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 )ـي الدولـياد الربملانـة لالحتـرة بعد املائـاجلمعية الثانية عش( لالحتاد الربملاين الدويل ١٣وثيقة رقم 

 ،٥٧/٤٧تعمم يف الدورة الستني للجمعية العامة وفقا لقرارها 
   من القائمة األولية٨٢يف إطار البند 

  
 االحتاد الربملاين الدويل     

   
 معية الثانية عشرة بعد املائة باإلمجاعقرار اختذته اجل  

 )٢٠٠٥أبريل / نيسان٨مانيال، (
 

دور الربملانات يف إنشاء وتسيري آليات حملاكمة مرتكيب جـرائم احلـرب واجلـرائم          
ضد اإلنسانية وجرائم اإلبادة اجلماعيـة واإلرهـاب وإصـدار أحكـام حبقهـم بغيـة          

 تفادي إفالت مرتكبيها من العقاب
 

 ،االحتاد الربملاين الدويل الثانية عشرة بعد املائةإن مجعية  

 إزاء مــا يـصيب منـاطق عديــدة وجمتمعـات بأسـرها يف عاملنــا     إذ يـساورها بـالغ القلـق    
املعاصر مـن تـأثريات وحـشية جـراء اسـتمرار جـرائم احلـرب واجلـرائم ضـد اإلنـسانية وجـرائم                       

 ري قلق اتمع الدويل كله،أو اإلرهاب، ومجيعها جرائم خطرية تث/اإلبادة اجلماعية و

  بأنه ال يوجد سبب يربر ارتكاب تلك اجلرائم البغيضة،واقتناعا منها 

 أنــه جــرى، وفقــا للمبــادئ املكرســة يف ميثــاق األمــم املتحــدة   وإذ تــضع يف اعتبارهــا 
والقانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان والقـانون اإلنـساين الـدويل والقـانون اجلنـائي الـدويل، وضـع                   

الئمــة، وأنــه مــن األمهيــة القــصوى ضــمان تنفيــذ أحكامهــا مبــا يتفــق مــع االلتزامــات صــكوك م
 الدولية اليت تتحملها الدول،

 يف هــذا الــصدد إىل األمهيــة اخلاصــة لــضمان احتــرام احلقــوق واحلريــات        وإذ تــشري 
ة األساسية املكرسة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـ               

ــة، واتفاقيــات      ــة والثقافي والــسياسية، والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعي
 وبروتوكوالــا ١٩٤٩أغــسطس / آب١٢جنيــف املتعلقــة حبمايــة ضــحايا احلــرب املؤرخــة      

ــة عل      ــة واملعاقب ــادة اجلماعي ــة اإلب ــع جرمي ــة من ــدات،   ياإلضــافية، واتفاقي ــصكوك واملعاه ــا، وال ه
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ى الـيت تـضمن احتـرام الكرامـة اإلنـسانية، ومعـايري حقـوق اإلنـسان اخلاصـة                   واالتفاقات األخر 
 .بالقانون الدويل العريف اليت جتسدها ممارسات الدول

ـــ أناــــي اعتبارهــــع فــوإذ تــض  ي، ال ينطبــق التقــادم علــى ــــون الدولــــه مبوجــب القانـ
إلرهـاب، وال ختـضع هـذه       جرائم احلرب واجلـرائم ضـد اإلنـسانية وجـرائم اإلبـادة اجلماعيـة وا              

اجلرائم للعفـو أو الرأفـة أو الـصفح، وأن ذلـك تؤكـده األحكـام الـصادرة عـن احملـاكم الوطنيـة                
 والدولية،

 املتعلقــة ١٩٩٠ إىل القــرارات الـيت اختــذها االحتـاد الربملــاين الـدويل منــذ عـام     وإذتـشري  
 بالسالم واألمن ونزع السالح،

ئيــة الدوليــة بالنــسبة ملنــع جــرائم احلــرب وجــرائم   علــى أمهيــة احملكمــة اجلناوإذ تؤكــد 
 يف هذا اخلـصوص إىل      وإذ تشري اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وكفالة املعاقبة عليها،         

أن الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية تتحمـل واجـب حماكمـة                
به بارتكــام مثــل تلــك اجلــرائم إىل اختــصاص مــرتكيب تلــك اجلــرائم بنفــسها، أو بإحالــة املــشت

احملكمة اجلنائية الدولية، وكذلك إىل أن القانون اإلنساين الدويل على حنو مـا يـرد يف اتفاقيـات              
 وبروتوكوالــا ١٩٤٩أغــسطس / آب١٢جنيــف املتعلقــة حبمايــة ضــحايا احلــرب املؤرخــة      

ــزعم ارتكــ       ــذين ي ــدول بالبحــث عــن األشــخاص ال ــزم ال ــر  اإلضــافية يل ام أو إصــدارهم أوام
بارتكــاب انتــهاكات خطــرية، وحماكمتــهم، بــصرف النظــر عــن جنــسية الــشخص، أو املكــان    

 الذي ترتكب فيه االنتهاكات،

ــة حمــدود بــاجلرائم الــيت ارتكبــت يف    وإذ تــدرك   أن اختــصاص احملكمــة اجلنائيــة الدولي
ت ملواجهة جـرائم احلـرب       أو بعده، وأن مثة حاجة إىل وجود آليا        ٢٠٠٢يوليه  /األول من متوز  

 واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم اإلبادة اجلماعية اليت ارتكبت قبل ذلك التاريخ،

 نظـام رومـا األساسـي، الـذي يتطلـب مـن الـدول األطـراف أن                  وإذ تضع يف اعتبارها    
تتعاون مع احملكمة اجلنائية الدوليـة مـن أجـل مكافحـة جـرائم احلـرب واجلـرائم ضـد اإلنـسانية                      

 املعاهــدات والربوتوكــوالت الدوليــة اإلثــين وإذ تــضع يف اعتبارهــام اإلبــادة اجلماعيــة، وجــرائ
 عشر املتعلقة باإلرهاب،

ــق   ــساورها القل ــدم مــن ق  وإذ ي ــدم إحــراز تق ــا     لع ــدول األطــراف يف نظــام روم ــل ال ب
، يف  األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية من جانب، ومن قبل مجيـع الـدول مـن اجلانـب اآلخـر                 

فيــذ اآلليــات الالزمــة لــدعم النظــام األساســي ودعــم األحكــام الــيت اعتمــدا األمــم املتحــدة    تن
 وهيئات أخرى ملكافحة هذه اجلرائم،
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ــدرك  ــة األجانــب والتعــصب، هــي    وإذ ت ــسياسية لنبــذ العنــصرية وكراهي  أن اإلرادة ال
 عنصر أساسي يف مكافحة اإلفالت من العقاب،

يذ اتفاقـات تتعلـق مبحاكمـة مـرتكيب جـرائم احلـرب              من تأخر تنف   وإذ يساورها القلق   
ة واإلرهـاب أو وضـعه جانبـا، أو إغفالـه           ـــ ادة اجلماعي ـــ ة، وجـرائم اإلب   ــد اإلنـساني  ــواجلرائم ض 

االتفاقــات لتفــسريات خمتلفــة ويقلــل مــن فعاليتــها،  مــن جانــب بعــض الــدول، ممــا يعــرض هــذه
اهل إزاء اإلفـــالت مـــن العقـــاب،  إمكانيـــة أن يـــوحي ذلـــك مبوقـــف متـــس يـــثري جزعهـــا وإذ
 من أن العديد من الـدول مل يـصدق علـى نظـام رومـا األساسـي أو ينـضم                يساورها القلق  وإذ

 إليه بعده،

 بأن الربملانات تتحمـل مـسؤولية رئيـسية، وأنـه جيـب عليهـا، مـن خـالل               واقتناعا منها  
م احلــرب واجلــرائم ســن التــشريعات الــضرورية، أن تــؤدي دورا حموريــا يف منــع ارتكــاب جــرائ

ــا وجتنــب إفــالت         ــة عليه ــة املعاقب ــة واإلرهــاب وكفال ــادة اجلماعي ــسانية وجــرائم اإلب ضــد اإلن
مرتكبيها من العقـاب، وأن اتبـاع ـج متعـدد األطـراف فيمـا بـني الربملانـات هـو سـبيل مالئـم                         

جلـرائم  جـل إنفـاذ األحكـام والعقوبـات علـى مـرتكيب هـذه ا              ألتيسري تنفيذ اآلليات املطلوبة من      
 البغيضة،

 إىل أنه يقع على كل دولـة التـزام وواجـب حماكمـة مـرتكيب جـرائم احلـرب                    وإذ تشري  
واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم اإلبادة اجلماعية وجرائم اإلرهاب أو تسليمهم، بـصرف النظـر              

 عن موقع اجلرمية أو جنسية مرتكبها أو ضحيتها،

رائم ضــد اإلنــسانية وجــرائم اإلبــادة   إىل حــق ضــحايا جــرائم احلــرب واجلــ وإذ تــشري 
 اجلماعية واإلرهاب، يف معرفة احلقيقة، ويف العدالة والتعويض،

 اســتثناء، كافــة أعمــال جــرائم احلــرب واجلــرائم ضــد        وبــدونتــدين بقــوة  - ١ 
 اإلنسانية وجرائم اإلبادة اجلماعية، وأساليبها وممارساا؛

 كافــة أعمــال اإلرهــاب وأســاليبه وممارســاته يف مجيــع أشــكاله       تــدين بقــوة  - ٢ 
ومظاهره، أينما ارتكب وأيا كان مرتكبـه، مبـا يف ذلـك مـا تكـون الـدول متورطـة فيـه بـشكل           
مباشر أو غري مباشر، مما يهـدد العالقـات الوديـة بـني الـشعوب ويعـرض للخطـر أرواحـا بريئـة                       

ت الدوليــة، وقــد يعــرض للخطــر أمــن الــدول  دي ــا ويكــون لــه أثــر ضــار علــى العالقــا ويــ أو
 وسالمتها اإلقليمية؛
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ـــتنـــصح بق - ٣  ـــ مجيوةــ ــاد الربملـــاين الـــدويل أن  ـــ ع الربملانـــات األعـــضاء يف االحتـ
تــضطلع، أمــام دوهلــا ومواطنيهــا ووفقــا لتــشريعاا الوطنيــة وااللتزامــات الدوليــة الــيت تتحملــها  

ت الدوليـة املربمـة ملنـع       ابتنفيذ االتفاقـ  لقوانني الوطنية،   الدول، مبسؤولية القيام، من خالل سن ا      
ــة        ــا وكفال ــة عليه ــة واملعاقب ــادة اجلماعي ــسانية، وجــرائم اإلب جــرائم احلــرب واجلــرائم ضــد اإلن

 إنفاذها؛

 بأن جيري، من خالل النـشاط الربملـاين الـدويل للربملانـات األعـضاء يف                توصي - ٤ 
مــن أجــل تطــوير اآلليــات الالزمــة لتحقيــق تلــك       االحتــاد جتميــع اجلهــود وتقاســم اخلــربات     

األهداف، وتفادي إفالت مرتكيب جـرائم احلـرب أو اجلـرائم ضـد اإلنـسانية أو جـرائم اإلبـادة                    
 اجلماعية أو اإلرهاب من األفراد أو املنظمات أو الدول من العقاب؛

ــسب     حتـــث - ٥  ــوم، حـ ــدويل أن تقـ ــاين الـ ــاد الربملـ ــضاء يف االحتـ ــات األعـ  الربملانـ
صول، ووفقا للقانون الدويل، وال سـيما القـانون اإلنـساين الـدويل والقـانون الـدويل حلقـوق                األ

اإلنــسان وقــانون الالجــئني، بتــدوين تلــك اجلــرائم البغيــضة يف قوانينــها اجلنائيــة الداخليــة، وأن  
 تنشئ العقوبات واآلليات املناظرة لتفادي اإلفالت من العقاب؛

ق على نظـام رومـا األساسـي أو تنـضم إليـه بعـد أن                الدول اليت مل تصد    تدعو - ٦ 
 وتـشجع تقوم بذلك، وأن تصدق على اتفـاق امتيـازات وحـصانات احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة؛             

مجيع الربملانات األعضاء اليت تكون دوهلـا أطرافـا يف نظـام رومـا األساسـي أن تـسن تـشريعات                     
 نائية الدولية؛داخلية من أجل السماح هلا بالتعاون مع احملكمة اجل

 بأن تقوم مجيع الربملانات، مبا يف ذلك برملانـات الـدول الـيت مل تـصدق           توصي - ٧ 
بعد على نظام روما األساسي، بسن قوانني ملنع جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية وجـرائم               

 اإلبادة اجلماعية واإلرهاب، واملعاقبة عليها؛

احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة واهليئـات املختـصة           بأن تدعم مجيع الربملانـات       توصي - ٨ 
ــة للتحقيــق يف اجلــرائم ضــد اإلنــسانية، واحملــاكم     (األخــرى  ــة واللجــان الدولي كاللجــان الوطني

وأن تتعاون معها فتعزز بالتايل العمل الربملاين مـن أجـل القـضاء علـى               ) الوطنية واحملاكم الدولية  
 إلبادة اجلماعية واإلرهاب؛جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم ا

 بأن تقـوم الـدول حتديـدا مبعاجلـة مـسألة جـرائم احلـرب واجلـرائم ضـد            توصي - ٩ 
اإلنسانية وجرائم اإلبادة اجلماعية اليت ارتكبت قبـل بـدء نفـاذ نظـام رومـا األساسـي، يف إطـار                   

نـسان يف  من العدالـة واملـشروعية، ومهـا الـشرطان الالزمـان إلقامـة الـسالم واحتـرام حقـوق اإل          
 كل بلد ويف اتمع الدويل؛
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 الربملانات األعضاء على رفض االتفاقات الثنائية اليت تنص علـى حـصانة             حتث - ١٠ 
 مواطين أية دولة من التحقيق واحملاكمة من قبل احملكمة اجلنائية الدولية أو غريها؛

كفالـة   بأن تبـذل مجيـع الربملانـات أقـصى مـا يف وسـعها للمـساعدة يف                   توصي - ١١ 
) إنتربـول (ة للـشرطة اجلنائيـة      ـــ ل املنظمـة الدولي   ـــ ني من قب  ــة لألشخاص املطلوب  ـــاحملاكمة اجلنائي 

 مبا يف ذلك عن طريق تيسري عملية تسليمهم؛

ــنيت عــشرة     تطلــب - ١٢  ــى املعاهــدات اإلث ــصديق عل ــات أن تنظــر يف الت  إىل الربملان
 اإلقليميـة ذات الـصلة، إن مل تكـن قـد قامـت              املتعددة األطراف املتعلقة باإلرهاب، والـصكوك     

بــذلك حــىت اآلن، وذلــك مــن أجــل إدراج أحكامهــا يف التــشريع الــداخلي والعمــل مــن أجــل    
 تنفيذها وفق األصول؛

 بــأن تقــوم مجيــع الربملانــات حبــث حكومــات دوهلــا مــن أجــل تكثيــف توصــي - ١٣ 
وعي املـشترك للـدول بالتهديـد      اجلهود للتوصل إىل اتفاق عاملي بـشأن اإلرهـاب، تعـبريا عـن الـ              

الذي ميثِّله اإلرهاب الدويل، ولتقدمي تعريف دقيـق لطبيعـة هـذه الظـاهرة ومعاملهـا الفعليـة حـىت            
 يتسىن مكافحتها بقدر أكرب من الفعالية؛

 إىل اإلقرار باحلاجة إىل تعزيـز املـساعدة يف جمـال بنـاء القـدرات للبلـدان              تدعو - ١٤ 
ــديها اإلراد   ــوافر ل ــيت تت ــذ       ال ــرام وتنفي ــة إلب ــة الالزم ــوارد التقني ــر إىل امل ــها تفتق ــسياسية لكن ة ال

 االتفاقيات والربوتوكوالت اإلثين عشر املتعلقة باإلرهاب؛

 بــأن تقــوم مجيــع الربملانــات بــسن تــشريعات، مبــا يتمــشى مــع القــانون توصــي - ١٥ 
ــة لتعــويض ضــحايا جــرائم احلــرب واجلــرا       ــدويل، مــن أجــل صــياغة إجــراءات مدني ئم ضــد ال

 اإلنسانية وجرائم اإلبادة اجلماعية واإلرهاب؛

ــشجع - ١٦  ــتخدام      تـ ــن، باسـ ــصى املمكـ ــد األقـ ــام، إىل احلـ ــى القيـ ــات علـ  الربملانـ
 صالحياا وأدوارها من أجل حتقيق هذه األهداف؛

 بأن تأخذ كل الربملانـات يف اعتبارهـا اإلعالنـات واالتفاقيـات الدوليـة            توصي - ١٧ 
وعات، فــضال عــن االعتبــارات اخلاصــة بــاألمم املتحــدة واحملكمــة اجلنائيــة  املتــصلة بتلــك املوضــ

 الدولية ومجيع الوكاالت واهليئات واألجهزة الدولية واإلقليمية ذات الصلة؛

 الربملانات إىل أن تدرج كأولوية على جداول أعماهلا األنشطة املطلوبـة            تدعو - ١٨ 
مـرتكيب جـرائم احلـرب واجلـرائم ضـد اإلنـسانية            لتنفيذ مجيع اآلليات اليت قد تسهم يف حماكمة         

وجرائم اإلبادة اجلماعية واإلرهاب، مبا يف ذلك تعزيز آليات سيادة القـانون، وذلـك مـن أجـل       
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تفــادي إفــالت مــرتكيب هــذه اجلــرائم مــن العقــاب، وضــمان حقــوق ضــحاياها يف التعــويض      
 العادل؛

 التربعــات إىل الــصندوق  األمــم املتحــدة والربملانــات إىل تــشجيع تقــدميتــدعو - ١٩ 
 .االستئماين للضحايا التابع للمحكمة اجلنائية الدولية

 


