اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة
لألمم المتحدة ) ٢٣٩١د (٢٣-المؤرخ في  ٢٦تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٦٨
تاريخ بدء النفاذ ١١ :تشرين الثاني/نوفمبر  ،١٩٧٠وفقا ألحكام المادة ٨

الديباجة
إن الدول األطراف في ھذه االتفاقية،
إذ تشــير إلــى قــراري الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ) ٣د (١-المتخــذ فــي  ١٣شــباط/فبراير
 ١٩٤٦و ) ١٧٠د (٢-المتخذ في  ٣١تشرين األول/أكتوبر  ١٩٤٧بشأن تسليم ومعاقبـة مجرمـي
الحرب ،وإلى القرار ) ٩٥د (١-المتخذ في  ١١كـانون األول/ديسـمبر  ١٩٤٦والـذي يؤكـد مبـادئ
القانون الدولي المعترف بھا في النظام األساسي لمحكمة نورمبرغ العسـكرية الدوليـة ،وفـي
حكـم المحكمــة ،وإلـى القــرارين ) ٢١٨٤د (٢١-المتخـذ فــي  ١٢كـانون األول/ديســمبر  ١٩٦٦و
) ٢٢٠٢د (٢١-المتخــذ فــي  ١٦كــانون األول/ديســمبر  ،١٩٦٦اللــذين نصــا صــراحة علــى إدانــة
انتھاك حقوق سكان البالد األصليين االقتصادية والسياسية من ناحية ،وإدانة سياسـة الفصـل
العنصري من ناحية أخرى ،باعتبارھما جريمتين ضد اإلنسانية،
وإذ تشير إلى قراري المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحـدة  ١٠٧٤دال )د(٣٩-
المتخذ فـي  ٢٨تموز/يوليـه  ١٩٦٥و ) ١١٥٨د (٤١-المتخـذ فـي  ٥آب/أغسـطس  ١٩٦٦بشـأن
معاقبة مجرمي الحرب واألشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد اإلنسانية،
وإذ تالحـظ خلــو جميــع اإلعالنــات الرســمية والوثــائق واالتفاقيــات ،المتصــلة بمالحقــة ومعاقبــة
جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية ،من أي نص على مدة للتقادم،
وإذ ترى أن جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية ھي من أخطر الجرائم فـي القـانون
الدولي،
واقتناعا منھا بأن المعاقبة الفعالة لجرائم الحرب والجرائم المرتكبـة ضـد اإلنسـانية عنصـر ھـام
في تفـادي وقـوع تلـك الجـرائم وحمايـة حقـوق اإلنسـان والحريـات األساسـية وتشـجع الثقـة
وتوطيد التعاون بين الشعوب وتعزيز السلم واألمن الدوليين،
وإذ تالحظ أن إخضاع جرائم الحرب والجرائم المرتكبـة ضـد اإلنسـانية لقواعـد القـانون الـداخلي
المتصلة بتقادم الجـرائم العاديـة ،يثيـر قلقـا شـديدا لـدى الـرأي العـام العـالمي لحيلولتـه دون
مالحقة ومعاقبة المسؤولين عن تلك الجرائم،
وإذ تدرك ضرورة ومناسبة القيام ،في نطاق القـانون الـدولي وبواسـطة ھـذه االتفاقيـة ،بتأكيـد
مبدأ عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية ،وبتأمين تطبيقه تطبيقـا عالميـا
شامال.
قد اتفقت على ما يلي:
المادة ١
ال يسري أي تقادم على الجرائم التالية بصرف عن وقت ارتكابھا :
)أ( جرائم الحرب الـوارد تعريفھـا فـي النظـام األساسـي لمحكمـة نـورمبرغ العسـكرية الدوليـة
الصادر في  ٨آب/أغسطس  ،١٩٤٥والوارد تأكيدھا في قراري الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة
) ٣د (١-المؤرخ في  ١٣شـباط/فبراير  ١٩٤٦و ) ٩٥د (١-المـؤرخ فـي  ١١كـانون األول/ديسـمبر

 ،١٩٤٦وال ســـيما "الجـــرائم الخطيـــرة" المعـــددة فـــي اتفاقيـــة جنيـــف المعقـــودة فـــي ١٢
آب/أغسطس  ١٩٤٩لحماية ضحايا الحرب،
)ب( الجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية ،سواء في زمن الحرب أو في زمن السلم ،والوارد تعريفھـا
في النظام األساسي لمحكمة نورمبرغ العسكرية الدولية الصادر فـي  ٨آب/أغسـطس ،١٩٤٥
والوارد تأكيدھا في قـراري الجمعيـة العامـة ) ٣د (١-المـؤرخ فـي  ١٣شـباط/فبراير  ١٩٤٦و ٩٥
)د (١-المــؤرخ فــي  ١١كــانون األول/ديســمبر  ،١٩٤٦والطــرد باالعتــداء المســلح أو االحــتالل،
واألفعال المنافية لإلنسانية والناجمة عن سياسة الفصل العنصري ،وجريمـة اإلبـادة الجماعيـة
الوارد تعريفھا في اتفاقيـة عـام  ١٩٤٨بشـأن منـع جريمـة اإلبـادة الجماعيـة والمعاقبـة عليھـا،
حتى لو كانت األفعال المذكورة ال تشكل إخالال بالقانون الداخلي للبلد الذي ارتكبت فيه.
المادة ٢
إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المذكورة في المـادة األولـى ،تنطبـق أحكـام ھـذه االتفاقيـة
على ممثلي سلطة الدولة و على األفراد الذين يقومون ،بوصفھم فـاعلين أصـليين أو شـركاء،
بالمساھمة في ارتكاب أية جريمة من تلـك الجـرائم أو بتحـريض الغيـر تحريضـا مباشـرا علـى
ارتكابھا ،أو الذين يتآمرون الرتكابھا ،بصـرف النظـر عـن درجـة التنفيـذ ،و علـى ممثلـي سـلطة
الدولة الذين يتسامحون في ارتكابھا.
المادة ٣
تتعھد الدول األطـراف فـي ھـذه االتفاقيـة باتخـاذ جميـع التـدابير الداخليـة ،التشـريعية أو غيـر
التشريعية ،الالزمة لكي يصبح في اإلمكان القيام ،وفقـا للقـانون الـدولي ،بتسـليم األشـخاص
المشار إليھم في المادة الثانية من ھذه االتفاقية.
المادة ٤
تتعھد الدول األطراف في ھذه االتفاقية بالقيام ،وفقا لإلجـراءات الدسـتورية لكـل منھـا ،باتخـاذ
أية تدابير تشريعية أو غير تشريعية تكون ضرورية لكفالـة عـدم سـريان التقـادم أو أي حـد آخـر
على الجرائم المشار إليھا في المادتين األولى والثانيـة مـن ھـذه االتفاقيـة ،سـواء مـن حيـث
المالحقة أو من حيث المعاقبة ،ولكفالة إلغائه إن وجد.
المادة ٥
تكون ھذه االتفاقية ،حتى  ٣١كانون األول/ديسمبر  ،١٩٦٩متاحة لتوقيـع أيـة دولـة مـن الـدول
األعضاء في األمم المتحدة أو األعضاء في أيـة وكالـة مـن وكاالتھـا المتخصصـة أو فـي الوكالـة
الدولية للطاقة الذرية ،وأية دولـة مـن الـدول األعضـاء فـي النظـام األساسـي لمحكمـة العـدل
الدولية ،وأية دولة أخرى دعتھا الجمعية العامة لألمم المتحـدة إلـى أن تصـبح طرفـا فـي ھـذه
االتفاقية.
المادة ٦
تخضع ھذه االتفاقية للتصديق ،وتودع صكوك التصديق لدى األمين العام لألمم المتحدة.
المادة ٧
تكون ھذه االتفاقية متاحة النضمام أية دولـة مـن الـدول المشـار إليھـا فـي المـادة الخامسـة.
وتودع صكوك االنضمام لدى األمين العام لألمم المتحدة.
المادة ٨
 -١يبدأ نفاذ ھذه االتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع الصك العاشـر مـن صـكوك
التصديق أو االنضمام لدى األمين العام لألمم المتحدة.
 -٢يبدأ نفاذ ھذه االتفاقية ،بالنسبة لكل من الدول التي تصدق عليھا أو تنضم إليھا بعـد إيـداع

صك التصديق أو االنضـمام العاشـر فـي اليـوم التسـعين الـذي يلـي تـاريخ قيامھـا بإيـداع صـك
تصديقھا أو انضمامھا.
المادة ٩
 -١ألي طرف متعاقد أن يتقدم في أي وقـت ،بعـد انقضـاء عشـر سـنوات علـى بـدء نفـاذ ھـذه
االتفاقية ،بطلب تنقيحھا .ويكون الطلب بإعالن كتابي يوجه إلى األمين العام لألمم المتحدة.
 -٢تتولى الجمعية العامة البت في الخطوات التي قد يلزم اتخاذھا بصدد مثل ذلك الطلب.
المادة ١٠
 -١تودع ھذه االتفاقية لدى األمين العام لألمم المتحدة.
 -٢يقوم األمين العام لألمم المتحدة بإرسال صورة مصدقة من ھذه االتفاقية إلى جميـع الـدول
المشار إليھا في المادة الخامسة.
 -٣يقوم األمين العام لألمم المتحدة بإبالغ جميع الدول المشار إليھا في المادة الخامسـة بمـا
يلي :
)أ( التوقيعــات علــى ھــذه االتفاقيــة وصــكوك التصــديق واالنضــمام المودعــة بموجــب المــواد
الخامسة والسادسة والسابعة،
)ب( تاريخ بدء نفاذ ھذه االتفاقية وفقا للمادة الثامنة،
)ج( الرسائل الواردة بموجب المادة التاسعة.
المادة ١١
تحمل ھذه االتفاقية ،التـي تتسـاوى فـي الحجيـة نصوصـھا باألسـبانية واإلنكليزيـة والروسـية
والصينية والفرنسـية تـاريخ  ٢٦تشـرين الثـاني/نوفمبر ،١٩٦٨وإثباتـا لمـا تقـدم ،قـام الممثلـون
الواردة أسماؤھم أدناه ،والمفوضون بذلك وفقا لألصول ،بتوقيع ھذه االتفاقية.

