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 املرفق الثاين

  ∗أحكام مقترحة بشأن جرمية العدوان: خلتنشتاين

، تشرفيلدى األمم املتحدة حتياته إىل األمني العام لألمم املتحدة و خلتنشتاين إلمارة هدي املمثل الدائم ي  
 من نظام رومـا     ١٢١ من املادة    ١شري إىل الفقرة    يبأن  فريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان،       للبصفته الرئيس السابق    

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

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

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

  مشروع قرار

  )لالعتماد من جانب املؤمتر االستعراضي(

  إن املؤمتر االستعراضي،

  )تضاف فقرات الديباجة(

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

  األساسي؛

  )تضاف فقرات أخرى من املنطوق حسب االقتضاء(

                                                      
  .٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٩يف  باألمم املتحدة  C.N.727.2009.TREATIES-7إشعار الوديع صدر سابقاً بوصفه  ∗
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  التذييل

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

  . من النظام األساسي٥ من املادة ٢ حتذف الفقرة   -١

  : من النظام األساسي٨ يدرج النص التايل بعد املادة   -٢

   مكررة٨ملادة ا

  جرمية العدوان

قيام شخص ما يف وضـع يتـيح لـه الـتحكم بالفعـل              " جرمية العدوان "ألغراض هذا النظام األساسي تعين        -١
يف العمل السياسي أو العسكري للدولة أو توجيهه بتخطيط أو إعداد أو شن أو تنفيـذ عمـل عـدواين مـن شـأنه،                        

  .ا واضحا مليثاق األمم املتحدةحبكم خصائصه وخطورته ونطاقه، أن يعد انتهاك

استعمال القوة املسلحة من قبـل دولـة مـا ضـد سـيادة دولـة       " العمل العدواين"، يعين  ١ألغراض الفقرة     -٢
وتنطبـق  . أخرى أو سالمتها اإلقليمية أو استقالهلا السياسي، أو بأي صورة أخرى تتناىف مع ميثـاق األمـم املتحـدة                  

من األعمال التالية، سـواء بـإعالن حـرب أو بدونـه، وذلـك طبقـا لقـرار                  صفة العمل العدواين على أي عمل       
 :١٩٧٤ديسمرب / كانون األول١٤يف ) ٢٩-د (٣٣١٤ة العامة لألمم املتحدة عياجلم

 قيام القوات املسلحة لدولة ما بغزو  إقليم دولة أخرى أو اهلجوم عليـه، أو أي احـتالل عـسكري، ولـو                        )أ(
   الغزو أو اهلجوم، أو أي ضم إلقليم  دولة أخرى أو جلزء منه باستعمال القوة؛ كان مؤقتا، ينجم عن مثل هذا

 قيام القوات املسلحة لدولة ما بقذف إقليم دولة أخرى بالقنابل، أو استعمال دولة مـا أيـة أسـلحة ضـد                       )ب(
  إقليم دولة أخرى؛

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

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

قيام دولة ما باستعمال قواا املسلحة املوجودة داخل إقليم دولة أخـرى مبوافقـة الدولـة املـضيفة، علـى                      )ه(
ليت ينص عليها االتفاق، أو أي متديد لوجودها يف اإلقلـيم املـذكور إىل مـا بعـد ايـة                    وجه يتعارض مع الشروط ا    

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

رتزقة من قبـل دولـة مـا أو بامسهـا تقـوم             إرسال عصابات أو مجاعات مسلحة أو قوات غري نظامية أو م            )ز(
ضد دولة أخرى بأعمال من أعمال القوة املسلحة تكون من اخلطـورة حبيـث تعـادل األعمـال املعـددة أعـاله، أو           

  .اشتراك الدولة بدور ملموس يف ذلك

  : من النظام األساسي١٥يدرج النص التايل بعد املادة   -٣

   مكررة١٥املادة 

  تعلق جبرمية العدوانممارسة االختصاص فيما ي

، رهنـا بأحكـام هـذه       ١٣جيوز للمحكمة أن متارس االختصاص فيما يتعلق جبرمية العدوان طبقـا للمـادة                -١
  .املادة

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

  .العام األمني العام لألمم املتحدة بالوضع أمام احملكمة، مبا يف ذلك أي معلومات أو وثائق ذات صلة

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

ال جيوز للمدعي العام، يف حالة عدم وجود مثل هذا القرار، أن يباشـر التحقيـق فيمـا يتعلـق                     )١البديل  (  -٤
  .جبرمية العدوان

   تنهى الفقرة عند هذا احلد– ١اخليار 

إال إذا كان جملس األمن قد طلب، يف قرار معتمد مبوجب الفـصل الـسابع مـن ميثـاق األمـم                      : يضاف – ٢اخليار  
 .حدة، إىل املدعي العام الشروع يف التحقيق فيما يتعلق جبرمية العدواناملت

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

   تنهى الفقرة عند هذا احلد-١اخليار 

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



ICC-ASP/8/20 
 
 

46 

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

شريطة أن تكون احملكمة العدل الدولية قد اختـذت قـراراً بوقـوع عمـل عـدواين ارتكبتـه                    : يضاف – ٤ار  اخلي
  . مكررة٨الدولة املشار إليها يف املادة 

ال خيل القرار الصادر من هيئة خالف احملكمة بوقوع عمل عدواين بقـرار احملكمـة املتعلـق بوقـوع عمـل                       -٥
  .عدواين وفقاً هلذا النظام األساسي

ليس يف هذه املادة ما خيل باألحكام املتعلقة مبمارسة االختصاص فيمـا يتعلـق بـاجلرائم األخـرى املـشار                      -٦
  .٥إليها يف املادة 

  : من النظام  األساسي٢٥ من املادة ٣يدرج النص التايل بعد الفقرة   -٤

اص الـذين يكونـون يف وضـع    فيما يتعلق جبرمية العدوان ال تطبق أحكام هذه املـادة إال علـى األشـخ              - مكررة ٣
  .يتيح هلم التحكم بالفعل يف العمل السياسي أو العسكري للدولة أو توجيهه

  : من النظام األساسي باجلملة التالية٩ من املادة ١يستعاض عن اجلملة األوىل من الفقرة   -٥

  .  مكررة وتطبيقها٨ و٨ و٧ و٦تساعد أركان اجلرائم احملكمة يف تفسري املواد   -١

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

 ٦الشخص الذي يكون قد حوكم أمام حمكمة أخرى عن سلوك يكـون حمظـوراً أيـضاً مبوجـب املـواد                       -٣
 يتعلـق بـنفس الـسلوك إال إذا كانـت اإلجـراءات يف               مكررة ال جيوز حماكمته أمام احملكمة فيما       ٨ أو   ٨ أو   ٧أو  

 :احملكمة األخرى
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  التذييل

  ∗مشاريع أركان اجلرائم

   ةمكرر ٨املادة 

  جرمية العدوان

  مقدمة

  . مكررة يوصف بأنه عمل عدواين٨ من املادة ٢ من املفهوم أن أي عمل من األعمال املشار إليها يف الفقرة - ١
  

، أي شرط يتعلق بإثبات أن مقترف اجلرمية أجرى تقييما قانونيا لكون استعمال الدولة ٤ ليس هناك،نتيجة للركن - ٢
  .للقوة املسلحة يتناىف مع ميثاق األمم املتحدة

  

 . توصيفا موضوعيا" واضحا" يعترب املصطلح ٦و٥ فيما يتعلق بالركنني -٣
  

الذي " الواضح"د أجرى تقييما قانونيا للطابع ، أي شرط إلثبات أن مقترف اجلرمية ق٦ليس هناك، نتيجة للركن  - ٤ 
 . يتسم به االنتهاك

  األركـان

  قام مقترف اجلرمية بتخطيط أو إعداد أو شن أو تنفيذ عمل عدواين -١
  

 كان يف وضع يتيح له التحكم بالفعل يف العمل السياسي أو العسكري للدولة اليت اقترفت )١( مقترف اجلرمية شخص-٢
 . و توجيه ذلك العملالعمل العدواين أ

  

 املتمثل يف استعمال القوة املسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سالمتها اإلقليمية أو – العمل العدواين -٣ 
 . قد اقترف-استقالهلا السياسي أو بأي صورة أخرى تتناىف مع ميثاق األمم املتحدة

  

 . يت تثبت تنايف استخدام الدولة للقوة املسلحة مع ميثاق األمم املتحدة مقترف اجلرمية كان مدركا للظروف الوقائعية ال-٤
  

 .  العمل العدواين يشكل، حبكم خصائصه وخطورته ونطاقه انتهاكا واضحا مليثاق األمم املتحدة-٥
  

  .  مقترف اجلرمية كان مدركا للظروف الوقائعية اليت تثبت ذلك االنتهاك الواضح مليثاق األمم املتحدة-٦

                                                      
  .، املرفق األولICC-ASP/8/INF.2 صدرت سابقاً بوصفها الوثيقة ∗
  .عايريفيما يتعلق بعمل عدواين قد يكون هناك أكثر من شخص واحد تنطبق عليهم هذه امل )1(




