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 مجعية الدول األطراف

  )االستئناف الثاين(السابعة  الدورة

  نيويورك
   ٢٠٠٩فرباير / شباط١٣ -٩
 
  

 ورقة مناقشة عن جرمية العدوان مقترحة من الرئيس
  )٢٠٠٩يناير /نون الثاينتنقيح كا(

               مذكرة إيضاحية

                                                                                                املناقشة املنقحة الواردة يف املرفـق عقـب املناقـشات الـيت أجراهـا الفريـق العامـل                      رقة      عرض و  ت  - ١
        تـشرين      ٢٢     إىل   ١٤     مـن   (                             بعة جلمعيـة الـدول األطـراف                       خالل الـدورة الـسا                     املعين جبرمية العدوان        اخلاص  

         وتراعـي    )  ٨   ٢٠٠                       ورقـة الـرئيس لعـام       ( )١ ( ة                ناقـشة الـسابق                على ورقة امل     عتمد      وهي ت    ).     ٢٠٠٨       نوفمرب   /     الثاين
                             هـذه الورقـة دون إخـالل        ُ       أُعـدت                                     على النحو املتبـع يف املاضـي،         و  .         ذلك احلني                          املناقشات اليت جرت منذ     

    .                                        وترمي إىل تسهيل عمل الفريق العامل اخلاص            مبواقف الوفود

ص املعين جبرمية العدوان أعماله يف وعمال بالقرارات السابقة للجمعية، سيختتم الفريق العامل اخلا  -٢
وستستخدم هذه النسخة من ورقة املناقشة ). ٢٠٠٩فرباير / شباط١٣-٩(االستئناف الثاين للدورة السابعة للجمعية 

يف إعداد النتيجة النهائية للفريق العامل اخلاص وتقدم بالتايل يف شكل يسمح للفريق العامل اخلاص باعتماد نص 
  . لعرضه على مجعية الدول األطرافواضح بقدر اإلمكان

     ً            ونظرا  لطبيعة هذه .                         ً      ً    ً                                     وتتضمن ورقة املناقشة قدرا  حمدودا  جدا  من التعديالت باملقارنة بالنسخة السابقة  -٣
 مكررة ويتضمن اآلن إضافتني تقنيتني ١٥وأعيد ترقيم مشروع املادة . الورقة، حذفت مجيع احلواشي من النص

عاجلة القضايا اليت مت التوصل إىل اتفاق بشأا يف االجتماعات السابقة واملشار إليها مل) ٥ و٣الفقرتان (جديدتني 
ومن املفهوم أن املؤمتر االستعراضي سيعتمد التعديل املتعلق بالعدوان . )٢(     ً                                 ضمنيا  يف النسخة السابقة من ورقة املناقشة

                                                 
 دسةالسا، الدورة ليةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدو  )١(

، املرفق الثاين، )ICC-ASP/6/20/Add.1منشور احملكمة اجلنائية الدولية، (٢٠٠٨يونيه / حزيران٦- ٢، نيويورك، املستأنفة
   .التذييل

  

، ٢٠٠٨نوفمرب /رين الثاينانظر تقرير الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان عن اجتماعه املعقود يف تش  )٢(
رمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة، الوثائق ال: ، يف٢٦الفقرة 
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وميكن يف مرحلة الحقة إضافة ديباجة . سويرد مشروع موجز هلذا القرار يف ورقة الرئي. كمرفق لقرار للتمكني
ويرد النص الذي يعاجل مسألة الدخول يف حيز النفاذ يف مشروع . وفقرات أخرى إىل املنطوق حسب االقتضاء

 . القرار، للحد من حجم التعديل احلايل لنظام روما األساسي

  مشروع قرار

  )لالعتماد من جانب املؤمتر االستعراضي(

النظام : " فيما بعدىاملسم( نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية إن الدول األطراف يف  
  ،")األساسي

  )تضاف فقرات الديباجة(

                                                                  ً                          اعتماد التعديالت على النظام األساسي الواردة يف مرفق هذا القرار، رهنا  بالتصديق أو القبول، اليت تقرر  -١
  نظام األساسي؛ من ال١٢١من املادة ] ٤/٥[يبدأ نفاذها وفقا للفقرة 

  )تضاف فقرات أخرى من املنطوق حسب االقتضاء(

  املرفق

  مشاريع التعديالت على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية املتعلقة جبرمية العدوان

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

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

         مكررة ٨    ادة   امل

              جرمية العدوان

                                        قيام شخص مـا يف وضـع يتـيح لـه             "              جرمية العدوان  "                                 ألغراض هذا النظام األساسي تعين        - ١
                                                                                                            التحكم بالفعل يف العمل السياسي أو العسكري للدولـة أو توجيهـه بتخطـيط أو إعـداد أو شـن أو                     

                واضـحا مليثـاق                                                                                        تنفيذ عمل عدواين من شأنه، حبكم خصائصه وخطورتـه ونطاقـه، أن يعـد انتـهاكا               
   .           األمم املتحدة

                                                                                                                                            
، الد األول، املرفق )ICC-ASP/7/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية،  (٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٢-١٤الهاي، 

    .الثالث
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                                                    استعمال القوة املـسلحة مـن قبـل دولـة مـا               "              العمل العدواين  "        ، يعين    ١               ألغراض الفقرة     - ٢
                                                                                                           ضد سيادة دولة أخرى أو سالمتها اإلقليمية أو استقالهلا السياسي، أو بأي صـورة أخـرى تتنـاىف مـع                    

   .                 ميثاق األمم املتحدة

                                                    األعمـال التاليـة، سـواء بـإعالن حـرب أو                                                         وتنطبق صفة العمل العدواين على أي عمل من       
          كــانون   ١٤  يف   )   ٢٩- د   (    ٣٣١٤                                                                 بدونــه، وذلــك طبقــا لقــرار اجلميعــة العامــة لألمــم املتحــدة 

  :    ١٩٧٤      ديسمرب  /    األول

                                                                                                   قيام القوات املسلحة لدولة مـا بغـزو  إقلـيم دولـة أخـرى أو اهلجـوم عليـه، أو أي                           ) أ (
                                                لغزو أو اهلجـوم، أو أي ضـم إلقلـيم  دولـة                                                               احتالل عسكري، ولو كان مؤقتا، ينجم عن مثل هذا ا         

                                  أخرى أو جلزء منه باستعمال القوة؛ 

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

      ولـة                                                                                        ضرب حصار على موانئ دولة ما أو على سواحلها مـن قبـل القـوات املـسلحة لد                    ) ج (
       أخرى؛

                                                                                                  قيام القوات املسلحة لدولة ما مبهامجة القوات املـسلحة الربيـة أو البحريـة أو اجلويـة أو                       ) د (
                                  األسطولني البحري واجلوي لدولة أخرى؛

                                                                                                  قيام دولة ما باستعمال قواا املسلحة املوجودة داخل إقليم دولـة أخـرى مبوافقـة الدولـة                      ) ه (
                                                                                                      املضيفة، على وجه يتعارض مع الشروط الـيت يـنص عليهـا االتفـاق، أو أي متديـد لوجودهـا يف                     

                                      اإلقليم املذكور إىل ما بعد اية االتفاق؛

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

                                                                                                        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 القوة املسلحة تكون مـن اخلطـورة حبيـث تعـادل                   

    .                            راك الدولة بدور ملموس يف ذلك                           األعمال املعددة  أعاله، أو اشت

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

   ة      مكرر  ١٥      املادة 

                                       ممارسة االختصاص فيما يتعلق جبرمية العدوان

  ،   ١٣                                                                            للمحكمة أن متارس االختصاص فيمـا يتعلـق جبرميـة العـدوان طبقـا للمـادة            جيوز  - ١
   .                     رهنا بأحكام هذه املادة
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                                                                                    املدعي العام إىل أن هناك أساسا معقـوال للـشروع يف حتقيـق فيمـا يتعلـق                            عندما خيلص   - ٢
                                                                                                            جبرمية العدوان، فإنه يتبني أوال ما إذا كان جملس األمن قد اختذ قـرارا بوقـوع عمـل عـدواين ارتكبتـه                   

                                                                                  وخيطر املدعي العام األمني العام لألمم املتحدة بالوضـع أمـام احملكمـة، مبـا يف ذلـك أي         .               الدولة املعنية 
   .                        معلومات أو وثائق ذات صلة

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

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

 

   .             عند هذا احلد             تنهى الفقرة–   ١      اخليار   

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

  
  ]  ٦ [               ار يف غـضون              القـر       هـذا                                             للمدعي العام يف حالة عدم اختـاذ مثـل               جيوز    )  ٢        البديل   (  - ٤

   .                                                               أشهر بعد تاريخ اإلخطار أن يشرع يف التحقيق فيما يتعلق جبرمية العدوان
  

   .           عند هذا احلد              تنهى الفقرة - ١      اخليار 
  

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

  
                                                                                   شريطة أن تكون اجلمعية العامة قـد اختـذت قـرارا بوقـوع عمـل عـدواين                   :       يضاف –   ٣       اخليار    

   ؛ ة      مكرر ٨                                   ارتكبته الدولة املشار إليها يف املادة 
  

                  بوقـوع عمـل                                                      ً                 شريطة أن تكون احملكمة اجلنائية الدوليـة قـد اختـذت قـراراً               :       يضاف –   ٤       اخليار    
   . ة      مكرر ٨  ة                                        عدواين ارتكبته الدولة املشار إليها يف املاد

  
                                                                                         ال خيل القرار الصادر من هيئة خالف احملكمـة بوقـوع عمـل عـدواين بقـرار احملكمـة                     - ٥

   .                           ً                  املتعلق بوقوع عمل عدواين وفقاً هلذا النظام األساسي
  
                                                                باألحكام املتعلقة مبمارسـة االختـصاص فيمـا يتعلـق بـاجلرائم              ما خيل                     ليس يف هذه املادة       - ٦

   . ٥                          األخرى املشار إليها يف املادة 
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   :                   من النظام  األساسي  ٢٥           من املادة  ٣                           يدرج النص التايل بعد الفقرة     - ٤
  

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

  

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

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

  
  

- - - 0 - - -  

  


