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  اجلزء األول

  الوقائع

  مقدمة   -ألف

ديسمرب / كانون األول١٤ بتاريخ ، املعقودةسادسة دورا المنل اجللسة السابعة خالوفقا ملقررها املتخذ   -١
، عقدت مجعية ٢٠٠٨مارس / آذار٤، ولقرار مكتب اجلمعية الذي اختذه خالل جلسته الثانية املعقودة بتاريخ )١(٢٠٠٧

دورة السابعة كمة اجلنائية الدولية اليف نظام روما األساسي للمح) "اجلمعية"يشار إليها فيما يلي بعبارة (الدول األطراف 
  .٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٣ إىل ١٩خالل الفترة املمتدة من  يف مقر األمم املتحدة املستأنفة األوىل

، دعت أمانة اجلمعية كافة الدول األطراف يف نظام روما )٢(ووفقا للنظام الداخلي جلمعية الدول األطراف  -٢
ى ربصفة مراقب الدول األخة عيت للمشاركة يف الدور     كما د . لدورة السابعة املستأنفة األوىلااألساسي إىل املشاركة يف 

  .اليت وقعت النظام األساسي أو الوثيقة اخلتامية

 ممثلو الدورة السابعة املستأنفة األوىلعي أيضا للمشاركة بصفة مراقب يف                       من النظام الداخلي، د ٩٢ووفقا للمادة   -٣
، )٣( الدولية والكيانات األخرى اليت تلقت دعوة دائمة من اجلمعية العامة عمال بالقرارات ذات الصلةةاملنظمات احلكومي

فضال عن ممثلي املنظمات احلكومية الدولية اإلقليمية واهليئات الدولية األخرى املدعوة إىل مؤمتر األمم املتحدة الدبلوماسي 
دة لدى اللجنة           ، أو املعتم )١٩٩٨ ويولي/ متوز- ويوني/وما، حزيرانر(للمفوضني املعين بإنشاء حمكمة جنائية دولية 

  . الدول األطراف                    ُهت إليها الدعوة مجعية                                           التحضريية للمحكمة اجلنائية الدولية أو اليت وج 

، حضرت وشاركت يف أعمال مجعية الدول األطراف املنظمات غري  كذلك من النظام الداخلي٩٣ووفقا للمادة   -٤

هلا مركز استشاري  أو اليت دة لدى اللجنة التحضريية للمحكمة اجلنائية الدولية                          عوة إىل مؤمتر روما، أو املعتم احلكومية املد
      ُ مجعية وجهت إليها الدعوةلدى الس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة واليت تتصل أنشطتها بأنشطة احملكمة أو اليت 

  .الدول األطراف

____________________ 
 ٣٠، نيويورك، سادسةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة ال  )١(

اجلزء األول، الفقرة ، )ICC-ASP/6/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية  (٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ –نوفمرب /تشرين الثاين
٥٦.  

-٣الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة األوىل، نيويورك،    )٢(
  .، اجلزء الثاين، جيم) والتصويبA.03.V.2 املبيع منشور احملكمة اجلنائية الدولية، رقم (٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٠

  ،)٢٩ (٣٢٣٧، و)٢٩ (٣٢٠٨، و )٢٠ (٢٠١١، و)٥ (٤٧٧، و )٣ (٢٥٣القرارات   )٣(
  ٤٦/٨ و ٤٥/٦ و ٤٤/٦ و ٤٣/٦ و ٤٢/١٠ و ٣٦/٤ و ٣٥/٣ و ٣٥/٢ و ٣٣/١٨ و ٣١/٣و ) ٣٠ (٣٣٦٩و 
 ٥١/٦ و ٥١/١ و ٥٠/٢ و ٤٩/٢ و ٤٩/١ و ٤٨/٢٦٥ و ٤٨/٢٣٧ و ٤٨/٥ و ٤٨/٤ و ٤٨/٣ و ٤٨/٢  و٤٧/٤و 
 و ٥٦/٩٠  و٥٥/١٦١ و ٥٥/١٦٠ و ٥٤/١٩٥ و ٥٤/١٠ و ٥٤/٥ و ٥٣/٢١٦ و ٥٣/٦ و ٥٣/٥ و ٥٢/٦ و ٥١/٢٠٤  و

 و ٥٩/٤٨ و ٥٨/٨٦  و٥٨/٨٥ و ٥٨/٨٤ و ٥٨/٨٣ و ٥٧/٣٢ و ٥٧/٣١ و ٥٧/٣٠ و ٥٧/٢٩ و ٥٦/٩٢ و ٥٦/٩١
  .٥٦/٤٧٥ واملقرر ٦١/٢٥٩ و٦١/٤٣ و ٥٩/٥٣ و ٥٩/٥٢ و ٥٩/٥١ و ٥٩/٥٠ و ٥٩/٤٩
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 حلضور أعمال سابعةعيت خالل الدورة ال                                             نظام الداخلي، فإن الدول التالية اليت كانت قد د  من ال٩٤ووفقا للمادة   -٥
لدورة السابعة املستأنفة اجلمعية، باستثناء تلك اليت أصبحت أطرافا يف النظام األساسي، قد واصلت احلضور بتلك الصفة يف ا

لو، تونغا، مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، مجهورية الو نستان، توفاابابوا غينيا اجلديدة، باالو، بوتان، تركم: األوىل
كرييبايت، لبنان، ملديف، موريتانيا، ، غينيا االستوائية، فانواتو الدميقراطية الشعبية، رواندا، سوازيلندا، الصومال، غرينادا،

  .اليات ميكرونيزيا املوحدةو، يميامنار، نيو

  .ICC-ASP/7/INF.1-Add.1 ل للدورة السابعة يف الوثيقةيف االستئناف األو وفود وترد قائمة  -٦

كريستيان ويناويسر  رئيس مجعية الدول األطراف، سعادة السيد دورة السابعة املستأنفة األوىلوترأس ال  -٧
  ).ليختنشتاين(

  : بتشكيلته التاليةسابعةواستمر مكتب الدورة ال  -٨

  :الرئيس

 )ليختنشتاين(كريستيان ويناويسر السيد 

  :ائبا الرئيسن

  )املكسيك(خورخي لوموناكو السيد 

 )كينيا(السيد زكريا دي موبوري مويتا 

  :ةاملقرر

  )سلوفينيا(سيمونا درينيك السيدة 

  :بقية أعضاء املكتب

، الربازيل، بوركينا فاسو، ترينيداد وتوباغو، جنوب أفريقيا، جورجيا، رومانيا، استونيااألردن، إسبانيا، أستراليا، 
، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، النرويج، )اجلمهورية البوليفارية(الغابون، فينيزويال ساموا، 

   .نيجرييا، اليابان

 استونيا، أوغندا، :بالعضوية التالية خالل الدورة السابعة املستأنفة األوىلوواصلت جلنة وثائق التفويض عملها   -٩
  .ورينام، صربيا ، كوستاريكا، ليسوتو، هولنداأيرلندا، مجهورية كوريا، س

  .وقدمت األمانة العامة اخلدمات للجمعية. اجلمعيةأمني ، مبهمة رينان فيالسيسوقام مدير أمانة اجلمعية، السيد   -١٠
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-ICC)، جدول األعمال التايل ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٩ املعقودة يف ثامنةيف جلستها الأقرت اجلمعية و  -١١

ASP/7/2):  

  .إقرار جدول األعمال  -١

  .الدول اليت عليها متأخرات  -٢

  .وثائق تفويض ممثلي الدول يف االستئناف األول للدورة السابعة  -٣

  .تنظيم األعمال  -٤

  .انتخاب ستة قضاة  -٥

  .انتخاب ستة أعضاء يف جلنة امليزانية واملالية  -٦

  .أخرىمسائل   -٧

  لدورة السابعة املستأنفة األوىلول أعمال اجلمعية خالل االنظر يف املسائل الواردة يف جد  -باء

  الدول اليت عليها متأخرات  -١

 من ٨، بأن اجلملة األوىل من الفقرة ٢٠٠٩ يناير/ كانون الثاين١٩ املعقودة يف ثامنةبلغت اجلمعية يف جلستها ال ُأ   -١٢
مبوجب باإلعفاء  قد قدمت طلبا أطراف ست دول بلغت اجلمعية بأن     ُكما أ . ست دول أطراف تسري على ١١٢املادة 

، ICC-ASP/5/Res.3, annex IIIللتوصية التاسعة الواردة يف للقرار  ووفقا. ١١٢ من املادة ٨اجلملة الثانية من الفقرة 
الواردة من اإلعفاء  طلبات على، ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٩، خالل جلستها الثامنة املنعقدة بتاريخ وافقت اجلمعية

  . بوروندي، جزر القمر، مجهورية أفريقيا الوسطى، سرياليون، غينيا، النيجر: التاليةالستل األطراف الدو

سوي حساباا لدى احملكمة يف أقرب                                                               وجدد رئيس اجلمعية النداء إىل الدول األطراف اليت عليها متأخرات أن ت   -١٣
  . يف حينها٢٠٠٩ا املقررة لعام كما ناشد الرئيس الدول األطراف كافة أن تدفع أنصبته. وقت ممكن

  دورة السابعةلاالستئناف األول لوثائق تفويض ممثلي الدول األطراف يف   -٢

التفويض تقرير جلنة وثائق ، ٢٠٠٩يناير /كانون الثاين ٢٢  املعقودة يفاحلادية عشرة يف جلستهااعتمدت اجلمعية   -١٤
  ).من هذا التقرير األول انظر املرفق(

  قضاةانتخاب ستة   -٣

 أن ،بناء على توصية املكتبو،  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٩ املعقودة يف تاسعة اجللسة ال خاللقررت اجلمعية  -١٥
تستمر أي جلسة تعقد ألغراض انتخاب قضاة احملكمة اجلنائية الدولية، إىل أن حيصل، يف اقتراع أو أكثر، عدد من 

أغلبية ثلثي الدول األطراف احلاضرة على  أكرب عدد من األصوات واملرشحني مساو لعدد املقاعد املراد شغلها على
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 قد انتخبوا يف نفس اجللسة بصرف النظر عما إذا كان االقتراع        ًبني قضاة                                  وبناء عليه، يعترب مجيع املرشحني املنتخ . واملصوتة
  .واحد أو أكثر من يومقد استمر ليوم 

 يف قاعة االجتماع يف كل األوقات اليت ختوض فيها املرشحون يف اجللسة نفسها،  بأال حيضر أوصت اجلمعيةو  -١٦
  .جلمعية عملية التصويتا

،  يف انتخاب ستة قضاة ٢٠٠٩يناير /كانون الثاين ٢٠ و ١٩ املعقودة يف تاسعة ال خالل جلستهاشرعت اجلمعية  -١٧
  .ICC-ASP/3/Res.6من القرار للمحكمة اجلنائية الدولية وفقا لألحكام ذات الصلة من نظام روما األساسي، وكذا 

  : يف احملكمة اجلنائية الدولية                       ًخب املرشحون التالون قضاة     وانت   -١٨

  ؛)أفريقيا، القائمة ألف، أنثى) (كينيا(جويس ألووش   

  ؛)أفريقيا، القائمة باء، أنثى) (بوتسوانا(ساجني ماسينونو موناغينغ   

  ؛)آسيا، القائمة باء، أنثى) (اليابان(فوميكو سايغا   

  ؛)، القائمة باء، ذكر الالتينية ومنطقة البحر الكارييبأمريكاجمموعة دول ) (غيانا(حممد شهاب الدين   

  ؛)٤()، القائمة ألف، ذكرجمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى) (إيطاليا(كونو تارفوسري   

  .)٥()قائمة ألف، أنثىجمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى، ال) (بلجيكا(كريستني فان دن وينغارت   

 يتانملغ ورقتان ورقة منها  ١٠٨ ، كان عدد أوراق االقتراع األوىلويف اجلولة. تاقتراعاتسعة وأجرت اجلمعية   -١٩
وحصل .     ًصوتا  ٧٢ دولة؛ وأغلبية الثلثني املطلوبة هي ١٠٨ورقة اقتراع سليمة؛ وكانت الدول األطراف املصوتة  ١٠٦و

حممد شهاب الدين : رب عدد من األصوات وعلى أغلبية ثلثي الدول األطراف احلاضرة واملصوتة على أكيان التالانح    املرش 
  ). ٧٢) (اليابان(؛ فوميكو سايغا )٧٩) (غيانا(

 اقتراع سليمة؛ وكانت الدول األطراف املصوتة أوراق  كلها١٠٨راع ، كان عدد أوراق االقت الثالثة اجلولةيفو  -٢٠
 )٧٤ ( على أكرب عدد من األصوات)إيطاليا(كونو تارفوسري وحصل .      ً صوتا ٧٢ املطلوبة هي  دولة؛ وأغلبية الثلثني١٠٨

  .وعلى أغلبية ثلثي الدول األطراف احلاضرة واملصوتة

 اقتراع سليمة؛ وكانت الدول األطراف املصوتة أوراق  كلها١٠٧راع ، كان عدد أوراق االقت الرابعة اجلولةيفو  -٢١
 على أكرب عدد من )بوتسوانا( ساجني ماسينونو موناغينغ وحصل.      ً صوتا ٧٢ثني املطلوبة هي  دولة؛ وأغلبية الثل١٠٧

  . وعلى أغلبية ثلثي الدول األطراف احلاضرة واملصوتة)٧٥ (األصوات

____________________ 
بأنه ليس يف وضع يسمح له بأداء مهامه ) غيانا(، أفاد السيد حممد شهاب الدين ٢٠٠٩فرباير / شباط١٦برسالة مؤرخة   )٤(

    . كقاض يف احملكمة اجلنائية الدولية

  
   لغات ال تنطبق هذه احلاشية على النص العريب لتعلقها باملختصرات املستعملة يف غريها من ال  )٥(
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 اقتراع سليمة؛ وكانت الدول األطراف املصوتة أوراق  كلها١٠٨راع ، كان عدد أوراق االقت اخلامسة اجلولةيفو  -٢٢
 على أكرب عدد من )بلجيكا(ت كريستني فان دن وينغارت وحصل.      ً صوتا ٧٢؛ وأغلبية الثلثني املطلوبة هي  دولة١٠٨

  . وعلى أغلبية ثلثي الدول األطراف احلاضرة واملصوتة)٧٣ (األصوات

عن وبلغ عدد الدول املمتنعة  اقتراع سليمة؛ أوراق  كلها١٠٨راع ، كان عدد أوراق االقت التاسعة اجلولةيفو  -٢٣
ت جويس وحصل.      ً صوتا ٦٧ دولة؛ وأغلبية الثلثني املطلوبة هي ١٠٠وكانت الدول األطراف املصوتة التصويت مثاين دول؛ 

 . وعلى أغلبية ثلثي الدول األطراف احلاضرة واملصوتة)١٠٠ ( على أكرب عدد من األصوات)كينيا(ألووش 

  بداية مدة والية القضاة

  تبدأبناء على توصية املكتب، أنو، ٢٠٠٩يناير /كانون الثاين ١٩ املعقودة يف سعةتا اليف جلستها قررت اجلمعية  -٢٤
  . مارس  الذي يعقب تاريخ انتخام/ آذار١١                                                                 ً    مدة والية قضاة احملكمة اجلنائية الدولية الذين انتخبتهم اجلمعية اعتبارا  من 

  انتخاب ستة أعضاء يف جلنة امليزانية واملالية  -٤

 من القرار ١١، استغنت اجلمعية، وفقا للفقرة ٢٠٠٩يناير /كانون الثاين ٢٢ املعقودة يف عاشرة اليف جلستهاو  -٢٥
ICC-ASP/1/Res.5عن االقتراع السري، وانتخبت بتوافق اآلراء األعضاء التالني يف جلنة امليزانية واملالية ،:  

  )كندا(السيد مسعود حسني 

  )أوغندا(السيدة روزيت نريينكيندي كاتونغي 

  )سلوفاكيا(سيدة إيلينا سوبكوفا ال

  )أوروغواي(السيد سانتياغو ويرت 

-ICC من القرار ١٢ و١١ و١٠أجرت اجلمعية وفقا للفقرات فيما يتعلق باملرشحني من الدول اآلسيوية، و  -٢٦

ASP/1/Res.5انتخ بت على أثره املرشحني التالني أعضاء  يف جلنة امليزانية واملالية، اقتراعا سريا                         ً                                    :  

  )األردن(سيد فوزي غرايبة ال

  )اليابان(السيد شينيشي آيدا 

 بلغ عددليمة؛ و ورقات كلها أوراق اقتراع س١٠٣راع وكان عدد أوراق االقت.       ً واحدا ااقتراع وأجرت اجلمعية  -٢٧
عدد من وحصل املرشحون التالون على أكرب .     ًصوتا  ٦٩ دولة؛ وأغلبية الثلثني املطلوبة هي ١٠٣الدول األطراف املصوتة 

والسيد فوزي غرايبة ) ٧٧) (اليابان ( آيداالسيد شينيشي: األصوات وعلى أغلبية ثلثي الدول األطراف احلاضرة واملصوتة
  ).٦٩) (األردن(

الذي أبريل / نيسان٢١ تاريخ         ً    اعتبارا  من األعضاء الستة مدة والية تبدأأن قررت اجلمعية ،نفسهاويف اجللسة   -٢٨
   .يعقب تاريخ انتخام
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  املرفق األول

  تقرير جلنة وثائق التفويض

  )هولندا( صاحب السعادة السيد بول فيلكه  :الرئيس

، املعقودة ثامنةقامت مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، يف جلستها العامة ال  -١
لداخلي جلمعية الدول األطراف، بتعيني جلنة وثائق تفويض  من النظام ا٢٥ ، وفقا للمادة ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٩يف 

استونيا، أوغندا، ايرلندا، مجهورية كوريا، سورينام، :  تتألف من الدول األطراف التالية املستأنفة األوىل،لدورا السابعة
 . صربيا، كوستاريكا، ليسوتو، هولندا

  .٢٠٠٩يناير /لثاين كانون ا٢٢ و١٩تني يف وعقدت جلنة وثائق التفويض جلس  -٢

، كان معروضا على اللجنة مذكرة من األمانة مؤرخة ، ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٢ويف جلستها املعقودة يف   -٣
 تتعلق بوثائق تفويض ممثلي الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية ، ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٢

وقام رئيس اللجنة بتحديث املعلومات الواردة يف تلك .  جلمعية الدول األطرافأنفة األوىل املستالدولية يف الدورة السابعة
  .املذكرة

  من املذكرة والبيان املتصل ا، وردت وثائق التفويض الرمسية للممثلني يف الدورة السابعة١وكما ورد يف الفقرة   -٤
 من النظام الداخلي، حىت وقت اجتماع جلنة ٢٤ليه يف املادة لدول األطراف، بالشكل املنصوص عا جلمعية املستأنفة األوىل

  : باعتبار ممثليها يف الدورة السابعة املستأنفة األوىل جلمعية الدول األطرافالتالية ٦٣ لاوثائق التفويض، من الدول األطراف 

، أيرلندا، اي أوروغوا،  أندورا، أنتيغوا وبربودستراليا، استونيا، أفغانستان، أملانيا،أسبانيا، أاألرجنتني، األردن، 
 بريو، جزر  البوسنة واهلرسك، بولندا، بنما، بنن، بوركينا فاسو،إيطاليا، الربازيل، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، ،آيسلندا

سانت  الدامنرك، رومانيا، ،جنوب إفريقيا،مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة مجهورية كوريا،كوك، جزر مارشال، 
 غامبيا،  سورينام، السويد، سويسرا، صربيا، السنغال،سلوفاكيا، سلوفينيا،سانت كيتس ونفيس، ، نت وجزر غرينادينفنس

مدغشقر، ، كولومبيا، كينيا، ليتوانيا، ليخشتنشتاين، لكسمربغ، مالطة،  كندا فرنسا، فنلندا، قربص، كرواتيا،غيانا، غينيا،
  . هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونانيوزيلندا، نيجرييا، نناميبيا، النرويج،موريشيوس، 

ُ  من املذكرة،  ٢وكما ورد يف الفقرة   -٥ أبلغت األمانة باملعلومات املتعلقة بتعيني ممثلي الدول األطراف يف الدورة            
كس من  جلمعية الدول األطراف، حىت وقت اجتماع جلنة وثائق التفويض، عن طريق الربق أو الفا املستأنفة األوىلالسابعة

  :التالية ٤٠ لرئيس الدولة أو احلكومة أو وزير اخلارجية للدول األطراف ا
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 - تيمورترينيداد وتوباغو، بربادوس، بليز، بوتسوانا، بوروندي، بوليفيا،  باراغواي،، أوغندا،  ألبانياإكوادور،
 مجهورية إفريقيا ميقراطية،، مجهورية الكونغو الدمجهورية ترتانيا املتحدة جزر القمر،ليشيت، اجلبل األسود، 

 سان مارينو، سرياليون، ساموا،زمبيا،  دومينيكا، جيبويت، جورجيا، الوسطى، اجلمهورية الدومينيكية،
 اململكة التفيا، ليبرييا، ليسوتو، املكسيك، مالوي،الكونغو، كمبوديا،  كوستاريكا، ، فيجي،ناغاطاجيكستان، 

  .، ناورو، النمسا، هندوراسمنغوليا ،شماليةاملتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا ال

 بيد أا مل تقدم للجمعية أي معلومات عن أي ،التالية وثائق تفويضها للدورة السابعة وقدمت الدول اخلمس  -٦
 أا أبقت على املمثلني الذين مثلوها خالل ، و هذا يعين األوىلتعديالت يف تشكيلة ممثليها يف الدورة السابعة املستأنفة

  :الدورة العادية

  .، النيجر مايل،)اجلمهورية البوليفارية(فينيزويال   الغابون،، تشاد

وأوصى الرئيس بأن تقبل اللجنة وثائق تفويض ممثلي مجيع الدول األطراف املشار إليهم يف مذكرة األمانة، على   -٧
، وبأي تغيريات  من هذا التقرير٥ إليهم يف الفقرة أن يتم إبالغ األمانة بوثائق التفويض الرمسية ملمثلي الدول األطراف املشار

  . يف أقرب وقت ممكنعن الدورة العادية،

  :وبناء على اقتراح من الرئيس، اعتمدت اللجنة مشروع القرار التايل  -٨

  ،إن جلنة وثائق التفويض"  

طراف يف نظام روما األساسي  جلمعية الدول األ املستأنفةوثائق تفويض املمثلني إىل الدورة السابعةوقد نظرت يف "  
  من هذا التقرير؛ ٦و ٥ و٤ اتللمحكمة اجلنائية الدولية املشار إليهم يف الفقر

  ." وثائق تفويض ممثلي الدول األطراف املعنيةتقبل  

  .                                                 واعت مد مشروع القرار الذي اقترحه الرئيس بدون تصويت  -٩

) .  أدناه١٢انظر الفقرة (طراف باعتماد مشروع قرار واقترح الرئيس عندئذ بأن توصي اللجنة مجعية الدول األ  -١٠
  .                         واعت مد االقتراح بدون تصويت

 .                                                    ويف ضوء ما سلف، ي قد م هذا التقرير إىل مجعية الدول األطراف  -١١

  توصية جلنة وثائق التفويض

لدولية باعتماد توصي جلنة وثائق التفويض مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية ا  -١٢
  :مشروع القرار التايل
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 جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي  املستأنفة األوىلوثائق تفويض املمثلني إىل الدورة السابعة"
  للمحكمة اجلنائية الدولية

  ، إن مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  

  املستأنفة األوىلوثائق التفويض املتعلق بوثائق تفويض املمثلني إىل الدورة السابعةتقرير جلنة وقد نظرت يف 
  للجمعية ويف التوصية الواردة به،

  ." على تقرير جلنة وثائق التفويضتوافق  



ICC-ASP/7/20/Add.1 

 

 11 

  املرفق الثاين

  قائمة الوثائق

ICC-ASP/7/2/Add.1 شروحة للبنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقتالقائمة امل  

ICC-ASP/7/27 انتخاب أعضاء جلنة امليزانية واملالية  

 

  اجللسة العامة

ICC-ASP/7/2  جدول األعمال املؤقت  

ICC-ASP/7/33 االنتخاب الثالث للقضاة يف احملكمة اجلنائية الدولية  

ICC-ASP/7/33/Add.1 إضافة-االنتخاب الثالث للقضاة يف احملكمة اجلنائية الدولية   

ICC-ASP/7/33/Add.1/Corr.1 تصويب- إضافة– االنتخاب الثالث للقضاة يف احملكمة اجلنائية الدولية   

ICC-ASP/7/33/Add.2 إضافة-االنتخاب الثالث للقضاة يف احملكمة اجلنائية الدولية   

ICC-ASP/7/33/Add.3 إضافة-االنتخاب الثالث للقضاة يف احملكمة اجلنائية الدولية   

ICC-ASP/7/34 دليل االنتخاب الثالث–ضاة يف احملكمة اجلنائية الدولية انتخاب الق   

ICC-ASP/7/L.10  مشروع تقرير مجعية الدول األطراف  يف نظام روما األساسي للمحكمة
  اجلنائية الدولية

ICC-ASP/7/L.12 ضمشروع تقرير جلنة وثائق التفوي  



 

 



 

 

  

  

  

  

  الفصل الثاين

  الدورة السابعة

)االستئناف الثاين(
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  زء األولاجل

  الوقائع

  مقدمة -ألف

يف نظام روما األساسي ") اجلمعية"املشار إليها فيما يلي بعبارة (وفقا للمقرر الذي اختذته مجعية الدول األطراف   -١
، واملقرر ) ١(٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤للمحكمة اجلنائية الدولية يف اجللسة السابعة من دورا السادسة املعقودة يف 

،  عقدت اجلمعية االستئناف الثاين ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٩ختذه مكتب اجلمعية يف اجتماعه احلادي عشر املعقود يف الذي ا
  .٢٠٠٩فرباير / شباط١٣ إىل ٩لدورا السابعة يف املقر الرئيسي لألمم املتحدة، يف الفترة من 

 كافة الدول األطراف يف نظام روما ، دعا رئيس اجلمعية)٢(وطبقا للنظام الداخلي جلمعية الدول األطراف  -٢
                                              كما د عيت إىل املشاركة يف الدورة بصفة مراقب الدول . األساسي إىل املشاركة يف االستئناف الثاين للدورة السابعة

  .            ّ                                           األخرى اليت وق عت على النظام األساسي أو على الوثيقة اخلتامية

ك دعوات للمشاركة يف االستئناف الثاين للدورة  من النظام الداخلي للجمعية، وجهت كذل٩٢ووفقا للمادة   -٣
السابعة بصفة مراقب إىل ممثلي املنظمات احلكومية الدولية والكيانات األخرى اليت تلقت دعوة دائمة من اجلمعية العامة 

يئات الدولية اليت  فضال عن ممثلي املنظمات احلكومية الدولية اإلقليمية وسائر اهل)٣(ذات الصلةبقراراا لألمم املتحدة عمال 
 –يونيه /روما، حزيران(                                                                            د عيت حلضور مؤمتر األمم املتحدة الدبلوماسي للمفوضني املعين بإنشاء حمكمة جنائية دولية 

  .                                                                                أو املعتمدة لدى اللجنة التحضريية للمحكمة اجلنائية الدولية أو اليت ت دعى من ق بل اجلمعية) ١٩٩٨يوليه /متوز

 من النظام الداخلي، حضرت أعمال اجلمعية وشاركت فيها املنظمات غري ٩٣ملادة وفضال عن ذلك، وعمال با  -٤
احلكومية املدعوة إىل مؤمتر روما واملسجلة لدى اللجنة التحضريية للمحكمة اجلنائية الدولية أو اليت تتمتع مبركز استشاري 

ها بأنشطة احملكمة أو اليت دعتها مجعية الدول لدى الس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم املتحدة واليت تتصل أنشطت
  .األطراف

____________________ 
 ٣٠الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السادسة، نيويورك،   )۱(

، الد األول، اجلزء )ICC-ASP/6/20   ا��و��منشور احملكمة اجلنائية ( ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤-نوفمرب/تشرين الثاين
 .٥٦األول، الفقرة 

  

-٣الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة األوىل، نيويورك،   )٢(
  . جيم–، اجلزء الثاين ) والتصويبA.03.V.2منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٠

 ٣٣٦٩و) ٢٩-د (٣٢٣٧و) ٢٩- د (٣٢٠٨و) ٢٠-د (٢٠١١و) ٥-د (٤٧٧و) ٣-د (٢٥٣قرارات اجلمعية العامة   )٣(
 ٤٨/٣ و٤٨/٢ و٤٧/٤ و٤٦/٨ و٤٥/٦ و٤٤/٦ و٤٣/٦ و٤٢/١٠ و٣٦/٤ و٣٥/٣ و٣٥/٢ و٣٣/١٨ و٣١/٣و) ٣٠-د(
 ٥٣/٦ و٥٣/٥ و٥٢/٦ و٥١/٢٠٤ و٥١/٦ و٥١/١ و٥٠/٢ و٤٩/٢ و٤٩/١ و٤٨/٢٦٥ و٤٨/٢٣٧ و٤٨/٥ و٤٨/٤و
 ٥٧/٣١ و٥٧/٣٠ و٥٧/٢٩ و٥٦/٩٢ و٥٦/٩١ و٥٦/٩٠ و٥٥/١٦١و ٥٥/١٦٠ و٥٤/١٩٥ و٥٤/١٠ و٥٤/٥ و٥٣/٢١٦و
 ٦١/٤٣ و٥٩/٥٣ و٥٩/٥٢ و٥٩/٥١ و٥٩/٥٠ و٥٩/٤٩ و٥٩/٤٨ و٥٨/٨٦ و٥٨/٨٥ و٥٨/٨٤ و٥٨/٨٣ و٥٧/٣٢و
  .٥٦/٤٧٥، واملقرر ٦٣/١٣٢ و٦٣/١٣١ و٦١/٢٥٩و
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                                                                              من النظام الداخلي، حضرت الدول التالية اليت د عيت إىل حضور أعمال الدورة السابعة ٩٤ووفقا للمادة   -٥
ديدة، باالو، بابوا غينيا اجل:                                         ً                                           للجمعية، باستثناء الدول اليت أصبحت أطرافا  يف النظام األساسي، االستئناف الثاين للدورة وهي

بوتان، تركمانستان، توفالو، تونغا، مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، رواندا، 
-واليات(سوازيلند، الصومال، غرينادا، غينيا االستوائية، فانواتو، كرييبايت، لبنان، ملديف، موريتانيا، ميامنار، مكرونيزيا 

  .، نيوي)املوحدة

  .ICC-ASP/7/INF.1/Add.2وترد قائمة الوفود املشاركة يف االستئناف الثاين للدورة السابعة يف الوثيقة   -٦

  .االستئناف الثاين للدورة السابعة) ليختنشتاين(وافتتح رئيس مجعية الدول األطراف السيد كريستيان ويناويسري   -٧

  :تايلوواصل املكتب عمله يف الدورة السابعة بالتشكيل ال  -٨

  :الرئيس

  )ليختنشتاين(السيد كريستيان ويناويسري   

  :نائبا الرئيس

  )املكسيك(السيد خورخي لوموناكو 

  )كينيا( مويتا -موبوري. السيد زاخاري د  

  :املقرر

  )سلوفينيا (ماركو راكوفتشالسيد   

  : أعضاء املكتب اآلخرون

سو، ترينيداد وتوباغو، جنوب أفريقيا، جورجيا، رومانيا، األردن، أسبانيا، أستراليا، استونيا، الربازيل، بوركينا فا
، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، النرويج، ) البوليفارية–مجهورية (ساموا، غابون، فرتويال 

  .نيجرييا، اليابان

استونيا، : ية بالعضوية التالية                       ً                                             وواصلت جلنة التفويض أيضا  أعماهلا يف االستئناف الثاين للدورة السابعة للجمع  -٩
  .أوغندا، ايرلندا، مجهورية كوريا، سورينام، صربيا، كوستاريكا، ليسوتو، هولندا

  .وقدمت األمانة خدماا إىل اجلمعية. واضطلع مدير أمانة اجلمعية، السيد رينان فيالسيز، مبهام أمني اجلمعية  -١٠

 (ICC-ASP/7/35) ، أقرت اجلمعية جدول األعمال  ٢٠٠٩فرباير /باط ش٩ويف اجللسة الثانية عشرة، املعقودة يف   -١١

  :التايل
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 .إقرار جدول األعمال    -١

 .الدول املتأخرة عن تسديد اشتراكاا    -٢

 .وثائق تفويض ممثلي الدول األطراف يف االستئناف الثاين للدورة السابعة    -٣

  .تنظيم األعمال    -٤

  .ة العدوانتقرير الفريق العامل اخلاص املعين جبرمي      -٥

   .مسائل أخرى      -٦

 النظر يف املسائل املدرجة يف جدول أعمال اجلمعية يف االستئناف الثاين لدورا السابعة  -باء

  الدول املتأخرة عن تسديد اشتراكاا  -١

 من ٨ الفقرة  اجلملة األوىل من   ُ               ، أ بلغت اجلمعية بأن٢٠٠٩فرباير / شباط٩يف اجللسة الثانية عشرة، املعقودة يف   -١٢
  .  دول أطرافست من نظام روما األساسي تنطبق على ١١٢املادة 

                                                                                            وجد د رئيس اجلمعية مناشدته الدول األطراف املتأخرة عن تسديد اشتراكاا أن تسو ي حساباا مع احملكمة يف   -١٣
  . املناسبوناشد الرئيس أيضا كافة الدول األطراف أن تسدد اشتراكاا املقررة يف الوقت. أقرب وقت ممكن

  وثائق تفويض ممثلي الدول األطراف يف االستئناف الثاين للدورة السابعة  -٢

انظر (، اعتمدت اجلمعية تقرير جلنة وثائق التفويض ٢٠٠٩فرباير / شباط١٣، املعقودة يف الثالثة عشرةيف اجللسة   -١٤
  ).املرفق األول هلذا التقرير

  ة  العدوانتقرير الفريق العامل اخلاص املعين جبرمي  -٣

                   ً                           ، أحاطت اجلمعية علما  بالتقرير الذي أعده الفريق ٢٠٠٩فرباير / شباط١٣، املعقودة  يف ة الثالثة عشرةيف اجللس  -١٥
                                                 ً                                                             العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان بصيغته املعدلة شفويا ، وقررت أن يرفق التقرير بوقائع االستئناف الثاين للدورة السابعة 

  ). فق الثاينانظر املر(للجمعية 

  مسائل أخرى  -٤

  آلية الرقابة املستقلة  )أ(

 من جدول ٦، قررت اجلمعية النظر، يف إطار البند ٢٠٠٩فرباير / شباط٩يف اجللسة الثانية عشرة، املعقودة يف   -١٦
  .األعمال، يف موضوع آلية الرقابة املستقلة
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 ICC-ASP/7/Decision، اعتمدت اجلمعية املقرر ٢٠٠٩ فرباير/ شباط١٣ويف اجللسة الثالثة عشرة، املعقودة يف     -١٧

   بشأن إنشاء آلية رقابة مستقلة1

  املؤمتر االستعراضي  )ب(

 من ٦                  ً                     ، قررت اجلمعية أيضا  النظر، يف إطار البند ٢٠٠٩فرباير / شباط٩يف اجللسة الثانية عشرة، املعقودة يف   -١٨
  .جدول األعمال، يف موضوع املؤمتر االستعراضي

، وافقت اجلمعية على اآلراء املعرب عنها يف الورقة ٢٠٠٩فرباير / شباط١٣يف اجللسة الثالثة عشرة، املعقودة يف و  -١٩
من اجلهة املنسقة املعنية باملؤمتر االستعراضي لنظام روما األساسي، صاحب السعادة السيد رولف إينار غري الرمسية املقدمة 

  ).انظر املرفق الثالث(بوقائع االستئناف الثاين للدورة السابعة للجمعية وقررت أن ترفق الورقة ) النرويج(فايفي 

  الصندوق االستئماين الشتراك أقل البلدان منوا وبلدان نامية أخرى يف أعمال اجلمعية  )ج( 

ندوق لتربعها املقدم إىل الصلمملكة املتحدة لربيطانيا العظمي وايرلندا الشمالية أعربت اجلمعية عن امتناا ل  -٢٠
  .االستئماين الشتراك أقل البلدان منوا وبلدان نامية أخرى يف أعمال اجلمعية

 من الصندوق االستئماين حلضور االستئناف الثاين تاستفاد اود وفتسعة والحظت اجلمعية مع االرتياح أن   -٢١
  .للدورة السابعة للجمعية
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  اجلزء الثاين

  مقرر اعتمدته مجعية الدول األطراف

  
ICC-ASP/7/Decision 1  

 بتوافق اآلراء٢٠٠٩فرباير / شباط١٣                                            أعتمد يف اجللسة العام ة الثالثة عشرة املعقودة يف 

 مقرر بشأن إنشاء آلية رقابة مستقلة

  إن مجعية الدول األطراف،

جيوز للجمعية أن تنشئ " من نظام روما األساسي اليت تنص على أنه ١١٢ من املادة ٤ الفقرة إذ تضع يف اعتبارها  
أية هيئات فرعية تقتضيها احلاجة، مبا يف ذلك إنشاء آلية رقابة مستقلة ألغراض التفتيش والتقييم والتحقيق يف شؤون 

  ،"احملكمة، وذلك لتعزيز كفاءة احملكمة واالقتصاد يف نفقاا

   الواردة به،٢، وبوجه خاص بالتوصية )١( بتقرير املكتب بشأن إنشاء آلية رقابة مستقلةوإذ ترحب  

  اآلراء املقدمة من احملكمة بشأن إنشاء آلية رقابة مستقلة،             ً وإذ تالحظ أيضا    

 ، )٢(بالتقرير املؤقت املقدم من امليسر إىل املكتبوإذ ترحب   

النظر، بالتشاور مع مجيع اجلهات املعنية، يف إنشاء آلية رقابة مستقلة،  أن يواصل بصورة عاجلةتطلب إىل املكتب   -١
  ثار املترتبة على إنشاء اآللية يف ميزانيتها الربناجمية؛مبا يف ذلك يف اآل

أن يقدم توصياته إىل الدورة الثانية عشرة للجنة امليزانية واملالية من أجل احلصول على تطلب إىل املكتب أيضا   -٢
لثامنة للجمعية بغية إنشاء آلية                                            ً                              ً            املشورة املالية واإلدارية للجنة وأن يقدم، آخذا  يف االعتبار آراء اللجنة، تقريرا  إىل الدورة ا

  .رقابة مستقلة

____________________ 
  .(ICC-ASP/7/28) تقرير املكتب بشأن إنشاء آلية رقابة مستقلة  )١(
مبسألة إنشاء آلية رقابة مستقلة للمحكمة اجلنائية ن امليسر املعين مدم إىل مكتب مجعية الدول األطراف تقرير مؤقت مق  )٢(

     .(ICC-ASP/7/INF.2) الدولية
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  املرفق األول

  تقرير جلنة وثائق التفويض

  )هولندا( السيدة سيتا نوالند  :ةالرئيس

قامت مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، يف جلستها العامة الثانية عشرة   -١
 من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف، بتعيني جلنة وثائق ٢٥      ً        ، وفقا  للمادة ٢٠٠٩فرباير / شباط٩املعقودة يف 

استونيا، أوغندا، ايرلندا، مجهورية كوريا، : التفويض لالستئناف الثاين لدورا السابعة، تتألف من الدول األطراف التالية
 . سورينام، صربيا، كوستاريكا، ليسوتو، هولندا

  .٢٠٠٩فرباير / شباط١٢ و ٩التفويض جلستني يف وعقدت جلنة وثائق   -٢

 ١٢مذكرة من األمانة مؤرخة  ٢٠٠٩فرباير / شباط١٢وكان معروضا على اللجنة يف جلستها املعقودة يف   -٣
 تتعلق بوثائق تفويض ممثلي الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية إىل ٢٠٠٩فرباير /شباط

  . اللجنة بتحديث املعلومات الواردة يف تلك املذكرةة رئيستوقام. اين للدورة السابعة جلمعية الدول األطرافاالستئناف الث

 من املذكرة والبيان املتصل ا، وردت حىت وقت اجتماع جلنة وثائق التفويض وثائق ١وكما ورد يف الفقرة   -٤
 من ٢٤ابعة جلمعية لدول األطراف، بالشكل املطلوب يف املادة التفويض الرمسية للممثلني يف االستئناف الثاين للدورة الس

 التالية، فيما يتعلق مبمثليها يف االستئناف الثاين للدورة السابعة جلمعية الدول ٦٢ ل االنظام الداخلي، من الدول األطراف
  :األطراف

بربودا، أندورا، أيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، األرجنتني، األردن، أسبانيا، استراليا، استونيا، إكوادور، أملانيا، أنتيغوا و
الربازيل، بربادوس، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بنن، بوركينا فاسو، البوسنة واهلرسك، بولندا، بريو، ترينيداد 

ا، وتوباغو، مجهورية كوريا، مجهورية الكونغو الدميقراطية، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، جنوب إفريقي
جيبويت، الدامنرك، رومانيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سلوفاكيا، سلوفينيا، سورينام، السويد، سويسرا، 

، غصربيا، غانا، غيانا، فرنسا، فنلندا، قربص، كرواتيا، كندا، كولومبيا، كينيا، التفيا، ليخشتنشتاين، لكسمرب
ناميبيا، النرويج، النمسا،  العظمى وايرلندا الشمالية، اململكة املتحدة لربيطانيامدغشقر، املكسيك، ليتوانيا، 

  .نيجرييا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان

أبلغت األمانة باملعلومات املتعلقة بتعيني ممثلي الدول األطراف يف االستئناف            ُ  من املذكرة،  ٢وكما ورد يف الفقرة   -٥
 وقت اجتماع جلنة وثائق التفويض، عن طريق الربق أو الفاكس من الثاين للدورة السابعة جلمعية الدول األطراف، حىت

  :التالية ٢٤ لرئيس الدولة أو احلكومة أو وزير اخلارجية للدول األطراف ا
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أوروغواي، أوغندا، بوتسوانا، بوليفيا، تيمور ليشيت، تشاد، اجلبل األسود، جزر القمر، اجلمهورية الدومينيكية، 
، سان مارينو، السنغال، سرياليون، غينيا، فيجي، كمبوديا، كوستاريكا، ليسوتو، مالطة، دومينيكا، زامبيا، ساموا

  . النيجرمنغوليا، ناورو،

التالية وثائق تفويض ممثليها إىل الدورة السابعة جلمعية الدول األطراف ومل تبلغ  ٢٢ لوقدمت الدول األطراف ا  -٦
ستئناف الثاين للدورة السابعة، ويفهم من ذلك أن ممثليها هم أنفسهم املمثلني األمانة بأية معلومات تتعلق بتغيري ممثليها باال

  :سابعةلدورة الاالستئناف األول لالذين قاموا بتمثيلها يف 

بوروندي، جزر كوك، جزر مارشال، مجهورية أفريقيا الوسطى، مجهورية بليز، أفغانستان، ألبانيا، باراغواي، 
ونغو الدميقراطية، جورجيا، سانت كيتس ونيفيس، طاجيكستان، غابون، غامبيا، فرتويال ترتانيا املتحدة، مجهورية الك

  .اليونانهندوراس، ، ليبرييا، مايل، مالوي، موريشيوس، ) البوليفارية–مجهورية(

  بأن تقبل اللجنة وثائق تفويض ممثلي مجيع الدول األطراف املشار إليهم يف مذكرة األمانة، علىة الرئيسأوصتو  -٧
 من هذا ٥أن يتم إبالغ األمانة يف أقرب وقت ممكن بوثائق التفويض الرمسية ملمثلي الدول األطراف املشار إليهم يف الفقرة 

  .التقرير، يف حالة االختالف عن ممثليها يف الدورة العادية

  :، اعتمدت اللجنة مشروع القرار التايلةوبناء على اقتراح من الرئيس  -٨

  ،تفويضإن جلنة وثائق ال"  

وثائق تفويض املمثلني إىل االستئناف الثاين للدورة السابعة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما وقد نظرت يف 
   من هذا التقرير؛٦ و٥ و٤األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية املشار إليهم  يف الفقرات 

  ." وثائق تفويض ممثلي الدول األطراف املعنيةتقبل  

  . بدون تصويتةه الرئيست القرار الذي اقترح            واعت مد مشروع  -٩

 ١٢انظر الفقرة ( بعد ذلك بأن توصي اللجنة مجعية الدول األطراف باعتماد مشروع قرار ة الرئيستواقترح  -١٠
  .    ٌ                     واعت  مد االقتراح بدون تصويت) . أدناه

 .                                                    ويف ضوء ما سلف، ي قد م هذا التقرير إىل مجعية الدول األطراف  -١١
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  ثائق التفويضتوصية جلنة و

توصي جلنة وثائق التفويض مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية باعتماد   -١٢
  :مشروع القرار التايل

وثائق تفويض املمثلني إىل االستئناف الثاين للدورة السابعة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي "
  وليةللمحكمة اجلنائية الد

  ، إن مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  

تقرير جلنة وثائق التفويض املتعلق بوثائق تفويض املمثلني إىل االستئناف الثاين للدورة السابعة وقد نظرت يف 
  للجمعية ويف التوصية الواردة به،

." على تقرير جلنة وثائق التفويضتوافق  
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   الثايناملرفق

 تقرير الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان

         مقدمة -   أوال

عقد الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان التابع جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة  -١
يان ويناويسر  السفري كريست، وقام٢٠٠٩فرباير / شباط١٣ و ١١ و ١٠ و ٩اجلنائية الدولية ست جلسات يف 

  .رئاسة الفريق العامل اخلاصب) ليختنشتاين(

  .وقامت أمانة مجعية الدول األطراف بتوفري اخلدمات املوضوعية للفريق -٢

ورقة املناقشة املنقحة املقترحة من الرئيس : وجرت املناقشات على أساس الورقات الثالث املقدمة من الرئيس  -٣
 غري رمسية بشأن القضايا املوضوعية األخرى املتعلقة بالعدوان اليت ينبغي معاجلتها ؛ وورقة)١(")٢٠٠٩ورقة الرئيس لعام ("

ويف اجللسة األوىل للفريق، قدم الرئيس الوثائق . )٣(؛ ومذكرة غري رمسية بشأن برنامج العمل)٢(يف املؤمتر االستعراضي
شجع الوفود على التعليق بوجه خاص على وأكد أن الفريق مفتوح ملشاركة مجيع الدول على قدم املساواة، و. الثالث

-ICC                 ً                      ً        وأشار الرئيس أيضا  إىل أن هذه الدورة وفقا  للقرار . املسائل اليت مل تناقش بصورة كاملة يف الدورات األخرية

ASP/7/Res.3  هي الدورة اخلتامية للفريق، ولكنها ليست الفرصة األخرية ملناقشة جرمية العدوان حيث ستستمر املناقشات
  . اختتام أعمال الفريق العامل اخلاص يف إطار األعمال التحضريية للمؤمتر االستعراضي ورمبا يف املؤمتر االستعراضي نفسهبعد

   ٢٠٠٩ورقة الرئيس لعام   -ثانيا

 إىل أن هذه الورقة هي حمصلة األعمال اليت قام ا الفريق ٢٠٠٩أشار الرئيس يف معرض تقدمي ورقة الرئيس لعام   -٤
وتقدم النسخة املنقحة لورقة . ٢٠٠٨يونيه /وات املاضية وأا تنطوي على تعديالت طفيفة باملقارنة بنسخة حزيرانيف السن

                 ً                                                                                     الرئيس هيكال جديدا  بناء على التفاهم بأن املؤمتر االستعراضي سوف يعتمد التعديالت املتعلقة بالعدوان يف شكل مرفق 
 الفعلية على نظام روما األساسي فقط، بينما ستعاجل املسائل األخرى، مثل وسيتضمن هذا املرفق التعديالت. لقرار متكيين

 مكررة وتتضمن اآلن ١٥وأعيد ترقيم مشروع املادة . مسألة الدخول يف حيز النفاذ، يف مشروع قرار أو يف نص آخر
وأوضح .  املناقشات السابقة، ومها اإلضافتان اللتان سبقت املوافقة عليهما يف)٥ و٣الفقرتان (إضافتان تقنيتان جديدتان 

ويف هذا السياق، أكد الرئيس أن غياب . اإلمكان تسمح للفريق باعتماد نص واضح بقدر الرئيس أن الورقة مقدمة بطريقة
من النص قد اتفق عليها وأن املواضيع اليت نوقشت يف  احلواشي واألقواس ليس الغرض منه اإلشارة إىل أن هذه األجزاء

ال اتفاق على شيء إال حني االتفاق "                 ً                          وأشار الرئيس أيضا  إىل التفاهم العام على أنه . مطروحة على املائدةاملاضي ال تزال 
  .وأن األحكام املقترحة مترابطة وينبغي النظر إليها بالتايل كمجموعة واحدة" على كل شيء

____________________ 
)١( ICC-ASP/7/SWGCA/INF.1.  
 . الثاينالتذييل )٢(
   . الثالثالتذييل )٣(
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   ٢٠٠٩هيكل ورقة الرئيس لعام 

، الذي يتكون من مشروع قرار متكيين ٢٠٠٩ن الرئيس يف عام أيدت الوفود بوجه عام مضمون الورقة املقدمة م  -٥
بدال من " املؤمتر االستعراضي"                                                             و قدم اقتراح باإلشارة يف العبارة االستهاللية من القرار التمكيين إىل . ومرفق للتعديالت

ئيس صيغة مقترحة هلذا وعمم الر.     ً                                                   وفقا  لألسلوب املتبع يف قرارات مجعية الدول األطراف ومؤمتر روما" الدول األطراف"
  .التعديل وقوبلت هذه الصيغة باملوافقة بشكل عام

  اإلجراءات الواجبة لدخول التعديل املتعلق بالعدوان يف حيز النفاذ

 من نظام روما ١٢١ من املادة ٥ أو ٤أشار الرئيس إىل املناقشات املستفيضة السابقة بشأن ما إذا كانت الفقتران   -٦
وتوافقت اآلراء بشأن ارتباط احلل املتعلق ذه املسألة بالنتيجة اليت سيتم . )٤( التعديل املتعلق بالعدواناألساسي تنطبقان على

  .التوصل إليها يف األحكام األخرى املتعلقة بالعدوان

 ١٢١  من املادة٥ و ٤ودعا الرئيس الوفود إىل تركيز تعليقاا على االقتراح املقدم من أحد الوفود بأن الفقرتني   -٧
فسيكون التعديل املتعلق .                                  ً      ً        ً                             من نظام روما األساسي تتضمنان نظاما  واحدا  ومتكامال  وليس نظامني يستبعد أحدمها اآلخر

، على مجيع ٤                                                         ًً      ً        ، بالنسبة للدول األطراف املصدقة عليه فقط، ولكنه سيكون نافذا  ، وفقا  للفقرة ٥              ً      ً        بالعدوان نافذا ، وفقا  للفقرة 
، ٥وال جمال لتطبيق الفقرة . يق عليه من قبل سبعة أمثان الدول األطراف يف نظام روما األساسيالدول األطراف بعد التصد

  .                                                                        ً                                مبا يف ذلك مجلتها الثانية، بعد الوصول إىل هذه العتبة، ألن التعديل سيكون نافذا  عندئذ بالنسبة جلميع الدول األطراف

املناقشة، كان الرأي السائد يف املناقشات أن إجراءات وبينما رحبت الوفود بالورقة غري الرمسية إلسهامها يف   -٨
الواردة " ٥باستثناء ما ورد يف الفقرة "ويتبني ذلك من عبارة .  تستبعد إحدامها األخرى٥ و ٤التعديل الواردة يف الفقرتني 

 األحكام وتؤيد الظروف اليت أحاطت بصياغة هذه. ٥، وكذلك من مضمون اجلملة الثانية من الفقرة ٤يف الفقرة 
 من املادة ٥ و٤، والفقرتني  ١٢٢ولوحظ أن نظام روما األساسي يقدم يف املادة .  والتعليقات األكادميية عليها هذا الرأي

بيد أن بعض الوفود أعربت عن . ،  ثالثة نظم منفصلة للتعديالت لكل عتبة خمتلفة من العتبات الثالث املطبقة للنفاذ١٢١
           ً                                   واقترح أيضا  إضافة حكم إىل النظام األساسي لتأكيد .  باحملاوالت اليت بذلت للربط بني النظامنياهتمامها باالقتراح ورحبت

معاملة الدول اليت ستصدق على النظام األساسي بعد نفاذ التعديل بنفس املعاملة اليت ستعامل ا الدول األطراف اليت مل 
  .تصدق على التعديل

 حججها املؤيدة لنظام النفاذ الذي تؤيده، على النحو املبني يف التقارير واغتنمت بعض الوفود الفرصة لتكرار  -٩
 على التعديل ١٢١ من املادة ٥وقيل أن تطبيق الفقرة . وأثريت بعض احلجج اجلديدة أثناء هذه املناقشة. )٥(السابقة للفريق

                                ً النظام األساسي، وسيكون ذلك منافيا   من ١٢٠بشأن العدوان سيعين يف الواقع السماح بالتحفظات احملظورة وفقا للمادة 
ويتعارض هذا النهج . من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات) ج (١٩ملوضوع النظام األساسي وهدفه باملفهوم الوارد يف املادة 

____________________ 
الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف :  يف، الوارد٢٠٠٨يونيه /انظر تقرير الفريق العامل اخلاص الصادر يف حزيران  )٤(

-ICCمنشور احملكمة اجلنائية الدولية  (٢٠٠٨يونيه / حزيران٦-٢نظام روما األساسي، الدورة السادسة املستأنفة، نيويورك، 
ASP/6/20/Add.1( ،١٤-٦فقرات لاملرفق الثاين، ا.  

  
  .انظر املرجع نفسه  )٥(
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 فيما  من نظام روما األساسي، اليت تقبل الدول األطراف مبوجبها تلقائيا اختصاص احملكمة١٢ من املادة ١    ً           أيضا  مع الفقرة 
                                  ً     من نظام روما األساسي قد تلقى مزيدا  من ١٢١ من املادة ٤         ً           وقيل أيضا  إن الفقرة .  ٥يتعلق باجلرائم املشار إليها يف املادة 

 إذا انطبق اختصاص احملكمة على الدول اليت قبلت هذا االختصاص عن ٥التأييد من جانب الوفود اليت تؤيد تطبيق الفقرة 
  . طريق اإلعالن

 من نظام روما األساسي تفترض أن التعديالت املتعلقة بالعدوان يف حاجة ٥ من املادة ٢     ً            أيضا  أن الفقرة وقيل  -١٠
وقد وافقت .  من قبل املؤمتر االستعراضي وأنه ال لزوم بالتايل لعملية التصديق لنفاذ األحكام املتعلقة بالعدواناعتمادفقط إىل 

ساسي بشكل مسبق على ممارسة االختصاص يف املستقبل فيما يتعلق جبرمية الدول األطراف عند التصديق على النظام األ
  . واعترضت بعض الوفود بشدة على هذا الرأي، بينما أشارت وفود أخرى إىل رغبتها يف دراسته مبزيد من العمق. العدوان

وقدم . ة املتعلقة بالعدوان بالنسبة للتعديالت املختلف١٢١ من املادة ٥ و ٤وقيل إنه ميكن االحتجاج بالفقرتني   -١١
          ً                             ولوحظ أيضا  أنه ميكن النظر يف وضع إجراءات . ١٢١ من املادة ٥    ً                                                أيضا  اقتراح بإلغاء أو تنقيح اجلملة الثانية من الفقرة 

خاصة للتعديل فيما يتعلق جبرمية العدوان ما دامت هذه اجلرمية واردة فعال يف نظام روما األساسي ولكنها يف حاجة إىل 
غري أنه لوحظ أن االقتراحات املقدمة لتعديل أحكام .    ً                                           الفا  للجرائم األخرى املنصوص عليها يف النظام األساسيتعريف،خ

التعديل يف نظام روما األساسي لن حتل املشكلة العاجلة لتحديد ما هي اإلجراءات اليت تنطبق على التعديالت املتعلقة 
  .بالعدوان

   من نظام روما األساسي٥ن املادة  م٢حذف الفقرة   :١مشروع التعديل رقم 

                ً    بيد أنه أشري أيضا  إىل .  من نظام روما األساسي٥ من املادة ٢مل يوجد اعتراض على احلذف املقترح للفقرة   -١٢
  .   مكررة وشروط ممارسة االختصاص٨ارتباط املسألة باالتفاق على التعريف الوارد يف املادة 

  ) مكررة٨مشروع املادة " (العمل اإلجرامي"و " اجلرمية"تعريف : ٢مشروع التعديل رقم 

وجرى التأكيد على أن النص حصيلة .             ً               مكررة عموما  على تأييد كبري٨حازت الصياغة املقترحة ملشروع املادة   -١٣
سنوات عديدة من التفاوض وتنازالت كثرية، وأشارت بعض الوفود إىل أا كانت تفضل حلوال خمتلفة ألجزاء معينة من 

غري أن بعض الوفود أعربت عن قلقها لشرط العتبة .                    ً        ًألنه يقدم حال توفيقيا  متوازنا املادة مشروع وافقت على ولكنها النص 
 مكررة الذي قد يؤدي إىل اقتصار اختصاص احملكمة على احلاالت اليت يعد فيها العمل ٨ من املادة ١الوارد يف الفقرة 

وقيل إن الشرط ال لزوم له ألن أي ". تهاكا واضحا مليثاق األمم املتحدةحبكم خصائصه وخطورته ونطاقه، ان"العدواين 
كما . عمل عدواين يشكل انتهاكا واضحا مليثاق األمم املتحدة، وال ينبغي أن يستبعد التعريف أي عمل من أعمال العدوان

.  مكررة٨مشروع املادة  من ٢قائمة األفعال املنصوص عليها يف الفقرة من خالل كاف بقدر حمدد العدوان ن إقيل 
غري .  املختلف عليها احلاالتالسيما يفوأعربت وفود أخرى عن تأييدها لشرط العتبة الذي سيوفر توجيها هاما للمحكمة، 

العمل العدواين الذي سبق تعريفه بوضوح يف الفقرة           ً                         سيعين ضمنيا  إضافة عتبة جديدة لتعريف             ً              أنه قيل أيضا  إن النص احلايل 
     . مكررة٨ من املادة ٢
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 ٨ من مشروع املادة ٢ولزيادة الوضوح، اقترح البعض إلغاء املسافة بني اجلملتني األوىل والثانية من الفقرة   -١٤
  . يف الصياغة املعممة بعد ذلك هذا التعديل٢٠٠٩وتضمنت النسخة املنقحة من ورقة الرئيس لعام . مكررة

وفيما يتعلق .                           ً      ًوتلقت هذه االقتراحات تأييدا  حمدودا . اهلا على النصوحبثت بعض الوفود التعديالت اليت ميكن إدخ   -١٥
ويف هذا الصدد، . بصيغة اجلمع" أشخاص"وكذلك اإلشارة إىل " القصد" مكررة، اقترح إضافة ركن ٨ من املادة ١بالفقرة 

، فضال ٣٠ و ٢٥اص يف املادتني أشري إيل أنه سبق معاجلة هاتني املسألتني يف اجلزء العام من نظام روما األساسي، وبوجه خ
                 ً                                           وجرى التحذير أيضا  من إمكان أن تؤدي هذه التعديالت إىل نتائج غري . ٢٥ مكررة من املادة ٣عن مشروع الفقرة 

مرجوة عند تفسري جرائم أخرى، وأشري أيضا أن الصياغة الواردة يف ورقة الرئيس تتفق مع هيكل اجلرائم األخرى اليت 
بأي صورة أخرى تتناىف "      ً           مكررة  عن عبارة ٨ من املادة ٢         ً                         وقدم أيضا  اقترح لالستعاضة يف الفقرة . سييغطيها النظام األسا

 من ٤        ً                                         وذكر ردا  على ذلك أن هذه العبارة مستمدة من الفقرة . ١بشرط العتبة الوارد يف الفقرة " مع ميثاق األمم املتحدة
وقدم اقتراح أيضا ). ٢٩ –د  (٣٣١٤ من قرار اجلمعية العامة ١                                ً         من ميثاق األمم املتحدة وترد أيضا  يف املادة٢املادة 

، وذلك "بصورة غري مشروعة" مكررة إىل أن  استعمال القوة ينبغي أن يكون ٨ من مشروع املادة ٢لإلشارة يف الفقرة 
ه ال ضرورة هلذه وقيل إن. غري أن الوفود أشارت إىل أن هذا االقتراح نوقش من قبل ومل حيظ بتأييد يذكر. لتوضيح النص

  .اإلشارة ألن أي استعمال للقوة باملخالفة ألحكام ميثاق األمم املتحدة يكون، حبكم تعريفه، غري مشروع

ومت بوجه خاص .  مكررة حيتوي على بعض العيوب٨وأعربت بعض الوفود عن رأي مفاده أن مشروع املادة   -١٦
. اعات املسلحة، السيما عندما تتمتع هذه األنشطة بتعاون الدولة                                               التساؤل عما إذا كان النص جير م بقدر كاف أنشطة اجلم

قد يؤدي يغري قصد إىل إغفال األعمال اليت ترتكب ضد إقليم ال " دولة أخرى"وأعرب أيضا عن رأي مفاده أن اإلشارة إىل 
ولوحظ يف هذا الصدد أن .       ً واسعا                           ًالواردة يف هذه الفقرة تفسريا " الدولة"يتمتع بكيان الدولة وأنه ينبغي بالتايل تفسري كلمة 

 يسلم بأن لألقاليم اليت ال تتمتع باحلكم الذايت وضع خاص يف ميثاق األمم )٦(إعالن اجلمعية العامة بشأن العالقات الودية
 وترد هذه املناقشة يف )٢٩ -د (٣٣١٤رار اجلمعية العامة عند صياغة ق أيضا مناقشة بشأن صفة الدولة ترجو. املتحدة

وأشري إىل أن بعض التفامهات األخرى املسجلة عند اعتماد هذا .  املتعلقة بتعريف العدوان١رة التوضيحية للمادة املذك
  .القرار قد تكون مفيدة يف هذا الصدد

مل يعتمد بغرض تعريف جرمية فردية ولكنه ) ٢٩-د (٣٣١٤وكررت بعض الوفود رأيها بأن قرار اجلمعية العامة   -١٧
 ا . لس األمن للبت يف وقوع عمل عدواين من جانب الدولةيوفر توجيهاتوكررت بعض الوفود أيضا  آرائها وتفضيال                 ً                     

اليت نوقشت يف ) مفتوحة أم مغلقة( مكررة ٨ من مشروع املادة ٢بشأن طبيعة قائمة األعمال العدوانية الواردة يف الفقرة 
                                              ً       مماثلة لألعمال املدرجة يف هذه القائمة قد تشكل أيضا  أعماال   ُ                     وذ كر بالتحديد أن أعماال . )٧(االجتماعات السابقة للفريق

وأعرب . ليس معناه األخذ مبضمون هذا القرار بأكمله) ٢٩ -د (٣٣١٤وقيل إن اإلشارة إىل قرار اجلمعية العامة . عدوانية
  .  االقتصاديل احلظر    ً                                                                         أيضا  عن رأي مفاده أنه ال ينبغي أن تتضمن القائمة أعماال ليست عسكرية بطبيعتها، مث

____________________ 
  

الودية   القانون الدويل املتصلة بالعالقاتئادبعالن م���ن إ ١٩٧٠أكتوبر /ين األول تشر٢٤ املؤرخ ٢٦٢٥القرار   )٦(
  . والتعاون بني الدول وفقا مليثاق األمم املتحدة

 وتقرير برينستون لعام ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول-نوفمرب/انظر تقرير الفريق العامل اخلاص الصادر يف تشرين الثاين  )٧(
 تشرين ٣٠وثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي، الدورة السادسة، نيويورك، ال:  الواردين يف٢٠٠٧

، يناملرفق الثا، ا����� ا�ول، )ICC-ASP/6/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية  (٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ -نوفمرب/الثاين
  .٥٣-٤٦، واملرفق الثالث،الفقرات ٢٣-١٨فقرات لا
  .ICC-ASP/7/SWGCA/INF.1انظر الوثيقة   )٨(
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  ) مكررة١٥مشروع املادة (شروط ممارسة االختصاص : ٣مشروع التعديل رقم 

 مكررة الذي يعاجل موضوع ممارسة االختصاص على جرمية العدوان كان ١٥أشار الرئيس إىل أن مشروع املادة   -١٨
وع النص على النحو املبني يف  من مشر٥ و ٣وترد إضافتان تقنيتان يف الفقرتني . موضعا للمناقشة منذ سنوات طويلة

والحظ الرئيس أنه ال يتوقع التوصل إىل حل هلذه املشكلة الصعبة يف هذه . )٨(٢٠٠٩املذكرة التوضيحية لورقة الرئيس لعام 
 مكررة يعكس الوضع احلايل للمناقشة ١٥الدورة وشجع الوفود على أن تقتصر تعليقاا على ما إذا كان مشروع املادة 

  . املواقف املختلفة املتعلقة ذه املسألة بالتفصيل يف التقارير السابقة للفريقوترد. بدقة

 تعكس مواقف الوفود ويف حاجة إىل مزيد من ٤ووجد اتفاق عام على أن البديلني واخليارات الواردة يف الفقرة   -١٩
 يف حاجة إىل مزيد من ٤أن الفقرة وعلى الرغم من االتفاق على . املناقشة، السيما بناء على أفكار واقتراحات جديدة

  .      ً عموما  مقبولة٦ و ٥ والفقرتني ٣ إىل ١العمل، فقد رأت وفود كثرية أن الفقرات 

واغتنمت بعض الوفود الفرصة لتكرار تفضيالا بشأن مسألة  شروط ممارسة االختصاص، وبوجه خاص لتحديد   -٢٠
ويف هذا . )٩( وترد هذه اآلراء بالتفصيل يف التقارير السابقة للفريق.البدائل واخليارات اليت تفضلها فضال عن اجلمع بينها

 ٣ و ٢، واجلمع بينه وبني اخليارات ٢ يف إطار البديل ١             ً           الوارد حاليا  يف البديل ٢السياق، قدم اقتراح جديد إلدراج اخليار 
 من مشروع ٤عال يف اهليكل احلايل للفقرة وأشري إىل أنه ميكن القول بأن هذا االقتراح وراد ف.  الواردة يف هذا البديل٤و 

  . مكررة، وأنه يلزم مواصلة البحث عن حل توفيقي بشأن هذه املسائل بعد اختتام أعمال الفريق١٥املادة 

    ً طبقا  "وسيقتصر هذا اخليار ببساطة  على عبارة .  ٢ من البديل ٢وأشري إىل اقتراح سابق لتبسيط صياغة اخليار   -٢١
واهلدف من ذلك هو اتساق اإلجراءات املتعلقة جبرمية العدوان مع اإلجراءات املتعلقة باجلرائم ". ١٥ املادة لإلجراء الوارد يف

وأثري التساؤل، مع ذلك، عما إذا كان املقصود من الصيغة املقترحة هو أن تقتصر اإلجراءات املشار إليها يف اخليار . األخرى
 من نظام روما ١٥دعي العام من تلقاء نفسه، كما هو احلال بالنسبة للمادة  على التحقيقات اليت جيريها امل٢ للبديل ٢

                         ً                                                                        األساسي، أم أا تنطبق خالفا  لذلك على مجيع اآلليات احملركة لالختصاص، على النحو املتوخى يف ورقة الرئيس لعام 
٢٠٠٩.  

القرار الصادر "باالستعاضة عن عبارة  مكررة ١٥ من مشروع املادة ٥واقترح الرئيس حتسينا تقنيا لصياغة الفقرة   -٢٢
  .ووجدت موافقة عامة على هذا التعديل". االستنتاجات اخلاصة"بعبارة " بوقوع عمل عدواين

____________________ 
الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف : ، الوارد يف٢٠٠٨يونيه /انظر تقرير الفريق العامل اخلاص الصادر يف حزيران  )٩(

 ولية منشور احملكمة اجلنائية الد (٢٠٠٨يونيه / حزيران٦- ٢نظام روما األساسي، الدورة السادسة املستأنفة، نيويورك، 
ICC-ASP/6/20/Add.1)( ،الوثائق الرمسية جلمعية الدول :  الوارد يف٢٠٠٧وتقرير برينستون لعام ؛ ٤٨-٣٨فقرات لاملرفق الثاين، ا

منشور  (٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ -نوفمرب/ تشرين الثاين٣٠األطراف يف نظام روما األساسي، الدورة السادسة، نيويورك، 
  .٣٥-١٤فقرات ل، الثاملرفق الثا، ا����� ا�ول، )ICC-ASP/6/20دولية احملكمة اجلنائية ال

٣٥.  
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  "الضوء األمحر" قتراحا

 هذا االقتراح حوسيسم. )١٠(سابقةالذي قدم يف نسخة منقحة " الضوء األمحر"واصلت الوفود مناقشتها القتراح  -٢٣
. )١١( الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدةيصدر بناء على قرار وجبقيق جار يف جرمية العدوان مبلس األمن بوقف حت

 من املادة ٤وقدمت توضيحات إضافية بأن املقصود من هذا االقتراح هو استكمال السيناريوهات احلالية الواردة يف الفقرة 
من إىل وقوع عمل عدواين أو عدم تصرف جملس األمن فتتوقع هذه السيناريوهات حاليا أن خيلص جملس األ:  مكررة١٥

وسيعاجل االقتراح السيناريو الناقص الذي سيخلص فيه جملس األمن إىل عدم وجود ما يربر الستنتاج أن . على اإلطالق
 ).٢٩ -د (٣٣١٤ من قرار اجلمعية العامة ٢ويعكس النص املقترح مضمون املادة .    ً        ً         عمال  عدوانيا  قد ارتكب

وكررت بعض .                        ً                                                  تأييد هلذا االقتراح حمدودا ، بينما أعربت بعض الوفود عن رغبتها يف مزيد من النظروكان ال -٢٤
من ١٦الوفود الشكوك اليت أعربت عنها يف االجتماعات السابقة للفريق، السيما فيما يتعلق بتداخل هذا االقتراح مع املادة 

.                                  ً       ً        ذا القرار السليب من جملس األمن ملزما  قانونا  للمحكمةوأبديت أيضا شكوك حول ما إذا كان مثل ه. النظام األساسي
                 ً                                                                                       وجرى التساؤل أيضا  عما إذا كان لس األمن احلق يف اختاذ قرار سليب بشأن العدوان مبوجب ميثاق األمم املتحدة أو املادة 

لية لس األمن اليت قد تؤدي  وتتعلق هذه املادة على ما يبدو باملداوالت الداخ).٢٩ -د (٣٣١٤ من قرار اجلمعية العامة ٢
 من قرار اجلمعية العامة تعاجل املبادرة باستخدام القوة املسلحة من ٢         ً          وذكر أيضا  أن املادة . إىل اخللوص إىل عدم اختاذ قرار

وبالعكس، اهلدف من إجراءات احملكمة هو حتديد املسؤولية . جانب الدولة وهو فعل يشكل للوهلة األوىل عمال عدوانيا
 .نائية ألفراداجل

 )٢٥ مكررة من مشروع املادة ٣الفقرة (أشكال االشتراك يف اجلرمية  : ٤مشروع التعديل رقم 

 ٢٥ مكررة من مشروع املادة ٣كما حدث يف االجتماعات السابقة للفريق، وجد اتفاق عام على إدراج الفقرة   -٢٥
ولوحظ أن هذا .                               ًلكن على مجيع أشكال االشتراك أيضا اليت تكفل انطباق شرط القيادة ليس على الفاعل الرئيسي فحسب و

          ً                                            وأعرب أيضا  عن رأي مفاده أن منطوق هذا احلكم واسع مبا فيه . م حاسم يف بناء تعريف العدوان بشكله احلايلاحلك
الكفاية ليشمل الذين يتحكمون فعال يف العمل السياسي أو العسكري للدولة ولكنهم ال يكونون رمسيا جزءا من احلكومة 

  . مثل أصحاب املصانعذات الصلة

____________________ 
 كانون - نوفمرب/لالطالع على املناقشات السابقة، انظر تقرير الفريق العامل اخلاص الصادر يف تشرين الثاين  )١٠(

 ٢٢-١٤ألساسي، الدورة السابعة، الهاي، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما ا: ، الوارد يف٢٠٠٨ديسمرب /األول
؛ ٢٣- ٢١لث، الفقرات املرفق الثا، ا����� ا�ول، )ICC-ASP/7/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية  (٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين

ة جلمعية الدول األطراف الوثائق الرمسي: ، الوارد يف٢٠٠٨يونيه /تقرير الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان الصادر يف حزيرانو
 منشور احملكمة اجلنائية الدولية  (٢٠٠٨يونيه / حزيران٦-٢يف نظام روما األساسي، الدورة السادسة املستأنفة، نيويورك، 

ICC-ASP/6/20/Add.1)( ،٤٧ة فقرلاملرفق الثاين، ا.  
  ):حذفت احلواشي( ما يلي ىينص هذا االقتراح عل  )١١(

أشهر ] ...[يف غضون [قيق يف احلالة اليت أخطر ا األمني العام لألمم املتحدة إذا اعتمد جملس األمن،           ال ي شرع يف حت  -      ً مكررا ٤
 قرارا يف إطار الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة يبني أنه لن يكون هناك مربر، على ضوء الظروف ذات ]بعد تاريخ اإلخطار

  تلك احلالة، مبا يف ذلك أن األعمال املعنية أو عواقبها ليست على درجة كافية من الصلة، الستنتاج أن عمال عدوانيا قد ارتكب يف
  .اخلطورة

إذا اختذ جملس األمن قرارا بناء على الفقرة السابقة، جيوز للمدعي العام أن يقدم طلبا، عن طريق األمني العام لألمم    -       ً ثالثا ٤
وإذا . دعي العام أن هناك وقائع جديدة تبطل األساس الذي بين عليه القرار السابقلقرار إذا رأى املااملتحدة، إلعادة النظر يف هذا 

اختذ جملس األمن قرارا جديدا بأن الدولة املعنية ارتكبت عمال من أعمال العدوان، جيوز للمدعي العام الشروع يف التحقيق يف جرمية 
  .  العدوان
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   من نظام روما األساسي٢٠ و ٩التعديالت التبعية للمادتني : ٦ و ٥ي مشروعا التعديلني رقم

تضمنت ، )١٢( من النظام األساسي لإلشارة إىل جرمية العدوان٩بناء على االتفاق السابق بأنه سيلزم تعديل املادة   -٢٦
 من املادة ٣فيما يتعلق بالفقرة ولوحظ أنه سيلزم إجراء تعديل مماثل .            ً             تعديال حمددا  يف هذا الشأن٢٠٠٩ورقة الرئيس لعام 

وعمم الرئيس صيغة مقترحة هلذا التعديل وقوبلت . )عدم جواز احملاكمة عن اجلرمية ذاا مرتني( من النظام األساسي ٢٠
  .هذه الصيغة باملوافقة بشكل عام

  عراضي  املؤمتر االستتناوهلا يف املوضوعية األخرى املتعلقة بالعدوان اليت ينبغي سائلامل  -ثالثا

 املؤمتر تناوهلا يف املوضوعية األخرى املتعلقة بالعدوان اليت ينبغي سائلاملقدم الرئيس ورقة غري رمسية بشأن   -٢٧
تعلقة  املالت عند اعتماد التعديبعض هذه القضايااملؤمتر االستعراضي والحظ أنه مبكن أن يتناول . )١٣(االستعراضي

واهلدف من العبارات احملددة املقترحة يف الورقة غري الرمسية . لنص املتعلق بالعدوانالعدوان، ولكن ليس بالضرورة يف ذات اب
ورحبت وفود بالورقة غري . هو املساعدة يف املناقشات فحسب، وليس املقصود منها أنه ينبغي التصدي هلذه املسائل صراحة

قتران مع التوضيحات األكثر تفصيال للمواضيع وينبغي قراءة موجز املناقشات أدناه باال. الرمسية كأساس مفيد للمناقشات
   .املختلفة الواردة يف الورقة غري الرمسية ذاا

  تفعيل اختصاص احملكمة فيما يتعلق باإلحاالت إىل جملس األمن

أثارت الورقة غري الرمسية مسألة الوقت الذي سيكون فيه للمحكمة االختصاص فيما يتعلق جبرمية العدوان بناء   -٢٨
، مباشرة بعد اعتماد التعديالت ذات الصلة )اإلحالة من جملس األمن( من نظام روما األساسي ١٣لفقرة ب من املادة على ا

                            ًً                           وقدمت الورقة غري الرمسية نصوصا   حمتملة لتوضيح أن إحالة جملس . من قبل املؤمتر االستعراضي أو بعد دخوهلا يف حيز النفاذ
ال تتوقف على موافقة الدولة املعنية كما هو احلال بالنسبة ألي إحالة أخرى من جملس األمن، اليت قد تشمل جرمية العدوان، 

  : واقترحت الورقة غري الرمسية النصان التاليان للمناقشة. األمن

من املفهوم أن احملكمة سيجوز هلا أن متارس االختصاص فيما يتعلق جبرمية العدوان بناء على إحالة من جملس األمن 
يدخل التعديل /يعتمد املؤمتر االستعراضي التعديل املتعلق بالعدوان[من النظام األساسي حاملا ) ب(١٣ وفقا للمادة

  ].املتعلق بالعدوان يف حيز النفاذ

من املفهوم أن احملكمة ستمارس االختصاص فيما يتعلق جبرمية العدوان بناء على إحالة من جملس األمن وفقا للمادة 
  . بصرف النظر عن موافقة الدولة املعنية على اختصاص احملكمة يف هذا الشأنمن النظام األساسي) ب(١٣

____________________ 
: ، الوارد يف٢٠٠٨نوفمرب /اص املعين جبرمية العدوان الصادر يف تشرين الثاين من تقرير الفريق العامل اخل٣٤انظر الفقرة   )١٢(

 ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٢- ١٤الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي، الدورة السابعة، الهاي، 
      .٣٤لث،الفقرة ثااملرفق ال، ا����� ا�ول، )ICC-ASP/7/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية (
  

    .تذييل الثاينانظر ال  )١٣(
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ووجدت الوفود عموما أن النصني الئقني ولكنها أعربت عن آراء خمتلفة بشأن الوقت الذي يتم فيه تفعيل   -٢٩
 أن متارس االختصاص                                             وفض لت بعض الوفود البديل الذي جيوز فيه للمحكمة. اختصاص احملكمة فيما يتعلق جبرمية العدوان

 ٢وأشارت إىل الفقرة . فيما يتعلق جبرمية العدوان مباشرة بعد اعتماد التعديالت املتعلقة بالعدوان من قبل املؤمتر االستعراضي
         ً                            ورأت أيضا  أن هذا يتفق مع الواقع الذي .  من نظام روما األساسي لتأييد هذا الرأي١٢١ من املادة ٢ والفقرة ٥من املادة 

وقف فيه سلطة جملس األمن املتعلقة بإحالة احلاالت إىل احملكمة على موافقة الدولة املعنية، على النحو الذي يتبني  بوجه ال تت
 من ٤وأعربت وفود أخرى، وبوجه خاص الوفود اليت أيدت تطبيق الفقرة .  من ميثاق األمم املتحدة١٠٣خاص من املادة 

رمية العدوان يف حيز النفاذ، عن تفضيلها ملمارسة اختصاص احملكمة فيما يتعلق  لدخول التعديالت املتعلقة جب١٢١املادة 
  .جبرمية العدوان بعد دخول التعديالت املتعلقة بالعدوان يف حيز النفاذ فقط

  ١٢١ من املادة ٥العدد األدىن من التصديقات يف حالة الفقرة 

، ٢٠٠٨نوفمرب /ورة اليت عقدها الفريق يف تشرين الثاينحبثت الورقة غري الرمسية الفكرة اليت أثريت خالل الد  -٣٠
ومل توافق الوفود على . ١٢١ من املادة ٥واملتعلقة بوجوب احلصول على عدد أدىن من التصديقات يف حالة تطبيق الفقرة 

وان مباشرة بعد                           ً                                                                 هذه الفكرة، السيما وأن عددا  من الوفود أعرب عن تفضيله تفعيل اختصاص احملكمة فيما يتعلق جبرمية العد
         ً                                       وأشري أيضا  إىل أن مثل هذا العدد األدىن من التصديقات . اعتماد التعديالت املتعلقة بالعدوان من قبل املؤمتر االستعراضي

  . من نظام روما األساسي١٢١ من املادة ٥بتعارض مع نص الفقرة 

  من الدول والتحقيقات التلقائية  بالنسبة لإلحاالت الصادرة ١٢١ من املادة ٥اآلثار املترتبة على الفقرة 

                                                                                   ً                 أشارت الورقة غري الرمسية إىل املناقشات السابقة بشأن هذه املسألة اليت كان الرأي فيها سائدا  بأنه ال ينبغي أن   -٣١
 من نظام روما األساسي إىل اختالف املعاملة بني الدول غري األطراف والدول ١٢١ من املادة ٥يؤدي تطبيق الفقرة 

وقال الرئيس إنه ناقش هذه املسائل دون إخالل مبواقف الوفود . )١٤(ليت مل تقبل التعديالت املتعلقة بالعدواناألطراف ا
 من نظام روما األساسي، وأوصي بالنظر يف هذه املسألة املعقدة بناء ١٢١ من املادة ٥ أو الفقرة ٤املتعلق بتطبيق الفقرة 

  .مسية والسيناريوهات املوصوفة اعلى الشكل البياين الوارد يف الورقة غري الر

، الذي يتعلق بالعمل العدواين الذي ترتكبه دولة طرف قبلت التعديل املتعلق بالعدوان ٢وفيما يتعلق بالسيناريو   -٣٢
  :ضد دولة طرف مل تقبل التعديل، واقترح النص التايل للمناقشة

 النظام األساسي ال متنع احملكمة من ممارسة  من١٢١ من املادة ٥من املفهوم أن اجلملة الثانية من الفقرة 
  . دولة طرف قبلت التعديل املتعلق باالختصاصرتكب مناالختصاص فيما يتعلق بالعمل العدواين الذي ي

____________________ 
  

الوثائق الرمسية : ، الوارد يف٢٠٠٨نوفمرب /انظر تقرير الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان الصادر يف تشرين الثاين  )١٤(
منشور احملكمة  (٢٠٠٨مرب نوف/ تشرين الثاين٢٢-١٤جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي، الدورة السابعة، الهاي، 

  .١٧لث،الفقرة املرفق الثا، ا����� ا�ول، )ICC-ASP/7/20اجلنائية الدولية 
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الوفود على هذا التوضيح، الذي سيكفل املساواة يف املعاملة بني الدول اليت تكون ضحايا  عدد من وافقو  -٣٣
وأعرب عن رأي . دول اليت مل تقبل التعديل املتعلق بالعدوان، أو كانت من الدول غري األطرافللعدوان، سواء كانت من ال

  .مفاده أنه ينبغي أن يترك الفصل يف مجيع السيناريوهات التسعة الواردة يف الشكل البياين للقضاة املختصني

دولة طرف مل تقبل التعديل املتعلق بالعدوان ، الذين يتعلق بالعمل العدواين الذي ترتكبه ٤وفيما يتعلق بالسيناريو   -٣٤
ضد دولة طرف قبلت التعديل، قدم الرئيس بديلني الغرض منهما هو منع التمييز يف املعاملة بني الدول األطراف والدول غري 

  .األطراف

  :٧ و ٤ أن احملكمة متلك االختصاص يف السيناريوهني ١ويبني البديل   -٣٥

 من النظام األساسي ال متنع احملكمة من ممارسة ١٢١ من املادة ٥ية من الفقرة من املفهوم أن اجلملة الثان
  . دولة طرف قبلت التعديليرتكب ضداالختصاص فيما يتعلق بالعمل العدواين الذي 

  :٧ و ٤ أن احملكمة ال متلك االختصاص يف السيناريوهني ٢ويبني البديل   -٣٦

 من النظام األساسي متنع احملكمة من ممارسة االختصاص ١٢١ من املادة ٥من املفهوم أن اجلملة الثانية من الفقرة 
  . تقبل التعديلرتكب من أي دولة ملفيما يتعلق بالعمل العدواين الذي ي

وعلى الرغم من عدم التوصل إىل اتفاق بشأن هذه املسألة، .                                             ًوقوبل البديالن ببعض التأييد وبعض االعتراض أيضا   -٣٧
ولوحظ أن النصني يعتمدان على افتراض االختصاص اإلقليمي . ملتبع يف نص البديلني مناسب وعمليفقد وجد أن النهج ا

  ). تناقش هذه املسألة أدناه(املشترك فيما يتعلق جبرمية العدوان 

  الطابع القيادي جلرمية العدوان واالختصاص اإلقليمي

ينشأ "أنه ب عن تأييد واسع النطاق للرأي القائل ٢٠٠٨نوفمرب / أعرب أثناء مناقشة هذه املسألة يف تشرين الثاين  -٣٨
وحبثت الورقة غري الرمسية ما . )١٥("  يف دولة أخرىتقع نتائج هذا الفعليف دولة ما وب الفعل ارتكا تنازع االختصاص عند

  :إذا كان بنيغي توضيح هذه املسألة صراحة، واقترحت النص التايل للمناقشة

 من النظام األساسي تشمل كال من السلوك ١٢من املادة ) أ(٢الواردة يف الفقرة " كالسلو"من املفهوم أن عبارة 
  .قيد البحث ونتائج هذا السلوك

ووجد تأييد عام للمفهوم الوارد يف هذا النص، ورأت بعض الدول مع ذلك أنه ال حاجة هلذا التوضيح وأن من   -٣٩
مبا يف ذلك  من احتمال أن يرتب النص املقترح نتائج غري مرجوة           ً         وأعرب أيضا  عن القلق. األفضل أن يترك األمر للمحكمة

من املفهوم أن الوالية القائمة على مبدأ االختصاص : "واقترح عالوة على ذلك النص البديل التايل. على جرائم أخرى
وأيدت بعض الوفود هذا ". اإلقليمي تتعلق بكل من اإلقليم الذي يرتكب فيه الفعل واإلقليم الذي تقع فيه نتائج هذا الفعل

  .  النص بينما فضلت وفود أخرى النص الوارد يف الورقة غري الرمسية

____________________ 
  

  .٢٩ و ٢٨ن االفقرتاملرجع نفسه،   )١٥(
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  االختصاص الزماين

                                                   ً                           االجتماع السابق للفريق، اقترحت الورقة غري الرمسية نصا  لتأكيد أن األحكام املتعلقة الصادر يفبناء على االقتراح   -٤٠
 من نظام روما األساسي ١١ الورقة غري الرمسية على املادة الصادر يفقتراح ويستند اال. بالعدوان لن يكون هلا أثر رجعي

   :وينص على ما يلي

 من النظام األساسي، أن احملكمة ال اختصاص هلا إال فيما يتعلق ١١ من املادة ١من املفهوم، وفقا للفقرة   ‘١’
  ].دخول التعديل يف حيز النفاذ/ستعراضي االبعد اعتماد التعديل من جانب املؤمتر [جبرائم العدوان اليت ترتكب 

 من النظام األساسي، أنه ال جيوز للمحكمة أن متارس ١١ من املادة ٢من املفهوم، وفقا للفقرة   ‘٢’
 إال فيما يتعلق جبرائم العدوان اليت ترتكب بعد دخول ١٣من املادة ) ج(أو ) أ(اختصاصها يف حالة الفقرتني 

  .١٢ من املادة ٣ذه الدولة، ما مل تكن الدولة قد أصدرت إعالنا مبوجب الفقرة التعديل حيز النفاذ بالنسبة هل

 وأعربت الوفود عن آراء خمتلفة بشأن اخليارات الواردة بني قوسني                       ً                   ًوحاز النص املقترح عموما  القبول واعترب مفيدا   -٤١
وقدم ).  أعاله٢٩انظر الفقرة (جبرمية العدوان ، املرتبطة مبسألة تفعيل اختصاص احملكمة فيما يتعلق ‘١’معقوفني يف الفقرة 

وأيدت بعض الدول هذا .  من نظام روما األساسي يف الفقرة األوىل١٣اقتراح بإضافة نص لإلشارة إىل الفقرة ب من املادة 
 من ١٢ املادة  من٣                        ً                                                                 االقتراح، بينما لوحظ أيضا  أنه قد يلزم يف هذه احلالة إضافة نص لإلشارة يف الفقرة األوىل إىل الفقرة 

  .                     ًنظام روما األساسي أيضا 

  أركان اجلرائم  -رابعا

وأعرب عن رأي مفاده أن من . )١٦(واصل الفريق مناقشته بشأن األعمال املقبلة املتعلقة بصياغة أركان اجلرائم  -٤٢
                 وأب لغ الفريق بأن . األفضل أن تعرض أركان اجلرائم على املؤمتر االستعراضي العتمادها مع التعديالت املتعلقة بالعدوان

وستتاح ورقة املناقشة للوفود قبل . وفدان يعدان حاليا ورقة مناقشة بشأن أركان اجلرائم وأما سيناقشاا مع الوفود املعنية
  .٢٠٠٩يونيه /االجتماع الذي سيعقد بني الدورتني يف حزيران

  األعمال املقبلة بشأن العدوان  -خامسا

، أبلغ ٢٠٠٨نوفمرب / جرت يف االجتماع األخري الذي عقده الفريق يف تشرين الثاينبناء على املناقشات اليت  -٤٣
الرئيس أعضاء الفريق باملوقف فيما يتعلق باألعمال التحضريية لالجتماع الذي سيعقد فيما بني الدورتني بشأن العدوان، 

ويبحث الرئيس اآلن إمكانية عقد هذا . ملوجدد بذلك املعلومات الواردة يف املذكرة غري الرمسية املتعلقة بربنامج الع
                 ً                                       وأعلن الرئيس أيضا  أنه لن يرأس املناقشات املتعلقة بالعدوان . يونيه، يف نيويورك/ حزيران١٠ إىل ٨االجتماع يف الفترة من 

دوان برئاسة واقترح أن تكون األعمال املقبلة بشأن الع. بعد الدورة اخلتامية للفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان
  ).األردن(صاحب السمو امللكي األمري زيد رعد زيد احلسني 

____________________ 
  .٣٤ إىل ٣٠ات الفقر املرجع نفسه، انظر   )١٦(
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يونيه، سيواصل املندوبون املناقشة بشأن األعمال املاضية وستتاح / ويف الدورة اليت ستعقد بني الدورتني يف حزيران  -٤٤
ن اجلرائم ستتم بنفس األسلوب املتبع يف وأكد الرئيس أن املناقشات املتعلقة بأركا.        ً                           هلم أيضا  الفرصة ملناقشة أركان اجلرائم

وستتيح املناقشة املوضوعية األوىل اليت ستتم . االجتماعات األخرى املتعلقة بالعدوان وستكون بذلك مفتوحة جلميع الدول
أعرب و.           ً                                             يونيه أيضا  الفرصة لتبادل اآلراء بشأن توقيت اعتماد األركان/يف االجتماع بني الدورتني الذي سيعقد يف حزيران

عدد من الوفود عن رأي مفاده أنه ينبغي اعتماد األركان يف نفس الوقت الذي سيتم فيه اعتماد التعديالت املتعلقة 
وأعربت الوفود عن قبوهلا لالقتراح املتعلق مبكان االجتماع الذي . بالعدوان، ولكن مل يتم البت يف هذه املسألة حىت اآلن

سيما الوفود اليت مل تتمكن من السفر حلضور االجتماعات اليت عقدت يف برينستون سيعقد فيما بني الدورتني وموعده، ال
وقدم طلب لتوفري خدمات الترمجة الشفوية يف االجتماع الذي سيعقد فيما بني الدورتني، وسيويل الرئيس . يف املاضي

  . االهتمام الالزم هلذا لطلب

  رمية العدواناختتام أعمال الفريق العامل اخلاص املعين جب  -سادسا

  . تبني التقدم احملرز يف هذه الدورة٢٠٠٩عمم الرئيس نسخة منقحة من ورقة الرئيس لعام   -٤٥

-ICC                                      ً        ، اختتم الفريق العامل اخلاص أعماله وفقا  للقرار ٢٠٠٩فرباير / شباط١٣ويف جلسته السادسة، املعقودة يف   -٤٦

ASP/1/Res.1) وقدم الفريق . )١٨(روما  والقرار واو من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر)١٧()مواصلة العمل املتعلق جبرمية العدوان
  . األول من هذا التقرير إىل مجعية الدول األطراف ملزيد من النظرملتعلق بالعدوان الوارد يف التذييلاقتراحات للنص ا

____________________ 
-٣األوىل، نيويورك، الدولية، الدورة الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية   )١٧(

  .ICC-ASP/1/Res.1لقرار ، اجلزء الرابع، ا)والتصويب A.03.V.2األمم املتحدة رقم املبيع منشور ( ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول ١٠
 -يونيه/ حزيران١٥،روما، الوثائق الرمسية ملؤمتر األمم املتحدة الدبلوماسي للمفوضني املعين بإنشاء حمكمة جنائية دولية  )١٨(

  ).لد األول ) A.02.I.5األمم املتحدة، رقم املبيع منشور ( A/CONF.183/13وثيقة األمم املتحدة   (١٩٩٨يوليه / متوز١٧
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  لتذييل األولا

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

  مشروع قرار

  )لالعتماد من جانب املؤمتر االستعراضي(

  إن املؤمتر االستعراضي،

  )تضاف فقرات الديباجة(

") النظام األساسي"املسمى فيما بلي ( اعتماد التعديالت على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يقرر  -١
 من النظام ١٢١من املادة ] ٤/٥[التصديق أو القبول، اليت يبدأ نفاذها وفقا للفقرة                                ً  الواردة يف مرفق هذا القرار، رهنا  ب

  األساسي؛

  )تضاف فقرات أخرى من املنطوق حسب االقتضاء(

  املرفق

  مشاريع التعديالت على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  بشأن جرمية العدوان

   .         ام األساسي         من النظ ٥           من املادة  ٢             حتذف الفقرة   - ١

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

         مكررة ٨      املادة 

              جرمية العدوان

                                                قيام شخص ما يف وضـع يتـيح لـه الـتحكم              "              جرمية العدوان  "                                 ألغراض هذا النظام األساسي تعين        - ١
              نفيـذ عمـل                                                                                                          بالفعل يف العمل السياسي أو العسكري للدولـة أو توجيهـه بتخطـيط أو إعـداد أو شـن أو ت                    

   .                                                                                عدواين من شأنه، حبكم خصائصه وخطورته ونطاقه، أن يعد انتهاكا واضحا مليثاق األمم املتحدة
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                                                          استعمال القوة املـسلحة مـن قبـل دولـة مـا ضـد                "               العمل العدواين  "        ، يعين    ١               ألغراض الفقرة     - ٢
                     نـاىف مـع ميثـاق                                                                                                   سيادة دولة أخرى أو سالمتها اإلقليمية أو استقالهلا السياسي، أو بـأي صـورة أخـرى تت                

                                                                                                  وتنطبق صفة العمل العدواين على أي عمل مـن األعمـال التاليـة، سـواء بـإعالن حـرب أو                      .             األمم املتحدة 
        ديـسمرب   /                كـانون األول     ١٤   يف    )   ٢٩- د   (    ٣٣١٤                                                                 بدونه، وذلك طبقا لقرار اجلميعـة العامـة لألمـم املتحـدة             

١٩٧٤    :  

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

                                  أخرى أو جلزء منه باستعمال القوة؛ 

                                                                                                            قيام القوات املسلحة لدولة ما بقذف إقليم دولة أخرى 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 (

                                                                                                          قيام القوات املسلحة لدولة مـا مبهامجـة القـوات املـسلحة الربيـة أو البحريـة أو اجلويـة أو                        ) د (
                                  األسطولني البحري واجلوي لدولة أخرى؛

ـ              ) ه (                                                ل إقلـيم دولـة أخـرى مبوافقـة الدولـة                                                                    قيام دولة ما باستعمال قواا املسلحة املوجـودة داخ
                                                                                             املضيفة، على وجه يتعارض مع الشروط اليت يـنص عليهـا االتفـاق، أو أي متديـد لوجودهـا يف             

                                      اإلقليم املذكور إىل ما بعد اية االتفاق؛

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

                                                                                                       إرسال عصابات أو مجاعات مسلحة  أو قوات غري نظامية أو مرتزقـة مـن قبـل دولـة مـا أو                          )  ز (
                                                                                                 بامسها تقوم ضد دولة أخرى بأعمال من أعمال القـوة املـسلحة تكـون مـن اخلطـورة حبيـث                    

    .                                                             تعادل األعمال املعددة  أعاله، أو اشتراك الدولة بدور ملموس يف ذلك

   :                   من النظام  األساسي  ١٥            يل بعد املادة               يدرج النص التا  - ٣

         مكررة  ١٥      املادة 

                                       ممارسة االختصاص فيما يتعلق جبرمية العدوان  

          ، رهنـا     ١٣                                                                                     جيوز للمحكمة أن متارس االختصاص فيما يتعلـق جبرميـة العـدوان طبقـا للمـادة                   - ١
   .                بأحكام هذه املادة
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                               حتقيـق فيمـا يتعلـق جبرميـة                                                                 عندما خيلص املدعي العام إىل أن هناك أساسا معقـوال للـشروع يف       - ٢
  .                                                                                                                       العدوان، فإنه يتبني أوال ما إذا كان جملس األمن قد اختذ قرارا بوقوع عمل عـدواين ارتكبتـه الدولـة املعنيـة                     

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

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

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

 

   .                         تنهى الفقرة عند هذا احلد–   ١      اخليار   

                                                                                      إذا كان جملس األمن قد طلب، يف قـرار معتمـد مبوجـب الفـصل الـسابع مـن                      إال  :        يضاف –   ٢       اخليار    
  .                                                                          ميثاق األمم املتحدة، إىل املدعي العام الشروع يف التحقيق فيما يتعلق جبرمية العدوان

  
              أشـهر بعـد      ]  ٦ [                                                                          جيوز للمدعي العام يف حالة عدم اختاذ مثل هذا القـرار يف غـضون                 ) ٢      البديل (  - ٤

   .                                 التحقيق فيما يتعلق جبرمية العدوان                      تاريخ اإلخطار أن يشرع يف
  

   .                         تنهى الفقرة عند هذا احلد- ١      اخليار 
  
                                                                                               شريطة أن تكون الدائرة التمهيدية قد أذنت بالبـدء يف التحقيـق فيمـا يتعلـق جبرميـة                     :       يضاف –   ٢       اخليار    

   ؛  ١٥                                   العدوان طبقا لإلجراء الوارد يف املادة 
  
                                                            مة قد اختـذت قـرارا بوقـوع عمـل عـدواين ارتكبتـه                                           شريطة أن تكون اجلمعية العا       :       يضاف –   ٣       اخليار    

          مكررة؛ ٨                           الدولة املشار إليها يف املادة 
  
                      ً                                     الدولية قـد اختـذت قـراراً بوقـوع عمـل عـدواين                 عدل                          شريطة أن تكون احملكمة ال       :       يضاف –   ٤       اخليار    

   .       مكررة ٨                                   ارتكبته الدولة املشار إليها يف املادة 
  
                                                          حملكمة بوقـوع عمـل عـدواين بقـرار احملكمـة املتعلـق                                                    ال خيل القرار الصادر من هيئة خالف ا         - ٥

   .                    ً                  بوقوع عمل عدواين وفقاً هلذا النظام األساسي
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                                                                                                   ليس يف هذه املادة ما خيل باألحكام املتعلقة مبمارسة االختصاص فيمـا يتعلـق بـاجلرائم األخـرى                    - ٦
   . ٥                    املشار إليها يف املادة 

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

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

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

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

                                                            مـن النظـام األساسـي بـالفقرة التاليـة، وتبقـى               ٢٠              من املادة     ٣                                        يستعاض عن العبارة االستهاللية للفقرة        - ٦
   :                     بقية الفقرة بدون تغيري

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

   :                      اإلجراءات يف احملكمة األخرى
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   الثاينتذييلال
 
 

   املوضوعية األخرى املتعلقة بالعدوانسائلورقة غري رمسية بشأن امل
   املؤمتر االستعراضي يفتناوهلا اليت ينبغي 

يف االجتماعات السابقة للفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان، وبوجه خاص أثناء الدورة السابعة برز   -١
العدوان، ولكن تعلقة ب املالت عند اعتماد التعديأن يتناوهلااملؤمتر االستعراضي اليت من اجلدير بقضايا د من الللجمعية، عد

 عن ذلك معاجلة هذه القضايا يف القرار الذي سيعتمد مبوجبه     ًعوضا فيمكن .  ذات النص املتعلق بالعدوانليس بالضرورة يف
 بعض هذه القضايا، أو  أن                   ًوقد ترى الوفود أيضا .  النص اخلتامي للمؤمترمنالتعديل اخلاص بالعدوان، أو يف مكان آخر 

مكان آخر من  و يف يف تقرير الفريق العامل أ مثالتهاصراحة، بسبب معاجلهلا التصدي ت يف حاجة إىل ليسمجيعها، 
  ".األعمال التحضريية"

مبكان هذه  تيسري املناقشة املتعمقة للقضايا اليت ستتم معاجلتها، دون اإلخاللاملقترحة لالنصوص فيما يلي و  -٢
  .النصوص أو صياغتها

   من جملس األمنالتتفعيل اختصاص احملكمة فيما يتعلق باإلحا  -أوال

فهناك . )١(قد ترغب الوفود يف تعميق النظر يف هذه املسألة، اليت نوقشت بصفة أولية فقط أثناء الدورة السابقة  -٣
 من النظام ٥ من املادة ٢                                                                             ً        على ما يبدو قبول متزايد للرأي القائل بأنه سيجوز للمحكمة أن متارس االختصاص، وفقا  للفقرة 

 من جملس األمن، بعد اعتماد النص املتعلق بالعدوان يف املؤمتر مباشرةناء على إحالة األساسي، فيما يتعلق جبرمية العدوان، ب
، وبوجه أعم على نظام االختصاص القائم مبوجب ٥ من املادة ٢ويعتمد هذا النهج على صياغة الفقرة . االستعراضي

وقد ترى .  اإلحالة من جملس األمن من نظام روما األساسي، الذي ال يتطلب موافقة الدولة يف حالة١٣ و ١٢املادتني 
 من ٥ أو الفقرة ٤مبوجب الفقرة (            ً                                                            الوفود، خالفا  لذلك، أن اختصاص احملكمة فيما يتعلق باإلحاالت من جملس األمن سيبدأ 

نظر يف وميكن ال. ويف كلتا احلالتني، من املفيد التعبري عن التفاهم املتفق عليه. عند دخول التعديل يف حيز النفاذ) ١٢١املادة 
  :النص التايل

من املفهوم أن احملكمة سيجوز هلا أن متارس االختصاص فيما يتعلق جبرمية العدوان بناء على إحالة من جملس األمن 
يدخل التعديل /يعتمد املؤمتر االستعراضي التعديل املتعلق بالعدوان[من النظام األساسي حاملا ) ب(١٣وفقا للمادة 

  ].لنفاذاملتعلق بالعدوان يف حيز ا

____________________ 
  
الوثائق الرمسية : ، الوارد يف٢٠٠٨نوفمرب /انظر تقرير الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان الصادر يف تشرين الثاين  )١(

 ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٢-١٤ألطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة، الهاي، جلمعية الدول ا
  .٣٨، الد األول، املرفق الثالث، الفقرة )ICC-ASP/7/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية، (
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                                              ً                                              ويف هذا السياق، قد ينظر الفريق العامل اخلاص أيضا  يف نص يوضح أن اإلحالة من جملس األمن، اليت قد تشمل   -٤
هذا النص  وسيكون. جرمية العدوان، ال تتوقف، شأا شأن أي إحالة أخرى من جملس األمن، على موافقة الدولة املعنية

، وسيتصدى )١٢١ من املادة ٥ أو الفقرة ٤الفقرة ( به للدخول يف حيز النفاذ      ً                                مفيدا  بصرف النظر عن النظام الذي سيؤخذ
  .)٢(١٢١ من املادة ٥بوجه خاص للمسائل اليت قد تثار يف سياق اجلملة الثانية من الفقرة 

دة من املفهوم أن احملكمة ستمارس االختصاص فيما يتعلق جبرمية العدوان بناء على إحالة من جملس األمن وفقا للما
  .من النظام األساسي بصرف النظر عن موافقة الدولة املعنية على اختصاص احملكمة يف هذا الشأن) ب(١٣

  ١٢١ من املادة ٥عدد التصديقات األدىن الالزم يف حالة الفقرة   -     ًثانيا 

عربت بعض أ، ٢٠٠٨نوفمرب /الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان املعقود يف تشرين الثاينيف اجتماع   -٥
 عن اهتمامها بعدد التصديقات األدىن الالزم لدخول التعديالت املتعلقة بالعدوان يف حيز النفاذ يف إطار اخليار املتعلق الوفود

                                     ً                                     وميكن القول بأن هذا الشرط ال يضيف جديدا  إال يف حالة اجلمع بينه وبني التفاهم على . ١٢١ من املادة ٥بتطبيق الفقرة 
وليس، كما ذكر أعاله، (كمة أن تقبل اإلحالة من جملس األمن إال بعد دخول التعديل يف حيز النفاذ أنه ال جيوز للمح

ويف هذه احلالة، قد ترغب الوفود يف جتنب حالة يؤدي فيها التصديق ). مباشرة بعد اعتماد التعديل يف املؤمتر االستعراضي
وأبدي مع ذلك رأي خمالف يؤيد . حاالت من جملس األمنمن دولة واحدة إىل تفعيل اختصاص احملكمة فيما يتعلق باإل

                 ً                                                   وجرى التساؤل أيضا  عن مدى اتساق النص على حكم بشأن عدد التصديقات األدىن . تفعيل اختصاص احملكمة بسرعة
تعلقة ذا ويقدم بالتايل النص أدناه لتيسري املناقشات امل. ١٢١ من املادة ٥الالزم لدخول التعديل يف حيز النفاذ مع الفقرة 

  .١٢١ من املادة ٥ أو الفقرة ٤املوضوع فقط ومبفهوم عدم االتفاق حىت اآلن على تطبيق الفقرة 

  )٢٠٠٩ من منطوق مشروع القرار الوارد يف ورقة الرئيس لعام ١يضاف النص حبروف بارزة إىل الفقرة (  

من النظام األساسي بعد سنة واحدة من  ١٢١ من املادة ٥                 ً        يف حيز النفاذ وفقا  للفقرة ... تدخل التعديالت ... 
  .    للتصديق أو القبول[...] إيداع الصك 

   الدول والتحقيقات التلقائيةلقضايا احملالة من بالنسبة ل١٢١ من املادة  ٥ ةاآلثار املترتبة على الفقر  -     ًثالثا 

 وكان الرأي السائد فيها أن سألة املهذ                                             ً                    أجرى الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان فعال  مناقشة أولية بشأن ه  -٦
ألطراف والدول ا ال ينبغي أن يؤدي إىل معاملة خمتلفة بني الدول غري ١٢١ من املادة ٥تطبيق اجلملة الثانية من الفقرة 

ت وأدت اجلملة قيد البحث يف نفس الوقت إىل تفسريات خمتلفة وطلب. )٣(األطراف اليت مل تقبل التعديل املتعلق بالعدوان
  .بعض الوفود توضيحات يف هذا الشأن

____________________ 
، ٢٠٠٨نوفمرب /عين جبرمية العدوان الصادر يف تشرين الثايننوقشت هذه املسائل من قبل يف تقرير الفريق العامل اخلاص امل  )٢(

-١٤الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة، الهاي، :  يفا��ارد
  .١٠-٧لد األول، املرفق الثالث، الفقرات ، اICC-ASP/7/20(منشور احملكمة اجلنائية الدولية،  (٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٢

  .١٥-١١املرجع نفسه،  الفقرات   )٣(
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يف حالة الدولة الطرف اليت ال تقبل التعديل،  ": على ما يلي١٢١ من املادة ٥تنص اجلملة الثانية من الفقرة و  -٧
يكون على احملكمة أال متارس اختصاصها فيما يتعلق جبرمية مشمولة بالتعديل عندما يرتكب هذه اجلرمية مواطنون من تلك 

  ".أو ترتكب اجلرمية يف إقليمهاالدولة 

سيناريوهات االختصاص فيما يتعلق "وميكن فهم املوضوع بطريقة أفضل بالرجوع إىل الشكل التوضيحي بشأن   -٨
وكانت  للوفود آراء .  الواردين به٤ و ٢، وبوجه خاص إىل السيناريوهني )٤("١٢١ من املادة ٥بالفقرة ة الثانية من لباجلم

ق مبسألة االختصاص يف إطار هذين السيناريوهني ولكن كان الرأي السائد هو أنه ال ينبغي التمييز بني الدول خمتلفة فيما يتعل
  .   غري األطراف والدول األطراف اليت مل تقبل التعديل

هل جيوز للمحكمة أن 
متارس االختصاص فيما 
 يتعلق جبرمية العدوان؟

  :الدولة اين عليها

 دولة طرف قبلت االختصاص
 فيما يتعلق جبرمية العدوان

  :الدولة اين عليها

دولة طرف مل تقبل االختصاص 
 فيما يتعلق جبرمية العدوان

  :الدولة اين عليها

 دولة غري طرف

  :الدولة املعتدية
دولة طرف قبلت االختصاص 

 فيما يتعلق جبرمية العدوان

١ 

��� 

٢ 

 ؟

٣ 

��� 

  :الدولة املعتدية
دولة طرف مل تقبل االختصاص 

 فيما يتعلق جبرمية العدوان

٤ 

 ؟

٥ 

� 

٦ 

� 

  :الدولة املعتدية
 دولة غري طرف

٧               

��� 

٨ 

� 

٩ 

� 

  

وميكن التوصل .  على حدة٤ و٢                                  ُُُ                                  ولتيسري مناقشة هذه القضية املعقدة، ق   دم اقتراح مبعاجلة كل من السيناريوهني   -٩
وميكن يف .  على عدم التمييز ويبني ما إذا كانت احملكمة خمتصة أم غري خمتصةفيما يتعلق بكال السيناريوهني إىل نص يؤكد

  .اية األمر اجلمع بني هذين النصني، بعد التوصل إىل اتفاق بشأن ج شامل يف هذا الشأن

قارن بني (، ميكن القول بأن النص التفسريي التايل يؤكد على عدم التمييز ٢وفيما يتعلق بالسيناريو   -١٠
  : االختصاص)٥(متلكويبني أن احملكمة ) ٣ و٢يناريوهني الس

 من النظام األساسي ال متنع احملكمة من ممارسة ١٢١ من املادة ٥من املفهوم أن اجلملة الثانية من الفقرة 
  . دولة طرف قبلت التعديل املتعلق باالختصاصرتكب مناالختصاص فيما يتعلق بالعمل العدواين الذي ي

____________________ 
الوثائق الرمسية : ، الوارد يف٢٠٠٨نوفمرب /انظر تقرير الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان الصادر يف تشرين الثاين  )٤(

نوفمرب / تشرين الثاين٢٢-١٤دولية، الدورة السابعة، الهاي، جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية ال
  .، الد األول، املرفق الثالث، التذييل الثاين)ICC-ASP/7/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية،  (٢٠٠٨

 املرغوب فيه أن تبني من املناقشات اليت جرت يف الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان أنه ال يوجد وفد يرى أن من   )٥(
  .  احملكمة االختصاص يف هذا السيناريوال متلك 
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قارن بني السيناريوهني ( ميكن القول بأن النص التفسريي التايل يؤكد على عدم التمييز ،٤لق بالسيناريو وفيما يتع   -١١
، نقدم ٤ احملكمة االختصاص يف السيناريو  متلك     ً                                                    ونظرا  لوجود آراء خمتلفة بني الوفود بشأن ما إذا كان ينبغي أن). ٧ و ٤

  .بديلني يؤكد كل منهما على عدم التمييز

  ):٧ و٤ أن احملكمة متلك االختصاص يف السيناريوهني بنيي(ول البديل األ

 من النظام األساسي ال متنع احملكمة من ممارسة ١٢١ من املادة ٥من املفهوم أن اجلملة الثانية من الفقرة 
  . دولة طرف قبلت التعديليرتكب ضداالختصاص فيما يتعلق بالعمل العدواين الذي 

  :)٧ و٤كمة ال متلك االختصاص يف السيناريوهني  أن احملبنيي (البديل الثاين

 من النظام األساسي متنع احملكمة من ممارسة االختصاص ١٢١ من املادة ٥من املفهوم أن اجلملة الثانية من الفقرة 
  . تقبل التعديلرتكب من أي دولة ملفيما يتعلق بالعمل العدواين الذي ي

  االختصاص اإلقليميالطابع القيادي جلرمية العدوان و  -     ًرابعا 

 وأعرب عن تأييد واسع القضية هأجرى الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان من قبل مناقشة أولية بشأن هذ  -١٢
. )٦( يف دولة أخرىتقع نتائج هذا الفعليف دولة ما وب الفعل ارتكا ينشأ تنازع االختصاص عند"أنه  للرأي القائل بالنطاق

               ً                                                                           حالة رغبتها حقا  يف توضيح هذه القضية، على النحو املبني يف الدورة السابقة للفريق العامل اخلاص، يف وقد تنظر الوفود يف 
  :النص التايل

 من النظام األساسي تشمل كال من السلوك ١٢من املادة ) أ(٢الواردة يف الفقرة " السلوك"من املفهوم أن عبارة 
  .قيد البحث ونتائج هذا السلوك

  اص من حيث الزمان االختص  -     ًخامسا 

قدم يف االجتماع السابق للفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان اقتراح للنص صراحة على سريان التعديالت   -١٣
عقده يف برينستون يف  وناقش الفريق العامل اخلاص هذا االقتراح من قبل يف االجتماع الذي. املتعلقة بالعدوان بوجه الحق

وبناء على األحكام . رجعي ض أحد على النص على عدم سريان األحكام املتعلقة بالعدوان بأثرومل يعتر )٧(٢٠٠٤عام 
  : من النظام األساسي، قد تنظر الوفود يف النص التايل١١ والتركيب التايل للمادة ٥ من املادة ٢الواردة يف الفقرة 

____________________ 
الوثائق الرمسية : ، الوارد يف٢٠٠٨نوفمرب / انظر تقرير الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان الصادر يف تشرين الثاين  )٦(

نوفمرب / تشرين الثاين٢٢-١٤ة السابعة، الهاي، جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدور
  .٢٩ و ٢٨، الد األول، املرفق الثالث، الفقرتان )ICC-ASP/7/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية،  (٢٠٠٨

ئية الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنا: ، الوارد يف٢٠٠٤تقرير برينستون لعام   )٧(
، املرفق الثاين، )ICC-ASP/3/25منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول١٠-٦الدولية، الدورة الثالثة، الهاي، 

  .٩-٦الفقرات 
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 احملكمة ال اختصاص هلا إال فيما يتعلق  من النظام األساسي، أن١١ من املادة ١من املفهوم، وفقا للفقرة   ‘١’
  ].دخول التعديل يف حيز النفاذ/ االستعراضيبعد اعتماد التعديل من جانب املؤمتر [جبرائم العدوان اليت ترتكب 

 من النظام األساسي، أنه ال جيوز للمحكمة أن متارس ١١ من املادة ٢من املفهوم، وفقا للفقرة   ‘٢’
 إال فيما يتعلق جبرائم العدوان اليت ترتكب بعد دخول ١٣من املادة ) ج(أو ) أ( اختصاصها يف حالة الفقرتني

  .١٢ من املادة ٣التعديل حيز النفاذ بالنسبة هلذه الدولة، ما مل تكن الدولة قد أصدرت إعالنا مبوجب الفقرة 

الزمين عند اإلحالة من جملس األمن ومن اجلدير بالذكر أن الفقرة األوىل املقترحة أعاله تشري إىل بداية االختصاص   -١٤
وتشري الفقرة الثانية إىل بداية االختصاص .  من النظام األساسي١٢ من املادة ٣أو يف حالة اإلعالن التلقائي مبوجب الفقرة 

   .الزمين يف اإلحاالت من جانب الدول األطراف والتحقيقات اليت جتريها احملكمة من تلقاء نفسها
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  الثالثالتذييل

 كرة غري رمسية بشأن برنامج العملمذ

يود رئيس الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان أن يسترعي انتباه مجيع الوفود إىل تقرير الفريق العامل اخلاص   -١
م عالورقة الرئيس (ادمة للدورة القلإلعداد املقدمة للرئيس  وإىل الورقة املنقحة )١(إىل الدورة السابعة للجمعيةاملقدم 
٢٠٠٩ .( 

                                                  ً    األخرية للفريق العامل اخلاص، يود الرئيس أن يقترح عددا  من اليت تعترب لألعمال املوضوعية هلذه الدورة      ً تيسريا  و  -٢
لتقدم بناء على اوهذه القائمة قابلة للتعديل . عمله عليها بطريقة جمديةيق العامل اخلاص ر الفركز يميكن أنالقضايا اليت 

  .التعرض هلادون اإلخالل باملواضيع األخرى اليت قد ترغب الوفود يف احملرز يف املناقشات و

   ٢٠٠٩ام لعمشاريع التعديالت املتعلقة بالعدوان، بناء على ورقة الرئيس   -أوال

اهلدف الرئيسي هلذه الدورة هو اعتماد التقرير اخلتامي للفريق العامل اخلاص الذي سيعرض على مجعية الدول   -٣
ومن املتوخي أن تكون هذه . لذي سيتضمن جمموعة من مشاريع التعديالت على نظام روما األساسياألطراف للنظر وا

ويف نفس الوقت، من املفهوم أن مسائل كثرية، مبا يف . ٢٠٠٩الوثيقة واضحة بقدر اإلمكان بناء على ورقة الرئيس لعام 
يارات اإلجرائية يف حالة عدم اختاذ قرار من جملس اخل( مكررة  ١٥ من مشروع املادة ٤ذلك املسألة اليت تعاجلها الفقرة 

               ً               ومن املفهوم أيضا  أن مجيع مشاريع . ، ستكون يف حاجة إىل مزيد من العمل بعد اختتام أعمال الفريق العامل اخلاص)األمن
  .طبق بالتايل عليهاين" ال اتفاق على شيء إال حني االتفاق على كل شيء"األحكام املتعلقة جبرمية العدوان مترابطة وأن مبدأ 

  قضايا موضوعية أخرى متصلة مبشاريع التعديالت املتعلقة بالعدوان  -ثانيا

يف االجتماعات السابقة للفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان، وبوجه خاص أثناء الدورة السابعة برزت   -٤
العدوان، ولكن ليس تعلقة ب املالت اعتماد التعديهلا عندأن يتصدى املؤمتر االستعراضي من اجلدير بقضايا ة للجمعية، عد

تفعيل موضوع اختصاص احملكمة فيما ) أ(وتشمل هذه القضايا، يف مجلة أمور، . بالضرورة يف ذات النص املتعلق بالعدوان
ن النظام  م١٢١ من املادة ٥يف حالة الفقرة الالزم األدىن عدد التصديقات مسألة ) ب( و؛يتعلق باإلحاالت من جملس األمن

) د( من النظام األساسي؛ و١٢١ من املادة ٥القضايا املتعلقة باحتمال تطبيق اجلملة الثانية من الفقرة ) ج( واألساسي؛
  .مسألة االختصاص الزمين) ه(مسألة التطبيق اإلقليمي جلرمية العدوان يف ضوء طبيعتها وبوصفها جرمية قيادية؛ و

____________________ 
الوثائق الرمسية : ، الوارد يف٢٠٠٨نوفمرب /انظر تقرير الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان الصادر يف تشرين الثاين  )١(

نوفمرب / تشرين الثاين٢٢-١٤جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة، الهاي، 
  .، الد األول، املرفق الثالث)ICC-ASP/7/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية،  (٢٠٠٨
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وقد يعتمد املؤمتر . ص هلذه القضايا ملناقشتها يف الفريق العامل اخلاصويقدم الرئيس بالتايل مشاريع نصو  -٥
               ً                                                                                    االستعراضي نصوصا  هلذه القضايا يف ذات الوقت الذي يعتمد فيه التعديالت املتعلقة بالعدوان يف شكل مناسب مل تتم 

  .  وقدمت ورقة غري رمسية منفصلة من أجل تيسري املناقشات. مناقشته حىت اآلن

  ان اجلرائمأرك  -ثالثا

 ٢٠٠٩، تتضمن ورقة الرئيس لعام )٢(٢يف ضوء املناقشات السابقة للفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان  -٦
وقد يقدم الفريق العامل بوجه خاص توصيات إىل مجعية الدول األطراف .  من النظام األساسي٩مشروع تعديل للمادة 

  .  وتوقيت اعتماد هذه األركانبشأن النظر يف أركان اجلرائم يف املستقبل

  األعمال املقبلة بشأن بالعدوان  -رابعا

     ً                                ونظرا  التفاق اجلمعية على مواصلة األعمال . هذه هي الدورة اخلتامية للفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان  -٧
ن من الواجب على الفريق العامل أن املتعلقة بالعدوان بعد اختتام أعمال الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان، فإ

ويف هذا السياق، قد ترغب الوفود يف مناقشة كيفية تقدمي التعديل املقترح . يناقش مثل هذه األعمال املقبلة املتعلقة بالعدوان
ة، ويف ضوء من ناحي) التقدمي إىل األمني العام لألمم املتحدة( من نظام روما األساسي ١٢١املتعلق بالعدوان، يف ضوء املادة 

). التقدمي إىل اجلمعية (والقرار واو للوثيقة اخلتامية ملؤمتر روما)  العمل املتعلق جبرمية العدوانمواصلة (ICC-ASP/1/Res.1 القرار
 ويف املرحلة . بشأن العدوانتنيفيما بني الدورالذي سيعقد ضايف اإلجتماع البا                    ً                  وينبغي أن تناقش أيضا  التفاصيل املتعلقة 

، أن يعقد هذا االجتماع جبامعة )٣(                 ً                                                    ، من املتوخي مؤقتا ، بناء على املناقشات اليت جرت يف الدورة السابعة للجمعيةاحلالية
  .٢٠٠٩ يونيه/ حزيران١٧ إىل ١٥برينستون ملدة يومني ونصف يوم يف الفترة من 

  

____________________ 
  .٣٤املرجع نفسه، الفقرة   )٢(
  .٤٤ و ٤٣املرجع نفسه، الفقرتان   )٣(
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  املرفق الثالث

 *نطاق املؤمتر االستعراضيورقة غري رمسية بشأن 

  .لمؤمترري الرمسية بشأن نطاق املؤمتر االستعراضي من أجل تيسري اإلعداد املوضوعي لتقدم هذه الورقة غ

بوجه خاص (ومن اجلدير بالذكر أن البارامترات املتعلقة بنطاق املؤمتر االستعراضي حمددة يف نظام روما األساسي 
، فضال )القراران هاء  و واو(ملؤمتر روما امية ، والوثيقة اخلت)١٢٤، واملادة ٥ من املادة ٢، والفقرة ١٢٣ إىل ١٢١يف املواد 

بوجه خاص القرارات الصادرة ") (اجلمعية"املسماة فيما يلي (عن القرارات الصادرة بعد ذلك من مجعية الدول األطراف 
 بشأن ICC-ASP/7/Res.3، واإلشارات الواردة يف القرار الشامل ICC-ASP/1/Res.1بشأن جرمية العدوان، مثل القرار 

  ).املؤمتر االستعراضي

ويشار إىل التقارير املرحلية املقدمة من اجلهة املنسقة منذ تعيينها يف الدورة الثالثة للجمعية، بناء على االتصاالت 
وتضمنت هذه االتصاالت واملشاورات آراء بشأن البارامترات الرئيسية . واملشاورات اليت جرت بشأن اإلعداد للمؤمتر

-ICC) ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢١النحو املبني خاصة يف الورقة األولية للجهة املنسقة املؤرخة لنطاق املؤمتر، على 

ASP/7/INF.2) ، ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٤والتقرير املرحلي املؤرخ          (ICC-ASP/6/INF.3) . وأكدت
 العميق بأهداف ومكانة نظام روما األساسي كما االتصاالت واملشاورات اليت أجرا اجلهة املنسقة التزام الدول األطراف

 تعزيز احملكمة ومحاية سالمة النظام أكدت التأييد الواسع النطاق والدائم لألهداف املقترحة للمؤمتر االستعراضي بشأن
مل تنفذ وجرى يف نفس الوقت التسليم بأن احملكمة قائمة منذ سنوات قليلة فقط، وبأن بعض اإلجراءات الرئيسية . األساسي

                           ً                                                                             حىت اآلن، وبأن ذلك يفرض قيودا  على القاعدة التجريبية ألية مناقشات متعلقة بالتعديالت اليت ميكن إدخاهلا على ااالت 
وينبغي بالتايل أن يكون التركيز الرئيسي على ما ميكن للمؤمتر االستعراضي أن يفعله بطريقة جمدية من أجل تعزيز . اهلامة

وأوصت اجلهة املنسقة بأن يوىل االعتبار للتركيز على التعديالت . األساسي وتوفري الدعم للمحكمةمبادئ وأهداف النظام 
  .     ً أيضا ٢٠١٠                                           ً                                             احلائزة على تأييد عريض، يفضل أن يكون توافقيا ، ولتقييم نظام العدالة اجلنائية الدولية يف عام 

حات املتعلقة بإدخال تعديالت على نظام روما املقتر" أن السابعة          ً                           ويشار أيضا  إىل أن اجلمعية قررت يف دورا     
 عام يفن تناقش يف الدورة الثامنة جلمعية الدول األطراف  ينبغي أاألساسي الواجب أن ينظر فيها املؤمتر االستعراضي

لتركيز باإلضافة إىل ا" بأنه  وأوصت اجلمعية أيضا ."، بغية تعزيز توافق اآلراء واإلعداد اجليد للمؤمتر االستعراضي٢٠٠٩
                                                            ً                                      على التعديالت املمكن أن حتظى بتأييد عريض، يفضل أن يكون توافقيا ، ينبغي أن يكون املؤمتر االستعراضي مناسبة

  ".٢٠١٠ نظام العدالة اجلنائية يف عام ‘لتقييم’

______________  

  ).النرويج(ي، السيد رولف إينار فايفي مقدمة من اجلهة املنسقة املعنية باملؤمتر االستعراضي لنظام روما األساسورقة غري رمسية *
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 يف نيويورك، ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٢وكما أكد رئيس اجلمعية يف املشاورات غري الرمسية اليت أجراها يف     
يف إطار الفريق ) باستثناء العمل بشأن جرمية العدوان(وستتم هذه العملية . ستتم العملية التحضريية بطريقة شفافة وشاملة

وينبغي التنسيق بني مجيع االقتراحات واملقترحات املقدمة للمؤمتر االستعراضي بطريقة . امل يف نيويورك التابع للمكتبالع
وينبغي أن يسعى الفريق العامل يف . غري رمسية يف إطار امليسرين املشاركني الذين يعينهم املكتب هلذا الغرض ومبساعدم

، من أجل ضمان اإلعداد الناجح للمؤمتر )١(شأن مجيع املسائل املوضوعية ذات الصلةنيويورك إىل إحراز أكرب تقدم ممكن ب
  .االستعراضي

  :وفيما يلي املسائل اليت يلزم إعدادها من الناحية املوضوعية    

  : من نظام روما األساسي والوثيقة اخلتامية ملؤمتر رومااملسائل اإللزامية الناشئة  )١(

 هذه هي املسألة الوحيدة اليت يلزم قانونا : من النظام األساسي١٢٤ملادة إعادة النظر يف أحكام ا  )أ(
 ١٢٤وتتعلق هذه املسألة باحلكم االنتقايل الوارد يف املادة . إعادة النظر فيها يف املؤمتر االستعراضي األول

هذه ولذلك ينبغي مناقشة . بشأن عدم قبول اختصاص احملكمة ملدة معينة فيما يتعلق جبرائم احلرب
املسألة يف الفريق العامل يف نيويورك من أجل إعداد تقرير بشأن اآلراء املختلفة يف هذا الشأن وتقدمي 

  .توصيات حمددة إىل اجلمعية

سيختتم ):  من النظام األساسي؛ القرار واو من الوثيقة اخلتامية٥ من املادة ٢الفقرة  (جرمية العدوان  )ب(
. ة العدوان أعماله أثناء االستئناف الثاين للدورة السابعة للجمعيةالفريق العامل اخلاص املعين جبرمي

مبا يف ذلك اإلعداد الجتماع إضايف (وسيتناول الفريق العامل مباشرة األعمال املقبلة املتعلقة بالعدوان 
  ).فيما بني الدورتني

مناقشة  وينبغي. )٢(خلتامية     ً                         وفقا  للقرار هاء من الوثيقة االنظر يف جرائم اإلرهاب وجرائم املخدرات،  )ج(
  . املسألة يف الفريق العامل يف نيويورك من أجل تقدمي توصيات حمددة إىل اجلمعية

ينبغي إبالغ أي مبادرات بشأن تعديالت خالف :  لنظام روما األساسيالنظر يف تعديالت أخرى حمتملة  )٢(
ويف . يف نيويورك ومناقشتها يف إطار هذا الفريقأعاله إىل الفريق العامل ) ١(التعديالت املشار إليها يف البند 

) ب (٢الوقت احلايل، أشار وفد بلجيكا إىل مبادرة من هذا القبيل فيما يتعلق بقائمة األسلحة الواردة يف الفقرة 
  .٨من املادة ‘ ٢٠’

 نظام العدالة ‘لتقييم ’يكون املؤمتر االستعراضي مناسبة أوصت اجلمعية بأن :تقييم نظام العدالة اجلنائية الدولية )٣(
وينبغي أن يناقش الفريق العامل يف نيويورك عملية التقييم هذه وأن يعد طرائق هلا من . ٢٠١٠ اجلنائية يف عام

 .أجل تقدمي توصيات ملموسة إىل اجلمعية
____________________ 

.                                     ً                                                              سيتناول الفريق العامل يف نيويورك أيضا  مسائل أخرى متصلة باإلعداد للمؤمتر االستعراضي ال تعاجلها هذه الورقة  )١(
وعهدت الدورة السابعة جلمعية الدول األطراف إىل املكتب بأن يواصل األعمال التحضريية للمؤمتر االستعراضي، مبا يف ذلك 

  . علقة بالنطاق، واآلثار املالية والقانونية، فضال عن املسائل العملية والتنظيميةاألعمال التحضريية املت
 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية ١٢٣يقوم مؤمتر استعراضي، عمال باملادة "يف القرار هاء، يوصي مؤمتر روما بأن   )٢(

 تعريف مقبول هلا وإدراجها يف قائمة اجلرائم الداخلة يف الدولية، بالنظر يف جرائم اإلرهاب وجرائم املخدرات بقصد التوصل إىل
  ".اختصاص احملكمة
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