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 املرفق األول

  ∗∗∗∗ مقترحةيالتتعد: بلجيكا

  ]باالنكليزية: األصل[
       سيدي،

                      من نظـام رومـا       ٨                                                                            أتشرف بأن أحيل إليكم رفقته التعديالت اليت تقترحها بلجيكا على املادة              
   .                              األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

                                                                        من النظام األساسي، سأكون ممتنا إذا تفضلتم بتعميم هذه املقترحات              ١٢١                     وعمال بأحكام املادة      
   .      األعضاء          على الدول 

   .                                 وتقبلوا، سيدي، أمسى عبارات التقدير  

  )     توقيع (              
        غراولز    يان 

              املمثل الدائم  ،     السفري              
  

  بشأن جرائم احلرب مشاريع تعديالت على نظام روما األساسي

  مقدمة

  :يرمي هذا املقترح إىل ما يلي  - ١

 الرتاع املسلح غري الدويل  توحيد القواعد املتعلقة حباالت الرتاع املسلح الدويل وحاالت  )أ(
 استخدام األنواع الثالثة من األسلحة ٨من املادة ) ه(٢                        بأن ي ضاف يف قائمة الفقرة 

السموم واألسلحة املسممة، واألسلحة اخلانقة، والسموم أو غريها من الغازات ومجيع ما (
 بسهولة يف حكمها من السوائل، أو املواد أو األجهزة والرصاصات اليت تتمدد أو تتسطح

التعديل  (٨من املادة ) ب(٢اليت سبق أن وردت يف قائمة الفقرة ) داخل اجلسم البشري
  ).١رقم 

 إضافة مباشرة الستخدام األسلحة البيولوجية والكيميائية، واأللغام املضادة لألفراد وبعض   )ب(
ئمة جرائم األسلحة املشمولة باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة إىل قا

                                                           
املوجه إىل األمني العام لألمم املتحدة بصفته الوديع  C.N.733.2009.TREATIES-8 اإلشعار           ً       صدرت سابقا  بوصفها*  

    .٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٩بتاريخ 
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التعديالن (احلرب يف حاالت الرتاع املسلح الدويل ويف حاالت الرتاع املسلح غري الدويل 
  ).٣ و٢رقم 

 أيضا مشروع مرفق ٢٠٠٩فرباير /                                                 وقد تضمنت املقترحات األوىل غري الرمسية اليت ع ممت يف شباط  - ٢
 تلك املقترحات موضوع وكانت.  من نظام روما األساسي‘٢٠’)ب(٢على النحو املنظور يف الفقرة 

  .                                                            تعليقات من الدول ومن اللجنة الدولية للصليب األمحر وع دلت بالتايل

  :وأدخلت التغيريات التالية على املقترحات األوىل غري الرمسية  - ٣

 من التعديل ١الفقرة ( إىل مشروع تعديل ٨من املادة ) ب.(٢                      ح ول مشروع مرفق الفقرة  - 
 من نظام روما األساسي على ١٢١ من املادة ٥لفقرة     ً                   حرصا  على انطباق أحكام ا) ٢

ومن املفهوم أن على الدولة الطرف القبول ذا التعديل . اعتماد املقترح ودخوله حيز النفاذ
     ً                     ً                                             حتديدا  حينما تصبح دولة طرفا  يف نظام روما األساسي، حىت يتسىن للمحكمة أن متارس 

ذه اجلرمية عند ارتكا ا من قبل رعايا تلك الدولة الطرف أو عند اختصاصها فيما يتعلق
وميكن ).  من نظام روما األساسي١٢١ من املادة ٥الفقرة (وقوع اجلرمية يف إقليمها 

  .٨توضيح ذلك صراحة يف القرار الذي سيتضمن تعديالت املؤمتر االستعراضي على املادة 

حملظورة ذاا يف حالة نزاع                                                      ج معت يف تعديل واحد من فقرتني التعديالت املتعلقة باألسلحة ا - 
  .مسلح دويل، من جهة، ويف حالة نزاع مسلح غري ذي طابع دويل، من جهة أخرى

                                                                           ح ذفت اإلشارة إىل الربوتوكولني الثاين والثالث التفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة  - 
ذكورة                         ُ                        ، استجابة ملالحظات تقنية أ بديت يف أثناء املناقشات امل١٩٨٠تقليدية معينة لعام 

  .أعاله

                                                ً                              ح ذفت اإلشارة إىل اتفاقية الذخائر العنقودية، مراعاة  لكون هذه االتفاقية مل تدخل حيز  - 
  .النفاذ بعد

وتراعي هذه التعديالت أيضا كون هذه املقترحات جزءا من عملية جارية الستعراض نظام روما   - ٤
 ١٢٣ و١٢١بات أخرى، منظورة يف املادتني األساسي، اليت ستبدأ باملؤمتر االستعراضي، وستتواصل عرب مناس

  .من نظام روما األساسي

ويعتزم مقدمو مشاريع التعديالت عدم اإلحلاح على إحالتها إىل مجعية املؤمتر االستعراضي إذا مل   - ٥
  .حتظ بتأييد ساحق
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  ١التعديل 

ا، ورومانيا، مقترح من األرجنتني، وأملانيا، وآيرلندا، وبلجيكا، وبلغاريا، وبوروندي، وبوليفي

وساموا، وسلوفينيا، وسويسرا، وقربص، وكمبوديا، والتفيا، ولكسمربغ، وليتوانيا، واملكسيك، 

  وموريشيوس، والنمسا،

  : ما يلي٨من املادة ) ه(٢               ي ضاف إىل الفقرة 

  استخدام السموم أو األسلحة املسممة؛‘ ١٧’"

 من الغازات ومجيع ما يف حكمها من السوائل استخدام الغازات اخلانقة أو األسلحة السامة أو غريها‘ ١٨’
  أو املواد أو األجهزة؛

استخدام الرصاصات اليت تتمدد أو تتسطح بسهولة يف اجلسم البشري، مثل الرصاصات ذات األغلفة ‘ ١٩’
  ."الصلبة اليت ال تغطي كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات احملززة الغالف

  التربير

 ٨من املادة ‘ ١٩’إىل ‘ ١٧’)ب(٢واردة يف مشروع التعديل هذا يف الفقرة سبق جترمي استخدام األسلحة ال
ويوسع هذا التعديل نطاق اختصاص احملكمة ليشمل . من النظام األساسي يف حالة نشوب نزاع مسلح دويل

  ).٨من املادة ) ه(٢الفقرة (هذه اجلرائم يف حالة نشوب نزاع مسلح غري ذي طابع دويل 

  ٢التعديل 

األرجنتني، وآيرلندا، وبلجيكا، وبوروندي، وبوليفيا، ورومانيا، وساموا، وسلوفينيا، مقترح من 

  وقربص، وكمبوديا، والتفيا، ولكسمربغ، واملكسيك، وموريشيوس،

  : ما يلي٨من املادة ) ب (٢يضاف إىل الفقرة   - ١

نحو املعرف يف اتفاقية حظر العوامل، والتكسينات، واألسلحة، واملعدات ووسائل اإليصال على الاستخدام ‘ ٢٧’"
 ومبا يتناىف مع والتكسينية، وتدمري تلك األسلحة،) البيولوجية( األسلحة البكتريولوجية وتكديساستحداث وإنتاج 

  ؛)١(١٩٧٢أبريل / نيسان١٠أحكام االتفاقية، لندن وموسكو وواشنطن، 

عسكرية الستخدام األسلحة الكيميائية على استخدام األسلحة الكيميائية أو املشاركة يف أي أعمال حتضريية ‘ ٢٨’
النحو املعرف يف اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام األسلحة الكيميائية وتدمري تلك األسلحة، ومبا 

  ؛)٢(١٩٩٣يناير / كانون الثاين١٣يتناىف مع أحكام االتفاقية، باريس، 

                                                           
   ).    ٢٠٠٩      يوليه  /     متوز ٢ (           دولة طرف    ١٦٣   ) ١ (
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عرف يف اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام استخدام األلغام املضادة لألفراد على النحو امل‘ ٢٩’
  .")٣(١٩٩٧سبتمرب / أيلول١٨املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام، ومبا يتناىف مع أحكام االتفاقية، أوتاوا 

  : ما يلي٨من املادة ) ه (٢يضاف إىل الفقرة   -٢

ووسائل اإليصال على النحو املعرف يف اتفاقية حظر كسينات، واألسلحة، واملعدات              العوامل، والت استخدام ‘ ١٣’"
 ومبا يتناىف مع كسينية، وتدمري تلك األسلحة،    والت ) البيولوجية( األسلحة البكتريولوجية وتكديساستحداث وإنتاج 

  ؛١٩٧٢أبريل / نيسان١٠أحكام االتفاقية، لندن وموسكو وواشنطن، 

 أي أعمال حتضريية عسكرية الستخدام األسلحة الكيميائية على استخدام األسلحة الكيميائية أو املشاركة يف‘ ١٤’
النحو املعرف يف اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام األسلحة الكيميائية وتدمري تلك األسلحة، ومبا 

  ؛١٩٩٣يناير / كانون الثاين١٣يتناىف مع أحكام االتفاقية، باريس، 

راد على النحو املعرف يف اتفاقية حظر استخدام وتكديس وإنتاج ونقل األلغام استخدام األلغام املضادة لألف‘ ١٥’
  ."١٩٩٧سبتمرب / أيلول١٨املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام، ومبا يتناىف مع أحكام االتفاقية، أوتاوا 

  التربير

 أو انضم يشري مشروع التعديل إىل استخدام أسلحة حمددة حمظورة مبوجب معاهدات دولية صدق عليها
ويرى عدد كبري للغاية من الدول أا .                                                              ً       ًإليها أزيد من أربعة أمخاس الدول يف العامل؛ وبعضها ص دق عليه عامليا  تقريبا 

  .مجيعا من القانون العريف الدويل

 من نظام روما ٨من املادة ) ب(٢الفقرة (وجترم الفقرة األوىل هذا االستخدام يف حالة نزاع مسلح دويل 
سع الفقرة الثانية نطاق اختصاص احملكمة ليشمل هذه األسلحة يف حالة نشوب نزاع مسلح وتو. )األساسي

  ). من نظام روما األساسي٨من املادة ) ه (٢الفقرة (غري ذي طابع دويل 

  ٣التعديل 

مقترح من األرجنتني، وآيرلندا، وبلجيكا، وبوروندي، وبوليفيا، ورومانيا، وساموا، وسلوفينيا، 

  كمبوديا، والتفيا، ولكسمربغ، واملكسيك، وموريشيوس،وقربص، و

  : ما يلي٨من املادة ) ب(٢يضاف إىل الفقرة   - ١

                                                                                                                                                                      
   ).    ٢٠٠٩      يوليه  /     متوز ٢ (           دولة طرف    ١٨٨   ) ٢ (
   ).    ٢٠٠٩      يوليه  /     متوز ٢ (           دولة طرف    ١٥٦   ) ٣ (
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استخدام األسلحة على النحو املعرف يف أي من الربوتوكولني التاليني امللحقني باتفاقية حظر أو تقييد ‘ ٢٠’"
. ية األثر، ومبا يتناىف مع أحكامهمااستعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائ

  :١٩٨٠أكتوبر / تشرين األول١٠جنيف، 

، )١٩٨٠الربوتوكول األول امللحق باتفاقية عام (الربوتوكول املتعلق بالشظايا اخلفية   - 
  ؛)٤(١٩٨٠أكتوبر / تشرين األول١٠جنيف، 

امللحق باتفاقية عام الربوتوكول الرابع (الربوتوكول املتعلق بأسلحة الليزر املسببة للعمى   - 
  .")٥(١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول١٣، فيينا، )١٩٨٠

  : ما يلي٨من املادة ) ه(٢يضاف إىل الفقرة   - ٢

استخدام األسلحة على النحو املعرف يف أي من الربوتوكولني التاليني امللحقني باتفاقية حظر أو تقييد ‘ ١٦’"
. طة الضرر أو عشوائية األثر، ومبا يتناىف مع أحكامهمااستعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفر

  :١٩٨٠أكتوبر / تشرين األول١٠جنيف، 

، )١٩٨٠الربوتوكول األول امللحق باتفاقية عام (الربوتوكول املتعلق بالشظايا اخلفية   - 
  ؛١٩٨٠أكتوبر / تشرين األول١٠جنيف، 

وتوكول الرابع امللحق باتفاقية عام الرب(الربوتوكول املتعلق بأسلحة الليزر املسببة للعمى   - 
  ."١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول١٣، فيينا، )١٩٨٠

  التربير

يشري مشروع التعديل إىل استخدام أسلحة حمظورة مبوجب بروتوكولني دوليني ملحقني باتفاقية عام 
ن القانون العريف ويرى عدد كبري من الدول أما م.                                             املصد ق عليهما أو املنضم إليهما على نطاق واسع١٩٨٠
  .الدويل

 من نظام روما ٨من املادة ) ب( ٢الفقرة (وجترم الفقرة األوىل هذا االستخدام يف حالة نزاع مسلح دويل 
سع الفقرة الثانية نطاق اختصاص احملكمة ليشمل هذه األسلحة يف حالة نشوب نزاع مسلح وتو). األساسي

 ).ن نظام روما األساسي م٨من املادة ) ه(٢الفقرة (غري ذي طابع دويل 

                                                           
   ).    ٢٠٠٩      يوليه  /     متوز ٢ (           دولة طرف    ١٠٦   ) ٤ (
   ).    ٢٠٠٩      يوليه  /     متوز ٢ (         دولة طرف     ٩٤   ) ٥ (
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  املرفق الثاين

  ∗∗∗∗ مقترحتعديل: خلتنشتاين

  ]باالنكليزية: األصل[

  ،       تـشرف  ي                                                   لدى األمم املتحدة حتياته إىل األمني العام لألمم املتحدة و            خلتنشتاين          إلمارة                     هدي املمثل الدائم   ي
            من نظـام     ١٢١           من املادة  ١         الفقرة      شري إىل ي    بأن                                       فريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان،                            بصفته الرئيس السابق لل   

                                               يقدم التعديل املقترح املرفق إلدراج جرمية العدوان،                ووفقا هلذا احلكم   .                                      روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  
   .                    على مجيع الدول األطراف        لتعميمه                                الذي صاغه الفريق العامل اخلاص،

هذه الفرصة ليجدد لألمني العام لألمم دة لدى األمم املتح خلتنشتاين إلمارة املمثل الدائمويغتنم 
  .املتحدة أمسى عبارات تقديره

  مقترحات فيما يتعلق حبكم بشأن العدوان من إعداد الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان

  مشروع قرار

  )لالعتماد من جانب املؤمتر االستعراضي(

  إن املؤمتر االستعراضي،

  )تضاف فقرات الديباجة(

النظام "املسمى فيما بلي ( اعتماد التعديالت على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يقرر  -١
من املادة ] ٤/٥[                               ً                                                 الواردة يف مرفق هذا القرار، رهنا  بالتصديق أو القبول، اليت يبدأ نفاذها وفقا للفقرة ") األساسي

   من النظام األساسي؛١٢١

  )قتضاءتضاف فقرات أخرى من املنطوق حسب اال(

  التذييل

  مشاريع التعديالت على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية بشأن جرمية العدوان

   .                  من النظام األساسي ٥           من املادة  ٢             حتذف الفقرة   - ١

   :                  من النظام األساسي ٨                            يدرج النص التايل بعد املادة   - ٢

                                                           
 املوجه إىل األمني العام لألمم املتحدة بصفته الوديع   C.N.727.2009.TREATIES-7 اإلشعار          ً       صدرت سابقا  بوصفها* 

    .٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٩بتاريخ 
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         مكررة ٨      املادة 

              جرمية العدوان

                                                  قيام شخص مـا يف وضـع يتـيح لـه الـتحكم               "              جرمية العدوان  "         سي تعين                           ألغراض هذا النظام األسا     - ١
                                                                                                                 بالفعل يف العمل السياسي أو العسكري للدولـة أو توجيهـه بتخطـيط أو إعـداد أو شـن أو تنفيـذ عمـل                     

   .                                                                                عدواين من شأنه، حبكم خصائصه وخطورته ونطاقه، أن يعد انتهاكا واضحا مليثاق األمم املتحدة

                                                               استعمال القوة املسلحة من قبـل دولـة مـا ضـد سـيادة                "               العمل العدواين    "      ، يعين  ١               ألغراض الفقرة     - ٢
                                                                                                                 دولة أخرى أو سالمتها اإلقليمية أو استقالهلا السياسي، أو بأي صـورة أخـرى تتنـاىف مـع ميثـاق األمـم                      

                                                                                                        وتنطبق صفة العمل العدواين على أي عمل من األعمال التاليـة، سـواء بـإعالن حـرب أو بدونـه،                      .       املتحدة
  :    ١٩٧٤      ديسمرب  /            كانون األول  ١٤  يف   )   ٢٩- د   (    ٣٣١٤                     ة العامة لألمم املتحدة   عي           ا لقرار اجلم        وذلك طبق

                                                                                                            قيام القوات املسلحة لدولة ما بغـزو  إقلـيم دولـة أخـرى أو اهلجـوم عليـه، أو أي احـتالل                          ) أ (
                                                                                                   عسكري، ولو كان مؤقتا، ينجم عن مثل هذا الغزو أو اهلجوم، أو أي ضـم إلقلـيم  دولـة أخـرى أو جلـزء        

                     نه باستعمال القوة؛  م

                                                                                                              قيام القوات املسلحة لدولة ما بقذف إقليم دولة أخـرى بالقنابـل، أو اسـتعمال دولـة مـا أيـة                        ) ب (
                           أسلحة ضد إقليم دولة أخرى؛

                                                                            ضرب حصار على موانئ دولة ما أو على سواحلها من قبل القوات املسلحة لدولة أخرى؛   ) ج (

                                                                  لقوات املسلحة الربيـة أو البحريـة أو اجلويـة أو األسـطولني                                                      قيام القوات املسلحة لدولة ما مبهامجة ا         ) د (
                          البحري واجلوي لدولة أخرى؛

                                                                                                           قيام دولة ما باستعمال قواا املسلحة املوجودة داخل إقليم دولة أخـرى مبوافقـة الدولـة املـضيفة،                     ) ه (
                   املـذكور إىل مـا                                                                                                   على وجه يتعارض مع الشروط اليت ينص عليها االتفاق، أو أي متديد لوجودهـا يف اإلقلـيم                  

                  بعد اية االتفاق؛

                                                                                                مساح دولة ما وضعت إقليمها حتت تصرف دولة أخـرى بـأن تـستخدمه هـذه الدولـة األخـرى                      ) و (
                                 ارتكاب عمل عدواين ضد دولة ثالثة؛

                                                                                                        إرسال عصابات أو مجاعات مسلحة أو قوات غري نظامية أو مرتزقة من قبـل دولـة مـا أو بامسهـا                        ) ز (
                                                                                  ل من أعمال القوة املسلحة تكون من اخلطورة حبيـث تعـادل األعمـال املعـددة                                           تقوم ضد دولة أخرى بأعما    

   .                                       أعاله، أو اشتراك الدولة بدور ملموس يف ذلك

   :                  من النظام األساسي  ١٥                          يدرج النص التايل بعد املادة   - ٣
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   مكررة١٥املادة 

                                       ممارسة االختصاص فيما يتعلق جبرمية العدوان

          ، رهنـا     ١٣                                                      فيمـا يتعلـق جبرميـة العـدوان طبقـا للمـادة                                              جيوز للمحكمة أن متارس االختصاص        - ١
   .                بأحكام هذه املادة

                                                                                                      عندما خيلص املدعي العام إىل أن هناك أساسا معقـوال للـشروع يف حتقيـق فيمـا يتعلـق جبرميـة                        - ٢
  .                                                                                                                       العدوان، فإنه يتبني أوال ما إذا كان جملس األمن قد اختذ قرارا بوقوع عمل عـدواين ارتكبتـه الدولـة املعنيـة                     

                                                                                                                طر املدعي العام األمني العام لألمم املتحدة بالوضع أمام احملكمـة، مبـا يف ذلـك أي معلومـات أو وثـائق                        وخي
   .       ذات صلة

                                                                                               جيوز للمدعي العام، عندما يتخذ جملس األمن مثل هـذا القـرار، أن يباشـر التحقيـق فيمـا يتعلـق          - ٣
  .            جبرمية العدوان

                                                           وجـود مثـل هـذا القـرار، أن يباشـر التحقيـق                                                     ال جيوز للمدعي العام، يف حالة عدم        ) ١        البديل (  - ٤
   .                       فيما يتعلق جبرمية العدوان

                           تنهى الفقرة عند هذا احلد–   ١      اخليار 

                                                                                             إال إذا كان جملس األمن قد طلب، يف قرار معتمد مبوجب الفـصل الـسابع مـن ميثـاق                     :       يضاف –   ٢       اخليار  
  .          مية العدوان                                                          األمم املتحدة، إىل املدعي العام الشروع يف التحقيق فيما يتعلق جبر

              أشـهر بعـد      ]  ٦ [                                                                            جيوز للمدعي العام يف حالة عدم اختاذ مثل هـذا القـرار يف غـضون                  ) ٢        البديل (  - ٤
   .                                                      تاريخ اإلخطار أن يشرع يف التحقيق فيما يتعلق جبرمية العدوان

                           تنهى الفقرة عند هذا احلد- ١      اخليار 

                                         ء يف التحقيـق فيمـا يتعلـق جبرميـة                                                                   شريطة أن تكون الدائرة التمهيدية قد أذنت بالبـد          :       يضاف –   ٢       اخليار  
   ؛  ١٥                                   العدوان طبقا لإلجراء الوارد يف املادة 

                                                                                            شريطة أن تكون اجلمعية العامة قد اختـذت قـرارا بوقـوع عمـل عـدواين ارتكبتـه                    :       يضاف –   ٣       اخليار  
          مكررة؛ ٨                           الدولة املشار إليها يف املادة 

         ً                               ختـذت قـراراً بوقـوع عمـل عـدواين                                                            شريطة أن تكون احملكمة العدل الدولية قـد ا          :       يضاف –   ٤       اخليار  
   .       مكررة ٨                                   ارتكبته الدولة املشار إليها يف املادة 
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                                                                                                    ال خيل القرار الصادر من هيئة خالف احملكمة بوقوع عمل عدواين بقـرار احملكمـة املتعلـق بوقـوع                     - ٥
   .              ً                  عمل عدواين وفقاً هلذا النظام األساسي

                                                  ة االختـصاص فيمـا يتعلـق بـاجلرائم األخـرى                                                              ليس يف هذه املادة ما خيل باألحكام املتعلقة مبمارس          - ٦
   . ٥                    املشار إليها يف املادة 

   :                   من النظام  األساسي  ٢٥           من املادة  ٣                           يدرج النص التايل بعد الفقرة   - ٤

                                                                                                       فيما يتعلق جبرمية العدوان ال تطبق أحكام هذه املـادة إال علـى األشـخاص الـذين يكونـون يف                     -        مكررة  ٣
   .                                     ل السياسي أو العسكري للدولة أو توجيهه                                وضع يتيح هلم التحكم بالفعل يف العم

   :                                 من النظام األساسي باجلملة التالية ٩           من املادة  ١                               يستعاض عن اجلملة األوىل من الفقرة   - ٥

    .                 مكررة وتطبيقها ٨   و ٨   و ٧   و ٦                                      تساعد أركان اجلرائم احملكمة يف تفسري املواد   - ١

ـ   ٢٠             من املـادة   ٣                                     يستعاض عن العبارة االستهاللية للفقرة     - ٦                                          ن النظـام األساسـي بـالفقرة التاليـة،          م
   :                           وتبقى بقية الفقرة بدون تغيري

                                                         ً     ً                               الشخص الذي يكون قد حوكم أمام حمكمة أخرى عـن سـلوك يكـون حمظـوراً أيـضاً مبوجـب                      - ٣
                                                                                        مكررة ال جيوز حماكمته أمام احملكمة فيمـا يتعلـق بـنفس الـسلوك إال إذا كانـت                  ٨       أو    ٨       أو    ٧       أو    ٦       املواد  

  :     األخرى                 اإلجراءات يف احملكمة 
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  املرفق الثالث

  ∗∗∗∗ مقترحتعديل: املكسيك

]باإلسبانية: األصل[  

دي البعثة الدائمة للمكسيك لدى األمم املتحدة حتياا إىل األمني العام لألمم املتحدة وتتشرف بأن تشري   
 بأوغندا، يف الفترة من إىل املؤمتر االستعراضي لنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية املقرر عقده يف كمباال،

  .٢٠١٠يونيه / حزيران١١مايو إىل / أيار٣١

وكما يدرك األمني العام، يعد املؤمتر االستعراضي فرصة للنظر يف إجراء تعديالت على النظام األساسي،   
 أي ، وكذا١٩٩٨وعند االقتضاء، اعتماد هذه التعديالت فيما خيص القضايا اليت مل تدرج يف النظام األساسي عام 

  .مسألة أخرى متصلة بأعمال احملكمة اجلنائية الدولية وسري العمل فيها

ويف أثناء مؤمتر روما، ومتشيا مع التزام احلكومة املكسيكية بتحقيق حظر تام على األسلحة النووية بالنظر   
كومة من أجل إدراج إىل عشوائية طبيعتها والضرر الزائد وغري الالزم الذي تتسبب فيه للبشرية والبيئة، ضغطت احل

 من نظام روما األساسي؛ غري أن مقترحها مل يعتمد ٨استخدام األسلحة النووية بوصفه جرمية حرب مبوجب املادة 
  .يف ذلك الوقت

 من نظام روما األساسي وباملقرر الذي اختذه ١٢١ من املادة ١واستحضارا لذلك، وعمال بأحكام الفقرة   
، تتشرف البعثة الدائمة، باسم احلكومة ٢٠٠٩يوليه / متوز٩جتماعه العاشر يف مكتب مجعية الدول األطراف يف ا

 من نظام روما األساسي، ٨من املادة ) ب(٢                      ً                                    املكسيكية، بأن حتيل رمسيا  إىل األمني العام مقترحا لتعديل الفقرة 
تضمن صيغة وترد رفقته ورقة موقف، ت. دف النص صراحة على أن استخدام األسلحة النووية جرمية حرب

  .التعديل املقترح

وتغتنم البعثة الدائمة للمكسيك لدى األمم املتحدة هذه الفرصة لكي جتدد لألمني العام أمسى عبارات   
  .تقديرها

                                                           
 ملتحدة بصفته الوديعاملوجه إىل األمني العام لألمم ا  C.N.725.2009.TREATIES-6 اإلشعار          ً       صدرت سابقا  بوصفها*  

   .٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٩بتاريخ 
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   من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية فيما يتعلق باستخدام األسلحة النووية٨تعديل على املادة 

  ورقة موقف

ات غري الرمسية اليت أجراها فريق نيويورك العامل التابع ملكتب مجعية الدول األطراف يف يف إطار املشاور
 من نظام روما ٨نظام روما األساسي، يود الوفد املكسيكي أن يؤكد من جديد مقترحه املتعلق بتعديل املادة 

  . جرمية حرباألساسي من أجل جترمي استخدام األسلحة النووية أو التهديد باستخدامها بوصف ذلك

 من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على اختصاص احملكمة فيما يتعلق ٥تنص املادة و
  .بأخطر اجلرائم اليت تشغل بال اتمع الدويل، وهي اإلبادة اجلماعية، واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب

ا االنتهاكات اجلسيمة التفاقيات جنيف  من نظام روما األساسي جرائم احلرب بكو٨            وت عرف املادة 
، واالنتهاكات اخلطرية األخرى للقوانني واألعراف السارية على الرتاعات ١٩٤٩أغسطس / آب١٢املؤرخة 
  . يف نطاق القانون الدويل– الدويل منها وغري الدويل –املسلحة 

املسلحة الدولية، يوجد استخدام ومن فئة االنتهاكات اخلطرية للقوانني واألعراف السارية على الرتاعات 
) أ: (من هذه األسلحة.                                                         ً              ً          أسلحة معينة تعد بطبيعتها ذات آثار عشوائية أو تسبب أضرارا  زائدة أو آالما  ال لزوم هلا

الغازات اخلانقة أو السامة أو غريها من الغازات ومجيع ما يف حكمها من ) ب(؛ )٦(السموم أو األسلحة املسممة
وحيظر القانون . )٨(؛ والرصاصات اليت تتمدد أو تتسطح بسهولة يف اجلسم البشري)٧(أو األجهزةالسوائل أو املواد 

  .الدويل التقليدي والعريف استخدام هذه األنواع الثالثة من األسلحة

 مبسألة جديدة على الدول – مبا فيها األسلحة النووية –وليس جترمي استخدام أسلحة الدمار الشامل 
ذلك أن املداوالت مل تكتمل بشأن هذا املوضوع عندما اعتمد نظام روما .  روما األساسياألطراف يف نظام

ومتشيا مع دعوة املكسيك إىل . األساسي، رغم اجلهود اليت بذهلا املكسيك وغريه من الوفود املتقاربة معه يف التفكري
ام األسلحة النووية بوصف ذلك جرمية احلظر التام لألسلحة النووية، يؤكد الوفد املكسيكي إميانه بتجرمي استخد

  .حرب

استخدام أسلحة أو : " من نظام روما األساسي أيضا السلوك التايل ضمن جرائم احلرب٨وتتضمن املادة 
قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها أضرارا زائدة أو آالما ال لزوم هلا أو تكون عشوائية بطبيعتها 

 للمنازعات املسلحة؛ بشرط أن تكون هذه األسلحة والقذائف واملواد واألساليب احلربية باملخالفة للقانون الدويل
  "...، موضع حظر شامل وأن تدرج يف مرفق هلذا النظام األساسي عن طريق تعديل

                                                           
من القواعد املتعلقة بقوانني احلرب الربية وأعرافها، ) أ(٢٣مينع استخدام السموم واألسلحة املسممة حتديدا يف املادة  )٦(

 . املتعلقة بقوانني احلرب الربية وأعرافها١٩٠٧املرفقة باتفاقية الهاي الرابعة لعام 
يستند هذا احلكم إىل بروتوكول حظر االستعمال احلريب للغازات اخلانقة أو السامة أو ما شاها وللوسائل  )٧(

 .يولوجيةريالبكت
 . املتعلق بالرصاصات املتمددة١٨٩٩ يستند هذا احلكم إىل إعالن عام )٨(
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يعد هذا احلكم، الذي ميكن من متديد قائمة األسلحة احملظورة الحقا نتيجة مفاوضات صعبة جرت قبل و
  .                                                                           مؤمتر روما وأثناءه، است بعدت فيها أسلحة الدمار الشامل، مبا فيها األسلحة النووية

 وما خيلفه .بالنسبة إىل املكسيك حيظر القانون الدويل استخدام األسلحة النووية والتهديد باستخدامهاو
ورغم هذا املوقف املبدئي، .                                                   ً                     ًانفجار نووي من أضرار زائدة وآالم ال لزوم هلا يربر متاما  حظر هذه األسلحة إطالقا 

  .يدرك املكسيك أن هذا احلظر، يف رأي بعض الدول، لن يكون ممكنا إال على أساس تقليدي

ألسلحة النووية أو التهديد باستخدامها ورغم ذلك، قد ال يكون املقترح املكسيكي بشأن جترمي استخدام ا
 من املادة ٢من الفقرة ) ب(من الفرع ’ ٢٠‘قابال للتنفيذ عرب إدراجه يف مرفق، على النحو املنصوص عليه يف البند 

ذلك أن ما تسعى إليه املكسيك هو إدراج هذا السلوك بوصفه . ، الذي قد يتطلب يف الواقع وجود أساس تقليدي٨
ويقوم املقترح على . ٨ من املادة ٢من الفقرة ) ب(لة، تضاف إىل قائمة اجلرائم الواردة يف الفرع جرمية حرب مستق

  :العناصر التالية

  املقترح املكسيكي

استخدام األسلحة النووية والنووية احلرارية قد "أن ) ١٦-د(١٦٥٣قررت اجلمعية العامة يف قرارها 
مار عشوائيني للبشرية واحلضارة، وبالتايل فهو مناف لقواعد القانون يتجاوز حىت نطاق احلرب ويتسبب يف معاناة ود

  )٩(".الدويل ولقوانني اإلنسانية

تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا اهلجوم سيسفر عن خسائر "وينص نظام روما األساسي نفسه على أن 
اث ضرر واسع النطاق وطويل تبعية يف األرواح أو عن إصابات بني املدنيني أو عن إحلاق أضرار مدنية أو إحد

األجل وشديد للبيئة الطبيعة يكون إفراطه واضحا بالقياس إىل جممل املكاسب العسكرية املتوقعة امللموسة 
ووفقا هلذا احلكم، قد يرقى استخدام أسلحة الدمار الشامل يف هذه الظروف إىل .  يشكل جرمية حرب)١٠("املباشرة

  .                                                           ًى من الالزم إيراد حكم صريح بشأن استخدام األسلحة النووية حتديدا بيد أن املكسيك تر. درجة جرمية حرب

، وكذا إىل )١١(ويستند املوقف املكسيكي إىل معاهدات دولية متنوعة حتظر استخدام األسلحة النووية
 قانونية التهديد، بشأن ١٩٩٦يوليه / متوز٨فتوى حمكمة العدل الدولية الصادرة يف احلجة الرئيسية الواردة يف 

باألسلحة النووية أو استخدامها خمالف  التهديد ’’، واليت تنص على أن باستخدام األسلحة النووية أو استخدامها
  .‘‘املسلح، وخباصة مبادئ القانون اإلنساين وقواعده بصورة عامة لقواعد القانون الدويل املنطبقة يف أوقات الرتاع 

                                                           
 .من املنطوق) ب (١فقرة ، ال١٩٦١نوفمرب / تشرين الثاين٢٤، املؤرخ )١٦- د (١٦٥٣قرار اجلمعية العامة  )٩(
  .٨من املادة ’ ٤‘)ب(٢ الفقرة )١٠(
معاهدة ( على سبيل املثال، معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية؛ ومعاهدة حظر األسلحة النووية يف أمريكا الالتينية )١١(

 اجلو ويف الفضاء اخلارجي ؛ ومعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية؛ ومعاهدة حظر جتارب األسلحة النووية يف)تالتيلولكو
وحتت سطح املاء؛ ومعاهدة حظر وضع األسلحة النووية وغريها من أسلحة الدمار الشامل على قاع البحار واحمليطات ويف 

 .باطن أرضها
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 فرصة دراسة بعض ٢٠١٠ املقرر عقده يف حزيران وسيشكل املؤمتر االستعراضي لنظام روما األساسي
 من نظام ٨القضايا اليت بقيت معلقة بعد مؤمتر روما، ومن بينها قائمة األسلحة احملظورة، املنصوص عليها يف املادة 

  .روما األساسي، واليت ال ميكن إغفاهلا

ينبغي خلطه مع اجلهود اليت يبذهلا ويود الوفد املكسيكي أن يشري إىل أن جترمي استخدام األسلحة النووية ال 
اتمع الدويل من أجل التوصل إىل معاهدة بشأن نزع السالح العام والكامل مبوجب املادة السادسة من معاهدة 

ذلك أن خطورة استخدام األسلحة النووية والتهديد باستخدامها يربر جترميها بوصفها . عدم انتشار األسلحة النووية
  .ن املسار الذي تتخذه مفاوضات نزع السالح النوويجرمية حرب مبعزل ع

 من املادة ٥وإذا اعتمد املؤمتر االستعراضي التعديل، ينبغي أن يدخل حيز النفاذ وفقا ألحكام الفقرة 
  .، مما سيمكن الدول من اختاذ قرار بشأن أساس انضمامها إىل نظام روما األساسي١٢١

  التعديل املقترح

  : ما يلي٨من املادة ) ب(٢يضاف إىل الفقرة 

  .استخدام األسلحة النووية أو التهديد باستخدامها(...) 
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  املرفق الرابع

  ∗∗∗∗ مقترحةتعديالت: هولندا
  ]باالنكليزية: األصل[

  
البعثة الدائمة ململكة هولندا لدى األمم املتحدة حتياا لألمني العام لألمم املتحدة وتتشرف  دي

رفق إلدراج جرمية اإلرهاب يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، بأن تقدم التعديل املقترح امل
  . من النظام األساسي١٢١ من املادة ١وفقا ألحكام الفقرة 

وتغتنم البعثة الدائمة ململكة هولندا لدى األمم املتحدة هذه الفرصة لتجدد لألمني العام لألمم 
  .املتحدة أمسى عبارات تقديرها

  ج جرمية اإلرهاب يف نظام روما األساسيمقترح إلدرا

- مايو/أيار(سيتيح املؤمتر االستعراضي األول لنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 
للمجتمع الدويل فرصة فريدة للمضي يف النهوض بقضية العدالة وسيادة القانون على ) ٢٠١٠يونيه /حزيران

ن األوان قد آن للنظر يف إدراج جرمية اإلرهاب ضمن قائمة ويف هذا الصدد، ترى هولندا أ. نطاق عاملي
  .اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة

. إن اإلرهاب من أكرب املخاطر اليت يواجهها العامل يف القرن احلادي والعشرين ومن أشدها حتديا
يا كان مرتكبه، وأينما ويقف اتمع الدويل صفا واحدا لكي يدين بشدة اإلرهاب جبميع أشكاله وجتلياته، أ

انظر على سبيل (                                                                         ارت كب ومهما كان القصد منه، ألنه من أشد املخاطر اليت دد السالم واألمن الدوليني 
ذلك أن ). ستراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب إ-  ٦٠/٢٨٨املثال قرار اجلمعية العامة 

رتكبت ومهما كانت أشكاهلا أو أساليبها أو دوافعها، هي األعمال اإلرهابية، أيا كان مرتكبها وأينما ا
وقد التزمنا مجيعا بالتعاون الكامل يف مكافحة اإلرهاب، وفقا اللتزاماتنا . جرائم تشغل بال اتمع الدويل

                                                                                      مبوجب القانون الدويل، ب غية كشف أي شخص يؤيد األعمال اإلرهابية أو ييسرها، أو يشارك فيها، أو 
ة يف متويلها، أو التخطيط هلا أو اإلعداد هلا أو ارتكاا، أو تقدمي املالذ اآلمن ملرتكبيها، وعدم حياول املسامه

ورغم ذلك، كثري . تقدمي املالذ اآلمن هلذا الشخص وتقدميه إىل العدالة، على أساس مبدأ التسليم أو احملاكمة
بدو فيها الدول غري راغبة أو غري قادرة على هو اإلفالت من العقاب عن األعمال اإلرهابية يف احلاالت اليت ت

  .التحقيق بشأن هذه اجلرائم ومالحقة مرتكبيها

                                                           
 املوجه إىل األمني العام لألمم املتحدة بصفته الوديع  C.N.723.2009.TREATIES-5 اإلشعار          ً       صدرت سابقا  بوصفها ∗

    .٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٩بتاريخ 
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. إن اإلفالت من العقاب على هذه اجلرائم اخلطرية يدعو احملكمة اجلنائية الدولية إىل القيام بدورها
، ١٩٩٨ففي . لدويلعلى أي حال، أنشئت احملكمة ملالحقة مرتكيب أخطر اجلرائم اليت تشغل بال اتمع ا

                ُ       ويف القرار هاء، أ عرب عن .                                                                      ًاعتمد مؤمتر روما القرار هاء، الذي يرى األعمال اإلرهابية ذه اخلطورة حتديدا 
                                                 ً                                    األسف لعدم إمكانية االتفاق على أي تعريف مقبول عموما  جلرمية اإلرهاب بغية إدراجه ضمن اختصاص 

، بينما جيب علينا االستمرار يف تكثيف جهودنا من أجل وبالتايل. مع األسف، ما زال األمر كذلك. احملكمة
التغلب على عدم االتفاق هذا، علينا يف اآلن ذاته أن منضي حنو التحضري إلدراج مؤقت جلرمية اإلرهاب 

ذلك أن القرار هاء .                                                  ًويف هذا الصدد، يشكل املؤمتر االستعراضي املقبل زمخا هاما . ضمن اختصاص احملكمة
املؤمتر االستعراضي يف مجلة أمور منها جرمية اإلرهاب، دف التوصل إىل تعريف مقبول يوصي بأن ينظر 

  .وإدراجه يف قائمة اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة

وترى هولندا أن األوان قد آن الختاذ اخلطوات التحضريية الالزمة، من أجل التمكن من دحر 
                                ً               التايل، ويف غياب تعريف مقبول عموما  لإلرهاب، تقترح وب. اإلفالت من العقاب على أعمال اإلرهاب

                                ُ                                                         هولندا استخدام النهج نفسه الذي ق بل بالنسبة إىل جرمية العدوان، أي إدراج جرمية اإلرهاب يف قائمة 
 من النظام األساسي ويف اآلن ذاته تأجيل ممارسة االختصاص القضائي ١- ٥اجلرائم املنصوص عليها يف املادة 

  .رمية حىت يتم االتفاق على تعريف وعلى شروط ممارسة االختصاصبشأن هذه اجل

                 وعليه، است خدم نص . هلذا الغرض، تقترح هولندا تعديل نظام روما األساسي على النحو املبني أدناه
وإذا اتفق املؤمتر االستعراضي على .                       ً       ُ                      كما هو معمول به حاليا ؛ وقد أ برزت التعديالت خبط عريض٥املادة 

 اجلديدة املقترحة هي ٣، ستصبح الفقرة ٥ احلالية من املادة ٢وان، وقرر بالتايل حذف الفقرة جرمية العد
وباإلضافة إىل ذلك، تقترح هولندا أن ينشئ املؤمتر االستعراضي فريقا عامال . ٥ اجلديدة من املادة ٢الفقرة 

 الرمسي بدراسة مدى حاجة النظام                                    وينبغي أن ي كلف هذا الفريق العامل غري. غري رمسي معنيا جبرمية اإلرهاب
األساسي إىل أي تعديالت نتيجة إدراج جرمية اإلرهاب ضمن اختصاص احملكمة، إىل جانب أي مسائل 

وال ينبغي هلذا الفريق بأي حال أن يتدخل يف اجلهود . أخرى ذات صلة بتوسيع نطاق هذا االختصاص
 النحو اجلاري حاليا يف سياق العمل املتعلق بوضع الرامية إىل التوصل إىل اتفاق على تعريف لإلرهاب على

  .اتفاقية شاملة بشأن اإلرهاب
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  التعديالت املقترحة

  ٥املادة 

  اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة

يقتصر اختصاص احملكمة على أشد اجلرائم خطورة موضع اهتمام اتمع الدويل بأسره، وللمحكمة   - ١
  :صاص النظر يف اجلرائم التاليةمبوجب هذا النظام األساسي اخت

  جرمية اإلبادة اجلماعية؛  )أ(

  اجلرائم ضد اإلنسانية؛  )ب(

  جرائم احلرب؛  )ج(

  ؛جرمية العدوان  )د(

  .جرمية اإلرهاب  )ه(

 و ١٢١                                                                        متارس احملكمة االختصاص على جرمية العدوان مىت اعت مد حكم ذا الشأن وفقا للمادتني   - ٢
. ع الشروط اليت مبوجبها متارس احملكمة اختصاصها فيما يتعلق ذه اجلرمية                       يعر ف جرمية العدوان ويض١٢٣

  .وجيب أن يكون هذا احلكم متسقا مع األحكام ذات الصلة من ميثاق األمم املتحدة

 و ١٢١                                      مىت اعت مد حكم ذا الشأن وفقا للمادتني اإلرهابمتارس احملكمة االختصاص على جرمية   - ٣

.  ويضع الشروط اليت مبوجبها متارس احملكمة اختصاصها فيما يتعلق ذه اجلرميةباإلرها            يعر ف جرمية ١٢٣

  .وجيب أن يكون هذا احلكم متسقا مع األحكام ذات الصلة من ميثاق األمم املتحدة
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  املرفق اخلامس

 ∗∗∗∗تعديل مقترح: النرويج
  ]باالنكليزية: األصل[

  صاحب السعادة، صديقي العزيز،

                ، أتشرف بتقدمي                                                    من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية           ١٢١              من املادة     ١                     باإلشارة إىل الفقرة    
                               مبزيد من التفاصيل يف مرفق       ح           ويرد املقتر   .                       من نظام روما األساسي        ١٠٣              من املادة     ١                                مقترح النرويج بتعديل الفقرة     

   .           هذه الرسالة

                           األطراف يف نظام رومـا                                                                             وسأكون ممتنا إذا تفضلتم بتعميم مقترح التعديل هذا على مجيع الدول          
   .      األساسي

   .                                         وتقبلوا، صاحب السعادة، أمسى عبارات التقدير

              مورتن ويتالند  )      توقيع (            
              املمثل الدائم  ،      السفري

  مشروع تعديل مقترح

   تفيذ أحكام السجن–من نظام روما األساسي ١٠٣املادة 

  معلومات أساسية  - ١

غري أن جتربة احملاكم اجلنائية الدولية بينت أنه . لدوليةمل يتم بعد أي تنفيذ ألحكام احملكمة اجلنائية ا
ويرجع هذا إىل أن عددا .                                                                   إىل حد  اآلن مل يتم تعيني إال عدد قليل من الدول لقبول األشخاص احملكوم عليهم

ويف الوقت ذاته، رمبا هناك سبب لالعتقاد بأن هناك عدد .                                         قليال من الدول أعلنت عن استعدادها ألن ت ع ي ن
                                                                                        رب من الدول املستعدة من حيث املبدأ لقبول األشخاص احملكوم عليهم، لكنها ت ستبعد من عملية النظر يف أك

  .التعيني بسبب معايري السجون املطلوبة

نبغي يف نظرنا أن يكون هناك جمال هلذه الدول إلبرام ترتيبات دولية أو إقليمية تؤهلها لقبول 
تلقي املسامهات الطوعية املالية لغرض رفع مستوى مرافق السجون األشخاص احملكوم عليهم، مبا يف ذلك ب
إن مساعدة جمموعة أكرب من الدول سيكون له أيضا امتيازات . وغري ذلك من املساعدات أو اإلشراف

وحتقيقا هلذه الغاية، نعتقد أنه قد يكون مهما التنصيص . أخرى، مبا فيها املسائل املتعلقة بالزيارات األسرية

                                                           
 املوجه إىل األمني العام لألمم املتحدة بصفته الوديع  C.N.713.2009.TREATIES-4 اإلشعار          ً       صدرت سابقا  بوصفها ∗

    .٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٩بتاريخ 
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من . ، على النحو املقترح أدناه‘ا‘) ١ (١٠٣على املزيد من املرونة يف الصيغة الواردة يف املادة صراحة 
الناحية التقنية، ميكن الدعوة إىل إدراج تعديالت يف القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ويف غري ذلك من 

  . الصكوك الثانوية أو املشتقة

  مقترحة ملشروع التعديل صيغة   - ٢

  : ما يلي ١٠٣من املادة ) أ() ١( اية الفقرة       ي ضاف يف

للتنفيذ يف سجن وطين أو سجن تتيحه للدولة منظمة، أو ترتيب أو وكالة، دولية أو إقليمية، "... 
  ."كما تنص على ذلك القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات

  ):ر حتتها          ّاإلضافة مسط  ()أ() ١ (١٠٣                  وهكذا ست قرأ املادة 

م السجن يف دولة تعينها احملكمة من قائمة الدول اليت تكون قد أبدت للمحكمة          ي نفذ حك)أ(  - ١
لتنفيذ احلكم يف سجن وطين أو سجن تتيحه للدولة منظمة، أو استعدادها لقبول األشخاص احملكوم عليهم 

  .ترتيب أو وكالة، دولية أو إقليمية، كما تنص على ذلك القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات
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  السادساملرفق

  ∗∗∗∗تعديالت مقترحة: ترينيداد وتوباغو

 ]باالنكليزية: األصل[

دي املمثلة الدائمة جلمهورية ترينيداد وتوباغو لدى األمم املتحدة حتياا إىل األمني العام لألمم 
 من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ١٢١ من املادة ١املتحدة وتتشرف بأن تشري إىل الفقرة 

  :اليت تنص على ما يلي

                                                                                                 بعد انقضاء سبع سنوات من بدء نفاذ هذا النظام األساسي، جيوز ألية دولة طـرف أن تقتـرح                   "
                                                                                                             تعديالت عليه، ويقدم نص أي تعديل مقترح إىل األمني العام لألمم املتحدة ليقوم على الفور بتعميمه علـى                  

    ."                مجيع الدول األطراف

                                                      نيداد وتوباغو كذلك بأن حتيل رفقة هذه املـذكرة مقترحـا                                     وتتشرف املمثلة الدائمة جلمهورية تري 
                                                                                           باسم حكومة مجهورية ترينيداد وتوباغو وحكومة بليز إلدراج جرمية االجتار الدويل باملخدرات يف نظام روما 
                                                                                                  األساسي وتلتمس تعميم هذه املعلومات على مجيع الدول األطراف يف نظام روما األساسـي للمحكمـة                

   .               اجلنائية الدولية

                                                                                                    وتغتنم املمثلة الدائمة جلمهورية ترينيداد وتوباغو لدى األمم املتحدة هذه الفرصة لكي جتدد لألمني              
   .                                    العام لألمم املتحدة أمسى عبارات تقديرها

  مقترح إلدراج جرمية االجتار الدويل باملخدرات يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  للمجتمع الدويل يف كامباال، بأوغندا، فرصة فريدة٢٠١٠يعقد عام سيتيح املؤمتر االستعراضي الذي س
من أجل مواصلة النهوض بالسالم والعدالة الدوليني يف اتمع العاملي من خالل النظر يف إدراج جرمية االجتار الدويل 

الدويل اخلطري ال فالعمل يف جمال النص على جزاءات دولية للسلوك اإلجرامي . باملخدرات يف نظام روما األساسي
 .يزال غري مكتمل

االجتار الدويل باملخدرات حتديا رئيسيا للمجتمع الدويل ككل ألنه يهدد السالم، والنظام واألمن يف ويعد 
ذلك أن تزايد أثر االجتار باملخدرات عرب احلدود يدعو إىل فرض جزاءات قانونية دولية فعالة . دول اتمع الدويل

أما إذا غاب إطار قانوين دويل مناسب، . صبح يشكل جرمية خطرية تشغل بال اتمع الدويلوفورية ملكافحة ما أ
فستواصل شبكات اجلرمية املنظمة واملتجرون الدوليون باملخدرات نشر فروعهم املدمرة وراء احلدود الوطنية، 

                                                           
 حدة بصفته الوديعاملوجه إىل األمني العام لألمم املت  C.N.737.2009.TREATIES-9 اإلشعار          ً       صدرت سابقا  بوصفها ∗

    .٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٩بتاريخ 
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ستقرار السياسي واألمن الداخلي  االقتصادية، واال–                             ً                         لتخريب حكومات منتخبة دميقراطيا  وديد التنمية االجتماعية 
  .واخلارجي للدول واألمن املادي واملعنوي لألفراد

إن إدراج جرمية االجتار الدويل باملخدرات سيعزز مبدأ التكامل، ألن بعض الدول تنقصها القدرة واملرافق 
 فمن خالل قيام احملكمة .الالزمة ملكافحة هذه املشكلة املتنامية اليت تشكل خطرا يشغل بال اتمع الدويل ككل

اجلنائية الدولية بدور حمكمة املالذ األخري عندما تكون احملاكم الوطنية غري قادرة على املالحقة أو غري راغبة فيها، 
ستكون احملكمة الدولية قادرة على محاية اتمع الدويل من مرتكيب هذه اجلرائم البشعة دون أن متس بسالمة احملاكم 

  .الوطنية

، ١٩٦١، أو االتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام ١٩٦١االتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام أحكام ورغم 
، أو اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع ١٩٧١بصيغتها املعدلة، أو اتفاقية املؤثرات العقلية لعام 

. ت يعملون دومنا عقاب داخل اتمع الدويل، ال يزال بارونات املخدرا١٩٨٨باملخدرات واملؤثرات العقلية لعام 
والواقع أن األنشطة اجلنائية العابرة للحدود اليت يقوم ا بارونات املخدرات الدوليون واليت تأخذ شكل القتل، 

فال توجد دولة عضو يف اتمع . واالبتزاز، وغسل األموال تشكل جرائم خطرية تشغل بال اتمع الدويل ككل
فأمن الدولة ورفاه . صن من اآلثار االجتماعية االقتصادية الضارة اليت خيلفها االجتار الدويل باملخدراتالدويل يف ح

  .أفرادها يف خطر

لذا ترى ترينيداد وتوباغو، وبليز أن األوان قد آن الختاذ اخلطوات الالزمة والتحضريية ملكافحة جرمية 
د وتوباغو، وبليز أن ينشئ املؤمتر االستعراضي فريقا عامال غري رمسي وعليه، تقترح ترينيدا. االجتار الدويل باملخدرات

     ً                                                                                           معنيا  جبرمية االجتار الدويل باملخدرات وأن ينظر الفريق العامل يف تقدمي مقترح لتعديل نظام روما األساسي على 
  :النحو التايل

  التعديالت املقترحة

  ٥املادة 

رة موضع اهتمام اتمع الدويل بأسره، وللمحكمة يقتصر اختصاص احملكمة على أشد اجلرائم خطو -١
  :مبوجب هذا النظام األساسي اختصاص النظر يف اجلرائم التالية

  جرمية اإلبادة اجلماعية؛ )أ(
  اجلرائم ضد اإلنسانية؛ )ب(
  جرائم احلرب؛ )ج(
  جرمية العدوان؛ )د(
  )١٢(جرمية االجتار الدويل باملخدرات )ه(

                                                           
 .صيغة التعديل املقترح )١٢(
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ساسي، قد تعين اجلرائم اليت تشمل االجتار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات وألغراض هذا النظام األ -٢
                                                                 ً                                      العقلية أيا من األفعال التالية، ولكن ال تعين ذلك إال حينما تشكل ديدا  للسالم، والنظام واألمن يف دولة أو منطقة 

  :ما

ا، أو حتضريها، أو عرضها القيام بإنتاج أية خمدرات أو مؤثرات عقلية، أو صنعها، أو استخراجه )أ(
للبيع، أو توزيعها، أو بيعها، أو تسليمها أيا كانت الشروط، أو السمسرة فيها، أو إرساهلا، أو 
إرساهلا بطريق العبور، أو نقلها، أو استريادها، أو تصديرها أو تنظيم ذلك أو رعايته أو طلبه أو 

أو االتفاقية الوحيدة ، ١٩٦١درات لعام تيسريه أو متويله خالفا ألحكام االتفاقية الوحيدة للمخ
، أو اتفاقية األمم ١٩٧١، بصيغتها املعدلة، أو اتفاقية املؤثرات العقلية لعام ١٩٦١للمخدرات لعام 

 عندما ترتكب ١٩٨٨رات واملؤثرات العقلية لعام املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع باملخد
   للحدود؛على نطاق واسع وتشمل أفعاال ذات طابع عابر

القتل، أو االختطاف، أو أي شكل آخر من أشكال اهلجوم على فرد أو على حرية مدنيني أو  )ب(
  ؛)أ(أفراد أمن يف حماولة الرتكاب أي من األفعال املشار إليها يف الفقرة الفرعية 

إثارة اهلجمات العنيفة على أماكن العمل الرمسية، أو املساكن اخلاصة ألشخاص أو مؤسسات بنية  )ج(
اخلوف أو عدم األمن داخل دولة أو دول أو املس ياكلها االقتصادية أو االجتماعية أو السياسية 
                                                                                 أو األمنية عندما ت شن هذه اهلجمات باالرتباط مع أي فعل من األفعال املشار إليها يف الفقرة 

  ).أ(الفرعية 
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