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 ICC-ASP/8/Res.6 القرار 

   بتوافق اآلراء٢٠٠٩نوفمرب /  تشرين الثاين ٢٥ملعقودة يف  ا السابعةأعتمد يف اجللسة العامة

ICC-ASP/8/Res.6  

  بشأن املؤمتر االستعراضي

  إن مجعية الدول األطراف،

 ،ICC-ASP/7/Res.2ار قراراا وتقاريرها السابقة بشأن املؤمتر االستعراضي، والسيما إىل القر إىلإذ تشري  

 ،)١( بتقرير املكتب بشأن املؤمتر االستعراضيوإذ ترحب  

 إىل األحكام املتعلقة باملشاركة يف املؤمتر االستعراضي والواردة يف نظام روما األساسي والنظام وإذ تشري أيضاً
  ،)٢(الداخلي للمؤمتر االستعراضي

نظام روما األساسي واليت سينظر فيها املؤمتر االستعراضي يف إىل ضرورة مناقشة التعديالت املقترحة لوإذ تشري   
الدورة الثامنة جلمعية الدول األطراف من أجل التوصل إىل توافق لآلراء بشأا واالستعداد للمؤمتر االستعراضي استعداداً 

  جيداً،

  ،)٣(١٢١ من املادة ١ إىل التعديالت املقترحة من الدول األطراف وفقاً للفقرة وإذ تشري 

 من نظام روما األساسي اليت ينبغي مبوجبها إعادة النظر يف أحكام هذه املادة يف املؤمتر ١٢٤ إىل املادة وإذ تشري  
  االستعراضي من أجل تعزيز أعمال احملكمة، 

                                                      
)١( ICC- ASP /8/43 و Add.1.  
 تشرين ٣٠الدولية، الدورة السادسة، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية  )٢(

، الد األول، اجلزء الثالث، )ICC-ASP/6/20، احملكمة اجلنائية الدوليةمنشور  (٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ –نوفمرب /الثاين
  .، املرفق الرابع ICC-ASP/6/Res.2قرار

)٣ (
C.N.713.2009.TREATIES-4  لتعديالت املقترحة على النظام األساسي من ا (٢٠٠٩أكتوبر /  تشرين األول٢٩ بتاريخ

 التعديالت املقترحة على النظام األساسي من (٢٠٠٩أكتوبر /  تشرين األول٢٩ بتاريخ  C.N.723.2009.TREATIES-5؛ )النرويج
اسي من التعديالت املقترحة على النظام األس (٢٠٠٩أكتوبر /  تشرين األول٢٩ بتاريخ  C.N.725.2009.TREATIES-6؛ )هولندا

التعديالت املقترحة على النظام األساسي  (٢٠٠٩أكتوبر /  تشرين األول٢٩ بتاريخ  C.N.727.2009.TREATIES-7؛ )املكسيك
التعديالت املقترحة على النظام  (٢٠٠٩أكتوبر /  تشرين األول٢٩ بتاريخ  C.N.733.2009.TREATIES-8؛ )من خلتنشتاين

التعديالت املقترحة على النظام  (٢٠٠٩أكتوبر /  تشرين األول٢٩ بتاريخ  C.N.737.2009.TREATIES-9؛ )األساسي من بلجيكا
التعديالت املقترحة  (٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين٣٠ بتاريخ  C.N851.2009.TREATIES-10؛ )األساسي من ترينيداد وتوباغو

 . ICC-ASP/8/43/Add.1؛ انظر أيضاً )من دول االحتاد األفريقي األطراف يف نظام روما األساسي
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-ICC  من القرار   ١ إىل مقررها بتعديل اختصاصات الصندوق االستئماين املنشأ مبوجب الفقرة وإذا تشري

ASP/2/Res.6  من أجل متكني أقل البلدان منواً ودول نامية أخرى من السحب من الصندوق وتيسري اشتراك هذه الدول يف 
  أنشطة املؤمتر االستعراضي،

إىل أن املؤمتر االستعراضي سيكون مفتوحاً ملشاركة اتمع املدين، مبا يف ذلك للمنظمات غري وإذ تشري أيضاً 
يا، وأن مشاركتهم هي مفتاح النجاح يف مساعي التوعية بالنسبة للمحكمة واملؤمتر احلكومية وممثلي منظمات الضحا

  االستعراضي،

، وتقدم هذا التقرير لكي ينظر فيه املؤمتر )١( بتقرير الفريق العامل املعين باملؤمتر االستعراضيحتيط علماً  -١
  االستعراضي؛

 ٢٠١٠يونيه / حزيران١١مايو إىل / أيار٣١، يف الفترة من أن يعقد املؤمتر االستعراضي يف كمباال، أوغنداتقرر   -٢
  ملدة عشرة أيام عمل؛

 إرسال مقترحات التعديالت الواردة يف املرفقات األول والثاين والثالث هلذا القرار إىل املؤمتر االستعراضي تقرر  -٣
  لكي ينظر فيها املؤمتر؛

لنظر، اعتباراً من دورا التاسعة، يف أية تعديالت مقترحة إنشاء فريق عامل تابع جلمعية الدول األطراف لتقرر   -٤
 من النظام األساسي يف دورا الثامنة، وكذلك يف أية تعديالت حمتملة ١٢١ من املادة ١لنظام روما األساسي وفقاً للفقرة 

اعتمادها وفقاً لنظام روما أخرى لنظام روما األساسي والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، بغية حتديد التعديالت الواجب 
  األساسي وللنظام الداخلي جلمعية الدول األخرى؛

إرسال املواضيع الواردة يف املرفق الرابع هلذا القرار إىل املؤمتر االستعراضي للنظر يف سياق تقييم العدالة تقرر   -٥
يذ، والدروس املستفادة، من أجل تعزيز عمل اجلنائية الدولية، مع مراعاة احلاجة إىل إضافة جوانب تتعلق بالعاملية، والتنف

  احملكمة؛

تكليف املكتب مبواصلة األعمال التحضريية لتقييم العدالة اجلنائية الدولية من أجل إعداد شكل للمناقشات، تقرر   -٦
  ستأنفة؛ومواد أساسية أولية، ونتائج مقترحة لكل موضوع من املواضيع املبينة يف املرفق الرابع، للنظر يف الدورة امل

املكتب أن ينظر يف موضوع تعزيز تنفيذ األحكام وأن يقدم اقتراحاً لكي يتخذ املؤمتر  االستعراضي تطلب إىل    -٧
  قراراً يف هذا الشأن؛

 إىل املكتب أن يواصل األعمال التحضريية للمؤمتر االستعراضي، مبا يف ذلك األعمال املتعلقة بنطاق تطلب أيضاً  -٨
   املالية والقانونية، فضال عن القضايا العملية والتنظيمية للمؤمتر؛املؤمتر، واآلثار

                                                      
 ٢٦-١٨الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثامنة، الهاي،   )٤(

  .٢ وباء ١، الد الثاين، اجلزآن باء )ICC-ASP/8/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية ( ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين



3 

ر أن يقوم املكتب، يف سياق متابعة املؤمتر االستعراضي، يف مجلة أمور، باإلبقاء على مسألة تعزيز تقر  -٩ 
يف الفريقني العاملني كفاءة وفعالية احملكمة قيد االستعراض املستمر، مبا يف ذلك عن طريق النظر يف إمكانية إنشاء آليات 

  التابعني له يف نيويورك والهاي؛

 إىل أمانة اجلمعية أن تقدم تقريراً إىل املكتب عن حالة املناقشات الرامية إىل االنتهاء على وجه السرعة، من تطلب  -١٠
ق املتعلق بامتيازات خالل احملكمة، من إبرام مذكرة تفاهم بني حكومة أوغندا واألمانة من أجل ضمان انطباق أحكام االتفا

وحصانات احملكمة اجلنائية الدولية على املؤمتر االستعراضي، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال، وينبغي أن تتضمن هذه 
  املذكرة أيضاً خطة زمنية للخطوات التحضريية؛

الدولية حول األحكام حكومة أوغندا أن تواصل مشاوراا مع االئتالف من أجل احملكمة اجلنائية تطلب إىل    -١١
املتعلقة بترتيبات منح التأشريات وغري ذلك من الشروط الالزمة لتيسري اشتراك ممثلي اتمع املدين واملنظمات غري احلكومية، 
مبا فيها منظمات الضحايا، يف املؤمتر ويف غريه من األنشطة اليت ستلتئم يف أوغندا، والتخطيط لألنشطة اجلانبية اليت ستجري 

  لتوازي مع املؤمتر االستعراضي بغية إدراج هذه العناصر يف مذكرة التفاهم املشار إليها أعاله؛با

 الدول، واملنظمات الدولية، واألفراد، والشركات، وغري ذلك من الكيانات إىل اإلسهام يف الوقت املناسب تدعو  -١٢
  .ودول نامية أخرى من االشتراك يف املؤمتر االستعراضيوطوعياً يف الصندوق االستئماين، من أجل متكني أقل البلدان منواً 
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  املرفق األول

   من نظام روما األساسي١٢٤مشروع تعديل املادة 

  )١(] من نظام روما األساسي١٢٤تلغى املادة [

 املرفق الثاين

  ∗أحكام مقترحة بشأن جرمية العدوان: خلتنشتاين

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

مية العدوان، الذي صاغه يقدم التعديل املقترح املرفق إلدراج جرووفقا 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

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

  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[ رهناً بالتصديق أو القبول، اليت يبدأ نفاذها وفقا للفقرة الواردة يف مرفق هذا القرار،

  األساسي؛

  )تضاف فقرات أخرى من املنطوق حسب االقتضاء(

                                                      
  .١٢٤م التعديل إذا تقرر اإلبقاء على املادة  ال يلز)١(

  .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

   مكررة٨املادة 

  جرمية العدوان

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

  .حبكم خصائصه وخطورته ونطاقه، أن يعد انتهاكا واضحا مليثاق األمم املتحدة

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

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

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

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

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

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

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

  االتفاق؛

مساح دولة ما وضعت إقليمها حتت تصرف دولة أخرى بأن تـستخدمه هـذه الدولـة األخـرى ارتكـاب                      )و(
  عمل عدواين ضد دولة ثالثة؛
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إرسال عصابات أو مجاعات مسلحة أو قوات غري نظامية أو مرتزقة من قبـل دولـة مـا أو بامسهـا تقـوم                         )ز(
خلطـورة حبيـث تعـادل األعمـال املعـددة أعـاله، أو       ضد دولة أخرى بأعمال من أعمال القوة املسلحة تكون من ا    

  .اشتراك الدولة بدور ملموس يف ذلك

  : من النظام األساسي١٥يدرج النص التايل بعد املادة   -٣

   مكررة١٥املادة 

  ممارسة االختصاص فيما يتعلق جبرمية العدوان

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

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

  .م املتحدة بالوضع أمام احملكمة، مبا يف ذلك أي معلومات أو وثائق ذات صلةالعام األمني العام لألم

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

حقيـق فيمـا يتعلـق      ال جيوز للمدعي العام، يف حالة عدم وجود مثل هذا القرار، أن يباشـر الت               )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  
 .املتحدة، إىل املدعي العام الشروع يف التحقيق فيما يتعلق جبرمية العدوان

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

   تنهى الفقرة عند هذا احلد-١اخليار 

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

شريطة أن تكون اجلمعية العامة قد اختـذت قـرارا بوقـوع عمـل عـدواين ارتكبتـه الدولـة          : يضاف – ٣اخليار  
   مكررة؛٨املشار إليها يف املادة 
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شريطة أن تكون احملكمة العدل الدولية قد اختـذت قـراراً بوقـوع عمـل عـدواين                  : يضاف – ٤اخليار   
  . مكررة٨ه الدولة املشار إليها يف املادة ارتكبت

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

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

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

فيما يتعلق جبرمية العدوان ال تطبق أحكام هذه املـادة إال علـى األشـخاص الـذين يكونـون يف وضـع                  - مكررة ٣
  .ههيتيح هلم التحكم بالفعل يف العمل السياسي أو العسكري للدولة أو توجي

  : 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

تبقـى   مـن النظـام األساسـي بـالفقرة التاليـة، و           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
 مكررة ال جيوز حماكمته أمام احملكمة فيما يتعلـق بـنفس الـسلوك إال إذا كانـت اإلجـراءات يف                     ٨ أو   ٨ أو   ٧أو  

 :احملكمة األخرى
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  التذييل

  ∗رائممشاريع أركان اجل

   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 ٤ليس هناك،نتيجة للركن  - ٢
  .ملسلحة يتناىف مع ميثاق األمم املتحدةللقوة ا

  

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

الذي " الواضح"، أي شرط إلثبات أن مقترف اجلرمية قد أجرى تقييما قانونيا للطابع ٦ليس هناك، نتيجة للركن  - ٤ 
 . يتسم به االنتهاك

  األركـان

 مية بتخطيط أو إعداد أو شن أو تنفيذ عمل عدواين  قام مقترف اجلر-١
  

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

  

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

  

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

 . شكل، حبكم خصائصه وخطورته ونطاقه انتهاكا واضحا مليثاق األمم املتحدة العمل العدواين ي-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 ∗
  .ص واحد تنطبق عليهم هذه املعايريفيما يتعلق بعمل عدواين قد يكون هناك أكثر من شخ )١(
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  املرفق الثالث 

  تعديل مقترح: بلجيكا

 وبلغاريا، وبوروندي، وبوليفيا، ورومانيا، تعديل مقترح من األرجنتني، وأملانيا، وآيرلندا، وبلجيكا،

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

  والنمسا،

  : ما يلي٨من املادة ) ه(٢يضاف إىل الفقرة 

  استخدام السموم أو األسلحة املسممة؛‘ ١٧’"

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

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

  التربير

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

  .ادةمن امل) ه(٢الفقرة (اجلرائم يف حالة نشوب نزاع مسلح غري ذي طابع دويل 
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  املرفق الرابع

  مواضيع للتقييم

  التكامل  ) أ(

 التعاون  ) ب(

  تأثري نظام روما األساسي على الضحايا واتمعات املتأثرة  ) ج(

  السالم والعدالة  ) د(

________________________  


