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 الدورة اخلامسة املستأنفة 
 نيويورك

 ٢٠٠٧فرباير / شباط١ -يناير / كانون الثاين٢٩

 
 ورقة مناقشة مقترحة من الرئيس

 
 مذكرة تفسريية

 
                                                                                                 ن املقصود بالتبكري بتعميم ورقة املناقشة اليت يتضمنها املرفق هو مساعدة املشاركني على اإلعداد               إ - ١

                          ، بإتاحة الفرصة هلم أن      )    ٢٠٠٧       يناير   /            كانون الثاين  (                                                    للـدورة اخلامـسة املستأنفة جلمعية الدول األطراف         
                            جزة هو توضيح النهج الذي                                 والغرض من هذه املذكرة املو      .                                                 يدرسوا هذه الورقة بالتفصيل قبل أن يناقشوها      
                                           ً        وهي تبين أيضاً ااالت اليت ما يزال من املمكن حتقيق تقدم   .                                             تـوخاه الرئيس يف صياغة هذه الورقة املنقحة     

  .                                                                   إضايف فيها يف مرحلة مبكرة وتشرح بعض القرارات اليت اتخذت يف صياغة الورقة
 
                             السنوات املاضية، وخاصة يف إطار                                          ُ               وورقـة املناقـشة هـذه هي مرآة للمناقشات اليت أُجريت يف       - ٢

                                              وعلى حني مل تفض اجتماعات برينسنت إىل نتائج          .                                                     االجتماعات املعقودة فيما بني الدورات جبامعة برينسنت      
                                                             ً                                                  إجيابية من مجيع النواحي إال أا ساعدت بالتأكيد على التقدم أشواطاً باملناقشات وما ورقة املناقشة هذه إال                

  .         تقدم احملرز                       حماولة للبناء على هذا ال
 
                                      من حيث إا ال تغطي سوى مشاريع         )١ (    ٢٠٠٢                                                  وتتوخـى ورقـة املناقشة منط ورقة املنسق لعام           - ٣

                                     وتبني يف ذات الوقت التعديالت اليت رمبا      .                                                                 األحكام املتعلقة جبرمية العدوان نفسها وعناصر اجلرمية املتصلة ا        
                                            كي يفسح اال لإلدراج السلس ألحكام تتعلق                                                               ينبغي إدخاهلا على األجزاء األخرى من النظام األساسي،         

  .                            جبرمية العدوان يف النظام األساسي
 
                                                                                                       وفيما تربز الورقة املنقحة على هذا النحو التقدم احملرز إال أا ال تسعى إىل التقدم بسري املناقشات                  - ٤

                 اإلمكان مزيد اخلفض                   ويبدو مع ذلك أن يف   .                                                   من خالل إلغاء مجيع اخليارات اليت تعكس وجهات نظر األقلية
                                ّ                                                                            مـن اخلـيارات الواردة يف الورقة املنقّحة بعد جولة أخرى من املناقشات يف الدورة املقبلة جلمعية الدول                  

                                                                                         وعادة ما ترد وجهات النظر البديلة حماطة بأقواس معقوفة كما ترد يف بعض احلاالت يف شكل              .         األطـراف 
                                                    

)١( ICC-ASP/5/32املرفق الثاين، التذييل األول ،. 
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          واخليار ما   .                                         يقتني كلتيهما فيما تعربان عنه من آراء                                                   وما من متييز هناك من حيث املوضوع بني الطر          .      حواشي
  .                                             بني األقواس املعقوفة واحلواشي كان جمرد أسلوب صياغي

 
                                                                                                   ومن السمات الرئيسية للورقة املنقحة ما يتمثل يف التمييز بني كال النهجني اللذين أسفرت عنهما                - ٥

ُ     اُألحادي   " "     النهج " و  "       املتميز   " "     النهج "                                    املناقشات اليت دارت يف برينسنت أي                                  وعلى حني أبرزت املناقشات       ".  
                 واخليارات املتعلقة   .      ً                                                                         توجهاً حنو النهج األول، بدا من املناسب بالتأكيد تبيان النهجني كليهما يف ورقة املناقشة

  .                                          ميكن احتمال خفضه بعد إجراء املزيد من املناقشة  )  أ (                         باستخدام الفعل يف االقتراح 
 
                                                                 ة اخليارين املختلفني للتصدي ألحكام اجلزء الثالث من نظام روما                             من ورقة املناقش    ٣               وتتيح الفقرة    - ٦

ُ                       األساسـي ويـتوقف ذلك على ما إذا كان النهج املتميز هو الذي سيعتمد أو النهج اُألحادي                                                                                         .    وال حاجة         
                                               يف نظام روما األساسي بشأن األوامر العليا          ٣٣                                                            هـناك، يف ظل أي من اخليارين، إىل مواصلة إدراج املادة            

  .       القانون       وتقادم 
 
                                                                                                وكمـا هـو مبني يف ورقة املناقشة نفسها، مل تطرأ تغيريات على اجلزء الثاين من الورقة اليت تعىن               - ٧

                    وبالنظر إىل التغيريات   .                                       ً                  وهذا مت بسبب أن هذه األركان مل تناقش أبداً يف اجتماعات برينسنت .            بأركان اجلرمية
                                               ً م ذاا، فإن اجلزء الثاين أصبح على هذا النحو فائتاً                                                    اليت طرأت على ورقة املناقشة فيما خيص مشاريع األحكا     

                                                  ولذلك ينبغي اعتباره جمرد حمتفظ باملكان ومستخدم         .                                                     أوانـه وال يعكس التقدم احملرز يف إطار اجلزء األول         
  .                   لألغراض املرجعية فحسب
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 املرفق

 ورقة مناقشة بشأن جرمية العدوان مقترحة من الرئيس

                           روط املتعلقة مبمارسة االختصاص                       تعريف جرمية العدوان والش - ١

  )٢ (                  يف نظام روما األساسي   ")             جرمية العدوان "       عنواا  (        مكررة  ٨                تدرج مادة جديدة 

    )٣ (  ): أ (        االقتراح 

                               عندما يكون يف وضع يتيح لـه        "            جرمية عدوان  "                                           ألغراض هذا النظام األساسي، يرتكب الشخص        - ١
  )       بتوجيه   ) (      بقيادة (                               توجيهه، ويقوم هذا الشخص                                                                التحكم بالفعل يف العمل السياسي أو العسكري للدولة أو        

          هجوم مسلح /                                      ختطيط أو إعداد أو شن أو تنفيذ عمل عدواين  )          املشاركة يف   ) (        أو توجيه /        بتنظيم و (

   ): ب (        االقتراح 

                               عندما يكون يف وضع يتيح لـه        "            جرمية عدوان  "                                           ألغراض هذا النظام األساسي، يرتكب الشخص        - ١
                                                             أو العسكري للدولة أو توجيهه، ويقوم هذا الشخص بإصدار األمر أو                                       الـتحكم بالفعل يف العمل السياسي       

  )٤ (         هجوم مسلح /                                                         باملشاركة الفعلية يف ختطيط أو إعداد أو شن أو تنفيذ عمل عدواين

  :                             وينص يف كال االقتراحني على ما يلي 

   لى        مثل، ع    ] [                                          ً      ً                             يـشكل، حبكم خصائصه، وخطورته، ونطاقه، انتهاكاً صارخاً مليثاق األمم املتحدة           [
                                                                                         وجـه اخلصوص، حرب عدوانية أو عمل يكون هدفهما أو نتيجتهما االحتالل العسكري إلقليم              

   ].                           دولة أخرى أو جلزء منه أو ضمه

     قرار   ]     من ٣   و ١       املادتني  [                   العمل املشار إليه يف   "              العمل العدواين   "  بـ         ، يقصد    ١                   ألغـراض الفقـرة      - ٢
  .    ١٩٧٤      ديسمرب  /        نون األول    كا  ١٤      املؤرخ   )   ٢٩- د   (    ٣٣١٤                          اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

                                                    
 ١٢١ من املادة    ٥ أو الفقرة    ٤كانت التعديالت تعتمد مبقتضى الفقرة      تتطلب مسألة ما إذا      )٢(

 .مزيدا من املناقشة
 على  ٢٥ من املادة    ٣الذي مبوجبه تنطبق بالتأكيد الفقرة      "  التمييزي"النهج  )  أ(يعكس االقتراح    )٣(

لفقرة املتوخى  وهناك خيارات إضافية تتعلق بصياغة هذه ا       ).  و(جرمية العدوان، باستثناء الفقرة الفرعية      
وميثل االقتراح  .  ، املرفق األول  ٢٠٠٦فيها النهج التمييزي وهي واردة يف تقرير اجتماع برينسنت لعام            

 . برمتها على جرمية العدوان٢٥ من املادة ٣الذي مبوجبه ال تنطبق الفقرة " األحادي"النهج ) ب(
 يدعون،  ١بالنسبة إىل الفقرة    ")  ةاستخدام القو "أو كبديل هلا    "  (هجوم مسلح "املؤيدون لعبارة    )٤(

 . برمتها كذلك٢مبوازاة هذه الصيغة، إىل حذف الفقرة 
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  :    أعاله  )  أ (              يف إطار البديل  

  )٥ (                                 من النظام األساسي على جرمية العدوان  ]   ٢٨ [         ، واملادة  ) و ( ٣         ، الفقرة   ٢٥                    ال تنطبق أحكام املادة  - ٣

  :    أعاله  )  ب (                ويف إطار االقتراح  

  .      لعدوان                           من النظام األساسي على جرمية ا  ]   ٢٨ [         ، واملادة  ٣         ، الفقرة   ٢٥                    ال تنطبق أحكام املادة  - ٣

                                                                  ً                            وحني يعتزم املدعي العام إجراء حتقيق بشأن جرمية العدوان تتأكد احملكمة أوالً من أن جملس األمن              - ٤
                                      وعندما ال يكون جملس األمن قد بت يف          .                                                        ً             قـد بت فيما إذا كانت الدولة املعنية قد ارتكبت عمال عدوانياً           

  . )٦ (                                             ذلك، تبلغ احملكمة جملس األمن باحلالة املعروضة عليها

                          ستة أشهر من تاريخ اإلخطار، [                                       وحني ال يكون جملس األمن قد بت يف ذلك يف غضون  - ٥

  .                                   جيوز للمحكمة أن تباشر النظر يف الدعوى  :  ١      اخليار 

  .                          جيوز للمحكمة أن ترفض الدعوى  :  ٢      اخليار 

                                                                                      جيوز للمحكمة أن تطلب إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة، مع املراعاة الالزمة ألحكام               :  ٣       اخليار  
               فإن مل يتم البت   .     ً شهراً  ]   ١٢ [                                       من امليثاق، أن تبت يف ذلك الشأن يف غضون   ٢٤   و  ١٤   و  ١٢    واد   امل

  .                                   جاز للمحكمة أن تباشر النظر يف الدعوى

                                                                                        جيوز للمحكمة أن تباشر النظر يف الدعوى إذا ما تأكدت من أن حمكمة العدل الدولية                 :  ٤       اخليار  
                                           ا األساسي بأن الدولة املعنية قد ارتكبت                                                            قضت يف دعوى أقيمت يف إطار الفصل الثاين من نظامه         

  .                    عمال من أعمال العدوان

  )٧   ( )                                                              طبقا للتعريف الوارد يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية (                   أركان جرمية العدوان  -     ثانيا

            الشرط املسبق

                ن الشروط املسبقة                              من هذا النظام األساسي، فإن م  ١٢                                              إضافة إىل الشروط املسبقة العامة الواردة يف املادة  
  .                   من األركان التالية ٥                       ، وفقا ملا يتطلبه الركن  )٨ (                                يف ما إذا مت ارتكاب عمل عدواين أم ال                 أن يبت جهاز خمتص

                                                    
) و( باستثناء الفقرة الفرعية     ٢٥ من املادة    ٣، الذي يرتئي عدم انطباق الفقرة       )أ(يف إطار البديل     )٥(

شاركة املوصوفة يف    تعيد تأكيد أن أشكال امل     ٢٥ميكن إضافة فقرة  فرعية جديدة إىل املادة         ")  الشروع("
           ّ                                     ال تنطبق إال  على األشخاص الذين هم يف وضع          ٢٥ من املادة    ٣من الفقرة   )  د(إىل  )  أ(الفقرات الفرعية   

 .يتيح هلم التحكم بالفعل يف العمل السياسي أو العسكري للدولة أو توجيهه
ة على حد سواء     ال تنطبق حبكم جوهر وطبيعة اجلرمي      ٢٨وهناك اتفاق واسع النطاق على أن املادة         

 .                                                                     ً                إال أنه مل يتم حىت اآلن التوصل إىل أي اتفاق حول ما إذا كان يلزم النص حتديدا  على عدم االنطباق
 لكي جيري التمييز بني آليات       ٥ و ٤قدم اقتراح مفاده أنه يتوجب إعادة صياغة الفقرتني            )٦(

 .١٣التحريك الواردة يف املادة  
الفرع ثانيا مناقشة مستفيضة ولذلك يعاد استنساخها كما        دة يف   الواراجلرمية    مل تناقش أركان   )٧(

لذلك تصلح  .   ولو أن هذا يؤدي إىل بعض من أوجه عدم االتساق          ٢٠٠٢هي واردة يف ورقة املنسق لعام       
 .                             ً                       أركان اجلرمية باألساس لتكون بديال  يف هذه املرحلة من النقاش

 وينبغي النظر إىل حق املتهم باالقتران مع هذا         . من اجلزء األول   ٢ للفقرة   ٢ و   ١انظر اخليارين    )٨(
 .الشرط املسبق
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       األركان

                                                    ه أن يتحكم أو يوجه العمل السياسي أو العسكري         ـ                                          أن يكـون مرتكب الفعل يف وضع يتيح ل          : ١
  .               من هذه األركان ٥              لوارد يف الركن                                               للدولة اليت ترتكب العمل العدواين، وفقا للتعريف ا

  .                                      أن يكون مرتكب الفعل يف ذلك الوضع عن علم  : ٢

                                                                                                     أن يأمر مرتكب الفعل بتخطيط العمل العدواين أو اإلعداد له أو شنه، أو أن يشارك فيه مشاركة                   : ٣
  .     فعلية

  .             عن قصد وعلم ٣                           أن يقترف مرتكب الفعل الركن   : ٤

ة ما عمال عدوانيا، أي            : ٥ رتكب دوـل                                                        عمال مرتكبا على النحو احملدد يف قرار اجلمعية العامة                                                     أن ـت
  .    ١٩٧٤      ديسمرب  /            كانون األول  ١٤      املؤرخ   )   ٢٩- د   (    ٣٣١٤

  .                                                            أن يكون مرتكب الفعل على علم بأن أعمال الدولة متثل عمال عدوانيا  : ٦

شكل العمـل العـدواين حبكـم خصائصه وخطورته ونطاقه انتهاكا صارخا مليثاق األمم                  : ٧                                                                                             أن ـي
        املتحدة،

                                                                  مثل حرب عدوانية أو عمل عدواين يكون هدفه أو نتيجته االحتالل            "               تـضاف عبارة     : ١        خلـيار    ا
  . "                                         العسكري إلقليم دولة أخرى أو جلزء منه أو ضمه

                                                                         تكون مبثابة حرب عدوانية أو تشكل عمال يكون هدفه أو نتيجته االحتالل             "         تضاف    : ٢         اخلـيار   
  . "                                         العسكري إلقليم دولة أخرى أو جلزء منه أو ضمه

  .                            عدم األخذ بأي من اخليارين أعاله : ٣    يار   اخل

  . ٧                                               إذا توفر يف مرتكب الفعل القصد والعلم خبصوص الركن  : ٨

  :     مالحظة

     من   ٣٠          يف املادة  "      كميلية         قاعدة الت  ال "        إذ تقوم   .                       بدافع من احلرص الزائد ٨   و ٦    و  ٤    و  ٢                   أدرجـت األركـان     
نظام األساسـي مقامهـا يف حالة السكوت عن أي توضيح                                          ه بعض النظم القانونية على                   وإن ما تتطلب    .                                                             اـل

      وتعكس   .                                                                                            املـستوى الدوغمايت من ضرورة توافر شرطي القصد والعلم ال يكتسي أي أمهية يف نظم أخرى               
  .                                                         الصياغة اختالف وجهات النظر هذه اليت قد يستحيل التقريب بينها
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