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اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية
واملعاقبة عليها
اعتمــدت وعرضــت للتوقيــع والتصديــق أو لالنضمــام بق ـرار الجمعيــة
العامة لألمم املتحدة  260ألف (د )3-املؤرخ في  9كانون األول/ديسمبر 1948
تاريخ بدء النفاذ 12 :كانون األول/يناير  ،1951وفقا ألحكام املادة 13
إن األطراف املتعاقدة،
إذ تــري أن الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ،بقرارهــا ( 96د )1-املــؤرخ
فــي  11كانــون األول/ديســمبر  ،1946قــد أعلنــت أن اإلبــادة الجماعيــة جريمــة
بمقت�ضــى القانــون الدولــي ،تتعــارض مــع روح األمــم املتحــدة وأهدافهــا ويدينهــا
العالــم املتمــدن،
وإذ تعتــرف بــأن اإلبــادة الجماعيــة قــد ألحقــت ،فــي جميــع عصــور التاريــخ،
خســائرجســيمة باإلنســانية،
وإيمانــا منهــا بــأن تحريــر البشــرية مــن مثــل هــذه اآلفــة البغيضــة يتطلــب
التعــاون الدولــي،
تتفق على ما يلي:
املادة 1
تصــادق األط ـراف املتعاقــدة علــى أن اإلبــادة الجماعيــة ،ســواء ارتكبــت
فــي أيــام الســلم أو أثنــاء الحــرب ،هــي جريمــة بمقت�ضــى القانــون الدولــي ،وتتعهــد
بمنعهــا واملعاقبــة عليهــا.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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املادة 2
في هذه االتفاقية ،تعني اإلبادة الجماعية أيا من األفعال التالية ،املرتكبة
علــى قصــد التدميــرالكلــي أوالجزئــي لجماعــة قوميــة أواثنيــة أوعنصريــة أودينيــة،
بصفتها هذه:
(أ) قتل أعضاء من الجماعة،
(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطيربأعضاء من الجماعة،
(ج) إخضــاع الجماعــة ،عمــدا ،لظــروف معيشــية ي ـراد بهــا تدميرهــا املــادي
كليــا أو جزئيــا،
(د) فرض تدابيرتستهدف الحؤول دون إنجاب األطفال داخل الجماعة،
(هـ) نقل أطفال من الجماعة ،عنوة ،إلى جماعة أخرى.
املادة 3
يعاقب على األفعال التالية:
(أ) اإلبادة الجماعية،
(ب) التآمرعلى ارتكاب اإلبادة الجماعية،
(ج) التحريض املباشروالعلني على ارتكاب اإلبادة الجماعية،
(د) محاولة ارتكاب اإلبادة الجماعية،
(هـ) االشتراك في اإلبادة الجماعية.
املادة 4
يعاقب مرتكبواإلبادة الجماعية أوأي فعل من األفعال األخرى املذكورة
في املادة الثالثة ،سواء كانوا حكاما دستوريين أوموظفين عامين أوأفرادا.
املادة 5
يتعهــد األطـراف املتعاقــدون بــأن يتخــذوا ،كل طبقــا لدســتوره ،التدابيــر
التشريعية الالزمة لضمان إنفاذ أحكام هذه االتفاقية ،وعلى وجه الخصوص
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

املادة 6
يحاكم األشخاص املتهمون بارتكاب اإلبادة الجماعية أو أي من األفعال
األخرى املذكورة في املادة الثالثة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي
ارتكب الفعل على أرضها ،أو أمام محكمة جزائية دولية تكون ذات اختصاص
إزاء من يكون من األطراف املتعاقدة قد اعترف بواليتها.
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النــص علــى عقوبــات جنائيــة ناجعــة تنــزل بمرتكبــي اإلبــادة الجماعيــة أو أي مــن
األفعــال األخــرى املذكــورة فــي املــادة الثالثــة.

املادة 7
ال تعتبــر اإلبــادة الجماعيــة واألفعــال األخــرى املذكــورة فــي املــادة الثالثــة
جرائــم سياســية علــى صعيــد تســليم املجرميــن.
وتتعهــد األطـراف املتعاقــدة فــي مثــل هــذه الحــاالت بتلبيــة طلــب التســليم
وفقــا لقوانينهــا ومعاهداتهــا النافــذة املفعــول.
املادة 8
ألي مــن األطـراف املتعاقــدة أن يطلــب إلــى أجهــزة األمــم املتحــدة املختصــة
أن تتخــذ ،طبقــا مليثــاق األمــم املتحــدة ،مــا ت ـراه مناســبا مــن التدابيــرملنــع وقمــع
أفعــال اإلبــادة الجماعيــة أو أي مــن األفعــال األخــرى املذكــورة فــي املــادة الثالثــة.
املادة 9
تعــرض علــى محكمــة العــدل الدوليــة ،بنــاء علــى طلــب أي مــن األط ـراف
املتنازعــة ،النزاعــات التــي تنشــأ بيــن األطـراف املتعاقــدة بشــأن تفســيرأو تطبيــق
أوتنفيــذ هــذه االتفاقيــة ،بمــا فــي ذلــك النزاعــات املتصلــة بمســؤولية دولــة مــا عــن
إبــادة جماعيــة أو عــن أي مــن األفعــال األخــرى املذكــورة فــي املــادة الثالثــة.
املادة 10
تحمــل هــذه االتفاقيــة ،التــي تتســاوى فــي الحجيــة نصوصهــا باألســبانية
واإلنكليزية والروسية والصينية والفرنسية ،تاريخ  9كانون األول/ديسمبر .1948
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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املادة 11
تكــون هــذه االتفاقيــة ،حتــى  31كانــون األول/ديســمبر  ،1949متاحــة
للتوقيــع باســم أيــة دولــة مــن الــدول األعضــاء فــي األمــم املتحــدة وأيــة دولــة غيــر
عضــوة تكــون الجمعيــة العامــة قــد وجهــت إليهــا دعــوة للتوقيــع.
وهــذه االتفاقيــة واجبــة التصديــق .وتــودع صكــوك التصديــق لــدي األميــن
العــام لألمم املتحدة.
وبعد اليوم األول من شهركانون الثاني/يناير  1950يمكن االنضمام إلى
هذه االتفاقية باسم أية دولة عضو في األمم املتحدة وأية دولة غيرعضو تلقت
الدعوة املشارإليها أعاله.
وتودع صكوك االنضمام لدي األمين العام لألمم املتحدة.
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املادة 12
ألي طرف متعاقد ،في أي حين ،أن يجعل انطباق هذه االتفاقية يشمل
جميع األقاليم التي يكون الطرف املتعاقد املذكور مسؤوال عن تسييرعالقاتها
الخارجيــة ،أو يشــمل أيــا مــن هــذه األقاليــم ،وذلــك بإشــعار يوجهــه إلــى األميــن
العــام لألمــم املتحــدة.
املادة 13
فــي اليــوم الــذي يكــون قــد تــم فيــه إيــداع صكــوك التصديــق أو االنضمــام
العشــرين األولــى ،يحــرر األميــن العــام محضـرا بذلــك ويرســل نســخة منــه إلــى كل
دولــة عضــو فــي األمــم املتحــدة وإلــى كل مــن الــدول غيــر األعضــاء املشــار إليهــا فــي
املــادة .11
ويبــدأ نفــاذ هــذه االتفاقيــة فــي اليــوم التســعين الــذي يلــي تاريــخ إيــداع
الصــك العشــرين مــن صكــوك التصديــق أو االنضمــام.
وأي تصديــق أو انضمــام يقــع بعــد اليــوم املذكــور يصبــح نافــذا فــي اليــوم
التســعين الــذي يلــي تاريــخ ايــداع صــك التصديــق أو االنضمــام.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

تكــون هــذه االتفاقيــة نافــذة املفعــول لفتــرة عشــرســنوات تبــدأ مــن تاريــخ
بــدء نفاذهــا.
وتظــل بعــد ذلــك نافــذة املفعــول لفت ـرات متعاقبــة تمتــد كل منهــا خمــس
سنوات إزاء األطراف املتعاقدين الذين ال يكونوا قد انسحبوا منها قبل انقضاء
الفتــرة بســتة أشــهرعلــى األقــل.
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املادة 14

ويقع االنسحاب بإشعارخطي يوجه إلى األمين العام لألمم املتحدة.
املادة 15
إذا حــدث ،كنتيجــة لالنســحابات ،أن هبــط عــدد األط ـراف فــي هــذه
االتفاقيــة إلــى أقــل مــن ســتة عشــر ،ينق�ضــي نفــاذ مفعــول هــذه االتفاقيــة ابتــداء
مــن تاريــخ بــدء نفــاذ آخــر هــذه االنســحابات.
املادة 16
ألي طــرف متعاقــد أن يتقــدم فــي أي حيــن بطلــب تنقيــح هــذه االتفاقيــة
وذلــك بإشــعارخطــي يوجهــه إلــى األميــن العــام.
وتتولى الجمعية العامة البت في الخطوات التي قد يلزم ،اتخاذها بصدد
مثل هذا الطلب.
املادة 17
يقــوم األميــن العــام لألمــم املتحــدة بإبــاغ جميــع الــدول األعضــاء والــدول
غيــراألعضــاء املشــارإليهــا فــي املــادة الحاديــة عشــرة بمــا يلــي:
(أ) التوقيعــات والتصديقــات واالنضمامــات املتلقــاه طبقــا للمــادة الحاديــة
عشــرة،
(ب) اإلشعارات املتلقاه طبقا للمادة الثانية عشرة،
(ج) تاريخ بدء نفاذ مفعول هذه االتفاقية طبقا للمادة الثالثة عشرة،
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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(د) االنسحابات املتلقاه طبقا للمادة الرابعة عشرة،
(هـ) فسخ االتفاقية طبقا للمادة الخامسة عشرة،
(و) اإلشعارات املتلقاه طبقا للمادة السادسة عشرة.
املادة 18
يودع أصل هذه االتفاقية في محفوظات األمم املتحدة.
وترســل نســخة مصدقــة مــن هــذه االتفاقيــة إلــى كل مــن الــدول األعضــاء
فــي األمــم املتحــدة وإلــى كل مــن الــدول غيــراألعضــاء املشــارإليهــا فــي املــادة الحاديــة
عشــرة.
املادة 19
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يقــوم األميــن العــام لألمــم املتحــدة بتســجيل هــذه االتفاقيــة فــي التاريــخ
الــذي يبــدأ نفاذهــا فيــه.

ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

