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 حول المسائل القانونية لعامينالمدعين اتقرير اجتماع وزراء العدل/لمقدمة 
 

لمدول األعضاء في االتحاد األفريقي حول  المدعين العامينُعقد اجتماع وزراء العدل/ .1
، في أديس أبابا، إثيوبيا لبحث مختمف 2012مايو  15و  14 يوميالمسائل القانونية 
 المسائل القانونية. 

 
لمدول األعضاء مدعين العامين الاالجتماع السابق لوزراء العدل/إلى أن تجدر اإلشارة  .2

نوفمبر  4و 3في كيجالي، رواندا في انعقد في االتحاد األفريقي حول المسائل القانونية 
. بحث االجتماع مختمف المسائل القانونية بما يتوافق مع المقرر 2008

EX.CL/DEC.129 (V) فيالمنعقدة الدورة العادية الخامسة لممجمس التنفيذي  لذي اعتمدتوا 
 مؤتمر االتحاد األفريقي. ازه إثيوبيا وُأج -بأديس أبابا 2004وليو ي

 
( 3ثالثة )و ، اً ( دولة عضو 39تسع وثالثون ) 2012حضر االجتماع الوزاري في مايو  .3

 (. 1التحاد األفريقي ورابطة قارية واحدة )لأجيزة 
 

ن مشروع البروتوكول الخاص بالبرلمااستكمال الغرض من ىذا االجتماع ىو كان  .4
قبل  وحقوق اإلنسان معدلاألفريقية لمحكمة الاألفريقي، ومشروع البرتوكول الخاص ب

 . ة واعتمادىا من قبل تمك األجيزةالسياسصنع أجيزة إلى ا متقديمي
 

المعتمد في الدورة  ASSEMBLY/AU/DEC.397(XVIII)فقًا لممقرر و و عالوة عمى ذلك،  .5
التقرير المرحمي إدراج ، طمبت المفوضية 2012العادية الثامنة عشرة لممؤتمر في يناير 

جدول أعمال في المحكمة الجنائية الدولية بشأن تنفيذ مقررات المؤتمر  عنلممفوضية 
إلى ومدخالت إضافية تقديم توصيات من تمكين الوزراء المدعين العامين لوزراء العدل/

 . 2012ة االتحاد األفريقي في يوليو قم
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 ث االجتماع بنود جدول األعمال التالي: حوعميو، ب .6
 لقانون التأسيسي لالتحاد األفريقي الخاص بالبرلمان األفريقي؛امشروع بروتوكول  ( أ

محكمة ممشروع بروتوكول حول تعديالت البرتوكول الخاص بالنظام األساسي ل ( ب
 ؛الشعوبو حقوق اإلنسان األفريقية لمعدل و 

والتقدم  عالميةومناقشات حول تنفيذ مقررات المؤتمر بشأن الوالية القضائية الإحاطة ج( 
المحرز في المناقشات مع االتحاد األوروبي والمفاوضات عمى مستوى الجمعية العامة 

 لألمم المتحدة؛
 

ية د( تقرير مرحمي لممفوضية حول تنفيذ مقرر المؤتمر بشأن المحكمة الجنائية الدول
}((ASSEMBLY/AU/DEC.397(XVIII،  المعتمد من قبل الدورة العادية الثامنة عشرة لمؤتمر

 ؛}إثيوبيا -في أديس أبابا 2012في يناير  ةرؤساء الدول والحكومات المنعقد
 

ه( مشروع القانون الوطني النموذجي لالتحاد األفريقي بشأن الوالية القضائية العالمية 
 الدولية. عمى الجرائم 

 
مؤتمر االتحاد من خالل إلى اعتمد المؤتمر الوزاري الصكوك القانونية وقدم توصيات  .7

 المجمس التنفيذي لمبحث واالعتماد. 
 

الصكوك القانونية المعتمدة من قبل اريع مرفق طيو التقرير المتضمن لمتوصيات ومش .8
 كمالحق. المدعين العامين وزراء العدل و/أو 

- 
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 قتعمالبروتوكول المشروع م
 بتعديل بروتوكول النظام األساسي

 لممحكمة األفريقية لمعدل وحقوق اإلنسان
 



 

LC 3915 

 العامين المدعيناجتماع الخبراء الحكوميين ووزراء العدل/

 القانونية المسائلحول 
 إثيوبياأديس أبابا، 

 2112مايو  15-14و 7-11
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 بتعديل البروتوكول المتعمقمشروع 
 ة األفريقية لمعدل وحقوق اإلنسانول النظام األساسي لممحكمبروتوك

 
 2112مايو  15التعديالت إلى يوم الثالثاء 
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 لممحكمة األفريقية النظام األساسيتعديل بروتوكول بالمتعمق لبروتوكول امشروع 
 لمعدل وحقوق اإلنسان

 
 لالتحاد األفريقي؛ ، األطراؼ في القانكف التأسيسي في االتحاد األفريقيإن الدول األعضاء 

لالتحاد األفريقي،  باألىداؼ كالمبادئ المنصكص عمييا في القانكف التأسيسي رإذ تذك  
زاـ بحؿ خالفاتيا في لكمي، )تكجك(، كبالخصكص االلت 0222يكليك  11المعتمد في 

 بالطرؽ السممية.
ذ تذك ر أيضا  ريقية لمعدؿ كحقكؽ لممحكمة األفالبركتكككؿ المتعمؽ بالنظاـ األساسي بأحكاـ وا 

 في شـر الشيخ، )مصر(. 0228يكليك  1، المعتمد في  بوكالنظاـ األساسي الممحؽ  اإلنساف
ذ  تعترف ف بركتكككؿ النظاـ األساسي لممحكمة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف قد دمج أب وا 

المحكمة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب كمحكمة العدؿ لالتحاد اإلفريقي في محكمة 
 .كاحدة

ذ تأخذ في االعتبار  كاالستقرار في القارة، كحماية حقكؽ  كاألمف بتعزيز السالـ ياالتزاموا 
اإلنساف كالشعكب طبقا لمميثاؽ األفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب كالكثائؽ األخرل ذات 

 الصمة بحقكؽ اإلنساف؛
ذ و  شعكب في سبيؿ حماية أيضا بجيكد كمساىمة المجنة االفريقية لحقكؽ اإلنساف كال عترفتا 

 ؛ 1987حقكؽ اإلنساف كالشعكب منذ انطالقيا في 
ذ و  لممحكمة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب،  المتكاصؿالتكسع أخذ في الحسبان تا 

كالمساىمة التي قدمتيا في حماية حقكؽ اإلنساف كالشعكب في القارة ككذا التقدـ المحرز نحك 
 حقكؽ اإلنساف كالشعكب؛إنشاء المحكمة األفريقية لمعدؿ ك 

ذ و  حقكؽ اإلنساف كالشعكب لالمجنة األفريقية العالقة التكاممية بين   أخذ في الحسبان أيضاتا 
لحقكؽ اإلنساف كالشعكب، ككذلؾ خميفتيا، المحكمة األفريقية لمعدؿ كالمحكمة األفريقية 

 كحقكؽ اإلنساف كالشعكب، 
ذ و  تدخؿ في دكلة عضك، طبقا  لقرار المؤتمر، كفي أيضا بالتزاميا بحؽ االتحاد في ال كرذ  تا 

بعض الحاالت الخطيرة مثؿ جرائـ الحرب كاإلبادة الجماعية كالجرائـ ضد اإلنسانية، ككذلؾ 
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في حالة التيديد الخطير لمنظاـ الشرعي، كذلؾ مف أجؿ استعادة السالـ كاالستقرار في الدكلة 
 ؛العضك في االتحاد بتكصية مف مجمس السمـ كاألمف

ذ و  احتراميا لممبادئ الديمقراطية، كحقكؽ اإلنساف كالشعكب، ككذلؾ الحكـ مجددًا ؤكد تا 
 الرشيد؛

ذ و  دانة كرفض اإلفالت مف العقاب احتراميا  أيضاتؤكد من جديد ا  لقدسية حياة اإلنساف، كا 
 ؛كاالغتياالت السياسية، كاإلرىاب كاألنشطة التحريضية كالتغييرات غير الدستكرية لمحككمات

 كأفعاؿ العدكاف
ذ تؤكد كذلك )ح( مف القانكف 4اإلفالت مف العقاب طبقا ألحكاـ المادة بمكافحة  التزاميا وا 

  التأسيسي لالتحاد األفريقي؛
ذ تعترف  يمكف أف تمعبو المحكمة األفريقية لمعدؿ كحقكؽ اإلنساف  بالدكر المركزم الذموا 

يز السالـ الدائـ كاألمف كاالستقرار في القارة كالشعكب في تقكية التزاـ االتحاد األفريقي بتعز 
ككذلؾ بتعزيز العدؿ كحقكؽ اإلنساف كالشعكب كأحد جكانب الجيكد التي تبذليا مف أجؿ 
النيكض بأىداؼ التكامؿ السياسي كاالجتماعي كاالقتصادم كتنمية القارة بغية تحقيؽ اليدؼ 

 النيائي كىكالكاليات المتحدة األفريقية؛
ذ تذكر و  مف قبؿ الدكرة العادية المعتمد  ASSEMBLY/AU/DEC.213 (XII)بالمقرر ضا أيا 

في أديس أبابا،  جميكرية إثيكبيا  0229فبراير  3الثانية عشرة لممؤتمر المنعقدة في 
االتحادية الديمقراطية ، كالمتعمؽ بتنفيذ مقرر المؤتمر بشأف إساءة استعماؿ مبدأ الكالية 

 القضائية العالمية؛ 
ذ تو  الدكرة  المعتمد مف قبؿ ASSEMBLY/AU/DEC.263 (XIII) بالمقررذكر أيضا ا 

، في سرت،  الجماىيرية العربية الميبية 0229يكليك  3لممؤتمر في  العادية الثالثة عشرة
الشعبية االشتراكية العظمى ، كالمتعمؽ بتحكيؿ مفكضية االتحاد األفريقي إلى سمطة االتحاد 

 األفريقي؛
ذ تعترفو  بضركرة اتخاذ اإلجراءات الالزمة مف أجؿ تعديؿ األدكات القانكنية ألجيزة  اأيض ا 

 االتحاد األفريقي الرئيسية عمى ضكء مقررات المؤتمر سالفة الذكر؛
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ذ تعرب و  عف قناعتيا أف البركتكككؿ الحالي سيّكمؿ األجيزة كالمؤسسات الكطنية كالقارية ا 
يرة لحقكؽ اإلنساف كالشعكب تطبيقا لنص المادة كالدكلية األخرل بيدؼ منع االنتياكات الخط

 مف الميثاؽ كضماف العقكبات الالزمة حيثما حدثت ؛ 58
عمى اعتماد التعديالت الحالية عمى البركتكككؿ المتعمؽ بالنظاـ األساسي لممحكمة اتفقت 

 ، كذلؾ كما يمي: الممحؽ بواألفريقية لمعدؿ كحقكؽ اإلنساف كالنظاـ األساسي 

 
 

 األول الفصل 
)دمج المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب  البركتكككؿفي  الفصل األول من  

يحذؼ تماما العنكاف الحالي، كالمكاد كأحكاميا كتعكض ومحكمة العدل لالتحاد األفريقي(، 
 بما يمي:

 
 األول الفصل 

 أحكام عامة
 1المادة 

 التعريفات
 لغرض ىذا البركتكككؿ:

اد": االتحاد األفريقي الذم أنشئ بمكجب القانكف التأسيسي لالتحاد يقصد بكممة "االتح
 األفريقي؛

معدؿ ليقصد بكممة "البركتكككؿ": البركتكككؿ المتعمؽ بالنظاـ األساسي لممحكمة األفريقية 
 كحقكؽ اإلنساف؛ 

 يقصد بعبارة" دكلة عضك ": كؿ دكلة عضك في االتحاد؛
 مؤتمر؛يقصد بكممة "رئيس المؤتمر": رئيس ال

 يقصد بكممة "رئيس المحكمة": رئيس المحكمة
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 يقصد بكممة "مؤتمر": مؤتمر رؤساء دكؿ كحككمات االتحاد األفريقي؛
 "محكمة كاحدة" ليا نفس المعنى لكممة "المحكمة"؛ 

 يقصد بكممة "المحكمة": المحكمة األفريقية لمعدؿ كحقكؽ اإلنساف كالشعكب؛
 التحاد األفريقي؛يقصد بكممة "مفكضية": مفكضية ا

 يقصد بكممة "الميثاؽ" الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب
 يقصد بعبارة "نائب الرئيس": نائب رئيس المحكمة؛ 

 يقصد بعبارة " النظاـ األساسي " ىذا النظاـ األساسي.
 
 

  2المادة
 

 أجهزة المحكمة
 تتكون المحكمة من األجهزة التالية :

  
 . الرئاسة؛1
 ب المدعي العاـ؛. مكت0
 .سجؿ المحكمة. 3
  
 
 
 

 3 المادة 
 الوالية القضائية لممحكمة
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لممحكمة اختصاص أصمي كاستئنافي يشمؿ اختصاصا جنائيا دكليا ،تمارسو كفقا  .1
 ألحكاـ النظاـ األساسي المرفؽ . 

تختص المحكمة  بالنظر  في القضايا كالطعكف األخرل التي تحاؿ إلييا بمكجب    .0
يات أخرل تككف الدكؿ األعضاء أك المجمكعات االقتصادية اإلقميمية أك أية اتفاق

المنظمات الدكلية األخرل المعترؼ بيا مف طرؼ االتحاد اإلفريقي قد أبرمتيا فيما 
 بينيا أك مع االتحاد .

 
 4المادة : 

 العالقة بين المحكمة والمجنة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب
لمميثاؽ كىذا البركتكككؿ   الكالية الكقائية لمجنة االفريقية لحقكؽ تكّمؿ المحكمة كفقا   

 االنساف كالشعكب.
 

 الثاني الفصل 
 األحكام االنتقالية

 5 المادة 
 والية قضاة المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

 
ادة تستبدل الم )والية قضاة المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب(،  4المادة في  

 بما يمي:ستبدل  بما في ذلك عنوانها، وتالموجودة 
 

 4المادة " 
 والية قضاة المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

 
البركتكككؿ  فكر دخكؿ قضاة المحكمة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب تنتيي كالية .1

 حيز التنفيذ . األفريقية لمعدؿ كحقكؽ اإلنساف لممحكمةالمتعمؽ بالنظاـ األساسي 
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في  قضاة المحكمة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب يظؿ 1. مع مراعاة احكاـ الفقرة 0

 حقكؽ اإلنساف كالشعكبقضاة المحكمة األفريقية لمعدؿ ك  ديةأمناصبيـ الى حيف ت
  لميميف.

 
 6 المادة 

 القضايا العالقة  
1-  

ـّ نشرىا أماـ عند دخكؿ ىذا البركتكككؿ حيز النفاذ، كؿ قضية متعم قة بدكلة ما ت
المحكمة االفريقية لمعدؿ كحقكؽ   المحكمة االفريقية لحقكؽ االنساف كالشعكب، أك 

يتكاصؿ نشرىا أماـ القسـ المختص في المحكمة  إف دخمت حيز العمؿ، االنساف،
االفريقية لمعدؿ كحقكؽ االنساف كالشعكب طبقا لمقكاعد التي يمكف لممحكمة أف 

 تعتمدىا.  
 مكرر 6المادة 

 االختصاص المؤقت
  

عند دخكؿ ىذا البركتكككؿ حيز النفاذ، تختص ىذه المحكمة بممارسة الكالية 
القضائية التي سبؽ لدكلة عضك أف قبمتيا بالنسبة لممحكمة االفريقية لحقكؽ االنساف 
كالشعكب، أك المحكمة االفريقية لمعدؿ كحقكؽ االنساف، إلى أف تصادؽ الدكلة 

  المعنية عمى ىذا البركتكككؿ.  العضك 
 7 المادة  

 المحكمةسجل 
 
األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب في منصبو حتى تعييف الكاتب  محكمةكاتب اليظؿ . 1

 الجديد لممحكمة األفريقية لمعدؿ كحقكؽ اإلنساف كالشعكب.
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حكمة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب في سجؿ الم محكمة. يتـ إدماج عاممي ال0
 حتى نياية عقكد عمميـ الجارية. األفريقية لمعدؿ كحقكؽ اإلنساف كالشعكب

 
 

 الثالث الفصل
 األحكام النهائية

 8 المادة 
 المصطمحات

كالنظاـ األساسي، تحذؼ عبارة "المحكمة األفريقية لمعدؿ كحقكؽ اإلنساف"  في البركتكككؿ. 1
 معدؿ كحقكؽ اإلنساف كالشعكب".حيثما كجدت كتستبدؿ بعبارة "المحكمة األفريقية ل

   
 

 9 المادة 
 التوقيع والتصديق واالنضمام

 
ُيفَتُح ىذا البركتكككؿ كالنظاـ األساسي الممحؽ بو  لمتكقيع ك التصديؽ أك االنضماـ إليو  .1

 األعضاء في االتحاد األفريقي طبقا إلجراءاتيا الدستكرية الخاصة. بالنسبة لمدكؿ
ىذا البركتكككؿ كالنظاـ األساسي الممحؽ بو لدل  أك االنضماـ إلى . تكدع كثائؽ التصديؽ0

 . رئيس المفكضية 
في  . يجكز ألم دكلة عضك، عند التكقيع أك عند إيداع كثائؽ التصديؽ أك االنضماـ، أك3

أم كقت آخر الحؽ، أف تصدر إعالنان تقبؿ بمكجبو اختصاص المحكمة لتمقي القضايا 
 )ك(،  32 المنصكص عمييا في المادة

 11 المادة 
 سمطة اإليداع 
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نصكص ( 4)كالنظاـ األساسي الممحؽ بو، المحرريف في أربعة البركتكككؿ ىذا يكدع . 1
أصمية بالعربية كاإلنجميزية كالفرنسية كالبرتغالية، ككميا متساكية الحجية ، لدل رئيس 

دكلة الذم يرسؿ نسخة مصدقة طبؽ األصؿ منيما إلى حككمة كؿ   المفكضية  
 عضك.

كثائؽ التصديؽ أك  جميع الدكؿ األعضاء بتكاريخ إيداع   .  يبمغ رئيس المفكضية 0
 االنضماـ، كعند دخكؿ البركتكككؿ حيز التنفيذ  يسجمو لدل أمانة األمـ المتحدة.

 
 11المادة  

 الدخول حيز التنفيذ
 
( يكما مف 32د ثالثيف )كالنظاـ األساسي الممحؽ بو حيز التنفيذ بعالبركتكككؿ ىذا يدخؿ . 1

 ( دكلة عضكا.15إيداع كثائؽ التصديؽ مف قبؿ خمس عشرة )
.   يدخؿ ىذا البركتكككؿ كالنظاـ األساسي الممحؽ بو حيز التنفيذ تجاه كؿ دكلة عضك 0

 تنضـ إليو الحقا،   في تاريخ إيداع كثائؽ التصديؽ أك االنضماـ إليو.
 ألعضاء بدخكؿ البركتكككؿ الحالي حيز التنفيذ  .   جميع الدكؿ ا  . يبمغ رئيس المفكضية 3

 12 المادة 
 التعديالت

إذا ما تقدمت دكلة طرؼ  الممحؽ بو النظاـ األساسيالبركتكككؿ ك  ىذا تعديؿ. يجكز 1
.  لممؤتمر أف يعتمد باألغمبية البسيطة  بطمب مكتكب ليذا الغرض إلى رئيس المفكضية 

لدكؿ األطراؼ في البركتكككؿ الحالي بذلؾ قانكنا كبعد مشركع التعديؿ بعد إبالغ جميع ا
 أف تبدم المحكمة رأييا حكؿ التعديؿ.

.  لممحكمة أف تقترح   تعديالت تراىا ضركرية عمى البركتكككؿ الحالي أك النظاـ 0
 . األساسي الممحؽ بو مف خالؿ رئيس المفكضية 

( 32تككف قد قبمتيا بعد ثالثيف ). تدخؿ التعديالت حيز التنفيذ بالنسبة لكؿ دكلة طرؼ 3
  إخطارا بيذا القبكؿ.    يكما مف تمقي رئيس المفكضية 
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اعتمد مف قبؿ الدكرة ...... لمؤتمر االتحاد األفريقي المنعقدة في .......،....... 
 02بتاريخ.....،...
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   ممحق 
 والشعوب نسانلممحكمة األفريقية لمعدل وحقوق اإل  النظام األساسي

 1 المادة
 التعريفات

مف النظاـ األساسي )التعريفات(، حذؼ الكممات التالية مف الديباجة "ما لـ  1في المادة  .1
 يتـ  النص عمى خالؼ ذلؾ يقصد ب " 

 . إدراج الكممات  التالية كالتعريفات الخاصة بيا:0
 كممة رئيس المفكضية": رئيس مفكضية االتحاد االفريقي؛ تعني
 رئيس المحكمةما لـ يتـ النص عمى خالؼ ذلؾ؛كممة "الرئيس":  تعني

  
 كممة "شخص": الشخص المادم كالمعنكم؛ تعني
 سنة؛ 18كممة "طفؿ": كؿ شخص يبمغ مف العمر أقؿ مف  تعني
كممة "فرع": فرع الشؤكف العامة أك حقكؽ اإلنساف كالشعكب أك القانكف الجنائي الدكلي  تعني

 لممحكمة؛
عضكيتيا  ":اجتماع األقساـ الثالثة لممحكمة مع بعض في كممة " المحكمة بكامؿ  تعني

 جمسة عامة؛  
 كالشعكب؛ المحكمة األفريقية لمعدؿ كحقكؽ اإلنسافكممة "المحكمة":  تعني

 تعني عبارة "نائب الرئيس": نائب رئيس المحكمة؛
ساف تعني عبارة "النظاـ األساسي": النظاـ األساسي لممحكمة األفريقية لمعدؿ كحقكؽ اإلن

 كالشعكب.
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 2المادة 
 تشكيل المحكمة

 4 ةجديد ة، إضافة فقر األساسي )تشكيؿ المحكمة(نظاـ مف ال 3في المادة 
 . 
 يضمف   المؤتمر   احتراـ تمثيؿ الجنسيف لدل المحكمة بشكؿ منصؼ. -4
   
 

 3المادة 
 مؤهالت القضاة

 
 يمي: بما  )مؤىالت القضاة( النظاـ األساسيمف  4المادة  تستبدؿ 

 الصفات ذوي شخاصألأ بٌن من ٌنتخبون ومستقلٌن محاٌدٌن قضاة المحكمة من تتؤلف
فً  القضائٌة المناصب أعلى فً للتعٌٌن المطلوبة المإهالت لدٌهمالذٌن  العالٌة الخلقٌة
 القانون مجال فً والخبرة بالكفاءة لهم مشهودمن بٌن المستشارٌن أو القانونٌٌن ال أو ،دولهم

أك القانكف الدكلي اإلنساني  أك القانكف الدكلي  و القانون الدولً لحقوق اإلنسان أ الدولً
 الجنائي ".

 
 4المادة 

 قائمة المرشحين
 بما يمي:  ()قائمة المرشحيف 6المادة  تستبدؿ 
( قكائـ حسب الترتيب 3بإعداد ثالث )  رئيس المفكضية  . لغرض االنتخاب، يقـك 1"

 نحك التالي:األبجدم لممرشحيف عمى ال
قائمة "ألؼ" تتضمف أسماء المرشحيف الذيف ليـ كفاءة كتجربة معترؼ بيما   (1

 في مجاؿ القانكف الدكلي؛
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قائمة "باء" تتضمف أسماء المرشحيف الذيف ليـ كفاءة كتجربة معترؼ بيما   (0
 في مجاؿ القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف كالقانكف الدكلي اإلنساني؛ 

سماء المرشحيف الذيف ليـ كفاءة كتجربة معترؼ بيما قائمة "جيـ" تتضمف أ  (3
 الجنائي. في مجاؿ القانكف الدكلي

 . يتعيف عمى الدكؿ األطراؼ التي تقدـ مرشحيف يممككف الكفاءات المطمكبة بخصكص0
 اختيار القائمة التي يمكف أف تحكم أسماء مرشحييا. (3)القكائـ الثالث

مف بيف مرشحي  القائمتيف    ( قضاة كؿ 5خمسة ) . خالؿ االنتخاب األكلي، يتـ انتخاب3
 ( قضاة مف بيف مرشحي القائمة "جيـ".6مف   "ألؼ" ك "باء" ك ستة )

( يكما عمى 32الدكؿ األعضاء بيذه القكائـ قبؿ ثالثيف )  أك رئيس المفكضية  . يبمغ 4
 ء االنتخابات.المجمس التي يتـ خالليا إجرا األقؿ مف انعقاد الدكرة العادية لممؤتمر أك

 
 5المادة 

 مدة الوالية
 بما يمي: )مدة الكالية(  8المادة تستبدؿ 

( سنكات. تنتيي مدة 9. يتـ انتخاب القضاة لكالية كاحدة غير قابمة لمتجديد مدتيا تسع)1"
( سنكات كتنتيي مدة 3( قضاة، منتخبيف خالؿ االنتخاب األكؿ بعد ثالث)5كالية خمسة)
 ( سنكات.6خريف بعد ست)( قضاة آ5كالية خمسة)

( 3. تسحب أسماء القضاة الذيف تنتيي مدة كاليتيـ بعد الفترة األكلية المحددة بثالث)0
( سنكات مف خالؿ عممية قرعة يقـك بيا رئيس  المؤتمر اك رئيس 6سنكات كست)

 . ىالمجمس التنفيذم مباشرة بعد عممية االنتخاب األكل
 لـ تنتو مدة كاليتو، ينيي فترة كالية سمفو.. القاضي المنتخب في محؿ قاض آخر 3
 . يمارس جميع القضاة، ما عدا الرئيس كنائب الرئيس، مياميـ بالدكاـ الجزئي.4
. يقرر المؤتمر بناءا عمى تكصية المحكمة الفترة التي يجب فييا عمى جميع القضاة 5

 ممارسة مياميـ بالدكاـ الكامؿ". 
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  6المادة 

 هيكل المحكمة
 
 مف النظاـ األساسي )فركع المحكمة( بما يمي: 16المادة  تستبدؿ 
 

 16المادة "
 هياكل المحكمة 

 
اإلنساف  ( فركع: فرع الشؤكف العامة، كفرع حقكؽ3تتشكؿ المحكمة مف ثالثة ) -1

 الجنائي. كالشعكب، كفرع القانكف الدكلي

 و التمهٌدٌةفة الغر: غرف(3) ثالثةمن  للمحكمة الدولً الجنائً القانون ٌتكون فرع-0

 .االستئناف غرفةو االبتدائٌة الغرفة

يتـ تحديد إجراءات تعييف القضاة في الفركع كالغرؼ مف قبؿ المحكمة طبقا لنظاميا  -0
 الداخمي .

 
 7المادة 

 إحالة القضايا إلى  فروع المحكمة
 بما يمي: (تكزيع القضايا عمى الفركع ) النظاـ األساسيمف  17المادة تستبدؿ 

 17 المادة
 إحالة القضايا إلى فروع المحكمة

 



Exp/Min/IV/Rev.7 
Page 14 

 

14 

 

مف النظاـ  08ا المرفكعة بمكجب المادة ياقضيختص فرع الشؤكف العامة بجميع ال . 1 
األساسي، باستثناء القضايا  المحالة إلى فرع  حقكؽ اإلنساف ك الشعكب أك فرع القانكف 

 الدكلي الجنائي مثمما ىك مبيف في ىذه المادة .
قكؽ اإلنساف كالشعكب بجميع القضايا المتعمقة بحقكؽ اإلنساف ك .   يختص فرع ح0  

 الشعكب.
.  يختص فرع القانكف الدكلي الجنائي بجميع القضايا المتعمقة بالجرائـ  المحددة في ىذا 3 

 النظاـ األساسي .
 

 8المادة 
 االستئناف و إعادة النظر  

 
 العامة ( بما يمي:)اإلحالة إلى المحكمة  في جمستيا  18تستبدؿ المادة  

   18المادة                                 
عادة النظر                             االستئناف وا 

  
ك فرع  حقكؽ اإلنساف ك الشعكب فاف مراجعة الحكـ   في حالة فرع الشؤكف العامة -1

 . 48يجب اف تتـ كفقا الحكاـ المادة 

، يجكز الطعف في قرار الغرفة التمييدية اك  فرع القانكف الدكلي الجنائي في حالة -0
 الغرفة االبتدائية مف قبؿ المدعي العاـ اك المتيـ بناءا عمى االسس التالية :

 خطأ إجرائي - أ
 الخطأ في تطبيؽ القانكف - ب

 خطأ مادم . -ج
 أو براءةالب حكمال أو لقضٌة المقبولٌة أو االختصاص بشؤن قرار ضد طعنال ٌجوز -3

 .دانةاإل
وٌعتبر . المطعون فٌه  القرار فً النظر تعٌدأواو تعدل  تإكد، ان ستئنافاال دائرةل -4

 قرارها نهائٌا .
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  9المادة  
 غرف المحكمة 

 مف النظاـ األساسي )الغرؼ( بما يمي: 19المادة تستبدؿ 
  غرف المحكمة                                   

شعكب أك فرع القانكف الدكلي الجنائي ، أف لفرع الشؤكف العامة كفرع حقكؽ اإلنساف كال . 1"
 يشكؿ، في أم كقت، غرفة أك أكثر. طبقا لمنظاـ الداخمي لممحكمة .

 . يعتبر القرار الصادر عف أم غرفة، قرارا صادرا عف المحكمة.0
    

 مكرر 9المادة                                         
  الجنائي الدولي رع القانونف غرف واختصاصات سلطات                 

 :"مكرر 19 المادة" ٌلً ما األساسً النظام )الغرف ( من 19 المادة بعد تضاف

 

 مكرر 19 "المادة                               
 الدولي الجنائي فرع القانون غرف واختصاصات سلطات                 

 النظام هذا من )ه(46 المادة ًف علٌها المنصوص الوظائف التمهٌدٌة تمارس الغرفة -1

 األساسً.

 العام،  المدعً طلب على ، بناء اضافة الى ذلك ، ان تقوم أٌضا التمهٌدٌة غرفةلل ، -0

 .المقاضاة أو للتحقٌق مطلوبا   ٌكون حسبما ،القبضوامرا اواألوامر  هذه مثل بإصدار

 حماٌةال لتوفٌر ٌلزم حسب ما األوامر ان تصدر مثل هذه التمهٌدٌة للغرفة -3

 .علٌهم المقبوض األشخاص وحماٌة األدلة وتقدٌم والضحاٌا، للشهود والخصوصٌة

 األساسً النظام لهذا وفقا المتهمٌن األشخاص بمحاكمة الغرفة االبتدائٌة  تقوم -4

 المحكمة. والئحة
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 18 للمادة وفقا التمهٌدٌة الغرفة  من االستئناف وتفصل فً االبتدائٌة تتلقى الغرفة -5

 .األساسً ظامالن هذا من

 من 18 للمادة االبتدائٌة وفقا الغرفة  من الطعن وتفصل فً ستئنافاال تتلقى غرفة -6

 . األساسً النظام هذا

 
 

  11المادة  
 النصاب القانوني

 
 بما يمي :  ( القانكني )النصابمف النظاـ األساسي  01المادة تستبدؿ  

  

 .قضاة( 3)ثة لفرع الشؤكف العامة مف ثال ٌتكون النصاب القانونً -1

 .قضاة( 3) ثالثة لفرع حقكؽ اإلنساف كالشعكب مف ٌتكون النصاب القانونً -0

 من للمحكمة الدولً الجنائً القانون فرعب لغرفة التمهٌدٌةل النصاب القانونًٌتكون   -3

 ( .1قاض واحد )

 للمحكمة الدولً الجنائً القانون فرعب   و لغرفة االبتدائٌةل النصاب القانونًٌتكون :  -4

 . قضاة( 3) ثالثة من

ٌتكون النصاب القانونً لغرفة االستئناف لفرع القانون الدولً الجنائً من خمسة  -5

 ( قضاة.  5)

 11المادة  
  الرئاسة ونيابة الرئاسة

 
 ، بما يمي:(ككتابة الضبط نيابة الرئاسة  )الرئاسة 00المادة  .  تستبدؿ1
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 22"المادة 

 الرئاسة ونيابة الرئاسة 
 
المحكمة المنعقدة  بكامؿ ىيئتيا ، خالؿ دكرتيا العادية األكلى بعد انتخاب  . تنتخب1

 القضاة، رئيسيا كنائبو ؛
(، كيجكز إعادة انتخابيما مرة 0. يمارس الرئيس كنائب الرئيس مياميما لمدة سنتيف )0

 كاحدة. 
 
محكمة، القضاة في فركع المحكمة بالتشاكر مع أعضاء ال . يعيف الرئيس كنائب الرئيس،3

  طبقا لمنظاـ الداخمي.
. يترأس الرئيس جميع جمسات المحكمة المنعقدة بكامؿ ىيئتيا. ك في حالة تعذر كجكد 4

 الرئيس خالؿ الجمسات فتدار تمؾ الجمسات مف طرؼ نائب الرئيس.
 يقيـ الرئيس كنائب الرئيس في مقر المحكمة.  -5
 

  12:  المادة                                 
 الرئاسة ونيابة الرئاسة                             
                            

 كما يمي: )الرئاسة كنيابة الرئاسة( 00ب بعد المادة 00أ ك 00إدراج مادتيف جديدتيف   
 
 

 أ22المادة 
 مكتب المدعي العام 

 ام .ونائبٌن للمدعً الع عامال ًمدعمن ال العام المدعً مكتب ٌتؤلف  -1

من بٌن المرشحٌن الذٌن من طرف المإتمر المدعً العام  ائبًالمدعً العام ونٌنتخب  -0

 ."رشحهم "الدول األطرافت ذٌنمن رعاٌا الدول األطراف ال واٌكونٌجب أن 
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 ( سنكات .7يعمؿ المدعي العاـ لكالية كاحدة  غير قابمة لمتجديد مدتيا سبع ) -3
 سنكات قابمة لمتجديد مرة كاحدة . (4ية مدتيا أربعة )يعمؿ نائبي المدعي العاـ لكال -4
يجب أف يحظى  المدعي العاـ كنائبيو بتقدير معنكم عاؿ، كأف يككنكا عمى أعمى قدر  -5

فً القضاٌا  اتالمحاكمكالمالحقات مف الكفاءة المينية كالتجربة الكاسعة في التحقيقات ك 

 .الجنائٌة

عف التحقيؽ كممارسة المالحقة القضائية الخاصة المدعي العاـ مسؤكال  مكتب يككف -6
بالجرائـ المحددة في ىذا النظاـ األساسي  .يتصرؼ  المدعي العاـ بكؿ استقاللية باعتباره 

جيازا منفصال مف أجيزة المحكمة. كعميو أف ال يطمب أك يتمقى تعميمات مف أم دكلة طرؼ 
 أك أم مصدر آخر.

ستجكاب المتيميف كالضحايا كالشيكد ك جمع األدلة لمدعي العاـ الحؽ في امكتب ال  -7
 ككذلؾ سمطة التحقيؽ في عيف المكاف.

يساعد المدعي العاـ ، حسب الضركرة، مكظفكف اخركف مف اجؿ اداء المياـ المنكطة   -8
 بكل كفاءة وفعالٌة .المدعً العام  بمكتب ـ

وائح العاملٌن فً االتحاد لنظم ولالمدعً العام موظفً مكتب المدعً العام وفقا ٌعٌن  -9

 االفرٌقً .

على توصٌة المحكمة  ابناء ائبٌهور وشروط خدمة المدعً العام ونأجالمإتمر حدد ٌ -12

 .عن طرٌق المجلس التنفٌذي

 
 ب 22المادة 

 قمم كتاب المحكمة 
 .ٌن مساعدمسجلٌن المحكمة من مسجل و ثالثة  قمـ كتابٌتؤلف  -1

لنظم ولوائح العاملٌن فً االتحاد وفقا المساعدٌن تعٌن المحكمة المسجل والمسجلٌن  -0
 اإلفرٌقً .
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 ( سنكات .7لكالية كاحدة  غير قابمة لمتجديد مدتيا سبعة ) المسجليعمؿ  -3

 ( سنكات قابمة لمتجديد مرة كاحدة 4لكالية مدتيا أربعة )المسجلٌن المساعدٌن يعمؿ  -4

 
 
رئيس ، كيككف مسؤكال عف تحت إشراؼ الالمحكمة  قمـ كتابيتكلى المسجؿ رئاسة   5

الجكانب غير القضائية  مف إدارة المحكمة. يعتبر المسجؿ ىك المكظؼ اإلدارم 
الرئيسي، كالمحاسب لممحكمة. كعميو أف يتأكد مف حسف اإلمساؾ بدفتر الحسابات طبقا 

 لمكائح كالنظـ المالية لالتحاد األفريقي.
على  و ةرفٌعال ذوي أألخالقٌن من األشخاص مساعد ال نمسجلٌالالمسجل و ٌكون  -6

 . تسٌٌرفً ال عملٌة كبٌرة بخبرة  واٌتمتعان  المهنٌة وٌجبدرجة عالٌة من الكفاءة 

 
 المحكمةالالزمة ألداء مهام . يساعد  مسجؿ المحكمة مكظفكف آخركف، حسب الضركرة -7

 . كفاءةبفعالٌة و
كلكائح العامميف في  االتحاد المحكمة طبقا لنظـ  كتاب . تقـك المحكمة بتعييف مكظفي  قمـ8

 األفريقي.
 المحكمة : كتاب.  ينشئ  المسجؿ   داخؿ  قمـ 9

أ. كحدة لمضحايا كالشيكد التي تتخذ، عمى النحك المناسب كبالتشاكر مع المحكمة  
كمكتب  المدعي العاـ ، تدابير الحماية كالترتيبات االمنية ، كالمشكرة  كالمساعدات 

كد كالضحايا الذيف يمثمكف أماـ المحكمة  كغيرىـ ممف يتعرضكف المالئمة االخرل لمشي
لمخطر بسبب ادالء الشيكد بشياداتيـ . كتضـ الكحدة مكظفيف ذكم خبرة في مجاؿ 

 الصدمات النفسية. 
ب. كحدة إلدارة المسائؿ المتعمقة بمجالس الدفاع كمركز االعتقاؿ الذم يقدـ خدمات لمدفاع 

 و فييـ كالمتيميف.كيدير ظركؼ اعتقاؿ المشتب
على اقتراح المحكمة، عن طرٌق المجلس التنفٌذي مرتبات  ابناءالمإتمر حدد ٌ -12

 .المحكمةكتاب  قلموغٌرهم من موظفً  ٌن مساعدال نمسجلٌالوشروط خدمة المسجل و
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 مكرر 12المادة 
 ظروف خدمة المسجل وعممة السجل

 (لمسجؿ كعممة السجؿظركؼ خدمة امف النظاـ األساسي ) 04تحذؼ المادة 
  

 13المادة 
مف النظاـ األساسي  08(، في المادة الثالث )اختصاص المحكمة الفصلتدرج في 

)اختصاص المحكمة(، فقرة فرعية جديدة )د(، مع إعادة الترقيـ التسمسمي لمفقرات مف )د( 
 الى ) ق( كما يمي :

..." 
 لحؽ الطعف ، )د(  تخضع الجرائـ المبينة في  ىذا النظاـ األساسي  

"... 
 
 
 

  14المادة  
 االختصاص الجنائي الدولي لممحكمة

ج 08ب ك08أ ك 08)اختصاص المحكمة(،مكاد جديدة ىي   08 تدرج، مباشرة بعد المادة
ؿ ك 08ؾ ك 08م ك 08ط مكرر ك  08ط ك08ح  ك 08ز ك 08ك ك 08ق ك 08د ك08ك

 ف كالتالي: 08ـ ك 08ؿ مكرر ك  08
 أ 28المادة "

 اص الجنائي الدولي لممحكمةاالختص
الدكلي الجنائي محاكمة  الطعف ، يككف مف اختصاص فرع القانكفمراعاة حؽ مع  .1

 الجرائـ المنصكص عمييا كما يمي:
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 االبادة الجماعية.- - 1
 الجرائـ ضد االنسانية .- -0 
 جرائـ الحرب .- -3 
 جريمة التغيير غير الدستكرم لمحككمة .- -4
 القرصنة.- -5 
 االرىاب .-- 6 
 . االرتزاق  --7 
 الفساد .--8 
 غسؿ االمكاؿ . -9
 االتجار غير المشركع بالبشر .--12 
 االتجار  غير المشركع في المخدرات .- -11 
 االتجار غير المشركع في النفايات الخطيرة.- -10 

 الطبٌعٌة للموارد المشروع غٌر االستغالل -13
 جريمة العدكاف -14
   

 
المحكمة ليشمؿ جرائـ  األطراؼ تكسيع اختصاصحاؿ تكافؽ الدكؿ ؤتمر لمميجكز  -0

 أخرل، مف أجؿ إبراز تطكر القانكف الدكلي.

        . للتقادم المحكمة اختصاصنطاق  فً تدخل التً الجرائم تخضع ال -3

                                
 ب 28المادة :                                  

 اإلبادة الجماعية                                      
، تعني عبارة "اإلبادة الجماعية" أحد األعماؿ التالية المرتكبة الحالي النظاـ األساسيلغرض 

 بنية اإلبادة، الكمية أك الجزئية، لمجمكعة كطنية أك عرقية أك عنصرية أك دينية مثؿ:
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 أ. قتؿ أعضاء مجمكعة ما؛ 
 ير بالسالمة البدنية أك العقمية ألعضاء المجمكعة ؛ ب. المساس الخط 
 ج. تعريض المجمكعة عمدا لظركؼ معيشة قد تؤدم إلى إبادتيا الكمية أك الجزئية؛ 
 د. اتخاذ إجراءات ترمي إلى عرقمة الكالدة ضمف المجمكعة ؛ 
 ىػ. النقؿ اإلجبارم لألطفاؿ مف المجمكعة إلى مجمكعة أخرل؛ 
 ب الرامية إلى تغيير ىكية مجمكعة محددة.ك. عمميات االغتصا 

 
 ج 28المادة :                               

  الجريمة ضد اإلنسانية                            
مف  لغرض النظاـ األساسي الحالي، تعني عبارة "الجريمة ضد اإلنسانية" كؿ عمؿ-1

ك منتظمة أك أم نشاط مكجو ضد ترتكب في إطار ىجمات عامة أاألعماؿ التالية عندما 
 السكاف المدنييف يرتكب مع العمـ بذلؾ اليجـك اك النشاط:

 أ. القتؿ؛ 
 ب. اإلبادة؛ 
 ج. االسترقاؽ؛ 
 د. اإلبعاد  القسرم لمسكاف؛  
 ىػ. السجف أك أم شكؿ آخر مف أشكاؿ الحرماف الخطير مف الحرية البدنية كذلؾ انتياكا 

 لدكلي؛لألحكاـ األساسية لمقانكف ا
 ك. التعذيب، المعامالت الكحشية كالال إنسانية كالميينة أك العقاب،  
اكالحمؿ القسرم كالتعقيـ القسرم أك  الكراه عمى البغاءز. االغتصاب اكاالستعباد الجنسي اكا 

 أم شكؿ آخر مف أشكاؿ العنؼ الجنسي ذات الخطكرة المماثمة؛
ف السكاف ألسباب سياسية أك عرقية  أك ح. اضطياد أم جماعة محددة أك مجمكع محدد م 

قكمية أك اثنية أك ثقافية اك دينية أك متعمقة بنكع الجنس اك السباب أخرل مف المسمـ 
 عالميا بأف القانكف الدكلي اليجيزىا؛ 

 ط. االختفاء القسرم لألشخاص؛ 
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 م. جريمة الفصؿ العنصرم؛  
ثؿ التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة اك ؾ. األفعاؿ الال إنسانية األخرل ذات الطابع المما 

 في اذل خطير يمحؽ بالجسـ اك بالصحة العقمية اك البدنية .
 :1لغرض الفقرة الفرعية -0 
أ. تعني عبارة "ىجـك مكجو ضد أم مجمكعة مف السكاف المدنييف" نيجا سمككيا يتضمف  

د أم مجمكعة مف ض 1االرتكاب المتكرر لالفعاؿ المنصكص عمييا في الفقرة الفرعية 
عمال  بسٌاسة دولة أو منظمة تقضً بارتكاب هذا الهجوم , أو تعزٌزا  السكاف المدنييف 

 . لهذه السٌاسة
تعمد فرض أحوال معٌشٌة, من بٌنها الحرمان من الحصول على الطعام ب. تشمؿ"اإلبادة"  

 ؛ والدواء, بقصد إهالك جزء من السكان
من السلطات المترتبة على حق الملكٌة, أو هذه  ممارسة أيج. يعني " االسترقاؽ"  

على شخص ما, بما فً ذلك ممارسة هذه السلطات فً سبٌل االتجار  ,السلطات جمٌعها

  .وال سٌما النساء واألطفال , باألشخاص
نقل األشخاص المعنٌٌن قسرا  من المنطقة التً د. يعني "النفي اكاإلبعاد  القسرم لمسكاف"  

بالطرد أو بؤي فعل قسري آخر , دون مبررات ٌسمح  ,ة مشروعةٌوجدون فٌها بصف

  .بها القانون الدولً
تعمد إلحاق ألم شدٌد أو معاناة شدٌدة , سواء بدنٌا  أو عقلٌا  , ىػ. تعني كممة "التعذيب" 

بشخص موجود تحت إشراف المتهم أو سٌطرته , ولكن ال ٌشمل التعذٌب أي ألم أو 

 ؛  قوبات قانونٌة أو ٌكونان جزءا  منها أو نتٌجة لهامعاناة ٌنجمان فحسب عن ع
ٌعنً " الحمل القسري " إكراه المرأة على الحمل قسرا  وعلى الوالدة غٌر المشروعة ك. 

بقصد التؤثٌر على التكوٌن العرقً ألٌة مجموعة من السكان أو ارتكاب انتهاكات خطٌرة 
ذا التعرٌف على نحو ٌمس القوانٌن أخرى للقانون الدولً . وال ٌجوز بؤي حال تفسٌر ه

 ؛ الوطنٌة المتعلقة بالحمل
حرمان جماعة من السكان أو مجموع السكان حرمانا  متعمدا  وشدٌدا  ز. يعني "االضطياد" 

  .من الحقوق األساسٌة بما ٌخالف القانون الدولً, وذلك بسبب هوٌة الجماعة أو المجموع
عال ال إنسانٌة تماثل فً طابعها األفعال المشار أٌة أفح. تعني "جريمة الفصؿ العنصرم" 

وترتكب فً سٌاق نظام مإسسً قوامه االضطهاد المنهجً والسٌطرة  1إلٌها فً الفقرة 
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المنهجٌة من جانب جماعة عرقٌة واحدة إزاء أٌة جماعة أو جماعات عرقٌة أخرى, 

 ؛  . وترتكب بنٌة اإلبقاء على ذلك النظام

إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو رم لألشخاص" ط. يعني "االختفاء القس

اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سٌاسٌة , أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها 
علٌه , ثم رفضها اإلقرار بحرمان هإالء األشخاص من حرٌتهم أو إعطاء معلومات عن 

  .القانون لفترة زمنٌة طوٌلةمصٌرهم أو عن أماكن وجودهم بهدف حرمانهم من حماٌة 
 

 د 28المادة :                                  
 جرائم الحرب                                       

ايا مف الجرائـ المنصكص لغرض النظاـ األساسي الحالي تعني عبارة "جرائـ الحرب  -1
 :كاسعة النطاؽ ليذه الجرائـ خاصة عندما ترتكب كجزء مف خطة اك سياسة ارتكاب "عمييا 

. كتشمؿ ايا مف 1949أغسطس  10االنتياكات الخطيرة التفاقيات جنيؼ بتاريخ  -(ا)
األفعاؿ المكجية ضد األشخاص أك الممتمكات ، المحمييف باألحكاـ ذات الصمة مف اتفاقية 

 جنيؼ،  دكف أف تقتصر عميو:
 . العمد القتؿ .1
  بٌولوجٌة تجارب إجراء ذلك فً بما انٌة،الالإنس المعاملة أو التعذٌب .0

 الصحةب أو للجسم إلحاق أذى خطٌر أو شدٌدة معاناة حداثا تعمد.3

إلحاق تدمٌر واسع النطاق بالممتلكات واالستٌالء علٌها دون أن تكون هناك ضرورة . 4

 ؛ عسكرٌة تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطرٌقة عابثة

ص آخر مشمول بالحماٌة على الخدمة فً صفوف خإرغام أي أسٌر حرب أو أي ش .5

 .قوات دولة معادٌة

تعمد حرمان أي أسٌر حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماٌة من حقه فً أن ٌحاكم  .6

 .محاكمة عادلة ونظامٌة

 .اإلبعاد أو النقل غٌر المشروعٌن أو الحبس غٌر المشروع.7. 

 . اخذ الرهائن .8
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 8 المإرخ فً" جنٌف التفاقٌات األول اإلضافً بروتوكوللل" الجسٌمة المخالفات(. ب )

 على السارٌة واألعراف للقوانٌن الخطٌرة االنتهاكات من ذلك وغٌر ،1977ٌونٌو

 األفعال من فعل أي أي الدولً، للقانون الثابت النطاق فً المسلحة، الدولٌة المنازعات

 : التالٌة

 ال مدنٌٌن أفراد ضد أوهذه  بصفتهم المدنٌٌن السكان ضد هجمات توجٌه تعمد .1

 الحربٌة؛ األعمال فًبصفة مباشرة  ٌشاركون

 عسكرٌة أهدافا تشكل الالتً  المواقع أي مدنٌة، مواقع ضد هجمات توجٌه تعمد .0

 أو حداتو وأ مواد،او  منشآت أو موظفٌن مستخدمٌن  ضد هجمات شن تعمد .3

 بمٌثاق عمال السالم فظح أو اإلنسانٌة من مهام المساعدة مهمة فً مستخدمة مركبات

 المدنٌة للمواقع أو للمدنٌٌن توفر التً الحماٌة وا ٌستحقوندام ما المتحدة، األمم

 المسلحة؛ للمنازعات الدولً القانون بموجب

 أو األرواح فًتبعٌة  خسائر عن سٌسفر الهجوم هذا بؤن العلم مع هجوم شن تعمد .4

عن احداث  أو المدنٌة لمواقعبا أضراراعن الحاق  أو المدنٌٌن بٌن إصابات عن

 واضحا إفراطه ٌكون الطبٌعٌة للبٌئة وشدٌد األجل وطوٌل النطاق واسع ضرر

 . المباشرة الملموسة المتوقعة العسكرٌةبالقٌاس الى مجمل المكاسب 

 العلم مع ، خطرة قوي على تحتوي التً المنشآت أو األشغال على هجوم شن تعمد .5

 أو بالمدنٌٌن األرواح واإلصابات فً بالغة ئرخسا ٌسبب الهجوم هذا مثل بؤن

 العسكرٌةبالقٌاس الى مجمل المكاسب  مفرطا   سٌكون الذي المدنٌة بالمواقع األضرار

 ؛ المباشرة الملموسة المتوقعة

 إلى تفتقر التً العزالء المبانً أو المساكناو  قرىال أو مدنال قصف أو مهاجمة .6

 ؛باٌة وسٌلة كانت عسكرٌة أهدافا تشكل ال والتً دفاعٌة وسائل

 للدفاع  لدٌه وسٌلة تعد لم مختارا ،ٌكون قد القى سالحه أو مقاتل استسلم جرح أو قتل .7

إساءة استعمال علم الهدنة أو علم العدو أو شارته العسكرٌة وزٌه العسكري أو علم  .8

ات األمم المتحدة أو شاراتها وأزٌائها العسكرٌة , وكذلك الشعارات الممٌزة التفاقٌ

 .جنٌف مما ٌسفر عن موت األفراد أو إلحاق إصابات بالغة بهم
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قٌام دولة االحتالل على نحو مباشر أو غٌر مباشر , بنقل أجزاء من سكانها المدنٌٌن  .9

إلى األرض التً تحتلها , أو أبعاد أو نقل كل سكان األرض المحتلة أو أجزاء منهم 

 .داخل هذه األرض أو خارجها

ضد المبانً المخصصة لألغراض الدٌنٌة أو التعلٌمٌة أو تعمد توجٌه هجمات  .12

الفنٌة أو العلمٌة أو الخٌر ٌة , واآلثار التارٌخٌة , والمستشفٌات وأماكن تجمع 

 .المرضى والجرحى شرٌطة أال تكون أهدافا  عسكرٌة

إخضاع األشخاص الموجودٌن تحت سلطة طرف معاد للتشوٌه البدنً أو  .11

 ٌة أو العلمٌة التً ال تبررها المعالجة الطبٌة أو معالجةألي نوع من التجارب الطب

األسنان أو المعالجة فً المستشفً للشخص المعنً والتً التجري لصالحه وتتسبب 

 .فً وفاة ذلك الشخص أو أولئك األشخاص أو فً تعرٌض صحتهم لخطر شدٌد

 .قتل أفراد منتمٌن إلى دولة معادٌة أو جٌش معاد أو إصابتهم غدرا   .10

 .الن أنه لن ٌبقى أحد على قٌد الحٌاةإع .13

تدمٌر ممتلكات العدو أو االستٌالء علٌها مالم ٌكن هذا التدمٌر أو االستٌالء  .14

 .مما تحتمه ضرورات الحرب

إعالن أن حقوق ودعاوى رعاٌا الطرف المعادي ملغاة أو معلقة أو لن تكون  .15

 .مقبولة فً أٌة محكمة

راك فً عملٌات حربٌة موجهة ضد إجبار رعاٌا الطرف المعادي على االشت .16

 .حتى وإن كانوا قبل نشوب الحرب فً خدمة الدولة المحاربةهم دولت

 .نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم االستٌالء علٌه عنوة .17

 .استخدام السموم أو األسلحة المسممة .18

استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غٌرها من الغازات وجمٌع ما فً  .19

 .ائل أو المواد أو األجهزةحكمها من السو

استخدام الرصاصات التً تتمدد أو تتسطح بسهولة فً الجسم البشري مثل  .02

الرصاصات ذات األغلفة الصلبة التً ال تغطً كامل جسم الرصاصة أو 

 .الرصاصات المحززة الغالف
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استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أسالٌب حربٌة تسبب بطبٌعتها أضرارا   .01

ما  ال لزوم لها , أو تكون عشوائٌة بطبٌعتها بالمخالفة للقانون الدولً زائدة أو آال

 ,للمنازعات المسلحة

 .االعتداء على كرامة الشخص وبخاصة المعاملة المهٌنة والحاطة بالكرامة .00

االغتصاب أو االستعباد الجنسً أو اإلكراه على البغاء أو الحمل القسري , أو  .03

ر من أشكال العنف الجنسً ٌشكل أٌضا  انتهاكا  التعقٌم القسري , أو أي شكل آخ

 .خطٌرا  التفاقٌات جنٌف

 

استغالل وجود شخص مدنً أو أشخاص آخرٌن متمتعٌن بحماٌة إلضفاء  .04

 .الحصانة من العملٌات العسكرٌة على نقاط أو مناطق أو وحدات عسكرٌة معٌنة

 

إٌمً  رؼّذ رٛج١ٗ ٘جّبد ػذ اٌّجبٟٔ ٚاٌّٛاد ٚاٌٛحذاد اٌطج١خ ٚٚسبئً .05

ٚاألفشاد ِٓ ِسزؼٍّٟ اٌشؼبساد ا١ٌّّضح اٌّج١ٕخ فٟ ارفبل١بد ج١ٕف ؽجمبً ٌٍمبْٔٛ 

 .اٌذٌٟٚ

رؼّذ رج٠ٛغ اٌّذ١١ٔٓ وؤسٍٛة ِٓ أسب١ٌت اٌحشة ثحشِبُٔٙ ِٓ اٌّٛاد اٌزٟ ال  .26

ػٍٝ إٌحٛ إٌّظٛص  غٕٝ ػٕٙب ٌجمبئُٙ , ثّب فٟ رٌه رؼّذ ػشلٍخ اإلِذاداد اٌغٛث١خ 

 ج١ٕف .ػ١ٍٗ فٟ ارفبل١بد 

رج١ٕذ االؽفبي دْٚ اٌثبِٕخ ػششح ِٓ اٌؼّش اٌضا١ِب اٚ ؽٛػ١ب فٟ اٌمٛاد  .27

 اٌّسٍحخ اٌٛؽ١ٕخ اٚ اسزخذاُِٙ فٟ اٌّشبسوخ فؼ١ٍب فٟ االػّبي اٌحشث١خ .

 المدنٌٌن أو الحرب أسرى عادةإل مبررال غٌر تؤخٌرال .28

 الممارسات من ذلك وغٌر العنصري الفصل ممارسات ارتكاب تعمد .29
 أساس على الشخصٌة، الكرامة على االعتداء على تنطوي التً والمهٌنة ٌةالالإنسان
 عرقً .ال التمٌٌز

  للهجوم دون مبرر والمناظق المحلٌة هدفا السالح المنزوعة المناطق جعل .30

 السخرة إلى والترحٌل االسترقاق .31
 اٌؼمبة اٌجّبػٟ .32

 أزٙبن حشِخ اٌجشحٝ اٚ اٌّشػٝ اٚ اٌغشلٝ اٚ اٌّٛرٝ . .33

 3ٟ , االٔزٙبوبد اٌجس١ّخ ٌٍّبدح بٌخ ٚلٛع ٔضاع ِسٍح غ١ش رٞ ؽبثغ دٌٚفٟ ح - ()ج

, ٟٚ٘  1949آة/ أغسطس  12اٌّشزشوخ ث١ٓ ارفبل١بد ج١ٕف األسثغ اٌّؤسخخ فٟ 
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أٞ ِٓ األفؼبي اٌزب١ٌخ اٌّشرىجخ ػذ أشخبص غ١ش ِشزشو١ٓ اشزشاوبً فؼ١ٍبً فٟ األػّبي 

اٌز٠ٓ أٌمٛا سالحُٙ ٚأٌٚئه اٌز٠ٓ أطجحٛا اٌحشث١خ , ثّب فٟ رٌه أفشاد اٌمٛاد اٌّسٍحخ 

 : ػبجض٠ٓ ػٓ اٌمزبي ثسجت اٌّشع أٚ اإلطبثخ أٚ االحزجبص أٚ ألٞ سجت آخش

اسزؼّبي اٌؼٕف ػذ اٌح١بح ٚاألشخبص , ٚثخبطخ اٌمزً ثج١ّغ أٔٛاػٗ ٚاٌزش٠ٛٗ ,  -1

 .ٚاٌّؼبٍِخ اٌمبس١خ , ٚاٌزؼز٠ت

 .١ٕخ ٚاٌحبؽخ ثبٌىشاِخاالػزذاء ػٍٝ وشاِخ اٌشخض , ٚثخبطخ اٌّؼبٍِخ اٌّٙ -2

 .أخز اٌش٘بئٓ -3

إطذاس أحىبَ ٚرٕف١ز إػذاِبد دْٚ ٚجٛد حىُ سبثك طبدس ػٓ ِحىّخ ِشىٍخ رشى١الً  -4

 .ٔظب١ِبً رىفً ج١ّغ اٌؼّبٔبد اٌمؼبئ١خ اٌّؼزشف ػِّٛبً ثؤٔٗ ال غٕٝ ػٕٙب

)ج( على المنازعات المسلحة غٌر ذات الطابع الدولً وبالتالً 1تنطبق الفقرة    د (

ً ال تنطبق على حاالت االضطرابات والتوترات الداخلٌة مثل أعمال الشغب أو فه

 .أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة وغٌرها من األعمال ذات الطبٌعة المماثلة

االٔزٙبوبد اٌخط١شح األخشٜ ٌٍمٛا١ٔٓ ٚاألػشاف اٌسبس٠خ ػٍٝ إٌّبصػبد  -) ٖ(

ِٓ األفؼبي  باٌثبثذ ٌٍمبْٔٛ اٌذٌٟٚ , أ٠ اٌّسٍحخ غ١ش راد اٌطبثغ اٌذٌٟٚ , فٟ إٌطبق

 : اٌزب١ٌخ

رؼّذ رٛج١ٗ ٘جّبد ػذ اٌسىبْ اٌّذ١١ٔٓ ثظفزُٙ ٘زٖ أٚ ػذ أفشاد ِذ١ٟٔ ْ ال  -1

 .٠شبسوْٛ ِجبششح فٟ األػّبي اٌحشث١خ

رؼّذ رٛج١ٗ ٘جّبد ػذ اٌّجبٟٔ ٚاٌّٛاد ٚاٌٛحذاد اٌطج١خ ٚٚسبئً إٌمً  -2

اٌّج١ٕخ فٟ ارفبل١بد ج١ٕف ؽجمبً ٌٍمبْٔٛ  ٚاألفشاد ِٓ ِسزؼٍّٟ اٌشؼبساد ا١ٌّّضح

 .اٌذٌٟٚ

رؼّذ شٓ ٘جّبد ػذ ِٛظف١ٓ ِسزخذ١ِٓ أٚ ِٕشآد أٚ ِٛاد أٚ ٚحذاد أٚ  -3

ِشوجبد ِسزخذِخ فٟ ِّٙخ ِٓ ِٙبَ اٌّسبػذح اإلٔسب١ٔخ أٚ حفع اٌسالَ ػّالً 

ث١ّثبق األُِ اٌّزحذح ِبداِٛا ٠سزحمْٛ اٌحّب٠خ اٌزٟ رٛفش ٌٍّذ١١ٔٓ أٚ ٌٍّٛالغ 

 .ٌّذ١ٔخ ثّٛجت اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٌٍّٕبصػبد اٌّسٍحخا

رؼّذ رٛج١ٗ ٘جّبد ػذ اٌّجبٟٔ اٌّخظظخ ٌألغشاع اٌذ١ٕ٠خ أٚ اٌزؼ١ّ١ٍخ أٚ  -4

ٚا٢ثبس اٌزبس٠خ١خ , ٚاٌّسزشف١بد , ٚ أِبوٓ رجّغ  , اٌف١ٕخ أٚ اٌؼ١ٍّخ أٚ اٌخ١ش٠خ

 .اٌّشػٝ ٚاٌجشحٝ , شش٠طخ أال رىْٛ أ٘ذافبً ػسىش٠خ

 .ِىبْ حزٝ ٚإْ رُ االسز١الء ػ١ٍٗ ػٕٛحٔٙت أٞ ثٍذح أٚ  -5

االغزظبة أٚ االسزؼجبد اٌجٕسٟ أٚ اإلوشاٖ ػٍٝ اٌجغبء أٚ اٌحًّ اٌمسشٞ أٚ  -6

اٌزؼم١ُ اٌمسشٞ , أٚ أٞ شىً آخش ِٓ أشىبي اٌؼٕف اٌجٕسٟ ٠شىً أ٠ؼبً أزٙبوبً 

 .اٌّشزشوخ ث١ٓ ارفبل١بد ج١ٕف األسثغ 3خط١شاً ٌٍّبدح 

ػششح ِٓ اٌؼّش إٌضا١ِبً أٚ ؽٛػ١بً فٟ اٌمٛاد اٌّسٍحخ  اٌثبِٕخرج١ٕذ األؽفبي دْٚ  -7

 .أٚ فٟ جّبػبد ِسٍحخ أٚ اسزخذاُِٙ ٌٍّشبسوخ فؼ١ٍبً فٟ األػّبي اٌحشث١خ
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إطذاس أٚاِش ثزشش٠ذ اٌسىبْ اٌّذ١١ٔٓ ألسجبة رزظً ثبٌٕضاع, ِب ٌُ ٠ىٓ رٌه  -8

 .ثذاع ِٓ أِٓ اٌّذ١١ٔٓ اٌّؼ١١ٕٓ أٚ ألسجبة ػسىش٠خ ٍِحخ

 .لزً أحذ اٌّمبر١ٍٓ ِٓ اٌؼذٚ أٚ إطبثزٗ غذساً  -9

 .إػالْ أٔٗ ٌٓ ٠جمٝ أحذ ػٍٝ ل١ذ اٌح١بح -10

إخؼبع األشخبص اٌّٛجٛد٠ٓ رحذ سٍطخ ؽشف آخش فٟ إٌضاع ٌٍزش٠ٛٗ  -11

اٌجذٟٔ أٚ ألٞ ٔٛع ِٓ اٌزجبسة اٌطج١خ أٚ اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ ال رجشس٘ب اٌّؼبٌجخ اٌطج١خ 

زشفٝ ٌٍشخض اٌّؼٕٟ ٚاٌزٟ ال رجشٞ أٚ ِؼبٌجخ األسٕبْ أٚ اٌّؼبٌجخ فٟ اٌّس

ٌظبٌحٗ ٚرزسجت فٟ ٚفبح رٌه اٌشخض أٚ أٌٚئه األشخبص أٚ فٟ رؼش٠غ 

 .طحزُٙ ٌخطش شذ٠ذ

رذ١ِش ِّزٍىبد اٌؼذٚ أٚ االسز١الء ػ١ٍٙب ِب ٌُ ٠ىٓ ٘زا اٌزذ١ِش أٚ االسز١الء  -12

 .ِّب رحزّٗ ػشٚساد اٌحشة

 استخدام السموم أو األسلحة المسممة -13

ت الخانقة أو السامة أو غٌرها من الغازات وجمٌع ما فً استخدام الغازا -14

 .حكمها من السوائل أو المواد أو األجهزة

استخدام الرصاصات التً تتمدد أو تتسطح بسهولة فً الجسم البشري مثل  -15

الرصاصات ذات األغلفة الصلبة التً ال تغطً كامل جسم الرصاصة أو 

 .زة الغالفرالرصاصات المح

١١ٔٓ وؤسٍٛة ِٓ أسب١ٌت اٌحشة ثحشِبُٔٙ ِٓ اٌّٛاد اٌزٟ ال رؼّذ رج٠ٛغ اٌّذ -16

 غٕٝ ػٕٙب ٌجمبئُٙ , ثّب فٟ رٌه رؼّذ ػشلٍخ اإلِذاداد اٌغٛث١خ

استغالل وجود شخص مدنً أو أشخاص آخرٌن متمتعٌن بحماٌة إلضفاء  -17

 .الحصانة من العملٌات العسكرٌة على نقاط أو مناطق أو وحدات عسكرٌة معٌنة

 تبعٌة فً خسائر عن سٌسفر الهجوم هذا بؤن العلم مع ًعشوائ هجوم شن -18
  المدنٌٌن بٌن عن الحاق أضرارا أو إصابات عن أو األرواح

 للهجوم دون مبرر والمناطق المحلٌة هدفا السالح المنزوعة المناطق جعل -19

 االسزشلبق -20

 اٌؼمبة اٌجّبػٟ -21

 أزٙبن حشِخ اٌجشحٝ اٚ اٌّشػٝ اٚ اٌغشلٝ اٚ اٌّٛرٟ . -22

) هـ ( علً المنازعات المسلحة غٌر ذات الطابع 1الفقرة   تنطبق  و ( -

الدولً وبالتالً فهً ال تنطبق على حاالت االضطرابات والتوترات 
الداخلٌة, مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة أو 
غٌرها من األعمال ذات الطبٌعة المماثلة, وتنطبق على المنازعات 

فً إقلٌم دولة عندما ٌوجد صراع مسلح متطاول األجل المسلحة التً تقع 
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بٌن السلطات الحكومٌة وجماعات مسلحة منظمة أو فٌما بٌن هذه 

 .الجماعات

 . الشامل الدمار أسلحة من غٌرها أو النووٌة األسلحة استخدام -ص

 ه 28: المادة                                   

 لمحكومة وريالدست غير التغيير جريمة         
 أك القياـ" لمحككمة الدستكرم غير التغيير" عبارة تعني الحالي، األساسي النظاـ لغرض -1 

 : شرعية غير بصفة فيو البقاء أك الحكـ عمى االستيالء بنية التالية باألعماؿ بالقياـ اإلذف
  ديمقراطي؛ بشكؿ منتخبة حككمة ضد العسكرم االنقالب أك االنقالب محاكلة.  أ
 بشكؿ منتخبة بحككمة اإلطاحة إلى يرمي المسمحيف لممرتزقة تدخؿ كؿ. ب 

 ديمقراطي؛
 االغتياؿ اك المتمردة الحركات أك المسمحيف لممنشقيف استعماؿ اك تدخؿ كؿ. ج

 ديمقراطي؛ بشكؿ منتخبة بحككمة اإلطاحة إلى يرمي الذم السياسي
 المرشح أك لحزبا إلى السمطة بتسميـ قائمة حككمة عف صادر رفض كؿ. د 

  كنزيية؛ كعادلة حرة انتخابات إطار في فاز الذم
 الدستكر مع تتعارض القانكنية الكثائؽ أك لمدستكر مراجعة أك تعديؿ كؿ. ىػ

 .لمحككمات الديمقراطي التغيير لمبادئ انتياكا اكتعتبر
 االنتخابات قبل األخٌرة( 6) الستة األشهر فً ٌتم االنتخابٌة للقوانٌن جوهري تعدٌل أي -ك

 . الفاعلة السٌاسٌة األطراف غالبٌة موافقة دون

 نفس لو" ديمقراطي بشكؿ منتخبة حككمة"  مصطمح فاف الحالي األساسي النظاـ لغرض -0
 . اإلفريقي لالتحاد القانكنية المكاثيؽ في الكارد المعنى

 به يقوم ، الحكومة لتغيير يؤدي سلمي فعل أي المادة لهذه طبقا جريمة يشكل ال -3)

              .(للتصرف قابل الغير الطبيعي حقه ممارسة إطار في ، السيادة صاحب الشعب
 
 و 28المادة :
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 القرصنة                                 
 تعني كممة "القرصنة" ما يمي: الحالي، النظاـ األساسيلغرض 

ؿ سمب ام عمؿ غير قانكني مف اعماؿ العنؼ اكاالحتجاز ، اك ام عم - أ
يرتكب الغراض خاصة مف قبؿ طاقـ اك ركاب قارب اك سفينة اك طائرة 

 كيككف مكجيا :
أك  في أعالي البحار ضد قارب اك سفينة اك طائرة اخرل -1

ضد أشخاص أك ممتمكات عمى ظيرذلؾ القارب اك تمؾ 
 عمى متف تمؾ الطائرة . السفينة أك

في أك أشخاص أك ممتمكات   قارب اك سفينة اك طائرة ضد -0
 مكاف يقع خارج كالية اية دكلة .

   
سفينة أك طائرة قارب اك في عمميات ام عمؿ مف اعماؿ االشتراؾ الطكعي ب.  

بكقائع تضفي عمى ذلؾ القارب اك تمؾ السفينة اك الطائرة صفة مع العمـ 
 القرصنة.

ج. ام عمؿ يحرض عمى ارتكاب احد االعماؿ المكصكفة في احدل الفقرتيف 
  ( اك)ب( اك يسيؿ عف عمد ارتكابيا .الفرعيتيف )ا

                              
 ز 28المادة : 

 اإلرهاب                                       
تعني كممة "اإلرىاب" أم عمؿ مف األعماؿ  الحالي، النظاـ األساسيلغرض 
 التالية:

يف االتحاد كؿ عمؿ يشكؿ خرقا لمقانكف الجنائي لدكلة طرؼ، كقكان -ألؼ 
األفريقي أك قكانيف مجمكعة اقتصادية معترؼ بيا مف قبؿ االتحاد األفريقي، أك 
مف قبؿ القانكف الدكلي، كيمكف أف يعرض الحياة أك السالمة أك الحرية لمخطر 
أك يتسبب في جركح خطيرة أك مكت شخص أك عدد أك مجمكعة مف األشخاص 
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ممتمكات الخاصة أك المكارد أك يتسبب في إلحاؽ أضرار بالجميكر أك بال
 الطبيعية أك التراث الطبيعي أك الثقافي، كيككف مدّبران كمقصكدان:

( تخكيؼ أك تركيع أك إجبار أك إقناع أم حككمة أك جياز أك مؤسسة أك 1)
الجميكر الكاسع أك أم مجمكعة أخرل بالقياـ أك عدـ القياـ بعمؿ ما أك بتبني 

 ؿ كفؽ مبادئ معينة ؛ أكرأم خاص أك التخمي عنو أك العم
( عرقمة أم خدمة عمكمية أك خدمة أساسية لصالح الجميكر أك إثارة خطر 0)

 عاـ؛
 ( التسبب في تمرد عاـ في دكلة ما.3)
كؿ تركيج أك رعاية أك مشاركة أك مساىمة أك مساعدة أك تحريض أك  -باء 

بنية تشجيع أك محاكلة أك تيديد أك مؤامرة أك تنظيـ أك تمكيف أم شخص 
 (. 3( إلى )1ارتكاب األعماؿ المنصكص عمييا في الفقرة  الفرعية )ألؼ ( مف )

، ال ينبغي اعتبار الكفاح المسمح  ات )ألؼ كباء(مع مراعاة أحكاـ الفقر   -جيـ
الذم تخكضو الشعكب طبقا لمبادئ القانكف الدكلي مف أجؿ تحريرىا أك تقرير 

ستعمار كاالحتالؿ كالعدكاف كالسيطرة مصيرىا، السيما النزاعات المسمحة ضد اال
 مف قبؿ قكات أجنبية ، كأعماؿ إرىابية.

من  المرتكبة ، اإلنسانً القانون الدولً المحمٌة بموجب األعمال تعتبر ال -داؿ           

 غٌر أو دولً مسلح نزاع المنظمة أثناء المسلحة الجماعات أعضاء أو الحكومة قواتقبل 

 . ٌةرهابا ؤعمالك ، دولً

 

ال ينبغي اعتبار األسباب السياسية كالفمسفية كاإليديكلكجية كالعنصرية -ىاء 
 كالعرقية كالدينية أك أم أسباب أخرل كمبررات شرعية لألعماؿ اإلرىابية. 

 
 ح 28المادة :                              

  االرتزاق                                
 الحالي:لغرض النظاـ األساسي  -1
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 أ. المرتزؽ ىك كؿ شخص: 
I. نزاع في المشاركة بيدؼ الخارج في أك محميا خاصة بصفة تكظيفو يتـ 

 مسمح؛
II. كعدان  كيتمقى الشخصي الربح لغرض خاصة العدائية األعماؿ في يشارؾ 

 النزاع؛ في طرؼ باسـ مادم بتعكيض
III. يياعم يسيطر التي المنطقة في يسكف كال النزاع أطراؼ أحد إلى ينتمي ال 

 النزاع؛ أطراؼ أحد
IV. النزاع في لطرؼ المسمحة القكات مف عنصرا ليس 
V. كعنصر النزاع في طرفا ليست دكلة قبؿ مف رسمية ميمة في يرسؿ كلـ 

 .المسمحة قكاتيا مف
 ب. يعتبر مرتزقا أيضا كؿ شخص في أم حالة أخرل:

I.  في لممشاركة الخارج في أك محميا خاصة بصفة تكظيفو باألخص يتـ 
 :إلى ترمي منسقة عنؼ أعماؿ

 اإلطاحة بحككمة شرعية أك تقكيض النظاـ الدستكرم لدكلة ما .1
 مساعدة حككمة ما عمى البقاء في السمطة   .0

 مساعدة مجمكعة مف االشخاص لمحصكؿ عمى السمطة   .3
 .المساس بالحرمة الترابية لدكلة ما4 

II.  تشجيعو كيتـ الشخصي الربح أجؿ مف خاصة األعماؿ ىذه في يشارؾ 
 ماديان؛ تعكيضان  بمنحو عكدبك 

III.  يسكنيا كال حقيا في العمؿ ىذا يرتكب التي الدكلة إلى ينتمي ال  
IV.  ما دكلة قبؿ مف رسمية ميمة في يرسؿ لـ 
V. فكؽ األعماؿ ىذه ترتكب التي لمدكلة المسمحة القكات مف عنصرا ليس 

 .ترابيا
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مثمما  كؿ شخص يقـك بتكظيؼ أك استخداـ أك تمكيؿ أك تدريب المرتزقة - 0
( )أ( أك )ب( أعاله،يعد مرتكبا لجريمة 1ىك مكضح في الفقرة الفرعية  )

 االرتزاؽ. 
( )أ( أك 1يرتكب جريمة، المرتزؽ المحددة في الفقرتيف الفرعيتيف  ) -3

)ب( أعاله، الذم يشارؾ مباشرة في أعماؿ عدائية أك في أعماؿ عنؼ مدّبرة، 
 حسب الحالة؛ 

 

 
 ط 28المادة :                           
 الفساد                                         

 طابع ذات كانت إذا لغرض النظاـ األساسي الحالي، تصنؼ األعماؿ التالية كأعماؿ فساد-1

 : االتحاد أو المنطقة ما أو دولة استقرار على تإثر خطٌر من شانها ان
متو أك أم شخص آخر، بطريقة أ. التماس أك قبكؿ مكظؼ عمكمي اك ام فرد مف عائ 

مباشرة أك غير مباشرة ماالن ذا قيمة نقدية، أك أم مزية أخرل، كاليبة، أك المنح ، أك 
الكعكد أك فائدة لنفسو أك لشخص أك كياف آخر، مقابؿ القياـ بعمؿ أك تجاىمو في إطار 

 ممارسة ميامو؛ 
خص آخر، بطريقة ب. إىداء أك منح مكظؼ عمكمي اك ام فرد مف عائمتو أك أم ش 

أم ماؿ ذم قيمة نقدية، أك أم مزية أخرل، كاليبة، أك المنحة  مباشرة أك غير مباشرة،
، أك الكعكد أك فائدة لنفسو أك لشخص أك كياف آخر، مقابؿ القياـ بعمؿ أك تجاىمو في 

 إطار ممارسة ميامو؛ 
أك أم شخص  اك ام فرد مف عائمتو ج. القياـ بعمؿ أك تجاىمو مف قبؿ مكظؼ عمكمي 

ميامو بغرض الحصكؿ عمى مزايا غير شرعية لنفسو أك  آخر في إطار ممارسة
 لشخص آخر؛ 
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باختالس أمكاؿ مممككة  د. قياـ مكظؼ عمكمي اك ام فرد مف عائمتو أك أم شخص آخر
لمدكلة أك لمؤسساتيا استمميا في إطار ميامو ، ألغراض ال عالقة ليا بما خصصت لو 

 ك لفائدة ىيئة أك لفائدة شخص آخر؛ ، لفائدتو الخاصة أ
بطريقة مباشرة أك  ،مزايا غير مبررةىػ. منح أك تقديـ ىبة، أك كعد، أك التماس أك قبكؿ أم  

غير مباشرة، تمنح لشخص أك يقترحيا شخص يشغؿ منصب مسؤكلية أك أم منصب 
آخر في مؤسسة لمقطاع الخاص، لحسابو الخاص أك لحساب شخص آخر، مقابؿ 

 بعمؿ أك إغفالو ، خالفا لمتطمبات ميامو ؛ القياـ
ك. القياـ بطريقة مباشرة أك غير مباشرة بمنح أك تقديـ ىبة، أك التماس أك قبكؿ، أك كعد 
بمنح مزايا غير مبررة لشخص ما أك مف قبؿ شخص يقر أك يؤكد أنو قادر عمى التأثير 

اع العاـ أك الخاص، بطريقة غير قانكنية عمى قرار يتخذه شخص يمارس مياـ في القط
مقابؿ ىذه المزايا، سكاء لشخصو أك لشخص آخر، ككذلؾ طمب أك استالـ أك قبكؿ 

ال، أـ عرض أك كعكد بتقديـ ىذه المزايا، مقابؿ ىذا التأثير، سكاء تمت ممارستو بالفعؿ 
 كسكاء كاف ىذا التأثير حاسما أـ ال في الحصكؿ عمى النتيجة المتكقعة؛

 شركع؛ز. اإلثراء غير الم
ح. استخداـ أك إخفاء نتيجة أم عمؿ مف األعماؿ المنصكص عمييا في ىذا النظاـ 

 األساسي.
. لغرض النظاـ األساسي الحالي تعني عبارة "اإلثراء غير المشركع" االزدياد الكبير ألمكاؿ 0

 آخر ال يستطيع تبريرىا بالنظر إلى إيراداتو.  مكظؼ عمكمي أك أم شخص
 

 ط مكرر 28المادة :                            
 غسل االموال                                

 : ؼٕٟ "غسً األِٛاي": أٞ فؼً ِٓ أفؼبي٠ألغشاع ٘زا إٌظبَ األسبسٟ،  -1

أٞ ِّزٍىبد اٚ اٌزخٍض ِٕٙب ِغ اٌؼٍُ ثبْ ٘زٖ اٌّّزٍىبد رؼزجش ػبئذاد رح٠ًٛ  - أ

ٌّظذس غ١ش اٌششػٟ ٌجش٠ّخ فسبد اٚ جشائُ راد طٍخ ٚرٌه ٌغشع اخفبء ا

ٌٍّّزٍىبد اٚ ٌغشص ِسبػذح أٞ شخض ِشزشن فٟ اسرىبة اٌجش٠ّخ ػٍٝ اٌزٙشة 

 ِٓ اٌؼٛالت اٌمب١ٔٛٔخ اٌّزشرجخ ػٍٝ فؼٍٗ .
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ثشبْ ؽبثغ اٚ ِظذس اٚ ِٛلغ اٌّّزٍىبد اٌزٟ رؼزجش ػبئذاد ٌجش٠ّخ  إخفبء اٌحم١م١خ - ة

ٓ ٘زٖ اٌّّزٍىبد اٚ ٔمٍٙب فسبد اٚ اٌجشائُ راد اٌظٍخ اٚ اٌزشر١جبد اٌّزخزح ٌٍزخٍض ِ

 اٚ رح٠ًٛ ٍِى١زٙب اٚ أٞ حمٛق ِزؼٍمخ ثٙب .

اسزالِٙب ثبْ ٘زٖ اٌّّزٍىبد ِغ اٌؼٍُ، ٚلذ ششاء اٚ الزٕبء اٚ اسزخذاَ أٞ ِّزٍىبد  - ج

 فسبد اٚ ٌجشائُ ِشرجطخ ثٙب. ٌجش٠ّخػبئذاد رؼزجش 
ِٚحبٌٚخ اسرىبة ااٌّشبسوخ ، أٚ اٌزٛاؽؤ أٚ اٌزآِش ػٍٝ اسرىبثٙب،  - د

ِٓ اٌجشائُ  بّؼبٚٔخ ٚاٌزحش٠غ ٚر١س١ش ٚاٌّشٛسح فٟ اسرىبة أ٠ٚاٌ

 .اٌّمشسح ٚفمب ٌٙزٖ اٌّبدح
 

حٛي زخز لشاسا رأْ فٟ ٌّحىّخ سٍطبد ا٠فسش ػٍٝ أٔٗ ٠ّس ِب ١ٌس فٟ ٘زٖ اٌّبدح   0

  .أٚ جش٠ّخ فؼً أٞ خطٛسح

 
 

 
 ي 28المادة :                                  

 لبشراالتجار با                                  
 لغرض النظاـ األساسي الحالي:

يكاء كاستقباؿ أشخاص بالتيديد أك 1  . تعني عبارة "االتجار بالبشر" تكظيؼ كنقؿ كتحكيؿ كا 
استخداـ القكة أك ممارسة أشكاؿ أخرل مف الضغكط، عف طريؽ االختطاؼ كالغش 

ؿ عرض أك قبكؿ دفع مبالغ كالخديعة كسكء استعماؿ السمطة أك كضع ىش، أك مف خال
مالية أك تقديـ مزايا مف أجؿ الحصكؿ عمى مكافقة شخص لو السمطة عمى شخص آخر، 

 لغرض االستغالؿ. 
. تشمؿ كممة االستغالؿ، استغالؿ دعارة الغير أك أشكاؿ أخرل مف االستغالؿ الجنسي 0 

ترقاؽ أك استئصاؿ كالعمؿ أك الخدمة اإلجبارية كاالسترقاؽ كالممارسات المماثمة لالس
 األعضاء؛ 

 1. يعتبر قبكؿ ضحية باالتجار في البشر، باالستغالؿ، مثمما تنص عميو الفقرة الفرعية )3 
( مف ىذه المادة ، غير كارد عندما تستخدـ إحدل الكسائؿ المنصكص عمييا في الفقرة 

 (؛ 1الفرعية )
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يكاء أك استقباؿ طفؿ بغرض 4 االستغالؿ "اتجار بالبشر"، . يعتبر تكظيؼ كنقؿ كتحكيؿ كا 
 ( مف ىذه المادة. 1كلك لـ يتـ استخداـ إحدل الكسائؿ المذككرة في الفقرة الفرعية )

 

 
 ك 28المادة :                                    

 االتجار غير المشروع في المخدرات                         
" ما  االتجار غير المشركع بالمخدرات لغرض النظاـ األساسي الحالي، تعني عبارة "1- 
 يمي:

أ. إنتاج كصنع المخدرات كاستخراجيا كتحضيرىا كعرضيا كتقديميا لمبيع كالتكزيع كتسميميا  
رساليا العابر أك نقميا كاستيرادىا أك تصديرىا؛  بكؿ األشكاؿ كالسمسرة فييا كا 

 ب. زراعة الخشخاش كنبتة الكككا أك القنب؛ 
 ء المخدرات بنية القياـ بأحد األنشطة المذككرة في الفقرة الفرعية )أ(؛ج. حيازة أك شرا 
نتاج  المخدرات  د. صنع كنقؿ كتكزيع )السالئؼ( مع العمـ بأنيا ستستعمؿ في صنع كا 

 بطريقة غير مشركعة.
ال يدخؿ في إطار ىذا القانكف األساسي عندما يرتكبو  1. التصرؼ الكارد في الفقرة 0

 ـ الخاص عمى نحك ما حدده القانكف الكطني.أشخاص الستيالكي
 . لغرض ىذه المادة:3
 تعني كممة "المخدرات" كؿ مادة تنص عمييا اتفاقيات األمـ المتحدة التالية: -أ 

، كما تـ تعديميا بمكجب بركتكككؿ سنة 1961أ . االتفاقية الكحيدة لممخدرات لسنة         
  ؛1961لممخدرات لسنة  المتعمؽ بتعديؿ االتفاقية الكحيدة 1970
 ؛1971ب . اتفاقية فيينا المتعمقة بالمؤثرات العقمية لسنة         

مف اتفاقية األمـ  10السالئؼ"، كؿ مادة منصكص عمييا في المادة تعني كممة " -ب 
ديسمبر  02المتحدة لمكافحة االتجار غير المشركع بالمخدرات كالمؤثرات العقمية لػ

1988. 
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 ل 28المادة                               

 االتجار غير المشروع بالنفايات الخطيرة                    
لغرض النظاـ األساسي الحالي، يعتبر اتجاران غير مشركع بالنفايات الخطيرة،كؿ استيراد -1

اك فشؿ في اعادة االستيراد اك كؿ حركة عابرة لمحدكد الكطنية اكتصدير لمنفايات الخطيرة 
لممنكعة بمكجب اتفاقية باماكك حكؿ حظر استيراد النفايات الخطيرة إلى أفريقيا كمراقبة ا

دارة النفايات الخطيرة المنتجة في أفريقيا، المعتمدة في يناير   1991تحركاتيا عبر الحدكد كا 
 في باماكك، في مالي:

 : سًخطرة" لغرض هذا النظام األسالمواد التالٌة "نفاٌات ا تعتبر -0

 األول من "اتفاقٌة باماكو"؛ لحقفاٌات التً تنتمً إلى أي فئة واردة فً المالن - أ

النفاٌات التً ال تشملها الفقرة )أ( أعاله ولكنها تعرف أو تعتبر نفاٌات خطرة فً  - ب

 التشرٌع الداخلً لدولة التصدٌر أو االستٌراد أو العبور؛

 الثانً" من "اتفاقٌة باماكو" قلحالنفاٌات التً تمتلك أي من الخصائص الواردة فً "الم -ج

المواد الخطرة التً تم حظرها، وإلغاء أو رفض التسجٌل باإلجراءات التنظٌمٌة التً  -د 

ألسباب الصنع، ألسباب بٌئٌة أو  دولةتتخذها الحكومة، أو سحبت طواعٌة من التسجٌل فً 

 .صحة اإلنسانتتعلق ب

ٌة، بما فً ذلك الصكوك الدولٌة المنطبقة النفاٌات المشعة، رهنا بؤٌة أنظمة رقابة دول -3

 .على وجه التحدٌد على المواد المشعة فً نطاق هذه االتفاقٌة

لسفٌنة، التً ٌغطٌها صك دولً االنفاٌات الناشئة عن العملٌات العادٌة لتفرٌغ ، دخلال ت -4

 .آخر، ضمن نطاق هذه االتفاقٌة

 اتفاقٌة له فً المحدد المعنً نفس" اداالستٌر إعادة لعدم" ٌكون المادة، هذه ألغراض -5

 .باماكو

 هذه بموجب جرٌمة آمنة لجعلها دولة عضو إلى الخطرة النفاٌات تصدٌر ٌشكل ال -6

 .المادة
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 مكرر ل 28المادة 

 الطبيعية للموارد المشروع غير االستغالل

 

 فعل أي" الطبٌعٌة للموارد المشروع غٌر االستغالل" ٌعنً األساسً، النظام هذا لغرض

 ما أو دولة استقرار على إثرٌ ان من شانه خطٌر طابع اذ كان إذا التالٌة األفعال من

 : االتحاد أو المنطقة

 مواردها على الشعوب سٌادة لمبدأ انتهاكا ٌشكل مما الموارد، الستغالل اتفاق إبرام - أ

 الطبٌعٌة؛

 لإلجراءات هاكانت فً الطبٌعٌة، الموارد ستغاللال الدولة سلطات مع اتفاق إبرام - ة
 المعنٌة؛ للدولة والتنظٌمٌة القانونٌة

 ؛اٌفبسذح اٌّّبسسبد خالي ِٓ اٌطج١ؼ١خ اٌّٛاسد السزغالي ارفبق إثشاَ -ج

 ؛اٌجبٔت ٠زؼح أٗ أحبدٞ اٌطج١ؼ١خ اٌّٛاسد السزغالي ارفبق إثشاَ  -د

 . اٌّؼ١ٕخ اٌذٌٚخ ِغ ارفبق أٞ دْٚ اٌطج١ؼ١خ اٌّٛاسد اسزغالي -ٖ 

 اٌسىبْ ٚأِٓ اٌج١ئخ ثحّب٠خ اٌّزؼٍمخ ثبٌمٛاػذ اٌزم١ذ دْٚ اٌطج١ؼ١خ اٌّٛاسد ياسزغال -ٚ 

 ٚ ٚاٌّٛظف١ٓ؛

 . اٌطج١ؼ١خ ثبٌّٛاسد اٌظٍخ اٌشٙبداد راد طذاساٌّزؼٍمخ ثئ ٚاٌّؼب١٠ش اٌمٛاػذ أزٙبن -ص
 

 

 م 28المادة :                                    

  جريمة العدوان                                     
لغرض النظاـ األساسي الحالي تعني كممة "العدكاف " استخداـ القكة المسمحة أك أم  -ألؼ

عمؿ عدكاني آخر ، عمدا ، مف قبؿ دكلة أك مجمكعة مف الدكؿ أك منظمة لمدكؿ أك قكل 
 فاعمة غير تابعة لدكلة أك كياف أجنبي أك خارجي ، ضد سيادة أية دكلة طرؼ أك استقالليا

٠شىً السياسي ككحدة أراضييا كامف سكانيا  ، كيبدك مف طبيعتو اك خطكرتو اك حجمو  انو 

 لميثاؽ األمـ المتحدة أكالقانكف التأسيسي لالتحاد اإلفريقي . أزٙبوب ٚاػحب
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يشكؿ ما يمي أعماال عدكانية بغض النظر عف إعالف حالة الحرب مف قبؿ دكلة أك –باء 
لمدكؿ أك قكل فاعمة غير تابعة لدكلة أك مف جانب أم كياف  مجمكعة مف الدكؿ أك منظمة

 أجنبي  :
استخداـ القكات المسمحة ضد سيادة أم دكلة ككحدة أراضييا كاستقالليا السياسي أك -1   

 أم عمؿ آخر يتنافى مع أحكاـ القانكف التأسيسي لالتحاد اإلفريقي ك ميثاؽ األمـ المتحدة .
ؿ قكات مسمحة ضد أراضي أم دكلة ، أك احتالؿ عسكرم الغزك أك اليجـك مف قب-0   

ميما كاف مؤقتا ، ينجـ عف مثؿ ىذا الغزك أك اليجـك أك ضـ أراضي أك جزء مف أراضي 
 أية دكلة عضك باستخداـ القكة .

قصؼ القكات المسمحة لدكلة ما ضد أراضي دكلة اخرل أك استخداـ أية أسمحة مف -3   
 رل .طرؼ دكلة ضد أراضي دكلة اخ

 حصار مكانئ أك سكاحؿ أك أجكاء دكلة ما مف قبؿ القكات المسمحة لدكلة اخرل.-4   
شف ىجـك مف قبؿ القكات المسمحة لدكلة ما عمى القكات المسمحة البرية أك الجكية أك -5   

 البحرية أك أسطكؿ دكلة اخرل.
رل بمكافقة ىذه استخداـ القكات المسمحة لدكلة ما المتمركزة عمى أراضي دكلة أخ-6   

الدكلة المستقبمة مما يعد خرقا لمشركط الكاردة في الميثاؽ اإلفريقي لعدـ االعتداء كالدفاع 
 . أٚ أٞ رّذ٠ذ ٌٛجٛد٘ب فٟ ٘زٖ األسع ثؼذ إٔٙبء االرفبق المشترؾ .

 التي وضعت في تصرف دولة أخرىسماح دكلة لدكلة أخرل باستخداـ أراضييا -7   
 د دكلة ثالثة .الرتكاب عمؿ عدكاني ض

قياـ أم دكلة بنفسيا أك نيابة عف دكلة أخرل بإرساؿ أك دعـ أم عصابة مسمحة أك -8   
جماعات غير نظامية اكمرتزقة أك جماعات إجرامية منظمة عابرة لمحدكد قد تقـك بأعماؿ 
عدكانية ضد دكلة مما ترقى خطكرتو إلى األعماؿ المذككرة أعاله أك تكرطيا الفعمي في مثؿ 

 ىذه األعماؿ .
    
تقديـ المساعدة التكنكلكجية أيا كاف نكعيا أك االستخبارات أك التدريب لدكلة أخرل -9   

 بغية استخداميا في أعماؿ عدكانية ضد دكلة عضك أخرل.



Exp/Min/IV/Rev.7 
Page 41 

 

41 

 

    
   

 ن    28المادة :                               
 أصناف المسؤولية                           

ىي كؿ ما يرتكبو شخص يككف مرتبطان بأم مف الجرائـ أك المخالفات التي ينص  مخالفةال
 عمييا النظاـ األساسي الحالي كالمتمثمة فيما يمي:

. التحريض اكالتشجيع اك التنظيـ اكاألمر اكالمساعدة أكالتمكيؿ اكالنصح أك المشاركة 1 
منصكص عمييا في كعنصر فاعؿ رئيسي أك شريؾ رئيسي أك متكاطئ في أم مخالفة  

 النظاـ األساسي الحالي. 
. تقديـ المساعدة أك الدعـ أك ارتكاب إحدل المخالفات المذككرة في النظاـ األساسي 0 

 الحالي؛ 
المذككرة في النظاـ األساسي الحالي، كؿ مف يشارؾ  . يعتبر شريكا متكاطئان في المخالفات3 

 أك يساعد عمى تدبيرىا؛ مف قريب أك بعيد، كبأم طريقة كانت، في مؤامرة
 المذككرة في النظاـ األساسي الحالي. . كؿ مف يحاكؿ ارتكاب إحدل المخالفات4 
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 15المادة  
 الكيانات المقبولة لمتقاضي أمام المحكمة

أماـ المقبكلة لمتقاضي الكيانات مف النظاـ األساسي ) 09)ب( مف المادة  1في الفقرة 
 رة ) المؤتمر ( عبارة " مجمس السمـ كاالمف". (،  تضاؼ مباشرة بعد عباالمحكمة

 
 تضاؼ فقرة فرعية جديدة )د( كالتالي:  
 " مكتب المدعي العاـ "-")د(   

 
 16المادة  

 الكيانات األخرى المقبولة لمتقاضي أمام المحكمة
المقبكلة لمتقاضي الكيانات األخرل )مف النظاـ األساسي  32)ك( مف المادة  الفقرةحذؼ  

ضافة الفقرة الجديدة التالية كما يمي : (، المحكمةأماـ   كا 
األفراد االفارقة  اكالمنظمات غير الحككمية االفريقية التي تتمتع بصفة مراقب لدل –")ك( 

االتحاد االفريقي اكاجيزتو اك مؤسساتو ، فقط في حالة الدكلة التي أصدرت اإلعالف الذم 
أك طمبات مكجية إلييا مباشرة ،ال تقبؿ تقبؿ بمكجبو اختصاص المحكمة بقبكؿ دعاكل 

 9المحكمة أم دعكل أك طمب يخص دكلة طرفا لـ تصدر مثؿ ىذا اإلعالف طبقا لممادة 
 البركتكككؿ. ىذا ( مف3)
 

 
  17المادة  

 تقديم الدعوى أمام فرع القانون الدولي الجنائي 
أماـ مباشرة ) رفع دعكل مف النظاـ األساسي  34، بعد المادة الرابع )اإلجراءات( الفصؿفي 
 ب كالتالي: 34أ ك  34حقكؽ اإلنساف(، تدرج المادتاف  فرع
  

 أ 34"المادة 
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 تقديم الدعوى أمام فرع القانون الدولي الجنائي 
أماـ فرع القانكف الدكلي الجنائي ، تقدـ الدعاكل 09أ ك 00المادتيف  مراعاة أحكاـ. مع 1

 مف يقـك بذلؾ نيابة عنو. لممحكمة، ، مف قبؿ  المدعي العاـ أك 
. يبمغ  مسجؿ قمـ المحكمة مباشرة الطمب إلى جميع األطراؼ المعنية ككذلؾ إلى رئيس 0

 المفكضية.
 
 

 ب 34المادة 
 االستئناف غرفةتقديم الدعوى أمام  

 يجب أف تحدد المحكمة إجراءات االستئناؼ في الئحة المحكمة ".
 

  18المادة  
 تمثيل األطراف

( كالتالي، مع 6تدرج فقرة جديدة )، (تمثيؿ األطراؼ) مف النظاـ األساسي 36 في المادة
 المكجكدة: 6إعادة الترقيـ المتسمسؿ لمفقرة 

. لمشخص المتيـ في إطار االختصاص الجنائي الدكلي لممحكمة الحؽ في تكلي الدفاع 6".
 عف نفسو بنفسو أك بكاسطة محاـ يختاره، 

 
  19المادة    

 غرامات الماليةالعقوبات وال
أ 43مف النظاـ األساسي مباشرة )األحكاـ كالقرارات(، مادة جديدة  43بعد المادة تدرج 

 كالتالي:
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 أ 43"المادة  
 العقوبات والغرامات المالية المفروضة طبقا لالختصاص الجنائي الدولي لممحكمة

بات ك/أك غرامات ، تصدر المحكمة األحكاـ كتفرض عقك 43بأحكاـ المادة  دكف المساس. 1
مالية، بخالؼ الحكـ باإلعداـ ،عمى  أألشخاص الذيف تثبت  عمييـ التيمة بارتكاب 

 جرائـ ،  طبقا لمنظاـ األساسي الحالي.
. منعا الم التباس ، يجب أف تككف العقكبات الصادرة عف المحكمة ، مقتصرة عمى 0

 السجف ك/أك الغرامات المالية. 
 غرامات المالية في جمسات عامة كبحضكر المتيـ إذا أمكف. . تعمف العقكبات ك/أك ال3
. يجب أف تأخذ المحكمة في االعتبار، لدل إصدار الحكـ ك/أك فرض الغرامات المالية، 4

 بعض العناصر مثؿ خطكرة الجريمة كالكضع الخاص لمشخص الذم ثبتت عميو التيمة.
كمة أف تأمر بإعادة الممتمكات . عالكة عمى السجف ك/أك الغرامات المالية، يجكز لممح5

كالمكارد المكتسبة بطريقة غير شرعية أك مف خالؿ سمكؾ إجرامي، إلى مالكيا الشرعي 
 أك إلى الدكلة العضك المعنية".

 
  20المادة 

 التعويض وجبر الضحايا
مف النظاـ األساسي )التعكيض(، بما في ذلؾ العنكاف، كتستبدؿ بما  45تحذؼ تماما  المادة 

 يمي:
 
 
 
 

 45"المادة 
 التعويض وجبر الضحايا
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، يجب عمى المحكمة أف تقر في الئحة 08( مف المادة 1. دكف المساس بأحكاـ الفقرة )1 
المحكمة مبادئ تعكيض الضحايا، السيما اإلعادة، كالتعكيض، كرد الحقكؽ. عمى ىذا 

مبادرة منيا، في األساس، يجكز لممحكمة، عند اتخاذ القرار، سكاء بطمب مقدـ إلييا أك ب
الحاالت االستثنائية، أف تحدد جسامة كأىمية أم ضرر، أك أم خسارة أك أم ضرر 

 آخر تعرض  لو الضحايا، كما تحدد القكاعد المتعمقة بذلؾ. 
. فيما يتعمؽ باالختصاص الجنائي الدكلي لممحكمة، يجكز لممحكمة أف تصدر بصكرة 0 

ع تحديد التعكيضات التي يستحقيا مباشرة حكما ضد شخص ثبتت عميو التيمة م
 الضحايا، السيما إعادة الممتمكات كالتعكيض، كرد الحقكؽ.

. قبؿ إصدار الحكـ، يجكز لممحكمة أف تستدعي، مع مراعاة التمثيؿ أك النيابة عف 3
 الشخص المحكـك عميو، الضحايا أك أشخاصا معنييف آخريف أك دكال معنية.

ذه المادة عمى أنو مساس بحقكؽ الضحايا في إطار ال يجكز تفسير أم شيء في ى -4 
 القانكف الكطني أك الدكلي". 

 

 
  21المادة 

 القوة اإللزامية وتنفيذ القرارات
كتستبدؿ ( الممزمة كتنفيذ االحكاـ القكة ) يمف النظاـ األساس 46مف المادة  0تحذؼ الفقرة 

 بما يمي:
..." 
مف ىذا النظاـ األساسي  41مف المادة  3كالفقرة عدلة( م) ال18. مع مراعاة أحكاـ المادة 0

 الحالي، يعتبر الحكـ الصادر عف المحكمة نيائيا.
3 "... . 

  22المادة 
 األحكام الخاصة باالختصاص الجنائي الدولي لممحكمة
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) القكة الممزمة كتنفيذ االحكاـ(، يدرج  46في نياية المادة في  الفصل الرابع )اإلجراءات(، 
 ـ، كما يمي:46أ إلى 46كمكاد جديدة مف  أالفصؿ الرابع فصؿ جديد: 

 الرابع أ: األحكام الخاصة باالختصاص الجنائي الدولي لممحكمة الفصل
 

 أ 46المادة 
 حقوق المتهمين

 متساككف أماـ المحكمة. كؿ المتيميف. 1
كمة . لممتيـ الحؽ في محاكمة عادلة كعمنية، مع مراعاة اإلجراءات التي اتخذتيا المح0

 لحماية الضحايا كالشيكد.
 . يككف المتيـ بريئا حتى تثبت إدانتو، طبقا ألحكاـ النظاـ األساسي الحالي.3
في  –بمكجب النظاـ األساسي الحالي  –. يككف لممتيـ عند إثبات أم تيمة ضده الحؽ 4

 الضمانات الدنيا التالية:
سريع كمفصؿ كبالمغة التي  أ. إعالمو بطبيعة التيمة كالقضية المكجية إليو عمى نحك 

 يفيميا؛
ب. تكفير الكقت كالتسييالت الضركرية لو مف أجؿ إعداد الدفاع كاالتصاؿ  بحرية  

 بالمحامي  الذم يختاره؛
 ج. محاكمتو دكف تأخير مفرط؛ 
عالمو   د. محاكمة المتيـ بحضكره، كالدفاع عف نفسو شخصيا أك بكاسطة محاـ يختاره كا 

ف لـ يكف يتمتع بيذا الحؽ، كاالستفادة مف المساعدة بحقو في المساعدة ال قانكنية كا 
القانكنية المخصصة لو، في كؿ الحاالت التي تقتضييا مصمحة العدالة، دكف دفع أم 

 مبمغ في مثؿ ىذه الحالة إف لـ تتكفر لو المكارد الكافية لدفع األتعاب؛
 
 
تاحة حضكر شيكد النفي أما  ـ المحكمة كاستجكابيـ في نفس ىػ. استجكاب شيكد اإلثبات كا 

 الظركؼ؛ 
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 ك. االستفادة مجانا مف خدمات مترجـ فكرم إذا لـ يتكمـ بالمغة المستعممة في المحكمة؛ 
 ز. عدـ االضطرار إلى الشيادة عمى نفسو أك االعتراؼ بارتكاب الجريمة؛ 
 النطؽ بالحكـ عميو بشكؿ عمني ،. ح

 . إخطاره بحقو في الطعف ط .
 
 

 ب 46المادة 
 المسؤولية الجنائية الفردية

. كؿ شخص يرتكب مخالفة ينص عمييا ىذا النظاـ األساسي الحالي، يككف مسؤكؿ 1
 عف ىذه الجريمة.بشخصو 

. مع احتراـ الحصانات المنصكص عمييا في القانكف الدكلي، ال تعفى الصفة الرسمية ألم 0
ساميان في الحككمة، مف  متيـ، سكاء كاف رئيس دكلة أك حككمة اك كزيرا أك مكظفان 

 المسؤكلية الجنائية أك تخفؼ مف العقكبة.
مف النظاـ األساسي الحالي يقـك بو أم  أ  08. كؿ عمؿ منصكص عميو في المادة   3

مرؤكس ال يعفي رئيسو مف المسؤكلية الجنائية إذا كاف يعمـ أف مرؤكسو كاف يتأىب 
لـ يتخذ اإلجراءات الالزمة كالمعقكلة لمنع الرتكاب مثؿ ىذا العمؿ أك ارتكبو كأف الرئيس 

 مثؿ ىذا العمؿ أك معاقبة مرتكبيو.
. إف قياـ متيـ بعمؿ تنفيذا ألكامر مف حككمة أك رئيس ال يعفيو مف المسؤكلية الجنائية 4

لكف يجكز لو االستفادة مف تخفيؼ العقكبة إذا أقرت المحكمة أف ذلؾ ال يتنافى كركح 
 العدالة.

 
 

 ج 64المادة 
 الجنائية لممؤسساتسؤولية الم
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 ، يشمؿ اختصاص المحكمة األشخاص المعنكييف باستثناءالنظاـ األساسيغرض ىذا ل .1
  الدكؿ.

 كانت تقصد سياسة المؤسسةبحجة أف ارتكاب مخالفة في ثبات نية مؤسسة إيمكف  .2
 .مخالفة  فعؿ يعد  ارتكاب

 ىذهإدارة بخصكص ا صحيحا تكضيحتقدـ عندما مؤسسة إلى سياسة عزك يمكف  .3
 .المؤسسة

كأف المؤسسة تعمـ بذلؾ ثبات أف إارتكاب مخالفة مف خالؿ بالمؤسسة يمكف إثبات معرفة  .4
 . سببت المخالفة أك شجعتياالمؤسسة تقاليد 

ف كانت المعمكمات المطبقة تفرؽالمعرفة ىذه يمكف أف تككف  .5 بيف  لدل مؤسسة حتى كا 
 .اممي المؤسسةع

 لألشخاص الجنائيةالمسؤكلية تستبعد ال معنكييف لألشخاص ال الجنائيةؤكلية المس .6
 .ىـ المسؤكلكف عف نفس الجريمة أك الشركاء فيياالذيف الطبيعييف 

 

 : لغرض ىذا الفرع .7
مكجكدة  ك سمككا معينا أك ممارسةأمكقفا أك سياسة أك قاعدة "ثقافة المؤسسة"  تعني عبارة

 المعنية.  اؿ تدخؿ الشركة التي يتـ فييا القياـ باألنشطةأك ضمف مج داخؿ الشركة
 

 د 64المادة  
 ةاستثناء األشخاص دون سن الثامنة عشر  

 

الكقت  في( 18)محاكمة أم شخص كاف سنو دكف الثامنة عشر لاختصاص ممحكمة ليس ل
  .فيو الجريمةنو ارتكب أ الذم يفترض

 ـه 64المادة 
 الزمنياالختصاص 
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 بعد دخكؿ البركتكككؿالمرتكبة يقتصر عمى محاكمة الجرائـ مة حكاختصاص الم  .1
 .حيز التنفيذالحالييف  النظاـ األساسيك 

 و دخكل بعد النظاـ األساسيفي في حاؿ أصبحت دكلة ما طرفا في ىذا البركتكككؿ ك  .2
بعد المرتكبة  بالنسبة لمجرائـحكمة أف تمارس اختصاصيا إال لمميجكز  التنفيذ ال حيز

 .حيز التنفيذاسي األس ركتكككؿ كالقانكفدخكؿ الب

 

 

 ـ مكرره 64المادة                  
 الشروط المسبقة لممارسة االختصاص            

 اختصاصتقبل بذلك  األساسً والنظام البروتوكول هذا فً طرفا تصبح التً ولةالد  -1

 .أ 08 المادة فً إلٌها المشار بالجرائم ٌتعلق فٌما المحكمة

         
الشروط التالٌة  من أكثر أو واحدة انطبقت إذا اختصاصها تمارس أن للمحكمة. -2

 أو السفٌنة تسجٌل دولة أو ، قٌد البحث  السلوكفً اقلٌمها  وقع التً الدولة:ا(
  طائرة، أو سفٌنة متن على ارتكبت قد الجرٌمة كانت إذا الطائرة

 
 احد رعاٌاها .  بالجرٌمة المتهم الشخص ٌكون التً الدولةب(

 . الدولة تلك من رعاٌا الجرٌمة ضحٌة تكون عندما ج(

 المصالح تهدد التً و أجانبالمرتكبة من  اإلقلٌمٌة الحدود تتجاوز التً األعمال د(

 الدولة . لتلك الحٌوٌة

فانه  ،0 الفقرة بموجب مطلوب األساسً النظام هذا فً طرف غٌر دولة قبول كان إذا -3

 . المسجل لدى ٌودع بإعالن ممارسة االختصاص لة، قبوللتلك الدو ٌجوز

 

 

 و 64المادة 
 ممارسة االختصاص
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طبقا ألحكاـ  أ 28 المادة  في المذككرة الجرائـ بخصكص تمارس المحكمة اختصاصيا 
 :إذا، النظاـ األساسي

 
 إلى  المدعي العاـ؛ك عدد مف الجرائـ المرتكبة أجريمة قامت دكلة طرؼ بإحالة   .1

مف قبؿ مؤتمر  المدعي العاـ لى إك عدة جرائـ مرتكبة أجريمة حالة تمت إ -2
 .التحاد األفريقي كمجمس السمـ كاألمف لالتحاد األفريقيا كحككمات رؤساء دكؿ

 . ز 46جريمة ما طبقا لممادة في تحقيؽ بال المدعي العاـ يأمر -3 

 

 
 ز  64المادة 

 المدعي العام 
 
معمكمات ساس أعمى  اتتحقيقبإجراء يأمر تمقائيا  أفلمدعي العاـ مكتب ا. يجكز  ل1

 .حكمةالم ضمف اختصاصتندرج جرائـ متعمقة ب
، يجكز لو ليذا الغرضالمتمقاة . خطكرة المعمكمات  المدعي العاـمكتب  حمؿ ي .2

جيزة االتحاد األفريقي أك األمـ ألدل دكؿ ك  إضافية استقاء معمكماتالسعي إلى 
أك غير الحككمية أك لدل مصادر أخرل  المشتركة الحككمية المتحدة كالمنظمات

 .أك شفييةكتابية تمقي شيادات يجكز لو مكثكقة يراىا مالئمة ك 
فإنو يقدـ معقكؿ إلجراء التحقيؽ أساس لي كجكد إ المدعي العاـ مكتبإذا خمص  .3

يجكز .  التمييديةالغرفة المجمعة، إلى تحقيؽ مرفقا بكثائؽ الدعـ بال رخيصلمت طمبا
 لمحكمة. تنفيذان  لالئحةا التمييديةالغرفة  ممثميف عنيـ لدلضحايا تعييف لم
 

معقكؿ ساس أبكجكد  ،بعد دراسة الطمب ك كثيقة الدعـ ،التمييديةإذا اعتبرت الغرفة . 4
بدء ترخص بفإنيا ، المحكمةاختصاص تندرج ضمف تحقيؽ ك بأف القضية اللألمر ب
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القضائية بالكالية فيما يتعمؽ ة لممحكمة الالحققرارات الالتحقيؽ دكف المساس ب
مكانية قبكؿ القضيةك   .ا 

 مف قبؿ الحؽ  طمبتقديـ  ،الترخيص بالتحقيؽ التمييديةرفض الغرفة  ييستثن ال. 5
 .تعمؽ بنفس الكضعساس كقائع جديدة أك أدلة تأعمى  المدعي العاـ مكتب

، إلى 2ك  1في الفقرتيف  المذككربعد التحقيؽ األكلي  المدعي العاـ مكتب. إذا خمص 6
أف المعمكمات المقدمة ال تبرر التحقيؽ، فانو يقـك بإبالغ مقدمي ىذه المعمكمات 

مف النظر في معمكمات أخرل  المدعي العاـ مكتبىذا ال يمنع غير اف بذلؾ. 
 كأدلة جديدة.  مقدمة إليو في نفس الشأف عمى ضكء أعماؿ

  
 ح64المادة 
 التكميمي االختصاص 

 
 المجموعات لمحاكم و الوطنٌة، للمحاكم مكملة للمحكمة القضائٌة الوالٌة تكون .1

 المجموعات تلك قبل من تحدٌدا علٌها النص تم حٌثما األفرٌقٌة اإلقلٌمٌة االقتصادٌة

  :عندما دعكل قبكؿ عدـ المحكمة تقرر. 2
النظر  صالحية مف قبؿ دكلة تككف ليامالحقات مكضع تحريات أك الحالة تككف  . أ

عمى مباشرة بالفعؿ غير قادرة كانت ك بدت الدكلة المعنية ترددا أأ إذا إالذلؾ  في
 ،المالحقة التحقيؽ أك

ذلؾ كتككف النظر في محؿ تحقيؽ مف قبؿ دكلة تتمتع بصالحية تككف الدعكل  . ب
إال إذا كاف  ،ضد الشخص المعنيالشركع في مالحقات عدـ  الدكلة قررت ىذه

 بالفعؿ في المالحقات؛عجزىا عف الشركع  لة أكعف تردد الدك ناجمان  القرار
 ؛ويلالمكجية إالتيـ بسبب محاكمة الشخص المعني بالفعؿ تمت  ج.
 حكمة.مف قبؿ الم ل أخرلك دعاال تككف الدعكل مف الخطكرة بحيث تبرر تقديـ  د.
 سعىت ،معينةدعكل تحقيؽ أك متابعة التحديد تردد دكلة في مباشرة مف أجؿ -3
 ما كافإلى معرفة إذا  ،الطعف التي يقرىا القانكف الدكلي ئمباد كفؽحكمة، الم

  :حسب الحاالت، متكفرا عنصر أك أكثر مف العناصر التالية
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أك ىي جارية، أك استيدفت السمطة القضائية الكطنية حماية المحاكمة جرت  أ.

 ؛الدكلية الجنائيةالمتيـ مف مسؤكليتو 
، بالنسبة لمحالة المعينة، ال تعكس التيتأخر غير مبرر في المحاكمة حدث  ب.
 ة؛الشخص المعني أماـ العدالتقديـ  إلرادة فيا
بطريقة كجرت أك تجرم  بشكؿ مستقؿ كمحايدمدارة المحاكمة أك ليست لـ تكف  ج.

 .الشخص المعني أماـ العدالةتقديـ في  اإلرادة، بالنسبة ليذه الحالة، تعكس ال
إلى تسعى المحكمة دعكل معينة، رة تحقيؽ أك متابعة عف مباشما كلة دلتحديد عجز  .4

جزئي لنظاميا القضائي  بسبب انييار كمي أكغير قادرة، معرفة ما إذا كانت الدكلة 
شيادات الدلة ك عمى األ تكقيؼ المتيـ أك الحصكؿعمى  ،لعدـ كجكده كأالكطني 

 .إتماـ المحاكمة مىع ركرية أك غير قادرةضال
 

 ط 64المادة 
 مرتين الجريمة ذاتهاالمحاكمة عمى نفس   ازجو عدم 

 
 حكمةم شخص أماـ المال يجكز تقديـ أاألساسي نظاـ ما نص عميو ال باستثناء .1

 بسبب  سمكؾ قامت المحكمة  بادانتو عميو  أك تبرئتو منو . 
 
 لخر محكمة أقبؿ تمت محاكمتو مف شخص . عدا في الحاالت االستثنائية ، فاف كؿ  2

الحالي، ال يجكز  النظاـ األساسيمف  أ 28  المادةنصكص عمييا في عمى جريمة م
 محاكمتو عمى نفس الجريمة إال إذا كانت االجراءات في المحكمة األخرل ترمي إلى: 

 أ. حماية الشخص المعني مف مسؤكليتو الجنائية الدكلية؛  
العادلة التي  ب. أك لـ تتـ المحاكمة بصفة مستقمة أك محايدة طبقا لمقاييس المحاكمة

أقرىا القانكف الدكلي أك أنيا تمت بالنسبة لمحالة المعنية، بطريقة ال تعكس إرادة 
 تقديـ الشخص المعني أماـ العدالة. 
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منصكص لجريمة  وعمى شخص محكـك عميكاجب فرضيا العقكبة الالنظر في عند  . 3
ى نفس عم مفركضة عقكبةأم ككف  تراعي المحكمة البركتكككؿ في ىذاعمييا 
 .إمضاء مدتيا بالفعؿ قد تـ لخر محكمة أقبؿ  مف الشخص

 
 ي64المادة 

 نفيذ العقوباتت
 

 أبدت قد تكون التً الدول قائمة من المحكمة تعٌنهاالتً  دولةال فً السجن عقوبة تنفذ -1

 .علٌهم المحكوم األشخاص لقبول استعدادها للمحكمة

  
 المستقبلة، والدولة المحكمة بٌن ق قبلً علٌه فً اتفا المنصوص السجن تنفذ عقكبة -2

 ."المحكمة الئحة" فً علٌها المنصوص للمعاٌٌر ووفقا

 
 ي مكرر64المادة 

 تنفيذ تدابير التغريم والمصادرة                             

تقـك الدكؿ األطراؼ بتنفيذ تدابير التغريـ أك المصادرة التي تأمر بيا المحكمة  , كذلؾ   -1
المساس بحقكؽ األطراؼ الثالثة الحسنة النية , ككفقان لإلجراءات المنصكص عمييا في دكف 

 قانكنيا الكطني.

إذا كانت الدكلة الطرؼ غير قادرة عمى إنفاذ أمر مصادرة , كاف عمييا أف تتخذ تدابير   -2
لؾ السترداد قيمة العائدات أك الممتمكات أك األصكؿ التي تأمر المحكمة بمصادرتيا , كذ

 دكف المساس بحقكؽ األطراؼ الثالثة الحسنة النية.

إف العقارات كالمنقكالت التي تتحصؿ عمييا الدكؿ نتيجة تنفيذ حكـ مف المحكمة تباع    -3
 كيحكؿ نتاج البيع إلى المحكمة. 
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 عمييا حصمتت التي المنقكلة العقارية ك الممتمكات  مآؿ ا الداخمينظامي في المحكمة حددت 
         .أمر أك حكـ  لتنفيذ نتيجة ما دكلة

 

 ك64المادة 
 و تخفيف العقوباتأالعفو 

 
يقضي فييا فترة طبقا لمتشريع المعمكؿ بو في الدكلة التي  مقبكالن،إذا كاف المحكـك عميو 

حكمة عمى الدكلة المعنية أف تبمغ المفلالستفادة مف العفك أك مف تخفيؼ العقكبة، سجنو، 
ذلؾ، ، عمى أساس حكمة الم تـ العفك كال تخفيؼ العقكبة إال إذا قرر أف يتجكز ال ي .بذلؾ

  مصالح العدالة كالمبادئ العامة لمقانكف.
  

 
 ل 46المادة 

 التعاون والمساعدة القضائية
األشخاص المتيميف الحقة مع المحكمة في التحقيؽ كفي ماالطراؼ تتعاكف الدكؿ   .1

 لي.الحا األساسي نظاـبارتكاب جرائـ حددىا ال
لكؿ طمب مساعدة  ،غير مبرر خيردكف تأ ،أف تستجيب االطراؼيتعيف عمى الدكؿ   .0

 ف يقتصر عميو: أدكف  يشمؿ ما يمي ما حكمة ، بالم وتأك أمر أصدر 

  ؛التعرؼ عمى ىؤالء األشخاص ك تحديد مكقعيـ . أ

  ؛الشيادات ك تقديـ األدلةجمع   . ب

  ؛ج . تقديـ الكثائؽ
 ؛حبسيـد . تكقيؼ ىؤالء األشخاص أك 

  . كتقديمو أماـ المحكمة. تحكيؿ المتيـ  ػى
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 فً المستخدمة واألدوات والممتلكات العائدات حجز أو وتجمٌد وتعقب تحدٌد .ك           

 الحسنة الثالثة األطراف بحقوق المساس دون المطاف، نهاٌة فً مصادرتها لغرض الجرائم

 . النٌة

 الطلب، إلٌها الموجه الدولة قانون ٌحظره ال دةالمساع من آخر نوع . أيز               

 المحكمة اختصاص فً تدخل التً للجرائم القضائٌة والمالحقة التحقٌق تٌسٌر بهدف

 
 الدولٌة أو اإلقلٌمٌة المحاكممف أك أف تطمب المساعدة  لمتعاكف يحؽ لممحكمة أف تسعى-3

 والذٌن بإمكانهم عقد فرٌقً،األ االتحاد شركاء من األطراف، اوالمتعاونٌن غٌر الدول أو

 . الغرض لهذا اتفاقات

 م 46المادة 
 الخاصاالئتماني صندوق ال

كالية المحكمة، صندكؽ ائتماف لغرض في حدكد يحدث المؤتمر بمقتضى قرار،   .1
االعانة كالمساعدة القضائية ككذلؾ لفائدة ضحايا الجرائـ، كانتياكات حقكؽ االنساف 

 كلفائدة عائالتيـ.

   
التي يتـ لممتمكات األمكاؿ كغيرىا مف ابتحكيؿ ممحكمة أف تصدر أمرا ز ليجك   .0

 . ، إلى الصندكؽ االئتمانيأك المصادرةالمالية اقتناؤىا بكاسطة الغرامات 

 كفؽ المعايير التي يحددىا المؤتمر.االئتماني الخاص صندكؽ يدار ال  .3

 
  23المادة 

 السنوياألنشطة تقرير 
بما كتستبدؿ ( التقرير السنكم عف األنشطة  ) اـ األساسيالنظمف  57المادة تحذؼ 
 يمي: 
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التقرير ناكؿ يتسابقة. في السنة ال الى المؤتمر تقريرا سنكيا عف أنشطتيحكمة إالم رفعت"
التي لـ ت لحاالا التحقيقات الجارية اك المنتيية كالمالحقات كالقرارات ككذا بكجو خاص

المالية التي   غراماتالكامر أك األعقكبات أك الرات أك قرابتنفيذ الأحد األطراؼ قـ فييا ي
 ."أصدرتيا المحكمة

 ػ
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 البروتوكول المرفقمشروع 
 لالتحاد األفريقي بالقانون التأسيسي

 والمتعمق بالبرلمان األفريقي
 



 
AFRICAN UNION 

 

UNION AFRICAINE 

 االتحاد األفريقي
 

UNIÃO AFRICANA 

Addis Ababa, ETHIOPIA       P. O. Box 3243      Telephone  251115 517700 
Website: www.africa-union.org 

 اجتماع الخبراء الحكوميين ووزراء العدل/المدعين العامين 

 حول المسائل القانونية

 أديس أبابا، إثيوبيا 

 2112مايو  15-14و 11 -7
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 األصؿ: إنجميزم

 

 سيسيلقانون التأبا قرفالمبروتوكول المشروع 
 تعمق بالبرلمان األفريقيالمو  لالتحاد األفريقي
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 :ديباجة

 في االتحاد األفريقي األطراؼ في القانكف التأسيسي لالتحاد اإلفريقي  إن الدول األعضاء

إعالف سرت المعتمد مف جانب الدكرة االستثنائية الرابعة لمؤتمر رؤساء  لحسبانإذ تأخذ في ا
الجماىيرية العربية الميبية الشعبية االشتراكية العظمي يـك الدكؿ كالحككمات المنعقدة في 

، المؤسس لالتحاد األفريقي، كالذم يطمب التعجيؿ بإنشاء المؤسسات المنصكص 6/6/66
في  1661يكنيك  3عمييا في المعاىدة المؤسسة لمجماعة االقتصادية األفريقية المكقع عمييا في 

 ؛ 0222إنشاء البرلماف األفريقي في مكعد أقصاه عاـ أبكجا )نيجيريا(، كالذم ينص كذلؾ عمى 

ذ تشير  إلى اعتماد القانكف التأسيسي لالتحاد األفريقي مف جانب الدكرة العادية الػ  بالخصوصوا 
في لكمي )تكجك(،  0222يكليك  10إلى  12لمؤتمر رؤساء الدكؿ كالحككمات المنعقدة مف  33

 اء أفريقيا مكحدة متضامنة كقكية؛كىك ما يكرس الرؤية المشتركة مف أجؿ بن

ذ تأخذ في االعتبار  المبادئ كاألىداؼ المنصكص عمييا في القانكف التأسيسي لالتحاد وا 
 األفريقي؛

ذ تأخذ في االعتبار كذلك بأن المادتين  القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي من  17و  5وا 
ي تككف تشكيمتو كصالحياتو كسمطاتو ينصاف عمى إنشاء برلماف أفريقي كجياز لالتحاد األفريق

 ككيفية تنظيمو محددة في بركتكككؿ؛

إلى أف إنشاء البرلماف األفريقي كاف بناءا عمى رؤية ترمي  إلى إقامة قاعدة إذ تشير أيضًا 
مشتركة لمشعكب األفريقية في القارة كلألفريقييف في الميجر  كلمنظماتيـ القاعدية  بغية ضماف 

في النقاش كاتخاذ القرارات فيما يتعمؽ بالمشاكؿ كالتحديات التي تكاجييا أكبر مشاركة ليـ 
 القارة؛ 
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ذ تعي  الحاجة الممحة كالعاجمة لتعزيز مطامح الشعكب بشكؿ أقكل مف أجؿ مزيد مف الكحدة وا 
كالتضامف كالتالحـ داخؿ مجتمع أكسع يتجاكز االختالفات الثقافية كاأليدلكجية كالعرقية كالدينية 

 طنية؛كالك 

ذ تذكر  ( الذم صادقت عميو الدكرة العادية XXXI) AHG/RES.236ببرنامج عمؿ القاىرة )وا 
كالذم أكصى  1661يكليك  05إلى  03لممؤتمر المنعقدة في أديس أبابا )إثيكبيا( مف  31الػ

باإلسراع بعممية ترشيد اإلطار المؤسسي بغية تحقيؽ التكامؿ االقتصادم عمى المستكل 
 اإلقميمي؛

ذ تذكر بالخصوص  باإلعالف حكؿ الكضع السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي في أفريقيا وا 
لممؤتمر  03كبالتغييرات الجكىرية التي تنشأ في العالـ ، المعتمد مف جانب الدكرة العادية الػ

 ؛ 1662يكليك  11المنعقدة بأديس أبابا )إثيكبيا(،  في 

ذ تعتبر  ، 1666يكليك  11بتاريخ   AHG/DECL.1 (XXXV))أنو بمكجب إعالف الجزائر وا 
 أكد المؤتمر مف جديد إيمانو بالجماعة االقتصادية األفريقية؛

ذ تعرب  عمى تعزيز المبادئ الديمقراطية كالمشاركة الشعبية في دعـ المؤسسات  عن عزمهاوا 
 كالثقافة الديمقراطية كضماف الحكـ الرشيد؛

ذ تعرب عن عزمها كذلك  ة حقكؽ اإلنساف كالشعكب طبقان لمميثاؽ األفريقي عمى تعزيز كحمايوا 
 لحقكؽ اإلنساف كالشعكب كالكثائؽ األخرل ذات الصمة بحقكؽ اإلنساف ؛

ذ تدرك  الكاجبات كاآلثار القانكنية المترتبة عف ضركرة إنشاء البرلماف األفريقي بالنسبة لمدكؿ وا 
 األعضاء؛

ذ تأخذ في االعتبار  الصادر عف المؤتمر  ASSEMBLY/AU/DEC.223 (XII)المقرر وا 
، كالذم  0226المنعقدة في أديس أبابا )إثيكبيا( في فبراير  10كالمعتمد خالؿ دكرتو العادية الػ 
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يطمب مف المفكضية الشركع في مراجعة البركتكككؿ بالتشاكر مع لجنة الممثميف الدائميف  مع 
 مراعاة آراء البرلماف األفريقي؛

ذ تشير  مف  بركتكككؿ المعاىدة المؤسسة لمجماعة االقتصادية اإلفريقية    02  إلى أف المادة وا 
بشاف بالبرلماف األفريقي تنص عمى إجراء تقييـ حكؿ تنفيذ كفعالية البركتكككؿ كنظاـ التمثيؿ 
داخؿ البرلماف االفريقي بعد مضي خمسة سنكات ككذا  االجتماعات األخرل مف جانب 

( سنكات أك أقؿ مف ذلؾ حسب مقررات البرلماف 12)األعضاء خالؿ فترات مدتيا عشر 
 األفريقي؛

ذ تعرب عن اقتناعها الشديد  بأف تعزيز البرلماف األفريقي مف شأنو أف يضمف المشاركة وا 
 الفعالة كالكاممة لمشعكب األفريقية في تنمية القارة كتحقيؽ تكامميا االقتصادم؛

 تقرر ما يمي:

 1المادة 

 التعريفات

 تكككؿ،:في ىذا البرك 

 االتحاد األفريقي. "االتحاد"

 لو  نفس المعنى المطمؽ عميو  بمكجب مقرر المؤتمر المتخذ في ىذا الشأف؛إقميم أفريقي " "

الشعكب ذات األصؿ األفريقي المقيمة خارج أفريقيا دكف تمييز في  األفريقيون في المهجر" "
 لقارة كبناء االتحاد األفريقي؛المكاطنة أك الجنسية، كالراغبة في المساىمة في تنمية ا

 األميف العاـ لبرلماف األفريقي؛األمين العام" "
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 " تعني الييئة المكمفة بتحديد المياـ التشريعية بالدكلة العضكهيئة تداولية أخرى " أم 

 لبرلماف األفريقي؛البرلمان" ا"

 ي ." تعني بركتكككؿ لمقانكف التأسيسي يتعمؽ بالبرلماف اإلفريقالبروتوكول"

 " تعني اجتماع البرلماف بكامؿ أعضائو. الجمسة العامة" 

 لجماعة االقتصادية األفريقية؛الجماعة" ا"

 الدكرة األكلى لمبرلماف األفريقي بعد انتخاب األعضاء؛الدورة التدشينية" "

 " تعني أم دكلة عضك صدقت أك انضمت إلى ىذا البركتكككؿ.دولة طرف" 

 تحاد األفريقي؛دكلة عضك في االدولة عضو" "

مف  13عضك البرلماف األفريقي المنتخب إلدارة أعماؿ البرلماف األفريقي، طبقان لممادة الرئيس""
 ىذا البركتكككؿ؛ ما لـ يتـ النص عمى خالؼ ذلؾ.

 .  رئيس مفكضية االتحاد األفريقيرئيس المفوضية" يشير إلى "

  

الشخص المنتخب لمبرلماف العضو": “أك  البرلماني األفريقي"أك "عضو البرلمان األفريقي" "
 مف ىذا البركتكككؿ؛ 2اإلفريقي طبقان لممادة 

 المجمس التنفيذم لكزراء االتحاد األفريقي؛المجمس" "

 اإلفريقية لمعدؿ كحقكؽ اإلنساف كالشعكب؛ المحكمة" المحكمة"
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 المعاىدة المؤسسة لمجماعة االقتصادية األفريقية؛المعاهدة" "

 فكضية االتحاد األفريقي؛مالمفوضية" "

 منظمة الكحدة األفريقية؛المنظمة" "

 مؤتمر رؤساء دكؿ كحككمات االتحاد األفريقي؛المؤتمر" "

 " نائب األميف العاـ لمبرلماف اإلفريقي . العام األمين نائب"

ىيئة مكتب البرلماف األفريقي الذم يتألؼ مف رئيس كنكاب رئيس البرلماف هيئة المكتب" "
 قي؛األفري

 

  2المادة                                           

 البرلمان األفريقي                         

معاىدة الالبرلماف األفريقي الذم أنشئ بمكجب البركتكككؿ الممحؽ بيستمر كجكد   -1
ية األفريقية كالمتعمؽ بإنشاء البرلماف األفريقي، عمى أف  مجماعة االقتصادالمؤسسة  ل

 تمتع بالصالحيات كالسمطات المنصكص عمييا في  البركتكككؿ الحالي.ي

أجيزة البرلماف اإلفريقي ىي :الجمسة العامة ، المكتب ، األمانة ، المجاف ، المجمكعات  -0
 اإلقميمية . 

 يمثؿ البرلمانيكف األفريقيكف جميع سكاف أفريقيا كمصالح األفريقييف في الميجر. -3
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 3المادة 

 األفريقي أهداف البرلمان

 تتمثؿ أىداؼ البرلماف األفريقي فيما يمي: 

 تمكيف الشعكب األفريقية كاألفريقييف في الميجر مف اإلدالء بآرائيـ. أ (

 تسييؿ التنفيذ الفعمي لسياسات كأىداؼ االتحاد األفريقي. ب(

 تعزيز مبادئ حقكؽ اإلنساف كالشعكب كالديمقراطية في أفريقيا. ج (

الرشيد كاحتراـ سيادة القانكف كالشفافية كالمحاسبة في الدكؿ تشجيع الحكـ   د (
 األعضاء. 

تعريؼ الشعكب األفريقية كاألفريقييف في الميجر باألىداؼ كالسياسات الرامية  ىػ(
 إلى دمج القارة األفريقية في إطار االتحاد األفريقي.

 تعزيز السمـ كاألمف كاالستقرار. ك (

ؿ زاىر لمشعكب األفريقية مف خالؿ تحقيؽ االكتفاء المساىمة في بناء مستقب ز (
 الذاتي الجماعي كالنيكض االقتصادم.

 تسييؿ التعاكف كالتنمية في أفريقيا. ح (

نماء ركح الشعكر بالمصير  ط ( تعزيز التضامف كالتعاكف كالتنمية عبر القارة كا 
 المشترؾ.



 
Exp/Min/III/Rev.4 
Page 7 
 

ي إفريقيا كمنابرىا تسييؿ التعاكف بيف المجمكعات االقتصادية اإلقميمية ف م (
 البرلمانية.

ؾ ( تشجيع البرلمانات الكطنية كاإلقميمية عمى المصادقة عمى المعاىدات المعتمدة مف قبؿ 
دماجيا في أنظمتيا القانكنية.  االتحاد اإلفريقي كا 

  

التعاكف مع البرلمانات الكطنية كاإلقميمية كالييئات المماثمة خارج أفريقيا، ككذلؾ  ـ (
المجتمع المدني كالمنظمات العاممة عمى مستكل الجماعات  مع منظمات

 كالمنظمات القاعدية.

دعكة كتشجيع المشاركة  الكاممة في بناء االتحاد األفريقي مف جانب األفريقييف في  ف (
  . طبقا إلجراءات يعتمدىا المؤتمر الميجر الذيف يعتبركف جزءان  ميما مف شعكب القارة

 4المادة 

 العضوية

إلى أف يقرر  ف  كؿ دكلة طرؼ ممثمة في البرلماف األفريقي بعدد متساك مف النكابتكك   -1
  المؤتمر خالؼ ذلؾ.

( أعضاء منتخبيف مف كؿ دكلة 2تتككف العضكية في البرلماف اإلفريقي مف خمسة )  -0
 طرؼ. 

( عمى األقؿ مف األعضاء المنتخبيف مف النساء. كؿ كفد ال 0يجب أف يككف عضكيف ) -3
 ذا الشرط لف يككف لو حؽ االعتماد لمتمثيؿ في البرلماف.يستجيب لي
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 5المادة 

 االنتخابات

( أعضاء في 2ينتخب البرلماف الكطني أك كؿ  ىيئة تداكلية أخرل ، خمسة ) )أ(  -1
 البرلماف األفريقي مف غير أعضائو.

)ب( يجب أف يعكس تمثيؿ كؿ دكلة طرؼ مختمؼ اآلراء السياسية  في البرلماف 
مع األخذ في االعتبار عدد األعضاء مف  ىيئة تداكلية أخرل في أم الكطني أك

 ،  كؿ حزب سياسي ممثؿ في البرلماف الكطني

إف انتخابات أعضاء البرلماف األفريقي مف جانب  البرلمانات الكطنية أك مف  )ج( 
جانب الييئات التداكلية األخرل ، ينبغي  أف تجرل في نفس الشير في كافة الدكؿ 

 ء متى كاف ذلؾ ممكنا طبقا لما يمكف أف يقرره المؤتمر، األعضا

 تجرل عممية انتخاب رئيس البرلماف األفريقي برئاسة رئيس المؤتمر. -د

)أ(إف أىمية االنتخاب في البرلماف األفريقي ىي نفس األىمية المطمكبة مف جانب برلماف  -0
 كطني أك أم ىيئة تداكلية أخرل 

( , تتعارض العضكية في البرلماف اإلفريقي مع شغؿ أم )أ0)ب( مع مراعاة الفقرة 
أك شغؿ أم منصب في أجيزة االتحاد  ؛ منصب تنفيذم أك قضائي في الدكلة الطرؼ

 األفريقي أك في مجمكعة اقتصادية إقميمية أك في منظمة دكلية أخرل؛

العاـ في انتظار إعداد قانكف لالنتخاب في البرلماف األفريقي عف طريؽ االقتراع  -3
المباشر، ينبغي أف يتـ تحديد نمط االنتخاب لمبرلماف األفريقي مف جانب البرلماف 

 الكطني أك أم ىيئة تداكلية أخرل في كؿ دكلة عضك.
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إف كؿ ىيئة كطنية تنظر في الخالفات االنتخابية في الجمعية الكطنية أك  )أ ( 1
سألة قد تطرح في كؿ ىيئة تداكلية أخرل في دكلة عضك، تكمؼ بتسكية كؿ م

لمعرفة ما إذا كاف أم شخص قد انتخب بصفة صحيحة عضكا في البرلماف 
األفريقي أك إذا كاف ىناؾ شغكران قد حدث في تمثيؿ   الدكلة العضك لدل 

 البرلماف األفريقي. 

عندما تقرر الييئة كجكد مثؿ ىذا الشغكر، ينبغي إجراء انتخابات جزئية النتخاب  )ب (
 الشغكر. شخص آخر لسد ىذا

ىيئة تداكلية أخرل أف يطمع رئيس البرلماف  ينبغي لرئيس البرلماف الكطني أك لكؿ-2
( مف ىذه المادة، كعمى كؿ 1األفريقي، عمى كؿ انتخاب كذلؾ بمكجب الفقرة األكلى )

 ( مف ىذه المادة.1مقرر كذلؾ بمكجب الفقرة الرابعة )

خرل األىمية لخكض انتخابات البرلماف لعضك البرلماف الكطني أك أم ىيئة تداكلية أ -3
 اإلفريقي، غير انو كتفاديا ألم التباس يجب أف يقدـ استقالتو في حاؿ انتخابو.

 6المادة 

 مدة والية العضو وحاالت الشغور 

( سنكات قابمة لمتجديد مرة 2إف كالية العضك في البرلماف األفريقي مدتيا خمس ) -1
 ( فقط لكالية أخرل.1كاحدة)

ية العضك في البرلماف األفريقي في تاريخ أداء اليميف، كتنتيي في آخر يـك مف تبدأ كال -0
 كالية البرلماف .

 يككف مقعد العضك في البرلماف األفريقي شاغران إذا كاف صاحبو:  -3
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 تكفى ؛ أ (

أصبح ال تتكفر فيو شركط األىمية لالنتخاب المطبقة عمى أعضاء البرلماف  ب(
 ىذا البركتكككؿ؛ األفريقي كالمعمف عنيا في

 غير قادر عمى ممارسة كظائفو بسبب عجز جسدم أك عقمي؛ ج (

 استقاؿ بكاسطة إشعار خطي مكجو إلى الرئيس ؛ د (

 ق( تـ عزلو مف طرؼ البرلماف اإلفريقي بسبب سكء السمكؾ طبقا لقكاعد اإلجراءات.

قكاعد  تغيب عف اجتماعات البرلماف األفريقي لفترة أك في ظركؼ تنص عمييا ك(
 اإلجراءات الخاصة بالبرلماف األفريقي؛

أديف مف محكمة مختصة الرتكابو جريمة تتعمؽ بالتزكير كانعداـ النزاىة كسكء  ز( 
 ( أشير .3األخالؽ، كصدر بحقو حكما نافذا بالسجف لمدة تتجاكز ستة )

 ح ( إذا كاف يمثؿ دكلة طرؼ عمقت عضكيتيا في المشاركة في أنشطة االتحاد.

 نتيت مدة كاليتو .ط( ا

)ق( بمكجب تكصية تطرح  3)ج( ك 3يككف العزؿ المنصكص عميو بمكجب الفقرتيف  -1
لمتصكيت السرم عمى أف تحصؿ في نياية النقاش عمى أغمبية ثمثي أصكات أعضاء 

)ج( فاف 3البرلماف اإلفريقي، غير انو في حالة العزؿ المنصكص عنو في الفقرة 
طبي طبقا لمقكاعد المنصكص عمييا في قكاعد التكصية يجب أف تدعـ بتقرير 

 اإلجراءات .



 
Exp/Min/III/Rev.4 
Page 11 
 

في حالة شغكر مقعد عضك البرلماف اإلفريقي تجرل انتخابات جزئية النتخاب شخص   -2
. كعمى الشخص  3في فقرتيا  1آخر لسد الشغكر مع مراعاة ما تنص عميو المادة 

 ابو لكالية كاممة .المنتخب إكماؿ المدة المتبقية لكالية العضك ، كيمكف إعادة انتخ

  7المادة 

 التصويت في البرلمان

يدلي أعضاء البرلماف اإلفريقي بأصكاتيـ بصفتيـ الشخصية المستقمة  ، غير انو يجكز ليـ 
أف يصكتكا بالككالة إذا كانكا في ميمة رسمية لمبرلماف االفريقي. كال يجكز لمبرلماني أف 

 س الكقت.( في نف1يصكت بالككالة ألكثر مف عضك كاحد )

 

  8المادة 

 الصالحيات والسمطات

 السمطات التشريعية  التي يحددىا المؤتمر؛  األفريقي  البرلماف يمارس  )أ( -1

)ب ( يتمتع المؤتمر بسمطة تحديد المكاضيع كالمجاالت التي يجكز فييا لمبرلماف 
 يقترح مشاريع قكانيف نمكذجية .  األفريقي اف 

 

ايضا أف يقترح المكاضيع كالمجاالت التي بامكانو اف  لمبرلماف األفريقي ( يجكزج) 
 مشاريع قكانيف نمكذجية لمبحث كالمصادقة . عمى المؤتمر فييا يعرض أك يقترح
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عالكة عمى ككنو الجياز التشريعي لالتحاد األفريقي، يمارس البرلماف سمطات  -0
 استشارية كرقابية بغية:

تمقي كدراسة التقارير السنكية عف أنشطة جميع أجيزة االتحاد األفريقي األخرل  أ (
بما في ذلؾ تقارير مراجعة الحسابات أك أم تقرير يعرضو عميو المجمس، 

 ككذلؾ تقديـ تكصيات إلى المجمس؛

مناقشة ميزانية االتحاد األفريقي كالتكصية برفعيا لممصادقة عمييا مف جانب  ب ( 
؛ مف خالؿ اجيزة االتحاد االفريقي المختصة تماشيا مع االجراءات كالتطبيقات المالية المؤتمر

 لالتحاد ذات الصمة .

 إنشاء كؿ لجنة كتحديد صالحياتيا كمياميا كتشكيمتيا كمدة كاليتيا  )ج ( 

مناقشة  اية قضية تتعمؽ باالتحاد األفريقي كتقديـ تكصيات إلى المجمس  د (
 التنفيذم؛

 انعامت األماوت هٍكم بشأن، مىاسبا   كان ذنك ماهك ،انمجهس إنى مقتزحاثديـ تق ىػ( 

 احتٍاجاتها؛ مزاعاة مع نهبزنمان

التماس حضكر مكظفيف مف أجيزة االتحاد األفريقي األخرل خالؿ دكراتو بغية  ك ( 
 تقديـ مساعدتيـ إلى البرلماف في ممارسة ميامو؛

 فريقي في الدكؿ األعضاء؛تعزيز برامج كأىداؼ االتحاد األ ز ( 

أف يستمـ كيبحث كيبدم الرأم حكؿ مشاريع المعاىدات كاالتفاقيات الدكلية   ح ( 
 األخرل لبحثيا مف جانب المؤتمر؛
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ضماف االتصاؿ مع البرلمانات أك الييئات األخرل الكطنية التداكلية كمع  ط( 
المتعمقة باالتحاد    برلمانات المجمكعات االقتصادية اإلقميمية حكؿ جميع المسائؿ

 األفريقي كالتكامؿ اإلقميمي في أفريقيا.

 3تنفيذ كؿ نشاط آخر يراه البرلماف مناسبان لبمكغ األىداؼ المعمف عنيا في المادة  م( 
 مف ىذا البركتكككؿ؛

 

 آخز جهاس أي والٌت مع تتعارض ال أوها طانمامع مراعاة الفقرات السابقة، ك-3

 لمبرلماف أف يمارس سمطتو في مجاؿ  الرقابة عف طريؽ:يجكز  األفزٌقً نالتحاد

 إيفاد بعثات لتقصى الحقائؽ أك التحقيؽ؛ أ (

 إيفاد بعثات  لمرقابة ؛ ب(

1-    

 ال يحؽ لمبرلماف األفريقي طمب االقتراض.  

كالمجمس التنفيذم  ال تنطبؽ عمى المؤتمر 0تفاديا ألم التباس ، فإف الفقرة  -2
 كالمحكمة.

 

 9 المادة

 امتيازات وحصانات البرلمانيين األفريقيين
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يتمتع البرلمانيكف األفريقيكف أثناء ممارسة مياميـ كعمى أراضي كؿ دكلة عضك،    -1
بالحصانات كاالمتيازات الممنكحة  لممثمي الدكؿ األعضاء، بمكجب االتفاقية العامة 

نا حكؿ العالقات لمنظمة الكحدة األفريقية حكؿ االمتيازات كالحصانات كاتفاقية فيي
 الدبمكماسية. 

يتمتع البرلمانيكف األفريقيكف بالحصانة البرلمانية في كؿ دكلة عضك. كعميو، ال يجكز  -0
مالحقة العضك في البرلماف في قضايا مدنية أك جنائية، كما ال يجكز تكقيفو أك حبسو 
 أك مطالبتو بدفع التعكيضات عمى ما صدر عنو مف تصريحات أك أعماؿ داخؿ أك

 خارج البرلماف بصفتو برلماني أفريقي يكجد في حالة ممارسة ميامو.

مف ىذه المادة، يجكز لمبرلماف األفريقي رفع حصانة أحد  0مع مراعاة ما جاء في الفقرة  -3
 أعضائو طبقان لقكاعد اإلجراءات الخاصة بو.

 11المادة 
 العالوات

 ليـ .يتقاضى البرلمانيكف األفريقيكف عالكات مالية  مف  دك -1

تككف عالكات الرئيس كنكاب الرئيس كالرسمييف اآلخريف األعضاء في المجاف الدائمة،  مف  -0
 مسؤكلية  دكليـ األطراؼ .

 

 

 11المادة  
 قواعد اإلجراءات 
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   اعتماد كتعديؿ  قكاعد اإلجراءات الخاصة بو يجكز لمبرلماف باغمبية ثمثي جميع اعضائو-1
 .انبزوتىكىل هذا مه 5 انمادة بمىجب اليتوك  نتىفٍذ إجزاءاث ذنك فً بما

اف يحرص عمى مكاءمة قكاعد اإلجراءات  انبزنمان قكاعد اجراءاتو عمى  ضعاثناء ك -0
 ىذه، مع قكاعد كنظـ االتحاد األفريقي.

 

  12المادة  
 مكتب البرلمان األفريقي

( 2خمسة )ينتخب عمى أساس التداكؿ مف األقاليـ اليككف لمبرلماف اإلفريقي مكتب   -1
 .لالتحاد األفريقي

ينتخب البرلماف األفريقي خالؿ جمستو  األكلى، كباالقتراع السرم، مف بيف أعضائو،  -0
. كفي كؿ حالة يتـ االنتخاب  ( نكاب لمرئيس 1طبقان لقكاعد اإلجراءات، رئيسان كأربعة )

 (0باألغمبية البسيطة مف األعضاء الحاضريف كالمصكتيف. يجب أف يككف عضكاف )
 عمى األقؿ مف أعضاء ىيئة المكتب، مف النساء.

تتكلى ىيئة المكتب، طبقان لمنظـ كالمكائح الجارم العمؿ بيا في االتحاد األفريقي ،  -3
دارة أنشطة كممتمكات البرلماف األفريقي عمى أف تحاؿ إلى  إعداد سياسات تسيير كا 

 الجمسة العامة لمبرلماف العتمادىا.

 اب الرئيس في قكاعد اإلجراءات .تحدد مياـ الرئيس كنك - 1

تككف مدة كالية رئيس كنكاب رئيس مكتب البرلماف سنتيف كنصؼ قابمة لمتجديد مرة  2
 كاحدة. 
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يرأس الرئيس جميع المناقشات البرلمانية باستثناء التي تجرم عمى مستكل المجاف، كفي غيابو  3
  راءات.يتكلى نكاب الرئيس اإلنابة عنو بالتناكب طبقان لقكاعد اإلج

 

يتـ تصنيؼ نكاب الرئيس إلى نائب أكؿ كثاف كثالث كرابع لمرئيس حسب ترتيب  -4
 نتائج التصكيت. كفي حالة غياب  الرئيس يتكلى نكاب الرئيس الرئاسة بالتناكب.  

 يككف منصب الرئيس أك نائب الرئيس شاغران إذا كاف صاحبو:  -5

 تكفى. أ (

 إلى ىيئة المكتب.استقاؿ بكاسطة إشعار خطى مكجو  ب(

 غير قادر عمى ممارسة ميامو بسبب عجز جسدم أك عقمي. ج (

 أقيؿ بسبب سكء سمككو. د (

 اك في حالة انتياء مدة كاليتو.   فقد صفتو كعضك في البرلماف األفريقي  ىػ(

)د( أعاله، 5)ج( ك 5إف العزؿ لألسباب المذككرة في الفقرتيف الفرعيتيف  - 5
يعرض لممناقشة كيدعمو كيصكت عميو باالقتراع  عمى اقتراح يتـ بناءن 

السرم بأغمبية ثمثي البرلمانييف األفريقييف. كفي حالة العزؿ طبقان لمفقرة 
 )ج( أعاله، ينبغي أف يككف االقتراح مدعمان بتقرير طبي. 5الفرعية 

في حالة شغكر منصب عضك في ىيئة المكتب، يتـ انتخاب عضك -12
خالؿ دكرة البرلماف  مكانو الستكماؿ مدة كاليتو مف البرلماف األفريقي في

 األفريقي التي تعقد مباشرة بعد ىذا الشغكر.
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يجكز لمرئيس، بمكافقة مف ىيئة المكتب، دعكة أم شخص لحضكر -11 
دكرة لمبرلماف إذا ارتأت ىيئة المكتب أف المسائؿ المطركحة لمبحث خالؿ 

 الدكرة، تستدعى حضكر مثؿ ىذا الشخص.

 13 المادة 
 األمين العام لمبرلمان األفريقي

عمى تكصية ىيئة المكتب يعيف البرلماف األفريقي أمينان عامان كأمينيف عاميف  بناءن  -1
 مساعديف طبقا لنظـ كلكائح العامميف في االتحاد االفريقي.

يعيف األميف العاـ بالتشاكر مع المكتب العامميف االخريف الذيف يراىـ ضركرييف لضماف  -0
 طبقا لنظـ كلكائح العامميف في االتحاد االفريقي. حسف ألعماؿ البرلمافالسير ال

ينبغي أف يككف لألميف العاـ أكنائب األميف العاـ خبرة أك كفاءة معترؼ بيا مف حيث  -3
لماـ بعممية التكامؿ  الممارسات البرلمانية كاإلدارة المالية. كينبغي أف يككف لو اىتماـ كا 

 في أفريقيا.

دارة األنشطة اليكمية كممتمكات يتراس األميف  -1 العاـ االمانة، كيككف مسؤكال عف تسيير كا 
 البرلماف عمى اف يككف مسؤكال اماـ البرلماف عف طريؽ ىيئة المكتب.

 يعتبر األميف العاـ لمبرلماف المحاسب المالي لمبرلماف. -2

ممفات ينبغي لألميف العاـ لمبرلماف األفريقي أف يرسؿ في أقرب كقت ممكف صكران مف  -3
جميع المناقشات ذات الصمة بدكرات البرلماف األفريقي كاجتماعات المجاف الدائمة، إلى 
األميف العاـ لكؿ برلماف كطني أك كؿ ىيئة تداكلية أخرل ككذلؾ إلى برلمانات 

 المجمكعات االقتصادية اإلقميمية، لإلطالع عمييا.

 داء ميامو.أميف العاـ، في أليساعد األميناف العاماف المساعداف ا  -4
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يتأكد األميف العاـ مف أف حسابات البرلماف األفريقي يجرم مسكيا بصفة مالئمة.  -5
كيعرض عمى المجمس، بكاسطة ىيئة المكتب، كطبقان لمنظـ كالمكائح المالية لالتحاد 
األفريقي، تقريران سنكيان عف صرؼ األمكاؿ المكضكعة تحت تصرؼ البرلماف، بما في 

 كحة لمبرلماف.ذلؾ الميزانية الممن

يؤدم األميف العاـ األميناف العاماف المساعداف اليميف قبؿ تكلييـ مياميـ، أك يدلكف  -6
 بتصريح رسمي أماـ البرلماف األفريقي. 

 14المادة  
 أداء اليمين

البرلماف  أعضاءخالؿ الدكرة التي تتبع االنتخابات كقبؿ الشركع في أم ميمة أخرل، يؤدل 
دلكف بتصريح رسمي. كيرفؽ نص اليميف أك التصريح بقكاعد اليميف أك ي اإلفريقي

 اإلجراءات.

 15المادة  
   الدورات والنصاب القانوني

 يكجو األميف العاـ لمبرلماف الدعكة لعقد الدكرة االفتتاحية لمبرلماف.  -1

قؿ مرتيف في السنة في مكعد تحدده أليجتمع البرلماف األفريقي في دكرة عادية عمى ا-0
 جراءات. كيمكف لكؿ دكرة عادية أف تستغرؽ مدة تصؿ إلى شير كامؿ.قكاعد اإل

يمكف لييئة المكتب، كالمؤتمر، كالمجمس، أك ثمثي اعضاء البرلماف، تكجيو إشعار خطي  3
 إلى الرئيس لطمب عقد دكرة استثنائية  رىنا بما يمي: 
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تثنائية كالمسائؿ ينبغي أف يتضمف ىذا الطمب األسباب التي تبرر عقد الدكرة االس  -أ 
 المحددة التي تبحث خالليا.

 يكجو الرئيس الدعكة إلى عقد مثؿ ىذه الدكرة في مكعد تحدده قكاعد  اإلجراءات. -ب

 ال تناقش الدكرة سكل المسائؿ المحددة في الطمب. -ج 

 تنتيي الدكرة بانتياء بحث بنكد جدكؿ األعماؿ. -د

 ( أياـ.12كؿ دكرة استثنائية عشرة ) في كؿ الحاالت، ال يجكز أف تتعدل مدة -ق 

 تككف المناقشات البرلمانية عالنية ما لـ تقرر ىيئة المكتب خالؼ ذلؾ. -1

 تحدد قكاعد اإلجراءات النصاب القانكني لعقد اجتماعات البرلماف. -أ -2

يمكف لقكاعد اإلجراءات أف تميز كتقيـ الفرؽ بيف النصاب القانكني الضركرم  -ب
اؿ العادية مف جانب البرلماف، كالنصاب الضركرم التخاذ القرارات إلدارة األعم
 الصحيحة.

 16المادة  
 ميزانية البرلمان األفريقي

تشكؿ الميزانية السنكية لمبرلماف األفريقي جزءان ال يتجزأ مف الميزانية العادية لالتحاد  -1
 األفريقي.

لمكائح المالية لالتحاد األفريقي يتكلى البرلماف األفريقي إعداد الميزانية طبقان لمنظـ كا -0
 كيحيميا ألجيزة السياسة المعنية في االتحاد العتمادىا.

 تعتبر السنة المالية لمبرلماف نفس السنة المالية لالتحاد األفريقي.  -3
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 17المادة  
 مقر البرلمان األفريقي

 يقع مقر البرلماف األفريقي في جميكرية جنكب أفريقيا.  -1

 قي أف يجتمع عمى أراضي أم دكلة عضك أخرل بدعكة منيا.يجكز لمبرلماف األفري -0

 18المادة 
 المغات الرسمية ولغات العمل

 تككف المغات الرسمية كلغات العمؿ لمبرلماف األفريقي ىي نفس  لغات االتحاد األفريقي.

 19المادة  

لبرلمانات ، واالمجموعات االقتصادية اإلقميميةالعالقات بين البرلمان األفريقي، وبرلمانات 
 :الوطنية أو الهيئات التداولية األخرى

يعمؿ البرلماف األفريقي بالتعاكف الكثيؽ مع برلمانات المجمكعات االقتصادية اإلقميمية ،  -1
. ليذا الغرض، يجكز لمبرلماف  الييئات التداكلية األخرلكالبرلمانات الكطنية أك 

منتديات استشارية سنكية مع برلمانيي األفريقي، طبقان لقكاعد اإلجراءات، الدعكة إلى عقد 
، لبحث  الييئات التداكلية األخرلالمجمكعات االقتصادية اإلقميمية كالبرلمانات أك 

 المسائؿ ذات االىتماـ المشترؾ.

يعرض أعضاء البرلماف دكريّا تقريران خطيان عف أنشطة البرلماف األفريقي، عمى برلماناتيـ  -0
ة أخرل لمناقشتو. كتقدـ صكر مف ىذه التقارير إلى الكطنية أك عمى كؿ ىيئة تداكلي

 اإلقميمي. بالتكامؿ ك بشؤكف  االتحاد اإلفريقي اكأ الكزراء  المكمفيف بالخارجية،

 21المادة 
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 العالقات بين البرلمان األفريقي واألجهزة األخرى لالتحاد األفريقي

افتتاحية لكالية جديدة  دكرة    يمقي رئيس المؤتمر خطابان حكؿ كضع االتحاد، خالؿ كؿ -1
 لمبرلماف األفريقي.

مرة عمى األقؿ خالؿ كالية كؿ برلماف ، تقريران عف أنشطة   يقدـ رئيس المفكضية  -0
 إلى البرلماف األفريقي.  المفكضية 

إف أجيزة االتحاد األفريقي األخرل، باستثناء المؤتمر كالمجمس التنفيذم كالمحكمة، تقدـ  -3
 إلى البرلماف األفريقي خالؿ الشير الثالث مف السنة الالحقة.  تقارير أنشطتيا السنكية

يقدـ البرلماف األفريقي تقريران عف أنشطتو السنكية إلى مختمؼ أجيزة االتحاد األفريقي في  -1
 مكعد ال يتجاكز الشير الثالث مف كؿ سنة الحقة. 

 21المادة  
 التفسير

 . ىذا البركتكككؿ تفسيرب الكالية عمى كاللمسائؿ المتعمقةممحكمة ل 

 

 

 22المادة 
 التوقيع والتصديق

يعرض ىذا البركتكككؿ عمى الدكؿ األعضاء لمتكقيع كالتصديؽ عميو، طبقان  -1
 لإلجراءات الدستكرية لكؿ دكلة.
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 . تكدع كثائؽ التصديؽ أك االنضماـ، لدل رئيس المفكضية  -0

 23المادة 

 سريان المفعول

( يكمان مف إيداع كثائؽ التصديؽ لدل 32ثالثيف) يبدأ سرياف مفعكؿ ىذا البركتكككؿ بعد
 مف قبؿ األغمبية البسيطة لمدكؿ األعضاء.  رئيس المفكضية  

 24المادة 
 االنضمام

تنضـ كؿ دكلة عضك إلى ىذا البركتكككؿ، بعد دخكلو حيز النفاذ، بإيداع كثائؽ  -1
تصديؽ ىذه، . عند تمقيو لكثائؽ ال انضماميا لدل رئيس مفكضية االتحاد األفريقي 

 بذلؾ. جميع الدكؿ األعضاء    يعمـ رئيس المفكضية 

بالنسبة لكؿ دكلة عضك تنضـ إلى ىذا البركتكككؿ، فإف البركتكككؿ يصبح سارم  -0
 المفعكؿ ابتداء مف تاريخ إيداع كثيقة انضماميا. 

 25المادة 
 تعديل أو مراجعة البروتوكول

قرار تتخذه أغمبية الثمثيف مف  يجكز تعديؿ ىذا البركتكككؿ أك مراجعتو بمكجب -1
 أعضاء المؤتمر.

يجكز ألم دكلة عضك طرفان في ىذا البركتكككؿ أك لمبرلماف األفريقي أف يقدـ مقترحا  -0
 ، إلدخاؿ تعديؿ عمى البركتكككؿ أك مراجعتو.  ،   إلى رئيس المفكضية  مكتكبا 
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األعضاء قبؿ ثالثيف بتبميغ مثؿ ىذا االقتراح إلى جميع الدكؿ  يقـك رئيس المفكضية  -3
 ( يكمان مف عقد المؤتمر الذم ينبغي لو بحث االقتراح.32)

رأم   باستثناء المقترحات المقدمة مف البرلماف األفريقي، يمتمس رئيس المفكضية  -1
البرلماف األفريقي حكؿ االقتراح كيعرضو إذا لـز األمر عمى المؤتمر الذم يمكنو 

 رأم البرلماف األفريقي.اعتماد المقترح آخذان في االعتبار 

( يكمان مف إيداع كثائؽ 32يبدأ سرياف مفعكؿ التعديؿ أك المراجعة بعد ثالثيف ) -2
 التصديؽ لدل رئيس المفكضية مف قبؿ األغمبية البسيطة لمدكؿ األعضاء.

 26المادة  
 تقييم البروتوكول

ررات ( سنكات أك في مدد أقؿ حسب مق12يجكز لمدكؿ األطراؼ، خالؿ فترات عشر )
البرلماف، تنظيـ مؤتمرات لمنظر في تنفيذ كفعالية البركتكككؿ، كالكالية التشريعية، كنظاـ 
التمثيؿ في البرلماف األفريقي، كذلؾ بغية التأكد مف أف أىداؼ ىذا البركتكككؿ كالرؤية 

 المنبثقة عنو، يستجيباف لالحتياجات المتغيرة لمدكؿ األفريقية.

 27المادة 
 حكم انتقالي

إف ىذا البركتكككؿ، فكر دخكلو حيز النفاذ، ّيحؿ ّمحؿ  بركتكككؿ  المعاىدة -1
 المؤسسة لمجماعة االقتصادية األفريقية  بشاف بالبرلماف األفريقي.

 هذا دخول من واحدة سنة تتجاوز ال فترة خالل البرلمان عضو والية مدة تنتهي -0

 .النفاذ حيز البروتوكول

- 
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 لالتحاد األفريقيالنموذجي  الوطنيلقانون امشروع 

 الوالية القضائية العالمية بشأن

 
ُأعد ىذا التشريع الوطني النموذجي استجابة لالنشغاالت الواردة في المقررات المتتالية الصادرة 

 Assembly/AU/Dec.199 (XI)عن مؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي 
و  Assemby/AU/Dec.233(XII)و  Assembly/AU/Dec.213(XII)و

Assembly/AU/Dec.292(XV)  وAssembly/AU/Dec.335(XVI)  . 
الوطني النموذجي وتصدر التشريعات  التشريعمن المتوقع أن تقوم الدول األعضاء باعتماد ىذا 

 المناسبة طبقا لترتيباتيا الدستورية الوطنية.
 

 ة:الديباج
 ا لدى الدول األعضاء في االتحاد االفريقي ولدىبالغا تثير قمق إذ ندرك أّن بعض الجرائم 

 مما يستوجب عدم مرورىا دون عقاب؛ ككل المجتمع الدولي
 

)ح( منو التي تنص عمى  4إذ نستحضر القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي، وال سيما المادة 
طيرة متمثمة في: جرائم الحرب واإلبادة الجماعية حق االتحاد في التدخل في ظل ظروف خ

 والجرائم ضد اإلنسانية؛
 

 إذ نستحضر كذلك الميثاق األفريقي لحقوق االنسان والشعوب؛
 

إذ نأخذ في االعتبار الحاجة إلى ضمان مقاضاة مرتكبي الجرائم عمى نحو فعال من خالل 
 ز التعاون الدولي؛اتخاذ التدابير المناسبة عمى الصعيد الوطني بغية تعزي
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إذ ندرك أيضا أن المسؤولية األساسية لممقاضاة عمى الجرائم الدولية تقع عمى عاتق الدول 
 األعضاء؛

 
 يسن )برلمان البمد، إلخ( بموجبو ما يمي:

 الغرض:  -1

ينص ىذا القانون عمى ممارسة )تسمية البمد( لموالية القضائية العالمية فيما يتعمق بالجرائم 
نفاذ التزاماتيا بموجب القانون الدولي.الدولية وا  لمسائل المتصمة بيا وا 

 التعاريف:  -2

ما لم ينص ىذا القانون عمى خالف ذلك صراحة أو ما لم يتطمب السياق غير ذلك، تسري 
 التعاريف التالية بموجب القانون:

 
 أصمي؛... تعني كممة "المحكمة" محكمة القضاء العالي ذات اختصاص 

 
والتي  1691" االتفاقية الوحيدة المتعمقة بالمخدرات المعتمدة عام 1691فاقية عام تعني عبارة "ات

 ؛1694ديسمبر  11دخمت حيز التنفيذ يوم 
 

بصيغتيا المعدلة" االتفاقية الوحيدة المتعمقة بالمخدرات بصيغتيا  1691تعني عبارة "اتفاقية عام 
 ة المتعمقة بالمخدرات ؛المعدل لالتفاقية الوحيد 1691المعدلة ببروتوكول عام 

 
" البروتوكول المعدل لالتفاقية الوحيدة المتعمقة بالمخدرات 1691تعني عبارة "بروتوكول عام 

 .1691لعام 
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 األهداف: -3

 تتمثل أىداف ىذا القانون في:
 

بموجب ىذا القانون ومنع مثل ىذه الجرائم   إلفالت من العقاب عمى الجرائم ا   مقاومة ( أ
 ؛والمعاقبة عمييا

 بموجب ىذا القانون إلى المحاكم؛  إسناد اختصاص النظر في الجرائم  ( ب

 تحديد اختصاص المحاكم فيما يخص مثل ىذه الجرائم؛ ( ج

تحديد الجرائم التي يعاقب عمييا ىذا القانون والنص عمى سمطة محاكمة المسؤولين عمى  ( د
 مثل ىذه الجرائم؛

 لجرائم؛ىـ( ضمان محاكمة عادلة لممتيمين بارتكاب مثل ىذه ا
 و( إنفاذ الحصانات التي يتمتع بيا مسؤولو الدولة األجنبية بموجب القانون الدولي؛

 بموجب ىذا القانون؛  ز( النص عمى تسميم المتيمين بارتكاب جرائم 
 ح( النص عمى المساعدة القانونية المتبادلة والتعاون فيما بين الدول؛

 بموجب ىذا القانون؛   ط( النص عمى عقاب األشخاص المدانين بالجرائم
 ي( النص عمى إعادة تأىيل الضحايا وتعويضيم؛

 

 اختصاص المحكمة: -4

بموجب ىذا   بارتكاب أية جريمة  يشتبو( يكون لممحكمة اختصاص محاكمة أي شخص 1)4
القانون، بغض النظر عما إذا كان ُيّدعى أّن مثل ىذه الجريمة قد ُارتكبت في إقميم الدولة أو 

 النظر عن جنسية الضحية، شريطة أن يكون ىذا الشخص داخل إقميم الدولة  خارجو، وبصرف
. 
( عند ممارسة االختصاص بموجب ىذا القانون، تمنح المحكمة األولوية لمحكمة الدولة 1) 4

التي ُيّدعى ارتكاب الجريمة في إقميميا، شريطة أن تكون ىذه الدولة مستعدة لممحاكمة وقادرة 
 عمييا.
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 مة:سمطة المحاك  -5

تتمتع الجية القضائية بسمطة محاكمة أي شخص أمام المحكمة داخل الدولة التي ُيّدعى 
أعبعب ِؼمٛالً ٌالػزمبد أْ  ٌٙبٛفش اٌّؼٍِٛبد اٌّزبدخ ر ِٚزٝ ،بموجب ىذا القانون في إقميميا  ارتكاب الجريمة

 .جش٠ّخ ثّمزؼٝ ٘زا اٌمبْٔٛ لذ اسرىجذ أٚ ٠جشٞ اسرىبثٙب

  

 تهم:حقوق الشخص الم  -6

الحقوق  ِٓ  أػٍٝ ِغزٜٛ عمى بموجب ىذا القانون   يتمتع الشخص الذي ُيّدعى ارتكابو جريمة 
 الممنوحة ألي شخص متيم في الدولة.

 حماية الشهود:   -7

 تضمن الجية القضائية والمحكمة منح أي شاىد الحماية الضرورية.
 

 الجرائم:  -8

: اإلبادة الجماعية، الجرائم ضد اإلنسانية،  بموجب ىذا القانونتعاقب  الجرائم   التالية     
 جرائم الحرب، القرصنة، االتجار بالمخدرات واإلرىاب.

 

 اإلبادة الجماعية:  -9

 

ىذا القانون، تعني عبارة "اإلبادة الجماعية" أحد األعمال التالية المرتكبة بنية اإلبادة، لغرض . 1
 ية أو دينية مثل:الكمية أو الجزئية، لمجموعة وطنية أو عرقية أو عنصر 

 أ. قتل أعضاء مجموعة ما؛ 
 ب. المساس الخطير بالسالمة البدنية أو العقمية ألعضاء المجموعة ؛  
 ج. تعريض المجموعة عمدا لظروف معيشة قد تؤدي إلى إبادتيا الكمية أو الجزئية؛ 
 د. اتخاذ إجراءات ترمي إلى عرقمة الوالدة ضمن المجموعة ؛ 
 ي لألطفال من المجموعة إلى مجموعة أخرى؛ىـ. النقل اإلجبار  
 و. عمميات االغتصاب الرامية إلى تغيير ىوية مجموعة محددة. 
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 الجرائم ضد اإلنسانية:  -11

من األعمال التالية عندما  . لغرض ىذا القانون، تعني عبارة "الجريمة ضد اإلنسانية" كل عمل1
ضد السكان المدنيين يرتكب مع  ترتكب في إطار ىجمات عامة أو منتظمة أو أي نشاط موجو

 العمم بذلك اليجوم او النشاط:
 أ. القتل؛ 
 ب. اإلبادة؛ 
 ج. االسترقاق؛ 
 د. اإلبعاد  القسري لمسكان؛  
 ىـ. السجن أو أي شكل آخر من أشكال الحرمان الخطير من الحرية البدنية وذلك انتياكا 

 لألحكام األساسية لمقانون الدولي؛
 امالت الوحشية والال إنسانية والميينة أو العقاب، و. التعذيب، المع 
ز. االغتصاب اواالستعباد الجنسي اواالكراه عمى البغاء اوالحمل القسري والتعقيم القسري أو  

 أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي ذات الخطورة المماثمة؛
و عرقية  أو ح. اضطياد أي جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان ألسباب سياسية أ 

قومية أو اثنية أو ثقافية او دينية أو متعمقة بنوع الجنس او السباب أخرى من المسمم 
 عالميا بأن القانون الدولي اليجيزىا؛ 

 ط. االختفاء القسري لألشخاص؛ 
 ي. جريمة الفصل العنصري؛  
اناة شديدة او ك. األفعال الال إنسانية األخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في مع 

 في اذى خطير يمحق بالجسم او بالصحة العقمية او البدنية .
 :1. لغرض الفقرة الفرعية 2 
أ. تعني عبارة "ىجوم موجو ضد أي مجموعة من السكان المدنيين" نيجا سموكيا يتضمن  

ضد أي مجموعة من  3االرتكاب المتكرر لالفعال المنصوص عمييا في الفقرة الفرعية 
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ػّالً ثغ١بعخ دٌٚخ أٚ ِٕظّخ رمؼٟ ثبسرىبة ٘زا اٌٙجَٛ , أٚ رؼض٠ضاً ٌٙزٖ لمدنيين السكان ا

 . اٌغ١بعخ
رؼّذ فشع أدٛاي ِؼ١ش١خ, ِٓ ث١ٕٙب اٌذشِبْ ِٓ اٌذظٛي ػٍٝ اٌطؼبَ ب. تشمل"اإلبادة"  

 ؛ ٚاٌذٚاء, ثمظذ إ٘الن جضء ِٓ اٌغىبْ
ٝ دك اٌٍّى١خ, أٚ ٘زٖ اٌغٍطبد ِّبسعخ أٞ ِٓ اٌغٍطبد اٌّزشرجخ ػٍج. يعني " االسترقاق"  

 , ػٍٝ شخض ِب, ثّب فٟ رٌه ِّبسعخ ٘زٖ اٌغٍطبد فٟ عج١ً االرجبس ثبألشخبص ,ج١ّؼٙب

  .ٚال ع١ّب إٌغبء ٚاألؽفبي
ٔمً األشخبص اٌّؼ١١ٕٓ لغشاً ِٓ إٌّطمخ اٌزٟ د. يعني "النفي اواإلبعاد  القسري لمسكان"  

فؼً لغشٞ آخش , دْٚ ِجشساد ٠غّخ ثٙب  ثبٌطشد أٚ ثؤٞ ,٠ٛجذْٚ ف١ٙب ثظفخ ِششٚػخ

  .اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ
رؼّذ إٌذبق أٌُ شذ٠ذ أٚ ِؼبٔبح شذ٠ذح , عٛاء ثذ١ٔبً أٚ ػم١ٍبً , ثشخض ىـ. تعني كممة "التعذيب" 

ِٛجٛد رذذ إششاف اٌّزُٙ أٚ ع١طشرٗ , ٌٚىٓ ال ٠شًّ اٌزؼز٠ت أٞ أٌُ أٚ ِؼبٔبح ٠ٕجّبْ 

 ؛  جضءاً ِٕٙب أٚ ٔز١جخ ٌٙب فذغت ػٓ ػمٛثبد لب١ٔٛٔخ أٚ ٠ىٛٔبْ
٠ؼٕٟ " اٌذًّ اٌمغشٞ " إوشاٖ اٌّشأح ػٍٝ اٌذًّ لغشاً ٚػٍٝ اٌٛالدح غ١ش اٌّششٚػخ ثمظذ و. 

اٌزؤث١ش ػٍٝ اٌزى٠ٛٓ اٌؼشلٟ أل٠خ ِجّٛػخ ِٓ اٌغىبْ أٚ اسرىبة أزٙبوبد خط١شح أخشٜ 

اٌمٛا١ٔٓ اٌٛؽ١ٕخ ٌٍمبْٔٛ اٌذٌٟٚ . ٚال ٠جٛص ثؤٞ دبي رفغ١ش ٘زا اٌزؼش٠ف ػٍٝ ٔذٛ ٠ّظ 

 ؛ اٌّزؼٍمخ ثبٌذًّ
دشِبْ جّبػخ ِٓ اٌغىبْ أٚ ِجّٛع اٌغىبْ دشِبٔبً ِزؼّذاً ٚشذ٠ذاً ِٓ ز. يعني "االضطياد" 

  .اٌذمٛق األعبع١خ ثّب ٠خبٌف اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ, ٚرٌه ثغجت ٠ٛ٘خ اٌجّبػخ أٚ اٌّجّٛع
ؽبثؼٙب األفؼبي اٌّشبس إ١ٌٙب  أ٠خ أفؼبي ال إٔغب١ٔخ رّبثً فٟح. تعني "جريمة الفصل العنصري" 

ٚرشرىت فٟ ع١بق ٔظبَ ِؤعغٟ لٛاِٗ االػطٙبد إٌّٙجٟ ٚاٌغ١طشح إٌّٙج١خ  1فٟ اٌفمشح 

ِٓ جبٔت جّبػخ ػشل١خ ٚادذح إصاء أ٠خ جّبػخ أٚ جّبػبد ػشل١خ أخشٜ, ٚرشرىت ث١ٕخ 

 ؛  . اإلثمبء ػٍٝ رٌه إٌظبَ

ػٍٝ أٞ أشخبص أٚ ادزجبصُ٘ أٚ  إٌمبء اٌمجغط. يعني "االختفاء القسري لألشخاص" 

اخزطبفُٙ ِٓ لجً دٌٚخ أٚ ِٕظّخ ع١بع١خ , أٚ ثئرْ أٚ دػُ ِٕٙب ٌٙزا اٌفؼً أٚ ثغىٛرٙب ػ١ٍٗ , 

ثُ سفؼٙب اإللشاس ثذشِبْ ٘ؤالء األشخبص ِٓ دش٠زُٙ أٚ إػطبء ِؼٍِٛبد ػٓ ِظ١شُ٘ 

  .ٍخأٚ ػٓ أِبوٓ ٚجٛدُ٘ ثٙذف دشِبُٔٙ ِٓ دّب٠خ اٌمبْٔٛ ٌفزشح ص١ِٕخ ؽ٠ٛ
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 جرائم الحرب: -11

  
خاصة  "ايا من الجرائم المنصوص عمييا تعني عبارة "جرائم الحرب  ىذا القانونلغرض   

 :عندما ترتكب كجزء من خطة او سياسة ارتكاب واسعة النطاق ليذه الجرائم
. وتشمل ايا من األفعال 1949أغسطس  12االنتياكات الخطيرة التفاقيات جنيف بتاريخ  -(ا)

ضد األشخاص أو الممتمكات ، المحميين باألحكام ذات الصمة من اتفاقية جنيف،  الموجية 
 دون أن تقتصر عميو:

 . اٌؼّذ القتل .1
  ث١ٌٛٛج١خ رجبسة إجشاء رٌه فٟ ثّب اٌالإٔغب١ٔخ، اٌّؼبٍِخ أٚ اٌزؼز٠ت .2
 بٌظذخث أٚ ٌٍجغُ إٌذبق أرٜ خط١ش أٚ شذ٠ذح ِؼبٔبح دذاسا رؼّذ.3

إٌطبق ثبٌّّزٍىبد ٚاالعز١الء ػ١ٍٙب دْٚ أْ رىْٛ ٕ٘بن ػشٚسح  إٌذبق رذ١ِش ٚاعغ. 4

 ؛ ػغىش٠خ رجشس رٌه ٚثبٌّخبٌفخ ٌٍمبْٔٛ ٚثطش٠مخ ػبثثخ

ض آخش ِشّٛي ثبٌذّب٠خ ػٍٝ اٌخذِخ فٟ طفٛف لٛاد إسغبَ أٞ أع١ش دشة أٚ أٞ شخ .5

 .دٌٚخ ِؼبد٠خ

مٗ فٟ أْ ٠ذبوُ رؼّذ دشِبْ أٞ أع١ش دشة أٚ أٞ شخض آخش ِشّٛي ثبٌذّب٠خ ِٓ د .6

 .ِذبوّخ ػبدٌخ ٚٔظب١ِخ

 .اإلثؼبد أٚ إٌمً غ١ش اٌّششٚػ١ٓ أٚ اٌذجظ غ١ش اٌّششٚع.7. 

 . اخز اٌش٘بئٓ .8

 8 اٌّؤسر فٟ" ج١ٕف الرفبل١بد األٚي اإلػبفٟ ٍجشٚرٛوٛيٌ" اٌجغ١ّخ اٌّخبٌفبد(. ة )

 إٌّبصػبد ػٍٝ اٌغبس٠خ ٚاألػشاف ٌٍمٛا١ٔٓ اٌخط١شح االٔزٙبوبد ِٓ رٌه ٚغ١ش ،١ٔٛ٠1977ٛ

 : اٌزب١ٌخ األفؼبي ِٓ فؼً أٞ أٞ اٌذٌٟٚ، ٌٍمبْٔٛ اٌثبثذ إٌطبق فٟ اٌّغٍذخ، اٌذ١ٌٚخ

 ٠شبسوْٛ ال ِذ١١ٔٓ أفشاد ػذ أٚثظفزُٙ ٘زٖ  اٌّذ١١ٔٓ اٌغىبْ ػذ ٘جّبد رٛج١ٗ رؼّذ .1

 اٌذشث١خ؛ األػّبي فٟثظفخ ِجبششح 

 ػغىش٠خ أ٘ذافب رشىً الاٌزٟ  اٌّٛالغ أٞ ِذ١ٔخ، ِٛالغ ػذ ٘جّبد رٛج١ٗ رؼّذ .2

 ِشوجبد أٚ دذادٚ ٚأ ِٛاد،اٚ  ِٕشآد أٚ ِٛظف١ٓ ِغزخذ١ِٓ  ػذ ٘جّبد شٓ رؼّذ .3

 األُِ ث١ّثبق ػّال اٌغالَ دفع أٚ اإلٔغب١ٔخ ِٓ ِٙبَ اٌّغبػذح ِّٙخ فٟ ِغزخذِخ

 اٌمبْٔٛ ثّٛجت اٌّذ١ٔخ ٌٍّٛالغ أٚ ٌٍّذ١١ٔٓ رٛفش اٌزٟ اٌذّب٠خ ٛا ٠غزذمْٛداِ ِب اٌّزذذح،

 اٌّغٍذخ؛ ٌٍّٕبصػبد ٌٟاٌذٚ
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 ػٓ أٚ األسٚاح فٟرجؼ١خ  خغبئش ػٓ ع١غفش اٌٙجَٛ ٘زا ثؤْ اٌؼٍُ ِغ ٘جَٛ شٓ رؼّذ .4

 ٚاعغ ػشسػٓ ادذاس  أٚ اٌّذ١ٔخ ثبٌّٛالغ أػشاساػٓ اٌذبق  أٚ اٌّذ١١ٔٓ ث١ٓ إطبثبد

ثبٌم١بط اٌٝ ِجًّ  ٚاػذب إفشاؽٗ ٠ىْٛ اٌطج١ؼ١خ ٌٍج١ئخ ٚشذ٠ذ األجً ٚؽ٠ًٛ إٌطبق

 . اٌّجبششح اٌٍّّٛعخ اٌّزٛلؼخ اٌؼغىش٠خت اٌّىبع

 ثؤْ اٌؼٍُ ِغ ، خطشح لٛٞ ػٍٝ رذزٛٞ اٌزٟ إٌّشآد أٚ األشغبي ػٍٝ ٘جَٛ شٓ رؼّذ .5

 األػشاس أٚ ثبٌّذ١١ٔٓ األسٚاح ٚاإلطبثبد فٟ ثبٌغخ خغبئش ٠غجت اٌٙجَٛ ٘زا ِثً

 اٌّزٛلؼخ خاٌؼغىش٠ثبٌم١بط اٌٝ ِجًّ اٌّىبعت  ِفشؽبً  ع١ىْٛ اٌزٞ اٌّذ١ٔخ ثبٌّٛالغ

 ؛ اٌّجبششح اٌٍّّٛعخ

 ٚعبئً إٌٝ رفزمش اٌزٟ اٌؼضالء اٌّجبٟٔ أٚ اٌّغبوٓاٚ  مشٜاٌ أٚ ّذْاٌ لظف أٚ ِٙبجّخ .6

 ؛ثب٠خ ٚع١ٍخ وبٔذ ػغىش٠خ أ٘ذافب رشىً ال ٚاٌزٟ دفبػ١خ

 ٌٍذفبع  ٌذ٠ٗ ٚع١ٍخ رؼذ ٌُ ِخزبسا ،٠ىْٛ لذ اٌمٝ عالدٗ أٚ ِمبرً اعزغٍُ جشح أٚ لزً .7

ػٍُ اٌٙذٔخ أٚ ػٍُ اٌؼذٚ أٚ شبسرٗ اٌؼغىش٠خ ٚص٠ٗ اٌؼغىشٞ أٚ ػٍُ األُِ  إعبءح اعزؼّبي .8

اٌّزذذح أٚ شبسارٙب ٚأص٠بئٙب اٌؼغىش٠خ , ٚوزٌه اٌشؼبساد ا١ٌّّضح الرفبل١بد ج١ٕف ِّب 

 .٠غفش ػٓ ِٛد األفشاد أٚ إٌذبق إطبثبد ثبٌغخ ثُٙ

ِٓ عىبٔٙب اٌّذ١١ٔٓ إٌٝ ل١بَ دٌٚخ االدزالي ػٍٝ ٔذٛ ِجبشش أٚ غ١ش ِجبشش , ثٕمً أجضاء  .9

األسع اٌزٟ رذزٍٙب , أٚ أثؼبد أٚ ٔمً وً عىبْ األسع اٌّذزٍخ أٚ أجضاء ُِٕٙ داخً ٘زٖ 

 .األسع أٚ خبسجٙب

رؼّذ رٛج١ٗ ٘جّبد ػذ اٌّجبٟٔ اٌّخظظخ ٌألغشاع اٌذ١ٕ٠خ أٚ اٌزؼ١ّ١ٍخ أٚ  .10

بوٓ رجّغ اٌّشػٝ اٌف١ٕخ أٚ اٌؼ١ٍّخ أٚ اٌخ١ش ٠خ , ٚا٢ثبس اٌزبس٠خ١خ , ٚاٌّغزشف١بد ٚأِ

 .ٚاٌجشدٝ شش٠طخ أال رىْٛ أ٘ذافبً ػغىش٠خ

إخؼبع األشخبص اٌّٛجٛد٠ٓ رذذ عٍطخ ؽشف ِؼبد ٌٍزش٠ٛٗ اٌجذٟٔ أٚ ألٞ  .11

األعٕبْ أٚ  ٔٛع ِٓ اٌزجبسة اٌطج١خ أٚ اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ ال رجشس٘ب اٌّؼبٌجخ اٌطج١خ أٚ ِؼبٌجخ

ٗ ٚرزغجت فٟ ٚفبح رٌه اٌّؼبٌجخ فٟ اٌّغزشفٟ ٌٍشخض اٌّؼٕٟ ٚاٌزٟ الرجشٞ ٌظبٌذ

 .اٌشخض أٚ أٌٚئه األشخبص أٚ فٟ رؼش٠غ طذزُٙ ٌخطش شذ٠ذ

 .لزً أفشاد ِٕز١ّٓ إٌٝ دٌٚخ ِؼبد٠خ أٚ ج١ش ِؼبد أٚ إطبثزُٙ غذساً  .12

 .إػالْ أٔٗ ٌٓ ٠جمٝ أدذ ػٍٝ ل١ذ اٌذ١بح .13
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رذ١ِش ِّزٍىبد اٌؼذٚ أٚ االعز١الء ػ١ٍٙب ِبٌُ ٠ىٓ ٘زا اٌزذ١ِش أٚ االعز١الء ِّب  .14

 .ػشٚساد اٌذشة رذزّٗ

إػالْ أْ دمٛق ٚدػبٜٚ سػب٠ب اٌطشف اٌّؼبدٞ ٍِغبح أٚ ِؼٍمخ أٚ ٌٓ رىْٛ  .15

 .ِمجٌٛخ فٟ أ٠خ ِذىّخ

إججبس سػب٠ب اٌطشف اٌّؼبدٞ ػٍٝ االشزشان فٟ ػ١ٍّبد دشث١خ ِٛجٙخ ػذ  .16

 .ثٍذُ٘ دزٝ ٚإْ وبٔٛا لجً ٔشٛة اٌذشة فٟ خذِخ اٌذٌٚخ اٌّذبسثخ

 .ُ االعز١الء ػ١ٍٗ ػٕٛحٔٙت أٞ ثٍذح أٚ ِىبْ دزٝ ٚإْ ر .17

 .اعزخذاَ اٌغَّٛ أٚ األعٍذخ اٌّغّّخ .18

اعزخذاَ اٌغبصاد اٌخبٔمخ أٚ اٌغبِخ أٚ غ١ش٘ب ِٓ اٌغبصاد ٚج١ّغ ِب فٟ دىّٙب  .19

 .ِٓ اٌغٛائً أٚ اٌّٛاد أٚ األجٙضح

اعزخذاَ اٌشطبطبد اٌزٟ رزّذد أٚ رزغطخ ثغٌٙٛخ فٟ اٌجغُ اٌجششٞ ِثً  .20

ٌزٟ ال رغطٟ وبًِ جغُ اٌشطبطخ أٚ اٌشطبطبد اٌشطبطبد راد األغٍفخ اٌظٍجخ ا

 .اٌّذضصح اٌغالف

اعزخذاَ أعٍذخ أٚ لزائف أٚ ِٛاد أٚ أعب١ٌت دشث١خ رغجت ثطج١ؼزٙب أػشاساً صائذح  .21

أٚ آالِبً ال ٌضَٚ ٌٙب , أٚ رىْٛ ػشٛائ١خ ثطج١ؼزٙب ثبٌّخبٌفخ ٌٍمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٌٍّٕبصػبد 

 ,اٌّغٍذخ

 .االػزذاء ػٍٝ وشاِخ اٌشخض ٚثخبطخ اٌّؼبٍِخ ا١ٌّٕٙخ ٚاٌذبؽخ ثبٌىشاِخ .22

االغزظبة أٚ االعزؼجبد اٌجٕغٟ أٚ اإلوشاٖ ػٍٝ اٌجغبء أٚ اٌذًّ اٌمغشٞ , أٚ  .23

اٌزؼم١ُ اٌمغشٞ , أٚ أٞ شىً آخش ِٓ أشىبي اٌؼٕف اٌجٕغٟ ٠شىً أ٠ؼبً أزٙبوبً خط١شاً 

 .الرفبل١بد ج١ٕف

 

ٟ أٚ أشخبص آخش٠ٓ ِزّزؼ١ٓ ثذّب٠خ إلػفبء اعزغالي ٚجٛد شخض ِذٔ .24

 .اٌذظبٔخ ِٓ اٌؼ١ٍّبد اٌؼغىش٠خ ػٍٝ ٔمبؽ أٚ ِٕبؽك أٚ ٚدذاد ػغىش٠خ ِؼ١ٕخ
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رؼّذ رٛج١ٗ ٘جّبد ػذ اٌّجبٟٔ ٚاٌّٛاد ٚاٌٛدذاد اٌطج١خ ٚٚعبئً إٌمً ٚاألفشاد  .25

 .ِٟٓ ِغزؼٍّٟ اٌشؼبساد ا١ٌّّضح اٌّج١ٕخ فٟ ارفبل١بد ج١ٕف ؽجمبً ٌٍمبْٔٛ اٌذٌٚ

رؼّذ رج٠ٛغ اٌّذ١١ٔٓ وؤعٍٛة ِٓ أعب١ٌت اٌذشة ثذشِبُٔٙ ِٓ اٌّٛاد اٌزٟ ال  .26

ػٍٝ إٌذٛ إٌّظٛص  غٕٝ ػٕٙب ٌجمبئُٙ , ثّب فٟ رٌه رؼّذ ػشلٍخ اإلِذاداد اٌغٛث١خ 

 ػ١ٍٗ فٟ ارفبل١بد ج١ٕف .

رج١ٕذ االؽفبي دْٚ اٌثبِٕخ ػششح ِٓ اٌؼّش اٌضا١ِب اٚ ؽٛػ١ب فٟ اٌمٛاد اٌّغٍذخ  .27

 خ اٚ اعزخذاُِٙ فٟ اٌّشبسوخ فؼ١ٍب فٟ االػّبي اٌذشث١خ .اٌٛؽ١ٕ

 اٌّذ١١ٔٓ أٚ اٌذشة أعشٜ ػبدحإل ّجشساٌ غ١ش زؤخ١شاٌ .28

 اٌالإٔغب١ٔخ اٌّّبسعبد ِٓ رٌه ٚغ١ش اٌؼٕظشٞ اٌفظً ِّبسعبد اسرىبة رؼّذ .29

ؼشلٟ اٌ اٌز١١ّض أعبط ػٍٝ اٌشخظ١خ، اٌىشاِخ ػٍٝ االػزذاء ػٍٝ رٕطٛٞ اٌزٟ ٚا١ٌّٕٙخ

. 

  ٌٍٙجَٛ دْٚ ِجشس ٚإٌّبظك اٌّذ١ٍخ ٘ذفب اٌغالح إٌّضٚػخ ٌّٕبؽكا جؼً .30

 اٌغخشح إٌٝ ٚاٌزشد١ً االعزشلبق .31

 اٌؼمبة اٌجّبػٟ .32

 أزٙبن دشِخ اٌجشدٝ اٚ اٌّشػٝ اٚ اٌغشلٝ اٚ اٌّٛرٝ . .33

 3ٟ , االٔزٙبوبد اٌجغ١ّخ ٌٍّبدح فٟ دبٌخ ٚلٛع ٔضاع ِغٍخ غ١ش رٞ ؽبثغ دٌٚ - ()ج

, ٟٚ٘ أٞ  1949آة/ أغغطظ  12ج١ٕف األسثغ اٌّؤسخخ فٟ اٌّشزشوخ ث١ٓ ارفبل١بد 

ِٓ األفؼبي اٌزب١ٌخ اٌّشرىجخ ػذ أشخبص غ١ش ِشزشو١ٓ اشزشاوبً فؼ١ٍبً فٟ األػّبي 

اٌذشث١خ , ثّب فٟ رٌه أفشاد اٌمٛاد اٌّغٍذخ اٌز٠ٓ أٌمٛا عالدُٙ ٚأٌٚئه اٌز٠ٓ أطجذٛا 

 : ص أٚ ألٞ عجت آخشػبجض٠ٓ ػٓ اٌمزبي ثغجت اٌّشع أٚ اإلطبثخ أٚ االدزجب

اعزؼّبي اٌؼٕف ػذ اٌذ١بح ٚاألشخبص , ٚثخبطخ اٌمزً ثج١ّغ أٔٛاػٗ ٚاٌزش٠ٛٗ ,  -1

 .ٚاٌّؼبٍِخ اٌمبع١خ , ٚاٌزؼز٠ت

 .االػزذاء ػٍٝ وشاِخ اٌشخض , ٚثخبطخ اٌّؼبٍِخ ا١ٌّٕٙخ ٚاٌذبؽخ ثبٌىشاِخ -2

 .أخز اٌش٘بئٓ -3

ِذىّخ ِشىٍخ رشى١الً إطذاس أدىبَ ٚرٕف١ز إػذاِبد دْٚ ٚجٛد دىُ عبثك طبدس ػٓ  -4

 .ٔظب١ِبً رىفً ج١ّغ اٌؼّبٔبد اٌمؼبئ١خ اٌّؼزشف ػِّٛبً ثؤٔٗ ال غٕٝ ػٕٙب

رٕطجك اٌفمشح  )ج( ػٍٝ إٌّبصػبد اٌّغٍذخ غ١ش راد اٌطبثغ اٌذٌٟٚ ٚثبٌزبٌٟ فٟٙ ال   د (

رٕطجك ػٍٝ دبالد االػطشاثبد ٚاٌزٛرشاد اٌذاخ١ٍخ ِثً أػّبي اٌشغت أٚ أػّبي اٌؼٕف 

 .ح أٚ اٌّزمطؼخ ٚغ١ش٘ب ِٓ األػّبي راد اٌطج١ؼخ اٌّّبثٍخإٌّفشد
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االٔزٙبوبد اٌخط١شح األخشٜ ٌٍمٛا١ٔٓ ٚاألػشاف اٌغبس٠خ ػٍٝ إٌّبصػبد  -) ٖ(

ِٓ األفؼبي  باٌّغٍذخ غ١ش راد اٌطبثغ اٌذٌٟٚ , فٟ إٌطبق اٌثبثذ ٌٍمبْٔٛ اٌذٌٟٚ , أ٠

 : اٌزب١ٌخ

زُٙ ٘زٖ أٚ ػذ أفشاد ِذ١ٟٔ ْ ال رؼّذ رٛج١ٗ ٘جّبد ػذ اٌغىبْ اٌّذ١١ٔٓ ثظف -1

 .٠شبسوْٛ ِجبششح فٟ األػّبي اٌذشث١خ

رؼّذ رٛج١ٗ ٘جّبد ػذ اٌّجبٟٔ ٚاٌّٛاد ٚاٌٛدذاد اٌطج١خ ٚٚعبئً إٌمً ٚاألفشاد  -2

 .ِٓ ِغزؼٍّٟ اٌشؼبساد ا١ٌّّضح اٌّج١ٕخ فٟ ارفبل١بد ج١ٕف ؽجمبً ٌٍمبْٔٛ اٌذٌٟٚ

أٚ ِٛاد أٚ ٚدذاد أٚ ِشوجبد  رؼّذ شٓ ٘جّبد ػذ ِٛظف١ٓ ِغزخذ١ِٓ أٚ ِٕشآد -3

ِغزخذِخ فٟ ِّٙخ ِٓ ِٙبَ اٌّغبػذح اإلٔغب١ٔخ أٚ دفع اٌغالَ ػّالً ث١ّثبق األُِ 

اٌّزذذح ِبداِٛا ٠غزذمْٛ اٌذّب٠خ اٌزٟ رٛفش ٌٍّذ١١ٔٓ أٚ ٌٍّٛالغ اٌّذ١ٔخ ثّٛجت 

 .اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٌٍّٕبصػبد اٌّغٍذخ

ع اٌذ١ٕ٠خ أٚ اٌزؼ١ّ١ٍخ أٚ اٌف١ٕخ رؼّذ رٛج١ٗ ٘جّبد ػذ اٌّجبٟٔ اٌّخظظخ ٌألغشا -4

ٚا٢ثبس اٌزبس٠خ١خ , ٚاٌّغزشف١بد , ٚ أِبوٓ رجّغ اٌّشػٝ  , أٚ اٌؼ١ٍّخ أٚ اٌخ١ش٠خ

 .ٚاٌجشدٝ , شش٠طخ أال رىْٛ أ٘ذافبً ػغىش٠خ

 .ٔٙت أٞ ثٍذح أٚ ِىبْ دزٝ ٚإْ رُ االعز١الء ػ١ٍٗ ػٕٛح -5

ٚ اٌذًّ اٌمغشٞ أٚ اٌزؼم١ُ االغزظبة أٚ االعزؼجبد اٌجٕغٟ أٚ اإلوشاٖ ػٍٝ اٌجغبء أ -6

اٌمغشٞ , أٚ أٞ شىً آخش ِٓ أشىبي اٌؼٕف اٌجٕغٟ ٠شىً أ٠ؼبً أزٙبوبً خط١شاً 

 .اٌّشزشوخ ث١ٓ ارفبل١بد ج١ٕف األسثغ 3ٌٍّبدح 

ػششح ِٓ اٌؼّش إٌضا١ِبً أٚ ؽٛػ١بً فٟ اٌمٛاد اٌّغٍذخ أٚ  اٌثبِٕخرج١ٕذ األؽفبي دْٚ  -7

 .سوخ فؼ١ٍبً فٟ األػّبي اٌذشث١خفٟ جّبػبد ِغٍذخ أٚ اعزخذاُِٙ ٌٍّشب

إطذاس أٚاِش ثزشش٠ذ اٌغىبْ اٌّذ١١ٔٓ ألعجبة رزظً ثبٌٕضاع, ِب ٌُ ٠ىٓ رٌه ثذاع  -8

 .ِٓ أِٓ اٌّذ١١ٔٓ اٌّؼ١١ٕٓ أٚ ألعجبة ػغىش٠خ ٍِذخ

 .لزً أدذ اٌّمبر١ٍٓ ِٓ اٌؼذٚ أٚ إطبثزٗ غذساً  -9

 .إػالْ أٔٗ ٌٓ ٠جمٝ أدذ ػٍٝ ل١ذ اٌذ١بح -10

د٠ٓ رذذ عٍطخ ؽشف آخش فٟ إٌضاع ٌٍزش٠ٛٗ اٌجذٟٔ إخؼبع األشخبص اٌّٛجٛ -11

أٚ ألٞ ٔٛع ِٓ اٌزجبسة اٌطج١خ أٚ اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ ال رجشس٘ب اٌّؼبٌجخ اٌطج١خ أٚ 

ِؼبٌجخ األعٕبْ أٚ اٌّؼبٌجخ فٟ اٌّغزشفٝ ٌٍشخض اٌّؼٕٟ ٚاٌزٟ ال رجشٞ ٌظبٌذٗ 

ش ٚرزغجت فٟ ٚفبح رٌه اٌشخض أٚ أٌٚئه األشخبص أٚ فٟ رؼش٠غ طذزُٙ ٌخط

 .شذ٠ذ

رذ١ِش ِّزٍىبد اٌؼذٚ أٚ االعز١الء ػ١ٍٙب ِب ٌُ ٠ىٓ ٘زا اٌزذ١ِش أٚ االعز١الء ِّب  -12

 .رذزّٗ ػشٚساد اٌذشة

 اعزخذاَ اٌغَّٛ أٚ األعٍذخ اٌّغّّخ -13
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اعزخذاَ اٌغبصاد اٌخبٔمخ أٚ اٌغبِخ أٚ غ١ش٘ب ِٓ اٌغبصاد ٚج١ّغ ِب فٟ دىّٙب  -14

 .ِٓ اٌغٛائً أٚ اٌّٛاد أٚ األجٙضح

طبطبد اٌزٟ رزّذد أٚ رزغطخ ثغٌٙٛخ فٟ اٌجغُ اٌجششٞ ِثً اعزخذاَ اٌش -15

اٌشطبطبد راد األغٍفخ اٌظٍجخ اٌزٟ ال رغطٟ وبًِ جغُ اٌشطبطخ أٚ 

 .صح اٌغالفشاٌشطبطبد اٌّذ

رؼّذ رج٠ٛغ اٌّذ١١ٔٓ وؤعٍٛة ِٓ أعب١ٌت اٌذشة ثذشِبُٔٙ ِٓ اٌّٛاد اٌزٟ ال  -16

 داد اٌغٛث١خغٕٝ ػٕٙب ٌجمبئُٙ , ثّب فٟ رٌه رؼّذ ػشلٍخ اإلِذا

اعزغالي ٚجٛد شخض ِذٟٔ أٚ أشخبص آخش٠ٓ ِزّزؼ١ٓ ثذّب٠خ إلػفبء  -17

 .اٌذظبٔخ ِٓ اٌؼ١ٍّبد اٌؼغىش٠خ ػٍٝ ٔمبؽ أٚ ِٕبؽك أٚ ٚدذاد ػغىش٠خ ِؼ١ٕخ

 رجؼ١خ فٟ خغبئش ػٓ ع١غفش اٌٙجَٛ ٘زا ثؤْ اٌؼٍُ ِغ ػشٛائٟ ٘جَٛ شٓ -18

  اٌّذ١١ٔٓ ث١ٓ ػٓ اٌذبق أػشاسا أٚ إطبثبد ػٓ أٚ األسٚاح

 ٌٍٙجَٛ دْٚ ِجشس ٚإٌّبؽك اٌّذ١ٍخ ٘ذفب اٌغالح إٌّضٚػخ إٌّبؽك جؼً -19

 االعزشلبق -20

 اٌؼمبة اٌجّبػٟ -21

 أزٙبن دشِخ اٌجشدٝ اٚ اٌّشػٝ اٚ اٌغشلٝ اٚ اٌّٛرٟ . -22

رٕطجك اٌفمشح  ) ٘ـ ( ػٍٟ إٌّبصػبد اٌّغٍذخ غ١ش راد اٌطبثغ اٌذٌٟٚ ٚثبٌزبٌٟ فٟٙ ال   ٚ ( -

ٚاٌزٛرشاد اٌذاخ١ٍخ, ِثً أػّبي اٌشغت أٚ أػّبي اٌؼٕف  رٕطجك ػٍٝ دبالد االػطشاثبد

إٌّفشدح أٚ اٌّزمطؼخ أٚ غ١ش٘ب ِٓ األػّبي راد اٌطج١ؼخ اٌّّبثٍخ, ٚرٕطجك ػٍٝ إٌّبصػبد 

اٌّغٍذخ اٌزٟ رمغ فٟ إل١ٍُ دٌٚخ ػٕذِب ٠ٛجذ طشاع ِغٍخ ِزطبٚي األجً ث١ٓ اٌغٍطبد 

 .ٖ اٌجّبػبداٌذى١ِٛخ ٚجّبػبد ِغٍذخ ِٕظّخ أٚ ف١ّب ث١ٓ ٘ز

 . اٌشبًِ اٌذِبس أعٍذخ ِٓ غ١ش٘ب أٚ ا٠ٌٕٚٛخ األعٍذخ اعزخذاَ -ص

 

 القرصنة: -12

 تعتبر األعمال التالية قرصنة : لغرض ىذا القانون
اي عمل غير قانوني من اعمال العنف اواالحتجاز ، او اي عمل سمب يرتكب  - أ

 نالغراض خاصة من قبل طاقم او ركاب قارب او سفينة او طائرة ويكو 
 :موجيا
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أو ضد  في أعالي البحار ضد قارب او سفينة او طائرة اخرى -1
 أشخاص أو ممتمكات عمى ظيرذلك القارب او تمك السفينة أو

 عمى متن تمك الطائرة .
أو أشخاص أو ممتمكات  في  قارب او سفينة او طائرة ضد -2

 مكان يقع خارج والية اية دولة .

   
مع سفينة أو طائرة قارب او في عمميات اي عمل من اعمال االشتراك الطوعي ب.  

 بوقائع تضفي عمى ذلك القارب او تمك السفينة او الطائرة صفة القرصنة.العمم 
ج. اي عمل يحرض عمى ارتكاب احد االعمال الموصوفة في احدى الفقرتين 

  الفرعيتين )ا( او)ب( او يسيل عن عمد ارتكابيا .
 

 االتجار بالمخدرات: -13

  
 " ما يمي: االتجار غير المشروع بالمخدرات ون، تعني عبارة "لغرض ىذا القان1-
أ. إنتاج وصنع المخدرات واستخراجيا وتحضيرىا وعرضيا وتقديميا لمبيع والتوزيع وتسميميا  

رساليا العابر أو نقميا واستيرادىا أو تصديرىا؛  بكل األشكال والسمسرة فييا وا 
 ب. زراعة الخشخاش ونبتة الكوكا أو القنب؛ 
 ج. حيازة أو شراء المخدرات بنية القيام بأحد األنشطة المذكورة في الفقرة الفرعية )أ(؛ 
نتاج  المخدرات بطريقة  د. صنع ونقل وتوزيع )السالئف( مع العمم بأنيا ستستعمل في صنع وا 

 غير مشروعة.
أشخاص  ال يدخل في إطار ىذا القانون األساسي عندما يرتكبو 1. التصرف الوارد في الفقرة 2

 الستيالكيم الخاص عمى نحو ما حدده القانون الوطني.
 . لغرض ىذه المادة:3
 تعني كممة "المخدرات" كل مادة تنص عمييا اتفاقيات األمم المتحدة التالية: -أ 
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، كما تم تعديميا بموجب بروتوكول سنة 1961أ . االتفاقية الوحيدة لممخدرات لسنة         
  ؛1961التفاقية الوحيدة لممخدرات لسنة المتعمق بتعديل ا 1972
 ؛1971ب . اتفاقية فيينا المتعمقة بالمؤثرات العقمية لسنة         

من اتفاقية األمم المتحدة  12تعني كممة "السالئف"، كل مادة منصوص عمييا في المادة  -ب 
 .1988ديسمبر  20لمكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقمية لـ

 
 اإلرهاب: -14

  
 تعني كممة "اإلرىاب" أي عمل من األعمال التالية: ،ىذا القانونلغرض 

كل عمل يشكل خرقا لمقانون الجنائي لدولة طرف، وقوانين االتحاد األفريقي  -ألف 
أو قوانين مجموعة اقتصادية معترف بيا من قبل االتحاد األفريقي، أو من قبل 

الحياة أو السالمة أو الحرية لمخطر أو يتسبب  القانون الدولي، ويمكن أن يعرض
في جروح خطيرة أو موت شخص أو عدد أو مجموعة من األشخاص أو يتسبب 
في إلحاق أضرار بالجميور أو بالممتمكات الخاصة أو الموارد الطبيعية أو التراث 

 الطبيعي أو الثقافي، ويكون مدّبرًا ومقصودًا:
إقناع أي حكومة أو جياز أو مؤسسة أو ( تخويف أو ترويع أو إجبار أو 1)

الجميور الواسع أو أي مجموعة أخرى بالقيام أو عدم القيام بعمل ما أو بتبني رأي 
 خاص أو التخمي عنو أو العمل وفق مبادئ معينة ؛ أو

 ( عرقمة أي خدمة عمومية أو خدمة أساسية لصالح الجميور أو إثارة خطر عام؛2)
 دولة ما. ( التسبب في تمرد عام في3)
كل ترويج أو رعاية أو مشاركة أو مساىمة أو مساعدة أو تحريض أو  -باء 

تشجيع أو محاولة أو تيديد أو مؤامرة أو تنظيم أو تموين أي شخص بنية ارتكاب 
 (. 3( إلى )1األعمال المنصوص عمييا في الفقرة  الفرعية )ألف ( من )
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ال ينبغي اعتبار الكفاح المسمح الذي مع مراعاة أحكام الفقرات )ألف وباء( ،   -جيم
تخوضو الشعوب طبقا لمبادئ القانون الدولي من أجل تحريرىا أو تقرير مصيرىا، 
السيما النزاعات المسمحة ضد االستعمار واالحتالل والعدوان والسيطرة من قبل 

 قوات أجنبية ، كأعمال إرىابية.
ِٓ لجً  اٌّشرىجخ ، اإلٔغبٟٔ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اٌّذ١ّخ ثّٛجت األػّبي رؼزجش ال -دال           

 ، دٌٟٚ غ١ش أٚ دٌٟٚ ِغٍخ ٔضاع إٌّظّخ أثٕبء اٌّغٍذخ اٌجّبػبد أػؼبء أٚ اٌذىِٛخ لٛاد

 . س٘بث١خا ؤػّبيو

 

ال ينبغي اعتبار األسباب السياسية والفمسفية واإليديولوجية والعنصرية -ىاء 
 شرعية لألعمال اإلرىابية.  والعرقية والدينية أو أي أسباب أخرى كمبررات

 
 

 :المسؤولية الجنائية الفردية -15

يعتبر مرتكبا لجريمة كل شخص، فيما يخص أية جريمة من الجرائم التي ينص عمييا ىذا 
 القانون، يقوم بــ:

الحض أو التحريض عمى ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عمييا في ىذا القانون أو  (1)
أو إسداء المشورة أو المشاركة كفاعل  أو التمويل عدةإصدار أوامر بارتكابيا أو المسا
 رئيسي أو كشريك في الجريمة.

 المساعدة أو التحريض عمى ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عمييا في ىذا القانون.  (1)

يكون شريكا قبل أو بعد ارتكاب الجريمة أو يشارك بأية طريقة في التعاون أو التآمر  (1)
 المنصوص عمييا في ىذا القانون.عمى ارتكاب أي من الجرائم 

 محاولة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عمييا في ىذا القانون. (4)
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 الحصانة من الوالية القضائية:  -16

تسري مع احترام أي قانون وطني أو  4الوالية القضائية المنصوص عمييا في المادة  

  دولي يتعمق بالحصانات.

 التسميم: -17

 ىذا القانون جرائم تستوجب تسميم المجرم. بموجب ( تعتبر الجرائم 1) 19
   

( تعمل الدولة عمى التعجيل بطمبات التسميم شريطة ضمان توفير معايير محاكمة عادلة 1) 19
 إلى جانب الضمانات اإلجرائية األخرى.

( عندما ال تقوم الدولة بتسميم شخص ُيدعى ارتكابو جريمة محظورة بموجب ىذا القانون، 1) 19
طات القضائية محاكمة ىذا الشخص، مع مراعاة الحصانة من الوالية القضائية يجوز لمسم

 المنصوص عمييا في ىذا القانون.
 

 المساعدة القانونية المتبادلة:  -18

( تطمب السمطات القضائية من الدول وتمنحيا، قدر المستطاع، أكبر قدر ممكن من 1) 11
  ءات قضائية تتعمق بالمحاكمة عمى الجرائم المساعدة المتبادلة في أي تحقيقات ومالحقات واجرا

 بموجب ىذا القانون.
 

ليذا البند ألي من  ( يجوز أن ُتطمب المساعدة القانونية المتبادلة التي تقدم وفقا 1) 11
 األغراض التالية:

 
 أخذ شيادة األشخاص أو إقراراتيم؛ ( أ

 تبميغ األوراق القضائية؛ ( ب

 إجراء التفتيش والضبط؛ ( ج
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 قد المواقع؛فحص األشياء وتف ( د

 ىـ( اإلمداد بالمعمومات واألدلة؛
و( توفير النسخ األصمية أو الصور المصّدق عمييا من المستندات والسجالت، بما في ذلك 

 السجالت المصرفية أو المالية أو سجالت الشركات أو العمميات التجارية؛
 قتفاء أثرىاز( تحديد المتحصالت أو األموال أو الوسائط أو غيرىا من األشياء أو ا

 .وحفظيا ألغراض الحصول عمى أدلة ومصادرتيا
 

الدعاء العام تقديم أية أشكال أخرى لممساعدة القانونية با لمسمطة المختصة ( يجوز 1) 11
 المتبادلة إلى الدول األخرى بموجب ىذا القانون.

رى ثنائية ( ال تمس أحكام ىذا البند بالتزامات الدول األطراف بموجب أية معاىدة أخ4) 11
أو متعددة األطراف، تحكم أو ستحكم المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية كميا 

 أو جزئيا.
 

 العقوبة: -19

أي شخص أدين بمقتضى ىذا القانون يعاقب بعقوبة تتناسب مع خطورة الجريمة  .1

 .والظروف الخاصة بو.

ّم امضاءىا في االعتقال .عند فرض عقوبة، تخصم المحكمة المدة التي يمكن أن  ت2

بموجب أمر من المحكمة. ويمكن لممحكمة أن تخصم أي مدة  قضيت في االحتجاز فيما 

 .يتصل بسموك يتعمق بالجريمة

 .باإلضافة إلى السجن، لممحكمة أن تحكم:3

 أ. بغرامة،



EXP/MIN/Legal/VI Rev.1 

Page 18 

 

مك ب. مصادرة العائدات والممتمكات واألصول المتأتية مباشرة أو بصفة غير مباشرة من ت     

 .الجريمة، دون المساس بحقوق     الغير حسن النية

. لممحكمة أن تصدر حكما مباشرا ضد شخص مدان تحدد  فيو التعويضات المناسبة 4

عادة التأىيل  .لمضحايا، بما في ذلك االسترداد والتعويض وا 

. قبل إصدار حكميا، لممحكمة أن تدعو وتأخذ في االعتبار دفاعات من الشخص المتيم 5

ممن ينوب عنو، ومن الضحايا أو من أشخاص آخرين معنيين، أو من الدول الميتمة  أو

 .باألمر

 الدخول حيز التنفيذ:

 يدخل ىذا القانون حيز التنفيذ في الوقت الذي تحدده الدولة أو الوزير المسؤول.
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 حول المسائل القانونية نمدعين العاميتقرير اجتماع وزراء العدل و/أو ال
 

 :مقدمة -أوال

الدورة العادية صادر عن ال ASSEMBLY/AU/DEC.366(XVII)بموجب مقرر المؤتمر  -1
 EX.CL/DEC.667 (XIX)ر المجمس التنفيذي ر السابعة عشرة لمؤتمر االتحاد األفريقي ومق

نعقدتين في مالبو، غينيا الدورة العادية التاسعة عشرة لممجمس التنفيذي المصادر عن ال
 ASSEMBLY/AU/DEC.223(XII)، وكذلك مقرري المؤتمر 2011االستوائية في يوليو 

الدورة العادية الثانية عشرة لمؤتمر صادرين عن ال ASSEMBLY/AU/DEC.213 (XII)و
، دعت المفوضية 2009االتحاد األفريقي المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا، في فبراير 

 لتمكين 2012مايو  15 و 14يومي  وزراء العدل/المدعين العامينلاجتماع إلى عقد 
النظام األساسي لممحكمة األفريقية برفق البروتوكول الم مشروع من استكمالوزراء ال

بالقانون التأسيسي لالتحاد رفق حقوق اإلنسان والشعوب ومشروع البروتوكول المو لمعدل 
 .السياسة العتمادىما صنعقبل تقديميما إلى أجيزة  قياألفريقي والمتعمق بالبرلمان األفري

صادر عن ال ASSEMBLY/AU/DEC. 397(XVIII) إضافة إلى ذلك، ووفقا لمقرر المؤتمر -2
، ُطمب من المفوضية إدراج التقرير 2012الدورة العادية الثامنة عشرة لممؤتمر في يناير 

الجنائية الدولية في جدول  المرحمي لممفوضية عن تنفيذ مقرر المؤتمر بشأن المحكمة
لتمكين الوزراء من تقديم توصيات  أعمال اجتماع وزراء العدل/المدعين العامين

 2012ومساىمات إضافية إلى قمة االتحاد األفريقي في يوليو 
 

 :الحضور -ثانيا

 حضرت االجتماع الدول األعضاء التالية: -3
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جميورية الكونغو ، تشاد، ونديبور ، بوركينا فاسو، بوتسوانابنين، ، الجزائر، والجأن
، كينيا  كوت ديفوار، ،غاناجامبيا، ، الجابون ،إثيوبيا، إرتريا، مصرالديمقراطية، 

 ،نيجيريا، النيجر، ناميبيا موزمبيق،موريشيوس، ، موريتانيا، مالوي، ليبيا، ليسوتو
 ل، جنوبالسنغاالجميورية العربية الصحراوية الديمقراطية، رواندا،  ،جميورية الكونغو
 .زيمبابويأوغندا، زامبيا و تونس،  ند،يالسواز سيراليون، توجو،  ،تنزانيا، أفريقيا، السودان

حضرت االجتماع كذلك الجيات التالية: المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب،  -4
الطفل ورفاىيتو والرابطة األفريقية لممدعين  قالبرلمان األفريقي، المجنة األفريقية لحقو 

 عامين.ال
 :افتتاح االجتماع -ثالثا

 :كممة نائب رئيس مفوضية االتحاد األفريقي ( أ
في الكممة االفتتاحية التي ألقاىا، رحب نائب رئيس مفوضية االتحاد األفريقي، سعادة  -5

السيد إيراتوس موينتشا، نيابة عن رئيس المفوضية، سعادة الدكتور جان بينج، بجميع 
ن العامين والمندوبين، في عاصمة إثيوبيا، وعاصمة أصحاب المعالي الوزراء والمدعي

 .ليذا المؤتمر الوزاري اليام ،أفريقيا بالتأكيد
منذ أمد بعيد تحاول إيجاد حمول لممشاكل التي تواجو القارة،  ظمتصرح بأن أفريقيا  -6

بذل االتحاد األفريقي جيودا دؤوبة لمبحث عن حمول لممشاكل والتحديات العديدة التي يو 
القارة األفريقية. وقال بأنو تم اتخاذ مبادرات عديدة لمعالجة تمك التحديات، وعمى تواجو 

في إدارة العدالة وأول ارىم الفاعمين الرئيسيين بوزراء العدل والمدعين العامين، باعت
 أبمغمعوا بدور حاسم. في ىذا الصدد، طالمستشارين القانونيين لحكوماتيم، أن يض

السياسة فيما يتعمق بالمسائل  صنعما ُينتظر من أجيزة ب جاز،، بإيلوزراء والمندوبينا
بالمحكمة األفريقية لمعدل وحقوق رفق روحة أماميم، مثل بحث البروتوكول المطالم

اإلنسان والشعوب والبروتوكول الممحق بالقانون التأسيسي لالتحاد األفريقي والمتعمق 
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ر بشأن تنفيذ مقررات المؤتم عن لممفوضيةوالتقرير المرحمي  ،بالبرلمان األفريقي
مقررات كما قدم ليم إحاطة حول التقدم المحرز في مختمف  المحكمة الجنائية الدولية؛

  المؤتمر بشأن الوالية القضائية العالمية.
 

 :انتخاب ىيئة المكتب -رابعا
 تب التالية:اورات، انتخب االجتماع ىيئة المكمشالبعد إجراء   -7

 كينيا    الرئيس:
 نيجيريا  ب األول لمرئيس: النائ

 موريتانيا   النائب الثاني لمرئيس:
 الجابون   النائب الثالث لمرئيس:

 زيمبابوي      المقرر:
 

 :بحث واعتماد جدول األعمال خامسا
 

 :اعتمد االجتماع مشروع جدول األعمال مع تعديالت طفيفة عمى النحو التالي -8
 مراسم االفتتاح (1
 انتخاب ىيئة المكتب (2
 واعتماد مشروع جدول األعمالبحث  (3
 تنظيم العمل (4
 البيانات العامة (5
 عرض وبحث تقرير وتوصيات الخبراء القانونيين الحكوميين (6
المتعمق بالقانون التأسيسي لالتحاد األفريقي و رفق بحث مشروع البروتوكول الم (7

 بالبرلمان األفريقي
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ام األساسي بحث مشروع البروتوكول المتعمق بالتعديالت عمى بروتوكول النظ  (8
 محكمة األفريقية لمعدل وحقوق اإلنسان والشعوب لم

حول تنفيذ مقررات المؤتمر بشأن الوالية القضائية العالمية ومناقشات إحاطة  (9
والتقدم المحرز في المناقشات مع االتحاد األوروبي والمفاوضات عمى مستوى 

 الجمعية العامة لألمم المتحدة؛
عن تنفيذ مقررات المؤتمر بشأن المحكمة  بحث التقرير المرحمي لممفوضية (10

لصادر عن ا Assembly/AU/Dec. 397 (XVIII)]الجنائية الدولية،  المقرر 
الدورة العادية الثامنة عشرة لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات، المنعقدة في أديس 

 [؛2012أبابا، إثيوبيا، في يناير 
 القضائية العالمية  بحث مشروع التشريع الوطني النموذجي حول الوالية (11
 الوزاريوالتوصيات الصادرة عن االجتماع  مشروع الوثائق القانونيةاعتماد  (12
 ما يستجد من أعمال (13
 الجمسة الختاميةمراسم  (14

 

 :تنظيم العمل -سادسا

 اعتمد االجتماع تنظيم العمل عمى النحو التالي: -9
 13:00إلى  10:00 الفترة الصباحية:
 18:00إلى  14:30 الفترة المسائية:

 
 :البيانات العامة -سابعا
تحت ىذا البند من جدول األعمال، قدمت الوفود التالية بيانات عامة حول المسائل  -11

 التالية:
 أبرز معالي الوزير في بيانو الموجز المسائل التالية:السودان:   ( أ
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 النزاع المتصاعد بين السودان وجنوب السودان وأسبابو؛ 
  في انكبو جنوب السودان وأكد حق السودارتالذي دعا إلى إدانة العدوان 

ما بالمنشآت النفطية  ألحقياالتماس التعويض عن األضرار البيئية التي 
 وصفو بالتدمير؛

  يرى السودان مشكمة في إحالتو إلى المحكمة الجنائية الدولية لألسباب
 التالية:

ليس السودان طرفا في نظام روما األساسي وال يمكن أن يكون  (1)
في واردة ارات المحكمة الجنائية الدولية وفقا لممبادئ الممَزما بقر 

 اتفاقية فيينا حول قانون المعاىدات؛
 مبدأ عدم التدخل الذي يكفمو ميثاق األمم المتحدة؛ (2)
حصانة كبار مسؤولي الدول المكفولة بموجب القانون الدولي العرفي  (3)

 واتفاقيات فيينا حول المسألة.
 بيانو الموجز المسائل التالية: أبرز معالي الوزير في رواندا:  ( ب

 بذل جيود منسقة عمى الصعيد القاري لمعالجة آفة التغيير غير  ينبغي
 الدستوري لمحكومات؛

  تطبيق الوالية القضائية من طرف  استعمالغياب التقدم في مسألة سوء
 دول غير أفريقية بسبب فشل القارة في تقديم رّد جماعي.

 يانو الموجز المسائل التالية:أبرز معالي الوزير في بمصر:   ( ج
  اإلعراب عن االمتنان لمقارة ولمفوضية االتحاد األفريقي لمجيود المبذولة

 ؛2011خالل التحديات السياسية التي شيدىا شمال أفريقيا في 
  لمحكمة األفريقية في العدالة الجنائية الدوليةلكل من االدور اليام أكد 

نين النموذجية في خدمة الشعوب واألمم في إعداد القوالبرلمان األفريقي وا
 .األفريقية

 أبرز معالي الوزير في بيانو الموجز المسائل التالية:ليبيا:  ( د
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  فمول النظام السابق من  ألفراد المأوىطمب ومناشدة أي دولة أفريقية توفر
لممثول أمام القضاء بحيث يمكن إعادة  السمطات الميبيةإلى  أن تسمميم

 لتنمية البمد؛الموارد المنيوبة 
  طمب دعم ليبيا في حقيا لمحاكمة سيف اإلسالم القذافي وعبد اهلل السنوسي

 ةمستعد يفي ليبيا حيث أنيا ليست طرفا في نظام روما األساسي وى
 لمحاكمتيما وليا القدرة عمى ذلك.

 أبرز معالي الوزير في بيانو الموجز المسائل التالية:إثيوبيا: ىـ( 
  وتوكول المتعمق بالمحكمة، ينبغي إيالء االعتبار وع البر عند بحث مشر

 الواجب لمحصانات الممنوحة لكبار مسؤولي الدول بموجب القانون الدولي؛
  لتحقيقفي مجال اإضفاء الصبغة المؤسسية عمى صالحية المدعي العام، 

متع المدعي تما ىو الحال بالنسبة لممحكمة الجنائية الدولية حيث ي بخالف
من تمقاء نفسو. فمن شأن  تحقيقاتالفي إجراء  المبادرة أخذ بصالحيةالعام 

 االستعمال. ةإسناد مثل ىذه السمطة إلى فرد أن يجعميا عرضة إلساء
 

 :عرض وبحث تقرير وتوصيات الخبراء القانونيين الحكوميين -ثامنا
 .بعد العروض، أحاط الوزراء عمما بالبيانات العامة -11
بن كيوكو، تقرير اجتماع الخبراء الحكوميين الذي انعقد السيد  ،قدم المستشار القانوني -12

. واختتم عرضو بتسميط الضوء عمى االستنتاجات 2012مايو  11إلى  7من 
 .والتوصيات الرئيسية التي يتم تقديميا إلى الوزراء لبحثيا

 
   والمتعمق بالبرلمان األفريقي التأسيسيبالقانون رفق بحث مشروع البروتوكول الم –تاسعا 
بالقانون األساسي والمتعمق بالبرلمان رفق قدم المستشار القانون مشروع البروتوكول الم -13

وأجرى تعديالت طفيفة عقب ىذا العرض، بحث االجتماع مشروع البروتوكول و األفريقي. 
 .11( )ا( و4) 8)ط(؛  8)م(؛ 3عمى المواد 
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 المعدلة. صيغتوفي في نياية مداوالتو، اعتمد االجتماع مشروع البروتوكول  -14
 

  بحث مشروع البروتوكول المتعمق بالتعديالت عمى بروتوكول النظام األساسي  -عاشرا
   محكمة األفريقية لمعدل وحقوق اإلنسان والشعوبلم  
مشروع البروتوكول المتعمق بالتعديالت عمى بروتوكول قدم المستشار القانوني  -15

 .محكمة األفريقية لمعدل وحقوق اإلنسان والشعوبلا
( اء)ى 28عقب العرض، بحث االجتماع مشروع البروتوكول واعتمده باستثناء المادة  -16

بجريمة التغيير غير الدستوري لمحكومات. في ىذا الصدد، وأخذا في االعتبار  ةالمتعمق
إلى المؤتمر من خالل  إحالتيااتفق االجتماع عمى الطابع السياسي لممادة المذكورة، 

  المجمس التنفيذي لبحثيا.
 خالل بحث مشروع البروتوكول، أثارت الوفود االنشغاالت التالية: -17

المترتبة عمى  الميزانيةالمتعمقة باآلثار المالية واآلثار الحاجة إلى معمومات حول  (1)
حماية الشيود، التكامل مع المحاكم اإلقميمية مرافق االعتقال، ، الجرائم الجديدة

 دولية؛ والمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل ال
الميثاق األفريقي  الناشئ عنيحتاج تعريف التغيير غير الدستوري لمحكومات  (2)

 ؛التوضيحلمديمقراطية واالنتخابات والحكم إلى مزيد من 
، الوطنيالقانون في فيما يتعمق بالعالقة بين الجرائم في مشروع البروتوكول و  (3)

، وكثير منيا مدرجة في التشريعات لمجرائم األساسية دولياتعريفات معروفة ىناك 
مثل اإلرىاب والفساد واالتجار بالبشر  ،الوطنية. أما تعريفات الجرائم األخرى

تعريفات مع  ختالفاتالالتفادي  بالغة فيجب النظر فييا بعناية ،والمخدرات
 القوانين الوطنية؛

تود أن تنتمي  مدول باختيار الوثيقة القانونية أو قسم المحكمة التيلسماح الينبغي  (4)
   إلييا.
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لفترة سنة مجمس السمم واألمن لتحقيقاتو حول اإلجراءات القضائية  تأجيلضرورة  (5)
 مصمحة السمم واألمن.عمى حفاظا واحدة 

 
 : ردا عمى ىذه االنشغاالت، قدم المستشار القانوني التوضيحات التالية  -18

انية المتربة عمى توسيع شكل مكثف، اآلثار المالية واآلثار المتعمقة بالميز بنوقشت،  (1
الوالية القضائية لممحكمة في سياق الدراسة، وذلك خالل االجتماعات السابقة لمخبراء 

 الحكوميين؛ 
ضوء رغبة الدول األعضاء في تعزيز في أنو، عمى  راء الحكوميوناتفق الخب (2

لدول باختيار السماح  المستحسناإلجراءات في إطار قيميا المشتركة، لن يكون من 
من  الوالية القضائية التي تنضم إلييا. إضافة إلى ذلك، يثير االقتراح عددا كبير ا

ضمن  ونشرىمعدد القضاة ما تم اقتراحو بشأن الصعوبات الفنية والعممية بناء عمى 
 المحكمة؛

كواس( حول يروتوكول المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا )اإلبأشار إلى أن  (3
( أشير من 6تعديل الدستور الوطني قبل ستة ) يمنعيد الديمقراطية والحكم الرش

 االنتخابات ]؟[؛
 

وغيرىا من اآلثار المترتبة عمى والسياسية والدبموماسية المالية و الييكمية حول اآلثار  -19
 توسيع دائرة الوالية القضائية، يمكن تمخيصيا فيما يمي:

 قات والمقاضاة وغيرىم؛إنشاء مكتب المدعي العام مع العاممين المسؤولين عن التحقي (1
ومزيد من العاممين من مختمف من الصالحيات  اً مزيد منحوتوسيع قمم المحكمة و  (2

 مستويات الكفاءة واالختصاص؛
توزيع/زيادة أماكن عمل المحكمة، أي مرافق مثل قاعات المحاكمة، المكاتب، قمم  (3

  افق؛المحكمة، المكتبة وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وغيرىا من المر 
 ؛أو قريبة منيا  ممحكمةل اورهمجإقامة وصيانة مرافق اعتقال  (4
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 المتطمبات التشغيمية لزيادة وحفظ أمن المحكمة؛ (5
شراء أثاث ومعدات ومستمزمات عمل تتفق مع عدد وفئات القضاة والعاممين الذين  (6

 يتم تعيينيم؛
 انا(؛المتطمبات التشغيمية لمتحقيقات في جميع أنحاء القارة )وخارجيا أحي (7
 موارد لصالح الضحايا ولممساعدة القانونية لممتيمين؛ (8
 موارد لالستجابة لحاالت والطوارئ؛ (9

مميون دوالر أمريكي  16كانت الميزانية اإلجمالية لممحكمة الخاصة بسيراليون  (10
، 2011. وفيما يتعمق بعام 2012ماليين دوالر  أمريكي لسنة  4.7، و2011لسنة 

في  16ي الدوائر القضائية، عامال ف 13( قضاة، 10ة )ر كان المبمغ مخصصا لعش
 في قمم المحكمة؛ 62في مكتب الدفاع و 2مكتب المدعي العام، 

 130من جية أخرى، كانت لممحكمة الجنائية الدولية لرواندا ميزانية قيمتيا  (11
محاكمات متعددة في عامل كانوا يديرون  800و 2010مميون دوالر أمريكي لعام 

 نفس الوقت؛
القات بين المحكمة والمحاكم الدولية األخرى، بما فييا محاكم المجموعات الع (12

االقتصادية اإلقميمية األفريقية والمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية 
 وغيرىا؛

بناء القدرات واإلرادة السياسية لتنفيذ الطمبات التي توجييا المحكمة إلى الدول  (13
 عدة القانونية وتسميم المتيمين.األعضاء من أجل تبادل المسا

أشارت بعض الوفود إلى ضرورة تعزيز األحكام لمحيمولة دول إمكانية إساءة استعمال  -21
 صالحيات اإلجراءات القضائية.

في ختام عرضو أبمغ المستشار القانوني الوزراء بأنو سيتم تحديد األثار المالية  -21
المجمس التنفيذي بناء عمى توصية  قبل لممحكمة بالطريقة المعتادة منالفعمية والييكمية 

 لجنة الممثمين الدائمين. من
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صيغتو المعدلة في في نياية المداوالت، اعتمد االجتماع الوزاري مشروع البرتوكول  -22
االنتباه إلى اآلثار المالية اليامة استرعى وأوصى باعتماده من قبل المؤتمر. كما 

 الجرائم الدولية.كمة عمى لممحاالناجمة عن منح المحكمة والية جديدة 
 

حول تنفيذ مقررات المؤتمر بشأن الوالية القضائية العالمية ومناقشات إحاطة  -حادي عشر
 والتقدم المحرز في المناقشات مع االتحاد األوروبي والمفاوضات عمى مستوى

 ؛الجمعية العامة لألمم المتحدة
ت المؤتمر بشأن إساءة تطبيق قدم المستشار القانوني ورقة اإلحاطة حول تنفيذ مقررا -23

 .الوالية القضائية العالمية
 عقب عرضو، اعتمد االجتماع الوزاري التوصيات التالية: -24

 
في المناقشات  مشاركة نشطةينبغي أن تشارك الدول األعضاء  :األولىوصية تال

والمفاوضات القادمة حول نطاق وتطبيق مبدأ الوالية القضائية العالمية عمى 
نة السادسة لمجمعية العامة لألمم المتحدة خالل الدورة السابعة مستوى المج

 ؛2012والستين لمجمعية المقرر عقدىا في الفصل الرابع من 
 

بعُد ينبغي لمدول األعضاء التي لم تقدم مالحظاتيا ومعموماتيا  :الثانيةالتوصية 
المتحدة حول نطاق وتطبيق الوالية القضائية العالمية إلى األمين العام لألمم 

طمبا  أن تقوم بذلك عندما تقدم الجمعية العامة لألمم المتحدة في المستقبل
 ؛مماثال من خالل إصدار قرار

 
ينبغي أن تطرح الدول األعضاء بقوة، من خالل المجموعة  :الثالثةالتوصية 

 استعمالالتي تم التعبير عنيا حول إساءة  االىتماماتاألفريقية في نيويورك، 
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الوالية القضائية العالمية من قبل دول غير أفريقية كما ىو مبين  تطبيق مبدإ
 في مقررات المؤتمر؛

 
يجوز لمدول األعضاء أن تمجأ إلى مبدأ المعاممة بالمثل لتدافع  :الرابعةالتوصية 

  ضد إساءة استخدام الوالية القضائية العالمية؛ عن نفسيا 
توقيف في أية دولة عضو وفقا لمقرر ال ينبغي استبعاد مذكرات ال :الخامسةالتوصية 

 (XI)199المؤتمر 
ينبغي أن ترسل مفوضية االتحاد األفريقي بالغا رسميا إلى  :السادسةالتوصية 

المفوضية األوروبية، باسم المؤتمر، تطمب منيا نقل انشغاالت االتحاد 
 سباني فيما يتعمقألسبانية االمتثال لمقانون األاألفريقي ومناشدة الحكومة ا

أ دة روانديين عمى أساس تطبيق مبدبمذكرات التوقيف التي صدرت ضد قا
إرسال  طمب من رئيس االتحاد يٌ الوالية القضائية العالمية. ويمكن أيضا أن 

 سباني.إلطمب مماثل مباشرة إلى رئيس الوزراء ا
 

  بحث التقرير المرحمي لممفوضية عن تنفيذ مقررات المؤتمر بشأن -ثاني عشر
 :مة الجنائية الدولية، المقررالمحك   
التقرير المرحمي لممفوضية عن تنفيذ مقررات المؤتمر بشأن  قدم المستشار القانوني -25

 .وتوصيات الخبراء القانونيين الحكوميين المحكمة الجنائية الدولية
 االجتماع الوزاري التوصيات التالية: ، قّدمعقب عرضو -26

 
عضاء بأىمية وضع مصالح الضحايا في الدول األتذكير  ينبغي :األولىالتوصية 

جميع األعمال، وكذلك بمواصمة مكافحة اإلفالت من  مقدمة
العقاب كما ىو منصوص عميو في الفقرتين )ح( )ص( من المادة 

 من القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي. 4
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يقي ينبغي التعجيل باعتماد القانون الوطني النموذجي لالتحاد األفر  الثانية:التوصية 
الجرائم الدولية، وكذلك تشجيع  بشأنحول الوالية القضائية العالمية 

جميع الدول األعضاء عمى القيام، عمى جناح السرعة، بسن 
 ، في ىذا المجال؛الحاليةقوانين، أو تعزيز القوانين 

ينبغي االتصال بمحكمة العدل الدولية من خالل الجمعية العامة  الثالثة:التوصية 
محصول عمى رأي استشاري حول مسألة لدة لألمم المتح

الحصانات الممنوحة، بموجب القانون الدولي، لرؤساء الدول 
أطرافا في نظام  ت دوليموكبار المسؤولين الحكوميين الذين ليس

غير أنو، ينبغي أن نضع في االعتبار أن المسألة  روما األساسي؛
دؤوبا. ليست قانونية بقدر ما ىي سياسية، وتتطمب ردا سياسا 

كون إجراء دراسة أمرا ضروريا حول يإضافة إلى ذلك، قد 
استصواب وتداعيات التماس رأي سياسي من محكمة العدل 

 الدولية؛
ينبغي أن تنفذ الدول األطراف في نظام روما األساسي مقرر  الرابعة:التوصية 

المعتمد في كمباال،  ASSEMBLY/AU/DEC.296 (XV) المؤتمر
الذي يطمب من الدول األعضاء و ، 2010أوغندا، في يوليو 

يا بموجب نظام اتيا إزاء االتحاد األفريقي مع التزاماتموازنة التزام
 ؛عند االقتضاء روما األساسي

ينبغي أن يسعى االتحاد األفريقي والدول األعضاء فيو  الخامسة: التوصية 
تعزيز التمثيل األفريقي في الييئة القضائية إلى  اسعيا جاد

أفريقيا عمى الوجو  ضمان مساىمةة الجنائية الدولية بغية لممحكم
أن وفي ىذا السياق، ينبغي  األمثل في تطور قرارات المحكمة؛

لدول األعضاء في المستقبل مقررات المؤتمر التي تجيز تحترم ا
 الترشيحات في المؤسسات الدولية؛
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ما األساسي، من نظام رو  98لالعتماد الفعال عمى المادة  السادسة: التوصية 
الدول األفريقية األطراف في المحكمة الجنائية  تنظرينبغي أن 

 في إمكانية إبرام اتفاقياتاألطراف الدول غير األفريقية و  الدولية
 ؛دوليا ثنائية حول حصانات مسؤولي

ينبغي أن يقوم االتحاد األفريقي بنشر إعالنات، داخل القارة، حول  السابعة:التوصية 
بو في سبيل حماية المدنيين في األوضاع التي  ما تم القيام

 ُارتكبت فييا جرائم دولية؛
مجمس األمن لألمم مطالبة االتحاد األفريقي يحصل ينبغي أن  الثامنة:التوصية 

تأجيل اإلجراءات القضائية ضد الرئيس عمر البشير، بالمتحدة 
 موضع الكيني؛بالنسبة ل وكذلك

رئيس مؤتمر االتحاد األفريقي ولجنة الممثمين ينبغي أن يقوم التاسعة: التوصية 
الدائمين والمجموعة األفريقية في نيويورك بالترويج وتقديم الدعم 

 من، ولمموقف األفريقي الموحد في ىذه الوثيقة لمتوصيات المقدمة
 ؛ةالمحكمة الجنائية الدولي

ب ليبيا تقديم ينبغي أن يؤيد االتحاد األفريقي والدول األعضاء طم :العاشرةالتوصية 
 مواطنييا المتيمين بارتكاب جرائم دولية إلى المحاكمة في ليبيا.

 
 :ي حول الوالية القضائية العالميةبحث مشروع التشريع الوطني النموذج -ثالث عشر

اعتمد االجتماع الوزاري مشروع القانون النموذجي لالتحاد األفريقي حول الجرائم  -27
 .مع تعديالت طفيفةالدولية 

إلى ذلك، أوصى االجتماع الوزاري بأن تقوم مفوضية االتحاد األفريقي  ةإضاف -28
درات المسؤولين والمؤسسات باستكشاف الوسائل والطرق التي يمكن من خالليا تعزيز ق

عمى نحو فعال بموجب القانون النموذجي صالحياتيا و  امن أجل أداء مياميم المعنية
 لالتحاد األفريقي.
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 :الوزاريوالتوصيات الصادرة عن االجتماع  الوثائق القانونية اتوعمشر اعتماد  -رابع عشر
 الوثائق القانونية والتقرير مع تعديالت طفيفة. اتاعتمد االجتماع مشروع -29

 
 ما يستجد من أعمال: -عشر خامس
 تحت ىذا البند. ةلم تجر أية مناقش -31

 
 :الجمسة الختاميةمراسم  -عشر سادس
ا، أعرب رئيس االجتماع، المدعي العام لكينيا، معالي التي ألقاى لختاميةكممة االفي  -31

زمالؤه  في شخصيتوعيا ضالبروفيسور جيثو مويجاي، عن سروره بالثقة التي و 
الوزراء ورؤساء الوفود. وشكر الوفود عمى المناقشات القوية، وكذلك المستشار 

 ونيم ودعميم.والخبراء االستشاريين والمترجمين الفوريين، عمى تعازمالئو القانوني و 
- 
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