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  الدورة السادسة املستأنفة

  نيويورك
 ٢٠٠٨ يونيو/ حزيران٦-٢

 

  مقترحة من الرئيس  عن جرمية العدوانورقة مناقشة

  )٢٠٠٨يونيو / حزيرانيحتنف(

  حيةمذكرة إيضا

 عقب املناقشات اليت أجراها الفريـق العامـل اخلـاص خـالل الـدورة الـسادسة                  املنقحة الواردة يف املرفق    وثيقة املناقشة تعرض    -١

ـ   ٣٠من  (ة الدول األطراف    جلمعي املناقـشة  رقـة   وهـي ترتكـز علـى و      ). ٢٠٠٧ ديـسمرب / كـانون األول   ١٤ إىل   مربفنـو /ينا تشرين الث

ـ عـدت دون إ   وقـد أُ  .  التطورات واملناقشات اليت جرت منذ عرضـها       وتراعي) ٢٠٠٧  لعام ورقة الرئيس (١لسابقةا الل مبواقـف املنـدوبني     خ

  . وهي ترمي إىل تسهيل عمل الفريق العامل اخلاص

إمكانيـة  إىل   من اجلزء األول من الورقة املنقحة الـذي يـشري إىل اإلجـراء اخلـاص ببـدء نفـاذ التعـديل و                      والغرض الرئيسي   -٢

  .مل تناقش بعد بالتفصيلسائل ألن هذه املمؤقتا  من النظام األساسي هو سد الفراغ ٥ من املادة ٢حذف الفقرة 

 التقـدم احملـرز حـىت       ،) مكـرر  ٣ (٢٥مـشروع املـادة     إىل  ضافة    ، باإل ١  مكرر، الفقرة  ٨  جديدة هي  ويعكس اإلدراج املقترح ملادة     -٣

  .العدوان" جرمية"اآلن بشأن تعريف السلوك الفردي، 

ويرتكـز  . العـدواين للدولـة   " العمـل " التقدم احملرز يف املناقشات املعنيـة بتعريـف          ،٢، الفقرة    مكرر ٨املادة  مشروع  عكس  يو  -٤

ـ تخـذ أساسـا      ينبغـي أن ي    )٢٩-د (٣٣١٤أن قرار اجلمعية العامة لألمم املتحـدة         املشروع على افتراض   نـه  نظـرا أل  و. ذلك التعريـف  ل

 على مـواد معينـة مـن ذلـك القـرار، ومـا إذا كانـت قائمـة                   ما إذا كان ينبغي قصر تلك اإلحالة      ة  كانت هناك آراء خمتلفة بشأن مسأل     

  .، فإن الصياغة املقترحة ترمي إىل سد هذه الفجوة"مغلقة"أو " مفتوحة"األعمال املعددة ينبغي أن تكون 

 مـن ورقـة   ٥ و٤سـابقا يف الفقـرتني    الـصياغة الـيت وردت   حماولة لصقل مكرر بشأن ممارسة االختصاص   ١٥شروع املادة   مو  -٥

ـ        فيه  يعكس  يف الوقت الذي    ،  ٢٠٠٧لعام  الرئيس   ـ ومل  . يف بـدائل وخيـارات    سألة  بوضوح املواقف املختلفة بـشأن هـذه امل ر الـصياغة   تث

رقـة   مـن و   ٤مـن الفقـرة      إال نسخة مصقولة علـى حنـو طفيـف           ٢وليست الفقرة   . سابقة أي جدل يف املناقشات ال     ١املقترحة يف الفقرة    

  .٢٠٠٧  لعامالرئيس

                                                      
)١(  ICC-ASP/5/SWGCA/2, annex  
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عـدوان متوقفـا علـى قـرار فعـال مـن            الحتقيق يف جرميـة     الشروع يف   فالبديل األول جيعل    .  يف بديلني  ٣وقد عرضت الفقرة      -٦

  . )٢اخليار  (إجرائي إذن جمرد، أو )١اخليار (لعدوان اقرار موضوعي بوقوع أن يكون هناك إما أي أنه جملس األمن، 

  .من جملس األمنقرار وجود حالة عدم يف بالعمل للمحكمة تسمح  يتضمن خيارات سبقت مناقشتها  فهو٢أما البديل   -٧

 نـص ذلـك القـرار    اخستنـس ا بالنـسبة لتعريـف العـدوان    ٣٣١٤  اجلمعية العامة  قرارلومن املقترح بالنظر إىل الدور املركزي         -٨

  .وتتطلب هذه املسألة مزيدا من النقاش. لنظام روما األساسيرفق كم

مـسؤولية القـادة وغريهـم مـن         (٢٨اليت تتطلب مزيدا من النقاش مسألة ما إذا كان تطبيـق املـادة              األخرى  ومن بني املسائل      -٩

ويف بدايـة األمـر ورد مـشروع        . أركـان اجلـرائم   مشروع عـن    ينبغي استبعاده صراحة فيما يتعلق جبرمية العدوان، وكذلك إعداد          ) الرؤساء

ومل تنـاقش هـذه األركـان       . ٢٠٠٧  لعـام  يف ورقـة الـرئيس    استنسخ هـذا املـشروع       و ٢٠٠٢لعام  ورقة املنسق   أويل ألركان اجلرمية يف     

ـ   تقدم احملرز يف أجزاء أخرى مـن املناقـشة          الومن احملتمل بالنظر إىل     . بالتفصيل يف املاضي   بـدال مـن    تـشوش   مزيـد مـن ال    ؤدي إىل   أن ت

  .الوضوح وهي لذلك مل تستنسخ
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  املرفق

   اجلنائية الدوليةللمحكمةروما األساسي نظام ت على مشروع تعديال

.من قانون روما األساسي] ٥/ [، الفقرة ١٢١طبقا للمادة يبدأ نفاذها التعديالت الواردة أدناه رهن بالتصديق أو القبول و ٤

  

  

                                                     

١  

 ٢.األساسينظام  من ال٥ من املادة ٢ حتذف الفقرة -١

: األساسيم من النظا٨ص التايل بعد املادة  يدرج الن-٢

   مكرر٨املادة 

  جرمية العدوان

 الـتحكم بالفعـل يف العمـل الـسياسي          يتـيح لـه    يف وضع     ما قيام شخص " جرمية العدوان  " األساسي تعين  ألغراض هذا النظام    -١

عـد   يأن ،نطاقـه خطورتـه و خصائـصه و حبكـم  من شـأنه،  عمل عدواين أو إعداد أو شن أو تنفيذ تخطيط  بأو العسكري للدولة أو توجيهه    

   ٣.مليثاق األمم املتحدةواضحا انتهاكا 

تها ضـد سـيادة دولـة أخـرى أو سـالم          من قبل دولـة مـا        القوة املسلحة    استعمال"العمل العدواين "، يعين   ١الفقرة  ألغراض    -٢

  ٤.مع ميثاق األمم املتحدةبأي صورة أخرى تتناىف أو استقالهلا السياسي، أو اإلقليمية 

وذلـك طبقـا لقـرار اجلميعـة         على أي عمل من األعمال التالية، سواء بإعالن حـرب أو بدونـه،               وتنطبق صفة العمل العدواين   

  .١٩٧٤ ديسمرب- كانون األول١٤يف ) ٢٩-د (٣٣١٤ العامة لألمم املتحدة

كـان   إقليم دولة أخرى أو اهلجـوم عليـه، أو أي احـتالل عـسكري، ولـو               بغزو    ما  قيام القوات املسلحة لدولة       ) أ(

  القوة؛ عمال استب مثل هذا الغزو أو اهلجوم، أو أي ضم إلقليم  دولة أخرى أو جلزء منهعن جم ، ينمؤقتا

ـ            أخرى  ما بقذف إقليم دولة     قيام القوات املسلحة لدولة       )ب(  إقلـيم د  بالقنابل، أو استعمال دولـة مـا أيـة أسـلحة ض

  دولة أخرى؛

  قوات املسلحة لدولة أخرى؛القبل من ها سواحلدولة ما أو على موانئ على حصار ضرب    )ج(

 

د

٦

احملاضر ، )٢٠٠٥انظر تقرير اجتماع ( فترات سابقة فيما بني االجتماعات يف برينسنت أُجريت مناقشة أولية ملسألة اإلجراء الساري فيما يتعلق ببدء النفاذ يف  )١( 

ورة الرابعة، الهاي ديسمرب / كانون األول٣نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٨، من الرمسية جلميعة الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، ال

احملاضر الرمسية جلمعية الدول ، ٢٠٠٤؛ وتقرير اجتماع )٧١ إىل ٥امللحق الثاين ألف، الفقرات من ، )ICC-ASP/4/32 ة الدولية،مطبوع احملكمة اجلنائي (٢٠٠٥

-ICCمطبوع احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول١٠- األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثالثة، الهاي، 

ASP/3/25( ١٩ إىل ١٣، امللحق الثاين، الفقرات من( ,  

  . ينبغي حقا أن حتذف٥ من املادة ٢مل تناقش بالتفصيل مسألة ما إذا كانت الفقرة   )٢(

" أخرى أو جزء منهومثال ذلك خاصة حرب عدوانية أو عمل عسكري يرمي أو يؤدي إىل احتالل أوضم إقليم دولة : "ما زال اقتراح سابق يرمي إىل إضافة عبارة  )٣(

  ).أ (٢ مكرر، الفقرة ٨لكن انظر اإلشارة إىل عبارات مشاة يف مشروع املادة . مطروحا للنقاش

والنهج املتبع يف . ، وإن مل تعكس أي حكم موضوعي من أحكام القرار٣٣١٤القرار ]  من٣ و١املادتني [ إشارة صرحية إىل ٢٠٠٧تضمنت ورقة الرئيس لعام ) ٤(

  . بأكمله مع االستشهاد يف الوقت نفسه بقائمة األعمال ميكن أن يكون مبثابة حل وسط٣٣١٤اليت تشري اآلن إىل القرار هذه الفقرة 
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جـاريني  ما مبهامجة القـوات املـسلحة الربيـة أو البحريـة أو اجلويـة أو األسـطولني الت                 القوات املسلحة لدولة    قيام    ) د(

  البحري واجلوي لدولة أخرى؛

ـ          إقليمداخل  قيام دولة ما باستعمال قواا املسلحة املوجودة          ) هـ( علـى وجـه    ضيفة،   دولـة أخـرى مبوافقـة الدولـة امل

  إىل ما بعد اية االتفاق؛املذكور  قليميف اإللوجودها متديد أي  أو ،عليها االتفاقليت ينص لشروط اا يتعارض مع

رتكـاب عمـل    الهـذه الدولـة األخـرى       بأن تـستخدمه    دولة أخرى   ما وضعت إقليمها حتت تصرف      دولة  مساح    ) و(

  عدواين ضد دولة ثالثة؛

مسهـا تقـوم ضـد دولـة أخـرى      ابأو مـا  دولـة  قبل أو قوات غري نظامية أو مرتزقة من اعات مسلحة  مج إرسال عصابات أو    )ز(

 الدولـة بـدور ملمـوس يف    ، أو اشـتراك ل األعمال املعـددة  أعـاله  داتكون من اخلطورة حبيث تع    بأعمال من أعمال القوة املسلحة      

  . ذلك

  : األساسيلنظام  من ا١٥يدرج النص التايل بعد املادة . ٣

   مكرر١٥املادة 

  رمية العدوانفيما يتعلق جبممارسة االختصاص 

  .رهنا بأحكام هذه املادة، ١٣رمية العدوان طبقا للمادة فيما يتعلق جبحيق للمحكمة أن متارس االختصاص   -١

ـ ) أو إـا  ( عـدوان، فإنـه   الحتقيق فيمـا يتعلـق جبرميـة        لعام إىل أن هناك أساسا معقوال للشروع يف         عندما خيلص املدعي ا     -٢  بنييت

وخيطـر املـدعي العـام األمـني العـام لألمـم            . عمل عدواين ارتكبته الدولة املعنية    اختذ قرارا بوقوع    أوال ما إذا كان جملس األمن قد         )تتبني(

  .احملكمة، مبا يف ذلك أي معلومات أو وثائق ذات صلةأمام املتحدة بالوضع 

   ١البديل 

  .عدوانالتحقيق فيما يتعلق جبرمية ال يشرع يف م وجود مثل ذلك القرار أنال حيق للمدعي العام يف حالة عد  -

  .الفقرة هناتنهى  – ١اخليار   

 ل الـسابع مـن ميثـاق األمـم املتحـدة،          الفـص مبوجب  قرار معتمد   يف  إال إذا كان جملس األمن قد طلب،        :  يضاف – ٢اخليار    

  ٥.عدوانالحتقيق فيما يتعلق جبرمية الشروع يف إىل املدعي العام 

  
  ٢البديل 

أشـهر بعـد تـاريخ اإلخطـار أن يـشرع يف التحقيـق              ] ٦[يف غـضون    العام يف حالة عدم اختاذ مثل ذلك القرار         حيق للمدعي     -٤

  .العدوانفيما يتعلق جبرمية 

                                                      
رخيص إجرائي من جملس األمن دون قرار موضوعي بأن عمال عدوانيا قد وقع، ولكن مع ت" إذن" على مناقشات سابقة فيما يتعلق خبيار إضايف يكون جمرد ٢يرتكز اخليار   )٥(

من قانون روما األساسي أن يرد ذلك الترخيص ) ب (١٣ومن املمكن يف حالة وجود إحالة من جملس األمن مبوجب املادة . صريح للمحكمة بالتحقيق فيما يتعلق باجلرمية العدوانية

  .يف القرار الذي حييل احلالة إىل املدعي العام
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  . تنهى الفقرة هنا-١اخليار   

    
 طبقـا   العـدوان   يـق فيمـا يتعلـق جبرميـة         قد أذنـت بالبـدء يف التحق      تمهيدية  تكون الدائرة ال  شريطة أن   :  يضاف – ٢اخليار    

  ؛١٥لإلجراء الوارد يف املادة 

  
الدولـة  املـشار إليهـا يف        ارتكبتـه   اختذت قرارا بوقوع عمل عـدواين       شريطة أن تكون اجلمعية العامة قد       :  يضاف – ٣اخليار    

  ؛ مكرر٨املادة 

  
ـ شريطة أن تكون احملكمة اجلنائية الدولية قد        :)  يضاف – ٤اخليار  (    الدولـة   ارتكبتـه  ذت قـرارا بوقـوع عمـل عـدواين          اخت

  . مكرر٨ املشار إليها يف املادة

  
  .٥باألحكام املتعلقة مبمارسة االختصاص فيما يتعلق باجلرائم األخرى املشار إليها يف املادة يس يف هذه املادة أي إخالل ل  -٥

  
  :ساسي األ النظام  من٢٥ من املادة ٥يدرج النص التايل بعد الفقرة    -٤

  

                                                     

  
   مكرر٣

يتـيح هلـم الـتحكم بالفعـل يف العمـل           يف وضـع    يكونـون   العدوان ال تطبق أحكام هذه املادة إال على األشخاص الذين           فيما يتعلق جبرمية    

  ٦.أو توجيههاالسياسي أو العسكري للدولة 

  
:للنظام األساسيرفق   يدرج النص التايل كم-٥

  
  )٢٩-د(  A/RES/3314قرار اجلميعة العامة لألمم املتحدة 

  تعريف العدوان

  

 
  إن اجلمعية العامة،

  ).يدرج النص الكامل للقرار(... تقرير اللجنة اخلاصة املعنية مبسألة تعريف العدوان وقد نظرت يف 

    
  

---0---  

 
بإحالة حمددة إىل " إىل أحكام هذه املادة"، وخاصة عن طريق االستعاضة عن اإلحالة العامة ٢٥ها مع األحكام القائمة للمادة ميكن تنقيح صياغة هذه الفقرة حبيث يزداد متشي  )٦(

      .املناسبةالفقرات والفقرات الفرعية 


