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  ورقة غرفة اجتماع بشأن جرمية العدوان

  جرمية العدوان  :مشروع قرار

  إن املؤمتر االستعراضي،

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

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

وإذْ    جرمية العدوان،بشأناستمرارية العمل ب املتعلق ICC-ASP/1/Res.1  إىل القراروإذ يشري كذلك 
وضع حكم بشأن   خبصوصلفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان لقيامه بصياغة مقترحاتل  عن تقديرهيعرب
  )١( العدوان،جرمية

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

 فيما الذي يشار إليه(جلنائية الدولية  اعتماد التعديالت على نظام روما األساسي للمحكمة ايقرر -١
، قبوهلاأو عليها التصديق ب رهناً يف املرفق األول هلذا القرار، ةالوارد) ‘‘النظام األساسي’’:  بـبعد

 .من النظام األساسي ١٢١ من املادة ٥  للفقرةوفقاً النفاذواليت تدخل حيز 

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

نفة الذكر الواردة يف املرفق الثالث هلذا اآل اعتماد التفامهات املتعلقة بتفسري التعديالت كذلك يقرر -٣
 القرار؛

 .التعديالت الواردة يف املرفق األولأو تقبل أن تصدق  مجيع الدول األطراف يدعو -٤

  )٢ إذا لزم األمر إىل املنطوق فقرات أخرىتضاف(

                                                 
اجلزآن املستأنفان (الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة   )١(

-ICC)منشورات احملكمة اجلنائية الدولية،  (٢٠٠٩فرباير / شباط١٣-٩يناير و/ كانون الثاين٢٣-١٩، نيويورك )األول والثاين

ASP/7/20/Add.1الفصل الثاين، املرفق الثاين ،.  

 ٢الفقرة  ٥كاملادة ، ذاته النظام األساسي لبند االستعراض هذا أن يدرج يفوميكن . يستعراضعلى سبيل املثال،  إدراج بند  إ)        ٢         (
      مكررا١٥ًاملادة مثالً، ويف مشروع 



 

  املرفق األول

   األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية بشأن جرمية العدوانتعديالت على نظام روما

  . من النظام األساسي٥ من املادة ٢ حتذف الفقرة   -١

  : من النظام األساسي٨ يدرج النص التايل بعد املادة   -٢

  اً مكرر٨املادة 

  جرمية العدوان

ميكّنه فعالً من  وضع له ،قيام شخص ما" جرمية العدوان" تعين ،ألغراض هذا النظام األساسي  -١
 أو تنفيذ بدء بتخطيط أو إعداد أو  هذا العمل،توجيهمن  يف العمل السياسي أو العسكري للدولة أو التحكم

  . وخطورته ونطاقه، انتهاكا واضحا مليثاق األمم املتحدةطابعه، حبكم يشكّلعمل عدواين 

 دولة ما ضد سيادة جانبة من استعمال القوة املسلح" العمل العدواين"، يعين ١ألغراض الفقرة   -٢
 مع ميثاق األمم تتعارض أخرى طريقةدولة أخرى أو سالمتها اإلقليمية أو استقالهلا السياسي، أو بأي 

وتنطبق صفة العمل العدواين على أي عمل من األعمال التالية، سواء بإعالن حرب أو بدونه، . املتحدة
 :١٩٧٤ديسمرب / كانون األول١٤ املؤرخ) ٢٩-د (٣٣١٤ة  لقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدوفقاًوذلك 

إقليم دولة أخرى أو اهلجوم عليه، أو أي احتالل  قيام القوات املسلحة لدولة ما بغزو  )أ(
دولة أخرى أو جلزء منه  عسكري، ولو كان مؤقتا، ينجم عن مثل هذا الغزو أو اهلجوم، أو أي ضم إلقليم

  باستعمال القوة؛ 

ف إقليم دولة أخرى بالقنابل، أو استعمال دولة ما أية صت املسلحة لدولة ما بققيام القوا  )ب(
  أسلحة ضد إقليم دولة أخرى؛

 القوات املسلحة لدولة جانب دولة ما أو على سواحلها من ئضرب حصار على موان  )ج(
  أخرى؛

 اجلوية أو قيام القوات املسلحة لدولة ما مبهامجة القوات املسلحة الربية أو البحرية أو  )د(
  األسطولني البحري واجلوي لدولة أخرى؛

قيام دولة ما باستعمال قواا املسلحة املوجودة داخل إقليم دولة أخرى مبوافقة الدولة   )ه(
املضيفة، على وجه يتعارض مع الشروط اليت ينص عليها االتفاق، أو أي متديد لوجودها يف اإلقليم املذكور 

  إىل ما بعد اية االتفاق؛

مساح دولة ما وضعت إقليمها حتت تصرف دولة أخرى بأن تستخدمه هذه الدولة األخرى   )و(
  رتكاب عمل عدواين ضد دولة ثالثة؛ال



 

 دولة ما أو جانبإرسال عصابات أو مجاعات مسلحة أو قوات غري نظامية أو مرتزقة من   )ز(
 اخلطورة حبيث تعادل األعمال بامسها تقوم ضد دولة أخرى بأعمال من أعمال القوة املسلحة تكون من

  .املعددة أعاله، أو اشتراك الدولة بدور ملموس يف ذلك

  : من النظام األساسي١٥يدرج النص التايل بعد املادة   -٣

    اً مكرر١٥املادة 
  جرمية العدوانبشأن ممارسة االختصاص 

  )اإلحالة من الدول، املبادرة الشخصية(

، رهنا )ج(و) أ (١٣ للمادة وفقاًجرمية العدوان ن بشأجيوز للمحكمة أن متارس االختصاص  -١
 )٣ (.بأحكام هذه املادة

، أن متارس االختصاص فيما يتعلق جبرمية العدوان اليت ١٢ مكرراً جيوز للمحكمة، وفقاً للمادة ١[
ترتكبها دولة طرف، ما مل تكن تلك الدولة قد أصدرت إعالناً لدى قلم التسجيل باحملكمة بعدم قبول 

  .)٤(ص احملكمةاختصا

ثانياً ال جيوز للمحكمة أن متارس االختصاص فيما يتعلق بعمل عدواين ترتكبه دولة غري  اًمكرر ١
  .]طرف

 حتقيق فيما يتعلق جبرمية للبدء يف إجراء يوجد أساس معقول هعندما خيلص املدعي العام إىل أن  -٢
وقوع عمل عدواين ارتكبته مفاده د اختذ قرارا ا إذا كان جملس األمن قمم أوال يتأكد يكون عليه أنالعدوان، 

أمام احملكمة، مبا يف ذلك أي القائم وخيطر املدعي العام األمني العام لألمم املتحدة بالوضع . الدولة املعنية
  .معلومات أو وثائق ذات صلة

قيق فيما  التحيبدأ، أن قرر ذلكقد  جملس األمن يف احلاالت اليت يكون فيهاجيوز للمدعي العام،   -٣
 .يتعلق جبرمية العدوان

 التحقيق فيما يبدأ، أن التقرير ال جيوز للمدعي العام، يف حالة عدم وجود مثل هذا )١البديل (  -٤
  )٥() يتعلق جبرمية العدوان

                                                 
ال جيوز للمحكمة أن متارس االختصاص إال فيما يتعلق جبرائم العدوان "ن نصها مثالً ارسة االختصاص، يكواقترح إضافة فقرة تؤجل مم  )٣(

 ٥إال يف حالة تطبيق الفقرة وال تكون هذه الفقرة ذات صلة ." انسنوات على بدء نفاذ التعديالت املتعلقة جبرمية العدو] س[املرتكبة بعد مرور فترة 
  . من النظام األساسي١٢١من املادة 

  . لتسجيل اإلعالن لدى احملكمة، وكذلك شرط تأجيل ممارسة االختصاص لعدد من السنوات أو للتصديق وسائلاقترح إضافة                )٤(

قُدم اقتراح مفاده السماح للمدعي العام بأن يبدأ إجراء حتقيق فيما يتعلق جبرمية العدوان إذا طلب إليه ذلك جملس األمن يف قرار يصدر    )٥(
  .الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدةيف إطار 



 

أشهر بعد اإلخطار، ] ٦[ من هذا القبيل يف غضون حيدث فيها تقرير يف احلاالت اليت ال )٢البديل (  -٤
 قد أذنت )٣ (ام أن يبدأ التحقيق فيما يتعلق جبرمية العدوان، شريطة أن تكون الدائرة التمهيديةجيوز للمدعي الع

  ؛١٥ببدء التحقيق فيما يتعلق جبرمية العدوان وفقاً لإلجراءات الواردة يف املادة 

 مبا ختلص إليهوقوع عمل عدواين خبصوص  احملكمة من خارج جهاز الصادر من التحديدال خيل   -٥
  .وقوع عمل عدواينفيما يتعلق بهذا النظام األساسي يف إطار كمة احمل

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

  : مكرراً يف النظام األساسي١٥  يتم إدخال النص التايل عقب املادة - مكرر٣

  :٢ مكرر ١٥املادة 

  ممارسة االختصاص على جرمية العدوان

  ) جملس األمنإحالة من(

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

مية  حتقيق بشأن جر املدعي العام إىل أن هناك أساس منطقي للمضي يف إجراءيف حالة إذا إستنتج  - ٢
 ارتكب عمالً  األمن قد حدد أن البلد املعينعليها التأكد أوالً مما إذا كان جملسالعدوان، يكون عليه أو 

 على احملكمة، مبا يف ذلك أي ة املعروضألمني العام لألمم املتحدة باحلالة العام بإبالغ ااملدعيويقوم . عدوانياً
  .معلومات ووثائق ذات صلة

  . ذلك، فيجوز للمدعي العام أن ميضي يف التحقيق بشأن جرمية عدوانقرر نكان جملس األمإذا   - ٣

، ال جيوز للمدعي العام املضي يف التحقيق بشأن جرمية التقريرويف حالة عدم وجود مثل هذا   - ٤
  )٨) (٧( .عدوان

ئج اليت تتوصل بالنتادواين من جانب جهاز خارج احملكمة جمحفاً  حدوث عمل عتقريرال يكون   - ٥
  .إليها احملكمة مبوجب هذا النظام األساسي

 باألحكام املتعلقة مبمارسة االختصاص فيما يتعلق جبرائم أخرى مشار إليها يف هذه املادة ال ختل  - ٦
  .٥املادة 

                                                 
 التمهيدية أو عن طريق إخضاع قرار هذه الشعبة الدائرةقُدم اقتراح مفاده تدعيم آلية الفرز الداخلي، مثالً عن طريق إشراك مجيع قضاة   )٦(

  .لعملية استئناف تلقائية

ة عدوان إذا طلب إليه ذلك من جانب جملس األمن يف قرار يصدر يف  قدم اقتراح للسماح للمدعي العام باملضي يف إجراء حتقيق بشأن جرمي)٧(
  .إطار الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة

، وذا يستغىن عن احلاجة إىل تقرير بعمل عدواين من جملس األمن للمضي يف التحقيق، مع مالحظة أن ٤ و ٣ و ٢اقترح إلغاء الفقرات   )٨(
  ).ب (١٣تأثرياً سيئاً على قدرة جملس األمن على ممارسة اختصاصه مبوجب الفقرة هذه املادة جيب أالّ تؤثّر 

  



 

  :األساسي  من النظام٢٥ من املادة ٣يدرج النص التايل بعد الفقرة   -٤

 ال تطبق أحكام هذه املادة إال على األشخاص الذين يكونون يف وضع ،ان فيما يتعلق جبرمية العدو-اً مكرر٣
  .توجيههمن  يف العمل السياسي أو العسكري للدولة أو فعالًً التحكم ميكّنهم من

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

  .  وتطبيقهااً مكرر٨ و٨ و٧ و٦يف تفسري املواد تساعد أركان اجلرائم احملكمة   -١

  

 من النظام األساسي بالفقرة التالية، وتبقى بقية الفقرة ٢٠ من املادة ٣يستعاض عن العبارة االستهاللية للفقرة   -٦
  :بدون تغيري

الشخص الذي يكون قد حوكم أمام حمكمة أخرى عن سلوك يكون حمظوراً أيضاً مبوجب   -٣
 ال جيوز حماكمته أمام احملكمة فيما يتعلق بنفس السلوك إال إذا كانت اً مكرر٨ أو ٨أو  ٧ أو ٦املواد 

  :اإلجراءات يف احملكمة األخرى



 

  املرفق الثاين

  تعديالت على أركان اجلرائم

  اًمكرر ٨املادة 
  جرمية العدوان

  مقدمة

 ٨ من املادة ٢شار إليها يف الفقرة  املاألعمالأي عمل من تنطبق على عدواين العمل صفة المن املفهوم أن   - ١
  .اًمكرر

 استعمال القوة املسلحة ملا إذا كان  قانونياًأجرى تقييماًقد  اجلرمية مرتكبإثبات أن مفاده  ال يوجد اشتراط  - ٢
  .يتناىف مع ميثاق األمم املتحدة

 .هي وصف موضوعي" واضحاً "كلمة- ٣

الذي يتسم به " الواضح"للطابع رمية قد أجرى تقييماً قانونياً ال يوجد اشتراط مفاده إثبات أن مرتكب اجل  - ٤
 . انتهاك ميثاق األمم املتحدة

  األركـان

 . ه أو تنفيذبدئه أو هإعدادب اجلرمية بتخطيط عمل عدواين أو مرتكبقام   - ١

لدولة اليت  يف العمل السياسي أو العسكري لفعالًالتحكم ميكّنه من كان يف وضع )٩( اجلرمية شخص مرتكب  - ٢
 .  العملهذاتوجيه من ت العمل العدواين أو ارتكب

 دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سالمتها جانب املتمثل يف استعمال القوة املسلحة من –العمل العدواين   - ٣
 .ارتكب قد - مع ميثاق األمم املتحدةتتعارضاإلقليمية أو استقالهلا السياسي أو بأي صورة أخرى 

يتعارض على هذا النحو   القوة املسلحةاستعمال أنعية اليت تثبت اقكا للظروف الوجلرمية كان مدر امرتكب  -٤
 . مع ميثاق األمم املتحدة

 .  مليثاق األمم املتحدة واضحاً انتهاكاً، وخطورته ونطاقهطابعهالعمل العدواين يشكل، حبكم   - ٥

  .  االنتهاك الواضح مليثاق األمم املتحدةهذابت عية اليت تثاقمرتكب اجلرمية كان مدركا للظروف الو  - ٦

  

  

٣

                                                 
  .فيما يتعلق بعمل عدواين، قد يوجد أكثر من شخص واحد تنطبق عليهم هذه املعايري) ٩(

 



 

 املرفق الثالث

األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية روما تفامهات خبصوص تعديالت نظام 
  بشأن جرمية العدوان

  حاالت من جملس األمناإل

من جملس بناء على إحالة  جرمية العدوانبشأن انه جيوز للمحكمة أن متارس اختصاصها  من املفهوم  - ١
 .دخل حيز النفاذ من النظام األساسي بعد أن يكون التعديل املتعلق بالعدوان) ب (١٣لمادة ل اًاألمن وفق

 اً على إحالة من جملس األمن وفقاختصاصها بشأن جرمية العدوان بناًءمن املفهوم أن متارس احملكمة   - ٢
احملكمة يف اختصاص  الدولة املعنية قد قبلت من النظام األساسي بغض النظر عماّ إذا كانت) ب (١٣لمادة ل

 .هذا الصدد

   الزميناالختصاص

 من النظام األساسي، أنّ اختصاص احملكمة ينحصر فقط ١١ من املادة ١لفقرة ل اًمن املفهوم، وفق  - ٣
 .دخل حيز النفاذقد  أن يكون التعديل يف جرائم العدوان املرتكبة بعد

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

 من ٣رة أصدرت إعالناً مبوجب الفق تكن تلك الدولة قد مل تلك الدولة، ماإىل التعديل حيز النفاذ بالنسبة 
  .١٢املادة 

  جرمية العدوانبشأن االختصاص احمللي 

تنطبق يف أغراض هذا النظام جرمية العدوان والعمل العدواين تتناول اليت من املفهوم أن التعديالت  - ٥
 أو ختلّ، تفسر هذه التعديالت على أا حتد  من نظام روما األساسي، ال١٠ وفقاً للمادةو. األساسي فقط

هذا أغراض  غري  أو اليت توضع فيما بعد ألغراضلقانون الدويل القائمة من األشكال، بقواعد ابأي شكل
  .النظام األساسي

 أن هذه التعديالت ال جيب أن تفسر على أا تنشئ احلق يف ممارسة االختصاص احمللي، من املفهوم  - ٦
  .أو االلتزام به، فيما يتعلق بفعل عدواين ترتكبه دولة أخرى

  مهات أخرىتفا

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

  .خطورة األفعال املرتكبة وعواقبها، وفقاً مليثاق األمم املتحدة

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

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