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 املرفق الثاين

 تقرير الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان

 مقدمة -   ًأوال 

                                                                                                        عقد الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان التابع جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي ست                 - ١
                                   وترأس الفريق العامل اخلاص السفري       .     ٢٠٠٧       فرباير   /       شباط  ١        يناير و  /               كانون الثاين    ٣١    و   ٣٠    و   ٢٩                 جلـسات أيـام     

   ).          ليختنشتاين (                  كريستيان ويناويسر 

  .                                                   وقامت أمانة مجعية الدول األطراف بتوفري اخلدمات املوضوعية - ٢

  د                     يشار إليها فيما بع    (    ّ                     منقّحة أعدها الرئيس      )٩ (                                                            وعرضـت علـى الفـريق العامـل اخلـاص ورقـة مناقـشة              - ٣
                                                                                            تعكس ما دار من مناقشات خالل السنوات املاضية، مبا يف ذلك مناقشات االجتماعات غري الرمسية                ")             ورقة الرئيس  "        بــ   

  .                                                                                       املعقودة يف فترات ما بني الدورات اليت التأمت يف معهد ليختنشتاين بشأن تقرير املصري جبامعة برينسنت

                             ّ                               س ورقة املناقشة املنقحة، اليت حلّت حمل الورقة اليت أعدها                                                          ويف اجللسة األوىل اليت عقدها الفريق، قدم الرئي        - ٤
                   ُ                                                                  والحظ أن الورقة قد أُعدت يف ضوء التقدم احملرز يف برينسنت، دون استبعاد اخليارات اليت             .  )١٠ (    ٢٠٠٢              املنـسق عام    

                  مل اخلاص قرر أن       ّ             ً                     وذكّر الرئيس أيضاً بأن الفريق العا       .                                                              تعكس اآلراء اليت رمبا ال حتظى بالضرورة بتأييد واسع النطاق         
                                        وبين أن الفريق دخل مرحلة جديدة من         .      ً                                شهراً سابقة على املؤمتر االستعراضي       ١٢                                   ينهـي أعمالـه يف فترة قوامها        

                  ودعيت الوفود إىل     .                                                                                             أعمالـه وأن مناقـشات إضافية ينبغي أن تستهدف تضييق اخلالفات القائمة يف وجهات النظر              
                                          ً                        من ورقة املناقشة املنقحة على أن يتركوا جانباً القضايا ذات الصلة                                                   عـرض وجهات نظرها بشأن األجزاء املوضوعية        

  .                  ُ                      بأركان اجلرمية اليت أُدرجت ألغراض اإلشارة فحسب

                                       النظر يف ورقة املناقشة املقترحة من الرئيس -     ً ثانياً

        رز منذ                                                                                                      رحبت الوفود بورقة املناقشة املنقحة اليت جرى التسليم ا على نطاق واسع بأا تعكس التقدم احمل                - ٥
  .                                      ً      ً                        ووجهات النظر القائمة، فيما توفر أساساً سليماً إلجراء املزيد من املناقشة    ٢٠٠٢    عام 

                      تعريف السلوك الفردي-             جرمية العدوان 

                  من ورقة الرئيس، مت   )  ب ( و  )  أ (                                                                     خالل املناقشة اليت دارت بشأن خيارين خمتلفني اثنني واردين يف االقتراحني         - ٦
                                     وقيل إن هذا االقتراح من شأنه أن يحافظ    ).  أ (                 الوارد يف االقتراح   "             النهج املتميز "          ا يسمى بـ                           التعبري عن التأييد الواسع مل

               الواردة يف اجلزء   "                             املبادئ العامة للقانون اجلنائي "                                                           على االتساق فيما بني اجلرائم املنصوص عليها يف النظام األساسي ومع 
                                                                  وأهم ميزة يتميز ا هذا النهج هو أن األحكام القائمة من             . ٣           ، الفقرة     ٢٥                                         من النظام األساسي، وخاصة يف املادة         ٣

                                          عالوة على ذلك، هو يعكس طبيعة العدوان         .                                                                       النظام األساسي من شأا أن تكون قابلة للتطبيق إىل أبعد مدى ممكن           

                                                   
)٩( ICC-ASP/5/SWGCA/2. 
الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة                 )١٠(

منشور احملكمة اجلنائية الدولية،    (  ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١  -نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٣اخلامسة، الهاي،   
ICC-ASP/5/32(املرفق الثاين، التذييل الثاين ،. 
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                قرة فرعية ينبغي                                 من ورقة الرئيس، مبا يشري إىل أن ف ٤                                       ويف هذا السياق، استرعي االنتباه يف احلاشية   .                 بوصفه جرمية قيادة
   من   )  د (   إىل   )  أ (                                                           ، توضح أن أشكال املشاركة املوصوفة يف الفقرات الفرعية           ٣             ، الفقـرة      ٢٥                         أن تـضاف إىل املـادة       

                                                       ّ                         ، تنطبق فقط على األشخاص الذين يكونون يف وضع يتيح هلم التحكّم بالفعل يف العمل السياسي  ٣         الفقرة  ،  ٢٥       املادة  
  .                           أو العسكري للدولة أو توجيهه

                 وأيدت بعض الوفود    ).  أ (                                                                             التعـبري عن أفضليات متباينة فيما خيص األفعال لوصف السلوك يف االقتراح              ومت - ٧
      وأعرب   .                                                                                             ً                مرونة إزاء هذه املسألة على حني أشارت وفود أخرى إىل أنه ال خيار من بني اخليارات املقترحة يبدو مثالياً               

          فيما بينت   .                                    جيب أن يدرج هو اآلخر يف التعريف         ً                                                              أيـضاً عن وجهة النظر القائلة إن التصرف باالمتناع عن التصرف          
  .  ٢٨                                       وفود أخرى أن هذه املسألة ستتناوهلا املادة 

ُ      النهج اُألحادي  "  ل                                      وعبـرت بعـض الوفود عن تأييدها         - ٨               ً      ً    الذي يوفر سبيالً بسيطاً      )  ب (                    الوارد يف االقتراح      "        
  .      ً                                                  وعملياً لوصف سلوك الفرد فيما يبقي على طابع القيادة للجرمية

                             ً                                                                ، من ناحية أخرى، التشديد أيضاً على أن الفرق بني اخليارين جد حمدود من حيث النطاق حيث                    وجـرى  - ٩
                                                    وبينت وفود عديدة أا تظل مرنة بالرغم من أا           .                       ُ   ً                                       أن كـال الـنهجني يتوخيان أُسساً منطقية متماثلة إىل حد بعيد           

  .                                  عبرت عن تفضيلها القتراح من االقتراحني

   ))  ب ( و  )  أ (                يف إطار االقتراحني  (                  من ورقة الرئيس   ١                          ستخدمة يف بداية الفقرة                                    وجـرى الدفـع بأن اللغة امل       -  ١٠
                            ألغراض هذا النظام األساسي،      ("                       من النظام األساسي      ٨    و  ٧    و  ٦                                                        ينبغي أن تكون متمشية مع الصيغة الواردة يف املواد          

  ،     ٢٠٠٢                      ن ورقة املنسق لعام                                                              واسترعي االنتباه إىل الصيغة املقترحة يف فاحتة الفقرة م                "...").                جـرمية العدوان   "       تعـين   
                                               ووجه النظر إىل أن إعادة الصياغة هذه قد تسهل       .  )١١ (    ٢٠٠٥                                                         والـيت يتضمنها التذييل األول من تقرير برينسنت لعام          

  .                                                   ً           اخليار املتصل بالفعل املتعلق بالسلوك والذي يقتضي مزيداً من املناقشة

                                          تتعلق بتعريف السلوك الفردي، الوارد يف مرفق     ً                                               ورداً على هذه املقترحات، قدم الرئيس مقترحات من جانبه  -  ١١
                                                وكشفت املناقشات عن تفضيل النص البديل اجلديد         .                                                            هـذا التقرير، ونوقشت املقترحات أثناء مشاورات غري رمسية        

                                                                                                              املعـروض يف تلك الورقة على حني أبدت وفود أخرى احلذر وأوضحت أا حباجة إىل املزيد من الوقت للتروي يف                    
 ُ                                                                                     أُثريت نقطة مفادها أن الصيغة اجلديدة تبدو وكأا تربط عنصر القيادة بنطاق اختصاص احملكمة، ومل  و  .            النص املقترح

                 ولذلك فإن الفقرة   )  أ (           ً                                        وكان مفهوماً أن هذا النص البديل سيعرب عن االقتراح       .                                        تعد تربطه بتعريف جرمية العدوان ذاته     
                                                  ه جيب أن يرافق النص اجلديد فقرة فرعية جديدة تضاف إىل                 ومتت اإلشارة إىل أن  .                    تنطبق يف هذه احلالة  ٢٥           من املادة  ٣

               وهناك صيغة ذا   :                 من ورقة الرئيس ٤            راجع احلاشية  (                                                         من النظام األساسي تعيد تأكيد طابع القيادة للجرمية          ٢٥       املادة  
   ).                              ً                    املعىن اقترحها الرئيس واردة أيضاً يف التذييل هلذا املرفق

            من ورقة     ٢٨              من املادة     ٣                                                        رت الوفود مناقشات أولية تتعلق باإلشارة إىل الفقرة                                          وأثناء املشاورات غري الرمسية، أج     -  ١٢
                     ً                   بينما جرى التعبري أيضاً عن وجهة نظر         .  ٣                                                                   وكـان هـناك تأييد واسع النطاق حلذف تلك اإلشارة من الفقرة               .         الـرئيس 

  .     ً      ً        أمراً نظرياً باألساس                                    على جرمية العدوان سيكون على أية حال  ٢٨                                  وسيق الرأي القائل بأن تطبيق املادة   .       معاكسة

                                                   
الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة                 )١١(

منشور احملكمة اجلنائية الدولية،    (  ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٣  -نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨الرابعة، الهاي،   
ICC-ASP/4/32( ، ألف، التذييل األول-املرفق الثاين . 
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                   ً       ً                           ينبغي أن يشمل أيضاً أشخاصاً خارجني عن القيادة          ١  ُ                                                   وأُشـري إىل أن شـرط القـيادة الوارد يف الفقرة             -  ١٣
  .                                                                                                العسكرية والسياسية ممن ميلكون السلطة على تشكيل التدابري اليت تتخذها الدولة أو السلطة على التأثري فيها

                    تعريف سلوك الدولة-              العمل العدواين 

       ، جرى    ")          هجوم مسلح  "    أو    "           عمل عدواين   ("                                                            يف املناقـشة املتعلقة باملصطلح املستخدم لوصف عمل الدولة           -  ١٤
                    ومتت اإلشارة إىل أن       ".              التعريف احملدد  "            الذي يعكس     "           عمل عدواين  "                                                التعـبري عـن التأييد الواسع النطاق ملصطلح         

      ٣٣١٤                                             تحدة وجرى تعريفه يف قرار اجلمعية العامة                              من ميثاق األمم امل      ٣٩                  استخدم يف املادة      "               العمل العدواين  "       مفهوم  
  "           عمل عدواين  "                 واستخدام مصطلح     .                                                                     وهـذا القرار ميكن أن يوفر اإلرشاد يف سبيل تعريف جرمية العدوان             )   ٢٩- د (

  .  ٢           يف الفقرة     )   ٢٩- د   (    ٣٣١٤          ً     ً                                                                         كان ضرورياً أيضاً بغية ربط هذا اجلزء من املشروع باإلشارة إىل قرار اجلمعية العامة               
                          ً                                       ، من ناحية أخرى، ربط حتديداً مبفهوم الدفاع عن النفس مبقتضى             ")      ً     ً  تعريفاً عاماً  "      يعكس     " (            اهلجوم املسلح  "        ومصطلح  

  .                                                                                         من ميثاق األمم املتحدة، ويفتقر إىل البيان احملدد الوارد يف امليثاق أو يف املعاهدات العاملية األخرى  ٥١      املادة 

                                ينبغي استبقاؤه حيث إنه يعكس       "              لعدوان املسلح  ا "          ُ                                            ومـع ذلـك، أُعرب عن وجهة نظر تقول بأن مفهوم             -  ١٥
                     ومن رأي هذه الوفود     .                                                                                              الفكرة القائلة بأن أخطر االنتهاكات مليثاق األمم املتحدة وحدها هي املشمولة جبرمية العدوان            

  .                                ميكن حينئذ حذفها من ورقة الرئيس ٢          أن الفقرة 

  ة                                                          وصف طبيعة أو موضوع ونتيجة العمل العدواين الذي تقوم به الدول

                                                                                                          نوقـشت مناقشة مستفيضة مسألة ما إذا كانت اإلشارة إىل العمل العدواين الذي تقوم به الدولة ينبغي أن               -  ١٦
                                               وهي واردة بني جمموعتني من األقواس املعقوفة يف         (           ً                                                       يكـون موضوعاً لتوصيفه بالنظر إىل طبيعته أو موضوعه ونتيجته           

                                                      ق لعتبة على حنو ما تعكس اموعة األوىل من األقواس                                      وجرى التأييد الواسع النطا      ).                      مـن ورقة الرئيس     ١          الفقـرة   
  .                                         ضروري الستبعاد احلاالت احلدية من اختصاص احملكمة   ")     صارخ  ("                             ومتت اإلشارة إىل أن استخدام نعت   .        املعقوفة

       ، حيث   "                                 انتهاك صارخ مليثاق األمم املتحدة     "                                                             ودفعـت بعض الوفود بأن ال حاجة لوصف عمل الدولة بأنه             -  ١٧
ـ           من   ١       املادة     " (                                        أشد اجلرائم خطورة موضع االهتمام الدويل      "                                         بة متأصلة يف اقتصار والية احملكمة على                        إن هـناك عت
   ".                               العدوان مبقتضى ميثاق األمم املتحدة "                        ويف االستخدام املقيد ملصطلح   )              النظام األساسي

  .                    من األقواس املعقوفة                                                                                           وجـرى التعـبري عن آراء خمتلفة فيما يتعلق بالفائدة من االحتفاظ باموعة الثانية                -  ١٨
     ً                                  أساساً على سبيل االستخدام لسابقة نورنربغ،   "               احلرب العدوانية "                           ُ                       وعلـى حـني أن بعـض التأييد قد أُبدي ملفهوم           

                                                                                                            شـددت وفود أخرى على أن مثل هذه اإلشارة غري مستصوبة حيث إا وثيقة االرتباط بطرائق احلرب أثناء احلرب               
                      ومتت اإلشارة كذلك إىل أن   .                                   كل ال موجب لـه من نطاق جرمية العدوان                                        العاملـية الثانـية ومـن شأا أن حتد بش    

                                                                                                                       القائمـة غـري احلـصرية من األمثلة يف اموعة الثانية من األقواس املعقوفة تستعصي على التوفيق بينها وبني مبدأ                    
  .                                                                 ولذلك دعت بعض الوفود إىل حذف حمتوى اموعة الثانية من األقواس املعقوفة  .        الشرعية

  )  ٢٩- د   (    ٣٣١٤                         رة إىل قرار اجلمعية العامة     اإلشا

                     من ورقة الرئيس،     ٢           يف الفقرة     )   ٢٩- د   (    ٣٣١٤                                                                أثـناء املناقـشة املتعلقة باإلشارة إىل قرار اجلمعية العامة            -  ١٩
  .                                                      جرى التعبري عن التأييد الواسع النطاق الستبقاء تلك اإلشارة
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    على   )   ٢٩- د   (    ٣٣١٤               من القرار     ٣    و  ١        املادتني                                                                وعبـرت بعـض الوفود عن التأييد لإلشارة إشارة صرحية إىل             -  ٢٠
                                                                 ودفعت هذه الوفود بأن هذه الفقرات ذات عالقة باملوضوع وتشكل            .                                                      الـنحو الـوارد بني أقواس معقوفة يف ورقة الرئيس         

                                                                            ً                                                إشـارات واضحة، بينما اإلشارة إىل القرار ككل من شأا أن تنتهك مبدأ الشرعية، نظراً ألا تستتبع إشارات إىل أعمال                    
  .                ً                                             وجرى التعبري أيضاً عن التأييد لفكرة استنساخ نص املادتني يف التعريف  .  ٤                     ري حمددة واردة يف املادة  غ

           ً                         ً        برمته، نظراً ألن هذا النص صيغ بوصفه حالً          )   ٢٩- د   (    ٣٣١٤                                         وحـبذت وفود أخرى اإلشارة إىل القرار         -  ٢١
                                             على النقطة القائلة بأن مجيع مواد القرار                      من القرار     ٨              وتؤكد املادة     .        ً      ً                    ُ             توفيقـياً دقـيقاً بعد مفاوضات طويلة أُجريت       

                                                        لكن متت اإلشارة إىل أنه حىت يف حالة اإلشارة احملددة يف             .                                                               متـرابطة فـيما بينها، وأنه ال ينبغي لذلك االنتقاء منها          
                                         واقترح أن تؤخذ بعني االعتبار البيانات        .                                                               فـإن هذه األحكام سيلزم أن تفسر يف سياق القرار برمته            ٣    و  ١          املـادتني   

   ).  ٢٩- د (    ٣٣١٤                                       لتفسريية اليت صيغت عندما مت اعتماد القرار  ا

                               ودفعت هذه الوفود بالقول إن        ).   ٢٩- د   (    ٣٣١٤                                                        وأبـدت بعض الوفود شكوكها إزاء اإلشارة إىل القرار           -  ٢٢
    ومتت   .                                                                                                                القرار ميثل أداة سياسية جرى التفاوض عليها يف سياق خمتلف وال عالقة هلا بقضايا املسؤولية اجلنائية الفردية                
  .                            ّ                        ً                                        اإلشارة إىل أن االفتقار إىل الدقّة يف أي تعريف يوضع مستقبالً ميكن أن يؤدي إىل مشاكل تتعلق مببدأ الشرعية

                   شروط ممارسة االختصاص

                                                                                     ً                    أعـرب عـن آراء خمتلفة بشأن ما إذا كانت ممارسة االختصاص فيما يتعلق جبرمية العدوان تتطلب قراراً                   -  ٢٣
                ً        ً                                                       لة قد ارتكبت عمالً عدوانياً، وبشأن اآلثار املترتبة على عدم وجود مثل هذا                  ً                                  مـسبقاً من جملس األمن مفاده أن الدو       

                                                                                                   وأعرب عن وجهة نظر مفادها أن احملكمة ستستفيد يف كلتا احلالتني من سلطة جملس األمن حيث ستكون                   .         القـرار 
  .                من ورقة الرئيس ٥   و ٤                               وتعاجل هاتان املسألتان يف الفقرة  .                                                هناك مساندة سياسية لقيام احملكمة بالتحقيق يف احلاالت

                                                                                 من ورقة املناقشة املنقحة املقدمة من الرئيس تعترب نقطة انطالق جيدة ملزيد من            ٤  ُ                        وأُشـري إىل أن الفقـرة        -  ٢٤
  .                                                 املناقشة وأنه يلزم توضيح العالقة بني احملكمة وجملس األمن

                           روع يف التحقيق دون قرار                                                                                       وأعـربت بعض الوفود عن تأييدها للفكرة القائلة بأنه جيوز للمدعي العام الش             -  ٢٥
                                        وقيل إن مشاركة هيئة سياسية سيخل باستقالل   .                                                       مـسبق من جملس األمن فيما خيص وقوع عمل من أعمال العدوان   

                                                           ورأت هذه الوفود أن األحكام القائمة من النظام األساسي           .                            ً      ً                  احملكمـة وستجعل من احملكمة كياناً تابعاً لس األمن        
  . )١٢ (     ً       ً                          إطاراً مناسباً لتحديد العالقة مع جملس األمن                         ً املتعلقة باالختصاص توفر فعالً 

                    من امليثاق يكون من   ٣٩                                                                     وأكـدت وفـود أخـرى علـى أنه بالنظر إىل دور جملس األمن مبوجب املادة         -  ٢٦
                                                                       ً                                      الضروري صدور قرار مسبق عن جملس األمن ويكون أي حكم بشأن جرمية العدوان متفقاً مع األحكام ذات الصلة                  

     من   ٣٩                         وبناء على ما جاء يف املادة   .                        من نظام روما األساسي   ٥              من املادة     ٢                   تقتضيه الفقرة                              مـن امليثاق، على حنو ما     
  .                                                         ً        ً      ً                  امليثاق، فإن جملس األمن هو اجلهاز الوحيد املختص بالقول بأن عمالً عدوانياً صادراً عن دولة ما قد حدث

                   ص أساسي، ولكنه ليس                     من امليثاق اختصا     ٣٩                                                      ورأت وفود أخرى أن اختصاص جملس األمن مبوجب املادة           -  ٢٧
                   وأشري إىل املمارسات     .      ً                                                ً                                   حـصرياً، حيث متلك اجلمعية العامة وحمكمة العدل الدولية أيضاً اختصاصات يف هذا الشأن             

                                                                                                      الـسابقة للجمعية العامة وحمكمة العدل الدولية اليت تنطوي على استنتاجات بشأن العدوان بصرف النظر عن صدور   
                                                                           لسياق، جرى التأكيد على ضرورة أن متلك احملكمة اجلنائية الدولية احلق يف                      ويف هذا ا    .                            قـرار سابق من جملس األمن     

                                                    
                                                                                          االقتـراح املقـدم مـن كـوبا بـشأن تعـريف جـرمية العدوان وشروط ممارسة االختصاص                  ُ          أُشـري إىل      )  ١٢ (

(ICC-ASP/2/SWGCA/DP.1).  
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  .                                                        ً                                                                   أن تقرر من تلقاء نفسها ما إذا كانت الدولة قد ارتكبت عمالً من أعمال العدوان يف سياق العدالة اجلنائية الفردية                   
                          من جملس األمن بوقوع عمل                                                                                            وحلمايـة حقوق املتهم، ال ينبغي أن تتقيد احملكمة بأي حال من األحوال بقرار سابق                

  .                من أعمال العدوان

                                                                                                        وأيد البعض احلل الذي يراعي املراعاة الواجبة املسؤولية اخلاصة اليت تقع على جملس األمن مبوجب الفصل                 -  ٢٨
       وسيوفر   .                                                                                                         الـسابع من ميثاق األمم املتحدة مع السماح للمحكمة بالعمل يف حالة عدم وجود قرار من جملس األمن                  

  . )١٣ (                                                      بالضوابط واملوازين ويؤدي بالتايل إىل جتنب اإلحاالت الطائشة             ً هذا احلل نظاماً

                                                                                                           وقدم مقترح بشأن اإلجراءات الواجبة االتباع يف احلاالت اليت يعتزم فيها املدعي العام الشروع يف التحقيق                 -  ٢٩
                        الشعبة التمهيدية، اليت                                                ويرى هذا االقتراح بالتحديد أنه ينبغي أن تكون      .                                                  من تلقاء نفسه أو بناء على إحالة من الدولة        

  . )١٤ (                                                                                  تنعقد يئتها الكاملة اليت تتكون من ستة قضاة، مسؤولة عن اإلذن بالتحقيق، بأغلبية مقيدة

                                                    للتعبري عن الفكرة القائلة بأنه جيوز للمحكمة أن متارس  ٤                                               وقـدم مقتـرح آخـر إلعـادة صياغة الفقرة           -  ٣٠
                                     وقيل إن هذه الفكرة قدمت من أجل         .                       مسبق من جملس األمن                                                         اختصاصها فيما يتعلق جبرمية العدوان عند وجود قرار       

          ورحبت بعض   .  )١٥ ( ٥                                                                                        التعـبري عما يوافق عليه الكافة وإن هذا املقترح ال خيل بنتيجة املفاوضات اجلارية بشأن الفقرة    
    ارد                                                                                                               الوفود ذا املقترح بينما أعربت وفود أخرى عن حتفظات بشأنه ورأت أنه ال يدخل حتسينات على املشروع الو                  

                                                                                                وعلى وجه اخلصوص، رأى البعض أن الصيغة املقترحة، بصرف النظر عن الغاية املستهدفة من هذا                 .                يف ورقة الرئيس  
                                      ستكون أا تقبل فقط اجلمع بينها        ٥                            ً                                                    املقتـرح، تبدو وكأا حتكم مسبقاً بأن نتيجة املناقشات اجلارية بشأن الفقرة             

  .   ئيس             من ورقة الر ٥                  الوارد يف الفقرة  ٢          وبني اخليار 

  "            الضوء األخضر "                                    بطريقة تسمح لس األمن أن يعطي       ٤                                                 وقـدم مقتـرح آخـر بإعـادة صياغة الفقرة            -  ٣١
                                   واهلدف من هذا االقتراح هو إعطاء        .  )١٦ (                                                                         للمحكمة ملباشرة الدعوى، دون اختاذ قرار بوقوع عمل من أعمال العدوان          

                                               من جانب احملكمة، مما سييسر على جملس األمن                       ً       ً                                             جملس األمن خياراً إضافياً، وهو أنه ال يعترض على مباشرة الدعوى          
                                                                    وجرى التأكيد على قابلية هذا االقتراح للجمع بينه وبني أي خيار من         .                                         الـسماح للمحكمـة بالشروع يف التحقيق      

                  ً                       ويتطلب املقترح أيضاً من احملكمة أن ختطر         .                                         ، وأي خيارات جديدة أخرى يتم تقدميها       ٥                             اخليارات الواردة يف الفقرة     
                                                                                                           ن بأي حالة معروضة عليها يف حالة عدم وجود إعالن أو قرار بوقوع عمل من أعمال العدوان وأن تقدم                           جملس األم 

                                                                     ورحبت بعض الوفود ذا املقترح بينما أعربت وفود أخرى عن تفضيل             .                                         هلـا أي معلومات ذات صلة تكون لديها       
  .                               النص األصلي الوارد يف ورقة الرئيس

                                                    
متت اإلشارة يف هذا الصدد إىل االقتراح املقدم من كولومبيا املتعلق بتعريف جرمية العدوان وبشروط ممارسة                  )١٣(

 .(PCNICC/2000/SWGCA/DP.1)صاص احملكمة بشأن هذه اجلرمية اخت
 .(ICC-ASP/5/SWGCA/WP.1)اقتراح مقدم من بلجيكا بشأن مسألة اختصاص احملكمة فيما يتعلق جبرمية العدوان  )١٤(
األمن جيوز ممارسة اختصاص احملكمة فيما يتعلق جبرمية العدوان عندما يصدر جملس            "  ينص املقترح على ما يلي     )١٥(

 من نظام روما األساسي بشأن ١٦     ً      ً                                ً                                    قرارا  مسبقا  بأن الدولة املعنية قد ارتكبت عمال  من أعمال العدوان، دون اإلخالل باملادة 
 .احملكمة اجلنائية الدولية

 ".                                                                                   ويف غياب حكم صادر عن جملس األمن، جيوز للمحكمة أن ختطر جملس األمن حبالة م  جرمية عدوان مزعومة
عندما يعتزم املدعي العام الشروع يف التحقيق يف جرمية العدوان، ينبغي أن            :  "قترح على ما يلي   ينص امل  )١٦(

أو                ً                                                            ً                                       تتأكد احملكمة أوال  مما إذا كان قد صدر عن جملس األمن قرار بأن الدولة قد ارتكبت عمال  من أعمال العدوان                      
 من جملس   مثل هذا القرار أو اإلعالن    وجد   وإذا مل ي   .أعلن أنه ال يعترض على مباشرة الدعوى من جانب احملكمة         

مبا يف ذلك أي معلومات ذات صلة أو تقييم         األمن، ينبغي أن ختطر احملكمة جملس األمن باحلالة املعروضة عليها،            
 ".ميكنه أن يساعد جملس األمن يف مداوالته
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                                                                    حات الثالثة املشار إليها أعاله متهيدية وجرت يف إطار مشاورات غري                                             وكانـت املناقشة اليت جرت للمقتر      -  ٣٢
  .                                          رمسية واتفق على أنه يلزم إجراء مناقشات أخرى

                            حباجة إىل إعادة صياغتها      ٤                           ليست واضحة، وأن الفقرة       "                            يعتزم املدعي العام الشروع    "                    ولـوحظ أن عبارة      -  ٣٣
                                                  خطار وعن طريق أي جهاز من أجهزة احملكمة يتعني                                                                       مـن أجـل حتديـد املرحلة من اإلجراءات اليت يلزم فيها اإل            

                          مكررة اجلديدة املقترحة     ٨                      ً                   ال ينبغي أن تكونا جزءاً من املادة          ٥    و  ٤                                    ويف هذا السياق، رئي أن الفقرتني         .         اإلخطـار 
           ً  وذكر أيضاً   .                 مكررة اجلديدة    ١٣    ً                                ً                                                  نظراً لطبيعته اإلجرائية وأنه يلزم عوضاً عن ذلك إضافتها على حدة بوصفها املادة              

  .                       حتتاج إىل مزيد من التوضيح  "                                قرار بوقوع عمل من أعمال العدوان "         أن عبارة 

                                                حيتاجان إىل مزيد من التفصيل يف ضوء آليات          ٤         ً                                                  وأشـري أيـضاً إىل أن التوقيت واآلثار اإلجرائية للفقرة            -  ٣٤
          على جرمية                                      من النظام األساسي ستنطبق فقط         ١٣                                                               االنطـالق القائمـة مبـوجب النظام األساسي، ما دامت املادة            

              من النظام     ١٣                                                                                         ورأى الـبعض أنـه قـد ال يلزم إخطار جملس األمن يف مجيع احلاالت الواردة يف املادة                     .          العـدوان 
                                                                                                            خاصة وأن هناك إمكانية أن حييل جملس األمن ذاته حالة إىل املدعي العام دون اختاذ قرار بوقوع عمل من                     .       األساسي

                                                          ً            قرار مسبق من جملس األمن بوقوع عمل من أعمال العدوان أقل لزوماً                      ً                  ولوحظ أيضاً أن احلاجة إىل        .               أعمال العدوان 
  .                                           ً               يف حالة اإلحالة الذاتية من الدولة كما حيدث مثالً عند تغري النظام

                                         اخليارات اإلجرائية يف غياب قرار من جملس األمن

                     ىل وجود عالقة وثيقة      ُ     وأُشري إ   .                    من ورقة الرئيس    ٥                                                          أعرب عن آراء خمتلفة بشأن اخليارات الواردة يف الفقرة           -  ٣٥
  .                                  وأنه يلزم معاجلتهما كمجموعة واحدة ٥   و ٤           بني الفقرتني 

                                         ، مبفرده أو باجلمع بينه وبني النهج الوارد يف  ١                                                             وأعـربت وفـود كثرية عن تأييدها للنهج الوارد يف اخليار            -  ٣٦
                     مة مبوجب نظام روما                                                هو وحده اخليار املتساوق مع استقالل احملك        ١                   وقـيل إن اخليار       .  ٤             أو اخلـيار     /    و  ٣         اخلـيار   

                                                  ويف هذا السياق، جرى التذكري باختصاص جملس األمن          .                                                     األساسـي مـع احترام دور جملس األمن مبوجب امليثاق         
  .                  من النظام األساسي  ١٦           مبوجب املادة 

                                         وأشارت يف هذا الشأن إىل املسؤولية األساسية  ٢                                                      وأعـربت وفـود أخـرى عن تفضيلها الشديد للخيار           -  ٣٧
  .              من امليثاق    ٣٩                                                                         من يف احلفاظ على السلم واألمن الدوليني وإىل سلطات الس مبوجب املادة                                 املـنوطة مبجلـس األ    

  .        ً                                                                            ومتت أيضاً مالحظة أن وضوح العالقة بني احملكمة وجملس األمن من شأنه أن يوفر مزايا لكلتا املؤسستني

  ١                       أمهية خاصة ألن اخليارين                   وأن هلذين اخليارين ٤    و  ٣                                                      ورأت بعـض الوفود أنه يلزم اإلبقاء على اخليارين           -  ٣٨
                                                 من ورقة الرئيس على األرجح إىل تقدمي مقترحات        ٤    و  ٣                      وسيؤدي حذف اخليارين      .                          يـشكالن طرفني متقابالن     ٢ و

                            وجرى التشديد على أن هذا       .  )١٧ ( ٢                  إىل نص اخليار      ٤    و  ٣                                          وقدم اقتراح مفاده نقل مضمون اخليارين         .               توفيقية جديدة 
  .              خمتلفة باألساس ٢   و ١                               سيطة بالنظر لكون طبيعة اخليارين                                ميكن أن يساعد يف البحث عن أرضية و

                          ، إذ أن تلك املشاركة قد ختل  ٤                                                                          وأعرب عن القلق فيما يتعلق مبشاركة حمكمة العدل الدولية مبقتضى اخليار            -  ٣٩
  .                                                                    باستقالل احملكمة اجلنائية الدولية وتوجد رابطة تسلسل هرمي بني هاتني املؤسستني

                                                    
إال أن تتأكد من أن حمكمة العدل . ".. من ورقة الرئيس عبارة ٢ من اخليار ٥اقترح أن تضاف، يف اية الفقرة      )١٧(

 ".                                    ً        ً                          الدولية أو اجلمعية العامة اختذتا قرارا  بأن عمال  من أعمال العدوان قد ارتكب



ICC-ASP/5/35 

15 

                                      ويف هذا السياق، استرعي االنتباه إىل        .            ً       ً      ً      يوفر خياراً مرجعياً مفيداً     ٤              ك أن اخليار                            ورأت وفود أخرى مع ذل     -  ٤٠
                                                                الذي يسمح للمحكمة بالشروع يف التحقيق بناء على رأي استشاري من       ٢٠٠٢                       من ورقة املنسق لعام       )  ب ( ٤       اخليار  

                          ذ قرار بوقوع عمل من أعمال                                                         ورأت هذه الوفود أن اختصاص حمكمة العدل الدولية املتعلق باختا  .                   حمكمة العدل الدولية
  .                                                                                              ً العدوان ال ينبغي أن يقتصر على الفصل الثاين من نظامها األساسي وإمنا ينبغي أن يشمل الفصل الرابع أيضاً

                                                                                                            ودعا الرئيس الوفود إىل مواصلة املناقشات أثناء االجتماع املقبل غري الرمسي الذي يعقد فيما بني الدورات                 -  ٤١
  .     ٢٠٠٧      يونيه   /         حزيران  ١٤-  ١١                                                     تنشتاين حول تقرير املصري جبامعة برينسنت يف الفترة                                        واملقـرر التـئامه يف معهد خل      

                                                     بذل اجلهود الرامية إىل تأمني حضور كافة الوفود         -                                    مبعية رئيس مجعية الدول األطراف       -                           وبين الرئيس أنه سيواصل     
  .                                                 املهتمة االجتماع غري الرمسي الذي يعقد فيما بني الدورات
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 التذييل

 من إعداد الرئيس) أ(غة جديدة بديلة لالقتراح مقترح بصي
 لغرض املشاورات غري الرمسية

                                                                                       ختـتص احملكمة بالنظر يف جرمية العدوان عندما تكون هذه اجلرمية قد ارتكبت من جانب شخص يف وضع       
  .                                                                       يتيح له ممارسة التحكم الفعلي يف العمل السياسي أو العسكري للدولة أو توجيهه

               هجوم مسلح أو    /                    التخطيط لعمل عدواين    "              جرمية العدوان  "                       األساسي، يقصد بعبارة                           وألغـراض هذا النظام      
      ...].                              يعترب حبكم خصائصه وخطورته ونطاقه [                           اإلعداد له أو شنه أو تنفيذه 

  :             مكررة جديدة ٣          تضاف فقرة   :   ٢٥      املادة 

              كونون يف وضع                                                                                              فـيما يتعلق جبرمية العدوان، تنطبق األحكام الواردة يف هذه املادة على األشخاص الذين ي               
  .                                                                       يتيح هلم ممارسة التحكم الفعلي يف العمل السياسي أو العسكري للدولة أو توجيهه




