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  جرمية العدوان  :مشروع قرار

  إن املؤمتر االستعراضي،

     من نظام روما األساسي،١٢ من املادة ١  إىل الفقرةإذ يشري

   من نظام روما األساسي،٥ من املادة ٢ إىل الفقرة إذ يشري

مؤمتر األمم املتحدة الدبلوماسي  من القرار واو، الذي اعتمده ٧ إىل الفقرة وإذ يشري أيضاً
  ،١٩٩٨يوليه / متوز١٧ بتاريخ للمفوضني املعين بإنشاء حمكمة جنائية دولية

 جرمية بشأناستمرارية العمل ب املتعلق ICC-ASP/1/Res.1  إىل القرارري كذلكوإذ يش 
 لفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان لقيامه بصياغة مقترحاتل  عن تقديرهيعربوإذْ   العدوان،
  جرمية العدوان،وضع حكم بشأن  خبصوص

مجعية الدول األطراف مبوجبه  الذي أحالت ICC-ASP/8/Res.6  بالقراروإذ حييط علماً
  حكم بشأن جرمية العدوان إىل املؤمتر االستعراضي للنظر فيها،خبصوص وضع  اتمقترح

جلنائية الدولية  للمحكمة ا من نظام روما األساسي٥ من املادة ٢لفقرة ل استنادا يقرر -١
 يف ةاعتماد التعديالت الوارد )‘‘النظام األساسي’’:  بـبعد فيما الذي يشار إليه(
 وفقاً النفاذ، واليت تدخل حيز قبوهلاأو عليها التصديق ب رهناًرفق األول هلذا القرار، امل

ف رو يأخذ علما ان كل دولة ط، من النظام األساس ١٢١ من املادة ٥ للفقرة
 . مكرر١٥شار اليه يف املادة  ادراج اعالن و امل قبل املصادقة أو القبولبإمكاا

  الواردة يف املرفق الثاين هلذا القرار؛، اجلرائمأركانعلى  اعتماد التعديالت ًأيضايقرر  -٢

نفة الذكر الواردة يف املرفق اآل اعتماد التفامهات املتعلقة بتفسري التعديالت كذلكيقرر  -٣
 الثالث هلذا القرار؛
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 مكرراً  يقرر ايضا استعراض التعديالت حول جرمية العدوان بعد مرور سبع سنوات على ٣
 .ختصاصهاممارسة احملكمة إ

 .التعديالت الواردة يف املرفق األولأو تقبل ق ادأن تص مجيع الدول األطراف يدعو -٤

  املرفق األول

  تعديالت على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية بشأن جرمية العدوان

  : من النظام األساسي١٥يدرج النص التايل بعد املادة   -٣

    اً مكرر١٥املادة 
  جرمية العدوانبشأن اص ممارسة االختص

  )propio motuاتية ذلاإلحالة من الدول، املبادرة ا(

، )ج(و) أ (١٣ للمادة وفقاًجرمية العدوان بشأن جيوز للمحكمة أن متارس اختصاص  -١
 .رهنا بأحكام هذه املادة

 عدوان أُرتكبت بعد مرور ائمرجباختصاص مبا يتعلق أن متارس فقط  مكرر جيوز للمحكمة ١
وات على اعتماد التعديالت املتعلقة جبرمية العدوان و مرور سنة واحدة على مصادقة مخسة سن

 .أو قبول التعديالت من ثالثني دولة طرف

 فيما يتعلق جبرمية العدوان ، أن متارس اختصاص١٢ جيوز للمحكمة، وفقاً للمادة  مكرر ثانيا١ً
 أعلنت مسبقاً لدولة الطرففعل عدوان أُرتكب من دولة طرف ما مل تكون االيت تنشأ عن 

سحب هذا االعالن يف أي ميكن ان يتم . أا ال تقبل االختصاصبإيداع إعالن مع املسجل 
  .وقت و جيب النظر به من قبل الدولة الطرف خالل ثالث سنوات

 مكرر ثالثاً فيما يتعلق بدولة ليست طرفا يف هذا النظام، ال ميكن للمحكمة ان متارس ١
  .إقليمهارمية العدوان عندما يرتكبها مواطنوا تلك الدولة أو وقعت على اختصاصها حول ج

 حتقيق فيما يتعلق للبدء يف إجراء يوجد أساس معقول هعندما خيلص املدعي العام إىل أن  -٢
ل فعوقوع مفاده ا إذا كان جملس األمن اختذ قرارا مم أوال يتأكد يكون عليه أنجبرمية عدوان، 

القائم  األمني العام لألمم املتحدة بالوضع  أن خيطراملدعي العامعلى و. ة املعنيةعدوان ارتكبته الدول
  .أمام احملكمة، مبا يف ذلك أي معلومات أو وثائق ذات صلة

 التحقيق يبدأ، أن قرر ذلك جملس األمن يف احلاالت اليت يكون فيهاجيوز للمدعي العام،   -٣
 .فيما يتعلق جبرمية عدوان
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 التحقيق يبدأ، أن التقرير جيوز للمدعي العام، يف حالة عدم وجود مثل هذا  ال)١البديل (  -٤
يف إطار الفصل السابع من ميثاق األمم ما مل يكن جملس االمن ( دوان،  عفيما يتعلق جبرمية

  ).يطلب من املدعي العام ان يباشر يف التحقيق اَ قراراصدر املتحدة

أشهر بعد  ستة ن هذا القبيل يف غضون مث تقريروحدعدم  ة يف حال)٢البديل (  -٤
 قسم كونيعدوان، شريطة أن يبدأ التحقيق فيما يتعلق جبرمية اإلخطار، جيوز للمدعي العام أن 

قد أذن ببدء التحقيق فيما يتعلق جبرمية عدوان وفقاً لإلجراءات الواردة يف املادة  الدائرة التمهيدية
  .)يكون جملس االمن قرر خالف ذلك وان ال (، ١٥

مبا وقوع عمل عدواين خبصوص  احملكمة من خارج جهاز الصادر من التحديدال خيل   -٥
  .عدوانالل فعوقوع فيما يتعلق بهذا النظام األساسي يف إطار  احملكمة ختلص إليه

اجلرائم ليس يف هذه املادة ما خيل باألحكام املتعلقة مبمارسة االختصاص فيما يتعلق ب  -٦
  .٥األخرى املشار إليها يف املادة 

  : مكرراً يف النظام األساسي١٥عقب املادة   يتم إدخال النص التايل - مكرر٣

  :٢ مكرر ١٥املادة 

  ممارسة االختصاص على جرمية العدوان

  )إحالة من جملس األمن(

 وذلك رهناً ،)ب (١٣جيوز للمحكمة أن متارس اختصاصها جلرمية العدوان طبقاً للمادة   - ١
  .باألحكام الواردة يف هذه املادة

م عدوان أُرتكبت بعد مرور ائرجبارس اختصاص مبا يتعلق أن مت  فقطجيوز للمحكمة -٢
مخسة سنوات على اعتماد التعديالت املتعلقة جبرمية العدوان و مرور سنة واحدة على 

  .مصادقة أو قبول التعديالت من ثالثني دولة طرف

بالنتائج اليت دوان من جانب جهاز خارج احملكمة جمحفاً ل عفع حدوث تقريرال يكون   - ٣
  .تتوصل إليها احملكمة مبوجب هذا النظام األساسي

 باألحكام املتعلقة مبمارسة االختصاص فيما يتعلق جبرائم أخرى مشار هذه املادة ال ختل  - ٤
   .٥إليها يف املادة 
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  املرفق الثاين

  تعديالت على أركان اجلرائم

 رفق الثالثامل

  األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية بشأن جرمية العدوانروما تفامهات خبصوص تعديالت نظام 

  حاالت من جملس األمناإل

بناء على إحالة  جرمية العدوانبشأن انه جيوز للمحكمة أن متارس اختصاصها  من املفهوم  - ١
بعد مرور مخس سنوات على اعتماد  من النظام األساسي) ب (١٣لمادة ل اًمن جملس األمن وفق

التعديالت على جرمية العدوان و سنة واحدة على التصديق أو القبول بالتعديالت من ثالثني 
 .دولة طرف

 على إحالة من جملس اختصاصها بشأن جرمية العدوان بناًءمن املفهوم أن متارس احملكمة   - ٢
لنظر عماّ إذا كانت الدولة املعنية قبلت من النظام األساسي بغض ا) ب (١٣لمادة ل اًاألمن وفق
 .احملكمة يف هذا الصدداختصاص 

   الزميناالختصاص

 من النظام األساسي، أنّ اختصاص احملكمة ١١ من املادة ١لفقرة ل اًمن املفهوم، وفق  - ٣
د مرور مخس سنوات على اعتماد التعديالت على بعينحصر فقط يف جرائم العدوان املرتكبة 

 .وان و سنة واحدة على التصديق أو القبول بالتعديالت من ثالثني دولة طرفجرمية العد

لمحكمة، يف ه جيوز لأن  من النظام األساسي،١١ من املادة ٢لفقرة ل اًمن املفهوم، وفق  - ٤
رائم العدوان جب فيما يتعلق، أن متارس اختصاصها فقط ١٣من املادة ) ج(الفقرة أو ) أ(حالة الفقرة 

تكن تلك الدولة أصدرت  مل تلك الدولة، ماإىل عد دخول التعديل حيز النفاذ بالنسبة املرتكبة ب
  .١٢ من املادة ٣إعالناً مبوجب الفقرة 

  جرمية العدوانبشأن االختصاص احمللي 

غراض هذا النظام تنطبق ألجرمية العدوان وعل العدوان فتتناول اليت من املفهوم أن التعديالت  - ٥
 تفسر هذه التعديالت على أا حتد  من نظام روما األساسي، ال١٠ فقاً للمادةوو. األساسي فقط

  فيما بعد ألغراضتطور أو اليت تلقانون الدويل القائمةبأي شكل من األشكال، بقواعد اأو ختلّ، 
  .هذا النظام األساسيأغراض غري 

احلق يف ممارسة  أن هذه التعديالت ال جيب أن تفسر على أا تنشئ من املفهوم  - ٦
  . ترتكبه دولة أخرىلتزام به، فيما يتعلق بفعل عدواناالختصاص احمللي، أو اال
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  تفامهات أخرى

من املفهوم أن العدوان هو أخطر أشكال االستخدام غري املشروع للقوة، وأن حتديد ما إذا   - ٧
ة بكل حالة، مبا يف كان قد ارتكب فعلٌ عدواين يتطلب أن تؤخذ يف االعتبار مجيع الظروف اخلاص

  .ذلك خطورة األفعال املرتكبة وعواقبها، وفقاً مليثاق األمم املتحدة

من املفهوم أنه لدى تقرير ما إذا كان فعل العدوان ميثّل انتهاكاً واضحاً مليثاق األمم   - ٨
 االنتهاك املتحدة، جيب أن تكون األركان الثالثة، أي الطبيعة واخلطورة والنطاق، كافية لتربير تقرير

  .وال جيوز اعتبار أحد األركان كافياً وحده للوفاء مبعيار التقرير الواضح. “الواضح”

-  - - ٠ - - -  


