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  املرفق الثاين

   املعين باملؤمتر االستعراضيتقرير الفريق العامل

  مقدمة  -ألف

وبناء على . أنشأت اجلمعية الفريق العامل املعين باملؤمتر االستعراضي يف أول جلسة من جلسات دورا الثامنة  -١
منسقني تابعني للفريق ) كينيا(والسيدة ستيال أورينا ) الربازيل(توصية املكتب، عينت اجلمعية السيد مارتشيلو بولكي 

  .عاملال

 وجلستني غري ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٥ و٢٤ و٢٣ و٢١ و٢٠وعقد الفريق العامل سبع جلسات أيام   -٢
  .٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٤ و٢٣رمسيتني كرستا لعملية تقييم والتأمتا يومي 

ريق العامل اخلاص  وتقرير الف)١(وكان معروضا على الفريق العامل تقرير املكتب بشأن املؤمتر االستعراضي  -٣
، الذي استضافه معهد ليختنشتاين )٢(املعين جبرمية العدوان واالجتماع غري الرمسي ملا بني الدورتني املعين جبرمية العدوان

 ٢٠٠٩ يونيه/ حزيران١٠ إىل ٨بشأن تقرير املصري، مدرسة وودرو ولسن، بنادي برينسنت، نيويورك، يف الفترة من 
)٣(. 

، قام امليسر املعين جبرمية العدوان صاحب ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ألوىل املعقودة يف وأثناء اجللسة ا  -٤
بإحاطة إعالمية للجلسة بشأن العمل الذي أجنز يف االجتماع غري ) األردن(السمو امللكي األمري زيد رعد زيد احلسني 

  . أركان اجلرميةالرمسي ملا بني الدورتني املعين جبرمية العدوان والذي نظر يف مشروع

  النظر يف التعديالت  -باء

  ١٢٤املادة   -١

ورقة غري "أشار امليسران املشاركان إىل أن املسألة سبق وأن نظر فيها الفريق العامل يف نيويورك باالستناد إىل   -٥
 تشرين ٢١ جرى تعميمها يف"  من نظام روما األساسي١٢٤رمسية أعدها امليسران تتعلق باالستعراض اإللزامي للمادة 

ولوحظ . استبقاء املادة أو إعادة صياغتها أو حذفها: واخليارات املتعلقة باملوضوع متثلت فيما يلي. ٢٠٠٩نوفمرب /الثاين
أيضا أن احلذف أو إعادة الصياغة مها مبثابة التعديل الذي من شأنه أن يقتضي إتباع اإلجراء املنصوص عليه يف املادة 

                                                      
 

  )١( )ICC-ASP/8/43و Add.1(  
)٢

2

االستئنافان األول (وثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، الدورة السابعة ال )
           منشور احملكمة اجلنائية الدولية ، (٢٠٠٩فرباير / شباط ١٣- ٩ ونوفمرب/  كانون الثاين٢٣-١٩، نيويورك ، ) والثاين

ICC-ASP/7/20/Add.1 (الفصل الثاين ، املرفق الثاين ،.    )٢(
) ICC-ASP/8/INF(. 
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 ويف هذا الصدد، من شأن التعديل أن ميس باإلعالنات املقبلة احملتملة مبوجب املادة . من نظام روما األساسي١٢١
  . اليت تصدر عن الدول األطراف اجلديدة قبل أن يبدأ نفاذ التعديل والذي يبقى ساريا حىت ذلك الوقت١٢٤

قامت واحدة منهما  ١٢٤ومتت اإلشارة إىل أنه بالرغم من أن دولتني طرفني أصدرتا إعالنا مبوجب املادة   -٦
  .٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٣١بسحب إعالا فيما يف احلالة الثانية مل تكن فترة السنوات السبع قد انتهت حبلول 

ومت الدفع بأن هذا الشرط سهل انضمام دول أخرى . ١٢٤وعربت بعض الوفود عن تفضيلها استبقاء املادة   -٧
ومن شأن حذفه أن خيلق حالة تتسم بالتمييز بني الدول األطراف . امليتهإىل نظام روما األساسي ومن مث أسهم يف ع

 ال يعين أن الشرط ال ١٢٤واخنفاض عدد الدول اليت أصدرت بيانات مبوجب املادة . الراهنة والدول األطراف املقبلة
 دولتني طرفني ومن مث باإلضافة إىل ذلك، كانت للشرط أمهيته بالنسبة النضمام. ميكن أن يساعد غريها على االنضمام

وهذه احلجج األخرية املؤيدة لالحتفاظ بالشرط أيدا دولة واحدة . ينبغي االحتفاظ به بغية تسهيل املزيد من التصديق
 فإن فائدته قد ثبتت ١٢٤غري طرف دفعت بالقول إنه إذا ما كانت دولتان طرفني قد أصدرتا إعالنات مبوجب املادة 

  .اليت ال تعين كذلك أنه ينبغي أن يبقى ملدة قصرية من الوقت" قاليةاالنت"إضافة إىل طبيعته 

 أو ينبغي أن ١٢٤وقدم اقتراح مفاده أنه إذا ما أريد االحتفاظ بالشرط فإنه ينبغي أن حيذف اجلملة األوىل من املادة   -٨
 .ينقضي تلقائيا حبلول أجله الزمين" بأجل حمدد"تصاغ من جديد باعتبارها شرط 

تصنيف ) أ: (واألسس اليت سيقت للحذف تباينت وهي على النحو التايل. ١٢٤ وفود أخرى حذف املادة وأيدت  -٩
إن اخنفاض عدد الدول األطراف اليت أصدرت إعالنات ) ب(ذا طبيعة مؤقتة األجل؛ " حكما انتقاليا" باعتبارها ١٢٤املادة 

جزئي من اختصاص احملكمة يتعارض " استبعاد" هي مبثابة ١٢٤ادة أن امل) ج( دليل على انعدام الفائدة منها؛ ١٢٤مبوجب املادة 
 ١٢٤أن املادة ) د( اليت حتظر التحفظات على النظام األساسي ومن مث تتعارض مع سالمة نص النظام األساسي؛ ١٢٠مع املادة 

إن االحتفاظ ا ) ه( تعد قائمة؛ قد اعتمدت بالنظر لظرف تارخيي حمدد لتيسري اعتماد النظام األساسي ولكن األهداف احملددة مل
 .ميكن أن يفضي إىل اإلفالت من العقاب يف دولة من الدول ارتكبت فيها جرمية حرب

وذكرت بعض هذه الوفود أن ليس هلا آراء ثابتة تتمسك ا حول هذه املسألة وستساير توافق اآلراء الذي   -١٠
ل هلذه املسألة نظرا ألن هناك والية واضحة للنظر فيها يف وبينت هذه الوفود أنه ال ينبغي تكريس وقت طوي. ينعقد

  .املؤمتر االستعراضي

وفيما يتعلق بالنقطة اليت مفادها أن احلذف من شأنه أن يعين معاملة متييزية ضد الدول اليت تنضم يف املستقبل   -١١
لة تفاضلية فيما يتعلق مثال إىل النظام األساسي، لوحظ أن الدول اجلديدة ستعاين بالتأكيد بدرجة ما من معام

  .باالنتخابات اليت أجريت بالفعل لتعيني القضاة

 بسبب طبيعتها املؤقتة دون االلتجاء إىل احلكم املتعلق ١٢٤وعبرت بعض الوفود عن أا حتبذ حذف املادة   -١٢
يا بناء على قرار يتخذه املؤمتر ومن شأن احلذف أن يبدأ نفاذه تلقائ.  من النظام األساسي١٢١بالتعديل الوارد يف املادة 

  .بيد أن وفودا أخرى أيدت احلذف قائلة إن إجراء التعديل الزم على أية حال. االستعراضي
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 ٢٣وقُدم موجز لوقائع اجتماعات يوم السبت مشفوعا مبشروع مقترح عممه امليسران املشاركان مؤرخ   -١٣
ومت التشديد على أنه مل يتم التوصل إىل توافق يف اآلراء ولذلك . ظهر يف الساعة الثانية بعد ال٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين

  .ينبغي أن حتال املسألة إىل املؤمتر االستعراضي

  .وعلى ضوء املناقشات اليت دارت أدرج املنسقان مشروع صيغة لقرار خبصوص هذه املسألة  -١٤

  جرمية العدوان  -٢

إىل أن األحكام ) األردن(السمو امللكي األمري زيد رعد زيد احلسني أشار امليسر املعين جبرمية العدوان صاحب   -١٥
املتعلقة جبرمية العدوان اليت سينظر فيها املؤمتر االستعراضي قدمت رمسيا إىل األمني العام لألمم املتحدة باعتباره الوديع 

  . من هذا النظام١٢١لنظام روما األساسي طبقا للمادة 

كان أن توضع يف االعتبار وجهات نظر الدول غري األطراف وأشار، يف هذا الصدد، والحظ أن من األمهية مب  -١٦
  .سهل مشاركة كافة الدول) نيويورك(إىل أن مكان انعقاد اجتماع ما بني الدورتني 

 مكملة للعمل السابق الذي أجنز بصدد )١(وبني أن حصيلة اجتماع ما بني الدورتني املكرس ألركان اجلرمية  -١٧
بل هي توضح ) مكررا (٨عدوان وشدد على أن مشاريع األركان ال ميكن أن تغري التعريف الوارد يف املادة جرمية ال

عالوة على ذلك أشار إىل أن املرفق الثالث بالتقرير املتعلق باجتماع ما بني . الركنني املشترطني ومها القصد واملعرفة
االختصاص تورد قائمة من األسئلة ذات الصلة ببدء نفاذ الدورتني تضمن ورقة غري رمسية مقدمة من الرئيس بشأن 

  .١٢١ من املادة ٥ و٤اإلجراء عمال بالفقرتني 

وأوصى امليسر بأن حييط الفريق العامل علما بتقرير االجتماع املعقود يف الفترة ما بني الدورتني وبالنظر إىل   -١٨
الجتماع أوصى كذلك بأن يوافق على إحالة حصيلة االجتماع التالقي القوي يف اآلراء بشأن أركان اجلرمية أثناء ذلك ا

املعقود أثناء ما بني الدورتني إىل املؤمتر االستعراضي وعلى هذا النحو تتم تكملة النص الذي وضعه الفريق العامل اخلاص 
  .٢٠٠٩فرباير /املعين جبرمية العدوان يف شباط

ام قد أبدئ مبواصلة املناقشات حول جرمية العدوان لتجسري اهلوة وفيما يتعلق بالعملية املقبلة الحظ أن االهتم  -١٩
  .مسألة ممارسة االختصاص.اليت متس القضايا املعلقة والسيما

  تعديالت أخرى  -٣

  تعليقات عامة  )أ(

                                                      
 .املرجع نفسه )٣(
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أعربت بعض الوفود عن وجهة النظر القائلة بأن املؤمتر االستعراضي منوط بوالية جد حمددة تتعلق بالنظر يف   -٢٠
باإلضافة إىل ذلك أنيطت جبمعية الدول .١٢٤ة العدوان إلدراجها يف نظام روما األساسي واستعراض املادة جرمي

  .األطراف الوالية املتمثلة يف البت يف أي تعديالت تقترح ينبغي موافاة املؤمتر االستعراضي ا لينظر فيها

بغي يف مجيع األحوال احلفاظ عليها بالنظر وأعرب عن وجهة النظر القائلة بأن سالمة النظام األساسي ين  -٢١
الذي يتسم به النظام األساسي " الغموض البناء" مبا يف ذلك ١٩٩٨خاصة للتوازن الدقيق الذي حيقق يف روما يف عام 

  .وذلك إلعطاء احملكمة فرصة لتعزيز أركاا

 النظر يف التعديالت هي ممارسة بناءة وفيما أعربت وفود عديدة عن اعتقادها القائل بأن املمارسة املتمثلة يف  -٢٢
بل هي استمرار للعمل الذي أجنز يف روما، عبرت هذه الوفود عن  اعتقادها القائل بأنه ال ينبغي موافاة املؤمتر 
االستعراضي إال بالتعديالت اليت حظيت بتوافق اآلراء أو اليت من شأا أن حتظى بتأييد الدول وينظر فيها يف دورات 

  . من نظام روما األساسي١٢١للجمعية كما هو متوخى يف املادة الحقة 

أضافت وفود القول بأنه ال يزال هناك متسع لتفسري أحكام النظام األساسي والقيام مبزيد من , ويف هذا الصدد  -٢٣
ض ومتت اإلشارة إىل أن هناك فرصا أخرى ستتاح لعر. املمارسات قبل الشروع فعال يف تعديل النظام األساسي

  .تعديالت إضافية على النظام األساسي حيث أن كمباال ما هي إال املؤمتر االستعراضي األول الذي يعقد

ومت التعبري عن وجهة النظر القائلة بأنه جتنبا إلثقال كاهل املؤمتر االستعراض ينبغي أن ختضع التعديالت   -٢٤
 مستأنفة للجمعية قبيل املؤمتر االستعراضي فيما املقترحة لبحث شاف وكاف رمبا يكون ذلك بالدعوى إىل عقد دورة

سيتعني على اجلمعية، وفقا لوجهة نظر أخرى، أن تفكر يف سبل مبتكرة ملعاجلة التعديالت مستقبال إذا ما تبني صعوبة 
  .الوصول إىل توافق يف اآلراء

 وعلى قدم املساواة على أن ورأت بعض الوفود أنه ينبغي أن تعاجل كافة التعديالت املقترحة معاجلة منصفة  -٢٥
  .تؤخذ بعني االعتبار احلاجة إىل تفادي إثقال جدول أعمال املؤمتر االستعراضي

وأشار املنسق إىل أنه سبق أن تقرر يف إطار الفريق العامل يف نيويورك أن التعديالت اليت حتظى بدعم عريض   -٢٦
 عن اتفاقه أيضا مع الوفود اليت أشارت إىل أن املؤمتر لن وعبر. جدا هي وحدها اليت ستعرض على املؤمتر االستعراضي

يكون الفرصة األخرية لتعديل امليثاق حيث حيق ألي دورة من دورات اجلمعية تعقد مستقبال أن تتناول املسألة طبقا 
  .وقد منح دعاة التعديالت فرصة كافية لتحديث تعديالم.  من نظام روما األساسي١٢١للمادة 

  بلجيكا  )ب(

وأوضحت . عرضت بلجيكا املقترحات الثالثة اليت ينطوي عليها التعديل البلجيكي املتعلق جبرائم احلرب  -٢٧
بلجيكا أا أعلنت عن تعديلها منذ أكثر من سنة ونصف السنة وعرضته منذ سنة خلت مث قدمت إىل اجلمعية فقط 

  .املقترحات اليت حظيت بتأييد واسع النطاق
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 من بني مقترحاا الثالثة هو الذي حظي بتأييد واسع النطاق فيما التأييد ١ التعديل رقم وسلمت بلجيكا بأن  -٢٨
وعرضت بلجيكا الفصل بني جمموعات املقترحات أثناء املناقشة وأبلغت .  كان أقل أمهية٣ ورقم ٢للتعديلني رقم 

  .يت مل تلق تأييدا كبريااجللسة بأا لن تصر على أن يقدم إىل املؤمتر االستعراضي تلك التعديالت ال

 ١٢٤وكررت بعض الوفود القول بأا ترى أن جرمية العدوان واملادة . ١وأيدت وفود عديدة التعديل رقم   -٢٩
 بسبب ارتفاع مستوى ما حيظى به ١مها الواجب أن ينظر فيهما املؤمتر االستعراضي ولكنها تقبل بطرح التعديل رقم 

  .حتفاظ مبوقفها من املضمون برغم تأييدها ملناقشة التعديل يف كمباالوأبدت بعض الوفود اال. من تأييد

 سادت نظرة عامة مفادها أما مل ينضجا بعد حىت يوجها إىل املؤمتر ٣ ورقم ٢وفيما يتعلق بالتعديلني رقم   -٣٠
وأشارت وفود . امهاوأثريت يف هذا السياق احلاجة إىل التمييز بني حظر بعض األسلحة وبني جترمي استخد. االستعراضي

أخرى إىل املناقشات اجلارية يف سياق صكوك قانونية أخرى وإىل ضرورة احلفاظ على جدول أعمال خمفف للمؤمتر 
 أو يف دورات ٢٠١٠ لتنظر فيهما اجلمعية يف عام ٣ ورقم ٢واقترحت بعض الوفود إرجاء التعديلني رقم . االستعراضي

 دون ٣ ورقم ٢ضات فيما خيص البعض من األسلحة املدرجة يف التعديلني رقم ويف حالة بعينها، أثريت اعترا. الحقة
  .االعتراض على الكل

وعلى أية حال، بينت وفود عديدة أخرى أا ال تتمسك بوجهات نظرها بل إا ستساير أي توافق يف اآلراء   -٣١
  .ينعقد

 ليس من ٣ ورقم ٢ أن اعتماد التعديلني رقم وفيما يتعلق بالدول غري األطراف، جرى التعبري عن نقطة مفادها  -٣٢
شأنه اإلسهام يف حتقيق عاملية نظام روما األساسي نظرا لعدم إمكان التوصل إىل توافق يف اآلراء حول هذه املسائل يف 

  ).كوبا(حمافل دولية أخرى 

نوفمرب /ين الثاين تشر٢١وعلى ضوء املناقشة اليت دارت عمدت بلجيكا إىل تعميم ورقة غري رمسية مؤرخة   -٣٣
نوفمرب، أبلغت / تشرين القاين٢٣ويف . ٣ والتعديل رقم ٢ تضمنت تعديالت فنية أُدخلت على التعديل رقم ٢٠٠٩

 من النظر املقترح خالل املؤمتر االستعراضي على أن يكون مفهوما أن ٣ ورقم ٢بلجيكا بأا تسحب التعديلني رقم 
  . جلمعية الدول األطرافالتعديلني سيناقشان يف الدورة التاسعة

  املكسيك  )ج(

قدمت املكسيك مقترحاا فبينت أا واعية بأن التعديالت املقترحة ينبغي أن تلقى توافقا يف اآلراء أو تأييدا   -٣٤
ومع ذلك طلبت املكسيك بأن يبحث حبثا شامال وكافيا كل مقترح . واسع النطاق حىت تطرح على املؤمتر االستعراضي

وبالرغم من رعي . املناقشات التقارير اليت يعرضها أصحاا وأن تعمل مجيع املقترحات معاملة متساويةوأن تتناول 
املكسيك باحلاجة إىل عدم إثقال كاهل املؤمتر االستعراضي إال أا شددت على أا تتوقع إجراء مناقشة حول األسس 

  .إذا كان ينبغي النظر يف املقترح من جانب املؤمتر االستعراضياملنطقية ملقترحها وعدم االكتفاء بالتعبري عن التأييد ملا 
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وأوضحت املكسيك أن مقترحها يستند إىل االعتقاد بأن التهديد باألسلحة النووية أو استخدام هذه األسلحة   -٣٥
  .حمظور مبوجب القانون الدويل العام

وأشارت هذه الوفود . ملقترح يف املستقبلورحبت بعض الوفود باملقترح وأبدت رغبتها يف مواصلة مناقشة ا  -٣٦
إىل أن األمر حيتاج إىل الكثري من العمل قبل تناول هذه القضية من جانب املؤمتر االستعراضي بالرغم من اتفاقها حول 

  .مضمون املقترح

الدفع،  ومت ١٩٩٦يوليه / متوز٨ومتت اإلشارة إىل الرأي االستشاري الذي أصدرته حمكمة العدل الدولية يف   -٣٧
يف هذا الصدد، بالقول إن استخدام األسلحة النووية يف ظرف متطرف دفاعا عن النفس ميكن أن يتوافق مع القانون 

ومتت اإلضافة أن إدراج هذا التعديل قد يكون له أثرة السليب على .  من ميثاق األمم املتحدة٥١الدويل يف سياق املادة 
ة كذلك إىل أن مسألة األسلحة لنووية مسألة بالغة الصعوبة سبق أن نوقشت ومتت اإلشار. عاملية نظام روما األساسي

  .أثناء املفاوضات اليت قادت إىل التوفيق يف وضع نظام روما األساسي

وبينت دولتان غري طرفني أما ال حيبذان النظر يف املقترح استنادا إىل عدم انعقاد أي توافق يف اآلراء أثناء   -٣٨
القة بنظام روما األساسي وأن مفاوضات جتري حاليا حول املسألة نفسها يف حمافل أخرى من قبيل املفوضات ذات الع

  .مفاوضات نزع السالح وأن املناقشات املتعلقة ستلقي بظالهلا على النظر يف جرمية العدوان أثناء املؤمتر االستعراضي

ائلة بأن ليس هناك أي رابط بني املقترح وبني وفيما يتعلق بالتعليقات اليت أبدا الوفود، ردت املكسيك ق  -٣٩
التهديد باستخدام األسلحة النووية أو "أما فيما يتعلق باستخدام عبارة . املفاوضات اجلارية بشأن نزع السالح

الواردة يف املقترح أوضحت املكسيك أا مل تؤخذ عن الرأي االستشاري الصادر عن حمكمة العدل الدولية " استخدامها
وأخريا أوضحت املكسيك أنه بالنظر إىل عدم التوصل إىل توافق يف اآلراء يف روما حول . ١٩٩٦يوليه /متوز ٨يف 

  .األسلحة النووية ترى أن املسألة ينبغي أن ينظر فيها من جديد

  هولندا  )د(

اليت تثري عرضت هولندا مقترحها باإلشارة إىل أن نظام روما األساسي له اختصاص على أشد اجلرائم خطورة   -٤٠
  .قلق اتمع الدويل، وأن جرمية العدوان داخلة يف هذه اجلرائم وقد أدرجت يف القرار هاء من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر روما

وتنظر هولندا إىل اإلرهاب باعتباره ديدا بالغ اخلطورة على السالم واألمن الدوليني وقد اختذت خطوات   -٤١
حيث ال بد من حماسبة املسؤولني عن اإلرهاب حماسبة دولية حيث تكون الدولة : لوطينملعاجلة املشكلة على املستوى ا

والنص املقترح إدراجه املتعلق جبرمية . صاحبة الوالية غري قادرة على مالحقة مقترفيها أو غري راغبة يف مالحقتهم
وحقيقة انعدام التعريف . مكافحة اإلرهاباإلرهاب يف نظام روما األساسي الغرض منه تعزيز ترسانة التدابري الرامية إىل 

  .املتفق عليه دوليا بشأن اإلرهاب ال ينبغي أن يكون مربرا النعدام اختصاص احملكمة بشأن هذه اجلرمية

ويسعى االقتراح إىل أن يطبق على جرمية اإلرهاب األسلوب نفسه الذي اتفق على تطبيقه يف املؤمتر   -٤٢
 من نظام روما األساسي مع ٥ أي إدراج هذه اجلرمية يف املادة ١٩٩٨ة العدوان لعام الدبلوماسي لروما املعين جبرمي
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واملداوالت املتعلقة . التأجيل يف ممارسة احملكمة االختصاص لغاية االتفاق على تعريف وطرائق ممارسة االختصاص
اص املعين جبرمية العدوان وال باإلرهاب ميكن إجراؤها من خالل فريق عامل معين باإلرهاب إسوة بالفريق العامل اخل

ينطوي هذا املسعى على أي تدخل يف اجلهود املبذولة يف حمافل أخرى لتحديد هذه اجلرمية ولكنه يركز على قضايا من 
وهذا الفريق العامل ميكن أن جيتمع أثناء . قبيل طبيعة التعديل الواجب إدخاله على النظام األساسي أو العتبة الالزمة

ت اجلمعية أو يف أي وقت آخر وميكنه أن يقدم مقترحات بتعديل النظام األساسي إىل اجلمعية أو إىل املؤمتر انعقاد دورا
  .االستعراضي

وأدانت الوفود اإلرهاب وعربت عن تأييدها الراسخ ملكافحته على الرغم من أن وجهة نظر أبديت مفادها أن   -٤٣
ظام روما األساسي ومتت اإلشارة إىل أنه حىت إذا تصدى الفريق العامل الوقت ما زال مل حين إلدراج جرمية العدوان يف ن

  .املقترح لقضايا غري التعريف كالعتبات مثال يكون من الصعوبة مبكان املضي قدما يف غياب التعريف

ومت التأكيد على أن . وأشارت بعض الوفود إىل العمل املعقد اجلاري لوضع تعريف يف حمفل األمم املتحدة  -٤٤
لفريق العامل املقترح سيواجه نفس الصعوبات واستفسر البعض عما من شأنه أن يشكل أساسا لعمل الفريق العامل ا

واقترح أن تنتظر اجلمعية يف حصيلة العمل اجلاري يف احملفل التابع لألمم . املقترح بالنظر إىل انعدام تعريف لإلرهاب
  .نظور القانون اجلنائي الدويل سيكون أمرا ضرورياومت التشديد على أن تقييم املقترح من م. املتحدة

وبالرغم من ذلك، مت التعبري عن الرأي القائل بأن ليس هناك يف الواقع انعدام لتعريف اإلرهاب نظرا ألن   -٤٥
االتفاقيات الثالث عشرة املتعلقة مبكافحة اإلرهاب عرفت مجلة من األعمال اليت تشكل إرهابا ولكن ليس هناك اتفاق 

وعلى ضوء هذا، متت اإلشارة إىل أنه ال ينبغي للجمعية أن ترسل بإشارة . ل أي األعمال ميكن أن تضاف إليهاحو
  .خاطئة مبا يفيد أن هناك مشاكل خبصوص االتفاقيات القطاعية الثالث عشرة

 املؤمتر عالوة على ذلك، متت اإلشارة إىل النظر يف مدى استنساب إدراج جرمية اإلرهاب يف جدول أعمال  -٤٦
ومتت اإلشارة كذلك إىل أن اجلمعية ينبغي هلا أن جتهد يف . االستعراضي، بالنظر إىل خطر اإلنزالق إىل تسييس القضية

  .سبيل حتقيق اهلدف املتمثل يف عاملية احملكمة، الذي ميكن أن يعوقه الدخول يف مفاوضات حول اإلرهاب

 إذا بلغ عتبة  املتعلقة باجلرائم ضد اإلنسانية٧ يف إطار املادة إىل أن اإلرهاب ميكن أن يندرج بالفعلوأشري   -٤٧
  .معينة

أما فيما يتعلق باألسلوب املتمثل يف إدراج نص مؤقت يف النظام األساسي مبا يتمشى مع خطوط القرار الذي   -٤٨
ة النصوص حيث إن  بشأن جرمية العدوان متت اإلشارة إىل أنه ال ميكن بسهولة مضاها١٩٩٨اختذه مؤمتر روما لعام 

) ٢٩-د (٣٣١٤هناك قدرا من توافق اآلراء قد انعقد بالفعل حول تعريف جرمية العدوان ضمن قرار اجلمعية العامة 
باإلضافة إىل ذلك فإن مؤمتر روما قد اتفق . على حني أنه ال يوجد على العموم تعريف متفق عليه لإلرهاب حىت اآلن

 كان ١٩٩٨استثنائية، وألن جناح املؤمتر الدبلوماسي املعقود يف روما عام على أسلوب النص املؤقت يف ظروف جد 
  .يعتمد إىل حد ما على هذا األسلوب التوفيقي
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باإلضافة إىل ذلك متت اإلشارة إىل أن هذا األسلوب ال ينبغي أن يتحول إىل معيار كما متت مالحظة أن   -٤٩
باستخدامه باملثل فيما يتعلق جبرائم أخرى يقترح إدراجها يف استخدامه بالنسبة لإلرهاب سيجعل من املمكن الدفع 

  .النظام األساسي

والحظت وفود أخرى أن املقترح يستحق مناقشة أكثر تفصيال وإنعام الرأي وهذا غري ممكن يف غضون الوقت   -٥٠
ة االقتراح بعد املؤمتر ومتت اإلشارة، يف هذا الصدد إىل أن يف اإلمكان مناقش. احملدود املتاح للمؤمتر االستعراضي

وأشري كذلك إىل أن اإلرهاب ميكن أن يتناول . االستعراضي خالل الدورة التاسعة للجمعية أو يف فرصة ساحنة أفضل
  .كجزء من ممارسة عملية التقييم اليت جتري أثناء املؤمتر االستعراضي

رهاب ال ينبغي أن تندرج يف اختصاص ا من وفد أشار إىل أن جرمية اإلعن رأي مفاده أن م هولندا أعربتو  -٥١
احملكمة وأن عدم إدراجها يف النظام األساسي ميكن أن يرسل بإشارة خاطئة مفادها أن ليس هناك اتفاقا على اإلرهاب 

عالوة على ذلك وبسبب القلق الذي يثريه إثقال . يشكل جرمية بالغة اخلطورة ينبغي أن تندرج ضمن اختصاص احملكمة
. راضي طرح أسلوب النصوص املؤقتة وإنشاء فريق عامل لغرض املناقشات املوضوعية بشأن اإلرهاباملؤمتر االستع

وميكن للمؤمتر االستعراضي أن جيري مناقشة وجيزة يالحظ فيها أن اإلرهاب ميثل جرمية خطرية ويف اإلمكان إدراجها 
  .يف نظام روما األساسي

  ترينيداد وتوباغو وبليز  )ه(

املخدرات يف اختصاص احملكمة قد حظي مبستوى عال من بجتار  اإلينيداد وتوباغو إىل أن إدراجأشار ممثل تر  -٥٢
ومتت .  على حنو ما يتجلى يف القرار هاء الذي أصدره املؤمتر١٩٩٨التأييد أثناء املؤمتر الدبلوماسي املعقود يف روما لعام 

اتفاقية األمم املخدرات ينعكس يف شىت االتفاقات الدولية أي باإلشارة كذلك إىل أن التأثري عرب الوطين والدويل لالجتار 
كارثة إىل أن  ممثل ترينيداد وتوباغو أيضاً أشارو. جتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات العقليةاملتحدة ملكافحة اال

 تثري أيضاً اللحدود وأهذه االتفاقيات، نتيجة لطابعها العابر على الرغم من االجتار الدويل باملخدرات قد تكثفت، 
 ثقيالً على السلطات االجتار الدويل باملخدرات يفرض عبءاًولوحظ أن .  أعضاء اتمع الدويلبالغ لدىالقلق ال

وأضيف أن . القضائية واألجهزة املعنية بإنفاذ القوانني يف دول كثرية وأنه يلزم لذلك املزيد من التعاون يف هذا اال
ا أدت اتفاقات تسليم ارمني ال تعاجل مسألة مقاضاة كبار املسؤولني عن االجتار الدويل باملخدرات بوجه مناسب وأ

ولذلك يقترح ممثل ترينيداد وتوباغو إدراج االجتار الدويل باملخدرات ضمن . إىل االعتياد على اإلفالت من العقاب
ولتحقيق هذا اهلدف، يقترح الوفد أن تنشئ مجعية . اجلرائم اخلاضعة لنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

يتسم بطابع عام ولكن العتبة املتوقعة من شأا ولوحظ أن املقترح . الدول األطراف فريقاً عامالً للنظر يف هذا االقتراح
طقة من اليت تشكل ديدا للسلم والنظام واألمن يف دولة من الدول أو من"أن تقصر اختصاص احملكمة على اجلرائم 

  ".املناطق

وأعربت بعض الدول األطراف عن وجهة النظر القائلة بأن ليس هناك متسعا من الوقت ملناقشة املقترح يف   -٥٣
ورئي . كمباال ومن مث ينبغي أن تبقى القضية مدرجة على جدول أعمال اجلمعية لتناقش يف املستقل القريب بعد املؤمتر

 مبوجبها تعترب اجلرمية من أخطر اجلرائم على اتمع الدويل ككل مسألة بليغة الدقة كذلك أن القرار املتعلق بالعتبة اليت
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وأعرب عن وجهة النظر القائلة . واقترح إنشاء فريق عامل يتوىل زيادة حتليل القضية. وحتتاج إىل معاجلتها بعد كمباال
ة ينبغي أن ينظر فيها من املنطلق نفسه يف بأن هناك جرائم أخرى تتسم بنفس الدرجة من اخلطوة مثل اجلرمية املنظم

  .دورة مقبلة للجمعية

بيد أن وفودا أخرى عبرت عن وجهة النظر القائلة بأن القضية ميكن أن ينظر فيها أثناء املؤمتر االستعراضي   -٥٤
  .وأعربت عن مرونتها إزاء إنشاء فريق عامل إلجراء مناقشات يف املستقبل

  النرويج  )و(

ما إذا كان هناك داع لتعديل النظام األساسي، فإن كان األمر ) ١: (رويج أن مقترحها يثري مسألتنيبينت الن  -٥٥
والحظت أن املقترح الذي يقصد به التعاون مع . ما إذا كان ينبغي القيام بذلك أثناء املؤمتر االستعراضي) ٢(كذلك 

كمة وال على أية التزامات جديدة على عاتق الدول احملكمة فيما يتعلق بإنفاذ األحكام لن يؤثر ال على اختصاص احمل
فالغرض يتمثل يف تعبئة اجلهات املاحنة والسماح للدول اليت هي راغبة فعال يف التعاون مع احملكمة أن تقوم . األطراف

ألن ومت التشديد على أن أي تعديل يدخل على القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات سيكون عدمي اجلدوى نظرا . بذلك
  .املسألة مل تعاجل يف إطار هذه القواعد

وهناك وجهة نظر أخرى مفادها أن . وأعربت بعض الدول األطراف عن تأييدها للنظر يف املقترح أثناء كمباال  -٥٦
احملكمة ما تزال يف منتصف طريق أول حماكمة جتريها وهناك اتفاقان بشأن تنفيذ األحكام أبرما ولذلك ينبغي أن تتواصل 

  .املناقشة يف املؤمتر االستعراضي أو يف أي حمفل مناسب آخرهذه 

وأثريت النقطة اليت مفادها أنه ميكن التصدي على حنو أكثر فعالية هلذه املسألة من خالل تعديل القواعد   -٥٧
تصدر واقترح يف هذا الصدد أن . اإلجرائية وقواعد اإلثبات أو من خالل إجراء خمتلف عن تعديل نظام روما األساسي

وهذا من شأنه أن جينب إجراء التعديل واخلطر املمكن أن ينطوي عليه االفتقار إىل التصديقات . اجلمعية بيانات تفسريية
ومتت اإلشارة إىل أن القضية ميكن أن تعاجل إما يف إطار الوثيقة اخلتامية للمؤمتر االستعراضي . بالنسبة هلذا املقترح املهم

ومع ذلك لوحظ أن اإلجراء املتعلق بالبيان التفسريي ميكن أن يشكل سابقة . األطرافأو تعرض على مجعية الدول 
خطرية تفضي إىل عدد متزايد من البيانات الصادرة عن اجلمعية وأن الطريق األسلم ملعاجلة هذه املسألة يتمثل يف إدخال 

  .تعديالت على القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات

يضا حول ما أيضا كان التعديل املقترح سيكون له مفعوله يف حشد املبادرات على وأثريت بعض الشكوك أ  -٥٨
عالوة على ذلك متت مالحظة أن القضية تتخطى . صعيد اهليئات واملؤسسات الراغبة ي التعاون على تنفيذ األحكام

 ومتشيا مع هذا الفهم رئي أن .وعليه ينبغي أن تكون موضوعا ملزيد من التأمل. تنفيذ األحكام لتشمل التعاون والتنفيذ
العناصر الفنية األخرى ميكن جتميعها لتشكل كال واحدا يتيح الظفر جبملة من التدابري الرامية إىل حتسني أداء احملكمة 

  .ملهامها وتناقش هذه التدابري أثناء الدورة التاسعة جلمعية الدول األطراف
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  االحتاد األفريقي  )ز(

 بالنيابة عن الدول األطراف يف نظام روما األساسي األعضاء أيضا يف االحتاد ترحاً جنوب أفريقيا مققدمت  -٥٩
 وأثار مسألة ما إذا )١( من نظام روما األساسي من خالل إدراج فقرتني جديدتني١٦األفريقي وقوامه تعديل عن املادة 

  .)٢(كان ينبغي موافاة املؤمتر االستعراضي ذا املقترح

أن ليس هناك ما يكفي من الوقت لتقييم املقترح الذي قدم مؤخرا وأن اإلجراء ملناقشة ورأت بعض الدول   -٦٠
ومت التعبري عن القلق من أن املقترح يوسع يف نطاق التدخل السياسي يف . أمر سابق ألوانه ولو أثناء املؤمتر االستعراضي

األجهزة جب أن تعاجل، مبا يف ذلك العالقة بني القضايا املعقدة الواولوحظ كذلك أنه يطرح العديد من . نشاط احملكمة
 فضال عن إدراج أحكام يف النظام األساسي تشري إىل األمم املتحدة رئي ،التابعة ملنظومة األمم املتحدة والعالقة باجلمعية

  .وأثريت شكوك أيضا فيما يتعلق مبا إذا كان احلكم سيكون متسقا مع ميثاق األمم املتحدة. أا غري مستصوبة

 تشكل استثناء على صعيد نظام روما األساسي باعتبارها احلل الفريد ١٦ومت التشديد أيضا على أن املادة   -٦١
ومتت . املصمم من أجل أن يعكس الدور اخلاص املنوط مبجلس األمن التابع لألمم املتحدة يف تعزيز السلم واألمن

وتبعا لذلك مت التعبري عن الرأي القائل بأن . ١٩٩٨ يف عام  هي مثرة تفاوض دقيق دار١٦اإلشارة كذلك إىل أن املادة 
  .التوسع يف ذلك احلكم من شأنه أال خيدم مصلحة احملكمة ولذلك ال ميكن للدول األطراف أن تؤيده

وأبديتا مع ذلك استعدادمها للموافقة على فكرة أن املؤمتر املقترح من االحتاد األفريقي هذا  تانوأيدت دول  -٦٢
 بعد ، رهناً مبناقشة التعديالت األخرى١٢٤اضي ينبغي أن يركز على التعديالت املتعلقة جبرمية العدوان واملادة االستعر
  .كمباال

  ممارسة عملية التقييم  -جيم

 عنواا ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٠قدم امليسران املشاركان عرضا موجزا لورقة غري رمسية مؤرخة   -٦٣
نسق املناقشة املتعلقة ) أ: (الطرائق) ١: (تضمن النقاط التايل ذكرها" قييم العدالة اجلنائية الدوليةاملؤمتر االستعراضي ت"

أن تكون عملية التوجه؛ ‘ ١’: واحلصيلة النهائية املتوقعة ينبغي) ب(؛ )عرض يقدمه فريق تعقبه مناقشة: اقتراح(بالتقييم 
إعالن أو إعالن ) ١: (أساس للتعديالت املقبلة، اخلياراتتستخدم ك‘ ٣’توفر توجيها ملموسا إىل احملكمة؛ ‘ ٢’

التصديق على نظام روما والتشريع (العاملية ) أ: (املواضيع) ٢(موجز ملناقشات الفريق؛ ) ٣(قرار؛ ) ٢(وزاري؛ 
يق أقصى أثر حتق) د(اجلهود الوطنية الرامية إىل التحقيق يف اجلرائم الدولية ومقاضاا؛ ) ج(؛ :التعاون) ب(؛ )التنفيذي

  .بعض املواضيع املأخوذة عن ورقة مسامهة مقدمة من اليابان) ه(حتدثه احملكمة ميس اتمعات املتأثرة؛ 

                                                      
 تشرين ٢٣مت تعميمه يف " (التعديل املقترح من االحتاد األفريقي على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ")٤(

  ).٢٠٠٩ عن الدول األطراف يف نظام روما األساسي األعضاء أيضا يف االحتاد األفريقينوفمرب /ينالثا
تعديل مقترح لنظام روما األساسي للمحكمة : الدول األطراف يف نظام روما األساسي األعضاء أيضا يف االحتاد األفريقي )٥(

  ).٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٣مت تعميمه يف (اجلنائية الدولية 
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 الوفود أنه بعضرأت و.  دول كثرية على األمهية اليت تعلقها على اجلزء اخلاص بالتقييمويف املناقشات، أكدت  -٦٤
ورأت أيضاً أنه ينبغي تكريس قدر كاف من .  االستعراضيمن املؤمترينبغي أن تعامل عملية التقييم كجزء ال يتجزأ 

وأبرزت بعض الوفود احلاجة إىل اإلعداد . الوقت، رمبا يومني أو أربع جلسات، هلذه املسألة يف املؤمتر االستعراضي
ألشكال واملقترحة املواضيع اأنه ميكن التوفيق بني أخرى  وفود تأرو. املناسب لعملية التقييم من أجل ضمان جناحها

عربت بعض الوفود عن تأييدها للفكرة الوارد يف الورقة غري الرمسية للميسرين أو. املختلفة من املناقشات والنتائج
إىل النتائج اقترحت وفود أخرى أن تشمل النتائج احملتملة للتقييم، باإلضافة و. أن تكون النتائج عملية املنحىباملشاركني 

التأكيد وجرى  .إعالن التربعاتخطط العمل والتوصيات وكال من ري الرمسية للميسرين املشاركني، الواردة يف الورقة غ
  .ية مشاركة اتمع املدين والضحايا واتمعات املتأثرةمهعلى أأيضاً 

قات غري  جرى تعميم الور،وفيما يتعلق باملواضيع والطرائق املتعلقة مبناقشة التقييم أثناء املؤمتر االستعراضي  -٦٥
ورقة غري رمسية بشأن "، و)٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٤مؤرخ (مقترح كندي يتعلق بالتقييم : الرمسية التايل ذكرها

عملية التقييم يف املؤمتر "، و)٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٤مت تعميمها يف (أعدا جلنة الصليب األمحر الدولية " التقييم
مت (أعدا شيلي وفنلندا " وارد يف نظام روما األساسي على الضحايا واتمعات املتأثرة تأثري النظام ال-االستعراضي

).٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٥يف تعميمها 
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  التذييل األول

  بلجيكا

  ٣ و٢ و١التعديالت أرقام   -ألف

  ١التعديل 

ليفيا، ورومانيا، مقترح من األرجنتني، وأملانيا، وآيرلندا، وبلجيكا، وبلغاريا، وبوروندي، وبو

وساموا، وسلوفينيا، وسويسرا، وقربص، وكمبوديا، والتفيا، ولكسمربغ، وليتوانيا، واملكسيك، 

  وموريشيوس، والنمسا،

  استخدام السموم أو األسلحة املسممة؛‘ ١٧’:" ما يلي٨من املادة ) ه(٢يضاف إىل الفقرة   - ١

 غريها من الغازات ومجيع ما يف حكمها من السوائل أو استخدام الغازات اخلانقة أو األسلحة السامة أو‘ ١٨’
  املواد أو األجهزة؛

استخدام الرصاصات اليت تتمدد أو تتسطح بسهولة يف اجلسم البشري، مثل الرصاصات ذات األغلفة ‘ ١٩’
  ."الصلبة اليت ال تغطي كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات احملززة الغالف

  التربير

 من ٨من املادة ‘ ١٩’إىل ‘ ١٧’)ب(٢لحة الواردة يف مشروع التعديل هذا يف الفقرة سبق جترمي استخدام األس
ويوسع هذا التعديل نطاق اختصاص احملكمة ليشمل هذه . النظام األساسي يف حالة نشوب نزاع مسلح دويل

  ).٨من املادة ) ه(٢الفقرة (اجلرائم يف حالة نشوب نزاع مسلح غري ذي طابع دويل 

  ٢التعديل 

رح من األرجنتني، وآيرلندا، وبلجيكا، وبوروندي، وبوليفيا، ورومانيا، وساموا، وسلوفينيا، مقت

  وقربص، وكمبوديا، والتفيا، ولكسمربغ، واملكسيك، وموريشيوس
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  : ما يلي٨من املادة ) ب (٢يضاف إىل الفقرة  - ١

النحو املعرف يف اتفاقية حظر العوامل، والتكسينات، واألسلحة، واملعدات ووسائل اإليصال على  استخدام‘ ٢٧’"
ومبا يتناىف مع  والتكسينية، وتدمري تلك األسلحة،) البيولوجية( األسلحة البكتريولوجية وتكديساستحداث وإنتاج 

  ؛)١(١٩٧٢ أبريل/ نيسان١٠ لندن وموسكو وواشنطن، أحكام االتفاقية،

 على ة عسكرية الستخدام األسلحة الكيميائيةأو املشاركة يف أي أعمال حتضريي األسلحة الكيميائية استخدام‘ ٢٨’
ومبا النحو املعرف يف اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام األسلحة الكيميائية وتدمري تلك األسلحة، 

  ؛)٢(١٩٩٣يناير / كانون الثاين١٣ باريس، يتناىف مع أحكام االتفاقية،

املعرف يف اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام  األلغام املضادة لألفراد على النحو استخدام‘ ٢٩’
  .")٣(١٩٩٧سبتمرب / أيلول١٨ أوتاوا ومبا يتناىف مع أحكام االتفاقية،املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام، 

  : ما يلي٨من املادة ) ه (٢يضاف إىل الفقرة   -٢

ت ووسائل اإليصال على النحو املعرف يف اتفاقية حظر العوامل، والتكسينات، واألسلحة، واملعدا  استخدام‘١٣’"
 ومبا يتناىف مع كسينية، وتدمري تلك األسلحة،والت) البيولوجية( األسلحة البكتريولوجية وتكديساستحداث وإنتاج 

  ؛١٩٧٢أبريل / نيسان١٠أحكام االتفاقية، لندن وموسكو وواشنطن، 

 على  يف أي أعمال حتضريية عسكرية الستخدام األسلحة الكيميائيةأو املشاركة األسلحة الكيميائية استخدام‘ ١٤’
ومبا النحو املعرف يف اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام األسلحة الكيميائية وتدمري تلك األسلحة، 

  ؛١٩٩٣يناير / كانون الثاين١٣ باريس، يتناىف مع أحكام االتفاقية،

فراد على النحو املعرف يف اتفاقية حظر استخدام وتكديس وإنتاج ونقل األلغام  األلغام املضادة لأل استخدام‘١٥’
  ."١٩٩٧سبتمرب / أيلول١٨ أوتاوا ومبا يتناىف مع أحكام االتفاقية،املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام، 

  التربير

ها أو انضم إليها يشري مشروع التعديل إىل استخدام أسلحة حمددة حمظورة مبوجب معاهدات دولية صدق علي
ويرى عدد كبري للغاية من الدول أا مجيعا من . أزيد من أربعة أمخاس الدول يف العامل؛ وبعضها صدق عليه عاملياً تقريباً

  .القانون العريف الدويل

                                                      
  ).٢٠٠٩يوليه / متوز٢( دولة طرف ١٦٣ )١(
 ).٢٠٠٩يوليه / متوز٢( دولة طرف ١٨٨ )٢(
  ).٢٠٠٩يوليه / متوز٢( دولة طرف ١٥٦ )٣(
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  من نظام روما٨من املادة ) ب(٢الفقرة (وجترم الفقرة األوىل هذا االستخدام يف حالة نزاع مسلح دويل 

سع الفقرة الثانية نطاق اختصاص احملكمة ليشمل هذه األسلحة يف حالة نشوب نزاع مسلح غري وتو). ياألساس
  ). من نظام روما األساسي٨من املادة ) ه (٢الفقرة (ذي طابع دويل 

  ٣التعديل 

مقترح من األرجنتني، وآيرلندا، وبلجيكا، وبوروندي، وبوليفيا، ورومانيا، وساموا، وسلوفينيا، 

   وكمبوديا، والتفيا، ولكسمربغ، واملكسيك، وموريشيوسوقربص،

  : ما يلي٨من املادة ) ب(٢يضاف إىل الفقرة   - ١

 األسلحة على النحو املعرف يف أي من الربوتوكولني التاليني امللحقني باتفاقية حظر أو تقييد استخدام‘ ٣٠’"
جنيف، . ، ومبا يتناىف مع أحكامهمائية األثراستعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوا

  :١٩٨٠أكتوبر / تشرين األول١٠

، جنيف، )١٩٨٠الربوتوكول األول امللحق باتفاقية عام (الربوتوكول املتعلق بالشظايا اخلفية   - 
  ؛)٤(١٩٨٠أكتوبر / تشرين األول١٠

 امللحق باتفاقية عام الربوتوكول الرابع(الربوتوكول املتعلق بأسلحة الليزر املسببة للعمى   - 
  .")٥(١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول١٣، فيينا، )١٩٨٠

  : ما يلي٨من املادة ) ه(٢يضاف إىل الفقرة   - ٢

 األسلحة على النحو املعرف يف أي من الربوتوكولني التاليني امللحقني باتفاقية حظر أو تقييد استخدام‘ ١٦’"
جنيف، . ، ومبا يتناىف مع أحكامهمارطة الضرر أو عشوائية األثراستعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مف

  :١٩٨٠أكتوبر / تشرين األول١٠

، جنيف، )١٩٨٠الربوتوكول األول امللحق باتفاقية عام (الربوتوكول املتعلق بالشظايا اخلفية   - 
  ؛١٩٨٠أكتوبر / تشرين األول١٠

وتوكول الرابع امللحق باتفاقية عام الرب(الربوتوكول املتعلق بأسلحة الليزر املسببة للعمى   - 
  ."١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول١٣، فيينا، )١٩٨٠

  

  

                                                      
  ) ٢٠٠٩ متوزيوليه ٢( دولة طرف ١٠٦ )٤(
 ).٢٠٠٩يوليه / متوز٢( دولة طرف ٩٤ )٥(
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  التربير

 ١٩٨٠يشري مشروع التعديل إىل استخدام أسلحة حمظورة مبوجب بروتوكولني دوليني ملحقني باتفاقية عام 
  .ا من القانون العريف الدويلويرى عدد كبري من الدول أم. املصدق عليهما أو املنضم إليهما على نطاق واسع

).  من نظام روما األساسي٨من املادة ) ب (٢الفقرة (وجترم الفقرة األوىل هذا االستخدام يف حالة نزاع مسلح دويل 
سع الفقرة الثانية نطاق اختصاص احملكمة ليشمل هذه األسلحة يف حالة نشوب نزاع مسلح غري ذي طابع وتو

  ). من نظام روما األساسي٨من املادة ) ه(٢الفقرة (دويل 

  ٣ و٢التعديالن املنقحان   - باء

  ٢التعديل 

  : ما يلي٨من املادة ) ب (٢يضاف إىل الفقرة   - ١

العوامل، والتكسينات، واألسلحة، واملعدات ووسائل اإليصال على النحو املعرف يف اتفاقية حظر استخدام ‘ ٢٧’"
 لندن وموسكو والتكسينية، وتدمري تلك األسلحة،) لبيولوجيةا( األسلحة البكتريولوجية وتكديساستحداث وإنتاج 

  ؛)٦(١٩٧٢أبريل / نيسان١٠وواشنطن، 

استخدام األسلحة الكيميائية على النحو املعرف يف اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام األسلحة ‘ ٢٨’
  ؛)٧(١٩٩٣يناير / كانون الثاين١٣الكيميائية وتدمري تلك األسلحة، باريس، 

استخدام األلغام املضادة لألفراد على النحو املعرف يف اتفاقية حظر استخدام وتكديس وإنتاج ونقل األلغام ‘ ٢٩’
  .")٨(١٩٩٧سبتمرب / أيلول١٨املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام، أوتاوا 

  : ما يلي٨من املادة ) ه (٢يضاف إىل الفقرة   -٢

، واألسلحة، واملعدات ووسائل اإليصال على النحو املعرف يف اتفاقية حظر العوامل، والتكسيناتاستخدام ‘ ١٣’"
 لندن وموسكو كسينية، وتدمري تلك األسلحة،والت) البيولوجية( األسلحة البكتريولوجية وتكديساستحداث وإنتاج 

  ؛١٩٧٢أبريل / نيسان١٠وواشنطن، 

                                                      
 

  )٢٠٠٩ متوزيوليه ٢( دولة طرف ١٦٣ )٦(
  )٢٠٠٩يوليه  متوز٢( دولة طرف ١٨٨ )٧(
  )٢٠٠٩ متوزيوليه ٢( دولة طرف ١٥٦ )٨(

 
  )٢٠٠٩ متوزيوليه ٢( دولة طرف ١٠٦ )٩(
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قية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام األسلحة استخدام األسلحة الكيميائية على النحو املعرف يف اتفا‘ ١٤’
  ؛١٩٩٣يناير / كانون الثاين١٣الكيميائية وتدمري تلك األسلحة، باريس، 

استخدام األلغام املضادة لألفراد على النحو املعرف يف اتفاقية حظر استخدام وتكديس وإنتاج ونقل األلغام ‘ ١٥’
  ."١٩٩٧سبتمرب / أيلول١٨اوا املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام، أوت

  ٣التعديل 

  : ما يلي٨من املادة ) ب(٢يضاف إىل الفقرة   - ١

استخدام األسلحة على النحو املعرف يف أي من الربوتوكولني التاليني امللحقني باتفاقية حظر أو تقييد ‘ ٣٠"
أكتوبر / تشرين األول١٠ف، استخدام أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر، جني

١٩٨٠:  

، جنيف، )١٩٨٠الربوتوكول األول امللحق باتفاقية عام (الربوتوكول املتعلق بالشظايا اخلفية   - 
  ؛)٩(١٩٨٠أكتوبر / تشرين األول١٠

الربوتوكول الرابع امللحق باتفاقية عام (الربوتوكول املتعلق بأسلحة الليزر املسببة للعمى   - 
  .")١٠(١٩٩٥أكتوبر /شرين األول ت١٣، فيينا، )١٩٨٠

  : ما يلي٨من املادة ) ه(٢يضاف إىل الفقرة   - ٢

استخدام األسلحة على النحو املعرف يف أي من الربوتوكولني التاليني امللحقني باتفاقية حظر أو تقييد ‘ ١٦’"
أكتوبر /رين األول تش١٠جنيف، . استخدام أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر

١٩٨٠:  

، جنيف، )١٩٨٠الربوتوكول األول امللحق باتفاقية عام (الربوتوكول املتعلق بالشظايا اخلفية   - 
  ؛١٩٨٠أكتوبر / تشرين األول١٠

الربوتوكول الرابع امللحق باتفاقية عام (الربوتوكول املتعلق بأسلحة الليزر املسببة للعمى   - 
  ."١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول١٣، فيينا، )١٩٨٠

  

  

  

                                                      
  )٢٠٠٩ متوزيوليه ٢( دولة طرف ٩٤ )١٠(
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  :توضيحات

  :"استخدام" بشأن عبارة ٣ و٢التعديالن 

والغرض ". employing"بكلمة " using" االستعاضة يف النص اإلنكليزي عن كلمة ٣ و٢يقترح يف التعديلني 
 من نظام روما األساسي بشأن ٨من هذا النص اجلديد هو االتساق مع املصطلحات املستخدمة يف املادة 

  ).٨من املادة ‘ ٢٠’و ‘ ١٩’و ‘ ١٨’و ‘ ١٧’) ب (٢الفقرة (احملظورة األسلحة 

 أو املشاركة يف أي أعمال حتضريية "تلغي عبارة : ٢، السطر ٢، والفقرة ٢، السطر ١، الفقرة ٢التعديل 

  :"عسكرية الستخدام األسلحة الكيميائية

ملشاركة يف أي أعمال حتضريية عسكرية الستخدام  أو ا"بناء على التعليقات املقدمة من الدول، يقترح إلغاء عبارة 
وتتناول األحكام احلالية للمادة . ٢، السطر ٢، والفقرة ٢، السطر ١، الفقرة ٢التعديل من " األسلحة الكيميائية

 من نظام روما األساسي املتعلقة باألسلحة احملظورة استخدام بعض األسلحة فقط وال تتناول األعمال ٨
  .وألغراض االتساق، يلزم استخدام نفس الصيغة جلميع األسلحة احملظورة. دام تلك األسلحةالتحضريية ألستخ

  ":ومبا يتناىف مع"بشأن استخدام عبارة : ٣ و٢التعديالن 

ويثري النص احلايل للتعديلني مشكلة ".  على النحو املعرف يف"بعبارة " ومبا يتناىف مع"يقترح االستعاضة عن عبارة  
أن تكون الدولة املصدقة على التعديل " مبا يتناىف مع"فتفترض عبارة . النطاق اجلديد للتجرميمن حيث تطبيق 

وإذا صدقت الدولة على التعديلني . طرفاً يف االتفاقية اليت يشري إليها التعديل من أجل نفاذ هذا التعديل
ة احملظورة من جانب أحد مواطين املقترحني دون أن تكون طرفاً يف اتفاقية أو أكثر، لن يكون استخدام األسلح

ولتجنب هذه النتيجة غري املنطقية . أحكام هذا االتفاقية أو االتفاقيات" مبا يتناىف مع"الدولة أو يف إقليمها 
على النحو "للتعديل الذي يتم التصديق عليه ويكون مع ذلك غري القابل للنفاذ، يقترح اإلبقاء فقط على عبارة 

 سينطبق على مواطين وأقاليم ٣ و٢ه العبارة أن احلظر املنصوص عليه يف التعديلني وتفترض هذ". املعرف يف
ويف . الدول اليت ستصدق على أحد التعديلني أو كليهما لعدم توقف ذلك على كوا دولة طرفاً يف االتفاقية

 من نظام روما ١٢١ من املادة ٥هذا الصدد، من اجلدير بالذكر أن نفاذ التعديلني املقترحني حتكمه الفقرة 
 من هذا النظام األساسي نافذا بالنسبة ٨ و٧ و٦ و٥يصبح أي تعديل على املواد "ووفقاً هلذه املادة . األساسي

على الدول األطراف اليت تقبل التعديل، وذلك بعد سنة واحدة من إيداع صكوك التصديق أو القبول اخلاصة ا 
تفاقيات اليت يشري إليها التعديالن، عن طريق التصديق على هذين وستعترف الدول غري األطراف يف اال(...)". 

  .التعديلني، باختصاص احملكمة فيما يتعلق ذه اجلرائم إذا مل تبادر بالتحقيق يف هذه اجلرائم بنفسها



ICC-ASP/8/20 

76 

   الثاينالتذييل

  املكسيك

ة احلرارية قد يتجاوز استخدام األسلحة النووية والنووي"أن ) ١٦-د(١٦٥٣قررت اجلمعية العامة يف قرارها 
حىت نطاق احلرب ويتسبب يف معاناة ودمار عشوائيني للبشرية واحلضارة، وبالتايل فهو مناف لقواعد القانون الدويل 

  )١١(".ولقوانني اإلنسانية

تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا اهلجوم سيسفر عن خسائر "وينص نظام روما األساسي نفسه على أن 
و عن إصابات بني املدنيني أو عن إحلاق أضرار مدنية أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل األجل تبعية يف األرواح أ

 يشكل )١٢("وشديد للبيئة الطبيعة يكون إفراطه واضحا بالقياس إىل جممل املكاسب العسكرية املتوقعة امللموسة املباشرة
بيد . امل يف هذه الظروف إىل درجة جرمية حربووفقا هلذا احلكم، قد يرقى استخدام أسلحة الدمار الش. جرمية حرب

  .أن املكسيك ترى من الالزم إيراد حكم صريح بشأن استخدام األسلحة النووية حتديداً

، وكذا إىل احلجة )١٣(ويستند املوقف املكسيكي إىل معاهدات دولية متنوعة حتظر استخدام األسلحة النووية
قانونية التهديد باستخدام ، بشأن ١٩٩٦يوليه / متوز٨ولية الصادرة يف فتوى حمكمة العدل الدالرئيسية الواردة يف 

باألسلحة النووية أو استخدامها خمالف بصورة عامة  التهديد ’’، واليت تنص على أن األسلحة النووية أو استخدامها
  .‘‘وقواعدهاملسلح، وخباصة مبادئ القانون اإلنساين  لقواعد القانون الدويل املنطبقة يف أوقات الرتاع 

 فرصة دراسة بعض ٢٠١٠يونيه /وسيشكل املؤمتر االستعراضي لنظام روما األساسي املقرر عقده يف حزيران
 من نظام روما ٨القضايا اليت بقيت معلقة بعد مؤمتر روما، ومن بينها قائمة األسلحة احملظورة، املنصوص عليها يف املادة 

  .األساسي، واليت ال ميكن إغفاهلا

وفد املكسيكي أن يشري إىل أن جترمي استخدام األسلحة النووية ال ينبغي خلطه مع اجلهود اليت يبذهلا ويود ال
عدم اتمع الدويل من أجل التوصل إىل معاهدة بشأن نزع السالح العام والكامل مبوجب املادة السادسة من معاهدة 

وية والتهديد باستخدامها يربر جترميها بوصفها جرمية ذلك أن خطورة استخدام األسلحة النو. انتشار األسلحة النووية
  .حرب مبعزل عن املسار الذي تتخذه مفاوضات نزع السالح النووي

                                                      
 .من املنطوق) ب (١، الفقرة ١٩٦١نوفمرب / تشرين الثاين٢٤، املؤرخ )١٦-د (١٦٥٣قرار اجلمعية العامة  )١(
  .٨من املادة ’ ٤‘)ب(٢ الفقرة )٢(
معاهدة ( على سبيل املثال، معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية؛ ومعاهدة حظر األسلحة النووية يف أمريكا الالتينية )٣(

؛ ومعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية؛ ومعاهدة حظر جتارب األسلحة النووية يف اجلو ويف الفضاء اخلارجي وحتت )تالتيلولكو
لحة النووية وغريها من أسلحة الدمار الشامل على قاع البحار واحمليطات ويف باطن سطح املاء؛ ومعاهدة حظر وضع األس

 .أرضها
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، مما ١٢١ من املادة ٥وإذا اعتمد املؤمتر االستعراضي التعديل، ينبغي أن يدخل حيز النفاذ وفقا ألحكام الفقرة 
  . إىل نظام روما األساسيسيمكن الدول من اختاذ قرار بشأن أساس انضمامها

  التعديل املقترح

  : ما يلي٨من املادة ) ب(٢يضاف إىل الفقرة 

  .استخدام األسلحة النووية أو التهديد باستخدامها(...) 
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  الثالثالتذييل 

  هولندا

- مايو/أيار(سيتيح املؤمتر االستعراضي األول لنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 
للمجتمع الدويل فرصة فريدة للمضي يف النهوض بقضية العدالة وسيادة القانون على ) ٢٠١٠يونيه /حزيران

ويف هذا الصدد، ترى هولندا أن األوان قد آن للنظر يف إدراج جرمية اإلرهاب ضمن قائمة اجلرائم . نطاق عاملي
  .اليت تدخل يف اختصاص احملكمة

ويقف .  يف القرن احلادي والعشرين ومن أشدها حتدياإن اإلرهاب من أكرب املخاطر اليت يواجهها العامل
اتمع الدويل صفا واحدا لكي يدين بشدة اإلرهاب جبميع أشكاله وجتلياته، أيا كان مرتكبه، وأينما ارتكب 

انظر على سبيل املثال قرار (ومهما كان القصد منه، ألنه من أشد املخاطر اليت دد السالم واألمن الدوليني 
ذلك أن األعمال اإلرهابية، أيا ). ستراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب إ-  ٦٠/٢٨٨ة العامة اجلمعي

كان مرتكبها وأينما ارتكبت ومهما كانت أشكاهلا أو أساليبها أو دوافعها، هي جرائم تشغل بال اتمع 
وفقا اللتزاماتنا مبوجب القانون الدويل، بغية وقد التزمنا مجيعا بالتعاون الكامل يف مكافحة اإلرهاب، . الدويل

كشف أي شخص يؤيد األعمال اإلرهابية أو ييسرها، أو يشارك فيها، أو حياول املسامهة يف متويلها، أو 
التخطيط هلا أو اإلعداد هلا أو ارتكاا، أو تقدمي املالذ اآلمن ملرتكبيها، وعدم تقدمي املالذ اآلمن هلذا الشخص 

ورغم ذلك، كثري هو اإلفالت من العقاب عن .  العدالة، على أساس مبدأ التسليم أو احملاكمةوتقدميه إىل
األعمال اإلرهابية يف احلاالت اليت تبدو فيها الدول غري راغبة أو غري قادرة على التحقيق بشأن هذه اجلرائم 

  .ومالحقة مرتكبيها

على . حملكمة اجلنائية الدولية إىل القيام بدورهاإن اإلفالت من العقاب على هذه اجلرائم اخلطرية يدعو ا
، اعتمد ١٩٩٨ففي . أي حال، أنشئت احملكمة ملالحقة مرتكيب أخطر اجلرائم اليت تشغل بال اتمع الدويل

ويف القرار هاء، أُعرب عن األسف . مؤمتر روما القرار هاء، الذي يرى األعمال اإلرهابية ذه اخلطورة حتديداً
مع . ية االتفاق على أي تعريف مقبول عموماً جلرمية اإلرهاب بغية إدراجه ضمن اختصاص احملكمةلعدم إمكان

وبالتايل، بينما جيب علينا االستمرار يف تكثيف جهودنا من أجل التغلب على . األسف، ما زال األمر كذلك
ة اإلرهاب ضمن اختصاص عدم االتفاق هذا، علينا يف اآلن ذاته أن منضي حنو التحضري إلدراج مؤقت جلرمي

ذلك أن القرار هاء يوصي بأن ينظر . ويف هذا الصدد، يشكل املؤمتر االستعراضي املقبل زمخا هاماً. احملكمة
املؤمتر االستعراضي يف مجلة أمور منها جرمية اإلرهاب، دف التوصل إىل تعريف مقبول وإدراجه يف قائمة 

  .اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة

رى هولندا أن األوان قد آن الختاذ اخلطوات التحضريية الالزمة، من أجل التمكن من دحر اإلفالت وت
وبالتايل، ويف غياب تعريف مقبول عموماً لإلرهاب، تقترح هولندا استخدام . من العقاب على أعمال اإلرهاب

 يف قائمة اجلرائم املنصوص عليها يف النهج نفسه الذي قُبل بالنسبة إىل جرمية العدوان، أي إدراج جرمية اإلرهاب
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 من النظام األساسي ويف اآلن ذاته تأجيل ممارسة االختصاص القضائي بشأن هذه اجلرمية حىت يتم ١- ٥املادة 
  .االتفاق على تعريف وعلى شروط ممارسة االختصاص

، استخدم نص وعليه. هلذا الغرض، تقترح هولندا تعديل نظام روما األساسي على النحو املبني أدناه
وإذا اتفق املؤمتر االستعراضي على جرمية .  كما هو معمول به حالياً؛ وقد أُبرزت التعديالت خبط عريض٥املادة 

 ٢ اجلديدة املقترحة هي الفقرة ٣، ستصبح الفقرة ٥ احلالية من املادة ٢العدوان، وقرر بالتايل حذف الفقرة 
ك، تقترح هولندا أن ينشئ املؤمتر االستعراضي فريقا عامال غري رمسي وباإلضافة إىل ذل. ٥املادة    اجلديدة من 

وينبغي أن يكلف هذا الفريق العامل غري الرمسي بدراسة مدى حاجة النظام األساسي إىل . معنيا جبرمية اإلرهاب
أي تعديالت نتيجة إدراج جرمية اإلرهاب ضمن اختصاص احملكمة، إىل جانب أي مسائل أخرى ذات صلة 

وال ينبغي هلذا الفريق بأي حال أن يتدخل يف اجلهود الرامية إىل التوصل إىل . وسيع نطاق هذا االختصاصبت
اتفاق على تعريف لإلرهاب على النحو اجلاري حاليا يف سياق العمل املتعلق بوضع اتفاقية شاملة بشأن 

  .اإلرهاب

  التعديالت املقترحة

  ٥املادة 

  كمةاجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احمل

يقتصر اختصاص احملكمة على أشد اجلرائم خطورة موضع اهتمام اتمع الدويل بأسره، وللمحكمة   - ١
  :مبوجب هذا النظام األساسي اختصاص النظر يف اجلرائم التالية

  جرمية اإلبادة اجلماعية؛  )أ(

  اجلرائم ضد اإلنسانية؛  )ب(

  جرائم احلرب؛  )ج(

  ؛جرمية العدوان  )د(

  .رهابجرمية اإل  )ه(

 ١٢٣ و ١٢١متارس احملكمة االختصاص على جرمية العدوان مىت اعتمد حكم ذا الشأن وفقا للمادتني   - ٢
وجيب أن . يعرف جرمية العدوان ويضع الشروط اليت مبوجبها متارس احملكمة اختصاصها فيما يتعلق ذه اجلرمية

  .م املتحدةيكون هذا احلكم متسقا مع األحكام ذات الصلة من ميثاق األم
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 و ١٢١ مىت اعتمد حكم ذا الشأن وفقا للمادتني اإلرهابمتارس احملكمة االختصاص على جرمية   - ٣

.  ويضع الشروط اليت مبوجبها متارس احملكمة اختصاصها فيما يتعلق ذه اجلرميةاإلرهاب يعرف جرمية ١٢٣

  .ق األمم املتحدةوجيب أن يكون هذا احلكم متسقا مع األحكام ذات الصلة من ميثا
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   الرابعالتذييل

  ترينيداد وتوباغو وبليز

 يف كامباال، بأوغندا، فرصة فريدة للمجتمع الدويل من ٢٠١٠سيتيح املؤمتر االستعراضي الذي سيعقد عام 
 أجل مواصلة النهوض بالسالم والعدالة الدوليني يف اتمع العاملي من خالل النظر يف إدراج جرمية االجتار الدويل

فالعمل يف جمال النص على جزاءات دولية للسلوك اإلجرامي الدويل اخلطري ال يزال . باملخدرات يف نظام روما األساسي
 .غري مكتمل

االجتار الدويل باملخدرات حتديا رئيسيا للمجتمع الدويل ككل ألنه يهدد السالم، والنظام واألمن يف ويعد 
الجتار باملخدرات عرب احلدود يدعو إىل فرض جزاءات قانونية دولية فعالة ذلك أن تزايد أثر ا. دول اتمع الدويل

أما إذا غاب إطار قانوين دويل مناسب، . وفورية ملكافحة ما أصبح يشكل جرمية خطرية تشغل بال اتمع الدويل
ود الوطنية، لتخريب فستواصل شبكات اجلرمية املنظمة واملتجرون الدوليون باملخدرات نشر فروعهم املدمرة وراء احلد

 االقتصادية، واالستقرار السياسي واألمن الداخلي واخلارجي –حكومات منتخبة دميقراطياً وديد التنمية االجتماعية 
  .للدول واألمن املادي واملعنوي لألفراد

رافق إن إدراج جرمية االجتار الدويل باملخدرات سيعزز مبدأ التكامل، ألن بعض الدول تنقصها القدرة وامل
فمن خالل قيام احملكمة اجلنائية . الالزمة ملكافحة هذه املشكلة املتنامية اليت تشكل خطرا يشغل بال اتمع الدويل ككل

الدولية بدور حمكمة املالذ األخري عندما تكون احملاكم الوطنية غري قادرة على املالحقة أو غري راغبة فيها، ستكون 
  .ية اتمع الدويل من مرتكيب هذه اجلرائم البشعة دون أن متس بسالمة احملاكم الوطنيةاحملكمة الدولية قادرة على محا

، ١٩٦١، أو االتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام ١٩٦١االتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام ورغم أحكام 
افحة االجتار غري املشروع ، أو اتفاقية األمم املتحدة ملك١٩٧١بصيغتها املعدلة، أو اتفاقية املؤثرات العقلية لعام 

. ، ال يزال بارونات املخدرات يعملون دومنا عقاب داخل اتمع الدويل١٩٨٨باملخدرات واملؤثرات العقلية لعام 
والواقع أن األنشطة اجلنائية العابرة للحدود اليت يقوم ا بارونات املخدرات الدوليون واليت تأخذ شكل القتل، 

فال توجد دولة عضو يف اتمع الدويل .  تشكل جرائم خطرية تشغل بال اتمع الدويل ككلواالبتزاز، وغسل األموال
فأمن الدولة ورفاه أفرادها يف . يف حصن من اآلثار االجتماعية االقتصادية الضارة اليت خيلفها االجتار الدويل باملخدرات

  .خطر

اخلطوات الالزمة والتحضريية ملكافحة جرمية االجتار لذا ترى ترينيداد وتوباغو، وبليز أن األوان قد آن الختاذ 
وعليه، تقترح ترينيداد وتوباغو، وبليز أن ينشئ املؤمتر االستعراضي فريقا عامال غري رمسي معنياً . الدويل باملخدرات

  :ى النحو التايلجبرمية االجتار الدويل باملخدرات وأن ينظر الفريق العامل يف تقدمي مقترح لتعديل نظام روما األساسي عل
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  التعديالت املقترحة

  ٥املادة 

يقتصر اختصاص احملكمة على أشد اجلرائم خطورة موضع اهتمام اتمع الدويل بأسره، وللمحكمة مبوجب هذا  -١
  :النظام األساسي اختصاص النظر يف اجلرائم التالية

  جرمية اإلبادة اجلماعية؛ )أ(
  اجلرائم ضد اإلنسانية؛ )ب(
  احلرب؛جرائم  )ج(
  جرمية العدوان؛ )د(
  )١(جرمية االجتار الدويل باملخدرات )ه(

وألغراض هذا النظام األساسي، قد تعين اجلرائم اليت تشمل االجتار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية أيا  -٢
  :يف دولة أو منطقة مامن األفعال التالية، ولكن ال تعين ذلك إال حينما تشكل ديداً للسالم، والنظام واألمن 

القيام بإنتاج أية خمدرات أو مؤثرات عقلية، أو صنعها، أو استخراجها، أو حتضريها، أو عرضها للبيع، أو  )أ(
توزيعها، أو بيعها، أو تسليمها أيا كانت الشروط، أو السمسرة فيها، أو إرساهلا، أو إرساهلا بطريق 

ا أو تنظيم ذلك أو رعايته أو طلبه أو تيسريه أو متويله خالفا العبور، أو نقلها، أو استريادها، أو تصديره
، ١٩٦١، أو االتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام ١٩٦١ألحكام االتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 

، أو اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري ١٩٧١بصيغتها املعدلة، أو اتفاقية املؤثرات العقلية لعام 
 عندما ترتكب على نطاق واسع وتشمل أفعاال ذات ١٩٨٨ملخدرات واملؤثرات العقلية لعام املشروع با

  طابع عابر للحدود؛

القتل، أو االختطاف، أو أي شكل آخر من أشكال اهلجوم على فرد أو على حرية مدنيني أو أفراد أمن  )ب(
  ؛)أ(يف حماولة الرتكاب أي من األفعال املشار إليها يف الفقرة الفرعية 

اهلجمات العنيفة على أماكن العمل الرمسية، أو املساكن اخلاصة ألشخاص أو مؤسسات بنية إثارة اخلوف  )ج(
أو عدم األمن داخل دولة أو دول أو املس ياكلها االقتصادية أو االجتماعية أو السياسية أو األمنية عندما 

  ).أ(إليها يف الفقرة الفرعية تشن هذه اهلجمات باالرتباط مع أي فعل من األفعال املشار 

  

                                                      
 .صيغة التعديل املقترح )١(
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  التذييل اخلامس

  النرويج

  معلومات أساسية  - ١

غري أن جتربة احملاكم اجلنائية الدولية بينت أنه إىل . مل يتم بعد أي تنفيذ ألحكام احملكمة اجلنائية الدولية
ذا إىل أن عددا قليال من ويرجع ه. حد اآلن مل يتم تعيني إال عدد قليل من الدول لقبول األشخاص احملكوم عليهم

ويف الوقت ذاته، رمبا هناك سبب لالعتقاد بأن هناك عدد أكرب من الدول . الدول أعلنت عن استعدادها ألن تعين
املستعدة من حيث املبدأ لقبول األشخاص احملكوم عليهم، لكنها تستبعد من عملية النظر يف التعيني بسبب معايري 

  .السجون املطلوبة

 نظرنا أن يكون هناك جمال هلذه الدول إلبرام ترتيبات دولية أو إقليمية تؤهلها لقبول األشخاص نبغي يف
احملكوم عليهم، مبا يف ذلك بتلقي املسامهات الطوعية املالية لغرض رفع مستوى مرافق السجون وغري ذلك من 

متيازات أخرى، مبا فيها املسائل إن مساعدة جمموعة أكرب من الدول سيكون له أيضا ا. املساعدات أو اإلشراف
وحتقيقا هلذه الغاية، نعتقد أنه قد يكون مهما التنصيص صراحة على املزيد من املرونة يف . املتعلقة بالزيارات األسرية
من الناحية التقنية، ميكن الدعوة إىل إدراج . ، على النحو املقترح أدناه‘ا‘) ١ (١٠٣الصيغة الواردة يف املادة 

  . القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ويف غري ذلك من الصكوك الثانوية أو املشتقةتعديالت يف

  صيغة مقترحة ملشروع التعديل  - ٢

  : ما يلي١٠٣من املادة ) أ) (١(يضاف يف اية الفقرة 

للتنفيذ يف سجن وطين أو سجن تتيحه للدولة منظمة، أو ترتيب أو وكالة، دولية أو إقليمية، كما "... 
  ." على ذلك القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثباتتنص

  ):اإلضافة مسطّر حتتها) (أ) (١ (١٠٣وهكذا ستقرأ املادة 

ينفذ حكم السجن يف دولة تعينها احملكمة من قائمة الدول اليت تكون قد أبدت للمحكمة استعدادها ) أ(  - ١
تتيحه للدولة منظمة، أو ترتيب أو وكالة، لتنفيذ احلكم يف سجن وطين أو سجن لقبول األشخاص احملكوم عليهم 

  . القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثباتدولية أو إقليمية، كما تنص على ذلك
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  السادسالتذييل 

   االحتاد األفريقيالدول األطراف يف نظام روما األساسي األعضاء أيضا يف 

ا إىل األمني العام لألمم املتحدة دي البعثة الدائمة جلمهورية جنوب أفريقيا لدى األمم املتحدة حتيا
 من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية اليت تنص على ١٢١ من املادة ١وتتشرف باإلشارة إىل الفقرة 

  : ما يلي

عد انقضاء سبع سنوات من بدء نفاذ هذا النظام األساسي، جيوز ألية دولة طرف أن تقترح تعديالت عليه، ب
  .يل مقترح إىل األمني العام لألمم املتحدة ليقوم على الفور بتعميمه على مجيع الدول األطرافويقدم نص أي تعد

البعثة الدائمة جلمهورية جنوب أفريقيا أيضاً بإبالغ األمني العام بأن الدول األفريقية األطراف يف وتتشرف 
 يف أديس أبابا برئاسة ٢٠٠٩وفمرب ن/ تشرين الثاين٦ إىل ٣نظام روما األساسي عقدت اجتماعاً يف الفترة من 

 من النظام ١٦جنوب أفريقيا وبأا قررت يف هذا االجتماع اقتراح تعديل لنظام روما األساسي فيما يتعلق باملادة 
  .األساسي

وعمالً بالقرار الذي اختذه اجتماع الدول األفريقية األطراف يف نظام روما األساسي، تقدم البعثة الدائمة 
 من نظام روما األساسي وتطلب على األمني العام أن يعمم هذا التعديل ١٢١ من املادة ١رفق لفقرة التعديل امل

  . من نظام روما األساسي١٢١ من املادة ٢وفقاً للفقرة 

 هذه الفرصة ليجدد لألمني العام لألمم البعثة الدائمة جلمهورية جنوب أفريقيا لدى األمم املتحدةوتغتنم 
  .ات تقديرهاملتحدة أمسى عبار

  ١٦املادة 

  إرجاء التحقيق أو املقاضاة

ال جيوز البدء أو املضي يف حتقيق أو مقاضاة مبوجب هذا النظام األساسي ملدة اثين عشر شهراً بناء على   )١(
طلب من جملس األمن إىل احملكمة ذا املعىن يتضمنه قرار يصدر عن الس مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم 

  .ة وجيوز للمجلس جتديد هذا الطلب بالشروط ذاااملتحد

جيوز للدولة املختصة حبالة معروضة على احملكمة أن تطلب إىل جملس األمن التابع لألمم املتحدة تأجيل   )٢(

  .أعاله) ١(النظر يف املسألة املعروضة على احملكمة على النحو املنصوص عليه يف الفقرة 

أشهر من ) ٦(ابع لألمم املتحدة يف الطلب املقدم من الدولة املعنية يف غضون ستة جملس األمن التإذا مل يبت   )٣(

سؤولية جملس  تضطلع مباستالم الطلب، جيوز للطرف الذي قدم الطلب أن يطلب إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة أن

  ).٥-د (٣٧٧دة قرار اجلمعية العامة لألمم املتحمبا يتماشى مع  ١يف الفقرة شار إليها األمن امل


