرال  مضأأ ون  أأ ا االلتأأ ا  العأأ.  ال أأ.ين، بقيأأة 4الت.ليأأة، ابتأأداء  مأأ  مشأأروع املأأ.مة  املأأواممشأأ.رينع 

و وتتثأأأ.ول تلأأأك االلت امأأأ.ت احملأأأدمة اخلطأأأوات الأأأيت ينتعأأأني علأأأ  الأأأدول أن تتخأأأ  . يف دطأأأ.ر شأأأىت
نظ ه. الق.نونية الوطثية، دض.فة دىل تع.وهن. مأع الأدول ااخأرى، ومأع املثظ أ.ت احلكوميأة الدوليأة 

 املثظ .ت ااخرى، حسب االقتض.ءو ومعذات الصلة، 
رم يف املأ.مة ااوىل مأ  اتف.قيأة مثأع جرميأة تأم ل أ.  "دتعهأت"مل أة معأ    أينض.  ك ة احملحللت ( و 8 

مرحلأأة التأأداب  التحفظيأأة، قأأررت احملك أأة أن  ويف و1948 لعأأ.  اإلسمة اة .عيأأة واملع.قبأأة عليهأأ.
يف وسأعه. ملثأع ارتكأ.ب أي  م. ن تب ل م أب"عل  ااطرا   "لت ام.  واضح.  ا" فرض  ا التعهد ين

مرحلأأة موضأأوع الأأدعوى، وصأأفت احملك أأة املعأأ   ويف و(178 " أفعأأ.ل مأأ   أأ ا القبيأأ  يف املسأأتقب
 يف ذلك السي.ال أبنه: "دعهت"الع.مي لكل ة 

وعأأأد، واملوافقأأأة،  أو ، وتقأأأدمي تعهأأأدااللتأأأ ا  أو واالرتبأأأ.طوعأأأد رمسأأأي،  دعطأأأ.ء 
 ااطأأأأرا  الت امأأأأ.ت لتحدينأأأأد املع. أأأأدات يف عأأأأ.مة تسأأأأتخد  مل أأأأة  و أأأأيوقبأأأول التأأأأ ا و 

  وووغأأ  مقيأأد  ف.لتعهأأدو حمأأ  نفعأأي أو وعظأأي طأأ.بع ذات ليسأأت و أأي ووو املتع.قأأدة
الأأيت تشأأ  صأأراحة دىل التشأأرينع.ت  لالحقأأةا لرحكأأ.  مقدمأأة جمأأرم أبنأأه ينفسأأر أال وجيأأب

سأي .  ال واملالحقة القض.ئية والتسليمو وتدعم     اخلصأ.ئص اسأتثت.ج أن املأ.مة ااوىل،
 و(179 "ةيت ترم يف املوام الالحقتعهد . سملثع، تثشق الت ام.ت مثفصلة ع  تلك ال

سلتعهأأأد مبثأأأع اةأأأرائم ضأأأد اإلنسأأأ.نية واملع.قبأأأة عليهأأأ.، علأأأ  الثحأأأو الأأأوارم يف  واملقصأأأوم 
  امللأأ   قأأ.نوان  للأأدول  االلتأأ ا ،  أأو اإلعأأراب عأأ  الثأأوع نفسأأه مأأ  3مأأ  مشأأروع املأأ.مة  2 الفقأأرة
جمأأأرم مقدمأأأة ملشأأأ.رينع املأأأوام نفعأأأي حمأأأ ، ولأأأيس  أو أن  أأأ ا التعهأأأد لأأأيس ذا طأأأ.بع وعظأأأي م أأأ.

 الالحقةو

والحظأأت حمك أأة العأأدل الدوليأأة أينضأأ.  أن واجأأب املع.قبأأة يف سأأي.ال اتف.قيأأة مثأأع جرميأأة  (9 
مأأرتب  بواجأأب املثأأع لكثأأه مت يأأ  عثأأهو ولأأئ  مأأ.ن  1948 لعأأ.  اإلسمة اة .عيأأة واملع.قبأأة عليهأأ.

،  أأأو الأأأثص علأأأ  دنأأأ ال عقأأأوست حأأأد السأأأب  اام أأأر فع.ليأأأة ملثأأأع اافعأأأ.ل اإلجراميأأأة، ع ومأأأ.  أ"
ينرتكبأأأون  أأأ   اافعأأأ.ل، وفأأأرض  أأأ   العقأأأوست بفع.ليأأأة علأأأ  مأأأ  ينرتكبأأأون   ساشأأأخ.ص الأأأ ين

اجأب مثأع اإلسمة اة .عيأة و "فأ ن احملك أة خلصأت دىل أن  ،(180 ".اافع.ل اليت يُنسع  دىل مثعه
__________ 

 و430، الفقرة 221املرجع نفسه، الصفحة  (176 
اجمللأأد ال أأ.ين  اةأأ ء ال أأ.ين( والتصأأوينب،  ،2001حوليأأة ووو انظأأر  و431، الفقأأرة 221املرجأأع نفسأأه، الصأأفحة  (177 

مشأأ.رينع املأأوام املتعلقأأة مبسأأؤولية الأأدول عأأ  اافعأأ.ل غأأ  املشأأأروعة مأأ   14مأأ  املأأ.مة  3الفقأأرة ، 31حة الصأأف
 مولي. : "ينقع خرال اللت ا  مويل ينتطلب م  الدولة أن متثع حداث  معيث.  عثد وقوع   ا احلدث"(و

 178) Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 

Provisional Measures, Order of 8 April 1993, I.C.J. Reports 1993, p. 3, at p. 22, para. 45و 

 ، احلكأمتطبيق اتف.قية مثع جرميأة اإلسمة اة .عيأة واملع.قبأة عليهأ.  البوسأثة واهلرسأك ضأد صأربي. واةبأ  ااسأوم( (179 
 162، الفقرة 111، يف الصفحة 43أعال (، الصفحة  13 انظر احل.شية 

 و426، الفقرة 219املرجع نفسه، الصفحة  (180 
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كتسأي االلتأ ا  ين" بأ  و(181 "نووو مه. الت امأ.ن مت أ.ين ان لكثه أ. مرتابطأ. وواجب مع.قبة مرتكبيه.
ينأدخ   أ ا االلتأ ا   وال الواقع عل  م  مولة متع.قدة مبثع اإلسمة اة .عية صبغة معي.رينأة ومل مأةو

 و(182 "بميك  اعتب.ر  جمرم عثصر م  عث.صر   ا الواج ال م .  ض   واجب دن ال العق.ب،

ثأأأع اةأأأرائم ضأأأد اإلنسأأأ.نية ووو  واملع.قبأأأة مب"ويف سأأأي.ال الأأأثص علأأأ   أأأ ا االلتأأأ ا  العأأأ.   (10 
ي جأرائم مبوجأب القأ.نون الأدويل،  أ"أبن  أ   اةأرائم  3م  مشأروع املأ.مة  2، تقر الفقرة ".عليه

مأ   1    الصأيغة يف الفقأرة  ولئ  أمرجت و"ال أ   ووو  سواٌء ارُتكبت يف أوق.ت الث اع املسلح
 "مرائجأأأ"الأأأيت ينثصأأأب الرتميأأأ  فيهأأأ. علأأأ  مثأأأع ومع.قبأأأة  2، ف هنأأأ. اسأأأتخدمت يف الفقأأأرة 3.مة املأأأ

 م  الرتمي  عل  أفع.ل ترتكبه. الدولو ينرتكبه. اافرام، بدال  

، أمرج نظأأ.  "رائم مبوجأأب القأأ.نون الأأدويلجأأ" بكأأون اةأأرائم ضأأد اإلنسأأ.نية ينتعلأأق في أأ.و  (11 
ض   اختص.ص احملك ةو فقد ذمرت احملك أة، عثصرا   "ة.نيةرائم ضد اإلنسا"نورملغ ااس.سي 

افأأأأرام ميكأأأأ  أن ينعأأأأ.قبوا علأأأأ  انته.مأأأأ.ت القأأأأ.نون الأأأأدويلو فأأأأ.ةرائم املخلأأأأة ا"أمأأأأور، أن  ةيف مجلأأأ
 ميكأأأأ  دنفأأأأ.ذ أحكأأأأ.  القأأأأ.نون الأأأأأدويل وال ميأأأأ.انت جمأأأأرمة، ال ،بشأأأأرسلقأأأأ.نون الأأأأدويل ينرتكبهأأأأ. 

وأُمرجأت أينضأ.  اةأرائم ضأد اإلنسأ.نية ضأ    و(183 "مك اةرائمبع.قبة اافرام ال ين  ينرتكبون تل دال
 و(184 ("وك ة طوميحم"احملك ة العسكرينة الدولية للشرال ااقص   في . ينلي  .صاختص

مببأأ.مئ القأأ.نون الأأدويل املعأأرت  هبأأ. يف  1946 عأأ.  وأح.طأأت اة عيأأة الع.مأأة عل أأ.  يف (12 
وأوعأأ ت اة عيأأأة الع.مأأأة أينضأأأ.  دىل اللجثأأأة أبن  و(185 نظأأ.  نأأأورملغ ااس.سأأأي وأعأأأ.مت أتميأأأد .

وأصأدرت اللجثأة،  و(186 مبأ.مئ نظأ.  نأورملغ ااس.سأي وأن تعأّد مشأروع مدونأة جأرائم "غصو ت"
حكم  ويف ثظ.  ااس.سي حملك ة نورملغالق.نون الدويل املعرت  هب. يف ال ئ، مب.م1950 ع.  يف

ع.قأأأب عليهأأأ. بوصأأأفه. جأأأرائم مبوجأأأب القأأأ.نون ين"احملك أأأة، الأأأيت بيثأأأت أن اةأأأرائم ضأأأد اإلنسأأأ.نية 
مشأأروع مدونأأة اةأأرائم املخلّأأة  1954 عأأ.  وعأأالوة  علأأ  ذلأأك، أبأأ ت اللجثأأة يف و(187 "الأأدويل

مثأه جم وعأأة مأ  اافعأ.ل غأأ   2مة مأأ  املأ. 11أُمرجأت يف الفقأرة  لأأ يبسألم اإلنسأ.نية وأمثهأ.، ا
ينفهم اليأو  أبنأه جأرائم ضأد اإلنسأ.نيةو وينأثص مشأروع املدونأة  م. اإلنس.نية سعتب.ر . جرائم، و ي

__________ 

 و425املرجع نفسه، الفقرة  (181 
 و427الفقرة ، 220املرجع نفسه، الصفحة  (182 
 و466أعال (، الصفحة  92 انظر احل.شية  1946أينلول/سبت ل  30حكم  (183 
 184) Charter of the International Military Tribunal for the Far East, art. 5 (c) (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. 5 (c)  تأدن أي شأخص هبأ    مل غ  أن تلك احملك أة في . ينلي "نظ.  طوميو ااس.سي"(و
 اةرميةو

( 1- م95، قأأرار اة عيأأة الع.مأأة أتميأأد مبأأ.مئ القأأ.نون الأأدويل املعأأرت  هبأأ. يف الثظأأ.  ااس.سأأي حملك أأة نأأورملغ (185 
 و1946م.نون ااول/مينس ل   11املؤر  

، قأأأأأأأرار اة عيأأأأأأأة حكأأأأأأأم احملك أأأأأأأة صأأأأأأأي.غة املبأأأأأأأ.مئ املعأأأأأأأرت  هبأأأأأأأ. يف الثظأأأأأأأ.  ااس.سأأأأأأأي حملك أأأأأأأة نأأأأأأأورملغ ويف (186 
 و1947تشرين  ال .ين/نوف ل  21( املؤر  2- م177 الع.مة

 187) Yearbook ... 1950, vol. II, document A/1316, Part III, p. 376, principle VI of the Nürnberg 

Principlesو 
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ُحدمت يف     املدونة،  ي  م .  ةرائم املخلة بسلم اإلنس.نية وأمثه.،ا"مثه عل  أن  1يف امل.مة 
 و(188 ".الدويل وينع.قب اافرام املسؤولون عثه لق.نونجرائم مبقتض  ا

يندل عل  أهن. جأرائم  "رائم مبوجب الق.نون الدويلج"ووص  اةرائم ضد اإلنس.نية أبهن.  (13 
الو وقأأد عأأّر  نظأأ.  نأأورملغ ااس.سأأي اةأأرائم ضأأد  أ  ق.ئ أأة سأأواء جأأّر  القأأ.نون الأأوطر ارتك.هبأأ.

 كبأأتم.نأأت خم.لفأأة للقأ.نون الأأداخلي للبلأأد الأأ ي ارت  واءسأأ"اإلنسأ.نية أبهنأأ. ارتكأأ.ب أفعأأ.ل معيثأة 
، وضأع مشأروع مدونأة اةأرائم 1996 عأ.   ج((و وأم لأت اللجثأة، يف6 املأ.مة  " تك مل أو فيه

رائم جأ"املخلة بسلم اإلنس.نية وأمثه.، ال ي ينثص، يف مجلة أمور، عل  أن اةأرائم ضأد اإلنسأ.نية 
  أأأ ا الثحأأأو، سأأأواء ع.قأأأب عليهأأأ. القأأأ.نون الأأأوطرمبوجأأأب القأأأ.نون الأأأدويل وينع.قأأأب عليهأأأ. علأأأ  

وخطأورة  أ   اةأأرائم أمأر واضأأح  وقأد أشأ.رت اللجثأأة مأ  قبأأ  دىل أن حظأر اةأأرائم  و(189 "ال أ 
سعتبأ.ر  ق.عأدة  مأرة مأ   "حملقبولة واملعرت  به عل   و واضأا"ضد اإلنس.نية ق.عدة م  القواعد 

 و(190 قواعد الق.نون الدويل

أينضأأ.  اةأأرائم ضأأد اإلنسأأ.نية أبهنأأ. جأأرائم مبوجأأب  3مأأ  مشأأروع املأأ.مة  2 وحتأأدم الفقأأرة (14 
و وينثبغأأأي أن تُفهأأأم اإلشأأأ.رة دىل "ال أ  واء ارتكبأأأت يف أوقأأأ.ت الثأأأ اع املسأأألحسأأأ"القأأأ.نون الأأأدويل 

وربأأ   و(191 أبهنأ. شأ.ملة للث اعأ.ت املسألحة الدوليأأة وغأ  الدوليأة علأ  حأد سأواء "حلثأ اع املسألا"
 ،(192 نظأأ.  نأأورملغ ااس.سأأي للجأأرائم ضأأد اإلنسأأ.نية، سلصأأيغة املعدلأأة بلوتومأأول بأأرلني تعرينأأ 

تثأدرج يف اختصأ.ص  ال عسأكرينة الدوليأة بوجأوم نأ اع مسألح مويل  ف.افعأ.للاختصأ.ص احملك أة ا
" ةي جرميأأأة تقأأأع ضأأأ   اختصأأأ.ص احملك أأأة العسأأأكرينة الدوليأأأأ"رُتكبأأأت لتثفيأأأ  دذا ا دال احملك أأأة

علأ  ذلأك، دذا مأ.ن  جرميأة حأربو وبثأ.ء   أو في أ. ينتصأ  بتلأك اةرميأة، أي جرميأة خملأة سلسألم أو
ينستبعد االختص.ص عل  اافع.ل اليت ارتكبت قب  الث اع املسلح، ف ن  ال نظ.  نورملغ ااس.سي

__________ 

 188) Yearbook ... 1954, vol.II, p. 150, art. 1 of the draft Code of Offences against the Peace and Security 

of Mankindو 
مأأ  مشأأروع مدونأأة اةأأرائم  1املأأ.مة  ،50، الفقأأرة 37الصأأفحة ، اجمللأأد ال أأ.ين  اةأأ ء ال أأ.ين(، 1996حوليأأة ووو  (189 

مأأس فئأأ.ت مأأ  اةأأرائم،   1996 و وقأأد تضأأّ   مشأأروع املدونأأة الأأ ي أُعأأد عأأ. املخلأأة بسأألم اإلنسأأ.نية وأمثهأأ.
 م.نت دحدا . فئة اةرائم ضد اإلنس.نيةو

 .واملص.حب هلأعال  والثص  21انظر احل.شية  (190 
 ICRC, Commentary on the First Geneva Convention: Convention (I) for the Amelioration of: انظر (191 

the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, 2nd ed., 2016, para. 218 
شأأأرح اتف.قيأأأة جثيأأأ  للصأأأليب اامحأأأر،  ة"اللجثأأأة الدوليأأأ في أأأ. ينلأأأياملشأأأرتمة  2املأأأ.مة  مأأأ  شأأأرح ، 218الفقأأأرة 
 بأأأني ااطأأأرا  تثشأأأفالأأأيت  الث اعأأأ.ت(  أأأي 1 2 املأأأ.مة سملعأأأ  الأأأوارم يف(  "الث اعأأأ.ت املسأأألحة "2016ااوىل، 
دىل القأأوة املسأأألحة ضأأأد مولأأأة علأأأ  اللجأأأوء أم أأر  مولأأأة أو تُأْقأأأد عثأأأدم.  وحتأأدثاملتع.قأأأدة  أي الأأأدول(  السأأ.مية

 3املأ.مة  مأ  شأرح  387املرجأع نفسأه، الفقأرة و "و(  شأدهت. املواجهأة أوتلأك أخرى، بصر  الثظر ع  أسأب.ب 
تلأك املواجهأة  أي ‘ س له طأ.بع مويللي.  مسلح .  ن اع‘تتج.وو احلد ال ي جيعله.  اليتح.لة العث  دن  " املشرتمة

 والوق.ئع"(توافر     احل.لة ينرتك  عل  و وتقدينر الشدةمرجة معيثة م   ينبلغبعث   مثظ ة أطرا بني 
 192) Protocol Rectifying Discrepancy in Text of Charter (Berlin, 6 October 1945), in Trial of the Major 

War Criminals Before the International Military Tribunal (Nuremberg 14 November 1945-1 

October 1946), vol. 1 (1947), pp. 17-18   في أ. ينلأي "بروتومأول بأرلني"(و وقأد اسأتع.ض بروتومأول بأرلني عأ 
ينوّحأأأد الثّصأأأني اإلنكليأأأ ي والفرنسأأأي مأأأع الأأأثص الف.صأأألة املثقوطأأأة بعأأأد عبأأأ.رة "خأأأالل احلأأأرب" بف.صأأألة، لكأأأي 

و ومأأأ.ن مأأأ   اثر ذلأأأك  أأأو وصأأأ  اةأأأ ء ااول مأأأ  احلكأأأم   ئأأأه ااخأأأ  17الروسأأأيو املرجأأأع نفسأأأه، الصأأأفحة 
 أبي جرمية تدخ  يف اختص.ص احملك ة"(، وم  مث وصله بوجوم ن اع مسلح مويلو ينتص  في . "
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تقع ع.مة ضأ   االختصأ.ص الأوطر للدولأة تسأتثد دىل صألة اةرميأة سلثأ اع مسوغ.ت تث.ول أمور 
و وتشأأ   أأ   الصأألة بأأدور . دىل وجأأوم جأأرائم شأأثيعة حتأأدث علأأ  نطأأ.ال واسأأع، ورمبأأ.  دولبأأني الأأ

وقد أمانت احملك ة العسكرينة الدولية، املكلفة مبح.م ة مب.ر الق.مة  و(193 مج ء م  من  سلومي
 أرائم ضأد اإلنسأ.نية ارتكبأت  ينتعلأق في .الراينخ ال .لث، عدة مته ني  السي.سيني والعسكرينني يف

ضأ   اختصأ.ص احملك أة العسأكرينة  تثدرجرغم أن صلة تلك اةرائم  رائم أخرى  رب،خالل احل
 و(194 الدولية م.نت وا ية يف بع  احل.الت

 لغمم أأأأأ. أن مبأأأأأ.مئ القأأأأأ.نون الأأأأأدويل املعأأأأأرت  هبأأأأأ. يف الثظأأأأأ.  ااس.سأأأأأي حملك أأأأأة نأأأأأور  (15 
، عّرفأأت أينضأأ.  اةأأرائم ضأأد اإلنسأأ.نية يف 1950 عأأ.  حكأأم احملك أأة، الأأيت أعأأدهت. اللجثأأة يف ويف

وأمأأدت اللجثأأة يف شأأرحه.  و(195 املبأأدأ س.مسأأ.   ج( علأأ   أأو ينسأأتل   وجأأوم صأألة بثأأ اع مسأألح
ل   أن تكون اةرميأة قأد ارُتكبأت يف وقأت احلأرب، ولكثهأ. ذمأرت مأع ذلأك أن ين ال   ا املبدأ أنه

الوقأت  ويف و(196 اةرائم اليت تُرتكأب قبأ  احلأروب جيأب أن تكأون ذات صألة  رميأة ضأد السأال 
افعأأ.ل ميكأأ  أن تكأأون جأأرائم ضأأد اإلنسأأ.نية حأأىت لأأو ارتكبهأأ. اةأأ.ين ا"نفسأأه، ق.لأأت اللجثأأة دن 

ت اتف.قيأأأأة عأأأأد  تقأأأأ.م  جأأأأرائم احلأأأأرب واةأأأأرائم ضأأأأد اإلنسأأأأ.نية وأشأأأأ.ر  و(197 " ضأأأأد سأأأأك.ن بلأأأأد
يف  أو ةرائم ضد اإلنسأ.نية، سأواء يف ومأ  احلأربا"، يف امل.مة ااوىل  ب( مثه. دىل 1968 لع. 

 8لغ العسأكرينة الدوليأة الصأ.مر يف موم  السألم، والأوارم تعرينفهأ. يف الثظأ.  ااس.سأي حملك أة نأور 
( 1- م3ميأأأأأد . يف قأأأأأراري اة عيأأأأأة الع.مأأأأأة لرمأأأأأم املتحأأأأأدة ، والأأأأأوارم أت1945 ب/أغسأأأأأطس 

 و(198 "6194م.نون ااول/مينس ل   11( املؤر  1- م95و 1946شب.ط/فلاينر  13 املؤر 
و "ةرائم ضأأد اإلنسأأ.نيجأأ"و أ  اختصأأ.ص احملك أأة اةث.ئيأأة الدوليأأة ليوغوسأالفي. السأأ.بقة  (16 

مق.ضأأ.ة ااشأأخ.ص املسأأؤولني عأأ  جم وعأأة مأأ  نظ.مهأأ. ااس.سأأي متأأثح احملك أأة سأألطة  5ف.ملأأ.مة 
دذا ارتكبأت أثثأ.ء نأ اع مسألح، سأواء أمأ.ن " االغتص.ب( أو التع ينب أو م  اافع.ل  م   القت 

__________ 

 United Nations War Crimes Commission, History of the United Nations War Crimes :انظأر (193 

Commission and the Development of the Laws of War (His Majesty's Stationery Office, 1948), p. 

لك أأرة عأأدم .،   أأ ت ضأأ   البشأأرينة، دمأأ. حلج هأأ. ووحشأأيته.، أو  "اةأأرائم الأأيت  أأدمت اجملت أأع الأأدويل أو 179
 طُبّأأق يف أومأأ.ن وأمأأ.م  خمتلفأأة،  أأي وحأأد . الأأيت بأأررت تأأدخ  مول أخأأرى غأأ  الأأدول الأأيت ان منطأأ.  ةأأ.ثال   أو

 اليت أصبح رع.اي . ضح.اي هل."(و ارتكبت تلك اةرائم عل  أراضيه.، أو
أعأأأأال (،  25 احل.شأأأية  2000مأأأأ.نون ال .ين/ينثأأأ.ينر   14، احلكأأأم، قضأأأية موبرشأأأكيانظأأأر، علأأأ  سأأأبي  امل أأأأ.ل،  (194 

 حيأث ينشأ.ر دىل الصألة الوا يأة بأني اةأرائم ضأد اإلنسأ.نية الأيت ارتكبهأ. سلأدور فأون شأ ا  واةأرائم  576 الفقرة
 ااخرى الداخلة يف اختص.ص احملك ة العسكرينة الدولية(و

 195) Yearbook ... 1950, vol. II, document A/1316, Part III, p. 377, principle VI (c) of the Nürnberg 
Principlesو 

 و123املرجع نفسه، الفقرة  (196 
 و124املرجع نفسه، الفقرة  (197 
(، 1968 تشأأرين  ال أأ.ين/نوف ل 26اتف.قيأأة عأأد  تقأأ.م  جأأرائم احلأأرب واةأأرائم املرتكبأأة ضأأد اإلنسأأ.نية  نيوينأأورك،  (198 

United Nations, Treaty Series, vol. 754, No. 10823, p. 73بلأأغ عأأدم 2019 متوو/ينوليأأه و ويف ،
 the: ة ذات طبيعأأأة ة.ثلأأأة، انظأأأرمولأأأةو ولالطأأأالع علأأأ  اتف.قيأأأة دقلي يأأأ 55ااطأأأرا  يف  أأأ   االتف.قيأأأة  الأأأدول

European Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitation to Crimes against 

Humanity and War Crimes (Strasbourg, 25 January 1974), Council of Europe, Treaty Series, No. 82 و
 يف     االتف.قية مث.ين مولو ، بلغ عدم الدول ااطرا 2019 متوو/ينوليه ويف
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و كأ ا، تُبقأي الصأيغة املسأتخدمة  و(199 "ماخلي. ، واستهدفت أي سأك.ن مأدنيني أو ط.بعه مولي.  
علأأ  صأألة سلثأأ اع املسأألح، ولكأأ  مأأ  اافضأأ  فه هأأ. يف سأأي.قه.و وقأأد ُوضأأع الثظأأ.   5يف املأأ.مة 

حيأأث مأأ.ن مأأ  املفهأأو  أن ينوغوسأأالفي. السأأ.بقة ينأأدور فيهأأ.  1993 عأأ.  ااس.سأأي لل حك أأة يف
( أس.سأ.  تبدينأد "حلث اع املسلا"  5قصد م  الصيغة الوارمة يف امل.مة ن اع مسلحو و ك ا، ينُ  أصال  

و ولأأأأ لك، ومرءا  "ثأأأأ اع مسأأأألح مويلب"فكأأأأرة أن اةأأأأرائم ضأأأأد اإلنسأأأأ.نية جيأأأأب أن تكأأأأون مرتبطأأأأة 
الحت .ل تفس      الصيغة أبهن. تش  دىل أن الق.نون الدويل العريف ينسأتوجب وجأوم صألة بثأ اع 

 ي أسأأ.س مثطقأأيأ"د ينوجأأ ال مسأألح، أوضأأحت مائأأرة االسأأتئث.  سحملك أأة يف وقأأت الحأأق أنأأه
يف ة.رسأأ.ت الأأدول مثأأ   ". التخلأأي عثهأأمت"لإلبقأأ.ء علأأ  الصأألة سلثأأ اع املسأألح، انأأه  "قأأ.نوين أو

قوط شأأرط الصأألة تأأدل عليأأه سأأ"والحظأأت مائأأرة االسأأتئث.  أينضأأ.  أن  و(200 لغمحم.م أأ.ت نأأور 
ملت.مه. أنواع.  معيثة االتف.قيت.ن الدوليت.ن بشفن اإلسمة اة .عية والفص  العثصري، اللت.ن حتظران  

وأمأأأأدت مائأأأأرة  و(201 "حمأأأ  اةأأأأرائم ضأأأأد اإلنسأأأأ.نية بغأأأأ  الثظأأأأر عأأأأ  أي عالقأأأأة سلثأأأأ اع املسأأأأل
االستئث.  فعال  يف وقت الحق أن وروم م       الصلة يف الثظأ.  ااس.سأي لل حك أة ينهأد  

 و(202 العريفينشك  تدوينث.  للق.نون الدويل  وال ببس.طة دىل حصر اختص.صه. املوضوعي،
، أنشأأأأف جملأأأأس اامأأأأ  احملك أأأأة اةث.ئيأأأأة الدوليأأأأة لروانأأأأدا وأسأأأأثد دليهأأأأ. 1994 عأأأأ.  ويف (17 

مأ  الثظأ.  ااس.سأي لتلأك احملك أة  3و ورغأم أن املأ.مة "ةةرائم ضأد اإلنسأ.نيا"بشفن اختص.ص.  
ليأأأة احتفظأأأت بأأأثفس اجمل وعأأأة مأأأ  اافعأأأ.ل الأأأوارمة يف الثظأأأ.  ااس.سأأأي لل حك أأأة اةث.ئيأأأة الدو 

 وسمل أ ، و(203 تتض   صيغة الفقأرة االسأتهاللية دشأ.رة دىل الثأ اع املسألح مل ليوغوسالفي. الس.بقة،
 علأأأأ  أي دشأأأأ.رة دىل الثأأأأ اع املسأأأألح، 1998 لعأأأأ.  مأأأأ  نظأأأأ.  رومأأأأ. ااس.سأأأأي 7تأأأأثص املأأأأ.مة  مل
 و(204 مبح.مم جث.ئية أخرى ينتعلق في .أُمرجت     اإلش.رة  وال
تع.رين  ااوىل للجرائم ضد اإلنس.نية تقتضي أن تُرتكب اافعأ.ل بيث . م.نت ال ك ا، و  (18 

املعثية يف سي.ال ن اع مسلح، اختفت تلك الصلة سلث اع املسلح م  اانظ أة ااس.سأية لل حأ.مم 
__________ 

 و5الثظ.  ااس.سي لل حك ة اةث.ئية الدولية ليوغوسالفي. الس.بقة، امل.مة  (199 
 200) Prosecutor v. Duško Tadić a/k/a "Dule", Case No. IT-94-1-AR72, Decision on the defence motion 

for interlocutory appeal on jurisdiction, 2 October 1995, Appeals Chamber, International Criminal 

Tribunal for the Former Yugoslavia, Judicial Reports 1994-1995, vol. I, para 140و 
 املرجع نفسهو (201 
 ,Tadić  33أعأال (، الفقأرة  81 احل.شأية  Kordić, Judgment, 26 February 2001انظر، علأ  سأبي  امل أ.ل،  (202 

Judgment, 15 July 1999  و  دن "شأأرط الثأأ اع املسأألح قأأد مت اسأأتيف.ؤ  251الفقأأرة أعأأال (،  152 احل.شأأية
ينشأرتطه القأ.نون  ينسأتوجبه الثظأ.  ااس.سأي، فهأو ينشأرتط بأ لك أم أر ةأ. ن اع مسلح  و  ا مأ  مأ. وجومبدلي  

 الدويل العريف"(و
 .Semanza v. Prosecutor, Case No :انظأأر و3 حك أأة اةث.ئيأأة الدوليأة لروانأأدا، املأأ.مة الثظأ.  ااس.سأأي لل (203 

ICTR-97-20-A, Judgment, 20 May 2005, Appeals Chamber, International Criminal Tribunal for 

Rwanda, para. 269  مأأأأ   الثظأأأأ.  ااس.سأأأأي لل حك أأأة اةث.ئيأأأأة الدوليأأأأة ليوغوسأأأأالفي.  5 "خبأأأأال  املأأأ.مة
م   الثظ.  ااس.سي لل حك ة اةث.ئية الدولية لرواندا  ارتكأ.ب اةأرائم يف سأي.ال  3تشرتط امل.مة  الس.بقة ، ال

 ن اع مسلحو و  ا متيي  مهم"(و
 Case No. 002/19-09-2007-ECCC/SC, Appeal Judgment, 23 Novemberانظأر، علأ  سأأبي  امل أ.ل،  (204 

2016, Supreme Court Chamber, Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, para. 721 
ينتطلأب وجأوم  مل 1975  حيث اسُتثتج أن تعرين  اةرائم ضد اإلنس.نية مبوجب الق.نون الدويل العريف حىت ع. 

 صلة بث اع مسلح(و
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و وعوضأ.  1998 لعأ.  فيهأ. نظأ.  رومأ. ااس.سأي مبأ. واهليئ.ت القض.ئية اةث.ئيأة الدوليأة املع.صأرة،
مأأ  مشأأروع  1للفقأأرة  "ةالسأأتهالليا"تتث.ولأأه املث.قشأأة بشأأفن املقتضأأي.ت  مأأ. عأأ  ذلأأك، علأأ   أأو

  أ((، جيأأأب أن تُرتكأأأب اةرميأأأة يف دطأأأ.ر  جأأأو  واسأأأع الثطأأأ.ال2 سالقأأأرتان مأأأع الفقأأأرة  2املأأأ.مة 
مثظ أأة تقضأأي  أو مثهجأأي موجأأه ضأأد أي جم وعأأة مأأ  السأأك.ن املأأدنيني ع أأال  بسي.سأأة مولأأة أو

  ا  هل   السي.سةوتع ين أو سرتك.ب   ا اهلجو 
وت بأأت  أأ   امل .رسأأ.ت التع. دينأأة والسأأوابق القضأأ.ئية واسأأتقرار قبأأول الأأدول أن اةأأرائم  (19 

 ضد اإلنس.نية  ي جرائم مبقتض  الق.نون الدويل ينثبغي مثعه. واملع.قبة عليه. سواء م.نأت مرتكبأة
 .نون الوطرومبوجب الق ال أ  يف وقت الث اع.ت املسلحة، وسواء م.نت جمرَّمة ال أ 
جيوو الت رع أبي ارو  است ث.ئية م ألر  ال دىل أنه 3م  مشروع امل.مة  3وتش  الفقرة  (20 

مأأ  اتف.قيأأة مث. ضأأة  2مأأ  املأأ.مة  2للجأأرائم ضأأد اإلنسأأ.نيةو و أأ ا الأأثص مسأأتوح  مأأ  الفقأأرة 
 املهيثأأأأأأأأأأة أو الالدنسأأأأأأأأأأ.نية أو العقوبأأأأأأأأأأة الق.سأأأأأأأأأأية أو التعأأأأأأأأأأ ينب وغأأأأأأأأأأ   مأأأأأأأأأأ  ضأأأأأأأأأأروب املع.ملأأأأأأأأأأة

.لأة ح"لكثه نُأّقح ليث.سب سي.ال اةرائم ضد اإلنسأ.نيةو واسأُتعي  عأ  عبأ.رة  ،(205 1984 لع. 
و 3مأأ  مشأأروع املأأ.مة  2م ل أأ. جأأرى يف الفقأأرة  "حلثأأ اع املسأألا"بعبأأ.رة  "بهتدينأأد سحلأأر  أو حأأرب

ينأرام مثهأ. أن  ال للتشديند عل  أن اام لة املقدمة "   قبيم"وفضال  ع  ذلك، اسُتخدمت عب.رة 
 كون ش.ملةوت
 وقد توجد صيغة ة.ثلة يف مع. دات أخرى تتث.ول اةأرائم اخلطأ ة علأ  املسأتوى العأ.ملي (21 
م  االتف.قيأة الدوليأة حل .ينأة مجيأع  1م  امل.مة  2اإلقلي يو فعل  سبي  امل .ل، تتض   الفقرة  أو

م  اتف.قية  5شفهن. شفن امل.مة  ،(206 صيغة ة.ثلة 2006 لع.  ااشخ.ص م  االختف.ء القسري
 و(207 1985 لع.  البلدان اامرينكية ملثع التع ينب واملع.قبة عليه

في أ. خيأص اةأرائم ضأد اإلنسأ.نية  3م  املأ.مة  3الوارمة يف الفقرة ودحدى م ااي الصيغة  (22 
مأأ  غأأ   أو  أأي أهنأأ. ُمتبأأت أبسأألوب ميكأأ  أن ينثطبأأق علأأ  سأألوك ااطأأرا  الف.علأأة مأأ  الأأدول

الوقت نفسه، تتث.ول الفقرة  أ   املسأفلة فقأ  يف سأي.ال الت امأ.ت الأدول علأ  الثحأو  ويف الدولو
ولأأأأيس، علأأأأ  سأأأأبي  امل أأأأ.ل، يف سأأأأي.ال الأأأأدفوع الأأأأيت ميكأأأأ   2و 1املثصأأأأوص عليأأأأه يف الفقأأأأرتني 

 اسب.ب أخرى م  أج  نفي املسؤولية اةث.ئيةو أو لشخص االحتج.ج هب. يف معوى جث.ئية

__________ 

 "ال جيأأوو التأأ رع أبينأأة اأأرو  اسأأت ث.ئية أاي  م.نأأت، سأأواء أم.نأأت  2، الفقأأرة 2مث. ضأأة التعأأ ينب، املأأ.مة اتف.قيأأة  (205 
أينأة ح.لأة مأ  حأ.الت الطأوارئ  عد  اسأتقرار سي.سأي ماخلأي أو هتديندا  سحلرب أو     الظرو  ح.لة حرب أو

 الع.مة ااخرى م لر للتع ينب"(و
 "ال جيوو التأ رع أبي اأر   2، الفقرة 1شخ.ص م  االختف.ء القسري، امل.مة االتف.قية الدولية حل .ينة مجيع اا (206 

سنعأأأأدا  االسأأأأتقرار السي.سأأأأي  التهدينأأأأد سنأأأأدالع حأأأأرب، أو اسأأأأت ث.ئي مأأأأ.ن، سأأأأواء تعلأأأأق اامأأأأر حب.لأأأأة حأأأأرب أو
 أبينة ح.لة است ث.ء أخرى، لتلينر االختف.ء القسري"(و الداخلي، أو

 207) Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture (Cartagena, 9 December 1985), 
Organization of American States, Treaty Series, No. 67،  ال جيأوو التأ رع بوجأوم اأرو  م أ   5املأ.مة" 

الصأأأأراع.ت الداخليأأأأة،  االضأأأأطراست أو الطأأأأوارئ، أو ح.لأأأأة احلصأأأأ.ر أو التهدينأأأأد سحلأأأأرب، أو ح.لأأأأة احلأأأأرب، أو
غأأأأ  ذلأأأأك مأأأأ  حأأأأ.الت  عأأأأد  االسأأأأتقرار السي.سأأأأي الأأأأداخلي، أو ق الع أأأأ  سلضأأأأ .انت الدسأأأأتورينة، أوتعليأأأ أو

 التسليم به م لر ةرمية التع ينب"(و الكوارث الع.مة أو الطوارئ أو
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  4املادة   
 اللتزام ابملنعا
وسأأ.ئ  لتتعهأأد مأأ  مولأأة مبثأأع اةأأرائم ضأأد اإلنسأأ.نية، وفقأأ.  للقأأ.نون الأأدويل، س 

 :الت.لية
أي تأأأأداب   أو الفع.لأأأأةالقضأأأأ.ئية  أو اإلمارينأأأأة أو اإلجأأأراءات التشأأأأرينعية  أ( 

 أخرى ملثع اةرائم ضد اإلنس.نية يف أي دقليم خ.ضع لوالينته. القض.ئية  ومث.سبة 
مأأأأأع الأأأأأدول ااخأأأأأرى واملثظ أأأأأ.ت احلكوميأأأأأة الدوليأأأأأة املعثيأأأأأة التعأأأأأ.ون   ب( 

 وحسب االقتض.ء، مع أي مثظ .ت أخرىو

 الشرح  
االلت ا  مبثع اةرائم ضد اإلنس.نية املثصوص عليأه بعبأ.رات ع.مأة  4ينوضح مشروع امل.مة  (1 

 الوج. أأأةو ولأأأدى الثظأأأر يف  أأأ ا االلتأأأ ا ، رأت اللجثأأأة أن مأأأ  3مأأأ  مشأأأروع املأأأ.مة  2يف الفقأأأرة 
مبثأع اةأرائم واافعأ.ل ااخأرىو ففأي  ينتعلأق في أ.دجراء حبث لل  .رسة املتبعة يف دط.ر املع. أدات 

العدينأأد مأأ  احلأأ.الت، تتثأأ.ول تلأأك املع. أأدات أفعأأ.ال  ميكأأ  أن تشأأك ، عثأأد ارتك.هبأأ. يف اأأرو  
االختفأ.ء  أو الفصأ  العثصأري أو التعأ ينب أو معيثة، جرائم ضد اإلنس.نية  م   اإلسمة اة .عية

ينتسأع نطأ.ال االلتأ ا  سملثأع املثصأوص عليأه يف تلأك املع. أدات ليشأ   مأ لك  القسري(و ومأ  مث
 مثع اافع.ل املعثية عثدم. تُعتل أينض.  جرائم ضد اإلنس.نيةو

وميك  درج.ع أحد اام لة ااوىل امله ة عل  االلت ا  سملثع دىل اتف.قية مثأع جرميأة اإلسمة  (2 
صأ.مال ااطأرا  ت"ينلأي:  مأ. اليت تثص يف امل.مة ااوىل عل  1948 لع.  واملع.قبة عليه.اة .عية 

أثثأأأ.ء احلأأأرب،  أأأي جرميأأأة  أو املتع.قأأأدة علأأأ  أن اإلسمة اة .عيأأأة، سأأأواء ارتكبأأأت يف أاي  السأأألم
وعأأالوة  علأأ  ذلأأك، تأأثص املأأ.مة  و(208 ".مبقتضأأ  القأأ.نون الأأدويل، وتتعهأأد مبثعهأأ. واملع.قبأأة عليهأأ

تعهد ااطرا  املتع.قدون أبن ينتخ وا، مٌ  طبق.  لدستور ، التداب  التشأرينعية ين"سة عل  أن: اخل.م
الالومأة لضأ .ن دنفأ.ذ أحكأ.   أ   االتف.قيأة، وعلأأ  وجأه اخلصأوص الأثص علأ  عقأوست جث.ئيأأة 

وتثص و "ةأي م  اافع.ل ااخرى امل مورة يف امل.مة ال .ل  أو انجعة تث ل مبرتكا اإلسمة اة .عية
ي مأأأ  ااطأأأرا  املتع.قأأأدة أن ينطلأأأب دىل أجهأأأ ة اامأأأم املتحأأأدة ا"ينلأأأي:  مأأأ. املأأأ.مة ال .مثأأأة علأأأ 

تأأأرا  مث.سأأأب.  مأأأ  التأأأداب  ملثأأأع وق أأأع أفعأأأ.ل  مأأأ. املختصأأأة أن تتخأأأ ، طبقأأأ.  ملي أأأ.ال اامأأأم املتحأأأدة،
تتضأأ   اتف.قيأأة  ،و وعليأأه"ةأي مأأ  اافعأأ.ل ااخأأرى املأأ مورة يف املأأ.مة ال .ل أأ أو اإلسمة اة .عيأأة

عدة عث.صر متصلة سملثع  ي: الت ا  ع.   1948 لع.  مثع جرمية اإلسمة اة .عية واملع.قبة عليه.
مبثأأأع اإلسمة اة .عيأأأة  والتأأأ ا  سنأأأ.ذ التأأأداب  الوطثيأأأة الالومأأأة إلنفأأأ.ذ أحكأأأ.  االتف.قيأأأة  وحكأأأم 

مثأأأع الع أأأ  علأأأ  اامأأأم املتحأأأدة  دىل ااجهأأأ ة املختصأأأة يفالأأأدول ااطأأأرا   ينقضأأأي أبن تطلأأأب
 اإلسمة اة .عيةو

مسأة مأ  مسأ.ت معظأم املع. أدات املتعأدمة ااطأرا  الأيت  سنأ.ذ تأداب  مثأعو  ا االلت ا   (3 
تتث.ول اةأرائم مثأ  السأتيث.ت مأ  القأرن العشأرين و ومأ  اام لأة علأ  ذلأك: اتف.قيأة ق أع ااع أ.ل 

__________ 

 اتف.قية مثع جرمية اإلسمة اة .عية واملع.قبة عليه.، امل.مة ااوىلو (208 
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واتف.قيأة مثأع اةأرائم املرتكبأة   (209 1971 لعأ.  املأدين غ  املشروعة املوجهة ضد سأالمة الطأ ان
 ضأأأأد ااشأأأأخ.ص املت تعأأأأني حب .ينأأأأة موليأأأأة، مبأأأأ  فأأأأيهم املوافأأأأون الدبلوم.سأأأأيون، واملع.قبأأأأة عليهأأأأ.

  (211 1973 لعأأأأ.  واتف.قيأأأأة ق أأأأع جرميأأأأة الفصأأأأ  العثصأأأأري واملع.قبأأأأة عليهأأأأ.  (210 1973 لعأأأأ. 
واتف.قيأة مث. ضأة التعأ ينب وغأ   مأ    (212 1979 لعأ.  واالتف.قية الدولية ملث. ضة أخأ  الر أ.ئ 

واتف.قيأأة البلأأدان   (213 1984 لعأأ.  املهيثأأة أو الالدنسأأ.نية أو العقوبأأة الق.سأأية أو ضأأروب املع.ملأأة
واتف.قيأأأأة البلأأأدان اامرينكيأأأة املتعلقأأأأة   (214 1985 لعأأأ.  اامرينكيأأأة ملثأأأع التعأأأ ينب واملع.قبأأأأة عليأأأه

واتف.قية سالمة موافي اامأم املتحأدة واافأرام   (215 1994 لع.  سالختف.ء القسري لرشخ.ص
 واالتف.قيأأأأأأأة الدوليأأأأأأأة لق أأأأأأأع اهلج أأأأأأأ.ت اإلر .بيأأأأأأأة سلقث.بأأأأأأأ   (216 1994 لعأأأأأأأ.  املأأأأأأأرتبطني هبأأأأأأأ.

__________ 

(، 1971 أينلول/سأبت ل 23اتف.قية ق ع ااع .ل غأ  املشأروعة املوجهأة ضأد سأالمة الطأ ان املأدين  مأونرتايل،  (209 
United Nations, Treaty Series, vol. 974, No. 14118, p. 177 ينلأي:  علأ  مأ. 10مأ  املأ.مة  1و تثص الفقرة
ملثأأع وقأأوع اةأأرائم املثصأأوص عليهأأ. يف املأأ.مة  "علأأ  الأأدول املتع.قأأدة أن تع أأ  علأأ  انأأ.ذ مأأ  اإلجأأراءات امل كثأأة

 ااوىل، وذلك طبق.  للق.نون الدويل والوطر"و

اتف.قيأة مثأأع اةأرائم املرتكبأأة ضأد ااشأأخ.ص املت تعأني حب .ينأأة موليأة، مبأأ  فأيهم املوافأأون الدبلوم.سأيون، واملع.قبأأة  (210 
 .United Nations, Treaty Series, vol. 1035, No(، 1973مأ.نون ااول/مينسأ ل   14عليهأ.  نيوينأورك، 

15410, p. 167سأأي .  ، وال2ائم املثصأأوص عليهأ. يف املأأ.مة  "تتعأأ.ون الأدول ااطأأرا  علأ  مثأأع اةأر  4 ، املأ.مة
انأأ.ذ مأأ  التأأداب  الع ليأأة ملثأأع القيأأ. ، يف دقلأأيم مأأ  مثهأأ.، أبينأأة أع أأ.ل متهأأد الرتكأأ.ب  أأ    ينلأأي:  أ( سلقيأأ.  مبأأ.

 خ.رجه"(و قلي ه. أوداةرائم سواء ماخ  
(، 1973 تشأأأرين  ال أأأ.ين/نوف ل 30 االتف.قيأأأة الدوليأأأة لق أأأع جرميأأأة الفصأأأ  العثصأأأري واملع.قبأأأة عليهأأأ.  نيوينأأأورك، (211 

United Nations, Treaty Series, vol. 1015, No. 14861, p. 243 املأ.مة الرابعأة  "تتعهأد الأدول ااطأرا  يف ،
رمع أي تشأأأجيع علأأأ    أأأ   االتف.قيأأأة:  أ( سنأأأ.ذ مجيأأأع التأأأداب ، التشأأأرينعية وغأأأ  التشأأأرينعية، الالومأأأة لق أأأع أو

مظ. ر أ.، وملع.قبأة ااشأخ.ص املأرتكبني  ري والسي.سأ.ت الع ليأة ااخأرى امل .ثلأة أوارتك.ب جرمية الفصأ  العثصأ
 هل   اةرمية"(و

 United Nations, Treaty (،1979مأ.نون ااول/مينسأ ل   17االتف.قيأة الدوليأة ملث. ضأة أخأ  الر أ.ئ   نيوينأورك،  (212 

Series, vol. 1316, No. 21931, p. 205 تتع.ون الدول ااطرا  عل  مثع اةرائم املثصأوص عليهأ. ، 4، امل.مة" 
ينلي:  أ( انأ.ذ مجيأع التأداب  الع ليأة، مأ  يف دقلي هأ.، ملثأع التحضأ  الرتكأ.ب  سي . سلقي.  مب. ، وال1يف امل.مة 

. مأ  ينع أأ  يف ذلأك التأداب  الراميأة دىل حظأر اانشأأطة غأ  املشأروعة الأيت مي.رسأه. يف أراضأيه ووو اةأرائم ووو مبأ.
التحأأأرين  عليهأأأ.،  التثظي أأأ.ت علأأأ  التشأأأجيع علأأأ  أع أأأ.ل أخأأأ  الر أأأ.ئ ، أو اجمل وعأأأ.ت أو مأأأ  ااشأأأخ.ص أو

 االشرتاك يف ارتك.هب."(و تثظي ه.، أو أو

قضأأ.ئية  دمارينأأة أو  "تتخأأ  مأأ  مولأأة طأأر  دجأأراءات تشأأرينعية أو 1، الفقأأرة 2اتف.قيأأة مث. ضأأة التعأأ ينب، املأأ.مة  (213 
 راءات أخرى ملثع أع .ل التع ينب يف أي دقليم خيضع الختص.صه. القض.ئي"(وأينة دج فع.لة أو

 214) Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture تتعهأأد الأأدول ااطأأرا  مبثأأع  1، املأأ.مة" 
ااطأأرا  ينلأأي: "تتخأأ  الأأدول  علأأ  مأأ. 6و وتأأثص املأأ.مة (التعأأ ينب واملع.قبأأة عليأأه وفقأأ.  احكأأ.   أأ   االتف.قيأأة"
املهيثأأة واملع.قبأأة عليهأأ. يف  الالدنسأأ.نية أو العقوبأأة الق.سأأية أو أينضأأ.  التأأداب  الفع.لأأة ملثأأع سأأ.ئر ضأأروب املع.ملأأة أو

 نط.ال والينته. القض.ئية"و

 215) Inter-American Convention on Forced Disappearance of Persons،  تتعهد الأدول ااطأرا  يف   1امل.مة"
 ج( أن تتعأأأ.ون في أأأ. بيثهأأأ. لل سأأأ.عدة يف مثأأأع االختفأأأ.ء القسأأأري لرشأأأخ.ص واملع.قبأأأة  ب  ووو   أأأ   االتف.قيأأأة

واستئصأأأأ.له   وبأأأأأ   م( أن تتخأأأأ  التأأأأداب  التشأأأأرينعية واإلمارينأأأأة والقضأأأأ.ئية وسأأأأ.ئر التأأأأداب  الالومأأأأة للوفأأأأ.ء  عليأأأأه
 سلت ام.هت. مبوجب     االتف.قية"(و

(، 1994 مأأأأ.نون ااول/مينسأأأأ ل  9حأأأأدة واافأأأأرام املأأأأرتبطني هبأأأأ.  نيوينأأأأورك، اتف.قيأأأأة سأأأأالمة مأأأأوافي اامأأأأم املت (216 
United Nations, Treaty Series, vol. 2051, No. 35457, p. 363 تتعأ.ون الأدول ااطأرا  يف  11، املأ.مة" 

امل كثأة ع ليأ.  ينلأي:  أ( انأ.ذ مجيأع التأداب   ، وذلأك بصأفة خ.صأة سلقيأ.  مبأ.9مثع وقوع اةرائم املبيثة يف امل.مة 
خ.رجأأه   ب( وتبأأ.مل  ملثأأع القيأأ.  يف دقلأأيم مأأ  مثهأأ. أبينأأة أع أأ.ل متهأأد الرتكأأ.ب تلأأك اةأأرائم ماخأأ  دقلي هأأ. أو
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  (218 2000 لعأ.  واتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة اةرمية املثظ ة عل الوطثية  (217 1997 لع. 
، 2000 لعأأأ.  وبروتومأأأول مثأأأع وق أأأع ومع.قبأأأة االجتأأأ.ر ساشأأأخ.ص، وخب.صأأأة الثسأأأ.ء وااطفأأأ.ل،

وبروتومأأأول مك.فحأأأة   (219 املكّ أأ  التف.قيأأأة اامأأم املتحأأأدة ملك.فحأأة اةرميأأأة املثظ أأة عأأأل الوطثيأأة
أأأ  التف.قيأأأة اامأأأم املتحأأأدة 2000 لعأأأ.    عأأأ  طرينأأأق الأأأل والبحأأأر واةأأأوهترينأأأب املهأأأ.جرين ، املك ِّ

وبروتومأأول مك.فحأأة صأأثع ااسأألحة الث.رينأأة وأج ائهأأ.   (220 ملك.فحأأة اةرميأأة املثظ أأة عأأل الوطثيأأة
، املك   التف.قية اامم املتحدة 2001 لع.  ومكوانهت. وال خ ة واالجت.ر هب. بصورة غ  مشروعة

االختيأأ.ري التف.قيأأة مث. ضأأة  2002 عأأ.  وبروتومأأول  (221 ةرميأأة املثظ أأة عأأل الوطثيأأةملك.فحأأة ا
__________ 

املعلومأأ.ت وفقأأأ.  لق.نوهنأأ. الأأأوطر وتثسأأيق انأأأ.ذ التأأأداب  اإلمارينأأة وغ  أأأ.، حسأأب االقتضأأأ.ء، ملثأأع ارتكأأأ.ب تلأأأك 
 اةرائم"(و

 United (،1997مأأ.نون ااول/مينسأأ ل   15ج أأ.ت اإلر .بيأأة سلقث.بأأ   نيوينأأورك، االتف.قيأأة الدوليأأة لق أأع اهل (217 

Nations, Treaty Series, vol. 2149, No. 37517, p. 256 تتعأ.ون الأدول ااطأرا  علأ  مثأع  15، املأ.مة" 
 "(و2ارتك.ب اةرائم املثصوص عليه. يف امل.مة 

 "سإلضأ.فة دىل التأداب  املبيثأة يف  1، الفقأرة 9اةرميأة املثظ أة عأل الوطثيأة، املأ.مة اتف.قية اامأم املتحأدة ملك.فحأة  (218 
م      االتف.قية، ينتعني عل  م  مولة طر  أن تعت د، سلقدر الأ ي ينث.سأب نظ.مهأ. القأ.نوين وينتسأق  8امل.مة 

لع أأوميني ومثأأأع فسأأأ.م م ومشأأأفه تأأأداب  فع.لأأأة أخأأأرى لتع ينأأ  ن ا أأأة املأأأوافني ا دمارينأأة أو معأأه، تأأأداب  تشأأأرينعية أو
 "ينتعأأأني علأأ  مأأأ  مولأأأة طأأأر  أن تتخأأأ  تأأداب  لضأأأ .ن قيأأأ.  سأأألط.هت. سنأأأ.ذ  2، الفقأأأرة 9ومع.قبتأأه"(  واملأأأ.مة 

يف ذلك مثح تلك السألط.ت اسأتقاللية م.فيأة  دجراءات فع.لة ملثع فس.م املوافني الع وميني ومشفه ومع.قبته، مب.
 "ينتعأني علأ  مأ  مولأة طأر  أن تع أ ،  1، الفقأرة 29علأ  تصأرف.هت."(  واملأ.مة  لرمع ة.رسة التفث  غ  السليم
حتسني برانمج تدرينب خأ.ص للعأ.ملني يف أجه هتأ. املعثيأة  نفأ.ذ القأ.نون،  تطوينر أو قدر الضرورة، عل  دنش.ء أو

لفأأني مبثأأع ومشأأ  ومأأ  بيأأثهم أعضأأ.ء الثي.بأأة الع.مأأة وقضأأ.ة التحقيأأق وموافأأو اة أأ.رك وغأأ  م مأأ  العأأ.ملني املك
 "ينتعأني علأ  الأدول ااطأرا  أن تسأع  دىل  1، الفقأرة 31 ومك.فحة اةرائم املشأ ولة هبأ   االتف.قيأة"(  واملأ.مة

تطوينر وتقييم مشأ.رينعه. الوطثيأة ودىل درسأ.ء وتع ينأ  أفضأ  امل .رسأ.ت والسي.سأ.ت الراميأة دىل مثأع اةرميأة املثظ أة 
 عل الوطثية"(و

 أأع ومع.قبأأأة االجتأأ.ر ساشأأأخ.ص، وخب.صأأة الثسأأأ.ء وااطفأأ.ل، املك أأأ  التف.قيأأة اامأأأم املتحأأأدة بروتومأأول مثأأأع وق (219 
 "تضع الدول ااطرا  سي.س.ت وبرامج وتأداب  أخأرى  1، الفقرة 9ملك.فحة اةرمية املثظ ة عل الوطثية، امل.مة 

ر ساشأأأخ.ص، وخب.صأأأة شأأأ.ملة مأأأ  أجأأأ :  أ( مثأأأع ومك.فحأأأة االجتأأأ.ر ساشأأأخ.ص   ب( مح.ينأأأة ضأأأح.اي االجتأأأ.
 الثس.ء وااطف.ل، م  مع.ومة دين ائهم"(و

أ  التف.قيأة اامأم املتحأدة ملك.فحأة اةرميأة  (220  بروتومول مك.فحة هترينب امله.جرين  ع  طرينأق الأل والبحأر واةأو املك ِّ
 .United Nations, Treaty Series, vol(، 2000تشأأرين  ال أأ.ين/نوف ل  15املثظ أة عأأل الوطثيأأة  نيوينأأورك، 

2241, No. 39574, p. 480 ينتعلأق حبرينأأة حرمأة   "مون اإلخأالل سلتعهأدات الدوليأة في أ. 1، الفقأرة 11، املأ.مة
ينكأأون ذلأأك  الثأأ.س، ينتعأأني علأأ  الأأدول ااطأأرا  أن تعأأ و الضأأواب  احلدومينأأة دىل أقصأأ  مأأدى ةكأأ ، بقأأدر مأأ.

 "ينتعأأني علأأ  مأأ  مولأأة طأأر  أن تعت أأد تأأداب   2، الفقأأرة 11ضأأروراي  ملثأأع ومشأأ  هترينأأب املهأأ.جرين "(  واملأأ.مة 
تداب  أخرى مث.سبة لكي متثع، دىل أقصأ  حأد ةكأ ، اسأتخدا  وسأ.ئ  الثقأ  الأيت ينشأغله. الثأ.قلون  تشرينعية أو

 1، الفقأأرة 14مأأ   أأ ا اللوتومأأول"(  واملأأ.مة  6 أ( مأأ  املأأ.مة 1التجأأ.رينون يف ارتكأأ.ب اةأأر  املقأأرر وفقأأ.  للفقأأرة 
أأص ملأأوافي اهلجأأأرة وغ  أأأم مأأ  املأأوافني ذوي  الأأدول ااطأأرا  أن تأأوفر أو  "ينتعأني علأأ  تعأأّ ِو التدرينأأأب املتخصِّ

 م    ا اللوتومول"(و 6الصلة يف جم.ل مثع السلوك املبنّي يف امل.مة 

بروتومأأأأول مك.فحأأأأة صأأأأثع ااسأأأألحة الث.رينأأأأة وأج ائهأأأأ. ومكوانهتأأأأ. والأأأأ خ ة واالجتأأأأ.ر هبأأأأ. بصأأأأورة غأأأأ  مشأأأأروعة،  (221 
 United(، 2001أاير/مأ.ينو  31التف.قية اامم املتحدة ملك.فحة اةرمية املثظ أة عأل الوطثيأة  نيوينأورك،  املك  

Nations, Treaty Series, vol. 2326, No. 39574, p. 208 تعتأل   "ينتعأني علأ  الدولأة الطأر  الأيت ال 9، املأ.مة
يف ذلأأك دقأأرار أحكأأ.   الأأداخلي أن تتخأ  التأأداب  الالومأأة، مبأأ. السأالح الثأأ.ري املعطَّأأ  سأأالح.  انراي  وفقأأ.  لق.نوهنأأ.

بشأأفن أفعأأ.ل دجراميأأة معيثأأة، دذا اقتضأأ  اامأأر، ملثأأع دعأأ.مة التشأأغي  غأأ  املشأأروعة لرسأألحة الث.رينأأة املعطلأأة"(  
تسأأأأأرينب ااسأأأأألحة الث.رينأأأأأة وأج ائهأأأأأ. ومكوانهتأأأأأ.  فقأأأأأدان أو  "سأأأأأعي.  دىل مشأأأأأ  حأأأأأوامث سأأأأأرقة أو 11واملأأأأأ.مة 
 ة، ومأ لك صأثعه. واالجتأ.ر هبأ. غأ  املشأروعني، ودىل مثعهأأ. والقضأ.ء عليهأ.، ينتعأني علأ  مأ  مولأة طأأر  والأ خ

أن تتخأأأأ  التأأأأداب  املث.سأأأأبة:  أ( القتضأأأأ.ء أمأأأأ  ااسأأأألحة الث.رينأأأأة وأج ائهأأأأ. ومكوانهتأأأأ. والأأأأ خ ة، وقأأأأت الصأأأأثع 
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واتف.قيأأأة   (222 املهيثأأة أو الالدنسأأ.نية أو العقوبأأة الق.سأأية أو التعأأ ينب وغأأ   مأأ  ضأأروب املع.ملأأة
واالتف.قية الدولية حل .ينأة مجيأع ااشأخ.ص مأ    (223 2003 لع.  اامم املتحدة ملك.فحة الفس.م

 و(224 2006 لع.  .ء القسرياالختف
تكأأ  ترمأأ  علأأ   مل وتتضأأ   بعأأ  مع. أأدات حقأأوال اإلنسأأ.ن املتعأأدمة ااطأأرا ، ودن (4 

مثأأأع اةأأأرائم يف حأأأد ذاهتأأأ. واملع.قبأأأة عليهأأأ.، الت امأأأ.ت مبثأأأع انته.مأأأ.ت حقأأأوال اإلنسأأأ.ن وق عهأأأ.و 
 الت ييأأأأ  العثصأأأأريأم لأأأأة تلأأأأك املع. أأأأدات: االتف.قيأأأأة الدوليأأأأة للقضأأأ.ء علأأأأ  مجيأأأأع أشأأأأك.ل  ومأأأ 
  (226 1979 لعأأأ.  واتف.قيأأأة القضأأأ.ء علأأأ  مجيأأأع أشأأأك.ل الت ييأأأ  ضأأأد املأأأرأة  (225 1966 لعأأأ. 

__________ 

اب  مراقبأة االسأت ام والتصأدينر والعبأور، واالست ام والتصدينر وم لك وقت عبور دقلي هأ.  و ب( لأ ايمة فع.ليأة تأد
يف ذلك، عثأد االقتضأ.ء، تأداب  مراقبأة احلأدوم، وفع.ليأة التعأ.ون عأل احلأدوم بأني أجهأ ة الشأرطة واة أ.رك"(   مب.

 "ينتعأأني علأأ  الأأدول ااطأأأرا  أن تتعأأ.ون في أأ. بيثهأأ. ومأأأع املثظ أأ.ت الدوليأأة ذات الصأألة، حسأأأب  14واملأأ.مة 
 للأدول ااطأرا  أن تتلقأ ، بثأ.ء علأ  طلبهأ.، التأدرينب واملسأ.عدة التقثيأة الالومأني لأ ايمة االقتض.ء، لكأي ينتسأ 

 قدرهت. عل  مثع ومك.فحة واستئص.ل صثع ااسلحة الث.رينة ووو واالجت.ر هب. بصورة غ  مشروعة"(و

الالدنسأأ.نية  الق.سأأية أوالعقوبأأة  اللوتومأأول االختيأأ.ري التف.قيأأة مث. ضأأة التعأأ ينب وغأأ   مأأ  ضأأروب املع.ملأأة أو (222 
 .United Nations, Treaty Series, vol. 2375, No(، 2002مأ.نون ااول/مينسأ ل   18املهيثأة  نيوينأورك،  أو

24841, p. 237العقوبأأأة  ، الدينب.جأأأة  "ودذ تشأأأ  دىل أن املثأأع الفعأأأ.ل للتعأأ ينب وغأأأ   مأأأ  ضأأروب املع.ملأأأة أو
الت قيأ  وانأ.ذ مجلأأة مأ  التأداب  املتثوعأأة التشأرينعية واإلمارينأة والقضأأ.ئية املهيثأة ينقتضأأي  الالدنسأ.نية أو الق.سأية أو

أم أر علأ  املسأتوى احمللأي  تستبقي م  مولة طر   يئة وائأرة واحأدة أو تعنّي أو  "تُثشق أو 3 وغ  ."(  وامل.مة
 واملهيثة"( الالدنس.نية أو العقوبة الق.سية أو ملثع التع ينب وغ   م  ضروب املع.ملة أو

 "تكفأأ  مأأ  مولأأة طأأر ، وفقأأ.  لل بأأ.مئ ااس.سأأية  1، الفقأأرة 6اتف.قيأأة اامأأم املتحأأدة ملك.فحأأة الفسأأ.م، املأأ.مة  (223 
 "تقأأو    1، الفقأأرة 9 يئأأ.ت، حسأأب االقتضأأ.ء، تتأأوىل مثأأع الفسأأ.م"(  واملأأ.مة  لثظ.مهأأ. القأأ.نوين، وجأأوم  يئأأة أو

القأ.نوين، سخلطأوات الالومأة إلنشأ.ء نظأم اشأرتاء مث.سأبة تقأو  م  مولة طر ، وفق.  لل بأ.مئ ااس.سأية لثظ.مهأ. 
عل  الشف.فية والتث.فس وعل  مع.ين  املوضأوعية يف انأ.ذ القأرارات، وتتسأم، ضأ   مجلأة أمأور، بف.عليتهأ. يف مثأع 

 ملثأع  "تتخ  م  مولة طر ، وفق.  لل ب.مئ ااس.سية لق.نوهن. الأداخلي، تأداب  1، الفقرة 12الفس.م"(  وامل.مة 
ضأألوع القطأأ.ع اخلأأ.ص يف الفسأأ.م، ولتع ينأأ  معأأ.ين  احمل.سأأبة ومراجعأأة احلسأأ.ست يف القطأأ.ع اخلأأ.ص، وتفأأرض عثأأد 

 جث.ئية تكون فّع.لة ومتث.سبة ورامعة عل  عد  االمت .ل هل   التداب "(و دمارينة أو االقتض.ء عقوست مدنية أو

ختفأأ.ء القسأأريو الدينب.جأأة، "وقأأد عقأأدت العأأ   علأأ  مثأأع حأأ.الت االتف.قيأأة الدوليأأة حل .ينأأة مجيأأع ااشأأخ.ص مأأ  اال (224 
تع أأ  مأأ   -1 " 23االختفأأ.ء القسأأري ومك.فحأأة دفأأالت مأأرتكا جرميأأة االختفأأ.ء القسأأري مأأ  العقأأ.ب"  واملأأ.مة 

املأأدنيني املكلفأأني  نفأأ.ذ القأأوانني، واملأأوافني  مولأأة طأأر  علأأ  أن ينشأأت   التأأدرينب املقأأد  لل أأوافني العسأأكرينني أو
مع.ملأة أي شأخص  بيني، وموافي اخلدمة املدنية وسوا م م  ااشخ.ص الأ ين  ميكأ  أن ينتأدخلوا يف حراسأة أوالط

حمرو  م  حرينته، عل  الت قيأ  واملعلومأ.ت الالومأة بشأفن ااحكأ.  ذات الصألة املثصأوص عليهأ. يف  أ   االتف.قيأة، 
ختفأأ.ء القسأأري   ب( التشأأديند علأأ  أمهيأأة ينلأأي:  أ( مثأأع تأأورط  أأؤالء املأأوافني يف حأأ.الت اال وذلأأك مأأ  أجأأ  مأأ.

مثأع االختفأأ.ء القسأأري ودجأأراء التحقيقأأ.ت يف  أأ ا اجملأأ.ل   ج( ضأأ .ن االعأأرتا  بضأأرورة تسأأوينة حأأ.الت االختفأأ.ء 
تعلي أ.ت تفأرض االختفأأ.ء  تع أ  مأأ  مولأة طأر  علأأ  حظأر دصأدار أي أوامأأر أو -2القسأري علأ  وجأأه السأرعةو 

 -3وتض   م  مولة طر  عد  مع.قبة شخص ينأرف  االنصأي.ع هلأ ا اامأرو  تشجع عليهو أتذن به أو القسري أو
مأ   أ   املأ.مة والأ ين  لأدينهم  1تتخ  م  مولة طر  التداب  الالومة لكي ينقأو  ااشأخ.ص املشأ.ر دلأيهم يف الفقأرة 

احل.لأأة،  سلتأأدب  الرتك.هبأأ.  بأأالغ رؤسأأ.ئهم عأأ   أأ   أسأأب.ب حت أأ  علأأ  االعتقأأ.م حبأأدوث ح.لأأة اختفأأ.ء قسأأري أو
 الطع  املختصة"(و  يئ.ت الرق.بة أو وعثد االقتض.ء دبالغ سلط.ت أو

(، 1966 ذار/مأأأأأأأأ.رس  7االتف.قيأأأأأأأة الدوليأأأأأأأأة للقضأأأأأأأأ.ء علأأأأأأأ  مجيأأأأأأأأع أشأأأأأأأأك.ل الت ييأأأأأأأ  العثصأأأأأأأأري  نيوينأأأأأأأأورك،  (225 
United Nations, Treaty Series, vol. 660, No. 9464, p. 195 تشأجب الأدول ااطأرا  بصأفة  3، املأ.مة" 

.صأأة العأأ ل العثصأأري والفصأأ  العثصأأري، وتتعهأأد مبثأأع وحظأأر واستئصأأ.ل مأأ  امل .رسأأ.ت امل .ثلأأة يف ااقأأ.ليم خ
 اخل.ضعة لوالينته."(و

(، 1979مأأأأأأأ.نون ااول/مينسأأأأأأأ ل   18اتف.قيأأأأأأأة القضأأأأأأأ.ء علأأأأأأأ  مجيأأأأأأأع أشأأأأأأأك.ل الت ييأأأأأأأ  ضأأأأأأأد املأأأأأأأرأة  نيوينأأأأأأأورك،  (226 
United Nations, Treaty Series, vol. 1249, No. 20378, p. 13 تشأجب الأأدول ااطأرا  مجيأأع  2، املأأ.مة" 



A/74/10 

75 GE.19-13883 

 ومك.فحته أأأأأأ.العثأأأأأأ  ضأأأأأأد املأأأأأأرأة والعثأأأأأأ  املثأأأأأأ يل  الوق.ينأأأأأأة مأأأأأأ واتف.قيأأأأأأة جملأأأأأأس أوروس بشأأأأأأفن 
عليأأه، بأأ   "ءلقضأأ.ا" أو الفعأأ  "عثأأم"دىل  تشأأ  بعأأ  املع. أأدات صأأراحة   وال و(227 2011 لعأأ. 
  ساحرى عل  الت ا  سن.ذ التداب  التشرينعية واإلمارينة املث.سبة، وغ  . م  التداب  الرامية دىل ترم
املث.سأأبة ملثأأع  أو املع. أأدة، و أأو التأأ ا  ميكأأ  اعتبأأ.ر  شأأ.مال  للتأأداب  الالومأأة " ثفيأأت" " أولع أأ.د"

 يأأأأأأة والسي.سأأأأأأيةالفعأأأأأأ و ومأأأأأأ  أم لأأأأأأة تلأأأأأأك املع. أأأأأأدات: العهأأأأأأد الأأأأأأدويل اخلأأأأأأ.ص سحلقأأأأأأوال املدن
 و(229 1989 لع.  واتف.قية حقوال الطف  (228 1966 لع. 
جيوو  ال   الواضح أنهم"وذمرت حمك ة العدل الدولية أنه عثد ان.ذ تداب  املثع، ينكون  (5 

وقد رأت اللجثأة أن مأ   و(230 "ينس ح به الق.نون الدويل م. ض   حدوم دال لك  مولة التصر 
، ولأأأ لك 4املهأأأم اإلعأأأراب عأأأ   أأأ ا الشأأأرط صأأأراحة  يف الفقأأأرة االسأأأتهاللية مأأأ  مشأأأروع املأأأ.مة 

و لأأ ا جيأأب أن "فقأأ.  للقأأ.نون الأأدويلو "أمرجأأت شأأرط.  ينبأأني أن أي تأأداب  لل ثأأع جيأأب أن تكأأون 
متسأأقة مأأع قواعأأد  اإلنسأأ.نيةهأأ. مبثأأع اةأأرائم ضأأد لت امستكأأون التأأداب  الأأيت تتخأأ  . مولأأة للوفأأ.ء 

فيه. قواعد استخدا  القوة املثصوص عليه. يف مي .ال اامأم املتحأدة، والقأ.نون  مب. الق.نون الدويل،
 ينتوقأأأأأأع مأأأأأأ  الدولأأأأأأة أن تتخأأأأأأ  مأأأأأأ  التأأأأأأداب  وال الأأأأأأدويل اإلنسأأأأأأ.ين، وقأأأأأأ.نون حقأأأأأأوال اإلنسأأأأأأ.نو

   مثع اةرائم ضد اإلنس.نيةوميكثه. ان.ذ  بصورة ق.نونية مبوجب الق.نون الدويل م  أج م. دال
مثصأأوص  الأأدول مبثأأع اةأأرائم ضأأد اإلنسأأ.نية بطأأرينقتني حمأأدمتني 4ينلأأ   مشأأروع املأأ.مة و  (6 

 وعليه . يف الفقرتني الفرعيتني  أ( و ب(، عل  التوايل
 بثش.ط تسع ، جيب عل  الدول أن 4أوال ، ع ال  سلفقرة الفرعية  أ( م  مشروع امل.مة  (7 

 خأأأاللالتأأأداب  الراميأأأة دىل املسأأأ.عدة علأأأ  مثأأأع حأأأدوث اةرميأأأة، مأأأ  دىل انأأأ.ذ  وقأأأت مبكأأأر ويف
أخرى ملثع اةرائم ضد مث.سبة أي تداب   أو الفع.لةالقض.ئية  أو اإلمارينة أو إلجراءات التشرينعيةا"

__________ 

.ء، سي.سأة القضأ.ء علأ  الت ييأ  أشك.ل الت يي  ضد املأرأة، وتتفأق علأ  أن تثأتهج، بكأ  الوسأ.ئ  املث.سأبة ومون دبطأ
سأأأأي . امليأأأأ.مين  السي.سأأأأية واالجت .عيأأأأة   "تتخأأأأ  الأأأأدول ااطأأأأرا  يف مجيأأأأع امليأأأأ.مين ، وال 3ضأأأأد املأأأأرأة"(  واملأأأأ.مة 

يف ذلأأأك التشأأرينع، لكف.لأأأة تطأأور املأأأرأة وتقأأدمه. الكأأأ.ملني، وذلأأأك  واالقتصأأ.مينة وال ق.فيأأأة، مأأ  التأأأداب  املث.سأأبة، مبأأأ.
 وال اإلنس.ن واحلرايت ااس.سية والت تع هب. عل  أس.س املس.واة مع الرج "(ولتض   هل. ة.رسة حق

 227) Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic 

violence ء التأأأداب   "تشأأأجب ااطأأأرا  مجيأأأع أشأأأك.ل الت ييأأأ  ضأأأد املأأأرأة، وتتخأأأ  مون دبطأأأ. 2، الفقأأأرة 4، املأأأ.مة
يف  التشأأأرينعية وغأأأ  التشأأأرينعية الالومأأأة ملثعأأأه، وعلأأأ  وجأأأه اخلصأأأوص مأأأ  خأأأالل: دمراجهأأأ. يف مسأأأ.ت  . الوطثيأأأة، أو

التشأأرينع.ت ااخأأرى املث.سأأبة، مبأأدأ املسأأ.واة بأأني املأأرأة والرجأأ ، وضأأ .ن اإلع أأ.ل الفعلأأي هلأأ ا املبأأدأ  حظأأر الت ييأأ  
 وت عثد االقتض.ء  دلغ.ء القوانني وامل .رس.ت الت يي ينة ضد املرأة"(ضد املرأة، بطرال مثه. اللجوء دىل العقوس

 United (،1966مأأأأأ.نون ااول/مينسأأأأأ ل   16العهأأأأأد الأأأأأدويل اخلأأأأأ.ص سحلقأأأأأوال املدنيأأأأأة والسي.سأأأأأية  نيوينأأأأأورك،  (228 
Nations, Treaty Series, vol. 999, No. 14668, p. 171 أ ا  "تتعهأد مأ  مولأة طأر  يف  2، الفقأرة 2، امل.مة 

تكفأ  فعأال  دع أ.ل احلقأوال املعأرت  هبأ. يف  أ ا  غأ  التشأرينعية الق.ئ أة ال العهد، دذا م.نت تداب  . التشرينعية أو
ينكأأون ضأروراي  هلأأ ا اإلع أ.ل مأأ  تأأداب   العهأد، أبن تتخأأ ، طبقأ.  إلجراءاهتأأ. الدسأأتورينة واحكأ.   أأ ا العهأد، مأأ.

 غ  تشرينعية"(و تشرينعية أو
 .United Nations, Treaty Series, vol(، 1989تشأرين  ال أ.ين/نوف ل  20لطفأ   نيوينأورك، اتف.قيأة حقأوال ا (229 

1577, No. 27531, p. 3 تتخأ  الأدول ااطأرا  مأ  التأداب  التشأرينعية واإلمارينأة وغ  أ. مأ  التأداب   4، امل.مة" 
 املالئ ة إلع .ل احلقوال املعرت  هب. يف     االتف.قية"(و

 230) Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 

(Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment p. 43, at p. 221, para. 430   انظأر
 (وأعال  13احل.شية 
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مأأأأ   1و و أأأأ ا الأأأأثص مسأأأأتوح  مأأأأ  الفقأأأأرة "ةاإلنسأأأأ.نية يف أي دقلأأأأيم خ.ضأأأأع لوالينتهأأأأ. القضأأأأ.ئي
 الالدنس.نية أو العقوبة الق.سية أو م  اتف.قية مث. ضة التع ينب وغ   م  ضروب املع.ملة 2 امل.مة
 دمارينأة أو تخأ  مأ  مولأة طأر  دجأراءات تشأرينعيةت"، الأيت تأثص علأ  أن: 1984 لع.  املهيثة أو
أينأأة دجأأراءات أخأأرى ملثأأع أع أأ.ل التعأأ ينب يف أي دقلأأيم خيضأأع الختص.صأأه.  أو قضأأ.ئية فع.لأأة أو

 و(231 "يالقض.ئ
 "ىداب  أخأأر تأأ"بأأدال  مأأ  جمأأرم عبأأ.رة  "عأخأأرى ملثأأمث.سأأبة ي تأأداب  أ"وتسأأتخد  عبأأ.رة  (8 

ومتأثح  سلتأداب  الراميأة دىل املثأعو  دال تتعلأق ال الفقأرة الفرعيأة  أ(لتع ين  فكأرة أن التأداب  املعثيأة يف 
تتأأيح هلأأ. مواءمأأة تأأداب  املثأأع  دذ مأأ  مولأأة بعأأ  املرونأأة عثأأد تثفيأأ   أأ ا االلتأأ ا ،  "ةث.سأأبم"مل أأة 

أنأه ينتوقأع مأ  الدولأة  "ةع.لأف"وتعأر مل أة ااخرى مع الظرو  اليت تواجهه. تلك الدولة حتديندا و 
أن تُبقي التداب  اليت ان هت. قيد املراجعة، وأن حتسثه.، دذا م.نت ق.صرة، ع  طرينأق انأ.ذ تأداب  

الأأأوارم يف اتف.قيأأأة مث. ضأأأة التعأأأ ينب وغأأأ   مأأأ  أم أأأر فع.ليأأأةو وعثأأأد التعليأأأق علأأأ  احلكأأأم املشأأأ.به 
، أفأأ.مت ةثأأة مث. ضأأة 1984 لعأأ.  املهيثأأة أو الالدنسأأ.نية أو العقوبأأة الق.سأأية أو ضأأروب املع.ملأأة
 التع ينب أبن:

العقبأ.ت ااخأرى الأأيت  أو الأدول ااطأرا  مل مأة  والأة مجيأع العقبأ.ت الق.نونيأة 
.ملأأة  وسنأأ.ذ تأداب  دجي.بيأأة فع.لأأة لضأأ .ن حتأول مون القضأأ.ء علأأ  التعأ ينب ودسأأ.ءة املع

أن الأدول ااطأرا  مل مأة مبواصألة  م أ.  مثع حدوث   ا السلوك وتكّرر  بشأك  فعأ.لو
اسأتعراض وحتسأني قوانيثهأ. الوطثيأأة وأمائهأ. مبوجأب االتف.قيأأة وفقأ.  لل الحظأ.ت اخلت.ميأأة 

لتأأداب  املعت أأدة مأأ  عجأأ ت ا مأأ. للجثأأة و رائهأأ. املعت أأدة بشأأفن البالغأأ.ت الفرمينأأةو ودذا
قبأأ  الدولأأة الطأأر  عأأ  حتقيأأق اهلأأد  املت  أأ  يف القضأأ.ء علأأ  أع أأ.ل التعأأ ينب، فأأ ن 

 و(232 االتف.قية تقضي بتثقيح     التداب  و/أو سعت .م تداب  جديندة أم ر فع.لية
سانواع احملدمة م  التأداب  الأيت ينثبغأي أن تتخأ  . أي مولأة، اعت أد جملأس  ينتعلق في .و  (9 

ينقأأد  بعأأ  التوضأأيح.ت  (233 قأأرارا  بشأأفن مثأأع اإلسمة اة .عيأأة 2015 عأأ.  حقأأوال اإلنسأأ.ن يف
بشأأفن أنأأواع التأأداب  املتوقأأع ان.ذ أأ. لتثفيأأ  املأأ.مة ااوىل مأأ  اتف.قيأأة مثأأع جرميأأة اإلسمة اة .عيأأة 

د جأأأ.ء فيأأأه:  أ( تكأأأرار لتفميأأأ مأأأ. و وجأأأ.ء يف  أأأ ا القأأأرار، مأأأ  بأأأني1948 لعأأأ.  واملع.قبأأأة عليهأأأ.
سأأؤولية مأأ  مولأأة مبفرم أأ. عأأ  مح.ينأأة سأأك.هن. مأأ  اإلسمة اة .عيأأة، و أأي مسأأؤولية تسأأتل   مثأأع م"

يف ذلأأأأأأأك مثأأأأأأأع التحأأأأأأأرين  علأأأأأأأ  ارتك.هبأأأأأأأ.، سسأأأأأأأتخدا  الوسأأأأأأأ.ئ  املالئ أأأأأأأة  مبأأأأأأأ.  أأأأأأأ   اةرميأأأأأأأة،
لدول ااعض.ء عل  بث.ء قدرهت. عل  مثأع اإلسمة اة .عيأة عأ  ا" ب( تشجيع   (234 "ةوالضرورين
تطوينر اخلألة الفثيأة الفرمينأة ودنشأ.ء مك.تأب مالئ أة ماخأ  احلكومأ.ت لتع ينأ  الع أ  املتعلأق طرينق 

لأأدول علأأ  الثظأأر يف تعيأأني جهأأ.ت تثسأأيق تُعأأ  مبثأأع ا" ج( تشأأجيع   (235 مبثأأع أسأأب.ب وقوعهأأ.
__________ 

 و1، الفقرة 2اتف.قية مث. ضة التع ينب، امل.مة  (231 
 (و2007 2 انظر ةثة مث. ضة التع ينب، التعليق الع.  رقم (232 
(، A/70/53  53 لحأأق رقأأمالواثئأأق الرمسيأأة للج عيأأة الع.مأأة، الأأدورة السأأبعون، املتقرينأأر جملأأس حقأأوال اإلنسأأ.ن،  (233 

 27، الأأأأ ي اعت أأأأد  جملأأأأس حقأأأأوال اإلنسأأأأ.ن يف بشأأأأفن مثأأأأع اإلسمة اة .عيأأأأة 28/34الفصأأأأ  ال أأأأ.ين، القأأأأرار 
 و2015 ذار/م.رس 

 و2املرجع نفسه، الفقرة  (234 
 و3املرجع نفسه، الفقرة  (235 

http://undocs.org/ar/A/70/53
http://undocs.org/ar/A/70/53
http://undocs.org/ar/A/70/53
http://undocs.org/ar/A/70/53
http://undocs.org/ar/A/70/53
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اإلسمة اة .عيأأأأة، ميكثهأأأأ. أن تتعأأأأ.ون وتتبأأأأ.مل املعلومأأأأ.ت وأفضأأأأ  امل .رسأأأأ.ت في أأأأ. بيثهأأأأ. ومأأأأع 
اخلأأ.ص لرمأأني العأأ.  املعأأر مبثأأع اإلسمة اة .عيأأة ومأأع  يئأأ.ت اامأأم املتحأأدة املختصأأة املستشأأ.ر 

 و(236 "ةومع اآللي.ت اإلقلي ية ومون اإلقلي ي
 تتضأأأ   اتف.قيأأأة مح.ينأأأة حقأأأوال اإلنسأأأ.ن واحلأأأرايت ااس.سأأأية ال ويف السأأأي.ال اإلقلي أأأي، (10 

االنته.مأأأ.ت  "عثأأأم" تأأأ ا  صأأأرينح بأي ال (237  االتف.قيأأأة ااوروبيأأأة حلقأأأوال اإلنسأأأ.ن( 1950 لعأأأ. 
 بشأأفن  2مأأ  املأأ.مة  1امل.سأأة سالتف.قيأأة، لكأأ  احملك أأة ااوروبيأأة حلقأأوال اإلنسأأ.ن فسأأرت الفقأأرة 

هن. تتض   الت ام.  دجي.بيأ.  علأ  الأدول ااطأرا  حب .ينأة حيأ.ة املشأ ولني بوالينتهأ. أباحلق يف احلي.ة( 
اجأب تأوف  دطأ.ر تثظي أي و ب( االلتأ ا  سنأ.ذ القض.ئية، و و الت ا  ينثطوي علأ  جأ.نبني:  أ( و 

الوقأأت نفسأأه، اعرتفأأت احملك أأة أبن التأأ ا  الدولأأة الطأأر  يف  أأ ا الصأأدم  ويف و(238 تأأداب  وق.ئيأأة
وعلأأأأ   أأأأو ة.ثأأأأ ، رأت احملك أأأأة أن  ثأأأأ.ك الت امأأأأ.  علأأأأ  الأأأأدول ااطأأأأرا ، ع أأأأال   و(239 حمأأأأدوم
وسمل أ ، وعلأ  الأرغم  و(240 ضأروب سأوء املع.ملأةم  االتف.قية، مبثع التع ينب وغ   مأ   3 سمل.مة

 "عثأأم" تتضأأ   الت امأأ.  صأأرحي.  ب ال (241 1969 لعأأ.  مأأ  أن االتف.قيأأة اامرينكيأأة حلقأأوال اإلنسأأ.ن
االنته.م.ت امل.سة سالتف.قية، رأت حمك ة البلدان اامرينكية حلقوال اإلنس.ن، عثد تفس  . الت ا  

أن  أأ ا  ،(242 رة والك.ملأة للحقأوال املكرسأة يف االتف.قيأةامل .رسأة احلأأ "ن .ضأ" الأدول ااطأرا  ب
__________ 

 و4الفقرة املرجع نفسه،  (236 
 ,United Nations(1950تشأأرين  ال أأ.ين/نوف ل  4اتف.قيأأة مح.ينأأة حقأأوال اإلنسأأ.ن واحلأأرايت ااس.سأأية  رومأأ.،  (237 

Treaty Series, vol. 213, No. 2889, p. 221و 
 238) Makaratzis v. Greece, Application No. 50385/99, Judgment of 20 December 2004, Grand 

Chamber, European Court of Human Rights, ECHR 2004-XI, para. 57 :انظأر  Kiliç v. Turkey, 

Application No. 22492/93, Judgment of 28 March 2000, European Court of Human Rights, ECHR 

2000-III, para. 62  ر  سالمتثأأ.ع تكتفأأي  لأ ا  الدولأأة الطأ ال 2مأ  املأ.مة  1 خلصأأت احملك أة دىل أن الفقأأرة
عأأ  دو أأأ.ال اارواح ع أأدا  وخأأأ.رج القأأ.نون، ودمنأأأ. تل مهأأ. أينضأأأ.  سنأأ.ذ اخلطأأأوات املث.سأأبة ضأأأ   نظ.مهأأ. القأأأ.نوين 

 Application No. 47848/08, Judgment of 17 July (احمللأي لصأون حيأ.ة أولئأك الأ ين  خيضأعون لوالينتهأ.

2014, Grand Chamber, European Court of Human Rights, ECHR 2014, para. 130و 
 239) Mahmut Kaya v. Turkey, Application No. 22535/93, Judgment of 28 March 2000, First Section, 

European Court of Human Rights, ECHR 2000-III, para. 86  نظأرا  دىل الصأعوست الأيت تعأرتض حفأل" 
سلسألوك البشأري، واخليأ.رات الع ليأة الأيت جيأب اّن.ذ أ. مأ  حيأث اام  يف اجملت ع.ت احلدين ة، واستح.لة التثبأؤ 

ينفأأرض علأأ  السأألط.ت عبئأأأ.   ال   مبأأ.1، الفقأأرة 2ااولأأوايت واملأأوارم، ينثبغأأي تفسأأ  االلتأأ ا  اإلجيأأ.   يف املأأأ.مة 
 ,Kerimova and others v. Russia, Application Nos. 17170/04 :غأ  متث.سأب"(و انظأر أينضأ.   يُنطأ.ال أو ال

20792/04, 22448/04, 23360/04, 5681/05, and 5684/05, Final Judgment of 15 September 2011, First 

Section, European Court of Human Rights, para 246  Osman v. the United Kingdom, Judgment of 

28 October 1998, Grand Chamber, European Court of Human Rights, Reports 1998-VIII, para. 

 و116
 240) A v. United Kingdom, Judgment of 23 September 1998, European Court of Human Rights, Reports of 

Judgments and Decisions 1998-VI, para. 22; O'Keeffe v Ireland [Grand Chamber], Application No. 

35810/09, Judgment of 28 January 2014European Court of Human Rights, ECHR 2014, para. 144و 
 241) American Convention on Human Rights: "Pact of San José, Costa Rica" (San José, 22 November 

1969), Organization of American States, Treaty Series, vol. 1144, No. 17955, p. 123و 
ينلأي: "تتعهأد الأدول ااطأرا  يف  أ   االتف.قيأة أبن حتأرت  احلقأوال واحلأرايت  عل  م. 1م  امل.مة  1الفقرة تثص  (242 

املعأأأأرت  هبأأأأ. يف  أأأأ   االتف.قيأأأأة وأن تكفأأأأ  ة يأأأأع ااشأأأأخ.ص اخل.ضأأأأعني لوالينتهأأأأ. حرينأأأأة ة.رسأأأأة تلأأأأك احلقأأأأوال 
مأأأ  املي أأأ.ال اافرينقأأأي حلقأأأوال اإلنسأأأ.ن  1واحلأأأرايت ة.رسأأأة اتمأأأة مون أي متييأأأ "و وجتأأأدر اإلشأأأ.رة دىل أن املأأأ.مة 
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، ال ي ينتطلب بدور  أن تّتخ  الدولة الطر  خطأوات معيثأةو "عاجب املثو "االلت ا  ينثطوي عل  
 ينلي: مب. وأف.مت احملك ة

ينش   واجب املثع   ا م  الوس.ئ  ذات الط.بع القأ.نوين والسي.سأي واإلماري  
حقأوال اإلنسأأ.ن وتضأ   اعتبأ.ر مجيأع االنته.مأ.ت أع أ.ال  غأأ   وال قأ.يف الأيت تعأّ و مح.ينأة

ق.نونيأأة ومع.ملتهأأ. مع.ملأأة ااع أأ.ل غأأ  املشأأروعة الأأيت مأأ  شأأفهن. أن تفضأأي، لطبيعتهأأ. 
تلأأأأك، دىل مع.قبأأأأة املسأأأأؤولني عثهأأأأ. وأن ينرتتأأأأب عليهأأأأ. التأأأأ ا  بتعأأأأوين  ضأأأأح.اي . ع أأأأ. 

مامأت  مأ.    أ   التأداب ،ينلحقهم م  أضرارو وليس سإلمك.ن وضع ق.ئ أة مفّصألة بكأ
 و(243 تتب.ين  بتب.ين  ق.نون وارو  م  مولة م  الدول ااطرا 

مأأ  اتف.قيأأة البلأأدان اامرينكيأأة ملثأأع التعأأأ ينب  6واتّبعأأت احملك أأة مثطقأأ.  مشأأ.هب.  يف تفسأأ  املأأ.مة 
 و(244 1985 لع.  واملع.قبة عليه

سةأأرائم  ينتعلأأق في أأ.ومأأ  مث، سأأتتوق  تأأداب  املثأأع احملأأدمة الأأيت تتخأأ  . أي مولأأة معيثأأة  (11 
هبأ   اةأرائمو وم أ   أ ا  ينتعلأق في أ.ضد اإلنس.نية عل  السي.ال واملخ.طر امل.ثلة أم.  تلك الدولة 

انني ينلأأأي:  أ( اعت أأأ.م القأأأو  مبأأأ. االلتأأأ ا  مأأأ  شأأأفنه يف العأأأ.مة أن ينُلأأأ   الدولأأأة الطأأأر  علأأأ  ااقأأأ 
والسي.س.ت الوطثية الضرورينة إلذم.ء الوعي سلط.بع اإلجرامأي للفعأ  وتع ينأ  الكشأ  املبكأر عأ  
أي احت .ل الرتك.بأه   ب( دخضأ.ع  أ   القأوانني والسي.سأ.ت لل راجعأة الدائ أة وحتسأيثه. عثأد 
ع االقتضأأأ.ء   ج( انأأأ.ذ مبأأأ.مرات لتوعيأأأة املأأأوافني احلكأأأوميني سلت امأأأ.ت الدولأأأة مبوجأأأب مشأأأ.رين

املأأوام   م( تثفيأأ  بأأرامج تدرينبيأأة افأأرام الشأأرطة واةأأيش وامليليشأأي.ت وأي مأأوافني معثيأأني  خأأرين  
عثد االقتض.ء لل س.عدة يف مثع ارتك.ب اةرائم ضد اإلنس.نية   ه( مىت ارُتكب الفع  احملظور، 

لأأك مأأ  دن ذ دذ تسأألي هم، أو الوفأأ.ء حبسأأ  نيأأة أبي الت امأأ.ت أخأأرى سلتحقيأأق وحم.م أأة اةثأأ.ة
وقد تكون بعأ   و(245 شفنه، ج ئي. ، أن ينرمع ارتك.ب أشخ.ص  خرين  أفع.ال  ة.ثلة يف املستقب 

__________ 

يف  والشأأأأأأعوب تأأأأأأثص علأأأأأأ  أن الأأأأأأدول ااطأأأأأأرا  "تعأأأأأأرت  ووو سحلقأأأأأأوال والواجبأأأأأأ.ت واحلأأأأأأرايت الأأأأأأوارمة  ووو
ووو  وتتعهأأد سنأأ.ذ اإلجأأراءات التشأأرينعية وغ  أأ. مأأ  أجأأ  تطبيقهأأ."و املي أأ.ال اافرينقأأي حلقأأوال اإلنسأأ.ن  املي أأ.ال

 .United Nations, Treaty Series, vol(، 1981ح ينران/ينونيأأه  27 والشأعوب  "مي أأ.ال سبأأول"(  نأأ و ،

1520, No. 26363, p. 217و 
 243) Velásquez-Rodríguez v. Honduras, Judgment of 29 July 1988 (Merits), Inter-American Court of 

Human Rights, Series C, No. 4, para. 175  .انظأر أينضأ  : Gómez-Paquiyauri Brothers v. Peru, 

Judgment of 8 July 2004 (Merits, Reparations and Costs), Inter-American Court of Human Rights, 

Series C, No. 110, para. 155  Juan Humberto Sánchez v. Honduras, Judgment of 7 June 2003 

(Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs), Inter-American Court of Human Rights, 

Series C, No. 99, paras. 137 and 142و 
 244) Tibi v. Ecuador, Judgment of 7 September 2004 (Preliminary Objections, Merits, Reparations and 

Costs), Inter-American Court of Human Rights, Series C, No. 114, para. 159  ينضأ.  انظأر أ: Gómez-

Paquiyauri Brothers v. Peru  و155أعال (، الفقرة  233 احل.شية 
ينتعلأأأق مبثأأأع أنأأأواع حمأأأدمة مأأأ  انته.مأأأ.ت حقأأأوال اإلنسأأأ.ن، انظأأأر اللجثأأأة املعثيأأأة  لالطأأأالع علأأأ  تأأأداب  ة.ثلأأأة في أأأ. (245 

 ة الوطثيأأأأة الفع.لأأأأة والدع.ينأأأأة، ( بشأأأأفن ااجهأأأأ1988 6 سلقضأأأأ.ء علأأأأ  الت ييأأأأ  ضأأأأد املأأأأرأة، التوصأأأأية الع.مأأأأة رقأأأأم
(، الفصأأأ  A/43/38  38 الواثئأأأق الرمسيأأأة للج عيأأأة الع.مأأأة، الأأأدورة ال .ل أأأة وااربعأأأون، امللحأأأق رقأأأم، 2و 1 الفقأأأراتن

( بشأأفن 1990 15 .مأأة رقأأم  واللجثأأة املعثيأأة سلقضأأ.ء علأأ  الت ييأأ  ضأأد املأأرأة، التوصأأية الع770اخلأأ.مس، الفقأأرة 
جتثأأأب الت ييأأأ  ضأأأد املأأأرأة يف االسأأأرتاتيجي.ت الوطثيأأأة للوق.ينأأأة مأأأ  مأأأرض متالومأأأة نقأأأص املث.عأأأة املكتسأأأب  اإلينأأأدو( 

  438(، الفصأأ  الرابأأع، الفقأأرة A/45/38  38 الأأدورة اخل.مسأأة وااربعأأون، امللحأأق رقأأمومك.فحتأأه، املرجأأع نفسأأه، 
( بشأأأأفن العثأأأأ  ضأأأأد املأأأأرأة، 1992 19 واللجثأأأأة املعثيأأأأة سلقضأأأأ.ء علأأأأ  الت ييأأأأ  ضأأأأد املأأأأرأة، التوصأأأأية الع.مأأأأة رقأأأأم

http://undocs.org/ar/A/43/38
http://undocs.org/ar/A/45/38
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التداب ، م   برامج التأدرينب، ق.ئ أة أصأال  يف الدولأة لل سأ.عدة علأ  مثأع اافعأ.ل غأ  املشأروعة 
ولأأة مل مأأأة االغتصأأأ.ب(و والد أو التعأأ ينب أو املتصأألة سةأأرائم ضأأأد اإلنسأأ.نية  م أأ  القتأأأ  الع أأد

بتدعيم تلك التداب ، حسب . تقتضيه الضرورة، لكي متثع عل  وجه التحديند ارتك.ب جرائم ضد 
اإلنسأأ.نيةو و ثأأ. أينضأأ.  تثشأأف املسأأؤولية الدوليأأة للدولأأة دذا نلفأأت الدولأأة عأأ  بأأ ل أفضأأ  اةهأأوم 

دىل أقصأ   امل كثة لتثظيم ااجه ة احلكومية واإلمارينة، حسب .  أو ضأروري ومث.سأب، لكأي متثأع
 و(246 قدر ةك  ارتك.ب جرائم ضد اإلنس.نية

 دىل انأأأ.ذ الدولأأأة اإلجأأأراءات التشأأأرينعية 4وتشأأأ  الفقأأأرة الفرعيأأأة  أ( مأأأ  مشأأأروع املأأأ.مة  (12 
 أي دقليم خ.ضع يف"أي تداب  أخرى فع.لة ملثع اةرائم ضد اإلنس.نية  أو القض.ئية أو اإلمارينة أو

تغطأأي  ال الصأأيغة، املسأأتخدمة يف مواضأأع خمتلفأأة مأأ  مشأأ.رينع املأأوام،و و أأ   "ةلوالينتهأأ. القضأأ.ئي
لوالينة الدولةو وم ل . أوضأحت  ة.ضعاخل ااق.ليم ااخرىفحسب، ب  تغطي أينض.   م. دقليم مولة

 اللجثة س.بق. ، ف ن ذلك
ينغطأأي ااوضأأ.ع الأأيت متأأ.رس فيهأأ. الدولأأة الوالينأأة حبكأأم الواقأأع حأأىت ودن م.نأأت  

يف حأأأأ.الت التأأأأدخ  واالحأأأأتالل والضأأأأم غأأأأ   م أأأأ.  حبكأأأأم القأأأأ.نون، تفتقأأأأر دىل الوالينأأأأة
املشروعو وميك  أن ينش.ر يف   ا اخلصوص دىل فتوى  حمك ة العدل الدولية  يف قضأية 

و ففأأي  أأ   الفتأأوى، بعأأد أن رأت احملك أأة أن جثأأوب أفرينقيأأ. مسأأؤولة عأأ  دجيأأ.م انميبيأأ.
جأدت أن علأ  جثأوب أفرينقيأ. ودبق.ء وضع أعلثت احملك أة أنأه غأ  مشأروع، وبعأد أن و 

__________ 

(، الفصأأأ  ااول  وةثأأأة حقأأأوال A/47/38  38 الأأأدورة السأأأ.بعة وااربعأأأون، امللحأأأق رقأأأم، املرجأأأع نفسأأأه، 9 الفقأأأرة
الأدورة الت.سأعة ، املرجأع نفسأه، 9( بشفن التداب  الع.مة لتثفيأ  االتف.قيأة، الفقأرة 2003 5 الطف ، التعليق الع.  رقم
رفأأأق احلأأأ.مي عشأأأر  واللجثأأأة املعثيأأأة حبقأأأوال اإلنسأأأ.ن، التعليأأأق العأأأ.  (، املA/59/41  41 واخل سأأأون، امللحأأأق رقأأأم

الأدورة ( بشفن طبيعة االلت ا  الق.نوين الع.  املفروض عل  الدول ااطرا  يف العهأد، املرجأع نفسأه، 2004 31 رقم
لأأد ااول، املرفأأق ال .لأأث  وةثأأة حقأأوال الطفأأ ، التعليأأق العأأ.  (، اجملA/59/40  40 الت.سأأعة واخل سأأون، امللحأأق رقأأم

( بشأأأأأأفن مع.ملأأأأأأة ااطفأأأأأأ.ل غأأأأأأ  املصأأأأأأحوبني واملثفصأأأأأألني عأأأأأأ  ذوينهأأأأأأم خأأأأأأ.رج بلأأأأأأد م ااصأأأأأألي، 2005 6 رقأأأأأأم
، املرفأأأأق ال أأأأ.ين  وةثأأأأة (A/61/41) 41 الأأأأدورة احل.مينأأأأة والسأأأأتون، امللحأأأأق رقأأأأم، املرجأأأأع نفسأأأأه، 63-50 الفقأأأأرات

( بشأأفن مثأع الت ييأأ  العثصأأري يف دمارة وسأأ  ع أأ  2005 31 القضأ.ء علأأ  الت ييأأ  العثصأأري، التوصأية الع.مأأة رقأأم
(، الفصأأأ  الت.سأأأع، A/60/18  18 الأأأدورة السأأأتون، امللحأأأق رقأأأم، املرجأأأع نفسأأأه، 5 نظأأأ.  العدالأأأة اةث.ئيأأأة، الفقأأأرة

  وانظأأأأأر أينضأأأأأ.  املبأأأأأ.مئ ااس.سأأأأأية واملبأأأأأ.مئ التوجيهيأأأأأة بشأأأأأفن احلأأأأأق يف االنتصأأأأأ.  واةأأأأأل لضأأأأأح.اي 460 الفقأأأأأرة
االنته.مأأ.ت اةسأأي ة للقأأ.نون الأأدويل حلقأأوال اإلنسأأ.ن واالنته.مأأ.ت اخلطأأ ة للقأأ.نون الأأدويل اإلنسأأ.ين، قأأرار اة عيأأة 

 أ(  "االلتأأ ا  سحأأرتا  وضأأ .ن احأأرتا  3، املرفأأق، املبأأدأ 2005مينسأأ ل مأأ.نون ااول/  16املأأؤر   60/147الع.مأأة 
 أأو مثصأأوص عليأأه يف جم وعأأ.ت القأأوانني  ودع أأ.ل القأأ.نون الأأدويل حلقأأوال اإلنسأأ.ن والقأأ.نون الأأدويل اإلنسأأ.ين، م أأ.

بة وغ  أأأ. مأأأ  ذات الصأأألة، ينشأأأ   أمأأأورا  مثهأأأ. واجأأأب الدولأأأة:  أ(  أبن  تتخأأأ  التأأأداب  التشأأأرينعية واإلمارينأأأة املث.سأأأ
 التداب  املالئ ة ملثع وقوع االنته.م.ت"(و

مثأأع ارتكأأ.ب  وضأأرورةينتعلأأق سلقأأ.نون الأأدويل اإلنسأأ.ين  الثشأأر ق.ئ أأة سلفعأأ  في أأ. قأأد تكأأون بأأرامج التأأدرينب أو (246 
ااطأأأأرا  املتع.قأأأأدة السأأأأ.مية  1949 جأأأأرائم احلأأأأربو وتلأأأأ   املأأأأ.مة ااوىل املشأأأأرتمة بأأأأني اتف.قيأأأأ.ت جثيأأأأ  لعأأأأ. 

"احرتا  ومف.لة احرتا " قواعد الق.نون الدويل اإلنس.ين، اامأر الأ ي رمبأ. شأجع علأ  تثفيأ  تلأك الألامجو انظأر  بأ
، 154، و150، و164-145، الفقأرات 2016ثيأ  ااوىل، اللجثة الدولية للصليب اامحر، شرح اتف.قية ج

مأ  اتف.قيأة جثيأ  ااوىل  و أي  49عل  ذلأك، فأ ن املأ.مة  وعالوة   املشرتمة(و 1امل.مة  بشفن  178، و164و
بثأأد مشأأرتك مأأع االتف.قيأأ.ت ااخأأرى( تفأأرض أينضأأ.  الت امأأ.ت بسأأ  التشأأرينع.ت الالومأأة لفأأرض عقأأوست جث.ئيأأة 

 2896و 2855، و2842لأأأيت تتعأأأأ.رض مأأأأع االتف.قيأأأأةو انظأأأر املرجأأأأع نفسأأأأه، الفقأأأأرات فع.لأأأة وق أأأأع اافعأأأأ.ل ا
 (و49امل.مة بشفن  

http://undocs.org/ar/A/47/38
http://undocs.org/ar/A/59/41
http://undocs.org/ar/A/59/40
http://undocs.org/ar/A/61/41
http://undocs.org/ar/A/60/18
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الت امأأأ.  بسأأأحب دمارهتأأأ. مأأأ  انميبيأأأ.، رأت رغأأأم ذلأأأك أن بعأأأ  الثتأأأ.ئج الق.نونيأأأة تأأأرتب  
 و(247 بسيطرة جثوب أفرينقي. عل  انميبي. حبكم الواقع

، ينقأأع علأأ  عأأ.تق الأأدول التأأ ا  4اثنيأأ. ، ع أأال  سلفقأأرة الفرعيأأة  ب( مأأ  مشأأروع املأأ.مة  (13 
احلكوميأأأة الدوليأأة املعثيأأأة وحسأأأب  ثظ أأ.تالأأأدول ااخأأأرى واملستبأأ.ع بعأأأ  أشأأك.ل التعأأأ.ون مأأع 

و وينثشأأأأف واجأأأأب الأأأأدول أبن تتعأأأأ.ون يف مثأأأأع اةأأأأرائم ضأأأأد مأأأأع أي مثظ أأأأ.ت أخأأأأرى، االقتضأأأأ.ء
م  مي .ال اامم املتحأدة، الأيت تشأ  دىل أن  1م  امل.مة  3ااول، م  الفقرة اإلنس.نية، يف املق.  

قيأأأق التعأأأ.ون الأأأدويل علأأأ  حأأأ  املسأأأ.ئ  الدوليأأأة ذات الصأأأبغة ووو حت"أحأأأد مق.صأأأد املي أأأ.ال  أأأو 
اإلنسأأ.نية وعلأأ  تع ينأأ  احأأرتا  حقأأوال اإلنسأأ.ن واحلأأرايت ااس.سأأية للثأأ.س مجيعأأ.  والتشأأجيع علأأ  

مأ  املي أ.ال  56و 55و وفضال  عأ  ذلأك، ينتعهأد مجيأع أعضأ.ء اامأم املتحأدة، يف املأ.متني "كذل
مق.صأد  "كسلتعأ.ون مأع اهليئأة إلمراجيب عليهم م  ع    مب. مشرتمني، أو ن ينقوموا، مثفرمين أب"

ووو  ن ينشأأأيع يف العأأأ.مل احأأأرتا  حقأأأوال اإلنسأأأ.ن واحلأأأرايت ااس.سأأأية للج يأأأعأ"فيهأأأ.  مبأأأ. معيثأأأة،
و وفي أأأأ. خيأأأأص مثأأأأع اةأأأأرائم ضأأأأد اإلنسأأأأ.نية علأأأأ  وجأأأأه "ة تلأأأأك احلقأأأأوال واحلأأأأرايت فعأأأأال  ومراعأأأأ.

بشفن التع.ون الأدويل يف  1973 لع.  التحديند، اعرتفت اة عية الع.مة لرمم املتحدة يف مب.مئه.
امتشأ.  واعتقأ.ل وتسأليم ومع.قبأة ااشأخ.ص املأ نبني يف جأرائم احلأرب واةأرائم ضأد اإلنسأأ.نية، 

ع.مة تتعلق سلتع.ون بني الدول والع   عل  صعيد الدولة م  أج  مثأع ارتكأ.ب جأرائم مبسؤولية 
ن تتعأأ.ون أ"أعلثأأت، مبأأدأ  مأأ. احلأأرب واةأأرائم ضأأد اإلنسأأ.نيةو وأعلثأأت اة عيأأة الع.مأأة، يف مجلأأة

الدول بعضه. مع بع ، عل  أس.س ثث.ئي ومتعدم ااطأرا ، لوقأ  جأرائم احلأرب واةأرائم ضأد 
يلولأأة مون وقوعهأأ.، وتتخأأ  علأأ  مأأال الصأأعيدين  الأأداخلي والأأدويل التأأداب  الالومأأة اإلنسأأ.نية واحل

 و(248 "ضهل ا الغر 
دىل أن عل  الدول التع.ون  4ونتيجة ذلك، تش  الفقرة الفرعية  ب( م  مشروع امل.مة  (14 

ثيأأأةو بعضأأه. مأأع بعأأ  ملثأأع اةأأرائم ضأأد اإلنسأأ.نية والتعأأ.ون مأأع املثظ أأ.ت احلكوميأأة الدوليأأة املع
دىل بي.ن أن التع.ون مع أي مثظ ة حكومية مولية بعيثهأ. سأيتوق  علأ   "ةملعثيا"وينرمي مصطلح 

مجلة أمور مثه. وا.ئ  املثظ ة ووالينته.، والعالقة الق.نونية للدولة بتلأك املثظ أة، والسأي.ال الأ ي 
تثشأأف فيأأه ضأأرورة التعأأ.ونو وفضأأال  عأأ  ذلأأك، تأأثص الفقأأرة الفرعيأأة  ب( علأأ  أن تتعأأ.ون الأأدول، 

مثظ أأ.ت أخأأرى، م أأ  مكأأوانت احلرمأأة الدوليأأة للصأأليب اامحأأر واهلأأالل حسأأب االقتضأأ.ء، مأأع 

__________ 

مأأ  مشأأ.رينع املأأوام  1مأأ  شأأرح املأأ.مة  (12 ، اجمللأأد ال أأ.ين  اةأأ ء ال أأ.ين( والتصأأوينب، الفقأأرة 2001حوليأأة ووو  (247 
اآلاثر يف معأأأرض اإلشأأأ.رة دىل   194املتعلقأأأة مبثأأأع الضأأأرر العأأأ.بر للحأأأدوم الثأأأ.جم عأأأ  أنشأأأطة خطأأأرة، الصأأأفحة 

الق.نونيأأة املرتتبأأة سلثسأأبة للأأدول علأأ  اسأأت رار وجأأوم جثأأوب أفرينقيأأ. يف انميبيأأ.  أفرينقيأأ. اةثوبيأأة الغربيأأة( رغأأم قأأرار 
 و(Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971, p. 16, at p. 54 para. 118 ((، 1970 276جملأس اامأ  
مأأ   2( مأأ  شأأرح املبأأدأ 25، الفقأأرة  86، اجمللأأد ال أأ.ين  اةأأ ء ال أأ.ين(، الصأأفحة 2006ووو  حوليأأةانظأأر أينضأأ.  

 Legality of مش.رينع املب.مئ املتعلقأة بتووينأع اخلسأ.رة يف ح.لأة الضأرر العأ.بر للحأدوم الثأ.جم عأ  أنشأطة خطأرة 

the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 226, at p. 242 

para. 29  تشأأ  دىل "االلتأأ ا  العأأ.  للأأدول بكف.لأأة أن حتأأرت  اانشأأطُة الأأيت جتأأري ضأأ   والينتهأأ. القضأأ.ئية وحتأأت 
 املث.طق الواقعة خ.رج نط.ال سيطرهت. الوطثية"(و سيطرهت. بيئةظ الدول ااخرى أو

شأأأخ.ص املأأأ نبني يف جأأأرائم احلأأأرب واةأأأأرائم مبأأأ.مئ التعأأأ.ون الأأأدويل يف امتشأأأ.  واعتقأأأ.ل وتسأأأليم ومع.قبأأأة اا (248 
 و3، الفقرة 1973م.نون ااول/مينس ل   3( املؤر  28- م3074املرتكبة ضد اإلنس.نية، قرار اة عية الع.مة 
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وتشأأ    أأ   املثظ أأأ.ت املثظ أأ.ت غأأ  احلكوميأأة الأأأيت  و(249 اامحأأر، يف حأأدوم والينأأة مأأأ  مثهأأ.
ميكأأأأ  أن تأأأأؤمي مورا  مه أأأأ.  يف مثأأأأع اةأأأأرائم ضأأأأد اإلنسأأأأ.نية يف بلأأأأدان معيثأأأأةو وتسأأأأتخد  عبأأأأ.رة 

ينسأأري علأأ   ال عأأ.ون، عأأالوة  علأأ  مونأأه سأأي.قّي املثحأأ ،لبيأأ.ن أن واجأأب الت "ءسأأب االقتضأأ.ح"
 ينسري عل  الدول واملثظ .ت احلكومية الدولية املعثيةو م. تلك املثظ .ت بقدر

  5املادة   
 عدم اإلعادة القسرية

 أن حتيلأأه أو أن تعيأأد   تأأرم ( أو ال جيأأوو اي مولأأة أن تطأأرم شخصأأ.   -1 
ينه. أسب.ب وجيهأة تأدعو دىل االعتقأ.م أن  أ ا تسل ه دىل مولة أخرى، دذا توافرت لد أو

 الشخص سيكون يف خطر التعرض ةرمية ضد اإلنس.نيةو
دذا م.نأأأأت  أأأأ   ااسأأأأب.ب  مأأأأ. تراعأأأأي السأأأألط.ت املختصأأأأة، لتحدينأأأأد -2 

يف ذلأأأك، يف ح.لأأأة االنطبأأأ.ال، وجأأأوم منأأأ   مبأأأ. متأأأوافرة، مجيأأأع االعتبأأأ.رات ذات الصأأألة،
انته.مأأ.ت  أو اة .عيأة حلقأوال اإلنسأ.ن أو خةالصأ.ر  أو اثبأت مأ  االنته.مأ.ت الف.محأة

 جسي ة للق.نون الدويل اإلنس.ين يف الدولة املعثيةو

 الشرح  
، تأأأأثص 4انسأأأأج.م.  مأأأأع اهلأأأأد  الواسأأأأع املت  أأأأ  يف املثأأأأع الأأأأ ي تث.ولأأأأه مشأأأأروع املأأأأ.مة  (1 

مولأة عل  عأد  جأواو دقأدا  أي مولأة علأ  درسأ.ل أي شأخص دىل  5م  مشروع امل.مة  1 الفقرة
جأأأأدت أسأأأأب.ب وجيهأأأأة تأأأأدعو دىل االعتقأأأأ.م أن  أأأأ ا الشأأأأخص سأأأأيكون يف خطأأأأر أخأأأأرى مأأأأىت وُ 

التعرض ةرمية ضد اإلنس.نيةو وعليه، ينستخد    ا احلكم مبدأ عد  اإلع.مة القسرينة ملثع تعأرض 
 ااشخ.ص يف ارو  معّيثة ةرائم ضد اإلنس.نيةو

 مولأأأأة بعأأأد  دعأأأأ.مة أي شأأأأخص،ي أوبصأأأفة ع.مأأأأة، ينُلأأأ ِ  مبأأأأدأ عأأأأد  اإلعأأأ.مة القسأأأأرينة  (2 
جأدت أسأب.ب وجيهأة تأدعو دىل االعتقأ.م أن  أ ا نقله علأ   أو  خأر، دىل مولأة أخأرى مأىت وُ  أو

دىل  1اي ضأأرر حمأأدم  خأأرو وتشأأ  الفقأأرة  أو الشأأخص سأأيكون يف خطأأر التعأأرض لالضأأطه.م
، مأأ  "ىأخأأر  ىل دقلأأيم خ.ضأأع للوالينأأة القضأأ.ئية لدولأأةد"عوضأأ.  عأأ   "ىىل مولأأة أخأأر د" أأ ا الثقأأ  

ثقأ  فيهأ. الشأخص مأ  سأيطرة مولأة دىل سأيطرة مولأة أخأرى احل.الت الأيت ينُ أينض.  أج  أن ينش   
__________ 

تتكأأون احلرمأأأة الدوليأأأة للصأأأليب اامحأأر واهلأأأالل اامحأأأر  احلرمأأأة( مأأأ  اللجثأأة الدوليأأأة للصأأأليب اامحأأأر، واالحتأأأ.م  (249 
مجعيأأة مأأ  مجعيأأ.ت الصأأليب اامحأأر واهلأأالل اامحأأر  191الصأأليب اامحأأر واهلأأالل اامحأأر، والأأدويل ة عيأأ.ت 

يف الثظأأأ.  ااس.سأأي للحرمأأأة، تضأأطلع مكأأأوانت  -ضأأأ   مجلأأة أمأأور  -الوطثيأأةو ووفقأأ.  لوالينأأأة مأأ  مثهأأأ. املبيثأأة 
ميسه مأ  انته.مأ.ت رمبأ.  م.احلرمة أبموار خمتلفة يف ض .ن احرتا  الق.نون الدويل اإلنس.ين، بطرال مثه. مثع وقوع 

تضأأأ   أينضأأأ.  جأأأرائم ضأأأد اإلنسأأأ.نيةو وتأأأرم حأأأدوم مشأأأ.رمة احلرمأأأة يف مثأأأع اةأأأرائم الدوليأأأة يف املبأأأ.مئ ااس.سأأأية ت
للحرمأأة، وخ.صأأة مبأأدأ احليأأ.مو الثظأأ.  ااس.سأأي للحرمأأة الدوليأأة للصأأليب اامحأأر واهلأأالل اامحأأر، الأأ ي اعت أأد  

، 2006و 1995، وُعأأأأأّدل يف عأأأأأ.مي 1986صأأأأأليب اامحأأأأأر، جثيأأأأأ ، املأأأأأؤمتر الأأأأأدويل اخلأأأأأ.مس والعشأأأأأرون لل
و ووفقأأأأأأأأ.  هلأأأأأأأأ ا املبأأأأأأأأدأ، www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/statutes-en-a5.pdf :يفمتأأأأأأأأ.ح  ،الدينب.جأأأأأأأأة

تسأأأهم يف  أأأأ    تشأأأ.رك مكأأأأوانت احلرمأأأة يف أع أأأأ.ل التحقيأأأق واملالحقأأأأة القضأأأ.ئية اخل.صأأأأة هبأأأ   اةأأأأرائم، أو ال
خالفأ.ت ذات مشأ.رمة  يف  ترتب  هب.، حيث ميك  أن ينعتل ذلك مع أ.  ة.نأب ضأد ج.نأب  خأر أو ااع .ل أو

-www.icrc.org/en/who-weأينأأأأأدينولوجيو انظأأأأأر، علأأأأأ  وجأأأأأه الع أأأأأو :  مينأأأأأر أو عرقأأأأأي أو طأأأأأ.بع سي.سأأأأأي أو

are/movement و 

http://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/other/statutes-en-a5.pdf
http://www.icrc.org/ar/who-we-are/movement
http://www.icrc.org/ar/who-we-are/movement
http://www.icrc.org/ar/who-we-are/movement
http://www.icrc.org/ar/who-we-are/movement
http://www.icrc.org/ar/who-we-are/movement
http://www.icrc.org/ar/who-we-are/movement
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فوقهأ.،  أو حدث خ.رج أي دقلأيم  يف أعأ.يل البحأ.ر أو حىت دن حدث الثق  ماخ  نفس اإلقليم
ة جثيأ  يف ذلأك مع. أد مبأ. م ال (و وقد أُمرج   ا املبدأ يف مع. دات شىت أثثأ.ء القأرن العشأرين ،

لكثأأأأه ينبقأأأأ  مقأأأأرتان  يف غ.لأأأأب ااحيأأأأ.ن سلقأأأأ.نون الأأأأدويل لالجئأأأأني،  ،(250 1949 لعأأأأ.  الرابعأأأأة
وأُمرج  أ ا املبأدأ  و(251 1951 لعأ.  م  االتف.قية اخل.صة بوضأع الالجئأني 33وساخص سمل.مة 

 أخأأرى تعأأأ  سلالجئأأأني، م أأأ  اتف.قيأأة مثظ أأأة الوحأأأدة اإلفرينقيأأأة (252 أينضأأ.  يف اتف.قيأأأ.ت وصأأأكوك
 و(253 اليت حتكم املظ. ر اخل.صة مبشكالت الالجئني يف أفرينقي. 1969 لع. 
 (254 وطُبّأأأق  أأأ ا املبأأأدأ أينضأأأأ.  دواء مجيأأأع ااج.نأأأب  لأأأأيس الالجئأأأني فقأأأ ( يف صأأأأكوك (3 

واملي أأ.ال اافرينقأأي  (255 1969 لعأأ.  ومع. أأدات شأأىت، م أأ  االتف.قيأأة اامرينكيأأة حلقأأوال اإلنسأأ.ن
وسلفعأ ، جأرى تثأ.ول املبأدأ هبأ ا املعأ  الواسأع يف  و(256 1981 لعأ.  حلقوال اإلنس.ن والشأعوب

وم.نأأت اللجثأأأة  و(257 بشأأفن طأأرم ااج.نأأأب 2014 عأأأ.  مشأأ.رينع املأأوام الأأأيت وضأأعته. اللجثأأة يف
املع.ملأأة  أو املعثيأأة حبقأأوال اإلنسأأ.ن واحملك أأة ااوروبيأأة حلقأأوال اإلنسأأ.ن قأأد فّسأأرات حظأأر التعأأ ينب

مأ  العهأد الأدويل اخلأ.ص سحلقأوال  7املهيثأة، املثصأوص عليأه يف املأ.مة  أو الالدنسأ.نية أو الق.سية

__________ 

مة بأني اتف.قيأ.ت جثيأ  املشأرت  3و تفسأر اللجثأة الدوليأة للصأليب اامحأر املأ.مة 45اتف.قية جثي  الرابعة، املأ.مة  (250 
اتف.قية جثيأ   شرحو اللجثة الدولية للصليب اامحر، هن. تشت   ض ث.  عل  الت ا  بعد  اإلع.مة القسرينةأبااربع 
 املشرتمةو 3امل.مة بشفن  716-708، الفقرات 2016، ااوىل

 .United Nations, Treaty Series, vol(، 1951متوو/ينوليأه  28االتف.قيأة اخل.صأة بوضأع الالجئأني  جثيأ ،  (251 

189, No. 2545, p. 137, art. 33 تأرم   "تعيأأد    "ال جيأأوو اي مولأة متع.قأأدة أن تطأرم الجئأأ.  أو 1، الفقأرة
مينثأه  حرينتأه مهأدمتني فيهأ. بسأبب عرقأه أو قسرا "  أبي صورة م  الصور دىل حدوم ااق.ليم اليت تكأون حي.تأه أو

 بسبب  رائه السي.سية"(و انت .ئه دىل فئة اجت .عية معيثة أو جثسيته أو أو

 Cartagena Declaration on Refugees, adopted by the Colloquium on theانظأر، علأ  سأبي  امل أ.ل،  (252 

International Protection of Refugees in Central America, Mexico and Panama, Cartagena, 

Colombia, 22 November 1984, conclusion 5و 

 10مبشأأأكالت الالجئأأني يف أفرينقيأأأ.  أمينأأأس أسس،  اتف.قيأأة مثظ أأأة الوحأأأدة اإلفرينقيأأة الأأأيت حتكأأأم املظأأ. ر اخل.صأأأة (253 
، 2املأأ.مة  ،United Nations, Treaty Series, vol. 1001, No. 14691, p. 45(، 1969أينلول/سأأبت ل 

 و3 الفقرة

  14( املأأؤر  22- م2312انظأأر، علأأ  سأأبي  امل أأ.ل، اإلعأأالن املتعلأأق سللجأأوء اإلقلي أأي، قأأرار اة عيأأة الع.مأأة  (254 
 Bangkok Principles on the 1966  والأثص اخلتأ.مي لأأ 3، املأ.مة (A/6716  1967ول/مينسأ ل مأ.نون اا

Status and Treatment of Refugees افرينقيأأة يف ا -، الأأ ي اعت دتأأه املثظ أأة االستشأأ.رينة الق.نونيأأة اآلسأأيوينة
، املأأأأأأ.مة ال .ل أأأأأأة  وتوصأأأأأأية جملأأأأأأس أوروس 2001ح ينران/ينونيأأأأأأه  24مورهتأأأأأأ. ااربعأأأأأأني، املعقأأأأأأومة يف نيأأأأأأومهلي يف 

recommendation No. R(84)1 of the Committee of Ministers to member States on the protection of 

persons satisfying the criteria in the Geneva Convention who are not formally recognised as 

refugees و1984م.نون ال .ين/ينث.ينر   25، اليت اعت دهت. اللجثة الووارينة يف 

 255) American Convention on Human Rights, art. 22, para. 8و 

 و3، الفقرة 12املي .ال اافرينقي حلقوال اإلنس.ن والشعوب  "مي .ال سبول"(، امل.مة  (256 

، 23، املأ.مة 44(، الفقأرة A/69/10  10 الواثئأق الرمسيأة للج عيأة الع.مأة، الأدورة الت.سأعة والسأتون، امللحأق رقأم (257 
 "ال جيأأوو طأأرم أجثأأا دىل مولأأة تكأأون حي.تأأه فيهأأ. معرضأأة  ، مأأ  مشأأ.رينع املأأوام املتعلقأأة بطأأرم ااج.نأأب1الفقأأرة 

ااصأأ   غأأ   مأأ  اآلراء، أو الأأرأي السي.سأأي أو الأأدين  أو اللغأأة أو اةأأثس أو اللأأون أو بب العأأرال أوللخطأأر بسأأ
لغأ  ذلأك مأ  ااسأب.ب الأيت حيظر أ.  أي وضع  خر، أو الثسب أو ال روة أو االجت .عي أو اإلثر أو القومي أو

 الق.نون الدويل"(و

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/6716(supp)&Lang=A
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/6716(supp)&Lang=A
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/6716(supp)&Lang=A
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/6716(supp)&Lang=A
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/6716(supp)&Lang=A
http://undocs.org/ar/A/69/10
http://undocs.org/ar/A/69/10
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مأأأأ  اتف.قيأأأأة مح.ينأأأأة حقأأأأوال اإلنسأأأأ.ن واحلأأأأرايت  3واملأأأأ.مة  (258 1966 لعأأأأ.  املدنيأأأأة والسي.سأأأأية
عل  التأوايل، أبنأه ينفأرض ضأ ثي.  الت امأ.  بعأد  اإلعأ.مة القسأرينة حأىت  ،(259 1950 لع.  ااس.سية

ينأأرم  مأأ. و وفضأأال  عأأ  ذلأأك، م أأ ا  تأأ.ن تثصأأ.ن علأأ   أأ ا االلتأأ ا  صأأراحة  تكأأ   أأ.اتن االتف.قي مل دن
 مبدأ عد  اإلع.مة القسأرينة يف مع. أدات تسأليم املطلأوبني، بتثصيصأه. علأ  أنأه لأيس يف املع. أدة

أأر علأأ  أنأأه ينفأأرض الت امأأ.  بتسأأليم مأأتهم سرتكأأ.ب جرميأأة دذا تأأوفرت لأأدى الدولأأة الطأأر   مأأ. ينفسَّ
أسب.ب وجيهة تدعو أأ. دىل االعتقأأأأأأ.م أن الطلأب قأد قُأد  الضأطه.م املأتهم املطلوب مثه. التسليم 

م  مشأ.رينع املأوام  أ    13م  مشروع امل.مة  11سرتك.ب جرمية اسب.ب حمدمةو وتثص الفقرة 
 عل  حكم م    ا القبي و

.ول وةأأ. ينكتسأأي أمهيأأة خ.صأأة ملشأأ.رينع املأأوام  أأ   أن  أأ ا املبأأدأ أُمرج يف مع. أأدات تتثأأ (4 
مأ  اتف.قيأة مث. ضأة التعأ ينب وغأ   مأ   3جرائم حمأدمة، م.لتعأ ينب واالختفأ.ء القسأريو ف.ملأ.مة 

، علأأأ  سأأأبي  امل أأأ.ل، 1984 لعأأأ.  املهيثأأأة أو الالدنسأأأ.نية أو العقوبأأأة الق.سأأأية أو ضأأأروب املع.ملأأأة
 ينلي: م. تثص عل 
أن  أو (" ن تأرمأ"أن تعيأد    أو ال جيوو اينة مولة طر  أن تطأرم أي شأخص -1

تسأأأل ه دىل مولأأأة أخأأأرى، دذا تأأأوافرت لأأأأدينه. أسأأأب.ب حقيقيأأأة تأأأدعو دىل االعتقأأأ.م أبنأأأأه 
 سيكون يف خطر التعرض للتع ينبو

دذا م.نت  أ   ااسأب.ب متأوافرة، مجيأع  م. تراعي السلط.ت املختصة، لتحديند -2
يف ذلأأأأأك، يف ح.لأأأأأة االنطبأأأأأ.ال، وجأأأأأوم منأأأأأ  اثبأأأأأت مأأأأأ   مبأأأأأ. االعتبأأأأأ.رات ذات الصأأأأألة،

 اة .عية حلقوال اإلنس.ن يف الدولة املعثيةو أو الص.رخة أو .م.ت الف.محةاالنته
، ولكثأه 1951 لعأ.  االتف.قية اخل.صة بوضع الالجئني مثوالعل     ا احلكموقد صيغ  (5 

قظأ  الشأخص عأ  طرينقأه دىل مولأة  "ملتسأليا"عثصأر  أض.  لكأي ينشأ   سأبيال   خأر ميكأ  أن ينُأثأْ
م  االتف.قيأة الدوليأة حل .ينأة مجيأع ااشأخ.ص مأ   16وعل   و ة.ث ، تثص امل.مة  و(260 أخرى

 ينلي: م. عل  2006 لع.  االختف.ء القسري
أن تسأأألم أي شأأأخص دىل أي  أو تبعأأأد أو ال جيأأأوو اي مولأأأة طأأأر  أن تطأأأرم -1

مولة أخرى دذا م.نت  ث.ك أسب.ب وجيهة تدعو دىل االعتق.م أبن   ا الشخص سأيقع 
 لالختف.ء القسريوضحية 

__________ 

غأ   مأ  ضأروب  ( بشأفن حظأر التعأ ينب أو1992 20 العأ.  رقأم قالتعليأانظر اللجثة املعثيأة حبقأوال اإلنسأ.ن،  (258 
الواثئأأق الرمسيأأة للج عيأأة الع.مأأة، الأأدورة السأأ.بعة ، 9املهيثأأة، الفقأأرة  الالدنسأأ.نية أو العقوبأأة الق.سأأية أو املع.ملأأة أو

تعأأرض  رفأأق السأأ.مس، الفأأرع ألأأ   "جيأأب علأأ  الأأدول ااطأأرا  أال(، املA/47/40  40 وااربعأأون، امللحأأق رقأأم
املهيثأأة لأأدى رجأأوعهم دىل بلأأد  خأأر عأأ   الالدنسأأ.نية أو العقوبأأة الق.سأأية أو املع.ملأأة أو اافأأرام خلطأأر التعأأ ينب أو

 الرم"(و الطرم أو طرينق التسليم أو

 Chahal v. United Kingdom, Application No. 22414/93, Judgment of 15انظأر، علأ  سأبي  امل أ.ل،  (259 

November 1996, Grand Chamber, European Court of Human Rights, ECHR 1996-V, para. 80و 
 the Charter of Fundamental Rights of the European Union, adopted in Nice onينوجأد حكأم ة.ثأ  يف  (260 

7 December 2000, Official Journal of the European Communities, No. C 364, 18 December 2000, 

art. 19, para. 2تسأألي ه دىل مولأأة ينواجأأه فيهأأ. خطأأرا  حقيقيأأ.  ينعرضأأه  طأأرم  أو ،  "ال جيأأوو دبعأأ.م أي دنسأأ.ن أو
 املهيثة"(و العقوبة الالدنس.نية أو لغ مه. م  املع.ملة أو للتع ينب أو لعقوبة اإلعدا ، أو

http://undocs.org/ar/A/47/40
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للتحقأأأأق مأأأأ  وجأأأأوم م أأأأ   أأأأ   ااسأأأأب.ب، تراعأأأأي السأأأألط.ت املختصأأأأة مجيأأأأع  -2
يف ذلك، عثد االقتضأ.ء، وجأوم حأ.الت اثبتأة مأ  االنتهأ.ك  مب. االعتب.رات ذات الصلة،

القأ.نون اإلنسأ.ين الأدويل يف  أو اة .عي حلقوال اإلنسأ.ن أو الص.ر  أو املثهجي اةسيم
 الدولة املعثيةو

 أو احلأ.ل يف  م. ينرّم ، م   5م  مشروع امل.مة  1ودذا م.ن الت ا  الدولة يف دط.ر الفقرة  (6 
 اتف.قي.ت س.بقة، عل  جتثأب تعأرين  أي شأخص للجأرائم ضأد اإلنسأ.نية، فلأيس يف  أ ا االلتأ ا 

بعأأد   ينتعلأأق في أأ.القأأ.نون الأأدويل العأأريف  أو خيأأ  ساللت امأأ.ت ااخأأرى الث.شأأئة عأأ  املع. أأدات مأأ.
عأأ.مة القسأأرينةو ف.لت امأأ.ت الأأدول الأأوارمة يف مجيأأع املع. أأدات ذات الصأألة تظأأ  سلفعأأ  سأأ.رينة اإل

 وفق.  احك.مه.و
جيأوو اي مولأة أن ترسأ  شخصأ.  دىل  ال علأ  أنأه 5مأ  مشأروع املأ.مة  1وتثص الفقرة  (7 

 ذا تأأوافرت لأأدينه. أسأأب.ب وجيهأأة تأأدعو دىل االعتقأأ.م أن  أأ ا الشأأخص سأأيكون يفد"مولأأة أخأأرى 
خألاء  "ةاسأب.ب الوجيهأا" التعرض ةرمية ضد اإلنس.نيةو وقد تث.ول   ا املعيأ.ر املتعلأق بأأ "رخط

مأأأ   يئأأأ.ت مع. أأأأدات شأأأىت وتث.ولتأأأأه حمأأأ.مم موليأأأأةو فعلأأأ  سأأأأبي  امل أأأ.ل، ق.لأأأأت ةثأأأة مث. ضأأأأة 
م  اتف.قية مث. ضة التعأ ينب  3التع ينب، لدى الثظر يف بالغ.ت ت عم أن الدولة انتهكت امل.مة 

، دن 1984 لعأأأأأأ.  املهيثأأأأأة أو الالدنسأأأأأ.نية أو العقوبأأأأأأة الق.سأأأأأية أو وغأأأأأ   مأأأأأ  ضأأأأأروب املع.ملأأأأأة
توقعأأ.  وشخصأأي.  وق.ئ أأ.  م"تكأأون موجأأومة دذا مأأ.ن خطأأر التعأأرض للتعأأ ينب  "ةسأأب.ب الوجيهأأاا"

لأأ  ع"وأوضأأحت أينضأأ.  أنأأه ينتعأأني أن تأأدرس الدولأأة الطأأر  ح.لأأة مأأ  شأأخص  و(261 "وحقيقيأأ.  
حأأدة، بطرينقأأة حم.ينأأدة ومسأأتقلة، مأأ  خأأالل السأألط.ت اإلمارينأأة و/أو القضأأ.ئية  املختصأأة ، وفقأأ.  

 و(262 "ةااس.سي للض .انت اإلجرائية
عأأد  ب"وذمأأرت اللجثأأة املعثيأأة حبقأأوال اإلنسأأ.ن، يف توجيه.هتأأ. للأأدول، أن الدولأأة مل مأأة  (8 

نق  أي شخص أبينة طرينقأة أخأرى مأ  دقلي هأ. عثأدم. توجأد أسأب.ب  أو طرم أو ترحي  أو تسليم
 وجيهأأأة تأأأدعو دىل االعتقأأأ.م سحت أأأ.ل دصأأأ.بة ذلأأأك الشأأأخص بضأأأرر ينتعأأأ ر دصأأأالحه، علأأأ   أأأو

يف أي بلأد قأد ينأتم نقلأه  أو م  العهأد، سأواء يف البلأد املتأوخ  نقلأه دليأه 7و 6رم يف امل.متني ين م.
ولدى تفس    ا املعي.ر، خلصأت اللجثأة املعثيأة حبقأوال اإلنسأ.ن دىل  و(263 "قدليه يف وقت الح

لطأأأرم م، خلطأأأر  "تيجأأأة  حمتومأأأة  ومتوقعأأأة  ن"أنأأأه ينتعأأأني علأأأ  الأأأدول االمتثأأأ.ع عأأأ  تعأأأرين  اافأأأرام، 
__________ 

 22مأأأ  االتف.قيأأأة يف سأأأي.ال املأأأ.مة  3( بشأأأفن تثفيأأأ  املأأأ.مة 2017 4 ةثأأأة مث. ضأأأة التعأأأ ينب، التعليأأأق العأأأ.  رقأأأم (261 
 CAT/C/GC/4 مامار ضأأد  و ولالطأأالع علأأ  البالغأأ.ت ذات الصأألة، انظأأر ةثأأة مث. ضأأة التعأأ ينب، 11(، الفقأأرة

الواثئأأأق الرمسيأأأة للج عيأأأة ، 2005 ل تشأأأرين  ال أأأ.ين/نوف 23، اآلراء املعت أأأدة يف 258/2004 ، الأأأبالغ رقأأأممثأأأدا
، 250(، املرفأأأأأق ال أأأأأ.م ، الفأأأأأرع ألأأأأأ ، الصأأأأأفحة A/61/44  44 الع.مأأأأأة، الأأأأأدورة احل.مينأأأأأة والسأأأأأتون، امللحأأأأأق رقأأأأأم

، املرجأأع 2010أاير/مأأ.ينو  6، اآلراء املعت أأدة يف 356/2008 ، الأأبالغ رقأأمنو سو ضأأد سوينسأأرا  و4-8 الفقأأرة
، 420 (، املرفأأق ال .لأأث عشأأر، الفأأرع ألأأ ، الصأأفحةA/65/44  44 الأأدورة اخل.مسأأة والسأأتون، امللحأأق رقأأمنفسأأه، 
 9، القأأأأرار املعت أأأأد يف 614/2014 ، الأأأأبالغ رقأأأأمسأأأأوسم.ران رو ث وني.انسأأأأ.مب.ن .ر ضأأأأد أسأأأأرتالي.  و3-7 الفقأأأأرة
 و3-8(، الفقرة CAT/C/61/D/614/2014  2017أغسطس / ب

 و13، الفقرة 4 ةثة مث. ضة التع ينب، التعليق الع.  رقم (262 
و انظأأر أينضأأ.  اللجثأأة املعثيأأة حبقأأوال اإلنسأأ.ن، 12، الفقأأرة 31 التعليأأق العأأ.  رقأأماللجثأأة املعثيأأة حبقأأوال اإلنسأأ.ن،  (263 

م  العهد الدويل اخل.ص سحلقوال املدنية والسي.سية، ع  احلأق يف  6( بشفن امل.مة 2018 36 التعليق الع.  رقم
ينُثشأأر بعأأد لأأ ا قأأد تتغأأ  بعأأ  االقتب.سأأ.ت وأرقأأ.  الفقأأرات يف  ليأأق العأأ.  مل أأ ا التع(  CCPR/C/GC/36  احليأأ.ة

 و30 ، الفقرة الثص الثه.ئي

http://undocs.org/ar/A/61/44
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وأّمأدت مأ لك أن وجأوم  أ ا اخلطأر  و(264 حقيقي تُثتهأك فيأه حقأوقهم املكفولأة مبوجأب العهأد
 "ةالأأأأيت مأأأأ.ن ينثبغأأأأي أن تكأأأأون معروفأأأأ أو املعلومأأأأ.ت املعروفأأأأة  ضأأأأوءيف"احلقيقأأأأي جيأأأأب أن ينتقأأأأرر 

ثب.ت وقوع التع ينب الفعلي الحق.  ودن م.نأت د"تتطلب  وال لسلط.ت الدولة الطر  عثد الطرم،
 و(265 "املعلوم.ت ع  ااحداث الالحقة تكون مث.سبة لتقييم اخلطر ااويل

جأأأدت أسأأأب.ب كأأأون مل مأأأة مأأأىت وُ ورأت احملك أأة ااوروبيأأأة حلقأأأوال اإلنسأأأ.ن أن الدولأأأة ت (9 
مأ   3وجيهة تدعو لالعتق.م أن الشخص سيواجه خطرا  حقيقي.  ينعرضأه ملع.ملأة تأتأأث.ىف مأع املأ.مة 

ولأأدى تطبيأأق  أأ ا املعيأأ.ر  و(266 1950 لعأأ.  اتف.قيأأة مح.ينأأة حقأأوال اإلنسأأ.ن واحلأأرايت ااس.سأأية
شأأأخص دىل البلأأأد الأأأ ي مأأأ  درسأأأ.ل  "ةلثتأأأ.ئج املتوقعأأأا"القأأأ.نوين، جيأأأب علأأأ  الأأأدول أن تبحأأأث 

التعأرض لسأوء املع.ملأة غأ  مأ.ٍ ، فلأيس مأ  الضأروري،  "لرم احت أ.جمأ"ودذا م.ن  و(267 ينستقبله
م أر ترجيحأ.  مأ  احت أ.ل أن ينكأون أ"وفق.  لل حك ة ااوروبية، دثب.ت أن التعرض لسوء املع.ملأة 

وشأأأدمت احملك أأأة ااوروبيأأأة علأأأ  أن البحأأأث إلق.مأأأة الأأأدلي  علأأأ  وجأأأوم خطأأأر  و(268 "مسأأأتبعدا  
عأ  ذلأك، علأ  مثأوال اللجثأة املعثيأة حبقأوال ورأت فضال   و(269 ".رم.  ص"حقيقي جيب أن ينكون 

 ب تقيي أأأه ابتأأأداء  دواء الوقأأأ.ئع الأأأيت م.نأأأت معروفأأأةجيأأأ"اإلنسأأأ.ن، أن الأأأدلي  علأأأ  وجأأأوم اخلطأأأر 
ودن مأأ.ن مأأ  امل كأأ  أخأأ   ،(270 "ممأأ.ن ينثبغأأي أن تكأأون معروفأأة للدولأأة املتع.قأأدة عثأأد الطأأر  أو

 و(271 املعلوم.ت اليت تكّشفت الحق.  بعني االعتب.ر
يأأأع االعتبأأأ.رات ذات مج"علأأأ  أن تراعأأأي الأأأدول  5مأأأ  مشأأأروع املأأأ.مة  2وتأأأثص الفقأأأرة  (10 

موجأأومةو وتشأأ    أأ    1دذا م.نأأت ااسأأب.ب الوجيهأأة اغأأراض الفقأأرة  مأأ. لأأدى تقرينأأر "ةالصأأل
__________ 

، اآلراء 469/1991 البالغ رقأمشيت.ت نغ ضد مثدا، انظر، عل  سبي  امل .ل، اللجثة املعثية حبقوال اإلنس.ن،  (264 
ج عيأة الع.مأأة، الأأدورة الت.سأأعة وااربعأأون، امللحأأق الواثئأأق الرمسيأأة لل، 1993تشأأرين  ال أأ.ين/نوف ل  5املعت أدة يف 

 جو ضأد أسأرتالي.، رو وأو أ(  1-15(، اجمللد ال .ين، املرفق الت.سع، الفرع جيم جأيم، الفقأرة A/49/40  40 رقم
الأأدورة ال .نيأأة واخل سأأون، ، املرجأأع نفسأأه، 1997متوو/ينوليأأه  28، اآلراء املعت أأدة يف 692/1996 الأأبالغ رقأأم
، الأبالغ ومحيدة ضأد مثأدا  14-6(، اجمللد ال .ين، املرفق الس.مس، الفرع راء، الفقرة A/52/40  40 امللحق رقم

الأأأأدورة اخل.مسأأأأة والسأأأأتون، ، املرجأأأأع نفسأأأأه، 2010 ذار/مأأأأ.رس  18، اآلراء املعت أأأأدة يف 1544/2007 رقأأأأم
 و7-8(، اجمللد ال .ين، املرفق اخل.مس، الفرع اتء، الفقرة A/65/40  40 امللحق رقم

، البالغأأأ.ت مقصأأأومو  و خأأأرون ضأأأد ق غي سأأأت.ن.ن، انظأأأر، علأأأ  سأأأبي  امل أأأ.ل، اللجثأأأة املعثيأأأة حبقأأأوال اإلنسأأأ (265 
 16، اآلراء املعت أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدة يف 1477/2006، و1476/2006، و1462/2006، و1461/2006 رقأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأم

(، اجمللأد A/63/40  40 الواثئأق الرمسيأة للج عيأة الع.مأة، الأدورة ال .ل أة والسأتون، امللحأق رقأم، 2008متوو/ينوليه 
 و4-12ال .ين، املرفق اخل.مس، الفرع اثء، الفقرة 

 Soering v. United Kingdom, Application No. 14038/88, Judgment of 7 Julyانظأر، علأ  سأبي  امل أ.ل،  (266 

1989, European Court of Human Rights, Series A, vol. 161, para. 88; Chahal v. United Kingdom, 

para. 74  وأعال ( 259 احل.شية 
 ,Saadi v. Italy, Application No. 37201/06, Judgment of 28 February 2008انظأر، علأ  سأبي  امل أ.ل،  (267 

Grand Chamber, European Court of Human Rights, ECHR 2008-II, para. 130و 

 و140و 131املرجع نفسه، الفقراتن  (268 

 و128املرجع نفسه، الفقرة  (269 

 و133املرجع نفسه، الفقرة  (270 

 .El-Masri v. the former Yugoslav Republic of Macedonia, Application Noانظأر، علأ  سأبي  امل أ.ل،  (271 

39630/09, Judgment of 13 December 2012, Grand Chamber, European Court of Human Rights, 

ECHR 2012-VI, para. 214و 

http://undocs.org/ar/A/49/40
http://undocs.org/ar/A/52/40
http://undocs.org/ar/A/65/40
http://undocs.org/ar/A/63/40
http://undocs.org/ar/A/63/40
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 الص.رخة أو جوم من  اثبت م  االنته.م.ت الف.محةو "احلصر،  ال االعتب.رات، عل  سبي  امل .ل
و "ةانته.مأأ.ت جسأأي ة للقأأ.نون الأأدويل اإلنسأأ.ين يف الدولأأة املعثيأأ أو اإلنسأأ.ناة .عيأأة حلقأأوال  أو

وسلفعأأأ ،  ثأأأ.ك اعتبأأأ.رات شأأأىت ميكأأأ  أن تكأأأون ذات صأأألةو وقأأأد ذمأأأرت اللجثأأأة املعثيأأأة حبقأأأوال 
، أنأه ينثبغأي 1966 لعأ.  اإلنس.ن، لأدى تفسأ  العهأد الأدويل اخلأ.ص سحلقأوال املدنيأة والسي.سأية

جوم ض .انت وحمتوا . ووجوم  لي.ت اإلنفأ.ذ وتطبيأق و "ذات الصلة، وأن الثظر يف مجيع العوام  
    اآللي.ت  ي مله. عث.صر وجيهة تتيح بصفة ع.مأة حتدينأد مأدى وجأوم خطأر حقيقأي واقعأي 

ووضأعت ةثأة مث. ضأة التعأ ينب، اغأراض اتف.قيأة مث. ضأة  و(272 "ةللتعرض ملع.ملأة سأيئة حمظأور 
، 1984 لعأأ.  املهيثأأة أو الالدنسأأ.نية أو العقوبأأة الق.سأأية أو التعأأ ينب وغأأ   مأأ  ضأأروب املع.ملأأة

ع  اام لة غ  الش.ملة حل.الت حقوال اإلنس.ن اليت ميك  أن تشك  مؤشرا  ب" أق.ئ ة تفصيلية ل
راعيه.  الدول ااطرا   يف قراراهت. بشفن دبع.م شخص م  عل  خطر التع ينب واليت ينثبغي أن ت

دذا   مأ. وعثأد مراسأة و(273 "‘عد  اإلع.مة القسرينة‘دقلي ه. وأتخ  . يف االعتب.ر عثد تطبيق مبدأ 
تثظأأر احملك أأة  ،(274 مأأ.ن مأأ  املث.سأأب أن تعت أأد الأأدول علأأ  ضأأ .انت مقدمأأة مأأ  مول أخأأرى

ع.مأأأأأة  أ  دذا م.نأأأأأت الضأأأأأ .انت حمأأأأأدمة مأأأأأ.  ااوروبيأأأأأة حلقأأأأأوال اإلنسأأأأأ.ن يف عوامأأأأأ  مأأأأأ  قبيأأأأأ
دذا م.ن ميك  التحقق عل   و موضوعي م  االمت .ل للضأ .انت عأ  طرينأق  وم. ،(275 وغ.مضة

دذا مأأأ.ن  ثأأأ.ك نظأأأ.  فعأأأ.ل للح .ينأأأة مأأأ   ومأأأ. ،(276  ليأأأ.ت رصأأأد أخأأأرى أو  ليأأأ.ت مبلوم.سأأأية
 و(277 حدوث انته.ك يف الدولة املتلقية

عل  است ث.ءات م  االلت ا  بعد   1951 لع.  اخل.صة بوضع الالجئنيتف.قية االوحتتوي  (11 
مي أ  هتدينأدا  جسأي .   أو اإلع.مة القسرينة للس .ح سلعومة حني ينكون الشخص قأد ارتكأب جرميأة

أتخأأأ  مثأأ  ذلأأك احلأأني هبأأأ   االسأأت ث.ءات، معتأألة  االلتأأأ ا  ذا  مل بيأأد أن املع. أأدات و(278 رمأأ ل
__________ 

 و4-12أعال (، الفقرة  265 احل.شية  مقصومو  ضد ق غي ست.ن (272 

 و29، الفقرة 4 ةثة مث. ضة التع ينب، التعليق الع.  رقم (273 

تأأرى اللجثأأة أن الضأأ .انت الدبلوم.سأأية املقدمأأة مأأ  مولأأة طأأر  يف االتف.قيأأة ينأأرام دبعأأ.م "  20املرجأأع نفسأأه، الفقأأرة  (274 
مأأأ   3ينثبغأأأي اسأأأتخدامه. وسأأأيلة  لتقأأأوين  مبأأأدأ عأأأد  اإلعأأأ.مة القسأأأرينة املثصأأأوص عليأأأه يف املأأأ.مة  ليهأأأ. الشأأأخص د

 و(" ة( خلطر التعرض للتع ينب يف تلك الدولةاالتف.قية، مىت ُوجدت أسب.ب وجيهة لالعتق.م أنه/أهن. معرض

 وparas. 147-148أعال (،  267،  احل.شية Saadi v. Italyانظر، عل  سبي  امل .ل،  (275 
 & Chentiev and Ibragimov v. Slovakia, Application Nos. 21022/08انظأأر، علأأ  سأأبي  امل أأ.ل،  (276 

51946/08, Decision as to admissibility of 14 September 2010, Fourth Section, European Court of 

Human Rightsو 
 Soldatenkov. Ukraine, Application No. 2440/07, Judgment of 23 Octoberانظأر، علأ  سأبي  امل أ.ل،  (277 

2008, Fifth Section, European Court of Human Rights, para. 73 امأ  ااخأرى الأيت قأد و ومأ  بأني العو
 ، ي اةهة اليت قدمت الضأ .انت وم.  دذا م.نت احملك ة مطلعة عل  شروط الض .انت تثظر فيه. احملك ة: م.

دذا م.نأأت صأ.مرة عأأ  احلكومأة املرم ينأأة للدولأأة،  ومأ.  دذا مأأ.ن ميكأ  لتلأأك الضأ .انت أن تُلأأ   الدولأة املتلقيأأة ومأ.

دذا م.نأأت تتعلأأق مبع.ملأأة  ت احملليأأة أن تتقيأأد مب أأ   أأ   الضأأ .انت  ومأأ.دذا مأأ.ن ميكأأ  أن ينُتوقأأع مأأ  السأألط. ومأأ.
 واملتلقيأأأة وطأأأول وقأأأوة العالقأأأ.ت ال ث.ئيأأأة بأأأني الأأأدولتني املرسأأألة   غأأأ  ق.نونيأأأة يف الدولأأأة املتلقيأأأة تعتأأأل ق.نونيأأأة أو

ثوقيأة الضأ .انت قأد دذا م.نأت مو  ومأ.  تعرض لسوء املع.ملة يف الدولأة املتلقيأةأن دذا م.ن الشخص قد سبق  وم.
 .Othman (Abu Qatada) v. United Kingdom, Application Noاحملأ.مم احملليأأة للدولأة املرسألةو  مرسأته.

8139/09, Judgment of 17 January 2012, Fourth Section, European Court of Human Rights, ECHR 

2012 (extracts), para. 189و 

 و2، الفقرة 33الالجئني، امل.مة  االتف.قية اخل.صة بوضع (278 
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اللجثأأة أن مأأ  املث.سأأب عأأد  دمراج أيٍّ مأأ   أأ   االسأأت ث.ءات يف  واعتأألت و(279 طبيعأأة مطلقأأة
 و5مشروع امل.مة 

  6املادة   
 التجرمي مبوجب القانون الوطين

تتخأ  مأ  مولأأة التأداب  الالومأأة لضأ .ن اعتبأ.ر اةأأرائم ضأد اإلنسأأ.نية  -1 
 جرائم يف ق.نوهن. اةث.ئيو

اعتبأأ.ر اافعأأ.ل الت.ليأأة جأأرائم تتخأأ  مأأ  مولأأة التأأداب  الالومأأة لضأأ .ن  -2 
 يف ق.نوهن. اةث.ئي:

 ارتك.ب جرمية ضد اإلنس.نية   أ( 
 والشروع يف ارتك.ب     اةرمية   ب( 
اإلغأأأأراء  أو سلشأأأأروع يف ارتك.هبأأأأ.، أو واامأأأأر سرتكأأأأ.ب  أأأأ   اةرميأأأأة  ج( 

 ذلكواملس.مهة أبي طرينقة أخرى يف  أو املس.عدة أو اإلع.نة عليه، أو احلث أو ب لك
تتخأ  مأ  مولأة أينضأ.  التأداب  الالومأة لضأ .ن حت يأ  القأ.مة والرؤسأأ.ء  -3 

اآلخأأرين  املسأأؤولية اةث.ئيأأة عأأ  اةأأرائم ضأأد اإلنسأأ.نية الأأيت ينرتكبهأأ. مرؤوسأأو م دذا مأأ.نوا 
جيعلهأأم ينعل أأون، أن مرؤوسأأيهم مأأ.نوا علأأ  وشأأك ارتكأأ.ب  مأأ. مأأ.ن  ثأأ.ك أو ينعل أأون،

ينتخأأ وا مجيأأع التأأداب  الالومأأة واملعقولأأة الأأيت نوهلأأ.  ومل .،مأأ.نوا ينرتكبوهنأأ أو  أأ   اةأأرائم
 ملع.قبة املسؤولني دذا م.نت قد ارُتكبتو أو سلطتهم ملثع ارتك.ب     اةرائم

تتخأ  مأأ  مولأأة التأأداب  الالومأأة لضأ .ن عأأد  اعتبأأ.ر ارتكأأ.ب دحأأدى  -4 
رئيس، سواٌء أمأ.ان  أو ةاةرائم املش.ر دليه. يف مشروع امل.مة   ا امت .ال  امر م  حكوم

 مدنيني، ع را  إلعف.ء املرؤوس م  املسؤولية اةث.ئية يف ق.نوهن. اةث.ئيو أ  عسكرينني
عأأأد  االعتأأأأدام يف ق.نوهنأأأأ.  لضأأأأ .نتتخأأأ  مأأأأ  مولأأأة التأأأأداب  الالومأأأة  -5 

اةثأأ.ئي بتقلأأد مرتكأأب دحأأدى اةأأرائم املشأأ.ر دليهأأ. يف مشأأروع املأأ.مة  أأ ا مثصأأب.  رمسيأأ.  
   ع را  لإلعف.ء م  املسؤولية اةث.ئيةوسعتب.ر 

تتخأأ  مأأ  مولأأة التأأداب  الالومأأة لضأأ .ن عأأد  سأأقوط اةأأرائم املشأأ.ر  -6 
 دليه. يف مشروع امل.مة   ا سلتق.م  يف ق.نوهن. اةث.ئيو

تتخأأ  مأأ  مولأأة التأأداب  الالومأأة لضأأ .ن املع.قبأأة علأأ  اةأأرائم املشأأ.ر  -7 
ست مالئ ة يف ق.نوهن. اةث.ئي أتخ  يف االعتب.ر ط.بعه. دليه. يف مشروع امل.مة   ا بعقو 

 اةسيمو
__________ 

 Othman (Abuو  4-12أعال (، الفقرة  265 احل.شية  مقصومو  ضد ق غي ست.نانظر، عل  سبي  امل .ل،  (279 

Qatada) v. United Kingdom  اتبيأ. سينيأ  ضأد ةثة مث. ضأة التعأ ينب، و   185أعال (، الفقرة  277 احل.شية
الواثئأق الرمسيأة للج عيأة الع.مأة، ، 1997نيسأ.ن/أبرين   28، اآلراء املعت دة يف 39/1996 ، البالغ رقمالسويند

 عبأأأد  و5-14، الفقأأأرة 4(، املرفأأأق اخلأأأ.مس، الفأأأرع سء A/52/44  44 الأأأدورة ال .نيأأأة واخل سأأأون، امللحأأأق رقأأأم
، 2012ح ينران/ينونيأأه  1، اآلراء املعت أأدة يف 444/2010 ، الأأبالغ رقأأمالصأأ دو  و خأأرون ضأأد م.واخسأأت.ن

(، املرفأأأأأق الرابأأأأأع عشأأأأأر، الفأأأأأرع ألأأأأأ ، A/67/44  44 الأأأأأدورة السأأأأأ.بعة والسأأأأأتون، امللحأأأأأق رقأأأأأماملرجأأأأأع نفسأأأأأه، 
 و7-13 ، الفقرة675 الصفحة

http://undocs.org/ar/A/52/44
http://undocs.org/ar/A/52/44
http://undocs.org/ar/A/67/44
http://undocs.org/ar/A/67/44
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تتخ  م  مولة، ر ث.  أبحك.  ق.نوهن. الوطر، تداب  حسب االقتض.ء  -8 
مأأ  أجأأأ  حتدينأأأد مسأأأؤولية ااشأأأخ.ص االعتبأأ.رينني عأأأ  اةأأأرائم املشأأأ.ر دليهأأأ. يف مشأأأروع 

مسأأؤولية ااشأأخ.ص االعتبأأ.رينني  املأأ.مة  أأ او ور ثأأ.  سملبأأ.مئ الق.نونيأأة للدولأأة، قأأد تكأأون
 دمارينةو أو مدنية أو     جث.ئية

 الشرح  
التداب  املختلفة اليت جيب عل  م  مولأة ان.ذ أ. يف دطأ.ر ق.نوهنأ.  6حيدم مشروع امل.مة  (1 

اةث.ئي لض .ن اعتب.ر اةرائم ضد اإلنس.نية ماخلة  يف عدام اةرائم، والستبع.م أشك.ل معيثة م  
مالئ ة تتث.سب مع الطأ.بع اخلطأ  هلأ    عقوستسقوطه. سلتق.م ، وللثص عل   أو .الدف.ع عثه

بأأد مأأ  انأأ.ذ تأأداب  مأأ   أأ ا الثأأوع مأأ  أجأأ  التطبيأأق السأأليم ملشأأ.رينع املأأوام الالحقأأة  وال اةأأرائمو
 املتعلقة  ق.مة وة.رسة االختص.ص عل  ااشخ.ص املدَّع  ارتك.هبم تلك اةرائمو

 جرائم يف الق.نون اةث.ئي الوطر "ةةرائم ضد اإلنس.نيا"ض .ن اعتب.ر   
تخأأ  مأأ  مولأأة التأأداب  الالومأأة لضأأ .ن ت"علأأ  أن  6مأأ  مشأأروع املأأ.مة  1تأأثص الفقأأرة  (2 

و وسأأّل ت احملك أأة العسأأكرينة الدوليأأة يف "ياعتبأأ.ر اةأأرائم ضأأد اإلنسأأ.نية جأأرائم يف ق.نوهنأأ. اةثأأ.ئ
غ أبمهية مع.قبة اافرام لقي.مهم، يف مجلة أمور، سرتك.ب جرائم ضد اإلنس.نية وذلك عثدم. مل نور 

ميكأ   وال ميأ.انت جمأرمة، ال ةأرائم املرتكبأة ضأد القأ.نون الأدويل دمنأ. ينرتكبهأ. أفأرام،ا"ذمرت أن: 
وقأأد جأأ.ء يف  و(280 "مة اافأأرام الأأ ين  ينرتكبأأون تلأأك اةأأرائمبع.قبأأ دال دنفأأ.ذ أحكأأ.  القأأ.نون الأأدويل

حكأم احملك أة، و أي  ويف غمل مب.مئ الق.نون الأدويل املعأرت  هبأ. يف الثظأ.  ااس.سأي حملك أة نأور 
ي شأأأخص ينرتكأأأب فعأأأال  مأأأ  اافعأأأ.ل الأأأيت أ"، أن 1950 عأأأ.  املبأأأ.مئ الأأأيت أعأأأدهت. اللجثأأأة يف

وتأثص  و(281 "ةسؤوال  ع    ا الفع  وعرضة  للعقوبأتشك  جرمية مبوجب الق.نون الدويل ينكون م
ملع.قبأأة ا"علأأ  أن  1968 لعأأ.  مينب.جأأة اتف.قيأأة عأأد  تقأأ.م  جأأرائم احلأأرب واةأأرائم ضأأد اإلنسأأ.نية

الفع.لأأأة لأأأأ ووو اةأأأرائم ضأأأد اإلنسأأأ.نية عثصأأأر  أأأ.  يف تفأأأ.مي وقأأأوع تلأأأك اةأأأرائم ومح.ينأأأة حقأأأوال 
طيأأد التعأأ.ون بأأني الشأأعوب وتع ينأأ  السأألم واامأأ  اإلنسأأ.ن واحلأأرايت ااس.سأأية وتشأأجيع ال قأأة وتو 

خطر اةرائم الأيت ت أ  قلأق أ"عل  أن  1998 لع.  و وتؤمد مينب.جة نظ.  روم. ااس.سي"الدوليني
متر مون عق.ب وأنه جيب ض .ن مق.ض.ة مرتكبيه. عل   أو فعأ.ل  أال اجملت ع الدويل أبسر  جيب

 و" لك م  خالل تع ين  التع.ون الدويلم  خالل تداب  تُتخ  عل  الصعيد الوطر وم
وقد اعت د م   م  الأدول قأوانني بشأفن اةأرائم ضأد اإلنسأ.نية تأثص يف نظ.مهأ. الأوطر  (3 

، بصأأأورة خ.صأأأة، 1998 لعأأأ.  علأأأ  املق.ضأأأ.ة بشأأأفن  أأأ   اةأأأرائمو ومأأأ.ن نظأأأ.  رومأأأ. ااس.سأأأي
املتعلقأة سةأرائم ضأد اإلنسأ.نية والأيت تعأرِّ  تثقيح عدم م  القوانني الوطثيأة  أو مصدر دهل.  لس ّ 

مأ   7ة.ثلأة جأدا  لتعرينأ   أ   اةرميأة املثصأوص عليأه يف املأ.مة  أو     اةأرائم بتعأ.رين  مط.بقأة
الوقأت نفسأه، اعت أد م أ  مأ  الأدول قأوانني وطثيأة نتلأ ، يف بعأ   ويف نظ.  رومأ. ااس.سأيو

تعت أأد  مل علأأ  ذلأأك، و وعأأالوة  7وص عليأأه يف املأأ.مة ااحيأأ.ن اختالفأأ.  مبأأ ا ، عأأ  التعرينأأ  املثصأأ
ينكأون لأأدى  أأ    مأأ. مول أخأرى مأأع ذلأك أي قأأ.نون وطأأر بشأفن اةأأرائم ضأأد اإلنسأ.نيةو وعأأ.مة  

آبخر عل  م   مأ  اافعأ.ل الفرمينأة الأيت  أو الدول قوانني جث.ئية وطثية تثص عل  املع.قبة بشك 
 التعأأأأ ينب أو نسأأأأ.نية، م أأأأ  القتأأأأ  الع أأأأدرمبأأأأ. تشأأأأك ، يف اأأأأ  اأأأأرو  معيثأأأأة، جأأأأرائم ضأأأأد اإل

__________ 

 280) Judgment of 30 September 1946  أعال (،  81 انظر احل.شيةp. 466و 

 281) Yearbook ... 1950, vol. II, document A/1316, Part III, p. 374, para. 97 (principle 1)و 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N50/389/28/pdf/N5038928.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N50/389/28/pdf/N5038928.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N50/389/28/pdf/N5038928.pdf?OpenElement
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جتأأّرِ   أأ   الأأدول اةأأرائم ضأأد اإلنسأأ.نية بصأأفته.  أأ  ، وقأأد حتُأأول  مل ومأأع ذلأأك،و االغتصأأ.ب أو
يف ذلأأك دنأأ ال عقأوست هبأأم تتث.سأأب  مبأ.  أ   ال غأأرة مون مق.ضأ.ة ومع.قبأأة مأأرتكا  أ ا السأألوك،

 و(282 مع خطورة اةرمية
 العقوبأأأأأأأة الق.سأأأأأأأية أو وغأأأأأأأ   مأأأأأأأ  ضأأأأأأأروب املع.ملأأأأأأأة أمأأأأأأأ. اتف.قيأأأأأأأة مث. ضأأأأأأأة التعأأأأأأأ ينب (4 
ضأ   مأ  مولأة ت"علأ  أن  4م  املأ.مة  1فتثص يف الفقرة  1984 لع.  املهيثة أو الالدنس.نية أو

وقأأد شأأدَّمت ةثأأة  و(283 "يطأأر  أن تكأأون مجيأأع أع أأ.ل التعأأ ينب جأأرائم مبوجأأب ق.نوهنأأ. اةثأأ.ئ
غيأأة جتثّأأب التب.ينثأأ.ت احملت لأأة بأأني تعرينأأ   أأ   مث. ضأأة التعأأ ينب علأأ  أمهيأأة الوفأأ.ء هبأأ ا االلتأأ ا  ب

 ينرم يف الق.نون الوطر: م .  ينرم يف االتف.قية وتعرينفه. م .  اةرمية
وتأأأؤمي التث.قضأأأ.ت اخلطأأأ ة بأأأني التعرينأأأ  احملأأأدم يف االتف.قيأأأة وذلأأأك الأأأوارم يف  

غأم حمت لأة تتأيح دمك.نيأة اإلفأالت مأ  العقأ.بو ور  أو الق.نون الأداخلي دىل ثغأرات فعليأة
أن الصيغة املستخدمة لتعرين  التع ينب قد تكون يف بع  احلأ.الت ة.ثلأة للصأيغة الأيت 

سلتفسأأأأأ   أو تسأأأأأتخدمه. االتف.قيأأأأأة، فأأأأأ ن املعأأأأأ  قأأأأأد ينُقيَّأأأأأد مبوجأأأأأب القأأأأأ.نون الأأأأأداخلي
القضأأ.ئي، وسلتأأ.يل فأأ ن اللجثأأة تأأدعو مأأ  مولأأة مأأ  الأأدول ااطأأرا  دىل ضأأ .ن التأأ ا  

ينأأأ  املثصأأأوص عليأأأه يف االتف.قيأأأة لغأأأرض حتدينأأأد الت امأأأ.ت مجيأأأع أجهأأأ ة حكومتهأأأ. سلتعر 
 و(284 الدولة

مأ   1سةأرائم ضأد اإلنسأ.نية، تأثص الفقأرة  ينتعلق في .ولل س.عدة عل  جتّثب     ال غرات  (5 
علأأ  أن تتخأأ  مأأ  مولأأة التأأداب  الالومأأة لضأأ .ن اعتبأأ.ر اةأأرائم ضأأد اإلنسأأ.نية جأأرائم  6مشأأروع املأأ.مة 

 اللتأأأني تأأأرم مث.قشأأأته . أمان ( تُل مأأأ.ن  6مأأأ  مشأأأروع املأأأ.مة  3و 2يف ق.نوهنأأأ. اةثأأأ.ئيو مث دن الفقأأأرتني 
 معيثة قد ينتخ  . أشخ.ص طبيعيون وسيلة الرتك.ب     اةرائموالدولة م لك أبن جترّ  طُرق.  

مأأأأأ   2و 1يف الفقأأأأرتني  "ةةأأأأرائم ضأأأأد اإلنسأأأأأ.نيا"وسلثظأأأأر دىل وروم تعرينأأأأ  ملصأأأأأطلح  (6 
وجأوب اعتبأ.ر  6م  مشأروع املأ.مة  1، ينتطلب االلت ا  املثصوص عليه يف الفقرة 2مشروع امل.مة 

اةأأأرائم ضأأأد اإلنسأأأ.نية جأأأرائم يف القأأأوانني اةث.ئيأأأة الوطثيأأأة للدولأأأةو وبيث أأأ. قأأأد حيأأأدث يف بعأأأ  
لكي ُتؤخ  يف احلسأب.ن  ،2م  مشروع امل.مة  2و 1احل.الت خروج ع  الصيغة احملدمة للفقرتني 

ينثبغأأأأي أن ُتسأأأأفر  ال املسأأأأ.ئ  ااخأأأأرى الأأأأيت تثفأأأأرم هبأأأأ. أي مولأأأأة بعيثهأأأأ.، أو املسأأأأ.ئ  املصأأأأطلحية
تغي ات حتيد بدرجأة مبأ ة عأ  معأ  اةأرائم ضأد اإلنسأ.نية  أو ح.الت اخلروج     ع  تقييدات

 "ةرائم ضد اإلنس.نيةا"و بيد أن مصطلح 2م  مشروع امل.مة  2و 1حسب تعرينفه. يف الفقرتني 
__________ 

 Prosecutor v. Simone Gbagbo, Case No. ICC-02/11-01/12 OA, Judgment on the appeal of: انظأر (282 

Côte d'Ivoire against the decision of Pre-Trial Chamber I of 11 December 2014 entitled "Decision 

on Côte d'Ivoire's challenge to the admissibility of the case against Simone Gbagbo", 27 May 

2015, Appeals Chamber, International Criminal Court, paras. 63-72 ة دىل أن احمل.م أة  خلصأت احملك أ
الوطثيأأة علأأ  اةأأرائم الع.مينأأة يف القأأ.نون الأأداخلي ال تسأأتثد مأأ  حيأأث اةأأو ر دىل نفأأس السأألوك املعأأر يف ح.لأأة 
اةأأأرائم املأأأدع  ارتك.هبأأأ. ضأأأد اإلنسأأأ.نية مجأأأرائم القتأأأ  الع أأأد واالغتصأأأ.ب وغأأأ  ذلأأأك مأأأ  اافعأأأ.ل الالدنسأأأ.نية 

 واالضطه.م(و

 و1، الفقرة 4التع ينب، امل.مة اتف.قية مث. ضة  (283 

انظأأأر أينضأأأ.  ةثأأأة مث. ضأأأة التعأأأ ينب،  و9، الفقأأأرة (2007 2 انظأأأر ةثأأأة مث. ضأأأة التعأأأ ينب، التعليأأأق العأأأ.  رقأأأم (284 
لفصأأ  ال .لأأث، الثظأأر (، اA/58/44  44 الواثئأأق الرمسيأأة للج عيأأة الع.مأأة، الأأدورة ال .مثأأة واخل سأأون، امللحأأق رقأأم

 أ(، وبلجيكأأ.، 115مأأ  االتف.قيأأة، سأألوفيثي.، الفقأأرة  19يف التقأأ.رينر املقدمأأة مأأ  الأأدول ااطأأرا  مبوجأأب املأأ.مة 
 و130الفقرة 

http://undocs.org/ar/A/58/44
http://undocs.org/ar/A/58/44
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الأوارم  "لد  اإلخأالعأ"ينشأ   شأرط  ال (أخأرى ويف مش.رينع مأوام  6املستخد  يف مشروع امل.مة 
و وبيث أأأ. ينعأأأرت   أأأ ا الشأأأرط  مك.نيأأأة وجأأأوم تعرينأأأ  أوسأأأع 2مأأأ  مشأأأروع املأأأ.مة  3يف الفقأأأرة 
يف قأ.نون  أو يف القأ.نون الأدويل العأريف أو ينأرم يف أي صأك مويل "ةةرائم ضد اإلنس.نيا"ملصطلح 

ورم يف  مأأأأ. يف "ةةأأأأرائم ضأأأأد اإلنسأأأأ.نيا"وطأأأأر، فرغأأأأراض مشأأأأ.رينع املأأأأوام  أأأأ   ينثحصأأأأر تعرينأأأأ  
 و2م  مشروع امل.مة  2و 1الفقرتني 

وم أأأأ  مأأأأ  املع. أأأأدات امللمأأأأة يف جمأأأأ.الت القأأأأ.نون الأأأأدويل اإلنسأأأأ.ين وحقأأأأوال اإلنسأأأأ.ن  (7 
العقوبأأأة  أو التعأأ ينب وغأأ   مأأأ  ضأأروب املع.ملأأةوالقأأ.نون اةثأأ.ئي الأأأدويل، م أأ  اتف.قيأأة مث. ضأأأة 

، تتطلأأب أن تكفأأ  الدولأأة الطأأر  اعتبأأ.ر السأألوك 1984 لعأأ.  املهيثأأة أو الالدنسأأ.نية أو الق.سأأية
مبوجب ق.نوهن. الوطر، ودن م.نت صيغة   ا االلت ا  عل   "هع.قظب.  عليم"فعال   " أوةرميج"احملظور 

ملع. أأأدات، م أأأ  اتف.قيأأأة مثأأأع جرميأأأة اإلسمة اة .عيأأأة وحتتأأأوي بعأأأ  ا و(285 وجأأأه الدقأأأة متب.ينثأأأة
علأ  التأ ا  ينقضأي بسأ   ،(287 1949 لعأ.  واتف.قي.ت جثيأ  ،(286 1948 لع.  واملع.قبة عليه.

، ولك  اللجثة رأت أن م  املالئم اال تداء سملع. دات ااحدث عهأدا ، م أ  اتف.قيأة "تشرينع.ت"
 املهيثأأأأأة أو الالدنسأأأأأ.نية أو العقوبأأأأأة الق.سأأأأأية أو مث. ضأأأأأة التعأأأأأ ينب وغأأأأأ   مأأأأأ  ضأأأأأروب املع.ملأأأأأة

 و6م  مشروع امل.مة  1، مث وذج يف صي.غة الفقرة 1984 لع. 

 املس.مهة يف ارتك.هب. أو املس.عدة أو الشروع يف ارتك.هب. أو ارتك.ب جرمية ضد اإلنس.نية  
الالومأة لضأ .ن أن عل  أن تتخ  مأ  مولأة التأداب   6م  مشروع امل.مة  2تثص الفقرة  (8 

جُترَّ  يف القأ.نون الأوطر تصأّرف.ت معيثأة قأد ينقأو  أشأخ.ص طبيعيأون عأ  طرينقهأ. سرتكأ.ب جأرائم 
ضد اإلنس.نية، و    التصرف.ت  ي حتديندا : ارتك.ب جرمية ضد اإلنس.نية  والشروع يف ارتك.ب 

 احلأأث أو إلغأأراء بأأ لكا أو سلشأأروع يف ارتك.هبأأ.، أو  أأ   اةرميأأة  واامأأر سرتكأأ.ب  أأ   اةرميأأة
 املس.مهة أبي طرينقة أخرى يف ذلكو أو املس.عدة أو اإلع.نة عليه، أو

__________ 

اتف.قيأأة ق أأع االسأأتيالء غأأ  املشأأروع علأأ  الطأأ.ئرات و   4انظأر، علأأ  سأأبي  امل أأ.ل: اتف.قيأأة مث. ضأأة التعأأ ينب، املأأ.مة  (285 
 ,United Nations, Treaty Series, vol. 860, No. 12325, p. 105( 1970مأ.نون ااول/مينسأ ل   16 ال أ.ي، 

art. 2 الدبلوم.سأأيون،   واتف.قيأأة مثأأع اةأأرائم املرتكبأأة ضأأد ااشأأخ.ص املت تعأأني حب .ينأأة موليأأة، مبأأ  فأأيهم املوافأأون
 Inter-American  و2  واالتف.قيأأأأأة الدوليأأأأأة ملث. ضأأأأأة أخأأأأأ  الر أأأأأ.ئ ، املأأأأأ.مة 2، الفقأأأأأرة 2 واملع.قبأأأأأة عليهأأأأأ.، املأأأأأ.مة

Convention to Prevent and Punish Torture, art. 6 واتف.قيأة سأالمة مأوافي اامأم املتحأدة واافأرام املأرتبطني  
  Inter-American Convention on Forced Disappearance of Persons, art. III  و1، الفقأرة 9هبأ.، املأ.مة 

  9  واالتف.قيأة الدوليأة لق أع متوينأ  اإلر أ.ب  نيوينأورك، 4واالتف.قية الدولية لق ع اهلج .ت اإلر .بية سلقث.بأ ، املأ.مة 
  United Nations, Treaty Series, vol. 2178, No. 38349, p. 197, art. 4(، 1999مأ.نون ااول/مينسأ ل 

 .vol(، املرجأأع نفسأأه، 1999متوو/ينوليأأه  14واتف.قيأأة مثظ أأة الوحأأدة اافرينقيأأة ملثأأع اإلر أأ.ب ومك.فحتأأه  اة ائأأر، 

2219, p. 179, art. 2 (a), No. 39464 وبروتومأأول مثأأع وق أأع ومع.قبأأة االجتأأ.ر ساشأأخ.ص، وخب.صأأة الثسأأ.ء  
  واالتف.قيأأأة 1، الفقأأأرة 5.فحأأأة اةرميأأأة املثظ أأأة عأأأل الوطثيأأأة، املأأأ.مة وااطفأأأ.ل، املك أأأ  التف.قيأأأة اامأأأم املتحأأأدة ملك

 Association of Southeast Asianو  1، الفقأرة 7الدوليأة حل .ينأة مجيأع ااشأخ.ص مأ  االختفأ.ء القسأري، املأ.مة 

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. 336و 
 اتف.قية مثع جرمية اإلسمة اة .عية واملع.قبة عليه.، امل.مة اخل.مسةو (286 

  واتف.قيأأأة 129  واتف.قيأأأة جثيأأأ  ال .ل أأأة، املأأأ.مة 50  واتف.قيأأأة جثيأأأ  ال .نيأأأة، املأأأ.مة 49ااوىل، املأأأ.مة اتف.قيأأأة جثيأأأ   (287 
 896الفقأرة  ،2016، اتف.قيأة جثيأ  ااوىل شأرحاللجثأة الدوليأة للصأليب اامحأر،  و وانظر146جثي  الرابعة، امل.مة 

عأأ   49 بشأأفن املأأ.مة  2846-2838الفقأأرات ويل( و املشأأرتمة عأأ  الث اعأأ.ت الأأيت لأأيس هلأأ. طأأ.بع م 3 بشأأفن املأأ.مة 
 و1، الفقرة 86و 85العقوست اة ائية(و انظر أينض.  اللوتومول اإلض.يف ااول، امل.ماتن 
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ويف سأأي.ال اةأأرائم ضأأد اإلنسأأ.نية، تشأأ  مراسأأة استقصأأ.ئية للصأأكوك الدوليأأة والقأأوانني  (9 
.وهلأ.و الوطثيأة علأ  السأواء دىل أن أنواعأ.   أو أمن.طأ. ( خمتلفأة مأ  املسأؤولية اةث.ئيأة الفرمينأة جيأري تث

أأأ  مجيأأأأع الأأأأوالايت القضأأأ.ئية الأأأأيت جرَّمأأأأت  املسأأأأؤولية اةث.ئيأأأأة  "ةةأأأأرائم ضأأأد اإلنسأأأأ.نيا"أوال ، حت ِّ
 ،"رملب.شأأأأأأا"اةرميأأأأأأة  يُنشأأأأأأ.ر دليأأأأأأه أحيأأأأأأ.ان  يف القأأأأأأ.نون الأأأأأأوطر سالرتكأأأأأأ.ب  "برتكأأأأأأين"لشأأأأأأخص 

 أأ.ل، يف ارتكأأ.ب الفعأأ (و فعلأأ  سأأبي  امل ".عال  أصأألي.  فأأ"مأأون الشأأخص  أو الفعأأ  "برتكأأ.ا" أو
مثأأأه، علأأأ  أن ينشأأأ   اختصأأأ.ص احملك أأأة  6لغ، يف املأأأ.مة منأأأص الثظأأأ.  ااس.سأأأي حملك أأأة نأأأور 

أعضأأ.ء يف  أو اشأأخ.ص العأأ.ملني لصأأ.ن بلأأدان احملأأور ااورو ، أفأأراما  مأأ.نواا"العسأأكرينة الدوليأأة 
احملك أة و وسمل  ، ينثص الثظ.  ااس.سي لكأ  مأ  "ةمثظ .ت، ال ين  ارتكبوا أاي  م  اةرائم الت.لي

لشأخص ا"علأ  أن  (289 واحملك ة اةث.ئية الدولية لروانأدا (288 اةث.ئية الدولية ليوغوسالفي. الس.بقة
و وينأأثص "ةقأأع عليأأه شخصأأي.  املسأأؤولية عأأ   أأ   اةرميأأت"جرميأأة ضأأد اإلنسأأ.نية  "برتكأأين"الأأ ي 

اختصأ.ص لشأخص الأ ي ينرتكأب جرميأة تأدخ  يف ا"علأ  أن  1998 لعأ.  نظ.  روم. ااس.سي
سأأفل الشأأخص جث.ئيأأ.  وينكأأون ينُ "و "باحملك أأة ينكأأون مسأأؤوال  عثهأأ. بصأأفته الفرمينأأة وعرضأأة  للعقأأ.

ينلأي:  مبأ. عرضة للعق.ب ع  أينة جرمية تأدخ  يف اختصأ.ص احملك أة يف حأ.ل قيأ.   أ ا الشأخص
وسمل أأأأ ، فأأأأ ن  و(290 "رسالشأأأأرتاك مأأأأع  خأأأأ أو ارتكأأأأ.ب  أأأأ   اةرميأأأأة، سأأأأواء بصأأأأفته الفرمينأأأأة  أ(

واهليئأأ.ت اخل.صأأة املعثيأأة سةأأرائم اخلطأأ ة يف  ،(291 الأأيت تأأثظم احملك أأة اخل.صأأة لسأأ اليون الصأأكوك
واحملك أأأة اةث.ئيأأأة العراقيأأأة  ،(293 والأأأدوائر االسأأأت ث.ئية يف احملأأأ.مم الك بومينأأأة ،(292 تي أأأور الشأأأرقية

تأأأثص مجيعهأأأ.  ،(295 والأأأدوائر اافرينقيأأأة االسأأأت ث.ئية ضأأأ   الثظأأأ.  القضأأأ.ئي السأأأثغ.يل ،(294 العليأأأ.
جأأرائم ضأأد اإلنسأأ.نيةو فأأ.لقوانني الوطثيأأة الأأيت  "برتكأأين"علأأ  املسأأؤولية اةث.ئيأأة للشأأخص الأأ ي 

املع. أدات الأيت تتثأ.ول  تأدعو    اةأرائمو و  "برتك.ا"جتّرِ   م. ع.مةتتث.ول اةرائم ضد اإلنس.نية 
__________ 

 و1، الفقرة 7الثظ.  ااس.سي لل حك ة اةث.ئية الدولية ليوغوسالفي. الس.بقة، امل.مة  (288 

 و1، الفقرة 6لرواندا، امل.مة الثظ.  ااس.سي لل حك ة اةث.ئية الدولية  (289 

  أ(و3و 2، الفقراتن 25انظر نظ.  روم. ااس.سي، امل.مة  (290 

 و6الثظ.  ااس.سي لل حك ة اخل.صة لس اليون، امل.مة  (291 

 292) United Nations Transitional Administration in East Timor, Regulation No. 2000/15 on the 
establishment of panels with exclusive jurisdiction over serious criminal offences 

(UNTAET/REG/2000/15), sect. 14.3 (a) (2000) في . ينلي "الثظ.  ااس.سي حملك ة تي ور الشرقية"(و  

 Agreement between the United :و انظأأر أينضأ.  29قأ.نون الأدوائر االسأأت ث.ئية يف احملأ.مم الك بومينأأة، املأ.مة  (293 

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, No. 41723, p. 117و 

 Statute of the Iraqi Special Tribunal, International Legalالثظأ.  ااس.سأي لل حك أة العراقيأة اخل.صأة   (294 

Materials, vol. 43 (2004), p. 231, art. 15 (2004)في أ. ينلأي "الثظأ.  ااس.سأي لل حك أة اةث.ئيأة العراقيأة  ) 
، بُأر علأ  الثظأ.  ااس.سأي 2005 العراقية قد سّثت نظ.م.  أس.سي.  جديندا  يف عأ. "(و وم.نت احلكومة املؤقتة العلي.

 ، القأ.نونالس.بق، وغّ  اسم احملك ة دىل "احملك أة اةث.ئيأة العراقيأة العليأ."و انظأر قأ.نون احملك أة اةث.ئيأة العراقيأة العليأ.
 و(2005تشرين  ااول/أمتوبر  18  4006 ، رقم47، اجمللد اةريندة الرمسية ة هورينة العراال، 10 رقم

 295) Statute of the 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 (2013), p. 1028, arts. 4 (b), 6 and 10.2   .في أ. ينلأي "الثظأ 
 ااس.سي للدوائر اافرينقية االست ث.ئية"(و
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 أأ    "برتكأأ.ا"اعأأ.  أخأأرى مأأ  اةأأرائم أينضأأ.  الأأدول ااطأأرا  دىل اعت أأ.م قأأوانني وطثيأأة حتظأأر أنو 
 1948 لعأ.  اةرميةو فعل  سبي  امل .ل، تثص اتف.قيأة مثأع جرميأة اإلسمة اة .عيأة واملع.قبأة عليهأ.

 .ت جثيأ بيث . تدعو اتف.قيأ ،(296 اإلسمة اة .عية "برتك.ا"عل  املسؤولية اةث.ئية الفرمينة ع  
وبروتوموهل. اإلض.يف ااول الدول ااطأرا  دىل انأ.ذ أي دجأراء تشأرينعي ينلأ   لفأرض  1949 لع. 

دحأأأأدى املخ.لفأأأأ.ت اةسأأأأي ة لتلأأأأك  "نقرتفأأأأو ين"عقأأأأوست ج ائيأأأأة فع.لأأأأة علأأأأ  ااشأأأأخ.ص الأأأأ ين  
 أ( أن تتخأأأ  مأأأ  مولأأأة التأأأداب  الالومأأأة 2سأأأبق، تقتضأأأي الفقأأأرة  مأأأ. ضأأأوء ويف و(297 املع. أأأدات

 جرمية يف ق.نوهن. اةث.ئيو "ةرتك.ب جرمية ضد اإلنس.نيا"لض .ن اعتب.ر 
أأأ ، بدرجأأأة أو اثنيأأأ. ، غ.لبيأأأة  أأأ   الأأأأوالايت القضأأأ.ئية الوطثيأأأة (10  أبخأأأأرى،  أو الدوليأأأأة حت ِّ

ينتضأ    وال يف ارتك.هبأ.و "علشأرو ا"مأ  خأالل املسؤولية اةث.ئية أينض.  لشخٍص ينشأ.رك يف اةرميأة 
الثظ.  ااس.سي لك  مأ  احملك أة اةث.ئيأة الدوليأة ليوغوسأالفي. السأ.بقة واحملك أة اةث.ئيأة الدوليأة 

وعلأأ  العكأأس  لروانأأدا واحملك أأة اخل.صأأة لسأأ اليون أي أحكأأ.  تتعلأأق هبأأ ا الثأأوع مأأ  املسأأؤوليةو
علأ  املسأؤولية اةث.ئيأة للشأخص الأ ي ينشأأرع يف  1998 لعأأ.  مثهأ.، ينأثص نظأ.  رومأ. ااس.سأي

حأ.ل بوسأيلة أخأرى  أو دذا م.ن قد م  ع  ب ل أي جهد الرتك.ب اةرميأة دال ارتك.ب اةرمية،
، أمأأدت مائأأرة متهيدينأأة أن املسأأؤولية اةث.ئيأأة عأأ  سنأأدا وِجربأأوقضأأية  ويف و(298 مون دمتأأ.  اةرميأأة

ن سلوك اة.ين  م.ن مأ  شأفنه أن  ينسأفر عأ  تطلب، يف املس.ر الع.مي لرحداث، أت"الشروع 
ومأ   أ ا  و(299 "رمسأ.ر اامأو  -اخل.رجأة عأ  سأيطرة اةأ.ين  -تغأ ِّ الظأرو   مل دمت.  اةرمية، لأو

لشأأروع يف ا" ب( أن تتخأأ  مأأ  مولأأة التأأداب  الالومأأة لضأأ .ن اعتبأأ.ر 2املثطلأأق، تقتضأأي الفقأأرة 
 جرمية ضد اإلنس.نية جرمية  يف ق.نوهن. اةث.ئيو "بارتك.

أأأأ ، بدرجأأأأة أو اثل أأأأ. ، مجيأأأأع  أأأأ   الأأأأوالايت القضأأأأ.ئية الوطثيأأأأة (11  أبخأأأأرى،  أو الدوليأأأأة حت ِّ
و وتتثأأأأأ.ول "ةل .نوينأأأأأا"املسأأأأؤولية اةث.ئيأأأأأة أينضأأأأ.  لشأأأأأخٍص ينشأأأأأ.رك يف اةرميأأأأة يف شأأأأأك  املسأأأأؤولية 

 ،"ثحلأأأأا" أو ،"رامأأأأا"ت خمتلفأأأأة، م أأأأ  الصأأأأكوك الدوليأأأأة  أأأأ ا املفهأأأأو  عأأأأ  طرينأأأأق مصأأأأطلح.
 "بلتأممر الرتكأ.ا" أو ،" إلع.نأة والتحأرينا" أو ،"ثالسأتح .ا" أو ،"ةالسأت .ر ا" أو ،" حلا" أو

و "كلفعأأ  اإلجرامأأي املشأأرت ا" " أوهلتخطأأي  لأأا" أو ،"هالشأأرتاك فيأأا" أو ،"هلتواطأأؤ فيأأا" أو اةُأأر ،
ينلأأي:  مأأ. اةث.ئيأأة الدوليأأة ليوغوسأأالفي. السأأ.بقة علأأ و كأأ ا، ينأأثص الثظأأ.  ااس.سأأي لل حك أأة 

 مأ   أ ا الثظأ.  ااس.سأي، 5دىل  2  شخص خط  ةرمية م  اةرائم املش.ر دليهأ. يف املأوام م"
 سأأأ.عد وشأأأجَّع أبي سأأأبي   خأأأر علأأأ  التخطأأأي  أو ارتكبهأأأ.، أو أمأأأر هبأأأ.، أو حأأأّرض عليهأأأ.، أو
مأ لك، اسأتخد    و(300 "ةملسؤولية ع      اةرميأتثفي  .، تقع عليه شخصي.  ا أو اإلعدام هل. أو

__________ 

 اتف.قية مثع جرمية اإلسمة اة .عية واملع.قبة عليه.، امل.ماتن ال .ل ة  أ( والرابعةو (296 
  129جثيأأأ  ال .ل أأأة، املأأأ.مة    واتف.قيأأأة50  واتف.قيأأأة جثيأأأ  ال .نيأأأة، املأأأ.مة 49اتف.قيأأأة جثيأأأ  ااوىل، املأأأ.مة  (297 

 و85و 11  واللوتومول اإلض.يف ااول، امل.ماتن 146واتف.قية جثي  الرابعة، امل.مة 
  و(و3، الفقرة 25نظ.  روم. ااس.سي، امل.مة  (298 

 299) Prosecutor v. Abdallah Banda Abakaer Nourain and Saleh Mohammed Jerbo Jamus, Case No. 
ICC-02/05-03/09, Corrigendum of the "Decision on the confirmation of charges", 7 March 2011, 

Pre-Trial Chamber I, International Criminal Court, para. 96و 
ىت و وقد تضأ ثت أحكأ.  شأ1، الفقرة 7الثظ.  ااس.سي لل حك ة اةث.ئية الدولية ليوغوسالفي. الس.بقة، امل.مة  (300 

 Tadić, Judgment, 15 July 1999ص.مرة عأ  احملك أة حتلأيال  هلأ   املسأؤولية اةث.ئيأةو انظأر، علأ  سأبي  امل أ.ل، 
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وأمانأأت احملك تأأ.ن   و(301 الثظأ.  ااس.سأأي لل حك أأة اةث.ئيأأة الدوليأأة لروانأأدا عبأأ.رة مط.بقأأة تقرينبأأ.  
 و(302 ملت.مهأأأ. مته أأأني الشأأأرتامهم يف جأأأرائم مأأأ   أأأ ا القبيأأأ  يف نطأأأ.ال اختصأأأ.ص مأأأ  مثه أأأ.

واهليئأ.ت اخل.صأة املعثيأة  ،(303 .صأة لسأ اليونوسمل  ، ف ن الصكوك املثظِّ ة لكأ  مأ  احملك أة اخل
واحملك أة  ،(305 والأدوائر االسأت ث.ئية يف احملأ.مم الك بومينأة ،(304 سةرائم اخلطأ ة يف تي أور الشأرقية

 ،(307 والأأدوائر اافرينقيأأة االسأأت ث.ئية ضأأ   الثظأأ.  القضأأ.ئي السأأثغ.يل ،(306 اةث.ئيأأة العراقيأأة العليأأ.
آبخأر، يف ارتكأ.ب جأرائم  أو .ئية للشخص ال ي ينشرتك، بشك تثص مجيعه. عل  املسؤولية اةث

 ضد اإلنس.نيةو
علأأأ  املسأأأؤولية اةث.ئيأأأة دذا ارتكأأأب الشأأأخص  1998 لعأأأ.  وينأأأثص نظأأأ.  رومأأأ. ااس.سأأأي (12 
احلأث علأ   أو اإلغراء سرتك.ب، أو امرا" دذا ق.  ب أو ،"ر   اةرمية ووو ع  طرينق شخص  خ "

 التحأأرين  أو قأأدمي العأأونت" دذا قأأ.  الشأأخص ب أو  ".ُشأأرع فيهأأ أو سلفعأأ ارتكأأ.ب، جرميأأة وقعأأت 
يف ذلأك  مب. الشروع يف ارتك.هب.، أو املس.عدة أبي شك   خر لغرض تيس  ارتك.ب     اةرمية أو

ملسأأأ.مهة أبينأأأة طرينقأأأة أخأأأرى يف قيأأأ.  مج.عأأأة مأأأ  ا" دذا قأأأ.  الشأأأخص ب أو ،".تأأأوف  وسأأأ.ئ  ارتك.هبأأأ
، ر ثأأ.  بشأأروط ".الشأأروع يف ارتك.هبأأ أو بقصأأد مشأأرتك، سرتكأأ.ب  أأ   اةرميأأةااشأأخ.ص، ينع لأأون 

أبسألوب ينتسأق  ولكي تتيح اللجثة للأثظم الق.نونيأة الوطثيأة تثأ.ول  أ   املسأؤولية ال .نوينأة و(308 معيثة
املعروضأة يف نظأ.  رومأ.  مع قوانيثه. اةث.ئية، قأررت اسأتخدا  صأيغة مبسأطة لل صأطلح.ت املختلفأة

 و6 ج( م  مشروع امل.مة 2مفس.ٍس لل صطلح.ت املستخدمة يف الفقرة   1998 لع.  ااس.سي
يف  " لتحأأأرينا" " أورلتأأأمما"ونظأأأرت اللجثأأأة في أأأ. دذا مأأأ.ن عليهأأأ. اإلشأأأ.رة صأأأراحة دىل  (13 

 1948 لعأأ.  و وتتثأأ.ول اتف.قيأأة مثأأع جرميأأة اإلسمة اة .عيأأة واملع.قبأأة عليهأأ.6مأأ  املأأ.مة  2 الفقأأرة
 "ةلتأممر علأ  ارتكأ.ب اإلسمة اة .عيأا"ليس فق  ارتكأ.ب جرميأة اإلسمة اة .عيأة، ولكأ  أينضأ.  

اتف.قيأأة عأأد  تقأأ.م  جأأرائم  أمأأ. و(309 "ةلتحأأرين  املب.شأأر والعلأأر علأأ  ارتكأأ.ب اإلسمة اة .عيأأا"و
ينأة جرميأة ذا ارُتكبأت أد"فتثص بصورة ع.مأة علأ  أنأه:  1968 لع.  احلرب واةرائم ضد اإلنس.نية

م  اةرائم امل مورة يف امل.مة ااوىل، تثطبق أحك.   أ   االتف.قيأة علأ  ة لأي سألطة الدولأة وعلأ  
شأأرم.ء، سملسأأ.مهة يف ارتكأأ.ب أينأأة جرميأأة مأأ   أو اافأأرام الأأ ين  ينقومأأون، بوصأأفهم فأأ.علني أصأأليني

__________ 

أعأأال (  خلصأأت احملك أأة دىل أن "مفهأأو  القصأأد املشأأرتك سعتبأأ.ر  شأأكال  مأأ  أشأأك.ل مسأأؤولية  152 احل.شأأية 
 الشرينك مفهو  راسخ يف الق.نون الدويل العريف"(و

 و1، الفقرة 6الثظ.  ااس.سي لل حك ة اةث.ئية الدولية لرواندا، امل.مة  (301 

 Prosecutor v. Anto Furundžija, Case No. IT-95-17/1-T, Judgment, 10انظأر، علأأ  سأبي  امل أأ.ل،  (302 

December 1998, Trial Chamber II, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, 

Judicial Reports 1998, para. 246  ينأدرك أن مأ  احملت أ   املأدع  عليأه   خلصأت احملك أة دىل أنأه "دذا مأ.ن
ئم، ودذا حأدث أن ارُتكبأأت فعأال  دحأدى  أأ   اةأرائم، ينكأون بأأ لك قأد تأأوافر ارتكأ.ب جرميأة مأأ  عأدم مأ  اةأأرا

 لدينه قصد تيس  ارتك.ب     اةرمية وينكون م نب.  بصفة مع.ون وحمّرض"(و

 و1، الفقرة 6الثظ.  ااس.سي لل حك ة اخل.صة لس اليون، امل.مة  (303 

 و14الثظ.  ااس.سي حملك ة تي ور الشرقية، امل.مة  (304 

 و29ق.نون الدوائر االست ث.ئية يف احمل.مم الك بومينة، امل.مة  (305 

 و15الثظ.  ااس.سي لل حك ة اةث.ئية العراقية العلي.، امل.مة  (306 

 و2-10الثظ.  ااس.سي للدوائر اافرينقية االست ث.ئية، امل.مة  (307 

  أ( دىل  م(و3، الفقرة 25نظ.  روم. ااس.سي، امل.مة  (308 

 (وجاتف.قية مثع جرمية اإلسمة اة .عية واملع.قبة عليه.، امل.مة ال .ل ة، الفقرات  ب( دىل   (309 
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مرون الرتك.هبأ.، بصأر  ال ين  ينتأم أو بتحرين  الغ  حترينض.  مب.شرا  عل  ارتك.هب.، أو تلك اةرائم
وقأأأد  و(310 ".الثظأأأر عأأأ  مرجأأأة التثفيأأأ ، وعلأأأ  ة لأأأي سأأألطة الدولأأأة الأأأ ين  ينتسأأأ.حمون يف ارتك.هبأأأ

يف مشروع مدونة اةرائم املخلة بسألم اإلنسأ.نية  "رلتمما"و " لتحرينا"أش.رت اللجثة صراحة دىل 
 تكأأأون فيهأأأ. ، ولكثهأأأ. أمرجته أأأ. فقأأأ  يف الظأأأرو  الأأأيت1996 عأأأ.  وأمثهأأأ.، الأأأ ي وضأأأعته يف

 " لتحأأأأرينا" " أورلتأأأأمما"ينشأأأأ  نظأأأأ.  رومأأأأ. ااس.سأأأأي دىل  وال و(311 "ةرميأأأأة ووو وقعأأأأت فعأأأأال  ا"
سةرائم ضد اإلنس.نية، و و الثهج ال ي اخت.رت اللجثة اتب.عه سلثسبة ملشأ.رينع املأوام  ينتعلق في .

 أأأ  و وينشأأأ  نظأأأ.  رومأأأ. ااس.سأأأي سلفعأأأ  دىل التحأأأرين  املب.شأأأر والعلأأأر علأأأ  ارتكأأأ.ب اإلسمة 
تُأدرج يف نظأأ.   أال ولكأ  التأأ.رينخ التف.وضأي ينفيأأد أبن الأدول اختأ.رت بشأأك  واعٍ  ،(312 اة .عيأة
تغطأأأي  وال و(313 ااس.سأأأي التحأأأرين  املب.شأأأر والعلأأأر علأأأ  ارتكأأأ.ب جأأأرائم ضأأأد اإلنسأأأ.نيةرومأأأ. 
غأ  مكت لأة  أي جأر  ميكأ  حدوثأه رغأم  أو مفهو  التحرين  سعتب.ر  جرمية غ  انج ة 2الفقرة 

 تشأأأأ  الوقأأأأت نفسأأأأه،  ويف  ب((و2يف الفقأأأأرة الفرعيأأأأة  "علشأأأأرو ا"عأأأأد  امت أأأأ.ل اةرميأأأأة، م أأأأ  
 ج( سلفع  مفهو  التحرين  عل  جرمية ضأد اإلنسأ.نية 2ة الوارمة يف الفقرة املختلف املصطلح.ت

 عثدم. تقع اةرمية سلفع و
سرتكأأ.ب اةرميأأة  "رامأأا"ومثأأة تبأأ.ين   وتك.مأأ ( يف  أأ   الصأأكوك املختلفأأة بأأني مفهأأو   (14 

 ث. سملسؤولية اةث.ئيأة  "راما"ينتعلق  دذ مسؤولية الرؤس.ء اآلخرين و " أوةلقي.ما"ومفهو  مسؤولية 
وعلأأ  الثقأأي  مأأ  ذلأأك،  للأأرئيس عأأ  توجيهأأه تعلي أأ.ت ج.ومأأة سرتكأأ.ب فعأأ  ينشأأك  جرميأأةو

الرؤسأأأأ.ء اآلخأأأأأرين  تتعلأأأأأق سملسأأأأؤولية اةث.ئيأأأأأة للأأأأأرئيس ااعلأأأأ  عأأأأأ  عأأأأأد   أو ف سأأأأؤولية القيأأأأأ.مة
م.ن  أو علموينكون ذلك، عل  وجه التحديند، يف احل.الت اليت م.ن فيه.   ا الرئيس ين التصر  

 جيعلأه ينعلأم، أن أولئأك املرؤوسأني مأ.نوا علأ  وشأك ارتكأ.ب  أ   اافعأأ.ل مأ. لدينأه مأ  ااسأب.ب
تأأداب  ضأأرورينة ومعقولأأة ملثأأع ارتكأأ.ب يف سأألطته مأأ   مأأ. ينتخأأ  الأأرئيس ومل أهنأأم ارتكبو أأ. فعأأال   أو

 ملع.قبة اةث.ةو أو     اافع.ل
ق.مة وة.رسة االختصأ.ص الأوطر علأ  جأرائم دوبشك  ع. ، ف ن املع. دات اليت تتث.ول  (15 

تسأأأتل   املسأأأؤولية اةث.ئيأأأة لرشأأأخ.ص سسأأأتخدا   مأأأ. مأأأ  غأأأ  فئأأأة اةأأأرائم ضأأأد اإلنسأأأ.نية عأأأ.مة
الطرائأأأأق املفضَّأأأألة  أو املصأأأأطلح.تبتغيأأأأ  الأأأأدول  تط.لأأأأب ال مصأأأأطلح.ت واسأأأأعة املعأأأأ ، حأأأأىت

 أ   املع. أدات مصأطلح.ت ع.مأة  راسخة يف الق.نون اةث.ئي الوطرو وبعب.رة أخأرى، تسأتخد ال
__________ 

 و2اتف.قية عد  تق.م  جرائم احلرب واةرائم املرتكبة ضد اإلنس.نية، امل.مة  (310 

، 1996وليأأة ووو ح، 1996 يف عأأ. اللجثأأة انظأأر مشأأروع مدونأأة اةأأرائم املخلأأة بسأألم اإلنسأأ.نية وأمثهأأ.، الأأ ي وضأأعته  (311 
  أأأأ(  ينتح أأأ  الفأأأرم املسأأأؤولية دذا "اشأأأرتك 3، الفقأأأرة 2، املأأأ.مة 50، الفقأأأرة 40اجمللأأأد ال أأأ.ين  اةأأأ ء ال أأأ.ين(، الصأأأفحة 

 و(  ينتح أأ  3 ، الفقأأرة2التأأممر الرتكأأ.ب  أأ   اةرميأأة ووقعأأت فعأأال "(  املرجأأع نفسأأه، املأأ.مة  مب.شأأرة يف التخطأأي  أو
 وب.شرة وعلث.  فرما   خر عل  ارتك.ب     اةرمية ووقعت فعال "(الفرم املسؤولية دذا "حّرض م

الصأأأأكوك  توسمل أأأأ ، نصأأأأ (و6 ه(  سالقأأأأرتان مأأأأع املأأأأ.مة 3، الفقأأأأرة 25انظأأأأر نظأأأأ.  رومأأأأ. ااس.سأأأأي، املأأأأ.مة  (312 
(، واحملك ة اةث.ئيأة الدوليأة 4التفسيسية لل حك ة اةث.ئية الدولية ليوغوسالفي. الس.بقة  الثظ.  ااس.سي، امل.مة 

(، واهليئ.ت اخل.صة املعثية سةرائم اخلط ة يف تي ور الشرقية  الثظأ.  ااس.سأي 2لرواندا  الثظ.  ااس.سي، امل.مة 
(، علأأ  جرميأأة التحأأرين  املب.شأأر والعلأأر علأأ  ارتكأأ.ب اإلسمة اة .عيأأة،  ه(14حملك أأة تي أأور الشأأرقية، املأأ.مة 

 االست .رة سلثسبة للجرائم ضد اإلنس.نيةو عل  احلث أونصت فق  لكثه. 

انظأر تقرينأأر اللجثأة التحضأأ ينة إلنشأ.ء حمك أأة جث.ئيأة موليأأة، مشأروع الثظأأ.  ااس.سأي ومشأأروع الوثيقأة اخلت.ميأأة،  (313 
A/CONF.183/2/Add.1 انظأر أينضأ.   و53، الصأفحةW.K. Timmermann, "Incitement in international 

criminal law", International Review of the Red Cross, vol. 88 (December 2006), p. 843  خأالل" 
اضأعو الأثص اقأرتاح توسأيع نطأ.ال البثأد املتعلأق سلتحأرين  ليثطبأق أينضأ.  علأ  املؤمتر الدبلوم.سي يف روم.، رف  و 

 اةرائم املرتكبة ضد اإلنس.نية وجرائم احلرب والعدوان"(و

http://undocs.org/ar/A/CONF.183/2/Add.1
http://undocs.org/ar/A/CONF.183/2/Add.1
http://undocs.org/ar/A/CONF.183/2/Add.1
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ينسأأأ ح للأأأدول بتحدينأأأد املعأأأ.مل الدقيقأأأة لل سأأأؤولية اةث.ئيأأأة يف القأأأوانني  ةأأأ. ولأأأيس لغأأأة مفصَّأأألة،
واالجتهأأأ.مات القضأأأ.ئية والتق.ليأأأد الق.نونيأأأة الوطثيأأأةو فعلأأأ  سأأأبي  امل أأأ.ل، فأأأ ن االتف.قيأأأة الدوليأأأة 

تخأ  مأ  مولأة ت"ينلأي:  مأ. علأ  عأ.  حل .ينة مجيع ااشخ.ص م  االختف.ء القسأري تأثص بشأك 
طأأر  التأأداب  الالومأأة لتح يأأ  املسأأؤولية اةث.ئيأأة علأأ  أقأأ  تقأأدينر:  أ( لكأأ  مأأ  ينرتكأأب جرميأأة 

ينشرتك يف  أو ينكون متواطئ.   أو حي.ول ارتك.هب.، أو ينوصي سرتك.هب. أو  مر أو االختف.ء القسري،
 مثح  ة.ثال و 6م  مشروع امل.مة  2وتثحو لغة الفقرة  و(314 ".ارتك.هب

 الرؤس.ء اآلخرين  أو مسؤولية القي.مة  
الرؤسأأأ.ء اآلخأأأرين و  أو موضأأأوع مسأأأؤولية القيأأأ.مة 6مأأأ  مشأأأروع املأأأ.مة  3تتثأأأ.ول الفقأأأرة  (16 

وتأأأثص  أأأ   الفقأأأرة بصأأأورة ع.مأأأة علأأأ  أن ينتحّ أأأ  الرؤسأأأ.ء املسأأأؤولية اةث.ئيأأأة عأأأ  اةأأأرائم ضأأأد 
 نلفأوا عأ  انأ.ذ تأداب س.نية اليت ينرتكبه. مرؤوسو م يف الظرو  اليت ينكون فيه. الرؤس.ء قأد اإلن
 بسلوك مرؤوسيهمو ينتعلق في .

أ  املسأؤولية اةث.ئيأة لق.ئأد عسأكري (17   واحمل.مم الدولية اليت تث.ولت اةرائم ضأد اإلنسأ.نية حُت ِّ
ومأأ  اةأأدينر سلأأ مر أن حمك أأة  و(315 معيثأأةق.ئأأد  خأأر عأأ  جرميأأة ارتكبهأأ. مرؤوسأأون يف اأأرو   أو
بكأأأ  مأأأ  القأأأ.مة العسأأأكرينني  ينتعلأأأق في أأأ.لغ وحمك أأأة طوميأأأو قأأأد اسأأأتخدمت. مسأأأؤولية القيأأأ.مة منأأأور 

فك أأ. أشأأ.رت مائأأرة  و(316 واملأأدنيني، و أأو هنْأأج مأأ.ن لأأه أتثأأ  علأأ  حمأأ.مم أُنشأأئت يف وقأأت الحأأق
: املأأأأدعي العأأأأ.  ضأأأأد ألفرينأأأأد مووميأأأأ. قضأأأأية ابتدائيأأأأة مأأأأ  موائأأأأر احملك أأأأة اةث.ئيأأأأة الدوليأأأأة لروانأأأأدا يف

( مأأأ  3 6دذا مأأأ.ن شأأأك  املسأأأؤولية اةث.ئيأأأة الفرمينأأأة املشأأأ.ر دليأأأه يف املأأأ.مة  مأأأ. مبسأأأفلة ينتعلأأأق "في أأأ.
الثظأأ.  ااس.سأأي  لل حك أأة اةث.ئيأأة الدوليأأة لروانأأدا  ينثطبأأق أينضأأ.  علأأ  ااشأأخ.ص املوجأأومين  يف 

اء، م  املهأم اإلشأ.رة دىل أنأه أثثأ.ء احمل.م أ.ت املعقأومة مواقع السلطة العسكرينة واملدنية عل  حد سو 
 و(317 "أيف دط.ر حمك ة طوميو، أمينثت سلط.ت مدنية سرتك.ب جرائم حرب وفق.  هل ا املبد

 ااول التف.قيأأأأأ.ت جثيأأأأأ اإلضأأأأأ.يف مأأأأأ  اللوتومأأأأأول  86مأأأأأ  املأأأأأ.مة  2وتضأأأأأم الفقأأأأأرة  (18 
 رؤس.ء:حك .  ع.م.  ينتث.ول مسؤولية القي.مة/ال 1949 لع. 

 "لللوتومأأأأو ا" أأأأ ا اللحأأأأق  أو ال ينعفأأأأي قيأأأأ.  أي مأأأأرؤوس سنتهأأأأ.ك االتف.قيأأأأ.ت 
م.نأأأأت  أو التفمينبيأأأأة، حسأأأأب ااحأأأأوال، دذا عل أأأأوا، أو ولية اةث.ئيأأأأةؤ رؤسأأأأ.ء  مأأأأ  املسأأأأ

أنأه يف  أو لدينهم معلوم.ت تتيح هلم يف تلك الظرو ، أن خيلصأوا دىل أنأه مأ.ن ينرتكأب،

__________ 

  أ(و1، الفقرة 6االتف.قية الدولية حل .ينة مجيع ااشخ.ص م  االختف.ء القسري، امل.مة  (314 

 United States of America v. Wilhelm von Leeb, et al. ("The High Commandانظأر، علأ  سأبي  امل أ.ل،  (315 

Case"), in Trials of War Criminals Before the Nuernberg Military Tribunals, vol. 11 (Washington 

D.C., United States Government Printing Office, 1950), pp. 543-544و 

 ,.International Criminal Law: International Enforcement, M.C. Bassiouni, edواملرجأع نفسأه  انظأر  (316 

vol. III, 3rd ed. (Leiden, Martinus Nijhoff, 2008), p. 461و  K.J. Heller, The Nurenberg Military 

Tribunals and the Origins of International Criminal Law (Oxford, Oxford University Press, 2011), 

pp. 262-263و 
 Prosecutor v. Alfred Musema, Case No. ICTR-96-13-A, Judgment and sentence, 27 January :انظأر (317 

2000, Trial Chamber I, International Criminal Tribunal for Rwanda, para. 132و 
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يف وسأأأأعهم مأأأأ  دجأأأأراءات  مأأأأ. ينتخأأأأ وا مأأأأ  ومل االنتهأأأأ.ك،سأأأأبيله الرتكأأأأ.ب م أأأأ   أأأأ ا 
 و(318 ق ع   ا االنته.ك أو مستط.عة ملثع

واتبع الثظ.  ااس.سي لل حك ة اةث.ئية الدولية ليوغوسالفي. الس.بقة  أ ا الأثهج العأ. و  (19 
 وينثص عل  أنه:

 5 دىل 2املرؤوس اي فع  م  اافع.ل املش.ر دليه. يف املوام  ارتك.بال ينعفي  
مأ.ن لدينأه مأ   أو م    ا الثظأ.  ااس.سأي رئيسأه مأ  املسأؤولية اةث.ئيأة دن مأ.ن ينعلأم،

حي لأأأه علأأأ  اسأأأتثت.ج أن ذلأأأك املأأأرؤوس مأأأ.ن علأأأ  وشأأأك ارتكأأأ.ب  أأأ    مأأأ. ااسأأأب.ب
ينتخأأ  الأأرئيس التأأداب  الضأأرورينة واملعقولأأة ملثأأع ارتكأأ.ب  ومل أنأأه ارتكبهأأ. فعأأال   أو اافعأأ.ل

 و(319 مرتكبيه.مع.قبة  أو تلك اافع.ل
وُتسأأأتخدظ  الصأأأيغة  و(320 وقأأأد أمانأأأت  أأأ   احملك أأأة عأأأدة مته أأأني علأأأ   أأأ ا ااسأأأ.س 

الأأيت أمانأأت أينضأأ.  علأأ   أأ ا  ،(321 نفسأأه. يف الثظأأ.  ااس.سأأي لل حك أأة اةث.ئيأأة الدوليأأة لروانأأدا
وُتسأأأأتخدظ  صأأأأيغ ة.ثلأأأأة يف الصأأأأكوك املثظِّ أأأأة لل حك أأأأة اخل.صأأأأة  و(322 ااسأأأأ.س عأأأأدة مته أأأأني

واهليئأأ.ت اخل.صأة املعثيأأة سةأأرائم اخلطأأ ة يف تي أأور  ،(324 واحملك أأة اخل.صأأة بلبثأأ.ن ،(323 لسأ اليون
 ،(327 واحملك ة اةث.ئية العراقية العلي. ،(326 والدوائر االست ث.ئية يف احمل.مم الك بومينة ،(325 الشرقية

 و(328 فرينقية االست ث.ئية ض   الثظ.  القض.ئي السثغ.يلوالدوائر اا
__________ 

 ,ICRC, Commentary on the First Geneva Conventionو انظأر 2، الفقأرة 86اللوتومأول ااول، املأ.مة  (318 

2016, para. 2855  ميك  حت يأ  القأ.مة والرؤسأ.ء اآلخأرين  مسأؤولية جث.ئيأة عأ  املخ.لفأ.ت 49 بشفن امل.مة"  )
مت أأأ.ال  اوامأأأر مو وميكأأأ  أينضأأأ.  حت أأأيلهم اةسأأأي ة وغ  أأأ. مأأأ  االنته.مأأأ.ت اخلطأأأ ة للقأأأ.نون اإلنسأأأ.ين املرتكبأأأة ا

عأ  عأد  مع.قبأة  مسؤولية فرمينة ع  عد  ان.ذ التداب  املث.سبة ملثع مرؤوسيهم م  ارتك.ب     االنته.مأ.ت، أو
املسؤولني ع      االنته.م.ت دذا ارُتكبت سلفع و وم  الضروري أن ينثص الق.نون الوطر عل  عقأوست فع.لأة 

حأأىت ينكأون نظأأ.  الأأرمع فعأ.ال  خأأالل الثأأ اع املسألح"(و وينوجأأد  أأ ا املعيأ.ر أينضأأ.  يف مع. أأدات  الرؤسأأ.ء للقأ.مة أو
عل  سبي  امل .ل، االتف.قية الدولية حل .ينأة مجيأع ااشأخ.ص مأ  االختفأ.ء القسأري،  ،أخرى تتث.ول اةرائمو انظر

 و ب(1، الفقرة 6امل.مة 

 و3، الفقرة 7وغوسالفي. الس.بقة، امل.مة الثظ.  ااس.سي لل حك ة اةث.ئية الدولية لي (319 

 Prosecutor v. Zlatko Aleksovski, Case No. IT-95-14/1-T, Judgment, 25 Juneانظأر، علأ  سأبي  امل أ.ل،  (320 

1999, Trial Chamber, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Judicial 

Supplement No. 6, June/July 1999 paras. 66-81 and 90-118و  Prosecutor v. Zejnil Delalić et al., 

Case No. IT-96-21-T, Judgment, 16 November 1998, Trial Chamber, International Criminal 

Tribunal for the Former Yugoslavia, paras. 330-400 and 605-775و 
 و3، الفقرة 6الثظ.  ااس.سي لل حك ة اةث.ئية الدولية لرواندا، امل.مة  (321 

 Prosecutor v. Jean Kambanda, Case No. ICTR-97-23-S, Judgment and ، علأ  سأبي  امل أ.ل،انظأر (322 

sentence, 4 September 1998, Trial Chamber, International Criminal Tribunal for Rwanda, para. 40و 
 و3، الفقرة 6الثظ.  ااس.سي لل حك ة اخل.صة لس اليون، امل.مة  (323 

 2007ر/مأأ.ينو أاي 30( املأأؤر  2007 1757الثظأأ.  ااس.سأأي لل حك أأة اخل.صأأة بلبثأأ.ن، قأأرار جملأأس اامأأ   (324 
 و2، الفقرة 3 مب. يف ذلك املرفق والض ي ة(، امل.مة 

 و16الثظ.  ااس.سي حملك ة تي ور الشرقية، امل.مة  (325 

 و29ق.نون الدوائر االست ث.ئية يف احمل.مم الك بومينة، امل.مة  (326 

 و م(15الثظ.  ااس.سي لل حك ة اةث.ئية العراقية العلي.، امل.مة  (327 

 و4، الفقرة 10الثظ.  ااس.سي للدوائر اافرينقية االست ث.ئية، امل.مة  (328 
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معيأأأ.را  أم أأأر تفصأأأيال  تثطبأأأق  1998 لعأأأ.  مأأأ  نظأأأ.  رومأأأ. ااس.سأأأي 28وتضأأأم املأأأ.مة  (20 
علأأأ  الشأأأخص القأأأ.ئم فعأأأال  أبع أأأ.ل الق.ئأأأد  أو مبوجبأأأه املسأأأؤولية اةث.ئيأأأة علأأأ  الق.ئأأأد العسأأأكري

ع.مأأأة، تثشأأأف املسأأأؤولية اةث.ئيأأأة يف احلأأأ.الت  وبصأأأورة و(329 أبفعأأأ.ل الغأأأ  ينتعلأأأق في أأأ.العسأأأكري 
ينُفأأرتض أن ينكأأون قأأد  أو عثأأد وجأأوم عالقأأة تبعيأأة  و ب( دذا مأأ.ن الق.ئأأد قأأد علأأم، الت.ليأأة:  أ(

ينتخأأأ  الق.ئأأأد مجيأأأع  مل ينوشأأأكون علأأأ  ارتك.هبأأأ.  و ج( دذا أو علأأأم، أن مرؤوسأأأيه ينرتكبأأأون اةرميأأأة
لعأأرض املسأأفلة  أو ق أأع ارتكأأ.ب  أأ   اةأأرائم أو ملثأأعالتأأداب  الالومأأة واملعقولأأة يف حأأدوم سأألطته 

لأأأأأرئيس ا"أينضأأأأأ.  مسأأأأأفلة العالقأأأأأ.ت ااخأأأأأرى بأأأأأني  28وتتثأأأأأ.ول املأأأأأ.مة  و(330 للتحقيأأأأأق واملق.ضأأأأأ.ة
ومأأأ  بأأأني  أأأؤالء الرؤسأأأ.ء  و(331 سأأأي.ال مأأأدين أو الأأأيت تثشأأأف يف سأأأي.ال غأأأ  عسأأأكري "سواملأأأرؤو 

 عسكرينةو أبنشطة "لحقنيم"ولكثهم ليسوا  "نقومو ين"املدنيون ال ين  
تشأأ   القأأوانني الوطثيأأة والكتيبأأ.ت العسأأكرينة أينضأأ.   أأ ا الثأأوع مأأ  املسأأؤولية  مأأ. وم أأ ا   (21 

اةث.ئيأأة عأأ  جأأرائم احلأأرب، وأحيأأ.ان  عأأ  اإلسمة اة .عيأأة واةأأرائم ضأأد اإلنسأأ.نية، مبوجأأب أتثأأ  
حتليأأأ  تفصأأأيلي  واسأأأتث.ما  دىل و(332 االلت امأأأ.ت التع. دينأأأة ونأأأداءات اهليئأأأ.ت الدوليأأأة ذات الصأأألة

مل .رس.ت الأدول، ومأ لك دىل االجتهأ.مات القضأ.ئية الدوليأة والوطثيأة، وضأعت الدراسأة املتعلقأة 
معيأأ.را   2005 عأأ.  الأأيت أعأأدهت. اللجثأأة الدوليأأة للصأأليب اامحأأر سلقأأ.نون الأأدويل اإلنسأأ.ين العأأريف

 ع.م.  ةرائم احلرب عل  الثحو الت.يل:
اآلخأأرون اارفأأع مق.مأأ.  مسأأؤولون ج ائيأأ.  عأأ  جأأرائم احلأأرب القأأ.مة وااشأأخ.ص  

مأأ.ن بوسأأعهم معرفأأة، أن مرؤوسأأيهم علأأ  وشأأك  أو الأأيت ينرتكبهأأ. مرؤوسأأو م دذا عرفأأوا،
ينتخأأ وا مأأ  التأأداب  الالومأأة  ومل مأأ.نوا ينقومأأون سرتكأأ.ب م أأ   أ   اةأأرائم أو أن ينرتكبأوا

__________ 

، Kordić, Judgment, 26 February 2001انظأأر، علأأ  سأأبي  امل أأ.ل،  و أ(28نظأأ.  رومأأ. ااس.سأأي، املأأ.مة  (329 
 و369الفقرة  أعال (، 81 احل.شية 

أبطلأت قأرار الأدائرة االبتدائيأة عثأدم.  2018 طبقت مائرة استئث.  سحملك ة اةث.ئية الدوليأة  أ ا املعيأ.ر يف عأ.  (330 
سرتكأأ.ب جأأرائم ضأأد اإلنسأأ.نية وجأأرائم حأأربو وم.نأأت  بيأأ  بي بأأ. غومبأأو -جأأون  مانأأة  2016 ال .ل أأة يف عأأ. 

الأدائرة االبتدائيأأة قأأد خلصأت دىل أن السأأيد بي بأأ. شأخص مأأ.ن ينقأأو  فعليأ.  مبهأأ.  ق.ئأأد عسأكري ومأأ.ن ينعأأر  أن 
توشأك علأ   قوات حرمة حترينر الكونغأو اخل.ضأعة لسألطته وسأيطرته الفعليتأني م.نأت ترتكأب اةأرائم املأتَّهم هبأ. أو

أعال (و ولك  مائأرة  44 انظر احل.شية  Bemba, Judgment, 21 March 2016, paras. 697 and 700ارتك.هب.و 
االستئث.  خلصت دىل أن الدائرة االبتدائية قد ارتكبأت أخطأ.ء جسأي ة في أ. خلصأت دليأه مأ  أن السأيد بي بأ. 

ق أأع ارتكأأ.ب اةأأرائم علأأ  ينأأد قأأوات حرمأأة حترينأأر الكونغأأو أثثأأ.ء  ينتخأأ  مجيأأع التأأداب  الالومأأة واملعقولأأة ملثأأع أو مل
-Prosecutor v. Jeanيف مجهورينأة أفرينقيأ. الوسأط و  2003و 2002الع لي.ت العسأكرينة الأيت جأرت يف عأ.مي 

Pierre Bemba Gombo, Case No. ICC-01/05-01/08, Judgment on the appeal of Mr Jean-Pierre 

Bemba Gombo against Trial Chamber III's "Judgment pursuant to Article 74 of the Statute", 8 June 

2018, Appeals Chamber, International Criminal Court, paras. 170-173 and 189-194و 
  ب(و28نظ.  روم. ااس.سي، امل.مة  (331 

الواثئأأأأأأق الرمسيأأأأأأة لل جلأأأأأأس االقتصأأأأأأ.مي انظأأأأأأر تقرينأأأأأأر ةثأأأأأأة حقأأأأأأوال اإلنسأأأأأأ.ن عأأأأأأ  مورهتأأأأأأ. احل.مينأأأأأأة والسأأأأأأتني،  (332 
املتعلق سإلفأالت  2005/81(، القرار E/2005/23-E/CN.4/2005/135  3 ، امللحق رقم2005 واالجت .عي،

 الأأ ي ح أأت فيأأه اللجثأأة "مجيأأع الأأدول علأأ  احلأأرص  6، الفقأأرة 2005نيسأأ.ن/أبرين   21مأأ  العقأأ.ب، املأأؤر  
رو  اليت قد ينصأبحون فيهأ. مسأؤولني جث.ئيأ.  مبوجأب عل  تبص  مجيع الق.مة العسكرينني وغ  م م  الق.مة سلظ

يف ذلأأأك، يف اأأرو  معيثأأة، عأأأ   أأ   اةأأأرائم  القأأ.نون الأأدويل عأأأ  ووو اةأأرائم املرتكبأأة ضأأأد اإلنسأأ.نية ووو، مبأأ.
 عثدم. ينرتكبه. مرؤوسون خيضعون فعلي.  لسلطتهم واوامر م"(و

https://undocs.org/ar/E/2005/23(SUPP)
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ملع.قبأة ااشأخ.ص املسأؤولني عثهأ. دذا  أو ارتك.هبأ.واملعقولة اليت نوهلأ. هلأم سألطتهم ملثأع 
 و(333 ارتكبت م       اةرائم

لتثأأأ.ول  عأأأ.  صأأأيغة ة.ثلأأأة للتعبأأأ  عأأأ  معيأأأ.ر 6مأأأ  مشأأأروع املأأأ.مة  3وتسأأأتخد  الفقأأأرة  (22 
مسأأأؤولية القي.مة/الرؤسأأأ.ء يف سأأأي.ال اةأأأرائم ضأأأد اإلنسأأأ.نيةو وبيث أأأ. ميكأأأ  اسأأأتخدا  معيأأأ.ر أم أأأر 

ينسأ ح  ةأ. مك  ينسع  ع وم.  دىل عد  اإلفراط يف وضع القواعد،  6ع امل.مة تفصيال ، ف ن مشرو 
للدول عوض.  عأ  ذلأك بتثفيأ  الت ام.هتأ. الدوليأة أبسألوب ينراعأي القأوانني وامل .رسأة واالجتهأ.مات 

مولة م  اعت .م معي.ر أي ميثع  ال 3القض.ئية الوطثية الق.ئ ةو ولك  القي.  ب لك سلثسبة للفقرة 
مأ  نظأأ.  رومأأ. ااس.سأأي، دذا رغبأأت  28ينأأرم يف املأأ.مة  مأأ. صأأيال  يف ق.نوهنأأ. الأأوطر، م أ أم أر تف

 ذلكو يف

 أوامر الرؤس.ء  
علأأ  أن تتخأأ  مأأ  مولأأة التأأداب  الالومأأة لضأأ .ن  6مأأ  مشأأروع املأأ.مة  4تأأثص الفقأأرة  (23 

رئأأيس،  أو ومأأةعأأد  اعتبأأ.ر ارتكأأ.ب دحأأدى اةأأرائم املشأأ.ر دليهأأ. يف املأأ.مة امت أأ.ال  امأأر مأأ  حك
 مدنيني، ع را  إلعف.ء املرؤوس م  املسؤولية اةث.ئيةو أ  سواٌء أم.ان عسكرينني

وجتيأأأأ  مجيأأأأع الأأأأوالايت القضأأأأ.ئية الأأأأيت تتثأأأأ.ول اةأأأأرائم ضأأأأد اإلنسأأأأ.نية مأأأألرات اسأأأأتبع.م  (24 
أبخأأأرىو فعلأأأ  سأأأبي  امل أأأ.ل، تسأأأتبعد معظأأأم الأأأوالايت  أو املسأأأؤولية اةث.ئيأأأة املوضأأأوعية بدرجأأأة

قض.ئية املسؤولية اةث.ئية ع  الشخص املأدَّعظ  ارتك.بأه اةرميأة دذا مأ.ن ينعأ.ين مرضأ.  عقليأ.  حيأول ال
بيثأأه وبأأني دمراك عأأد  مشأأروعية سأألومهو وتأأثص بعأأ  الأأوالايت القضأأ.ئية علأأ  أن ح.لأأة الس أأكر 
 أينضأأأ.  تسأأأتبعد املسأأأؤولية اةث.ئيأأأة، علأأأ  ااقأأأ  يف بعأأأ  الظأأأرو و وميكأأأ  أينضأأأ.  اسأأأتبع.م تلأأأك
املسأؤولية دذا مأأ.ن الشأأخص قأأد أتأ  الفعأأ  املعأأر مف.عأأ.  عأأ  الأثفس، ومأأ لك بسأأبب دمأأرا  انتأأج 

بعأأ  احلأأ.الت، جيأأب أن ينكأأون الشأأخص قأأد بلأأغ سأأث.   ويف مبأأوت وشأأيكو أو عأأ  هتدينأأد بضأأرر
معيثأأأة لكأأأي ينكأأأون مسأأأؤوال  جث.ئيأأأ. و ونتلأأأ  ااسأأأب.ب الدقيقأأأة سخأأأتال  الأأأوالايت القضأأأ.ئية، 

أة يف الأثْهج الأ ي أتخأ  بأه تلأك الوالينأة القضأ.ئية  ينتعلق  .فيوتكون ع.مة ،  سلأثظم الوطثيأة، ُمدجمظ
 بشفن املسؤولية اةث.ئية ع وم. ، وليس فق  يف سي.ال اةرائم ضد اإلنس.نيةو

ويف الوقت نفسه، تثص معظم الوالايت القض.ئية اليت تتث.ول اةرائم ضد اإلنس.نية عل   (25 
ميكأأثهم أن حيتجأأوا لأأدرء املسأأؤولية اةث.ئيأأة بأأدفوع قوامهأأ. أهنأأم ارتكبأأوا  ال أن مأأرتكا  أأ   اةأأرائم

 غ علأأ مل مأأ  الثظأأ.  ااس.سأأي حملك أأة نأأور  8وتأأثص املأأ.مة  و(334 اةرميأأة أبمأأر مأأ  رئأأيس أعلأأ 
مأ  رئيسأه،  أو  ينُعف  املتهم م  املسؤولية لكونه تصّر  بث.ء  عل  أوامر مأ  حكومتأهال"ينلي:  م.

الثظأأر يف  أأ ا االعتبأأ.ر لغأأرض نفيأأ  العقوبأأة دذا رأت احملك أأة أن العدالأأة تقتضأأي ولكأأ  جيأأوو 
 ينُعأرت  يف وقأت مل"، خلصت احملك ة العسكرينة الدولية دىل أنه 8و واتس.ق.  مع     امل.مة "كذل

سلتعأأ ينب يف انتهأأ.ك لقأأ.نون احلأأرب الأأدويل ميكأأ   أو مأأ  ااوقأأ.ت أبن اةثأأدي الأأ ي أُمأأر سلقتأأ 
__________ 

 Cambridge، القواعأأأأد، اجمللأأأأد ااول: .ين العأأأريفالقأأأ.نون الأأأأدويل اإلنسأأأأبأأأأك،  -   ثكأأأرتس ول موووالأأأأد  -ج  (333 
University Press, 2005 و(153 الق.عدة  491-487، الصفح.ت 

 حتأث مجيأع الأدول علأ   6املتعلق سإلفالت م  العق.ب، الفقرة  2005/81انظر ةثة حقوال اإلنس.ن، القرار  (334 
سلقيأأأوم الأأأيت ينفرضأأأه. القأأأ.نون الأأأدويل علأأأ  الأأأدف.ع عأأأ  أوامأأأر احلأأأرص علأأأ  ووو "دبأأأالغ مجيأأأع اافأأأرام املعثيأأأني 

 رؤس.ئهم"(و
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مأأ  الثظأأ.   6وسمل أأ ، تأأثص املأأ.مة  و(335 "ة  ذلأأك ذرينعأأة لتلينأأر  أأ   اافعأأ.ل الوحشأأيأن ينسأأتخد
مونه قأد  وال  ينكون املثصب الرمسي لل تهم، يف أي وقت،ال"ااس.سي حملك ة طوميو عل  أنه: 
مأأ  رئيسأه، ارفأ.  م.فيأأ.  يف حأد ذاتأه إلعفأأ.ء ذلأك املأتهم مأأ   أو تصأر  ع أال  أبمأأر مأ  حكومتأه

أي جرميأأة اهُتأأم هبأأ.، لكأأ  جيأأوو مراعأأ.ة تلأأك الظأأرو  يف نفيأأ  العقوبأأة دذا قأأررت  املسأأؤولية عأأ 
 و(336 "كاحملك ة أن العدالة تقتضي ذل

التأأ رع يف حأأدوم ضأأيقة  1998 لعأأ.  مأأ  نظأأ.  رومأأ. ااس.سأأي 33وبيث أأ. جتيأأ  املأأ.مة  (26 
ة سرتكأ.ب أع أ.ل ااوامأر الصأ.مر  أمأ. أبوامر الرئيس مأدف.ع، ف هنأ. حتصأر ذلأك يف جأرائم احلأرب 

سمل أ ، فأ ن  و(337 تأدخ  ضأ   نطأ.ال  أ ا التأ رع ال جرائم ضد اإلنسأ.نية ف هنأ. أو دسمة مج.عية
واحملك أأة اةث.ئيأة الدوليأأة  ،(338 الصأكوك الأيت تأأثظم احملك أة اةث.ئيأأة الدوليأة ليوغوسأأالفي. السأ.بقة

واهليئأأ.ت اخل.صأأأة  ،(341 واحملك أأة اخل.صأأأة بلبثأأ.ن ،(340 واحملك أأة اخل.صأأأة لسأأ اليون ،(339 لروانأأدا
 ،(343 والأأأدوائر االسأأأت ث.ئية يف احملأأأ.مم الك بومينأأأة ،(342 املعثيأأأة سةأأأرائم اخلطأأأ ة يف تي أأأور الشأأأرقية

والأأأأأدوائر اافرينقيأأأأأة االسأأأأأت ث.ئية ضأأأأأ   الثظأأأأأ.  القضأأأأأ.ئي  ،(344 واحملك أأأأأة اةث.ئيأأأأأة العراقيأأأأأة العليأأأأأ.
ع أبوامأأأأر الأأأأرئيس مأأأأدف.ع سلثسأأأأبة للجأأأأرائم املرتكبأأأأة ضأأأأد تسأأأأتبعد مجيعهأأأأ. التأأأأ ر  ،(345 السأأأأثغ.يل
يُنس ح سلت رّع ساوامر الص.مرة م  رئيس مأدف.ع يف احمل.م أة علأ  ارتكأ.ب  ال وبيث . اإلنس.نيةو

جرميأأة مأأ.، فأأ ن بعأأ  اهليئأأ.ت القضأأ.ئية الدوليأأة والوطثيأأة السأأ.لفة الأأ مر جييأأ  اعتبأأ.ر ااوامأأر الأأيت 
 و(346 وام  نفي  العقوبة يف مرحلة دصدار احلكمتظصدر ع  رئيس ع.مال  م  ع

__________ 

 و466الفقرة  أعال (، 92 احل.شية  أينلول/سبت ل 30احلكم الص.مر يف  (335 

 و6طوميو ااس.سي، امل.مة نظ.   (336 
 ال ينت.ح الدف.ع دذا م.نت عد  مشأروعية اامأر اأ. رة، و"اغأراض  أ   املأ.مة،  33نظ.  روم. ااس.سي، امل.مة  (337 

بشأفن اةأرائم ضأد اإلنسأ.نية"(و و  تكون عد  املشروعية ا. رة يف ح.لأة أوامأر ارتكأ.ب جرميأة اإلسمة اة .عيأة أو
 ,ICRC, Commentary on the First Geneva Conventionينتعلأق  أرائم احلأرب، انظأر  داتحأة الأدف.ع في أ.

2016, para. 2856  دن مأأ  املقبأأول علأأ  نطأأ.ال واسأأع أن االمت أأ.ل امأأر أحأأد الرؤسأأ.ء 49 بشأأفن املأأ.مة"  )
مأ.ن  ي أُمأر بتثفيأ   غأ  مشأروع، أوينعفي املرؤوس م  املسؤولية اةث.ئية دذا مأ.ن املأرؤوس ينعلأم أن الفعأ  الأ  ال

ينثبغأأأي أن ينعلأأأم ذلأأأك بسأأأبب طبيعأأأة  أأأ ا الفعأأأ  املتسأأأ ة بعأأأد  املشأأأروعية الظأأأ. رةو ومأأأ  الثتأأأ.ئج الطبيعيأأأة هلأأأ   
ي أمر ينتسم بعد  املشأروعية الظأ. رةو ومأع ذلأك، فأ ن مأون االق.عدة أن م  مق.ت  عليه واجب بعد  االمت .ل 

 ينؤخ  يف االعتب.ر مع.م  خمف  للعقوبة"(و  و أمر وامر الرؤس.ءجرمية حرب قد ارُتكبت نتيجة ا

 و4، الفقرة 7الثظ.  ااس.سي لل حك ة اةث.ئية الدولية ليوغوسالفي. الس.بقة، امل.مة  (338 

 و4الفقرة  6الثظ.  ااس.سي لل حك ة اةث.ئية الدولية لرواندا، امل.مة  (339 

 و4الفقرة  6ليون، امل.مة الثظ.  ااس.سي لل حك ة اخل.صة لس ا (340 

 و3، الفقرة 3الثظ.  ااس.سي لل حك ة اخل.صة بلبث.ن، امل.مة  (341 

 و21الثظ.  ااس.سي حملك ة تي ور الشرقية، امل.مة  (342 

 و29ق.نون الدوائر االست ث.ئية يف احمل.مم الك بومينة، امل.مة  (343 

 و ه(15مل.مة الثظ.  ااس.سي لل حك ة اةث.ئية العراقية العلي.، ا (344 

 و5، الفقرة 10الثظ.  ااس.سي للدوائر اافرينقية االست ث.ئية، امل.مة  (345 

  4، الفقأرة 7انظر، عل  سبي  امل .ل، الثظأ.  ااس.سأي لل حك أة اةث.ئيأة الدوليأة ليوغوسأالفي. السأ.بقة، املأ.مة  (346 
  والثظأأ.  ااس.سأأي لل حك أأة اخل.صأأة 4، الفقأأرة 6والثظأأ.  ااس.سأأي لل حك أأة اةث.ئيأأة الدوليأأة لروانأأدا، املأأ.مة 

و وانظأأأأر، علأأأأ  وجأأأأه 21 أأأأة تي أأأأور الشأأأأرقية، املأأأأ.مة   والثظأأأأ.  ااس.سأأأأي حملك4، الفقأأأأرة 6لسأأأأ اليون، املأأأأ.مة 
 ,Prosecutor v. Darko Mrða, Case No. IT-02-59-S, Sentencing Judgment, 31 March 2004اخلصوص، 

Trial Chamber, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, paras. 65 and 67و 
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و  ا االستبع.م لروامر الص.مرة ع  رئيس مدف.ع موجأوم يف ط.ئفأة واسأعة مأ  املع. أدات  (27 
 العقوبأأة الق.سأأية أو الأأيت تتثأأ.ول اةأأرائم، م أأ : اتف.قيأأة مث. ضأأة التعأأ ينب وغأأ   مأأ  ضأأروب املع.ملأأة

 واتف.قيأأة البلأأدان اامرينكيأأة ملثأأع التعأأ ينب واملع.قبأأة عليأأه  (347 1984 لعأأ.  املهيثأأة أو الالدنسأأ.نية أو
 واتف.قيأأأأأأأأأة البلأأأأأأأأأدان اامرينكيأأأأأأأأأة املتعلقأأأأأأأأأة سالختفأأأأأأأأأ.ء القسأأأأأأأأأري لرشأأأأأأأأأخ.ص  (348 1985 لعأأأأأأأأأ. 
 واالتف.قيأأأأأأأأة الدوليأأأأأأأأة حل .ينأأأأأأأأة مجيأأأأأأأأع ااشأأأأأأأأخ.ص مأأأأأأأأ  االختفأأأأأأأأ.ء القسأأأأأأأأري  (349 1994 لعأأأأأأأأ. 
العقوبأأأأة  أو وغأأأأ   مأأأأ  ضأأأأروب املع.ملأأأأة سأأأأي.ال اتف.قيأأأأة مث. ضأأأأة التعأأأأ ينب ويف و(350 2006 لعأأأأ. 

، انتقأدت ةثأأة مث. ضأة التعأأ ينب التشأرينع.ت الوطثيأأة 1984 لعأأ.  املهيثأة أو الالدنسأأ.نية أو الق.سأية
بعأ  احلأ.الت، تثشأف  أ    ويف و(351 تتسأم سلغ أوض بشأفن  أ   املسأفلة أو اليت جتيأ   أ ا الأدف.ع

 و(352 "ةلط.عة الواجبا"  دىل الت رع باملشكلة ع  وجوم نص يف الق.نون الوطر للدولة ينش 

 املثصب الرمسي  
علأ  أن ارتكأ.ب اةرميأأة مأ  شأخص ينتقلأد مثصأأب.   6مأ  مشأأروع املأ.مة  5تأثص الفقأرة  (28 

ينعفأأي مأأأ  املسأأؤولية اةث.ئيأأة املوضأأأوعيةو فعأأد  القأأدرة علأأأ  االحتجأأ.ج بوجأأوم مثصأأأب  ال رمسيأأ.  
رمسي مدفع موضوعي لدرء املسؤولية اةث.ئية أم.  احملأ.مم واهليئأ.ت القضأ.ئية اةث.ئيأة الدوليأة،  أو 

 جيأوو ال"ينلأي:  مأ. لغ ااس.سأي علأ ممبدأ راسخ م  مب.مئ الق.نون الدويلو فقد نص نظأ.  نأور 
مأوافني مسأؤولني يف اإلمارات  أو ر الصفة الرمسية لل دع  عليهم، سواء أم.نوا رؤسأ.ء مولاعتب.

وقأأد جأأأ.ء يف مبأأ.مئ القأأأ.نون  و(353 "ةنفيأأ  العقوبأأأ أو احلكوميأأة سأأبب.  إلعفأأأ.ئهم مأأ  املسأأأؤولية
__________ 

عأ    "ال جيوو الت رع ساوامر الص.مرة ع  موافني أعلأ  مرتبأة أو 3، الفقرة 2مل.مة اتف.قية مث. ضة التع ينب، ا (347 
 سلطة ع.مة م لر للتع ينب"(و

 348) Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture ال جيأوو التأ رع أبن التصأر  قأد  4، املأ.مة" 
 ؤولية اةث.ئية املرتتبة"(وج.ء بث.ء عل  أوامر م  رئيس م  أج  اإلعف.ء م  املس

 349) Inter-American Convention on Forced Disappearance of Persons،  ال ينُقبأأ  الأأدف.ع املأأ.مة ال .مثأأة" 
حتأّرض عليأهو وحيأق  أتذن بأه أو تعلي .ت رئيس تثص عل  االختف.ء القسأري أو ب رينعة الط.عة الواجبة اوامر أو

 واجبه عد  االنصي.ع هل."(ولك  شخص ينتلق      ااوامر وم  

 "ال جيأوو التأ رع أبي أمأأر  2، الفقأرة 6االتف.قيأة الدوليأة حل .ينأة مجيأع ااشأأخ.ص مأ  االختفأ.ء القسأري، املأأ.مة  (350 
غ  أ. لتلينأر جرميأة االختفأ.ء القسأري"(و وقأد لقأي  عسأكرينة أو مدنيأة أو تعلي .ت ص.مرة م  سلطة ع.مأة أو أو

ثطأأ.ال" يف مرحلأأة الصأأي.غةو انظأأر ةثأأة حقأأوال اإلنسأأ.ن، تقرينأأر الفرينأأق الع.مأأ  بأأني  أأ ا احلكأأم "موافقأأة واسأأعة ال
الدورات املفتأوح العضأوينة املعأر بوضأع مشأروع صأك معيأ.ري ملأ   قأ.نوان  حل .ينأة مجيأع ااشأخ.ص مأ  االختفأ.ء 

انظأأر أينضأأ.  اإلعأأالن املتعلأأق حب .ينأأة مجيأأع ااشأأخ.ص مأأ  االختفأأ.ء  و72(، الفقأأرة E/CN.4/2004/59القسأأري  
 و6، امل.مة 1992م.نون ااول/مينس ل   18املؤر   47/133القسري، قرار اة عية الع.مة 

 44 الواثئأأأأق الرمسيأأأأة للج عيأأأأة الع.مأأأأة، الأأأأدورة احل.مينأأأأة والسأأأأتون، امللحأأأأق رقأأأأمتقرينأأأأر ةثأأأأة مث. ضأأأأة التعأأأأ ينب،  (351 
 A/61/44 مأأة مأأ  الأأدول ااطأأرا  مبوجأأب املأأ.مة مأأ  االتف.قيأأة،  19(، الفصأأ  ال .لأأث، الثظأأر يف التقأأ.رينر املقدَّ

 (و13 32غواتي .ال، الفقرة 

 الواثئأأأأق الرمسيأأأأة للج عيأأأأة الع.مأأأأة، الأأأأدورة الت.سأأأأعةانظأأأأر، علأأأأ  سأأأأبي  امل أأأأ.ل، تقرينأأأأر ةثأأأأة مث. ضأأأأة التعأأأأ ينب،  (352 
مأة مأ  الأدول ااطأرا  مبوجأب A/59/44  44 واخل سون، امللحق رقم (، الفص  ال .لث، الثظر يف التق.رينر املقدَّ

 44 الأأدورة السأأتون، امللحأأق رقأأمانظأأر أينضأأ. ، املرجأأع نفسأأه،  و ط(56مأأ  االتف.قيأأة، شأأيلي، الفقأأرة  19املأأ.مة 
 A/60/44 مأأة مأأ  الأأدول ااطأأرا  مبوجأأب املأأ.مة مأأ  االتف.قيأأة،  19(، الفصأأ  ال .لأأث، الثظأأر يف التقأأ.رينر املقدَّ

 أ(  الأأأأيت تشأأأأيد سارجثتأأأأني إلعالهنأأأأ. بطأأأأالن ق.نوهنأأأأ. املتعلأأأأق سلط.عأأأأة الواجبأأأأة "بطأأأأالان  31اارجثتأأأأني، الفقأأأأرة 
 مطلق. "(و

 و7رملغ ااس.سي، امل.مة نظ.  نو  (353 

http://undocs.org/ar/E/CN.4/2004/59
http://undocs.org/ar/A/61/44
http://undocs.org/ar/A/59/44
http://undocs.org/ar/A/60/44
http://undocs.org/ar/A/60/44
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وضعته. حكم احملك ة، اليت  ويف لغ ااس.سيمالدويل املعرت  هب. يف الثظ.  ااس.سي حملك ة نور 
ن دقأدا  شأخص علأ  ارتكأ.ب فعأ  مأ  اافعأ.ل الأيت تشأك  د"ينلي:  م. ،1950 ع.  اللجثة يف

جرميأأة مبوجأأب القأأ.نون الأأدويل  أي اةأأرائم ضأأد اإلنسأأ.نية واةأأرائم املخلأأة سلسأألم وجأأرائم احلأأرب  
ينعفأأي ذلأأك الشأأخص مأأ  املسأأؤولية مبوجأأب  ال موافأأ.  حكوميأأ.  مسأأؤوال   أو بوصأأفه رئيسأأ.  لدولأأة

 ينكأأون املثصأأب الرمسأأي ال"ينلأأي:  مأأ. وينأأثص نظأأ.  طوميأأو ااس.سأأي علأأ  و(354 "القأأ.نون الأأدويل
مأ  رئيسأه، ارفأ.  م.فيأ.  يف  أو لل تهم، يف أي وقت، ولكونه قد تصأر  ع أال  أبمأر مأ  حكومتأه

حأأأد ذاتأأأه إلعفأأأ.ء ذلأأأك املأأأتهم مأأأ  املسأأأؤولية عأأأ  أي جرميأأأة اهُتأأأم هبأأأ.، لكأأأ  جيأأأوو مراعأأأ.ة تلأأأك 
 و(355 "كفي  العقوبة دذا قررت احملك ة أن العدالة تقتضي ذلالظرو  يف ن

 ونأأأأأص مشأأأأأروع مدونأأأأأة اةأأأأأرائم املخلأأأأأة بسأأأأألم اإلنسأأأأأ.نية وأمثهأأأأأ. الأأأأأ ي أعدتأأأأأه اللجثأأأأأة (29 
مواف.  حكوميأ.   أو ن مون الشخص قد تصر  بوصفه رئيس.  لدولةد"ينلي:  م. عل  1954 ع. 

ونأص مشأروع  و(356 "ةاملدون  اةرائم احملدمة يف   حيله م  مسؤولية ارتك.ب أي م   ال مسؤوال  
ينلأأي:  مأأ. ، علأأ 1996 عأأ.  مدونأأة اةأأرائم املخلأأة بسأألم اإلنسأأ.نية وأمثهأأ.، الأأ ي أعدتأأه اللجثأأة

نفأ   وال ينعف  الفرم ال ي ينرتكب جرمية خملة بسلم اإلنسأ.نية وأمثهأ. مأ  مسأؤوليته اةث.ئيأة ال"
وينأثص نظأ.  رومأ.  و(357 "ةحكومأ أو فته رئأيس مولأةعقوبته لصفته الرمسية، حىت ولو تصأر  بصأ

طبق   ا الثظأ.  ااس.سأي علأ  مجيأع ااشأخ.ص بصأورة ين"ينلي:  م. عل  1998 لع.  ااس.سي
متس.وينة مون أي متيي  بسبب الصأفة الرمسيأةو وبوجأه خأ.ص فأ ن الصأفة الرمسيأة للشأخص، سأواء  

 موافأ.  حكوميأ. ، أو ةأ ال  مثتخبأ.   أو برملأ.ن أو عضوا  يف حكومة أو حكومة أو م.ن رئيس.  لدولة
 أهنأأ. م أأ.  تعفيأأه أبي حأأ.ل مأأ  ااحأأوال مأأ  املسأأؤولية اةث.ئيأأة مبوجأأب  أأ ا الثظأأ.  ااس.سأأي، ال
 و(358 "ةتشك  يف حد ذاهت. سبب.  لتخفي  العقوب ال
اةث.ئيأأأة، وعأأد  القأأدرة علأأأ  االعتأأدام سملثصأأأب الرمسأأي مفعأأأ.  موضأأوعي.  لأأأدرء املسأأؤولية  (30 

 مسأأفلة تث.ولتهأأ. أينضأأ.  بعأأ  املع. أأدات املتعلقأأة سلوالينأأة القضأأ.ئية اةث.ئيأأة الوطثيأأةو ف.تف.قيأأة  أأي
ب مرتكبأأو ع.قظأأينُ "ملثأأع جرميأأة اإلسمة اة .عيأأة واملع.قبأأة عليهأأ.، مأأ ال ، تأأثص علأأ  أن  1948 عأأ. 

وتثص اتف.قية  و(359 "فراما  أ أو موافني ع.مني أو اإلسمة اة .عية، سواء أم.نوا حك.م.  مستورينني
قأأع املسأأؤولية اةث.ئيأأة ت"ينلأأي:  مأأ. علأأ  1973 لعأأ.  ق أأع جرميأأة الفصأأ  العثصأأري واملع.قبأأة عليهأأ.

الدوليأأأة ووو علأأأأ  ووو ة لأأأأي الدولأأأأة، سأأأأواء أمأأأأ.نوا مقي أأأأني يف دقلأأأأيم الدولأأأأة الأأأأيت تُرتكأأأأب فيهأأأأ. 
 و(360 "ىيف دقليم مولة أخر  أو ااع .ل

__________ 

 Yearbookحكم احملك أة، والشأروح،  لغ ويفممب.مئ الق.نون الدويل املعرت  هب. يف الثظ.  ااس.سي حملك ة نور  (354 

... 1950, vol. II, document A/1316, Part III, p. 375, principle III  املبأأدأ ال .لأث ينسأأتثد و ورغأم أن
لغ ااس.سي، ف ن اللجثة أسقطت عب.رة "أو نفي  العقوبة"، حيث دهن. اعتألت أن مم  نظ.  نور  7 امل.مة دىل

 (و104نفي  العقوبة مسفلة "تقرر . احملك ة املختصة"  املرجع نفسه، الفقرة 

 و6نظ.  طوميو ااس.سي، امل.مة  (355 

 356) Yearbook ... 1954, vol. II, p. 152, para. 54, art. 3و 

 و7، امل.مة 55، اجمللد ال .ين  اة ء ال .ين(، الفص  ال .ين، الفرع مال، الصفحة 1996حولية ووو  (357 

 و1، الفقرة 27نظ.  روم. ااس.سي، امل.مة  (358 

 اتف.قية مثع جرمية اإلسمة اة .عية واملع.قبة عليه.، امل.مة الرابعةو (359 

 و3.قية الدولية لق ع جرمية الفص  العثصري واملع.قبة عليه.، امل.مة االتف (360 

http://undocs.org/ar/A/1316
http://undocs.org/ar/A/1316
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، الأأأيت تأأأثص علأأأ  أن 5، رأت اللجثأأأة مث.سأأأب.  أن تُأأأدرج الفقأأأرة ويف ضأأأوء  أأأ   السأأأوابق (31 
عأد  االعتأدام يف ق.نوهنأ. اةثأ.ئي بتقلأد مرتكأب دحأدى  لضأ .نتخ  م  مولأة التأداب  الالومأة ت"

اةأأأرائم املشأأأ.ر دليهأأأ. يف مشأأأروع املأأأ.مة  أأأ ا مثصأأأب.  رمسيأأأ.  سعتبأأأ.ر  عأأأ را  لإلعفأأأ.ء مأأأ  املسأأأؤولية 
ميكأ   ال أن شخصأ.  ينُأدع  ارتك.بأه جرميأة 5ينع املوام    ، تعر الفقأرة و واغراض مش.ر "ةاةث.ئي

 5حُتأدث الفقأرة  ال أن ينعتد مبثصبه الرمسي مدفٍع موضوعي لثفي أي مسؤولية جث.ئيأةو وسملق.بأ ،
أي أثر يف أي حص.نة دجرائيأة قأد ينت تأع هبأ. مسأؤول يف مولأة أجثبيأة أمأ.  حمك أة جث.ئيأة وطثيأة، 

ينضأأأ.  دىل  و(361 إلجرائيأأأة تظأأأ  خ.ضأأأعة  للقأأأ.نون الأأأدويل التع. أأأدي والُعأأأريفذلأأأك أن احلصأأأ.نة ا
صأأ.نة مسأأؤويل الأأدول مأأ  الوالينأأة ح"نأأ  أبع أأ.ل اللجثأأة املتعلقأأة مبوضأأوع  ال 5ذلأأك أن الفقأأرة 

 و"ةالقض.ئية اةث.ئية ااجثبي
ميكأأأأ   ال الرمسأأأأيتبأأأأنّي أن املثصأأأأب  5ومل تأأأأر اللجثأأأأة ضأأأأرورة  إلمراج عبأأأأ.رات يف الفقأأأأرة  (32 

مأ  مشأروع  7نفيضه.، ان مسفلة العقوبأة تتث.وهلأ. الفقأرة  أو االعتدام به سبب.  لتخفي  العقوبة
و وتقتضأأي تلأأك الفقأأرة أن تضأأ   الأأدول، يف مجيأأع الظأأرو ، املع.قبأأة علأأ  اةأأرائم ضأأد 6املأأ.مة 

فهأم  أ   الصأيغة علأ  اإلنس.نية بعقوست مالئ ة أتخ  يف االعتب.ر ط.بعه. اةسيمو وينثبغي أن تُ 
 نفيضه.و أو أهن. حتول مون االعتدام سملثصب الرمسي سبب.  لتخفي  العقوبة

 ق.نون التق.م   
ينتعلأق أحأد القيأوم امل كأأ  أن تُفأرض علأ  مق.ضأ.ة شأأخص بته أة ارتكأ.ب جأرائم ضأأد  (33 

عأ  الق.عأدة الأيت متثأع (، مب" رتة التقأ.مفأ" أو  " .نون التقأ.مقأ"اإلنس.نية يف الق.نون الوطر بتطبيق 
مق.ض.ة الشخص املدَّع  أنه ج.ن عل  جرمية تكون قأد ارُتكبأت قبأ  دق.مأة الأدعوى بعأدم حمأدم 

علأأأ  أن تتخأأأ  مأأأ  مولأأأة التأأأداب  الالومأأأة  6مأأأ  مشأأأروع املأأأ.مة  6مأأأ  السأأأثواتو وتأأأثص الفقأأأرة 
ينُلأأ    أأأ ا احلكأأأم  وال لضأأ .ن عأأأد  سأأقوط اةأأأرائم املشأأأ.ر دليهأأ. يف مشأأأروع املأأ.مة  أأأ ا سلتقأأأ.م و

الدولة مبق.ض.ة اةث.ة ع  اةرائم املش.ر دليه. يف مشروع امل.مة دذا ارُتكبت قب  جترميه. يف القأ.نون 
، ف نأأه يف ح.لأأة 1ورم يف الشأأرح املتعلأأق مبشأأروع املأأ.مة  وم أأ. الأأوطر للدولأأةو وفضأأال  عأأ  ذلأأك،

تُأفظعَّأأ  الت امأأ.ت أي مولأأة طأأر    لأأ انأأ.ذ مشأأ.رينع املأأوام  أأ   مفسأأ.س التف.قيأأة يف هن.ينأأة املطأأ. ،
دواء  أو الوقأ.ئع الأأيت حتأأدث، أو دواء اافعأأ.ل دال ينتبأأني قصأد مغأأ.ينر، مل مأأ. ،االتف.قيأةتلأأك مبوجأب 

 أي موق   خر ينثشف، بعد مخول االتف.قية حي  الثف.ذ سلثسبة لتلك الدولةو
فيهأأ. اةأأرائم  مبأأ. سةأأرائم الدوليأأة، ينتعلأأق في أأ.ومل توضأأع أي ق.عأأدة بشأأفن قأأ.نون التقأأ.م   (34 

يف الصأأكوك التفسيسأأية لل حك أأة  أو طوميأأو ااس.سأأيني، أو لغمضأأد اإلنسأأ.نية، يف نظأأ.مي نأأور 
 اليونواةث.ئية الدولية ليوغوسالفي. الس.بقة واحملك ة اةث.ئية الدوليأة لروانأدا واحملك أة اخل.صأة لسأ  

دشأأأرا  ، الأأ ي اعت أأد  جملأأس 10 رقأأأماإلشأأرا  وعلأأ  العكأأس مأأ  ذلأأك، فأأأ ن قأأ.نون جملأأس 
مأ  أجأ  ضأ .ن اسأت رار مق.ضأ.ة ااشأخ.ص  1945أمل.ني. يف م.نون ااول/مينسأ ل يف احللف.ء 

مق.ضأأأ.ة الرتكأأأ.ب جأأأرائم ضأأأد  أو املأأأدَّع  ارتكأأأ.هبم جأأأرائم، قأأأد نأأأص علأأأ  أنأأأه يف مأأأ  حم.م أأأة

__________ 

 .Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo vانظأر، علأ  سأبي  امل أ.ل،  (361 

Belgium), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p.3, at p. 25, para. 60  احلص.نة مأ  الوالينأة القضأ.ئية اةث.ئيأة" 
واملسأأأؤولية اةث.ئيأأأة الفرمينأأأة مهأأأ. مفهومأأأ.ن مثفصأأأالن مت.مأأأ. و ف.حلصأأأ.نة مأأأ  الوالينأأأة القضأأأ.ئية  أأأي مسأأأفلة دجرائيأأأة 

 بطبيعته.، يف حني أن املسؤولية اةث.ئية  ي مسفلة م  مس.ئ  الق.نون املوضوعي"(و
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 حيأأق لل أأتهم االسأأتف.مة مأأ  التقأأ.م  ال"جأأرائم احلأأرب واةأأرائم املخلّأأة سلسأألم(  اإلنسأأ.نية  ومأأ لك
 و(362 "5194متوو/ينوليأأه  1دىل  1933مأأ.نون ال .ين/ينثأأ.ينر   30سلفأأرتة امل تأأدة مأأ   ينتعلأأق في أأ.

 تسأق  اةأرائم ال"وسمل أ ، تثأ.ول نظأ.  رومأ. ااس.سأي  أ   املسأفلة تثأ.وال  صأرحي.  فأثص علأ  أنأه 
م.نأت أحك.مأ اليت تدخ  وقأد أينأد واضأعو نظأ.  رومأ.  و(363 "هيف اختص.ص احملك أة سلتقأ.م  أاي  

وسمل أأ ، ينعأأّر   و(364 ااس.سأأي  أأ ا الأأثص بقأأوة مأأ  حيأأث انطب.قأأه علأأ  اةأأرائم ضأأد اإلنسأأ.نية
ل حك أأأأة اةث.ئيأأأأة الثظأأأ.  ااس.سأأأأي لقأأأ.نون دنشأأأأ.ء الأأأأدوائر االسأأأت ث.ئية يف احملأأأأ.مم الك بومينأأأأة، و 

 العراقية العلي.، والثظ.  ااس.سي حملك ة تي ور الشرقية، صراحة  اةرائم ضد اإلنسأ.نية أبهنأ. جأرائم
 و(365 تسق  سلتق.م  ال
لأأ  مق.ضأأ.ة ااشأأخ.ص املأأدَّع  ارتكأأ.هبم جأأرائم يف مبأأدى سأأراين التقأأ.م  ع ينتعلأأق في أأ.و  (35 

واعأأأد القأأأ.نون الأأأداخلي ق"أن سأأأراين  1967 عأأأ.  احملأأأ.مم الوطثيأأأة، الحظأأأت اة عيأأأة الع.مأأأة يف
املتعلقة بتق.م  اةرائم الع.مينة عل  جرائم احلرب واةرائم ضد اإلنس.نية  و م .ر قلأق جأدي لأدى 

 و(366 "م أأأأة املسأأأأؤولني عأأأأ  تلأأأأك اةأأأأرائم ومعأأأأ.قبتهالأأأأرأي العأأأأ.  العأأأأ.ملي، انأأأأه حيأأأأول مون حم.م
 السأأأثة الت.ليأأأة، اعت أأأدت الأأأدول اتف.قيأأأة عأأأد  تقأأأ.م  جأأأرائم احلأأأرب واةأأأرائم ضأأأد اإلنسأأأ.نية ويف
غأأ  تشأأرينعية  أو ينأأة تأأداب  تشأأرينعيةأ"، الأأيت تقتضأأي مأأ  الأأدول ااطأأرا  أن تتخأأ  1968 لعأأ. 

خأأر  علأأ   أأ ين  الثأأوعني مأأ  اةأأرائم  أي حأأد   أو تكأأون ضأأرورينة لكف.لأأة عأأد  سأأراين التقأأ.م 
 وسمل أأأأأأ ، اعت أأأأأأد جملأأأأأأس أوروس يف و(367 "ةمأأأأأأ  حيأأأأأأث املع.قبأأأأأأ أو سأأأأأأواء مأأأأأأ  حيأأأأأأث املالحقأأأأأأة

االتف.قيأأة ااوروبيأأة املتعلقأأة بعأأد  تقأأ.م  اةأأرائم ضأأد اإلنسأأ.نية وجأأرائم احلأأرب، الأأيت  1974 عأأ. 
الوقت احل.ضر أي مولة لأدينه. ينوجد يف  ال وينبدو أنه و(368 تستخد  دىل حد مب  الصيغة نفسه.

قأأ.نون بشأأفن اةأأرائم ضأأد اإلنسأأ.نية حيظأأر أينضأأ.  مق.ضأأ.ة اةثأأ.ة بعأأد مضأأي فأأرتة مأأ  الأأ م  علأأ  
ارتك.هب.و ب  توجد ساحرى مول عديندة سّثت بشك  حمأدم تشأرينع.ت مث. ضأة اي شأك  مأ  

 أشك.ل   ا التقييدو

__________ 

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

Peace and Against Humanity, art. II, para. 5و 

 و29نظ.  روم. ااس.سي، امل.مة  (363 

 17 -ح ينران/ينونيأه  15، رومأ.، مؤمتر اامم املتحدة الدبلوم.سأي لل فوضأني املعأر  نشأ.ء حمك أة جث.ئيأة موليأة (364 
 وOfficial Records, vol. II, 2nd meeting (A/CONF.183/13), p. 138, paras. 45-74، 1998متوو/ينوليه 

والثظأأ.  ااس.سأأي لل حك أأة اةث.ئيأأة العراقيأأة العليأأ.،   5قأأ.نون الأأدوائر االسأأت ث.ئية يف احملأأ.مم الك بومينأأة، املأأ.مة  (365 
انظأأأأر أينضأأأأ.  تقرينأأأأر اللجثأأأأة ال .ل أأأأأة  و1-17  م(  والثظأأأأ.  ااس.سأأأأي حملك أأأأة تي أأأأور الشأأأأأرقية، املأأأأ.مة17املأأأأ.مة 

 A/57/806 13سء املأأأأأأأأؤر   57/228 حم.م أأأأأأأأ.ت اخل أأأأأأأأ  احل أأأأأأأأر( وقأأأأأأأأرار اة عيأأأأأأأأة الع.مأأأأأأأأة  10(، الفقأأأأأأأأرة 
و وفضأأال  عأأ  ذلأأك، جيأأدر سملالحظأأة أن الأأدوائر االسأأت ث.ئية يف احملأأ.مم الك بومينأأة قأأد ُمثِحأأت 2003 أاير/مأأ.ينو

م مأأ  الأأ م ، يف الفأأرتة مأأ  اختص.صأأ.  بشأأفن اةأأرائم ضأأد اإلنسأأ.نية الأأيت ارُتكبأأت قبأأ  دنشأأ.ء  أأ   الأأدوائر بعقأأو 
 عثدم. م.نت السلطة بيد اخل   احل رو 1979 دىل ع.  1975 ع. 

واملعثأأأأون "مسأأأأفلة مع.قبأأأأة جمرمأأأأي  1967مأأأأ.نون ااول/مينسأأأأ ل   18( املأأأأؤر  22- م2338قأأأأرار اة عيأأأأة الع.مأأأأة  (366 
  15( املأأأؤر  25- م2712مأأأة انظأأأر أينضأأأ.  قأأأرار اة عيأأأة الع. ، الدينب.جأأأةواحلأأأرب ومأأأرتكا اةأأأرائم ضأأأد اإلنسأأأ.نية"

 و1971 م.نون ااول/مينس ل  18( املؤر  26- م2840  وقرار اة عية الع.مة 1970م.نون ااول/مينس ل 

 اتف.قية عد  تق.م  جرائم احلرب واةرائم املرتكبة ضد اإلنس.نية، امل.مة الرابعةو (367 

 368) European Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitation to Crimes against 
Humanity and War Crimes, art. 1و 

http://legal.un.org/icc/rome/proceedings/E/Rome%20Proceedings_v2_e.pdf
http://undocs.org/ar/A/57/806
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ة يف القأأ.نون الأأوطر مأأ  غأأ  فئأأة اةأأرائم وم أأ  مأأ  املع. أأدات الأأيت تتثأأ.ول اةأأرائم الأأوارم (36 
تتضأ   اتف.قيأة  ال تتض   حظرا  عل  سراين ق.نون التق.م و فعل  سبي  امل أ.ل، ال ضد اإلنس.نية

 املهيثأأأأأة أو الالدنسأأأأأ.نية أو العقوبأأأأأة الق.سأأأأأية أو مث. ضأأأأأة التعأأأأأ ينب وغأأأأأ   مأأأأأ  ضأأأأأروب املع.ملأأأأأة
رائم املتصألة سلتعأ ينبو ومأع ذلأك، ذمأرت حظرا  عل  سراين ق.نون التق.م  عل  اة 1984 لع. 

تسأأأق  أبي قأأأ.نون تقأأأ.م ، نظأأأرا  دىل ط.بعهأأأ.  أال ةثأأأة مث. ضأأأة التعأأأ ينب أن  أأأ   اةأأأرائم ينثبغأأأي
 ينتثأأأأأأ.ول العهأأأأأأد الأأأأأأدويل اخلأأأأأأ.ص سحلقأأأأأأوال املدنيأأأأأأة والسي.سأأأأأأية ال وسمل أأأأأأ ، بيث أأأأأأ. و(369 اخلطأأأأأأ 
عثيأأأة حبقأأأوال اإلنسأأأ.ن دىل دلغأأأ.ء  أأأ   املسأأأفلة بصأأأورة مب.شأأأرة، معأأأت اللجثأأأة امل (370 1966 لعأأأ. 

وتقتضأأأي اتف.قيأأأة اامأأأم  و(371 سالنته.مأأأ.ت اةسأأأي ة احكأأأ.  العهأأأد ينتعلأأأق في أأأ.قأأأوانني التقأأأ.م  
املتحأأأأأدة ملك.فحأأأأأة االجتأأأأأ.ر غأأأأأ  املشأأأأأروع يف املخأأأأأدرات واملأأأأأؤثرات العقليأأأأأة وجأأأأأوم مأأأأأدة تقأأأأأ.م  

واتف.قيأة اامأم  (373 عل الوطثيأةوم لك اتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة اةرمية املثظ ة  ،(372 طوينلة
وتأأثص االتف.قيأأة الدوليأأة حل .ينأأة مجيأأع ااشأأخ.ص مأأ  االختفأأ.ء  و(374 املتحأأدة ملك.فحأأة الفسأأ.م

تخأأ  مأأ  مولأأة طأأر  تطبأأق نظأأ.  تقأأ.م  بصأأدم االختفأأ.ء ت"ينلأأي:  مأأ. علأأ  2006 لعأأ.  القسأأري
طوينلأة اامأد ومتث.سأبة مأع القسري التداب  الالومة حبيث تكون فرتة تق.م  الأدع.وى اةث.ئيأة:  أ( 

وتشأ  ااع أ.ل التحضأ ينة لالتف.قيأة دىل أن املقصأوم هبأ ا احلكأم  أو  و(375 "ةجس.مة     اةرميأ
تسأأأق  أبي فأأأرتة  أال الأأأيت ينثبغأأأي -الت ييأأأ  بأأأني اةأأأرائم الأأأيت قأأأد تشأأأك  جرميأأأة ضأأأد اإلنسأأأ.نية 

 و(376 وس.ئر اةرائم املثصوص عليه. يف االتف.قية - تق.م 
__________ 

الواثئأق الرمسيأة للج عيأة الع.مأة، الأدورة ال .نيأة والسأتون، انظر، عل  سبي  امل أ.ل، تقرينأر ةثأة مث. ضأة التعأ ينب،  (369 
مأأة مأ  الأأدول ااطأرا  مبوجأأب املأأ.مة A/62/44  44 امللحأق رقأأم  19(، الفصأ  ال .لأأث، الثظأر يف التقأأ.رينر املقدَّ

 (و19 40م  االتف.قية، دينط.لي.، الفقرة 

 و171العهد الدويل اخل.ص سحلقوال املدنية والسي.سية، الصفحة  (370 

الواثئأأق الرمسيأأة للج عيأأة الع.مأأة، الأأدورة ال .ل أأة قرينأأر اللجثأأة املعثيأأة حبقأأوال اإلنسأأ.ن، انظأأر، علأأ  سأأبي  امل أأ.ل، ت (371 
مأأأأة مأأأأ  الأأأأدول A/63/40  40 والسأأأأتون، امللحأأأأق رقأأأأم (، اجمللأأأأد ااول، الفصأأأأ  الرابأأأأع، الثظأأأأر يف التقأأأأ.رينر املقدَّ
ينرتتأأأب عليأأأه اعت أأأ.م  حأأأ.الت البلأأأدان عثأأد غيأأأ.ب تقأأأ.رينر عثهأأأ. ةأأ. مأأ  العهأأأد ويف 40.مة ااطأأرا  مبوجأأأب املأأأ

 (و7(، الفقرة  79مالحظ.ت خت.مية علثية، بث .  الفرع أل ، الفقرة 

مأأأأأ.نون   20اتف.قيأأأأأة اامأأأأأم املتحأأأأأدة ملك.فحأأأأأة االجتأأأأأ.ر غأأأأأ  املشأأأأأروع يف املخأأأأأدرات واملأأأأأؤثرات العقليأأأأأة  فييثأأأأأ.،  (372 
 8، الفقأرة 3، امل.مة United Nations, Treaty Series, vol. 1582, No. 27627 p. 95(، 1988ااول/مينس ل 

 "حيدم م  طر ، عثد االقتض.ء، مبوجب ق.نونه الداخلي، مدة تقأ.م  طوينلأة تبأدأ قبأ  فواهتأ. دجأراءات الأدعوى 
الشأخص املثسأوب دليأه مأ   أ   املأ.مة، ومأدة أطأول عثأدم. ينكأون  1بشفن أينة جرمية مثصوص عليهأ. يف الفقأرة 
 ارتك.ب اةرمية قد فّر م  وجه العدالة"(و

 "ينتعني عل  مأ  مولأة طأر  أن  5، الفقرة 11اتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة اةرمية املثظ ة عل الوطثية، امل.مة  (373 
اإلجأراءات اخل.صأأة أبي جأأر  حتأدم يف دطأأ.ر ق.نوهنأ. الأأداخلي، عثأد االقتضأأ.ء، مأأدة تقأ.م  طوينلأأة تسأته  أثث.ء أأ. 

 مش ول هب   االتف.قية، ومدة أطول عثدم. ينكون اة.ين امل عو  قد فّر م  وجه العدالة"(و
 "حتأأأدم مأأأ  مولأأأة طأأأر  يف دطأأأ.ر ق.نوهنأأأ. الأأأداخلي، عثأأأد  29اتف.قيأأأة اامأأأم املتحأأأدة ملك.فحأأأة الفسأأأ.م، املأأأ.مة  (374 

هلأ   االتف.قيأة، وحتأدم فأرتة  لقضأ.ئية بشأفن أي فعأ  جمأرَّ  وفقأ.  االقتض.ء، فرتة تق.م  طوينلأة تبأدأ فيهأ. اإلجأراءات ا
 تعّلق الع   سلتق.م  يف ح.ل دفالت اة.ين امل عو  م  يند العدالة"(و تق.م  أطول أو

 أ(و وعلأأأ  العكأأأس مأأأ  1، الفقأأأرة 8االتف.قيأأأة الدوليأأأة حل .ينأأأة مجيأأأع ااشأأأخ.ص مأأأ  االختفأأأ.ء القسأأأري، املأأأ.مة  (375 
اتف.قيأة البلأدان اامرينكيأة املتعلقأة سالختفأ.ء القسأري لرشأخ.ص علأ  أن التقأ.م  لس.بعة م  امل.مة اذلك، تثص 

 ينثطبق عل  احمل.م .ت والعقوست اةث.ئية يف مجيع ح.الت االختف.ء القسريو ال

حل .ينأأة تقرينأأر الفرينأأق الع.مأأ  بأأني الأأدورات املفتأأوح العضأأوينة املعأأر بوضأأع مشأأروع صأأك معيأأ.ري ملأأ   قأأ.نوان  انظأأر  (376 
 و46-43(، الفقرات E/CN.4/2004/59مجيع ااشخ.ص م  االختف.ء القسري  

http://undocs.org/ar/A/62/44
http://undocs.org/ar/A/63/40(Vol.I)(Supp)
http://undocs.org/ar/E/CN.4/2004/59
http://undocs.org/ar/E/CN.4/2004/59
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 العقوست املالئ ة  
عل  أن تض   م  مولة املع.قبة عل  اةرائم املشأ.ر  6م  مشروع امل.مة  7تثص الفقرة  (37 

 دليه. يف امل.مة بعقوست مالئ ة أتخ  يف االعتب.ر ط.بعه. اةسيمو
 وأفأأأ.مت اللجثأأأة يف مشأأأروع مدونأأأة اةأأأرائم املخلأأأة بسأأألم اإلنسأأأ.نية وأمثهأأأ. الأأأ ي أعدتأأأه (38 

لم اإلنسأأأ.نية وأمثهأأأ. تعأأأّرض مأأأ  فأأأرم ينعتأأأل مسأأأؤوال  عأأأ  جرميأأأة خملأأأة بسأأأين"ينلأأأي:  مبأأأ. 1996 عأأ. 
 وقأأد جأأ.ء يف الشأأرح أينضأأ.   و(377 ".للعقأأ.بو وينكأأون العقأأ.ب متث.سأأب.  مأأع طبيعأأة اةرميأأة وخطورهتأأ

بيعأأة اةرميأأة  أأي الأأيت متيّأأ  جرميأأة عأأ  جرميأأة أخأأرى ووو ويُنسأأتدل  علأأ  خطأأورة ط"ينوّضأأح أّن  مأأ.
ومأ   و(378 ".مرتكبهأ. علأ  اقرتافهأاةرمية م  الظرو  اليت ترتكب فيه. وم  املش.عر اليت محلأت 

 نّأأأأه ودن مأأأأ.ن الفعأأأأ  اإلجرامأأأأي واحأأأأدا  مأأأأ  الث.حيأأأأة الق.نونيأأأأة، فأأأأ ّن الوسأأأأيلة وااسأأأأ.ليب ف"مث، 
املسأأتخدمة نتلأأ ، تبعأأ.  لتبأأ.ين  مرجأأ.ت اخلطأأورة والقسأأوةو وينثبغأأي أن تسرتشأأد احملك أأة   يأأع 

 و(379 "ة    العوام  يف توقيع العقوب
اهليئأأة القضأأ.ئية الدوليأأة خمتصأأة سلثظأأر يف اةأأرائم ضأأد اإلنسأأ.نية،  أو ودذا م.نأأت احملك أأة (39 

فأ ّن العقأأوست املقأأرَّرة هلأأ   اةأرائم قأأد تتفأأ.وت، ولكأأ  ينُتوقَّأع أن تكأأون مث.سأأبة وذلأأك سلثظأأر دىل 
خطورة اةرميةو ف.لثظأ.  ااس.سأي لل حك أة اةث.ئيأة الدوليأة ليوغوسأالفي. السأ.بقة ينأثّص علأ  أن 

عقوبة اليت تفرضه. مائرة احملك أة علأ  السأج و وترجأع احملك أة يف حتدينأد مأدة السأج  قتصر الت"
دىل امل .رسأأأأأأة الع.مأأأأأأأة املتعلقأأأأأأة أبحكأأأأأأأ.  السأأأأأأأج  الأأأأأأيت م.نأأأأأأأت سأأأأأأ.رينة يف حمأأأأأأأ.مم ينوغوسأأأأأأأالفي. 

ن أ"وفضال  ع  ذلك، ينتعأني علأ  احملك أة اةث.ئيأة الدوليأة ليوغوسأالفي. السأ.بقة،  و(380 "ةالس.بق
وينسأأأتخد  الثظأأأ.   و(381 "ن  جسأأأ.مة اةُأأأر  والظأأأرو  الشخصأأأية للفأأأرم املأأأداتراعأأأي عوامأأأ  م أأأ

ااس.سأأي لل حك أأة اةث.ئيأأة الدوليأأة لروانأأدا صأأيغة ة.ثلأأة، في أأ. عأأدا أن احملك أأة ينثبغأأي أن ترجأأع 
و أ ا قأد  و(382 "اأبحكأ.  السأج  الأيت تصأدر . حمأ.مم روانأد ينتعلق في ..  و متَّبع ع وم.  م"دىل 

ة اإلماانت عل  أخطر اةأرائم الأيت ت أ  القلأق الأدويل، دىل ط.ئفأة واسأعة مأ  ينُفضي، حىت يف ح.ل
أينض.  هب ا الثوع م   1998 لع.  م  نظ.  روم. ااس.سي 77ااحك.  القض.ئيةو وتس ح امل.مة 

سلسأأأج  املؤبأأأد  أو سأأأثة، 30تأأأثص أحك.مهأأأ. علأأأ  املع.قبأأأة سلسأأأج  لفأأأرتة أقصأأأ. .  دذ املرونأأأة،
عقوبأأأأأة مأأأأألرة سخلطأأأأأورة الب.لغأأأأأة للجرميأأأأأة وسلظأأأأأرو  اخل.صأأأأأة للشأأأأأخص ي  أأأأأ. تكأأأأأون  أأأأأ   الح"

وميكأأأ  الع أأأور علأأأ  نصأأأوص ة.ثلأأأة هلأأأ   الصأأأيغة يف الصأأأكوك املثّظ أأأة لل حك أأأة  و(383 "ناملأأأدا
واهليئ.ت اخل.صأة املعثيأة سةأرائم اخلطأ ة يف  ،(385 واحملك ة اخل.صة بلبث.ن ،(384 اخل.صة لس اليون

__________ 

 و3، اجمللد ال .ين  اة ء ال .ين(، الفص  ال .ين، الفرع مال، امل.مة 1996حولية ووو  (377 

 و3( م  شرح امل.مة 3املرجع نفسه، الفقرة   (378 

 املرجع نفسهو (379 

 و1، الفقرة 24الثظ.  ااس.سي لل حك ة اةث.ئية الدولية ليوغوسالفي. الس.بقة، امل.مة  (380 

 و2، الفقرة 24املرجع نفسه، امل.مة  (381 

 و1، الفقرة 23الثظ.  ااس.سي لل حك ة اةث.ئية الدولية لرواندا، امل.مة  (382 

 و77نظ.  روم. ااس.سي، امل.مة  (383 

 و19الثظ.  ااس.سي لل حك ة اخل.صة لس اليون، امل.مة  (384 

 و24الثظ.  ااس.سي لل حك ة اخل.صة بلبث.ن، امل.مة  (385 
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والأأأدوائر اافرينقيأأأة االسأأأت ث.ئية ضأأأ    ،(387 واحملك أأأة اةث.ئيأأأة العراقيأأأة العليأأأ. ،(386 تي أأأور الشأأأرقية
وسمل أأأ ، دذا م.نأأأت الوالينأأأة القضأأأ.ئية الوطثيأأأة جتأأأر  اةأأأرائم ضأأأد  و(388 الثظأأأ.  القضأأأ.ئي السأأأثغ.يل

ة هلأأ   اةأأرائم قأأد تتفأأ.وت، ولكأأ  ينُتوقَّأأع أن تكأأون متث.سأأبة مأأع اإلنسأأ.نية، فأأ ّن العقأأوست املقأأرَّر 
 خطورة اةرميةو

جيأأأأأب  مأأأأأ. مُتلأأأأأي علأأأأأ  الأأأأأدول ااطأأأأأرا  ال واملع. أأأأأدات الدوليأأأأأة الأأأأأيت تتثأأأأأ.ول اةأأأأأرائم (40 
جيب( أن تفرضه م  عقوست، ب  ترتك هل. ة.رسة سألطته. التقدينرينأة يف حتدينأد العقوبأة  ال م.  أو

 وتدعو اتف.قية مثع جرمية اإلسمة اة .عيأة واملع.قبأة عليهأ. و(389 .ن وم  جرميةتبع.  لظرو  م  ج
أي مأأ   أو قأأوست جث.ئيأأة انجعأأة تثأأ ل مبأأرتكا اإلسمة اة .عيأأةع"دىل جمأأّرم فأأرض  1948 لعأأ. 

 علأأأ  معيأأأ.ر 1949 لعأأأ.  وتأأأثص أينضأأأ.  اتف.قيأأأ.ت جثيأأأ  و(390 "ووو اافعأأأ.ل ااخأأأرى املأأأ مورة
دهنأأأ. تطلأأأب فقأأأ  أن  دذ لفأأأرامى الأأأدول السأأألطة التقدينرينأأأة لتحدينأأأد العقوبأأأة املث.سأأأبة،وتأأأرتك  عأأأ. 
تعهد ااطرا  الس.مية املتع.قدة أبن تّتخ  أّي دجراء تشرينعي ينظل   لفرض عقوست ج ائية فّع.لة ت"

تشأأأأأ   مأأأأ. وعأأأأ.مة   و(391 "ووو ووو  أي خم.لفأأأأة مأأأأ   املخ.لفأأأأأ.ت اةسأأأأي ة هلأأأأ   االتف.قيأأأأأة علأأأأ 
ااحدث عهدا  اليت تتث.ول اةأرائم يف الأثظم الق.نونيأة الوطثيأة دىل أن العقوبأة ينثبغأي أن  املع. دات

لكأي يُنسأتخد   "ةقأوست شأديندع"و ورغم أّن اللجثة اقرتحت يف البداينة مصطلح "ةث.سبم"تكون 
يف مشأأأروع املأأأأوام الأأأأ ي وضأأأأعته بشأأأأفن املأأأوافني الدبلوم.سأأأأيني وااشأأأأخ.ص اآلخأأأأرين  املت تعأأأأني 

 أو الأ ي اسأتخدمته الأدول بأدال  مثأه يف اتف.قيأة مثأع  "ةقأوست مث.سأبع"، فأ ّن مصأطلح سحل .ينة
اةأأأأرائم املرتكبأأأأة ضأأأأد ااشأأأأخ.ص املت تعأأأأني حب .ينأأأأة موليأأأأة، مبأأأأ  فأأأأيهم املوافأأأأون الدبلوم.سأأأأيون، 

وقأأأأد شأأأأك  ذلأأأأك املصأأأأطلح منوذجأأأأ.  احت تأأأأه املع. أأأأدات  و(392 1973 لعأأأأ.  واملع.قبأأأأة عليهأأأأ.،
 الأأأأأأوارم يف اتف.قيأأأأأأة "ةملث.سأأأأأأبا"نفسأأأأأأه، مأأأأأأ.ن احلكأأأأأأم املتعلأأأأأأق سلعقأأأأأأوست الوقأأأأأأت  ويف الالحقأأأأأأةو

للجرميأأة يف احلسأأب.نو  "ةلطبيعأأة اخلطأأر ا"مصأأحوس  بعبأأ.رة تأأدعو دىل أن أتخأأ  العقوبأأة  1973 عأأ. 
وقأد عّلقأت اللجثأأة سلقأول دّن  أ   اإلشأأ.رة ينُقصأد هبأأ. التفميأد علأ  ضأأرورة أن أتخأ  العقوبأأُة يف 

ومثأأأأ   و(393 اهل.مأأأأة الأأأأيت تثطأأأأوي عليهأأأأ. املع.قبأأأأة علأأأأ   أأأأ   اةرميأأأأة "ةملصأأأأ.ن الع.مليأأأأا"احلسأأأأب.ن 
__________ 

 و10الثظ.  ااس.سي حملك ة تي ور الشرقية، امل.مة  (386 
 و24الثظ.  ااس.سي لل حك ة اةث.ئية العراقية العلي.، امل.مة  (387 

 و24ة االست ث.ئية، امل.مة الثظ.  ااس.سي للدوائر اافرينقي (388 

انظأأر تقرينأأر الفرينأأق الع.مأأ  بأأني الأأدورات املفتأأوح العضأأوينة املعأأر بوضأأع مشأأروع صأأك معيأأ.ري ملأأ   قأأ.نوان  حل .ينأأة  (389 
ينلأي: "رحبأت وفأوم   اليت ج.ء فيهأ. مأ. 58(، الفقرة E/CN.4/2004/59مجيع ااشخ.ص م  االختف.ء القسري  

املتعلأأق  2005/81(  وقأأرار ةثأأة حقأأوال اإلنسأأ.ن الصأأدمعدينأأدة هبأأ.مش التصأأر  املتأأ.ح أمأأ.  الأأدول" يف  أأ ا 
 "هتيب   يع الدول أن ووو تكف  أن تكون العقوست مالئ ة ومتث.سأبة مأع  15سإلفالت م  العق.ب، الفقرة 

 كبة"(وخطورة اةرمية املرت

 اتف.قية مثع جرمية اإلسمة اة .عية واملع.قبة عليه.، امل.مة اخل.مسةو (390 

  129  واتف.قيأأأة جثيأأأ  ال .ل أأأة، املأأأ.مة 50  واتف.قيأأأة جثيأأأ  ال .نيأأأة، املأأأ.مة 49اتف.قيأأأة جثيأأأ  ااوىل، املأأأ.مة  (391 
 ,ICRC, Commentary on the First Geneva Convention, 2016 :و انظر146واتف.قية جثي  الرابعة، امل.مة 

paras. 2838-2846  و49امل.مة  بشفن) 

اتف.قيأة مثأأع اةأرائم املرتكبأأة ضأد ااشأأخ.ص املت تعأني حب .ينأأة موليأة، مبأأ  فأيهم املوافأأون الدبلوم.سأيون، واملع.قبأأة  (392 
 عقوست مث.سبة ووو"(و "تعتل م  مولة م  الدول ااطرا      اةرائم مستوجبة ل 2الفقرة ، 2امل.مة عليه.، 

 393) Yearbook ... 1972, vol. II, document A/8710/Rev.1, chap. III, sect. B  مشأ.رينع املأوام املتعلقأة مبثأع اةأرائم 
( 12الفقأأرة   املت تعأني حب .ينأة موليأأة، واملع.قبأة عليهأ.(،املرتكبأة ضأد املأوافني الدبلوم.سأأيني وغأ  م مأ  ااشأأخ.ص 

 و2الفقرة  ،2م  شرح مشروع امل.مة 

http://undocs.org/ar/E/CN.4/2004/59
http://undocs.org/ar/A/8710/Rev.1(SUPP)
http://undocs.org/ar/A/8710/Rev.1(SUPP)
http://undocs.org/ar/A/8710/Rev.1(SUPP)
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اةأأرائم مسأأتوجبة  عأأ  مأأ  مولأأة طأأر   أأ  جت"الق.ضأأي أبن  -، اعُت أأد  أأ ا الأأثْهج 1973 سأأثة
يف صي.غة مع. أدات عدينأدة مأ   - "ةللعق.ب بعقوست مث.سبة أتخ  يف االعتب.ر طبيعته. اخلط  

 الالدنسأأأ.نية أو العقوبأأأة الق.سأأأية أو بيثهأأأ. اتف.قيأأأة مث. ضأأأة التعأأأ ينب وغأأأ   مأأأ  ضأأأروب املع.ملأأأة
.ت مأ  قبيأ  وعّلت بع  املع. دات ع  مسفلة اخلطأورة مبصأطلح و(394 1984 لع.  املهيثة أو
 و(395 هل   اةرائم "ةخلطورة الب.لغا"و ،"لط.بع اخلط ا"و ،"ةخلطورة الشديندا"

 ااشخ.ص االعتب.رينون  
املسؤولية اةث.ئية لل جرمني ال ين   أم  6م  مشروع امل.مة  7دىل  1تتث.ول الفقرات م   (41 

ينتسأق مأع الأثهج املتبأع يف  مأ. غ  مستخد ، و أو "يبيعط"أشخ.ص طبيعيون، رغم أن مصطلح 
اشأأأأأخ.ص ا"مسأأأأأؤولية  8املع. أأأأأدات املتعلقأأأأأة سةأأأأأرائمو وعلأأأأأ  عكأأأأأس ذلأأأأأك، تتثأأأأأ.ول الفقأأأأأرة 

 و6ائم املش.ر دليه. يف مشروع امل.مة ع  اةر  "االعتب.رينني
وأصأأأبحت املسأأأؤولية اةث.ئيأأأة لرشأأأخ.ص االعتبأأأ.رينني مسأأأة مأأأ  مسأأأ.ت القأأأوانني الوطثيأأأة  (42 

تأأأأ ال غأأأأ  معروفأأأأة يف العدينأأأأد مأأأأ  الأأأأدول  ال للعدينأأأأد مأأأأ  الأأأأدول يف السأأأأثوات ااخأأأأ ة، ولكثهأأأأ.
سةرائم  ينتعلق في .الدول اليت ينعر  فيه. املفهو ، توجد أحي.ان      املسؤولية  ويف و(396 ااخرى
وبطبيعأأة احلأأ.ل، ينرتكأأب اافعأأ.ل الأأيت ميكأأ  أن تأأؤمي دىل  أأ   املسأأؤولية أشأأخ.ص  و(397 الدوليأأة

وم.لأأة  أو مأأ  خأأالل مرمأأ   خأأر أو مأأوافني أو مأأدينرين  أو طبيعيأأون ينتصأأرفون بصأأفتهم مسأأؤولني
بأأ.ريو وتُفأأرظض  أأ   املسأأؤولية ع ومأأ. ، يف الأأدول الأأيت ينوجأأد فيهأأ. املفهأأو ، أخأأرى للشأأخص االعت

 لص.حلهو أو عثدم. ينرتكب اةرمية املعثية شخص طبيعي سسم شخص اعتب.ري
ومل تظهأأأر املسأأأؤولية اةث.ئيأأأة لرشأأأخ.ص االعتبأأأ.رينني بشأأأك  مبأأأ  حأأأىت اآلن يف احملأأأ.مم  (43 

، 10و 9غ ااس.سأأأأي، يف املأأأأ.متني مل واهليئأأأأ.ت القضأأأأ.ئية اةث.ئيأأأأة الدوليأأأأةو فقأأأأد أذن نظأأأأ.  نأأأأور 
__________ 

  واتف.قيأة ق أأع 2انظأر أينضأ.  االتف.قيأة الدوليأة ملث. ضأة أخأ  الر أ.ئ ، املأ.مة  و4اتف.قيأة مث. ضأة التعأ ينب، املأ.مة  (394 
 United(، 1988 ذار/مأأأأ.رس  10ااع أأأأ.ل غأأأأ  املشأأأأروعة املوجهأأأأة ضأأأأد سأأأأالمة املالحأأأأة البحرينأأأأة  رومأأأأ.، 

Nations, Treaty Series, vol. 1678, No. 29004, p. 201 تحأدة   واتف.قيأة سأالمة مأوافي اامأم امل5، املأ.مة
 ب(  4  واالتف.قيأأة الدوليأأة لق أأع اهلج أأ.ت اإلر .بيأأة سلقث.بأأ ، املأأ.مة 2، الفقأأرة 9واافأأرام املأأرتبطني هبأأ.، املأأ.مة 

 ب(  واتف.قيأأأة اامأأأم املتحأأأدة ملك.فحأأأة اةرميأأأة املثظ أأأة عأأأل 4واالتف.قيأأأة الدوليأأأة لق أأأع متوينأأأ  اإلر أأأ.ب، املأأأ.مة 
  7و 5و 1، الفقأأأأرات 30اامأأأأم املتحأأأأدة ملك.فحأأأأة الفسأأأأ.م، املأأأأ.مة   واتف.قيأأأأة 1، الفقأأأأرة 11الوطثيأأأأة، املأأأأ.مة 

 ,United Nations(، 2005نيسأأ.ن/أبرين   13واالتف.قيأأة الدوليأأة لق أأع أع أأ.ل اإلر أأأ.ب الثأأووي  نيوينأأورك، 

Treaty Series, vol. 2445, No. 44004, p. 89 واتف.قيأة مثظ أة الوحأدة اافرينقيأة ملثأع 6 ب( واملأ.مة 5، املأ.مة  
  أ(و2إلر .ب ومك.فحته، امل.مة ا

  1، الفقأأرة 7انظأر، علأ  سأبي  امل أ.ل، االتف.قيأة الدوليأة حل .ينأة مجيأع ااشأخ.ص مأ  االختفأ.ء القسأري، املأ.مة  (395 
 Inter-American Convention  و6، امل.مة Inter-American Convention to Prevent and Punish Tortureو

on Forced Disappearance of Personsامل.مة ال .ل ةو ، 

-STL 14 القضأأأية رقأأأم حم أأأد حتسأأأني اخليأأأ.ط،  شأأأرمة نيأأأو ي يف، لو  و لو ومرمأأأانظأأأر، علأأأ  سأأأبي  امل أأأ.ل،  (396 

05/PT/AP/AR126.1  بشأأأأأأأفن اسأأأأأأأتئث.  متهيأأأأأأأدي ينتعلأأأأأأأق  2014تشأأأأأأأرين  ااول/أمتأأأأأأأوبر  2، القأأأأأأأرار املأأأأأأأؤر
 "امل .رسأة  58االسأتئث. ، احملك أة اخل.صأة بلبثأ.ن، الفقأرة ،  يئأة لتحقأ الشخصي يف دجأراءات االختص.ص س

 املتعلقة سملسؤولية اةث.ئية للشرم.ت والعقوست املرتبطة هب. نتل  سختال  اانظ ة الوطثية"(و

 Ecuador Código Orgánico Integral Penal, Registro Oficial, Suplemento, Año انظر، عل  سبي  امل أ.ل، (397 
1, N° 180, 10 February 2014, art. 90  ينثص يف م.مة تتث.ول اةأرائم ضأد اإلنسأ.نية علأ  أنأه "عثأدم. ينرتكأب 

 شخص اعتب.ري أاي  م  اةرائم املثصوص عليه. يف امل.مة، ينع.قب حبله"(و
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مثظ ة عل  أهن. مثظ ة دجرامية أثثأ.ء حم.م أة  أو لل حك ة العسكرينة الدولية أن تعل  أي مج.عة
سأي.ال دجأراءات  ويف قد ينؤمي دىل حم.م ة أفرام  خرين  لعضوينتهم يف املثظ ةو ة. اافرام، فرم م 

جمللأس اإلشأرا ، ُأشأ  دىل عأدم مأ   أ    10 رقأماحملك ة واإلجراءات الالحقة مبوجب القأ.نون 
ينكأأ  لل حك أأة  ومل و(398 املثظ أأ.ت، لكأأ  احمل.م أأة والعقأأ.ب اقتصأأرا علأأ  ااشأأخ.ص الطبيعيأأني

الدوليأأة ليوغوسأأالفي. السأأ.بقة واحملك أأة اةث.ئيأأة الدوليأأة لروانأأدا اختصأأ.ص جثأأ.ئي ينسأأري اةث.ئيأأة 
علأأ  ااشأأخ.ص االعتبأأ.رينني، و أأ ا  أأو أينضأأ.  حأأ.ل احملك أأة اخل.صأأة لسأأ اليون واهليئأأ.ت اخل.صأأة 

 أأأة املعثيأأأة سةأأأرائم اخلطأأأ ة يف تي أأأور الشأأأرقية، والأأأدوائر االسأأأت ث.ئية يف احملأأأ.مم الك بومينأأأة، واحملك
اةث.ئيأأة العراقيأأة العليأأ.، والأأدوائر اافرينقيأأة االسأأت ث.ئية ضأأ   الثظأأ.  القضأأ.ئي السأأثغ.يلو والحأأل 

 ينتعلأأأأأق في أأأأأ.ثأأأأأ.ك اختالفأأأأأ.  ع يقأأأأأ.  يف اآلراء  "أن  1998 لعأأأأأ.  واضأأأأأعو نظأأأأأ.  رومأأأأأ. ااس.سأأأأأي
 وعلأأأ  ،(399 "يسستصأأأواب دمراج املسأأأؤولية اةث.ئيأأأة لرشأأأخ.ص االعتبأأأ.رينني يف الثظأأأ.  ااس.سأأأ

ينتضأأ   الثظأأ.  ااس.سأأي يف  مل الأأرغم مأأ  تقأأدمي اقرتاحأأ.ت إلمراج حكأأم بشأأفن  أأ   املسأأؤولية،
 هن.ينة املط.  حك .  م    ا القبي و

مل تُأدرج مسأؤولية ااشأخ.ص االعتبأ.رينني أينضأأ.  يف م أ  مأ  املع. أدات املتعلقأة سةأأرائم و  (44 
 سمة اة .عيأأأأأأة واملع.قبأأأأأأة عليهأأأأأأ.يف ذلأأأأأأك: اتف.قيأأأأأأة مثأأأأأأع جرميأأأأأأة اإل مبأأأأأأ. علأأأأأأ  الصأأأأأأعيد الأأأأأأوطر،

  واتف.قيأأأأة ق أأأأع االسأأأأتيالء غأأأأ  املشأأأأروع علأأأأ  1949 لعأأأأ.    واتف.قيأأأأ.ت جثيأأأأ 1948 لعأأأأ. 
  واتف.قية مثع اةرائم املرتكبة ضد ااشأخ.ص املت تعأني حب .ينأة موليأة، مبأ  1970 لع.  الط.ئرات

قيأة مث. ضأة التعأ ينب وغأ   مأ    واتف.1973 لعأ.  فيهم املوافون الدبلوم.سيون، واملع.قبة عليه.
  واالتف.قية الدولية لق ع 1984 لع.  املهيثة أو الالدنس.نية أو العقوبة الق.سية أو ضروب املع.ملة

  واالتف.قيأأأأة الدوليأأأأة حل .ينأأأأة مجيأأأأع ااشأأأأخ.ص مأأأأ  1997 لعأأأأ.  اهلج أأأأ.ت اإلر .بيأأأأة سلقث.بأأأأ 
 املخلأأة بسأألم اإلنسأأ.نية وأمثهأأ.ينتثأأ.ول مشأأروع مدونأأة اةأأرائم  ومل و2006 لعأأ.  االختفأأ.ء القسأأري

 و(400 "مفر ل"سوى املسؤولية اةث.ئية  1996 لع. 
املعأأأأأدِّل للثظأأأأأ.   2014 لعأأأأأ.  مأأأأأ  ج.نأأأأأب  خأأأأأر، ينعطأأأأأي بروتومأأأأأول االحتأأأأأ.م اافرينقأأأأأي (45 

 ااس.سأأي لل حك أأة اافرينقيأأة للعدالأأة وحقأأوال اإلنسأأ.ن، رغأأم أنأأه لأأيس سأأ.راي  بعأأد، اختص.صأأ.  
في أأ. خيأأص  سسأأت ث.ء الأأدول( لل حك أأة اافرينقيأأة املعأأ.م تشأأكيله. علأأ  ااشأأخ.ص االعتبأأ.رينني 

وعلأأأأ  الأأأأرغم مأأأأ  أن الثظأأأأ.  ااس.سأأأأي  و(401 فيهأأأأ. اةأأأأرائم ضأأأأد اإلنسأأأأ.نية مبأأأأ. اةأأأأرائم الدوليأأأأة،
علأ  االختصأ.ص اةثأ.ئي علأ  ااشأخ.ص االعتبأ.رينني  ينثص صراحة   ال لل حك ة اخل.صة بلبث.ن

__________ 

 United States v. Krauch and others (The I.G. Farben Case), in Trials of Warانظر، عل  سبي  امل أ.ل،  (398 

Criminals before the Nuernberg Military Tribunals (vols. VII-VIII (Washington D.C., Nürnberg 

Military Tribunals, 1952)و 
 ح ينأأأأران/ 15 ، رومأأأ.،مأأأؤمتر اامأأأم املتحأأأدة الدبلوم.سأأأي لل فوضأأأني املعأأأر  نشأأأ.ء حمك أأأة جث.ئيأأأة موليأأأةانظأأأر  (399 

، 6 ، الفقأأأأرة23 (، املأأأأ.مةA/CONF.183/13، اجمللأأأأد ال .لأأأأث  الواثئأأأأق الرمسيأأأأة ،1998 متوو/ينوليأأأأه 17 - ينونيأأأأه
 و71 احل.شية

 و3، امل.مة 23 ، اجمللد ال .ين  الب.ب ال .ين(، الفص  ال .ين، الفرع مال، الصفحة1996 حولية ووو (400 
 Protocol on Amendments to the Protocol on the Statute of the African Court of Justice and :انظأر (401 

Human Rights, 27 June 2014, art. 46Cو 

http://undocs.org/ar/A/CONF.183/13
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دىل  2014 عأ.  ل  اةأرائم ضأد اإلنسأ.نية(، فقأد خلصأت  يئأة اسأتئث.  احملك أة يف وم لك ع
 و(402 أن احملك ة لدينه. اختص.ص حمل.م ة شخص اعتب.ري بته ة د .نة احملك ة

علأأأأ  ذلأأأأك،  ثأأأأ.ك العدينأأأأد مأأأأ  املع. أأأأدات الأأأأيت تتثأأأأ.ول مسأأأأؤولية ااشأأأأخ.ص  عأأأأالوة   (46 
تف.قيأأة الدوليأة لق أع جرميأأة الفصأ  العثصأري واملع.قبأأة االعتبأ.رينني عأ  اةأأرائم اةث.ئيأة، خ.صأة: اال

واتف.قيأأة سول بشأأفن الأأتحكم يف نقأأ  الثفأأ.ايت اخلطأأرة والأأتخلص مثهأأ.   (403 1973 لعأأ.  عليهأأ.
  (405 1999 لعأأأأ.  واالتف.قيأأأأة الدوليأأأأة لق أأأأع متوينأأأأ  اإلر أأأأ.ب  (404 1989 لعأأأأ.  عأأأأل احلأأأأدوم

واللوتومأأأأول   (406 2000 لعأأأأ.  واتف.قيأأأأة اامأأأأم املتحأأأأدة ملك.فحأأأأة اةرميأأأأة املثظ أأأأة عأأأأل الوطثيأأأأة
امللحأأق ستف.قيأأة حقأأوال الطفأأ  بشأأفن بيأأع ااطفأأ.ل واسأأتغالل ااطفأأ.ل  2000 لعأأ.  االختيأأ.ري

  (408 2003 لعأأأ.  واتف.قيأأأة اامأأأم املتحأأأدة ملك.فحأأأة الفسأأأ.م  (407 املأأأوام اإلسحيأأأة ويف البغأأأ.ء يف
وتتث.ول املسفلة صكوٌك دقلي يأة أخأرى   و(409  وعة م  املع. دات امللمة يف دط.ر جملس أوروسوجم

__________ 

و يف هن.ينأأة 74، الفقأأرة أعأأال ( 396  احل.شأأية 2014تشأأرين  ااول/أمتأأوبر  2، القأأرار الصأأ.مر يف اخليأأ.طقضأأية  (402 
اةديند لو  و لو/شأرمة نيأو ينك  م نب. و انظر  املط. ، رأت احملك ة أن الشخص االعتب.ري، اةديند ي يف، مل

 ،STL-14-05/T/CJ القضأأأأأأأأأأأأأأأية رقأأأأأأأأأأأأأأأم يف( ومرمأأأأأأأأأأأأأأأي حم أأأأأأأأأأأأأأأد حتسأأأأأأأأأأأأأأأني اخليأأأأأأأأأأأأأأأ.ط، ي ي يف، لو  و لو  دن
http://undocs.org/ar/T/CSTL احملك أأأأة اخل.صأأأأأة 2015 أينلول/سأأأأأبت ل 18 القأأأأأرار املأأأأؤر  ،د .نأأأأة قأأأأ.ض ،

 اةدينأأد لو  و لو/شأأرمة نيأأو ي يف، لو  و لو  دن ي يف( ومرمأأي حم أأد حتسأأني اخليأأ.ط،  55 بلبثأأ.ن، الفقأأرة
 8  يئأأأأأأأأة االسأأأأأأأأتئث. ، القأأأأأأأأرار املأأأأأأأأؤر  STL-14-05/A/AP،http://undocs.org/ar/A/ASTL القضأأأأأأأأية رقأأأأأأأأم

 و2016  ذار/م.رس
الأأأدول  "تعلأأأ   2انظأأأر االتف.قيأأأة الدوليأأأة لق أأأع جرميأأأة الفصأأأ  العثصأأأري واملع.قبأأأة عليهأأأ.، املأأأ.مة ااوىل، الفقأأأرة  (403 

 ااطرا  يف     االتف.قية جترمي املثظ .ت واملؤسس.ت وااشخ.ص ال ين  ينرتكبون جرمية الفص  العثصري"(و
 ذار/  22 اتف.قيأأأأأأأة سول بشأأأأأأأفن الأأأأأأأتحكم يف نقأأأأأأأ  الثفأأأأأأأ.ايت اخلطأأأأأأأرة والأأأأأأأتخلص مثهأأأأأأأ. عأأأأأأأل احلأأأأأأأدوم  سول، (404 

 "اغراض  14، الفقرة 2، امل.مة United Nations, Treaty Series, 1673, No. 28911, p. 57(، 1989 م.رس
 أن ااطأأأرا  تعتأأأل " 3 الفقأأأرة ،4 واملأأأ.مة( قأأأ.نوين أو طبيعأأأي شأأأخص أي" شأأأخص" ينعأأأر أأأ   االتف.قيأأأة: ووو 

 "(ودجرامي فع  ااخرى سلثف.ايت أو اخلطرة سلثف.ايت املشروع غ  االجت.ر
 دىل أمت الأيت املف.وضأ.ت أثثأ.ء املقدمأة االقرتاح.ت خيص وفي .و 5 االتف.قية الدولية لق ع متوين  اإلر .ب، امل.مة (405 

( A/C.6/54/L.2"  الع.مأ  الفرينأق تقرينر: الدويل اإلر .ب عل  القض.ء دىل الرامية التداب " انظر ،5 امل.مة اعت .م
 (و1999 تشرين  ااول/أمتوبر 26 

 و10 املتحدة ملك.فحة اةرمية املثظ ة عل الوطثية، امل.مة اتف.قية اامم (406 
املأوام اإلسحيأة  اللوتومول االختي.ري التف.قية حقوال الطف  بشفن بيع ااطف.ل واستغالل ااطفأ.ل يف البغأ.ء ويف (407 

 .United Nations, Treaty Series, vol. 2171, No ،4، الفقأرة 3املأ.مة  (،2000 أاير/مأ.ينو 25  نيوينأورك،

27531, p. 227و 
 United :و ولالطأأأأالع علأأأأ  املعلومأأأأ.ت ااس.سأأأأية، انظأأأأر26 اتف.قيأأأأة اامأأأأم املتحأأأأدة ملك.فحأأأأة الفسأأأأ.م، املأأأأ.مة (408 

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 ed. (2012), pp. 107-113 و وسلثسأبة لالتف.قيأة
. مثظ أأأة التعأأأ.ون والتث يأأأة يف امليأأأدان االقتصأأأ.مي، انظأأأر اتف.قيأأأة مك.فحأأأة رشأأأوة املسأأأؤولني امل .ثلأأأة الأأأيت اعت أأأدهت

 2 (، املأأأأ.مة1997 تشأأأأرين  ال أأأأ.ين/نوف ل 21 احلكأأأأوميني ااج.نأأأأب يف املعأأأأ.مالت التج.رينأأأأة الدوليأأأأة  سرينأأأأس،
.ص االعتبأ.رينني عأ  رشأوة قد ينل   م  تداب  وفق.  ملب.مئه الق.نونية لتحديند مسؤولية ااشأخ  "ينتخ  م  طر  م.

 املوافني الع وميني ااج.نب"(و
 Council of Europe, Criminal Law Convention on Corruption (Strasbourg, 27 :انظر، عل  سبي  امل .ل (409 

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

http://undocs.org/ar/T/CSTL
http://www.stl-tsl.org/ar/the-appeals-panel-judgment-in-contempt-case-stl-14-05
http://undocs.org/ar/A/ASTL
http://undocs.org/ar/A/C.6/54/L.2
http://undocs.org/ar/A/C.6/54/L.2
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لشخص ا"تعرِّ      املع. دات مصطلح  م. ال وع.مة   و(410 م لك، معظ ه. يف سي.ال الفس.م
 داي  للثظم الق.نونية الوطثية لكي تطبق أي تعرين  ينثطبق فيه. اعتي.ماي و ، اترمة  "ياالعتب.ر 

وقأأأررت اللجثأأأة دمراج حكأأأم بشأأأفن مسأأأؤولية ااشأأأخ.ص االعتبأأأ.رينني عأأأ  اةأأأرائم ضأأأد  (47 
اإلنسأ.نية، نظأرا  دىل احت أأ.ل مشأ.رمة أشأأخ.ص اعتبأ.رينني يف أفعأأ.ل مرتكبأة يف دطأأ.ر  جأو  واسأأع 

مثهجي موجه ضد سك.ن مدنينيو وب لك، رمأ ت علأ  صأي.غة لغوينأة حظيأت بقبأول  أو الثط.ال
 ائم أخرى وتتض   قدرا  مب ا  م  املرونة يف تثفي  الدول اللت امه.وواسع م  الدول يف سي.ال جر 

 سالسأأأأأأأأتث.م دىل اللوتومأأأأأأأأول االختيأأأأأأأأ.ري 6 مأأأأأأأأ  مشأأأأأأأأروع املأأأأأأأأ.مة 8 وُوِضأأأأأأأأعت الفقأأأأأأأأرة (48 
 امللحأأأق ستف.قيأأأة حقأأأوال الطفأأأ  بشأأأفن بيأأأع ااطفأأأ.ل واسأأأتغالل ااطفأأأ.ل يف البغأأأ.ء 2000 لعأأأ. 
  ومخأأأ  2000 عأأأ.  يأأأة الع.مأأأة اللوتومأأأول االختيأأأ.ري يفاملأأأوام اإلسحيأأأةو واعت أأأدت اة ع ويف

، بلأغ عأدم الأدول ااطأرا  يف 2019 عأ.  مثتصأ  ويف و2002 ع.  اللوتومول حي  الثف.ذ يف
تصأأدال عليأأه بعأأدو وتلأأ    مل مولأأة، ووقعتأأه تسأأع مول أخأأرى ولكثهأأ. 176 اللوتومأأول االختيأأ.ري

 االختيأأ.ري الأأدول ااطأأرا  أبن تكفأأ  أن ق.نوهنأأ. اةثأأ.ئيمأأ  اللوتومأأول  3 مأأ  املأأ.مة 1 الفقأأرة
 قأأأ.نون العقأأأوست فيهأأأ. ينغطأأأي أفعأأأ.ال  معيثأأأة، م أأأ  بيأأأع ااطفأأأ.ل اغأأأراض االسأأأتغالل اةثسأأأي أو
قأأو  مأأ  مولأأة ت"ينلأأي:  مأأ. علأأ  3 مأأ  املأأ.مة 4 عأأرض طفأأ  اغأأراض البغأأ.ءو مث تأأثص الفقأأرة أو

الوطر، سن.ذ اإلجراءات الرامية دىل حتديند مسؤولية طر ، عثد االقتض.ء، ور ث.  أبحك.  ق.نوهن. 
مأأ   أأ   املأأ.مةو ور ثأأ.  سملبأأ.مئ الق.نونيأأة  1 ااشأأخ.ص االعتبأأ.رينني عأأ  اةأأرائم احملأأدمة يف الفقأأرة

 و"ةدمارين أو مدنية أو لتلك الدولة الطر  قد تكون مسؤولية ااشخ.ص االعتب.رينني     جث.ئية
الصأيغة نفسأه.، ولكأ  يُنسأتع.ض عأ  عبأ.رة  6   مشروع امل.مةم 8 وُتستخد  يف الفقرة (49 
 "ةمأأ   أأ   املأأ.م 1   اةأأرائم احملأأدمة يف الفقأأرةعأأ"وعأأ  عبأأ.رة  "ةلدولأأا"بكل أأة  " لدولأأة الطأأر ا"

الت ام.  عل   8 و وعل    ا الثحو، تفرض الفقرة"اةرائم املش.ر دليه. يف مشروع امل.مة   ا"بعب.رة 
 ، مبعأأأأأ  أن عليهأأأأأ. أن تسأأأأأع  وراء  أأأأأ   التأأأأأداب  حبسأأأأأ  نيأأأأأةو"داب تخأأأأأ  ووو تأأأأأت"الدولأأأأأة أبن 

الدولة قدرا  مب ا  م  املرونة يف وضع تلك التداب  وفق.  لق.نوهن.  8 الوقت نفسه، تعطي الفقرة ويف
علأأأ  أهنأأأ. تعأأأر وفقأأأ.  للسأأألطة  " ثأأأ.  أبحكأأأ.  ق.نوهنأأأ. الأأأوطرر "الأأأوطرو أوال ، ينثبغأأأي فهأأأم عبأأأ.رة 

الأأثهج  "ب أأ  ر "سلتأأداب  الأأيت سأأيجري اعت .م أأ.  فأأ.اللت ا   ينتعلأأق في أأ.بأأ ة للدولأأة التقدينرينأأة الك
احل.يل للدولة دواء مسؤولية ااشخ.ص االعتب.رينني ع  اةرائم اةث.ئية مبوجب ق.نوهن. الوطرو ففي 

تثطبأأق مسأأأؤولية ااشأأأخ.ص االعتبأأ.رينني عأأأ  اةأأأرائم اةث.ئيأأة مبوجأأأب القأأأ.نون  لأأأ  معظأأم الأأأدول،
اقأع أن عبأ.رة عل  بعأ  أنأواع ااشأخ.ص االعتبأ.رينني ولأيس علأ   خأرين و والو  دال الوطر، م ال ،

يف  أأ ا السأأي.ال ينُأأرجَّح أن تسأأتبعد، يف معظأأم القأأوانني الوطثيأأة، الأأدول  "اشأأخ.ص االعتبأأ.ريننيا"
واحلكومأأأأأأ.ت واهليئأأأأأأ.ت الع.مأأأأأأة ااخأأأأأأرى يف دطأأأأأأ.ر ة.رسأأأأأأة سأأأأأألطة الدولأأأأأأة واملثظ أأأأأأ.ت الدوليأأأأأأة 

__________ 

by the Additional Protocol (Strasbourg, 15 May 2003) (relating to bribery of arbitrators and 

jurors), ibid., vol. 2466, No. 39391, p. 168و 
 ,Inter-American Convention against Corruption (Caracas, 29 March 1996 :انظأر، علأ  سأبي  امل أ.ل (410 

International Legal Materials, vol. 35, No. 3 (May 1996), p. 727, at art. 8; Southern African 

Development Community Protocol against Corruption (Blantyre, Malawi, 14 August 2001), art. 4, 

para. 2  .و انظر أينض :African Union Convention on Preventing and Combating Corruption (Maputo, 

11 July 2003), art. 11  ".انأأ.ذ تأأداب  تشأأرينعية وتأأداب  أخأأرى ملثأأأع 1ينلأأأي:   تتعهأأد الأأدول ااطأأرا  مبأأ )
 "وينتص  هب. م  جرائم ينرتكبه. يف القط.ع اخل.ص ع.ملون فيه ومك.فحة أع .ل الفس.م وم.
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الوطثيأة وسمل أ ، ميكأ  أن تتفأ.وت مسأؤولية ااشأخ.ص االعتبأ.رينني مبوجأب القأوانني  و(411 الع.مأة
 استث.ما  دىل: نط.ال ااشخ.ص الطبيعيني ال ين  ميك  أن ينع ى سألومهم دىل الشأخص االعتبأ.ري 

 أمنأ.ط مسأأؤولية ااشأخ.ص الطبيعيأأني الأأيت ميكأ  أن تسأأفر عأأ  مسأؤولية الشأأخص االعتبأأ.ري  أو
دذا مأأ.ن مأأ  الضأأروري دثبأأ.ت الثيأأة اإلجراميأأة لشأأخص طبيعأأي إلثبأأ.ت مسأأؤولية الشأأخص  مأأ. أو

 و(412 دذا م.ن م  الضروري دثب.ت أن شخص.  طبيعي.  حمدما  ارتكب اةر  م. أو تب.ري االع
اثنيأأأ. ، مأأأ  مولأأأة مل مأأأة سنأأأ.ذ تأأأداب  مأأأ  أجأأأ  حتدينأأأد املسأأأؤولية الق.نونيأأأة لرشأأأخ.ص  (50 

و وحىت دن م.ن سسأتط.عة الدولأة ع ومأ. ، مبوجأب ق.نوهنأ. الأوطر، "ءسب االقتض.ح"االعتب.رينني 
سأأؤولية علأأ  ااشأأخ.ص االعتبأأ.رينني في أأ. خيأأص اةأأرائم اةث.ئيأأة، فأأ ن  مك.هنأأأ. أن أن تفأأرض امل

 نلص دىل أن   ا التدب  غ  مث.سب يف السي.ال احملدم املتعلق سةرائم ضد اإلنس.نيةو
 ثأ.  سملبأ.مئ ر "عل  أنأه:  8 وفي . خيص التداب  املعت دة، تثص اة لة ال .نية م  الفقرة (51 

 و"ةدمارينأأ أو مدنيأأة أو للدولأأة، قأأد تكأأون مسأأؤولية ااشأأخ.ص االعتبأأ.رينني  أأ   جث.ئيأأة الق.نونيأأة
نأأوقش أعأأال ، بأأ   م أأ.  فحسأأب، 2000 لعأأ.  تظهأأر  أأ   اة لأأة يف اللوتومأأول االختيأأ.ري وال

أينضأأ.  يف مع. أأدات أخأأرى حتظأأ  سنضأأ .  واسأأع الثطأأ.ال، م أأ  اتف.قيأأة اامأأم املتحأأدة ملك.فحأأة 
 واتف.قيأأأأأأة اامأأأأأأم املتحأأأأأأدة ملك.فحأأأأأأة الفسأأأأأأأ.م( 413 2000 لعأأأأأأأ.   الوطثيأأأأأأةاةرميأأأأأأة املثظ أأأأأأة عأأأأأأل

وتعرت  املرونة املش.ر دليه. يف     الصأي.غة مأرة أخأرى بتثأوع الأثهج املعت أدة  و(414 2003 لع. 
ينوجد أي الت ا   رس.ء املسأؤولية  ال يف دط.ر الثظم الق.نونية الوطثية وتستوعبهو وعل    ا الثحو،

تلأأك احلأأ.الت، ميكأأ   ويف اةث.ئيأأة دذا مأأ.ن ذلأأك ينتعأأ.رض مأأع املبأأ.مئ الق.نونيأأة الوطثيأأة للدولأأة 
مجيع ااحأوال، سأواء م.نأت  ويف اإلمارينة مبدين و أو تخدا  شك  م  أشك.ل املسؤولية املدنيةاس

متأس سملسأؤولية اةث.ئيأة لرشأخ.ص الطبيعيأني  ال دمارينأة، فهأي أو مدنيأة أو     املسؤولية جث.ئيأة
 و6 املثصوص عليه. يف مشروع امل.مة

__________ 

علأ   أ ا  صأراحة  اليت تثص ق.نون اةث.ئي بشفن الفس.م اتف.قية جملس أوروس املتعلقة سلانظر، عل  سبي  امل .ل،  (411 
ينعأر أي ميأ.ن  ‘شأخص اعتبأ.ري‘ م(، "اغأراض  أ   االتف.قيأة: ووو 1 االستبع.م  انظر عل  سبي  امل .ل امل.مة

اهليئأ.ت الع.مأأة ااخأرى يف دطأأ.ر  ينت تأع هبأأ ا املرمأ  يف دطأأ.ر القأ.نون الأأوطر الواجأب التطبيأأق، سسأت ث.ء الأأدول أو
 .رسة سلطة الدولة الع.مة واملثظ .ت الدولية"(وة

لالطأأأأأالع علأأأأأ  حملأأأأأة مأأأأأوج ة عأأأأأ  حأأأأأ.الت التضأأأأأ.رب يف خمتلأأأأأ  الأأأأأوالايت القضأأأأأ.ئية للقأأأأأ.نون العأأأأأ.  والقأأأأأ.نون  (412 
 أينلأأأأول/ 18القأأأرار املأأأأؤر   قأأأأ.ض،، د .نأأأأة اةدينأأأد قضأأأأيةبشأأأأفن مسأأأؤولية ااشأأأأخ.ص االعتبأأأأ.رينني، انظأأأر  املأأأدين
 و67-63 أعال (، الفقرات 402  احل.شية 2015 سبت ل

ولأة  "ر ثأ.  سملبأ.مئ الق.نونيأة للد 2 ، الفقأرة10 املأ.مةاتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة اةرمية املثظ ة عأل الوطثيأة،  (413 
انظأأر أينضأأ.  االتف.قيأأة الدوليأأة  و(ودمارينأأة" مدنيأأة أو الطأر ، جيأأوو أن تكأأون مسأأؤولية اهليئأأ.ت االعتب.رينأأة جث.ئيأأة أو

 "تتخأأأ  مأأأ  مولأأأة طأأأر  التأأأداب  الالومأأأة، وفقأأأ.  ملب.مئهأأأ. الق.نونيأأأة  1 ، الفقأأأرة5 لق أأأع متوينأأأ  اإلر أأأ.ب، املأأأ.مة
مأأثظم مبوجأب قوانيثهأأ. املسأأؤولية دذا  موجأوم يف دقلي هأأ. أو الداخليأة، للت كأأني مأأ  أن ينتح أ  أي ميأأ.ن اعتبأأ.ري

تسي    ا الكي.ن االعتب.ري، بصفته    ، سرتك.ب جرمية مثصوص عليهأ. يف  ق.  شخص مسؤول ع  دمارة أو
 دمارينة"(و مدنية أو و و    املسؤولية قد تكون جث.ئية أو2 امل.مة

 "ر ثأأ.  سملبأأ.مئ الق.نونيأأة للدولأأة الطأأر ، جيأأوو أن  2 ، الفقأأرة26 املأأ.مةاتف.قيأأة اامأأم املتحأأدة ملك.فحأأة الفسأأ.م،  (414 
 دمارينة"(و مدنية أو تكون مسؤولية اهليئ.ت االعتب.رينة جث.ئية أو
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  7 املادة  
 الوطين ختصاصإقامة اال

علأأأأ  اةأأأأرائم  اختص.صأأأأه.ة التأأأأداب  الالومأأأأة إلق.مأأأأة تتخأأأأ  مأأأأ  مولأأأأ -1 
 :يف احل.الت الت.لية مبش.رينع املوام      ولةاملش
علأأ   أو القضأ.ئيةلوالينتهأ.  خ.ضأعرتكأب اةرميأة يف أي دقلأأيم تُ عثأدم.   أ( 

 ط.ئرات مسجلة يف تلك الدولة  أو منت سف 
تلأأك الدولأأة رعأأ.اي ينكأأون الشأأخص املأدع  ارتك.بأأه اةرميأأة مأ  عثأدم.   ب( 

أو، دذا رأت الدولأأة ذلأأك مث.سأأب. ، شخصأأ.  عأأدمي اةثسأأية مكأأ.ن دق.متأأه املعتأأ.م يف دقلأأيم 
  تلك الدولة

الدولأأأأأأة  رعأأأأأ.اي تلأأأأأأك الدولأأأأأة، دذا رأتتكأأأأأون الضأأأأأأحية مأأأأأ  عثأأأأأدم.   ج( 
 ومث.سب.   ذلك

علأ  اةأرائم  اختص.صأه.تتخ  م  مولأة أينضأ.  التأداب  الالومأة إلق.مأة  -2 
الشأأأخص املأأأدع  ارتك.بأأأه فيهأأأ. ينكأأأون   ولة مبشأأأ.رينع املأأأوام  أأأ   يف احلأأأ.الت الأأأيتاملشأأأ

 أ ا الشأأخص  دح.لأة أو تقأم بتسأليم مل مأ. لوالينتهأ.، خ.ضأعيف أي دقلأيم  اةرميأة موجأوما  
  ملش.رينع املوام    ووفق.  
شك  م  أشأك.ل  مون ة.رسة الدولة أي     املوامع ينر .مش حتولال  -3 

 ق.نوهن. الوطرواملثصوص عليه. يف  ث.ئياالختص.ص اة

 الشرح  
املشأأأ ولة علأأأ  وجأأأوب أن تقأأأيم مأأأ  مولأأأة اختص.صأأأه. علأأأ  اةأأأرائم  7 ينأأأثص مشأأأروع املأأأ.مة (1 

 دقلأأأيم خ.ضأأأع لوالينتهأأأ.، أي يف حأأأ.الت معيثأأأة، مأأأ ال  عثأأأدم. تُرتكأأأب اةرميأأأة يفمبشأأأ.رينع املأأأوام  أأأ   
 ودقليم خ.ضع لوالينته.أي عثدم. ينكون اة.ين موجوما  يف  أو عثدم. ينرتكب اةرمية أحد رع.اي .، أو
وبوجه ع. ، سعت الصكوك الدولية دىل تشجيع الدول عل  أن تثشق، مبوجب قوانيثه.  (2 

  أجأ  التصأدي اخطأر اةأرائم الوطثية، ط.ئفة واسعة نسبي.  م  ُأسس ة.رسة الوالينة القض.ئية م
اليت ت   القلق الدويل، وللحيلولة مون توف  مالذ  م  مل  ينرتكبه.و و كأ ا، نأّص مشأروع مدونأة 

ب علأ   جيأ"، علأ  أنّأه 1996 عأ.  اةرائم املخلة بسلم اإلنس.نية وأمثه.، ال ي أعدتأه اللجثأة يف
املثصأوص عليهأ. يف  "مبثظأر اةأرائ ينل   م  تداب  لتقرينر اختص.صأه. م. م  مولة طر  أن تتخ 

القأأأ.ئم  أو صأأأر  الثظأأأر عأأأ  مكأأأ.ن ارتك.هبأأأ.ب"، مأأأ  غأأأ  جرميأأأة العأأأدوان وذلأأأك املدونأأأةمشأأأروع 
للجثأأة رأت أّن تثفيأأ  ا"وقأأد مأأ.ن اتسأأ.ع نطأأ.ال  أأ   الوالينأأة القضأأ.ئية الومأأ.  اّن  و(415 ".سرتك.هبأأ

صأ.ص ينعت أد علأ  أوسأع اختصأ.ص بصورة فع.لأة ينتطلأب هْنجأ.  مشأرتم.  بشأفن االخت    املدونة 
وتأأأثص مينب.جأأأة  و(416 "ةلل حأأأ.مم الوطثيأأأة دىل ج.نأأأب االختصأأأ.ص احملت أأأ  حملك أأأة جث.ئيأأأة موليأأأ

 خطر اةرائم اليت ت   قلق اجملت ع الدويل أبسر  جيبأ"عل  أّن  1998 لع.  نظ.  روم. ااس.سي
__________ 

 و8 ، اجمللد ال .ين  اة ء ال .ين(، الفص  ال .ين، الفرع مال، امل.مة1996 حولية ووو (415 
 و8 ( م  شرح امل.مة5املرجع نفسه، الفقرة   (416 
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خأأالل تأداب  تُتخأأ   متأر مون عقأأ.ب وأنأه جيأأب ضأ .ن مق.ضأأ.ة مرتكبيهأ. علأأ   أو فعأأ.ل مأ  أال
  واجأب مأ  مولأة أن متأ.رس والينتهأ. القضأ.ئية اةث.ئيأة مأ"، وأينض.  عل  أنّأه "عل  الصعيد الوطر

 و"ةعل  أولئك املسؤولني ع  ارتك.ب جرائم مولي
وعلأأ   أأ ا الثحأأو، عثأأدم. تتطأأّرال املع. أأدات املتعّلقأأة سةأأرائم دىل مسأأفلة تثفيأأ  القأأوانني  (3 

خلصأت علأ  سأبي  امل أ.ل، ف هّن. ُتدرج ع.مة ُحك أ.  بشأفن دق.مأة االختصأ.ص الأوطرو و الوطثية، 
مأ  أجأ  صأي.غة صأك  أنشأقاملث.قش.ت اليت مارت يف فرينأق ع.مأ  اتبأع للجثأة حقأوال اإلنسأ.ن، 

نشأ.ء اختصأ.ص علأ  أوسأع نطأ.ال ةكأ  لصأ.ن احملأ.مم د"مويل بشفن االختف.ء القسري، دىل أّن 
 و(417 "يجم.ل االختف.ء القسري ينبدو شرط.  م  شروط فع.ليأة الصأك املسأتقبل اةث.ئية الوطثية يف

 تُلأأأأ    أأأأ   املع. أأأأدات عأأأأ.مة  الدولأأأأة الطأأأأر  مب .رسأأأأة والينتهأأأأ. القضأأأأ.ئية ال الوقأأأأت نفسأأأأه، ويف
 9 عثأأأدم. ينكأأأون الشأأأخص املأأأدَّع  ارتك.بأأأه اةرميأأأة موجأأأوما  يف دقلي هأأأ.  انظأأأر مشأأأروع املأأأ.مة دال

دىل  أو . دىل عرض املسفلة عل  سلط.ت االمع.ء ماخأ  تلأك الدولأة الطأر ينفضي دم ة. أمان (،
دىل حمك أة موليأة خمتصأة  انظأر  أو تسليم الشخص املدَّع  ارتك.بأه اةرميأة دىل مولأة طأر  أخأرى

 أمان (و 10 مشروع امل.مة
 سأي.ال ويف الت ا  تع. دي  ق.مة االختص.ص،ودذ نظرت حمك ة العدل الدولية يف قبول  (4 

 املهيثأأة أو الالدنسأأ.نية أو العقوبأأة الق.سأأية أو اتف.قيأأة مث. ضأأة التعأأ ينب وغأأ   مأأ  ضأأروب املع.ملأأة
التسأأأأأليم  أو املسأأأأأ.ئ  املتصأأأأألة ساللتأأأأأ ا  سحمل.م أأأأأة، يف قضأأأأأية أوضأأأأأحت احملك أأأأأة، 1984 لعأأأأأ. 

 ينلي: م. ، بلجيك. ضد السثغ.ل(
ينع.ملأأه يف أحكأأ.   مأأ. اللتأأ ا  الدولأأة بتجأأرمي التعأأ ينب ودق.مأأة اختص.صأأه. عليأأه 

العدينأأد مأأ  االتف.قيأأ.ت الدوليأأة املتعلقأأة مبك.فحأأة اةأأرائم الدوليأأةو وهلأأ ا االلتأأ ا ، الأأ ي 
ينتعأأني علأأ  الدولأأة املعثيأأة تثفيأأ   مبجأأرم تقيأأد . سالتف.قيأأة، طأأ.بع وقأأ.ئي ورمعأأي بشأأك  

ة عأ  دن الدول ااطرا  بت وينأد أنفسأه. ساموات الق.نونيأة الالومأة لل ق.ضأ. دذ خ.ص،
ارتكأأ.ب  أأ ا الثأأوع مأأ  اةأأرائم، تكفأأ  أن نظ هأأ. الق.نونيأأة سأأتع   علأأ  حتقيأأق ذلأأك 
الغأأأرض وسأأأتلت   بتثسأأأيق جهوم أأأ. مأأأ  أجأأأ  القضأأأ.ء علأأأ  أي دمك.نيأأأة لإلفأأأالت مأأأ  

 و(418 العق.بو و  ا الط.بع الوق.ئي ين مام وضوح.  مل . وام عدم الدول ااطرا 
املع. أأأدات الأأأيت تتثأأأ.ول اةأأأرائم أحكأأأ.  مشأأأ.هبة لتلأأأك الأأأأوارمة يف وتوجأأأد يف م أأأ  مأأأ   (5 

توجأأأد حأأأىت اآلن مع. أأأدة تتعلأأأق سةأأأرائم ضأأأد اإلنسأأأ.نية، فأأأ ن  ال وبيث أأأ. و(419 7 مشأأأروع املأأأ.مة
__________ 

ةثة حقوال اإلنس.ن، تقرينر الفرينق الع.م  بني الدورات املفتوح العضوينة لوضع مشروع صأك معيأ.ري ملأ   قأ.نوان   (417 
 و65 ةالفقر  (،E/CN.4/2003/71حل .ينة مجيع ااشخ.ص م  االختف.ء القسري  

 ,p. 451أعأال (،  23 احل.شأية  Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extraditeانظأر:  (418 

para. 75و 
  واتف.قيأأة ق أأع ااع أأ.ل 4 املأأ.مة ،اتف.قيأأة ق أأع االسأأتيالء غأأ  املشأأروع علأأ  الطأأ.ئراتانظأأر، علأأ  سأأبي  امل أأ.ل،  (419 

 ب(  واتف.قية مثع اةرائم املرتكبأة ضأد - أ(1رة ، الفق5غ  املشروعة املوجهة ضد سالمة الط ان املدين، امل.مة 
 واالتف.قيأأأة  3 املأأأ.مة ،، واملع.قبأأأة عليهأأأ.ااشأأأخ.ص املت تعأأأني حب .ينأأأة موليأأأة، مبأأأ  فأأأيهم املوافأأأون الدبلوم.سأأأيون

اامأأم املتحأأدة ملك.فحأأة  واتف.قيأأة  5 املأأ.مة التعأأ ينب، مث. ضأأة واتف.قيأأة  5 املأأ.مة الر أأ.ئ ، أخأأ  ملث. ضأأة الدوليأأة
اتف.قيأأة سأأالمة مأأوافي اامأأم املتحأأدة واافأأرام و   4، املأأ.مة االجتأأ.ر غأأ  املشأأروع يف املخأأدرات واملأأؤثرات العقليأأة

املأ.مة الرابعأة   ،  واتف.قية البلدان اامرينكية املتعلقة حب.الت االختف.ء القسري لرشخ.ص10 امل.مة ،املرتبطني هب.
  7   واالتف.قية الدولية لق ع متوين  اإلر أ.ب، املأ.مة6 امل.مة سلقث.ب ، اإلر .بية اهلج .ت لق ع الدولية واالتف.قية

http://undocs.org/ar/E/CN.4/2003/71
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مأأ مرة التوقيأأ  القضأأ.ة  يغثأأ  وموميأأ.نس وبورغثتأأ.ل أشأأ.روا يف رأينهأأم املسأأتق  املشأأرتك يف قضأأية 
 ينلي: م. دىل  مجهورينة الكونغو الدميقراطية ضد بلجيك.( 2000 نيس.ن/أبرين  11 املؤرخة

تثطأأأوي عليأأأه مأأأ  أحكأأأ.  خ.صأأأة  ومأأأ. سلسأأألة املع. أأأدات املتعأأأدمة ااطأأأرا ، 
ينُفلأت مأ  العقأ.ب  أال بشفن االختص.ص، ُتظهر أّن اجملت ع الأدويل مصأّ ٌم علأ  ضأرورة

ينبو وسلأأرغم مظأأ   أأو ضأأ.لع يف جأأرائم احلأأرب واختطأأ.  املرمبأأ.ت وأخأأ  الر أأ.ئ  والتعأأ 
ُتشأأّك  دىل اآلن موضأأوع اتف.قيأأة مسأأتقلة، فأأ ّن وجأأوم  ال مأأ  أن اةأأرائم ضأأد اإلنسأأ.نية

 و(420 ينثبغي الشك فيه ال استي.ء مويل ة.ث  حي.ل     اافع.ل أمر
مأأأ  الدولأأة، عثأأد وقأأأوع جأأرائم يف دقلي هأأأ.،  7  أ( مأأأ  مشأأروع املأأ.مة1 وتتطلأأب الفقأأرة (6 

و فبأأأدال  مأأأ  اإلشأأأ.رة فقأأأ  دىل "ةالينأأأة دقلي يأأأو ".ر دليأأأه علأأأ  أنأأأه دق.مأأأة اختصأأأ.ص مأأأ  الثأأأوع املشأأأ
، " .ضأأع لوالينأأة  الدولأأةخ" دقلأأيمأي الدولأأة، رأت اللجثأأة أن مأأ  املث.سأأب أن تشأأ  دىل  "مقلأأيد"

خ.ضأعة  أقأ.ليم أخأرى اأي ينُرام بأه جتسأيد فكأرة اإلقلأيم اخل.ضأع قأ.نوان  للدولأة فضأال  عأ   م. و و
 أ( مأأ  1 تتطلأأب الفقأأرة م أأ.  و4 أأو احلأأ.ل يف مشأأروع املأأ.مة  م أأ.  لسأأيطرهت. الفعليأأة، أو لوالينتهأأ.

 طأأ.ئرة أو سأفيثةعلأ  مأأنت جرميأة تُرتكأأب عثأدم. ختصأأ.ص اال ة.رسأةمأأ  الدولأة  7 مشأروع املأ.مة
تقو  الدول اليت اعت دت قوانني وطثية بشفن اةرائم ضأّد اإلنسأ.نية  م. الدولة  وع.مة   يف ةمسجل

 الط.ئراتو أو  ق.مة االختص.ص الوطر عل  اافع.ل اليت حتدث عل  منت     الس ف 
دىل دق.مة االختص.ص عثدم. ينكون الشأخص املأدع   7  ب( م  امل.مة1 وتدعو الفقرة (7 

الختصأ.ص ا" أحد مواطر الدولة، وينش.ر دىل   ا الثأوع مأ  االختصأ.ص أحيأ.ان  ب ارتك.به اةرمية
و وتشأأأأأأ  أينضأأأأأأ.  "ةالختصأأأأأأ.ص القأأأأأأ.ئم علأأأأأ  الشخصأأأأأأية اإلجي.بيأأأأأا" ب " أوةالقأأأأأ.ئم علأأأأأأ  اةثسأأأأأي

 ب( دىل أنأأأه جيأأأوو للدولأأأة، دذا رأت ذلأأأك مث.سأأأب. ، أن تقأأأيم اختص.صأأأه. عثأأأدم. ينكأأأون 1 الفقأأأرة
خصأأأ.  عأأأدمي اةثسأأأية مكأأأ.ن دق.متأأأه املعتأأأ.م يف دقلأأأيم تلأأأك ش"للجرميأأأة  الشأأأخص املأأأدَّع  ارتك.بأأأه

وترتكأأأأ   أأأأ   الصأأأأيغة علأأأأ  اللغأأأأة املسأأأأتخدمة يف اتف.قيأأأأ.ت ق.ئ أأأأة معيثأأأأة، م أأأأ   و(421 "ةالدولأأأأ
 و1979 لع.  م  االتف.قية الدولية ملث. ضة أخ  الر .ئ  5  ب( م  امل.مة1 الفقرة

 ق.مأأأأة الدولأأأأة اختص.صأأأأه. عثأأأأدم. تكأأأأون  7  ج( مأأأأ  مشأأأأروع املأأأأ.مة1 وتتعلأأأأق الفقأأأأرة (8 
الختصأ.ص القأ.ئم علأ  ا"الضحية م  رع.اي .، و و اختص.ص مأ  الثأوع الأ ي ينُطلأق عليأه اسأم 

و ونظأأأأأرا  دىل أن م أأأأأ ا  مأأأأأ  الأأأأأدول تفّضأأأأأ  عأأأأأد  ة.رسأأأأأة  أأأأأ ا الثأأأأأوع مأأأأأ  "ةالشخصأأأأأية السأأأأألبي
ذا د"اختيأأ.راي   أي جيأأوو للدولأأة أن تقأأيم  أأ ا االختصأأ.ص  االختصأأ.ص، ينكأأون  أأ ا االختصأأ.ص

__________ 

  واتف.قيأة اامأم املتحأدة ملك.فحأأة 1 الفقأرة، 6 املأ.مة ،ثأع اإلر أ.ب ومك.فحتأهمل اافرينقيأة الوحأدةاتف.قيأة مثظ أة و 
 الدوليأأة واالتف.قيأأة  42تحأأدة ملك.فحأأة الفسأأ.م، املأأ.مة واتف.قيأأة اامأأم امل  15 اةرميأأة املثظ أأة عأأل الوطثيأأة املأأ.مة

البلأأأدان اامرينكيأأأة ملثأأأع واتف.قيأأأة   2و 1 الفقأأأراتن، 9 املأأأ.مة القسأأأري، االختفأأأ.ء مأأأ  ااشأأأخ.ص مجيأأأع حل .ينأأأة
 السأأ.بعة، املأأ.مة ،اتف.قيأأة رابطأأة أمأأم جثأأوب شأأرال  سأأي. ملك.فحأأة اإلر أأ.بو   12، املأأ.مة التعأأ ينب واملع.قبأأة عليأأه

 (و3 -(1  الفقرات
 420) Arrest Warrant of 11 April 2000،  أعأال (،  361 انظأر احل.شأيةJoint Separate Opinion of Judges 

Higgins, Kooijmans and Buergenthal, para. 51و 
 ,United Nations(، 1954سأبت ل أينلول/ 28ااشخ.ص عدميي اةثسية  نيوينورك،  وضعانظر االتف.قية املتعلقة ب (421 

Treaty Series, vol. 360, No. 5158, p. 117ينعأأر مصأأطلح "عأأدميي اةثسأأية"، الشأأخص الأأ ي  1 ، املأأ.مة 
 وتعتل  أينة مولة مواطث. فيه. مبقتض  تشرينعه."( ال
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، ولكأ  الدولأة غأ  مل ظمأأة أبن تفعأ  ذلأكو وترتكأ   أ   الصأيغة أينضأأ.  "رأت الدولأة ذلأك مث.سأب.  
 عل  اللغة املستخدمة يف جم وعة واسعة التثوّع م  االتف.قي.ت الق.ئ ةو

تكون فيه. أنواع االختص.ص ااخرى  ال ح.لة  قد 7 م  مشروع امل.مة 2 وتتث.ول الفقرة (9 
 يف اإلقلأيم اخل.ضأع لوالينأة الدولأة "وجأوما  م"ق.ئ ة، ولكأ  الشأخص املأدَّع  ارتك.بأه اةرميأة ينكأون 

 م أأ   أأ   احل.لأأة، حأأىت دذا ويف تقأأو  الدولأأة بتسأأليم  أأ ا الشأأخص وفقأأ.  ملشأأ.رينع املأأوام  أأ  و وال
ينكأأ  الشأأخص املأأدَّع  ارتك.بأأه داي أأ. مواطثأأ.  مأأ   ومل تكأأ  اةرميأأة قأأد ارُتكبأأت يف دقلأأيم الدولأأة مل

ينك  ضح.اي اةرميأة مأ  مواطثيهأ.، تكأون الدولأة مأع ذلأك مل ظمأة  ق.مأة اختص.صأه.  ومل مواطثيه.
سلثظر دىل وجوم الشخص املدَّع  ارتك.به اةرمية يف دقليم خ.ضأع لوالينتهأ.و و أ ا االلتأ ا  ينسأ.عد 

ميأأة مأأ  حم.ولأأة البحأأث عأأ  ملجأأف يف مولأأة لأأيس هلأأ. مأأ  علأأ  مثأأع الشأأخص املأأدَّع  ارتك.بأأه اةر 
، االختصأأ.صإلنشأأ.ء  أأ ا الثأأوع مأأ   "ةالالومأأ تأأداب لا"وعثأأد انأأ.ذ وجأأه  خأأر صأألة سةرميأأةو  أي

 و(422 ةسلي ته ة.رسة ينثبغي أن تعت د الدول ض .انت دجرائية لض .ن ة.رس
مل ظمأة  ق.مأة  ودن م.نأت مولأةبوضأوح علأ  أنكأ   7 مأ  مشأروع املأ.مة 3 وتثص الفقرة (10 

تسأتبعد أي شأك   خأر مأ  أشأك.ل االختصأ.ص اةثأ.ئي  ال     اانواع مأ  االختصأ.ص، ف هنأ.
تأرتك  مأ. املثصوص عليه يف ق.نوهن. الوطرو والواقع أن املع. دات الدوليأة الأيت تتثأ.ول اةأرائم عأ.مة

حمل.سأأبة أي مأأ  ااشأأخ.ص للأأدول ااطأأرا  دمك.نيأأة االسأأتث.م دىل مسأأوغ.ت اختص.صأأية أخأأرى 
القضأأأأأ.ة  يغثأأأأأ  وموميأأأأأ.نس  ، أشأأأأأ.رمأأأأأ مرة التوقيأأأأأ قضأأأأأية  ويف و(423 املأأأأأدَّع  ارتكأأأأأ.هبم جأأأأأرائم

وبورغثتأأأ.ل، يف رأينهأأأم املسأأأتق  املشأأأرتك، دىل مجلأأأة أمأأأور مأأأ  بيثهأأأ. حكأأأم مأأأ   أأأ ا القبيأأأ  ينأأأرم يف 
 ينلي: م. اتف.قية مث. ضة التع ينب، وذمروا

 "ةومولأأأأأم"ت مأأأأأ  العقأأأأأ.ب أصأأأأأبحت نأأأأأرف  مقولأأأأأة أن املعرمأأأأأة ضأأأأأد اإلفأأأأأال 
ينعأد هلأ. اختصأ.ص يف  أ   اامأورو  مل لل ع. دات واحمل.مم الدوليأة، وأن احملأ.مم الوطثيأة

__________ 

 معلومأأ.ت عأأ  أأع علأأ  طلأأب اة عيأأة الع.مأأة لرمأأم املتحأأدة، أصأأدر اامأأني العأأ.  سلسأألة مأأ  التقأأ.رينر جت بثأأ.ء   (422 
"شأروط عأ   فرع. ، وتتض  "نط.ال مبدأ الوالينة القض.ئية الع.ملية وتطبيقه"بأ القوانني واإلجراءات الوطثية املتعلقة 

لالطأأالع علأأ  سءو و -(، الفأأرع اثنيأأ.  A/73/123  2018انظأأر  حأأدوم ."و قيوم أأ. أو ة.رسأأة الوالينأأة القضأأ.ئية أو
، 23، املأ.مة 2014/1 سأي رقأمس.أم لة القوانني واإلجراءات الوطثية يف  أ ا الصأدم، انظأر دسأب.ني.، القأ.نون اا

 ق.ضأأأ.ةاملو يف اةرميأأأة لتحقيأأأق ادجأأأراءات  دذا بأأأدأترميأأأة يف دسأأأب.ني. علأأأ  اة.مم حُيأأأ (  حيأأأث ال2( ب 5الفقأأأرة 
احملك ة العلي. أن  أ   الدولأة غأ   دمحت مل ية املتهم، م.مولة جثسيف  اةرمية أو فيه. كبتيف الدولة اليت ارتُ  عليه.
"مأأ مرة بشأأفن التحقيأأق وامل لكأأة املتحأأدة، احلكومأأة،  ( ذلأأك علأأ  غأأ  قأأ.مرة حقأأ.   أو دجأأراء التحقيأأق يف راغبأأة

بأأدء اإلجأأراءات يف علأأ  أن املأأ مرة (  تأأثص 2018لوالينأأة القضأأ.ئية الع.مليأأة"  ل اخل.ضأأعة رائماةأأ واملق.ضأأ.ة علأأ 
ااملأأة الالومأأة وأن احلأأد اام  املطلأأوب مأأ  مسأأؤول رفيأأع املسأأتوى، مأأ  وافقأأة صأأرحية ملضأأع  لكأأة املتحأأدة خيامل

 يف مأ  والينأة قضأ.ئية جث.ئيأة ق  ع  احلد اام  الالو  عأ.مةين ال م       القض.ايللشروع يف التداب  ااولية يف 
 و(أخرى ض .انت دجرائيةتثص امل مرة عل   ، م .معيثة

املشأروع املأأثقَّح التف.قيأة اامأأم  ،تقرينأر اللجثأأة املخصصأة لوضأأع اتف.قيأة ملك.فحأأة اةرميأة املثظ أأة عأل الوطثيأأةانظأر  (423 
انظأأأأر  و102 ، احل.شأأأأية27(، الصأأأأفحة A/AC.254/4/Rev.4املتحأأأأدة ملك.فحأأأأة اةرميأأأأة املثظ أأأأة عأأأأل الوطثيأأأأة  

 ,Council of Europe, Explanatory Report to the Criminal Law Convention on Corruption :أينضأ.  

European Treaty Series, No. 173, para. 83 مبأأأأدأ   "ينرتكأأأ  االختصأأأأ.ص تقليأأأأداي  علأأأ  مبأأأأدأ اإلقلأأأأيم أو
 بشأفن مأ ال   االختصأ.ص، مل .رسأة مائ أ.   ينكفيأ.ن اةثسيةو بيأد أن  أ ين  املبأدأين ، يف جمأ.ل مك.فحأة الفسأ.م، ال

 علأأ  ذلأك مأع تأؤثّر ولكثهأ. مواطثيهأ. علأ  تثطأوي ال أو الطأر  الدولأة دقلأيم نطأ.ال خأ.رج حتأدث الأيت احلأ.الت
لق.نوهنأ. الأوطر، أنواعأ.   طبقأ.  م   أ   املأ.مة لرطأرا  أبن تقأيم،  4 الفقرة وجتي (و القومي اام  م ال   مص.حله.

 أخرى أينض.  م  االختص.ص"(و

http://undocs.org/ar/A/73/123
http://undocs.org/ar/A/AC.254/4/Rev.4
http://undocs.org/ar/A/AC.254/4/Rev.4
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800cce44
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800cce44
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800cce44
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ُتسأأأتبعظد  ال فقأأأد بُأأأ ل حأأأرص شأأأديند يف صأأأي.غة ااحكأأأ.  التع. دينأأأة ذات الصأأألة حأأأىت
 و(424 "ياملسوغ.ت ااخرى لالختص.ص ال ي ميك  أن مي.رظس عل  أس.س طوع

مسأفلة  7 ومسفلة دق.مة اانواع املختلفة م  االختصأ.ص الأوطر املبيثأة يف مشأروع املأ.مة (11 
أمان و  10  أو معأروض يف مشأروع املأ.مة م أ.  احمل.م أة أو ذات أمهية لدعم االلتأ ا  مببأدأ التسأليم

 املسأتحدث " لثظأ.ا"، عل  م مرة التّوقي وقد عّلق الق.ضي غّيو ، يف رأينه املستق  بشفن قضية 
 ينلي: م. مبوجب   ا الثوع م  املع. دات ف مر

دذا ُوجأأد مرتكأأب أي مأأ  اةأأرائم املشأأ ولة هبأأ   االتف.قيأأ.ت يف دقلأأيم مولأأة مأأ   
ولكأ ، يف ح.لأة مق.ضأ.تهو  أو الدول، تكون     الدولة مل مة  سلقب  عليأه مث تسألي ه

و وبأ لك، هعد  تسلي ه، جيب أن تكون أوال  قأد مثحأت حم.م هأ. االختصأ.ص حمل.م تأ
ُتض ظ  املع.قبة ع.مليأ.  علأ  مجيأع اةأرائم املعثيأة، وذلأك حبرمأ.ن اةثأ.ة مأ  اللجأوء دىل أينأة 

 و(425 مولة م  الدول
 االختصأ.ص بشأفندق.مأة خمتل  الأدول  تقتضي ع.مة م املع. دات اليت تتث.ول اةرائم و  (12 

دذا مأ.ن الشأخص  دال ختص.ص  ا اال ة.رسةالدول  أن تقتضي م  تسع  دىل ال اةرمية، لكثه.
 انظأأأأر مشأأأأروعي  موجأأأأوما  يف أي دقلأأأأيم خ.ضأأأأع لوالينأأأأة الدولأأأأة القضأأأأ.ئيةاملأأأأدَّع  ارتك.بأأأأه اةرميأأأأة 

، مأ  احملت أ  مبجأرم أن ينكأون الشأخص املأدع  ارتك.بأه اةرميأة موجأوما  و  وأمان ( 10و 9 امل.متني
وأن اةرميأأة، قأأد أق.مأأت االختصأأ.ص بشأأفن أم أأر مأأ  الأأدول ااخأأرى  أو ةواحأأدمولأأة كأأون تأن 

تسأليم الشأخص املأدع   دىل  أ   احل.لأة قأد تسأع  ويف ،  ا االختصأ.صيف ة.رسة  تكون راغبة
م  مشروع  12، تقتضي الفقرة و ودذا م.ن اامر م لكاليت ينُوجد فيه.ارتك.به اةرمية م  الدولة 

ن تأأأويل ووو االعتبأأأ.ر أ" الشأأأخص املأأأدع  ارتك.بأأأه اةرميأأأة د فيهأأأ.مأأأ  الدولأأأة الأأأيت ينُوجأأأ 13املأأ.مة 
الواجأأأأأب لطلأأأأأب الدولأأأأأة الأأأأأيت وقعأأأأأت يف اإلقلأأأأأأيم اخل.ضأأأأأع لوالينتهأأأأأ. القضأأأأأ.ئية اةرميأأأأأة املأأأأأأدَّع  

 و(426 ".ارتك.هب

  8 املادة  
 التحقيق

ون ينأه مأىت ومقيأق  تض   م  مولة قي.  سألط.هت. املختصأة  جأراء حتقيأق ع.جأ  
أسأأأب.ب معقولأأأة تأأأدعو دىل االعتقأأأ.م أن أفعأأأ.ال  تشأأأك  جأأأرائم ضأأأد اإلنسأأأ.نية ُوجأأأدت 
 والقض.ئية تُرتكب يف أي دقليم خ.ضع لوالينته. أو ارُتكبت

 الشرح  
احلأ.الت الأيت توجأد فيهأ. أسأب.ب معقولأة تأدعو دىل االعتقأ.م أن  8 ينتث.ول مشروع امل.مة (1 

تُرتكأأب يف أي دقلأأيم خ.ضأأع لوالينأأة الدولأأةو  أو أفعأأ.ال  تشأأك  جأأرائم ضأأد اإلنسأأ.نية قأأد ارُتكبأأت

__________ 

 424) Arrest Warrant of 11 April 2000  أعأال (،  361 احل.شأية انظأرJoint Separate Opinion of Judges 

Higgins, Kooijmans and Buergenthal, para. 51و 
  التوميد مض. (و 9 الفقرة(، ِغّيو  للق.ضي الرأي املستق   نفسه، املرجع (425 
 و(34 و (33  قراتن( والف30 و (29  اتنأمان ، الفقر  13مشروع امل.مة  شرحانظر  (426 



A/74/10 

117 GE.19-13883 

دذا م.نأأأت جأأأرائم يف الواقأأأع قأأأد  مأأأ. ف.لدولأأأة  أأأي ااقأأأدر علأأأ  دجأأأراء  أأأ ا التحقيأأأق بغيأأأة حتدينأأأد
دذا م.نت قوات حكوميأة نضأع لسأيطرهت.  م. جيري ارتك.هب.، ودذا م.ن اامر م لك، أو ارُتكبت

 ضأأع لسأأيطرة مولأأة أخأأرى قأأد فعلأأت ذلأأك،دذا م.نأأت قأأوات ن مأأ. أو قأأد ارتكبأأت اةأأرائم املعثيأأة،
، الأأ ي جيأأب أن دذا مأأ.ن قأأد ارتكبهأأ. أفأأرام تثظأأيم غأأ  اتبأأع للدولأأةو وميكأأ  هلأأ ا التحقيأأق مأأ. أو

أن ينضأأأع ااسأأأ.س لأأأيس فقأأأ  لتحدينأأأد ااشأأأخ.ص املأأأدَّع  ارتكأأأ.هبم اةرميأأأة  جيأأأري حبسأأأ  نيأأأة،
حأأدوثه. عأأ  طرينأأق حتدينأأد  أو اسأأت رار اةأأرائم اة.رينأأةمثأأع ومأأوقعهم ولكأأ  أينضأأ.  لل سأأ.عدة علأأ  

و وينثبغي مض. .ة   ا التحقيق بتحقيق أويل يف الوق.ئع املتعلقأة (3 ع ال مبشروع امل.مة  مصدر .
م   2 بشخص معنّي يندَّع  ارتك.به اةرمية وينكون موجوما  يف الدولة، و    مسفلة تتث.وهل. الفقرة

 و9 امل.مة
فعل  سبي  امل أ.ل،  و(427 يت تتث.ول جرائم أخرىوينرم الت ا  مش.به يف بع  املع. دات ال (2 

 الق.سأأأية العقوبأأأة أو ع.ملأأأةمأأأ  اتف.قيأأأة مث. ضأأأة التعأأأ ينب وغأأأ   مأأأ  ضأأأروب امل 12 تأأأثص املأأأ.مة
ضأأ   مأأ  مولأأة طأأر  قيأأ.  سأألط.هت. املختصأأة ت"علأأ  أن:  1984 لعأأ.  املهيثأأة أو الالدنسأأ.نية أو

معقولأة تأدعو دىل االعتقأ.م أبن ع أال  مأ  أع أ.ل  جراء حتقيق سرينع ون ينه مل . ُوجأدت أسأب.ب 
و و أأأأ ا االلتأأأأ ا  خمتلأأأأ  "ةالتعأأأأ ينب قأأأأد ارُتكأأأأب يف أي مأأأأ  ااقأأأأ.ليم اخل.ضأأأأعة لوالينتهأأأأ. القضأأأأ.ئي

 1984 لع.  م  اتف.قية مث. ضة التع ينب 6 م  امل.مة 2 الت ا  الدولة الطر  مبوجب الفقرة ع 
يأأأق يف الوقأأأ.ئع املتعلقأأأة بشأأأخص معأأأنيَّ ينُأأأدَّع  الأأأيت تقضأأأي أبن تقأأأو  الدولأأأة الطأأأر   جأأأراء حتق

 اةرميةو ارتك.به
سأأأأب.ب معقولأأأأة تأأأأأدعو دىل أ"دجأأأأراء حتقيأأأأأق مل أأأأ. ُوجأأأأدت  8وينقتضأأأأي مشأأأأروع املأأأأ.مة  (3 

تو ووفق.  للجثة مث. ضة التع ينب، ينثشف م أ   أ ا االعتقأ.م عثأدم. قد ارُتكب اةرميةأن  "ماالعتق.
الضح.اي قد قأدموا رمسيأ.  ملختصة لك  مون اشرتاط أن ينكون تُت.ح معلوم.ت للسلط.ت ا أو تُقدَّ 

ما  مأأأ  احملت أأأ  أنأأأه مل أأأ. م أأأرت ة.رسأأأ.ت  مأأأ. الواقأأأع، ويف و(428 سأأألط.ت أأأ   الشأأأك.وى دىل 
مأأأ   12 التعأأأ ينب يف بلأأأد معأأأني، قأأأ  عأأأدم الشأأأك.وى الرمسيأأأة مأأأ  التعأأأ ينب، فأأأ ن انتهأأأ.ك املأأأ.مة

تتلأّق الدولأة أي شأك.وى مأ  أفأرامو  مل  دنأمأر ةكأ  حأىت 1984 لعأ.  اتف.قية مث. ضة التع ينب
وقد أوضحت ةثة مث. ضة التعأ ينب أن سألط.ت الدولأة جيأب أن تشأرع تلق.ئيأ.  يف دجأراء حتقيأق  

سأأوء املع.ملأأة  أو مل أأ. ُوجأأدت أسأأب.ب معقولأأة تأأدعو دىل االعتقأأ.م أبن فعأأال  مأأ  أفعأأ.ل التعأأ ينب
 و(429 " ب.ون دعط.ء أي أمهية خ.صة مللرات االشتم"قد ارُتكب، 

__________ 

 الدوليأأأة واالتف.قيأأأة  8 املأأأ.مةانظأأأر، علأأأ  سأأأبي  امل أأأ.ل، اتف.قيأأأة البلأأأدان اامرينكيأأأة ملثأأأع التعأأأ ينب واملع.قبأأأة عليأأأه،  (427 
 Council of Europeانظأأر أينضأأأ.    2 الفقأأأرة، 12 املأأأ.مة القسأأأري، االختفأأ.ء مأأأ  ااشأأأخ.ص مجيأأأع حل .ينأأة

Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence ،
 و1، الفقرة 55 امل.مة

، اآلراء املعت أأدة 59/1996 رقأأم الأأبالغ ،دنكأأ.رانثيون بالنكأأو أسم ضأأد دسأأب.ني.انظأأر ةثأأة مث. ضأأة التعأأ ينب،  (428 
 44 رقأأأأأأم امللحأأأأأأق واخل سأأأأأأون، ال .ل أأأأأأة الأأأأأأدورة الع.مأأأأأأة، للج عيأأأأأأة الرمسيأأأأأأة الواثئأأأأأأق، 1998 مأأأأأأ.ينو/أاير 14 يف
 A/53/44 ضأأد صأأربي. واةبأأ  ااسأأوم ممييرتينفيأأتش مانيلأأو  و2-8 الفقأأرة ،3-"ألأأ "(، املرفأأق الع.شأأر، الفأأرع، 

احل.مينأأة  الأأدورة نفسأأه، املرجأأع، 2005 نوف ل/ال أأ.ين تشأأرين  16 اآلراء املعت أأدة يف  ،172/2000 رقأأم الأأبالغ
 و3-7 الفقرة (، املرفق ال .م ، الفرع أل ،A/61/44  44 رقم امللحق والستون،

 /ال أأأأأ.ين تشأأأأأرين  14 اآلراء املعت أأأأأدة يف  ،187/2001 الأأأأأبالغ رقأأأأأم ،ضأأأأأو بلق.سأأأأأم اثبأأأأأيت ضأأأأأد تأأأأأونسانظأأأأأر  (429 
(، املرفأأأأأق السأأأأأ.بع، A/59/44  44 رقأأأأأم امللحأأأأأق واخل سأأأأأون، الت.سأأأأأعة الأأأأأدورة نفسأأأأأه، املرجأأأأأع، 2003 نأأأأأوف ل
 و4-10 الفقرة ،أل  الفرع

http://undocs.org/ar/A/53/44
http://undocs.org/ar/A/61/44
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=dtYoAzPhJ4NMy4Lu1TOebC8MjoaquStaZzldDsSs5YB0mMY3yVAPMChfpJuPpOq83AyhbtDueHPenOkMebSAgAqv3NDPANUFcd9AB8R8fzNqzd5VN81xHj%2b%2bkN4NjffP
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 علأ  الدولأة أنأه مأىت اشأُتبه يف أن جرميأة قأد ارُتكبأت، وجأب "عرينس"حتقيق وينعر شرط  (4 
ةثأأأأة مث. ضأأأأة  معظأأأأم احلأأأأ.الت الأأأأيت خلصأأأأت فيهأأأأ. ويف بأأأأدون أي أتخأأأأ و أو فأأأأورا   فأأأأتح حتقيأأأأق

أر مل أو تك  قد بوشرت أي حتقيق.ت عل  اإلطالال مل دىل غي.ب السرعة، التع ينب بعأد  دال تب.شظ
شهرا  قب  فتح حتقيأق يف  15 ن مرورأ"مرور فرتة ومثية طوينلةو فعل  سبي  امل .ل، اعتلت اللجثة 

ينتوافأأق مأأع متطلبأأ.ت  وال امعأأ.ءات بوقأأوع تعأأ ينب  أأو أتخأأ  غأأ  معقأأول مأأ  حيأأث طأأول املأأدة
ة اليت وااس.س املثطقي الشرتاط توّخي السرعة  و أن اآلاثر امل.مين و(430 "ةم  االتف.قي 12 امل.مة

ميك  أن تُ بت وقوع التع ينب قد نتفي بسرعة، وأن الضح.اي قد ينتعرضون لل  ينأد مأ  التعأ ينب 
 و(431 ال ي ميك  مثعه سملب.مرة فورا   جراء حتقيق

مجيأأأأع  ينشأأأ  علأأأ   أأأأو  هأأأأ.حتقيقجتأأأري الدولأأأأة أن  علأأأ  أنمقيأأأأق شأأأأرط حتقيأأأق وينعأأأر  (5 
تقيأأيم جأأدي دجأأراء علأأ  ااملأأة والأأت ك  مأأ  للحصأأول املت.حأأة لتلأأك الدولأأة اخلطأأوات املعقولأأة 

مأأ  االتف.قيأأة الدوليأأة حل .ينأأة مجيأأع  12دمراج  أأ ا العثصأأر مأأع املأأ.مة وينتوافأأق  ،(432 لتلأأك ااملأأة
واللجثة املعثية  ،(433 و وقد أمدت اة عية الع.مة لرمم املتحدةااشخ.ص م  االختف.ء القسري

 و(435 واحمل.مم اإلقلي ية حلقوال اإلنس.ن أينض.  شرط دجراء حتقيق ش.م  ،(434 حبقوال اإلنس.ن
 دينة وفع.لية وم  غأ  ري حتقيقه. أنه جيب عل  الدول أن جت "ه ينن"شرط حتقيق وينعر  (6 

وميك  أن تضطلع هب ا التحقيق  يئة حكومية، لكأ  ميكأ  أن جيرينأه أينضأ.  أي ميأ.ن  خأر، حتّي و 
وطثيأأأة حلقأأأوال  ةمؤسسأأأ أو ةثأأأة لتقصأأأي احلقأأأ.ئق واملصأأأ.حلة، أو لة،ةثأأأة حتقيأأأق مسأأأتقمأأأ  قبيأأأ  
__________ 

 ،1993 تشأأرين  ال أأ.ين/نوف ل 18 اآلراء املعت أأدة يف  ،8/1991 رقأأم الأأبالغ، نيدوينبأأأي ضأأد الث سأأ. -حلي أأي  قأأ.ين (430 
انظأأأر أينضأأأ.  و 5-13 الفقأأأرة(، املرفأأأق اخلأأأ.مس، A/49/44  44 رقأأأم امللحأأأق وااربعأأأون، الت.سأأأعة الأأأدورة نفسأأأه، املرجأأأع

نفسأه، ، املرجأع 8-8و 7-8ن ، الفقأرات2014أاير/مأ.ينو  14، 497/2012 الأبالغ رقأمب امو  ضد م.واخسأت.ن، 
 و، املرفق الرابع عشر(A/69/44  44 رقم امللحق الدورة الت.سعة والستون،

 و2-8 الفقرة(، أعال  428  انظر احل.شية دنك.رانثيون بالنكو أسم ضد دسب.ني. (431 
 Barabanshchikov v. Russia, Application No. 36220/02, Judgment, 8 January :انظر، عل  سبي  امل .ل (432 

2009, First Section, European Court of Human Rights, para. 54   أنأه جيأب علأ  مقيأقمل أة " تعأر "
أأأ. مبح.ولأأأة جأأأ.مة ملعرفأأأة مأأأ. غأأأ   تعت أأأد علأأأ  اسأأأتثت.ج.ت متسأأأرعة أو ينثبغأأأي أالو  ،حأأأدث السأأألط.ت القيأأأ.  مائ  

 للحصأول علأ  .ت.حأة هلأاملجيب عليه. ان.ذ مجيأع اخلطأوات املعقولأة و قراراهت.و الن.ذ  سلي ة إلغالال حتقيق.هت. أو
دىل ذلأأأكو وأي قصأأأور يف  شأأأه.مة شأأأهوم العيأأأ.ن، وأملأأأة الطأأأب الشأأأرعي، ومأأأ.هأأأ. في ااملأأأة املتعلقأأأة سحلأأأ.مث مبأأأ.

سأأو  ينأأؤمي دىل  وينأة ااشأأخ.ص املسأأؤولني  علأ  حتدينأأد سأأبب اإلصأأ.ست أو ة السأألط.تالتحقيأق ينقأأوض قأأدر 
 وخطر التع.رض مع   ا املعي.ر"(

مأ.نون   18املأؤر   47/133  االختف.ء القسري، قرار اة عية الع.مة اإلعالن املتعلق حب .ينة مجيع ااشخ.ص م (433 
 و1، الفقرة 13، امل.مة 1992ااول/مينس ل 

  58و 28ن (، الفقأأرات2018 36 انظأأر، علأأ  سأأبي  امل أأ.ل، اللجثأأة املعثيأأة حبقأأوال اإلنسأأ.ن، التعليأأق العأأ.  رقأأم (434 
التعليأق العأ.     واللجثة املعثية حبقوال اإلنس.ن،15الفقرة  ،31 التعليق الع.  رقم واللجثة املعثية حبقوال اإلنس.ن،

الواثئأأأأق الرمسيأأأأة للج عيأأأأة الع.مأأأأة، الأأأأدورة السأأأأ.بعة وال الثأأأأون، امللحأأأأق ( بشأأأأفن احلأأأأق يف احليأأأأ.ة، 1982 6 رقأأأأم
، اآلراء 992/2001 ، الأأأأبالغ رقأأأأمبوسأأأأروال ضأأأأد اة ائأأأأر  و4(، املرفأأأأق اخلأأأأ.مس، الفقأأأأرة A/37/40  40 رقأأأأم

( اجمللأد A/61/40  40 الدورة احل.مينأة والسأتون، امللحأق رقأم، املرجع نفسه، 2006 ذار/م.رس  30املعت دة يف 
، الأأأأأأأأبالغ يأأأأأأأأو ضأأأأأأأأد مولومبيأأأأأأأأ.  ينأأأأأأأأرا روب  و11و 11-9ن الفقأأأأأأأأرات الفأأأأأأأأرع طأأأأأأأأ.ء، ،اخلأأأأأأأأ.مسال أأأأأأأأ.ين، املرفأأأأأأأأق 

 40 الأأدورة ال .ل أأة وااربعأأون، امللحأأق رقأأأم، املرجأأع نفسأأه، 1987تشأأرين  ال أأ.ين/نوف ل  2، 161/1983 رقأأم
 A/43/40 و3-10(، اجمللد ال .ين، املرفق الس.بع، الفرع سء، الفقرة 

 Kurt v. Turkey, Judgment of 25 May 1998, European Court of Human: امل أ.ل انظأر، علأ  سأبي  (435 

Rights, Reports of Judgments and Decisions 1998-III, para. 140و 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=A/49/44(SUPP)&Lang=En
http://undocs.org/ar/A/49/44
http://undocs.org/ar/A/37/40
http://undocs.org/ar/A/61/40
https://undocs.org/ar/A/37/40%20(supp)
https://undocs.org/ar/A/37/40%20(supp)
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اإلنسأأ.نو وقأأد أوصأأت ةثأأة مث. ضأأة التعأأ ينب يف بعأأ  احلأأ.الت أبن ينكأأون التحقيأأق يف اةأأرائم 
حأأأ.الت أخأأأرى،  ويف و(436 "ةت اإلشأأأرا  املب.شأأأر اعضأأأ.ء مسأأأتقلني مأأأ  السأأألطة القضأأأ.ئيحتأأأ"

ة م  الث.حية الق.نونية  جراء حتقيق.ت يف مس.ئ  ي  يئة حكومية غ  خمولأ"أوصت اللجثة مبثع 
وذمأرت اللجثأة أن التحقيأق احمل.ينأد ينعطأي  و(437 "تجث.ئية مثعأ.  مطلقأ.  مأ  القيأ.  هبأ   التحقيقأ.

حتأأأأدث، مث ينّتبأأأأع السأأأأب  املث.سأأأأبة  مل أو ووان  متسأأأأ.واي  للتصأأأأرحي.ت الأأأأيت تقأأأأول دن اةرميأأأأة حأأأأدثت
 اسأأتجواب املسأأؤولني احلكأأوميني املعثيأأني أو للتحأأّري، م أأ  فحأأص السأأجالت احلكوميأأة املت.حأأة

 و(438 اامر سستخراج اة ث أو
تتضأأأ   صأأأراحة الت امأأأ.  سلتحقيأأأق، تُفهأأأم علأأأ  أهنأأأ. تشأأأت    مل دنوبعأأأ  املع. أأأدات، و  (7 

تأدعو الأدول ااطأرا  دىل البحأث عأ   1949 لعأ.  ف.تف.قي.ت جثي ض ثي.  عل    ا االلت ا و 
أر  أ ا علأ  أنأه ينعأر ضأ ث. أن علأ  مأ   ااشخ.ص املدَّع  ارتك.هبم جأرائم ومق.ضأ.هتمو وقأد ُفسِّ

اآلليأأأ.ت واإلجأأأراءات الالومأأأة لضأأأ .ن البحأأأث علأأأ   ةلوطثيأأأ. ا.هتيف تشأأأرينع ثصمولأأأة طأأأر  أن تأأأ
تقأأأدمي  أأأ   ، و دجأأأراء حتقيأأأق أويل يف الوقأأأ.ئعو ، فع.ليأأأة عأأأ  ااشأأأخ.ص املأأأدَّع  ارتكأأأ.هبم جأأأرائمب

، وسإلضأ.فة دىل ذلأأك و(439 اغأراض احمل.م أة ث.سأبةالقضأ.اي، دذا اقتضأ  اامأر، دىل السألط.ت امل
ينتض   أي الت ا  صأرينح  ال 1966 لع.  ملدنية والسي.سيةمع أن العهد الدويل اخل.ص سحلقوال او 

، أمأأدت اللجثأأة املعثيأأة حبقأأوال اإلنسأأ.ن مأأرارا  أن الأأدول جيأأب أن حتقأأق حبسأأ  نيأأة يف سلتحقيأأق
وقأأد فّسأأرت أينضأأ.  اهليئأأ.ت اإلقلي يأأة حلقأأوال اإلنسأأ.ن صأأكومه.  و(440 االنته.مأأ.ت املخلأأة سلعهأأد

 و(441 الق.نونية عل  أهن. حتتوي ض ثي.  عل  واجب دجراء حتقيق
__________ 

 44 رقأأأأم امللحأأأق وااربعأأأأون، الت.سأأأعة الأأأأدورة الع.مأأأة، للج عيأأأأة الرمسيأأأة الواثئأأأأقتقرينأأأر ةثأأأة مث. ضأأأأة التعأأأ ينب،  (436 
 A/49/44االتف.قيأأأة، مأأأ  19 (، الفصأأأ  الرابأأأع، الثظأأأر يف التقأأأ.رينر املقدمأأأة مأأأ  الأأأدول ااطأأأرا  مبوجأأأب املأأأ.مة 

 2006/23قأأأأرار اجمللأأأأس االقتصأأأأ.مي واالجت أأأأ.عي وانظأأأأر و 105 الفقأأأأرة يف، 105-97 الفقأأأأرات دمأأأأوامور،
لأأور جمبأأ.مئ بث، املرفأأق  تأأدعيم املبأأ.مئ ااس.سأأية لسأألوك اةهأأ.و القضأأ.ئيبشأأفن  2006متوو/ينوليأأه  27 املأأؤر 

 (، القي ة ال .نيةوللسلوك القض.ئي
 44 الأأأدورة الس.مسأأأة واخل سأأأون، امللحأأأق رقأأأم ،الواثئأأأق الرمسيأأأة للج عيأأأة الع.مأأأةتقرينأأأر ةثأأأة مث. ضأأأة التعأأأ ينب،  (437 

 A/56/44االتف.قيأأأة، مأأأ  19 (، الفصأأأ  الرابأأأع، الثظأأأر يف التقأأأ.رينر املقدمأأأة مأأأ  الأأأدول ااطأأأرا  مبوجأأأب املأأأ.مة 
  م(و76 الفقرة يف، 76-67 الفقرات غواتي .ال،

 الأدورة نفسأه، املرجأع، 1999 تشأرين  ال أ.ين/نوف ل 10 ،60/1996 رقأم الأبالغ ،تأونس ضأد مبأ.رك ب  خ.لد (438 
 و10-11و 9-11 الفقراتن (، املرفق ال .م ، الفرع أل ،A/55/44  44 رقم امللحق واخل سون، اخل.مسة

 ,ICRC, Commentary on the First Geneva Conventionو  2، الفقرة 49 اتف.قية جثي  ااوىل، امل.مةانظر  (439 

2016, paras 2859-2860 (on article 49)و 
 ،ضأد ط.جيكسأت.ن انوارينيأ انظر أينضأ.   و15 الفقرة، 31 انظر اللجثة املعثية حبقوال اإلنس.ن، التعليق الع.  رقم (440 

الأدورة  الع.مأة، للج عية الرمسية الواثئق، 2006 م.رس/ ذار 17 يف عت دةامل راءاآل، 1044/2002 رقم البالغ
  2-8 الفقأأأأأرة ، املرفأأأأأق اخلأأأأأ.مس، الفأأأأأرع عأأأأأني،اجمللأأأأأد ال أأأأ.ين(، A/61/40  40 رقأأأأأم امللحأأأأأق والسأأأأأتون،احل.مينأأأأة 
 نفسأه، املرجأع، 2006 مأ.رس/ ذار 28 يف عت أدةامل راءاآل، 1070/2002 رقم البالغ ،ضد اليوانن ومويندينس

 16 يف عت أأأأأأدةامل راءاآل، 1071/2002 رقأأأأأم الأأأأأأبالغ ،ضأأأأأأد أووبكسأأأأأت.ن وأغأأأأأ.بيكو   9 الفقأأأأأأرة ،راء الفأأأأأرع
(، اجمللأأد ال أأ.ين، املرفأأق A/62/40  40 رقأأم امللحأأق والسأأتون،الأأدورة ال .نيأأة  نفسأأه، املرجأأع ،2007 مأأ.رس/ ذار

 البالغأأأأ.ن ،ضأأأأد ط.جيكسأأأأت.ن ونورسأأأأ.تو ضأأأأد ط.جيكسأأأأت.ن  ومرميأأأأو   2-7 الفقأأأأرة، السأأأأ.بع، الفأأأأرع طأأأأ.ء
، حأ.ء الفرع نفسه، املرجع ،2007 م.رس/ ذار 26 يف عت دةامل راءاآل، 1121/2002و 1108/2002 رق .
 و2-7 الفقرة

 ,Ergi v. Turkey, Judgment of 28 July 1998, European Court of Human Rightsانظأر، علأ  سأبي  امل أ.ل:  (441 
Reports of Judgments and Decisions 1998-IV, paras. 82 and 85-86; Bati and Others v. Turkey, 

https://undocs.org/ar/A/49/44%20(supp)
http://undocs.org/ar/A/56/44
http://undocs.org/ar/A/55/44
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
http://undocs.org/ar/A/62/40
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  9املادة   
الشدداص املدددعى ارتكابدده  يكددون ماعنددد اختاذهددا الواجددب األوليددة التدددابري
 موجودا  اجلر ة 

املتأأوافرة هلأأ.،  ، بعأأد مراسأأة املعلومأأ.تالقث.عأأة لأأدى مولأأة تولأأدتمأأىت  -1 
.رينع املأوام شأمب  ولةع  أنأه ارتكأب أي جرميأة مشأن الظرو  تلر احتج.و شأخص ينُأدَّ أب

 تقأأأو  سحتجأأأ.و القضأأأ.ئية فعليهأأأ. أن وينكأأأون موجأأأوما  يف اإلقلأأأيم اخل.ضأأأع لوالينتهأأأ.   أأأ  
تأداب  ق.نونيأة أخأرى لضأأ .ن وجأوم  فيهأ.و وينكأون االحتجأ.و والتأأداب  أي تتخأ   أن أو

ينسأأت ر احتجأأ.و  أال تلأأك الدولأأة، علأأ يف قأأ.نون متوافقأأة  ونصأأوص الااخأأرى  الق.نونيأأة
دجأأأراءات يف  السأأأ  أو   مأأأ  دق.مأأأة معأأأوى جث.ئيأأأةلل أأأدة الالومأأأة للأأأت كّ  دال الشأأأخص
 واإلح.لة أو التسليم

 يف الوق.ئعوي.  حتقيق.  أول     الدولة فورا   جتري -2 

لدى قي.  مولأة مأ.، ع أال  مبشأروع املأ.مة  أ ا، سحتجأ.و شأخص مأ.،  -3 
، 7 مأأأأ  مشأأأأروع املأأأأ.مة 1 عليهأأأأ. أن نطأأأأر علأأأأ  الفأأأأور الأأأأدول املشأأأأ.ر دليهأأأأ. يف الفقأأأأرة

سحتج.و   ا الشخص وسلظرو  اليت تلر احتج.و و وعل  الدولة الأيت جتأري التحقيأق 
 تقأأو ، حسأأب االقتضأأ.ء، أأ ا أن  مأأ  مشأأروع املأأ.مة 2 ااويل املثصأأوص عليأأه يف الفقأأرة

دذا م.نأأأت تثأأأوي ة.رسأأأة  مأأأ. بثتأأأ.ئج التحقيأأأق وأن توضأأأحفأأأورا  الأأأدول املأأأ مورة   بأأأالغ
 اختص.صه.و

 الشرح  
علأأ  وجأأوب انأأ.ذ تأأداب  معيثأأة مأأ  ج.نأأب الدولأأة الأأيت ينكأأون  9 ينأأثص مشأأروع املأأ.مة (1 

الدولأة، دذا  1 والينته.و وتأدعو الفقأرةالشخص املدَّع  ارتك.به اةرمية موجوما  يف اإلقليم اخل.ضع ل
انأأأ.ذ أي تأأأداب  ق.نونيأأأة  أو دىل احتجأأأ.و  أأأ ا الشأأأخص ،(442 أن الظأأأرو  تسأأأوغ ذلأأأك ارأتت
لل أدة  دال ينست ر احتج.و الشخص أال عل  ،لض .ن وجوم  فيه. وفق.  لق.نون الدولة (443 أخرى

و أ   التأداب   اإلح.لأةو أو دجراءات التسليمالس  يف  أو الالومة للت ّك  م  دق.مة معوى جث.ئية
سأأي . لتجثّأب ارتكأأ.ب امل ينأد مأأ  اافعأأ.ل  وال  أي خطأأوة معتأ.مة يف اإلجأأراءات اةث.ئيأة الوطثيأأة،

__________ 

Application Nos. 33097/96 and 57834/00, Final Judgment of 3 September 2004, First Section, 

European Court of Human Rights, ECHR 2004-IV, para. 133; Paniagua Morales et al. v. Guatemala, 

judgment of 8 March 1998, Inter-American Court of Human Rights, Series C, No. 37; Extrajudicial 

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. 563و 
السأأأأ.بق للشأأأأخص املأأأأدَّع  ارتك.بأأأأه اةرميأأأأة ة سلسأأأألوك صأأأأل" دىل الظأأأأرو  الوق.ئعيأأأأة املتالظأأأأرو "ال حتيأأأأ   أأأأ    (442 

ختصأأ.ص  .رسأة االاملتعلقأأة مبضأأ .انت دجرائيأة( مبأأ. ينشأ   أي الظأأرو  الق.نونيأة   دىلأينضأ.   حتيأأ  ، بأ فحسأب
 وعل  الشخص املدَّع  ارتك.به اةرمية

 45/110، قأأرار اة عيأأة الع.مأأة  قواعأأد طوميأأو( قواعأأد اامأأم املتحأأدة الأأدني. الث وذجيأأة للتأأداب  غأأ  االحتج.وينأأةانظأأر  (443 
قواعأأد اامأأم املتحأأدة ملع.ملأأة السأأجيث.ت والتأأداب  غأأ  االحتج.وينأأة و  ، املرفأأق 1990 مأأ.نون ااول/مينسأأ ل  14املأأؤر  

 و، املرفق2010 م.نون ااول/مينس ل  21املؤر   65/229اة عية الع.مة قرار ، لل جرم.ت  قواعد سنكوك(
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الشأأخص املأأدَّع  ارتك.بأأه ، وملثأأع اإلجراميأأة ولتجثّأأب خطأأر فأأرار الشأأخص املأأدَّع  ارتك.بأأه اةرميأأة
 وم  التالعب ساملة اةرمية

تأأأثص  مأأأ. يف الوقأأأ.ئعو وعأأأ.مة   .  أوليأأأ .  الدولأأأة فأأأورا  حتقيقأأأ جتأأأريعلأأأ  أن  2 فقأأأرةوتأأأثص ال (2 
القأأأأوانني اةث.ئيأأأأة الوطثيأأأأة علأأأأ  دمك.نيأأأأة دجأأأأراء حتقيأأأأق أويل مأأأأ   أأأأ ا القبيأأأأ  مأأأأ  أجأأأأ  حتدينأأأأد 

 فع  ميك  املق.ض.ة بشفنهو وجوم
ُنطأأر أن  ، بعأأد احتجأأ.و الشأأخص،علأأ  أنأأه ينتعأأني علأأ  الدولأأة أينضأأ.   3 وتأأثص الفقأأرة (3 

سالحتجأأأ.و وسلظأأأرو  الأأأيت  7 مأأأ  مشأأأروع املأأأ.مة 1 علأأأ  الفأأأور الأأأدول املشأأأ.ر دليهأأأ. يف الفقأأأرة
توصألت  مبأ. فأورا   تلك الأدول بلغتينتعني عل  الدولة، بعد دجراء حتقيقه. ااويل، أن  م .  تسوِّغهو

بأ لك ميّكأ   دذا م.نت تثأوي ة.رسأة اختص.صأه.و والقيأ.  م. وينتعني عليه. أن تبني دليه م  نت.ئج
دذا م.نأأت ترغأأب يف ة.رسأأأة االختصأأ.ص وقأأأد تطلأأب يف  أأأ    مأأأ. الأأدول ااخأأرى مأأأ  الثظأأر يف

تكون الدولة علأ  مراينأة اتمأة سلأدول ااخأرى  ال بع  احل.الت، قد ويف احل.لة تسليم املطلوبنيو
أق.مأأأأت بشأأأأك  اختيأأأأ.ري اختص.صأأأأ.   أخأأأأرى الأأأأيت أق.مأأأأت اختص.صأأأأ.  هبأأأأ ا الشأأأأفن  م أأأأ  مولأأأأة

    احل.الت قد تعت أد  ويف  (بشخص عدمي اةثسية ينقيم ع.مة يف دقليم تلك الدولة ينتعلق في .
فقأ   نتأ.ئجمبأ. توصألت دليأه مأ  الدولأة  تبلِّغجيب أن و دمك.نية الوف.ء هب ا االلت ا  عل  الظرو و 

يف بعأأأأ  الظأأأأرو  دىل حجأأأأب بعأأأأ   الدولأأأأة قأأأأد حتتأأأأ.ج ، و أأأأ ا ينعأأأأر أن"ءسأأأأب االقتضأأأأ.ح"
 الشهوم أو ، عل  سبي  امل .ل، مح.ينة  وايت الضح.اياغراض مثه.  مشفت عثه.املعلوم.ت اليت

 حبس  نيةوجيري حجب املعلوم.ت   ا و ومع ذلك، جيب أن ج.رٍ  مح.ينة حتقيق أو
وقأأد سأأّلم مأأ  مأأ  اة عيأأة الع.مأأة وجملأأس اامأأ  أبمهيأأة  أأ   التأأداب  ااوليأأة يف سأأي.ال  (4 

ىل مجيأأأع الأأأدول املعثيأأأة انأأأ.ذ التأأأداب  الالومأأأة د"اةأأأرائم ضأأأد اإلنسأأأ.نيةو ف.ة عيأأأة الع.مأأأة طلبأأأت 
إلجأأأراء التحقيأأأأق الأأأأدقيق يف ووو اةأأأرائم ضأأأأد اإلنسأأأأ.نية ووو والمتشأأأ.  مجيأأأأع ووو ااشأأأأخ.ص 

تك  قأد جأرت  مل سرتك.ب جرائم ضد اإلنس.نية والقب  عليهم وتسلي هم ومع.قبتهم دن امل نبني
ن رف  الدول التع.ون يف توقي  وتسليم وحم.م ة أ"وسمل  ، أمدت  و(444 "محم.م تهم ومع.قبته

ومع.قبة ااشخ.ص امل نبني يف ووو اةرائم ضد اإلنس.نية  أو أمأر ينتعأ.رض ومق.صأد مي أ.ال اامأم 
وقأأد أّمأأد جملأأس اامأأ  علأأ   و(445 "مب.مئأأه وقواعأأد القأأ.نون الأأدويل املعأأرت  هبأأ. ع ومأأ.  املتحأأدة و 

سؤولية الدول ع  أن متت   اللت ام.هت. ذات الصلة املتعلقة سلقضأ.ء علأ  حأ.الت اإلفأالت مأ  م"
غ  .  أو اةرائم ضد اإلنس.نية وووسلتحقيق الش.م  مع ااشخ.ص املسؤولني ع   وووالعق.ب و
أجأأأ  مثأأأع حأأأدوث  أأأ    نته.مأأأ.ت اخلطأأأ ة للقأأأ.نون اإلنسأأأ.ين الأأأدويل، ومق.ضأأأ.هتم، مأأأ مأأأ  اال

 و(446 "ةاالنته.م.ت، وجتّثب تكرار .، والسعي دىل السال  الدائم والعدل واحلقيقة واملص.حل
وذلك م    ،(447 تثص املع. دات اليت تتث.ول اةرائم عل      التداب  ااولية م. وع.مة   (5 

 الالدنس.نية أو العقوبة الق.سية أو ف.قية مث. ضة التع ينب وغ   م  ضروب املع.ملةم  ات 6 امل.مة
__________ 

املتعلأأأق مبسأأأفلة مع.قبأأأة جمرمأأأي  1969 مينسأأأ ل/ااول مأأأ.نون  15 املأأأؤر  (24- م2583قأأأرار اة عيأأأة الع.مأأأة  (444 
 و1 الفقرة ،احلرب وااشخ.ص ال ين  ارتكبوا جرائم ضد اإلنس.نية

املتعلأأأق مبسأأأفلة مع.قبأأأة جمرمأأأي  1971 مينسأأأ ل/ااول مأأأ.نون  18 املأأأؤر  (26- م2840قأأأرار اة عيأأأة الع.مأأأة  (445 
 و4 الفقرة ،احلرب وااشخ.ص ال ين  ارتكبوا جرائم ضد اإلنس.نية

 و10 الفقرة، 2009 نوف ل/ال .ين تشرين  11 املؤر  (2009 1894قرار جملس اام   (446 
 ICRC, Commentary on the First  و2، الفقأرة 49اتف.قيأة جثيأ  ااوىل، املأ.مة  سأبي  امل أ.ل، انظأر، علأ  (447 

Geneva Convention, 2016, para 2860 (on article 49)   اتف.قيأأة ق أأع االسأأتيالء غأأ  املشأأروع علأأ  و
 واالتف.قيأة  6 املأ.مة ،  واتف.قية ق ع ااع .ل غ  املشروعة املوجهة ضد سالمة الط ان املدين6 امل.مة ت،الط.ئرا
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واستعرضت حمك ة العدل الدوليأة، يف مجلأة أمأور، ااحكأ.  الأوارمة  و(448 1984 لع.  املهيثة أو
مراج التشأأرينع.ت املث.سأأبة يف القأأ.نون الأأداخلي ووو مأأ  شأأفنه أن ينتأأيح د"فشأأرحت أن  6 يف املأأ.مة

للدولأأة الأأيت ينوجأأد يف دقلي هأأ. شأأخص مشأأتبه فيأأه القيأأ.  فأأورا   جأأراء حتقيأأق أويل يف الوقأأ.ئع ووو، 
ني تلأك الدولأة، و أي تتصأر  عأ  معرفأة سحلقأ.ئق، مأ  دح.لأة القضأية و ي خطوة ضرورينة لت ك

وقأأأد خلصأأأت احملك أأأة دىل أن  أأأ ا  و(449 "ودىل سأأألط.هت. املختصأأأة بقصأأأد املالحقأأأة القضأأأ.ئية وو
نفأأي  أو التحقيأق ااّويل ينُأرام مثأه، مسأ.ئر أع أ.ل التحأّرِي الأيت جترينهأ. السألط.ت املختصأة، دثبأ.ت

ص املعأأرو ف.لسأألط.ت الأأيت جُتأأري التحقيأأق  أأي السأألط.ت الأأيت الشأأبه.ت الأأيت حتأأو  حأأول الشأأخ
كأ  مي"تتوىّل مه ة دعدام مل  القضية ال ي حيتوي عل  الوق.ئع وااملأة ذات الصألة  وأن ذلأك 

دف.مات الشهوم املتعلقة ساحداث موضوع القضية وسحت أ.ل تأوّرط املشأتبه  أو أن ينش   الواثئق
ختيأأ.ر وسأأ.ئ  دجأأراء التحقيأأق أمأأر ا"حظأأت احملك أأة مأأ لك أن وال و(450 "ةفيأأه يف املسأأفلة املعثيأأ

ب انأ.ذ التأداب  الالومأة فأور حتدينأد  وينأة املشأتبه فيأه جيأ"، ولك  " ينظ  يف أيندي الدول ااطرا
وفضأال  عأ  ذلأك، فأ ن الغأرض مأ   و(451 "ةيف دقليم الدولة م  أج  دجراء حتقيق يف     القضي

جيأأر تسأألي ه، وحتقيأأق  مل فأأع معأأوى علأأ  املشأأتبه فيأأه دذار "   أأ   التأأداب  ااوليأأة  أأو الت كأأني مأأ
 أأأد  االتف.قيأأأة والغأأأرض مثهأأأ.، و أأأو وايمة فع.ليأأأة مث. ضأأأة التعأأأ ينب عأأأ  طرينأأأق جتثّأأأب دفأأأالت 

سلتوقيأأأت املث.سأأأب إلجأأأراء حتقيأأأق أويل،  ينتعلأأأق في أأأ.و  و(452 "بمأأأرتكا  أأأ   اافعأأأ.ل مأأأ  العقأأأ.
 تشرع السثغ.ل عل  الفأور يف دجأراء حتقيأق مل" حيث 6انته.ك لل .مة وقوع خلصت احملك ة دىل 

 الأ ي مأ.ن ،الشخص  املدع  ارتك.به اةرمية لدينه. سبب لالشتب.  يف أن  أن أصبحأويل مبجرم 
 و(453 "بتع يناليف دقلي ه.، مسؤول ع  أع .ل 

  10 املادة  
 احملاسمة أو مبدأ التسليم

ارتك.بأأأأه اةرميأأأأة موجأأأأوما  يف دقلأأأأيم علأأأأ  الدولأأأأة الأأأأيت ينكأأأأون الشأأأأخص املأأأأدَّع   
 دح.لأأة ذلأأك الشأأخص دىل مولأأة أخأأرى أو تقأأم بتسأأليم مل القضأأ.ئية، دذا خ.ضأأع لوالينتهأأ.

أن تعأأرض القضأأية علأأ  سأألط.هت.  ،جث.ئيأأة موليأأة خمتصأأة يئأأة قضأأ.ئية  أو دىل حمك أأة أو
ينأتم املختصة بقصد احمل.م ةو وعل      السلط.ت أن تتخأ  قرار أ. بأثفس الطرينقأة الأيت 
 هب. ان.ذ القرار خبصوص أي جرمية أخرى خط ة الط.بع مبوجب ق.نون تلك الدولةو

__________ 

  6 املأأأ.مة عليأأأه، واملع.قبأأأة التعأأأ ينب ملثأأأع اامرينكيأأأة البلأأأدان واتف.قيأأأة  6 املأأأ.مة الر أأأ.ئ ، أخأأأ  ملث. ضأأأة الدوليأأأة
  9 املأ.مة اإلر أ.ب، متوين  لق ع الدولية واالتف.قية  7 امل.مة سلقث.ب ، اإلر .بية اهلج .ت لق ع الدولية واالتف.قية

 ااشأخ.ص مجيأع حل .ينأة الدوليأة واالتف.قيأة  7 املأ.مة ،ر أ.ب ومك.فحتأهثأع اإلمل ةاافرينقيأ الوحأدةاتف.قية مثظ ة و 
 وال .مثة امل.مة اإلر .ب،أمم جثوب شرال  سي. ملك.فحة  رابطة واتف.قية  10 امل.مة القسري، االختف.ء م 

 و6 اتف.قية مث. ضة التع ينب، امل.مة (448 
 449) Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite  وأعأال  23 احل.شأية انظأر) p. 450, 

para. 72و 
 و83 الفقرة، 453 املرجع نفسه، الصفحة (450 
 و86 الفقرة، 454 املرجع نفسه، الصفحة (451 
 و74 الفقرة، 451 املرجع نفسه، الصفحة (452 
 و88 الفقرة، 454 املرجع نفسه، الصفحة (453 
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 الشرح  
الدولأأة الأأيت ينكأأون الشأأخص املأأدَّع  ارتك.بأأه اةرميأأة موجأأوما  يف  10 ينُلأأ   مشأأروع املأأ.مة (1 

بقصأأد حم.م تأأهو والوسأأيلة البدينلأأة  القضأأية دىل سأألط.هت. املختصأأةدقلأأيم خ.ضأأع لوالينتهأأ. أبن تقأأدِّ  
دىل  أو دىل مولأة أخأرىحتيلأه  أو الوحيدة للوف.ء هبأ ا االلتأ ا   أي أن ُتسألِّم الدولأة ذلأك الشأخص

القدرة عل  ذلأكو ويُنشأ.ر و جث.ئية مولية خمتصة لدينه. االستعدام حمل.م ته  يئة قض.ئية  أو حمك ة
مبأدأ  ، و أو(aut dedere aut judicare احمل.م أة  أو عأ.مة  دىل  أ ا االلتأ ا  بوصأفه مبأدأ التسأليم
تعأدمة ااطأرا  وينأرم يف العدينأد مأ  املع. أدات امل( 454 ق.مأت ةثأة القأ.نون الأدويل مأؤخرا  بدراسأته

تعكأس مت.مأ.  معأ   أ ا  ال حني أن الرتمجة احلرفية هلأ ا املصأطلح قأد ويف و(455 اليت تتث.ول اةرائم
االلتأأأ ا ، اختأأأ.رت اللجثأأأة اإلبقأأأ.ء علأأأ  املصأأأطلح يف العثأأأوان سلثظأأأر دىل شأأأيوع اسأأأتخدامه عثأأأد 

 اإلش.رة دىل الت ا  م    ا الثوعو
 خلأأأة بسأأألم اإلنسأأأ.نية وأمثهأأأ.، الأأأ ي أعدتأأأه اللجثأأأة يفوعأأأّر  مشأأأروع مدونأأأة اةأأأرائم امل (2 

ع عأد  مأ"علأ  أنأه:  9 ونأص مأ لك يف املأ.مة 18 ، اةرائم ضأد اإلنسأ.نية يف املأ.مة1996 ع. 
اإلخأالل سختصأ.ص حمك أأة جث.ئيأة موليأة، جيأأب علأ  الدولأأة الطأر  الأيت ينوجأأد يف دقلي هأ. فأأرم 

 أن تقأأو  بتسأأليم  أأ ا الفأأرم 20 أو 19 أو 18 وأ 17 ينُأأدَّع  أنأأه ارتكأأب جرميأأة مبيثأأة يف املأأ.مة
 و(456 "همبح.م ت أو
 ،(457 مأأأ   أأأ ا القبيأأأ  " لتأأأ اا"ومعظأأأم املع. أأأدات املتعأأأدمة ااطأأأرا  الأأأيت حتتأأأوي علأأأ   (3 

ق أع االسأتيالء لورم يف اتف.قيأة ال أ.ي  مأ. ، بثأ.ء  علأ "ييغة ال .ص"يُنش.ر دليه أبنه  م. تستخد 
__________ 

 (، الفص  الس.مسوA/69/10  10 رقم امللحق والستون،الرمسية للج عية الع.مة، الدورة الت.سعة  الواثئقانظر  (454 
مراسأة استقصأأ.ئية لالتف.قيأأ.ت املتعأدمة ااطأأرا  الأأيت قأد تكأأون هلأأ. صألة سلع أأ  الأأ ي تضأطلع بأأه ةثأأة القأأ.نون  (455 

: مراسأأة مأأ  اام.نأأة الع.مأأة ("aut dedere aut judicare احمل.م أة  الأدويل بشأأفن موضأأوع "االلتأأ ا  سلتسأأليم أو
 A/CN.4/630و) 

 حقأوال ةثأة قأرارأينضأ.   انظر و9  اة ء ال .ين(، الفص  ال .ين، الفرع مال، امل.مة ، اجمللد ال .ين1996 حولية ووو (456 
 تقأأر "أبن علأأ  الأأدول مق.ضأأ.ة مأأرتكا اةأأرائم  2 الفقأأرة ،املتعلأأق سإلفأأالت مأأ  العقأأ.ب 2005/81 اإلنسأأ.ن

ع أال  سلت ام.هتأ. الدوليأة  ،تسلي هم، مب  يف ذلأك شأرم.ؤ م اإلنس.نية ووو أوالدولية م   ووو اةرائم املرتكبة ضد 
 م  أج  تقدميهم دىل العدالة، وحتث مجيع الدول عل  ان.ذ تداب  فع.لة لتثفي      االلت ام.ت"(و

 Organization of American States (OAS), Convention to Prevent and Punish the Acts of انظأر: (457 

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  وOrganization of African Unity Convention for the 

Elimination of Mercenarism in Africa (Libreville, 3 July 1977), Ibid., vol. 1490, No. 25573, p. 89, 

arts. 8 and 9, paras. 2-3  وEuropean Convention on the Suppression of Terrorism (Strasbourg, 27 
January 1977), ibid., vol. 1137, No. 17828, p. 93, art. 7  وInter-American Convention to Prevent 

and Punish Torture, art. 14  وSouth Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) 

Regional Convention on Suppression of Terrorism (Kathmandu, 4 November 1987), 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. 174, art. IV  وInter-

American Convention on Forced Disappearance of Persons, art. VI  وInter-American Convention 

on International Traffic in Minors (Mexico, 18 March 1994), OAS, Treaty Series, No. 79, art. 9  
 Inter-American Conventionو  Inter-American Convention against Corruption, art. XIII, para. 6و

against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Ammunition, Explosives, and 

http://undocs.org/ar/A/69/10
http://undocs.org/ar/A/69/10
http://undocs.org/ar/A/69/10
http://undocs.org/ar/A/CN.4/630
http://undocs.org/ar/A/CN.4/630
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دطأأ.ر  أأ   الصأأيغة، ينثشأأف  أأ ا االلتأأ ا  مأأىت   ويف و(458 1970 لعأأ.  الطأأ.ئراتغأأ  املشأأروع علأأ  
مأأ.ن اةأأأ.ين املأأدَّع  موجأأأوما  يف دقلأأيم الدولأأأة الطأأر ، بغأأأ  الثظأأر ع أأأ. دذا م.نأأت مولأأأة طأأأر  

 ورغأأأأأأم أنأأأأأأه يُنشأأأأأأ.ر عأأأأأأ.مة دىل  أأأأأأ   املسأأأأأأفلة ساللتأأأأأأ ا  سلتسأأأأأأليم و(459 أخأأأأأأرى تطلأأأأأأب تسأأأأأألي ه
عأأرض القضأأية علأأ  ت"واقأأع  ثأأ. علأأ  الدولأأة الطأأر  املعثيأأة  أأو أن ، فأأ ن االلتأأ ا  ال"ةحمل.م أأس" أو

سلط.ت االمع.ء اليت قد تقأرر الشرطة و ، أي دح.لة املسفلة دىل "ةسلط.هت. املختصة بقصد احمل.م 
، دذا قأأأأررت وعلأأأأ  سأأأأبي  امل أأأأ.لو وفقأأأأ.  لإلجأأأأراءات والسي.سأأأأ.ت املث.سأأأأبة ال أو مق.ضأأأأ.ة املأأأأتهم

أن االمعأأأ.ءات سأأأبق التحقيأأأق فيهأأأ. يف  أو ،أملأأأة م.فيأأأة لإلمانأأأةالسأأألط.ت املختصأأأة عأأأد  وجأأأوم 
 ينلأأ   عثدئأأٍ  توجيأأه الئحأأة اهتأأ.  دىل املأأتهم فأأال ،تقأأو  علأأ  أي أسأأ.س ال مكأأ.ن  خأأر وثبأأت أهنأأ.

وتش  ااع .ل التحض ينة التف.قية ق ع االستيالء غأ  املشأروع علأ   و(460 ينع.قظب وال حي.مظم وال
اللتأ ا   لقأ.ء القأب  علأ  الشأخص املأدع  ا"الصأيغة قأد أنشأفت دىل أن  1970 لع.  الط.ئرات

ارتك.بأأأأأأأه اةرميأأأأأأأة، ودمك.نيأأأأأأأة التسأأأأأأأليم، وااللتأأأأأأأ ا  سإلح.لأأأأأأأة دىل السأأأأأأألطة املختصأأأأأأأة، ودمك.نيأأأأأأأة 
 و(461 "ةاحمل.م 

(، بلجيكأأأأ. ضأأأأد السأأأأثغ.ل  التسأأأأليم أو املسأأأأ.ئ  املتصأأأألة ساللتأأأأ ا  سحمل.م أأأأةويف قضأأأأية  (4 
م  اتف.قية مث. ضة التع ينب وغأ    7 لية صيغة ال .ي يف سي.ال امل.مةلت حمك ة العدل الدو حلّ 

 ينلي: م .  1984 لع.  املهيثة أو الالدنس.نية أو العقوبة الق.سية أو م  ضروب املع.ملة

__________ 

Other Related Materials (Washington, D.C., 14 November 1997), art. XIX, para. 6  الأدول وج.معأة 
 Internationalالأأأأوارمة يف  ،(1998 أبرين /نيسأأأأ.ن 22  القأأأأ. رة، اإلر أأأأ.ب لق أأأأع العربيأأأأة االتف.قيأأأأة العربيأأأأة،

Instruments related to the Prevention and Suppression of International Terrorism, United Nations 

publication, Sales No. E.08.V.2 (New York, 2008), p. 178, art. 5و  Council of Europe, Criminal 

Law Convention on Corruption, art. 27, para. 5   اإلسأالمي ملك.فحأة اإلر أ.ب  التعأ.ونمع. أدة مثظ أة و
 Council of Europe, Convention on Cybercrimeو  6 املأ.مة(، 1999 متوو/ينوليأه 1 .موغو،الأدويل  واغأ

(Budapest, 23 November 2001), European Treaty Series, No. 185, art. 24, para. 6   اتف.قيأة االحتأ.م و
 African Union Convention on Preventing and) 6 الفقأرة، 15 املأ.مة ،اافرينقأي ملثأع ومك.فحأة الفسأ.م

Combating (Corruption, art. 15, para. 6  وCouncil of Europe, Convention on the Prevention of 
Terrorism (Warsaw, 16 May 2005), Council of Europe Treaty Series, No. 196, art. 18, para. 1  

 Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings (Warsaw, 16 Mayو

2005), Council of Europe Treaty Series, No. 197, art. 31, para. 3  وAssociation of Southeast Asian 

Nations Convention on Counter Terrorism, art. XIII, para. 1و 
 و7 ، امل.مة1970 ط.ئرات لع. اتف.قية ق ع االستيالء غ  املشروع عل  ال (458 
لبحأث والتحقيأق واملالحقأة القضأ.ئية س املتعلقأة لت امأ.تسال توضأع ق.ئ أة، 1949 مبوجب اتف.قي.ت جثي  لع.  (459 

 ICRC, Commentary أ   االلت امأ.ت موجأومة بشأك  مسأتق  عأ  أي طلأب تسأليمو و قبأ  دمك.نيأة التسأليمو 

on the First Geneva Convention, 2016, para 2859 (on article 49)و 
مراسأأأأة استقصأأأأ.ئية لالتف.قيأأأأ.ت املتعأأأأدمة ااطأأأأرا  الأأأأيت قأأأأد تكأأأأون هلأأأأ. صأأأألة سلع أأأأ  الأأأأ ي تضأأأأطلع بأأأأه ةثأأأأة  (460 

، مراسأة مأ  اام.نأة ‘(aut dedere aut judicare  احمل.م أة أو سلتسأليم االلتأ ا ‘الأدويل بشأفن موضأوع  القأ.نون
 و75و 74 الصفحت.ن ،(A/CN.4/630 الع.مة 

 461) 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
http://undocs.org/ar/A/CN.4/630
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مأ   7 مأ  املأ.مة 1 م . ينتضح م  ااع .ل التحض ينة لالتف.قيأة، تسأتثد الفقأرة -90
االتف.قيأأأة دىل حكأأأم ة.ثأأأ  تتضأأأ ثه اتف.قيأأأة ق أأأع االسأأأتيالء غأأأ  املشأأأروع علأأأ  الطأأأ.ئرات، 

و وااللتأأأأ ا  بتقأأأأدمي القضأأأأية دىل 1970 مأأأأ.نون ااول/مينسأأأأ ل  16 املوقَّعأأأأة يف ال أأأأ.ي يف
( قأد صأيغ بطرينقأة تأرتك "ةاللتأ ا  سحمل.م أا"ة  في أ. ينلأي السلط.ت املختصأة بقصأد احمل.م أ

لتلأأأك السأأألط.ت قأأأرار حترينأأأك الأأأدعوى مأأأ  عدمأأأه، وسلتأأأ.يل ف هنأأأ. حتأأأرت  اسأأأتقالل الأأأثظم 
القضأأأ.ئية للأأأدول ااطأأأرا و وعأأأالوة  علأأأ  ذلأأأك، تؤمأأأد  أأأ.اتن االتف.قيتأأأ.ن علأأأ  أن تتخأأأ  

ع.مينأأأة ذات طبيعأأأة خطأأأ ة  السأأألط.ت قرار أأأ. بأأأثفس ااسأأألوب املتبأأأع يف ح.لأأأة أينأأأة جرميأأأة
 7 م  اتف.قيأة مث. ضأة التعأ ينب واملأ.مة 7 م  امل.مة 2 مبوجب ق.نون الدولة املعثية  الفقرة

لق ع االستيالء غ  املشروع علأ  الطأ.ئرات(و وينرتتأب علأ  ذلأك  1970 ع.  م  اتف.قية
ء ااملأة ال، يف ضو  أو أن السلط.ت املختصة املعثية تظ  مسؤولة ع  قرار حترينك الدعوى

 واملعروضة عليه. وقواعد اإلجراءات اةث.ئية ذات الصلة
يف سأأأي.ال  7 مأأأ  املأأأ.مة 1 ينُثفَّأأأ  االلتأأأ ا  املثصأأأوص عليأأأه يف الفقأأأرة مأأأ. وعأأأ.مة -91

اتف.قيأأة مث. ضأأة التعأأ ينب بعأأد أن تفأأي الدولأأة ساللت امأأ.ت ااخأأرى املثصأأوص عليهأأ. يف 
ع.ت مالئ أة لت كيثهأ. مأ  جتأرمي التعأ ينب املوام الس.بقة، اليت تقتضي مثه. اعت أ.م تشأرين

ودعطأ.ء حم.م هأ. والينأأة قضأ.ئية ع.مليأأة يف  أ   املسأأفلة ودجأراء حتقيأأق يف الوقأ.ئعو وميكأأ  
اعتبأأ.ر  أأ   االلت امأأ.ت، جمت عأأة، عث.صأأر آلليأأة تع.قدينأأة واحأأدة هتأأد  دىل مثأأع دفأأالت 

 تت ووواملشتبه فيهم م  العواقب املرتتبة عل  مسؤوليتهم اةث.ئية، دن ثب
 ووو
تقتضي م  الدولة املعثية عرض القضية  7 م  امل.مة 1 وترى احملك ة أن الفقرة -94

علأأ  سأألط.هت. املختصأأة بقصأأد احمل.م أأة، بغأأ  الثظأأر عأأ  وجأأوم طلأأب سأأ.بق بتسأأليم 
علأأ  الدولأأة دجأأراء حتقيأأق أويل  6 مأأ  املأأ.مة 2 الفقأأرة تفأأرضاملشأأتبه فيأأهو وهلأأ ا السأأبب 
فيأأأأه يف دقلي هأأأأ.و وااللتأأأأ ا  بعأأأأرض القضأأأأية علأأأأ  السأأأألط.ت  مثأأأأ  حلظأأأأة وجأأأأوم املشأأأأتبه
ينؤمي دىل مب.شأرة اإلجأراءات،  ال أو ، قد ينؤمي7 م  امل.مة 1 املختصة، مبوجب الفقرة

 سلتهم املوجهة دىل املشتبه فيهو ينتعلق في .يف ضوء ااملة املعروضة عليه.، 
ه. قد تلقأت طلبأ.  لتسألي ه أم. دذا م.نت الدولة اليت ينوجد املشتبه فيه يف أراضي -95

يف أي ح.لأأأأة مأأأأ  احلأأأأ.الت املبيثأأأأة يف أحكأأأأ.  االتف.قيأأأأة، فأأأأ ن  مك.هنأأأأ. أن تتحأأأأرر مأأأأ  
تعأأأأر دمك.نيأأأأة  ال الت امهأأأأ. مبح.م تأأأأه سملوافقأأأأة علأأأأ  ذلأأأأك الطلأأأأبو وبثأأأأ.ء  علأأأأ  ذلأأأأك،

ني االختيأأ.ر بأأني التسأأليم والتقأأدمي دىل احمل.م أأة مبوجأأب االتف.قيأأة أنأأه ينتعأأني دعطأأ.ء البأأدينل
احمل.م أأأة فهأأأي التأأأأ اٌ  مويل  أمأأأ. الأأأوون نفسأأأهو ف.لتسأأأليم خيأأأ.ر تتيحأأأه االتف.قيأأأة للدولأأأة،

 مبوجب االتف.قية، ينشك  انته.مُه فعال  غ  مشروع ترتتب عليه مسؤولية الدولةو
 ووو

تتضأأأأ   أي دشأأأأ.رة دىل  ال مأأأأ  االتف.قيأأأأة 7 مأأأأ  املأأأأ.مة 1 ويف حأأأني أن الفقأأأأرة -114
للوف.ء ساللت ا  الأ ي تأثص عليأه، توجأد سلضأرورة دشأ.رة ضأ ثية يف الأثص اإلط.ر ال مر 

دىل وجأأوب التثفيأأ  يف غضأأون فأأرتة ومثيأأة معقولأأة، بطرينقأأة متوافقأأة مأأع موضأأوع االتف.قيأأة 
 وغرضه.و
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وتأأأأأرى احملك أأأأأة أن اهلأأأأأد  مأأأأأ  دلأأأأأ ا  الدولأأأأأة سحمل.م أأأأأة، املثصأأأأأوص عليأأأأأه يف  -115
ايمة و " أأو حتقيأأق موضأأوع االتف.قيأأة وغرضأأه.، أي  مأأ  االتف.قيأأة، 7 مأأ  املأأ.مة 1 الفقأأرة

 مينب.جة االتف.قية(و و  ا  و السبب يف أنه ينثبغي مب.شرة  "بفع.لية الثض.ل ضد التع ين
 اإلجراءات مون أتخ و

 ووو
والغأأرض مأأ   أأ   ااحكأأ.  التع. دينأأة  أأو مثأأع ااشأأخ.ص الأأ ين  ينُأأدَّع  أهنأأم  -120

عق.ب، ع  طرينأق ضأ .ن عأد  حصأوهلم علأ  ارتكبوا أع .ل تع ينب م  اإلفالت م  ال
مالذ يف أي مولة طر و والدولة اليت ينوجد املشتبه فيأه يف دقلي هأ. أم.مهأ. سلفعأ  خيأ.ر 

بأأ لك، ولكأأ  بشأأرط أن تكأأون لتلأأك الدولأأة والينأأة  تسأألي ه دىل البلأأد الأأ ي قأأد  طلبأأ.  
 و(462  تهم  االتف.قية، تس ح هل. مبق.ض.ته وحم.م 5 قض.ئية معيثة، ع ال  سمل.مة

ميكأأأأ  أن تأأأألر عأأأأد  االمت أأأأ.ل هلأأأأ    ال ووجأأأأدت احملك أأأأة أينضأأأأ.  أن العوامأأأأ  املختلفأأأأة (5 
  (464 دح.لة املسفلة دىل مثظ ة دقلي ية أو  (463 يف ذلك: الصعوست امل.لية للدولة مب. االلت ام.ت،

 و(465 الصعوست يف التثفي  يف دط.ر الق.نون الداخلي للدولة أو
أبن التأأ ا  الدولأأة ميكأأ  الوفأأ.ء بأأه بتسأأليم  10 اة لأأة ااوىل مأأ  مشأأروع املأأ.مةوتعأأرت   (6 

و وم ل أأأ. ذُمأأأر في أأأ. خيأأأص مشأأأروع دىل مولأأأة أخأأأرىدح.لتأأأه  أو الشأأأخص املأأأدَّع  ارتك.بأأأه اةرميأأأة
قأد أق.مأت االختصأ.ص أم أر مأ  الأدول ااخأرى  أو ةواحأدمولأة كون تم  احملت   أن ، 7 امل.مة

تسأليم  دىل     احل.لة قأد تسأع  ويف ،  ا االختص.صيف ة.رسة  تكون راغبةوأن اةرمية، بشفن 
، تقتضأأي و ودذا مأأ.ن اامأأر مأأ لكالأأيت ينُوجأأد فيهأأ.الشأأخص املأأدع  ارتك.بأأه اةرميأأة مأأ  الدولأأة 

 ن تأويلأ" الشأخص املأدع  ارتك.بأه اةرميأة م  مولة ينُوجأد فيهأ. 13م  مشروع امل.مة  12الفقرة 
االعتبأأأ.ر الواجأأأب لطلأأأب الدولأأأة الأأأيت وقعأأأت يف اإلقلأأأيم اخل.ضأأأع لوالينتهأأأ. القضأأأ.ئية اةرميأأأة ووو 

 و(466 ".املدَّع  ارتك.هب
أبن مأ  امل كأ  الوفأ.ء سلتأ ا  الدولأة  10وتعرت  أينض.  اة لة ااوىل مأ  مشأروع املأ.مة  (7 

جث.ئيأأة   يئأأة قضأأ.ئية وأ دىل حمك أأةدح.لأأة الشأأخص املأأدَّع  ارتك.بأأه اةرميأأة  أو مأأ  خأأالل تسأأليم
سالقأأرتان مأأع دنشأأ.ء احملك أأة اةث.ئيأأة  خأأرموليأأة خمتصأأة ملق.ضأأ.ة اةأأ.ينو وقأأد نشأأف  أأ ا اخليأأ.ر اآل

غرضأني  يف  "ةتصأخم"مصأطلح  فيأدينو  و(467 جث.ئيأة موليأة أخأرىو يئأ.ت قضأ.ئية الدولية وحم.مم 
اختصأأ.ص  ذاتكأأون تاةث.ئيأأة الدوليأأة جيأأب أن  اهليئأأة القضأأ.ئية أو فكأأرة أن احملك أأةينغطأأي  وهأأف

اهليئأأة القضأأ.ئية  أو حملك أأةسالدولأأة املعثيأأة عالقأأة ق.نونيأأة لأأدى اةرميأأة واةأأ.ين، وفكأأرة أن بشأأفن 
__________ 

 462) Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite  أعأال (،  23 احل.شأية انظأرpp. 454-

461, paras. 90-91, 94-95, 114-115 and 120و 
 و112 الفقرة، 460 املرجع نفسه، الصفحة (463 
 نفسهو رجعامل (464 
 و113 الفقرةاملرجع نفسه،  (465 
 و(32 و (31  اتنأمان ، الفقر  13مشروع امل.مة  شرحانظر  (466 
الرمسيأة للج عيأة الع.مأة،  الواثئأق( 2014انظأر تقرينأر ةثأة القأ.نون الأدويل عأ  أع أ.ل مورهتأ. الس.مسأة والسأتني   (467 

مبأأدأ (، الفصأأ  السأأ.مس، الفأأرع جأأيم  التقرينأأر الثهأأ.ئي عأأ  A/69/10  10 رقأأم امللحأأق والسأأتون،الأأدورة الت.سأأعة 
 و(35( و 34  اتنالفقر ، 182 (، الصفحةاحمل.م ة التسليم أو

http://undocs.org/ar/A/69/10
http://undocs.org/ar/A/69/10
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و وسلتأأأ.يل، ف نأأأه ينشأأأ   الفكأأأرة املعأأأل عثهأأأ. يف بعأأأ  دح.لأأأة مأأأ   أأأ ا القبيأأأ  أو تسأأأ ح بتسأأأليم
  يئأأة قضأأ.ئية أو ئأأة القضأأ.ئية جيأأب أن تكأأون حمك أأةاهلي أو أن احملك أأة والأأيت مف.م أأ. املع. أأدات

 و(468 اعرتفت الدولة املرِسلة سختص.صه.
( ينأأأأرتب  يف م أأأ  مأأأ  ااحيأأأ.ن  رسأأأأ.ل extradition  "ملتسأأأليا"حأأأني أن مصأأأطلح  ويف (8 

مبع  يف أغلب ااحي.ن ( surrender  "ةح.لد"شخص دىل دحدى الدول بيث . يُنستخد  مصطلح 
قأأد  10 جث.ئيأأة موليأأة خمتصأأة، فأأ ن مشأأروع املأأ.مة  يئأأة قضأأ.ئية أو دىل حمك أأةدرسأأ.ل الشأأخص 
ينقيّأأد اسأأتخدا  املصأطلحني هبأأ ا الشأأك و واملصأأطلح.ت املسأأتخدمة يف الأأثظم  ال صأيغ علأأ   أأو
وهلأأ ا السأأبب رأت اللجثأأة أن مأأ   ،(469 العالقأأ.ت الدوليأأة ميكأأ  أن تتبأأ.ين  ويف اةث.ئيأأة الوطثيأأة

 واملفضَّ  وضع صيغة أعم
علأأ  أنأأه عثأأدم. تعأأرض الدولأأة املسأأفلة علأأ   10 وتأأثص اة لأأة ال .نيأأة مأأ  مشأأروع املأأ.مة (9 

الطرينقأة الأيت ينأتم هبأ. انأ.ذ القأرار  ل      السلط.ت أن تتخ  قرار . بثفسع"سلطة االمع.ء، ينكون 
و ومعظأأم املع. أأدات احملتوينأأة "ةخبصأأوص أي جرميأأة أخأأرى خطأأ ة الطأأ.بع مبوجأأب قأأ.نون تلأأك الدولأأ

علأأ  صأأيغة ال أأ.ي تتضأأ    أأ ا احلكأأم الشأأرطي الأأ ي ينأأرام مثأأه ضأأ .ن تطبيأأق اإلجأأراءات املعتأأ.مة 
قأأد الأأيت  حتأأتفل  أأ   السأألط.ت سلسأألطة التقدينرينأأة هليئأأة االمعأأ.ءو  عأأ.ين  املتعلقأأة سةأأرائم اخلطأأ ةواملو 
 واقعأأيدذا مأأ.ن  ثأأ.ك أسأأ.س  مأأ. حتدينأأد  أأ. خيأأصسأأي . في وال مبوجأأب القأأ.نون الأأوطر، لأأدينه. كأأونت
 تسرتشأد  أأ   السأألطة التقدينرينأأةسأي.ال نظأأ.  رومأأ. ااس.سأأي،  ويف قأ.نوين معقأأول ملت.بعأأة القضأأيةو أو
أ. معقأوال  لالعتقأ.م أبن جرميأة ووو قأد تأ"دذا م.نت املعلومأ.ت املت.حأة  مب. جيأري  أو ارتكبأتوفر أس.س 

خطأأأورة  هأأأ. مأأأدىفي مبأأأ. مراعأأأ.ة مجيأأأع الظأأأرو ،عأأأد ب" ،دذا م.نأأأت حم.م أأأة الشأأأخص " ومأأأ..ارتك.هبأأأ
مور  يف اةرميأأة  أو اةرميأأةاملثسأأوب دليأأه اعأأتالل الشأأخص  أو سأأ ، و ر علأأيهماةرميأأة، ومصأأ.ن اجملأأ

، فأ ن الدولأأة  أ   السألطة التقدينرينأةوعلأ  الأرغم مأ  وجأوم  و(470 "ةووو نأد  مصأ.ن العدالأ املأدع.ة
املأدَّع  جملأرم مح.ينأة الشأخص  "ةائفو " اتاليت تقو   جراء أو اليت متتثع ع  مت.بعة املالحقة القض.ئية

 و10ساللت ا  املثصوص عليه يف مشروع امل.مة  يتف ال اةرمية م  املس.ءلة ارتك.به
انعك.س.ت عل  جهوم . ىل السلط.ت املختصة دقضية   ح.لةدولة اللت ا  ال ينكونقد و  (10 

 املالحقأأة أثأأر ميثأأع مسأأتقبال   دىل تأأؤميالق.نونيأأة الأأيت  التأأداب ظ  ينعأأر الأأ يعفأأو، التثفيأأ   الراميأأة دىل
ع  أنأأه بسأألوك دجرامأأي حمأأدم ينُأأدّ  ينتعلأأق في أأ.( شأأخ.ص أو فئأأ.ت اا ااشأأخ.صاةث.ئيأأة لأأبع  

سأأأؤولية م دبطأأأ.ل دىل رجعأأأي، أبثأأأر تأأأؤمي،الق.نونيأأأة الأأأيت  التأأأداب ظ  أو ارتكأأأب قبأأأ  اعت أأأ.م العفأأأو،
ةأأرائم أن ينثشأأف مبقتضأأ   مولأأة م.نأأت مسأرح.   مأ  امل ثأأوحعفأأو لوميكأ  ل و(471 ق.نونيأة سأأبق دثب.هتأأ.

__________ 

 و1، الفقرة 11انظر االتف.قية الدولية حل .ينة مجيع ااشخ.ص م  االختف.ء القسري، امل.مة  (468 
 European Union, Council Framework Decision of 13 June 2002 on theانظأر، علأ  سأبي  امل أ.ل:  (469 

European arrest warrant and the surrender procedures between Member States, Official Journal of 

the European Communities, L 190, 18 July 2002, p. 1 لقرار اإلط.ري لل جلس عل  ا م  1وتثص امل.مة و
 أأي قأأرار قضأأ.ئي تصأأدر  مولأأة عضأأو هبأأد  توقيأأ  شأأخص مطلأأوب  ااوروبيأأة القأأب  دلقأأ.ء مأأ مرة"ينلأأي:  مأأ.
" احتجأأأ.و أمأأأر أو سلسأأأج  حكأأأم تثفيأأأ  أو جث.ئيأأأة مق.ضأأأ.ة دجأأأراء اغأأأراضمأأأ  مولأأأة عضأأأو أخأأأرى،  دح.لتأأأهو

 (ومض.  التوميد 
 و2و1 اتن، الفقر 53نظ.  روم. ااس.سي، امل.مة  (470 
 بعأأأأأد الصأأأأأراع: تأأأأأداب  أموات سأأأأأي.مة القأأأأأ.نون لأأأأأدول مأأأأأ.مفوضأأأأأية اامأأأأأم املتحأأأأأدة السأأأأأ.مية حلقأأأأأوال اإلنسأأأأأ.ن،  (471 

 و5، الصفحة HR/PUB/09/1(، 2009  العفو
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 اتّفأ.ال سأال  أهنأ  ن اعأ.   عأ  ينثأتجغأ  ذلأك مأ  القأوانني، وقأد  أو التشرينعي أو ق.نوهن. الدستوري
قبيأأ  نأأ ع سأأالح  مأأ  ،بأأبع  الشأأروط مقيّأأدا   أو بطبيعتأأه و وقأأد ينكأأون  أأ ا العفأأو ع.مأأ.  مسأأّلح.  

إلمالء بشأأأه.مة علثيأأأة بشأأأفن اةأأأرائم س م عأأأو  جأأأ.ن قبأأأول أو ،لدولأأأة مج.عأأأة مسأأألحة غأأأ  اتبعأأأة
 ُاسر مو أو ع  اعت ار للضح.اي هدعراب أو املرتظكبة،

اةث.ئيأأأأة الدوليأأأأة،  اهليئأأأأ.ت القضأأأأ.ئية أو أمأأأأ.  احملأأأأ.مم القضأأأأ.ئية سملالحقأأأأة ينتعلأأأأق في أأأأ.و  (11 
ثظأأأ.  رومأأأ. ااس.سأأأي ب املتعلقأأأة املف.وضأأأ.ت خأأأاللنوقشأأأت دمك.نيأأأة دمراج حكأأأم بشأأأفن العفأأأو 

ينُأأأدرج حكأأأم يف  أأأ ا  ومل وينُعت أأأد مل كأأأماحل  أأأ ا لكأأأ ، 1998 لعأأأ.  لل حك أأأة اةث.ئيأأأة الدوليأأأة
 الثظأأأ.  يف وال يف الثظأأأ.  ااس.سأأأي لل حك أأأة اةث.ئيأأأة الدوليأأأة ليوغوسأأأالفي. السأأأ.بقة ال الصأأأدم

عت أد عفو ال ي ينُ الااس.سي لل حك ة اةث.ئية الدولية لروانداو بيد أن احملك ة ااوىل قضت أبن 
  معأأأأأرت  بأأأأأه ق.نونيأأأأأ.  علأأأأأ  الصأأأأأعيد غأأأأأ"جرميأأأأأة تعأأأأأ ينب  أأأأأو عفأأأأأو  بشأأأأأفنيف القأأأأأ.نون الأأأأأوطر 

علأأ  أن العفأأو املعت أأد يف ( 473 لل حك أأة اخل.صأأة لسأأ اليون الصأأك املثشأأق ونأأصّ  و(472 "الأأدويل
دوائر االسأت ث.ئية للأ الصك املثشأق ونصّ  واحملك ةاختص.ص      أم. الق.نون الوطر ليس ع.ئق.  
 تطلأب احلكومأة عفأوا  عأ  ااشأخ.ص الأ ين  جأرى التحقيأق معهأم أال يف احمل.مم الك بومينأة علأ 

نطأأ.ال أي عفأأو  أن تقأأّرِر رتك للأأدوائر االسأأت ث.ئيةينأأبيث أأ.  أُمينثأأوا بسأأبب جأأرائم ضأأد اإلنسأأ.نية، أو
دوائر االسأت ث.ئية يف احملأ.مم لأاحملك أة اخل.صأة لسأ اليون وادىل ذلك، اعرتفأت  ودض.فة   و(474 بقس.

( 476 "انشأئ.  وافأق  راء ت" أو (475 "ر.عدة مولية  خ ة يف التبلأو ق" عل  التوايل أبن  ث.كالك بومينة 

دىل  العأ. ، اسأتث.ما   أو العفأو الشأ.م سأي .  ال ،اةسأي ةسةأرائم الدوليأة  ينتعلق في .حيظران العفو 
 الواجأأأأب الأأأأ ي ينقتضأأأأي التحقيأأأأق يف  أأأأ   اةأأأأرائم وعرضأأأأه. علأأأأ  القضأأأأ.ء ومع.قبأأأأة مرتكبيهأأأأ.و

العأأأ.   ثح العفأأأومأأأ"حملك أأأة اةث.ئيأأأة الدوليأأأة أن يف اوجأأأدت مائأأأرة متهيدينأأأة وسإلضأأأ.فة دىل ذلأأأك، 
ينتعأ.رض  أو أمأر اإلنسأ.نية أفع.ل خط ة م   القتأ  الأ ي ينشأك  جأرائم ضأد اخل.ص ع   والعفو

 و(477 "مع حقوال اإلنس.ن املعرت  هب. مولي.  

__________ 

 و155أعال (، الفقرة  302 احل.شية  Prosecutor v. Furundžija, Judgment, 10 December 1998 :انظر (472 
 "العفأأأو الأأأ ي مُيأأأثح لشأأأخص مشأأأ ول سختصأأأ.ص  10الثظأأأ.  ااس.سأأأي لل حك أأأة اخل.صأأأة لسأأأ اليون، املأأأ.مة  (473 

 ينشأك  ع.ئقأ.   م    ا الثظ.  ااس.سأي ال 4دىل  2ينتعلق سةرائم املش.ر دليه. يف املوام م   في .احملك ة اخل.صة 
 أم.  املالحقة القض.ئية"(و

العأأأ.   "ال جيأأأوو حلكومأأأة م بأأأوماي امللكيأأأة أن تطلأأأب العفأأأو  40م بأأأوماي، املأأأ.مة يف  قأأأ.نون الأأأدوائر االسأأأت ث.ئية  (474 
 5و 4و 3دمانتأأه بسأأبب جأأرائم مشأأ.ر دليهأأ. يف املأأوام  التحقيأأق معأأه أوأي شأأخص ميكأأ  اخلأأ.ص عأأ  العفأأو  أو
عفأو خأ.ص قأد ينكأون  م   أ ا القأ.نونو والأدوائر االسأت ث.ئية  أي الأيت تقأّرر نطأ.ال أّي عفأو عأ.  أو 8و 7و 6و

 ُمثح قب  س    ا الق.نون"(و
 Prosecutor v. Morris Kallon and Brima Bazzy Kamara, Case No. SCSL-2004-15-AR72(E) :انظأر (475 

and SCSL-2004-16-AR72(E), Decision on Challenge to Jurisdiction: Lomé Accord Amnesty, 13 

March 2004, paras. 66-74 and 82-84و 
 Decision on Ieng Sary's Rule 89 Preliminary Objections (Ne Bis In Idem and Amnesty and :انظأر (476 

Pardon), Case No. 002/19-09-2007/ECCC/TC, Judgment of 3 November 2011, Trial Chamber, 

Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, paras. 40-53و 
 477) Prosecutor v. Saif al-Islam Gaddafi, Case No ICC-01/11-01/11, Decision on the 'Admissibility 

Challenge by Dr. Saif Al-Islam Gadafi pursuant to Articles 17(1)(c), 19 and 20(3) of the Rome 

Statute', 5 April 2019, Pre-Trial Chamber I, International Criminal Court, para. 77و 



A/74/10 

129 GE.19-13883 

مسأأفلة العفأأو بصأأرينح  ُتسأأتبعد مل سملالحقأأة القضأأ.ئية أمأأ.  احملأأ.مم الوطثيأأة، ينتعلأأق في أأ.و  (12 
يف ذلأك  مبأ. اةأرائم يف القأ.نون الأوطر، تث.ولأتالأيت  العب.رة يف املع. دات املتف.وض بشفهن. مؤخرا  

ثأ ت دمك.نيأة دمراج حكأم بشأفن العفأو و فعلأ  سأبي  امل أ.ل، أُ اةسأي ةاةأرائم  تث.ولتمع. دات 
، 2006 لعأ.  االتف.قية الدولية حل .ينة مجيأع ااشأخ.ص مأ  االختفأ.ء القسأري مف.وض.ت خالل
 .مم واهليئ.ت اإلقلي ية حلقوال اإلنس.ن،غ  أن احمل و(478 يندرج فيه. حكم م    ا القبي  مل لك 
يف ذلأأأك احملك أأأة اامرينكيأأأة حلقأأأوال اإلنسأأأ.ن، واحملك أأأة ااوروبيأأأة حلقأأأوال اإلنسأأأ.ن، واللجثأأأة  مبأأأ.

ميثأع املسأ.ءلة  ال أنأه أو اافرينقية حلقوال اإلنس.ن والشعوب، قد خلصأت دىل أن العفأو غأ  جأ.ئ 
ذ بأأأأت  يئأأأأ.ت اخلأأأألاء املثشأأأأفة مبوجأأأأب و  و(479 مبوجأأأأب املع. أأأأدات اإلقلي يأأأأة حلقأأأأوال اإلنسأأأأ.ن

مع. أدات يف تفسأ  . دىل أن املع. أدات الأيت تأدخ  يف اختصأ.ص مأ  مثهأ. متثأع الدولأة الطأر  
اامأني موقأ   ينت  أ علأ  ذلأك،  وعأالوة   و(480 عأد  دلغ.ئهأ. أو تطبيقهأ. أو قأوانني عفأو م  س ّ 
جرميأأة  بشأفن مُيأثح الأأ ي العفأو، عأ  التغ.ضأأي أو ،عأأد  االعأرتا  سلعفأو يفلرمأم املتحأدة  العأ. 

انته.مأأأ.ت جسأأأي ة حلقأأأوال اإلنسأأأ.ن  أو جأأأرائم ضأأأد اإلنسأأأ.نية أو جأأأرائم حأأأرب أو دسمة مج.عيأأأة
ومث  بدء نف.ذ نظ.  روم. ااس.سأي،  و(481 ينتص  ستف.ق.ت السال  اليت تقر . اامم املتحدة في .

__________ 

ع.مأأ  بأأني الأأدورات املفتأأوح العضأأوينة املعأأر بوضأأع مشأأروع صأأك معيأأ.ري ملأأ   قأأ.نوان  حل .ينأأة مجيأأع تقرينأأر الفرينأأق ال (478 
 و80-73(، الفقرات E/CN.4/2004/59ااشخ.ص م  االختف.ء القسري  

 Barrios Altos v. Peru, Judgment of 14 March 2001, Inter-American Court of :انظر، عل  سبي  امل .ل (479 

Human Rights, Series C, No. 75, paras. 41-44و  Almonacid Arellano et al. v. Chile, Judgment, 26 

September 2006  أعأال (،  24 انظأر احل.شأيةpara. 114و  Zimbabwe Human Rights NGO Forum v. 

Zimbabwe, communication No. 245/02, Decision of 15 May 2006, African Commission on Human 

and Peoples' Rights, paras. 211-212  .واعرتفأت  أم أر حتفظأ.   و وتوخت احملك ة ااوروبية حلقوال اإلنس.ن هنج
غأ   مت اينأد يف القأ.نوين الأدويل" دىل اعتبأ.ر العفأو عأ  االنته.مأ.ت اةسأي ة حلقأوال اإلنسأ.ن ااس.سأية أمأرا  مبي  "

ومع.قبأأة  مجأأ.ع مبالحقأأة  أأ   اةأأرائم قضأأ.ئي.  ينأأتالء  مأأع التأأ ا  الأأدول املعأأرت  بأأه سإل مقبأأول، اّن  أأ ا العفأأو ال
، يف حأأ.ل وجأأوم بعأأ  الظأأرو  اخل.صأأةالعفأأو دذا قُبأأ  احت أأ.ل دىل أنأأه: "حأأىت ، لكثهأأ. أشأأ.رت أينضأأ.  مرتكبيهأأ.

احل.ليأة  يف القضأيةلل أدعي م   ع ليأة مصأ.حلة و/أو شأك  مأ  أشأك.ل التعأوين  للضأح.اي، فأ ن العفأو امل ثأوح 
 ,Marguš v. Croatia :ينشأأأ  دىل وجأأوم م أأأ   أأأ   الظأأرو "و انظأأأر ينوجأأأد مأأ. ينأأ ال غأأأ  مقبأأول انأأأه ال ال

Application No. 4455/10, Judgment of 27 May 2014, Grand Chamber, European Court of Human 

Rights, ECHR 2014 (extracts), para. 139و 
  واللجثأة املعثيأة حبقأوال 15، الفقأرة 20 انظر، علأ  سأبي  امل أ.ل، اللجثأة املعثيأة حبقأوال اإلنسأ.ن، التعليأق العأ.  رقأم (480 

،  وغأأو رومرينغأأيس ضأأد أوروغأأواي  واللجثأأة املعثيأأة حبقأأوال اإلنسأأ.ن، 18، الفقأأرة 31 اإلنسأأ.ن، التعليأأق العأأ.  رقأأم
الواثئأأأأق الرمسيأأأأة للج عيأأأأة الع.مأأأأة، الأأأأدورة  ،1994ينوليأأأأه متوو/ 19، اآلراء املعت أأأأدة يف 322/1988 الأأأأبالغ رقأأأأم

و وأّمأأدت 4-12الفقأأرة  ، الفأأرع سء،، اجمللأأد ال أأ.ين، املرفأأق الت.سأأع(A/49/40  40 اخل.مسأأة وااربعأأون، امللحأأق رقأأم
تتوافأق مأع الت امأ.ت الأدول ااطأرا  مبوجأب اتف.قيأة  ةثة مث. ضة التع ينب أن قرارات العفو عأ  جرميأة التعأ ينب ال

( بشأأفن تثفيأأ  2012 3 التعليأأق العأأ.  رقأأمةثأأة مث. ضأأة التعأأ ينب، مث. ضأأة التعأأ ينبو انظأأر، علأأ  سأأبي  امل أأ.ل، 
أوصأأت اللجثأأة املعثيأأة سلقضأأ.ء علأأ  الت ييأأ  ضأأد املأأرأة الأأدول ااطأأرا  بكف.لأأة أن تضأأ   و و 41، الفقأأرة 14املأأ.مة 

اةوانأأب املوضأأوعية آلليأأ.ت العدالأأة االنتق.ليأأة وصأأول املأأرأة دىل العدالأأة بسأأب  مثهأأ.، يف مجلأأة أمأأور، رفأأ  العفأأو عأأ  
( املتعلقأأة بوضأأع 2013 30 لع.مأأة رقأأمالعثأأ  اةثسأأ.ينو اللجثأأة املعثيأأة سلقضأأ.ء علأأ  الت ييأأ  ضأأد املأأرأة، التوصأأية ا

، الأأأدورة الت.سأأأعة املرجأأأع نفسأأأهبعأأأد انتهأأأ.ء الثأأأ اع،  حأأأ.الت الثأأأ اع ومأأأ. املأأأرأة يف سأأأي.ال مثأأأع نشأأأوب الث اعأأأ.ت ويف
 و ب(81الفقرة ، CEDAW/C/GC/30، و44(، الفص  الس.بع، الفقرة A/69/38  38 والستون، امللحق رقم

انظر، عل  سبي  امل .ل، تقرينر اامني الع.  ع  سي.مة الق.نون والعدالة االنتق.لية يف جمت ع.ت الصأراع وجمت عأ.ت  (481 
 ج(و وبأروت  أ   64و 32و 10، الفقأرات (S/2004/616 ، 2004 ب/أغسطس  23املؤر  بعد الصراع  م.

مأأأر عثأأأدم. أرفأأأق امل  أأأ  اخلأأأ.ص لرمأأأني العأأأ.  لسأأأ اليون اتفأأأ.ال السأأأال  بأأأني حكومأأأة سأأأ اليون امل .رسأأأة أول اا
واةبهأأة املتحأأدة ال ورينأأة لسأأ اليون بأأتحفل ينفيأأد أبّن "احلكأأم املتعلأأق سلعفأأو الأأوارم يف املأأ.مة الت.سأأعة مأأ  االتفأأ.ال 

http://undocs.org/ar/E/CN.4/2004/59)
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=A%2F49%2F40(VOL.II)(SUPP)&Lang=en
http://undocs.org/ar/A/69/38
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/GC/30
http://undocs.org/ar/S/2004/616
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شأأأ.هبه مأأأ  تأأأداب  في أأأ. خيأأأص اةأأأرائم ضأأأد  ومأأأ. طثيأأأة حتظأأأر العفأأأواعت أأأدت عأأأدة مول قأأأوانني و 
 و(482 اإلنس.نية

أن العفو ال ي تعت د  الدولة ليس مأ  شأفنه  دىل ينش.ر،    مبش.رينع املوام  ينتعلق في .و  (13 
 و(483 أن ميثع مالحقة قض.ئية م  ج.نب مولة أخرى ذات اختص.ص مشرتك ينثطبق يف جرمية م.

العفأو يف ضأوء   أ ام  الالو ، ضأ   الدولأة الأيت اعت أدت العفأو، تقيأيم مأدى جأواو  ينكونوقد 
بتجأأرمي اةأأرائم ضأأد اإلنسأأ.نية،     أأأمأأور مأأ  مجلتهأأ. التأأ ا  تلأأك الدولأأة مبوجأأب مشأأ.رينع املأأوام 

 والضح.اي وغ سلضح.اي  ينتعلق في .احمل.م ة، وسلوف.ء سلت ام.هت.  أو وسالمت .ل لاللت ا  سلتسليم

  11 املادة  
 املعاملة العادلة للشاص املدعى ارتكابه اجلر ة

 حأدى اةأرائم  ينتعلأق في أ.ُتكف  اي شخص تُتخأ  حبقأه دجأراءات  -1 
يف  مبأ. املع.ملة الع.ملة يف مجيع مراحأ  اإلجأراءات الق.نونيأة،    املش ولة مبش.رينع املوام 

ذلك احمل.م ة الع.ملة، واحل .ينة الك.ملة حلقوقه يف دط.ر القأ.نون الأوطر والقأ.نون الأدويل 
 ووالق.نون الدويل اإلنس.ين ق.نون حقوال اإلنس.نيف ذلك  مب. واجا التطبيق،

حمتج ا  يف مولة غ   أو متحفظ.  عليه أو اي شخص ينكون مسجوان   -2 
 الدولة اليت حي   جثسيته. احلق يف:

__________ 

إلسمة اة .عيأأة، واةأأرائم ضأأد اإلنسأأ.نية، ينسأأري علأأ  اةأأرائم الدوليأأة  املت  لأأة  يف ا  "العفأأو املطلأأق واحلأأر"( لأأ 
تقرينأأر اامأأني العأأ.  عأأ  دنشأأ.ء  ووجأأرائم احلأأرب، وغأأ  ذلأأك مأأ  املخ.لفأأ.ت اةسأأي ة للقأأ.نون اإلنسأأ.ين الأأدويل"

، انظر مفوضية اامم املتحأدة   ولالطالع عل   راء دض.فية23(، الفقرة S/2000/915حمك ة خ.صة لس اليون  
(، 2009  بعأأأأأأأأد الصأأأأأأأأراع: تأأأأأأأأداب  العفأأأأأأأأو أموات سأأأأأأأأي.مة القأأأأأأأأ.نون لأأأأأأأأدول مأأأأأأأأ.حلقأأأأأأأأوال اإلنسأأأأأأأأ.ن، السأأأأأأأأ.مية 

HR/PUB/09/1 ، تأثص مصأ.مر عدينأدة للقأ.نون الأدويل وسي.سأة اامأم املتحأدة علأ  عأد  جأواو  11الصفحة" 
دسمة  أشأخ.ص رمبأ. مأ.نوا مسأؤولني عأ  ارتكأ.ب جأرائم حأرب أوان.ذ تداب  العفأو دذا م.نأت:  أ( متثأع مق.ضأ.ة 

يف ذلأأك االنته.مأأ.ت  اةثسأأ.نية    انته.مأأ.ت جسأأي ة حلقأأوال اإلنسأأ.ن، مبأأ. جأأرائم ضأأد اإلنسأأ.نية أو مج.عيأأة أو
يف ذلأأأك اةأأل   ج( تقيأأد حأأأق   ب( تتعأأ.رض مأأع حأأق الضأأأح.اي يف احلصأأول علأأ  سأأأبي  انتصأأ.  فعأأ.ل، مبأأ.

علأ  ذلأك،  يف معرفة احلقيقة بشأفن انته.مأ.ت حقأوال اإلنسأ.ن والقأ.نون اإلنسأ.ينو وعأالوة   الضح.اي واجملت ع.ت
ينتعأأني وضأأع تأأداب  العفأأو الأأيت ترمأأي دىل دعأأ.مة درسأأ.ء حقأأوال اإلنسأأ.ن مأأ  مثظأأور ينضأأ   عأأد  تقييأأد احلقأأوال 

لة التعأأ ينب وغأأ   تكأأرينس بعأأ  جوانأأب االنته.مأأ.ت ااصأألية"و(  تقرينأأر املقأأرر اخلأأ.ص املعأأر مبسأأف املسأأتع.مة أو
 و33، الفقرة (A/56/156 املهيثة،  الالدنس.نية أو العقوبة الق.سية أو م  ضروب املع.ملة أو

 Argentina, Ley 27.156, 31 July 2015, art. 1; Burkina Faso, Loi 052/2009انظأر، علأ  سأبي  امل أ.ل:  (482 

portant détermination des compétences et de la procédure de mise en œuvre du Statut de Rome 

relatif à la Cour pénale internationale par les juridictions burkinabé, art. 14; Burundi, Loi n°1/05 

du 22 avril 2009, Code pénal du Burundi, art. 171; Central African Republic, Loi No. 08-020 

portant amnistie générale à l'endroit des personnalités, des militaires, des éléments et responsables 

civils des groupes rebelles, 13 October 2008, art. 2; Colombia, Acuerdo de Paz, 24 November 

2016, art. 40; Comoros, Loi 011-022 du 13 décembre 2011, portant de Mise en œuvre du Statut de 

Rome, art. 14; Democratic Republic of Congo, Loi n°014/006 du 11 février 2014 portant amnistie 

pour faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques, art. 4; Panama, Código Penal 

de Panamá, art. 115, para. 3; Uruguay, Ley 18.026, 4 October 2006, art. 8و 
 Ould Dah v. France, Application No. 13113/03, Decision on admissibility of :انظر، عل  سبي  امل .ل (483 

17 March 2009, Fifth Section, European Court of Human Rights, ECHR 2009, para. 49و 

http://undocs.org/ar/S/2000/915
http://undocs.org/ar/A/56/156
http://undocs.org/ar/A/56/156


A/74/10 

131 GE.19-13883 

الأدول الأيت ينكأون  أو أن ينتص  مون أتخ  أبقرب ة أ  خمأتص للدولأة  أ( 
 خأأر مح.ينأأة حقوقأأه، أو، دن   الدولأأة الأأيت حيأأق هلأأ. لسأأبب أو ذلأأك الشأأخص مأأ  رع.اي أأ.

م.ن عدمي اةثسية، الدولة اليت تكون مستعدة حل .ينة حقوال ذلأك الشأخص بثأ.ء  علأ  
 طلب مثه 

 الدول  أو وأن ين ور  ة   لتلك الدولة  ب( 
 وأن ينتم دعالمه مون أتخ  حبقوقه يف دط.ر     الفقرةو  ج( 
لقأأوانني وأنظ أأة الدولأأة وفقأأ.   2 متأأ.رظس احلقأأوال املشأأ.ر دليهأأ. يف الفقأأرة -3 

، بشأأأأرط أن متّكأأأأ  القأأأأوانني القضأأأأ.ئية الأأأأيت ينوجأأأأد الشأأأأخص يف دقلأأأأيم خ.ضأأأأع لوالينتهأأأأ.
 2 واانظ ة امل مورة م  دع .ل ااغراض املتوخأ.ة مأ  مأثح  أ   احلقأوال مبوجأب الفقأرة

 دع .ال  اتم. و

 الشرح  
تخأ  حبقأه دجأراءات تُ  شأخصي عل  التأ ا  الدولأة أبن تكفأ  ا 11 ينرم  مشروع امل.مة (1 

ك.ملأأأة حلقوقأأأهو ال .ينأأأة احلاملع.ملأأأة الع.ملأأأة و   حأأأدى اةأأأرائم املشأأأ ولة مبشأأأ.رينع املأأأوام ينتعلأأأق في أأأ.
حي أأ  جثسأأية  ال الشأأخص، الأأ ي م أأ   أأ ا حبأأق 11 علأأ  ذلأأك، ينعأأرت  مشأأروع املأأ.مة وعأأالوة  

ل أبحأأد ة لأأي حمتجأأ ا  فيهأأ.، يف االتصأأ. أو متحفظأأ.  عليأأه أو تلأأك الدولأأة ولكأأ  ينكأأون مسأأجوان  
 ووالتواص  معه مولته

، "ةخص مأأدع  ارتك.بأأه جرميأأشأأ"دىل املع.ملأأة الع.ملأأة لأأأ  11ينشأأ  عثأأوان مشأأروع املأأ.مة  (2 
 يف"تُتخأ  حبقأه دجأراءات  "صخش"، حيث ينش   أي م  ذلك لك  نط.ال مشروع امل.مة أوسع

 حأأأدى اةأأأرائم  ينتعلأأأق في أأأ.و وسلتأأأ.يل، ميكأأأ  انأأأ.ذ تأأأداب  "ةمجيأأأع مراحأأأ  اإلجأأأراءات الق.نونيأأأ
أثثأأ.ء  أو حتقيأأق(،دجأأراء    قبيأأ قبأأ  توجيأأه االهتأأ.  دىل الشأأخص  مأأ أأ   املشأأ ولة مبشأأ.رينع املأأوام 

م أ   أ   الظأرو ،  ويف السأج (و  قبيأ  بعد دمانة الشخص  مأ أو ،دح.لته أو تسليم الشخص
مشأأأأروع  ينهأأأأد ومأأأأع ذلأأأأك، ارتك.بأأأأه جرميأأأأةو  " عدمأأأأ"املعأأأأر شخصأأأأ.  ينعتأأأأل الشأأأأخص  ال قأأأأد

ااشأأخ.ص، مأأع االعأأرتا  أبن  حبأأق دىل تغطيأأة التأأداب  املتخأأ ة يف مجيأأع  أأ   املراحأأ  11 املأأ.مة
علأأ  سأأبي  امل أأ.ل، بعأأد و نتلأأ  سخأأتال  املرحلأأة  الت تأأع هبأأ. قأأد احلقأأوال الأأيت حيأأق للشأأخص 

 و(484 افرتاض لللاءة أي  ث.ك بق ين ل  اإلمانة
 الأأأيت ينتعأأأني تطبيقهأأأ.، م أأأ  تلأأأك دىل حتدينأأأد املعأأأ.ين وتسأأأع  صأأأكوك اإلنسأأأ.ن الرئيسأأأية  (3 

، 1966 لعأ.  الدويل اخل.ص سحلقوال املدنيأة والسي.سأية م  العهد 14 املثصوص عليه. يف امل.مة
علأ  تأثص عأ.مة القأ.نون الأوطر العقوبأة علأ  اةأرائم يف دطأ.ر املع. دات اليت تتث.ول أن يف حني 

تعأّر   ال فهي املع. دات اليت تتث.ول الق.نون الوطر أم. و(485 "ةملع.ملة الع.ملا"بشفن  . ع معي.ر
__________ 

املأأ.متني نظأأ.  رومأأ. ااس.سأأي  حقأأوال ااشأأخ.ص أثثأأ.ء التحقيأأق( مأأع مأأ   55املأأ.مة قأأ.رن، علأأ  سأأبي  امل أأ.ل،  (484 
 وحقوال املتهم(و  اللاءة قرينثة مثه  67و66

اتف.قيأة مثأع اةأرائم املرتكبأة ضأد ااشأخ.ص املت تعأني حب .ينأة موليأة، مبأ  فأيهم املوافأون  ،انظر عل  سبي  امل أ.ل (485 
  واتف.قيأأة 2 الفقأأرة، 8 املأأ.مة الر أأ.ئ ، أخأأ  ملث. ضأة الدوليأأة واالتف.قيأأة  9 املأأ.مةعليهأأ.،  واملع.قبأأةالدبلوم.سأيون، 

اتف.قيأأأة ق أأأأع ااع أأأ.ل غأأأأ  املشأأأروعة املوجهأأأة ضأأأأد سأأأالمة املالحأأأأة و   3 الفقأأأرة، 7 املأأأأ.مة ،مث. ضأأأة التعأأأ ينب
االتف.قيأأة الدوليأأة ملث. ضأأة و  ب(  2 الفقأأرة، 40 املأأ.مة ،  واتف.قيأأة حقأأوال الطفأأ 2 الفقأأرة، 10 املأأ.مةالبحرينأأة، 
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، ولك  املصطلح ينُثظظر دليه سعتب.ر  جيسد احلقأوال احملأدمة الأيت ميتلكهأ. "ةملع.ملة الع.ملا"مصطلح 
 مبوجب الق.نون الدويلو الشخص املدَّع  ارتك.به اةرمية

مأأأأ  مشأأأأ.رينع املأأأأوام املتعلقأأأأة مبثأأأأع اةأأأأرائم املرتكبأأأأة ضأأأأد  8 مةو كأأأأ ا، عثأأأأد صأأأأي.غة املأأأأ. (4 
املأأوافني الدبلوم.سأأيني وغأأ  م مأأ  ااشأأخ.ص املت تعأأني حب .ينأأة موليأأة واملع.قبأأة عليهأأ.، أمأأدت 

رمأأي دىل جتسأأأيد مجيأأأع ت"م.نأأأت   "تملع.ملأأة الع.ملأأأة يف مجيأأع مراحأأأ  اإلجأأراءاا"اللجثأأة أن صأأأيغة 
حأأأأد اام لأأأأة علأأأأ   أأأأ   أ"، وأن "ماملأأأأته أو ع ومأأأأ.  للشأأأأخص احملتجأأأأ الضأأأأ .انت املعأأأأرت  هبأأأأ. 
 وعأالوة   و(486 "ةم  العهأد الأدويل اخلأ.ص سحلقأوال املدنيأة والسي.سأي 14 الض .انت ينرم يف امل.مة

قأأد ُفضألت، سلثظأأر دىل ط.بعهأأ. العأأ. ، ‘ ملع.ملأأة الع.ملأأةا‘بأ.رة ع"علأ  ذلأأك، الحظأأت اللجثأأة أن 
لسأأأ.ت االسأأأت .ع ج‘ أو ‘راعأأأ.ة ااصأأأول الق.نونيأأأةم‘يوع.  مأأأ  قبيأأأ  مق.رنأأأة سلعبأأأ.رات اام أأأر شأأأ

 و(487 "قاليت قد تفسَّر مبع  تقر ضي‘ حمل.م ة الع.ملةا‘ أو ‘الع.ملة
، أُمرجأت عأ  "ةحمل.م أة الع.ملأا"علأ  مفهأو   "ةملع.ملأة الع.ملأا"وبيث . ينشت   مصأطلح  (5 

بغيأأأة التشأأأديند علأأأ  أمهيتهأأأ. ‘ م أأأة الع.ملأأأةحمل. ا‘ع أأأد يف م أأأ  مأأأ  املع. أأأدات اإلشأأأ.رة دىل عبأأأ.رة 
اخل.صأأةو وفعأأال ، خلصأأت اللجثأأة املعثيأأة حبقأأوال اإلنسأأ.ن دىل أن  أأ ا احلأأق يف حم.م أأة ع.ملأأة  أأو 

سأأيلة دجرائيأأة لل ح.فظأأة علأأ  سأأي.مة و "و أأو  "نحأأد العث.صأأر ااس.سأأية حل .ينأأة حقأأوال اإلنسأأ.أ"
دىل املع.ملأأأة الع.ملأأأة،  11 مأأأ  مشأأأروع املأأأ.مة 1 وبثأأأ.ء  علأأأ  ذلأأأك، تشأأأ  الفقأأأرة و(488 "نالقأأأ.نو 

 و"ةيف ذلك احمل.م ة الع.مل .مب"
الت تأأأأع  يف علأأأأ  أن للشأأأأخص احلأأأأق 1تأأأأثص الفقأأأأرة وسإلضأأأأ.فة دىل املع.ملأأأأة الع.ملأأأأة،  (6 

 لتطبيأأقومويل واجأأب ا أو حلقوقأأه، سأأواء م.نأأت حقوقأأ.  انشأأئة عأأ  قأأ.نون وطأأر الك.ملأأة  .ينأأةسحل
أخأرى  أو يف دطأ.ر قوانيثهأ. الوطثيأة مرجأةع ومأ.  سلق.نون الأوطر، تأوفر مجيأع الأدول  ينتعلق في .و 

تعأأ.قبهم علأأ   أو حتأأ.م هم أو حتتجأأ  م أو مأأ  مرجأأ.ت احل .ينأأة لرشأأخ.ص الأأ ين  حتقأأق معهأأم
 .عدة دمارينةق أو يف نظ.  أس.سي أو دَّم أوجه احل .ينة     يف الدستورجيوو أن حتُ و جرمية جث.ئيةو 

ينشأأ  دىل  عأأ.  وضأأع معيأأ.ر أو علأأ  ذلأأك، ميكأأ  تأأدوين  قواعأأد مفصأألة قأأرار قضأأ.ئيو وعأأالوة   أو
ملسأأأأأ.واة يف ا" " أوةلضأأأأأ .انت القضأأأأأ.ئيا" " أوةراعأأأأأ.ة ااصأأأأأول الق.نونيأأأأأم" " أوةملع.ملأأأأأة الع.ملأأأأأا"

__________ 

(، املرجأأأأع نفسأأأأه، 1989مأأأأ.نون ااول/مينسأأأأ ل   4جتثيأأأأد املرت قأأأأة واسأأأأتخدامهم ومتأأأأوينلهم وتأأأأدرينبهم  نيوينأأأأورك، 
vol. 2163, No. 37789, p. 75، 14 املأأ.مة ،تف.قيأة الدوليأة لق أع اهلج أ.ت اإلر .بيأة سلقث.بأ االو   11 املأأ.مة  

 .ينأأأأأة امللكيأأأأأة ال ق.فيأأأأأة يف ح.لأأأأأة نشأأأأأوب صأأأأأراع مسأأأأألَّح حل 1954 لعأأأأأ.  ال أأأأأ.ياللوتومأأأأأول ال أأأأأ.ين التف.قيأأأأأة و 
، 17 املأأ.مة ،United Nations, Treaty Series, vol. 2253, No. 3511(، 1999  ذار/مأ.رس 26  ال أ.ي،

  واتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة اةرمية املثظ ة عأل 17 امل.مة اإلر .ب، متوين  لق ع الدولية واالتف.قية  2 الفقرة
االتف.قيأأأة و   14 الفقأأأرة، 44 املأأأ.مة ،  واتف.قيأأأة اامأأأم املتحأأأدة ملك.فحأأأة الفسأأأ.م13 الفقأأأرة، 16 املأأأ.مة ،الوطثيأأأة

 االختفأأأ.ء مأأأ  ااشأأأخ.ص مجيأأأع حل .ينأأأة الدوليأأأة واالتف.قيأأأة  12 املأأأ.مة ،أع أأأ.ل اإلر أأأ.ب الثأأأووي الدوليأأأة لق أأأع
 و1، الفقرة 8 امل.مة اإلر .ب، ملك.فحة  سي. شرال جثوب أمم رابطة واتف.قية  3 الفقرة، 11 امل.مة القسري،

 486) Yearbook ... 1972, vol. II, document A/8710/Rev.1, chap. III, sect. B (Draft articles on the 

prevention and punishment of crimes against diplomatic agents and other internationally protected 

persons), p. 320, commentary to art. 8و 
 املرجع نفسهو (487 
احلأأق يف املسأأ.واة أمأأ.  احملأأ.مم واهليئأأ.ت بشأأفن  (2007 32 ، التعليأأق العأأ.  رقأأماللجثأأة املعثيأأة حبقأأوال اإلنسأأ.ن (488 

 40 رقأأأأأم امللحأأأأأق والسأأأأأتون،الرمسيأأأأأة للج عيأأأأأة الع.مأأأأأة، الأأأأأدورة ال .نيأأأأأة  الواثئأأأأأق ،حم.م أأأأأة ع.ملأأأأأة القضأأأأأ.ئية ويف
 A/62/40 و2(، اجمللد ااول، املرفق الس.مس، الفقرة 

http://undocs.org/ar/A/8710/Rev.1
http://undocs.org/ar/A/8710/Rev.1
http://undocs.org/ar/A/8710/Rev.1
http://undocs.org/ar/A/62/40
http://undocs.org/ar/A/62/40
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احل .ينأأة  أأ   أبمهيأأة سلغأأة يف ضأأ .ن عأأد  اسأأتغالل السأألطة االسأأت ث.ئية أوجأأه وتتسأأم  و"ةاحل .ينأأ
حتفأل هلأ ا  دذ لضغ  بطرينقة غ  سلي ة عل  املشتبه فيه،م  أج  اةه.و العدالة اةث.ئية للدولة 

الفأأرم، يف مجلأأة أمأأور، القأأدرة علأأ  الطعأأ  الك.مأأ  يف امعأأ.ءات الدولأأة أمأأ.  حمك أأة مسأأتقلة  مبأأ. 
 (و"ع  الدف. ك.فؤ وس.ئت"ينتيح 

سلق.نون الدويل، لك  م  ق.نون حقأوال اإلنسأ.ن والقأ.نون الأدويل اإلنسأ.ين  ينتعلق في .و  (7 
مأأأ   11و 10عأأأم، يُنشأأأ.ر دىل أوجأأأه احل .ينأأأة  أأأ   يف املأأأ.متني سأأأتوى اااملعلأأأ  و أمهيأأأة خ.صأأأةو 

يف  ة للدولبيث . ترم مع.ين  أم ر حتديندا  مل ِم ،(489 1948 لع.  اإلعالن الع.ملي حلقوال اإلنس.ن
املع. أأأدات  ويف ،1966 لعأأأ.  مأأأ  العهأأأد الأأأدويل اخلأأأ.ص سحلقأأأوال املدنيأأأة والسي.سأأأية 14املأأأ.مة 

سلقأأ.نون  ينتعلأأق في أأ.و  و(491 يف صأأكوك أخأأرى واجبأأة التطبيأأق أو (490 اإلقلي يأأة حلقأأوال اإلنسأأ.ن
س.سأأأية ااضأأأ .انت حأأأدا  أم  مأأأ  ال 1949 لعأأأ.  اتف.قيأأأ.ت جثيأأأ قتضأأأي الأأأدويل اإلنسأأأ.ين، ت

الأأ ين  ينواجهأون املالحقأأة ااشأخ.ص لل ع.ملأة الع.ملأة واحمل.م أأة الع.ملأة واحل .ينأة الك.ملأأة حلقأوال 
 يف الثأأ اع املسأألح الأأدويل وغأأ  الأأدويل  أأ ا احلأأد اام  ثطبأأق، ويناةث.ئيأأة يف سأأي.ال الثأأ اع املسأألح

ثأأ اع الك  حأني أن نطأأ.ال  أ   الضأ .انت وتطبيقهأ. قأأد ينعت أدان علأ  شأ ويف و(492 علأ  السأواء
، علأ  أهنأ. قأ.نون مجيعهأ.ينكأ   مل ، ينُثظر دىل العديند مأ   أ   الضأ .انت، دناملعر سامرسلح امل

تشأأأ   احلقأأأوال ذات الصأأألة مبوجأأأب القأأأ.نون و  و(493 مويل عأأأريف يف مجيأأأع أشأأأك.ل الثأأأ اع املسأأألح
__________ 

مأأأ.نون ااول/مينسأأأ ل   10( املأأأؤر  3-م‘ ألأأأ ‘217اإلعأأأالن العأأأ.ملي حلقأأأوال اإلنسأأأ.ن، قأأأرار اة عيأأأة الع.مأأأة  (489 
 و11و 10، امل.ماتن 1948

املي .ال اافرينقي حلقوال اإلنسأ.ن   و American Convention on Human Rights, art. 8 :انظر عل  سبي  امل .ل (490 
 و6حقوال اإلنس.ن واحلرايت ااس.سية، امل.مة  واتف.قية مح.ينة  7والشعوب، امل.مة 

 American Declaration of the Rights and Duties of Man (Bogota, 2 May انظأر علأ  سأبي  امل أ.ل: (491 

الأأأأ ي اعت أأأأد  املأأأأؤمتر الأأأأدويل الت.سأأأأع للأأأأدول اامرينكيأأأأة  ودعأأأأالن القأأأأ. رة حأأأأول حقأأأأوال اإلنسأأأأ.ن يف  ،(1948
 Charter of the Fundamental Rights of theو  ، املرفأق49/19 اإلسأالمي رقأم التع.وناإلسال ، قرار مثظ ة 

European Union 2000مأأ.نون ااول/مينسأأ ل   7، الأأ ي اعُت أأد يف نأأيس يف ،Official Journal of the 

European Communities, No. C 364, 18 December 2000, p. 1 قواعأد اامأم املتحأدة الث وذجيأة الأدني.   و
 مأأأأأأأ.نون ااول/  17املأأأأأأأؤر   70/175 قواعأأأأأأأد نيلسأأأأأأأون م.نأأأأأأأدينال(، قأأأأأأأرار اة عيأأأأأأأة الع.مأأأأأأأة ملع.ملأأأأأأأة السأأأأأأأجث.ء

مبأ.مئ   و 1، الفقأرة 2أعأال (، الق.عأدة  443وقواعد سنكوك  احل.شأية   62، املرفق، الق.عدة 2015 مينس ل
، قأأرار اة عيأأة ئيأأةاامأأم املتحأأدة وتوجيه.هتأأ. بشأأفن سأأب  احلصأأول علأأ  املسأأ.عدة الق.نونيأأة يف نظأأم العدالأأة اةث.

 و6و 3، املرفق، املبد ن 2013 ذار/م.رس  28املؤر   67/187الع.مة 
 املشأأرتمة  3 املأأ.مة، اتف.قيأأ.ت جثيأأ   و 4، الفقأأرة 49انظأأر، علأأ  سأأبي  امل أأ.ل، اتف.قيأأة جثيأأ  ااوىل، املأأ.مة  (492 

 12  واللوتومأأأأأأول اإلضأأأأأ.يف امللحأأأأأأق ستف.قيأأأأأ.ت جثيأأأأأأ  املعقأأأأأأومة يف 75واللوتومأأأأأول اإلضأأأأأأ.يف ااول، املأأأأأ.مة 
ح ينأأأأأأأران/  8واملتعلأأأأأأأق حب .ينأأأأأأأة ضأأأأأأأح.اي املث.وعأأأأأأأ.ت املسأأأأأأألحة غأأأأأأأ  الدوليأأأأأأأة  جثيأأأأأأأ ،  1949 ب/أغسأأأأأأأطس 

اللوتومأول ". ينلأي  في أ United Nations, Treaty Series, vol. 1125, No. 17513, p. 609(، 1977 ينونيأه
-ICRC, Commentary on the First Geneva Convention, 2016, paras. 685  و6(، املأ.مة "اإلضأ.يف ال أ.ين

686 (on common article 3) and paras. 2901-2902 (on article 49) و وتشأ    أ   الصأكوك، مأ  بأني
املأأتهم احلقأأوال  وشأأرط أن تكأأون لأأدى  دع  ارتك.هبأأ.االلتأأ ا   بأأالغ املأأتهم بطبيعأأة وسأأبب اةرميأأة املأأتشأأ  :  مأأ.

يُنكأأأرظ  علأأأ   واحلأأأق يف قرينثأأأة الأأألاءة  واحلأأأق يف أن حيأأأ.مم املأأأتهم حضأأأوراي   واحلأأأق يف أال ووسأأأ.ئ  الأأأدف.ع الالومأأأة 
حيأأأأ.مم  احلأأأأق يف أال  واحلأأأأق يف احلضأأأأور ومث.قشأأأأة الشأأأأهوم  و علأأأأ  االعأأأأرتا  بأأأأ نب الشأأأأه.مة ضأأأأد نفسأأأأه أو

عأأد  جأأواو احمل.م أأة علأأ  الته أأة نفسأأه.   مأأ  قبأأ  الطأأر  نفسأأه علأأ  الفعأأ  نفسأأه أومأأرة  ينع.قأأب أم أأر مأأ  أو
 (وذات اةر  مرتني

 أعأأال ( 333  احل.شأأية القواعأأداجمللأد ااول: القأ.نون الأأدويل اإلنسأأ.ين العأأريف، بأأك،  - ثكأأرتس وموووالأأد  انظأر (493 
 (و100 الق.عدة  326-311الصفح.ت 



A/74/10 

GE.19-13883 134 

 احلأق يفو نفسأه   دمانأة  علأ  كأرظ ينُ  أال احلأق يفو   الدويل: حق املتهم يف دبالغه سلتهم املوجهة دليه
 عقوبأة وال جرميأة ال مبأدأالفعأ    نُأفِّ  فيأهالق.نون يف الوقت ال ي  همظ عل  فع  جرَّ  دال ينُع.قظب أال
 نص(  واحلق يف أن ينُفرتض أنه بريء حىت ت بت دمانتهو بال
 حبقأأأوال شأأأخص ينتعلأأأق في أأأ.الت امأأ.ت الدولأأأة  11 مأأأ  مشأأأروع املأأأ.مة 2 وتتثأأ.ول الفقأأأرة (8 
و وينثبغأأي أن ينُفهأأم  أأ ا "حمتجأأ ا   أو متحفظأأ.  عليأأه أو سأأجوان  م"حي أأ  جثسأأية الدولأأة وينكأأون  ال

: نه ينش   مجيع احل.الت اليت تقّيد فيه. الدولة قدرة الشخص عل  االتص.ل حبرينة مب   أبالتعب  
  مح.ينأأة حقأأوال الشأأخصلسأأبب  خأأر هلأأ. لدولأأة حيأأق  أو    ب(لأأة الأأيت حي أأ  جثسأأيته.للدو   أ(
علأأ  طلأأب  بثأأ.ء   ،تكأأون مسأأتعدة حل .ينأأة حقأأوال الشأأخص دن مأأ.ن عأأدمي اةثسأأية لدولأأة أو  ج(
اأ   أ   احلأ.الت، ينتعأني علأ  الدولأة الأأيت  ويف ه، وقدرتأه علأ  تلقأي وايرات مأ   أ ا امل  أ ومثأ

ك.بأأه اةرميأأة موجأأوما  يف اإلقلأأيم اخل.ضأأع لوالينتهأأ. القضأأ.ئية أن تسأأ ح ينكأأون الشأأخص املأأدَّع  ارت
و وفضأأال  عأأ  املعثيأأة الأأدول أو هلأأ ا الشأأخص أبن ينتصأأ  مون أتخأأ  أبقأأرب ة أأ  خمأأتص للدولأأة

الأأدولو وأخأأ ا ، حيأأق  أو ذلأك، حيأأق للشأأخص املأأدَّع  ارتك.بأأه اةرميأأة أن ينأ ور  ة أأ  لتلأأك الدولأأة
 ه اةرمية أن ينتم دبالغه مون أتخ  حبقوقهوللشخص املدَّع  ارتك.ب

مأأأأ  اتف.قيأأأأة فييثأأأأ.  36 مأأأأ  املأأأأ.مة 1 وتُعأأأأرض  أأأأ   احلقأأأأوال بتفصأأأأي  أمأأأأل يف الفقأأأأرة (9 
أأأأ  ومولأأأأة اةثسأأأأية  ،(494 1963 لعأأأأ.  للعالقأأأأ.ت القثصأأأألية الأأأأيت متأأأأثح مأأأأال  مأأأأ  الشأأأأخص احملتجظ

تسع  املع. دات احلدين ة اليت تتثأ.ول  م. ال وم لك يف الق.نون الدويل العريفو وع.مة ،(495 حقوق.  
مأأ  مشأأروع  2 اةأرائم دىل دمراج  أأ   التف.صأأي ، ودمنأأ. تقتصأر علأأ  أن تكأأرر، شأأفهن. شأفن الفقأأرة

، أن مأأأ  حأأأق الشأأأخص املأأأدَّع  ارتك.بأأأه اةرميأأأة أن ينتصأأأ  سلدولأأأة الأأأيت ينكأأأون ذلأأأك 11 املأأأ.مة
ع.اي . وأن ين ور  ة لون هل   الدولة  أو، دذا م.ن   ا الشخص عدمي اةثسية، أن الشخص م  ر 

الأأأيت تكأأأون مسأأأتعدة لسأأأبب  خأأأر حل .ينأأأة حقأأأوال ذلأأأك  أو ينتصأأأ  سلدولأأأة الأأأيت ينقأأأيم فيهأأأ. عأأأ.مة  
 أأ   احلقأأوال بطأأرال خمتلفأأة يف سأأي.ال ، قأأد تع أأ  1 وم ل أأ.  أأو احلأأ.ل يف الفقأأرة و(496 الشأأخص(
 هبأ. الدولأة احل.ميأة تقأو االتصأ.الت والأ ايرات الأيت  مثهأ. مأ ال  دويل اإلنسأ.ين، ال الق.نون ينُطبَّق فيه

 واللجثة الدولية للصليب اامحر أو

__________ 

 .United Nations, Treaty Series, vol (،1963نيسأأ.ن/أبرين   24اتف.قيأأة فييثأأ. للعالقأأ.ت القثصأألية  فييثأأ.،  (494 
596, No. 8638, p. 261 و1، الفقرة 36، امل.مة 

 495) LaGrand (Germany v. United States of America), Judgment, I.C.J. Reports 2001, p. 466،  يف
 احل .ينأأة نظأأ.  تثفيأأ  لتيسأأ  ُمصأأ َّ .   مرتابطأأ.   نظ.مأأ.   36 املأأ.مة مأأ  1 الفقأأرة تُثشأأق  74، الفقأأرة 492الصأأفحة 
 أن دىل احملك أأأأأة نلأأأأأص ااحكأأأأأ. ،  أأأأأ   نأأأأأص دىل "سالسأأأأأتث.م  77 الفقأأأأأرة، 494 الصأأأأأفحة "(، ويفالقثصأأأأألية

 "(وفرمينة حقوق.   تُثشق 6 امل.مة م  1 الفقرة
  واتف.قيأة ق أع ااع أ.ل غأ  6 انظر، علأ  سأبي  امل أ.ل، اتف.قيأة ق أع االسأتيالء غأ  املشأروع علأ  الطأ.ئرات، املأ.مة (496 

اةأأأرائم املرتكبأأة ضأأأد ااشأأأخ.ص    واتف.قيأأة مثأأأع3 الفقأأأرة، 6 املأأأ.مة ،املشأأروعة املوجهأأأة ضأأد سأأأالمة الطأأأ ان املأأدين
 الدوليأأة واالتف.قيأأة  2 الفقأأرة، 6 املأأ.مة عليهأأ.، واملع.قبأأةاملت تعأأني حب .ينأأة موليأأة، مبأأ  فأأيهم املوافأأون الدبلوم.سأأيون، 

اتف.قيأة سأالمة مأوافي و   3 الفقأرة، 6 املأ.مة التعأ ينب، مث. ضأة واتف.قيأة  3 الفقأرة، 6 امل.مة الر .ئ ، أخ  ملث. ضة
 سلقث.بأأ ، اإلر .بيأأة اهلج أأ.ت لق أأع الدوليأأة واالتف.قيأأة  2 الفقأأرة، 17 املأأ.مة ،اامأأم املتحأأدة واافأأرام املأأرتبطني هبأأ.

  واتف.قيأأة مثظ أأة الوحأأدة اافرينقيأأة 3 الفقأأرة، 9 املأأ.مة اإلر أأ.ب، متوينأأ  لق أأع الدوليأأة واالتف.قيأأة  3 الفقأأرة، 7 املأأ.مة
 القسأأري، االختفأأ.ء مأأ  ااشأأخ.ص مجيأأع حل .ينأأة الدوليأأة واالتف.قيأأة  3 لفقأأرةا، 7 املأأ.مة ،ملثأأع اإلر أأ.ب ومك.فحتأأه

 و4 الفقرة ال .مثة، امل.مة اإلر .ب، ملك.فحة  سي. شرال جثوب أمم رابطة واتف.قية  3 الفقرة، 10 امل.مة
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 2 عل  أن متأ.رظس احلقأوال املشأ.ر دليهأ. يف الفقأرة 11 م  مشروع امل.مة 3 وتثص الفقرة (10 
حتأول  أ    أال هأ.، بشأرطوفق.  لقوانني وأنظ ة الدولة الأيت ينوجأد الشأخص يف دقلأيم خ.ضأع لوالينت

القوانني واانظ ة مون دع .ل     احلقوال دع .ال  اتم.  و و القصد ال ي ُمثحت م  أجلهو وقد 
تكأأون  أأ   القأأوانني واانظ أأة الوطثيأأة متعلقأأة، مأأ ال ، بقأأدرة ق.ضأأي حتقيأأق علأأ  فأأرض قيأأوم علأأ  

 جأراء  ينتعلأق في أ.ة الشهوم، فضال  ع  فرض شروط معتأ.م أو االتص.ل م  أج  مح.ينة الضح.اي
م   36 م  امل.مة 2 وايرات دىل شخص حمتجظ  يف مرفق احتج.وو وينوجد حكم مش.به يف الفقرة

و و حكم أُمرج أينض.  يف م   م  املع. أدات  ،(497 1963 لع.  اتف.قية فييث. للعالق.ت القثصلية
 ح اتف.قيأأأة فييثأأأ.أصأأأب ملأأأ. وقأأأد أوضأأأحت اللجثأأأة  أأأ ا احلكأأأم يف شأأأرحه. و(498 الأأأيت تتثأأأ.ول اةأأأرائم

 ينلي: م .  1963 لع. 
مُتأأأ.رظس مجيأأأع احلقأأأوال املأأأ مورة أعأأأال  طبقأأأ.  لقأأأوانني وأنظ أأأة الدولأأأة املسأأأتقِبلةو  (5 "

املسأأجونني مسأأ وح هبأأ.  أو و كأأ ا فأأ ن القيأأ.  بأأ ايرات دىل ااشأأخ.ص املأأتحفل علأأيهم
لغرض دجأراء طبق.  احك.  ق.نون اإلجراءات اةث.ئية وأنظ ة السجونو ومق.عدة ع.مة، 

حم.م ة جث.ئيأة، تتطلأب  أو وايرات دىل شخص متحفل عليه جيري بشفنه حتقيق جث.ئي
قأأوانني اإلجأأراءات اةث.ئيأأة أن ينسأأ ح هبأأ. ق.ضأأي التحقيأأق، الأأ ي سأأيتخ  قأأرار  يف ضأأوء 

    احل.لأة، جيأب علأ  املواأ  القثصألي أن ينقأد  طلبأ.  بأ لك  ويف متطلب.ت التحقيقو
ح.لأأأة الشأأأخص املسأأأجون ع أأأال  حبكأأأم قضأأأ.ئي صأأأ.مر، فأأأ ن  ويف دىل ق.ضأأأي التحقيأأأقو

أنظ أأة السأأجون املتعلقأأة  جأأراء وايرات دىل السأأجث.ء تثطبأأق أينضأأ.  علأأ  أي وايرات قأأد 
 ينرغب املوا  القثصلي القي.  هب. دىل السجني ال ي ينكون م  رع.اي الدولة املرِسلةو

 ووو
املأ.مة جيأب أن متأ.رظس طبقأ.  لقأوانني ورغم أن احلقأوال املثصأوص عليهأ. يف  أ    (7 

ينعأأر أن  أأ   القأأوانني واانظ أأة ميكأأ  أن تُلغأأي  ال وأنظ أأة الدولأأة املسأأتقِبلة، فأأ ن  أأ ا
 و(499 "ةاحلقوال املعثي

يف  "الحلقأأأو ا"، خلصأأأت حمك أأأة العأأأدل الدوليأأأة دىل أن اإلشأأأ.رة دىل الغرانأأأدويف قضأأأية  (11 
 ب قراءهتأ. علأ  أهنأ.جيأ" 1963 لعأ.  عالق.ت القثصليةم  اتف.قية فييث. لل 36 م  امل.مة 2 الفقرة

 و(500 " تثطبق عل  حقوال الدولة املرِسلة فحسب، ب  أينض.  عل  حقوال الفرم احملتجظ  ال

__________ 

 و2 الفقرة، 36 امل.مة القثصلية، للعالق.تاتف.قية فييث.  (497 
 لق أأع الدوليأأة واالتف.قيأأة  4، الفقأأرة 6انظأأر، علأأ  سأأبي  امل أأ.ل، االتف.قيأأة الدوليأأة ملث. ضأأة أخأأ  الر أأ.ئ ، املأأ.مة  (498 

  4 الفقأأرة، 9 املأأ.مة اإلر أأ.ب، متوينأأ  لق أأع الدوليأأة واالتف.قيأأة  4 الفقأأرة، 7 املأأ.مة سلقث.بأأ ، اإلر .بيأأة اهلج أأ.ت
 شأرال جثأوب أمأم رابطأة واتف.قيأة  4 الفقأرة، 7 املأ.مة ،اإلر أ.ب ومك.فحتأهواتف.قية مثظ ة الوحدة اافرينقية ملثأع 

 و5 الفقرة ال .مثة، امل.مة اإلر .ب، ملك.فحة  سي.
 499) Yearbook ... 1961, vol. II, document A/4843, draft articles on consular relations and commentary, 

commentary to art. 36, paras. (5) and (7)و 
 500) LaGrand  أعال (،  495 احل.شية انظرp. 497, para. 89و 

http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/documentation/english/reports/a_cn4_141.pdf&lang=EF
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/documentation/english/reports/a_cn4_141.pdf&lang=EF
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/documentation/english/reports/a_cn4_141.pdf&lang=EF
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  12املادة   
 الضحااي والشاود وغريهم

 ينلي: م. تّتخ  م  مولة التداب  الالومة لض .ن -1 
ئم ضأأأد اإلنسأأأ.نية أن ينكأأأون لكأأأ  فأأأرم ينأأأدعي أن أفعأأأ.ال  تشأأأك  جأأأرا  أ( 

 احلق يف تقدمي شكوى دىل السلط.ت املختصة  و ،تُرتكب أو ارُتكبت
 التخوينأأ  بسأأبب رفأأع شأأكوى أو أن ُتكفأأ  احل .ينأأة مأأ  سأأوء املع.ملأأة  ب( 
بغ  ذلك مأ  ااملأة لل شأتكني والضأح.اي والشأهوم  أو اإلمالء بشه.مة أو تقدمي دف.مة أو

تسأأأأأليم  أو املق.ضأأأأأ.ة أو لغأأأأأ  م ةأأأأأ  ينشأأأأأ.رمون يف التحقيأأأأأقوأقأأأأأ.رهبم وة لأأأأأيهم، ومأأأأأ لك 
متأأأأس تأأأأداب   وال يف دجأأأأراءات أخأأأأرى تقأأأأع يف نطأأأأ.ال مشأأأأ.رينع  أأأأ   املأأأأوامو أو املطلأأأأوبني،

 و11احل .ينة حبقوال الشخص املدع  ارتك.به اةرمية املش.ر دليه. يف مشروع امل.مة 
  راء تُعأأرظض أن دمك.نيأأة الأأوطر، لق.نوهنأأ. وفقأأ.   طأأر ، مولأأة مأأ   تتأأيح -2 

 مأ  املث.سأبة املراحأ  يف فيهأ. وينُثظر اةرائم ضد اإلنس.نية م  جرمية أي ضح.اي وشواغ 
 ميأأس أال علأأ  اةرميأأة، ارتكأأ.هبم املأأدع  ااشأأخ.ص ضأأد تُقأأ.  الأأيت اةث.ئيأأة اإلجأأراءات

 و11 امل.مة مشروع يف دليه. املش.ر سحلقوال ذلك
الالومأأة لتضأأ   يف نظ.مهأأ. القأأ.نوين لضأأح.اي تتخأأ  مأأ  مولأأة التأأداب   -3 

اةأأأرائم ضأأأد اإلنسأأأ.نية، املرتكبأأأة مأأأ  خأأأالل أفعأأأ.ل تُثسأأأب دىل الدولأأأة مبوجأأأب القأأأ.نون 
املرتكبأأة يف أي دقلأأيم خ.ضأأع لوالينتهأأ. القضأأ.ئية، احلأأق يف جأأل الضأأرر املأأ.مي  أو الأأدويل

ل اةأأل الت.ليأأة، أم أأر مأأ  أشأأك. أو مج.عيأأة، عأأ  طرينأأق واحأأد أو واملعثأأوي، بصأأفة فرمينأأة
حسأأأب االقتضأأأ.ء: رم احلقأأأوال  والتعأأأوين   والرتضأأأية  ودعأأأ.مة التف يأأأ   ووقأأأ  الضأأأرر 

 وض .انت عد  التكرارو

 الشرح  
حقأأوال الضأأح.اي والشأأهوم وااشأأخ.ص اآلخأأرين  الأأ ين  أتثأأروا  12ينتثأأ.ول مشأأروع املأأ.مة  (1 

 سرتك.ب جرمية ضد اإلنس.نيةو
ت اليت تتث.ول اةأرائم يف دطأ.ر القأوانني الوطثيأة قبأ  عقأد ومل تتض   العديند م  املع. دا (2 

وحأىت  و(501 في أ. خيأص الشأهوم وال في . خيص الضح.اي ال ال  .نيث.ت م  القرن امل.ضي أحك.م.  
تتثأأأأأأ.ول معظأأأأأأم املع. أأأأأأدات الع.مليأأأأأأة املتعلقأأأأأأة سإلر أأأأأأ.ب حقأأأأأأوال الضأأأأأأح.اي  مل بعأأأأأأد ال  .نيثأأأأأأ.ت،

علأأ  أن العدينأأد مأأ  املع. أأدات املتعلقأأة  أأرائم أخأأرى أمرجأأت، مثأأ  ال  .نيثأأ.ت،  و(502 والشأأهوم
__________ 

اتف.قية ق أع االسأتيالء غأ  املشأروع و   اتف.قية مثع جرمية اإلسمة اة .عية واملع.قبة عليه.، انظر، عل  سبي  امل .ل (501 
واتف.قيأأة مثأأع اةأأرائم   ق أأع جرميأأة الفصأأ  العثصأأري ومع.قبأأة مرتكبيهأأ. بشأأفناالتف.قيأأة الدوليأأة و  علأأ  الطأأ.ئرات 

واالتف.قيأأة   ااشأأخ.ص املت تعأأني حب .ينأأة موليأأة، مبأأ  فأأيهم املوافأأون الدبلوم.سأأيون، واملع.قبأأة عليهأأ. ضأأداملرتكبأأة 
 الدولية ملث. ضة أخ  الر .ئ و

 ةاافرينقيأأ الوحأأدة واتف.قيأأة مثظ أة إلر .بيأة سلقث.بأأ  االتف.قيأأة الدوليأة لق أأع اهلج أأ.ت ا، انظأر، علأأ  سأبي  امل أأ.ل (502 
  سأي. شأرال جثأوب أمم رابطة واتف.قية  االتف.قية الدولية لق ع أع .ل اإلر .ب الثووي  و ثع اإلر .ب ومك.فحتهمل

 واإلر .ب ملك.فحة
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يف ذلأأأك املع. أأأأدات الأأأيت تتثأأأأ.ول  مبأأأأ. ،(503 12أحك.مأأأ.  ة.ثلأأأة لتلأأأأك الأأأوارمة يف مشأأأأروع املأأأ.مة 
اافعأأأأأ.ل الأأأأأيت قأأأأأد مت أأأأأ  جأأأأأرائم ضأأأأأد اإلنسأأأأأ.نية يف اأأأأأرو  معّيثأأأأأة، م أأأأأ  التعأأأأأ ينب واالختفأأأأأ.ء 

 ينتعلأأأق في أأأ.حملأأأ.مم واهليئأأأ.ت القضأأأ.ئية الدوليأأأة ذات االختصأأأ.ص و ثأأأ.ك بعأأأ  ا و(504 القسأأأري
تث.ولأأأت نظ هأأأأ.  ،(505 1998 لعأأأ.  سةأأأرائم ضأأأد اإلنسأأأ.نية، وساخأأأأص نظأأأ.  رومأأأ. ااس.سأأأأي

أن اة عية الع.مة لرمم املتحدة قّدمت التوجيأه للأدول  م .  ااس.سية حقوال الضح.اي والشهومو
 و(506 .اي اةرائم ضد اإلنس.نيةبشفن حقوال ضح.اي اةرائم، مب  فيهم ضح

 مصأأطلحتعأأرِّ   ال ومعظأأم املع. أأدات الأأيت تتثأأ.ول حقأأوال الضأأح.اي يف القأأ.نون الأأوطر (3 
، شأرينطة أن (507 ذلك بتطبيق قوانيثه. وة.رس.هت. الق.ئ ةعوض.  ع  ينس ح للدول  م. ،"ةلضحيا"

، توفر امل .رسة املرتبطة بتلك نفسه لوقتا ويف تكون متسقة  مع الت ام.هت. مبوجب الق.نون الدويلو
 الأأيت ينثبغأأي كيفيأأةالتوجيهأأ.ت بشأأفن وامل .رسأأة الأأوارمة يف دطأأ.ر القأأ.نون الأأدويل العأأريف املع. أأدات 

االتف.قيأة الدوليأة حل .ينأة مجيأع ااشأخ.ص تعأرِّ   فعل  سبي  امل أ.ل، دىل   ا املصطلحو هب. الثظر
لشأأخص املختفأأي ا"أبهنأأ.  راض  أأ   االتف.قيأأةاغأأ "ةضأأحيلا" 2006 لعأأ.  مأأ  االختفأأ.ء القسأأري

تعأّر  اتف.قيأة و  و(508 "يوم  شخص طبيعي حلق به ضرر مب.شأر مأ  جأراء  أ ا االختفأ.ء القسأر 
ااشأأخ.ص   مأأ" أبهنأأماالتف.قيأأة   أأ  اغأأراض  "ةح.اي الأأ خ.ئر العثقومينأأضأأ"الأأ خ.ئر العثقومينأأة 

 ،هت أأأيش اجت أأأ.عي أو ،خسأأأ.رة اقتصأأأ.مينة أو نفسأأأ.نية، أو حلقأأأتهم دصأأأ.بة بدنيأأأة أو الأأأ ين  قتلأأأوا
 ونينشأأأأأ ل أأأأأم الأأأأأ خ.ئر العثقومينأأأأأةو و  بسأأأأأبب اسأأأأأتع .لدع أأأأأ.ل حقأأأأأوقهم  حرمأأأأأ.ن مبأأأأأ  مأأأأأ  أو

 (509 "واملتضررةاحمللية وجمت ع.هتم  وأسر مااشخ.ص ال ين  أتثروا مب.شرة سل خ.ئر العثقومينة 

__________ 

اتف.قيأة   و 25و 24، املأ.ماتن اتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة اةرمية املثظ أة عأل الوطثيأة ،انظر، عل  سبي  امل .ل (503 
 و33و 32، امل.ماتن اامم املتحدة ملك.فحة الفس.م

االتف.قيأأأأة الدوليأأأأة حل .ينأأأأة مجيأأأأع   و 14و 13، اتف.قيأأأأة مث. ضأأأأة التعأأأأ ينب، املأأأأ.ماتن انظأأأأر، علأأأأ  سأأأأبي  امل أأأأ.ل (504 
 و24و 12، امل.ماتن ريااشخ.ص م  االختف.ء القس

لل حك أة اةث.ئيأة  القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثب.ت  و 68، نظ.  روم. ااس.سي، امل.مة انظر، عل  سبي  امل .ل (505 
الواثئأأق الرمسيأأة ة عيأأة الأأدول ااطأأرا  يف نظأأ.  رومأأ. ااس.سأأي لل حك أأة اةث.ئيأأة الدوليأأة، الدوليأأة، الأأوارمة يف 
، 1-، الفأرع اثل أ.  4(، الفصأ  Corr.1و ICC-ASP/1/3  2002أينلول/سبت ل  10-3ك، الدورة ااوىل، نيوينأأور 

(و وفي أأأ. خيأأأص "لل حك أأأة اةث.ئيأأأة الدوليأأأة قواعأأأد اإلثبأأأ.تالقواعأأأد اإلجرائيأأأة و في أأأ. ينلأأأي "  88-86 القواعأأأد
  22 يئأأأ.ت قضأأأ.ئية أخأأأرى، انظأأأر الثظأأأ.  ااس.سأأأي لل حك أأأة اةث.ئيأأأة الدوليأأأة ليوغوسأأأالفي. السأأأ.بقة، املأأأ.مة 

نون الدوائر االست ث.ئية يف احمل.مم الك بومينأة،   وق.21والثظ.  ااس.سي لل حك ة اةث.ئية الدولية لرواندا، امل.مة 
  والثظأأ.  ااس.سأأي لل حك أأة اخل.صأأة 16  والثظأأ.  ااس.سأأي لل حك أأة اخل.صأأة لسأأ اليون، املأأ.مة 33املأأ.مة 

 و4، الفقرة 12للبث.ن، امل.مة 

السأأأأألطة، قأأأأأرار اة عيأأأأأة دعأأأأأالن مبأأأأأ.مئ العأأأأأدل ااس.سأأأأأية املتعلقأأأأأة بضأأأأأح.اي اإلجأأأأأرا  والتعّسأأأأأ  يف اسأأأأأتع .ل  (506 
، املرفأأق  واملبأأ.مئ ااس.سأأية واملبأأ.مئ التوجيهيأأة بشأأفن 1985تشأأرين  ال أأ.ين/نوف ل  29املأأؤر   40/34 الع.مأأة

احلأأق يف االنتصأأ.  واةأأل لضأأح.اي االنته.مأأ.ت اةسأأي ة للقأأ.نون الأأدويل حلقأأوال اإلنسأأ.ن واالنته.مأأ.ت اخلطأأ ة 
 ، املرفقو2005م.نون ااول/مينس ل   16املؤر   60/147الع.مة  للق.نون اإلنس.ين الدويل، قرار اة عية

 Ley General de Víctimas, Diario Oficial de ، عل  سبي  امل .ل، الق.نون الع.  للضح.اي يف املكسأيك انظر (507 
la Federación el 9 de enero de 2013) الضأأح.اي ولكأأ   بشأأفن حقأأواللية الأأ ي ينتضأأ   قواعأأد تفصأأي

 أنه ضحيةويندعي عل  م  جيوو له أن  قيوما  ينتض    ال
 و1، الفقرة 24، امل.مة االتف.قية الدولية حل .ينة مجيع ااشخ.ص م  االختف.ء القسري (508 
 ,United Nations, Treaty Series, vol. 2688(، 2010 ب/أغسأطس  1اتف.قيأة الأ خ.ئر العثقومينأة  مبلأ ،  (509 

No. 47713, p. 39 و1الفقرة ، 2، امل.مة 

http://legal.un.org/icc/asp/1stsession/report/Arabic/covere.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/672/10/PDF/N0267210.pdf?OpenElement
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 العقوبة الق.سأية أو ملةاتف.قية مث. ضة التع ينب وغ   م  ضروب املع.تبني  ال يف حنيو  (4 
، قدمت ةثة "ةلضحيا" مل ةم    14املقصوم يف امل.مة  م. 1984 لع.  املهيثة أو الالدنس.نية أو

 ، ذمرت اللجثة أن:3 رقمو ففي التعليق الع.  مث. ضة التع ينب درش.مات مفصلة بشفن معث. .
يف  مبأ. مجأ.عي، أو الضح.اي  م ااشخ.ص ال ين  حلأق هبأم ضأرر بشأك  فأرمي 

احلرمأأ.ن  أو اخلسأ.رة االقتصأ.مينة، أو املعأ.انة الثفسأأية، أو العقلأي، أو ذلأك الضأرر البأأدين
حأأ.الت امتثأأ.ع عأأ   أو بدرجأأة مبأأ ة مأأ  الت تأأع حبقأأوقهم ااس.سأأية، عأأ  طرينأأق أفعأأ.ل

ضحية بصر  الثظر ع أ. دذا   م. وينثبغي اعتب.ر شخصأفع.ل تشك  انته.م.  لالتف.قيةو 
أُمينأ ، وبصأر   أو ُقوضأي أو قُأب  عليأه أو التعر  عل  مرتكب الفعأ  م.ن قد جرى

وينشأأأ   مصأأأطلح  عالقأأأة أخأأأرى بيثأأأه وبأأأني الضأأأحيةو أو الثظأأأر عأأأ  أي عالقأأأة أسأأأرينة
ُمع.ليأه املتضأررين  فضأال  عأ  ااشأخ.ص  أو أينض.  أفرام أسرة الضأحية ااقأربني‘ لضحيةا‘

 و(510 ("ىمثع ااذ وأ ال ين  حلق هبم ضرر عثد تدخلهم ملس.عدة الضح.اي
 وعلأأأ  الصأأأعيد اإلقلي أأأي، تسأأأ ح اتف.قيأأأة مح.ينأأأة حقأأأوال اإلنسأأأ.ن واحلأأأرايت ااس.سأأأية (5 

 "مجم وعأأة مأأ  اافأأرا أو مثظ أأة غأأ  حكوميأأة أو ي شأأخصأ"مأأ  بتقأأدمي طلبأأ.ت  1950 لعأأ. 
حملك أأأة ااوروبيأأأة حلقأأأوال اإلنسأأأ.ن أن وجأأأدت او  و(511 النتهأأأ.ك االتف.قيأأأة "ح.ايضأأأ"ينأأأدعون أهنأأأم 

أفأأأأرام أسأأأأر ضأأأأح.اي  وأن ،(512 غأأأأ  مب.شأأأأرة أو ينتضأأأأررون بصأأأأورة مب.شأأأأرةقأأأأد  "لضأأأأح.ايا" أأأأؤالء 
حأأني أن الضأأ .انت  ويف و(513 "ح.ايضأأ" طأأ  حلقأأوال اإلنسأأ.ن قأأد ينكونأأون أنفسأأهماخلتهأأ.ك النا

علأأأأأأأ  ااشأأأأأأأخ.ص تقتصأأأأأأأر  1969 لعأأأأأأأ.  الأأأأأأأوارمة يف االتف.قيأأأأأأأة اامرينكيأأأأأأأة حلقأأأأأأأوال اإلنسأأأأأأأ.ن
حمك أأأأة البلأأأأدان اامرينكيأأأأة حلقأأأأوال اإلنسأأأأ.ن أينضأأأأ.  سلضأأأأح.اي اافأأأأرام اعرتفأأأأت  ،(514 الطبيعيأأأأني

 و(516 اة .عأأ.ت مأ  عأ  الضأح.اي فضأال   ،(515 املب.شأرين  وغأ  املب.شأرين ، مبأ  فأيهم أفأرام ااسأرة
، "ةلضأأحيا"ينسأأتخد  املي أأ.ال اافرينقأأي حلقأأوال اإلنسأأ.ن والشأأعوب  مي أأ.ال سبأأول( مصأأطلح  وال

__________ 

 و3الفقرة ، 3 ، التعليق الع.  رقمةثة مث. ضة التع ينب (510 
 و34، امل.مة اتف.قية مح.ينة حقوال اإلنس.ن واحلرايت ااس.سية (511 
 ,Vallianatos and Others v. Greece, Application Nos. 29381/09 and 32684/09انظر، عل  سبي  امل .ل:  (512 

Judgment of 7 November 2013, Grand Chamber, European Court of Human Rights, ECHR 2013 

(extracts), para. 47و 
دذا مأأ.ن أحأد أفأأرام ااسأأرة "ضأحية" ينتوقأأ  علأأ   شأدمت احملك أأة ااوروبيأأة حلقأوال اإلنسأأ.ن علأأ  أن حتدينأد مأأ. (513 

 هالضأيق العأ.طفي الأ ي ميكأ  القأول أبنأ ةيأ ين  عأ  وط.بعأ.   وجوم عوام  خ.صة تعطي ملع.انة مقد  الطلب بعدا  
يف انته.ك خط  حلقوال اإلنسأ.ن الواجبأة اقأ.رب الضأحيةو وتشأ   العث.صأر ذات الصألة املشأ ولة قطع.  تسبب 

 .Çakici v: الأأرواب  ااسأأرينة الوثيقأأة والطرينقأأة الأأيت رمت هبأأ. السأألط.ت علأأ  استفسأأ.رات ااقأأ.ربو انظأأر مأأ ال

Turkey, Application No. 23657/94, Judgment of 8 July 1999, Grand Chamber, European Court of 

Human Rights, ECHR 1999-IV, para. 98; Elberte v. Latvia, Application No. 61243/08, Judgment 

of 13 January 2015, Fourth Section, European Court of Human Rights, ECHR 2015, para. 137و 
 514) American Convention on Human Rights, art. 1و 
 Street Children (Villagrán-Morales et al.) v. Guatemala, Judgment of 19 :انظأر، علأ  سأبي  امل أ.ل (515 

November 1999 (Merits), Inter-American Court of Human Rights, Series C, No. 63, paras. 174-

177 and 238; Bámaca-Velásquez v. Guatemala, Judgment of 25 November 2000 (Merits), Inter-

American Court of Human Rights, Series C, No. 70, paras. 159-166و 
 Yakye Axa Indigenous Community v. Paraguay, Judgment of 17 June 2005انظأر، علأ  سأبي  امل أ.ل:  (516 

(Merits, Reparations and Costs), Inter-American Court of Human Rights, Series C, No. 125, para. 176و 
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الضأح.اي  "ت أن بيثأ، 4 رقأملك  اللجثة اافرينقيأة حلقأوال اإلنسأ.ن والشأعوب، يف تعليقهأ. العأ.  
الثفسأي،  أو اةسأديضأرر يف ذلأك ال مبأ. ضأرر،.  لمج.عيأ أو فأرماي   تعرضأواشخ.ص الأ ين   م  اا
عل  ذلك،  عالوة  و  و(517 "يانته.م.ت لل ي .ال اافرينقشك  ت اإلغف.الت اليت أو ع.لفاا بسبب

 اةأأ.ين قأأد مت التعأأر  عليأأهضأأحية بغأأ  الثظأأر ع أأ. دذا مأأ.ن  لشأأخصا"خلصأأت اللجثأأة دىل أن 
 و(518 "ةعالقأأة بأأني اةأأ.ين والضأأحيالدمانتأأه وبغأأ  الثظأأر عأأ  أي  أو حم.م تأأه أو القأأب  عليأأه أو

 ةوبطرينقة متيي ين أو .  ضيقتفس ا   "ةلضحيا"ر مصطلح ينفسَّ  ال املع. دات،    مجيع ومبوجب 
اةث.ئيأة الدوليأأة  واهليئأ.ت القضأ.ئية الثظأ.  ااس.سأأي لل حأ.ممينقأو   ال وسمل أ ، يف حأني (6 

 ة توجيهأ.توقضأ.ئياجته.ماهتأ. ال أو تلك احمل.ممقواعد  تتض  قد ف، "ةلضحيا"مصطلح بتعرين  
 أ( مأأ  القواعأأد اإلجرائيأأة وقواعأأد اإلثبأأ.ت لل حك أأة اةث.ئيأأة الدوليأأة 85 الق.عأأدة وعليأأه، تعأأّر 

شأأأأأخ.ص طبيعيأأأأأون أصأأأأأيبوا أبذى نتيجأأأأأة الرتكأأأأأ.ب أي جرميأأأأأة تأأأأأدخ  يف أ" مأبهنأأأأأ "لضأأأأأح.ايا"
غأ  املب.شأرين  الضأح.اي املب.شأرين  و ينفهم م  ذلأك أن التعرينأ  ينشأ   و  ،(519 "ةاختص.ص احملك 
شأأأأأأ   ااشأأأأأأخ.ص ي ب( توسأأأأأأع التعرينأأأأأأ  ل85حأأأأأأني أن الق.عأأأأأأدة يف  ،(520 علأأأأأأ  حأأأأأأد سأأأأأأواء

 و(521 ا  أذى مب.شر شرينطة أن ينع.ين  ؤالء ااشخ.ص  االعتب.رينني
__________ 

( بشأأفن احلأأق يف االنتصأأ.  لضأأح.اي 2017 4 العأأ.  رقأأماللجثأأة اافرينقيأأة حلقأأوال اإلنسأأ.ن والشأأعوب، التعليأأق  (517 
 و16(، الفقرة 5التع ينب وغ   م  ضروب العقوبة واملع.ملة الق.سية والالدنس.نية واملهيثة  امل.مة 

 و17املرجع نفسه، الفقرة  (518 

احملك أأأأأأأة أن  أ(و ووجأأأأأأدت 85القواعأأأأأأد اإلجرائيأأأأأأة وقواعأأأأأأد اإلثبأأأأأأ.ت لل حك أأأأأأة اةث.ئيأأأأأأة الدوليأأأأأأة، الق.عأأأأأأدة  (519 
بأد أن تتأوافر يف الشأخص ليثطبأق عليأه وصأ  الضأحية و أي أن: ينكأون  معأ.ين  ال  أ( "ترسي أربعأة85 الق.عدة
  وأن ينكأأون قأأد تعأأرض للضأأرر  وأن تكأأون اةرميأأة الأأيت ترتأأب عليهأأ. الضأأرر ماخلأأة يف اختصأأ.ص طبيعيأأ.   شخصأأ.  

 Situation in the Democratic Republic ofو احملك أة  وأن تكأون  ثأ.ك عالقأة سأببية بأني اةرميأة والضأرر"

Congo, Case No. ICC-01/04, public redacted version of decision on the applications for 

participation in the proceedings of VPRS1, VPRS2, VPRS3, VPRS4, VPRS5 and VPRS6, 17 

January 2006, Pre-Trial Chamber I, International Criminal Court, para. 79 و وعالوة  علأ  ذلأك، ينثبغأي
ينثبغأي أن ينكأون  ، ولكأ  ال"شخصأي.  " أ(، ضأررا  85أن ينكون الضرر الأ ي ينلحأق سلضأحية، اغأراض الق.عأدة 

 .Situation in the Democratic Republic of Congo in the case of the Prosecutor vو انظأر: "مب.شأرا  "

Thomas Lubanga Dyilo, Case No. ICC-01/04-01/06 OA 9 OA 10, Judgment on the appeals of the 

Prosecutor and the Defence against Trial Chamber I's Decision on Victims' Participation of 18 

January 2008, 11 July 2008, Appeals Chamber, International Criminal Court, paras. 32-39و 
 Situation in the Democratic Republic of Congo in the case of the Prosecutor v. Thomasانظأر:  (520 

Lubanga Dyilo, Case No. ICC-01/04-01/06, redacted version of decision on indirect victims, 8 

April 2009, Trial Chamber I, International Criminal Court, paras. 44-52سأي.ال اةأرائم ضأد  و ويف
سةرميأة  "املتأفثرين شخ.ص "اامائرة ابتدائية سحملك ة اةث.ئية الدولية حدمت الرتاث ال ق.يف، اليت تط.ل اإلنس.نية 

يف مجيأع أ أ.ء مأ.يل  ثأ.سمتبكتأو، بأ  أينضأ.  ال حجأ.ج وسأك.نفق  الضأح.اي املب.شأرين  للجأرائم، أي  وا"ليسأبهنم 
 Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Madhi, Case No. ICC-01/12-01/15, Reparations و"واجملت أع الأدويل

Order, 17 August 2017, Trial Chamber VIII, International Criminal Court, para. 51 ،و ومأع ذلأك
ماخلأه، أي  الأ ي حلأق سجملت أع احمللأي لت بكتأو أو فقأ  علأ  الضأرر"قصرت الأدائرة تقيي هأ. اغأراض التعأوين  

ااشأخ.ص الأ ين  تأربطهم عالقأة  يف وقأت ارتكأ.ب اةأرائم أو متبكتأوااشأخ.ص املقي أون عأ.مة يف  املثظ .ت أو
و املرجأع نفسأه، "وثيقة سملدينثة حبيث ميك  اعتب.ر م ج ءا م    ا اجملت ع احمللي يف الوقت ال ي وقع فيه اهلجأو 

 و56الفقرة 
 ب(  "جيأأأأأوو أن ينشأأأأأ   لفأأأأأل 85القواعأأأأد اإلجرائيأأأأأة وقواعأأأأأد اإلثبأأأأ.ت لل حك أأأأأة اةث.ئيأأأأأة الدوليأأأأأة، الق.عأأأأدة  (521 

التعلأأيم  املؤسسأأ.ت الأأيت تتعأأرض لضأأرر مب.شأأر يف أي مأأ  ةتلك.هتأأ. املكرسأأة للأأدين  أو املثظ أأ.ت أو ‘الضأأح.اي‘
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علأ  أن تتخأ  مأ  مولأة التأداب  الالومأة لضأ .ن  12م  مشروع امل.مة  1وتثص الفقرة  (7 
ري جيأأأ أو تشأأأك  جأأأرائم ضأأأد اإلنسأأأ.نية قأأأد ارتكبأأأت ي شأأأخص ينأأأدعي أن أفعأأأ.ال  اأن ينكأأأون 

وتل   أينض.  الدول أبن تكف  لرشأخ.ص  ارتك.هب. احلق يف تقدمي شكوى دىل السلط.ت املختصة،
 ينشأأأ.رمون بطرينقأأأة أخأأأرى يف اإلجأأأراءات الأأأيت تأأأدخ  يف نطأأأ.ال مشأأأ.رينع املأأأوام أو ينشأأأتكونالأأأ ين  

ف.قيأة يف ذلأك ات مبأ. ة.ث  يف مع. أدات موليأة،التخوين و وينرم حكم  أو احل .ينة م  سوء املع.ملة
 املهيثأأأأأة أو الالدنسأأأأأ.نية أو العقوبأأأأأة الق.سأأأأأية أو مث. ضأأأأأة التعأأأأأ ينب وغأأأأأ   مأأأأأ  ضأأأأأروب املع.ملأأأأأة

 واالتف.قيأأأأأأأة الدوليأأأأأأأة حل .ينأأأأأأأة مجيأأأأأأأع ااشأأأأأأأخ.ص مأأأأأأأ  االختفأأأأأأأ.ء القسأأأأأأأري ،(522 1984 لعأأأأأأأ. 
 و(523 2006 لع. 
 "م  فأر مأ" تقأدمي شأكوى ليشأ  احلق يف نط.ال  1الفقرة الفرعية  أ( م  الفقرة  وتوسع (8 

وينشأأ   مصأأطلح  جيأأري ارتك.هبأأ.و أو تشأأك  جأأرائم ضأأد اإلنسأأ.نية قأأد ارتكبأأت ينأأدعي أن أفعأأ.ال  
ينشأأ   قأأد ضأأد اإلنسأأ.نية، و شأأهوم اةأأرائم  أو .اياحلصأأر، ضأأح ال ، علأأ  سأأبي  امل أأ.ل"م  فأأر مأأ"

 املثظ .ت غ  احلكوميةو أو اعتب.رينني م   اهليئ.ت الدينثية أشخ.ص.  
الأأأيت ينلأأأ   ان ، "ةلسأأألط.ت املختصأأأا"هلأأأؤالء ااشأأأخ.ص احلأأأق يف تقأأأدمي شأأأكوى دىل و  (9 

بعأأد تقأأدمي شأأكوى، ينتعأأني علأأ  و  سأألط.ت قضأأ.ئيةو ، يف بعأأ  ااحأأوال، أن تكأأونتكأأون فع.لأأة
جدت أسب.ب معقولة تدعو دىل االعتقأ.م أن مل . وُ ون ينه.    سرينع.   سلط.ت الدولة أن جتري حتقيق.  

خ.ضأع لوالينتهأأ.، جيأري ارتك.هبأ. يف أي دقلأيم  أو كبأتضأد اإلنسأ.نية قأد ارتُ تشأك  جأرائم  ال  أفعأ.
 و8وفق.  ملشروع امل.مة 

ومأأأأ لك الفئأأأأ.ت  "ملشأأأأتكنيا"الأأأأدول حب .ينأأأأة  1وتلأأأأ   الفقأأأأرة الفرعيأأأأة  ب( مأأأأ  الفقأأأأرة  (10 
الفئأأأ.ت و أأ    وى ك.شأأب واتقأأدمين مل دذاحأأىت يف  أأ   الفقأأأرة ااخأأرى مأأ  ااشأأخ.ص املأأدرجني 

 تحقيأأأقالينشأأأ.رمون يف ومأأأ لك لغأأأ  م ةأأأ  هم، يلضأأأح.اي والشأأأهوم وأقأأأ.رهبم وة لأأأا" أأأي  ااخأأأرى
وقأأد  و" يف نطأأ.ال مشأأ.رينع املأأوام  أأ  أخأأرى تقأأع اتدجأأراءيف  أو املطلأأوبنيتسأأليم  أو املق.ضأأ.ة أو
يف  مبأأ. احل .ينأأة، همفئأأة ااشأأخ.ص الأأ ين  متأأثحسمل أأ   احلدين أأة العهأأدعت املع. أأدات الدوليأأة وّسأأ

واتف.قيأة اامأم  ،(524 2000 لعأ.  اتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة اةرمية املثظ ة عل الوطثيأةذلك 

__________ 

ااغأأأراض اخل ينأأأة، واملعأأأ.مل ااثرينأأأة واملستشأأأفي.ت وغ  أأأ. مأأأ  اامأأأ.م  وااشأأأي.ء املخصصأأأة  العلأأأم أو الفأأأ  أو أو
هيأة بشأفن احلأق يف االنتصأ.  واةأل واملبأ.مئ التوجي املبأ.مئ ااس.سأيةمأ   5الفقأرة وتأثص  و(اغراض دنسأ.نية"

 اإلنسأأ.ين الأأدويل الأأدويل حلقأأوال اإلنسأأ.ن واالنته.مأأ.ت اخلطأأ ة للقأأ.نون لضأأح.اي االنته.مأأ.ت اةسأأي ة للقأأ.نون
ينلأأي: "اغأأأراض  أأأ   الوثيقأأأة، الضأأأح.اي  أأأم ااشأأأخ.ص  علأأأ  مأأأ. 2005 يف عأأأ. عأأأ  اة عيأأأة الع.مأأأة الصأأ.مرة 

املعأأأ.انة الثفسأأأأية،  العقلأأأي، أو يف ذلأأأك الضأأأأرر البأأأدين أو عي، مبأأأ.مجأأأ. الأأأ ين  حلأأأق هبأأأم ضأأأرر بشأأأأك  فأأأرمي أو
حأأ.الت  احلرمأأ.ن بدرجأأة مبأأ ة مأأ  الت تأأع حبقأأوقهم ااس.سأأية، عأأ  طرينأأق أفعأأ.ل أو اخلسأأ.رة االقتصأأ.مينة، أو أو

انته.مأأ.ت خطأأ ة للقأأ.نون الأأدويل و  ة للقأأ.نون الأأدويل حلقأأوال اإلنسأأ.نامتثأأ.ع عأأ  أفعأأ.ل تشأأك  انته.مأأ.ت خطأأ  
أينضأ.  أفأرام أسأرة الضأحية ااقأربني ‘ الضأحية‘ حللق.نون الداخلي، ينش   مصأطل نس.ينو وعثد االقتض.ء ووفق.  اإل
مثأع ااذى"و  ضرر عثد تأدخلهم ملسأ.عدة الضأح.اي أوهبم مع.ليه املتضررين  فضال  ع  ااشخ.ص ال ين  حلق  أو

ااس.سأأأية املتعلقأأأة بضأأأح.اي اإلجأأأرا  والتعسأأأ  يف ولالطأأأالع علأأأ  تعرينأأأ  ة.ثأأأ ، انظأأأر دعأأأالن مبأأأ.مئ العأأأدل 
 و2و 1استع .ل السلطة، الفقراتن 

 و13اتف.قية مث. ضة التع ينب، امل.مة  (522 
 و12االتف.قية الدولية حل .ينة مجيع ااشخ.ص م  االختف.ء القسري، امل.مة  (523 

 و1، الفقرة 24 اتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة اةرمية املثظ ة عل الوطثية، امل.مة (524 
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واالتف.قيأأأأة الدوليأأأة حل .ينأأأة مجيأأأأع ااشأأأخ.ص مأأأأ   ،(525 2003 لعأأأ.  املتحأأأدة ملك.فحأأأة الفسأأأأ.م
مبوجأب ، لأيس  أؤالء ااشأخ.ص حل .ينأةوينلأ   انأ.ذ تأداب   و(526 2006 لعأ.  االختف.ء القسري

الأأأأثظم ااس.سأأأأية لكأأأأ  مبوجأأأأب املع. أأأأدات الأأأأيت تتثأأأأ.ول اةأأأأرائم يف القأأأأ.نون الأأأأوطر فحسأأأأب، و 
 و(527 أينض.   اةث.ئية الدولية واهليئ.ت القض.ئية لل ح.مم

مح.ينأأة ااشأأخ.ص املأأدرجني يف الق.ئ أأة مأأ   1تقتضأأي الفقأأرة الفرعيأأة  ب( مأأ  الفقأأرة و  (11 
 غأأ  ذلأأك مأأ  ااملأأة أو شأأه.مة، أو دفأأ.مة، أو نتيجأأة اي شأأكوى، " وء املع.ملأأة والتخوينأأسأأ"

ينشأأ   فحسأأب ولكأأ   ص.شأأخرسلرفأأ.  اةسأأدي ل "ةوء املع.ملأأسأأ"مصأأطلح ينتعلأأق  وال املقدمأأةو
 و(528 .هتمخصوصي أو ممرامته أو لرشخ.صأينض.  الرف.  الثفسي 

ان.ذ أ.، ان تقد  الفقرة الفرعية  ب( ق.ئ ة بتداب  احل .ينة الأيت ينتعأني علأ  الأدول وال  (12 
، وأفضأألي.ت ااشأأخ.ص املعثيأأة، وقأأدرات الدولأأة الق.ئ أأةللظأأرو   وفقأأ.   التأأداب  سأأتتف.وت حت أأ.  

وسأأ.ئ   أو لكرتونيأأةاإلوسأأ.ئ  لينلأأي: تقأأدمي ااملأأة س مأأ. بيأأد أن  أأ   التأأداب  قأأد تشأأ   املعثيأأنيو
صأأأية الشأأأهوم التأأأداب  الراميأأأة دىل مح.ينأأأة خصو و   (529 مأأأ  تقأأأدميه. شخصأأأي.   خ.صأأأة أخأأأرى بأأأدال  
املعلومأ.ت دذا   أو وحجب ااملأة  (531 واإلجراءات يف اةلس.ت السرينة  (530 والضح.اي و وينتهم
دعأأأ.مة تأأأوطني و   (532 أسأأأرته للخطأأأر أو يؤمي دىل تعأأأرين  أمأأأ  الشأأأ. دعثهأأأ. سأأأمأأأ.ن اإلفصأأأ.ح 
 و(534 وتداب  احل .ينة اخل.صة ساطف.ل ،(533 الضح.اي والشهوم

__________ 

 و1، الفقرة 32اتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة الفس.م، امل.مة  (525 
 و1، الفقرة 12االتف.قية الدولية حل .ينة مجيع ااشخ.ص م  االختف.ء القسري، امل.مة  (526 
يأة ليوغوسأأالفي. والثظأ.  ااس.سأي لل حك أة اةث.ئيأة الدول  1، الفقأرة 68، نظأ.  رومأ. ااس.سأي، املأ.مة انظأر، مأ ال   (527 

سأت ث.ئية يف االدوائر الأ قأ.نون  و 21  والثظأ.  ااس.سأي لل حك أة اةث.ئيأة الدوليأة لروانأدا، املأ.مة 22الس.بقة، املأ.مة 
  والثظأأ.  ااس.سأأي 16  والثظأأ.  ااس.سأأي لل حك أأة اةث.ئيأأة الدوليأأة لسأأ اليون، املأأ.مة 33حمأأ.مم م بأأوماي، املأأ.مة 

 و12.مة لل حك ة اخل.صة للبث.ن، امل
 و1، الفقرة 68، نظ.  روم. ااس.سي، امل.مة انظر، م ال   (528 
اتف.قيأأة اامأأم املتحأأدة ملك.فحأأة اةرميأأة املثظ أأة عأأل   و 2، الفقأأرة 68، نظأأ.  رومأأ. ااس.سأأي، املأأ.مة انظأأر، مأأ ال   (529 

 و ب(2، الفقرة 32اتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة الفس.م، امل.مة  ب(  و 2، الفقرة 24الوطثية، امل.مة 
انظأأر، مأأ ال ، اللوتومأأأول االختيأأ.ري امللحأأأق ستف.قيأأة حقأأأوال الطفأأ  بشأأأفن بيأأع ااطفأأأ.ل واسأأتغالل ااطفأأأ.ل يف  (530 

 و33ست ث.ئية يف حم.مم م بوماي، امل.مة االدوائر ال  ه(  وق.نون1، الفقرة 8املوام اإلسحية، امل.مة  يفالبغ.ء و 
سأأأأت ث.ئية يف حمأأأأ.مم م بأأأأوماي، االدوائر الأأأأ   وقأأأأ.نون2، الفقأأأأرة 68، نظأأأأ.  رومأأأأ. ااس.سأأأأي، املأأأأ.مة انظأأأأر، مأأأأ ال   (531 

 و33 امل.مة
 و5، الفقرة 68، نظ.  روم. ااس.سي، امل.مة انظر، م ال   (532 
 أ(  2، الفقأأرة 24اتف.قيأأة اامأأم املتحأأدة ملك.فحأأة اةرميأأة املثظ أأة عأأل الوطثيأأة، املأأ.مة ، علأأ  سأأبي  امل أأ.لانظأأر،  (533 

 و أ(2، الفقرة 32اتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة الفس.م، امل.مة و 
وتأأأأداب  . الع ليأأأأة الث وذجيأأأأة للقضأأأأ.ء علأأأأ  العثأأأأ  انظأأأأر، علأأأأ  سأأأأبي  امل أأأأ.ل، اسأأأأرتاتيجي.ت اامأأأأم املتحأأأأدة  (534 

مأأأأأ.نون   18املأأأأأؤر   69/194ااطفأأأأأ.ل يف جمأأأأأ.ل مثأأأأأع اةرميأأأأأة والعدالأأأأأة اةث.ئيأأأأأة، قأأأأأرار اة عيأأأأأة الع.مأأأأأة  ضأأأأأد
مبأ.مئ اامأم املتحأدة وتوجيه.هتأ. بشأفن و ال أ.ين عشأر  و ل .م  وا، املرفق، التداب  الس.مس 2014ااول/مينس ل 

 د نواملبأأ 5و 4 د نأعأأال (، املبأأ 491سأأ.عدة الق.نونيأأة يف نظأأم العدالأأة اةث.ئيأأة  احل.شأأية سأأب  احلصأأول علأأ  امل
علقأأأة ساطفأأأ.ل ضأأأح.اي اةرميأأأة والشأأأهوم توجيهيأأأة بشأأأفن العدالأأأة يف اامأأأور املتالبأأأ.مئ وامل  10و 7 .نالتوجيهيأأأ

 ، املرفقو2005متوو/ينوليه  22املؤر   2005/20عليه.، قرار اجمللس االقتص.مي واالجت .عي 
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قأأد  احل .ينأأةويف الوقأأت نفسأأه، جيأأب علأأ  الأأدول أن تضأأع يف اعتب.ر أأ. أن بعأأ  تأأداب   (13 
، م أأأ  احلأأأق يف مواجهأأأة الشأأأخص املأأأدع  ارتك.بأأأه اةرميأأأةحبقأأأوال  ينتعلأأأق في أأأ.ترتتأأب عليهأأأ.  اثر 

 متأس ال علأ  أن تأداب  احل .ينأة 1ول لك، تثص الفقرة الفرعيأة  ب( مأ  الفقأرة  واإلثب.تشهوم 
 و(535 11 يف مشروع امل.مة .املش.ر دليه دع  ارتك.به اةرميةالشخص املحبقوال 

تتأأيح مأأ  مولأأأة طأأر ، وفقأأ.  لق.نوهنأأأ. علأأأ  أن  12مأأأ  مشأأروع املأأ.مة  2تأأثص الفقأأرة و  (14 
الأوطر، دمك.نيأأة أن تُعأأرظض  راء وشأأواغ  ضأأح.اي أي جرميأة مأأ  اةأأرائم ضأأد اإلنسأأ.نية وأن ينُثظأأر 

فأ ن حني تعّل  أ   الفقأرة عأ  التأ ا  صأ.ر ،  ويف اإلجراءات اةث.ئيةوفيه. يف املراح  املث.سبة م  
االلتأ ا ، بتثفيأ   ينتعلأق في أ.مرونأة للدولأة  انوفر ت "ةملراح  املث.سبا"و "فق.  لق.نوهن. الوطرو "عب.ري 

 بعأأ  الأأوالايت ويف الفرينأأدة لثظ.مهأأ. اةثأأ.ئيووتسأأ ح هلأأ. بتكييأأ   أأ ا الطلأأب مأأع اخلصأأ.ئص 
بيأ.ن ب سإلمالءالسأ .ح للضأحية م  خالل  ا االلت ا  هب ، عل  سبي  امل .ل، ميك  الوف.ءالقض.ئية

، قد ينكون م  املالئأم أن فق  "لضح.ايا"م  اإلش.رة دىل وعل  الرغم  ااثر وقت صدور احلكمو
سأي .  ال ،أينضأ.    أم وشأواغلهمؤ  راأن تُعأرض امل  لأني(  أو آلخرين   م أ  أفأرام ااسأرةتيح الدول ت

متأأأأس  وال وتاختفأأأأ أو تضأأأأد اإلنسأأأأ.نية قأأأأد م.تأأأأ رميأأأأةضأأأأحية اةكأأأأون فيهأأأأ. تيف الظأأأأرو  الأأأأيت 
 عل  الدول م  الت ام.ت أخرى مبوجب الق.نون الدويلو مب. 2 الفقرة

يف مع. أأدات خمتلفأأة، م أأ : نظأأ.  رومأأ.  2الفقأأرة ة.ثلأأة للحكأأم الأأوارم يف أحكأأ.  وتأأرم  (15 
واللوتومأول االختيأأ.ري التف.قيأأة حقأوال الطفأأ  بشأفن بيأأع ااطفأأ.ل   (536 1998 لعأأ.  ااس.سأي

واتف.قيأأأأة اامأأأأم املتحأأأأدة   (537 2000 لعأأأأ.  املأأأأوام اإلسحيأأأأة ويف واسأأأأتغالل ااطفأأأأ.ل يف البغأأأأ.ء
بروتومأأول مثأأع وق أأع ومع.قبأأة االجتأأأ.ر و   (538 2000 لعأأأ.  ملك.فحأأة اةرميأأة املثظ أأة عأأل الوطثيأأة

طفأأ.ل، املك أأ  التف.قيأأة اامأأم املتحأأدة ملك.فحأأة اةرميأأة املثظ أأة ساشأأخ.ص، وخب.صأأة الثسأأ.ء واا
 و(540 2003 لع.  واتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة الفس.م  (539 2000 لع.  عل الوطثية

 جأأأل يف .اي اةأأأرائم ضأأأد اإلنسأأأ.نيةحأأأق ضأأأح 12مأأأ  مشأأأروع املأأأ.مة  3تتثأأأ.ول الفقأأأرة و  (16 
تخأأأأ  مأأأأ  مولأأأأة التأأأأداب  الالومأأأأة لتضأأأأ   يف نظ.مهأأأأ. ت" -وفقأأأأ.  للعبأأأأ.رة االسأأأأتهاللية و الضأأأأررو 
اآلليأأ.ت الالومأأة لت كأأني  أو اإلجأأراءات أو اانظ أأة أو الأأدول بوضأأع القأأواننيتلتأأ    - "القأأ.نوين

تلأأأك سأأأؤولني عأأأ  مأأأ  امل حأأأق هبأأأمدق.مأأأة الأأأدع.وى واملط.لبأأأة  أأأل ااضأأأرار الأأأيت تلالضأأأح.اي مأأأ  

__________ 

  1، الفقأأرة 68نظأأ.  رومأأ. ااس.سأأي، املأأ.مة يف ذلأأك  تأأوفر مع. أأدات موليأأة أخأأرى ذات صأألة مح.ينأأة ة.ثلأأة، مبأأ. (535 
املأوام  ستف.قية حقوال الطف  بشأفن بيأع ااطفأ.ل واسأتغالل ااطفأ.ل يف البغأ.ء ويفواللوتومول االختي.ري امللحق 

  2، الفقأرة 24اتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة اةرمية املثظ أة عأل الوطثيأة، املأ.مة   و 6، الفقرة 8اإلسحية، امل.مة 
 و2، الفقرة 32اتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة الفس.م، امل.مة و 

 و3، الفقرة 68وم. ااس.سي، امل.مة ظ.  ر ن (536 

املأوام  اللوتومول االختيأ.ري امللحأق ستف.قيأة حقأوال الطفأ  بشأفن بيأع ااطفأ.ل واسأتغالل ااطفأ.ل يف البغأ.ء ويف (537 
 و1، الفقرة 8اإلسحية، امل.مة 

 و3، الفقرة 25اتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة اةرمية املثظ ة عل الوطثية، امل.مة  (538 

بروتومأأول مثأأأع وق أأع ومع.قبأأأة االجتأأ.ر ساشأأأخ.ص، وخب.صأأة الثسأأأ.ء وااطفأأ.ل، املك أأأ  التف.قيأأة اامأأأم املتحأأأدة  (539 
 و2، الفقرة 6امل.مة  ملك.فحة اةرمية املثظ ة عل الوطثية

 و5، الفقرة 32اتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة الفس.م، امل.مة  (540 
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أي  ويف الوقأأت نفسأأه، ويف و(541 أي جهأأة ف.علأأة أخأأرى أو الدولأأة نفسأأه. وااء مأأ.ن، سأأو ااضأأرار
أن  عليه. الدول اليت جيب أو الدولة سو  تعت داةرائم ضد اإلنس.نية،  ح.الت ح.لة معيثة م 

الأيت تُثسأب دليهأ. مبوجأب القأ.نون الأدول املعثيأة  أي:  أ( و تثفأ  م أ   أ   التأداب  علأ  السأي.الو 
متأ.رس الوالينأة القضأ.ئية علأ  اإلقلأيم الأ ي  والأيت   ب( اافعأ.ل الأيت تشأك  جأرائم حأربالدويل 

 كبت فيه اةرائموارتُ 
واسأتخدمت املع. أدات والصأكوك  و"رالضر  جل يف" .ايالضح حقدىل  3تش  الفقرة و  (17 

"  النتصأأأأأأ.ا"دىل احلأأأأأأق يف  أحيأأأأأأ.ان  وأشأأأأأأ.رت  ،الأأأأأأيت تعأأأأأأ.جل  أأأأأأ   املسأأأأأأفلة مصأأأأأأطلح.ت خمتلفأأأأأأة
 شك  حمدمأش.رت يف أحي.ن أخرى دىل ، و "ةلا"واستخدمت أحي.ان  مصطلح ، " نص.إلا" أو

يف  "لبي  انتصأ.  فعأأ.سأأ"احلأق يف ينأأرم و كأ ا،  و(542 " لتعأأوينا"مأأ  أشأك.ل اةأأل، م أ   فقأ 
والعهأأأأد الأأأأدويل اخلأأأأ.ص سحلقأأأأوال املدنيأأأأة  ،(543 1948 لعأأأأ.  اإلعأأأأالن العأأأأ.ملي حلقأأأأوال اإلنسأأأأ.ن

وتشأأأأ   و(545 بعأأأأ  املع. أأأأدات اإلقلي يأأأأة حلقأأأأوال اإلنسأأأأ.ن ويف ،(544 1966 لعأأأأ.  ةوالسي.سأأأأي
 املهيثأأة أو الالدنسأأ.نية أو العقوبأأة الق.سأأية أو اتف.قيأأة مث. ضأأة التعأأ ينب وغأأ   مأأ  ضأأروب املع.ملأأة

احلأأأأأأق يف دىل و  " إلنصأأأأأأ.ا"الضأأأأأأحية علأأأأأأ  دمك.نيأأأأأأة حصأأأأأأول دىل  14 يف املأأأأأأ.مة 1984 لعأأأأأأ. 
وتشأأ  االتف.قيأأة الدوليأأة حل .ينأأة مجيأأع ااشأأخ.ص  و(546 " عأأ.مة التف يأأد"يف ذلأأك  " مبأأ. لتعأأوينا"

حلأق يف احلصأأول علأ  اةأل والتعأأوين  ا"، دىل 24، يف املأ.مة 2006 لعأأ.  مأ  االختفأ.ء القسأري
 و(547 "الفوري والع.مل والك.يف

.  نصأ.  مبعثأتعبأ  عأ  اإلموسأيلة لل  "رالضأر  حلأق يف جألا"وقررت اللجثة أن تش  دىل  (18 
و كأأ ا، يف حأأني تشأأ  اتف.قيأأة  ل ع. أأداتوخمتلفأأة لنظأأم أنأأه اسأأتقر يف شأأ.م ، و أأو هنأأج ينبأأدو ال

 املهيثأأأأأة أو الالدنسأأأأأ.نية أو العقوبأأأأأة الق.سأأأأأية أو مث. ضأأأأأة التعأأأأأ ينب وغأأأأأ   مأأأأأ  ضأأأأأروب املع.ملأأأأأة

__________ 

 هيأأة بشأأفن احلأأق يف االنتصأأ.  واةأأل لضأأح.اي االنته.مأأ.ت اةسأأي ة للقأأ.نونواملبأأ.مئ التوجي املبأأ.مئ ااس.سأأية (541 
 و23دىل  12، املب.مئ م  اإلنس.ين الدويل الدويل حلقوال اإلنس.ن واالنته.م.ت اخلط ة للق.نون

واللوتومأول االختيأ.ري امللحأق   4، الفقأرة 8انظر، عل  سبي  امل .ل، االتف.قية الدولية لق أع متوينأ  اإلر أ.ب، املأ.مة  (542 
  4، الفقأأرة 89املأأوام اإلسحيأأة، املأأ.مة  ستف.قيأأة حقأأوال الطفأأ  بشأأفن بيأأع ااطفأأ.ل واسأأتغالل ااطفأأ.ل يف البغأأ.ء ويف

  وبروتومأول 2، الفقأرة 25، واملأ.مة 2، الفقأرة 14اتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة اةرمية املثظ ة عل الوطثيأة، املأ.مة و 
ومع.قبأأة االجتأ.ر ساشأأخ.ص، وخب.صأة الثسأأ.ء وااطفأ.ل، املك أ  التف.قيأأة اامأم املتحأأدة ملك.فحأة اةرميأأة  مثأع وق أع

 و35اتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة الفس.م، امل.مة   و 6، الفقرة 6املثظ ة عل الوطثية، امل.مة 

 و8اإلعالن الع.ملي حلقوال اإلنس.ن، امل.مة  (543 

و انظأر أينضأ.  اللجثأة املعثيأة حبقأوال اإلنسأ.ن، 3، الفقأرة 2، امل.مة سحلقوال املدنية والسي.سيةالعهد الدويل اخل.ص  (544 
 و17و 16، الفقراتن 31 التعليق الع.  رقم

 American  و13انظأأأأأر، علأأأأأ  سأأأأأبي  امل أأأأأ.ل، اتف.قيأأأأأة مح.ينأأأأأة حقأأأأأوال اإلنسأأأأأ.ن واحلأأأأأرايت ااس.سأأأأأية، املأأأأأ.مة  (545 
Convention on Human Rightsو انظأر أينضأ.  مثظ أة الوحأدة اافرينقيأة، بروتومأول املي أ.ال 63و 25ن ، املأ.مات

 10اافرينقأأي حلقأأوال اإلنسأأ.ن والشأأعوب بشأأفن دنشأأ.ء حمك أأة أفرينقيأأة حلقأأوال اإلنسأأ.ن والشأأعوب  واغأأ.موغو، 
 ,Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)(، 1998ح ينران/ينونيأه 

Collection of International Instruments and Legal Texts Concerning Refugees and Others of 

Concern to UNHCR, vol. 3, Regional Instruments, Africa, Middle East, Asia, Americas, Geneva, 

UNHCR, 2007, p. 1040, at p. 1045 و27، امل.مة 

 و1الفقرة ، 14اتف.قية مث. ضة التع ينب، امل.مة  (546 

 و4، الفقرة 24االتف.قية الدولية حل .ينة مجيع ااشخ.ص م  االختف.ء القسري، امل.مة  (547 
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ث. ضأة ، تأرى ةثأة م" عأ.مة التف يأد"و " لتعأوينا"و " إلنصأ.ا"دىل امل مورة أعأال   1984 لع. 
 ووفق.  للجثة: ،(548 " فهو  اةل الش.مم"ينثطوي عل   م لهالتع ينب أن احلكم أب

مأأ  االتف.قيأأة  14لت امأأ.ت الأأدول ااطأأرا  بتأأوف  اإلنصأأ.  مبوجأأب املأأ.مة ال" 
ولكي تفي الدول ااطرا  سلت ام.هت. اإلجرائيأة، و وجه دجرائي و خر موضوعي: وجه.ن

تثشأأأأق  ليأأأأ.ت لتقأأأأدمي الشأأأأك.وى و يئأأأأ.ت ومؤسسأأأأ.ت عليهأأأأ. أن تسأأأأ  تشأأأأرينع.ت وأن 
فيه.  يئ.ت قض.ئية مستقلة ق.مرة عل  دثب.ت حق ضح.اي التع ينب وسوء  مب. للتحقيق،

املع.ملة يف اإلنص.  ومثحه، وأن تض   فع.لية     اآللي.ت واهليئ.ت ودمك.نية وصأول 
أن تضأ   حصأول وم  الث.حية املوضأوعية، علأ  الأدول ااطأرا  و مجيع الضح.اي دليه.
يف ذلأأأك  مبأأأ. سأأأوء املع.ملأأأة علأأأ  دنصأأأ.  وجأأأل مأأأ.ملني وفعأأأ.لني، أو ضأأأح.اي التعأأأ ينب

 و(549 " التعوين  والوس.ئ  الالومة إلع.مة أت يلهم عل  أم   وجه ةك
ثطأوي حكأ.  املع. أدات الأيت تأدىل بعأ  أفضأ   و مفهأو  أ أ  للجأل و  ا االنتق.ل  (19 

عل  سبي  امل .ل، تش  االتف.قية الدولية حل .ينة مجيأع ااشأخ.ص ف أشك.ل خمتلفة م  اةلوعل  
الأأ ي ينشأأ   ، "رحلأأق يف احلصأأول علأأ  جأأل الضأأر ا"دىل أن  2006 لعأأ.  مأأ  االختفأأ.ء القسأأري

  اةأل م أ : مأ"ينتفل  م  تعوين  ع.مل فحسب، ودمن. أينضأ.   ال قد ،"ةاضرار امل.مينة واملعثوينا"
 يف ذلأأأأأك اسأأأأأأتع.مة الكرامأأأأأة والسأأأأأأ عة  مبأأأأأأ. ،رتضأأأأأيةج( ال و التف يأأأأأأ  ب( دعأأأأأ.مة  و  أ( الأأأأأرم 

 و(550 "رض .انت عد  التكرا م( و
شأأك.ل اةأأل تشأأ  ، ا أأ ا الأأثهج بوضأأع ق.ئ أأة  12 ةمأأ  مشأأروع املأأ.م 3 ةتتبأأع الفقأأر و  (20 

رم احلقأأوال، والتعأأوين ، والرتضأأية، ودعأأ.مة التف يأأ ، ووقأأ  الضأأرر، احلصأأر،  ال علأأ  سأأبي  امل أأ.ل
تكون مجيع أشك.ل اةل التقليدينة قد سي.ال اةرائم ضد اإلنس.نية،  ويف انت عد  التكرارووض .

مأ  أشأك.ل اةأل،  مث.سأب.   العومة دىل الوضع الس.بق شأكال   أو وقد ينكون رم احلقوال ذات صلةو
بث.ء دع.مة  أو امل تلك.ت املثقولة،اسرتمام  أو ،الوط العومة دىل  م الضحية  متكنيوينش   ذلك 
وقد ينكأون التعأوين   املدارس واملستشفي.ت وأم.م  العب.مةو يف ذلك مب. اخل.صة، أو املب.ين الع.مة

وقأأأد تكأأأون  ثأأ.ك ح.جأأأة دىل بأأأرامج  ساضأأأرار امل.مينأأأة واملعثوينأأة علأأأ  السأأواءو ينتعلأأق في أأأ. مث.سأأب.  
وتأأوف   إلعأأ.مة أت يأأ  أعأأدام مبأأ ة مأأ  ااشأأخ.ص يف اأأرو  معيثأأة، م أأ  بأأرامج العأأالج الطأأا،

، م أ  تكأون الرتضأية وقأد العالج ال ي ينرم  علأ  الصأدم.ت الثفسأيةو أو ااطرا  االصطث.عية،
اةأل  ينتخأ قأد وسمل  ،  م  أشك.ل اةلوفيه  مرغوس   ، أينض.  شكال  أس  أو دصدار بي.ن اعت ار

 التكرارو ض .انت بعد  أو أتميدات شك ضد اإلنس.نية  رميةح.لة اة يف
وتقأر  أ    و"ءسأب االقتضأ.ح"بيد أن الق.ئ ة التوضيحية اشك.ل اةل تسأبقه. عبأ.رة  (21 

الصيغة أبن الدول جيب أن تت تع بقدر م  املرونأة والسألطة التقدينرينأة يف حتدينأد الشأك  املث.سأب 
م  اةل، ولكثه. تعرت  أبنأه قأد تثشأف، يف أعقأ.ب اةأرائم ضأد اإلنسأ.نية، سأيث.رينو .ت خمتلفأة، 

فعلأأ  سأبي  امل أأ.ل،  لعدالأة االنتق.ليأأة، وأن أشأك.ل اةأأل جيأب تكييفهأأ. مأع السأأي.ال احملأدمومثهأ. ا
__________ 

، 212/2002 ، الأبالغ رقأمأورا غورينأدي ضأد دسأب.ني.  2، الفقأرة 3 ةثأة مث. ضأة التعأ ينب، التعليأق العأ.  رقأم (548 
 44 امللحأأأأق رقأأأأمالسأأأأتون، الواثئأأأأق الرمسيأأأأة للج عيأأأأة الع.مأأأأة، الأأأأدورة ، 2005أاير/مأأأأ.ينو  24القأأأأرار املعت أأأأد يف 

 A/60/44 ،) ، و8-6، الفقرة 147رع أل ، الصفحة الفاملرفق ال .م 
 و5، الفقرة 3 عليق الع.  رقمةثة مث. ضة التع ينب، الت (549 
 و5و 4اتن ، الفقر 24االتف.قية الدولية حل .ينة مجيع ااشخ.ص م  االختف.ء القسري، امل.مة  (550 

http://undocs.org/ara/A/60/44
http://undocs.org/ara/A/60/44
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هأأ.ت جتكأأون يف حأأني قأأد تكأأون الدولأأة مسأأؤولة يف بعأأ  احلأأ.الت عأأ  اةأأرائم ضأأد اإلنسأأ.نية 
وقأد تثطأوي اةأرائم علأ  فظأ.ئع  يف حأ.الت أخأرىوعثهأ. مسأؤولة أخرى غأ  اتبعأة للدولأة ف.علة 

 ينأأأرتك هلأأأ. مأأأوارم مأأأ. عأأأ.مة بثأأأ.ء نفسأأأه.،دىل د، يف أعق.هبأأأ.، ج. أأأدة لدولأأأةتسأأأع  ا بيث أأأ.مج.عيأأأة 
جأ.ن علأ  اةألو تتف.وت أينض.  قدرة أي وقد  للضح.ايواةل امل.مي حمدومة لتوف  دمك.ني.ت  أو

تسأيء  وأال  ا االلتأ ا  حبسأ  نيأةأن تفأي هبأجيب عل  الدولأة املعثيأة اامر م لك،  وحىت دن م.ن
علأأ  الأأدول مأأ  الت امأأ.ت أخأأرى  مبأأ. 3 ةمتأأس الفقأأر  وال واملث.سأأب تفأأ.مي اةأألتأأه لرونم اسأأتخدا 

 مبوجب الق.نون الدويلو
ينأألر الأأثص  مأأ. و ثأأ.كو "ةمج.عيأأ أو صأأفة فرمينأأةب"علأأ  أن اةأأل ينكأأون  3 ةوتأأثص الفقأأر  (22 

املدنيأأة الع.مينأأة علأأ  أشأأك.ل معيثأأة مأأ  اةأأل لكأأ  واحأأد مأأ  الضأأح.اي، م أأ  اسأأتخدا  الأأدع.وى 
 مأأأأ  خأأأأالل دجأأأأراءات تُقأأأأ.  خصيصأأأأ.  لل ط.لبأأأأة سلتعأأأأوين  اة أأأأ.عي، أو أمأأأأ.  احملأأأأ.مم الوطثيأأأأة،

في أأأأ. خيأأأأص سأأأأي.ال اأأأأرو  مث.سأأأأبة ينثبغأأأأي الثظأأأأر يف التأأأأداب  الالومأأأأة السأأأأتبع.م أي تقأأأأ.م   ويف
م أأ   اةأأل اة أأ.عي، دال ينصأألح فيهأأ. أو ينث.سأأبه. ال و ومأأع ذلأأك،  ثأأ.ك حأأ.التالأأدع.وى املدنيأأة

قأأد و  دعأأ.مة بثأأ.ء املأأدارس واملستشأأفي.ت واملستوصأأف.ت ومور العبأأ.مةو أو دق.مأأة الثصأأب الت م.رينأأة
قوال حل الواسعة الثط.ال نته.م.تالفرتة م  اعواقب عثدم. تتص.رع مولة مع ينثطبق   ا ساخص 

ينكأأأون حأأأ.الت أخأأأرى، قأأأد  ويف ة للعدالأأأة االنتق.ليأأأةوابتك.رينأأأينسأأأتل    ليأأأ.ت  علأأأ   أأأواإلنسأأأ.ن، 
 اة ع بني أشك.ل اةل الفرمينة وأشك.ل اةل اة .عية مث.سب. و

واهليئأأأ.ت القضأأأ.ئية ينؤينأأأد  أأأ ا الأأأثهج يف أسأأأ.ليب اةأأأل الأأأيت تتبعهأأأ. احملأأأ.مم  مأأأ. و ثأأأ.ك (23 
لثظأ.  ااس.سأأي لل حك أة اةث.ئيأأة الدوليأة ليوغوسأأالفي. السأ.بقة والثظأأ.  فكأأ.ن االدوليأةو اةث.ئيأة 

غأ    أو التعأوين علأ  ولأيس  علأ  رم احلقأوال حصأرا  ينثصأ.ن الدولية لرواندا ااس.سي لل حك ة 
جث.ئيأأة موليأأأة و يئأأ.ت قضأأأ.ئية حمأأأ.مم بيأأد أنأأأه تبأأني للأأأدول عثأأد دنشأأ.ء  و(551 مأأ  أشأأك.ل اةأأأل

وسأع اا "ةلا"مصطلح استخدمت  ول لك  م.في.  ليس  وحد  أخرى أن الرتمي  عل  رم احلقوال 
ح.لأة سأيؤمي دىل مشأ.م  يف لك  واحد مأ  الضأح.اي يف اةأل الفرمي ن دثب.ت احلق أو  ،(نط.ق.

 الضأأأأأح.اي بصأأأأأفة فرمينأأأأأةدمك.نيأأأأأة جأأأأأل أضأأأأأرار لأأأأأ لك، تتأأأأأوخ  الثصأأأأأوص الفظأأأأأ.ئع اة .عيأأأأأةو 
القواعأأد اإلجرائيأأة وقواعأأد اإلثبأأ.ت لل حك أأة اةث.ئيأأة علأأ  سأأبي  امل أأ.ل، تأأثص ف و(552 مج.عيأأة أو

ن أ" نظ.  روم. ااس.سيم   75 ة حك ة عثد احلكم سةل ع ال  سمل.مالدولية عل  أنه جيوو لل
 خأأأ ة يف احلسأأأب.ن ، "كدن ارأتت ذلأأأ هب أأأ. معأأأ.   أو مجأأأ.عي أو تقأأأدر جأأأل ااضأأأرار علأأأ  أسأأأ.س فأأأرمي

سأأي.ال ااع أأأ.ل الوحشأأأية الأأأيت ارُتكبأأأت يف   ويف و(553 دصأأأ.بة أو خسأأأ.رة أو نطأأ.ال ومأأأدى أي ضأأرر
يف القواعأأد وحأأد   أأو املتأأوخ   "ياة أأ.عي واملعثأأو  ةأألا" مأأ.نم بأأوماي دسن فأأرتة اخل أأ  احل أأر،  

 و(554 للدوائر االست ث.ئية يف احمل.مم الك بومينةاإلجرائية الداخلية 

__________ 

الثظأأأ.  ااس.سأأأأي   و 3، الفقأأأرة 24، املأأأأ.مة لثظأأأ.  ااس.سأأأي لل حك أأأة اةث.ئيأأأأة الدوليأأأة ليوغوسأأأالفي. السأأأ.بقةا (551 
 و3فقرة ، ال23، امل.مة لل حك ة الدولية لرواندا

واملبأأأأ.مئ التوجيهيأأأأة بشأأأأفن احلأأأأق يف االنتصأأأأ.  واةأأأأل لضأأأأح.اي  املبأأأأ.مئ ااس.سأأأأيةانظأأأأر، علأأأأ  سأأأأبي  امل أأأأ.ل،  (552 
 و13، املبدأ اإلنس.ين الدويل الدويل حلقوال اإلنس.ن واالنته.م.ت اخلط ة للق.نون االنته.م.ت اةسي ة للق.نون

 و1، الفقرة 97لل حك ة اةث.ئية الدولية، الق.عدة القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثب.ت  (553 

 554) Internal Rules of the Extraordinary Chambers in the Court of Cambodia (Rev. 9) as revised on 16 

January 2015, rules 23 and 23 quinquiesو 
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سأتبعد ينأنه  12 ةامل.ماحلقوال املثصوص عليه. يف مشروع أن ينُفهم م  حتديند ال ينثبغي و  (24 
علأأأ  و الأأأوطرو  أو غأأأ  م مبوجأأأب القأأ.نون الأأأدويل أو الشأأأهوم أو وجأأوم حقأأأوال أخأأأرى للضأأح.اي

الت ا  الدولة بتقدمي بصرينح العب.رة املع. دات اليت تتث.ول حقوال اإلنس.ن تتض    ال ،سبي  امل .ل
 بع  اهليئأ.ت تثتجتاس املعلوم.ت دىل ضح.اي االنته.م.ت اةسي ة حلقوال اإلنس.ن، ومع ذلك

علأ  و و "ةحلأق يف معرفأة احلقيقأا" " أوتحلأق يف املعلومأ.ا" م      املع. أدات أن لأدى الضأح.اي
سأأأبي  امل أأأ.ل، اسأأأتثتجت اللجثأأأة املعثيأأأة حبقأأأوال اإلنسأأأ.ن  أأأ ا احلأأأق مأأأ  العهأأأد الأأأدويل اخلأأأ.ص 

ثفسأأأأي مثأأأأع حأأأأدوث التعأأأأ ينب ال أو موسأأأأيلة إلهنأأأأ.ء  1966 لعأأأأ.  سحلقأأأأوال املدنيأأأأة والسي.سأأأأية
لكأي تفأي ووجدت اللجثة أينضأ.  أنأه  و(555 اإلعدا  السري أو لع.ئالت ضح.اي االختف.ء القسري

 أن تقأأد  معلومأأ.ت عأأ  االنتهأأ.ك، هلأأ.سلت امهأأ. بتأأوف  سأأبي  انتصأأ.  فعأأ.ل، ينثبغأأي  مولأأة طأأر 
وسمل أأأ ، اسأأأتثتجت احملك أأأة ااوروبيأأأة  و(556 وفأأأ.ة شأأأخص مفقأأأومالأأأدف  يف حأأأ.ل موقأأأع عأأأ   أو

 ،1950 لعأأ.  حلقأأوال اإلنسأأ.ن  أأ ا احلأأق مأأ  اتف.قيأأة مح.ينأأة حقأأوال اإلنسأأ.ن واحلأأرايت ااس.سأأية
سأأوء املع.ملأأة، واحلأأق يف سأأبي  انتصأأ.   أو مأأ  احلأأق يف عأأد  التعأأرض للتعأأ ينب ا  جأأ ءسعتبأأ.ر  

اتبعأأت اللجثأأة اافرينقيأأة حلقأأوال و  و(557 طأأالع علأأ  الثتأأ.ئجاال ويف حتقيأأق فعأأ.ل يفواحلأأق ، فعأأ.ل
 و(558 اافرينقأأي حلقأأوال اإلنسأأ.ن والشأأعوب ي أأ.السمل ينتعلأأق في أأ. ةأأ.ثال   اإلنسأأ.ن والشأأعوب هنجأأ.  

وصفت ةثة البلدان اامرينكية حلقوال اإلنس.ن   ا احلق يف االتف.قية اامرينكية حلقأوال اإلنسأ.ن و 
سأأتقب  يف املقأأوال احلن ضأأ .ن لصأأ.ن اجملت أأع مكأأ ، ابأأ  ، فحسأأبأبنأأه لأأيس لصأأ.ن الضأأح.اي 

 و(559 م  انته.م.ت امل.ضي ستخلص الدروسينتطلب م  اجملت ع أن ين

  13 ةاملاد
 تسليم املطلوبني

ق مشأأأروع املأأأ.مة  أأأ ا علأأأ  اةأأأرائم املشأأأ ولة مبشأأأ.رينع املأأأوام  أأأ   ينطبَّأأأ -1 
القضأأ.ئية عثأأدم. تلأأت س الدولأأة الط.لبأأة تسأأليم شأأخص موجأأوم يف دقلأأيم خ.ضأأع للوالينأأة 

 للدولة املوجَّه دليه. الطلبو
__________ 

 3عت أأأأأأدة يف املراء اآل، 887/1999 ، الأأأأأأبالغ رقأأأأأأملي.شأأأأأأكيفتش ضأأأأأأد بأأأأأأيالروسانظأأأأأأر علأأأأأأ  سأأأأأأبي  امل أأأأأأ.ل،  (555 
 ،(A/58/40  40 الواثئأأق الرمسيأأة للج عيأأة الع.مأأة، الأأدورة ال .مثأأة واخل سأأون، امللحأأق رقأأم، 2003نيسأأ.ن/أبرين  

 و2-9، الفقرة عني ت يني اجمللد ال .ين، املرفق اخل.مس، ال
 و11املرجع نفسه، الفقرة  (556 

 ,paras. 130-134 and 140  Taş v. Turkeyأعأال (،  435 احل.شأية  Kurt v. Turkey :نظر، عل  سأبي  امل أ.لا (557 

Application No. 24396/94, Judgment, 14 November 2000, European Court of Human Rights, 

paras. 79-80 and 91  Cyprus v. Turkey, Application No. 25781/94, Judgment, Grand Chamber, 

European Court of Human Rights, ECHR 2001-IV, paras. 156-158و 
 558) Amnesty International v. Sudan, communications No. 48/90, 50/91, 52/91, 89/93, decision of 15 

November 1999, African Commission on Human and Peoples' Rights, para. 54  .اللجثأة و انظأر أينضأ
احلصأأول علأأ   اافرينقيأأة حلقأأوال اإلنسأأ.ن والشأأعوب، املبأأ.مئ والتوجيهأأ.ت املتعلقأأة سحلأأق يف حم.م أأة ع.ملأأة ويف

ينأأثص   ، الفقأأرة  ب(املبأأدأ جأأيم، DOC/OS (XXX)247وثيقأأة االحتأأ.م اافرينقأأي  ،املسأأ.عدة الق.نونيأأة يف أفرينقيأأ.
لأأأأ  املعلومأأأأ.ت الوق.ئعيأأأأة بشأأأأفن عصأأأأول احل -3: ووو ينلأأأأي تصأأأأ.  فعأأأأ.ل ينشأأأأ   مأأأأ.انسأأأأبي  علأأأأ  أن احلأأأأق يف 

 (وته.م.تو"النا
 559) Inter-American Commission, Case of Ignacio Ellacría et al. v. El Salvador, Case No. 10.488, 

Report No. 136/99 of 22 December 1999, paras. 221-228و 

http://undocs.org/ar/A/58/40
http://undocs.org/ar/A/58/40
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تُعأأأد مأأأ  جرميأأأة مأأأ  اةأأأرائم املشأأأ ولة مبشأأأ.رينع املأأأوام  أأأ   مدرجأأأة يف  -2 
عدام اةرائم املوجبة للتسليم يف أي مع. دة ق.ئ ة بأني الأدول لتسأليم املطلأوبنيو وتتعهأد 

تسأأليم تأألظ   الأأدول  مراج تلأأك اةأأرائم يف عأأدام اةأأرائم املوجبأأة للتسأأليم يف مأأ  مع. أأدة
 بيثه.و

تُعأأد أي جرميأأة مأأ  اةأأرائم املشأأ ولة  ال اغأأراض التسأأليم بأأني الأأدول، -3 
جرميأأة تك أأأ   أو جرميأأة متصأألة  رميأأة سي.سأأية، أو مبشأأ.رينع املأأوام  أأ   جرميأأة سي.سأأية،

جيوو هل   ااسب.ب وحد . رف  طلأب تسأليم ينسأتثد دىل  ال وراء . موافع سي.سيةو ل ا
     اةرميةو

دذا تلقأأأت مولأأأة، تشأأأرتط يف تسأأأليم املطلأأأوبني وجأأأوم مع. أأأدة، طلأأأب  -4 
تربطه. هب. مع. دة تسليم، ج.و هل. أن تعد مش.رينع املوام  أ    ال تسليم م  مولة أخرى

 ااس.س الق.نوين للتسليم في . خيص أي جرمية مش ولة مبش.رينع املوام    و
وم مع. أدة أن تقأو ، عل  الدولأة الأيت تشأرتط يف تسأليم املطلأوبني وجأ -5 

 ينلي: مب. خيص أينة جرمية م  اةرائم املش ولة مبش.رينع املوام    ، في .
دذا م.نأت ستسأتخد  مشأ.رينع  مبأ. أن تبلغ اامني الع.  لرمأم املتحأدة  أ( 

 املوام     أس.س.  ق.نوني.  للتع.ون مع الدول ااخرى يف جم.ل تسليم املطلوبني 
تسأأتخد  مشأأ.رينع املأأوام  أأ    مل اقتضأأي اامأأر، دنأن تسأأع ، حي  أأ.   ب( 

أس.س.  ق.نوني.  للتع.ون يف جم.ل تسليم املطلوبني، دىل دبأرا  مع. أدات مأع الأدول ااخأرى 
 بشفن تسليم املطلوبني، م  أج  تثفي  مشروع امل.مة   او

تشأأرتط يف التسأأليم وجأوم مع. أأدة أن تعأأرت  أبن  ال علأ  الأأدول الأيت -6 
  ولة مبش.رينع املوام     جرائم موجبة للتسليم في . بيثه.واةرائم املش

خيضع التسليم للشروط اليت ينثص عليه. الق.نون الوطر للدولأة املوجأه  -7 
يف ذلأأأك ااسأأأب.ب الأأأيت جيأأأوو للدولأأأة  مبأأأ. مع. أأأدات التسأأأليم السأأأ.رينة، أو دليهأأأ. الطلأأأب

 املوجه دليه. الطلب أن تستثد دليه. يف رف  التسليمو
ع  الدولأأأة الط.لبأأأة والدولأأأة املوجأأأه دليهأأأ. الطلأأأب، ر ثأأأ.  بقوانيثه أأأ. تسأأأ -8 

 ينتص  هب. م  متطلب.ت دثب.تيةو م. الوطثية، دىل التعجي   جراءات التسليم وتبسي 
عثأد االقتضأأ.ء، تع.مظأأ  اةأأرائم املشأأ ولة مبشأأ.رينع املأأوام  أأ  ، اغأأراض  -9 

كأ.ن وقوعهأ. فحسأب، بأ  أينضأ.  يف لو أهن. ارُتكبأت لأيس يف م م .  التسليم بني الدول،
 و7 ةم  مشروع امل.م 1 ةأق.ليم الدول اليت أق.مت اختص.ص.  وفق.  للفقر 

دذا رُفأأ  طلأأب تسأأليم مقأأّد  لغأأرض تثفيأأ  حكأأم قضأأ.ئي حبجأأة أن  -10 
تسأأأألي ه  أأأأو مأأأأ  رعأأأ.اي الدولأأأأة املوجأأأه دليهأأأ. الطلأأأب، وجأأأب علأأأأ   الشأأأأخص املطلأأأأوب

، دذا مأأ.ن ق.نوهنأأ. الأأوطر جييأأ  ذلأأك ووفقأأ.  ملقتضأأي.ت ذلأأك الدولأأأة املوجأأه دليهأأ. الطلأأب
 القأأأ.نون، أن تثظأأأر، بثأأأ.ء  علأأ  طلأأب مأأأأ  الدولأأأة الط.لبأأأة، يف دنفأأأ.ذ العقوبأأأة احملكأأو  هبأأ.

 تبق  مثه. مبقتضأ  القأ.نون الوطر للدولة الط.لبةو م. أو
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لدولأة املوجأه ينفسَّأر أبنأأه ينفأأرض علأ  ا مأ. ليس يف مش.رينع املأوام  أ   -11 
مأأأ.نت لأأأدينه. أسأأأب.ب وجيهأأأة تأأدعو دىل االعتقأأأ.م أن  دليهأأ. الطلأأب الت امأأأ.  سلتسأأأليم دذا

 مينثأأه أو عرقأأأأه أو مع.قبأأأأة شأأأأخص بسأأأأبب نأأوع جثسأأه أو الطلأأأب قُأأأّد  لغأأأرض مق.ضأأ.ة
ه  رائأأأ أو انت .ئأأأه دىل فئأأأة اجت .عيأأأة بعيثهأأأ.، أو ثق.فتأأأه، أو أصأأأله اإلثأأأر أو جثسأأأيته أو

أن  أو جيي  أ.، ال اي أسب.ب أخرى م  املسلم ع.مليأ.  أبن القأ.نون الأدويل أو السي.سية،
 االمت .ل للطلب سيضر بوضع ذلأك الشأخص اي سأبب مأ   أ   ااسب.بو

تأأويل الدولأأة املوجأأه دليهأأ. الطلأأب االعتبأأ.ر الواجأأب لطلأأب الدولأأة الأأيت  -12 
 ة اةرمية املدَّع  ارتك.هب.واإلقليم اخل.ضع لوالينته. القض.ئي يفوقعت 

حسأأأأب قبأأأأ  رفأأأأ  التسأأأأليم، تتشأأأأ.ور الدولأأأأة املوجأأأأه دليهأأأأ. الطلأأأأب،  -13 
، مأأأأأع الدولأأأأأة الط.لبأأأأأة لكأأأأأي تتيأأأأأح هلأأأأأ. فرصأأأأأة وافيأأأأأة لعأأأأأأرض  رائأأأأأأه. وتقأأأأأأدمي االقتضأأأأ.ء

 معلومأأ.ت ماع أأة المع.ئه.و

 الشرح  
الشخص  تسليم طبقة عل ثوااللت ام.ت واإلجراءات املاحلقوال  13 ةامل.م مشروعينتث.ول  (1 

تطلأب  الع ليأة الأيت دىل .مةعأ تسأليموينشأ  الو وام  أ  املأ مشأ.رينعدطأ.ر يف ةرميأة ااملدع  ارتك.به 
أن ترس  دىل  (الدولة املوجه دليه. الطلأب  مولة أخرىم  ( الدولة الط.لبة  مبوجبه. دحدى الدول

هتم تقدميه لل ح.م ة عل   م  أج   يف الدولة املوجه دليه. الطلأبالدولة الط.لبة شخص.  موجوما  
 أأأ   الع ليأأأة أينضأأأ.  عثأأأدم. ينفلأأأت اةأأأ.ين مأأأ   قأأأد تثشأأأفو و الدولأأأة الط.لبأأأةموجهأأأة دليأأأه يف  جث.ئيأأأة

املوجأأه دليهأأ. الطلأأبو الدولأأة  يفاالحتجأأ.و القأأ.نوين بعأأد دمانتأأه يف الدولأأة الط.لبأأة وينكأأون موجأأوما  
تشأرتط مجيأع  ال لكأ و  ،(561 ثث.ئيأة أو (560 متعأدمة ااطأرا  مع. أدةٌ وتثظم ع لية التسأليم عأ.مة  

 الدول وجوم مع. دة ليتم التسليمو
( أمهيأة 28- م3074 .، أبروت اة عية الع.مة لرمم املتحأدة يف قرار أ1973 ع.  ويف (2 

دع  أهنم ارتكبوا جرائم ضد اإلنس.نية، حي  . ينكون التع.ون الدويل يف تسليم ااشخ.ص ال ين  ين
، جّدمت اللجثة الفرعيأة لتع ينأ  2001 ع.  ويف و(562 لض .ن حم.م تهم ومع.قبتهم ذلك ضروراي  

 (563 0743 ةومح.ينأأأأأة حقأأأأأوال اإلنسأأأأأ.ن التفميأأأأأد علأأأأأ  املبأأأأأ.مئ املبيثأأأأأة يف قأأأأأرار اة عيأأأأأة الع.مأأأأأ

__________ 

 European Convention on Extradition (Paris, 13 December 1957), United :امل أ.لانظأر، علأ  سأبي   (560 

Nations, Treaty Series, vol. 359, No. 5146, p. 273; Inter-American Convention on Extradition 

(Caracas, 25 February 1981), United Nations, Treaty Series, vol. 1752, No. 30597, p. 177 و انظأر
 Council framework decision of 13 June 2002 on the European arrest warrant and theأينضأ. : 

surrender procedures between Member States (Luxembourg, 2002), Official Journal of the 

European Communities, No. L 190, vol. 45 (18 July 2002), p. 1و 
اتف.قيأأ.ت ثث.ئيأأة علأأ  دبأأرا  مسأأ.عدة الأأدول دىل  1990 اامأأم املتحأأدة الث وذجيأأة للتسأأليم لعأأ. مع. أأدة تسأأع   (561 

مأ.نون   14املأؤر   45/116 وعأة واسأعة مأ  اةأرائمو انظأر قأرار اة عيأة الع.مأة للتسليم ق.مرة علأ  التصأدي جمل
 مينسأ لمأ.نون ااول/  12املأؤر   52/88.مأة قرار اة عيأة العببعد في .  املعدل  ، املرفق1990 مينس ل/ااول

 (و1997
 و1973م.نون ااول/مينس ل   3( املؤر  28- م3074 اة عية الع.مة قرار (562 
اإلنسأأ.نية،  ضأدالتعأ.ون الأدويل علأ  امتشأ.  وتوقيأ  وتسأليم ومع.قبأأة امل نبيأأأ  سرتكأ.ب جأرائم حأرب وجأرائم  (563 

، يف تقرينأأر اللجثأأة الفرعيأأة لتع ينأأ  ومح.ينأأة حقأأوال 3، الفقأأرة 2001 ب/أغسأأطس  16املأأؤر   2001/22القأأرار 
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ااشأأخ.ص املأأدانني سرتكأأ.ب جأأرائم حأأرب يأأع الأأدول علأأ  التعأأ.ون علأأ  البحأث عأأ  مج" وح أت
 و(564 "موجرائم ضد اإلنس.نية والقب  عليهم وتسلي هم وحم.م تهم ومع.قبته

مأ   2 ة.لفقر فأو  أ  املأوام  ملشأ.رينعيف السأي.ال العأ.   13 ةوينثبغي الثظر يف مشروع املأ.م (3 
ه. علأأ  اةأأرائم علأأ  أن تتخأأ  مأأ  مولأأة التأأداب  الالومأأة إلق.مأأة اختص.صأأتأأثص  7 ةمشأأروع املأأ.م

يف احل.الت اليت ينكون فيه. الشخص املدع  ارتك.بأه اةرميأة موجأوما      املوام  املش ولة مبش.رينع
الأأيت ينكأأون  احل.لأأة ويف  أأ ا الشأأخصو دح.لأأة أو تقأأم بتسأأليم مل مأأ. يف أي دقلأأيم خ.ضأأع لوالينتهأأ.،

الدولأة مل مأة مبوجأب  وينكأون ر أ  االحتجأ.و، فأ ن فيه. الشخص املدع  ارتك.به اةرميأة موجأوما  
أبن نطأأر الأأأدول ااخأأرى الأأيت هلأأأ. اختصأأ.ص حم.م أأة الشأأأخص  9 مأأ  مشأأأروع املأأ.مة 3 ةالفقأأر 

املأأدع  ارتك.بأأه اةرميأأة، اامأأر الأأ ي قأأد ينأأؤمي دىل الت أأ.س تلأأك الأأدول تسأأليم ذلأأك الشأأخصو 
الدولأأة أبن تعأأرض القضأأية علأأ  سأألط.هت. املختصأأة  10 ةمشأأروع املأأ.م ينلأأ  علأأ  ذلأأك،  وعأأالوة  

 يئة  أو دىل حمك ة أو ذلك الشخص دىل مولة أخرى دح.لة أو تقم بتسليم مل م. بقصد احمل.م ة،
 جث.ئية مولية خمتصةوقض.ئية 

احمل.م ة  أو و ك ا، يف دط.ر مش.رينع املوام    ، ميك  للدولة أن تفي ساللت ا  سلتسليم (4 
دىل مولة  ةرميةااملدع  ارتك.به بتسليم  أو دح.لة( الشخص  10 ةه يف مشروع امل.ماملثصوص علي

  ب  االلتأ ا   أو أن تقأو  ةرميةااملدع  ارتك.به ينوجد الت ا  بتسليم الشخص  وال أخرى حمل.م تهو
 الدولة اليت ينوجد الشخص املدع  ارتك.به اةرمية يف اإلقليم اخل.ضع لوالينته. بعرض القضأية علأ 

دح.لتأأه دىل مولأأة أخأأرى  أو دىل  أو ينأأتم تسأأليم الشأأخص مل مأأ. سأألط.هت. املختصأأة بقصأأد احمل.م أأة،
 يئة قض.ئية جث.ئية مولية خمتصأة(و بيأد أنأه ميكأ  عوضأ.  عأ  ذلأك الوفأ.ء هبأ ا االلتأ ا   أو حمك ة

 عأأ  طرينأأق تسأأليم الشأأخص املأأدع  ارتك.بأأه اةرميأأة دىل مولأأة أخأأرىو ولتيسأأ   أأ ا التسأأليم، مأأ 
بع ليأأة التسأأأليم،  ينتعلأأق في أأأ.املفيأأد أن تكأأون  ثأأأ.ك حقأأوال والت امأأ.ت ودجأأأراءات مبّيثأأة بوضأأوح 

 و13 ةو  ا  و الغرض م  مشروع امل.م
مأأأ  اتف.قيأأأة اامأأأم  44 ةاملأأأ.معلأأأ  مثأأأوال  13 ةوقأأأررت اللجثأأأة أن تصأأأوغ مشأأأروع املأأأ.م (5 

اتف.قيأأة مأأ   16 ةل املأأ.م، الأأيت صأأيغت بأأدور . علأأ  مثأأوا2003 لعأأ.  املتحأأدة ملك.فحأأة الفسأأ.م
و وعل  الرغم م  اخأتال  اةرميأة 2000 لع.  اامم املتحدة ملك.فحة اةرمية املثظ ة عل الوطثية

عأ  جرميأة الفسأ.م، فأ ن القضأ.اي الث.شأئة يف سأي.ال تسأليم املطلأوبني  ضد اإلنس.نية بطبيعته. مت.مأ.  
قأد  ت 44 ة، ورأت اللجثأة أن املأ.ماةرميأة املعثيأة .ثلة دىل حد بعيأد، بصأر  الثظأر عأ  طبيعأة تم

يف سأي.ال املطلأوبني تسأليم تصلة بمجيع احلقوال وااللت ام.ت واإلجراءات املبشفن  واسعة تتوجيه.
مأ   مفهومأة جيأدا   44 ةااحكأ.  الأوارمة يف املأ.مو وعالوة  عل  ذلأك، فأ ن ةاةرائم ضد اإلنس.ني
 يف اتف.قيأة اامأم املتحأدة ملك.فحأة الفسأ.م( 2019 ع.   حىت مثتص  186 ألالدول ااطرا  ا

مكتأأأب اامأأأم  لة واملأأأوارم ااخأأأرى الأأأيت وضأأأعه.ااملأأأة املفّصأأأسأأأي . مأأأ  خأأأالل  ال ،2003 لعأأأ. 
 و(565 واةرمية تاملعر سملخدرا املتحدة

__________ 

و ومأررت اللجثأة الفرعيأة دىل (E/CN.4/2002/2-E/CN.4/Sub.2/2001/40 اإلنس.ن ع  مورهت. ال .ل ة واخل سأني 
 املب.مئ الوارمة يف قرار اة عية الع.مة، ولك  مع بع  التعدينالتود بعيد ح

 و2املرجع نفسه، الفقرة  (564 
 United Nations Office on Drugs and Crime, Legislative Guide for the :انظأر، علأ  سأبي  امل أ.ل (565 

Implementation of the United Nations Convention against Corruption; Technical Guide to the 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G01/161/35/PDF/G0116135.pdf?OpenElement
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 تطبيق مشروع امل.مة عثد تقدمي طلب التسليم  
، علأأأأ  أن ينثطبأأأأق مشأأأأروع املأأأأ.مة علأأأأ  اةأأأأرائم 13 ةمأأأأ  مشأأأأروع املأأأأ.م 1 ةتأأأأثص الفقأأأأر  (6 

املش ولة مبش.رينع املوام     عثدم. تلت س الدولة الط.لبة تسأليم شأخص موجأوم يف دقلأيم خ.ضأع 
مأأأ   1 ةو وجأأأ.ءت  أأأ   الصأأأيغة علأأأ  مثأأأوال الفقأأأر املوجأأأه دليهأأأ. الطلأأأبللوالينأأأة القضأأأ.ئية للدولأأأة 

 و2003 لع.  مم  اتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة الفس. 44 امل.مة
تتضأأ   مشأأ.رينع املأأوام أي دلأأ ا  لدولأأة بتسأأليم شأأخص دىل مولأأة  ال وم أأ. لأأوحل أعأأال ، (7 

، دذا ُوجأأد اةأأ.ين امل عأأو  يف مولأأة مأأ.، تعأأنيَّ 10 ةمبشأأروع املأأ.م مأأ  ذلأأك، وع أأال   أخأأرىو وبأأدال  
دىل  دح.لتأه أو الشأخص ينأتم تسأليم مل مأ. عل  تلك الدولة أن حتي  املسفلة دىل سألط.ت االمعأ.ء،

 يئأأة قضأأ.ئية جث.ئيأأة موليأأة خمتصأأة(و ومأأ  مث، فأأ ن تسأأليم اجملأأرمني  أو حمك أأةدىل مولأة أخأأرى  أو 
خيأأأ.ٌر للدولأأأة أن أتخأأأ  بأأأه دذا طلبأأأت مولأأأة أخأأأرى ذلأأأكو وعثأأأدم. حيأأأدث  أأأ ا الطلأأأب، تصأأأبح 

 ووجيهةأحك.  مشروع امل.مة   ا 

 املع. دات الق.ئ ة واملقبلةدمراج الفع  سعتب.ر  جرمية موجبة للتسليم يف   
اتف.قيأة مأ   44 ةمأ  املأ.م 4 ةعلأ  مثأوال الفقأر  13 ةم  مشروع امل.م 2 ةصيغت الفقر  (8 

و وتل       الفقأرة الدولأة املوجأه دليهأ. طلأب التسأليم 2003 لع.  اامم املتحدة ملك.فحة الفس.م
، 6 ةمأ  مشأروع املأ.م 3 دىل 1  مأأبن تعتل اةرائم املش ولة مبش.رينع املوام  أ    انظأر الفقأرات 

أعال ( يف عدام اةرائم املوجبأة للتسأليم يف أي مع. أدة ق.ئ أة بيثهأ. وبأني الدولأة الط.لبأة، ومأ لك 
 و(567 وينرم   ا احلكم ع.مة يف اتف.قي.ت أخرى و(566 يف أي مع. دات ُتل  بيثه . يف املستقب 

__________ 

United Nations Convention against Corruption (New York, United Nations, 2009); and Travaux 

préparatoires of the Negotiations for the Elaboration of the United Nations Convention against 

Corruption ة.ثلأأأة تتعلأأأق ستف.قيأأأة اامأأأم  ملخأأأدرات واةرميأأأة مأأأوارمسحأأأدة املعأأأر وقأأأد وضأأأع مكتأأأب اامأأأم املتو
أحكأ.  اتف.قيأة اامأم املتحأدة ملك.فحأة  مأ  مبأ ا    ا  املتحدة ملك.فحة اةرمية املثظ أة عأل الوطثيأة، الأيت تتضأ   قأدر 

 Legislative Guides for the: امل أأأ.ل سأأأأبي  الفسأأأ.م يف م.مهتأأأ. املتعلقأأأة بتسأأأليم اجملأأأرمنيو انظأأأر، علأأأ 

Implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the 

Protocols Thereto (United Nations publication, Sales No. E.05.V.2) : .انظأر أينضأ  interpretative 

notes for the Official Records (travaux préparatoires) of the negotiation of the United Nations 

Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto (A/55/383/Add.1)و 
املأأوافني الدبلوم.سأأيني وغأأ  م مأأ  ااشأأخ.ص مأأ  مشأأ.رينع املأأوام املتعلقأأة مبثأأع اةأأرائم املرتكبأأة ضأأد  7انظأأر املأأ.مة  (566 

مأ  مشأروع مدونأة  10   واملأ.مةYearbook ... 1972, vol. II, pp. 319-320املت تعأني حب .ينأة موليأة واملع.قبأة عليهأ.، 
 و67و 66، اجمللد ال .ين  اة ء ال .ين(، الصفحت.ن 1996 حولية ووواةرائم املخلة بسلم اإلنس.نية وأمثه.، 

واتف.قيأأة ق أأأع   1، الفقأأرة 8 املأأأ.مةتأأرم أحكأأ.  ة.ثلأأة يف: اتف.قيأأأة ق أأع االسأأتيالء غأأأ  املشأأروع علأأ  الطأأ.ئرات،  (567 
  واتف.قيأة مثأع اةأرائم املرتكبأة ضأد 1، الفقرة 8املشروعة املوجهة ضد سالمة الط ان املدين، امل.مة  ااع .ل غ 

  1، الفقأأأأرة 8، املأأأأ.مة .ون الدبلوم.سأأأأيون واملع.قبأأأة عليهأأأأااشأأأخ.ص املت تعأأأأني حب .ينأأأأة موليأأأأة، مبأأأ  فأأأأيهم املوافأأأأ
  ستف.قيأأة سأأالمة مأأوافي اامأأم املتحأأدة واافأأرام املأأرتبطني هبأأ.، 1، الفقأأرة 8واتف.قيأأة مث. ضأأة التعأأ ينب، املأأ.مة 

يأأة اامأأم   واتف.ق1، الفقأأرة 9االتف.قيأأة الدوليأأة لق أأع اهلج أأ.ت اإلر .بيأأة سلقث.بأأ ، املأأ.مة و   1، الفقأأرة 15املأأ.مة 
  واالتف.قيأأة الدوليأأة حل .ينأأة مجيأأع ااشأأخ.ص 3، الفقأأرة 16املتحأأدة ملك.فحأأة اةرميأأة املثظ أأة عأأل الوطثيأأة، املأأ.مة 

مأأ  مشأأروع مدونأأة اةأأرائم  10مأأ  املأأ.مة  1و وتأأثص الفقأأرة 3و 2، الفقأأراتن 13 املأأ.مة مأأ  االختفأأ.ء القسأأري،
تكأون اةأرائم املبيثأة  ينلأي: "عثأدم. ال علأ  مأ. 1996 يف عأ.  املخلة بسلم اإلنس.نية وأمثه. ال ي وضعته اللجثأة

يف املأأوام أعأأال   اإلسمة اة .عيأأة، واةأأرائم ضأأد اإلنسأأ.نية، واةأأرائم ضأأد سأأالمة مأأوافي اامأأم املتحأأدة واافأأرام 
بأأأني  تسأأليم اجملأأأرمني يف أي مع. أأدة تسأأأليم ق.ئ أأةل املوجبأأةاملأأرتبطني هبأأ.، وجأأأرائم احلأأرب  مدرجأأأة ضأأ   اةأأأرائم 

http://undocs.org/ara/A/55/383/Add.1
http://undocs.org/ara/A/55/383/Add.1
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 م  موجب.ت التسليم "ةةرمية السي.سيا"استبع.م است ث.ء   
مأ  أسأب.ب رفأ   "ةاةرائم  السي.سأي "است ث.ء  13 ةم  مشروع امل.م 3 ةتستبعد الفقر  (9 

 طلب التسليمو
ومبوجأب بعأأ  مع. أأدات التسأأليم، جيأأوو للدولأة املوجأأه دليهأأ. الطلأأب أن تأأرف  التسأأليم  (10 

بيأأد أن  ثأأ.ك أتينيأأدا  دذا م.نأأت تعتأأل اةرميأأة املطلأأوب التسأأليم بشأأفهن. جرميأأة ذات طأأ.بع سي.سأأيو 
رائمظ جأأ"تعتأأل  ينثبغأأي أن ال اإلسمة اة .عيأأة وجأأرائم احلأأربق.ئلأأة أبن بعأأ  اةأأرائم م أأ  للفكأأرة ال

و فعل  سبي  امل .ل، تثص امل.مة الس.بعة م  اتف.قية مثع جرمية اإلسمة اة .عيأة واملع.قبأة "ة.سيسي
رائم سي.سأية جأ"تعتأل  ال اإلسمة اة .عيأة واافعأ.ل ااخأرى املأ مورةعلأ  أن  1948 لع.  عليه.

مأأأ  اللوتومأأأول اإلضأأأ.يف لالتف.قيأأأة  1 ةوسمل أأأ ، تأأأثص املأأأ.م و(568 "تسأأأليم اجملأأأرمنيعلأأأ  صأأأعيد 
علأأ  أن ق.ئ أأة جأأرائم احلأأرب الأأوارمة يف اتف.قيأأ.ت  1975 لعأأ.  ااوروبيأأة املتعلقأأة بتسأأليم اجملأأرمني

التسأأأليم علأأأ   أأأ ا ودعف.ؤ أأأ. مأأأ   مب .بأأأة جأأأرائم سي.سأأأية .ميكأأأ  اعتب.ر أأأ ال 1949 لعأأأ.  جثيأأأ 
ول حت "ةسي.سي ائمر ج"ضد اإلنس.نية  تلر عد  اعتب.ر اةرائمو ث.ك أسب.ب ة.ثلة  و(569 ااس.س

مليأأ  اامأم املتحأدة املأثقح لل ع. أأدة الث وذجيأة بشأفن تسأأليم  ينأثصو  و(570 مون تسأليم املطلأوبني
عأأ  اةأأرائم، م أأ  اإلسمة اة .عيأأة واةأأرائم ضأأد اإلنسأأ.نية وجأأرائم احلأأرب، ب" املطلأأوبني علأأ  أن

رتكبيهأأأأأأ. أن ينرمثأأأأأأوا دىل  أأأأأأ ا التقييأأأأأأد جيأأأأأأوو مل ال ينعتل أأأأأأ. اجملت أأأأأأع الأأأأأأدويل مأأأأأأ  البشأأأأأأ.عة حبيأأأأأأث
الت.بعأأأأة للجثأأأأة حقأأأأوال  وأعلثأأأأت اللجثأأأأة الفرعيأأأأة لتع ينأأأأ  ومح.ينأأأأة حقأأأأوال اإلنسأأأأ.ن و(571 "مللتسأأأألي
جيأوو هلأم  ال ملته ني سرتك.ب جرائم حرب وجأرائم ضأد اإلنسأ.نيةا"أن ااشخ.ص  أينض.   اإلنس.ن

 و(572 "مم  مسّوغ.ت التسلي‘ ةرمية السي.سيةا‘امع.ء أن أع .هلم تثدرج يف نط.ال است ث.ء 
ينثبغأي  ال مع. أدات تسأليم املطلأوبني ال ث.ئيأة املع.صأرة علأ  جأرائم معيثأةتأثص  مأ. وغ.لبأ.   (11 

يت وعلأأأ  الأأأرغم مأأأ  أن بعأأأ  املع. أأأدات الأأأ و(573 التسأأأليم حتأأأول مون "ةرائم سي.سأأأيجأأأ"اعتب.ر أأ. 
__________ 

 مراج تلأأك اةأأرائم سعتب.ر أأ.  ااطأأرا الأأدول، تعتأأل  أأ   اةأأرائم مدرجأأة هبأأ   الصأأفة ضأأ ثه.و وتتعهأأد الأأدول 
، اجمللأأد 1996 حوليأأة ووو ،جأأرائم تسأأتوجب تسأأليم اجملأأرمني يف مأأ  مع. أأدة تسأأليم تقأأرر أن تلمهأأ. في أأ. بيثهأأ."

 و66 ةال .ين  اة ء ال .ين(، الصفح
 واملع.قبة عليه.، امل.مة الس.بعةو ة اإلسمة اة .عيةمثع جرمياتف.قية  (568 
(، 1975تشأرين  ااول/أمتأوبر  15اإلض.يف لالتف.قية ااوروبية املتعلقة بتسأليم اجملأرمني  سرتاسأبورغ،  اللوتومول (569 

United Nations, Treaty Series, vol. 1161, No. 5146, p. 450 و1، امل.مة 
 In the Matter of the Extradition of Mousa Mohammed Abu Marzook, Unitedانظر، عل  سبي  امل .ل،  (570 

States District Court, S. D. New York, 924 F. Supp. 565 (1996), p. 577  " دذا مأ.ن الفعأ  موضأع
 ث.ء اةرميأأأأة السي.سأأأأية اإلنسأأأأ.نية، ف نأأأأه ينقأأأأع خأأأأ.رج نطأأأأ.ال اسأأأأت ضأأأأدالشأأأأكوى مأأأأ  البشأأأأ.عة حبيأأأأث مي أأأأ  جرميأأأأة 

 (و"سلضرورة
املثقحأأأ.ن لل ع. أأأدتني الث أأأوذجيتني بشأأأفن تسأأأليم  الأأأدليالنمكتأأأب اامأأأم املتحأأأدة املعأأأر سملخأأأدرات واةرميأأأة،  (571 

املطلأأوبني وتبأأ.مل املسأأ.عدة يف املسأأ.ئ  اةث.ئيأأة، اةأأ ء ااول: الأأدلي  املأأثقَّح لل ع. أأدة الث وذجيأأة بشأأفن تسأأليم 
 و45 قرة، الفاملطلوبني

بشأفن التعأ.ون الأدويل علأ  امتشأ.  وتوقيأ   2001/22اللجثة الفرعية لتع ين  ومح.ينأة حقأوال اإلنسأ.ن، القأرار  (572 
 و3وتسليم ومع.قبأة امل نبيأأ  سرتك.ب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنس.نية، الفقرة 

 Extradition Treaty between the Government of the United States of Americaانظر، عل  سبي  امل .ل،  (573 

and the Government of South Africa (Washington, 16 September 1999), United Nations, Treaty 

Series, [vol. not published yet], No. 50792, art. 4, para. 2  "اةأرائم تعتأل اغأراض  أ   املع. أدة، ال 
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تتثأأ.ول جأأرائم مع.صأأرة عدينأأدة مع. أأدات مثأأة  ،(574 تتطأأرال هلأأ   املسأأفلة ال تتثأأ.ول جأأرائم حمأأدمة
اةرميأأة السي.سأأية مأأ  مسأأوغ.ت التسأأليم سلثسأأبة دىل تلأأك ت ث.ء حك أأ.  ميثأأع اسأأ وتتضأأ   حمأأدمة
حل .ينأة مجيأع مأ  االتف.قيأة الدوليأة  31 ةمأ  املأ.م 1 ةقأر فتأثص الفعل  سبي  امل .ل،  و(575 اةرمية

 ينلي: م. عل  2006 لع.  ااشخ.ص م  االختف.ء القسري
تعتأأل جرميأأة االختفأأ.ء القسأأري  ال اغأأراض التسأأليم في أأ. بأأني الأأدول ااطأأرا ، 

جرمية تك أ  وراء أ. موافأع سي.سأيةو  أو جرمية متصلة  رمية سي.سية، أو جرمية سي.سية،
 يم ينستثد دىل م       اةرميةوجيوو هل ا السبب وحد  رف  طلب تسل ال وسلت.يل،

مأأأأ  االتف.قيأأأأة الدوليأأأأة حل .ينأأأأة مجيأأأأع  13 ةمأأأأ  املأأأأ.م 1 ةالفقأأأأر ورأت اللجثأأأأة أن نأأأأص  (12 
وتبأني و 13 ةاملأ.م مشأروع مأ  3 ةمث.سأب للفقأر  2006 لعأ.  ااشخ.ص مأ  االختفأ.ء القسأري

و "ةرميأأة سي.سأأيج"ميكأأ  اعتبأأ.ر   ال املت  أأ  يف ارتكأأ.ب جرميأأة ضأأد اإلنسأأ.نية الفعأأ أن  3 ةالفقأأر 
فأأأرم بسأأأبب  راء التسأأأليم البيأأأد أن  أأأ   املسأأأفلة نتلأأأ  ع أأأ. دذا م.نأأأت الدولأأأة الط.لبأأأة تلأأأت س 

  بعب.رة أخرى، نتل  املسفلة ع أ. دذا م.نأت الدولأة تأدعي وقأوع جرميأة ضأد اإلنسأ.نية السي.سية
مأأ   11 ةوتتثأأ.ول الفقأأر  ليم وسأأيلة  الضأأطه.م فأأرم بسأأبب  رائأأه السي.سأأيةووتتخأأ  مأأ  طلأأب التسأأ

 ".   ااسأأأب.ب وحأأأد هلأأأ"وتشأأأ  عبأأأ.رة  حأأأدةو علأأأ  أأأ   لة االضأأأطه.م مسأأأف 13 مشأأأروع املأأأ.مة
دىل احت أأأأ.ل احتجأأأأ.ج الدولأأأأة أبسأأأأب.ب أخأأأأرى لأأأأرف  التسأأأأليم  انظأأأأر 3 ةالأأأأوارمة يف هن.ينأأأأة الفقأأأأر 

( أمان (، شأأأأأرينطة وجأأأأأوم  أأأأأ   ااسأأأأأب.ب 30دىل   (27( ومأأأأأ   20( دىل  18الفقأأأأأرات مأأأأأ   
 ااخرى يف الواقعو

 وجوم مع. دةيف تسليم املطلوبني الدول اليت تشرتط   
احل.لة اليت تشرتط فيه. الدولأة املوجأه دليهأ.  13 ةم  مشروع امل.م 5و 4 نتتث.ول الفقرات (13 

 الط.لبةوطلب التسليم وجوم مع. دة قب  تسليم أي فرم دىل الدولة 
علأ  أنأه جيأوو للدولأة املوجأه دليهأ. طلأب التسأليم أن تعأد مشأ.رينع املأوام  4 ةوتثص الفقر  (14 

  أأأ   ااسأأأ.س القأأأ.نوين للتسأأأليم في أأأ. خيأأأص اةأأأرائم املرتكبأأأة ضأأأد اإلنسأأأ.نيةو وبثأأأ.ء  علأأأ  ذلأأأك،
تأ.ر القيأ.  ينتعني عل  الدولة أن تستخد  مش.رينع املوام     هل ا الغرض، ولك  جيوو هل. أن ن ال

__________ 

ووو  ب( أي جرمية تكأون الأدولت.ن الط.لبأة للتسأليم والدولأة املوجأه دليهأ. الطلأب ملتأ متني  الت.لية جرائم سي.سية:
عأأأأرض القضأأأأية علأأأأ  السأأأألط.ت  مبوجأأأأب اتفأأأأ.ال مويل متعأأأأدم ااطأأأأرا  بتسأأأأليم الشأأأأخص املطلأأأأوب بشأأأأفهن. أو

 Treaty on Extradition between Australia and theينتعلأق سحمل.م أة   املختصة يف م  مثه . الن.ذ قرار في .

republic of Korea (Seoul, 5 September 1990, ibid, vol.1642, No. 28218, art.4, para. 1 (a) 
جرميأة ينكأون الطرفأ.ن املتع.قأدان ملتأ مني بشأفهن.، مبوجأب اتفأ.ال ‘ 2‘تش   اإلش.رة دىل جرميأة سي.سأية ووو  ال" 

القأ.نون املتعلأق  ضأدجرميأة ‘ 3‘التسأليم  و ينكأون مالمهأ. طرفأ.  فيأه،  ق.مأة االختصأ.ص أومويل متعدم ااطأرا  
 Treaty of Extradition between the Government of the United Mexican States and ( "سإلسمة اة .عية

the Government of Canada (Mexico City, 16 March 1990), ibid., vol. 1589, No. 27824, art. IV ،
تشأأ   اةأأرائم السي.سأأية جرميأأة ينكأأون مأأ  مأأ  الطأأرفني ملت مأأ.  بشأأفهن.، مبوجأأب  ووو اغأأراض  أأ   الفقأأرة، ال" 

دح.لأأأأأة القضأأأأأية دىل سأأأأألط.ته املختصأأأأأة لغأأأأأرض  اتفأأأأأ.ال مويل متعأأأأأدم ااطأأأأأرا ، بتسأأأأأليم الشأأأأأخص املطلأأأأأوب أو
 (و"احمل.م ة

 واتف.قية مث. ضة التع ينب  و ملث. ضة أخ  الر .ئ ة انظر، عل  سبي  امل .ل، االتف.قية الدولي (574 

  واالتف.قيأة الدوليأة لق أع 11ة اهلج .ت اإلر .بية سلقث.ب ، امل.مانظر، عل  سبي  امل .ل، االتف.قية الدولية لق ع  (575 
 و4، الفقرة 44  واتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة الفس.م، امل.مة 14متوين  اإلر .ب، امل.مة 
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اتف.قيأأة اامأأم املتحأأدة مأأ   44 ةمأأ  املأأ.م 5 ةبأأ لكو وقأأد صأأيغت  أأ   الفقأأرة علأأ  مثأأوال الفقأأر 
تلقأأأت مولأأأة طأأأر ، جتعأأأ  تسأأأليم  ذاد"ينلأأأي:  مأأأ. الأأأيت تأأأثص علأأأ  2003 لعأأأ.  ملك.فحأأأة الفسأأأ.م
مبع. أأدة تأأرتب  معهأأ.  ال بوجأأوم مع. أأدة، طلأأب تسأأليم مأأ  مولأأة طأأر  أخأأرى اجملأأرمني مشأأروط.  

تسليم، ج.و هل. أن تعتل     االتف.قية ااس.س الق.نوين للتسليم في . خيص أي جر  تثطبق عليأه 
 ،(577 مشأأ.به يف عأأدة مع. أأدات أخأأرى أو وميكأأ  الوقأأو  علأأ  حكأأم مطأأ.بق و(576 "ة أأ   املأأ.م

 1996 ع.  وينتض   مشروع مدونة اةرائم املخلة بسلم اإلنس.نية وأمثه. ال ي وضعته اللجثة يف
 و(578 حك .  م    ا القبي  أينض.  

م  اتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة  44 ةم  امل.م 6 ةعل  مثوال الفقر  5 ةوصيغت الفقر  (15 
 أ( مأ  مولأة تشأرتط للتسأليم وجأوم مع. أدة أن تبلأغ اامأني 5 ةو وتل   الفقر 2003 لع.  الفس.م

 ينتعلق في .دذا م.نت ستستخد  مش.رينع املوام     أس.س.  ق.نوني.  للتسليم  مب. الع.  لرمم املتحدة
 سةرائم ضد اإلنس.نيةو

مشأ.رينع املأوام تستخد   ال الدولة الطر  اليت 13 ةم  مشروع امل.م  ب(5 ةالفقر وتل    (16 
ول ااخأرى لد. دات مع امع " دبراسع ، حي  . اقتض  اامر، دىل ت"للتسليم أبن  .  ق.نونيأس.س.  

تلتأأ   الأأدول مبوجأأب مشأأ.رينع املأأوام  أأ    بأأرا  مع. أأدات  ال و كأأ ا،و "بشأأفن تسأأليم املطلأأوبني
سةرائم املرتكبة ضد إلنسأ.نية ولكأ  ُتشأجَّع،  ينتعلق في .لتسليم املطلوبني مع م  الدول ااخرى 

 و(579 ساحرى، عل  ب ل جهوم مث.سبة يف   ا الصدم

 وجوم مع. دةيف تسليم املطلوبني تشرتط  ال الدول اليت  

تسأأليم املطلأأوبني  تشأأرتط يف ال علأأ  الأأدول الأأيت 13 ةمأأ  مشأأروع املأأ.م 6 ةتثطبأأق الفقأأر  (17 
 تعأأأرت  أبنن أ" مأأأ   أأأ   الأأأدول 6 ةبتلأأأك الأأأدول، تقتضأأي الفقأأأر  ينتعلأأأق في أأأ.وجأأوم مع. أأأدةو و 

و وقأد صأأيغت  أأ   الفقأأرة ". أأ. بيثهأأاةأرائم املشأأ ولة مبشأأ.رينع املأوام  أأ   جأأرائم موجبأأة للتسأليم في
 و(580 2003 لعأ.  م  اتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة الفس.م 44 م  امل.مة 7 ةعل  مثوال الفقر 

__________ 

 و5، الفقرة 44اتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة الفس.م، امل.مة  (576 
 ضأأأد  واتف.قيأأأة مثأأأع اةأأأرائم املرتكبأأأة 2، الفقأأأرة 8املشأأأروع علأأأ  الطأأأ.ئرات، املأأأ.مة  اتف.قيأأأة ق أأأع االسأأأتيالء غأأأ  (577 

  2لفقأأأأرة ، ا8ااشخأأأأ.ص املت تعأأأني حب .ينأأأة موليأأأأة، مبأأأ  فأأأيهم املوافأأأون الدبلوم.سأأأأيون واملع.قبأأأة عليهأأأ.، املأأأ.مة 
  2، الفقأرة 8  واتف.قيأة مث. ضأة التعأ ينب، املأ.مة 2، الفقأرة 10واالتف.قية الدوليأة ملث. ضأة أخأ  الر أ.ئ ، املأ.مة 

  واالتف.قيأأأأة الدوليأأأأة لق أأأأع متوينأأأأ  2، الفقأأأأرة 9واالتف.قيأأأأة الدوليأأأأة لق أأأأع اهلج أأأأ.ت اإلر .بيأأأأة سلقث.بأأأأ ، املأأأأ.مة 
، الفقأرة 16اامأم املتحأدة ملك.فحأة اةرميأة املثظ أة عأل الوطثيأة، املأ.مة   واتف.قيأة 2 ، الفقأرة11اإلر .ب، املأ.مة 

 و4، الفقرة 13  واالتف.قية الدولية حل .ينة مجيع ااشخ.ص م  االختف.ء القسري، امل.مة 4
تلقأأت مولأأأة طأأأر    "دذا 2، الفقأأأرة 10، املأأ.مة 66، اجمللأأأد ال أأ.ين  اةأأأ ء ال أأ.ين(، الصأأأفحة 1996حوليأأة ووو  (578 

تأأأرتب  معهأأأ. مبع. أأأدة  ق تسأأأليم اجملأأأرمني علأأأ  شأأأرط وجأأأوم مع. أأأدة طلأأأب تسأأأليم مأأأ  مولأأأة طأأأر  أخأأأرى التعلِّأأأ
ينتعلأأق بتلأأأك اةأأرائمو وخيضأأأع التسأأأليم  تسأأليم، فلهأأأ. أن نتأأ.ر اعتبأأأ.ر  أأ   املدونأأأة السأأثد القأأأ.نوين للتسأأليم في أأأ.

 للشروط املثصوص عليه. يف ق.نون الدولة املقد  دليه. الطلب"(و
، تقرينأأر حتليلأأي 2000 ر مأأؤمتر ااطأأرا  يف اتف.قيأأة اامأأم املتحأأدة ملك.فحأأة اةرميأأة املثظ أأة عأأل الوطثيأأة لعأأ. انظأأ (579 

دىل الأأرموم  مأأ  اام.نأأة بشأأفن تثفيأأ  اتف.قيأأة اامأأم املتحأأدة ملك.فحأأة اةرميأأة املثظ أأة: معلومأأ.ت مسأأتك لة اسأأتث.ما  
 و69(، الفقرة CTOC/COP/2005/2/Rev.1وىل  اإلض.فية الوارمة م  الدول يف دط.ر مورة اإلبالغ اا

جتعأأأ  التسأأأليم  علأأأ  الأأأدول ااطأأأرا  الأأأيت ال"  7، الفقأأأرة 44اتف.قيأأأة اامأأأم املتحأأأدة ملك.فحأأأة الفسأأأ.م، املأأأ.مة  (580 
 (و"مشروط.  بوجوم مع. دة أن تعتل اةرائم اليت تثطبق عليه.     امل.مة جرائم خ.ضعة للتسليم في . بيثه.

https://www.unodc.org/documents/treaties/organized_crime/COP3/CTOC_COP_2005_2_Rev_1_E_20_aug.pdf
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وينتضأ    و(581 و ث.ك أحك.  ة.ثلة يف العديند م  املع. دات ااخرى اليت تتث.ول موضوع اةرائم
حك أ.   1996 عأ.  مشروع مدونة اةرائم املخلة بسألم اإلنسأ.نية وأمثهأ. الأ ي وضأعته اللجثأة يف

 و(582 أينض.   م    ا القبي 

تأأثص عليهأأ. املع. أأدات  أو الشأأروط الأأيت ينأأثص عليهأأ. القأأ.نون الأأوطر للدولأأة املوجأأه دليهأأ. الطلأأب  
 الس.رينة

لشروط اليت ينأثص عليهأ. ل"عل  أن التسليم خيضع  13 ةم  مشروع امل.م 7 ةالفقر  تثصّ  (18 
يف ذلأك ااسأأب.ب  مبأأ. مع. أدات التسأأليم السأ.رينة، أو القأ.نون الأوطر للدولأأة املوجأه دليهأأ. الطلأب

و وتأأرم أحكأأ.  ة.ثلأأة يف "مالأأيت جيأأوو للدولأأة املوجأأه دليهأأ. الطلأأب أن تسأأتثد دليهأأ. يف رفأأ  التسأألي
مأأأ   8 ةالفقأأأر  مثأأأوالشأأأىتو وقأأأد صأأأيغت  أأأ   الفقأأأرة علأأأ   (584 ودقلي يأأأة (583 ع.مليأأأةمع. أأأدات 

حُيأتفل فيهأ. سلعبأ.رة  مل ، لكأ 2003 لعأ.  مأ  اتف.قيأة اامأم املتحأدة ملك.فحأة الفسأ.م 44 امل.مة
الأدني. املشأرتطة  . يف ذلأك الشأروط املتعلقأة سلعقوبأةمبأ"و أي  "ك. يف ذلأمبأ"الوارمة بعد الكل أ.ت 

رأت اللجثأأة أن اإلشأأ.رة دىل الشأأروط املتعلقأأة سلعقوبأأة الأأدني. غأأ  مث.سأأبة يف  دذ و(585 "وللتسأأليم 
 سي.ال امع.ءات ارتك.ب جرائم ضد اإلنس.نيةو

وتورم     الفقرة الق.عدة الع.مة اليت تقضأي أبن التسأليم ينأتم وفقأ.  للحقأوال وااللت امأ.ت  (19 
ينظ  مر أوان  سلشأروط املثصأوص عليهأ. واإلجراءات املثصوص عليه. يف مش.رينع املوام    ، لكثه 

يف مع. دات التسأليمو وقأد تتصأ   أ   الشأروط  أو يف الق.نون الوطر للدولة املوجه دليه. الطلب
قأد  أو تصأدينق مأ  ووينأر قبأ  التسأليم، أو خبطوات دجرائية، م   استصدار قرار م  حمك ة وطثيأة

املقي أأني بصأأفة  أو الدولأأة مأأواطرم تتصأأ  أبوضأأ.ع ينكأأون فيهأأ. التسأأليم حمظأأورا ، م أأ  حظأأر تسأألي
__________ 

املشأأأروعة    واتف.قيأأة ق أأع ااع أأ.ل غأأ 3، الفقأأرة 8اتف.قيأأة ق أأع االسأأتيالء غأأ  املشأأروع علأأ  الطأأأ.ئرات املأأ.مة  (581 
، 10  واالتف.قيأأة الدوليأأة ملث. ضأأة أخأأ  الر أأ.ئ ، املأأ.مة 3الفقأأرة ، 8املوجهأأة ضأأد سأأالمة الطأأ ان املأأدين، املأأ.مة 

واتف.قية اامم املتحدة ملك.فحأة االجتأ.ر غأ  املشأروع يف  3، الفقرة 8  واتف.قية مث. ضة التع ينب، امل.مة 3 الفقرة
مأأأ  االختفأأأأ.ء   واالتف.قيأأأة الدوليأأأة حل .ينأأأأة مجيأأأع ااشأأأأخ.ص 4، الفقأأأأرة 6املخأأأدرات واملأأأؤثرات العقليأأأأة، املأأأ.مة 

 و5، الفقرة 13القسري، امل.مة 
 "علأ  الأدول ااطأرا  الأيت  3، الفقرة 10، امل.مة 66، اجمللد ال .ين  اة ء ال .ين(، الصفحة 1996ووو  حولية (582 

تعلق تسليم املطلوبني عل  شرط وجأوم مع. أدة، أن تقأّر أبن تلأك اةأرائم  أي جأرائم تسأتوجب التسأليم في أ.  ال
 راع.ة الشروط املثصوص عليه. يف ق.نون الدولة املقد  دليه. الطلب"(وبيثه.، مع م

  واتف.قيأأة ق أأع ااع أأ.ل غأأ  املشأأروعة 2، الفقأأرة 8اتف.قيأأة ق أأع االسأأتيالء غأأ  املشأأروع علأأ  الطأأ.ئرات، املأأ.مة  (583 
اةأرائم املرتكبأة ضأد ااشأخ.ص املت تعأأني  مثأع  واتف.قيأة 2، الفقأأرة 8املوجهأة ضأد سأالمة الطأ ان املأدين، املأ.مة 

  واتف.قيأة مث. ضأة التعأ ينب، 2، الفقرة 8ع.قبة عليه.، امل.مة حب .ينة مولية، مب  فيهم املوافون الدبلوم.سيون، وامل
  واالتف.قيأة 2، الفقأرة 15  واتف.قية سالمة موافي اامم املتحدة واافرام املرتبطني هب.، املأ.مة 2، الفقرة 8امل.مة 

وينأأأأ  اإلر أأأأ.ب،   واالتف.قيأأأأة الدوليأأأأة لق أأأأع مت2، الفقأأأأرة 9الدوليأأأأة لق أأأأع اهلج أأأأ.ت اإلر .بيأأأأة سلقث.بأأأأ ، املأأأأ.مة 
  7، الفقأأأأرة 16  واتف.قيأأأأة اامأأأأم املتحأأأأدة ملك.فحأأأأة اةرميأأأأة املثظ أأأأة عأأأأل الوطثيأأأأة، املأأأأ.مة 2، الفقأأأأرة 11 املأأأأ.مة

 و6، الفقرة 13واالتف.قية الدولية حل .ينة مجيع ااشخ.ص م  االختف.ء القسري، امل.مة 
  13، املأأ.مة Inter-American Convention to Prevent and Punish Tortureامل أأ.ل، انظأأر، علأأ  سأأبي   (584 

 Council of، املأأ.مة اخل.مسأة  Inter-American Convention on Forced Disappearance of Personsو

Europe Criminal Law Convention on Corruption و4، الفقرة 27، امل.مة 
ضأع التسأليم للشأروط الأيت ينأثص عليهأ. القأ.نون  "خي 8، الفقأرة 44اتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة الفسأ.م، املأ.مة  (585 

يف ذلأأأك الشأأأروط املتعلقأأأة سلعقوبأأأة  مع. أأأدات التسأأأليم السأأأ.رينة، مبأأأ. الأأأداخلي للدولأأأة الطأأأر  متلقيأأأة الطلأأأب أو
 الدني. املشرتطة للتسليم وااسب.ب اليت جيوو للدولة الطر  متلقية الطلب أن تستثد دليه. يف رف  التسليم"(و
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حظأأر التسأأليم  أو حظأأر التسأأليم دذا م.نأت اةرميأأة املعثيأأة ينع.قظأأب عليهأ. سإلعأأدا   أو مائ أة فيهأأ. 
 و(586 دىل ق.عأدة التخصأيص حظر التسأليم اسأتث.ما   أو لقض.ء عقوبة صدرت بعد حم.م ة غي.بية 

أسأأب.ب الأرف  الأأوارمة يف القأأوانني الوطثيأأة، جتيأأ  مشأأ.رينع املأوام  أأ   بعأأ   ال الوقأت نفسأأه، ويف
جتي  أ. قواعأد  ال قأد أو ،6 ةم  مشروع املأ.م 6 ةخي.ل  أحك.  الفقر  مب. م   االحتج.ج سلتق.م 

 أخرى م  قواعد الق.نون الدويلو
وأاي  مأ.ن سأأبب رفأ  التسأأليم، يف سأي.ال مشأأ.رينع املأوام  أأ  ، تبقأ  الدولأأة املوجأه دليهأأ.  (20 

املختصأأأأة لغأأأأرض  .علأأأأ  سأأأألط.هت القضأأأأيةجأأأأد اةأأأأ.ين يف دقلي هأأأأ. مل مأأأأة  بعأأأأرض الطلأأأأب الأأأأيت ينو 
 و10 شروع امل.مةاملالحقة، ع ال مب

 وتبسي  شروط اإلثب.ت املطلوبني تعجي  دجراءات تسليم  
املوجأه دليهأ. عل  أن تسع  الدولة الط.لبة والدولأة  13 ةم  مشروع امل.م 8 ةتثص الفقر  (21 

ينتصأأأ  هبأأأ. مأأأ   مأأأ. ، ر ثأأأ.  بقوانيثه أأأ. الوطثيأأأة، دىل التعجيأأأ   جأأأراءات التسأأأليم وتبسأأأي الطلأأأب
مأأأ  اتف.قيأأأة اامأأأم  44 ةمأأأ  املأأأ.م9 ةوقأأأد صأأأيغ  أأأ ا الأأأثص علأأأ  مثأأأوال الفقأأأر متطلبأأأ.ت دثب.تيأأأةو 

الفرينأأق الع.مأأ  املعأأر سلتعأأ.ون الأأدويل التأأ.بع ملأأؤمتر  وقأأيَّمو 2003 لعأأ.  املتحأأدة ملك.فحأأة الفسأأ.م
ااطأأرا  يف اتف.قيأأة اامأأم املتحأأدة ملك.فحأأة اةرميأأة املثظ أأة عأأل الوطثيأأة أسأأ.ليبظ التعجيأأ  هبأأ   

 و(587 اإلجراءات وتبسي      املتطلب.ت وأوص  سعت .م .

 اعتب.ر أن اةرمية وقعت يف الدولة الط.لبة  
جيأأأوو فيهأأأ. للدولأأأة املوجأأأه دليهأأأ.  ال احل.لأأأة الأأأيت 13 ةمأأأ  مشأأأروع املأأأ.م 9 ةالفقأأأر تتثأأأ.ول  (22 

ولتيسأ   و(588 دىل مولة وقعأت فيهأ. اةرميأة م. دال الطلب، مبوجب ق.نوهن. الوطر، تسليم شخص
ثأأأد االقتضأأأ.ء، تع.مظأأأ  ع"ينلأأأي:  مأأأ. علأأأ  9 ةالتسأأأليم دىل جم وعأأأة أوسأأأع مأأأ  الأأأدول، تأأأثص الفقأأأر 

لأو أهنأ. ارُتكبأت لأيس يف  م أ.  شأ.رينع املأوام  أ  ، اغأراض التسأليم بأني الأدول،مب املش ولةاةرائم 
مأأأ   1 ةلفقأأر ل وفقأأ.  مكأأ.ن وقوعهأأ. فحسأأب، بأأ  أينضأأ.  يف أقأأ.ليم الأأأدول الأأيت أق.مأأت اختص.صأأ.  

مأ  االتف.قيأة الدوليأة  11 ةمأ  املأ.م 4 ةالفقر  مثوالو وقد صيغ   ا الثص عل  "7 ةمشروع امل.م
 و(590 واسُتخد  يف مع. دات م  ة تتث.ول اةرائم ،(589 1999 لع.  وين  اإلر .بلق ع مت
__________ 

 The United Kingdom  17سأأبي  امل أأ.ل، قأأ.نون تسأأليم املطلأأوبني يف امل لكأأة املتحأأدة، املأأ.مة انظأأر، علأأ   (586 

Extradition Act, sect. 17و) 
تشأرين   16انظر، عل  سبي  امل .ل، تقرينر ع  اجت .ع الفرينق الع.م  املعأر سلتعأ.ون الأدويل، املعقأوم يف فييثأ. يف  (587 

(  واملشأأ.م  الأأيت تعأأرتض تعجيأأ  ع ليأأة تسأأليم املطلأأوبني، CTOC/COP/WG.3/2018/6  2018ااول/أمتأأوبر 
يف ذلأأأأك االعتبأأأأ.رات املتعلقأأأأة سلصأأأأحة والسأأأأالمة واملسأأأأ.ئ  ااخأأأأرى املتعلقأأأأة حبقأأأأوال اإلنسأأأأ.ن، فضأأأأال  عأأأأ   مبأأأأ.

 (وCTOC/COP/WG.3/2018/5اسرتاتيجي.ت التق.ضي اليت ينلجف دليه. املته ون لتفخ  تلبية طلب التسليم  
 10( مأأ  شأأرح مشأأروع املأأ.مة 3، الفقأأرة  67، اجمللأأد ال أأ.ين  اةأأ ء ال أأ.ين(، الصأأفحة 1996حوليأأة ووو انظأأر  (588 

جيأأأوو للدولأأأة الأأأيت ينوجأأأد يف دقلي هأأأ. الفأأأرم الأأأ ي ينُأأأّدع  أنأأأه   "ومبوجأأأب بعأأأ  املع. أأأدات والقأأأوانني الوطثيأأأة، ال
 م  الدولة اليت وقعت اةرمية يف دقلي ه."(و عل  طلب.ت التسليم املقدمة ارتكب جرمية أن توافق دال

 و4، الفقرة 11االتف.قية الدولية لق ع متوين  اإلر .ب، امل.مة  (589 
  واتف.قيأأة ق أأع ااع أأ.ل غأأ  املشأأروعة 4، الفقأأرة 8اتف.قيأأة ق أأع االسأأتيالء غأأ  املشأأروع علأأ  الطأأ.ئرات، املأأ.مة  (590 

ااشأخ.ص املت تعأأني  ضأد  واتف.قيأة مثأع اةأرائم املرتكبأة 4لفقأأرة ، ا8سأالمة الطأ ان املأدين، املأ.مة  ضأداملوجهأة 
  واالتف.قيأة الدوليأة ملث. ضأة 4، الفقأرة 8حب .ينة مولية، مب  فيهم املوافأون الدبلوم.سأيون، واملع.قبأة عليهأ.، املأ.مة 
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مبوجأأب  "لأأدول الأأيت أق.مأأت اختص.صأأ.  ا"وينشأأ   أأ ا الثأأوع مأأ  أحكأأ.  املع. أأدات دىل  (23 
تك.بأه اةرميأة  هلأ ا السأبب، تتضأ   ر املع. دة عل  أس.س رواب  م أ  جثسأية الشأخص املأدع  ا

(و و أأأأ   7 ةمأأأأ  مشأأأأروع املأأأأ.م 1 ةدح.لأأأأة مرجعيأأأأة دىل الفقأأأأر  13 ةمأأأأ  مشأأأأروع املأأأأ.م 7 ةالفقأأأأر 
 2 ةعل  أس.س وجوم اة.ين  الفقأر  اختص.ص.  تش  دىل الدول اليت تكون قد أق.مت  ال ااحك. 

تكأأأون أبأأأدا  الدولأأأة الأأأيت ينوجأأأد فيهأأأ. أصأأأال   ال ( ان الدولأأأة ط.لبأأأة التسأأأليم7 ةمأأأ  مشأأأروع املأأأ.م
مأ   3 ةتوجد دح.لأة مرجعيأة دىل الفقأر  ال     احل.لة أينض. ، ويف رتك.به اةرميةوالشخص املدع  ا

تشرتط عل  الدول دق.مأة اختص.صأه.، ودمنأ. حتفأل حأق الأدول يف دق.مأة  ال ، اليت7 ةمشروع امل.م
 اختص.صه. الوطر خ.رج نط.ال مش.رينع املوام    و

 خلأأأأأة بسأأأأألم اإلنسأأأأأ.نية وأمثهأأأأأ.وذمأأأأأرت اللجثأأأأأة يف شأأأأأرحه. ملشأأأأأروع مدونأأأأأة اةأأأأأرائم امل (24 
ينلأأأأأأأي:  مأأأأأأأ. ،(591 01 ةمأأأأأأأ  املأأأأأأأ.م 4 ة، الأأأأأأأ ي ينتضأأأأأأأ   نصأأأأأأأ.  مشأأأأأأأ.هب.  يف الفقأأأأأأأر 1996 لعأأأأأأأ. 

الأأيت ينوجأد يف دقلي هأأ. الفأرم الأأ ي ينُأّدع  أنأأه ارتكأب جرميأأة  الدولأةدمك.نيأة قيأأ.   4 الفقأأرة ؤم تأ"
املش ولة يف مشأروع  "مسةرائ ينتعلق في .سملوافقة عل  طلب تسليم ينُقد  م  أينة مولة طر  ووو 

 أأأأأ ا الأأأأثهج ااعأأأأأم ينتوافأأأأق مأأأأأع االلتأأأأ ا  العأأأأأ.  لكأأأأ  مولأأأأأة مأأأأ  الأأأأأدول ااطأأأأأرا  أبن و "املدونأأأأة 
 و(592 "مك اةرائ تل ب ينتعلق في .اختص.صه.  تقرر

 دنف.ذ عقوبة مفروضة عل  رع.اي الدولة أنفسهم  
سحلأأ.الت الأأيت ينأأدان فيهأأ. أحأأد رعأأ.اي الدولأأأة  13 ةمأأ  مشأأروع املأأ.م 10 ةتتعلأأق الفقأأر  (25 

املوجأأه دليهأأ. الطلأأب وينصأأدر حبقأأه حكأأم قضأأ.ئي يف مولأأة أجثبيأأة، مث ينفأأر دىل الدولأأة املوجأأه دليهأأ. 
 أ    ويف ينتع ر عل  الدولة املوجأه دليهأ. الطلأب مبوجأب ق.نوهنأ. تسأليم مواطثيهأ.و الطلب، ولك 

جأأه دليهأأ. الطلأأأب  جيأأب عليهأأأ. ، دذا مأأ.ن ق.نوهنأأأ. لدولأأأة املو ا"علأأ  أن  10 احل.لأأة، تأأثص الفقأأأرة
ذلك ووفق.  ملقتضي.ت ذلك القأ.نون، أن تثظأر، بثأ.ء  عل  طلب مأأأ  الدولأأة الط.لبأأة،  جيي الوطر 

و وتوجأأأد "ةتبقأأ  مثهأأ. مبقتضأأأ  القأأأأ.نون الأأوطر للدولأأة الط.لبأأ مأأأ. أو يف دنفأأأ.ذ العقوبأأأة املفروضأأأة
 (593 2000 لعأأأ.  مأأأم املتحأأدة ملك.فحأأأة اةرميأأة املثظ أأأة عأأل الوطثيأأأةأحكأأ.  ة.ثلأأأة يف اتف.قيأأة اا

 و(594 2003 لع.  واتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة الفس.م
 تتثأأأ.ول صأأأراحة  احل.لأأأة الأأأيت 13 ةونظأأأرت اللجثأأأة أينضأأأ.  يف دمراج فقأأأرة يف مشأأأروع املأأأ.م (26 
بشأرط أن ينعأ.م الشأأخص  دال رع.اي أ.تسأتطيع فيهأ. الدولأة املوجأأه دليهأ. الطلأب أن تسأّلم أحأأد  ال

__________ 

ة سأأالمة مأأوافي   واتف.قيأأ4، الفقأأرة 8  واتف.قيأأة مث. ضأأة التعأأ ينب، املأأ.مة 4، الفقأأرة 10أخأأ  الر أأ.ئ ، املأأ.مة 
  واالتف.قيأة الدوليأة لق أع اهلج أ.ت اإلر .بيأة سلقث.بأ ، 4، الفقأرة 15اامم املتحدة واافرام املرتبطني هب.، املأ.مة 

تتض   م     ا احلكمو انظأر، علأ  سأبي  امل أ.ل،  أن بع  املع. دات احلدين ة العهد مل و دال4، الفقرة 9امل.مة 
اةرميأأة املثظ أأة عأأل الوطثيأأة  واتف.قيأأة اامأأم املتحأأدة ملك.فحأأة الفسأأ.م  واالتف.قيأأة  اتف.قيأأة اامأأم املتحأأدة ملك.فحأأة

 الدولية حل .ينة مجيع ااشخ.ص م  االختف.ء القسريو
 "تع.مأ  مأ  جرميأة مأ   4، الفقأرة 10، املأ.مة 66، اجمللد ال .ين  اة ء ال .ين(، الصفحة 1996 حولية ووو ع.  (591 

يف مكأ.ن وقوعهأأ.  لأو م.نأأت قأد ارتكبأأت ال اجملأأرمني في أ. بأأني الأدول ااطأرا ، م أأ.  أ   اةأرائم، لغأأرض تسأليم
 وحد ، ب  أينض.  يف دقليم أي مولة طر  أخرى"(و

 (و10( م  شرح مشروع امل.مة 3 الفقرة   67املرجع نفسه، الصفحة  (592 
 و12الفقرة ، 16اتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة اةرمية املثظ ة عل الوطثية، امل.مة  (593 
 و13، الفقرة 44اتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة الفس.م، امل.مة  (594 
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املأأدع  ارتك.بأأأه اةرميأأأة دىل الدولأأأة املوجأأأه دليهأأأ. الطلأأأب ليقضأأأي أي عقوبأأأة تفرضأأأه. عليأأأه الدولأأأة 
 الط.لبأأأةو وتوجأأأد أحكأأأ.  ة.ثلأأأة يف اتف.قيأأأة اامأأأم املتحأأأدة ملك.فحأأأة اةرميأأأة املثظ أأأة عأأأل الوطثيأأأة

واعتألت اللجثأة أن  و(596 2003 لعأ.  مواتف.قية اامم املتحدة ملك.فحأة الفسأ. (595 2000 لع. 
مأأأأ  مشأأأأروع  6 ة أأأأ   احل.لأأأأة تثأأأأدرج ضأأأأ   نطأأأأ.ال الشأأأأروط الأأأأيت ميكأأأأ  تطبيقهأأأأ. مبوجأأأأب الفقأأأأر 

 ل و  إلمراج حكم صرينح يف   ا الشفنو ال م  مش.رينع املوام    ، ول ا قررت أن 13 ةامل.م

 طلب.ت التسليم الق.ئ ة عل  أسب.ب غ  ج.ئ ة  
ينقتضأأأي  مأأأ. 13 ةأنأأأه لأأأيس يف مشأأأروع املأأأ.م 13 ةمأأأ  مشأأأروع املأأأ.م 11 ةالفقأأأر توّضأأأح  (27 

 . أسأأأأأأأب.ب وجيهأأأأأأأة تأأأأأأأدعو  لأأأأأأأدينه. تمولأأأأأأأة تسأأأأأأأليم شأأأأأأأخص دىل مولأأأأأأأة أخأأأأأأأرى دذا م.نأأأأأأأ مأأأأأأأ 
و جيي  أأأ. ال القأأأ.نون الأأأدويل أبن .  ع.مليأأأ مأأأ  املسأأألمطلأأأب التسأأأليم قُأأأد  اسأأأب.ب  أن العتقأأأ.ما دىل

 ،(598 واملع. أأأأأأدات ال ث.ئيأأأأأأة (597 تعأأأأأأدمة ااطأأأأأأرا يف خمتلأأأأأأ  املع. أأأأأأدات امل  أأأأأأ ا احلكأأأأأأم وينأأأأأأرم
الأأيت تتثأأ.ول التسأأليم بوجأأه عأأ. ، وينظهأأر يف مع. أأدات تتثأأ.ول التسأأليم  ،(599 القأأوانني الوطثيأأة ويف
 و(600  رائم حمدمة ينتعلق في .

__________ 

 و11، الفقرة 16اامم املتحدة ملك.فحة اةرمية املثظ ة عل الوطثية، امل.مة  اتف.قية (595 
 و12، الفقرة 44اتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة الفس.م، امل.مة  (596 
 Inter-American  و2، الفقأأرة 3، املأأ.مة European Convention on Extraditionانظأر، علأأ  سأأبي  امل أ.ل،  (597 

Convention on Extradition و5، الفقرة 4، امل.مة 
انظأأر، علأأ  سأأبي  امل أأ.ل، اتفأأ.ال تسأأليم املطلأأوبني املأأل  بأأني حكومأأة مجهورينأأة اهلثأأد وحكومأأة اة هورينأأة الفرنسأأية  (598 

  ومع. أأأدة تسأأأليم املطلأأأوبني امللمأأأة بأأأني حكومأأأة 3، الفقأأأرة 3( املأأأ.مة 2003مأأأ.نون ال .ين/ينثأأأ.ينر   24 سرينأأأس، 
، 4(، املأ.مة 1999أينلول/سأبت ل  16الوالايت املتحأدة اامرينكيأة وحكومأة مجهورينأة جثأوب أفرينقيأ.  واشأثط ، 

( 1990أينلول/سأأأبت ل  5ول، يؤ  سأأأ   ومع. أأأدة تسأأأليم املطلأأأوبني امللمأأأة بأأأني أسأأأرتالي. ومجهورينأأأة مأأأوراي3الفقأأأرة 
 ب(  ومع. أأدة تسأأليم املطلأأوبني امللمأأة بأأني حكومأأة الأأوالايت املتحأأدة املكسأأيكية وحكومأأة  1، الفقأأرة 4املأأ.مة 

 ب( حك أأ.  3الث وذجيأأة لتسأأليم اجملأأرمني يف املأأ.مة اامأأم املتحأأدة و وتتضأأ   مع. أأدة  ب( مثأأدا، املأأ.مة الرابعأأة
علأأ  أن "الفقأأرة  47املأأثقح بشأأفن املع. أدة الث وذجيأأة لتسأأليم اجملأرمني يف الفقأأرة  مأ   أأ ا القبيأأ و وينأثص الأأدلي 

ووو ليسأأت فقأأرة خالفيأأة، وقأأد اسأأُتخِدمظت  أحيأأ.ان  بشأأك  معأأّدل( يف مع. أأدات متعلقأأة سلتسأأليم  الفرعيأأة  ب(
 يف خمتل  أ .ء الع.مل"(و

ة الصني الشعبية: قرار رئأيس مجهورينأة الصأني الشأعبية، انظر، عل  سبي  امل .ل، ق.نون تسليم املطلوبني يف مجهورين (599 
مأأ.نون   28، الأأ ي اعت أأد يف االجت أأ.ع الت.سأأع عشأأر للجثأأة الدائ أأة لل أأؤمتر الشأأعا الأأوطر الت.سأأع يف 42 رقأأم

 "ينأأرف  طلأأب تسأأليم مقأأد  مأأ  مولأأة أجثبيأأة دىل مجهورينأأة الصأأني  4، الفقأأرة 8، املأأ.مة 2000ااول/مينسأأ ل 
العقوبأأة املوقعأأة علأأ  الشأأخص املطلأأوب قأأد تثفأأ  اسأأب.ب  م.نأأت اإلجأأراءات اةث.ئيأأة املق.مأأة أوووو   الشأأعبية دذا

دذا مأأأأ.ن  أأأأ ا  وضأأأأعه الشخصأأأأي، أو  رائأأأأه السي.سأأأأية أو نأأأأوع جثسأأأأه أو جثسأأأأيته أو مينثأأأأه أو متعلقأأأأة بعرقأأأأه أو
ية"(  وقأ.نون ض، اي سبب م  تلك ااسأب.ب، ملع.ملأة غأ  ع.ملأة خأالل اإلجأراءات القضأ.ئالشخص قد ينتعرّ 

ووو حيظأأأر بسأأأبب اعتبأأأ.رات خ.رجيأأأة دذا   "تسأأأليم الشأأأخص 13تسأأأليم املطلأأأوبني يف امل لكأأأة املتحأأأدة، املأأأ.مة 
الصأأ.مرة حبقأأه  رغأأم وعأأم أهنأأ. تصأأدر بسأأبب اةرميأأة  1 وحصأأرا  دذا( مأأ.ن ينبأأدو أن  أ( مأأ مرة التوقيأأ  يف اةأأ ء 

نأأوع  جثسأأيته أو مينثأأه أو مع.قبتأأه بسأأبب عرقأأه أو حقتأأه أوالأأيت يُنطلظأأب التسأأليم بسأأببه.( ترمأأي يف الواقأأع دىل مال
قأأد   ب( يف حأأ.ل تسأألي ه قأأد ينتعأأرض لظلأأم خأأالل حم.م تأأه أو  رائأأه السي.سأأية، أو ميلأأه اةثسأأي أو جثسأأه أو
ميلأأأه اةثسأأأي  نأأأوع جثسأأأه أو جثسأأأيته أو مينثأأأه أو تقيَّأأأد حرينتأأأه الشخصأأأية بسأأأبب عرقأأأه أو حيتجأأأ  أو ينع.قأأأب أو

 (و رائه السي.سية" أو
  واتف.قيأأأة اامأأأم املتحأأأدة ملك.فحأأأة 9انظأأأر، علأأأ  سأأأبي  امل أأأ.ل، االتف.قيأأأة الدوليأأأة ملث. ضأأأة أخأأأ  الر أأأ.ئ ، املأأأ.مة  (600 

  واالتف.قيأأأة الدوليأأأة لق أأأع اهلج أأأ.ت 6، الفقأأأرة 6االجتأأأ.ر غأأأ  املشأأأروع يف املخأأأدرات واملأأأؤثرات العقليأأأة، املأأأ.مة 
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مأ  اتف.قيأة اامأم املتحأدة  16 ةمأ  املأ.م 14 ةالفقأر  مثوالعل   11 ةوقد صيغت الفقر  (28 
مأأ  اتف.قيأأة اامأأم  44 ةمأأ  املأأ.م 15 ة، والفقأأر 2000 لعأأ.  اةرميأأة املثظ أأة عأأل الوطثيأأةملك.فحأأة 

 ينلي: م. ، وملت.مه. تثص.ن عل 2003 لع.  املتحدة ملك.فحة الفس.م

ال جيأأأوو تفسأأأ  أي حكأأأم يف  أأأ   االتف.قيأأأة علأأأ  أنأأأه ينفأأأرض الت امأأأ.  سلتسأأأليم  
أسأأأب.ب وجيهأأأة العتقأأ.م أن الطلأأأب قأأأّد  مأأ.ن لأأأدى الدولأأة الطأأأر  متلقيأأأة الطلأأب  دذا

أصأله  أو جثسأيته أو ماينتأه أو عرقه أو مع.قبة شخص بسبب جثسه أو لغرض مالحقة
أن االمت .ل للطلب سأيلحق ضأررا  بوضأعية ذلأك الشأخص  أو  رائه السي.سية، أو اإلثر

 اي سبب م      ااسب.بو

عأأ   اإلنكليأأ يي  يف الأأثص ورغأأم أن الفقأأرة صأأيغت علأأ  مثأأوال الأأثص املأأ مور، اسأأُتع 
دىل ق.ئ أأأأة  "هق.فتأأأث"(، وُأضأأأي  تعبأأأ  "هوع جثسأأأأنأأأ"  "gender"( بتعبأأأ  "هثسأأأج"  "sex"تعبأأأ  

و وأضأأيفت أينضأأ.  دىل 2 ة ح( مأأ  مشأأروع املأأ.م1 ةالفقأأر العوامأ ، مت.شأأي.  مأأع اللغأأة املسأأتخدمة يف 
االتف.قيأأأة الدوليأأأة حل .ينأأأة مجيأأأع ورم يف  م أأأ.  ،".اجت .عيأأأة بعيثهأأأ فئأأأةنت .ئأأأه دىل ا"الق.ئ أأأة عبأأأ.رة 

الأيت تضأ   وانأب اةمأ  ج.نبأ.   11 ةميك  اعتبأ.ر الفقأر و  و(601 ااشخ.ص م  االختف.ء القسري
حل .ينأأأة الك.ملأأأة حلقوقأأأه/حقوقه. مبوجأأأب القأأأ.نون ا، يف مجيأأأع املراحأأأ ، لل أأأدع  ارتك.بأأأه للجرميأأأة

والواقع أنه قد توجد أسأب.ب أخأرى و 11 ةم  مشروع امل.م 1 ة و مطلوب يف الفقر  م .  الدويل،
قأد حتأول والأيت اخل.صة سلشخص املدع  ارتك.به اةرميأة قوال اإلنس.ن الك.ملة حل .ينة مرتبطة سحل

 تسليموال مون
 لأأأأ و  فأأأأال تتضأأأأ   أي التأأأأ ا  بتسأأأأليم أي فأأأأرم ال وسلثظأأأأر دىل أن مشأأأأ.رينع املأأأأوام  أأأأ   (29 

جيأأأوو  دذ وع أأأال  مبشأأأ.رينع املأأأوام  أأأ   دال ينقأأأع ال سلثسأأأبة دىل تسأأأليم مبعث. أأأ. الأأأدقيق 11 للفقأأأرة
مامت تعرض القضأية  م. ،اي سبب م.ن للدولة، مبوجب مش.رينع املوام    ، أن ترف  التسليم

قد تكون ذات صلة دذا مأ.ن التسأليم الفقرة     عل  سلط.هت. املختصة لغرض املالحقةو بيد أن 
قأأأأوانني وطثيأأأأة للدولأأأأة تتعلأأأأق بتسأأأأليم املطلأأأأوبني ودذا م.نأأأأت  أأأأ    أو  مبع. أأأأداتمطلأأأأوس  ع أأأأال  

االط ئثأأ.ن دىل يف  11 ةالقأأوانني تتطلأأب التسأأليم يف اأأرو  معيثأأةو وتسأأ.عد الفقأأر  أو املع. أأدات
بّيثتأه  مأ. القوانني حيول مون التسليم يف اأرو  مأ  قبيأ  أو أي حكم وارم يف     املع. داتأن 
وعليه، رأت اللجثة أن م  املث.سب دمراج   ا ظ  خ.رج أتث  مش.رينع املوام    و سي 11 ةالفقر 

 احلكم يف مش.رينع املوام    و

ينتثأ.ول  دذ واملتعلق بعد  اإلع.مة القسرينة 5 ةمشروع امل.مو  11 ةالفقر  بني ت يي الوينتعني  (30 
وقأأد حتأأدث ع ليأأ.ت و نقأأ  لشأأخص مأأ  مولأأة دىل أخأأرى أي أأ ا احلكأأم ااخأأ  بشأأك  موسأأع 

ارتكأأأب أي  أو ع  فيأأأه أن الشأأأخص ارتكأأأب جأأأرائم ضأأأد اإلنسأأأ.نيةدَّ ينُأأأ ال الثقأأأ   أأأ   يف سأأأي.ال
عل  ض .ن عد  نق  الشخص دىل مولة دذا م.ن نقله دليه.  5 ةوينرم  مشروع امل.م جرمية دطالق. و

 5 ةبأأني مشأأروع املأأ.م أن  ثأأ.ك تأأداخال   ومبأأ. ضأأه خلطأأر الوقأأوع ضأأحية ةرميأأة ضأأد اإلنسأأ.نيةوسيعرّ 
، خبصوص تسليم الشخص، ميك  تفسأ  الفأرال بأني احلك أني 31 ةم  مشروع امل.م 11 ةوالفقر 

ع  ارتك.بأأه أي جرميأأة علأ  مثأأع تسأليم أي شأأخص ينُأدَّ  5 ةينرمأأ  مشأروع املأأ.م علأ  الثحأأو التأ.يل:
__________ 

  واالتف.قيأأأة الدوليأأأة حل .ينأأأة 15لدوليأأأة لق أأأع متوينأأأ  اإلر أأأ.ب، املأأأ.مة   واالتف.قيأأأة ا12اإلر .بيأأأة سلقث.بأأأ ، املأأأ.مة 
 و7، الفقرة 13مجيع ااشخ.ص م  االختف.ء القسري، امل.مة 

 و7، الفقرة 13االتف.قية الدولية حل .ينة مجيع ااشخ.ص م  االختف.ء القسري، امل.مة  (601 
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مأأ  مشأأروع  11 ةالفقأأر  أمأأ. يةودىل مكأأ.ن سأأيتعرض فيأأه خلطأأر الوقأأوع ضأأحية جرميأأة ضأأد اإلنسأأ.ن
ع  أنأأأه ارتكأأأب جرميأأأة ضأأأد اإلنسأأأ.نية، وتوضأأأح أن دَّ ، فرتمأأأ  علأأأ  تسأأأليم شأأأخص ينُأأأ31 ةاملأأأ.م

التسأأليم دذا اعُتقأأد أن الطلأأب  املوجأأه دليهأأ. طلأأبتفأأرض أي التأأ ا  علأأ  الدولأأة  ال مشأأ.رينع املأأوام
 جُيي   الق.نون الدويلو ال موجَّه عل  أس.س

 االعتب.ر الواجب لطلب الدولة اليت وقعت فيه. اةرميةدينالء   
التسأليم  املوجه دليهأ. طلأب، عل  أن تويل الدولة 31 ةم  مشروع امل.م 21 ةتثص الفقر  (31 
لطلأأأب تسأأأليم توجهأأأه الدولأأأة الأأأيت ينُأأأدع  وقأأأوع اةرميأأأة يف اإلقلأأأيم اخل.ضأأأع  "بالعتبأأأ.ر الواجأأأا"

 لوالينته. القض.ئيةو
 احمل.م أة دذا م.نأت إلجأراءة اليت ينُدع  وقوع اةرميأة فيهأ. أفضأ  مكأ.ن وقد تكون الدول (32 

 أ ا الصأدم،  ويف ااملأة ااخأرى املتصألة سةرميأةو أو الشأهوم أو املك.ن الرئيسي للضح.اي الدولة
ترمأأأ  علأأأ  حم.م أأأة  1948 لعأأأ.  لأأأوحل أن اتف.قيأأأة مثأأأع جرميأأأة اإلسمة اة .عيأأأة واملع.قبأأأة عليهأأأ.

 ،كأب الفعأ  علأ  أرضأه.الأيت ارتُ م.  حمك ة خمتصة م  حم.مم الدولأة أ"ب اةرمية املته ني سرتك.
أمأأ.  حمك أأة ج ائيأأة موليأأة تكأأون ذات اختصأأ.ص دواء مأأ  ينكأأون مأأ  ااطأأرا  املتع.قأأدة قأأد  أو

 حك أ.   1949 لعأ.  وينتض   اللوتومول اإلضأ.يف ااول التف.قيأ.ت جثيأ  (602 ".اعرت  بوالينته
 في . ينلي نصه:

تتعأأ.ون ااطأأرا  السأأ.مية املتع.قأأدة في أأ. بيثهأأ. سلثسأأبة لتسأأليم اجملأأرمني عثأأدم.  
تسأأ ح الظأأرو  بأأ لك ومأأع التقيأأد سحلقأأوال وااللت امأأ.ت الأأيت أقرهتأأ. االتف.قيأأ.ت والفقأأرة 

وتأأأويل  أأأ   ااطأأأرا  طلأأأب الدولأأأة الأأأيت  و"لللوتومأأأو ا"مأأأ   أأأ ا  85 ااوىل مأأأ  املأأأ.مة
 و(603 ينستف له م  اعتب.ر م. وقعت املخ.لفة امل مورة عل  أراضيه.

م  حيث امل .رسأة  ،(604 ينويل نظ.  التك.م  يف نظ.  روم. ااس.سي م. عل  ذلك، م  ا   وعالوة  
 جثسأيته.، الأيت غ.لبأ.   لدولة اليت وقعت فيهأ. اةرميأة  أو الدولأة الأيت حي أ  املأتهمل الع لية، احرتام.  

 وتكون الدولة ذاهت.( دذا م.نت تلك الدولة ق.مرة عل  ة.رسة الوالينة القض.ئية وراغبة يف ذلك م.

 قب  رف  التسليم التش.ور  
الدولأأأة التسأأأليم، تتشأأأ.ور  رفأأأ بأأأ  ق" هعلأأأ  أنأأأ 13 ةمأأأ  مشأأأروع املأأأ.م 13 ةتأأأثص الفقأأأر  (33 

، مأع الدولأة الط.لبأة لكأي تتيأح هلأ. فرصأأة وافيأأة لعأأأرض  رائأأأه. االقتض.ءحسب ، املوجه دليه. الطلب
و وقأأد ينسأأ ح  أأ ا التشأأ.ور للدولأأة الط.لبأأة بتعأأدين  طلبهأأ. علأأ  ".وتقأأأأدمي معلومأأأأ.ت ماع أأأأة المع.ئهأأ

الدولأأة ، تقأأر أبن "ءحسأأب االقتضأأ."أن عبأأ.رة  دال  أأو ينعأأ.جل شأأواغ  الدولأأة املوجأأه دليهأأ. الطلأأبو
مأأفن   ينكأأون فيهأأ. التشأأ.ور مث.سأأب. ، وال املوجأأه دليهأأ. الطلأأب قأأد تأأرف ، يف بعأأ  ااوقأأ.ت، التسأأليم

 تكون الدولة املوجه دليه. الطلب قد قأررت عأرض القضأية علأ  سألط.هت. املختصأة لغأرض املالحقأة،
__________ 

 مض. (و التوميدواملع.قبة عليه.، امل.مة الس.مسة  اتف.قية مثع جرمية اإلسمة اة .عية  (602 

 و2، الفقرة 88اللوتومول اإلض.يف ااول، امل.مة  (603 
م.نأأت   دذا "تقأأرر احملك أأة أن الأأدعوى غأأ  مقبولأأة يف ح.لأأة مأأ.:  أ(  1، الفقأأرة 17نظأأ.  رومأأ. ااس.سأأي، املأأ.مة  (604 

غأأ  راغبأأة يف االضأأطالع  تكأأ  الدولأأة حقأأ.   مل هأأ.، مأأ.املق.ضأأ.ة يف الأأدعوى مولأأة هلأأ. والينأأة علي جتأأري التحقيأأق أو
 غ  ق.مرة عل  ذلك ووو"(و املق.ض.ة أو سلتحقيق أو
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مشأروع  أن و ومأع ذلأك، جيأدر التفميأد علأ مأ ال   اسب.ب مثهأ. السأرينة ينتس  التش.ور ال عثدم. أو
تسألم  مل ، يف سي.ال مش.رينع املوام  أ  ، علأ  الدولأة املوجأه دليهأ. الطلأب، دن  أيينشرتط 10 ةامل.م

 وااشخ.ص املطلوبني، أن تعرض املسفلة عل  سلط.ت االمع.ء لدينه.
أحك.  اتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة اةرمية املثظ ة  مثوالعل   13 ةوقد صيغت الفقر  (34 

وملت.مهأ.  ،(606 2003 لع.  املتحدة ملك.فحة الفس.م واتف.قية اامم (605 2000 لع.  عل الوطثية
بأأ  رفأأ  التسأأليم، تتشأأ.ور الدولأأة الطأأر  متلقيأأة الطلأأب، حي  أأ. اقتضأأ  ق"ينلأأي:  مأأ. تأأثص علأأ 

تتيح هل. فرصة وافية لعرض  رائه. وتقأدمي معلومأ.ت ماع أة اامر، مع الدولة الطر  الط.لبة لكي 
 و".المع.ئه

 طلب.ت التسليمتعدم   

تأأثظم عأأ.مة  ال يف سأأي.ال جأأرائم حمأأدمة عأأ.  أو دن املع. أأدات الأأيت تتثأأ.ول التسأأليم بوجأأه (35 
ميكأ  أن تفعلأأه  أأ    مأأ. ترتيأب ااولوينأأة بأني الأأدول الط.لبأأة دذا تعأدمت طلبأأ.ت التسأليمو وأقصأأ 

للدولأأة املوجأأه دليهأأ. الطلأأب مأأ  سأألطة تقدينرينأأة يف أن تبأأت يف أمأأر  مبأأ. كوك  أأو أن تعأأرت الصأأ
الث وذجيأة اامأم املتحأدة التسليم، ودذا م.ن اامر م لك، ف ىل أي مأ  الأدول الط.لبأةو ف ع. أدة 

ينلأي:  مأ. ، علأ 16 ة، علأ  سأبي  امل أ.ل، تكتفأي أبن تأثص يف املأ.م1990 لعأ.  لتسليم اجملرمني
تلقأأ  أحأأد الطأأرفني طلبأأ.  لتسأأليم الشأأخص ذاتأأه مأأ  الطأأر  اآلخأأر ومأأ  مولأأة اثل أأة يف  ن ذا د"

 و(607 "صينرا  مث.سب. ، دىل أي م   .تني الدولتني ينثبغي تسليم الشخ مل. واحد، ف نه حيدم، تبع.  
ل لك، مت.شي.  مع املع. أدات الق.ئ أة، قأررت اللجثأة عأد  دمراج حكأم يف مشأ.رينع املأوام  (36 

املبأنيَّ  "العتبأ.ر الواجأبا"، مأ  غأ  االلتأ ا   ينأالء حيدم نتيجة مفضلة دذا تعدمت الطلبأ.ت    
    احل.لأة، ميكأ  للدولأة أن تسأتفيد مأ  الثظأر يف عوامأ   تقعو ومع ذلك، عثدم. 12 ةيف الفقر 

مور شىت يف ة.رسة سلطته. التقدينرينة فعل  سأبي  امل أ.ل، ينأثص قأ.نون اإلجأراءات اةث.ئيأة يف دمأوا
Código Orgánico Integral Penal (2014) ينلأي:  مأ. علأ  405 ةيف املأ.م"la o el juzgador 

ecuatoriano podrá determinar la jurisdicción que garantice mejores condiciones para 

juzgar la infracción penal, la protección y reparación integral de la víctima"  "لق.ضأي ل
اإلمواموري أن حيدم الوالينة القض.ئية اليت تكفأ  الظأرو  اافضأ  لل ق.ضأ.ة علأ  اةرميأة ومح.ينأة 

سأي.ال االحتأ.م ااورو ، تشأ   العوامأ   ويف و(608 (" حلق هب. م  ضرر سلك.م م. الضحية وجل
وبيأأأأة خلطأأأأورة الثسأأأأبية للجأأأأرائم وأمأأأأ.م  وقوعهأأأأ.، وتأأأأوارينخ مأأأأ مرات التوقيأأأأ  ااور ا"ذات الصأأأألة 

أمأأأأر  أو تثفيأأأ  حكأأأم سلسأأأج  أو دذا م.نأأأت املأأأ مرة صأأأدرت اغأأأأراض املق.ضأأأ.ة ومأأأ. املختلفأأأة،
 و(609 "واحتج.

__________ 

 و16، الفقرة 16اتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة اةرمية املثظ ة عل الوطثية، امل.مة  (605 
 و17، الفقرة 44اتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة الفس.م، امل.مة  (606 
 و16الث وذجية لتسليم اجملرمني، امل.مة اامم املتحدة  مع. دة (607 
 608) Código Orgánico Integral Penal, section 405و 
 و1 ، الفقرة16، امل.مة 2002ح ينران/ينونيه  13انظر، عل  سبي  امل .ل، القرار اإلط.ري لل جلس املؤر   (609 
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 اومواجية التجرمي  
، مبعأ  أن االلت امأ.ت املتعلقأة "ومواجيأة التجأرميا"تتض   مع. دات التسليم عأ.مة  شأرط  (37 

فيه. السلوك املعر، سلثسبة دىل طلب حمدم، يف الظرو  اليت ينكون  دال تثشف ال بتسليم املطلوبني
وينُأأدرظج  أأ ا الشأأرط أحيأأ.ان  يف  و(610 جمرَّمأأ.  يف مأأ  مأأ  الدولأأة الط.لبأأة والدولأأة املوجأأه دليهأأ. الطلأأب

املع. دات خبصوص نوع معني م  اةرائم، دذا م.نت تلك املع. أدات تتضأ   م جيأ.  مأ  اافعأ.ل 
ينؤمي دىل احت .ل تب.ين  اةرائم الق.ئ أة يف أي  م. امّية التجرمي،اإلل امّية التجرمي واافع.ل غ  اإلل  

مولتني م  الدول ااطرا و فعل  سبي  امل .ل، تثص اتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة الفس.م علأ  
 و(612 وأخرى غ  دل امية التجرمي( 611 أفع.ل متعلقة سلفس.م دل امية التجرمي

 املع. أأأدات الأأأيت تتثأأأ.ول نوعأأأ.  معيثأأأ.  مأأأ  اةأأأرائم والأأأيتوعلأأأ  الثقأأأي  مأأأ  ذلأأأك، فأأأ ن  (38 
تتضأأأأأ   عأأأأأ.مة  شأأأأأرط اومواجيأأأأأة التجأأأأأرميو وعليأأأأأه،  ال علأأأأأ  أفعأأأأأ.ل دل اميأأأأأة التجأأأأأرمي دال تأأأأأثصّ  ال

 العقوبأأأة الق.سأأأية أو ف.ملع. أأدات مأأأ  قبيأأأ  اتف.قيأأأة مث. ضأأأة التعأأأ ينب وغأأ   مأأأ  ضأأأروب املع.ملأأأة
االتف.قيأأة الدوليأأة حل .ينأأة مجيأأع ااشأأخ.ص مأأ  االختفأأ.ء ، و 1984 لعأأ.  املهيثأأة أو الالدنسأأ.نية أو

، الأأأيت حتأأأدم جأأأرائم معيثأأأة وتلأأأ   الأأأدول ااطأأأرا  سنأأأ.ذ التأأأداب  الالومأأأة 2006 لعأأأ.  القسأأأري
تتضأأ   شأأرط اومواجيأأة التجأأرمي يف أحكأأ.   ال لضأأ .ن جترميهأأ. مبوجأأب القأأ.نون اةثأأ.ئي الأأوطر،

 أأو أنأأه عثأأدم. ينُقأأدَّ  طلأأب للتسأأليم مبوجأأب أي مأأ  التسأأليم الأأوارمة يف مأأ  مثهأأ.و وتعليأأ  ذلأأك 
االتفأأ.قيتني، ينتعأأني أن ينكأأون الفعأأ  جُمرَّمأأ.  أصأأال  يف قأأوانني ملتأأ. الأأدولتني الطأأرفني، حبيأأث تثتفأأي 

بعأأأ  االختالفأأأ.ت اهل.مشأأأية بأأأني توجأأأد قأأأد  وبيث أأأ. شأأأرط اومواجيأأأة التجأأأرميو فأأأرضاحل.جأأأة دىل 
 التجأرميفرض شرط اومواجيأة  ينظ . الوطثية،  قوانيثهمية يف اةر مجمت هب. الطرينقة اليت أُ يف مولتني 

يف  .  موضأوعيموجأومة اةرميأة  مأ. مامأت  ا الشرط ينس ح هب   االختالف.ت،  أن مب. غ  ضروري
املرمأأ ة علأأ  نأأوع معأأني مأأ   و وميكأأ  تعليأأ  ذلأأك أينضأأ.  أبن املع. أأداتتنيالقضأأ.ئي الأأوالينتنيملتأأ. 
احمل.م أة، حبيأث  أو  مطلق.  سلتسليم  ودمن. تثص عل  الت ا  سلتسليمتتض   ع.مة  الت ام.   ال اةرمية

مامأأت سأأتعرض القضأأية علأأ   مأأ. جيأأوو للدولأأة املوجأأه دليهأأ. الطلأأب أن نتأأ.ر عأأد  التسأأليم مائ أأ. ،
 سلط.هت. املختصة لغرض احمل.م ةو

يف مشأأأأروع  وتعأأأأرِّ  مشأأأأ.رينع املأأأأوام  أأأأ   املتعلقأأأأة سةأأأأرائم ضأأأأد اإلنسأأأأ.نية  أأأأ   اةأأأأرائم (39 
، سعتبأ.ر 6 ةمأ  مشأروع املأ.م 3 دىل 1 ت، واستث.ما  دىل ذلك التعرين ، تقضي يف الفقرا2 امل.مة

ولأ لك، عثأدم. ينوجَّأه  و(613 جرائم يف القوانني اةث.ئيأة الوطثيأة لكأ  مولأة "ةةرائم ضد اإلنس.نيا"
طلأأب تسأأليم مأأ  مولأأة دىل مولأأة أخأأرى عأأ  فعأأ  مشأأ ول مبشأأ.رينع املأأوام  أأ  ، ينتعأأني أن ينكأأون 

__________ 

الأأأأدليالن املثقحأأأأ.ن لل ع. أأأأدة انظأأأأر، علأأأأ  سأأأأبي  امل أأأأ.ل، مكتأأأأب اامأأأأم املتحأأأأدة املعأأأأر سملخأأأأدرات واةرميأأأأة،  (610 
الث وذجيأة بشأفن تسأليم املطلأوبني واملع. أدة الث وذجيأة بشأفن تبأ.مل املسأ.عدة يف املسأ.ئ  اةث.ئيأة، اةأ ء ااول: 

 "شأرط اومواجيأة التجأرمي  20، الفقأرة 10، الصأفحة الأدلي  املأثقَّح لل ع. أدة الث وذجيأة بشأفن تسأليم املطلأوبني
سلثسأبة للفعأ  الأ ي مُتأثح املوافقأة علأ  التسأليم بشأفنه  مبوجب قوانني الدولة الط.لبأة والدولأة املوجأه دليهأ. الطلأب

   يف ق.نون تسليم املطلوبني"(و و مبدأ متفصّ 
 و25و 23و 17( و1قرة  الف 16و 15اتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة الفس.م، املوام  (611 
 و24و 22-18( و2 الفقرة  16املرجع نفسه، املوام  (612 
خيأ  أبي تعرينأ  أوسأع للجأرائم ضأد اإلنسأ.نية ينأرم  عل  أن مشروع املأ.مة ال 2م  مشروع امل.مة  3تثص الفقرة  (613 

مأأ   2و 1تني ر يف قأ.نون وطأرو غأ  أن توجيأأه طلأب تسأليم بثأ.ء  علأأ  تعرينأ  أوسأع مأ  التعرينأأ  الأوارم يف الفقأ
 ينكون مستثدا  دىل جرمية مش ولة مبش.رينع املوام    و ل  2مشروع امل.مة 
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 الفع  جمّرم.  يف ملت. الدولتني، ول لك يُنستوىف شرط اومواجية التجرمي تلق.ئي. و وعأالوة  علأ  ذلأك،
علأأ  الأأدول الت امأأ.   10 ة.ماحمل.م أأة املثصأأوص عليأأه يف مشأأروع املأأ أو ينفأأرض االلتأأ ا  سلتسأأليم ال

بعأأأرض القضأأأية علأأأ   10 ةسلتسأأأليم  بأأأ  ميكأأأ  للدولأأأة أن تفأأأي سلت امهأأأ. مبوجأأأب مشأأأروع املأأأ.م
لأأأ و  دىل دمراج شأأأرط اومواجيأأأة  ال سأأألط.هت. املختصأأأة لغأأأرض املق.ضأأأ.ةو وعليأأأه، قأأأررت اللجثأأأة أن

مأ  اتف.قيأة  44 ةمأ  املأ.م و وارم يف الفقرات الأ الث ااوىل  م .  ،13 ةالتجرمي يف مشروع امل.م
 و2003 لع.  اامم املتحدة ملك.فحة الفس.م

  14 ةاملاد  
 املساعدة القانونية املتبادلة

تقد  الدول بعضه. دىل بع  أمل قدر ةك  مأ  املسأ.عدة الق.نونيأة  -1 
سةأأأأرائم املشأأأأ ولة  املتصأأأألةواإلجأأأأراءات القضأأأأ.ئية  التحقيقأأأأ.ت واملالحقأأأأ.تاملتب.ملأأأأة يف 

 مبش.رينع املوام     ع ال  مبشروع امل.مة   او

أأب عليهأأ. شأأخص اعتبأأ.ري،  -2  في أأ. ينتصأأ  سةأأرائم الأأيت جيأأوو أن حي.سظ
تُقأدَّ  املسأ.عدة الق.نونيأة املتب.ملأة  ،الط.لبأة ، يف الدولة6 ةم  مشروع امل.م 8 قرةوفق.  للف

قأأأوانني الدولأأأة املوجأأأه دليهأأأ. الطلأأأب  أأأو مث.سأأأب مأأأ   مأأأ. علأأأ  أمت وجأأأه ةكأأأ  مبقتضأأأ 
واإلجأأأأأراءات  واملالحقأأأأأ.ت .تلتحقيقأأأأأس ينتعلأأأأأق في أأأأأ.ومع. أأأأأداهت. واتف.ق.هتأأأأأ. وترتيب.هتأأأأأ. 

 القض.ئية وغ  القض.ئيةو

جيأأوو طلأأب املسأأ.عدة الق.نونيأأة املتب.ملأأة الأأيت تقأأدَّ  وفقأأ.  ملشأأروع املأأ.مة  -3 
   ا اي م  ااغراض الت.لية:

، اةرميأأأأأةحتدينأأأأد  وينأأأأة ومكأأأأأ.ن وجأأأأوم ااشأأأأخ.ص املأأأأأدع  ارتكأأأأ.هبم   أ( 
 غ  م  أو الشهوم أو وحسب االقتض.ء، الضح.اي

لتأأأداول أقأأأوال مأأأ  أشأأأخ.ص، بوسأأأ.ئ  مثهأأأ. ا أو احلصأأأول علأأأ  أملأأأة  ب( 
 بواسطة الفيدينو 

 تبليغ املستثدات القض.ئية   ج( 

 تثفي  ع لي.ت التفتيش واحلج    م( 

 يف ذلك احلصول عل  أملة عدلية  مب. فحص ااشي.ء واملواقع،   أ( 

 تقدمي املعلوم.ت وااملة وتقيي .ت اخللاء   و( 

 مثه.  مصدَّقةنسخ  أو تقدمي أصول املستثدات والسجالت ذات الصلة  و( 

 ااشأي.ء ااخأرى أو ااموات أو امل تلكأ.ت أو حتديند حصأ.ئ  اةرميأة  ح( 
 سوا . م  ااغراض  أو جت يد . اغراض دثب.تية أو اقتف.ء أثر . أو

 تيس  م ول ااشخ.ص طواعية يف الدولة الط.لبة   ط( 

 ينتعأأأ.رض مأأأع القأأأ.نون الأأأوطر للدولأأأة ال أي نأأأوع  خأأأر مأأأ  املسأأأ.عدة  ي( 
 املوجه دليه. الطلبو
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 ع أأأأال  ال جيأأأأوو للأأأأدول أن تأأأأرف  تقأأأأدمي املسأأأأ.عدة الق.نونيأأأأة املتب.ملأأأأة  -4 
 شروع امل.مة   ا حبجة السرينة املصرفيةومب

ترتيبأ.ت  أو تثظر الدول، حسب االقتض.ء، يف دمك.نية عقأد اتف.قأ.ت -5 
أحك.مأأه موضأأع تضأأع  أو متعأأدمة ااطأأرا  تأأؤمي أغأأراض مشأأروع املأأ.مة  أأ ا أو ثث.ئيأأة

 تع و .و أو الثف.ذ الع لي
جيأأأوو للسأأألط.ت املختصأأأة يف الدولأأأة، مون مسأأأ.س بق.نوهنأأأ. الأأأوطر،  -6 

ومون أن تتلق  طلب.  مسبق. ، أن حتي  معلوم.ت متصلة  أرائم ضأد اإلنسأ.نية دىل سألطة 
خمتصأأأة يف مولأأأة أخأأأرى، دذا م.نأأأت تعتقأأأد أن  أأأ   املعلومأأأ.ت ميكأأأ  أن تسأأأ.عد تلأأأك 

 دمت.مهأأ. بثجأأ.ح، أو واإلجأأراءات القضأأ.ئية سلتحقيقأأ.ت واملالحقأأ.تلأأ  القيأأ.  السأألطة ع
 ميك  أن تُفضي دىل تقدمي الدولة ااخرى طلب.  مبقتض  مش.رينع املوام    و أو
ال متأأأأأس أحكأأأأأ.  مشأأأأأروع املأأأأأ.مة  أأأأأ ا ساللت امأأأأأ.ت الث.شأأأأأئة عأأأأأ  أي  -7 

ج ئي. ، املس.عدة  أو ملي.    ستحكم، أو متعدمة ااطرا ، حتكم أو مع. دة أخرى، ثث.ئية
 وبني الدول املعثية الق.نونية املتب.ملة

 ع أأال  ق مشأأروع املرفأأق مبشأأ.رينع املأأوام  أ   علأأ  الطلبأأ.ت املقدمأأة ينطبَّأ -8 
 ملسأ.عدة الق.نونيأةولتبأ.مل امبع. دة  مل مةشروع امل.مة   ا دذا م.نت الدول املعثية غ  مب
ينث.سأب مأ   مأ. مبع. أدة مأ   أ ا القبيأ ، وجأب تطبيأق مل مأةدذا م.نت     الأدول  أم.

تتفأق الأدول علأ  تطبيأق أحكأ.  مشأروع املرفأق بأدال  مثهأ.و  مل مأ. أحك.  تلك املع. أدة،
 وُتشجَّع الدول عل  تطبيق مشروع املرفق دذا م.ن يُنسّه  التع.ونو

ترتيبأأأ.ت مأأأع  وأ اتف.قأأأ.ت عقأأأدتثظأأأر الأأأدول، حسأأأب االقتضأأأ.ء، يف  -9 
مثظ أ.ت موليأة أخأرى والأيت لأدينه. والينأأة  أو اآلليأ.ت الدوليأة الأيت أنشأفهت. اامأم املتحأدة

 سةرائم املرتكبة ضد اإلنس.نيةو ينتعلق في .ة ع ااملة 

 الشرح  

بشفن اةأرائم املشأ ولة مبشأروع املأ.مة  أ ا  مق.ض.ة أو قد ترغب الدولة اليت جتري حتقيق.   (1 
أن تلأأت س املسأأ.عدة مأأ  مولأأة أخأأرى مأأ  أجأأ  مجأأع املعلومأأ.ت وااملأأة، بسأأب  مثهأأ. املسأأتثدات 

غأأ  مو  أو الشأأهوم أو واإلفأأ.مات املشأأفوعة بقسأأم والشأأه.مات الشأأفوينة الأأيت ينأأديل هبأأ. الضأأح.اي
و ووجوم دط.ر قأ.نوين ينأثظم "ةالق.نونية املتب.ململس.عدة ا"وينش.ر دىل التع.ون يف     املس.ئ  بعب.رة 

 أأأ   املسأأأ.عدة مفيأأأد يف تأأأوف  وسأأأ.ئ  متوقعأأأة للتعأأأ.ون بأأأني الدولأأأة الط.لبأأأة والدولأأأة املوجأأأه دليهأأأ. 
فعلأأ  سأأبي  امل أأ.ل، تتضأأ   بعأأ  املع. أأدات أحك.مأأ.  ذات صأألة سملسأأ.عدة الق.نونيأأة  الطلأأبو

 و(614 املتب.ملة يف مالحقة جرائم احلرب

__________ 

 مأأ   املتع.قأأدة السأأ.مية ااطأأرا  تقأأد  " 1، الفقأأرة 88انظأأر علأأ  سأأبي  امل أأ.ل، اللوتومأأول اإلضأأ.يف ااول، املأأ.مة  (614 
 احكأ.  اةسأي ة االنته.مأ.ت بشأفن تتخأ  الأيت اةث.ئية سإلجراءات ينتعلق في . املع.ونة م  قس  أمل لآلخر مثه.

 .ينأة امل تلكأ.ت ال ق.فيأة اخل.صأة حب 1954 تف.قيأة ال أ.ي لعأ. الاللوتومول ال .ين و "(  اللوتومول   ا أو االتف.قي.ت
ت ينتعلأأق سلتحقيقأأأ. تتبأأأ.مل ااطأأرا  أمأأل قأأأدر مأأ  املسأأ.عدة في أأأ. " 1، الفقأأرة 19 املأأ.مة ،يف ح.لأأة نأأ اع مسأأألح

يف ذلأك  ، مبأ.15دجراءات تسليم اجملرمني املتخ ة بشفن اةأرائم املثصأوص عليهأ. يف املأ.مة  اإلجراءات اةث.ئية أو أو
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دقلي يأأأأة تتثأأأأ.ول املسأأأأ.عدة الق.نونيأأأأة  أو توجأأأأد مع. أأأأدة ع.مليأأأأة ال  الوقأأأأت احل.ضأأأأر،ويف (2 
حأدث ف نأه  مأ. املتب.ملة حتديندا  يف سي.ال اةرائم ضد اإلنس.نيةو ب  دن  أ ا الثأوع مأ  التعأ.ون دذا

مع. دات قد ينكون ق.ئ .  م   م. بث.ء  عل  أو حيدث بني الدول طواعية  عل  أس.س مبدأ اجمل.ملة
متعدمة ااطرا  تتث.ول املس.عدة الق.نونية املتب.ملة يف سي.ال اةرائم ع ومأ.   ينشأ.ر دليهأ.  أو ثث.ئية

(و ودذا م.نأأأت املسأأأ.عدة الق.نونيأأأة املتب.ملأأأة املتعلقأأأة املتب.ملأأأة بتعبأأأ  مع. أأأدات املسأأأ.عدة الق.نونيأأأة
 فأأ ن  ثأأ.ك حأأ.الت م أأ ة، ع. أأدات أأ   املسةأأرائم ضأأد اإلنسأأ.نية ميكأأ  أن حتأأدث مأأ  خأأالل 

بأأني الدولأأة الط.لبأأة والدولأأة املوجأأه دليهأأ.  أي مع. أأدة لل سأأ.عدة الق.نونيأأة املتب.ملأأةتوجأأد فيهأأ.  ال
تقأأأيم الأأأأدول غ.لبأأأ.  أي عالقأأأأة  ال  أأأو احلأأأأ.ل في أأأ. خيأأأأص تسأأأليم املطلأأأأوبني، وم أأأأ. و(615 الطلأأأب
ية في . خيص اةرائم بوجه مع عدم مب  م  الدول ااخرى بشفن تب.مل املس.عدة الق.نون تع. دينة

ينوجد دط.ر قأ.نوين لتسأهي   ال ع. ، حىت دنه عثدم. ينل   دق.مة تع.ون بشفن جرائم ضد اإلنس.نية،
   ا التع.ونو

 1  ذلأأأك أن الفقأأأرات مأأأ أأأ ا اإلطأأأ.ر القأأأ.نوينو  دىل داتحأأأة 14 ةمشأأأروع املأأأ.م وينسأأأع  (3 
موضوعة ملع.ةة خمتل  العث.صر اهل.مة لل س.عدة الق.نونية املتب.ملة اليت ستطبَّق بأني الأدول  8 دىل

احت أأأ.ل وجأأأوم مع. أأأدة لل سأأأ.عدة الق.نونيأأأة الط.لبأأأة والأأأدول املوجأأأه دليهأأأ. الطلأأأب، مأأأع مراعأأأ.ة 
وعلأ  الثحأو توجأد يف حأ.الت أخأرىو  ال قأديف بعأ  احلأ.الت، بيث أ. املتب.ملة بأني تلأك الأدول 

عل  الدولأة الط.لبأة والدولأة املوجأه  ومشروع املرفق مالمه. 14 ةمشروع امل.م ينثطبق ،أمان  ملث.قشا
دذا ُوجأدت بيثه أ.  أمأ. ومع. دة لل س.عدة الق.نونيأة املتب.ملأة بيثه أ.توجد أي  مل دذادليه. الطلب 

: احلأ.لتني التأ.ليتنيتلأك املع. أدة، سسأت ث.ء  سظرت عثد ذلكمع. دة لل س.عدة الق.نونية املتب.ملة، 
 مسأأتوى أعلأأ  تقأأدمي املسأأ.عدة مأأ تتطلأأب  14 ةمشأأروع املأأ.م مأأ  أ( دذا م.نأأت فقأأرات معيثأأة 

تلأأك ُع أأ  عثأأد ذلأأك باملسأأ.عدة الق.نونيأأة املتب.ملأأة ااخأأرى،  مع. أأدة  أأو مثصأأوص عليأأه يف ةأأ.
لأة املوجأه دليهأ. الدولة الط.لبأة والدو  دذا اتفقتينثطبق مشروع املرفق أينض.     و ب(الفقرات م لك
 لتع.ون بيثه .ول تيس ا   الع   بهالطلب عل  

 14 ةوااحكأأأأ.  املفصأأأألة بشأأأأفن املسأأأأ.عدة الق.نونيأأأأة املتب.ملأأأأة الأأأأوارمة يف مشأأأأروع املأأأأ.م (4 
تتثأأأ.ول جأأرائم حمأأدمةو ودذا م.نأأت توجأأأد  حدين أأةمشأأروع املرفأأق تأأرم أينضأأأ.  يف عأأدة اتف.قيأأ.ت  ويف

  ااحكأأأ.  اام أأأر تفصأأأيال ، أميظأأأ  دىلينبأأأدو أن الأأأدول  ،(616 أينضأأأ.  أحكأأأ.  سأأأ.بقة أقأأأ  تفصأأأيال  
 ينتبأأأأني مأأأأ  اترينأأأأخ صأأأأي.غة اتف.قيأأأأة اامأأأأم املتحأأأأدة ملك.فحأأأأة اةرميأأأأة املثظ أأأأة عأأأأل الوطثيأأأأة م أأأأ.
سأأ.عدة الق.نونيأأة املتب.ملأأة مؤلفأأة مأأ  م.نأأت املأأ.مة املتعلقأأة سملففأأي الصأأي.غة ااوىل،  و 2000 لعأأ. 

__________ 

اللجثأأة الدوليأأة للصأأليب  :"(و انظأأر أينضأأ.  ينوجأأد لأأدينه. مأأ  شأأوا د الومأأة لإلجأأراءات املسأأ.عدة يف احلصأأول علأأ  مأأ.
 (و49 بشفن امل.مة  2893-2892 الفقرتني، 2016اتف.قية جثي  ااوىل، شرح  اامحر،

 United  شأأأأروح اتف.قيأأأأة اامأأأأم املتحأأأأدة ملك.فحأأأأة االجتأأأأ.ر غأأأأ  املشأأأأروع يف املخأأأأدرات واملأأأأؤثرات العقليأأأأةانظأأأأر  (615 
Nations publication, Sales No. E.98.XI.5 الأيت وجأدت أنأه  22-7، الفقأرة 171و 170(، الصأفحت.ن 

تأثظم  أطراف.  يف مع. دات لل س.عدة الق.نونيأة املتب.ملأة الع.مأة، وأوضأ.ع م أ ة الت ال  ث.ك مول م  ة ليست  "ال
 فيه. مع. دة ثث.ئية العالق.ت بني الدولتني املعثيتني يف أمر معني"(و

  واالتف.قيأأأة الدوليأأأة لق أأأع اهلج أأأ.ت اإلر .بيأأأة 9انظأأأر، علأأأ  سأأأبي  امل أأأ.ل، اتف.قيأأأة مث. ضأأأة التعأأأ ينب، املأأأ.مة  (616 
 و14  واالتف.قية الدولية حل .ينة مجيع ااشخ.ص م  االختف.ء القسري، امل.مة 10امل.مة سلقث.ب ، 
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 أأ ا الأأثهج  يُنسأأتع.ض عأأ  أن( 618 أن الأأدول املتف.وضأأة قأأررت يف مرحلأأة مبكأأرة دال و(617 فقأأرتني
مأ  اتف.قيأة اامأم املتحأدة ملك.فحأة االجتأ.ر  7 ةااق  تفصيال  مبأ.مة أم أر تفصأيال  تسأتثد دىل املأ.م

وأفضأ  ذلأك دىل وضأع ااحكأ.   و(619 1988 لعأ.  غ  املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية
، 2000 لعأ.  م  اتف.قية اامم املتحأدة ملك.فحأة اةرميأة املثظ أة عأل الوطثيأة 18 املفصلة لل .مة

 مأأأأأ  اتف.قيأأأأة اامأأأأم املتحأأأأدة ملك.فحأأأأة الفسأأأأأ.م 46 ةالأأأأيت اسُتثسأأأأخت أبم لهأأأأ. تقرينبأأأأ.  يف املأأأأ.م
 االتف.قيأأأأأأأة الدوليأأأأأأأة لق أأأأأأأع متوينأأأأأأأ  اإلر أأأأأأأ.بو وتأأأأأأأرم أحكأأأأأأأ.  مشأأأأأأأ.هبة أينضأأأأأأأ.  يف 2003 لعأأأأأأأ. 
 و(620 1999 لع. 
وقأأررت اللجثأأة أن ااحكأأ.  اام أأر تفصأأيال  أنسأأب ملشأأ.رينع املأأوام املتعلقأأة سةأأرائم ضأأد  (5 

 اإلنسأأأأ.نيةو وتأأأأوفر  أأأأ   ااحكأأأأ.  درشأأأأ.مات شأأأأ.ملة للأأأأدول، و أأأأي مفيأأأأدة بوجأأأأه خأأأأ.ص عثأأأأدم.
ني الدولأأأأة الط.لبأأأأة والدولأأأأة املوجأأأأه دليهأأأأ. توجأأأأد مع. أأأأدة بشأأأأفن تبأأأأ.مل املسأأأأ.عدة الق.نونيأأأأة بأأأأ ال

 أو احلأ.ل يف ااحكأ.  املفصألة املتعلقأة سلتسأليم والأوارمة  وم أ. وعالوة  علأ  ذلأك، و(621 الطلب
، ثبأأت أن  أأ   ااحكأأ.  املتعلقأأة سملسأأ.عدة الق.نونيأأة املتب.ملأأة مقبولأأة لأأدى 13 ةيف مشأأروع املأأ.م

طأأرا  يف اتف.قيأأة اامأأم املتحأأدة ملك.فحأأة اةرميأأة الأأدولو فعلأأ  سأأبي  امل أأ.ل، بلأأغ عأأدم الأأدول اا
مولة طرف.  وعدم الدول ااطأرا   190 ،2019  مثتصحىت  2000 لع.  املثظ ة عل الوطثية

تتقأأد  أي مولأأة  ومل مولأأة طرفأأ. و 186 ،2003 لعأأ.  يف اتف.قيأأة اامأأم املتحأأدة ملك.فحأأة الفسأأ.م
علأأ   أو املأأ.مة املتعلقأأة سملسأأ.عدة الق.نونيأأة املتب.ملأأةطأأر  بأأتحفل علأأ  الصأأي.غة املسأأتخدمة يف 

مض وهن. يف أي م  االتف.قيتنيو وسإلض.فة دىل ذلك، تطبق سألط.ت دنفأ.ذ القأ.نون الوطثيأة  أ   
ااحك.  بصفة مثتظ ة، وورم شأرحه. يف العدينأد مأ  ااملأة واملأوارم ااخأرى، م أ  تلأك الصأ.مرة 

 و(622 خدرات واةرميةع  مكتب اامم املتحدة املعر سمل
م  اتف.قية اامم املتحأدة  46 ةامل.م مثوالومشروع املرفق عل   14 ةوصيغ مشروع امل.م (6 

، ولك  مع بع  التعدينالتو وم  انحية  يكلية، رأت اللجثة م  2003 لع.  ملك.فحة الفس.م
م.نأأت للأأدولتني   ذات صأألة بصأأر  الثظأأر ع أأ. دذااملفيأأد أن تُأأدرظج يف مأأنت مشأأ.رينع املأأوام أحكأأ.ٌ  
 تثطبأأأق ال ، بيث أأأ. تُأأأدرظج يف مشأأأروع املرفأأأق أحكأأأ. ٌ املعثيتأأأني مع. أأأدة لل سأأأ.عدة الق.نونيأأأة املتب.ملأأأة

مفيأأأدا  لتسأأأهي   قأأأد ينعأأأد تطبيأأأق مشأأأروع املرفأأأق ولأأأو أن ع. أأأدة  أأأ   امليف حأأأ.ل عأأأد  وجأأأوم  دال
مأ  التأواون يف  و وينس.عد   ا اامأر علأ  احلفأ.  علأ  قأدرحىت يف ح.ل وجوم مع. دة( التع.ون

تثطبأق  ال الأيت  الأوارمة يف مشأروع املرفأق( مشأ.رينع املأوام، وينتأيح يف الوقأت نفسأه جت يأع ااحكأ. 
__________ 

انظر ةثة مثع اةرمية والعدالة اةث.ئية، تقرينر اامني الع.  ع  مسفلة وضأع اتف.قيأة موليأة ملك.فحأة اةرميأة املثظ أة  (617 
 و19(، الصفحة E/CN.15/1997/7/Add.1عل الوطثية  

 املرجع نفسه  اقرتاح.ت أسرتالي. والث س.(و (618 
 و7اتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة االجت.ر غ  املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية، امل.مة  (619 
الأوارمة يف االتف.قيأة الدوليأأة لق أع متوينأ  اإلر أ.ب أبهنأ. مشأتتة بأني عأأدة تتسأم أحكأ.  املسأ.عدة الق.نونيأة املتب.ملأة  (620 

مأأأوام، ينتعلأأأق الك أأأ  مثهأأأ. بكأأأ  مأأأ  املسأأأ.عدة املتب.ملأأأة وتسأأأليم املطلأأأوبنيو انظأأأر االتف.قيأأأة الدوليأأأة لق أأأع متوينأأأ  
تب.ملأة جم عأة يف و واحل.لأة ااعأم أن تكأون أحكأ.  املسأ.عدة الق.نونيأة امل16-12( و5 الفقرة  7 اإلر .ب، املوام
 م.مة واحدةو

ح.لة تثفي  اتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة الفس.م: التجأرمي نظر مكتب اامم املتحدة املعر سملخدرات واةرمية، ا (621 
 و225-221(، الصفح.ت 2017 الطبعة ال .نية،  نيوينورك، اامم املتحدة، ودنف.ذ الق.نون والتع.ون الدويل

 United Nations Office on Drugs and Crime, Revised Manuals on the Model Treaty on: انظأر (622 

Extradition and on the Model Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters, Part One: Revised 

Manual on the Model Treaty on Extradition, para. 45و 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.15/1997/7/Add.1


A/74/10 

GE.19-13883 166 

يف حأأأ.الت معيثأأأة يف مكأأأ.ن واحأأأدو وسإلضأأأ.فة دىل ذلأأأك، وعلأأأ  الثحأأأو املبأأأني أمان ،  دال تلق.ئيأأأ.  
 ح فه.و أو نقله. دىل موضع  خر أو 46 جرى تثقيح بع  أحك.  امل.مة

الت امأأأأ.  ع.مأأأأ.  ينقضأأأأي أبن تقأأأأّد  الأأأأدول ااطأأأأرا   14 ةمأأأأ  مشأأأأروع املأأأأ.م 1 ةتُثشأأأأق الفقأأأأر و  (7 
في أأأ. خيأأأص اةأأأرائم اخل.ضأأأعة  "ةعضأأأه. دىل بعأأأ  أمأأأل قأأأدر ةكأأأ  مأأأ  املسأأأ.عدة الق.نونيأأأة املتب.ملأأأب"

ملتحأأدة ملك.فحأأة مأأ  اتف.قيأأة اامأأم ا 46 ةمأأ  املأأ.م 1 ةملشأأ.رينع املأأوام  أأ  و والأأثص مطأأ.بق حرفيأأ.  للفقأأر 
 مر أن الأأأدول سلأأأو وجيأأدر " ةأأأرائم املشأأ ولة مبشأأأ.رينع املأأوام  أأأ ا"سسأأأت ث.ء اإلشأأ.رة دىل  ،(623 الفسأأ.م

 "تاملالحقأ."وحأد .، بأ  أينضأ.  يف  "تالتحقيقأ."يف  ال مل مة بتقدمي     املس.عدة بعضه. دىل بعأ 
ضأأ .ن تأأدعيم اا أأدا  الع.مأأة ملشأأ.رينع و وبأأ لك، ينكأأون القصأأد مأأ  االلتأأ ا  "ةواإلجأأراءات القضأأ.ئي

 املوام     ع  طرينق التع.ون الش.م  بني الدول يف مجيع مراح  ع لية دنف.ذ الق.نونو
 أأأأ ا التعأأأأأ.ون يف السأأأأأي.ال احملأأأأأدم ملسأأأأأؤولية  14 ةمأأأأأ  مشأأأأأروع املأأأأأ.م 2 ةوتتثأأأأ.ول الفقأأأأأر  (8 

و فهأأ ا التعأأ.ون 1 ةفقأأر ااشأأخ.ص االعتبأأ.رينني، سسأأتخدا  معيأأ.ر خمتلأأ  عأأ  املعيأأ.ر الأأوارم يف ال
قأوانني الدولأة املوجأه دليهأ. الطلأب  أو مث.سأب مأ   مأ. ل  أمت وجأه ةكأ  مبقتضأ ع"ينقو  حصرا  

و ومي أأأ   أأأ ا املعيأأأ.ر اعرتافأأأ.  أبن الأأأثظم الق.نونيأأأة الوطثيأأأة نتلأأأ  ".ومع. أأأداهت. واتف.ق.هتأأأ. وترتيب.هتأأأ
االعتب.رينني في . خيص اةرائم، و أي اختالفأ.ت أفضأت أينضأ.  اختالف.  مب ا  يف مع.ملة ااشخ.ص 

و وسلثظأأر دىل تلأأك االختالفأأ.ت، جيأأب أن 6 ةمأأ  مشأأروع املأأ.م 8 ةدىل الصأأيغة الأأوارمة يف الفقأأر 
 تكون املس.عدة الق.نونية املتب.ملة يف   ا السي.ال مشروطة مبدى دمك.نية   ا التع.ونو

مأأ   46 ةمأأ  املأأ.م 2 ةينطأأ.بق حرفيأأ.  الفقأأر  14 ةمأأ  مشأأروع املأأ.م 2 ةوينكأأ.م نأأص الفقأأر  (9 
نُقلأأت ، ثالثأأة تغيأأ اتو أوال   سسأأت ث.ء ،(624 2003 لعأأ.  اتف.قيأأة اامأأم املتحأأدة ملك.فحأأة الفسأأ.م

، حىت ينتضح 14 ةم  مشروع امل.م 2 ةدىل بداينة الفقر  46 ةم  امل.م 2 ةالعب.رة ااخ ة م  الفقر 
 ساشخ.ص االعتب.ريننيو ينتعلق في .م  البداينة أن     الفقرة مرتبطة سملس.عدة الق.نونية املتب.ملة 

اثل أأأ. ،  تقتضأأأيه مشأأأ.رينع املأأأوام  أأأ  و مأأأ. ، ُعأأأدلت اإلح.لأأأة املرجعيأأأة يف  أأأ   العبأأأ.رة حسأأأباثنيأأأ.  
__________ 

 "تقد  الدول ااطرا  بعضه. دىل بع  أمأل قأدر  1، الفقرة 46ملك.فحة الفس.م، امل.مة اتف.قية اامم املتحدة  (623 
ةك  م  املس.عدة الق.نونية املتب.ملة يف التحقيقأ.ت واملالحقأ.ت واإلجأراءات القضأ.ئية املتصألة سةأرائم املشأ ولة 

  1، الفقأأرة 18ثظ أأة عأأل الوطثيأأة، املأأ.مة هبأأ   االتف.قيأأة"(و انظأأر أينضأأ.  اتف.قيأأة اامأأم املتحأأدة ملك.فحأأة اةرميأأة امل
  1، الفقأأأأرة 7واتف.قيأأأأة اامأأأأم املتحأأأأدة ملك.فحأأأأة االجتأأأأ.ر غأأأأ  املشأأأأروع يف املخأأأأدرات واملأأأأؤثرات العقليأأأأة، املأأأأ.مة 

 و1، الفقرة 12واالتف.قية الدولية لق ع متوين  اإلر .ب، امل.مة 
 "تُقأدَّ  املسأ.عدة الق.نونيأة املتب.ملأة علأ  أمت وجأه ةكأ   2، الفقأرة 46اتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة الفس.م، املأ.مة  (624 

ينتعلأأق سلتحقيقأأ.ت  مبقتضأأ  قأأوانني الدولأأة الطأأر  متلقيأأة الطلأأب ومع. أأداهت. واتف.ق.هتأأ. وترتيب.هتأأ. ذات الصأألة، في أأ.
 26ب.رينأة، وفقأ.  لل أ.مة واملالحق.ت واإلجراءات القضأ.ئية اخل.صأة سةأرائم الأيت جيأوو أن حت.سأب عليهأ. شخصأية اعت

مأأأ   أأأ   االتف.قيأأأة، يف الدولأأأة الطأأأر  الط.لبأأأة"(و وأثثأأأ.ء املف.وضأأأ.ت علأأأ  اتف.قيأأأة اامأأأم املتحأأأدة ملك.فحأأأة اةرميأأأة 
، مفعأأت مسأأفلة تثأأوع امل .رسأأ.ت الوطثيأأة بشأأفن مسأأؤولية ااشأأخ.ص االعتبأأ.رينني، 2000 املثظ أأة عأأل الوطثيأأة لعأأ. 

ينتعلأأأأق  عأأأأدة وفأأأأوم دىل اقأأأأرتاح نأأأأص حمأأأأدم عأأأأ  املسأأأأ.عدة الق.نونيأأأأة املتب.ملأأأأة في أأأأ.سأأأأي . يف القضأأأأ.اي اةث.ئيأأأأة،  وال
و وأثثأأأأ.ء 18 مأأأأ  املأأأأ.مة 2ساشأأأأخ.ص االعتبأأأأ.رينني، و أأأأو الأأأأثص الأأأأ ي اعُت أأأأد يف هن.ينأأأأة املطأأأأ.  بوصأأأأفه الفقأأأأرة 

بشأفن الأثص  ، طُرحت ثالثأة اقرتاحأ.ت2003 املف.وض.ت الالحقة عل  اتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة الفس.م لع. 
ينتعلأأأق  ينتضأأ   أحأأد . حك أأأ.  صأأرحي.  عأأ  املسأأ.عدة الق.نونيأأة املتب.ملأأة في أأ. املتعلأأق سملسأأ.عدة الق.نونيأأة املتب.ملأأة، مل

ااع أأأأأأأ.ل التحضأأأأأأأ ينة  انظأأأأأأأر مكتأأأأأأأب اامأأأأأأأم املتحأأأأأأأدة املعأأأأأأأر سملخأأأأأأأدرات واةرميأأأأأأأة، وساشأأأأأأأخ.ص االعتبأأأأأأأ.رينني
 (،2010 نيوينأأأأأورك، اامأأأأأم املتحأأأأأدة،  حأأأأأدة ملك.فحأأأأأة الفسأأأأأ.مالراميأأأأأة دىل وضأأأأأع اتف.قيأأأأأة اامأأأأأم املت لل ف.وضأأأأأ.ت
االجت أأأأ.ع التف.وضأأأأي ال أأأأ.ين، ُسأأأأحب  أأأأ ا االقأأأأرتاح  املرجأأأأع نفسأأأأه،  و ويف5، احل.شأأأأية 409-405 الصأأأأفح.ت
 و46امل.مة  م  2 أفض  يف هن.ينة اامر دىل اعت .م الفقرة ، م.(7، احل.شية 409الصفحة 
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 و"جأأأراءات القضأأأ.ئيةواإل واملالحقأأأ.ت .تلتحقيقأأأا"دىل عبأأأ.رة  "ةغأأأ  القضأأأ.ئيو "عبأأأ.رة  أضأأأيفت
مفيدا  سلثظر دىل أن أنواع.  أخرى مأ  اإلجأراءات قأد تكأون وجيهأة ، يف ال .لث واعُتل   ا التغي  

 ساشخ.ص االعتب.رينني، م   اإلجراءات اإلمارينةو ينتعلق في .بع  الثظم الق.نونية الوطثية، 
واملقصأوم بعبأ.رة  جيوو طلبهأ.و أنواع املس.عدة اليت 14 ةم  مشروع امل.م 3 ةوتعدم الفقر  (10 
وقأد صأيغت أنأواع املسأ.عدة  أ    أم ر م   أ   ااغأراضو أو غرض "ةالت.لي ي م  ااغراضا"

بعب.رات ع.مة، و ي يف معظم الثأواحي، تكأّرر أنأواع املسأ.عدة املأ مورة يف العدينأد مأ  املع. أدات 
و والواقأع أن  أ   بتب.مل املس.عدة الق.نونيةاملتعّلقة ( 626 واملع. دات ال ث.ئية( 625 املتعدمة ااطرا 
يف  واملالحقأأ.ت .تسأأ.عدة الأأيت قأأد هتأأّم التحقيقأأفيأأه الكف.ينأأة لتشأأ   أنأأواع امل مبأأ. العبأأ.رات ع.مأأة

يف ذلأأك طلأأب احلصأأول علأأ  سأأجالت الشأأرطة وسأأجالت ااجهأأ ة  مبأأ. جرميأأة ضأأد اإلنسأأ.نية،
اامثيأأأأة  وملفأأأأ.ت احملأأأأ.مم  وسأأأأجالت املواطثأأأأة واهلجأأأأرة والأأأأوالمة والأأأأ واج والوفأأأأ.ة  والسأأأأجالت 

 يولأأوجيو والق.ئ أأة ليسأأت حصأأرينة،الصأأحية  ومأأوام االسأأتدالل اةثأأ.ئي  وبيأأ.انت االسأأتدالل الب
 ي نأأأأوع  خأأأأر مأأأأ  املسأأأأ.عدةأ" بدهنأأأأ. تتضأأأأّ   يف الفقأأأأرة الفرعيأأأأة  ي( حك أأأأ.  ج.معأأأأ.  ينتعلّأأأأق  دذ
 و"بينتع.رض مع الق.نون الوطر للدولة املوجه دليه. الطل ال
مأأ  اتف.قيأأة اامأأم املتحأأأدة  46 ةمأأ  املأأ.م 3 ةعلأأ  مثأأوال الفقأأأر  3 ةوقأأد صأأيغت الفقأأر  (11 

و ومبوجأأأأب االتف.قيأأأأة، تُعتأأأأل أي مع. أأأأدة ثث.ئيأأأأة متعّلقأأأأة بتبأأأأ.مل 2003 لعأأأأ.  الفسأأأأ.مملك.فحأأأأة 
، ع ومأأ. ، 3 ةاملسأأ.عدة الق.نونيأأة بأأني الأأدول ااطأأرا  تفتقأأر دىل أشأأك.ل التعأأ.ون املبيثأأة يف الفقأأر 

وأمخلأأت اللجثأأة بعأأ  التعأأدينالت  و(627 "نمأأ  التعأأ.و كّ لهأأ. تلق.ئيأأ.  تلأأك ااشأأك.ل ت"مع. أأدة  
، سلثظأأأر دىل أن 14 ةمأأأ  مشأأأروع املأأأ.م 3 ة، اغأأأراض الفقأأأر 46 ةمأأأ  املأأأ.م 3 ةعلأأأ  نأأأص الفقأأأر 

 الفس.مو ال مش.رينع املوام     تثصب عل  اةرائم املرتكبة ضد اإلنس.نية
أضأأأأيفت فقأأأأرة فرعيأأأأة جدينأأأأدة  أ( لتسأأأألي  الضأأأأوء علأأأأ  املسأأأأ.عدة يف ذلأأأأك الصأأأأدم، و  (12 

ديند  وينة ومك.ن وجوم ااشخ.ص املدع  ارتك.هبم اةأرائم، وحسأب حت"الق.نونية املتب.ملة لغرض 
تقأر بضأرورة مراعأ.ة شأواغ   "ءسب االقتضأ.ح"وعب.رة  "مغ   أو الشهوم أو االقتض.ء، الضح.اي

ينثبغأي فه هأ. أبهنأ. تشأأ    "م  غأ"، يف حأأني أن مل أة صهبأؤالء ااشأخ. ينتعلأق في أ.اخلصوصأية 
شخص مدع  ارتك.به جرميةو  مق.ض.ة أو اافرام اآلخرين  ال ين  ينس.عدون يف التحقيق أو اخللاء

وُعأأأدلت أينضأأأ.  الفقأأأرة الفرعيأأأة  ب( إلمراج دمك.نيأأأة تقأأأدمي مولأأأة مأأأ  الأأأدول املسأأأ.عدة الق.نونيأأأة 
__________ 

 Inter-American Convention on Mutual Assistance in Criminal Mattersانظأر، علأ  سأأبي  امل أ.ل،  (625 

(Nassau, 23 May 1992), Organization of American States, Treaty Series, No. 75 7، املأأ.مة  
 Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminalو

Matters (Kuala Lumpur, 29 November 2004), United Nations, Treaty Series, vol. 2336, No. 41878, 

p. 271 املشأأأروع يف املخأأأدرات واملأأأؤثرات   واتف.قيأأأة اامأأأم املتحأأأدة ملك.فحأأأة االجتأأأ.ر غأأأ  2، الفقأأأرة 1، املأأأ.مة
 و3، الفقرة 18  واتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة اةرمية املثظ ة عل الوطثية، امل.مة 2، الفقرة 7العقلية، امل.مة 

، 1990 لعأأ.  الث وذجيأأة لتبأأ.مل املسأأ.عدة يف املسأأ.ئ  اةث.ئيأأةاامأأم املتحأأدة انظأأر، علأأ  سأأبي  امل أأ.ل، مع. أأدة  (626 
 بصأأيغته املعدلأأة الحقأأ.  بقأأرار اة عيأأة  1990مأأ.نون ااول/مينسأأ ل   14املأأؤر   45/117 ة الع.مأأةقأأرار اة عيأأ

  واملع. أأأدة امللمأأأة بأأأني 2، الفقأأأرة 1، املرفأأأق، املأأأ.مة (1998مأأأ.نون ااول/مينسأأأ ل   9املأأأؤر   53/112الع.مأأأة 
 17تب.ملة يف املسأ.ئ  اةث.ئيأة  موسأكو، الوالايت املتحدة اامرينكية واالحت.م الروسي بشفن املس.عدة الق.نونية امل

 و2، امل.مة United Nations, Treaty Series, vol. 2916, No. 50780، (1999ح ينران/ينونيه 
 الأ ي ينشأ  أينضأ.   605، الفقأرة 170، الصأفحة الدلي  التشرينعي لتثفي  اتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة الفسأ.م (627 

 الثظم الق.نونية، س  تشرينع تعدينلي إلمراج أسس تع.ون دض.فية(ودىل أن اامر قد ينقتضي، يف بع  
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أملأة أخأرى مأ  ااشأخ.صو  أو غأراض احلصأول علأ  شأه.مةاملتب.ملة سلتداول بواسطة الفيأدينو ا
لأأه مأأ  مأأ ااي إلنفأأ.ذ  ومأأ. واعتُأأل  أأ ا مث.سأأب.  سلثظأأر دىل ت اينأأد اسأأتخدا   أأ ا الثأأوع مأأ  الشأأه.مات

 و(628 مأ  مشأروع املرفأق 61 ة أو معأرت  بأه أينضأ.  يف الفقأر  م أ.  الق.نون عل  صعيد عل وطأر،
حأأص ااشأأي.ء ف"دولأأة طلأأب املسأأ.عدة الق.نونيأأة املتب.ملأأة يف الفقأأرة الفرعيأأة  ه(، الأأيت جتيأأ  لل أمأأ.

سةأأرائم ضأأد  ينتعلأأق في أأ.، فقأأد ُعأأدلت للتفميأأد علأأ  القأأدرة علأأ  مجأأع ااملأأة العدليأأة "عواملواقأأ
اإلنسأأأ.نية، سلثظأأأر دىل أمهيأأأة  أأأ   ااملأأأة  م أأأ  اسأأأتخراج اة أأأث وفحأأأص املقأأأ.بر( يف التحقيأأأق 

 الك.م  يف     اةرائمو
صأول أ"وُعّدلت الفقرة الفرعية  و(، الأيت جتيأ  للدولأة طلأب املسأ.عدة يف احلصأول علأ   (13 

  الق.ئ ة التوضيحية الوارمة يف ، حل ".نسخ مصدَّقة مثه أو املستثدات والسجالت ذات الصلة
ترمأأ  ترميأأ ا   تلأأك الق.ئ أأة رئأأي أن وقأأد  (629 2003 لعأأ.  املتحأأدة ملك.فحأأة الفسأأ.م اامأأماتف.قيأأة 

سةأرائم  ينتعلأق في .حني أن تلك السجالت قد تكون وجيهة  ويف مفرط.  عل  السجالت امل.ليةو
الوف.ة وتق.رينر الشرطة( ينرجَّح أن  ضد اإلنس.نية، ف ن أنواع.  أخرى م  السجالت  م   شه.مات

تضأأ. يه. بأأ  أن تفوقهأأ. أمهيأأةو و ثأأ.ك أينضأأ.  نوعأأ.ن مأأ  أنأأواع املسأأ.عدة املدرجأأة يف اتف.قيأأة اامأأم 
ينأأأدرظج.،  مل -( 630 يف الفقأأأرتني الفأأأرعيتني  ي( و ك( - 2003 لعأأأ.  املتحأأأدة ملك.فحأأأة الفسأأأ.م

 ق سسأأرتمام املوجأأومات، و أأي أحكأأأ. اهن أأ. ينشأأ ان دىل أحكأأ.  مفصأألة يف تلأأك االتف.قيأأأة تتعلأأ
 تدرظج يف مش.رينع املوام    و مل
تأأأ مر يف عبأأأ.رة واحأأأدة  2003 لعأأأ.  ورغأأأم أن اتف.قيأأأة اامأأأم املتحأأأدة ملك.فحأأأة الفسأأأ.م (14 
دىل  "د يأأأجت"استثسأأأبت اللجثأأأة نقأأأ  مل أأأة  ،(631 "دثفيأأأ  ع ليأأأ.ت التفتأأأيش واحلجأأأ  والتج يأأأت"

دينأأد حصأأ.ئ  حت"ينلأي:  م أأ.  الفقأرة الفرعيأأة  ح(، الأيت تتثأأ.ول حصأأ.ئ  اةرميأة، حبيأأث صأ.ر نصأأه.
 جت يأد . اغأراض دثب.تيأة أو اقتفأ.ء أثر أ. أو ااشي.ء ااخأرى أو ااموات أو امل تلك.ت أو اةرمية

ض ذات بغية استيع.ب ااغرا "ضو سوا . م  ااغراأ"و وأضيفت عب.رة "ضسوا . م  ااغرا أو
 الط.بع غ  اإلثب.ي، م   دع.مة امل تلك.ت دىل الضح.ايو

 جيأأأوو للأأأدول أن تأأأرف  تقأأأدمي املسأأأ.عدة ال"علأأأ  أنأأأه  14 ةمأأأ  املأأأ.م 4 ةوتأأأثص الفقأأأر  (15 
و وتستخدظ      الصيغة ذاهت. يف "ةشروع امل.مة   ا حبجة السرينة املصرفيمب ع ال  الق.نونية املتب.ملة 

وتأرم صأيغة  ،(632 2003 لعأ.  م  اتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة الفس.م 64 ةم  امل.م 8 ةالفقر 

__________ 

مستصأوس   ينكأ  ةكثأ.  أو للدولة "عقد جلسة است .ع عأ  طرينأق التأداول بواسأطة الفيأدينو، دذا مل 16جتي  الفقرة  (628 
مأ   18قأرة م ول الشخص املعر شخصي.  يف اإلقليم اخل.ضع لوالينة الدولأة الط.لبأة"و وتسأتثد  أ   الفقأرة دىل الف

 و2003 لع.  م  اتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة الفس.م 46امل.مة 
" و( تقأأدمي أصأأول املسأأتثدات والسأأجالت ذات  3، الفقأأرة 46اتف.قيأأة اامأأم املتحأأدة ملك.فحأأة الفسأأ.م، املأأ.مة  (629 

نسأخ  التج.رينأة، أواملثشأمت  سجالت الشأرم.ت أو امل.لية أو املصرفية أو فيه. السجالت احلكومية أو الصلة، مب.
 مصّدقة مثه."(و

 " ي( اسأأأتب.نة ع.ئأأأدات اةرميأأأة وفقأأأ.  احكأأأ.  الفصأأأ  اخلأأأ.مس مأأأ   أأأ    3، الفقأأأرة 46، املأأأ.مة املرجأأأع نفسأأأه (630 
 االتف.قية وجت يد . واقتف.ء أثر .  و ك( اسرتمام املوجومات، وفق.  احك.  الفص  اخل.مس م      االتف.قية"(و

  ج(و3، الفقرة 46مة ، امل.املرجع نفسه (631 
  612و 611، الفقأأراتن 171، الصأأفحة الأأدلي  التشأأرينعي لتثفيأأ  اتف.قيأأة اامأأم املتحأأدة ملك.فحأأة الفسأأ.مانظأأر  (632 

 و229و 228 .ن، الصفحتح.لة تثفي  اتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة الفس.مو
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 و(633 ة.ثلأأأأة يف مع. أأأأدات أخأأأأرى متعأأأأدمة ااطأأأأرا  وثث.ئيأأأأة تتعلأأأأق بتبأأأأ.مل املسأأأأ.عدة الق.نونيأأأأة
ينلأأ   عأأ.مة  يف مشأأ.رينع املأأوام  أأ  ، سلثظأأر دىل أن اةأأرائم املعثيأأة  ال حأأني أن  أأ ا احلكأأم قأأد ويف

تكون ذات ط.بع م.يل، ف ن جرمية ضد اإلنسأ.نية قأد نلأق وضأع.  تتعأرض فيأه ااصأول  أال ينرجَّح
إلثبأ.ت اةرميأة  ال هبأ   ااصأول قّي أة ، ينتعلأق في أ.للسرقة، وتكون فيه املس.عدة الق.نونية املتب.ملة 

حأأني أن نأأص احلكأأم ينشأأ  دىل  ويف فحسأأب بأأ  السأأرتمام تلأأك ااصأأول ودع.مهتأأ. دىل الضأأح.ايو
، فأأأ ن املقصأأأوم مثأأأه أن ينشأأأ   مجيأأأع املؤسسأأأ.ت امل.ليأأأة سأأأواٌء اعتُأأألت، تقثيأأأ. ، "ةملصأأأرفيا"سأأأرينة ال

 و(634 غ  مص.ر  أو مص.ر 
ثظأأر الأأدول، حسأأب االقتضأأ.ء، يف دمك.نيأأة ت"علأأ  أن  14 ةمأأ  املأأ.م 5 ةوتأأثص الفقأأر  (16 

تضأأع  أو املأأ.مة  أأ امتعأأدمة ااطأأرا  تأأؤمي أغأأراض مشأأروع  أو ترتيبأأ.ت ثث.ئيأأة أو عقأأد اتف.قأأ.ت
م   30 ةو ولئ  م.ن   ا احلكم، ال ي ينستثد دىل الفقر ".تع و  أو أحك.مه موضع الثف.ذ الع لي

ينل   الأدول سنأ.ذ أي  ال ،(635 2003 لع.  م  اتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة الفس.م 64 ةامل.م
 دات متعأدمة ااطأرا دجراء معني يف   ا الصأدم، ف نأه ينشأجع الأدول علأ  الثظأر يف دبأرا  مع. أ

 و14 ةثث.ئية دض.فية لتحسني تثفي  امل.م أو
أبنأأأه جيأأأوو للدولأأأة أن حتيأأأ  معلومأأأ.ت دىل مولأأأة  14 ةمأأأ  مشأأأروع املأأأ.م 6 ةوتقأأأّر الفقأأأر  (17 

أخرى، حىت يف ح.لأة عأد  وجأوم طلأب رمسأي، دذا مأ.ن ينُعتقأد أن ذلأك ميكأ  أن ينسأ.عد الدولأة 
ميكأ   أو دمت.مهأ. بثجأ.ح، أو واإلجأراءات القضأ.ئية واملالحقأ.ت .تلتحقيقأسااخرى علأ  القيأ.  

دذا م.ن   ا احلكم مبتكأرا  عثأدم. اسأُتخد  أول أن تفضي دىل تقدمي الدولة ااخرى طلب.  رمسي. و و 
، ف نأه اسُتثسأخ يف 2000 لعأ.  مرة يف اتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة اةرميأة املثظ أة عأل الوطثيأة

وينأرم  أ ا  و(636 2003 لعأ.  مأ  اتف.قيأة اامأم املتحأدة ملك.فحأة الفسأ.م 64 ةم  املأ.م 4 ةالفقر 
أن حتيأأ  معلومأأ.ت، و أأو مشأأروط   "وو جيأأ"علأأ  أن الدولأأة دنأأه ينأأثص  دذ احلكأأم بعبأأ.رة استثسأأ.بية،

تقأأو  الأأدول هبأأ ا  مأأ. امل .رسأأة الع ليأأة، م أأ ا   ويف و"ون مسأأ.س بق.نوهنأأ. الأأوطرم"مأأ لك بعبأأ.رة 
 و(637 الثوع م  التب.مل غ  الرمسي لل علوم.ت

 2000 لعأأأ.  الوطثيأأأةويف مأأأ  مأأأ  اتف.قيأأأة اامأأأم املتحأأأدة ملك.فحأأأة اةرميأأأة املثظ أأأة عأأأل  (18 
أحك.ٌ  دض.فية تقد  م يندا  م  التف.صي  ع   2003 لع.  واتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة الفس.م

__________ 

، 7 املأ.مة االجتأ.ر غأ  املشأروع يف املخأدرات واملأؤثرات العقليأة،انظر، عل  سبي  امل أ.ل، اتف.قيأة اامأم املتحأدة ملك.فحأة  (633 
  واالتف.قيأأة الدوليأأة لق أأع 8، الفقأأرة 18  واتف.قيأأة اامأأم املتحأأدة ملك.فحأأة اةرميأأة املثظ أأة عأأل الوطثيأأة، املأأ.مة 5الفقأأرة 

  2 ، الفقأأرة4 املأأ.مة ئ  اةث.ئيأأة،  واملع. أأدة الث وذجيأأة لتبأأ.مل املسأأ.عدة يف املسأأ.2، الفقأأرة 12متوينأأ  اإلر أأ.ب، املأأ.مة 
 و5 الفقرة ،3، امل.مة ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Mattersو

"املصأ.ر   بسأرينة ىل عد  رفأ  املسأ.عدة سلتأ رعدتش  املع. دة الث وذجية لتب.مل املس.عدة يف املس.ئ  اةث.ئية  (634 
و بيأأد 2، الفقأأرة 4. أأدة الث وذجيأة لتبأأ.مل املسأأ.عدة يف املسأ.ئ  اةث.ئيأأة، املأ.مة واملؤسسأ.ت امل.ليأأة املشأ.هبة"و املع

أأ أن معظأأم املع. أأدات تشأأ  حصأأرا  دىل "السأأرينة املصأأرفية"، و أأو مأأ. ر أبنأأه ينشأأ   املؤسسأأ.ت امل.ليأأة ااخأأرى ينفسَّ
 و184و 183 ت.نلصفح، اح.لة تثفي  اتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة الفس.مأينض. و انظر، عل  سبي  امل .ل، 

و انظأأأر اتف.قيأأأة اامأأأم املتحأأأدة ملك.فحأأأة اةرميأأأة 30، الفقأأأرة 46اتف.قيأأأة اامأأأم املتحأأأدة ملك.فحأأأة الفسأأأ.م، املأأأ.مة  (635 
  واتف.قيأة اامأم املتحأدة ملك.فحأة االجتأ.ر غأ  املشأروع يف املخأدرات 30، الفقأرة 18املثظ ة عل الوطثية، املأ.مة 

 و20، الفقرة 7العقلية، امل.مة واملؤثرات 
 و4، الفقرة 18اتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة اةرمية املثظ ة عل الوطثية، امل.مة  (636 
 و228و 227 ت.ن، الصفحح.لة تثفي  اتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة الفس.م (637 
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ودذا م.نأأأأأت  أأأأأ   التف.صأأأأأي  مفيأأأأأدة يف بعأأأأأ  الظأأأأأرو ، فقأأأأأد  و(638 مع.ملأأأأأة املعلومأأأأأ.ت احمل.لأأأأأة
يأأأة إلرسأأأ.ء م.ف  14 ةمأأأ  مشأأأروع املأأأ.م 6 ةاللجثأأأة، اغأأأراض مشأأأ.رينع املأأأوام  أأأ  ، أن الفقأأأر  رأت

 أس.س   ا التع.ونو
وأي مع. أأأدة  14 ةالعالقأأة بأأني مشأأأروع املأأ.م 14 ةمأأأ  مشأأروع املأأأ.م 7 ةوتتثأأ.ول الفقأأر  (19 

 7 ةق.ئ ة لتب.مل املس.عدة الق.نونية بني الدول الط.لبة والدول املوجه دليهأ. الطلأبو وتوضأح الفقأر 
 عأأأ  أينأأأة مع. أأأدة أخأأأرى، ثث.ئيأأأةحكأأأ.  مشأأأروع املأأأ.مة  أأأ ا  ال متأأأس  ساللت امأأأ.ت الث.شأأأئة أ"أن 
بأأني الأأدول  ج ئيأأ. ، املسأأ.عدة الق.نونيأأة املتب.ملأأة أو سأأتحكم، مليأأ.   أو متعأأدمة ااطأأرا ، حتكأأم أو

أي مع. أدة أخأرى لتبأ.مل املسأ.عدة  االلت امأ.ت الأوارمة يف و وبعب.رة أخرى، ينسأت ر سأراين"ةاملعثي
 نصتدذا اآلن ذاته،  ويف و41 ةرغم وجوم مشروع امل.م ،(639 الق.نونية تكون ق.ئ ة بني الدولتني

 و مثصوص عليأه  ة. أعل تقدمي مس.عدة م  مستوى  عل  14 ةفقرات معيثة م  مشروع امل.م
اللت امأأأ.ت املثصأأأوص عليهأأأ. يف   سُعِ أأأ  عثدئأأأيف مع. أأأدة املسأأأ.عدة الق.نونيأأأة املتب.ملأأأة ااخأأأرى، 

مع. أدات سأ.بقة تتثأ.ول مك.فحأة وينستثد نص   ا احلكم دىل صأيغة  و(640 تلك الفقرات م لك
 و(641 اةرائم

ينتجأ أ  ال تطبيق مشروع املرفق، ال ي ينشك  جأ ءا   14 ةم  مشروع امل.م 8 ةوتتث.ول الفقر  (20 
مأ  اتف.قيأة اامأم  46 ةمأ  املأ.م 7 ةتسأتثد دىل الفقأر ، الأيت 8 ةم  مش.رينع املوام  أ  و وتأثص الفقأر 

توجأد مع. أدة  ال علأ  أن ينطبأق مشأروع املرفأق عثأدم. ،(642 2003 لعأ.  املتحدة ملك.فحأة الفسأ.م
__________ 

  واتف.قيأة اامأم املتحأدة ملك.فحأة 5، الفقأرة 18اتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة اةرمية املثظ ة عل الوطثية، امل.مة  (638 
أثثأأأ.ء اعت أأأ.م اتف.قيأأأة اامأأأم املتحأأأدة ملك.فحأأأة اةرميأأأة املثظ أأأة عأأأل الوطثيأأأة،  و ويف5، الفقأأأرة 46الفسأأأ.م، املأأأ.مة 

أوضأأحت مأأ مرة تفسأأ ينة رمسيأأة أنأأه: " أ( عثأأدم. تثظأأر الدولأأة الطأأر  في أأ. دذا مأأ.ن جيأأدر القيأأ.  تلق.ئيأأ.  بتقأأدمي 
عثأأدم. تثظأأر يف فأأرض قيأأوم صأأ.رمة علأأ  اسأأتخدا  املعلومأأ.ت املقدمأأة  .ت ذات طأأ.بع سلأأغ احلس.سأأية أومعلومأأ

علأأ   أأ ا الثحأأو، ينُأأرى أن مأأ  املستصأأوب أن تتشأأ.ور الدولأأة الطأأر  املعثيأأة مسأأبق.  مأأع الدولأأة املتلقيأأة احملت لأأة  
ينتوجأب  معلومأ.ت مشأ.هبة، ال كأمعثدم. ينكون لدى الدولة الطر  اليت تتلق  املعلوم.ت مبقتضأ   أ ا احل  ب(

 "ااع أأأ.ل  الرمسيأأأة للواثئأأأق ملحواأأأ.ت تفسأأأ ينةانظأأأر  املرسأأألة"و عليهأأأ. أن متت أأأ  اي تقييأأأدات تفرضأأأه. الدولأأأة
اةرميأأة املثظ أأة عأأل الوطثيأأة واللوتومأأوالت  ملك.فحأأة املتحأأدة اامأأم اتف.قيأأة حأأول التفأأ.وض لع ليأأة"( التحضأأ ينة
 و37، الفقرة (A/55/383/Add.1 امللحقة هب. 

ينتعلأق حبكأم ة.ثأ  يف  ،  الأيت تؤمأد، في أ.Yearbook ... 1972, vol. II, p. 321، 10املأ.مة شأرح مأ   (1 الفقأرة  (639 
  م مأأ  ااشأأخ.ص املت تعأأني حب .ينأأة املأأوافني الدبلوم.سأأيني وغأأ ضأأدمشأأ.رينع املأأوام املتعلقأأة مبثأأع اةأأرائم املرتكبأأة 

مولية واملع.قبة عليه.: "م.نت املس.عدة املتب.ملة يف املس.ئ  القض.ئية ش.غال  مست را  للأدول وموضأوع العدينأد مأ  
املع. أأأدات ال ث.ئيأأأة واملتعأأأدمة ااطأأأرا و وااللت امأأأ.ت الث.شأأأئة عأأأ  أي مأأأ   أأأ   املع. أأأدات الق.ئ أأأة بأأأني الأأأدول 

 املوام     حمفواة م.ملة مبقتض      امل.مة"(وااطرا  يف مش.رينع 
اتف.قيأأأة اامأأأم املتحأأدة ملك.فحأأأة االجتأأأ.ر غأأأ  املشأأأروع يف املخأأأدرات واملأأأؤثرات  شأأأروحانظأأر، علأأأ  سأأأبي  امل أأأ.ل،  (640 

"عثأدم. تطلأب االتف.قيأة تأوف  مسأتوى : 6، الفقأرة 7ينتعلق سملأ.مة  في .  20-7، الفقرة 170الصفحة  العقلية
عدة يف سأأأي.ال االجتأأأ.ر غأأأ  املشأأأروع سملخأأأدرات أعلأأأ  مأأأ  املسأأأتوى املثصأأأوص عليأأأه مبقتضأأأ  أحكأأأ.  مأأأ  املسأأأ.

 متعدمة ااطرا  واجبة التطبيق لتوف  املس.عدة الق.نونية املتب.ملة، تسري أحك.  االتف.قية"و(و مع. دة ثث.ئية أو
 "ال جيأوو أن متأأس أحكأ.   أأ   املأ.مة ساللت امأأ.ت  6الفقأأرة ، 46اتف.قيأة اامأم املتحأأدة ملك.فحأة الفسأأ.م، املأ.مة  (641 

ج ئيأأأأ. ، املسأأأأ.عدة  سأأأأتحكم، مليأأأأ.  أو متعأأأأدمة ااطأأأأرا ، حتكأأأأم أو الث.شأأأأئة عأأأأ  أي مع. أأأأدة أخأأأأرى، ثث.ئيأأأأة أو
الق.نونيأأأة املتب.ملأأأة"(و انظأأأر أينضأأأ.  اتف.قيأأأة اامأأأم املتحأأأدة ملك.فحأأأة االجتأأأ.ر غأأأ  املشأأأروع يف املخأأأدرات واملأأأؤثرات 

 و6، الفقرة 18  واتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة اةرمية املثظ ة عل الوطثية، امل.مة 6، الفقرة 7 لعقلية، امل.مةا
  7، الفقأأرة 7انظأأر اتف.قيأأة اامأأم املتحأأدة ملك.فحأأة االجتأأ.ر غأأ  املشأأروع يف املخأأدرات واملأأؤثرات العقليأأة، املأأ.مة  (642 

الشأأأأأروح و انظأأأأأر أينضأأأأأ.  7، الفقأأأأأرة 18ة املثظ أأأأأة عأأأأأل الوطثيأأأأأة، املأأأأأ.مة واتف.قيأأأأأة اامأأأأأم املتحأأأأأدة ملك.فحأأأأأة اةرميأأأأأ

http://undocs.org/ar/A/55/383/Add.1


A/74/10 

171 GE.19-13883 

ينثطبأق  ال بني الدولة الط.لبة والدولأة املوجأه دليهأ. الطلأبو وبأ لك، املتب.ملة املس.عدة الق.نونيةبشفن 
الط.لبأة والدولأة املوجأه  بني الدولأة املتب.ملة املس.عدة الق.نونية بشفنة مشروع املرفق عثد وجوم مع. د

أن الأأأدولتني ميكثه أأأ. االتفأأأ.ال علأأأ  تطبيأأأق أحكأأأ.   8 ةدليهأأأ. الطلأأأبو ومأأأع ذلأأأك، تالحأأأل الفقأأأر 
 مشروع املرفق، دن ش.ءات، وتشجَّع.ن عل  تطبيقه. دذا م.ن ذلك ينسه  التع.ونو

 عقأدثظأر الأدول، حسأب االقتضأ.ء، يف ت"علأ  أن  14 ةم  مشروع امل.م 9 ةتثص الفقر و  (21 
مثظ أ.ت موليأة أخأرى والأيت  أو ترتيب.ت مأع اآلليأ.ت الدوليأة الأيت أنشأفهت. اامأم املتحأدة أو اتف.ق.ت

ميكأأ  الع أأور علأأ  سأأ.بقة و  و"سةأأرائم املرتكبأأة ضأأد اإلنسأأ.نية ينتعلأأق في أأ.لأأدينه. والينأأة ة أأع ااملأأة 
سلرجأأوع دىل  ون بأني الأأدول واامأم املتحأأدة يف احلأ.الت الأأيت تُرتكأب فيهأأ. جأرائم خطأأ ةالتعأأ. ملسأفلة

 غأأ  9 ةالفقأأر  ودذا م.نأأت و(643 1949 لعأأ.  اللوتومأأول اإلضأأ.يف ااول امللحأأق ستف.قيأأ.ت جثيأأ 
ملشأأروع الأأيت  أأي حمأأور الرتميأأ  ااس.سأأي و املتب.ملأأة بأأني الأأدول  "ةافقيأأا"معثيأأة سملسأأ.عدة الق.نونيأأة 

التعأأ.ون بأأني الأأدول واملثظ أأ.ت  موضأأوع العقأأ.ب مهأأم وينك أأ  بشأأفن، فأأ ن  أأ ا التعأأ.ون 14 ةاملأأ.م
سأألطة تشأأرتط و وقأأد لأأوحل أن بعأأ  الأأدول املثأأعيف سأأي.ال  4 ةينتث.ولأأه مشأأروع املأأ.م الأأ يالدوليأأة 
الأأدول  9 ةوتشأأجع الفقأأر  و(644 مأأ  أجأأ  التعأأ.ون مأأع  أأ   اآلليأأ.ت الدوليأأة .  رمسيأأ ا  دطأأ.ر  أو ق.نونيأأة

مأأ   5 ةعلأأ  مثأأوال الفقأأر بيأأد أنأأه ترتيبأأ.ت للسأأ .ح هبأأ ا التعأأ.ونو  أو علأأ  الثظأأر يف دبأأرا  اتف.قأأ.ت
 والدول سن.ذ أي دجراء معني يف   ا الصدم 9 ةالفقر  تل   ال مشروع امل.مة   ا،

اةث.ئيأأأأة اهليئأأأأ.ت القضأأأأ.ئية  أو تعأأأأ.ون الأأأأدول مأأأأع احملأأأأ.مم 9 ةالفقأأأأر ولأأأأيس القصأأأأد مأأأأ   (22 
حمكوم أ. سلصأكوك التفسيسأية  ينظأ   ا التع.ونذلك أن  و املته ني ملق.ض.ة والينةاليت هل.  ،الدولية
 أي مولة معّيثةومع الق.نونية  ته.عالقبو اهليئ.ت  أو احمل.مم لتلك

لأأأ و   ال اللجثأأأة أناملتعلقأأأة بتسأأأليم املطلأأوبني، قأأأررت  13 ةوم أأ. يف ح.لأأأة مشأأأروع املأأ.م (23 
م   46 ةم  امل.م 9 ة و وارم يف الفقر  م .  ،14 ةمراج شرط اومواجية التجرمي يف مشروع امل.مإل

وتعأأأرِّ  مشأأأ.رينع املأأأوام  أأأ   املتعلقأأأة  و(645 2003 لعأأأ.  اتف.قيأأأة اامأأأم املتحأأأدة ملك.فحأأأة الفسأأأ.م
ىل ذلأأك التعرينأأ ، تقضأأي يف ، واسأأتث.ما  د2 ةسةأأرائم ضأأد اإلنسأأ.نية  أأ   اةأأرائم يف مشأأروع املأأ.م

جرائم يف الق.نون اةث.ئي  "ةةرائم ضد اإلنس.نيا"، سعتب.ر 6 ةم  مشروع امل.م 3 دىل 1 تالفقرا
الوطر لك  مولةو وب لك، ينثبغي استيف.ء شرط اومواجية التجرمي تلق.ئي.  يف ح.لة طلب املس.عدة 

 الق.نونية املتب.ملة مبوجب مش.رينع املوام    و

__________ 

رات واملأأأؤثِّرات العقليأأأة علأأأ  ، 171، الصأأأفحة اتف.قيأأأة اامأأأم املتحأأأدة ملك.فحأأأة االجتأأأ.ر غأأأ  املشأأأروع يف املخأأأدِّ
 و608 ، الفقرة171، الصفحة الدلي  التشرينعي لتثفي  اتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة الفس.م  و23-7 الفقرة

مثفأأرمة، يف حأأ.الت  "تتعهأأد ااطأأرا  السأأ.مية املتع.قأأدة أبن تع أأ ، جمت عأأة أو  89، املأأ.مة اللوتومأأول اإلضأأ.يف ااول (643 
 و(ينتالء  مع مي .ال اامم املتحدة"  ا اللوتومول، سلتع.ون مع اامم املتحدة ومب.هل اخلرال اةسيم لالتف.قي.ت أو

حمل.يندة واملسأتقلة لل سأ.عدة يف التحقيأق واملالحقأة القضأ.ئية لرشأخ.ص املسأؤولني عأ  انظر تقرينر اآللية الدولية ا (644 
 2011اةرائم ااشد خطورة وفق تصثي  الق.نون الدويل املرتكبة يف اة هورينأة العربيأة السأورينة مثأ   ذار/مأ.رس 

 A/73/295 و39(، الفقرة 
الدلي  التشأرينعي لتثفيأ  اتف.قيأة اامأم املتحأدة انظر  و9، الفقرة 46اتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة الفس.م، امل.مة  (645 

 "والأأأدول ااطأأأرا  هلأأأ. مأأأع ذلأأأك اخليأأأ.ر يف أن تأأأرف   أأأ    616، الفقأأأرة 172، الصأأأفحة ملك.فحأأأة الفسأأأ.م
ينكأون  سأه، ينتعأني علأ  الأدول ااطأرا ، بقأدر مأ.الوقت نف الطلب.ت بث.ء  عل  عد  توافر اومواجية التجرميو ويف

 ذلك متسق.  مع املب.مئ ااس.سية لثظ ه. الق.نونية، أن تقد  املس.عدة اليت تثطوي عل  دجراء غ  قسري"(و
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  15 ةاملاد  
 تسوية املنازعات

تطبيأق مشأ.رينع  أو تسع  الأدول دىل تسأوينة املث.وعأ.ت املتعلقأة بتفسأ  -1 
 واملوام     ع  طرينق التف.وض

تطبيأق مشأ.رينع املأوام  أو أم ر بشفن تفس  أو ي نأ اع بني مولتني طرفنيأ -2 
تلأأأك  علأأأ  طلأأأب أي مولأأأة مأأأ  ، بثأأأ.ء  ينُعأأأرضتتأأأفت  تسأأأوينته عأأأ  طرينأأأق التفأأأ.وض،  ال  أأأ  

 والتحكيم تتفق تلك الدول عل  عرضه عل  مل م. حمك ة العدل الدولية، عل الدول، 
مأأأ   2 ةتعتأأأل نفسأأه. مل مأأأة سلفقأأر  ال جيأأوو لكأأأ  مولأأة أن تُعلأأأ  أهنأأ. -3 

مأأأ  مشأأأروع  2 ةتكأأأون الأأأدول ااطأأرا  ااخأأأرى مل مأأأة سلفقأأر  وال وا أأ  مشأأروع املأأأ.مة
 جت.  أي مولة طر  تصدر دعالان  م    ا القبي و اامل.مة   

مأأأ  مشأأأروع  3 ةوفقأأأ.  للفقأأأر  صأأأدرت دعأأأالان  جيأأأوو اي مولأأأة طأأأر  أ -4 
 يف أي وقتو اإلعالن أن تسحب ذلك اامل.مة   

 شرحال  
 تطبيق مش.رينع املوام  أ  و أو تسوينة املث.وع.ت املتعلقة بتفس  15 ةينتث.ول مشروع امل.م (1 

مبثأأع اةأأرائم  ينتعلأأق في أأ. التأأ ا  علأأ  الأأدول بتسأأوينة املث.وعأأ.ت الث.شأأئة بيثهأأ. حتدينأأدا   ح.ليأأ.  قأأع ين وال
 أأ   املث.وعأأ.ت، حيأأدث ذلأأك يف سأأي.ال  مع.ةأأةميكأأ   مأأ. ضأأد اإلنسأأ.نية واملع.قبأأة عليهأأ.و وبقأأدر

اةأرائم ضأد دىل  أشأ  م أ.  و(646 حتدينأدا    أ   اةأرائمنأص  ال الأيتالت ا  ينتعلأق بتسأوينة املث.وعأ.ت 
يف احملك أأة ااوروبيأأة حلقأأوال اإلنسأأ.ن وحمك أأة البلأأدان اامرينكيأأة حلقأأوال اإلنسأأ.ن عثأأد  نسأأ.نيةاإل

وعأأد  جأأواو حم.م أأة الشأأخص علأأ  ذات  ،(647 حم.م أأة ع.ملأأة احلأأق يفتقيأأيم مسأأ.ئ  مأأ  قبيأأ  
 و(650 أحك.  العفوق.نونية و  ،(649 "نبق.نو  دال عقوبة وال  جرميةال"و ،(648 اةر  مرتني

__________ 

أمأأ.  حمك أأة العأأدل الدوليأأة يف سأأي.ال الأأدع.وى الفرعيأأة الأأيت  اةأأرائم ضأأد اإلنسأأ.نيةعلأأ  سأأبي  امل أأ.ل، اهأأرت  (646 
 االتف.قيأأأة ااوروبيأأأة لتسأأأوينة املث.وعأأأ.ت سلوسأأأ.ئ  السأأأل يةيف القضأأأية الأأأيت رفعتهأأأ. أمل.نيأأأ. يف دطأأأ.ر  حرمتهأأأ. دينط.ليأأأ.

 Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy), Counter-Claim, Order of 6 1957 لعأ. 

July 2010, I.C.J. Reports 2010, p. 310, at pp. 311-312, para. 3أن احملك أة خلصأت يف  أ ا امل أ.ل  و بيأد
االتف.قيأأة ااوروبيأأة أهنأأ. تتعلأأق بوقأأ.ئع وحأأ.الت م.نأأت موجأأومة قبأأ  مخأأول  دىل أن الأأدعوى الفرعيأأة إلينط.ليأأ. مبأأ.
تأأدخ  يف نطأأ.ال  حيأأ  الثفأأ.ذ، ف هنأأ. ال 1957نيسأأ.ن/أبرين   29امللمأأة يف  لتسأأوينة املث.وعأأ.ت سلوسأأ.ئ  السأأل ية

 و30، الفقرة 321و 320ه، الصفحت.ن والينة احملك ةو املرجع نفس
 647) Streletz, Kessler and Krenz v. Germany, Application Nos. 34044/96, 35532/97 and 44801/98, 

Judgment of 22 March 2001, Grand Chamber, European Court of Human Rights, ECHR 2001-II 

(concurring opinion of Judge Loucaides); and K.-H. W. v. Germany, Application No. 37201/97, 

Judgment of 22 March 2001, Grand Chamber, European Court of Human Rights, ECHR 2001-II 

(extracts) (concurring opinion of Judge Loucaides)و 

 648) Almonacid-Arellano, Judgment, 26 September 2006  و154أعال (، الفقرة  24 انظر احل.شية 

 649) Kolk and Kislyiy v. Estonia, Application Nos. 23052/04 and 24018/04, Decision on admissibility of 

17 January 2006, Fourth Section, European Court of Human Rights, ECHR 2006-1و 

 650) Barrios Altos v. Peru, Judgment of 14 March 2001 136  أعأال (  479 انظأر احل.شأية(concurring 

opinion of Judge Sergio García-Ramírez), para. 13و  Gelman v. Uruguay, Judgment of 24 
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سأع  الأدول دىل تسأوينة املث.وعأ.ت املتعلقأة ت"علأ  أن  15 ةمأ  مشأروع املأ.م 1 ةالفقر تثص و  (2 
 1 ةو وقأد صأيغ  أ ا الأثص علأ  مثأوال الفقأر "ضالتفأ.و تطبيق مش.رينع املوام     ع  طرينأق  أو بتفس 

ااع أأأأأ.ل وتشأأأأ   و(651 2003 لعأأأأأ.  مأأأأأ  اتف.قيأأأأة اامأأأأأم املتحأأأأدة ملك.فحأأأأأة الفسأأأأ.م 66 ةمأأأأ  املأأأأ.م
 التحضأأأأ ينة املتصأأأألة سحلكأأأأم امل .ثأأأأ  التف.قيأأأأة اامأأأأم املتحأأأأدة ملك.فحأأأأة اةرميأأأأة املثظ أأأأة عأأأأل الوطثيأأأأة

لأدول علأ  اسأتثف.م ل .  تشأجيعأبنأه ينعأر واسأع ال ث. مبعثبغي أن ينُفهم ين"دىل أن   ا احلكم  2000 لع. 
 و(652 "ة اهليئ.ت اإلقلي يوالوس.طة واللجوء دىلتوفيق ال ه.في مب. ع.ت،امجيع سب  التسوينة السل ية للث  

تطبيأق مشأ.رينع  أو تفس بشفن ن اع أي  عل  أن 15 ةم  مشروع امل.م 2 ةوتثص الفقر  (3 
دىل التسأأوينة اإلل اميأة لل ث.وعأأ.تو وعلأأ   .لحيأأ "ضعأأ  طرينأأق التفأ.و  ينتهسأو تأأفت  ت تال"املأوام  أأ   

قأأو   أأ ا التفأأ.وض، ينثبغأأي للدولأأة أن تجأأراء فأأرتة ومثيأأة حمأأدمة إل أو وسأأ.ئ فأأرض الأأرغم مأأ  عأأد  
ودذا  و(654 ولأأأيس جمأأأرم االحتجأأأ.ج علأأأ  سأأألوك الدولأأأة ااخأأأرى (653 ح.ولأأأة حقيقيأأأة للتفأأأ.وضمب

ملثصأوص عليهأ. يف القأ.نون الأوطر ت املف.وض.ت، ف ن معظم املع. دات اليت تتثأ.ول اةأرائم افشل
 و(655 لأأأ  حمك أأأة العأأأدل الدوليأأأةعالثأأأ اع  عأأأرضالتحكأأأيم قبأأأ  لسأأأعي دىل ساملدَّعيأأأة تلأأأ   الدولأأأة 

__________ 

February 2011 (Merits and Reparations), Inter-American Court of Human Rights, Series C, No. 

221, paras. 198 and 210و  Marguš v. Croatia  و136-130أعال (، الفقرات  479 انظر احل.شية 

بروتومأأول مثأأع   و 1، الفقأأرة 35، املأأ.مة اتف.قيأأة اامأأم املتحأأدة ملك.فحأأة اةرميأأة املثظ أأة عأأل الوطثيأأةانظأأر أينضأأ.   (651 
ك أأ  التف.قيأأة اامأأم املتحأأدة ملك.فحأأة اةرميأأة وق أأع ومع.قبأأة االجتأأ.ر ساشأأخ.ص، وخب.صأأة الثسأأ.ء وااطفأأ.ل، امل

 و1، الفقرة 15، امل.مة املثظ ة عل الوطثية
السأجالت الرمسيأة  املسأتثدات الت هيدينأة(  الوطثيأة، لاللجثة املخصصة لوضع اتف.قية ملك.فحأة اةرميأة املثظ أة عأ (652 

 2000متوو/ينوليأأه  18-17 ،ملك.فحأة اةرميأأة املثظ أة عأأل الوطثيأةلع ليأة التفأأ.وض حأول اتف.قيأأة اامأم املتحأأدة 
 A/AC.254/33 و34(، الفقرة 

 Application of the International Convention on theلالطأأالع علأأ  حتليأأ  احكأأ.  مشأأ.هبة، انظأأر  (653 

Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Georgia v. Russian Federation), Preliminary 

Objections, Judgment, I.C.J. Reports 2011, p. 70, at p. 132, para. 157  خلصت احملك ة دىل وجأوب وجأوم 
يأأأة، علأأأ  أقأأأ  تقأأأدينر، مأأأ  ج.نأأأب أحأأأد الطأأأرفني املتثأأأ.وعني للأأأدخول يف حمأأأ.ماثت مأأأع الطأأأر  املثأأأ.وع حم.ولأأأة حقيق"

الشأرط املسأبق سلتفأ.وض " ال ينسأتوىف  159، الفقأرة 133(  واملرجأع نفسأه، الصأفحة "اآلخر، بغية تسأوينة املث.وعأة
 Questions relating to(  و"ج.مأأدة عثأأدم. تصأأبح املف.وضأأ.ت عدميأأة اةأأدوى أو دذا فشأألت املف.وضأأ.ت، أو دال

the Obligation to Prosecute or Extradite  أعأال (  23 احل.شأيةat pp. 445-446, para. 57 ميكأ  فهأم   ال
 .South West Africa Cases (Ethiopia v(  و"الشأأرط ووو أبنأأه حييأأ  دىل اسأأتح.لة مفرتضأأة للتوصأأ  دىل تسأأوينة

South Africa; Liberia v. South Africa), Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 1962, p. 319, 

at p. 345  و("ينوجد احت .ل معقول ان تفضي مواصلة املف.وض.ت دىل تسوينة ال" ينعر الشرط أنه 
 Armed Activities on the Territory of the Congo (New Application: 2002)انظأر علأ  سأبي  امل أ.ل،  (654 

(Democratic Republic of the Congo v. Rwanda), Jurisdiction and Admissibility, Judgment, I.C.J. 

Reports 2006, p. 6, at pp. 40-41, para. 91و 

اتف.قيأأة مثأأع   و 1، الفقأأرة 12، املأأ.مة اتف.قيأأة ق أأع االسأأتيالء غأأ  املشأأروع علأأ  الطأأ.ئراتانظأأر، علأأ  سأأبي  امل أأ.ل،  (655 
، ااشأأأأخ.ص املت تعأأأأني حب .ينأأأأة موليأأأأة، مبأأأأ  فأأأأيهم املوافأأأأون الدبلوم.سأأأأيون، واملع.قبأأأأة عليهأأأأ. ضأأأأداملرتكبأأأأة اةأأأأرائم 
اتف.قيأأة مث. ضأأة التعأأ ينب، و   1، الفقأأرة 16 ، املأأ.مةاالتف.قيأأة الدوليأأة ملث. ضأأة أخأأ  الر أأ.ئ   و 1، الفقأأرة 13 املأأ.مة
  1، الفقأرة 22مأم املتحأدة واافأرام املأرتبطني هبأ.، املأ.مة االتف.قية املتعلقة بسأالمة مأوافي ااو   1، الفقرة 30امل.مة 

، االتف.قيأة الدوليأة لق أع متوينأ  اإلر أ.بو   1، الفقأرة 20 ، املأ.مةاالتف.قية الدولية لق ع اهلج .ت اإلر .بية سلقث.بأ و 
بروتومأول و   2، الفقأرة 35 اتف.قية اامأم املتحأدة ملك.فحأة اةرميأة املثظ أة عأل الوطثيأة، املأ.مةو   1، الفقرة 24 امل.مة

مثأع وق أع ومع.قبأأة االجتأ.ر ساشأأخ.ص، وخب.صأة الثسأأ.ء وااطفأ.ل، املك أ  التف.قيأأة اامأم املتحأأدة ملك.فحأة اةرميأأة 
وتأأثص و 2، الفقأأرة 66اتف.قيأأة اامأأم املتحأأدة ملك.فحأأة الفسأأ.م، املأأ.مة و   2، الفقأأرة 15 املأأ.مة املثظ أأة عأأل الوطثيأأة،

دىل ةثأأأة  قيأأأة الدوليأأأة للقضأأأ.ء علأأأ  مجيأأأع أشأأأك.ل الت ييأأأ  العثصأأأري علأأأ  أن ينقأأأد  الثأأأ اع أوال  مأأأ  االتف. 22املأأأ.مة 
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يف سأأأي.ال مشأأأ.رينع املأأأوام  أأأ   الأأأيت تتثأأأ.ول اةأأأرائم ضأأأد  ،أن اللجثأأأة رأت أن مأأأ  املث.سأأأب بيأأأد
توافأأق الأأدولت.ن علأأ   مل مأأ. أن تأأثص علأأ  اللجأأوء الفأأوري دىل حمك أأة العأأدل الدوليأأة، ،اإلنسأأ.نية
ملثأأع جرميأأة اإلسمة اة .عيأأة واملع.قبأأة  1948 عأأ.  أن اتف.قيأأة م أأ.  لأأ  التحكأأيموعاملسأأفلة  عأأرض

 و(656 عليه. تثص عل  اللجوء الفوري دىل حمك ة العدل الدولية لتسوينة املث.وع.ت
تعتأل  ال مولأة أن تعلأ  أهنأ.كأ  وو لجيأ"علأ  أنأه  15 ةمشروع املأ.م م  3 ةوتثص الفقر  (4 

 ينتعلأق في أ. "2 ة تكون الدول ااخرى مل مأة سلفقأر ال"    احل.لة  ويف ،"2 ةنفسه. مل مة سلفقر 
معظم املع. دات اليت تتث.ول اةأرائم مبوجأب القأ.نون الأوطر والأيت تأثص علأ  ي  بتلك الدولةو وجت
 و(657 ل ث.وعأأ.تلتسأأوينة اإلل اميأأة البأأني الأأدول للدولأأة الطأأر  االنسأأح.ب مأأ  تسأأوينة املث.وعأأ.ت 

 مأأأ  اتف.قيأأأة اامأأأم املتحأأأدة ملك.فحأأأة الفسأأأ.م 66 ةمأأأ  املأأأ.م 3 ةفعلأأأ  سأأأبي  امل أأأ.ل، تأأأثص الفقأأأر 
 التوقيأأأأع علأأأ   أأأ   االتف.قيأأأأةوقأأأت ، أن تعلأأأ  وو لكأأأ  مولأأأة طأأأأر جيأأأأ"علأأأ  أنأأأه  2003 لعأأأ. 
 2 ةتعتأأل نفسأأه. مل مأأة سلفقأأر  ال .االنضأأ .  دليهأأ.، أهنأأ أو دقرار أأ. أو قبوهلأأ. أو التصأأدينق عليهأأ. أو

أي مولأة جتأ.  م   أ   املأ.مة  2 ةتكون الدول ااطرا  ااخرى مل مة سلفقر  وال م      امل.مةو
مولأة  186 دوجأت ،2019  حأىت مثتصأ ،ذمأر  نفأ.   وم . و" م    ا القبي طر  أبدت حتفظ.  

 مولأأة طرفأأ.   40  أم أر مأأ قأأدمتو   2003 لعأأ.  اامأأم املتحأأدة ملك.فحأة الفسأأ.ميف اتف.قيأأة  طرفأ.  
 و(658 66 ةم  امل.م 2 ةتعتل نفسه. مل مة سلفقر  ال هن.أبفيه  نطر حتفظ.   مثه.
 دصأأدار اإلعأأالن يف موعأأدعأأ.مة  علأأ  جأأواو املع. أأدات الأأيت تتضأأ    أأ ا احلكأأم  وتأأثص (5 
وفقأأ.  مل .رسأأة اللجثأأة، وقبأأ  انأأ.ذ و سملع. أأدةو عأأ  الت امهأأ. ينتجأأ.وو وقأأت تعبأأ  مولأأة املوافقأأة  ال

تدرج اللجثة يف مش.رينع املوام      مل التف.قية، .  مش.رينع املوام     أس.س ان.ذالدول لقرار بشفن 
ينتجأأ.وو  ال داللغأأة امل يأأ ة لل ع. أأدات  علأأ  سأأبي  امل أأ.ل، تصأأدر الدولأأة الطأأر  دعأأالان  يف موعأأ

 االنض .  دليه.(و أو دقرار . أو قبوهل. أو وقت تصدينق الدولة عل  االتف.قية

__________ 

خمصصأأةو االتف.قيأأة الدوليأأة للقضأأ.ء  مصأأ.حلةالقضأأ.ء علأأ  الت ييأأ  العثصأأري، الأأيت قأأد حتيأأ  املسأأفلة بأأدور . دىل ةثأأة 
 و22و 13-11عل  مجيع أشك.ل الت يي  العثصري، املوام 

ثأع ة ملاافرينقيأوحدة اتف.قية مثظ ة الاتف.قية مثع جرمية اإلسمة اة .عية واملع.قبة عليه.، امل.مة الت.سعةو انظر أينض.   (656 
 و2، الفقرة 22، امل.مة اإلر .ب ومك.فحته

اةأرائم  مثأع يأةاتف.قو   2، الفقأرة 12اتف.قية ق ع االسأتيالء غأ  املشأروع علأ  الطأ.ئرات، املأ.مة انظر، عل  سبي  امل .ل،  (657 
، 13 ، املأأأأ.مةااشأأأأخ.ص املت تعأأأأني حب .ينأأأأة موليأأأأة، مبأأأأ  فأأأأيهم املوافأأأأون الدبلوم.سأأأأيون، واملع.قبأأأأة عليهأأأأ. ضأأأأداملرتكبأأأأة 
، 30اتف.قيأأأأة مث. ضأأأة التعأأأأ ينب، املأأأأ.مة و   2، الفقأأأرة 16 ، املأأأأ.مةاالتف.قيأأأأة الدوليأأأة ملث. ضأأأأة أخأأأ  الر أأأأ.ئ   و 2 الفقأأأرة
االتف.قيأأأة و   2الفقأأأرة  ،22بسأأأالمة مأأأوافي اامأأأم املتحأأأدة واافأأأرام املأأأرتبطني هبأأأ.، املأأأ.مة االتف.قيأأأة املتعلقأأأة و   2 الفقأأأرة

، 24 ، املأأ.مةاالتف.قيأأة الدوليأأة لق أأع متوينأأ  اإلر أأ.بو   2، الفقأأرة 20 ، املأأ.مةالدوليأأة لق أأع اهلج أأ.ت اإلر .بيأأة سلقث.بأأ 
بروتومأأأول مثأأأع وق أأأع و   3، الفقأأأرة 35اتف.قيأأأة اامأأأم املتحأأأدة ملك.فحأأأة اةرميأأأة املثظ أأأة عأأأل الوطثيأأأة، املأأأ.مة و   2الفقأأأرة 

  التف.قيأأة اامأأم املتحأأدة ملك.فحأأة اةرميأأة املثظ أأة عأأل ومع.قبأأة االجتأأ.ر ساشأأخ.ص، وخب.صأأة الثسأأ.ء وااطفأأ.ل، املكّ أأ
 و2، الفقرة 42 ، امل.مةحل .ينة مجيع ااشخ.ص م  االختف.ء القسري االتف.قية الدوليةو   3، الفقرة 15 امل.مة الوطثية،

مأ   2ينتعلأق سلفقأرة  ينلأي: "في أ. ينأثص علأ  مأ. 66مأ  املأ.مة  2الفقأرة بشفن  دعالان  أينض.  قد  االحت.م ااورو   (658 
عأدل الدوليأة، فأ ن مأ  الثظأ.  ااس.سأي حملك أة ال 34م  املأ.مة  1للفقرة  ، تش  اة .عة دىل أنه وفق.  66امل.مة 

 مأأأ  2حملك أأةو ولأأأ لك، مبوجأأب الفقأأرة أمأأ.  ايف الأأدع.وى الأأأيت ترفأأع  للأأدول وحأأد . احلأأق يف أن تكأأأون أطرافأأ.  
كأأون تكأأون  ثأأ.ك سأأوى تسأأوينة املث.وعأأ.ت عأأ  طرينأأق التحكأأيم يف املث.وعأأ.ت الأأيت ت مأأ  االتف.قيأأة، لأأ  66 املأأ.مة

 "وطرف.  فيه.اة .عة 
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وفقأ.   مولأة أصأدرت دعأالان  ي وو اجيأ"علأ  أنأه  15 ةمأ  مشأروع املأ.م 4 ةوتثص الفقأر  (6 
و وتتضأ   املع. أأدات "تيف أي وقأ اإلعأأالن ذلأكأن تسأحب  أ   مأ  مشأروع املأأ.مة  3 ةللفقأر 

تث.ول اةأرائم املثصأوص عليهأ. يف القأ.نون الأوطر والأيت تأثص علأ  تسأوينة املث.وعأ.ت ااخ ة اليت ت
 66 املأ.مة مأ  4 ةفعلأ  سأبي  امل أ.ل، تأثص الفقأر  و(659 مأ   أ ا القبيأ  حك أ.   بني الأدول أينضأ.  

وو اي مولأأة طأأر  جيأأ"ينلأأي:  مأأ. علأأ  2003 لعأأ.  مأأ  اتف.قيأأة اامأأم املتحأأدة ملك.فحأأة الفسأأ.م
 شأع.ر ينوّجأهم      امل.مة أن تسحب ذلك الأتحفل يف أي وقأت   3 ةوفق.  للفقر  أبدت حتفظ.  

 و"ةرمم املتحدلدىل اامني الع.  

 املرفق  
 و14 ةم  مشروع امل.م 8 ةينطّبق مشروع املرفق   ا ع ال  سلفقر  -1

 تس ية سلطة مرم ينة  
وصأأالحية تلقأأي طلبأأ.ت تسأأ ي مأأ  مولأأة سأألطة مرم ينأأة تسأأثد دليهأأ. مسأأؤولية  -2

ختصأأأة املدح.لتهأأأ. دىل السأأألط.ت  أو املسأأأ.عدة الق.نونيأأأة املتب.ملأأأة وتثفيأأأ  تلأأأك الطلبأأأ.ت
دقليم خ.ص ذو نظ.  مستق  لل س.عدة  أو لتثفي  .و وحي  . م.ن للدولة مثطقة خ.صة

الق.نونيأأة املتب.ملأأة، جأأ.و هلأأ. أن تسأأ ي سأألطة مرم ينأأة مثفصأألة تتأأوىل املهأأ.  ذاهتأأ. يف تلأأك 
دح.لتهأأ.  أو ذلأأك اإلقلأأيمو وتكفأأ  السأألط.ت املرم ينأأة تثفيأأ  الطلبأأ.ت املتلقأأ.ة أو ملثطقأأةا

تصأة لتثفيأ  ، خمبسرعة وبطرينقة سلي ةو وحي  . حتي  السألطة املرم ينأة الطلأب دىل سألطة 
ع تلأأأك السأأألطة  ختصأأأة علأأأ  تثفيأأأ  الطلأأأب بسأأأرعة وبطرينقأأأة سأأألي ةو املعليهأأأ. أن ُتشأأأجِّ

.  لرمأأم املتحأأدة سسأأم السألطة املرم ينأأة املسأأ .ة هلأأ ا الغأأرضو وتبلأغ مأأ  مولأأة اامأأني العأ
وُتوجَّه طلب.ت املس.عدة الق.نونية املتب.ملة وأي مراسالت تتعلق هب. دىل السلط.ت املرم ينأة 

ميأس  أ ا الشأرط حبأق أينأة مولأة يف أن تشأرتط توجيأه م أ   أ    وال اليت تس يه. الدولو
يف احلأ.الت الع.جلأة، وحي  أ.  أمأ. ت الدبلوم.سأية،الطلبأ.ت واملراسأالت دليهأ. عأل القثأوا

 تتفق الدولت.ن املعثيت.ن، فع  طرينق املثظ ة الدولية للشرطة اةث.ئية، دن أمك  ذلكو

 دجراءات تقدمي الطلب  
تقأأأدَّ  الطلبأأأ.ت مت.بأأأة  أو، حي  أأأ. أمكأأأ ، أبي وسأأأيلة مفيلأأأة أبن تثأأأتج سأأأجال   -3

اأرو  تتأيح لتلأك الدولأة أن  ويف جه دليه. الطلب،مكتوس ، بلغة مقبولة لدى الدولة املو 
اللغأ.ت املقبولأة  أو تتحقق م  صحتهو وتبلغ م  مولة اامني الع.  لرمم املتحدة سللغأة

يف احلأ.الت الع.جلأة، وحي  أ. تتفأق الأدولت.ن علأ  ذلأك، فيجأوو  أمأ. لدى تلأك الدولأةو
 فوروأن تقدَّ  الطلب.ت شفواي ، عل  أن تؤمَّد مت.بة  عل  ال

 ينتض   طلب املس.عدة الق.نونية املتب.ملة: -4
  وينة السلطة مقدمة الطلب   أ( 
__________ 

  4 ، الفقأأأرة35اتف.قيأأأة اامأأأم املتحأأأدة ملك.فحأأأة اةرميأأأة املثظ أأأة عأأأل الوطثيأأأة، املأأأ.مة  انظأأأر، علأأأ  سأأأبي  امل أأأ.ل، (659 
  التف.قيأأة اامأأم املتحأأدة بروتومأأول مثأأع وق أأع ومع.قبأأة االجتأأ.ر ساشأأخ.ص، وخب.صأأة الثسأأ.ء وااطفأأ.ل، املكّ أأو 

ة حل .ينأأأة مجيأأأع ااشأأأخ.ص مأأأ  االتف.قيأأأة الدوليأأأو   4 ، الفقأأأرة15 املأأأ.مة ملك.فحأأأة اةرميأأأة املثظ أأأة عأأأل الوطثيأأأة،
 و3، الفقرة 42، امل.مة االختف.ء القسري
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اإلجأأأأراء القضأأأأ.ئي الأأأأ ي  أو املالحقأأأأة أو موضأأأأوع وطبيعأأأأة التحقيأأأأق  ب( 
اإلجأأراء  أو املالحقأأة أو ينتعلأأق بأأه الطلأأب، واسأأم وواأأ.ئ  السأألطة الأأيت تتأأوىل التحقيأأق

 القض.ئي 
ينتعلأأأق سلطلبأأأ.ت املقدمأأأة  مأأأ. سسأأأت ث.ء ملخصأأأ.  للوقأأأ.ئع ذات الصأأألة،  ج( 

 لغرض تبليغ مستثدات قض.ئية 
وصأأف.  لل سأأ.عدة امللتظ سأأة وتف.صأأي  أي دجأأراءات معيثأأة تأأوم الدولأأة   م( 

 الط.لبة اتب.عه. 
  وينة أي شخص معر ومك.نه وجثسيته، حي  . أمك  ذلك    أ( 
 لتداب وا أو املعلوم.ت أو الغرض ال ي تُلت س م  أجله ااملة  و( 
جيوو للدولة املوجه دليهأ. الطلأب أن تطلأب معلومأ.ت دضأ.فية عثأدم. ينتبأنّي أهنأ.  -5

 ميك  أن تسّه  ذلك التثفي و أو ضرورينة لتثفي  الطلب وفق.  لق.نوهن. الوطر
 رم الدولة املوجه دليه. الطلب  

وحي  أأ. أمكأأ  ينثفَّأأ  الطلأأب وفقأأ.  للقأأ.نون الأأوطر للدولأأة املوجأأه دليهأأ. الطلأأب،  -6
ينتعأأأ.رض مأأأع القأأ.نون الأأأوطر للدولأأأة املوجأأأه  مل مأأأ. وفقأأ.  لإلجأأأراءات احملأأأدمة يف الطلأأب،

 دليه. الطلبو
تقأأو  الدولأأة املوجأأه دليهأأ. الطلأأب بتثفيأأ  طلأأب املسأأ.عدة الق.نونيأأة املتب.ملأأة يف  -7

 جأ.ل، تقرتحأه الدولأة الط.لبأة مأ   مأ. أقرب وقت ةك ، وتراعي دىل أقص  مدى ةكأ 
 ينُفضأ  أن تأأورم أسأأب.هب. يف الطلأب ذاتأأهو وعلأأ  الدولأة املوجأأه دليهأأ. الطلأب أن تأأرم علأأ 

تتلقأأأ.  مأأأ  الدولأأأة الط.لبأأأة مأأأ  استفسأأأ.رات معقولأأأة عأأأ  التقأأأد  احملأأأرو يف مع.ةتهأأأ.  مأأأ.
الطلأأبو وتقأأو  الدولأأة الط.لبأأة  بأأالغ الدولأأة املوجأأه دليهأأ. الطلأأب، علأأ  وجأأه السأأرعة، 

 ه. دىل املس.عدة امللت سةوعثدم. تثتهي ح.جت
 جيوو رف  تقدمي املس.عدة الق.نونية املتب.ملة يف احل.الت الت.لية: -8

 ينُقدَّ  الطلب وفق.  احك.  مشروع املرفق   ا  مل دذا  أ( 
دذا رأت الدولأأأأأة املوجأأأأأه دليهأأأأأ. الطلأأأأأب أن تثفيأأأأأ  الطلأأأأأب قأأأأأد ميأأأأأس   ب( 
 ااس.سية ااخرى مص.حله.  أو الع.  نظ.مه. أو أمثه. أو بسي.مهت.

دذا مأأأأ.ن القأأأأأ.نون الأأأأأوطر للدولأأأأة املوجأأأأأه دليهأأأأأ. الطلأأأأب حيظأأأأأر علأأأأأ    ج( 
مأأأ.ن ذلأأأك اةأأأر  خ.ضأأأع.  دذا  سأأألط.هت. تثفيأأأ  اإلجأأأراء املطلأأأوب بشأأأفن أي جأأأر  ة.ثأأأ ، 

 دجراءات قض.ئية يف دط.ر والينته. القض.ئية  أو مالحقة أو لتحقيق
  الق.نوين للدولة املوجه دليه. دذا م.نت تلبية الطلب تتع.رض مع الثظ.  م( 
 سملس.عدة الق.نونية املتب.ملةو ينتعلق في .الطلب 

 ينتعني دبداء أسب.ب أي رف  لل س.عدة الق.نونية املتب.ملةو -9
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جيأأوو للدولأأة املوجأأه دليهأأ. الطلأأب أن ترجأأق املسأأ.عدة الق.نونيأأة املتب.ملأأة بسأأبب  -10
 ية ج.رينةودجراءات قض.ئ أو مالحقة أو مس.سه. أبي حتقيق

درجأ.ء تثفيأ    أو م  مشأروع املرفأق  أ ا، 8 ةقب  رف  أي طلب ع ال  سلفقر  -11
م  مشروع املرفق   ا، تتش.ور الدولة املوجأه دليهأ. الطلأب مأع الدولأة  10 ةع ال  سلفقر 

تأأأرا  ضأأأروراي  مأأأ  شأأأروط وأحكأأأ. و  مبأأأ. الط.لبأأأة للثظأأأر يف دمك.نيأأأة تقأأأدمي املسأأأ.عدة ر ثأأأ.  
لأأأأأة الط.لبأأأأأة تلأأأأأك املسأأأأأ.عدة مر ونأأأأأة بتلأأأأأك الشأأأأأروط، وجأأأأأب عليهأأأأأ. قبلأأأأأت الدو  فأأأأأ ذا

 للشروطو االمت .ل
 الدولة املوجه دليه. الطلب: -12
 ينوجأأأأأد يف حووهتأأأأأ. مأأأأأ  سأأأأأجالت ةأأأأأ. تأأأأأوفر للدولأأأأأة الط.لبأأأأأة نسأأأأأخ.    أ( 
 معلوم.ت حكومية ينس ح ق.نوهن. الوطر  اتحته. لع.مة الث.س  أو مستثدات أو
 تقأأأأأدينر .، أن تقأأأأأد  دىل الدولأأأأأة الط.لبأأأأأة، مليأأأأأ.  وجيأأأأأوو هلأأأأأ.، حسأأأأأب   ب( 
 مسأأأتثدات أو تأأأرا  مث.سأأأب.  مأأأ  شأأأروط، نسأأأخ.  مأأأ  أي سأأأجالت مبأأأ. ر ثأأأ.   أو ج ئيأأأ.   أو
ينسأأأ ح ق.نوهنأأأ. الأأأوطر  اتحتهأأأ. لع.مأأأة  وال معلومأأأ.ت حكوميأأأة موجأأأومة يف حووهتأأأ. أو

 الث.سو

 حتص  عليه م  معلوم.ت مل. استخدا  الدولة الط.لبة  
ااملأأأة الأأأيت ت وم أأأ. هبأأأ. الدولأأأة  أو وو للدولأأأة الط.لبأأأة أن تثقأأأ  املعلومأأأ.تال جيأأأ -13

دجأراءات قضأ.ئية  أو مالحقأ.ت أو أن تسأتخدمه. يف حتقيقأ.ت أو املوجه دليه. الطلأب،
غ  تلك امل مورة يف الطلب، مون موافقة مسبقة م  الدولة املوجه دليه. الطلبو ولأيس 

أملأة ملئأة  أو .لبة م  أن تفشأي يف دجراءاهتأ. معلومأ.تميثع الدولة الط م. يف     الفقرة
 أأأ   احل.لأأأة، علأأأ  الدولأأأة الط.لبأأأة أن ُتشأأأعر الدولأأأة املوجأأأه دليهأأأ.  ويف لشأأأخص مأأأتهمو

طُلب مثه. ذلكو  م. الطلب قب  اإلفش.ء وأن تتش.ور مع الدولة املوجه دليه. الطلب دذا
ب علأ  الدولأة الط.لبأة أن تبلّأغ ودذا تع ر، يف ح.لة است ث.ئية، توجيه دشع.ر مسبق، وجأ
 الدولة املوجه دليه. الطلب ب لك اإلفش.ء مون دبط.ءو

جيوو للدولة الط.لبة أن تشرتط عل  الدولة املوجه دليهأ. الطلأب أن حتأ.فل علأ   -14
سأأرينة الطلأأب ومضأأ ونه، سسأأت ث.ء القأأدر الأأالو  لتثفيأأ  و ودذا تعأأّ ر علأأ  الدولأأة املوجأأه 

لشأأرط السأأرينة، وجأأب عليهأأ. دبأأالغ الدولأأة الط.لبأأة بأأ لك علأأ   دليهأأ. الطلأأب أن متت أأ 
 الفورو

 شه.مة شخص م  الدولة املوجه دليه. الطلب  
 جيأأأأوو مالحقأأأأة ال مأأأأ  مشأأأأروع املرفأأأأق  أأأأ ا، 19 ةمون مسأأأأ.س بتطبيأأأأق الفقأأأأر  -15
شأأأخص  خأأأر ينوافأأأق، بثأأأ.ء  علأأأ  طلأأأب  أو خبأأأ  أو مع.قبأأأة أي شأأأ. د أو احتجأأأ.و أو

 علأ  املسأ.عدة يف حتقيأق أو الط.لبة، عل  اإلمالء بشه.مته يف دجراءات قضأ.ئية،الدولة 
 دجأأأأراءات قضأأأأ.ئية يف دقلأأأأيم خ.ضأأأأع للوالينأأأأة القضأأأأ.ئية للدولأأأأة الط.لبأأأأة، أو مالحقأأأأة أو
 دخضأأ.عه اي دجأأراء  خأأر ينقيأأد حرينتأأه الشخصأأية يف ذلأأك اإلقلأأيم، بسأأبب أي فعأأ  أو
إلقلأأيم اخل.ضأأع للوالينأأة القضأأ.ئية للدولأأة املوجأأه حكأأم دمانأأة سأأ.بق ملغ.مرتأأه ا أو دغفأأ.ل أو
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الشأخص  أو اخلبأ  أو دليه. الطلبو وينثتهي ض .ن عد  التعرض   ا مىت بقي الشأ. د
اآلخر مبح  اختي.ر  يف اإلقليم اخل.ضع للوالينة القض.ئية للدولة الط.لبة، بعأد أن تكأون 

أينأأة مأأدة تتفأأق  أو ،قأأد أتيحأأت لأأه فرصأأة املغأأ.مرة خأأالل مأأدة مسأأة عشأأر ينومأأ.  متصأألة
ينعأأأأد الومأأأأ.   مل عليهأأأأ. الأأأأدولت.ن، اعتبأأأأ.را  مأأأأ  التأأأأ.رينخ الأأأأ ي أُبلأأأأغ فيأأأأه رمسيأأأأ.  أبن وجأأأأوم 

 مىت ع.م دىل ذلك اإلقليم مبح  اختي.ر  بعد مغ.مرته داي و أو للسلط.ت القض.ئية،
موجوما  يف دقلأيم خ.ضأع للوالينأة القضأ.ئية لدولأة وينُأرام  م. عثدم. ينكون شخص -16

مل أ. مأأ.ن ،  خبأ ، أمأأ.  السألط.ت القضأ.ئية لدولأأة أخأرى جيأأوو أو قوالأه، مشأأ. دمسأ.ع أ
للدولة ااوىل أن تس ح، بث.ء  ذلك ةكث.  ومتسق.  مع املب.مئ ااس.سية للق.نون الوطر، 

عل  طلب الدولة ااخرى، بعقد جلسأة االسأت .ع عأ  طرينأق التأداول بواسأطة الفيأدينو، 
 م أأأول الفأأأرم املعأأأر شخصأأأي.  يف اإلقلأأأيم اخل.ضأأأع للوالينأأأة مستصأأأوس   أو ينكأأأ  ةكثأأأ.   مل دذا

القض.ئية للدولة الط.لبأةو وجيأوو للأدولتني أن تتفقأ. علأ  أن تتأوىل دمارة جلسأة االسأت .ع 
سلطٌة قض.ئية اتبعة للدولة الط.لبة وأن حتضأر . سألطة قضأ.ئية اتبعأة للدولأة املوجأه دليهأ. 

 الطلبو

 ه دليه. الطلب لإلمالء بشه.متهنق  شخص حمتج  يف الدولة املوج  
ينقضأأأأي عقوبتأأأأه يف دقلأأأأيم خ.ضأأأأع للوالينأأأأة  أو جيأأأأوو نقأأأأ  أي شأأأأخص حمتجأأأأ  -17

اإلمالء  أو وينُطلأأأب وجأأأوم  يف مولأأأة أخأأأرى اغأأأراض حتدينأأأد اهلوينأأأة مأأأ. القضأأأ.ئية لدولأأأة
 تقأأأأأأدمي مسأأأأأأ.عدة أخأأأأأأرى يف احلصأأأأأأول علأأأأأأ  أملأأأأأأة مأأأأأأ  أجأأأأأأ  حتقيقأأأأأأ.ت أو بشأأأأأأه.مة

ية تتعلأأأأق سةأأأأرائم املشأأأأ ولة مبشأأأأ.رينع املأأأأوام  أأأأ  ، دذا دجأأأأراءات قضأأأأ.ئ أو مالحقأأأأ.ت أو
 اسُتويف الشرط.ن الت.لي.ن:

 موافقة ذلك الشخص موافقة حرة ومستث ة   أ( 
موافقأأأأأة السأأأأألط.ت املختصأأأأأأة يف ملتأأأأأ. الأأأأأدولتني علأأأأأأ  الثقأأأأأ ، ر ثأأأأأأ.    ب( 

 سلشروط اليت ترا .  .اتن الدولت.ن مث.سبةو
 مشروع املرفق   ا:م   17 ةاغراض الفقر  -18
تكأأون الدولأأة الأأيت ينُثقأأ  دليهأأ. الشأأخص خمولأأة دبقأأ.ء  قيأأد االحتجأأ.و   أ( 

 أتذن خبالفه  أو تطلب الدولة اليت نُق  مثه. الشخص غ  ذلك مل م. ومل مة ب لك،
علأأ  الدولأأة الأأيت ينُثقأأ  دليهأأ. الشأأخص أن تثفأأ ، مون دبطأأ.ء، الت امظهأأ.   ب( 

علأأ  أي  أأو  أو ينُتفأأق عليأأه مسأأبق. ، الدولأأة الأأيت نُقأأ  مثهأأ. حسأأب . رج.عأأه دىل عهأأدة 
 ختصة يف الدولتني امل خر، بني السلط.ت 

ال جيوو للدولأة الأيت ينُثقأ  دليهأ. الشأخص أن تشأرتط علأ  الدولأة الأيت   ج( 
 نُق  مثه. حترينك دجراءات التسليم مي تسرتجع ذلك الشخص 

املثقأول قيأد االحتجأ.و يف الدولأة حُتتسب املدة اليت ينقضيه. الشخص   م( 
 اليت نق  دليه. ض   مدة العقوبة احملكو  هب. عليه يف الدولة اليت نُق  مثه.و
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مأأ  مشأأروع  18و 17 ال جيأأوو مالحقأأة الشأأخص الأأ ي ينُثقأأ  وفقأأ.  للفقأأرتني -19
فأأرض أي قيأأوم أخأأرى علأأ   أو مع.قبتأأه أو احتجأأ.و  أو املرفأأق  أأ ا، أاي  م.نأأت جثسأأيته،

 شخصية يف اإلقليم اخل.ضع للوالينة القض.ئية للدولة اليت ينُثق  دليه.، بسبب فع حرينته ال
حكم دمانة س.بق ملغ.مرته اإلقليم اخل.ضع للوالينة القض.ئية للدولة الأيت نُقأ   أو دغف.ل أو

 توافق عل  ذلك الدولة اليت نُق  مثه.و مل م. مثه.،

 التك.لي   
تتفأق  مل مأ. التك.لي  الع.مينة لتثفي  الطلب،تتح   الدولة املوجه دليه. الطلب  -20

ستسأتل   نفقأ.ت  أو الدولت.ن املعثيتأ.ن علأ  غأ  ذلأكو ودذا م.نأت تلبيأة الطلأب تسأتل  
غأأأأ  ع.مينأأأأة، وجأأأأب علأأأأ  الأأأأدولتني املعثيتأأأأني أن تتشأأأأ.ورا لتحدينأأأأد الشأأأأروط  أو ضأأأأخ ة

 لي ووااحك.  اليت سيثفَّ  الطلب مبقتض. .، وم لك ميفية حتّ   تلك التك.

 شرحال  
 14 ة، ينثطبأأق مأأ  مأأ  مشأأروع املأأ.م14 ةمشأأروع املأأ.ممأأ   8 ةم أأ.  أأو مبأأني يف الفقأأر  (1 

توجأأد بيثه أأ. أي مع. أأدة  مل ومشأأروع املرفأأق علأأ  الدولأأة الط.لبأأة والدولأأة املوجأأه دليهأأ. الطلأأب دذا
القبيأأ ، فأأ ن مشأأروع دذا م.نأأت بيثه أأ. مع. أأدة مأأ   أأ ا  أمأأ. بشأأفن املسأأ.عدة الق.نونيأأة املتب.ملأأةو

دذا اختأ.رت الدولأة الط.لبأة والدولأة املوجأه دليهأ. الطلأب الع أ   دال ينثطبأق بشأك  دضأ.يف ال املرفق
 به تيس ا  للتع.ون بيثه .و

مأ  مشأروع  1 ةعليه، تأثص الفقأر  ينتج أ م  مش.رينع املوامو وبث.ء   ال مشروع املرفق ج ءو  (2 
 و"14 ةم  مشروع امل.م 8 ةلفقر ع ال  س ووو قطبّ ين"املرفق عل  أن مشروع املرفق 

 سلطة مرم ينة س يةت  
سأألطة مرم ينأأة مسأأؤولة عأأ  مع.ةأأة سأأ ي ن تأبمأأ  مشأأروع املرفأأق الدولأأة  2 ةالفقأأر لأأ   ت (3 

طلبأأأأ.ت املسأأأأ.عدة الأأأأوارمة والصأأأأ.مرة، وأن نطأأأأر اامأأأأني العأأأأ.  لرمأأأأم املتحأأأأدة سلسأأأألطة املرم ينأأأأة 
ينثصأب الرتميأ  علأ  املوقأع اةغأرايف للسألطة، بأ  علأ   ال ،"ةلطة مرم ينأسأ" س يةاملخت.رةو وعثد ت

مأأ   31 ةوتسأأتثد  أ   الفقأأرة دىل الفقأأر  و(660 فيهأأ.مثطقأأة  أو الدولأةدواء مور أ. املؤسسأأي املرمأأ ي 
،  2017 عأأأ.  وحأأأىت و(661 2003 لعأأأ.  مأأأ  اتف.قيأأأة اامأأأم املتحأأأدة ملك.فحأأأة الفسأأأ.م 64 ةاملأأأ.م

 و(662 ت سلطة مرم ينةمسمول قد  مث.ينم.نت مجيع الدول ااطرا  يف تلك االتف.قية سست ث.ء 

 دجراءات تقدمي الطلب  
مأأ  مشأأروع املرفأأق اإلجأأراءات الأأيت تقأأد  هبأأ. مولأأة طلأأب  5 دىل 3  تتثأأ.ول الفقأأرات مأأ (4 

 دىل مولة أخرىو مس.عدة ق.نونية متب.ملة
__________ 

 املتحأأدة اامأأم اتف.قيأأة حأأول التفأأ.وض لع ليأأة"( التحضأأ ينة "ااع أأ.ل  الرمسيأأة للواثئأأق ملحواأأ.ت تفسأأ ينةانظأأر  (660 
 و40، الفقرة (A/55/383/Add.1 اةرمية املثظ ة عل الوطثية واللوتوموالت امللحقة هب.  ملك.فحة

، الفقأرة 7، املأ.مة املخأدرات واملأؤثرات العقليأةيف اتف.قيأة اامأم املتحأدة ملك.فحأة االجتأ.ر غأ  املشأروع انظر أينضأ.   (661 
 و13، الفقرة 18اتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة اةرمية املثظ ة عل الوطثية، امل.مة و   8

 و231صفحة ، الح.لة تثفي  اتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة الفس.م (662 

http://undocs.org/ar/A/55/383/Add.1
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وبلغأة مقبولأة لأدى  الطلب.ت مت.بأة  تقدمي ق عل  وجوب م  مشروع املرف 3 ةوتثص الفقر  (5 
  م  مولة  خط.ر اامني الع.  لرمم املتحأدة عل  ذلك، تل ظ  الدولة املوجه دليه. الطلبو وعالوة  

مأ   46 م  املأ.مة 14 ةاللغ.ت املقبولة لدى تلك الدولةو وتستثد     الفقرة دىل الفقر  أو سللغة
 و(663 2003 لع.  املتحدة ملك.فحة الفس.ماتف.قية اامم 

جيب دمراجه يف أي طلب لل س.عدة الق.نونيأة  م. م  مشروع املرفق دىل 4 ةتش  الفقر و  (6 
 املتب.ملأأة، م أأ   وينأأأة السأألطة الأأيت تقأأأد  الطلأأب، والغأأرض الأأأ ي ينطلأأب مأأ  أجلأأأه تقأأدمي ااملأأأة

حأني أن  أ ا احلكأم حيأدم احلأد  ويف ذات الصألةووقأ.ئع دجراءات، وبيأ.ن الان.ذ  أو املعلوم.ت أو
ول مون تفسأأ   أبنأأه حيأأينثبغأأي  ال اام  مأأ  املتطلبأأ.ت لطلأأب املسأأ.عدة الق.نونيأأة املتب.ملأأة، ف نأأه

 15 الفقأرة ينوضح الطلبو وتستثد     الفقرة دىل أو دمراج م يند م  املعلوم.ت دذا م.ن سيعج 
 و(664 2003 لع.  س.مم  اتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة الف 64 ةم  امل.م

أبن تطلأأب معلومأأ.ت  املوجأأه دليهأأ. الطلأأبمأأ  مشأأروع املرفأأق للدولأأة  5 ةوتسأأ ح الفقأأر  (7 
عثأأأدم. تكأأأون  أو لتثفيأأأ  الطلأأأب مبوجأأأب ق.نوهنأأأ. الأأأوطر، تك يليأأأة عثأأأدم. ينكأأأون ذلأأأك ضأأأروراي  

ة مأ  املعلوم.ت اإلض.فية مفيدة يف القي.  ب لكو والغرض م      الفقرة أن تش   ط.ئفة عرينض
م ينأد مأ  بتقأدمي فيه. الق.نون الوطر للدولة املوجأه دليهأ. الطلأب ل   احل.الت، م   احل.الت اليت ين

 معلومأأ.ت املوجأأه دليهأأ. الطلأأبعثأأدم. تطلأب الدولأأة  أو وتثفيأأ    الطلأأب ل وافقأأة علأألاملعلومأ.ت 
وتسأأتثد  و(665 يف حتقيأأق حمأأدم توجيهأ.ت جدينأأدة مأأ  الدولأأة الط.لبأأة بشأأفن ميفيأة املضأأي قأأدم.   أو

 مأأأأأأ  اتف.قيأأأأأأة اامأأأأأأم املتحأأأأأأدة ملك.فحأأأأأأة الفسأأأأأأ.م 46 ةمأأأأأأ  املأأأأأأ.م 16 ة أأأأأأ   الفقأأأأأأرة دىل الفقأأأأأأر 
 و(666 2003 لع. 

 رم الدولة املوجه دليه. الطلب  
علأأ   املوجأأه دليهأأ. الطلأأبمأأ  مشأأروع املرفأأق رم الدولأأة  12 دىل 6  تتثأأ.ول الفقأأرات مأأ (8 

 ب.ملةوطلب املس.عدة الق.نونية املت
ثّفأأ  الطلأأب وفقأأ.  للقأأ.نون الأأوطر للدولأأة ين" همأأ  مشأأروع املرفأأق علأأ  أنأأ 6 ةوتأأثص الفقأأر  (9 

فقأأ.  لإلجأأراءات و "مأأع  أأ ا القأأ.نون وحي  أأ. أمكأأ ، ذلأأك ينتعأأ.رض  مل مأأ. ،"باملوجأأه دليهأأ. الطلأأ
الع ليأة الأيت تثفأ  هبأ.  دال ينتثأ.ول ال و و أ ا احلكأم مصأ م بشأك  ضأيق حبيأث"باحملدمة يف الطل

مأأ  مشأأروع  8 ةالفقأأر الأأيت تتث.وهلأأ. طلأأب القأأد  أسأأب.ب رفأأ  الأأرم علأأ  ين ال و أأوالدولأأة الطلأأب  

__________ 

  9رة ، الفقأ7 املأ.مة املخأدرات واملأؤثرات العقليأة،يف اتف.قية اامأم املتحأدة ملك.فحأة االجتأ.ر غأ  املشأروع  انظر أينض.   (663 
ح.لأأة تثفيأ  اتف.قيأأة و انظأأر أينضأ.  14، الفقأرة 18اتف.قيأة اامأم املتحأأدة ملك.فحأة اةرميأأة املثظ أة عأأل الوطثيأة، املأأ.مة و 

 و235و 234صفحت.ن، الاامم املتحدة ملك.فحة الفس.م

  10الفقأأرة  ،7 املأأ.مة قليأأة،املخأأدرات واملأأؤثرات العيف اتف.قيأأة اامأأم املتحأأدة ملك.فحأأة االجتأأ.ر غأأ  املشأأروع  انظأأر أينضأأ.   (664 
اتف.قيأة اامأم املتحأدة والشأروح علأ    15، الفقأرة 18اتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة اةرمية املثظ ة عل الوطثية، املأ.مة و 

 و33-7دىل  30-7، الفقرات 174صفحة ، الملك.فحة االجت.ر غ  املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية

، اتف.قيأأأأة اامأأأأم املتحأأأأدة ملك.فحأأأأة االجتأأأأ.ر غأأأأ  املشأأأأروع يف املخأأأأدرات واملأأأأؤثرات العقليأأأأةالشأأأأروح علأأأأ  انظأأأأر  (665 
 و34-7، الفقرة 175 صفحةال

، 7 املأأأأ.مة املخأأأأدرات واملأأأأؤثرات العقليأأأأة،يف اتف.قيأأأأة اامأأأأم املتحأأأأدة ملك.فحأأأأة االجتأأأأ.ر غأأأأ  املشأأأأروع  انظأأأأر أينضأأأأ.   (666 
 و16، الفقرة 18، امل.مة املتحدة ملك.فحة اةرمية املثظ ة عل الوطثيةاتف.قية اامم و   11 الفقرة
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مأأأ  اتف.قيأأأة اامأأأم املتحأأأدة ملك.فحأأأة  46 ةمأأأ  املأأأ.م 17 ةاملرفأأأقو وتسأأأتثد  أأأ   الفقأأأرة دىل الفقأأأر 
 و(667 2003 لع.  الفس.م

 الطلأب يف أقأرب وقأت ةكأ ، مأع مراعأ.ة تثفيأ م  مشروع املرفق عل   7 ةوتثص الفقر  (10 
 بشأك الدولأة الط.لبأة  املوجأه دليهأ. الطلأبلدولأة طلأع ا، وأن تم   جأ.ل تقرتحه الدولة الط.لبة م.

، 6 ةمأأ  الفقأأر  7 ةسالقأأرتان مأأع الفقأأر ئأأت قر ودذا طلأأبو الالتقأأد  احملأأرو يف مع.ةأأة علأأ  معقأأول 
 طلأأأب املسأأأ.عدة الق.نونيأأأة املتب.ملأأأة بطرينقأأأة فع.لأأأةبتثفيأأأ   املوجأأأه دليهأأأ. الطلأأأبالدولأأأة  تلأأأ   ف هنأأأ.
لسأأبب لتفجيأأ  اليف ضأأوء جأأواو  7 ةثبغأأي قأأراءة الفقأأر تالوقأأت نفسأأه،  ويف الوقأأت املث.سأأبو ويف

مأأ  اتف.قيأأة اامأأم املتحأأدة  46 ةمأأ  املأأ.م 24 ةدىل الفقأأر  7 ةو وتسأأتثد الفقأأر 10 املبأأني يف الفقأأرة
 و(668 2003 لع.  ملك.فحة الفس.م

مأأ  مشأأروع املرفأأق دىل أربأأع حأأ.الت جيأأوو فيهأأ. رفأأ  طلأأب املسأأ.عدة  8 ةتشأأ  الفقأأر و  (11 
 م  اتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة الفس.م 46 ةم  امل.م 21 ةستثد دىل الفقر تالق.نونية املتب.ملة، و 

املسأأأ.عدة تقأأدمي رفأأ   املوجأأه دليهأأ. الطلأأأبالفقأأرة الفرعيأأأة  أ( للدولأأة  يأأ وجت و(669 2003 لعأأ. 
الفقأرة الفرعيأة  ب( للدولأة  يأ متطلبأ.ت مشأروع املرفأقو وجتوافأق مأع ينت ال الق.نونية املتب.ملة عثدم.

ذا رأت الدولأة املوجأه دليهأ. الطلأب د"رفأ  تقأدمي املسأ.عدة الق.نونيأة املتب.ملأة  املوجه دليه. الطلب
و "ىصأأ.حله. ااس.سأأية ااخأأر م أو العأأ.  نظ.مهأأ. أو أمثهأأ. أو أن تثفيأأ  الطلأأب قأأد ميأأّس بسأأي.مهت.

ذا مأ.ن القأ.نون الأوطر للدولأة د"املس.عدة الق.نونيأة املتب.ملأة تقدمي لفقرة الفرعية  ج( رف  ي  اوجت
دذا م.نأت  ،" املوجه دليه. الطلب حيظر عل  سلط.هت. تثفي  اإلجراء املطلوب بشفن أي جأر  ة.ثأ

املوجأأه دليهأأ. الفقأأرة الفرعيأأة  م( للدولأة يأ  وجتيف الدولأأة املوجأأه دليهأ. الطلأأبو ة عليأه .م أأاحملجتأري 
دذا م.نت تلبية الطلب تتع.رض مع الثظ.  الق.نوين املس.عدة الق.نونية املتب.ملة تقدمي رف   الطلب

و ونظأأأرت اللجثأأأة في أأأ. دذا مأأأ.ن ينثبغأأأي دضأأأ.فة سأأأبب دضأأأ.يف للأأأرف  للدولأأأة املوجأأأه دليهأأأ. الطلأأأب
 واسأأأعة (ت أن ااسأأس الق.ئ أأأة  وخ.صأأأة  ب( و م(ينسأأتثد دىل مبأأأدأ عأأأد  الت ييأأ ، ولكثهأأأ. قأأأرر 

ضأ.فة م أ  إل أن اقرتاحأ.  لأوحل  مأ. م     ا ااس.سو وقد لأوحل مأ  بأنيش   فيه الكف.ينة لت مب.
 أأأ ا ااسأأأ.س اإلضأأأ.يف قأأأد مت التفكأأأ  فيأأأه أثثأأأ.ء صأأأي.غة اتف.قيأأأة اامأأأم املتحأأأدة ملك.فحأأأة اةرميأأأة 

__________ 

، 7 املأأأأ.مة املخأأأأدرات واملأأأأؤثرات العقليأأأأة،يف اتف.قيأأأأة اامأأأأم املتحأأأأدة ملك.فحأأأأة االجتأأأأ.ر غأأأأ  املشأأأأروع أينضأأأأ.  انظأأأأر  (667 
 و17لفقرة ، ا18، امل.مة اتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة اةرمية املثظ ة عل الوطثيةو   12 الفقرة

 و24، الفقرة 18، امل.مة اتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة اةرمية املثظ ة عل الوطثيةأينض.  انظر  (668 

، 7 املأأأأ.مة املخأأأأدرات واملأأأأؤثرات العقليأأأأة،يف اتف.قيأأأأة اامأأأأم املتحأأأأدة ملك.فحأأأأة االجتأأأأ.ر غأأأأ  املشأأأأروع أينضأأأأ.  انظأأأأر  (669 
االتف.قيأأأة   و 21، الفقأأأرة 18، املأأأ.مة رميأأأة املثظ أأأة عأأأل الوطثيأأأةاتف.قيأأأة اامأأأم املتحأأأدة ملك.فحأأأة اةو   15 الفقأأأرة

 ,United Nations(، 1959نيسأأأ.ن/أبرين   20 سرتاسأأأبوغ،  ااوروبيأأأة لتبأأأ.مل املسأأأ.عدة يف املسأأأ.ئ  اةث.ئيأأأة

Treaty Series, vol. 472, No. 6841, p. 185, art. 2 ث.ئيةاملع. دة الث وذجية لتب.مل املس.عدة يف املس.ئ  اة  و ،
 Council of Europe, Explanatory report to theو ولالطأأالع علأأ  الشأأروح، انظأأر 1، الفقأأرة 4املأأ.مة 

European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters, document 20.IV. 1959, pp. 4-5  
، املشأأأأأأروع يف املخأأأأأأدرات واملأأأأأأؤثرات العقليأأأأأأةالشأأأأأأروح علأأأأأأ  اتف.قيأأأأأأة اامأأأأأأم املتحأأأأأأدة ملك.فحأأأأأأة االجتأأأأأأ.ر غأأأأأأ  و 

ملحواأأأ.ت تفسأأأ ينة للواثئأأأق الرمسيأأأة   انظأأأر أينضأأأ.  51-7 دىل 46-7 ات مأأأ ، الفقأأأر 180-178 .تالصأأأفح
( لع ليأأأة التفأأأ.وض حأأأول اتف.قيأأأة اامأأأم املتحأأأدة ملك.فحأأأة اةرميأأأة املثظ أأأة عأأأل الوطثيأأأة "ااع أأأ.ل التحضأأأ ينة" 

 و42(، الفقرة A/55/383/Add.1 واللوتوموالت امللحقة هب. 
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لفقأأأأأأأرة اعتأأأأأأأل مشأأأأأأأ وال  سأأأأأأألف.  سج انأأأأأأأه ينأأأأأأأدرظ  مل ، ولكثأأأأأأأه2000 لعأأأأأأأ.  املثظ أأأأأأأة عأأأأأأأل الوطثيأأأأأأأة
 و(670  ب( الفرعية

تعأأني دبأداء أسأأب.ب أي رفأ  لل سأأ.عدة ين"مأأ  مشأروع املرفأأق علأ  أنأه  9 ةتأثص الفقأر و  (12 
ينتأأيح  مأأ. و وينضأأ    أأ ا الشأأرط أن تفهأأم الدولأأة الط.لبأأة سأأبب رفأأ  الطلأأب،"ةالق.نونيأأة املتب.ملأأ

للطلبأأ.ت املقبلأأةو وتسأأتثد  أفضأأ  للقيأأوم الق.ئ أأة لأأيس فقأأ  هلأأ ا الطلأأب سلأأ ات بأأ  أينضأأ.   تفه أأ.  
 مأأأأأأ  اتف.قيأأأأأأة اامأأأأأأم املتحأأأأأأدة ملك.فحأأأأأأة الفسأأأأأأ.م 46 ة  املأأأأأأ.ممأأأأأأ 23 ة أأأأأأ   الفقأأأأأأرة دىل الفقأأأأأأر 

 و(671 2003 لع. 
وو للدولة املوجه دليه. الطلب أن ترجق جي" هم  مشروع املرفق عل  أن 10 ةتثص الفقر و  (13 

و "ةدجأراءات قضأ.ئية ج.رينأ أو مالحقأة أو املس.عدة الق.نونية املتب.ملة بسبب مس.سأه. أبي حتقيأق
احلكأم للدولأة املوجأه دليهأ. الطلأب بعأ  املرونأة لتأفخ  تقأدمي املعلومأ.ت دذا لأ   اامأر   ا تيح وين

.و وتسأأأأأتثد  أأأأأ   الفقأأأأأرة دىل خ.صأأأأأة هبأأأأأ مبب.شأأأأأرة دجأأأأأراءات أو لتجثأأأأأب اإلخأأأأأالل بتحقيأأأأأق جأأأأأ.ر
 و(672 2003 لع.  م  اتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة الفس.م 64 ةم  امل.م 25 الفقرة

تش.ور الدولة املوجأه دليهأ. ت" أبن   مشروع املرفق، قب  رف  الطلب،م 11 ةتل   الفقر و  (14 
تأأأرا  ضأأأروراي  مأأأ  شأأأروط  مبأأأ. الطلأأأب مأأأع الدولأأأة الط.لبأأأة للثظأأأر يف دمك.نيأأأة تقأأأدمي املسأأأ.عدة ر ثأأأ.  

ف ذا قبلت الدولأة الط.لبأة تلأك املسأ.عدة مر ونأة بتلأك الشأروط، وجأب عليهأ. االمت أ.ل و وأحك. 
احلأأ.الت، قأأد ينكأأون سأأبب الأأرف  مسأأفلة تقثيأأة حبتأأة ميكأأ  للدولأأة  بعأأ  ويف و"طلتلأأك الشأأرو 

 أأ   احل.لأأة ستسأأ.عد املشأأ.ورات علأأ  توضأأيح املسأأفلة والسأأ .ح  ويف الط.لبأأة أن تع.ةهأأ. بسأأهولة،
صي.غة     الفقرة يف اتف.قيأة اامأم املتحأدة ملك.فحأة االجتأ.ر غأ  امتفت الطلبو و ب.شرة تثفي  مب

دىل أنأأأه ينثبغأأأي دجأأأراء مشأأأ.ورات سإلشأأأ.رة  1988 لعأأأ.  ؤثرات العقليأأأةاملخأأأدرات واملأأأيف املشأأأروع 
غأأأ  أن اتف.قيأأأة اامأأأم املتحأأأدة  و(673 بشأأأفن احت أأأ.ل أتجيأأأ  طلبأأأ.ت املسأأأ.عدة الق.نونيأأأة املتب.ملأأأة

وسعت نطأ.ال تطبيأق  أ ا احلكأم ليشأ   رفأ   2000 لع.  ملك.فحة اةرمية املثظ ة عل الوطثية
مأأ  اتف.قيأأة  64 ةمأأ  املأأ.م 62 ةوجأأرى تكأأرار  أأ ا الأأثهج يف الفقأأر  و(674 تقأأدمي املسأأ.عدة أينضأأ.  

 و11 ةاليت تستثد دليه. الفقر  ،(675 2003 لع.  اامم املتحدة ملك.فحة الفس.م

__________ 

( لع ليأأة التفأأ.وض حأأول اتف.قيأأة اامأأم املتحأأدة "ااع أأ.ل التحضأأ ينة"ملحواأأ.ت تفسأأ ينة للواثئأأق الرمسيأأة   انظأأر (670 
 و42(، الفقرة A/55/383/Add.1  ملك.فحة اةرمية املثظ ة عل الوطثية واللوتوموالت امللحقة هب.

  16، الفقأرة 7انظر اتف.قيأة اامأم املتحأدة ملك.فحأة االجتأ.ر غأ  املشأروع يف املخأدرات واملأؤثرات العقليأة، املأ.مة  (671 
اامأأم املتحأأأدة   ومع. أأدة 23، الفقأأأرة 18واتف.قيأأة اامأأم املتحأأدة ملك.فحأأأة اةرميأأة املثظ أأة عأأأل الوطثيأأة، املأأ.مة 

 و5، الفقرة 4الث وذجية لتب.مل املس.عدة يف املس.ئ  اةث.ئية، امل.مة 

، 7اتف.قيأأأأة اامأأأأم املتحأأأأدة ملك.فحأأأأة االجتأأأأ.ر غأأأأ  املشأأأأروع يف املخأأأأدرات واملأأأأؤثرات العقليأأأأة، املأأأأ.مة أينضأأأأ.  انظأأأأر  (672 
اامأم   ومع. أدة 25، الفقأرة 18  واتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة اةرميأة املثظ أة عأل الوطثيأة، املأ.مة 17 الفقرة

 و3، الفقرة 4الث وذجية لتب.مل املس.عدة يف املس.ئ  اةث.ئية، امل.مة املتحدة 

 و17، الفقرة 7، امل.مة اتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة االجت.ر غ  املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية (673 

 و26، الفقرة 18اتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة اةرمية املثظ ة عل الوطثية، امل.مة  (674 

مأأ   21الفقأأرة مبقتضأأ  طلأأب أي "قبأأ  رفأأ    26، الفقأأرة 46اتف.قيأأة اامأأم املتحأأدة ملك.فحأأة الفسأأ.م، املأأ.مة  (675 
    امل.مة، تتش.ور الدولة الطر  متلقية الطلأب مأع الدولأة م   25الفقرة قتض  درج.ء تثفي   مب أو ،    امل.مة

 ذا قبلأأت الدولأأة فأأو  مأأ  شأأروط وأحكأأ. ضأأروراي  تأأرا   مبأأ. الطأأر  الط.لبأأة للثظأأر يف دمك.نيأأة تقأأدمي املسأأ.عدة ر ثأأ.  
 (ولشروط"تلك ال ل.مت وجب عليه. االبتلك الشروط،  ةنو ر ماملس.عدة تلك الطر  الط.لبة 
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واملعلومأأ.ت سأأتثدات مأأ  مشأأروع املرفأأق مسأفلة تقأأدمي السأأجالت وامل 12 ةتتثأ.ول الفقأأر و  (15 
ع.مة املعلوم.ت املت.حة ل ولة الط.لبة، مش ة دىل أناحلكومية م  الدولة املوجه دليه. الطلب دىل الد

و وينشجع  أ ا ع.مة الث.ساملعلوم.ت غ  املت.حة لتقدمي  "وو جي"تقد ، يف حني أن  "يثبغين" الث.س
إلفراج ع  معلوم.ت سرينةو وتستثد     الفقرة سالدولة املوجه دليه. الطلب ل   ين ال هالثهج، ولكث

 و(676 2003 لع.  م  اتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة الفس.م 64 ةم  امل.م 92 ةدىل الفقر 

 معلوم.تحتص  عليه م   مل. استخدا  الدولة الط.لبة  
مأأ  مشأأروع املرفأأق اسأأتخدا  املعلومأأ.ت الأأيت تتلق. أأ. الدولأأة  14و 13 نتتثأأ.ول الفقأأرات (16 

 واملوجه دليه. الطلبالط.لبة م  الدولة 
مأأأ  مشأأأروع املرفأأأق قيأأأ.  الدولأأأة الط.لبأأأة  ح.لأأأة املعلومأأأ.ت دىل طأأأر   13 ةالفقأأأر ومتثأأأع  (17 

 مالحقأأأأ.ت أو حتقيقأأأأ.ت" يف مولأأأأة أخأأأأرى، ومتثعهأأأأ. مأأأأ  اسأأأأتخدا  املعلومأأأأ.تمأأأأ  م أأأأ  اثلأأأأث، 
دجأأراءات قضأأ.ئية غأأ  تلأأك املأأ مورة يف الطلأأب، مون موافقأأة مسأأبقة مأأ  الدولأأة املوجأأه دليهأأ.  أو

م  مشروع املرفق، جيب عل  الدولة الط.لبأة أن تبأني  4 ةسلفقر  ينتعلق في .لوحل  وم . و"بالطل
الوقأأت نفسأأه،  ويف و"التأأداب  أو املعلومأأ.ت أو لغأأرض الأأ ي تُلأأت س مأأ  أجلأأه ااملأأةا"يف طلبهأأ. 

املعلومأ.ت الأيت تتلق. أ. الدولأة الط.لبأة تلئأة لشأخص مأتهم، جيأوو للدولأة الط.لبأة يف عثأدم. تكأون 
 لك الشخص  م . قأد تكأون مل مأة مبوجأب ق.نوهنأ. الأوطر(، بعأد تقأدمي لاملعلوم.ت  شيأن تف

مأ   19 ةلفقأر و وتسأتثد  أ   الفقأرة دىل االدولة املوجأه دليهأ. الطلأب مأىت أمكأ  دشع.ر مسبق دىل
 و(677 2003 لع.  م  اتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة الفس.م 46 امل.مة

املوجأأه دليهأأ. الدولأأة شأأرتط علأأ  مأأ  مشأأروع املرفأأق للدولأأة الط.لبأأة أن ت 14 ةالفقأأر وجتيأأ   (18 
و وتسأأأتثد  أأأ    الأأأالو  لتثفيأأأ سسأأأت ث.ء القأأأدر علأأأ  سأأأرينة الطلأأأب ومضأأأ ونه، .فل أن حتأأأ الطلأأب

 و(678 2003 لع.  م  اتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة الفس.م 64 ةم  امل.م 02 ةقر الفقرة دىل الف

 املوجه دليه. الطلبشه.مة شخص م  الدولة   
م  مشروع املرفق دجراءات الدولأة الط.لبأة لتأفمني شأه.مة مأ   16و 15 نتتث.ول الفقرات (19 

 واملوجه دليه. الطلبيف الدولة موجوم شخص 
ثح ميأأ "ض .ن عأأد  التعأأر ضأأ"حك أأ.  بشأأفن  .  مأأ  مشأأروع املرفأأق أس.سأأ 15 ةالفقأأر وتعأأّد  (20 

مأ  الط.لبأة  الدولأةمح.ينأة  املوجأه دليهأ. الطلأبالشخص ال ي ينس.فر دىل الدولة الط.لبة م  الدولة 
، تهشأأأأه.مأثثأأأأ.ء دمالء الشأأأأخص بأي تقييأأأأد  خأأأأر للحرينأأأأة  أو العقوبأأأأة أو االحتجأأأأ.و أو املالحقأأأأة
 أأأو مبأأأأني يف  وم أأأ. واملوجأأأه دليهأأأ. الطلأأأأبأفعأأأ.ل وقعأأأت قبأأأأ  مغأأأ.مرة الشأأأخص الدولأأأأة بسأأأبب 

 تست ر دىل ال أهن. م .      احل .ينة اافع.ل املرتكبة بعد مغ.مرة الشخص، تش   ال ،15 ةالفقر 
__________ 

 و29، الفقرة 18اتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة اةرمية املثظ ة عل الوطثية، امل.مة انظر أينض.   (676 

  13، الفقأأرة 7اتف.قيأأة اامأأم املتحأأدة ملك.فحأأة االجتأأ.ر غأأ  املشأأروع يف املخأأدرات واملأأؤثرات العقليأأة، املأأ.مة انظأأر أينضأأ.   (677 
واتف.قيأأأة اامأأأم املتحأأأدة ملك.فحأأأة اةرميأأأة املثظ أأأة عأأأل   3 ، الفقأأأرة12واالتف.قيأأأة الدوليأأأة لق أأأع متوينأأأ  اإلر أأأ.ب، املأأأ.مة 

الشأأروح علأأ  اتف.قيأأة اامأأم املتحأأدة ملك.فحأأة االجتأأ.ر الشأأروح، انظأأر  و ولالطأأالع علأأ 19، الفقأأرة 18الوطثيأأة، املأأ.مة 
 و43-7، الفقرة 178و177 ت.نالصفح ،غ  املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقلية

اامأأم ومع. أأدة   20، الفقأأرة 18اتف.قيأأة اامأأم املتحأأدة ملك.فحأأة اةرميأأة املثظ أأة عأأل الوطثيأأة، املأأ.مة انظأأر أينضأأ.   (678 
 و9لث وذجية لتب.مل املس.عدة يف املس.ئ  اةث.ئية، امل.مة ااملتحدة 
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مأ  اتف.قيأة  46 ةمأ  املأ.م 27 ةلشأه.مةو وتسأتثد  أ   الفقأرة دىل الفقأر اإلمالء سهن.ينة بعأد  م. ال
 و(679 2003 لع.  اامم املتحدة ملك.فحة الفس.م

التأأأأداول بواسأأأأطة مأأأأ  مشأأأأروع املرفأأأأق شأأأأه.مة الشأأأأهوم مأأأأ  خأأأأالل  16 ةوتتثأأأأ.ول الفقأأأأر  (21 
 حأني أن الشأه.مة الأيت ينأدىل ويف والتكلفأة تأ مام شأيوع.  ، و ي تكثولوجي. فع.لة م  حيث الفيدينو
مستصأأأوس  م أأأول  أو كثأأأ.  ة" ينكأأأ  مل الفيأأأدينو ليسأأأت دل اميأأأة، دذامأأأ  خأأأالل التأأأداول بواسأأأطة هبأأأ. 

املوجأه ، جيأوو للدولأة "ةالشخص املعر شخصي.  يف اإلقليم اخل.ضع للوالينة القضأ.ئية للدولأة الط.لبأ
 حيأدث ل  و بيد أن   التداول سلفيدينوراء جلسة االست .ع سأن تس ح  ج دليه. الطلب عثد .

دىل قأوانني  يأ  ، و و بثأد حي"كث.  ومتسق.  مع املب.مئ ااس.سية للق.نون الوطرة"عثدم. ينكون  دال
مأأأ   18 ةمأأأ  مأأأ  الأأأدول الط.لبأأأة والأأأدول املوجأأأه دليهأأأ. الطلأأأبو وتسأأأتثد  أأأ   الفقأأأرة دىل الفقأأأر 

تثفيأ  ح.لأة وينشأ  تقرينأر  و(680 2003 لع.  املتحدة ملك.فحة الفس.م م  اتف.قية اامم 64 ةامل.م
دىل أن استخدا    ا  2017 ع.  الص.مر يف 2003 لع.  اتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة الفس.م

 احلكم واسع االنتش.ر:
وسأأأيلة ن مسأأأ.ع الشأأأهوم واخلأأألاء عأأأ  طرينأأأق التأأأداول سلفيأأأدينو أب يُنسأأألَّم ع ومأأأ.   

لتغلأأأأأب علأأأأأ  ول ،يف سأأأأأي.ال املسأأأأأ.عدة الق.نونيأأأأأة املتب.ملأأأأأة.ل  الوقأأأأأت واملأأأأأ وفمفيأأأأأدة لتأأأأأ
 مثأه ملةلت س ااعثدم. ينكون الشخص ال ي تُ  م ال   و احل.ل  م .  الصعوست الع لية،

والتأأداول و يف ذلأأكغأأ  راغأأب  أو ،ااملأأةتقأأدمي السأأفر دىل بلأأد أجثأأا لعلأأ  غأأ  قأأ.مر 
 و(681 بواسطة الفيدينو جتي   القوانني احمللية يف أغلب الدول ااطرا  ووو

 نق  شخص حمتج  يف الدولة املوجه دليه. الطلب لإلمالء بشه.مته  
مأ  مشأروع املرفأق احل.لأة الأيت تلأت س فيهأ. مولأة ط.لبأة  19 دىل 17  تتث.ول الفقرات مأ (22 

 الدولة املوجه دليه. الطلبويف  ينقضي حك .   أو تج حمشخص دليه. ثق  أن ينُ 
 املوجأأه دليهأأ. الطلأأبيف الدولأأة شأخص حمتجأأ  مأأ  مشأأروع املرفأأق نقأأ   17 ةالفقأأر يأ  وجت (23 

موافقأأأأأة و  "ةحأأأأأرة ومسأأأأأتث   وافقأأأأأة ذلأأأأأك الشأأأأأخص موافقأأأأأةم"تأأأأأوفرت دىل الدولأأأأأة الط.لبأأأأأة حي  أأأأأ. 
علأأ  الثقأأ و وينثبغأأي أن ينفهأأم  أأ ا  املوجأأه دليهأأ. الطلأأبالط.لبأأة و  تنيلأأدولل "ةلسأألط.ت املختصأأا"

 الأأ ين  ينقضأأون عقوبأأة، أو عأأ.وى جث.ئيأأةعلأأ  خلفيأأة منأأه ينشأأ   ااشأأخ.ص احملتجأأ ين  أباحلكأأم 
يف دطأأأ.ر نظأأأ.  ة علأأأ  مثأأأ.طق معيثأأأ تأأأثقلهم رو صأأأقامل أو الأأأ ين  ينأأأؤمون خدمأأأة جمت عيأأأة دل اميأأأة، أو

و وعلأ  الأرغم مأ  أن الشأه.مة قأد تكأون السأبب الرئيسأي لع ليأ.ت الثقأ   أ  ، لإلفراج املشروط
__________ 

اتف.قيأأة اامأأم   و 27، الفقأأرة 18اتف.قيأأة اامأأم املتحأأدة ملك.فحأأة اةرميأأة املثظ أأة عأأل الوطثيأأة، املأأ.مة انظأأر أينضأأ.   (679 
اامأأأم ومع. أأأدة   18، الفقأأأرة 7املتحأأدة ملك.فحأأأة االجتأأأ.ر غأأأ  املشأأأروع يف املخأأأدرات واملأأأؤثرات العقليأأأة، املأأأ.مة 

االتف.قيأأأة ااوروبيأأأة لتبأأأ.مل املسأأأ.عدة يف   و 15الث وذجيأأأة لتبأأأ.مل املسأأأ.عدة يف املسأأأ.ئ  اةث.ئيأأأة، املأأأ.مة املتحأأأدة 
الشأأروح علأأ  اتف.قيأأة اامأأم املتحأأدة ملك.فحأأة االجتأأ.ر غأأ  املشأأروع يف املخأأدرات   و12، املأأ.مة املسأأ.ئ  اةث.ئيأأة
 و55-7فقرة ، ال182، الصفحة واملؤثرات العقلية

ملحواأأأ.ت   و18، الفقأأأرة 18اتف.قيأأأة اامأأأم املتحأأأدة ملك.فحأأأة اةرميأأأة املثظ أأأة عأأأل الوطثيأأأة، املأأأ.مة انظأأأر أينضأأأ.   (680 
( لع ليأأة التفأأ.وض حأأول اتف.قيأأة اامأأم املتحأأدة ملك.فحأأة اةرميأأة "ااع أأ.ل التحضأأ ينة"تفسأأ ينة للواثئأأق الرمسيأأة  

 لتثفيأأأ  التشأأأرينعي الأأأدلي   و41(، الفقأأأرة A/55/383/Add.1  لحقأأأة هبأأأ.املثظ أأأة عأأأل الوطثيأأأة واللوتومأأأوالت امل
 و629، الفقرة 174، الصفحة الفس.م ملك.فحة املتحدة اامم اتف.قية

 و236، الصفحة تثفي  اتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة الفس.م ح.لة (681 
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مأأ   أأ ا تلأأت س الثقأأ  اي نأأوع مأأ  أنأأواع املسأأ.عدة الأأيت  عأأ.  بشأأك  فأأ ن احلكأأم ينشأأ   أينضأأ.  
و وتسأأأتثد  أأأ   الفقأأأأرة دىل "ةدجأأأراءات قضأأأأ.ئي أو مالحقأأأ.ت أو .تحتقيقأأأأ"الشأأأخص مأأأ  أجأأأ  

 و(682 2003 لع.  م  اتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة الفس.م 64 ةم  امل.م 10 الفقرة
 قيأأدمأ  مشأروع املرفأق التأ ا  الدولأة الط.لبأة  بقأ.ء الشأخص املثقأول  18 ةوتصأ  الفقأر  (24 

 املوجأأه دليهأ. الطلأأبدىل الدولأة شأخص املثقأأول ينتفأأق علأ  غأأ  ذلأك، ودعأأ.مة ال مل مأ. االحتجأ.و،
الدولأأأة املوجأأأه دليهأأأ. الطلأأأب الشأأأروع يف دجأأأراءات تسأأأليم ينلأأأ   مون أن مأأأ  ال الثقأأأ ، التفأأأ. وفقأأأ.  

الوقأأت الأأ ي حتسأأ.ب س املوجأأه دليهأأ. الطلأأبالتأأ ا  الدولأأة  و وتتثأأ.ول  أأ   الفقأأرة أينضأأ.  املطلأأوبني
و وتستثد     الفقأرة م  العقوبة املفروضة عليه لدى الدولة الط.لبةر   االحتج.و  املثقول ينقضيه

 و(683 2003 لع.  م  اتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة الفس.م 64 ةم  امل.م 11 ةدىل الفقر 
، 15 الأوارم يف الفقأرة "ض .ن عأد  التعأر ض" مقتض م  مشروع املرفق  19 ةالفقر وتشبه  (25 

أي تقييأأأد  أو العقوبأأة أو االحتجأأأ.و وأ املق.ضأأ.ةالأأ ي ينأأثص علأأأ  أن الشأأخص املثقأأول حم أأأي مأأ  
بسأأبب أفعأأ.ل سأأ.بقة ملغ.مرتأأه ، هأأ.الشأأخص فيوجأأوم  خأأر للحرينأأة مأأ  ج.نأأب الدولأأة الط.لبأأة أثثأأ.ء 

قيأأ.  املوافقأأة علأأ   املوجأأه دليهأأ. الطلأأبللدولأأة يأأ  جت 19 ةو غأأ  أن الفقأأر الدولأأة املوجأأه دليهأأ. الطلأأب
، 18 ةسلفقأأر  علأأ  ذلأك، جيأأب أن ينقأأرأ  أأ ا احلكأأم مقأأرتان   و وعأأالوة  جأأراءاتالدولأة الط.لبأأة هبأأ   اإل

ينتفأأق علأأ  خأأال  ذلأأك،  مل مأأ. ر أأ  االحتجأأ.و،شأأخص املثقأأول لط.لبأأة  بقأأ.ء املا الدولأأة تلأأ   الأأيت
و وتسأأأأتثد  أأأأ   الفقأأأأرة دىل املوجأأأأه دليهأأأأ. الطلأأأأبحك أأأأه يف الدولأأأأة  أو احتجأأأأ.و قأأأأرار دىل  اسأأأأتث.ما  
 و(684 2003 لع.  ة اامم املتحدة ملك.فحة الفس.مم  اتف.قي 64 ةم  امل.م 21 ةالفقر 

 التك.لي   
 ينلأأأي: مأأأ. ذامأأأرة في أأأ. ذمأأأرتمأأأ  مشأأأروع املرفأأأق مسأأأفلة التكأأأ.لي   20 ةتتثأأأ.ول الفقأأأر  (26 
 تأ.ناملعثي ت.نتتفق الدول مل م. ،التك.لي  الع.مينة لتثفي  الطلب املوجه دليه. الطلبتح   الدولة ت"

تكأأأون  اة لأأأة ال .نيأأأة مأأأ  احلكأأأم للأأأدول أن تتشأأأ.ور في أأأ. بيثهأأأ. حأأأنييأأأ  و وجت"كذلأأأ غأأأ علأأأ  
مأأ   28 ةو وتسأأتثد  أأ   الفقأأرة دىل الفقأأر "ةغأأ  ع.مينأأ أو خ ةضأأ"الطلأأب لتلبيأأة الثفقأأ.ت الالومأأة 

 و(685 2003 لع.  م  اتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة الفس.م 64 ةامل.م
أبحك.  ة.ثلأة يف مع. أدات أخأرى  ينتعلق في .خمتلفة شروح  أو تقد  م مرات تفس ينةو  (27 

ثص الشأروح علأ  اتف.قيأة اامأم املتحأدة تأدرش.مات بشأفن معأ   أ ا احلكأمو فعلأ  سأبي  امل أ.ل، 
 ينلي: م. عل  1988 لع.  املخدرات واملؤثرات العقليةيف ملك.فحة االجت.ر غ  املشروع 

__________ 

  واتف.قيأة اامأم املتحأدة ملك.فحأة اةرميأة 1، الفقأرة 16االتف.قية الدوليأة لق أع متوينأ  اإلر أ.ب، املأ.مة انظر أينض.   (682 
( "ااع أأأ.ل التحضأأأ ينة"ملحواأأأ.ت تفسأأأ ينة للواثئأأأق الرمسيأأأة    و10، الفقأأأرة 18املثظ أأأة عأأأل الوطثيأأأة، املأأأ.مة 

 اةرميأأأة املثظ أأأة عأأأل الوطثيأأأة واللوتومأأأوالت امللحقأأأة هبأأأ.لع ليأأأة التفأأأ.وض حأأأول اتف.قيأأأة اامأأأم املتحأأأدة ملك.فحأأأة 
 A/55/383/Add.1 و39(، الفقرة 

  واتف.قيأة اامأم املتحأدة ملك.فحأة اةرميأة 2 ، الفقأرة16االتف.قية الدوليأة لق أع متوينأ  اإلر أ.ب، املأ.مة انظر أينض.   (683 
 و11، الفقرة 18عل الوطثية، امل.مة املثظ ة 

  واتف.قيأة اامأم املتحأدة ملك.فحأة اةرميأة 3 ، الفقأرة16االتف.قية الدوليأة لق أع متوينأ  اإلر أ.ب، املأ.مة انظر أينض.   (684 
 و12، الفقرة 18املثظ ة عل الوطثية، امل.مة 

، 7املشأأأأروع يف املخأأأأدرات واملأأأأؤثرات العقليأأأأة، املأأأأ.مة اتف.قيأأأأة اامأأأأم املتحأأأأدة ملك.فحأأأأة االجتأأأأ.ر غأأأأ  أينضأأأأ.  انظأأأأر  (685 
اامأم   ومع. أدة 28، الفقأرة 18  واتف.قية اامم املتحدة ملك.فحة اةرميأة املثظ أة عأل الوطثيأة، املأ.مة 19 الفقرة

 و20الث وذجية لتب.مل املس.عدة يف املس.ئ  اةث.ئية، امل.مة املتحدة 
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علأأأ   ثه وتأأ حسأأ.ست معقأأدةمسأأك البسأأ.طة وتتجثأأب  تأأوخ و أأ   الق.عأأدة ت 
تأأواون تقأأرينا بأأني الأأدول الأأيت تحقق فأأرتة مأأ  الأأ م  سأأيامتأأدام أنأأه علأأ  أسأأ.س مفهأأو  مأأؤما  

لأيس حمفواأ.   التأواونغأ  أن و  أخأرىأحيأ.ان  وأطراف.  متلقية لطلب.ت  أحي.ان  أطراف.  ط.لبة تكون 
يف  معظ أه كأون يفقأد ينطأرفني معيثأني ان تأدفق الطلبأ.ت بأني مائ .  يف واقأع امل .رسأة نظأرا  

  ااطأرا  مأ  متّكأ اة لأة ااوىل تم هبأ.تيت نن العب.رة ال أالسبب يفذلك  و اجت.  واحدو و 
 و(686 الع.مينةثفق.ت سل ينتعلق في . اخلروج ع  الق.عدة الع.مة حىتم  املوافقة 

الث وذجيأأأأة لتبأأأأ.مل املسأأأأ.عدة يف اامأأأأم املتحأأأأدة مع. أأأأدة  مأأأأ  حواشأأأأي تشأأأأ  ح.شأأأأيةو  (28 
 ينلي: م. املس.ئ  اةث.ئية دىل

التكأأأأ.لي  ميكأأأأ  دمراج أحكأأأأ.  أم أأأأر تفصأأأأيال ، مأأأأفن تتح أأأأ  الدولأأأأة املط.لظبأأأأة  
غأ   أو :  أ( الثفق.ت االسأت ث.ئيةةلب.الطبشرط أن تتح   طلب املس.عدة تلبية الع.مينة ل
ت مبشأأأ.ورا ور ثأأأ.   ة ذلأأأكلبأأأ.طظ املالدولأأأة حي  أأأ. تشأأأرتط  الطلأأأب، تلبيأأأةل الومأأأةال الع.مينأأأة
، .مثهأأ أو ةلبأأ.طظ املالدولأأة أراضأأي املرتبطأأة بثقأأ  أي شأأخص دىل ثفقأأ.ت  ب( الوسأأ.بقة  

 ا  وجومما  م م. الشخص نفق.ت ينتعني مفعه. دىل ذلك أو بدالت أو ة أتع.بأينم لك و 
  ني الأأأأأرمسينياملأأأأأرافق أو اخلفأأأأأراءاملرتبطأأأأأة بثقأأأأأ   ثفقأأأأأ.ت ج( الو  ووو يف الدولأأأأأة الط.لبأأأأأة

 و(687 احلصول عل  تق.رينر اخللاءيت ينتطلبه. الثفق.ت ال و م(
 تأأأثص مأأأأ مرة تفسأأأ ينة التف.قيأأأأة اامأأأم املتحأأأأدة ملك.فحأأأة اةرميأأأأة املثظ أأأة عأأأأل الوطثيأأأأةو  (29 

 ينلي: م. عل  2000 لع. 
مأأأأأأأ  التكأأأأأأأ.لي  الث.شأأأأأأأئة  أن م أأأأأأأ ا   "ةاع أأأأأأأ.ل التحضأأأأأأأ ينا"ينثبغأأأأأأأي أن ينأأأأأأأ مر يف  

ينعتأل  التأداول عأ  بعأد بواسأطة الفيأدينو  أو  املتعلقة بثقأ  ااشأخ.صاالمت .ل للطلب.ت  ع 
أن مأأ   "ةاع أأ.ل التحضأأ ينا"علأأ  ذلأأك، ينثبغأأي أن تبأأني  عأأ.مة ذا طأأ.بع اسأأت ث.ئيو وعأأالوة  

املفهأأو  أن البلأأدان الث.ميأأة قأأد تواجأأه صأأعوست يف حتّ أأ  حأأىت بعأأ  التكأأ.لي  االعتي.مينأأة، 
 و(688 وأنه ينثبغي ت ويند . سملس.عدة املث.سبة لت كيثه. م  الوف.ء مبقتضي.ت     امل.مة

 :2003 لع.  لرع .ل التحض ينة التف.قية اامم املتحدة ملك.فحة الفس.م ، وفق.  وأخ ا   (30 
أينضأ.  أن البلأدان الث.ميأة  "ةالتحضأ ين اع أ.لا"وفضأال  عأ  ذلأك، سأو  تبأني  

قأد تواجأأه صأأعوست يف تغطيأأة حأأىت بعأ  التكأأ.لي  الع.مينأأة وينثبغأأي ت وينأأد . سملسأأ.عدة 
 و(689 .مةاملث.سبة لت كيثه. م  الوف.ء مبتطلب.ت     امل

__________ 

، 183 صأأفحة، الدة ملك.فحأأة االجتأ.ر غأأ  املشأأروع يف املخأأدرات واملأأؤثرات العقليأأةالشأروح علأأ  اتف.قيأأة اامأأم املتحأأ (686 
 و57-7الفقرة 

 و27، احل.شية 20.مة الث وذجية لتب.مل املس.عدة يف املس.ئ  اةث.ئية، املاامم املتحدة مع. دة  (687 

( لع لية التف.وض حول اتف.قية اامم املتحدة ملك.فحأة "ااع .ل التحض ينة"ملحوا.ت تفس ينة للواثئق الرمسية   (688 
 و43(، الفقرة A/55/383/Add.1  اةرمية املثظ ة عل الوطثية واللوتوموالت امللحقة هب.

 املتحأأأأدة اامأأأأم اتف.قيأأأأة بشأأأأفن التفأأأأ.وض لع ليأأأأة"( التحضأأأأ ينة "ااع أأأأ.ل  الرمسيأأأأة للواثئأأأأقملحواأأأأ.ت تفسأأأأ ينة  (689 
 و44(، الفقرة A/58/422/Add.1  الفس.م ملك.فحة
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