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اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم
املرتكبة ضد اإلنسانية
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرارالجمعية
العامة لألمم املتحدة ( 2391د )23-املؤرخ في  26تشرين الثاني/نوفمبر 1968
تاريخ بدء النفاذ 11 :تشرين الثاني/نوفمبر  ،1970وفقا ألحكام املادة 8
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الديباجة
إن الدول األطراف في هذه االتفاقية،
إذ تشــير إلــى ق ـراري الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ( 3د )1-املتخــذ فــي
 13شــباط/فبراير  1946و( 170د )2-املتخــذ فــي  31تشــرين األول/أكتوبــر
 1947بشأن تسليم ومعاقبة مجرمي الحرب ،وإلى القرار ( 95د )1-املتخذ في
 11كانــون األول/ديســمبر  1946والــذي يؤكــد مبــادئ القانــون الدولــي املعتــرف
بهــا فــي النظــام األسا�ســي ملحكمــة نورمبــرغ العســكرية الدوليــة ،وفــي حكــم
املحكمــة ،وإلــى القراريــن ( 2184د )21-املتخــذ فــي  12كانــون األول/ديســمبر
 1966و( 2202د )21-املتخــذ فــي  16كانــون األول/ديســمبر  ،1966اللذيــن
نصــا صراحــة علــى إدانــة انتهــاك حقــوق ســكان البــاد األصلييــن االقتصاديــة
والسياســية مــن ناحيــة ،وإدانــة سياســة الفصــل العنصــري مــن ناحيــة أخــرى،
باعتبارهمــا جريمتيــن ضــد اإلنســانية،
وإذ تشيرإلى قراري املجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم املتحدة
 1074دال (د )39-املتخذ في  28تموز/يوليه  1965و( 1158د )41-املتخذ في 5
آب/أغسطس  1966بشأن معاقبة مجرمي الحرب واألشخاص الذين ارتكبوا
جرائم ضد اإلنسانية،
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وإذ تلحــظ خلــو جميــع اإلعالنــات الرســمية والوثائــق واالتفاقيــات،
املتصلــة بمالحقــة ومعاقبــة جرائــم الحــرب والجرائــم املرتكبــة ضــد اإلنســانية،
مــن أي نــص علــى مــدة للتقــادم،
وإذ تــرى أن جرائــم الحــرب والجرائــم املرتكبــة ضــد اإلنســانية هــي مــن
أخطــر الجرائــم فــي القانــون الدولــي،
واقتناعا منها بأن املعاقبة الفعالة لجرائم الحرب والجرائم املرتكبة ضد
اإلنســانية عنصــرهــام فــي تفــادي وقــوع تلــك الجرائــم وحمايــة حقــوق اإلنســان
والحريــات األساســية وتشــجع الثقــة وتوطيــد التعــاون بيــن الشــعوب وتعزيــز
الســلم واألمــن الدولييــن،
وإذ تالحــظ أن إخضــاع جرائــم الحــرب والجرائــم املرتكبــة ضــد اإلنســانية
لقواعد القانون الداخلي املتصلة بتقادم الجرائم العادية ،يثيرقلقا شديدا لدي
الرأي العام العالمي لحيلولته دون مالحقة ومعاقبة املسؤولين عن تلك الجرائم،
وإذ تــدرك ضــرورة ومناســبة القيــام ،فــي نطــاق القانــون الدولــي وبواســطة
هــذه االتفاقيــة ،بتأكيــد مبــدأ عــدم تقــادم جرائــم الحــرب والجرائم املرتكبة ضد
اإلنســانية ،وبتأميــن تطبيقــه تطبيقــا عامليــا شــامال.
قد اتفقت على ما يلي:
املادة 1
ال يسري أي تقادم على الجرائم التالية بصرف عن وقت ارتكابها:
(أ) جرائــم الحــرب الــوارد تعريفهــا فــي النظــام األسا�ســي ملحكمــة نورمبــرغ
العســكرية الدوليــة الصــادرفــي  8آب/أغســطس  ،1945والــوارد تأكيدهــا
فــي قـراري الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ( 3د )1-املــؤرخ فــي  13شــباط/
فبرايــر  1946و( 95د )1-املــؤرخ فــي  11كانــون األول/ديســمبر  ،1946وال
ســيما «الجرائــم الخطيــرة» املعــددة فــي اتفاقيــة جنيــف املعقــودة فــي 12
آب/أغســطس  1949لحمايــة ضحايــا الحــرب،
(ب) الجرائــم املرتكبــة ضــد اإلنســانية ،ســواء فــي زمــن الحــرب أو فــي زمــن
السلم ،والوارد تعريفها في النظام األسا�سي ملحكمة نورمبرغ العسكرية
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الدوليــة الصــادر فــي  8آب/أغســطس  ،1945والــوارد تأكيدهــا فــي قـراري
الجمعية العامة ( 3د )1-املؤرخ في  13شباط/فبراير  1946و( 95د)1-
املؤرخ في  11كانون األول/ديسمبر  ،1946والطرد باالعتداء املسلح أو
االحتــال ،واألفعــال املنافيــة لإلنســانية والناجمــة عــن سياســة الفصــل
العنصــري ،وجريمــة اإلبــادة الجماعيــة الــوارد تعريفهــا فــي اتفاقيــة عــام
 1948بشــأن منــع جريمــة اإلبــادة الجماعيــة واملعاقبــة عليهــا ،حتــى لــو
كانــت األفعــال املذكــورة ال تشــكل إخــاال بالقانــون الداخلــي للبلــد الــذي
ارتكبــت فيــه.
املادة 2
إذا ارتكبــت أيــة جريمــة مــن الجرائــم املذكــورة فــي املــادة األولــي ،تنطبــق
أحــكام هــذه االتفاقيــة علــى ممثلــي ســلطة الدولــة وعلــى األفـراد الذيــن يقومــون،
بوصفهــم فاعليــن أصلييــن أو شــركاء ،باملســاهمة فــي ارتــكاب أيــة جريمــة مــن تلــك
الجرائــم أو بتحريــض الغيــر تحريضــا مباش ـرا علــى ارتكابهــا ،أو الذيــن يتآمــرون
الرتكابهــا ،بصــرف النظــرعــن درجــة التنفيــذ ،وعلــى ممثلــي ســلطة الدولــة الذيــن
يتســامحون فــي ارتكابهــا.
املادة 3
تتعهــد الــدول األط ـراف فــي هــذه االتفاقيــة باتخــاذ جميــع التدابيــر
الداخلية ،التشريعية أو غيرالتشريعية ،الالزمة لكي يصبح في اإلمكان القيام،
وفقا للقانون الدولي ،بتسليم األشخاص املشارإليهم في املادة الثانية من هذه
االتفاقيــة.
املادة 4
تتعهــد الــدول األط ـراف فــي هــذه االتفاقيــة بالقيــام ،وفقــا لإلج ـراءات
الدستورية لكل منها ،باتخاذ أية تدابيرتشريعية أوغيرتشريعية تكون ضرورية
لكفالة عدم ســريان التقادم أو أي حد آخرعلى الجرائم املشــارإليها في املادتين
األولــي والثانيــة مــن هــذه االتفاقيــة ،ســواء مــن حيــث املالحقــة أو مــن حيــث
املعاقبــة ،ولكفالــة إلغائــه إن وجــد.
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املادة 5
تكــون هــذه االتفاقيــة ،حتــى  31كانــون األول/ديســمبر  ،1969متاحــة
لتوقيــع أيــة دولــة مــن الــدول األعضــاء فــي األمــم املتحــدة أو األعضــاء فــي أيــة وكالــة
مــن وكاالتهــا املتخصصــة أو فــي الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ،وأيــة دولــة مــن
الــدول األعضــاء فــي النظــام األسا�ســي ملحكمــة العــدل الدوليــة ،وأيــة دولــة أخــري
دعتهــا الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة إلــى أن تصبــح طرفــا فــي هــذه االتفاقيــة.
املادة 6
تخضــع هــذه االتفاقيــة للتصديــق ،وتــودع صكــوك التصديــق لــدي األمين
العــام لألمم املتحدة.
املادة 7
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تكــون هــذه االتفاقيــة متاحــة النضمــام أيــة دولــة مــن الــدول املشــارإليهــا
فــي املــادة الخامســة .وتــودع صكــوك االنضمــام لــدي األميــن العــام لألمــم املتحــدة.
املادة 8
 -1يبدأ نفاذ هذه االتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع الصك
العاشرمن صكوك التصديق أواالنضمام لدي األمين العام لألمم املتحدة.
 -2يبــدأ نفــاذ هــذه االتفاقيــة ،بالنســبة لــكل مــن الــدول التــي تصــدق عليهــا
أوتنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أواالنضمام العاشرفي اليوم التسعين
الذي يلي تاريخ قيامها بإيداع صك تصديقها أو انضمامها.
املادة 9
 -1ألي طــرف متعاقــد أن يتقــدم فــي أي وقــت ،بعــد انقضــاء عشــرســنوات
علــى بــدء نفــاذ هــذه االتفاقيــة ،بطلــب تنقيحهــا .ويكــون الطلــب بإعــان كتابــي
يوجــه إلــى األميــن العــام لألمــم املتحــدة.
 -2تتولــى الجمعيــة العامــة البــت فــي الخطــوات التــي قــد يلــزم اتخاذهــا
بصــدد مثــل ذلــك الطلــب.
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 -1تودع هذه االتفاقية لدي األمين العام لألمم املتحدة.
 -2يقــوم األميــن العــام لألمــم املتحــدة بإرســال صــورة مصدقــة مــن هــذه
االتفاقيــة إلــى جميــع الــدول املشــارإليهــا فــي املــادة الخامســة.
 -3يقــوم األميــن العــام لألمــم املتحــدة بإبــاغ جميــع الــدول املشــارإليهــا فــي
املــادة الخامســة بمــا يلــي:
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املادة 10

(أ) التوقيعــات علــى هــذه االتفاقيــة وصكــوك التصديــق واالنضمــام املودعــة
بموجــب املــواد الخامســة والسادســة والســابعة،
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية وفقا للمادة الثامنة،
(ج) الرسائل الواردة بموجب املادة التاسعة.
املادة 11
تحمــل هــذه االتفاقيــة ،التــي تتســاوى فــي الحجيــة نصوصهــا باألســبانية
واإلنكليزيــة والروســية والصينيــة والفرنســية تاريــخ  26تشــرين الثاني/نوفمبــر
،1968
وإثباتــا ملــا تقــدم ،قــام املمثلــون الــواردة أســماؤهم أدنــاه ،واملفوضــون
بذلــك وفقــا لألصــول ،بتوقيــع هــذه االتفاقيــة.
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