
مبادئ التعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسميم ومعاقبة األشخاص المذنبين بارتكاب جرائم 
 حرب وجرائم ضد اإلنسانية

 
 اعتمدت ونشرت عمي المأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة

 4:>3كانون األول/ديسمبر  4( المؤرخ في ;8-)د 47:3
 

 إن الجمعية العامة
 8:38، وقرارهما >9>3كانون األول/ديسممبر  38( المتخذ في 83-)د 4;88 إذ تشير إلي قرارها

 ;3( المتخممذ فممي 89-)د 37;8، وقرارهمما 7:>3كممانون األول/ديسمممبر  38( المتخممذ فممي 88-)د
كممممانون األول/ديسمممممبر  ;3( المتخممممذ فممممي :8-)د 4787، وقرارهمممما 3:>3كممممانون األول/ديسمممممبر 

3<:8، 
ذ تأخمذ بعممين ابعتبممار وجممود  ممرو  رة خاصممة بتخماذ إجممرالات عمممي الصممعيد الممدولي ب يممة تممأمين وا 

 مالحقة ومعاقبة األشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم  د اإلنسانية،
وقمممد ن مممرت فمممي مشمممروا مبمممادئ التعممماون المممدولي فمممي تعقمممب واعتقمممال وتسمممميم ومعاقبمممة األشمممخاص 

 المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم  د اإلنسانية،
األمم المتحدة، عمال بالمبادئ والمقاصد المبينة في الميثاق والمتعمقة بتعزيز التعاون بين  تعمن أن

الشعوب وصيانة السممم واألممن المدوليين، تعممن المبمادئ التاليمة لمتعماون المدولي فمي تعقمب واعتقمال 
 وتسميم ومعاقبة األشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم  د اإلنسانية:

 
جرائم الحرب والجرائم  د اإلنسانية، أيا كان المكان الذي ارتكبت فيه، مو ع تحقيمق، . تكون 3

ويكممون األشممخاص الممذين تقمموم دبئممل عمممي أناممم قممد ارتكبمموا الجممرائم المممذكورة محممل تعقممب وتوقيمم  
 ومحاكمة، ويعاقبون إذا وجدوا مذنبين.

 لجرائم المرتكبة  د اإلنسانية.. لكل دولة الحق في محاكمة مواطنياا بسبب جرائم الحرب أو ا8
. تتعممماون المممدول بع ممماا ممممع بعمممئ، عممممي أسممماس ثنمممائي ومتعمممدد األطمممرا ، ب يمممة وقممم  جمممرائم 4

الحرب والجرائم  د اإلنسانية والحيمولة دون وقوعاا، وتتخذ عمي كال الصعيدين الداخمي والدولي 
 التدابير الالزمة لاذا ال رئ.

. تممؤازر الممدول بع مماا بع مما فممي تعقممب واعتقممال ومحاكمممة الممذين يشممتبه بممأنام ارتكبمموا مثممل هممذ  3
 الجرائم، وفي معاقبتام إذا وجدوا مذنبين.



. يقممدم لممحاكمممة األشممخاص الممذين تقمموم  ممدهم دبئممل عمممي أناممم ارتكبمموا جممرائم حممرب أو جممرائم 8
اعممدة عامممة، فممي البمممدان التممي ارتكبمموا فيامما  ممد اإلنسممانية، ويعمماقبون إذا وجممدوا مممذنبين، وذلمم ، كق

 هذ  الجرائم. وفي هذا الصدد، تتعاون الدول في كل ما يتصل بتسميم هؤبل األشخاص.
. تتعاون الدول بع اا مع بعئ في جمع المعمومات والدبئل التي ممن شمأناا أن تسماعد عممي 9

 ، وتتبادل هذ  المعمومات.أعال  إلي المحاكمة 8تقديم األشخاص المشار إليام في الفقرة 
كمممانون األول/ديسممممبر  33ممممن إعمممالن المجمممول اإلقميممممي الصمممادر فمممي  3. عممممال بأحكمممام الممممادة :

، ب يجوز لمدول منح ممجأ ألي شخص توجد دواا جدية لم ن بارتكابه جريممة  مد السممم :9>3
 أو جريمة حرب أو جريمة  د اإلنسانية.

عية أو غيممر تشممريعية، قممد يكممون فيامما مسمماس بممما أخذتممه عمممي . ب تتخممذ الممدول أيممة تممدابير، تشممري;
عاتقامما مممن التزامممات دوليممة فيممما يتعمممق بتعقممب واعتقممال وتسممميم ومعاقبممة األشممخاص المممذنبين فممي 

 جرائم الحرب والجرائم  د اإلنسانية.
. تتصممر  الممدول، حممين تتعمماون ب يممة تعقممب واعتقممال وتسمممم األشممخاص الممذين تقمموم دبئممل عمممي >

ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم  د اإلنسانية، ومعاقبتام إذا وجدوا مذنبين، وفقا ألحكام ميثماق  أنام
عممالن مبممادئ القممانون الممدولي المتعمقممة بالعالقممات الوديممة والتعمماون بممين الممدول وفقمما  األمممم المتحممدة وا 

 لميثاق األمم المتحدة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


