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أوال -مقدمة

 -2يُ َّ
قدَّم هذا التقرير عمالً بالواليةة الةيت أسةندمجا ةعيةة الةدول األ ةرا (’’اجلمعيةة‘‘) إىل الفريةق العامةل
املع ة ةةع بالتع ة ةةديالت (’’الفري ة ةةق العام ة ةةل‘‘) .وق ة ةةد أُُنش ة ةةا الفري ة ةةق العام ة ةةل وج ة ة ة ق ة ة ةرار اجلمعية ة ةةة ICC-
 ASP/8/Res.6لغةةرا النظةةر يف التعةةديالت الةةيت يُقةةرتح إدخاهلةةا علةةى نظةةام رومةةا األساسةةي وفقةةا للفقةةرة 2
مةةن امل ةةادة  212مةةن ل ةةك النظةةام ،ويف أي تع ةةديالت أخةةرى ميك ةةن إدخاهلةةا عل ةةى نظةةام روم ةةا األساس ةةي
وعلةةى القواعةةد اإلجرائيةةة وقواعةةد اإلثبةةات ،و لةةك بغيةةة اديةةد التعةةديالت الةةيت يتعةةني اعتمادهةةا وفقةاً لنظةةام
روما األساسي والنظام الداخلي للجمعية.
 -1وخيضةةع نظةةر الفريةةق العامةةل يف التعةةديالت املقةةرتح إدخاهلةةا علةةى نظةةام رومةةا األساسةةي وعلةةى القواعةةد
عليرة ةةا يف املرفة ةةق الثة ةةاين مة ةةن ق ة ةرار اجلمعية ةةة ICC-
اإلجرائية ةةة وقواعة ةةد اإلثبة ةةات لالختصاصة ةةات املنصة ةةو
 .ASP/11/Res.8وختضةةع إج ةراءات تعةةديل القواعةةد اإلجرائيةةة وقواعةةد اإلثبةةات أيض ةاً إىل ’’خار ةةة اليريةةق
املتعلقةةة راجعةةة اإلج ةراءات اجلنائيةةة للمحكمةةة اجلنائيةةة الدوليةةة‘‘ ،الةةيت يتمثةةل الغةةرا الرئيسةةي منرةةا يف
تيسةةري حةوار مةةنظم بةةني اجلرةةات املعنيةةة الرئيسةةية بشةةأن التعةةديالت املقةةرتح إدخاهلةةا علةةى القواعةةد اإلجرائيةةة
2
وقواع ة ة ةةد اإلثب ة ة ةةات  .وعن ة ة ةةد اعتم ة ة ةةاد خار ة ة ةةة اليري ة ة ةةق وج ة ة ة ة الق ة ة ة ةرارين  ICC-ASP/11/Res.8و ICC-
 ،ASP/12/Res.8أكةةدت اجلمعيةةة مةةن جديةةد دور الفريةةق العامةةل يف تلقةةي ودراسةةة التوصةةيات املقدمةةة إىل
اجلمعية بشأن مقرتحات تعديل القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
 -3ويف دورمج ةةا السادس ةةة عش ةةرة ،دع ةةت اجلمعي ةةة الفري ةةق العام ةةل إىل مواص ةةلة نظة ةره يف ةي ةةع مقرتح ةةات
التعةةديل وفقةةا الختصاصةةات الفريةةق العامةةل ،و لبةةت إىل الفريةةق العامةةل أن يقةةدم تقريةرا لتنظةةر فية اجلمعيةةة
يف دورمجا السابعة عشرة.1
 -4ويف  4آ ار/مة ةةار  ،1028عة ةةني املكت ة ة عة ةةن رية ةةق إج ة ةراء الصة ةةمت السة ةةفري خ ة ةوان سة ةةاندوفال
منديوليا (املكسيك) رئيسا للفريق العامل.3
 -5واجتم ة ةةع الفري ة ةةق العام ة ةةل يف  10نيس ة ةةان/أبريل  1028لب ة ةةدء أعمالة ة ة  .وإدراك ة ةةا منة ة ة أل ي ة ةةة عق ة ةةد
اجتماعات منتظمة ،اتفق الفريق العامةل علةى االجتمةاع مةرة كةل سةتة أسةابيع تقريبةا .وعقةد الفريةق العامةل
أربع ة ة ة ةةة اجتماع ة ة ة ةةات فيم ة ة ة ةةا ب ة ة ة ةةني ال ة ة ة ةةدورات يف  10نيس ة ة ة ةةان/أبريل ،و 24حزيران/يونية ة ة ة ة  ،و 1تشة ة ة ة ةرين
األول/أكتوبر ،و 25تشرين الثاين/نوفمرب .1028

 2ترد خريية اليريق يف تقرير مكت الفريق الدراسي املعع باحلوكمة املقدم إىل الدورة احلادية عشرة للجمعية (،ICC-ASP/11/31
املرفق األول) .وترد خريية اليريق املنقحة يف تقرير مكت الفريق الدراسي املعع باحلوكمة املقدم إىل الدورة الثانية عشرة للجمعية
( ،ICC-ASP/12/37املرفق األول) .وميكن اال الع على اخلرييتني باللغة العربية عرب الرابط https://asp.icc-
https://asp.iccالرابط
وعرب
cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP11/ICC-ASP-11-31-ARA.pdf
.cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP12/ICC-ASP-12-37-ARA.pdf

 1الوثائق الرمسية جلمعية الدول األ را يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،الدورة السادسة عشرة ،الهاي-4 ،
 24كانون األول/ديسمرب  ،)ICC-ASP/16/20( 1027اجمللد األول ،اجلزء الثالث ،ICC-ASP/16/Res.6 ،املرفق األول ،الفقرتان
( 28أ) و(ب) ،متاح باللغة العربية عرب الرابط
 vol-II.pdfأو الرابط .https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/ASP16/ICC-ASP-16-Res6-ARA.pdf
 3قرار مكت ةعية الدول األ را  4 ،آ ار/مار ( 1028املعتمد عن ريق إجراء صمت) ،متاح عرب الرابط https://asp.icc-
.cpi.int/iccdocs/asp_docs/Bureau/Bureau%20appointments.NY-DH.05Mar18.1600.pdf
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP16/ICC-ASP-16-20-ARA-OR-
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ثانيا -النظر في مقترحات تعديل نظام روما األساسي

 -6كان ةةت مقرتح ةةات التع ةةديالت ال ةةيت س ةةبق أن أحالتر ةةا اجلمعي ةةة يف دورمج ةةا الثامن ةةة إىل الفري ةةق العام ةةل
معروضةةة علية  ،كمةةا عُرضةةت علي ة املقرتحةةات الةةيت أحاهلةةا وديةةع نظةةام رومةةا األساسةةي يف  24آ ار/مةةار
 1024و 25آب/أغس ة ة ةةيس  .41027وكان ة ة ةةت الورق ة ة ةةة غ ة ة ةةري الرمسي ة ة ةةة ال ة ة ةةيت ق ة ة ةةدمترا سويسة ة ة ةرا يف 29
نيس ةةان/أبريل  1028معروض ةةة عل ةةى الفري ةةق العام ةةل ،و ل ةةك بع ةةد تنقيحر ةةا يف  10أيلول/س ةةبتمرب ،وه ةةي
تتضمن تعديالت مقرتحة تتعلق باملادة  8من نظام روما األساسي.5
 -7وكمةةا حةةدا يف املاضةةي ،أتيحةةت الفرصةةة ملقةةدمي املقرتحةةات يف كةةل اجتمةةاع مةةن اجتماعةةات الفريةةق
ودعي ةةت ةي ةةع الوف ةةود ل ةةادالء بتعليقامج ةةا عل ةةى تل ةةف املقرتح ةةات
العام ةةل ليقومة ةوا بتح ةةديث مقرتح ةةامجمُ .
املعروضة على الفريق العامل.
 -8ويف تعليةةق عةةام ،أعربةةت بع ة الوفةةود عةةن قلقرةةا إ اء إمكانيةةة ئزئةةة نظةةام رومةةا األساسةةي مةةن خةةالل
إضةةافة التعةةديالت ،ةةا يف لةةك التةةأثري الةةذي سةةيحدث هةةذا األمةةر علةةى اجلرةةود املبذولةةة لتحقيةةق العامليةةة،
مةةع مراعةةاة أن التعةةديالت السةةابقة د يةةتم بعةةد التصةةديق عليرةةا علةةى نيةةاع واسةةع حة ا ن ،كمةةا أعربةةت
تلةةك الوفةةود عةةن رأيرةةا بةةأن مةةن ةةأن لةةك أن يسةةتلزم إج ةراء نقةةاي مسةةتفي  .وأ ةةارت وفةةود أخةةرى إىل
أن احملكمةة سةتكون يف وضةع ميكنرةةا مةن اديةد التعةةديالت الةيت ي التصةديق عليرةةا والةدول األ ةرا الةةيت
قامةةت بةةذلك ،وبالتةةا صةةياغة القةةانون الواجة التيبيةةق .وعةةالوة علةةى لةةك ،ةةددت بعة الوفةةود علةةى
أن لكةةل دولةةة ةةر احلةةق يف اق ةرتاح إدخ ةةال التعةةديالت وب ةةدء املناقشةةات يف الفريةةق العام ةةل ،وعلةةى أن ة
ينبغةةي النظةةر يف كةةل اق ةرتاح يُيةةرح علةةى أسةةا وجاهت ة اخلاصةةة ،يف حةةني أعةةرب آخةةرون عةةن ةةكوكرم
بشةةأن استصةواب تعةةديل نظةةام رومةةا األساسةةي .وأ ةةارت بعة الوفةةود إىل أ ةةا قةةد نتنةةع عةةن اختةةا موقةةف
بشأن مضمون املقرتحات املقدمةة إىل الفريةق العامةل ريثمةا ئةري هةذه املناقشةة العامةة ،فضةال عةن املناقشةة
املشار إليرا يف اجلزء الرابع من هذا التقرير.

ألف -سويسرا
 -9يف االجتم ةةاع األول املعق ةةود يف  10نيس ةةان/أبريل  ،1028ق ةةدمت سويسة ةرا مقرتح ةةا جدي ةةدا بتع ةةديل
املادة  8من نظةام رومةا األساسةي بشةأن ’’إدراج التجويةع باعتبةاره جرميةة حةرب يف النزاعةات املسةلحة غةري
الدوليةة يف نظةام رومةةا األساسةي‘‘ .6وأوضة الوفةةد أن تعمةد ئويةةع املةدنيني كأسةلوب مةةن أسةالي احلةةرب
يعةةد أبةةر مثةةال علةةى ارتكةةاب انتراكةةات جسةةيمة للقةةانون اإلنسةةاين الةةدو يف النزاعةةات املسةةلحة بنوعيرةةا،
علةةى الةةرغم مةةن أن نظةةام رومةةا األساسةةي د رمرةةا إال يف النزاعةةات املسةةلحة الدوليةةة .وقةةرر الفريةةق العامةةل
مواصلة نظره يف هذا املقرتح يف اجتماع التا .

(ICC-

 4ترد هذه التعديالت املقرتحة يف تقرير الفريق العامل املعع بالتعديالت املقدم إىل الدورة الثالثة عشرة للجمعية
https://asp.icc .)ASP/13/31وهي متاحة على املوقع الشبكي جلمعية الدول األ را
 ،cpi.int/en_menus/asp/WGA/Pages/default.aspxوبعد أن ي إخيار الوديع هبا ،فري متاحة أيضاً ضمن جمموعة معاهدات
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIIIاألمم املتحدة عرب الرابط
.10&chapter=18&clang=_en
 5تتضمن الورقة غري الرمسية كذلك مقرتحا بشأن أركان اجلرائم املتعلقة بالتعديالت املقرتح إدخاهلا على املادة  8من نظام روما
األساسي .ويرد نص التعديالت املقرتحة ونص الورقة غري الرمسية على التوا يف املرفقني الثالث والرابع من هذا التقرير.
 6املرجع نفس .
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 -20ويف االجتمة ةةاع الثة ةةاين املعقة ةةود يف  24حزيران/يوني ة ة  ،1028الحظة ةةت عة ةةدة وفة ةةود أن مة ةةن ة ةةأن
املق ةةرتح السويس ةةري أن يس ةةرم يف اقي ةةق االتس ةةاع يف نظ ةةام روم ةةا األساس ةةي ع ةةن ري ةةق س ةةد الفج ةةوة ب ةةني
القواعد املتعلقةة بالنزاعةات املسةلحة الدوليةة وغةري الدوليةة زيةد مةن اإلحكةام .واتفقةت الوفةود عمومةا علةى
أن محاية املةدنيني مبةدأ أساسةي يف القةانون اإلنسةاين الةدو ويف نظةام رومةا األساسةي .و كةرت عةدة وفةود
أن املقةةرتح السويسةةري يقةةوم علةةى أسةةس ثابتةةة يف قةةانون املعاهةةدات .وي التشةةديد علةةى أن ئويةةع املةةدنيني
يف النزاعةةات املسةةلحة غةةري الدولي ةة قةةد أصةةب جرميةةة حةةرب وج ة القةةانون الةةدو العةةريف .وأعربةةت وفةةود
أخةةرى عةةن ةةكرا يف أن ئويةةع املةةدنيني قةةد اكتس ة تلةةك الصةةفة بالفعةةل بةةالنظر إىل تنةةوع األمثلةةة عةةن
ممارس ةةات ال ةةدول يف ه ةةذا اجمل ةةال .وأُع ةةرب ك ةةذلك ع ةةن رأي مف ةةاده أنة ة ينبغ ةةي إس ةةقا العب ةةارة الثاني ةةة م ةةن
املقرتح ،ونصرا ’’ ا يف لك العرقلةة املتعمةدة إلمةدادات اإلغاثةة‘‘ ،حيةث قيةل أ ةا غةري منظةورة يف قةانون
املعاهةدات املنيبةةق علةةى النزاعةةات املسةلحة غةةري الدوليةةة وأن مةةن السةةابق ألوانة اعتبارهةةا جةةزءاً مةةن القةةانون
الدو العريف .وقرر الفريق العامل مواصلة النظر يف هذا املقرتح يف اجتماع التا .
 -22ويف االجتمةةاع الثالةةث املعقةةود يف  1تش ةرين األول/أكت ةةوبر  ،1028اقرتحةةت سويس ةرا إرجةةاء اخت ةةا
قةرار اجلمعيةةة بشةةأن مقرتحرةةا إىل الةةدورة الثامنةةة عشةةرة بغيةةة فسة اجملةةال إلج ةراء مناقشةةة مستفيضةةة ضةةمن
الفريةق العامةل .وأعربةةت الوفةود عةةن تقةديرها ملرونةة سويسةرا .وأعةرب الةةبع عةن تأييةد قةةوي للمقةرتح وعةةن
الرغب ةةة يف النظ ةةر فية ة بالفع ةةل يف ال ةةدورة الس ةةابعة عش ةةرة للجمعي ةةة .وعرض ةةت سويسة ةرا ورقتر ةةا غ ةةري الرمسي ةةة
املنقحة اليت تشةري يف ةلةة أمةور إىل قةرار جملةس األمةن  ،)1028( 1427الةذي يةنص علةى أن اسةت دام
التجويةع كأسةةلوب مةةن أسةةالي احلةةرب قةد يشةةكل جرميةةة حةةرب ،وال مييةةزه بنةاء علةةى بيعةةة النةزاع املسةةل .
وتتنةةاول الورقةةة غةةري الرمسيةةة املنقحةةة كةةذلك مسةةألة التجةةزؤ واألسةةا القةةانوين للمقةةرتح يف قةةانون املعاهةةدات
والقةةانون الةةدو العةةريف .و كةةرت سويس ةرا أن مةةن ةةأن مواءمةةة نظةةام رومةةا األساسةةي فيمةةا يتعلةةق جب ةرائم
احلرب يف النزاعات املسلحة الدولية وغةري الدوليةة أن تعةز ناسةك  ،ومةن ن أن افةز الةدول غةري األ ةرا
على التصديق علية  ،وهةو رأي أيدتة وفةود أخةرى أيضةا .وأ ةارت سويسةرا أيضةا إىل ضةرورة مراعةاة منظةور
الضةةحايا ،الةةذين سيسةةتفيدون مةةن تعزيةةز احلمايةةة .وخةةالل املناقشةةة ،أ ةةارت بع ة الوفةةود إىل أن مواءمةةة
القواعةةد املتعلقةةة بتجةةرو التجويةةع كانةةت موضةةع ترحية  ،سةواء تعلةةق األمةةر بالنزاعةةات املسةةلحة الدوليةةة أو
غةةري الدوليةةة ،يف حةةني أن إحةةدى الةةدول رأت أن التعةةديل لةةيس ضةةروريًا مةةن الناحيةةة القانونيةةة ألن نظةةام
رومةةا األساسةةي يشةةمل بالفعةةل تعم ةد ئويةةع املةةدنيني يف النزاعةةات غةةري الدوليةةة .ويف هةةذا الصةةدد ،كةةرت
سويس ةرا بةةدأ أن ’’ال جرميةةة بةةدون بةةنص‘‘ .وأبةةدت الوفةةود تأييةةدها العةةام جل ةوهر مقةةرتح التعةةديل .وقةةرر
الفريق العامل مواصلة النظر يف املقرتح السويسري.

باء -بلجيكا
 -21يف االجتمةاع األول املعقةةود يف  10نيسةةان/أبريل  ،1028أبلغةةت بلجيكةةا الفريةةق العامةةل بةأن النظةةر
يف مقرتحر ةةا بلدخ ةةال تع ةةديل عل ةةى امل ةةادة  8م ةةن نظ ةةام روم ةةا األساس ةةي اس ةةتنادا إىل اتفاقي ةةة أوت ةةاوا لع ةةام
 2999قةةد تأجةةل بنةةاء علةةى روح التوفيةةق ،غةةري أن ة سةةيظل ميروحةةا للمناقشةةة .وأعةةرب بع ة الوفةةود عةةن
رغبت يف أن يتم اعتماد هذا املقرتح يف وقت مبكر ،ا يف لك أثناء الدورة السابعة عشرة للجمعية.

جيم -المكسيك
 -23يف االجتم ةةاع األول املعق ةةود يف  10نيس ةةان/أبريل  ،1028أ ةةارت املكس ةةيك إىل أن وف ةةدها يعت ةةزم
مناقش ةةة مقرتحة ة بالتع ةةديل يف مرحل ةةة الحق ةةة ليض ةةع يف االعتب ةةار التق ةةدم احمل ةةر يف اعتم ةةاد معاه ةةدة حظ ةةر
األسلحة النووية يف  7نو /يولي .1027
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دال -ترينيداد وتوباغو
 -24د تقدم ترينيداد وتوباغو مستجدات إضافية بشأن مقرتحرا خالل فرتة ما بني الدورات.

هاء -جنوب أفريقيا
 -25د تقدم جنوب أفريقيا مستجدات إضافية بشأن مقرتحرا خالل فرتة ما بني الدورات.

واو -كينيا
 -26د تقدم كينيا مستجدات إضافية بشأن مقرتحرا خالل فرتة ما بني الدورات.

ثالثا -النظر في مقترحات تعديل القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات
ألف -التعديالت المقترح إدخالها على المادة 26

 -27كةةان معروضةةا علةةى الفريةةق العامةةل مشةةروع تقريةةر الفريةةق الدراسةةي املعةةع باحلوكمةةة (اجملموعةةة األوىل):
ية ةةادة كفة ةةاءة اإلج ة ةراءات اجلنائية ةةة ،املتعلة ةةق بالتعة ةةديالت املقة ةةرتح إدخاهلة ةةا علة ةةى املة ةةادة  16مة ةةن القواعة ةةد
اإلجرائيةةة وقواعةةد اإلثبةةات ،الةةذي وافةةق علية الفريةةق العامةةل يف الهةةاي بواسةةية إجةراء الصةةمت املنترةةي يف
 1نو /يولي  ،1028وأحيل إىل الفريق العامل لينظر في .
 -28ويتمثةةل الغةةرا مةةن التعةةديالت املقرتحةةة يف السةةعي إىل إ ةةاد حةةل دائةةم عةةن ريةةق مواءمةةة القواعةةد
اإلجرائيةةة وقواعةةد اإلثبةةات السةةارية يف احملكمةةة مةةع واليةةة آليةةة الرقابةةة املسةةتقلة فيمةةا يتعلةةق بتلقةةي ادعةةاءات
سةةوء السةةلوس ضةةد مسةةؤولني منت بةةني ،مثةةل القضةةاة واملةةدعي العةةام ونائ ة املةةدعي العةةام وقلةةم احملكمةةة
ونائ قلم احملكمة والتحقيق يف تلك االدعاءات.
 -29ونظةةر الفريةةق العامةةل يف التعةةديالت املقةةرتح إدخاهلةةا علةةى املةةادة  16مةةن القواعةةد اإلجرائيةةة وقواعةةد
اإلثبةةات يف االجتمةةاع الثالةةث املعقةةود يف  1تش ةرين األول/أكتةةوبر  ،1028عق ة إحا ةةة إعالميةةة قةةدمرا
كةةل مةةن ال ةرئيس املشةةارس ( ةةيلي) للفريةةق الدراسةةي املعةةع باحلوكمةةة ومنسةةقاه املشةةاركان املعنيةةان باجملموعةةة
األوىل (األرجنت ةةني واململك ةةة املتح ةةدة) ع ةةن ري ةةق الت ةةداول بالفي ةةديو يف نف ةةس االجتم ةةاع .وبش ةةكل ع ةةام،
أيةدت الوفةةود التعةةديالت املقرتحةةة وقةةررت مواصةةلة النظةةر فيرةا يف االجتمةةاع التةةا هبةةد اختةةا قةرار بشةةأن
كيفية املضي قدما يف تناول هذه املسألة.
 -10ويف االجتمةةاع الرابةةع املعقةةود يف  25تش ةرين الثةةاين/نوفمرب  ،1028واصةةل الفريةةق العامةةل النظةةر يف
التع ةةديالت املق ةةرتح إدخاهل ةةا عل ةةى امل ةةادة  16وق ةةرر أن يق ةةدم إىل اجلمعي ةةة مش ةةروع القة ةرار ال ةةذي س ةةتعتمد
اجلمعيةةة وجب ة تعةةديالت املةةادة  .16واتفةةق الفريةةق العامةةل علةةى أن تسةةتند تلةةك التعةةديالت إىل القاعةةدة
 3من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.

باء -التعديالت المؤقتة على المادة 165
 -12يف اجللسةةة األوىل املعقةةودة يف  10نيسةةان/أبريل  ،1028وبتأييةةد مةةن أملانيةةا ،أبلغةةت فرنسةةا الفريةةق
العامةةل بةةأن دائةةرة االسةةت نا د تتبةةع التعةةديالت املؤقتةةة علةةى املةةادة  265الةةيت اعتمةةدها قضةةاة احملكمةةة يف
 20با /فرباير  1026حةني صةدور احلكةم بشةأن األمةر بةالتعوي يف قضةية أمحةد الفقية املرةدي يف 8
آ ار/مةةار  .1028والحةةل الوفةةدان امل ةذكوران أ مةةا قةةد ينظةةران يف سةةح مقةةرتح تعةةديل املةةادة 265
إ ا اعتةةربت احملكم ةةة أن امل ةةادة  265ل ةةن تنيب ةةق بص ةةيغترا املعدلةةة مؤقت ةةا .ورداً عل ةةى ل ةةك ،ك ةةرت بع ة
الوفةةود أ ةةا سةةتؤيد ةةب احملكمةةة بةةدل املقةةرتح الةةذي قدمتة فرنسةةا وأملانيةةا .ود يكةةن الفريةةق العامةةل يف وضةةع
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يسةم لة بتقةدو توصةةية ملموسةةة إىل اجلمعيةة بشةةأن التعةديالت املؤقتةةة ،وي تأجيةةل النظةر يف هةةذه املسةةألة
إىل تاريخ الحق مع مراعاة أي إجراء تت ذه احملكمة بشأ ا يف املستقبل.

جيم -التعديل المقترح للمادة )3( 76
 -11د يقدم أي وفد أي مستجدات إضافية بشأن هذه املسألة.

رابعا -النظر في مشاركة المراقبين في اجتماعات الفريق العامل

 -13يف االجتم ةةاع األول املعقة ةةود يف  10نيس ةةان/أبريل  ،1028تناولة ةةت بع ة ة الوف ةةود أ ية ةةة الشة ةةفافية
واالنفتةةاح يف أسةةالي عمةةل الفريةةق العامةةل مةةن أجةةل تعزيةةز اليةةابع العةةاملي لنظةةام رومةةا األساسةةي ،و لبةةت
فةةت بةةاب املشةةاركة يف اجتماعاتة للمةراقبني .وسةةلط آخةةرون الضةةوء علةةى التةوا ن الةةذي يتعةةني اقيقة فيمةةا
يتعل ةةق بض ةةرورة احلف ةةاء عل ةةى فض ةةاء إلج ةراء املفاوض ةةات احلساس ةةة بش ةةأن املقرتح ةةات املقدم ةةة م ةةن ال ةةدول
األ ة ةرا  ،م ة ةةع مراع ة ةةاة أن ال ة ةةدول األ ة ةرا يف نظ ة ةةام روم ة ةةا األساس ة ةةي ه ة ةةي األ ة ةرا الوحي ة ةةدة املعني ة ةةة
بالتعةةديالت ،وأن مةةن ةةأن السةةماح لغةةري األ ةرا يف النظةةام وضةةور املةةداوالت أن يقلةةل مةةن ح ةوافزهم
علةةى االنضةةمام إلية  ،و لةةك علةةى الةةرغم مةةن اإلقةرار الواسةةع النيةةاع بضةةرورة اليةةابع العةةاملي للنظةةام .وقُةةدم
اقةرتاح بتنظةةيم جلسةةات إحا ةةة مفتوحةةة تشةةمل اجملتمةةع املةةدين بةةالنظر إىل مسةةا ت القيمةةة يف عمةةل الفريةةق
العام ةةل .وأُع ةةرب ع ةةن رأي ي ةةدعو إىل ت ةةرس تل ةةف رائ ةةق املش ةةاركة مفتوح ةةة فيم ةةا يتعل ةةق س ةةا ة اجملتم ةةع
املدين .وي تنةاول نقيةة أخةرى تتعلةق بضةرورة احلةر علةى االتسةاع يف هةذه املسةألة ةوال العةام .و كةرت
بع ة الوف ةةود األخ ةةرى ب ةةأن م ةةن أج ةةل اس ةةتيعاب قيم ةة واحتياج ةةات االجتماع ةةات املفتوح ةةة واملغلق ةةة عل ةةى
السةواء ،فةةلن الفريةةق العامةةل يقةةدم تقةةارير منتظمةةة إىل الفريةةق العامةةل يف نيويةةورس ،الةةذي يعةةد ثابةةة منتةةدى
مفتوح للنقاي.
 -14ويف االجتمةةاع الثةةاين املعقةةود يف  24حزيران/يوني ة  ،1028ةةددت بع ة الوفةةود مةةرة أخةةرى علةةى
الشة ةةفافية واالنفت ة ةةاح ،و لب ة ةةت نكة ةةني ال ة ةةدول ال ة ةةيت هلة ةةا مرك ة ةةز املراق ة ة واجملتمة ةةع امل ة ةةدين م ة ةةن املش ة ةةاركة يف
االجتماع ةةات .ون ةةت اإل ةةارة إىل امل ةةادة  41م ةةن النظ ةةام ال ةةداخلي جلمعي ةةة ال ةةدول األ ة ةرا وإىل القة ةرار
امل ةةؤر يف  28تشة ةرين األول /أكت ةةوبر  1027القاض ةةي باعتم ةةاد ’’تف ةةاهم ح ةةول مش ةةاركة ال ةةدول ال ةةيت هل ةةا
مركةةز املراقة يف اجتماعةةات ةعيةةة الةةدول األ ةرا ‘‘ ،7الةةذي ينبغةةي وجبة أن تكةةون جلسةةات اجلمعيةةة
مفتوح ةةة بش ةةكل افرتاض ةةي ،وبالت ةةا ف ةةلن الفري ةةق العام ةةل ت ةةاج إىل قة ةرار آخ ةةر لتك ةةون اجتماعاتة ة مغلق ةةة.
و ك ةةرت وف ةةود أخ ةةرى ب ةةالقرار املت ةةذ ب ةةأن تك ةةون اجتماع ةةات الفري ةةق العام ةةل اجتماع ةةات مغلق ةةة ،وب ةةأن
التفةةاهم الةةذي ي التوصةةل إلي ة يف العةةام املاضةةي ال ةةل ملةةل املمارسةةة القائمةةة .كمةةا كةةرت بع ة الوفةةود
بأن الفريق العامةل يتمتةع ايةار عقةد جلسةات إحا ةة مفتوحةة ملراعةاة الةدعوة إىل الشةفافية واالنفتةاح ،وأنة
يتقيةةد هبةةذين العنصةرين مةةن خةةالل تقةةدو إحا ةةات منتظمةةة إىل الفريةةق العامةةل يف نيويةةورس ،الةةذي يعقةةد يف
العةةادة اجتماعةةات مفتوحةةة لغةةري الةةدول األ ةرا  .و ّاختةذ قةرار بةةلدراج هةةذه املسةةألة باعتبارهةةا بنةةدا مةةن بنةةود
جدول أعمال االجتماع الثالث للفريق العامل.
 -15ويف االجتمة ة ةةاع الثالة ة ةةث املعقة ة ةةود يف  1تش ة ة ةرين األول/أكتة ة ةةوبر  ،1028واصة ة ةةلت الوفة ة ةةود مناقشة ة ةةة
اجلوانة اإلجرائيةة هلةةذه املسةألة .وأعةرب بعة الوفةود عةن رأي مفةةاده أن علةى الةرغم مةةن أنة ةو للفريةةق
العامةةل أن يت ةةذ ق ةرار الفةةا ،فةةلن اجتماعات ة ة أن تكةةون مفتوحةةة مةةن حيةةث املبةةدأ ،ولةةيس العكةةس.
ودعةةت هةةذه الوفةةود إىل الشةةفافية واالنفتةةاح مةةن أجةةل تعزيةةز العامليةةة ،ألن مةةداوالت الفريةةق العامةةل قةةد تةةؤثر
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يف اختةةا ق ةرار التصةةديق علةةى نظةةام رومةةا األساسةةي أو عةةدم التصةةديق علي ة  .وأُعةةرب عةةن رأي مفةةاده أن
ق ة ةرار إغ ةةالع االجتماع ةةات ل ةةن يك ةةون ق ة ةرارا دائم ةةا يف ح ةةال اخت ةةا ه .وقال ةةت وف ةةود أخ ةةرى أ ةةا ت ةةرى أن
االجتماعةةات كانةةت مغلقةةة قبةةل صةةدور ق ةرار عةةن املكت ة يف  28تش ةرين األول/أكتةةوبر  1027باعتمةةاد
’’تفةةاهم بشةةأن مشةةاركة الةةدول الةةيت هلةةا مركةةز املراقة يف اجتماعةةات ةعيةةة الةةدول األ ةرا ‘‘ ،وبالتةةا ال
بد من قةرار منفصةل بشةأن مةا إ ا كةان ينبغةي أن يعةاد فةت االجتماعةات .واعتةربت هةذه الوفةود أن الةدول
األ را هي الةيت تت ةذ القةرار بشةأن التعةديالت الةيت ميكةن إدخاهلةا علةى نظةام رومةا األساسةي وهةي الةيت
تتةةأثر هبةةا يف ايةةة امليةةا  ،وأن بةةالنظر إىل بيعةةة مةةداوالت الفريةةق العامةةل ،ينبغةةي أال تكةةون اجتماعات ة
مفتوحةةة أمةةام امل ةراقبني .ويف هةةذا الصةةدد ،ي التشةةكيك يف القيمةةة املضةةافة ملشةةاركة الةةدول غةةري األ ةرا ،
وأ ةةري إىل أن هلةةا خيةةار املشةةاركة بعةةد التصةةديق علةةى النظةةام ،وأن هةةذا اخليةةار مةةن ةةأن أن فزهةةا علةةى
القية ةةام بة ةةذلك .وأعة ةةرب آخة ةةرون عة ةةن رأي مفة ةةاده أن بع ة ة الة ةةدول األ ة ةرا قة ةةد ال ترغ ة ة يف مناقشة ةةة
مقرتحامجةةا يف اجتماعةةات مفتوحةةة ،غةةري أن مةةن املمكةةن عقةةد اجتماعةةات مفتوحةةة علةةى أسةةا كةةل حالةةة
علةةى حةةدة .و كةةر ال ةرئيس الوفةةود بةةأن املمارسةةة احلديثةةة الةةيت اتبعرةةا الفريةةق العامةةل منةةذ عةةام  1027هةةي
عق ة ةةد اجتماع ة ةةات مغلق ة ةةة ،وأن االجتماع ة ةةات عُق ة ةةدت خ ة ةةالل ع ة ةةام  1028عل ة ةةى ل ة ةةك األس ة ةةا  .ويف
املاض ةةي ،وقب ةةل ب ةةدء املناقش ةةات بش ةةأن مش ةةاركة ال ةةدول ال ةةيت هل ةةا مرك ةةز املراق ة  ،كان ةةت اجتماع ةةات الفري ةةق
العامل مفتوحة أمةام الةدول األ ةرا واجملتمةع املةدين .ومةن ناحيةة أخةرى ،أ ةارت هةذه الوفةود إىل جةدوى
اجللسات املغلقة نظةرا المتيةا ات وواجبةات الةدول األ ةرا بةأن تت ةذ بنفسةرا قةرارات الفريةق العامةل الةيت
تؤثر عليرا .و ُل إىل األمانةة أن تقةدم معلومةات عةن املمارسةة املتعلقةة بتشةكيل األفرقةة العاملةة واهلي ةات
الفرعية التابعة جلمعية الدول األ ةرا وأن تعمةم قائمةة االجتماعةات املغلقةة الةيت ةتفل هبةا املكتة وفقةاً
للتفاهم املةذكور .وقةرر الفريةق العامةل أن يواصةل النظةر يف هةذه املسةألة يف انتظةار مزيةد مةن املعلومةات مةن
أجل اختا قرار بشأ ا.

خامسا -معلومات عن حالة التصديق على تعديالت كمباال على نظام روما األساسي وعن
التعديالت المعتمدة في الدورتين الرابعة عشرة والسادسة عشرة للجمعية
 -16ي إ ةةالع الفريةةق العامةةل بانتظةةام علةةى ةيةةع التصةةديقات علةةى التعةديالت الةةيت أدخلةةت علةةى نظةةام
رومةةا األساسةةي الةةيت اعتمةةدت يف املةةؤنر االستعراضةةي لعةةام  1020أو يف الةةدورة الرابعةةة عشةةرة للجمعيةةة.
ومنةةذ أن قةةدم الفريةةق العامةةل تقريةةره األخةةري ،صةةدقت كةةل مةةن غيانةةا وبنمةةا ودولةةة فلسةةيني علةةى تعةةديل
كمبةةاال املتعلةةق باملةةادة  8مةةن نظةةام رومةةا األساسةةي ،وصةةدقت غيانةةا وأيرلنةةدا وبنمةةا علةةى تعةةديالت كمبةةاال
املتعلقة جبرمية العدوان ،وصةدقت كرواتيةا وفرنسةا وإيياليةا ورومانيةا علةى تعةديل املةادة  214مةن نظةام رومةا
األساس ةةي .8ود تص ةةدع أي دول ةةة عل ةةى التع ةةديالت الثالث ةةة املدخل ةةة عل ةةى الفق ةةرة ( 1ب) والفق ةةرة ( 1ه)
من املةادة  8مةن نظةام رومةا األساسةي ،املتعلقتةني باسةت دام األسةلحة اجلرثوميةة والبيولوجيةة أو التكسةينية،
واسةةت دام األسةةلحة الةةيت تسةةب إصةةابات بشةةظايا ال ميكةةن الكشةةف عنرةةا باأل ةةعة السةةينية ،واسةةت دام
أسلحة الليزر املسببة للعمى.9

 8ميكن اال الع على قائمة الدول اليت صدقت على التعديالت ات الصلة ضمن جمموعة معاهدات األمم املتحدة ،املتاحة عرب
الرابط .https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10&chapter=18&clang=_en
 9تستند التوصيفات املوجزة للتعديالت الثالثة على الفقرة ( 1ب) من املادة  8والفقرة ( 1هة) من املادة  8من نظام روما
األساسي إىل املصيلحات املست دمة يف الفقرة  7من ديباجة قرار اجلمعية  ،ICC-ASP/16/Res.4وهو متاح باللغة العربية عرب
الرابط .https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/ASP16/ICC-ASP-16-Res4-ARA.pdf
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 -17وإىل غاية  7تشرين الثةاين/نوفمرب  ،1028صةدقت  37دولةة رفةا علةى تعةديل كمبةاال علةى املةادة
 ،8وصةةدقت  37دولةةة رفةةا علةةى تعةةديالت كمبةةاال بشةةأن جرميةةة العةةدوان ،وصةةدقت  20دول أ ةرا
على تعديل املادة .214

سادسا -القرارات والتوصيات

 -18يوصةةي الفريةةق العامةةل اجلمعيةةة باعتمةةاد مشةةروع قةرار بشةةأن تعةةديل املةةادة  16مةةن القواعةةد اإلجرائيةةة
وقواعد اإلثبات (املرفق األول).
 -19ويوصة ةةي الفرية ةةق العامة ةةل بعقة ةةد اجتماعة ةةات منتظمة ةةة ة ةوال عة ةةام  ،1029علة ةةى أن يشة ةةمل لة ةةك
اجتماعات لل رباء إن اقتضى احلال.
 -30وخيتةةتم الفريةةق العامةةل أعمال ة لفةةرتة مةةا بةةني الةةدورات بةةأن يوصةةي اجلمعيةةة بةةلدراج فق ةرتني يف الق ةرار
اجلامع (املرفق الثاين).
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المرفق األول
مشروع قرار بشأن تعديل المادة  26من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات
إن جمعية الدول األطراف،

إذ تشييير إىل ض ةةرورة إج ةراء ح ةوار مةةنظم بةةني الةةدول األ ةرا واحملكمةةة هبةةد تةةدعيم اإل ةةار
املؤسسةةي لنظةةام رومةةا األساسةةي وتعزيةةز كفةةاءة وفعاليةةة احملكمةةة مةةع احلفةةاء التةةام علةةى اسةةتقالهلا القضةةائي،
وإذ تدعو أجرزة احملكمة إىل مواصلة إقامة مثل هذا احلوار مع الدول األ را ،
وإذ تييدر أن تعزي ةةز كفةةاءة وفعاليةةة احملكمةةة مةةن االهتمامةةات املشةةرتكة لكةةل مةةن ةعيةةة ال ةةدول
األ را واحملكمة،

وإذ تش ييير إىل الفق ة ةرتني  2و  1م ةةن مني ةةوع القة ةرار  ICC-ASP/9/Res.2وامل ةةادة  52م ةةن نظ ةةام
روما األساسي،
وإذ تشير كذلك إىل الفقرة ( 9ج) من مرفق القرار ،ICC-ASP/16/Res.6

وإذ تحييي علمييا بتقريةةر الفريةةق العامةةل املعةةع بالتعةةديالت ،2وتقريةةر املكت ة عةةن عمةةل الفريةةق
الدراسي املعع باحلوكمة،1
وإذ تحييي علمييا مييد التقييدير باملشةةاورات الةةيت أجريةةت ضةةمن الفريةةق الدراسةةي املعةةع باحلوكمةةة
والفريق العامل املعع بالتعديالت،
وإذ تشي ييير إىل الق ة ةرار  ICC-ASP/12/Res.6والوالي ةةة التنفيذي ةةة لية ةةة الرقاب ةةة املس ةةتقلة ال ة ةواردة يف
مرفق لك القرار،
 -2تقرر أن ل ما يلي ملل املادة  16من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات:
’’القاعدة 26
استالم الشكاوى ومقبوليتها
 -2ألغ ةراا الفقةةرة  2مةةن املةةادة  ،46واملةةادة  47مةةن النظةةام األساسةةي ،تتضةةمن كةةل ةةكوى
تتعلةةق بةةأي سةةلوس يةةرد تعريفة يف املةةادتني  14و 15األسةةس الةةيت تقةةوم عليرةةا الشةةكوى ،وأي أدلةةة
ات صلة إ ا توفرت ،و و أن تشمل أيضا هوية صاح الشكوى .وتظل الشكوى سرية.
 -1اةةال ةيةةع الشةةكاوى إىل آليةةة الرقابةةة املسةةتقلة ،الةةيت ةةو هلةةا أيضةةا أن تفةةت اقيقةةات مةةن
تلقةةاء نفسةةرا .و ةةو كةةذلك ألي ة ص يقةةدم ةةكوى مةةن هةةذا القبيةةل أن خيتةةار إرسةةال نس ة ة
إىل رئاسة احملكمة ألغراا العلم فقط.
 -3تق ةةوم آلي ةةة الرقاب ةةة املس ةةتقلة بتقي ةةيم الش ةةكاوى وتس ةةتبعد الش ةةكاوى ال ةةيت يتضة ة أن ل ةةيس هل ةةا
أس ةةا تق ةةوم علية ة  .وح ةةني تس ةةتبعد الش ةةكاوى ال ةةيت يتضة ة أن ال أس ةةا هل ةةا ،تق ةةدم آلي ةةة الرقاب ةةة
املستقلة أسباب لك يف تقرير ال إىل ةعية الدول األ را وإىل الرئاسة.

 2انظر .ICC-ASP/17/35
 1انظر .0ICC-ASP/17/3
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 -4تقةةوم آليةةة الرقابةةة املسةةتقلة بةةالتحقيق يف ةيةةع الشةةكاوى األخةةرى .وايةةل آليةةة الرقابةةة املسةةتقلة
نتةةائب كةةل اقيةةق مرفقةةة بتوصةةيامجا إىل ةعيةةة الةةدول األ ةرا وإىل كةةل األجرةةزة امل تصةةة األخةةرى
عل ة ةةى النح ة ةةو املنص ة ةةو علي ة ة ة يف امل ة ةةادتني  46و 47م ة ةةن النظ ة ةةام األساس ة ةةي ،والقاع ة ةةدتني 19
و.‘‘30
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المرفق الثاني
مشروع نص يدرج في القرار الجامد
 -2تظ ةةل الفق ةةرة  234م ةةن الق ةرار اجل ةةامع لع ةةام  )ICC-ASP/16/Res.6( 1027دون تغي ةةري ،ونص ةةرا كم ةةا
يلي:
’’ترحب بتقرير الفريق العامل املعع بالتعديالت‘‘.
 -1يسة ةةتعاا ع ة ةةن الفق ة ةةرة  28م ة ةةن املرف ة ةةق األول (الوالي ة ةةات) م ة ةةن الق ة ةرار اجل ة ةةامع لع ة ةةام 1027
 )ASP/16/Res.6ا يلي:

(ICC-

’’(أ) ت ييدعو الفري ةةق العام ةةل إىل مواص ةةلة نظ ةةره يف ةي ةةع مقرتح ةةات التع ةةديل ،وفق ةةا الختصاص ةةات
الفريق العامل؛
(ب) تطلب إىل الفريق العامل أن يقدم تقريرا تنظر في اجلمعية يف دورمجا الثامنة عشرة؛‘‘

22
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المرفق الثالث
التعديالت التي اقترحت سويسرا إدخالها على المادة  8من نظام روما األساسي:
ألف -تعديل على المادة  8من نظام روما األساسي
يدرج باعتباره الفقرة الفرعية اجلديدة (( )1ه) من املادة 8
تعمةةد ئويةةع املةةدنيني كأسةةلوب مةةن أسةةالي احلةةرب ورمةةا م مةةن امل ةواد الةةيت ال غة عنرةةا لبقةةائرم ،ةةا يف
لك تعمد عرقلة اإلمدادات الغوثية.

باء -أركان الجرائم
الفقرة الفرعية اجلديدة (( )1ه) من املادة 8
جريمة الحرب المتمثلة في التجويد كأسلوب من أساليب الحرب
أركان الجريمة
 -2أن رم مرتك

اجلرمية املدنيني من مواد ال غ عنرا لبقائرم على قيد احلياة.

 -1أن يتعمد مرتك اجلرمية ئويع املدنيني كأسلوب من أسالي

احلرب.

 -3أن يصدر السلوس يف سياع نزاع مسل دو ويكون مقرتنا ب .
 -4أن يك ة ة ةةون مرتكة ة ة ة اجلرمي ة ة ةةة عل ة ة ةةى عل ة ة ةةم ب ة ة ةةالظرو الواقعي ة ة ةةة ال ة ة ةةيت تثب ة ة ةةت وج ة ة ةةود نة ة ة ةزاع مس ة ة ةةل .

12
35A291118

المرفق الرابد
الورقة غير الرسمية المقدمة من سويسيرا :اقتيراح إدخيال تعيديالت عليى الميادة 8
ميين نظييام رومييا األساسييي إلدراج التجويييد كجريميية حييرب فييي النلاعييات المسييلحة
غير الدولية
 10أيلول/سبتمرب 1027

ألف -مقدمة
 -2وجة املةادة  8مةن نظةام رومةا األساسةي ،يكةةون للمحكمةة اجلنائيةة الدوليةة اختصةا التحقيةق مةةع
األفةراد املترمةةني بارتكةةاب جةرائم احلةةرب وملةةاكمترم .وهلةةذا الغةةرا ،نيةةز املةةادة  8بةةني النزاعةةات املسةةلحة
الدولية ةةة والنزاعة ةةات املسة ةةلحة غة ةةري الدولية ةةة .ومعظة ةةم األفعة ةةال الة ةةيت يعاق ة ة عليرة ةةا نظة ةةام رومة ةةا األساسة ةةي
باعتبارهةةا ج ةرائم حةةرب أفعةةال متشةةاهبة يف النزاعةةات املسةةلحة الدوليةةة وغةةري الدوليةةة ،ولكنرةةا ليسةةت دائمةةا
متيابقة.
 -1ويف حةةني أن التمييةةز بةةني النزاعةةات املسةةلحة الدوليةةة والنزاعةةات املسةةلحة غةةري الدوليةةة ل ة مةةا يةةربره مةةن
الناحيةةة القانوني ةةة بالنسةةبة ل ةةبع ج ةرائم احل ةةرب ،ال يكةةون األم ةةر كةةذلك يف ةي ةةع احلةةاالت .والواق ةةع أن
بعة ’’االنتراكةةات اجلسةةيمة للقةوانني واألعةرا ‘‘ تُعتةةرب جةرائم حةةرب وجة القةةانون الةةدو  ،سةواء يف
النزاع ةةات املس ةةلحة الدولي ةةة أو غ ةةري الدولي ةةة ،غ ةةري أن نظ ةةام روم ةةا األساس ةةي ال يعاق ة علير ةةا إال يف إ ةةار
النزاعةةات املسةةلحة الدوليةةة .ومةةن أبةةر األمثلةةة علةةى لةةك جرميةةة اسةةت دام ئويةةع املةةدنيني عمةةدا كأسةةلوب
من أسالي احلرب.

ب -اإلقرار الواسد النطاق في القانون الدولي
 -3يف إ ةةار النزاع ةةات املس ةةلحة غ ةةري الدولي ةةة ،ظ ةةر اس ةةت دام ئوي ةةع امل ةةدنيني كأس ةةلوب م ةةن أس ةةالي
احلةةرب وجة املةةادة  24مةةن الربوتوكةةول اإلضةةايف الثةةاين التفاقيةةات جنيةةف ،2الةةذي صةةدقت علي ة 268
دولة .كما إن هذا احلظر يعد قاعدة مةن قواعةد القةانون الةدو اإلنسةاين العةريف باعتبةاره يةدل علةى ممارسةة
عامةةة مقبولةةة كقةةانون .وعلةةى سةةبيل املثةةال ،فقةةد ي إدراجة يف الق ةوانني الو نيةةة واملراجةةع العسةةكرية الواجبةةة
التيبيةةق يف النزاعةةات املسةةلحة غةةري الدوليةةة ،كمةةا ي تأكيةةده يف األحكةةام ات الصةةلة .وتؤيةةد التصةةر ات
العامة اليت تد هبا الدول وممارسامجا املبلغ عنرا اليابع العريف الذي تكتسي هذه القاعدة.1
 -4ويعةز العديةد مةن القواعةد اليبيعيةة الةواردة يف القةانون الةدو اإلنسةاين احلظةر املفةروا علةى التجويةةع
يف النزاع ةةات املس ةةلحة غ ةةري الدولي ةةة .ويش ةةمل ل ةةك قواع ةةد حظ ةةر مراة ةةة أو ت ةةدمري أو نق ةةل أو تعيي ةةل
األعي ةةان وامل ةواد ال ةةيت ال غ ة عنر ةةا لبق ةةاء الس ةةكان امل ةةدنيني 3والقواع ةةد املتعلق ةةة بأعم ةةال اإلغاث ةةة اإلنس ةةانية

 2املادة  24من الربوتوكول اإلضايف الثاين ’’ :ظر ئويع املدنيني كأسلوب من أسالي القتال ،ومن ن ظر ،توصال لذلك،
مراةة أو تدمري أو نقل أو تعييل األعيان واملواد اليت ال غع عنرا لبقاء السكان املدنيني علي قيد احلياة ومثاهلا املواد الغذائية
واملنا ق الزراعية اليت تنتجرا واحملاصيل واملا ية ومرافق مياه الشرب و بكامجا وأ غال الري‘‘.
 1انظر على سبيل املثال املادة  53من دراسة اللجنة الدولية للصلي األمحر بشأن القانون اإلنساين الدو والعريف ،وهي متاحة
عرب الرابط .https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule53
 3انظر املادة  24من الربوتوكول اإلضايف الثاين ،وانظر أيضاً على سبيل املثال املادة  54من دراسة اللجنة الدولية للصلي األمحر
بشأن القانون الدو اإلنساين العريف (احلا ية .)1
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وإمكانيةة احلصةول عليرةا .4وهةذا يعةةع أن مراةةة أو تةدمري أو نقةل أو تعييةةل األعيةان واملةواد الةيت ال غة
عنرا لبقةاء السةكان املةدنيني أو منةع وصةول اإلغاثةة اإلنسةانية امل صصةة للمةدنيني احملتةاجني ،ةا يف لةك
عرقلة املعونةة اإلنسةانية عمةداً أو تقييةد حريةة تنقةل مةوافي اإلغاثةة اإلنسةانية ،قةد تشةكل انتراكةات حلظةر
التجويع.5
 -5وإ ا ارتكة ة انتر ةةاس حظ ةةر التجوي ةةع يف نة ةزاع مس ةةل غ ةةري دو  ،فلنة ة يعت ةةرب انتراك ةةا خية ةريا للق ةةانون
ال ةةدو اإلنسة ةاين وتنش ةةأ عنة ة مس ةةؤوليات جنائي ةةة فردي ةةة .6فر ةةذا ه ةةو املوق ةةف ال ةةذي أعرب ةةت عنة ة اهلي ةةات
الدوليةةة املعنيةةة .7وبالتةةا ي اإلق ةرار علةةى نيةةاع واسةةع يف القةةانون الةةدو جبرميةةة اسةةت دام ئويةةع املةةدنيني
عمدا كأسلوب من أسالي احلرب يف النزاعات املسلحة غري الدولية.

جيم -الفجوة القائمة في نظام روما األساسي
 -6علةةى الةةرغم مةةن اإلقةرار الواسةةع النيةةاع ا نةةف الةةذكر ،د يةةدرج ئويةةع املةةدنيني كأسةةلوب مةةن أسةةالي
احل ةةرب يف نظ ةةام روم ةةا األساس ةةي باعتب ةةاره جرمي ةةة ح ةةرب يف النزاع ةةات املس ةةلحة غ ةةري الدولي ةةة .وال يع ةةرت
بةةالتجويع إال يف النزاعةةات املسةةلحة الدوليةةة يف إ ةةار الفقةةرة الفرعيةةة (( )1ب) ( )15مةةن املةةادة  ،8الةةيت
تعةةر هةةذه اجلرميةةة بوصةةفرا ’’تعمةةد ئويةةع املةةدنيني كأسةةلوب مةةن أسةةالي احلةةرب ورمةةا م مةةن املةواد الةةيت

ال غ ة ة عنر ةةا لبق ةةائرم ،ةةا يف ل ةةك تعم ةةد عرقل ةةة اإلم ةةدادات الغوثي ةةة عل ةةى النح ةةو املنص ةةو علي ة ة يف
اتفاقيات جنيف‘‘.

 4تنص املادة  )1( 28من الربوتوكول اإلضايف الثاين على أن ’’تبذل أعمال الغوا ات اليابع اإلنساين واحليادي البحت وغري
القائمة على أي نيز جمحف ،لصاحل السكان املدنيني وافقة الير السامي املتعاقد املعع ،و لك حني يعاين السكان املدنيون
من احلرمان الشديد بسب نقص املدد اجلوهري لبقائرم كاألغذية واملواد اليبية‘‘ .وعالوة على لك ،و وج القانون اإلنساين
الدو العريف كما ي اديده يف املادة  55من دراسة اللجنة الدولية للصلي األمحر بشأن القانون اإلنساين الدو العريف’’ ،يتعني
على أ را النزاع أن تتي وتيسر مرور اإلغاثة اإلنسانية بسرعة وبال عوائق إىل املدنيني الذين هم يف حاجة إليرا ،بصورة نزيرة
ودون أي نوع من أنواع التمييز الضارة ،رهنا وق تلك األ را يف الرقابة“‘‘ (انظر املادة  55من دراسة اللجنة الدولية للصلي
األمحر حول القانون اإلنساين الدو العريف (احلا ية  .))1أما فيما يتعلق وافي اإلغاثة اإلنسانية ،فبموج القانون اإلنساين
الدو العريف كما ي اديده يف املادة  55من دراسة اللجنة الدولية للصلي األمحر بشأن القانون اإلنساين الدو العريف’’ ،يتعني
على أ را النزاع أن تضمن حرية التنقل ملوافي اإلغاثة اإلنسانية املأ ون هلم الال مة ألداء مرامرم‘‘ ،ما د تدع الضرورة
العسكرية القصوى إىل تقييد حركترم مؤقتاً (انظر املادة  56من دراسة اللجنة الدولية للصلي األمحر بشأن القانون اإلنساين
الدو العريف (احلا ية .)1
 5املادة  24باالقرتان مع املادة  )1( 28من الربوتوكول اإلضايف الثاين واملادة  55من دراسة اللجنة الدولية للصلي األمحر بشأن
القانون اإلنساين الدو العريف (احلا ية .)1
 6املادة  256من دراسة اللجنة الدولية للصلي األمحر بشأن القانون اإلنساين الدو العريف (احلا ية .)1
 7انظر ديباجة قرار جملس األمن  )1028( 1427والفقرة  20من  ،وتقرير اللجنة الدولية للتحقيق بشأن دارفور املقدم إىل
األمني العام () 2 ،S/2005/60با /فرباير  ،1005الفقرتان  266و ،267وقرار جملس األمن  ،)2991( 794الفقرة ،5
الرابط
عرب
اإلنرتنت
على
املتاحة
املتحدة،
لألمم
العام
األمني
وبيانات
 ،http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=53003والتقرير املؤقت للمقررة اخلاصة املعنية باحلق يف الغذاء ،اجلمعية
،1027
نو /يولي
12
املتحدة،
لألمم
العامة
 ،https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/224/73/PDF/N1722473.pdf?OpenElementالفقرتان  84و .97انظر
أيضاً تفسري اللجنة الدولية للصلي األمحر للمادة  256من دراسة اللجنة الدولية للصلي األمحر بشأن القانون الدو اإلنساين
خيريا
انتراكا
العريف (’’تشكل االنتراكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدو جرائم حرب‘‘) ،اليت تشري إىل التجويع باعتباره
ً
ً
للقانون الدو اإلنساين يف النزاعات املسلحة غري الدولية.
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 -7ويف عام  ،2998كانت األحكةام الةيت تعاقة علةى التجويةع يف النزاعةات املسةلحة غةري الدوليةة جةزءاً
مةةن مشةةروع نظةةام رومةةا األساسةةي .غةةري أن الصةةيغة النرائيةةة للنظةةام األساسةةي د تةةدرج التجويةةع يف قائمةةة
ج ةرائم احلةةرب املرتكبةةة يف النزاعةةات املسةةلحة غةةري الدوليةةة .وال تةةرد يف تةةاريخ الصةةياغة 8أي أسةةباب ملةةددة
لعةةدم إدراج ة يف املسةةودة النرائيةةة .ويف الواقةةع ،يبةةدو أن ة د يكةةن هنةةاس أي خةةال جةةوهري خةةالل مةةؤنر
رومةةا بش ةةأن جرميةةة احل ةةرب ال ةةيت يشةةكلرا التجوي ةةع يف النزاع ةةات املسةةلحة غ ةةري الدولي ةةة .وبةةدالً م ةةن ل ةةك،
يتةةذكر بع ة القةةائمني علةةى صةةياغة مشةةروع النظةةام األساسةةي أن إدراج التجويةةع يف قائمةةة ج ةرائم احلةةرب
املرتكبةة يف إ ةةار النزاعةةات املسةةلحة غةري الدوليةةة حظةةي بةةدعم العديةةد مةن الوفةةود ،9ومةةن املةةرج أن حذفة
مةةن الصةةيغة النرائيةةة حةةدا عةةن غةةري قصةةد .20وال تةزال هةةذه الفجةةوة قائمةةة يف النظةةام األساسةةي إىل يومنةةا
هذا.

دال -اقتراح مواءمة نظام روما األساسي
 -8عل ةى الةةرغم مةةن أن القةةانون التقليةةدي والقةةانون الةةدو اإلنسةةاين ظ ةران التجويةةع ،فقةةد ي اسةةت دام
كأس ةةلوب م ةةن أس ةةالي احل ةةرب يف ع ةةدد م ةةن النزاع ةةات يف الس ةةنوات األخ ةةرية .ودف ةةع ل ةةك جمل ةةس األم ةةن
الت ةةابع لألم ةةم املتح ةةدة إىل التش ةةديد عل ةةى أن ه ةةذا الس ةةلوس ق ةةد يش ةةكل جرمي ةةة ح ةةرب ،دون التميي ةةز ب ةةني
النزاعةةات املسةةلحة الدوليةةة وغةةري الدوليةةة ،وإىل حةةث الةةدول علةةى إج ةراء اقيقةةات واختةةا إج ةراءات ضةةد
اجلناة عنةد االقتضةاء .22ودعةت املقةررة اخلاصةة املعنيةة بةاحلق يف الغةذاء إىل إدخةال تعةديل علةى نظةام رومةا
األساس ةةي لي ةةدرج ض ةةمن اختص ةةا احملكم ةةة اجلنائي ةةة الدولي ةةة جرمي ةةة احل ةةرب املتمثل ةةة يف ئوي ةةع املة ةةدنيني
كأسلوب من أسالي احلرب يف النزاعات املسلحة غري الدولية.21
 -9وبغي ةةة مواءم ةةة اختص ةةا احملكم ةةة اجلنائي ةةة الدولي ةةة فيم ةةا يتعل ةةق جب ةرائم احل ةةرب يف النزاع ةةات املس ةةلحة
الدولي ةةة وغ ةةري الدولي ةةة ،تق ةةرتح سويس ةرا إدخ ةةال تع ةةديل عل ةةى نظ ةةام روم ةةا األساس ةةي ليش ةةمل جرمي ةةة احل ةةرب
املتمثل ةةة يف ئوي ةةع امل ةةدنيني كأس ةةلوب م ةةن أس ةةالي احل ةةرب يف النزاع ةةات املس ةةلحة غ ةةري الدولي ةةة .و ةةا أن
الغالبي ةةة العظم ةةى م ةةن النزاع ةةات املس ةةلحة احلالي ةةة نزاع ةةات تتس ةةم بالي ةةابع غ ةةري ال ةةدو  ،ف ةةلن ه ةةذا التع ةةديل
سةيعز مكافحةة اإلفةةالت مةن العقةةاب عةن ريةق نكةةني احملكمةة اجلنائيةةة الدوليةة مةن مقاضةةاة مةن يُترمةةون
بارتكةةاب هةةذه اجلرميةةة مةةن جةرائم احلةةرب بغة النظةةر عةةن بيعةةة النةزاع .ومةةن ةةأن لةةك أيضةةا أن يسةةرم
يف اسةةني ناسةةك النظةةام األساسةةي ككةةل .ومةةن ةةأن هةةذا التعةةديل أن يشةةري بوضةةوح إىل اسةةتعداد ةعيةةة
ال ةةدول األ ة ةرا للسة ةةعي إىل فة ةةرا املس ةةاءلة اجلنائية ةةة فيمة ةةا يتعلة ةةق جب ة ةرائم احل ة ةرب املرتكبة ةةة يف النزاعة ةةات
املسلحة غري الدولية.

 8لال الع على مزيد من املعلومات ،انظر الوثائق الرمسية مؤنر األمم املتحدة الدبلوماسي للمفوضني املعع بلنشاء احملكمة اجلنائية
الدولية ،وهي متاحة على اإلنرتنت عرب الرابط .http://legal.un.org/icc/rome/proceedings/contents.htm
Michael Cottier, ‘Article 8’ in Otto Triffterer, The Rome Statute of the International Criminal Court (2nd edition, 9

.Back/Hart/Nomos 2008) 208
 20هذه هي آراء رئاسة اللجنة اجلامعة ورئاسة الفريق العامل املعع بتعريف جرائم احلرب ،انظر

Rogier Bartels, ‘Denying

Humanitarian Access as an International Crime in Times of Non-International Armed Conflict: The Challenges to

 ،Prosecute and some Proposals for the Future’ (2015) 48 Israel Law Review 282احلا ية .218
 22قرار جملس األمن  ،)1028( 1427الديباجة والفقرة .20
 21جملس حقوع اإلنسان التابع لألمم املتحدة ،التقرير املؤقت للمقررة اخلاصة املعنية باحلق يف الغذاء 12 ،نو /يولي ،1027
 ،A/72/188الفقرة ( 97ب).
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 -20وإ ا ي اعتماد الفقرة الفرعيةة اجلديةدة (( )1ه) مةن املةادة  8مةن نظةام رومةا األساسةي وفقةا للمةادة
 )5( 212مةةن النظةةام األساسةةي ،فل ةةا لةةن تصةةب سةةارية املفعةةول إال بالنسةةبة للةةدول األ ةرا الةةيت قبلةةت
التع ةةديل بعة ةةد مة ةةرور عة ةةام واح ة ةد عة ةةن إية ةةداع ص ةةكوس تصة ةةديقرا أو قبوهلة ةةا .ويف حة ةةني أن لة ةةك قة ةةد يثة ةةري
تسةاؤالت فيمةا يتعلةق باحتمةةال ئةزؤ النظةام األساسةةي ،فةلن واضةعي نظةام رومةةا األساسةي استبصةروا لةةك
االحتم ةةال وتقبل ةةوه عن ةةد ص ةةياغة امل ةةادة  )5( 212م ةةن النظ ةةام األساس ةةي .ولك ةةل دول ةةة ةةر أن تص ةةدع
على التعديالت إ ا رغبت يف احلةد مةن ئةزؤ النظةام األساسةي .وباإلضةافة إىل لةك ،فةلن أي حالةة معينةة
يكةةون فيرةةا للمحكمةةة اجلنائيةةة الدوليةةة االختصةةا القضةةائي بشةةأن جرميةةة التجويةةع مةةن ةةأ ا أن تسةةرم
يف إقامةةة العةةدل للضةةحايا املعنيةةني .فبالنسةةبة ألول ةةك الضةةحايا ،سةةتكون اجلرميةةة اجلديةةدة ات صةةلة وثيقةةة
بأوضةةاعرم علةةى الةةرغم مةةن أن احملكمةةة اجلنائيةةة الدوليةةة ال تتمتةةع بالواليةةة القضةةائية علةةى تلةةك اجلرميةةة امجةةا
يف حاالت أخرى.

هاء -مشروع نص التعديل
 -1تعديل على المادة  8من نظام روما األساسي

يدرج باعتباره الفقرة الفرعية اجلديدة (()1ه) من املادة 8
تع ّمد ئويع املدنيني كأسلوب من أسالي احلةرب ورمةا م مةن املةواد الةيت ال غة عنرةا لبقةائرم،
ا يف لك تع ّمد عرقلة اإلمدادات الغوثية.
 -2أركان الجرائم

الفقرة الفرعية اجلديدة (( )1ه) من املادة 8
جريمة الحرب المتمثلة في التجويد كأسلوب من أساليب للحرب
أركان الجريمة
 -2أن رم مرتك

اجلرمية املدنيني من مواد ال غ عنرا لبقائرم على قيد احلياة.

 -1أن يتعمد مرتك اجلرمية ئويع املدنيني كأسلوب من أسالي

احلرب.

 -3أن يصدر السلوس يف سياع نزاع مسل دو ويكون مقرتنا ب .
 -4أن يكون مرتك اجلرمية على علم بالظرو الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسل .

واو -شرح مشروع نص التعديل
 -22يس ةةتند مش ةةروع ال ةةنص إىل امل ةةادة ( )1( 8ب) ( )15م ةةن نظ ةةام روم ةةا األساس ةةي ،ال ةةيت تنيب ةةق يف
النزاعةةات املسةةلحة الدوليةةة ،والةةيت تةةنص علةةى أن مةةن ج ةرائم احلةةرب ’’تعمةةد ئويةةع املةةدنيني كأسةةلوب مةةن

أسالي احلرب ورما م من املةواد الةيت ال غة عنرةا لبقةائرم ،ةا يف لةك تعمةد عرقلةة اإلمةدادات الغوثيةة
على النحو املنصو علي يف اتفاقيات جنيف‘‘.

 -21وال تشري معاهةدات القةانون الةدو اإلنسةاين الةذي كةم النزاعةات املسةلحة غةري الدوليةة 23صةراحة
إىل ’’تعم ةةد عرقل ةةة اإلم ةةدادات الغوثي ةةة‘‘ .غ ةةري أن امل ةةادة  )1( 28م ةةن الربوتوك ةةول اإلض ةةايف الث ةةاين ت ةةنص
بوضةةوح علةةى أن ’’تُبةةذل أعمةةال الغةةوا ات اليةةابع اإلنسةةاين واحليةةادي البحةةت وغةةري القائمةةة علةةى أي
 23املادة  3املشرتكة ،وحسبما ينيبق ،الربوتوكول اإلضايف الثاين.
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نييةةز ُجمحةةف ،لصةةاحل السةةكان املةةدنيني وافقةةة اليةةر الثةةاين املتعاقةةد املعةةع ،و لةةك حةةني يعةةاين السةةكان
املدنيون من احلرمةان الشةديد بسةب نقةص املةدد اجلةوهري لبقةائرم ( .‘‘)...ويف اةل هةذه الظةرو  ،فةلن
رفة مةةن املوافقةةة ’’دون أسةةباب وجيرةةة‘‘ يعةةادل انترةةاس املةةادة  24مةةن الربوتوكةةول اإلضةةايف الثةةاين ،الةةيت
اظر است دام التجويع كأسلوب من أسالي احلرب.24
 -23وعل ةةى النح ةةو املنص ةةو علية ة يف امل ةةادة  55م ةةن دراس ةةة اللجن ةةة الدولي ةةة للص ةةلي األمح ةةر بش ةةأن
القةةانون الةةدو اإلنسةةاين العةةريف’’ ،25يتعةةني علةةى أ ةرا الن ةزاع أن تتةةي وتيسةةر مةةرور اإلغاثةةة اإلنسةةانية
بسةةرعة وبةةال عوائةةق إىل املةةدنيني الةةذين هةةم يف حاجةةة إليرةةا ،بصةةورة نزيرةةة ودون أي نةةوع مةةن أنةواع التمييةةز
الضة ةةارة ،رهنة ةةا وة ةةق تلة ةةك األ ة ةرا يف الرقابة ةةة‘‘ .ويسة ةةتند هة ةةذا االسة ةةتنتاج إىل دراسة ةةة دقيقة ةةة للمراجة ةةع
العسةةكرية والتش ةريعات الو ني ةةة وممارس ةةات ال ةةدول األخ ةةرى ،وال ميي ةةز يف األس ةةا ب ةةني النزاع ةةات املس ةةلحة
الدوليةةة وغةةري الدوليةةة فيمةةا يتعلةةق بواجة السةةماح ةةرور اإلغاثةةة اإلنسةةانية .26كمةةا يؤيةةد لةةك قةر ُار جملةةس
األمةةن  ،)1028( 1427الةةذي يؤكةةد علةةى أن ’’تعمةةد عرقلةةة إمةةدادات اإلغاثةةة ووص ةوهلا يف إ ةةار تنفيةةذ

ت ةةدابري التص ةةدي يف ح ةةاالت النة ةزاع املس ةةل النع ةةدام األم ةةن الغ ةةذائي الن ةةاجم ع ةةن الن ةزاع )...( ،ميك ةةن أن
يشةةكل انتراكةةا للقةةانون الةةدو اإلنسةةاين‘‘ .27وئةةدر اإل ةةارة إىل أن الق ةرار  )1028( 1427ال مييةةز يف
أي ار من الظرو بني النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية.

 -24وق ةةد ُح ةةذفت عب ةةارة ’’عل ةةى النح ةةو املنص ةةو علي ة ة يف اتفاقي ةةات جني ةةف‘‘ ألن ني ةةاع تيبيقر ةةا،
باسةةتثناء املةةادة  3املشةةرتكة ،ال يشةةمل إال النزاعةةات املسةةلحة الدوليةةة .وكمةةا ُكةةر أعةةاله ،يسةةتند األسةةا
الق ةةانوين هل ةةذا اجلة ةزء م ةةن التع ةةديل إىل الق ةةانون ال ةةدو اإلنس ةةاين الع ةةريف .28وئ ةةدر اإل ةةارة إىل أن مق ةةرتح
التع ةةديل ة ة أن ي ةةدرج باعتب ةةاره فق ةةرة فرعي ةةة جدي ةةدة يف الفق ةةرة (( )1ه) م ةةن امل ةةادة  8م ةةن نظ ةةام روم ةةا
األساسةةي ،املكرسةةة ’’لالنتراكةةات اخليةةرية األخةةرى للق ةوانني واألع ةرا السةةارية علةةى النزاعةةات املسةةلحة
الدوليةةة ،يف الني ةةاع الثاب ةةت للق ةةانون ال ةةدو ‘‘ (التش ةةديد مض ةةا ) .ول ةةذلك ف ةةلن م ةةن الواض ة أن مق ةةرتح
التعةديل ينةةدرج ضةةمن القواعةةد احلاليةةة للقةةانون الةةدو اإلنسةةاين الواجبةةة التيبيةةق يف النزاعةةات املسةةلحة غةةري
الدولية.
 -25وتتيابق أركان اجلرمية مع األركان املنصو عليرا يف الفقرة (( )1ب) ( )15من املادة  8من
نظام روما األساسي املتعلقة بالنزاعات املسلحة الدولية ،باستثناء الفقرة  ،3اليت يستعاا فيرا عن
ي ابع غري دو ‘‘.
عبارة ’’املنا عات املسلحة الدولية‘‘ بعبارة ’’نزاع مسل

Yves Sandoz, Christophe Swinarksi and Bruno Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols of 8 June 24

.1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949 (Martinus Nijhoff Publishers 1987) 1479
 25يبني رح املادة  55بوضوح أن هذه القاعدة ال تتعدى نص املادة  )1( 28من الربوتوكول اإلضايف الثاين ،املادة  55من
دراسة اللجنة الدولية للصلي األمحر بشأن القانون اإلنساين الدو العريف (احلا ية .)1
 26انظر املمارسة املتعلقة باملادة  55من دراسة اللجنة الدولية للصلي األمحر بشأن القانون اإلنساين الدو العريف (احلا ية .)1
 27قرار جملس األمن  14( 1427أيار/مايو ،)1028الديباجة والفقرتان  6و.20
 28املادتان  55و  256من دراسة اللجنة الدولية للصلي األمحر بشأن القانون اإلنساين الدو العريف (احلا ية .)1
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المرفق الخامس
الورقيية غييير الرسييمية المقدميية ميين فرنسييا وألمانيييا :اقت يراح إدخييال تعييديالت علييى
المادة  165المؤقتة من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات
املادة األصلية 265

املادة 265
التحقيق واملالحقة واحملاكمة

املادة املؤقتة 265

املادة 265
التحقيق واملالحقة واحملاكمة واالست نا

 -2و للمدعي العةةام أن يبةةدأ و ةةري
التحقيقات ،فيما يتعلق باجلرائم احملددة يف
املادة  ،70بادرة من  ،استنادا إىل
املعلومات اليت تزوده هبا دائرة احملكمة أو
أي مصدر آخر موثوع ب .
 -1ال تنيبق املادتان  53و  ،59وأي  -1ال تنيبق املواد ( )1( 39ب) و  53و )1( 57
و  59و  )1( 76و ( )2( 81د) وأي قواعد تندرج
قواعد تندرج اترما.
اترما.
وتتوىل دائرة مؤلفة من قاا واحد من الشعبة
التمريدية مرام وسليات الدائرة التمريدية منذ حلظة
تلقي التما وج املادة  .58وتتوىل دائرة مؤلفة
من قاا واحد مرام وسليات الدائرة االبتدائية،
وتبت هي ة من ثالثة قضاة يف لبات االست نا .
وادد اإلجراءات اخلاصة بتشكيل الدوائر وهي ة
القضاة الثالثة يف اللوائ .

تعديل املادة املؤقتة 265

املادة 265
التحقيق واملالحقة واحملاكمة واالستئناف

 -2و للم دعي العةةام أن يبةةدأ و ةةري التحقيقات -2 ،و للمدعي العةةام أن يبةةدأ و ةةري التحقيقات،
فيما يتعلق باجلرائم احملددة يف املادة  ،70بادرة من  ،فيما يتعلق باجلرائم احملددة يف املادة  ،70بادرة من ،
استنادا إىل املعلومات اليت تزوده هبا دائرة احملكمة أو استنادا إىل املعلومات اليت تزوده هبا دائرة احملكمة أو
أي مصدر آخر موثوع ب .
أي مصدر آخر موثوع ب .

 -3ألغراا املادة  ،62و للدائرة
التمريدية أن تت ذ دون عقد جلسة أيا من
القرارات احملددة يف تلك املادة استنادا إىل
لبات كتابية ،ما د تستلزم مصلحة
العدالة غري لك.
 -4و للدائرة االبتدائية أن تأمر ،حس
االقتضاء ومع مراعاة حقوع الدفاع ،بضم
الترم املوجرة وج املادة  70إىل الترم
املوجرة وج املواد  5إىل .8

 -3ألغراا املادة  ،62و للدائرة التمريدية املؤلفة
على النحو املنصو علي يف القاعدة الفرعية  ،1أن
تت ذ دون عقد جلسة أيا من القرارات احملددة يف
تلك املادة استنادا إىل لبات كتابية ،ما د تستلزم
مصلحة العدالة غري لك.
 -4و للدائرة االبتدائية اليت تعرا عليرا القضية
اليت تنشأ عنرا إجراءات وج املادة  70أن تأمر،
حس االقتضاء ومع مراعاة حقوع الدفاع ،بضم
الترم املوجرة وج املادة  70إىل الترم املوجرة يف
القضية اليت نشأت عنرا اإلجراءات .وحيثما تأمر
الدائرة االبتدائية بضم الترم ،تعرا الترم املوجرة
وج املادة  70أيضا على الدائرة االبتدائية اليت
تنظر يف القضية اليت نشأت عنرا اإلجراءات .وما د
أن تنظر يف
يتم ضم الترم على هذا النحو،
القضايا املتعلقة بترم موجرة وج املادة  70دائرة
ابتدائية مؤلفة من قاا واحد.

 -1ال تنيبق املواد ( )2( 39ب) و  53و 57
( )1و  59و  )2( 76و ( )1( 82د) وأي قواعد
تندرج اترما.
وتتوىل دائرة مؤلفة من قاا واحد على األقل من
الشعبة التمريدية مرام وسليات الدائرة التمريدية منذ
حلظة تلقي التما وج املادة  .58وحين تعرض
على الدائرة التمهيدية جرائم تخل بإقامة العدل
بموجب المادة  ،70يجب أن توافق أغلبية القضاة
على األوامر أو األحكام الصادرة بموجب الفقرة 7
من المادة  .61وتتولى دائرة تتألف من قاض واحد
ممارسة وظائف وسلطات الدائرة االبتدائية ،وتبت
هيئة من ثالثة قضاة في طلبات االستئناف .وتحدد
اإلجراءات الخاصة بتشكيل الدوائر وهيئة القضاة
الثالثة في اللوائح.
 -3ألغراا املادة  ،62و للدائرة التمريدية املؤلفة
على النحو املنصو علي يف القاعدة الفرعية  ،1أن
تت ذ دون عقد جلسة أيا من القرارات احملددة يف تلك
املادة استنادا إىل لبات كتابية ،ما د تستلزم مصلحة
العدالة غري لك.
 -4و للدائرة االبتدائية اليت تعرا عليرا القضية
اليت تنشأ عنرا إجراءات وج املادة  70أن تأمر،
حس االقتضاء ومع مراعاة حقوع الدفاع ،بضم
الترم املوجرة وج املادة  70إىل الترم املوجرة يف
القضية اليت نشأت عنرا اإلجراءات .وحيثما تأمر
الدائرة االبتدائية بضم الترم ،تعرا الترم املوجرة
وج املادة  70أيضا على الدائرة االبتدائية اليت
تنظر يف القضية اليت نشأت عنرا اإلجراءات .وما لم
يتم ضم التهم على هذا النحو ،يجب أن تنظر في
القضايا المتعلقة بتهم موجهة بموجب المادة 70
دائرة ابتدائية مؤلفة من قاض واحد.
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