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  االجتماع غري الرمسي ما بني الدورتني املعين جبرمية العدوان

  تنشتاين بشأن تقرير املصري، الذي استضافه معهد خل

   مدرسة وودرو ويلسن، بنادي برينسنت، نيويورك،

  ٢٠٠٩يونيه / حزيران۱٠ إىل ٨ يف الفترة من 

   مقدمة-أوال

ن أعمال بتوصية مجعية الدول األطراف وبناء على دعوة حكومة خلتنشتاين، استضاف معهد خلتنشتاين بش -١ 
ماعا غري رمسي ما بني الدورتني معنيا جبرمية العدوان، وذلك مببىن نادي تقرير املصري، مدرسة وودرو ويلسن، اجت

وقد وجهت . ٢٠٠٩يونيه / حزيران۱٠ إىل ٨بريسنت، نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية، يف الفترة من 
مري زيد رعد وترأس االجتماع مسو األ. ىل ممثلي اتمع املدينإالدعوات للمشاركة يف االجتماع إىل كافة الدول و

 ).األردن(زيد احلسني 

وأعرب املشاركون يف االجتماع غري الرمسي ما بني الدورتني عن تقديرهم حلكومات أملانيا والدمنارك وفلنلدا  - ۲
والسويد وسويسرا وخلتنشتاين واملكسيك وهولندا للدعم املايل الذي تفضلت هذه احلكومات بتوفريه لالجتماع 

 . ن تقرير املصري جبامعة برينسنت الستضافته هذا النشاط وللدعم املايل الذي قدمهأتنشتاين بشوتقديرهم أيضا ملعهد خل

الحظ املشاركون مع التقدير بأن االجتماع عقد مببىن نادي برينسنت يف نيويورك وهذا مسح حبضور الوفود اليت  -۳ 
عقدها ما بني الدورتني الفريق العامل حرمت يف املاضي من رخصة السفر إىل برينسنت حلضور االجتماعات اليت 

 ").الفريق" يشار إليه فيما بعد بـ ( املخصص املعين جبرمية العدوان 
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وهذه الوثيقة ال تعرب بالضرورة عن وجهات نظر احلكومات اليت ميثلها املشاركون بل هي تسعى إلبراز اآلراء  -٤
  استنادا إىل املقترحات املتعلقة بنص خيص العدوان بلورهاليت أبديت بشان شىت املسائل ذات الصلة جبرمية العدوان،

واملؤمل أن تيسر املادة الواردة يف هذا التقرير األعمال املقبلة جلمعية . )١(٢٠٠٩فرباير / شباط۱٣الفريق واعتمد يف 
 ۱٨ الفترة من الدول األطراف املكرسة جلرمية العدوان، خاصة خالل الدورة الثامنة املقبلة اليت ستعقد يف الهاي يف

  .٢٠٠٩نوفمرب /  تشرين الثاين٢٦إىل 

فضال . )٢(ن أركان اجلرائم أورقة غري رمسية بش:  املناقشات على أساس ورقتني قدمهما الرئيس مهاوارتكزت -٥ 
وقدم الرئيس كلتا الورقتني وأشار إىل التقدم املهم الذي . )٣(عن ورقة غري رمسية بشأن شروط ممارسة االختصاص 

وشدد على أن العمل املقبل . ٢٠٠٩فرباير /زه الفريق، والذي توج باعتماد الفريق التقرير النهائي يف شباط أحر
والحظ الرئيس . املتعلق بالعدوان ينبغي أن يركز على فهم القضايا اليت خلفها الفريق، فضال عن أركان اجلرائم

طراف أساسية برغم أن الفريق مل يعد قائما بوصفه باإلضافة إىل ذلك أن مشاركة الدول األطراف والدول غري األ
 .أما النسق املقبل للعمل املتعلق بالعدوان فسيتعني أن تقرره مجعية الدول األطراف يف دورا املقبلة. فريقا

   ورقة غري رمسية بشان أركان جرمية العدوان–ثانيا 

ر عن تقديره لوفدي أستراليا                   جرمية العدوان وعب أشار الرئيس إىل املناقشات السابقة املتعلقة بصياغة أركان - ٦
يا إعداد املشروع األول لألركان، وتقديره كذلك لوفد سويسرا اليت قامت بتنظيم ندوة غري رمسية                  ّوساموا اللذين تول 

  وشكل هذا العمل األساس الذي بنيت عليه الورقة الرمسية اليت أعدها الرئيس)٤(.حمدودة النطاق حول هذا املوضوع
 . بشأن أركان اجلرائم واليت قدمت تيسريا للمناقشات

 اليت مثلت ممارسة مفيدة من حيث أا عمقت فهم تعريف )٥(وأشار الرئيس إىل صياغة أركان اجلرائم احلالية  - ٧
 مبا يف )٦(والحظ أن الغرض من أركان اجلرائم هو مساعدة احملكمة على تفسري وتطبيق تعريف اجلرائم . اجلرائم

 .  من نظام روما األساسي٣٠ك توضيح الركن املعنوي املطلوب وفقا للمادة ذل

                                                      
األطراف  يف الوثائق الرمسية جلمعية الدول ٢٠٠٩فرباير/انظر تقرير الفريق العامل املخصص جلرمية العدوان لشهر شباط -١

 -۱٩االستئناف األول واالستئناف الثاين، نيويورك، (يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة 
 ,)ICC-ASP/7/20/Add.1منشور احملكمة اجلنائية الدولية،  ( ٢٠٠٩فرباير / شباط۱۳ -٩يناير و/ كانون الثاين٢٣

  . األولالفصل الثاين، املرفق الثاين، التذييل
  .نظر املرفق الثاينا - ٢
  .نظر املرفق الثالثا - ٣
  .٢٠٠٩إبريل / نيسان۱٨ إىل ۱٦ عقدت يف مونترو، سويسرا، يف الفترة من -٤
-۳ الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة األوىل، نيويورك، -٥
  . باء- اجلزء ثانيا،)  و التصويبA.03 V.2نشور األمم املتحدة، رقم املبيع م (٢٠٠٢سبتمرب / أيلول۱٠
  ,  من نظام روما األساسي٩ املادة -٦
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وعمد الرئيس، يف معرض تقدميه الورقة غري الرمسية، إىل بيان أن أركان جرمية العدوان ستضاف إىل أركان  - ٨
ق أيضا على جرمية ولذلك، فإن املقدمة العامة احلالية جلرائم العدوان من شاا أن تنطب. اجلرائم القائمة حاليا

وأشارت الورقة غري الرمسية إىل أن املقدمة العامة ستتطلب إدخال تعديل فين يتمثل يف االستعاضة عن . العدوان
ويف غري ذلك من احلاالت ميكن أن تطبق ".  مكرره٨ و٨ و ٧ و ٦املواد " بالعبارة  " ٨ و٧ و٦املواد "العبارة 

ومل تثر أية اعتراضات على هذا التعديل الفين املقترح ومل .  مزيد من التعديلاملقدمة العامة على جرمية العدوان دون
 .تقدم أية مقترحات إضافية بتعديل املقدمة العامة ألركان اجلرائم

ويتضمن التذييل األول من الورقة غري الرمسية مشاريع أركان اجلرائم، اليت تشمل مقدمة خاصة ألركان جرمية  -٩
س أن مثل هذه املقدمة اخلاصة ميكن أن توفر اإلرشاد اإلضايف ذا الصلة بعديد القضايا ذات أوضح الرئي. العدوان

وتيسريا إلجراء مناقشة تتسم بالتركيز، اقترح الرئيس تناول كل فقرة من املقدمة . االرتباط باألركان املقترحة
 . اخلاصة يف سياق األركان اليت تتصل ا تلك الفقرة

  ناريع األركاتعليقات عامة على مش

. رئي أن مشاريع األركان، تشكل بوجه عام، أساسا حسنا لألعمال املقبلة وقد قوبلت بنيتها بتأييد عام -١٠
ولوحظ أن األركان تشكل قائمة بكافة األركان املادية واملعنوية اليت يتعني على املدعي العام إثباا يف أية حالة 

 من نظام روما األساسي من خالل إيراد قائمة ٣٠طق الذي تتضمنه املادة وتتبىن املشاريع املذكورة املن. بعينها
وميكن تصنيف األركان املادية بإعتبارها السلوك والنتيجة أو الظرف وتلتها األركان . باألركان املادية واملعنوية

على أي ركن مادي ال يرتبط به  تنطبق تلقائيا ٣٠وقاعدة التقصري الواردة يف املادة ). القصد والعلم(املعنوية املقابلة 
وخاصة (ولوحظ أنه يصعب يف بعض األحيان التصنيف الواضح للركن املادي . صراحة أي ركن معنوي حمدد

وبالرغم من ذلك فإن ذلك التمييز النظري ليس له أي اثر عملي ). ٥، فضال عن الركن املقترح ۳ح الركن املقتر
  .  املطلوبطاملا أن هناك اتفاقا على الركن املعنوي

السلوك، والنتائج والظروف ( ولوحظ أن ترتيب مشاريع األركان ورد على نسق اهليكل العام ألركان اجلرائم -١١
، الذي ظريف بشكل واضح ولكن ركن ذو ارتباط وثيق جدا ٢ باستثناء الركن )٧() تدرج عموما ذا الترتيب

 إىل ٣الوفود عما إذا كان ممكنا تغيري ترتيب األركان من واستفسرت بعض . مبقترف اجلرمية وبالسلوك الذي يتوخاه
 له ٤ يتضمن الركن املادي للعمل العدواين، الذي يوفر الركن ۳وردا على هذا االستفسار، لوحظ أن الركن . ٦

الذي  الركن املادي لعتبة االنتهاك الواضح مليثاق األمم املتحدة، ٥وباملثل، يتضمن الركن . الركن املعنوي املقابل
ومن األمهية مبكان أن يكون كل ركن معنوي واردا مباشرة بعد الركن املادي .  له الركن املعنوي٦يوفر الركن 

 ۳٠الذي يرتبط به؛ ويف غري ذلك من احلاالت تطبق تلقائيا على ذلك الركن املادي قاعدة التقصري الواردة يف املادة 
  . من نظام روما األساسي

                                                      
 من املقدمة العامة ألركان اجلرائم، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي ٧ انظر الفقرة -٧

منشور األمم املتحدة، رقم  ( ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول۱٠-۳ىل، نيويورك، للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة األو
  .  باء- اجلزء ثانيا,) و التصويبA.03.V.2.املبيع
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. قدمة اخلاصة ألركان جرمية العدوان، لوحظ أن مقدمات مماثلة تسبق أركان اجلرائم األخرىوفيما يتعلق بامل - ١٢
وقدم اقتراح مبا مفاده النظر فيما إذا كانت البيانات الواردة يف املقدمة يفضل وضعها يف قسم جديد يلي كل ركن 

 . من األركان، ألا ليست متهيدية حقا من حيث طبيعتها

 ركن السلوك: ۱الركن املقترح 

وتالحظ .  ركن السلوك اخلاص جبرمية العدوان بوصف سلوك مقترف هذا العدوان۱حيدد الركن املقترح  - ١٣
 كركن يتعلق بالسلوك واضحة مبا فيه الكفاية، مل يتضمن املشروع أي ۱الورقة غري الرمسية أنه، مبا أن طبيعة الركن 

 من نظام ۳٠من املادة ) أ (٢تعلق بالتقصري الوارد يف الفقرة ولذلك ينطبق الركن املعنوي امل. ركن معنوي صريح
وعلى حني دار نقاش حمدود فحسب ". فالشخص يتعمد فيما يتعلق بسلوكه إرتكاب هذا السلوك: روما األساسي

 . مل تثر أية اعتراضات على صياغته١ح حول الركن املقتر

  شرط القيادة : ٢الركن املقترح 

ووفقا .  الطابع القيادي للجرمية وهو ركن ظريف٢قة غري الرمسية، يربز الركن املقترح كما لوحظ يف الور - ١٤
 من نظام روما األساسي، جيب أن يكون مقترف اجلرمية ذلك على علم أو هو يف موقع ميكنه ٣٠ من املادة ٣للفقرة 

وتشري الورقة غري الرمسية . عدواينمن التحكم أو من توجيه العمل السياسي أو العسكري للدولة اليت اقترفت العمل ال
 واضح مبا فيه الكفاية ولذلك ال حاجة هنالك للتعبري صراحة عن الركن املعنوي املرتبط ۳٠إىل أن انطباق املادة 

  . ٢بالركن 

 حاشية توضح أنه فيما يتعلق بأي حالة بعينها تنطوي على عمل ٢عالوة على ذلك، يتضمن الركن املقترح  -١٥
ومت اخلوض يف بعض التغيريات الصياغية خبصوص . كون هناك أكثر من شخص واحد حمتل ملركز القيادةعدواين قد ي

بيد انه مل جتر إال . إىل احلاشية" مقترف اجلرمية" ونقل كلمة " شخص" وأقترح حذف كلمة ٢الركن املقترح 
 .مناقشة وجيزة هلذا االقتراح ولذلك مل تدخل أي تغيريات على املشروع

  ةالعمل العدواين الذي تقترفه دول: ٤ و٣ن املقترحان الركنا

وهو يقتبس اللغة اليت تتضمنها .  الركن املادي للعمل العدواين الذي تقترفه الدولة۳ يصف الركن املقترح -١٦
استعمال القوة املسلحة من قبل دولة ما " مكرره، من مقترحات الفريق باإلشارة إىل ٨ من مشروع املادة ٢الفقرة 
أو سالمتها اإلقليمية أو استقالهلا السياسي أو بأي صورة أخرى تتناىف مع ميثاق األمم   سيادة دولة أخرىضد

 يتضمن لب تعريف العمل العدواين الذي تقترفه دولة وليس املقصود به، بل ال ميكن ۳ولوحظ أن الركن  ".املتحدة
عريف العمل الذي تقوم به الدولة والوارد يف مقترحات  من نظام روما األساسي، أن يغري ت٩يف الواقع، حبكم املادة 

                    أي ا من األعمال املشار " وتأكد هذا بواسطة الفقرة األوىل من املقدمة اخلاصة، اليت توضح الفهم القائل بان . الفريق
تنتج وعلى هذا النحو ال حاجة ألن نس". ، يصدق عليها وصف العمل العدواين٢ مكررة، الفقرة ٨إليها يف املادة 

   . مكرره الطويلة أصال٨ من املادة ٢ الفقرة هابرمت
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وأوضح ". ظرف وقائعي" ويقترح ركنا قوامه ۳ الركن املعنوي املطلوب للركن ٤ مث حيدد الركن املقترح -١٧
الرئيس أن هذا النوع من األركان مستخدم بصورة متكررة يف سياق بعض اجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب 

 من شانه أن يقتضي إدراك مقترف اجلرمية ٤وعلى هذا فإن الركن املقترح . ي على مفاهيم قانونيةاليت تنطو
واإلشارة إىل الظروف الوقائعية . للظروف الوقائعية اليت تثبت أن استعمال الدولة للقوة يتناىف مع ميثاق األمم املتحدة

ر أكثر صرامة، األمر املمكن أن يشجع مقترف اجلرمية من شانه أن يتالىف النتائج غري املقصودة املترتبة على معيا
 من املقدمة اخلاصة هذا املفهوم وضوحا ٢وتزيد الفقرة . احملتمل على التجاهل العمد لشرعية ما يقوم به من أعمال

أن ليس هناك أي شرط يتعلق بإثبات أن مقترف اجلرمية أجرى تقييما قانونيا لكون استخدام الدولة للقوة "بذكر 
ولوحظ أن هذا النهج قد أتبع فيما خيص جرائم أخرى داخل اختصاص " ملسلحة يتناىف مع ميثاق األمم املتحدةا

 ). من جرمية النهب۳انظر على سبيل املثال الركن (احملكمة كذلك 

 وعما إذا كان خمتلفا عن ٤الوارد يف الركن " كان مدركا"  وتساءلت بعض الوفود عن استخدام مصطلح -١٨
" العلم " من نظام روما األساسي تساوي ٣٠وردا على ذلك متت اإلشارة إىل أن املادة ". عاملا "مصطلح

ومت االستفسار . ، وأن أركان اجلرمية احلالية استخدمت املصطلح األخري للداللة على املصطلح السابق"اإلدراك "بـ
وأعرب عن . لى صعيد األمم املتحدةعما إذا كانت الظروف الوقائعية ميكن أن تشمل التطورات اليت حتدث ع

" وجهة النظر القائلة بان وجود أوعدم وجود قرار صادر عن جملس األمن بشان استعمال القوة املسلحة يشكل حقا 
 مل يقتض من املدعي العام إثبات أن مقترف اجلرمية أجرى أي تقييم ٤له صلة باملوضوع ولكن الركن " ظرفا وقائعيا

 . ذلك القرارقانوين حمدد ملضمون 

 من املقدمة اخلاصة، لوحظ أن الركن املعنوي الوارد يف ٢وباإلشارة إىل مناقشة أثريت فيما يتصل بالفقرة  -١٩
 من نظام روما األساسي وتعريف جرمية ۳٠ورئي أن هذا مالئم على ضوء املادة .  ال يشمل معيار اإلمهال٤الركن 
 أو العلم البناءياق نظام القانون العام، العلم الفعلي بدال من العلم  أن يقتضي، يف س٤من شان الركن  و. العدوان
 .املنسوب

 ميكن التعبري عنه بشكل أوضح من خالل إدخال ٤ و٣وأشارت بعض الوفود إىل أن الربط بني الركنني  - ٢٠
. ٦ارد يف الركن مبا حياكي االستخدام الو٤على الركن " ذلك"بعض التغيريات الصياغية والسيما باستخدام كلمة 

العمل "، إىل الظروف الوقائعية اليت تثبت ٤ويف سياق هذه املناقشة، قدم اقتراح يتعلق باإلشارة، يف الركن 
عالوة على ذلك، قدم اقتراح ". تنايف استعمال الدولة للقوة املسلحة مع ميثاق األمم املتحدة"، بدال من "العدواين

وحاجج البعض "). تثبت(" أو املضارف ") إثبات(" بدال من صيغة املصدر ) "اثبتت(" يتعلق يإستخدام صيغة املاضي
مثال التخطيط السابق للعمل " (يكون انسب، حيث انه يناسب توقيت األحداث" إثبات" من املشاركني بالقول أن

 . ، وفضل آخرون الظرف املاضي املستخدم عموما يف إطار أركان اجلرائم احلالية) العدواين الفعلي
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مقترف اجلرمية : "  حبيث يصبح نصه كاآليت٤ويف أعقاب تلك املناقشات اقترح الرئيس تغيري الركن املقترح  -٢١
بيد أنه لوحظ أن الصيغة املقترحة قد تثري بعض ". كان مدركا للظروف الوقائعية اليت أثبتت أن ذلك العمل العدواين

ني الشواغل اليت أثريت ما متثل يف القول بان القضاة رمبا ومن ب. ٤ و۱املصاعب فيما يتصل بالعالقة بني الركنني 
) ۱قاعدة التقصري املطبقة على الركن ( يسيئون قراءة الصيغة اجلديدة حبيث تعين أن الركن املعنوي املتمثل يف القصد

ولذلك . املتحدةينطبق على مجيع األركان املادية جلرمية العدوان، مبا يف ذلك تنايف استعمال القوة مع ميثاق األمم 
مقترف اجلرمية كان مدركا للظروف الوقائعية اليت : "عاد الرئيس إىل الصيغة السابقة مع إدخال تغيريا صياغية طفيفة

 ". أثبتت تنايف استعمال الدولة للقوة املسلحة مع ميثاق األمم املتحدة

ليس هناك : " ... صبح نصها كاآليت من املقدمة اخلاصة حبيث ي٢وقدم اقتراح يتعلق كذلك بتغيري الفقرة  -٢٢
وحذر البعض من ". بوجود العمل العدواينشرط بإثبات أن مقترف اجلرمية أجرى تقيما قانونيا فيما يتعلق 

املشاركني، من جهة أخرى، من أن الصيغة السابقة اليت وردت ا املقدمة اخلاصة صيغة بالغة الدقة من حيث أا 
انوين املشار إليه وبالذات التقييم القانوين لتنايف استعمال الدولة للقوة املسلحة مع ميثاق نصت حتديدا على التقييم الق

ليس هناك : "وقد مت االحتفاظ يف اية األمر بالصيغة السابقة مع إدخال بعض التغيريات التحريرية. األمم املتحدة
 إذا كان استعمال القوة املسلحة يتناىف مع ميثاق شرط بإثبات أن مقترف اجلرمية أجرى تقييما قانونيا فيما يتعلق مبا

 ". األمم املتحدة

  عتبة االنتهاك الواضح مليثاق األمم املتحدة: ٦و ٥ الركنان املقترحان

 الذي يقتضي أن يكون ۱ مكرره، الفقرة ٨ شرط العتبة الوارد يف مشروع املادة ٥يصف الركن املقترح  -٢٣
ويشري الركن ". ه وخطورته ونطاقه انتهاكا واضحا مليثاق األمم املتحدةحبكم خصائص"العمل العدواين يشكل 

 أعاله، شرطا مفاده أن يكون مقترف اجلرمية ٤ و٣، باالستناد إىل نفس االعتبارات اخلاصة بالركنني ٦املقترح
 من املقدمة ٤ وتزيد الفقرة". للظروف الوقائعية اليت أثبتت ذلك االنتهاك الواضح مليثاق األمم املتحدة" مدركا

" هناك شرطا إلثبات أن مقترف اجلرمية أجرى تقييما قانونيا للطابع"اخلاصة هذا املفهوم وضوحا ببيان أن ليس 
 " الواضح النتهاك ميثاق األمم املتحدة
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 كررت بعض الوفود القول بأا ترى أن األحكام املتعلقة ٦و ٥ويف سياق املناقشة اليت دارت حول الركنني  - ٢٤
 بيد أنه  )٨(                                                                                       لعدوان ال ينبغي أن تتضمن شرطا للعتبة كهذا، على حني عب ر آخرون عن موقفهم املؤيد لشرط العتبة با

 ٥كان مفهوما أن أي تغيري ميس شرط العتبة يلزم إدخاله على مشروع التعديل املتعلق جبرمية العدوان، وأن الركنني 
والحظت بعض .  مكررة٨ من مشروع املادة ۱حاليا يف الفقرة  يعكسان على النحو املالئم شرط العتبة الوارد ٦و

                                               ورد ا على ذلك لوحظ أن هذين الركنني يعنيان ببندين .  ينطويان على تكرار فيما يبدو٦ و٤الوفود أن الركنني 
 يعىن بالتوصيف القانوين الذي بني استعمال القوة املسلحة بوصفه عمال عدوانيا، ٤فالركن : موصوفني خمتلفني

 الذي يعىن بالتوصيف القانوين الذي بني العمل العدواين خبصائصه وخطورته ونطاقه باعتباره انتهاكا ٦الركن و
والتوصيف األخري له عالقة بتحديد ما إذا ما كانت احملكمة متلك االختصاص ومن . واضحا مليثاق األمم املتحدة

دية من القانون، ولكن دون مساس باملسالك القانونية شانه أن يستبعد احلاالت املمكن أن تندرج يف املنطقة الرما
 .عدل الدولية بشان العمل العدوايناألخرى اليت ميكن لدولة ضحية أن تسلكها مثل صدور حكم عن حمكمة ال

توصيف " واضحا" من املقدمة اخلاصة على أن مصطلح ۳، كليهما تنص الفقرة ٦ و٥ويف سياق الركنني  - ٢٥
. ة إىل أن توضيحا مماثال يرد يف املقدمة اخلاصة لألركان املتعلقة جبرمية اإلبادة اجلماعيةومتت اإلشار. موضوعي

وردا على ذلك جرى التسليم بان قيام . يف هذا السياق" املوضوعي"وأثارت بعض الوفود أسئلة تتعلق مبعىن املصطلح
يكون " واضحا" ونطاقه انتهاكا احملكمة بتحديد ما إذا كان العمل العدواين يشكل، حبكم خصائصه وخطورته

ومتت اإلشارة إىل أن من شان احملكمة أن تطبق معيار . حامسا، بدال من التقييم القانوين الذي جيريه مقترف اجلرمية
الوارد يف مفهوم األوامر غري الشرعية الواضحة اليت يرد النص عليها " اجلندي املتعقل"، الشبيه مبعيار "القائد املتعقل"

 . من نظام روما األساسي٣٣دة يف املا

 من املقدمة اخلاصة ومت التذرع، بوجه خاص، بان ٤من الفقرة " القانوين"وقدم اقتراح مفاده حذف كلمة  - ٢٦
من املقدمة العامة  ٤باملعىن الوارد يف الفقرة " حكما قيميا"تقييم الطابع الواضح النتهاك امليثاق ميكن أن يشكل 

لذلك ميكن أن يكون من األفضل االقتصار على اإلشارة إىل تقييم بدال من تقييم قانوين حىت . ألركان اجلرائم احلالية
بيد أن هذا االقتراح مل يقابل مبوافقة املشاركني اآلخرين الذين . يكون األمر يف متناول كل من املدعي العام والقضاة

 ومتت اإلشارة كذلك إىل أن العبارة نفسها . من املقدمة اخلاصة صيغة دقيقة٤رأو أن الصيغة احلالية للفقرة 
 . مستخدمة يف املقدمة اخلاصة ألركان جرائم احلرب

                                                      
  الوارد يف٢٠٠٩فرباير / انظر املناقشات واحلجج اليت سيقت يف تقرير الفريق اخلاص املعين جبرمية العدوان لشهر شباط- ٨

االستئناف األول ( راف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة الوثائق الرمسية جلمعية الدول األط
منشور احملكمة اجلنائية الدولية،  (٢٠٠٩فرباير / شباط۱٣- ٩يناير و/ كانون الثاين۱٣ -۱٩، نيويورك، )واإلستناف الثاين

ICC-ASP/7/20/Add.1(, و تقرير الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان ؛ ۱٣ الفصل الثاين، املرفق الثاين، الفقرة
الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية ، الوارد يف ٢٠٠٨يونيه /لشهر حزيران

-ICC، منشور احملكمة اجلنائية الدولية (٢٠٠٨يونيه / حزيران٦- ٢الدولية، الدورة السادسة املسأتنفة، نيويورك، 

ASP/6/20/Add.1(,  ٢٩ -٢٣املرفق الثاين، الفقرات.  
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 من املقدمة اخلاصة ٤الفقرة " فيما يتعلق بـ"بعبارة " نتيجة لـ " وقدم اقتراح باالستعاضة عن عبارة - ٢٧
. رة إىل األركان يف املقدمات اخلاصة من املقدمة اخلاصة حيث إن ذلك هو السبيل املعتاد لإلشا٢وكذلك يف الفقرة 

وجرى توضيح أن الصيغة السابقة كان . وقوبل االقتراح مبوافقة أولية، على حني عرب البعض عن لزوم توخي احلذر
 هو بالفعل الركن املعنوي ٤الوارد يف الركن " الظروف الوقائعية"القصد منها، بدافع من احلذر الشديد، أن ركن 

. ۱يرد أيضا يف الركن " العمل العدواين"للعمل العدواين عرب كل األركان، بالرغم من أن مصطلح ذو الصلة بالنسبة 
ينبغي "فيما يتعلق بـ " أو " نتيجة لـ" وتوخيا للمزيد من الوضوح مت االتفاق يف اية املطاف على أن عبارة

فيما يتعلق " تفاق أيضا على أن عبارة مت اال٣وفيما خيص الفقرة .  من املقدمة اخلاصة٤ و٢حذفهما من الفقرتني 
 .ال ترد إال يف ذينك الركنني" واضحا"ستحذف الن كلمة " ٦ و٥بالركنني 

  تغيريات يف مشاريع أركان اجلرائم 

يعكس شىت التغيريات املبينة يف الفقرات ) املرفق األول(قام الرئيس بتعميم نص منقح ملشاريع أركان اجلرائم  - ٢٨
 .أعاله

  صن شروط ممارسة االختصاأالورقة غري الرمسية بش –ثالثا 

عرض الرئيس الورقة غري الرمسية بشان شروط ممارسة االختصاص اليت كان الغرض منها هو تسهيل  - ٢٩
 مكررة من ۱٥ من مشروع املادة ٤وترد هذه القضايا باألساس يف الفقرة . املناقشات الدائرة حول القضايا العالقة

واقترح الرئيس أن ). ۱٢۱ من املادة ٥ أو ٤الفقرة (كنها ترتبط أيضا بإجراءات بدء النفاذ مقترحات الفريق ول
يستخدم االجتماع املعقود خالل فترة ما بني الدورتني لتكثيف احلوار حول سبيل جتسري الفجوة بشأن القضايا 

 .العالقة، باالعتماد على أسس منها األفكار واالقتراحات اجلديدة

ئيس أن الورقة غري الرمسية تنطوي على االعتبارات األساسية الثالثة املطروحة للمناقشة، اعتمادا على الحظ الر -٣٠
 :العمل الذي أجنزه ماضيا الفريق والواجب أخذه بعني االعتبار

 مجيع آليات التحريك القائمة الثالث تنطبق على جرمية العدوان   ) أ(

 متارس االختصاص فيما يتعلق جبرمية العدوان ويف حالة إحالة من جملس األمن ميكن للمحكمة أن  ) ب(
 بغض النظر عن موافقة الدولة املعنية؛ 

ويف حالة إحالة من الدولة أو حتقيق تلقائي ينطبق شرط االختصاص اإلقليمي أو اجلنسية الوارد يف   ) ج(
ومبا أن جرمية العدوان عادة ما ترتكب على إقليم .  من النظام األساسي١٢ من املادة ٢الفقرة 

، لذلك كان مفيدا اإلشارة أثناء املناقشة إما إىل الدولة املعتدية )٩(الدولة املعتدية والدولة الضحية 
  . املزعومة أو دولة ضحية مزعومة بدال من دولة اجلنسية

                                                      
 مبا أن القضية مل تناقش مناقشة مستفيضة أبدي الرأي الذي مفاده أن جرمية العدوان ال ترتكب يف العادة على إقليم كلتا -٩

  . عتديةبل إن السلوك الفردي هو الذي عادة ما يسلك يف إقليم الدولة امل. الدولتني املعتدية والضحية
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 وتتضمن الورقة غري الرمسية يف تذييلها عددا من املسائل امللموسة اليت اقترحها الرئيس وهذه املسائل تنقل يف - ٣١
 .من املناقشات ذات الصلةهذا املقام خبط مائل يف سياق كل مناقشة 

  )۱٠( موافقة الدولة املعتدية املزعومة كشرط ملمارسة االختصاص

   العدوان من قبل الدولة املعتدية املزعومةرميةقبول التعديل املتعلق جب

.  باإلحاالت من الدولة وبالتحقيقات التلقائيةالحظ الرئيس أن موافقة الدولة املعتدية املزعومة هلا عالقة فقط - ٣٢
وقبول التعديل املتعلق بالعدوان إمنا هو طريقة ميكن لدولة من الدول أن تعرب ا عن موافقتها على ممارسة احملكمة 

والسؤال .  الدولة ارتكبتهري مستقبال يف عمل عدواين يزعم أن تلكلالختصاص فيما يتعلق بأية حتقيقات جت
 أساس إحالة هل ميكن للمحكمة أن متارس االختصاص فيما يتعلق جبرمية العدوان على: الذي يطرح هواألساسي 

 حيث تكون الدولة املعتدية املزعومة مل تقبل بالتعديل املتعلق بالعدوان أو ليست هي دولة من الدولة أو حتقيق تلقائي
 طرفا يف نظام روما األساسي؟

أجاب البعض منهم بالنفي، ذاكرا أن الدولة املعتدية . ذه املسألة منقسمةكانت آراء املشاركني حول ه - ٣٣
ومثل هذا النهج من شانه أن خيتلف حقا عن النهج . املزعومة جيب أن تكون قد قبلت بالتعديل املتعلق بالعدوان

مية العدوان وحبكم املتوخى يف نظام روما األساسي فيما يتعلق باجلرائم األخرى ولكن التمييز مربر حبكم طبيعة جر
 من النظام األساسي هو ۱٢۱ من املادة ٥ولذلك مت الدفع بأن تطبيق الفقرة . ضرورة الظفر حبل مقبول سياسيا

ويف ظل القانون الدويل، ال . وحده املمكن أن يتيح للدول األطراف فرصة اختيار املوافقة على اختصاص احملكمة
وأبديت وجهة نظر مفادها أن الدول األطراف اليت مل . للدول غري األطرافميكن أن تنشأ التزامات تعاهدية بالنسبة 

الوارد يف ) ۱۱" (السليب"تقبل التعديل والدول غري األطراف ال ينبغي أيضا أن تعامل معاملة مماثلة ولذلك فإن الفهم 
 بعض املشاركني إىل أنه وذهب.  من النظام األساسي هو الواجب أن يسود٥، الفقرة ۱٢۱اجلملة الثانية من املادة 

 . باإلضافة إىل الشرط القائل بان الدولة املعتدية املزعومة قد قبلت التعديل ينبغي أن حيتفظ جملس األمن بدور قوي

 وأجاب بعض املشاركني على هذا السؤال إجابة أعم بالقول إم قبلوا بان احملكمة ينبغي أن ال يكون هلا -٣٤
ويلزم أن يكون التعديل قد بدأ نفاذه بالنسبة للدولة املعتدية املزعومة .  تتقيد بالتعديلاختصاص إال على الدول اليت
 . من نظام روما األساسي، أن حيدث بدون قبول الدولة للتعديل٤، الفقرة ۱٢۱وهذا أمر ميكن، يف حالة املادة 

                                                      
 إن عناوين هذا اجلزء من التقرير مماثلة لعناوين الورقة غري الرمسية اليت أعدها الرئيس بشان شروط ممارسة االختصاص -  ۱٠
موافقة الدولة "وأبدي رأي مفاده أن هذه العناوين تفتقر إىل الدقة الكافية خاصة فيما يتعلق مبفهوم ). انظر املرفق الثالث(

  .ن فهم سابقا على أنه يشكل جزءا من املناقشة املتعلقة بشروط ممارسة االختصاصالذي كا" املعتدية 
  ).املرفق الثالث (  من الورقة غري الرمسية اليت أعدها الرئيس بشان شروط ممارسة االختصاص ٩  انظر الفقرة - ۱۱
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فق يف اآلراء حول هذه اإلجابة أو وبني بعض املشاركني مرونة موقفهم من املسألة يف حالة ما إذا تبدى توا - ٣٥
ومتت مالحظة أن املسألة تنطوي على بعض اخليارات البالغة الصعوبة املتعلقة بالسياسات ملعرفة ما هو األفضل . تلك

ولذلك تدعو احلاجة إىل قيام حل . بالنسبة للمحكمة اجلنائية الدولية وبالنسبة للتصديق العاملي على نظامها األساسي
حيث يلزم أن تكون الدولة املعتدية املزعومة :  ويف هذا السياق مت التعرض لفكرة املعاملة باملثل.وسط سياسي

والدولة الضحية كلتامها متقيدتني بالتعديل املتعلق بالعدوان وهذا من شانه، من ناحية، أن جيعل السقف عاليا، ولكن 
يق الكامل يف التدابري اليت أختذها كال الطرفني جيعل مع ذلك احلل أكثر جاذبية حيث إنه سيسمح للمحكمة بالتحق

باإلضافة إىل ذلك، أثريت الفكرة القائلة بان تبني الدولة املعتدية املزعومة والدولة الضحية قبوهلما مصايف . يف الرتاع
ثل قائمة بناء على قبوهلما التعديل وتلك املصايف ال تنطبق إال بقدر ما يكون هناك من معاملة بامل) ۱٢(االختصاص 

ومل تناقش مناقشة شاملة فكرة املعاملة باملثل فيما جرى التعبري عن وجهة نظر مفادها أن مثل هذه . بني الدول املعنية
الفكرة ال تالئم نظام روما األساسي الذي يتمثل تركيزه األويل ليس على تنظيم االلتزامات املتبادلة بني الدول بل 

 .ديةعلى توخي العدالة اجلنائية الفر

وأجاب بعض املشاركني على السؤال باإلجياب، مبينا انه يف غري ذلك من احلاالت فإن الدولة الضحية اليت  - ٣٦
تكون قد قبلت التعديل املتعلق بالعدوان ليست حممية من العدوان وأن بعض الدول ستكتسب االمتياز املتمثل يف 

وإن . قة الدولة املعتدية مستقبال لن يكون له أي اثر رادعوالنظام الذي يقتضي مواف. محاية رعاياها من احملكمة
وضع حد لإلفالت من العقاب بالنسبة ألخطر اجلرائم اليت هي مثار القلق الدويل يعترب الغرض األوىل الذي تتوخاه 

الفعل  من نظام روما األساسي فإن إقليم الدولة الضحية سيوفر ب۱٢ومتت اإلشارة إىل أنه وفقا للمادة . احملكمة
االختصاص الضروري ويف هذا الصدد ينبغي العثور على سبيل ميكن احملكمة من ممارسة االختصاص على جرائم 

وإذا كانت موافقة الدولة املعتدية . العدوان، على األقل فيما يتعلق باجلرائم اليت تقترف على إقليم الدولة الضحية
. ارسة االختصاص إال يف حالة اإلحاالت الواردة من جملس األمناملزعومة مشروطة فقد ال تتمكن احملكمة أبدا من مم

ومتت اإلشارة إىل أن احملكمة من شاا أن تالحق األفراد فقط وليس الدول، وأن أي فرد ميكن يف غري ذلك من 
 وعليه فإن االختصاص الذي. احلاالت يكون خاضعا لالختصاص احمللي للدولة الضحية اليت اقترفت فيها اجلرمية

عالوة على ذلك، أبدي رأي مفاده أن شرطا كهذا من شانه أن . متارسه احملكمة مفوض هلا من قبل الدولة الضحية
فمثل هذه النظم . يوجد نظامني خمتلفني بشان االختصاص يف نطاق نظام روما األساسي، وهو أمر جيب تفاديه

 من ۱٢٠ام األساسي وهذا التحفظ حتظره املادة املختلفة املتعلقة باالختصاص من شاا أن تشكل حتفظا على النظ
 من النظام األساسي تتوخى صراحة ٥ من املادة ٢وردا على ذلك، متت اإلشارة إىل أن الفقرة . النظام األساسي

وأبديت أيضا وجهة النظر القائلة بان . إمكانية اختالف الشروط بالنسبة ملمارسة االختصاص على جرمية العدوان
ف يف نظام روما األساسي قد قبلت بالفعل اختصاص احملكمة على جرمية العدوان كما هو وارد يف الدول األطرا

وردا على ذلك لوحظ أن موضوع االختصاص جيب متييزه عن االختصاص .  من نظام روما األساسي٥الفقرة 
  .الشخص املعين على صفةالقائم 

                                                      
أو حمكمة /يدية واجلمعية العامة ويشري إىل الدور املمكن لس األمن والدائرة التمه" مصايف االختصاص" مصطلح -  ۱٢

  ). املرفق الثالث(العدل الدولية وقد ورد ذكره  أول مرة يف الورقة غري الرمسية اليت أعدها الرئيس بشان ممارسة االختصاص 
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مبمارسة االختصاص بصفة مستقلة عن بدء نفاذ واقترح بعض املشاركني أن تناقش الشروط املتعلقة  - ٣٧
 من نظام روما األساسي ال ۱٢۱ من املادة ٥ و٤ومتت اإلشارة، يف هذا السياق، إىل أن الفقرتني . اإلجراءات

 من نظام روما األساسي تشترط فقط أن يكون هناك نص ٥ من املادة ٢تنطبقان إطالقا فعوضا عن ذلك فإن الفقرة 
وال حاجة هنالك للتصديق على نص كهذا حاملا يعتمده املؤمتر االستعراضي ". ۱٢٣و۱٢۱ديتني أعتمد وفقا للما"

وهذا اإلجراء من شانه، من ناحية أخرى، أن يسمح بقيام .  من نظام روما األساسي۱٢۱ من املادة ٣وفقا للفقرة 
اص ورمبا املوافقة املخصصة اليت آليات إضافية تعىن بشروط ممارسة االختصاص من قبيل اإلعالنات اخلاصة باالختص

وحاملا يتوفر اتفاق على املسائل السياسية من قبيل مسألة موافقة الدولة املعتدية . تبديها الدول غري األطراف
وردا على ذلك، متت اإلشارة إىل أن مثل هذا النهج، الذي . املزعومة، فإن هذا النهج اإلجرائي يثبت اجلدوى منه

الدولية املعتادة، ميكن أن يفضي إىل مشاكل على املستوى احمللي حيث يكون قبول اختصاص يتعارض مع املمارسة 
احملكمة وإدراج جرمية العدوان يف القانون احمللي يتطلب عملية تصديق دستورية تقصر عن التمييز بني بدء نفاذ 

ا إىل أن هذا احلكم الذي يعتمده املؤمتر ومتت اإلشارة يف هذا السياق أيض. التعديل وبدء نفاذه بالنسبة للدولة املعنية
االستعراضي ميكن أن يتضمن شرطا يؤخر بدء نفاذه بسنة واحدة أو سنتني بغية السماح للدول بإدخال التغيريات 

  . الالزمة على قوانينها احمللية

  سبل أخرى لتناول موافقة الدولة املعتدية املزعومة

 من املادة ٥ أو ٤الفقرة (ل اتصاال وثيقا مبسالة بدء نفاذ اإلجراء الحظ الرئيس أن مسالة املوافقة تتص - ٣٨
 الن ذلك ۱٢۱ من املادة ٤وقد أثار يف املاضي بعض الوفود نواحي القلق إزاء اعتماد استخدام الفقرة ). ۱٢۱

ل التعديل ورمبا احلكم من شانه أن يسمح للتعديل املتعلق بالعدوان ببدء النفاذ فيما خيص الدول األطراف اليت مل تقب
ويف هذا السياق . يتم التصديق على حنو آخر على التعديل من قبل سبعة أمثان الدول األطراف ضد إرادا، حاملا

هل ميكن لفكرة إعالن خيار القبول، باإلضافة إىل الشرط القائل بان تكون الدولة : طرح الرئيس السؤال التايل
أن تتصدى لشواغل الوفود اليت بينت أا جتد صعوبة يف توخي . تعلق بالعدواناملعتدية املزعومة متقيدة بالتعديل امل

  ؟ ، من النظام األساسي٤  الفقرة,١٢١ إجراء بدء نفاذ املادة

، ذكروا ٥، الفقرة ۱٢۱فبعض املشاركني الذين حيبذون املادة . دارت مناقشة حمدودة فقط بشان هذه املسألة - ٣٩
، إذا كانت مقرونة بإعالن خيار القبول نظرا الن األثر الناجم ٤، الفقرة ۱٢۱ املادة أن بوسعهم أن يقبلوا بتطبيق

ولوحظ ، من ناحية أخرى، أن هذا من شانه أن يؤخر إىل . ٥، الفقرة ۱٢۱سيكون شبيها باألثر الناجم عن املادة 
مبا آلية التحريك اخلاصة حد كبري يف اختصاص احملكمة على أساس أي من آليات التحريك الثالث، مبا يف ذلك ر

مبجلس األمن، اليت ال تكون نافذة إال بعد انقضاء سنة واحد على قبول التعديل املتعلق بالعدوان من قبيل سبعة أمثان 
وأعرب . ٤، الفقرة ۱٢۱وهذا اإلعالن خبيار القبول من شانه أيضا أن يتعارض مع روح املادة . الدول األطراف

 من نظام روما األساسي عن وجهة النظر القائلة ٤ من الفقرة ۱٢۱ استعمال املادة بعض املشاركني ممن يفضلون
  .بعدم إضافة شرط خيار القبول هذا
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وأثار الرئيس الفكرة القائلة، بأنه عوضا عن إعالن خيار القبول، ميكن أن تتاح للدول فرصة إعالن خيار  - ٤٠
ولكي يتم التصدي بصورة كاملة للشواغل . من النظام األساسي۱٢٤الرفض فيما يتعلق جبرمية العدوان، شبيه باملادة 

فهل ميكن زيادة . اليت مثارها السيادة ميكن جعل ذلك العنوان قابال للتجديد ورمبا متاحا للدول غري األطراف أيضا
لى تقصي فكرة إعالن خيار الرفض أن تصلح كجسر يربط بني الرغبة يف إجياد قاعدة عريضة الختصاص احملكمة ع

   جرمية العدوان والرغبة يف احترام الشواغل املتعلقة بالسيادة؟

وأعرب بعض املشاركني عن االهتمام بفكرة إعالن الرفض . ودارت مناقشة حمدودة فقط حول هذه املسألة - ٤١
 املتعلق مقرونة بالنظام الذي من شانه أن ال يقتضي بشكل آخر أن تكون الدولة املعتدية املزعومة قد قبلت التعديل

ومثل هذا النهج من شانه أن حيد بشكل قوي من عدد الدول اليت تكون خارجة عن نطاق اختصاص . بالعدوان
والنظام الذي يقتضي من الدول . احملكمة حيث أنه يستبعد فقط تلك الدول اليت اختذت خطوة عملية ذا الصدد

. ن غري احملتمل أن تنتقل تلك الدول إىل اختاذ خطوة كهذهوم: املعتدية احملتملة أن تقبل التعديل لن يكون ذا فاعلية
للدول على التفكري يف أمر  من ناحية أخرى فأن إعالن خيار الرفض هذا عكس إجتاه حالة التقصري ووفر حافزا

 .التعديل واختاذ قرار مبا إذا كان ميكنها األخذ به أم عدم األخذ

لية بالبت يف عمل عدواين ما يف اإلجراءات مثار اجلدل ميكن أن والحظ الرئيس أن قيام حمكمة العدل الدو - ٤٢
فهل ميكن لربط . يتم على أساس املوافقة املسبقة من الدولة املعتدية املزعومة على اختصاص حمكمة العدل الدولية

 على األقل على أساس املوافقة واملثري للجدل أن يتصدى بطريقة غري مباشرة باختصاص حمكمة العدل الدولية القائم
  للشواغل املتعلقة مبوافقة الدولة املعتدية املزعومة؟

ومت التعبري عن الرأي القائل بان استخدام حمكمة العدل . ودارت مناقشة حمدودة فقط حول هذه املسألة - ٤٣
تحاول الدولية كأداة يثري مشاكل ذات صبغة قانونية يستعصي على التطبيق العملي، إذ أن حمكمة العدل الدولية س

عالوة على ذلك فإن اخنراط حمكمة العدل الدولية يف هذا الصدد من شانه ". عمل عدواين"تفادي استخدام عبارة 
ومتت اإلشارة كذلك إىل أن الربط بني موافقة الدولة على اختصاص حمكمة . أن يؤخر اإلجراءات تأخريا كبريا

وان موافقة الدولة على ) هذه احملكمة يف العمل العدواينالذي من شانه أن يؤدي إىل البت من قبل (العدل الدولية 
اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية على جرمية العدوان هي موافقة غري مباشرة إىل حد كبري يتعذر معه الوفاء بأي 

 . غرض مفيد

 مصايف االختصاص -۲

ختصاص إىل حد يتعذر معه تطبيقها يف  أشار الرئيس إىل أن آراء الوفود ما تزال متباينة حول مسألة مصفاة اال- ٤٤
وأقترح أن تعمق املناقشات من خالل التصدي لبعض السيناريوهات . ٤ مكرره، الفقرة۱٥إطار مشروع املادة 

 . احملددة
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  الصادرة عن الدولة املعتدية اإلحالة الذاتية

ن جانب الدولة املعتدية ذاا وذلك ريوهات ما يتمثل يف اإلحالة الذاتية ماأشار الرئيس إىل أن من بني السين - ٤٥
على سبيل املثال فإن قامت دولة من الدول بإحالة حالة إىل احملكمة . على إثر تغيري حكومي يستجد يف تلك الدولة

بناء على جرمية عدوان ارتكبتها تلك الدولة فهل يكون ) قادا السابقني( حتديدا لغرض مقاضاة قائدها السابق 
   ملصفاة اختصاص؟هناك مع ذلك حاجة

 يف هذا االختصاص كانت اآلراء حول هذه املسألة منقسمة، حيث فضل بعض املشاركني تطبيق مصفاة -٤٦
والحظ البعض حتديدا دور جملس األمن مبوجب ميثاق األمم املتحدة، على حني أشار آخرون إىل الدور . السيناريو

والقصد من مصايف . مهيدية أو اجلمعية العامة لألمم املتحدةاملفيد الذي تلعبه املصايف األخرى مثل الدائرة الت
على هذا النحو تتم . االختصاص هو تفادي أال تطرح على احملكمة قضايا تافهة، أو قضايا وراءها دوافع سياسية

ات ومثل هذه األوضاع ميكن أن تنشأ أيضا يف حالة اإلحاالت الصادرة عن الدولة املعتدية، وبالذ. محاية احملكمة
 ومتت مالحظة أن شرط موافقة الدولة املعتدية املزعومة وقضية مصايف االختصاص مترابطتان. كنتيجة لتغيري احلكومة

فاحلل الذي يتم الظفر به : يف بعض النواحي، وأن احللول املقبولة سياسيا يلزم الظفر ا فيما يتعلق بكلتا املسألتني
 .  للمسألة الثانيةملسألة واحدة ال ينفع بكل بساطة بالنسبة

وأعرب مشاركون آخرون عن وجهة النظر القائلة بأن ليس هناك ما يدعو لوجود مصايف االختصاص يف  - ٤٧
ويف مثل هذه . تلك احلالة على ضوء موافقة الدولة املعتدية املزعومة على حنو ما تنم عنه إحالة القضية إىل احملكمة

لفعل مصايف متنع التحقيقات اليت وراءها دوافع سياسية عن طريق الدور احلالة، فإن نظام روما األساسي يوفر با
ومت التعبري كذلك عن وجهة النظر القائلة بان هذه . املنوط مبكتب املدعي العام والدور املنوط بالدائرة التمهيدية

مبكان توفري إجابة املسألة تتصل بالعديد من مصايف االختصاص ذات الطابع املختلف متاما مما جيعل من الصعوبة 
ويف هذا السياق، أشار بعض املشاركني إىل اعتراضهم العام على أي نوع من أنواع مصايف االختصاص . مفردة

 . بالنسبة جلرمية العدوان

  اإلحالة الصادرة عن جملس األمن 

يكون قد بت يف شأن أثار الرئيس السيناريو الذي يقوم مبوجبه جملس األمن بإحالة حالة إىل احملكمة دون أن  - ٤٨
وقد يبدو أن جرائم أخرى فقط قد اقترفت أو قد تكون هناك أسباب أخرى من اجلها مل يقم جملس األمن . العدوان

وحيثما تطرح على احملكمة حالة فقط بسبب إحالة صادرة عن جملس األمن، جاز الدفع . بالبت يف عمل عدواين ما
الضوء " أو على األقل يعطي( وية يف البت يف أمر العمل العدواينبان جملس األمن ينبغي أن حيتفظ حبق األول

 حيث ميكن أن خيتار جملس األمن بكل بساطة عدم اإلحالة على اإلطالق؟ ") األخضر
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ودفع بعض املشاركني بأنه حىت يف حالة اإلحالة الصادرة عن . ودارت مناقشة حمدودة فقط حول هذه املسألة - ٤٩
تحرك فيما خيص البت يف عمل عدواين ال ينبغي أن يعرقل التحقيق يف جرمية من جرائم جملس األمن فإن عدم ال

 من نظام ۱٦ومتت اإلشارة إىل أن جملس األمن ميكنه على الدوام تعليق حتقيق أو مقاضاة مبوجب املادة . العدوان
وقيل أيضا إن إناطة حق . روما األساسي وهذا يف حد ذاته يكفي لتصدي الس ألي شاغل من الشواغل املمكنة

األولوية مبجلس األمن ميكن أن تسفر عن عمليات مالحقة أحادية اجلانب، حيث ميكن أن ال تقاضى إال اجلرائم اليت 
على حني أن اجلانب ) ومثال ذلك جرائم احلرب اليت اقترفت أثناء احلرب ضد معتد(يرتكبها طرف واحد يف الرتاع 

  . على العمل العدوايناآلخر ميكن أن يفلت من العقاب 

ورأى بعض املشاركني أن من السابق ألوانه التفكري يف هذا السيناريو ورأى آخرون أن من قبيل ما هو  - ٥٠
بيد أن وجهة نظر مقابلة أبديت . نظري حبت افتراض أن جملس األمن سيعمد إىل إحالة على النحو املوصوف أعاله

 . الدويل اجلائز أن يتبني وأنه ذو طابع دويل باالستناد إىل أدلة جديدةفيما يتعلق بوجه خاص بالرتاع املسلح غري

: صادرة عن جملس األمن" مشروطة " ولوحظ أن السيناريو املوصف أعاله ميكن أن يرى بوصفه إحالة  - ٥١
وان حيث يسمح للمجلس بان حييل حالة إىل احملكمة وحيتفظ يف الوقت نفسه مبوافقته على التحقيق يف جرمية عد

وسوف يسمح للمدعي العام على أية حال باملضي يف التحقيق بشان اجلرائم الثالث األخرى ولكن . ملرحلة الحقة
، أمكن الشروع يف ")ضوء اخضر" أو يف غياب(يف حالة غياب البت الحقا من جانب جملس األمن يف عدوان 

من نظام روما ) ب (۱٣شروطة تتمشى مع املادة ومت التساؤل عما إذا كانت اإلحالة امل. التحقيق يف جرمية العدوان
 ۱ويف الوقت نفسه، متت اإلشارة إىل إمكانية اإلحالة املشروطة تلك املتأصلة يف النص الراهن للبديل . األساسي

 . ٤ مكرره، الفقرة ۱٥املتعلق مبشروع املادة 

ل التسليم بان جملس األمن جيب أن وجرى التعبري عن وجهة النظر القائلة بان املفروض أن يكون من السه - ٥٢
يسمح له بان حيتفظ بأمر التحكم يف مسألة العدوان إن كانت اإلحالة الصادرة عن جملس األمن هي الطريقة 

 . الوحيدة املمكن ا حتريك اختصاص احملكمة يف املقام األول

 التحقيق التلقائي واإلحالة الصادرة عن الدولة الضحية 

مواصلة مناقشة شىت اخليارات املتعلقة مبصايف االختصاص بغية حتديد السبل املؤدية إىل حل اقترح الرئيس  - ٥٣
من ناحية أخرى، مل جتري مناقشة إضافية هلذه . توافقي وأثار بإجياز بعض املسائل اليت تتضمنها الورقة غري الرمسية

سياق العمل املقبل جلمعية الدول األطراف ذي بناء على ذلك فإن هذه وغريها من املسائل سيلزم تناوهلا يف . املسائل
 .الصلة جبرمية العدوان
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  املرفق األول

  أركان اجلرائم مشاريع

   مكرره ٨املادة 

  جرمية العدوان 
  

  ةمقدم

  

  . مكررة يوصف بأنه عمل عدواين٨ من املادة ٢من املفهوم أن أي عمل من األعمال املشار إليها يف الفقرة  - ١
  

شرط يتعلق بإثبات أن مقترف اجلرمية أجرى تقييما قانونيا لكون استعمال الدولة للقوة املسلحة ليس هناك أي  -٢ 
  .يتناىف مع ميثاق األمم املتحدة

  

 . توصيفا موضوعيا" واضحا"يعترب املصطلح  -٣ 
  

 به انتهاك الذي يتسم" الواضح"ليس هناك أي شرط إلثبات أن مقترف اجلرمية قد أجرى تقييما قانونيا للطابع  -٤ 
 . ميثاق األمم املتحدة

  

  األركـان
  

 قام مقترف اجلرمية بتخطيط أو إعداد أو شن أو تنفيذ عمل عدواين  -١
  

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

  

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

  

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

  

 . العمل العدواين يشكل، حبكم خصائصه وخطورته ونطاقه انتهاكا واضحا مليثاق األمم املتحدة
  

  .مقترف اجلرمية كان مدركا للظروف الوقائعية اليت تثبت ذلك االنتهاك الواضح مليثاق األمم املتحدة - ٥
  

                                                      
  . فيما يتعلق بعمل عدواين قد يكون هناك أكثر من شخص واحد تنطبق عليهم هذه املعايري- ١
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  املرفق الثاين

  

    أعدها الرئيس بشأن أركان اجلرميةورقة غري رمسية
  

دف الورقة غري الرمسية هذه إىل تسهيل املناقشات اليت ستدور بنادي برينسنت حول أركان جرمية العدوان  - ١ 
وهي تعكس التقدم احملرز أثناء املناقشات املوضوعية بشان تعريف اجلرمية منذ تعميم مشاريع األركان يف عام 

ضافات إىل العمل الذي أجنز عمال بالوالية املنوطة باللجنة التحضريية واملنصوص عليها يف وهي تشكل إ. )۱(٢٠٠٢
") الفريق"يشار إليه أدناه بـ(والفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان . ٢الفرع وأو من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر روما

استمرارية العمل املتعلق جبرمية "راف بشأن الذي اختذته مجعية الدول األط ICC/ASP/1/Res.1 طبقا للقرار
والغرض من هذه . )٤(٢٠٠٨نوفمرب/ من تقرير الفريق لشهر تشرين الثاين٣٠واملشار إليه يف الفقرة . )٣(العدوان

الورقة غري الرمسية هو تعزيز النظر املتعمق يف أركان اجلرمية كجزء من العملية الشاملة املفضية إىل املؤمتر 
  .االستعراضي

  
وهناك ورقة مناقشة أعدا أستراليا وساموا وزعت بشكل غري رمسي أثناء آخر اجتماع عقده الفريق العامل  - ٢

 وجرى النظر فيها بعد ذلك يف ندوة غري رمسية ضيقة كرست ألركان اجلرمية ٢٠٠٩فرياير / املخصص يف شباط
وهناك . ٢٠٠٩إبريل / نيسان۱٨ إىل ۱٦ترة من املتعلقة جبرمية العدوان والتأمت يف مونترو، بسويسرا، يف الف

وأثناء هذه الندوة، طرحت خيارات متعددة . ملخص للمناقشة اليت دارت أثناء الندوة املذكورة عمم بشكل منفصل
 . تتعلق بأركان ممكنة واقترحت مجلة من األفكار املتعلقة بالصياغة

  
 وهي تتضمن مشروع أركان يرد يف التذييل األول فضال وهذه الورقة غري الرمسية تضيف لبنة إىل ذلك العمل - ٣

  . ويقدمها الرئيس لغرض تسهيل املناقشات. عن شروح تفصيلية ترد يف التذييل الثاين

  

                                                      
ف وأركان جرمية العدوان، أعدها منسق الفريق العامل املعين جبرمية العدوان  ورقة مناقشة بشأن تعري - ۱
)PCNICC/2002/2/Add.2(  

 –يونيه /  حزيران ۱٥ السمية ملؤمتر األمم املتحدة الديبلوماسي للمفوضني املعين بإنشاء حمكمة جنائية دولية، روما، - ٢  
  )، الد األول A/CONF.183/13وثيقة األمم املتحدة   ( ۱٩٩٨يوليه /  متوز ۱٧
الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي  للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة األوىل ، نيويورك،  الوثائق - ٣
، اجلزء الرابع ، القرار )  والتصويب)No.A.03 V.2منشور األمم املتحدة رقم املبيع  ( ۲٠٠٢ سبتمرب/   أيلول۱٠ -٣

ICC–ASP/1/Res.1.  
الدول الرمسية جلمعية الوثائق ، ٢٠٠٨نوفمرب /  أنظر تقرير الفريق العامل املعين جبرمية العدوان لشهر تشرين الثاين -  ٤

نوفمرب /   تشرين الثاين۲٢ - ۱٤األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة ، الهاي ، 
  .الد األول، املرفق الثالث) ICC–ASP/7/20ية الدولية، منشور احملكمة اجلنائ (٢٠٠٩
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  التذييل األول

  أركان اجلرائم مشاريع

   مكرره ٨املادة 

  جرمية العدوان 
  

  مقدمة 

  
  . مكررة يوصف بأنه عمل عدواين٨ من املادة ٢لفقرة من املفهوم أن أي عمل من األعمال املشار إليها يف ا - ١
  

، أي شرط يتعلق بإثبات أن مقترف اجلرمية أجرى تقييما قانونيا لكون استعمال ٤ليس هناك،نتيجة للركن  - ٢
  .الدولة للقوة املسلحة يتناىف مع ميثاق األمم املتحدة

  

 . موضوعياتوصيفا " واضحا" يعترب املصطلح ٦و٥فيما يتعلق بالركنني  -٣
  

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

  

  األركـان 

  
 قام مقترف اجلرمية بتخطيط أو إعداد أو شن أو تنفيذ عمل عدواين  -١
  

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

  

 املتمثل يف استعمال القوة املسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سالمتها –العمل العدواين  -٣ 
 . قد اقترف-ثاق األمم املتحدةاإلقليمية أو استقالهلا السياسي أو بأي صورة أخرى تتناىف مع مي

  

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

  

 .  العمل العدواين يشكل، حبكم خصائصه وخطورته ونطاقه انتهاكا واضحا مليثاق األمم املتحدة-٥
  

  .دركا للظروف الوقائعية اليت تثبت ذلك االنتهاك الواضح مليثاق األمم املتحدة مقترف اجلرمية كان م-٦

 

                                                      
  . فيما يتعلق بعمل عدواين قد يكون هناك أكثر من شخص واحد تنطبق عليهم هذه املعايري- ١
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  التذييل الثاين

  مذكرة تفسريية

  املقدمة العامة احلالية ألركان اجلرائم -: أوال

فهي توضح، على سبيل . تفسر املقدمة العامة احلالية ألركان اجلرائم قضايا متعددة هلا عالقة بأركان اجلرائم -١
 من النظام األساسي وتشرح قضايا ٣املثال، العالقة بني األركان املذكورة واملبادئ العامة األخرى الواردة يف اجلزء 

 . متعددة هلا صلة باملصطلحات وتعلق على هيكلية األركان

  
إىل  من نظام روما األساسي من شانه أن يضيف إشارة ٩وتتضمن مقترحات الفريق مشروع تعديل على املادة  -٢

 من املقدمة العامة ألركان اجلرمية أن تتطلب إدخال تعديل مماثل يستعاض مبوجبه ۱وشأن الفقرة . ۱جرمية العدوان
 ". مكررة٨، و٨ و٧ و٦املواد " بالكلمات" ٨و٧و٦املواد " عن الكلمات

  

 العدوان دون مزيد من ويرى أن األجزاء األخرى من املقدمة العامة ميكن تطبيقها على األركان املتعلقة جبرمية -٣
 .التعديل

  

   املقدمة اخلاصة املتعلقة بأركان جرمية العدوان -: ثانيا

بكل جرمية على حدة تدخل يف " خاصة"تتضمن أركان اجلرمية احلالية، باإلضافة إىل املقدمة العامة، مقدمات  -٤
جلرمية العدوان اليت يقصد من ورائها " ةاخلاص" وتقترح هذه الورقة غري الرمسية مثل هذه املقدمة . اختصاص احملكمة

 . توفري املزيد من التوجيه فيما يتصل بالعديد من القضايا الناشئة عن أركان اجلرمية املقترحة

 

 مكررة يظل ٨ من مشروع املادة ٢ أن التعريف برمته املتعلق بعمل عدواين والوارد يف الفقرة ۱وتوضح الفقرة  -٥
 املقترح يشدد فقط على جانب من هذا التعريف وحيث انه يغدو من باب ٣الركن ينطبق، بالرغم من أن صيغة 

 . أن األركان ال تغري ذلك التعريف۱، توضح الفقرة ٣احلشو تكرار التعريف برمته يف الركن 
  

 دولة فيما خيص تنايف استخدام" للعلم بالواقعة "  املقترح يعرض ركنا معنويا ٤ جبالء أن الركن ٢وتبني الفقرة  -٦
وهذا يوضح أن مقترف اجلرمية ليس مطالبا بان تكون له معرفة باملذهب القانوين . ما للقوة مع ميثاق األمم املتحدة

والقواعد القانونية املستخدمة يف تقييم ما إذا كان استخدام الدولة للقوة يتناىف مع ميثاق األمم املتحدة، بل هو 
وميكن العثور على مفهوم مواز يف . ائعية اليت تثبت هذه املنافاةمطالب فحسب بأن يكون مدركا للظروف الوق

                                                      
، الوارد يف الوثائق الرمسية ٢٦، الفقرة ٢٠٠٩فرباير /  انظر تقرير الفريق العامل املخصص جلرمية العدوان لشهر شباط - ۱

االستئناف األول واالستئناف (ة الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة جلمعي
–ICC ،منشور احملكمة اجلنائية الدولية (٢٠٠٩فرباير /  شباط ۱٣ -٩يناير و / كانون الثاين٢٣-۱٩، نيويورك،)الثاين

ASP/7/20/Add.1 (الفصل الثاين، املرفق الثاين، .  
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املتعلقة بأركان جرائم احلرب واليت توضح أن الركنني اآلخرين جلرائم احلرب ال " اخلاصة"  من املقدمة ٣الفقرة 
اره دوليا أو غري ابعه باعتبيفرضان الشرط املتعلق بالتقييم القانوين من جانب مقترف اجلرمية لوجود نزاع مسلح أو ط

 .دويل
 
.  هو توصيف موضوعي٦و٥الواردة يف الركنني املقترحني " واضحا"  أن استخدام عبارة ٤وتوضح الفقرة  -٧

من " واضح"بعبارة أخرى، فإن البت من جانب احملكمة فيما إذا كان االنتهاك املعني مليثاق األمم املتحدة هو انتهاك 
وميكن العثور على مفهوم . ال مما إذا كان مقترف اجلرمية اعترب االنتهاك واضحاالناحية املوضوعية أمر حاسم، بد
 . املتعلقة بأركان جرمية اإلبادة اجلماعية" اخلاصة"مواز يف النقطة الثانية من املقدمة 

 
ن املقترح  فيما يتعلق بالرك٢ الوظيفة نفسها اليت تؤديها الفقرة ٦ فيما يتعلق بالركن املقترح ٤وتؤدي الفقرة  -٨
٤. 
 

   خمطط ومبادئ األركان املقترحة جلرمية العدوان-: ثالثا

إن مشاريع األركان الواردة يف التذييل األول تتماشى مع خمطط ومبادئ أركان اجلرمية احلالية املتعلقة جبرمية  -٩
ذكر السلوك والنتائج وعادة ما تأيت هذه األركان على . اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب

والظروف ذا الترتيب، مع اإلتيان على ذكر األركان املعنوية املعينة، عند االقتضاء بعد عبارات السلوك والنتائج 
وليتسىن عرض عناصر تتميز بنسقها املنطقي فإن الترتيب الذي ترد به األركان املقترحة يف . )٢(والظروف ذات الصلة

 . فا طفيفا عن هذا النسق العاماملرفق األول خيتلف اختال

 
 من نظام روما األساسي، أنه ما مل ينص على غري ذلك، ال يسأل الشخص ٣٠ من املادة ۱وتذكر الفقرة  -١٠

جنائيا عن ارتكاب جرمية تدخل يف اختصاص احملكمة وال يكون عرضة للعقاب على هذه اجلرمية إال إذا حتققت 
 من املقدمة العامة اخلاصة ٢وإذا ما قرئت هذه الفقرة باالقتران مع الفقرة. لعلماألركان املادية مع توافر القصد وا

بأركان اجلرمية، فهذا يعين انه حيث ال ترد إشارة يف األركان إىل ركن معنوي معني بالنسبة ألي ركن مادي مدرج 
دة ما ينطبق القصد على ركن وعا.  ينطبق– القصد أو العلم أو كالمها – ٣٠فإن الركن املعنوي الوارد يف املادة 

 . السلوك أو النتيجة وينطبق العلم على ركن الظرف أو النتيجة
 

                                                      
 الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة األوىل، نيويورك، - ٢
 – با ء –اجلزء الثاين )  والتصويبA.03.V.2.٠٣ .منشور األمم املتحدة ، رقم املبيع (.٢٠٠٢سبتمرب/  أيلول ۱٠ -٣

 .٧الفقرة 
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  وشرط القيادة سلوك الفرد : ٢و۱ن املقترحان  الركنا-:رابعا

 

 ٨ من مشروع املادة ۱ مستمدة مباشرة من األجزاء ذات الصلة بالفقرة٢ و۱ إن صيغة الركنني املقترحني -١١
  .)٣(باالقتراحات اخلاصة بنص للعدوان وضعه الفريقمكررة، املتعلقة 

 
 على جرمية العدوان أن ٣٠ومن شان تطبيق املادة .  ركن السلوك اخلاص جبرمية العدوان۱يبني الركن املقترح  -١٢

 ٢الفقرة ( ختطيط وإعداد وشن أو تنفيذ عمل عدواين )أي تعمد(قد قصد يعين أن مقترف اجلرمية جيب أن يكون 
 هو ركن يتعلق ۱والركن املعنوي املتعلق بالعلم ال ينطبق يف هذا املقام حيث أن الركن املقترح ). ٢٠املادة من ) أ(

 واضح مبا فيه الكفاية يف هذا املقام فال ٣٠وباعتبار أن تطبيق املادة . بالسلوك وليس بركن خاص بظرف أو نتيجة
 . ۱حاجة إىل إدراج ركن معنوي صريح مرتبط بالركن املقترح 

 
إال أنه .  درجة من السببية اليت تربط اشتراك مقترف اجلرمية حبدوث عمل الدولة۱ ويعين ضمنا الركن املقترح -١٣

بالنظر إىل مجلة األوضاع الوقائعية املمكن أن ترتبط ا مسالة السببية يف حالة بعينها، فليس من باب ادي إيراد 
ة السببية املطلوبة بل يفضل ترك هذه املسالة إىل احملكمة لتحددها وفقا اختبار عام ينص حتديدا على طبيعة أو درج

   .لوقائع احلالة املعروضة عليها
 
 هو ركن ظريف أي انه يصف الظرف الذي يفترض فيه حدوث السلوك املذكور يف الركن ٢والركن املقترح  -١٤

بأنه ) أي مدركا(جلرمية ال بد وأنه كان عاملا  املقترح يعين أن مقترف ا٢على الركن ٣٠وتطبيق املادة . ۱املقترح 
كان يف وضع يتيح له التحكم بالفعل يف العمل السياسي أو العسكري للدولة اليت اقترفت العمل العدواين أو توجيه 

 على درجة كافية من الوضوح يف هذا املقام أيضا، فال داعي الن ينص صراحة ٣٠ومبا أن تطبيق املادة . هذا العمل
  . ٢لعنصر املعنوي املرتبط بالركن املقترح على ا

 
 توضح انه، فيما يتعلق بعمل عدواين بعينه، قد يسأل عن جرمية العدوان أكثر ٢ واحلاشية الواردة يف الركن -١٥

وعلى سبيل املثال وحيث يكون هناك قرار . ٢من شخص واحد يتوفر فيهم شرط القيادة املوصوف يف الركن 
يف وضع يتيح له التحكم بالفعل يف العمل السياسي أو العسكري " ختذه شخصان، كالمها بارتكاب عمل عدواين ا

 .فالشخصان كالمها مسؤول عن اجلرمية" للدولة أو توجيهه
 

                                                      
الوثائق الرمسية : ٩، الفقرة ٢٠٠٩فرباير من عام / ملخصص املعين جبرمية العدوان لشهر شباط  تقرير الفريق العامل ا- ٣

االستئناف األول واالستئناف (جلمعية الدول األطراف لنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة 
 ICC– ASPمنشور احملكمة اجلنائية الدولية، (٢٠٠٩فرباير / شباط۱٣- ٩يناير و/ كانون الثاين٢٣-۱٩نيويورك، ) الثاين

/7/20/Add.1( ,الفصل الثاين، املرفق الثاين، التذييل األول.  
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  العمل العدواين الذي تقترفه الدولة : ٤ و٣ الركنان املقترحان -: خامسا
 

لة والصيغة اليت ورد ا الركن املقترح حتاكي عن  العمل العدواين الذي تقترفه الدو٣يصف الركن املقترح  -١٦
بيدا أن تعديال طفيفا أدخل . )٤( مكررة يف املقترحات الصادرة عن الفريق٨ من مشروع املادة ٢كثب صيغة الفقرة 

ويف ذلك نسج على منوال أركان اجلرمية احلالية وحبسبه فإن صيغة املعرفة ال ينبغي . لتفادي استخدام صيغة املعرفة
والقصد من هذا هو تفادي أي غموض قد ينشأ بسبب . )٥(أن تستخدم إال فيما يتعلق بسلوك مقترف اجلرمية الفرد

 ". السلوك"قوامه  استخدام صيغة املعرفة فيما يتصل بأعمال الدولة مما قد يوحي بان أعمال الدولة تشكل ركنا

 
عمل "أن املعىن برمته لعبارة " اخلاصة" املقدمة  من۱ أعاله، توضح الفقرة ٥ومثلما ورد شرحه يف الفقرة  -١٧

 .  مكررة يراد به أن يطبق يف هذا املقام أيضا٨ من املادة ٢على النحو احملدد يف الفقرة "عدواين 

 
اقتضت درجة عالية من العلم باحلرب العدوانية من . )٦(على سبيل املثال قضية القيادة العليا(والسوابق التارخيية  -١٨

بيد أن الركن املعنوي يشترط أن يعلم مقترف اجلرمية إجيابا بأن . دولة إلثبات املسؤولية اجلنائية الفرديةجانب ال
. قد تكون هلا نتائج غري مقصودة). الذي يشترط فعليا املعرفة بالقانون(أعمال الدولة تتناىف مع ميثاق األمم املتحدة 

ة على أن يتعمد جتاهل شرعية األعمال اليت اقترفها أو أن يعتمد وعلى سبيل املثال، قد تشجع مقترفا حمتمال للجرمي
كذلك . على مشورة معيبة مؤيدة لشرعية أعمال الدولة حىت ولو تبني يف وقت الحق أن تلك املشورة كانت خاطئة

غالبا ما تكون صعبة تتجنب بانتظام األركان املعنوية اليت تشترط املعرفة بالقانون يف النظم القانونية احمللية نظرا ألا 
 . اإلثبات مبا يتفق مع املعايري املعتمدة

 
 املقترح هو ٤وللتغلب على البعض من العيوب الكامنة يف املعرفة الصحيحة بالشرط القانوين، فإن الركن  -١٩

علق وهو نوع من األركان مستخدم يف كثري من األحيان يف أركان اجلرائم املت" بالظروف الوقائعية"بالفعل ركن 
 كون ٤ويشترط الركن املقترح . )٧(بعضها باجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب اليت تنطوي على مفاهيم قانونية

مقترف اجلرمية كان مدركا للظروف الوقائعية اليت تؤشر على أن استخدام الدولة للقوة املسلحة يتناىف مع ميثاق 
ل إىل حد اقتضاء املعرفة بعدم شرعية العمل العدواين إال أنه وعلى الرغم من أن هذا الشرط ال يص. األمم املتحدة

                                                      
   املرجع نفسه - ٤
) »۱٦«) (ب) (٢ (٨ املتعلق جبرمية احلرب اليت تنطوي على النهب والواردة يف املادة ٣ انظر على سبيل املثال الركن -  ٥

  ". مل يوافق املالك على التملك " بدال من "  موافقة املالككان التملك دون"اليت نصها 
 تشرين ٢٨ و۲٧، احلكم الصادر يف )قضية القيادة العليا( الواليات املتحدة األمريكية ضد وهلامل فون ليد وآخرون -  ٦

ي للتطورات ذات العالقة انظر أيضا العمل املفيد الذي أجنزته اللجنة التحضريية يف استعراضها التارخي. ۱٩٤٨أكتوبر / األول
   العلم -٦بالعدوان، اجلدول 

)PCNICC/2002/WGCA/ L.1 و Add.1.(  
أركان اجلرائم، (الظروف الوقائعية اليت تثبت شرعية وجود شخص من األشخاص يف منطقة ما :    على سبيل املثال- ٧

 الوضع احملمي ;  )٣ و٢قل القسري للسكان، الركنان من اجلرمية ضد اإلنسانية املتمثلة يف االستبعاد أو الن) د) (۱ (٧املادة 
 ، ٨انظر األركان بالنسبة ملعظم جرائم احلرب وعلى سبيل املثال املادة (الذي يتمتع به شخص مبوجب اتفاقيات جينيف  

ان انظر األرك(  أو وجود نزاع مسلح ;  )٣ و٢الركنان . جرمية احلرب اليت تنطوي على القتل العمد") ۱) ("أ) (۲(
  ). ٥جرمية احلرب املتمثلة يف القتل العمد، الركن ") ۱) ("أ) (۲ (٨املتعلقة مبعظم جرائم احلرب، وعلى سبيل املثال املادة 
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شرط جيهد يف سبيل إقرار توازن مالئم بني احلاجة للتأكد من املسؤولية اجلنائية حيث يكون مقترف اجلرمية مدركا 
 املعرفة "ج متام اإلدراك للظروف الوقائعية احمليطة بتصرف الدولة واحلاجة إىل تفادي العيوب اليت ينطوي عليها

 . امل أعاله "بالقانون

 
 املقترح يكفي جمرد بيان أن مقترف اجلرمية كان عارفا بالوقائع اليت تفيد أن الدولة ٤وللوفاء بالركن  -٢٠

وسيتعني أيضا بيان أن مقترف اجلرمية علم بالوقائع اليت تثبت منافاة استخدام القوة مليثاق . استخدمت القوة املسلحة
حقيقة أن استخدام : ومن األمثلة على الوقائع ذات الصلة باملوضوع يف هذا املقام ما ميكن أن يشمل. تحدةاألمم امل

القوة كان موجها ضد دولة أخرى، ووجود أو انعدام قرار صادر عن جملس األمن، ومضمون قرار صادر عن جملس 
 .دولة أخرى األمن ووجود آو غياب عدوان سابق أو وشيك من جانب

 
" مبعرفة القانون"باملقابل للركن املعنوي اخلاص " للعلم بالظروف الوقائعية" والنص حتديدا على الركن املعنوي  -٢١

بيدا أن مثل هذا اخلطأ يف . )٨(قد يترتب عليه من حيث املبدأ، احلد من وجود بعض األخطاء يف احلجج القانونية
واحلاالت غري  "الواضحة "كم أن انتهاكات امليثاق احلجج القانونية يكون من الصعب طرحه على أية حال، حب

 ٨ من املادة ۱احلدية هي وحدها اليت تكون مشمولة باختصاص احملكمة بالنظر إىل شرط العتبة الوارد يف الفقرة 
 ۱وعلى أية حال ميكن ملقترف اجلرمية أن يتذرع حبجة اخلطأ الوقائعي فيما خيص هذا الركن مبوجب الفقرة . مكررة
 . فإن ثبت هذا اخلطأ كانت نتيجته التربئة٣٢املادة  من
 
 يف عدد من احملاكمات اليت جرت يف نيورمربغ –وهناك نقطة إضافية ميكن النظر فيها أال وهي أن احملكمة  -٢٢

 من املقدمة العامة ٣وتوضح الفقرة . )٩( رأت إمكانية االستدالل بالعلم أو عزوه -وباإلضافة إىل املعرفة الفعلية
ألركان اجلرمية أن للمحكمة أن تستدل على وجود تلك املعرفة استنادا إىل الوقائع والظروف ذات العالقة 

من ناحية أخرى قد ترغب الدول، باإلضافة إىل ذلك، يف النظر فيما إذا كانت السابقة القانونية املتمثلة . باملوضوع
الركن اخلاص باملعرفة الذي يتيح صراحة إيراد ذكر ) وما إذا كانت هناك أي فائدة يف إدراج(يف نيورمربغ تؤيد 

وبالرغم من أن ) أي ركن اإلمهال(بالنسبة للركن املعنوي " كان مفروضا أن يعلم"العلم أو حيدد عتبة مضموا 
ركن اإلذناب املتمثل يف اإلمهال مستخدم يف أركان اجلرائم فيما يتصل ببعض جرائم اإلبادة اجلماعية أو جرائم 

 .فإن عدم متشي مثل هذه األركان مع تعريف العدوان يقتضي املزيد من املناقشة). )۱٠(باحلر

                                                      
خطا يف القانون قد يكون، من ناحية أخرى، مربرا الستبعاد املسؤولية اجلنائية "  على أن ٣٢ من املادة ۲ تنص الفقرة -  ٨

  .... "وي الذي تشترطه  مثل هذه اجلرميةإذا كانت تنفي الركن املعن
  )  أعاله٦احلاشية  ( ٦ بورمان و أ ج فاربن يف اجلدول, شاشت,هس انظر اإلشارات إىل قضية - ٩
 جرمية ;  ) )ه (٦املادة ( اجلرائم ذات العالقة باملوضوع هي جرمية اإلبادة اجلماعية املتمثلة يف النقل القسري لألطفال - ۱٠

  جرمية احلرب املتمثلة يف إساءة استخدام ; )۱ –") ٧) ("ب) (٢(٨املادة ( يف إساءة استخدام علم اهلدنة  احلرب املتمثلة
جرمية احلرب املتمثلة يف إساءة استخدام الرايات ; )۲ –") ٧) ("ب) (٢  (٨املادة ( علم أو شارة أو زي  الطرف املعادي 

 جرمية احلرب املتمثلة يف استخدام أو جتنيد او انتداب أطفال  )٤ –) "٧) ("ب) (۲ (٨املادة (املميزة التفاقيات جينيف 
")). ٧) ("ه) (٢ (٨املادة ( وجرمية احلرب املتمثلة يف استخدام وجتنيد وانتداب أطفال ; ")۱٦)  ("ب) (۲ (٨املادة ( 

تمهيدية األوىل التابعة للمحكمة يف عدد والركن املعنوي املتمثل يف اإلمهال الوارد ذكره يف عناصر اجلرائم قد طبقته الدائرة ال
 / كانون الثاين٢٩القرار املتعلق باعتماد التهم، لوبنغا، الدائرة التمهيدية األوىل، : من القرارات اليت اختذا وعلى سبيل املثال
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  شرط العتبة : ٦ و٥ الركنان املقترحان - :سادسا
  

 الذي يقتضي أن يكون عمل ,١ مكررة، الفقرة ٨ شرط العتبة يف مشروع املادة ٥يصف الركن املقترح  -٢٣
 .ألمم املتحدة حىت تترتب املسؤولية اجلنائية الفرديةالدولة العدواين انتهاكا واضحا مليثاق ا

 
وعوضا عن تكرار كامل اجلملة الوارد . ٥ ركنا معنويا حمددا بالنسبة للركن املقترح٦ويبني الركن املقترح -٢٤

حبكم خصائصه وخطورته ونطاقه انتهاكا واضحا مليثاق " لفعل يشكل ٥ذكرها يف التعريف ويف الركن املقترح 
 ".انتهاك واضحا مليثاق األمم املتحدة هذه" عبارة ٦ويستخدم الركن " ملتحدةاألمم ا

 
. ٤ املقترح يسري باإلضافة إىل الشرط الوارد يف الركن املقترح ٦والشرط املتعلق بالعلم والوارد يف الركن  -٢٥

 تستخدم القوة إمنا عملها وهذا ألنه قد تكون هناك حاالت يكون فيها املتهم مدركا للوقائع اليت تثبت أن دولة ما
هذا هو عمل عدواين ولكنه غري مدرك لوقائع أخرى تثبت أن العمل العدواين هذا يشكل، حبكم خصائصه 

وعلى سبيل املثال ميكن أن يكون متهم عاملا بتحرك بعض . وخطورته ونطاقه انتهاكا واضحا مليثاق األمم املتحدة
وهلذا السبب، من املالئم توافر ركن . ال علم له بنطاق ذلك اهلجومالقوات اليت تعرب حد دولة من الدول ولكن 

 . يشترط اإلملام بالظروف الوقائعية اليت تثبت وجود انتهاك واضح,٦معنوي منفصل متعلق بالركن 
 
الواردة يف " واضح"بان عبارة " اخلاصة" من املقدمة ٣ أعاله، توضح الفقرة ٧ وكما تقدم ذكره يف الفقرة -٢٦
عالوة على ذلك، تؤكد .  توصيف موضوعي أي انه مسالة متروك البت يف شاا للمحكمة٦ و٥ني املقترحني الركن
                                                                         أن ليس هناك أي شرط إلثبات أن مقترف اجلرمية قي م قانونيا ما يتعلق بشرط العتبة " اخلاصة" من املقدمة ٤الفقرة 

  .قائع ذات الصلة باملوضوع يشترط فقط علم مقترف اجلرمية بالو٦نظرا الن الركن املقترح 

                                                                                                                                                        

تمهيدية األوىل، والقرار املتعلق باعتماد التهم، كاتنغا  ونغودجولو شوي، الدائرة ال, )ICC 01/04-01/06 (۲۰۰۷يناير 
واتفاق أركان اإلمهال مع النظام األساسي مل ينل نصيبه الكامل من ). ICC 01/04-01/07 (۲۰۰۸سبتمرب /  أيلول ٣٠

  . احملاجة باحملكمة
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  املرفق الثالث

  ورقة غري رمسية أعدها الرئيس بشأن شروط ممارسة االختصاص

   مقدمة-أوال

 دف الورقة غري الرمسية هذه إىل تيسري املناقشات اليت ستدور بنادي برينستون فيما خيص أهم القضايا العالقة - ١
وهذه القضايا العالقة واردة بالدرجة األوىل يف الفقرة . ة العدوانفيما يتعلق جبرمي" شروط ممارسة االختصاص" حول
 مكرره من االقتراحات اخلاصة بوضع نص للعدوان، أعده الفريق اخلاص املعين جبرمية ۱٥ من مشروع املادة ٤

 لشهر وتقرير الفريق العامل املخصص املعين جبرمية العدوان. )۱( )"الفريق"يشار إليه فيما بعد بـ (العدوان 
املزيد من املناقشة اليت تشمل األفكار " يالحظ يف هذا الصدد أن هذه الفقرة تقتضي ٢٠٠٩فرباير /شباط

ترتبط ارتباطا مباشرا ذه ) ٥ أو٤، الفقرة ۱٢۱املادة (                              وقضية إجراء الدخول حي ز النفاذ ") ۲(.واالقتراحات اجلديدة
  .املسألة

ني الدورتني لتبادل اآلراء حول السبل املمكنة للظفر حبل مقبول  ويقترح أن تستخدم الوفود اجتماع ما ب-٢
وبالنظر إىل الطابع املعقد هلذه القضية وللمتغريات . للمسائل العالقة، على حنو يشمل األفكار واالقتراحات اجلديدة

واليت ) طبوعة خبط مائلامل(العديدة ذات الصلة باملناقشة، يقترح الرئيس على املشاركني أن يتناولوا املسائل احملددة 
تعىن بالسيناريوهات احملددة وتستند إىل عدد من االعتبارات املمكن أن تستمد من العمل السابق الذي أجنزه الفريق 

 . العامل املخصص املعين جبرمية العدوان

   بعض االعتبارات األساسية املتعلقة باملناقشة حول القضايا العالقة-:ثانيا

 ۱٥ من مشروع املادة ۱واستنادا إىل الفقرة .  الثالث تنطبق على جرمية العدوانيك القائمةمجيع آليات التحر -٣
مكرره، بوسع املدعي العام أن جيري حتقيقا أوليا يف جرمية العدوان بعد استخدام أي من آليات التحريك القائمة 

وآلية التحريك حباجة إىل متييزها . قائيوهي اإلحالة من الدولة، واإلحالة من جملس األمن أو التحقيق التل: الثالث
من مشروع املادة  ٤ -۲ اليت ال تترتب إال يف مرحلة الحقة، كما هو متوخى يف الفقرات مصفاة االختصاصعن 
 .مكرره۱٥

                                                      
 الوارد يف  الوثائق الرمسية جلمعية الدول ٢٠٠٩فرباير /   انظر تقرير الفريق العامل املعين جبرمية العدوان لشهر شباط - ۱
 ,)االستئناف األول واالستئناف الثاين(ألطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة ا

–ICCمنشور احملكمة اجلنائية الدولية ،(٢٠٠٩فرباير / شباط۱٣-٩يناير و/ كانون الثاين٢٣-۱٩ ,نيويورك

ASP/7/20/Add.1 (،الفصل الثاين، املرفق الثاين  .  
  .۱٩جع نفسه، الفقرة   املر- ۲
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بغض النظر  ميكن للمحكمة أن متارس االختصاص فيما يتعلق جبرمية العدوان إحالة من جملس األمنويف حالة  - ٤

من النظام األساسي، وكان هذا أيضا الفهم ) ب (۱٣ وهذا األمر مترتب على املادة .دولة املعنيةعن موافقة ال
من ٢الفقرة ( وشرط االختصاص اإلقليمي أو اجلنسية )٣(الواضح لدى الفريق العامل املخصص املعين جبرمية العدوان

  . ال ينشأ يف سياق إحالة من جملس األمن) ۱۲املادة 

لة من الدولة أو التحقيق التلقائي ينطبق شرط االختصاص اإلقليمي أو اجلنسية الوارد يف إحا ويف حالة - ٥

أي (ويف هاتني احلالتني، يتركز االختصاص على مبدأ املوافقة . من النظام األساسي, ۱۲ من املادة ,٢الفقرة 
رة إما عن دولة اجلنسية أو االختصاص الصاد) املوافقة اليت تتقيد بنظام روما األساسي وبالتعديل املدخل على العدوان

ترتكب على إقليم الدولة املعتدية  عادة ماويف هذا السياق، من األمهية مبكان مالحظة أن جرمية العدوان . اإلقليمي

 وتوخيا للمزيد من الوضوح يف املناقشات املتعلقة مبسائل االختصاص اإلقليمي يكون من املفيد )٤(.والدولة الضحية
عادة هي دولة اجلنسية واالختصاص اإلقليمي فيما يتعلق جبرمية (ألساس اإلشارة إىل دولة معتدية مزعومة على هذا ا
 ).عادة هي دولة االختصاص اإلقليمي فيما يتعلق جبرمية العدوان(واىل دولة ضحية مزعومة ) العدوان

   هيكل مقترح ملناقشة تتناول القضايا العالقة-: ثالثا 

أن جتري مناقشة القضايا العالقة بشكل واضح وموضوعي، تيسريا لفهم مواقف كافة الوفود  يقترح الرئيس - ٦
ويبدو مفيدا، يف هذه املرحلة، التركيز على مناقشة تتناول الشواغل . فهما كامال ولتقصي سبل الظفر حبل مقبول

ات التالية فضال عن املسائل الواردة ودف املالحظ. املوضوعية للوفود بدال من اللغة التقنية يف تناول هذه الشواغل
مسألة : ويتحدد موضوعان مركزيان يف هذا السياق مها. يف املرفق إىل تنظيم وتسهيل مثل هذه املناقشة املفتوحة

 ۱۲۱ من املادة ٥ أو الفقرة ٤وهي مسالة وثيقة الصلة خبيار إما الفقرة ( املزعومة املوافقة اليت تبديها الدولة املعتدية
  ). مكرره۱٥ من مشروع املادة ٤الواردة يف الفقرة  (مصايف االختصاص ومسالة ;)نظام األساسيمن ال

 ومن األمهية مبكان مالحظة أن مسألة املوافقة الين تبديها الدولة املعتدية املزعومة وقضية مصايف االختصاص - ٧ 
ي أن تناقش أخذا بعني االعتبار خمتلف قضيتان مترابطتان اشد الترابط، وأن اخليارات املتعلقة بكل قضية ينبغ

وهذا التفاعل القائم بني القضيتني تترتب عليه نتائج بليغة األثر بالنسبة إىل . اخليارات املتعلقة بالقضية األخرى
  .اختصاص احملكمة يف قضية بعينها من القضايا

 

                                                      
   .٢٩ و۲٨ املرجع نفسه،الفقرتان - ٣
 تناول الفريق العامل املخصص جلرمية العدوان قضية االختصاص اإلقليمي بشان اجلرمية يف التقارير السابقة، انظر تقرير - ٤

 جلمعية الدول األطراف يف الوثائق الرمسية يف ٣٩و ٣٨، الفقرتان ۲٠٠٩الفريق العامل املخصص املعين جبرمية العدوان لعام 
 ٢٣ -۱٩، نيويورك ، )االستئناف األول واالستئناف الثاين( نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة

الفصل ) ICC-ASP/7/20/Add 1منشور احملكمة اجلنائية الدولية،  (۲٠٠٩فرباير /  شباط۱٣ -٩يناير و/ كانون الثاين 
 ۲٨ ، الفقرتان ۲٠٠٨نوفمرب /  وتقرير الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان لشهر تشرين الثاين ; ق الثاينالثاين ، املرف

الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف لنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة، الهاي ، :  يف ۲٩و
  . الد األول، املرفق الثالث) ICC–ASP/7/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية،  (٢٠٠٨نوفمرب /  تشرين الثاين ۲۲- ۱٤
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  . موافقة الدولة املعتدية املزعومة كشرط ملمارسة االختصاص-: رابعا

ن املوافقة اليت تبديها الدولة املعتدية املزعومة يلزم أن تتناول فقط فيما يتعلق باإلحاالت من الدول  إ- ٨
وال تطلب مثل هذه املوافقة يف حالة اإلحالة من جملس األمن استنادا إىل ما لس األمن من . والتحقيقات التلقائية

 ) ٥(.سلطة مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة

  . قبول التعديل املدخل على جرمية العدوان الذي تقوم به الدولة املعتدية املزعومة– ۱

 من الطرق املمكن ا لدولة من الدول إبداء موافقتها على أن متارس احملكمة االختصاص فيما يتعلق بأي حتقيق - ٩
بول التعديل الذي أدخل على جرمية مستقبلي ذي صلة جبرمية عدوان يزعم أن تلك الدولة ارتكبتها ما يتمثل يف ق

  :وتنطوي يف الظرف الراهن االقتراحات املقدمة من الفريق العامل على جني إزاء هذه املسالة. العدوان أصال

 يف احلالتني التايل  مشترطاال يكونإن قبول الدولة املعتدية املزعومة للتعديل املدخل املتعلق بالعدوان ) أ(
 من النظام األساسي هي اليت حتكم بدأ نفاذ التعديل ۱۲۱ من املادة ٤نت الفقرة أوال، إذا كا: ذكرمها

 من النظام األساسي هي اليت حتكم بدء ۱۲۱  من املادة٥الفقرة املتعلق بالعدوان؛ وثانيا إذا كانت 
الدولة ويف كلتا احلالتني فإن قبول . )٦(للجملة الثانية من الفقرة " الفهم اإلجيايب"ب النفاذ مقرونة 

الضحية بالتعديل املتعلق بالعدوان يكون كافيا يف حد ذاته إلقامة رابطة االختصاص اإلقليمي املقتضى 
وهذا هو النهج الذي اتبعه نظام روما األساسي .  من النظام األساسي۱۲من املادة ) أ (٢مبوجب الفقرة 

  . ورطةفيما يتعلق باجلرائم األخرى حيث تكون هناك أكثر من دولة واحدة م

 من ٥ مشترطا إذا كانت الفقرة يكونإن قبول الدولة املعتدية املزعومة بالتعديل املتعلق بالعدوان ) ب(

للجملة الثانية من الفقرة " سليب" من النظام األساسي هي اليت حتكم بدء النفاذ مقرونة بفهم ۱٢۱املادة 
تعديل املتعلق بالعدوان يكون مطلوبا إلقامة إما ويف هذه احلالة فإن قبول الدولة املعتدية بال) ٧(.املذكورة

  . من النظام األساسي۱٢من املادة ۲رابطة االختصاص اإلقليمي أو اجلنسية من الفقرة 

                                                      
الوثائق :  ۲٩و٢٨ ، الفقرتان ٢٠٠٨نوفمرب /  تقرير الفريق العامل املخصص املعين جبرمية العدوان لشهر تشرين الثاين -  ٥

 ٢٢ -۱٤لدولية ، الدورة السابعة، الهاي، الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية ا
  .، الد األول املرفق الثالث) ICC-ASP/7/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية ،  .(٢٠٠٨نوفمرب/ تشرين الثاين

 ال من النظام األساسي ۱٢۱ من املادة ٥اجلملة الثانية من الفقرة "  هذا الفهم الوارد يف القرار التمكيين ينص على أن - ٦
أنظر تقرير ".  احملكمة من ممارسة االختصاص فيما يتعلق جبرمية عدوان ترتكب حبق دولة طرف تكون قد قبلت التعديل متنع

الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما : ٣٧ – ٣٤، الفقرات ٢٠٠٩فرباير لعام / الفريق العامل لشهر شباط 
 كانون ٢٣ -۱٩، نيويورك، )االستئناف األول واالستئناف الثاين( الدورة السابعة األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،

، الفصل الثاين ) ICC–ASP/7/20/Add,1منشور احملكمة اجلنائية الدولية،  (٢٠٠٩فرباير /  شباط ۱٣-٩يناير و/ الثاين
  . ، املرفق الثاين

 متنع من النظام األساسي ۱۲۱ من املادة ٥لة الثانية من الفقرة اجلم" هذا الفهم الوارد يف القرار التمكيين ينص على أن - ٧
أنظر تقرير ". احملكمة من ممارسة االختصاص فيما يتعلق جبرمية عدوان ترتكب حبق دولة طرف تكون قد قبلت التعديل

ألطراف يف نظام  يف الوثائق الرمسية جلمعية الدول ا٣٧ –٣٤، الفقرات ٢٠٠٩فرباير لعام / الفريق العامل لشهر شباط 
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 . طرق أخرى لتناول قضية املوافقة اليت تبديها الدولة املعتدية املزعومة-٢

ترحات وتقارير الفريق العامل املخصص املعين بغض النظر عن قضية قبول التعديل املتعلق بالعدوان تتضمن مق - ١٠
جبرمية العدوان بعض اخليارات اليت من شاا أن تقحم بالفعل، يف ظل ظروف معينة شرط املوافقة املباشرة أو غري 

 . املباشرة اليت تبديها الدولة املعتدية املزعومة

ل الدولة املعتدية املزعومة اختصاص احملكمة وتشري تقارير الفريق العامل إىل الفكرة القاضية باشتراط قبو - ۱۱
واشتراط هذا اإلعالن من شانه أن يقصر بالفعل اختصاص . إعالن خبيار القبولبشأن جرمية العدوان من خالل 

احملكمة على أساس اإلحاالت من الدول والتحقيقات التلقائية على حاالت العدوان املزعوم الذي ترتكبه الدول 
 ونتيجة لذلك، )٨(. قد قبلت بالتعديل املتعلق بالعدوان وتكون قد أصدرت إعالنا بقبول التعديلاألطراف اليت تكون

 على التعديل املتعلق بالعدوان من شانه أن يصبح فارقا ١٢١ من املادة ٥ أو الفقرة ٤فإن الفارق يف تطبيق إما الفقرة 
 .احملكمة املتعلق بالعدوان رغما عن إراداويف كلتا احلالتني ال ميكن أن ختضع دولة طرف الختصاص . ضئيال

والفكرة القائلة بإصدار إعالن ميكن زيادة تطويعها بغية رفع مستوى تعزيز احتمال أن يكون للمحكمة  - ۱۲
وعوضا عن اشتراط إعالن خيار القبول ميكن أن تعطى . بالفعل اختصاص على جرمية العدوان يف مستقبل احلاالت

.  من النظام األساسي١۲٤ خيار الرفض فيما يتعلق جبرمية العدوان شبيه مبا هو وارد يف املادة إمكانية إعالنالدول 
ولتناول الشواغل املتعلقة بالسيادة بشكل شامل وكامل ميكن جتديد ذلك اإلعالن وإمكان فتح باب ذلك اإلعالن 

 . يف وجه الدول غري األطراف كذلك

مة العدل الدولية بوصفها مصفاة االختصاص باعتبار ذلك الدور شرطا وميكن النظر يف دور يسند إىل حمك - ۱٣
وميكن أن تعمد حمكمة العدل الدولية إىل اختاذ : من شروط املوافقة غري املباشرة اليت تبديها الدولة املعتدية املزعومة

يف نطاق ، ٤خليار ، ا٢، البديل ٤ مكررة، الفقرة ١٥قرار بشأن عمل من أعمال العدوان مبقتضى مشروع املادة 

 .، ترتكز على املوافقةإجراءات احملكمة املذكورة

   مصايف االختصاص-: خامسا

 ١٥ من مشروع املادة ٤ من شأن خمتلف اخليارات املتعلقة مبصايف االختصاص الوارد ذكرها يف الفقرة -۱٤ 
أن تشكل شرطا ملمارسة االختصاص ) جملس األمن، الدائرة التمهيدية، اجلمعية العامة، حمكمة العدل الدولية(مكررة 

 . وينبغي النظر إليها مقرونة بقضية املوافقة املطروقة أعاله

                                                                                                                                                        

 ٢٣-١٩, نيويورك, ) الثايناالستئناف األول واالستئناف( روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة 
الفصل ) ICC-ASP/7/20/Add.1, منشور احملكمة اجلنائية الدولية (٢٠٠٨فرباير / شباط٢٣-١٩يناير و /كانون الثاين

  .املرفق الثاين, الثاين
الوثائق الرمسية جلمعية : ٩، الفقرة ٢٠٠٩فرباير / ر الفريق العامل املخصص املعين جبرمية العدوان لشهر شباط  تقري- ٨

) االستئناف األول واالستئناف الثاين( الدول األطراف لنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة 
-ICCمنشور احملكمة اجلنائية الدولية، (۲٠٠٩فرباير /اط شب١٣-٩يناير و/ كانون الثاين۲٣-١٩نيويورك، 

ASP/7/20/Add.1( ,الفصل الثاين، املرفق الثاين.  
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 وأثناء املناقشات السابقة اليت دارت يف نطاق الفريق العامل املخصص املعين جبرمية العدوان، عربت الوفود عن -۱٥
ولتعميق تلك املناقشات، . ٤كرره، الفقرة  م١٥تفصيالت شىت تتعلق ببدائل وخيارات واردة يف مشروع املادة 

 . يقترح أن تتناول بشكل منفصل بعض السيناريوهات احملددة

   اإلحالة الذاتية من الدولة املعتدية-١

 ميكن أن تنشأ حالة ختص دولة ارتكبت عدوانا حبق دولة أخرى وترغب هذه الدولة يف أن حتيل احلالة إىل - ۱٦
 ورمبا تكون الدولة املعتدية، ألسباب عملية، )٩(. يف احلكومة حيدث يف الدولة املعتديةاحملكمة وذلك يف أعقاب تغيري

غري قادرة على االضطالع بالتحقيق واملقاضاة رغم وجود قوانني حملية فيها ملقاضاة قادا السابقني على جرمية 
 .العدوان

   اإلحالة الصادرة عن جملس األمن-٢

وميكن أن يظهر أن جرائم . ل إىل احملكمة حالة دون اختاذه قرارا بشأن عدوان ما ميكن لس األمن أن حيي- ۱٧
 من النظام األساسي هي اليت ارتكبت أو أن هناك أسبابا أخرى جعلت جملس ٥أخرى منصوصا عليها يف املادة 

دوان استنادا إىل فإن مسح رغم ذلك للمحكمة مبالحقة جرمية ع. األمن ال يتخذ قرارا بشأن عمل من أعمال العدوان
 .اإلحالة العامة الصادرة عن جملس األمن فقد خيتار حينئذ جملس األمن عدم القيام بتلك اإلحالة على اإلطالق

   واإلحالة من الدولة الضحيةالتلقائي التحقيق -٣

آلن  مكرره نوقشت باألساس حىت ا١٥ من مشروع املادة ٤ إن البدائل واخليارات اليت تتضمنها الفقرة - ۱٨
ويقترح أن تناقش شىت . باالقتران مع التحقيقات التلقائية واإلحاالت الصادرة عن الدولة الضحية أو عن دول ثالثة

 .اخليارات باإلشارة حتديدا إىل إمكانية أن يشكل كل خيار جزءا من حل توفيقي

ها الدولة املعتدية املزعومة ميكن أن املتعلقة بشرط املوافقة اليت تبدي) ١٣-٨الفقرات ( واملناقشة الواردة أعاله -۱٩
تتناول على حنو مفيد يف سياق مصفاة االختصاص، شرط أن تكون القضية األخرية هذه قد نوقشت مناقشة 

  . تفصيلية

                                                      
  .  من النظام األساسي١٢ من املادة ٣ ميكن أن يكون ذلك عرب إعالن يصدر وفقا للفقرة - ٩
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  ص موافقة الدولة املعتدية املزعومة كشرط ملمارسة االختصا-: رابعا 

لزم أن تتناول فقط فيما يتعلق باإلحاالت من الدول  إن املوافقة اليت تبديها الدولة املعتدية املزعومة ي- ٨
وال تطلب مثل هذه املوافقة يف حالة اإلحالة من جملس األمن استنادا إىل ما لس األمن من . والتحقيقات التلقائية

 ) ٥(.سلطة مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة

  ةقوم به الدولة املعتدية املزعوم قبول التعديل املدخل على جرمية العدوان الذي ت– ۱

 من الطرق املمكن ا لدولة من الدول إبداء موافقتها على أن متارس احملكمة االختصاص فيما يتعلق بأي حتقيق - ٩
مستقبلي ذي صلة جبرمية عدوان يزعم أن تلك الدولة ارتكبتها ما يتمثل يف قبول التعديل الذي أدخل على جرمية 

  :وي يف الظرف الراهن االقتراحات املقدمة من الفريق العامل على جني إزاء هذه املسالةوتنط. العدوان أصال

إن قبول الدولة املعتدية املزعومة للتعديل املدخل املتعلق بالعدوان ال يكون مشترطا يف احلالتني التايل ) أ(
 حتكم بدأ نفاذ التعديل  من النظام األساسي هي اليت١٢١ من املادة ٤إذا كانت الفقرة , أوال: ذكرمها

 من النظام األساسي هي اليت حتكم بدء ١٢١ من املادة ٥املتعلق بالعدوان؛ وثانيا إذا كانت الفقرة 
ويف كلتا احلالتني فإن قبول الدولة . ٣للجملة الثانية من الفقرة " الفهم اإلجيايب"النفاذ مقرونة ب 

  . تكون هناك أكثر من دولة واحدة مورطةألخرى حيث الضحية بالتعديل املتعلق بالعدوان ع 

  . من النظام األساسي۱٢من املادة ۲االختصاص اإلقليمي أو اجلنسية من الفقرة  )ب(

 .طرق أخرى لتناول قضية املوافقة اليت تبديها الدولة املعتدية املزعومة -٢

ير الفريق العامل املخصص املعين بغض النظر عن قضية قبول التعديل املتعلق بالعدوان تتضمن مقترحات وتقار - ١٠
جبرمية العدوان بعض اخليارات اليت من شاا أن تقحم بالفعل، يف ظل ظروف معينة شرط املوافقة املباشرة أو غري 

 . املباشرة اليت تبديها الدولة املعتدية املزعومة

عتدية املزعومة اختصاص احملكمة وتشري تقارير الفريق العامل إىل الفكرة القاضية باشتراط قبول الدولة امل - ۱۱
واشتراط هذا اإلعالن من شانه أن يقصر بالفعل اختصاص . إعالن خبيار القبولبشأن جرمية العدوان من خالل 

احملكمة على أساس اإلحاالت من الدول والتحقيقات التلقائية على حاالت العدوان املزعوم الذي ترتكبه الدول 
 ونتيجة لذلك، )٨(.لتعديل املتعلق بالعدوان وتكون قد أصدرت إعالنا بقبول التعديلاألطراف اليت تكون قد قبلت با

                                                      
الوثائق :  ۲٩و٢٨ ، الفقرتان ٢٠٠٨مرب نوف/  تقرير الفريق العامل املخصص املعين جبرمية العدوان لشهر تشرين الثاين -  ٥

 ٢٢ -۱٤الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، الدورة السابعة، الهاي، 
  . الد األول املرفق الثالث,)ICC ASP / 7 /20منشور احملكمة اجلنائية الدولية،  .(٢٠٠٨نوفمرب/ تشرين الثاين

3  

الوثائق الرمسية جلمعية : ٩، الفقرة ٢٠٠٩فرباير / قرير الفريق العامل املخصص املعين جبرمية العدوان لشهر شباط  ت- ٨
) االستئناف األول واالستئناف الثاين ( الدول األطراف لنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة 

 ICC – ASPمنشور احملكمة اجلنائية الدولية،  (۲٠٠٩فرباير /  شباط ١٣-٩يناير و/  كانون الثاين ۲٣-١٩نيويورك، 

/7/20/ Add .1 (الفصل الثاين، املرفق الثاين ،.  
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 على التعديل املتعلق بالعدوان من شانه أن يصبح فارقا ١٢١ من املادة ٥ أو الفقرة ٤فإن الفارق يف تطبيق إما الفقرة 
 .تعلق بالعدوان رغما عن إراداويف كلتا احلالتني ال ميكن أن ختضع دولة طرف الختصاص احملكمة امل. ضئيال

والفكرة القائلة بإصدار إعالن ميكن زيادة تطويعها بغية رفع مستوى تعزيز احتمال أن يكون للمحكمة  - ۱۲
وعوضا عن اشتراط إعالن خيار القبول ميكن أن تعطى . بالفعل اختصاص على جرمية العدوان يف مستقبل احلاالت

.  من النظام األساسي١۲٤ فيما يتعلق جبرمية العدوان شبيه مبا هو وارد يف املادة الدول إمكانية إعالن خيار الرفض
ولتناول الشواغل املتعلقة بالسيادة بشكل شامل وكامل ميكن جتديد ذلك اإلعالن وإمكان فتح باب ذلك اإلعالن 

 . يف وجه الدول غري األطراف كذلك

دولية بوصفها مصفاة االختصاص باعتبار ذلك الدور شرطا وميكن النظر يف دور يسند إىل حمكمة العدل ال - ۱٣
وميكن أن تعمد حمكمة العدل الدولية إىل اختاذ : من شروط املوافقة غري املباشرة اليت تبديها الدولة املعتدية املزعومة

 نطاق يف، ٤، اخليار ٢، البديل ٤ مكررة، الفقرة ١٥قرار بشأن عمل من أعمال العدوان مبقتضى مشروع املادة 

 .، ترتكز على املوافقةإجراءات احملكمة املذكورة

   مصايف االختصاص-: خامسا

 ١٥ من مشروع املادة ٤ من شأن خمتلف اخليارات املتعلقة مبصايف االختصاص الوارد ذكرها يف الفقرة -۱٤ 
رطا ملمارسة االختصاص أن تشكل ش) جملس األمن، الدائرة التمهيدية، اجلمعية العامة، حمكمة العدل الدولية(مكررة 

 . وينبغي النظر إليها مقرونة بقضية املوافقة املطروقة أعاله

  

وأثناء املناقشات السابقة اليت دارت يف نطاق الفريق العامل املخصص املعين جبرمية العدوان، عربت الوفود عن  -۱٥
ولتعميق تلك املناقشات، . ٤ة  مكرره، الفقر١٥تفصيالت شىت تتعلق ببدائل وخيارات واردة يف مشروع املادة 

 . يقترح أن تتناول بشكل منفصل بعض السيناريوهات احملددة

  اإلحالة الذاتية من الدولة املعتدية -١

ميكن أن تنشأ حالة ختص دولة ارتكبت عدوانا حبق دولة أخرى وترغب هذه الدولة يف أن حتيل احلالة إىل  - ۱٦
 ورمبا تكون الدولة املعتدية، ألسباب عملية، )٩(.ة حيدث يف الدولة املعتديةاحملكمة وذلك يف أعقاب تغيري يف احلكوم

غري قادرة على االضطالع بالتحقيق واملقاضاة رغم وجود قوانني حملية فيها ملقاضاة قادا السابقني على جرمية 
  .العدوان

                                                      
  .  من النظام األساسي١٢ من املادة ٣ ميكن أن يكون ذلك عرب إعالن يصدر وفقا للفقرة - ٩
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  ن جملس األمنالصادرة ع اإلحالة -٢

وميكن أن يظهر أن جرائم . مة حالة دون اختاذه قرارا بشأن عدوان ماميكن لس األمن أن حييل إىل احملك - ۱٧
 من النظام األساسي هي اليت ارتكبت أو أن هناك أسبابا أخرى جعلت جملس ٥أخرى منصوصا عليها يف املادة 

ا إىل فإن مسح رغم ذلك للمحكمة مبالحقة جرمية عدوان استناد. األمن ال يتخذ قرارا بشأن عمل من أعمال العدوان
 .اإلحالة العامة الصادرة عن جملس األمن فقد خيتار حينئذ جملس األمن عدم القيام بتلك اإلحالة على اإلطالق

   التحقيق التلقائي واإلحالة من الدولة الضحية-٣

 مكرره نوقشت باألساس حىت اآلن ١٥ من مشروع املادة ٤إن البدائل واخليارات اليت تتضمنها الفقرة  - ۱٨
ويقترح أن تناقش شىت . ان مع التحقيقات التلقائية واإلحاالت الصادرة عن الدولة الضحية أو عن دول ثالثةباالقتر

 .اخليارات باإلشارة حتديدا إىل إمكانية أن يشكل كل خيار جزءا من حل توفيقي

ملعتدية املزعومة ميكن أن املتعلقة بشرط املوافقة اليت تبديها الدولة ا) ١٣-٨الفقرات ( واملناقشة الواردة أعاله -۱٩
تتناول على حنو مفيد يف سياق مصفاة االختصاص، شرط أن تكون القضية األخرية هذه قد نوقشت مناقشة 

  . تفصيلية
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  التذليل

  أسئلة تطرح للمناقشة

   موافقة الدولة املعتدية املزعومة كشرط ملمارسة االختصاص-  :أوال 

  والتحقيق التلقائي لةاإلحالة من الدو  اإلحالة من جملس األمن 

  )مشترطةموافقة الدولة املعتدية املزعومة غري (

  

  

  

  

  

  

  

  قبول التعديل املتعلق جبرمية العدوان من جانب الدولة املعتدية املزعومة 

هل ينبغي أن تكون احملكمة قادرة على ممارسة االختصاص فيما  -١
حقيق التلقائي حيث يتعلق جبرمية العدوان استنادا إىل إحالة من دولة أو الت

تكون الدولة املعتدية املزعومة مل تقبل بالتعليق اخلاص بالعدوان، أو 
  ؟ ليست دولة طرفا يف نظام روما األساسي

هل ميكن التصدي بشكل خمتلف من خالل أركان أخرى مبنية على  -۲
املوافقة أو من خالل مصفاة االختصاص لشواغل الوفود اليت حتبذ، من 

رطا قائال بان تكون الدولة املعتدية املزعومة قد قبلت حيث املبدأ، ش
  ؟التعديل املتعلق بالعدوان

  

  .طرق أخرى للتصدي لقضية موافقة الدولة املعتدية املزعومة
  

 هل ميكن للفكرة القائلة باشتراط إعالن خيار قبول، باإلضافة إىل -٣
علق بالعدوان ، الشرط القائل بتقيد الدولة املعتدية املزعومة بالتعديل املت

أن تتصدى لشواغل الوفود اليت بينت أا جتد صعوبة يف استخدام إجراء 
   من النظام األساسي ؟١۲١ من املادة ٤الفقرة  بدء نفاذ

  

 هل يف اإلمكان زيادة تقصي الفكرة القائلة بإعالن خيار الرفض -٤
 لقاعدةلتستخدم كجسر يربط بني الرغبة يف والية قضائية عريضة ا

رسها احملكمة خبصوص جرمية العدوان والرغبة يف احترام الشواغل متا
  السيادية ؟ 

  

 باإلختصاص اخلاليف القائمي على أساس موافقة  هل إن إجياد رابط-٥
ة العدل الدولية كفيل بأن يتصدى للشواغل املتعلقة مبوافقة الدولة حمكم

  املعتدية املزعومة، على حنو غري مباشر على األقل؟
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   مصايف االختصاص-: ثانيا

  اإلحالة من الدولة والتحقيق التلقائي  اإلحالة من جملس األمن

 بداعي على احملكمة حالة فقط حيثما تعرض -١
إحالة صادرة عن جملس األمن هل ميكن االحتجاج 

 يف ق األولوياحلبان على جملس األمن أن يستبقي 
 اختاذ قرار بشأن العمل العدواين إذ أن الس ميكنه
يف غري ذلك من احلاالت أن خيتار ببساطة عدم 

  ق؟القيام بإحالة على اإلطال

 إذا ما كانت املوافقة املسبقة من دولة معتدية -۲
عن طريق القبول بالتعديل، على  ( مشترطةمزعومة

 بشكل غري مباشر سبيل املثال، أو إصدار إعالن أو
اليت تتبعها حمكمة  اخلالفية  اإلجراءاتمن خالل

هل تكون هناك حاجة مع ذلك ) ل الدوليةالعد
ملصفاة االختصاص يف حالة اإلحاالت الصادرة عن 

  الدولة أو التحقيقات التلقائية؟ 

 إذا ما أحالت دولة من الدول حالة إىل -٣
قادا (احملكمة حتديدا لغرض مالحقة قائدها السابق 

 عدوان ارتكبتها تلك بناء على جرمية) السابقني
ون هناك مع ذلك حاجة إىل مصفاة تكالدولة هل 
  االختصاص؟

من مشروع , ٤  أي األركان الواردة يف الفقرة-٤
مكرره ميكن استخدامها جزءا من احلل ١٥املادة 

التوفيقي ؟ أين هو بالضبط مكمن التوافق يف كل 
ركن من هذه األركان؟ أي االقتراحات األخرى 
ذات الصلة مبصفاة االختصاص ميكن أن يساعد يف 

  لبحث عن حل؟ ا

 هل يلزم أن يكون أي من مصايف االختصاص -٥
 ١٥ من مشروع املادة ٤الوارد ذكرها يف الفقرة 

مكرره مقرونا بشرط موافقة الدولة املعتدية 
  املزعومة ؟ 
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  املرفق الرابع

  قائمة بأمساء املشاركني

  أفغانستان 

                       السيد حمم د عرفاين أيوب 
  ة لدى األمم املتحدة الوزير املستشار، البعثة الدائم

  األرجنتني 

  السيدة سيلفيا فرنانديز دي غورمندي 
  املدير، املديرية العامة حلقوق اإلنسان، وزارة الشؤون اخلارجية 

  السيد مارتن ماينري 
  السكرتري الثالث، املكتب القانوين، وزارة الشؤون اخلارجية 

  أرمينيا 

  ديان فراد خوينالسيدة كار
  ة الدائمة لدى األمم املتحدةاملستشارة، البعث

  ا مارغريانرالسيد أ
  املستشار، البعثة الدائمة لدى األمم املتحدة 

  أستراليا 

  السيد دجيمز بوتر 
  إدارة الوكيل العاماملوظف القانوين األقدم، مكتب القانون الدويل، 

  السيد اندرو روز 
  األمم املتحدةاملستشار، اخلبري االستشاري القانوين، البعثة الدائمة لدى 

  النمسا

  السيد مايكل باير 
 وزارة الشؤون األوروبية ،املعين بقضايا القانون الدويل املتعددة األطرافرئيس القسم الفرعي 

  والدولية 
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  لرالسيدة أولريكيه كوه
  ، البعثة الدائمة لدى األمم املتحدةاألوىلالسكرترية 

  بنغالدش

  السيد حممد قشتجري
  ثة الدائمة لدى األمم املتحدةالبع, السكرتري األول

  بلجيكا 

  السيدة فالريي ديلكروا 
  ، اخلدمة العامة االحتادية للشؤون اخلارجية، التجارة اخلارجية والتنمية ةامللحق

  ديفالسيد جريارد 
   وزارة العدل ،املنسق االحتادي، فرقة العمل البلجيكية اخلاصة باحملكمة اجلنائية الدولية

  بنن 

  زينسو . انسيس رالسيد جان فر
   املتحدة األمم، البعثة الدائمة لدى باألعمالالوزير املستشار، القائم 

  البوسنه واهلرسك 

  السيدة سيجال دوربوزوفيتش 
   الثانية، البعثة الدائمة لدى األمم املتحدة السكرترية

  الربازيل 

  السيد ماركوس موريشيوتوبا 
   املتحدة ماألمالثاين، البعثة الدائمة لدى السكرتري 

  بلغاريا 

  السيدة كراسيمريا بيشكوفا 
   املتحدة األمم الثانية، البعثة الدائمة لدى السكرترية

  السيدة امييليانا بوبوفا 
   املتحدةاألمماملستشارة، البعثة الدائمة لدى 
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  بوركينا فاسو 

  ايبسان كونيه السيد سيفانا 
  ى األمم املتحدة  البعثة الدائمة لد،)الشؤون القانونية(املستشار 

  كندا 

  نيميكا هولثويسآالسيدة 
  املستشارة، قسم سياسات القانون اجلنائي، وزارة العدل 

  السيدة ايليزابيت ويليامز 
، وزارة الشؤون االقتصاديم اجلنائية الدولية، شعبة حقوق اإلنسان والقانون ك، وحدة احملاةاملنسق

  اخلارجية والتجارة الدولية

  الصني 

  ياو ما يغو السيدة ش
  عاهدات والقانون، وزارة الشؤون اخلارجية دارة املإاملديرة، 

  السيد ليانغ هي 
   املعاهدات والقانون، وزارة الشؤون اخلارجية إدارةاملوظف القانوين، 

  االئتالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية

   لريدأ . هالسيدة إينيد
  احتاد احملامني األمريكان 

  نوثناغل  تراموتا بريالسيدة 
   العام للعالقات مع املنظمات الدولية، االحتاد الدويل للمحامني  األمنيةنائب

  السيدة برجييت شيليبيان 
  دود  حعدالة بال، ةالرئيس

   كريني .م السيد دافيد
  األستاذ، جبامعة سرياكيوز، احتاد احملامني األمريكان 

  السيد بنجامني فرينتش 
  رمربغ، مركز السلم بيس وم احلرب يف نياملدعي السابق بشأن جرائ
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  السيد دونالد فرينتش 
  ودنتهاملدير، رابطة بال

   يبونزالسيدة نيامه غ
   بالربامج، برنامج العدالة اجلنائية الدولية، ال سلم بال عدلة املعنيةاملساعد

  السيد ماثيو هيفي
  ة الدولية  األمريكية من أجل احملكمة اجلنائياحلكومية ائتالف املنظمات غري 

  السيد روبرت مانسن 
  املدير املعين بشؤون التقاضي، معهد القانون، املساءلة والسلم 

  السيد بيل بايس 
  االئتالف من اجل احملكمة اجلنائية الدولية 

  زكو والسيدة دابرة رويز فرك
  ملانيون من أجل العمل العاملي  برامج اقدم، الربةموظف

   بريت سينغ - السيدة بارام
   اإلنسانامية، برنامج العدالة العاملي، مرصد حقوق احمل

   سوليس غارسيا يوجينياالسيدة ماريا 
   الس، املبادرات النسائية من أجل العدالة بني اجلنسني ةعضو

  السيدة دجينفر تراهان 
  رابطة احملامني يف مدينة نيويورك 

  السيد نوواه واسبورد 
   احلقوق، كلية احلقوق جبامعة دوكأستاذ

   غيلر -السيد أوسوالدو زافاال
  املستشار القانوين، االئتالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية 

  كوملبيا 

  ارو ساندوفال فالسيد ال
  الوزير املفوض، منسق شعبة الفتاوى القانونية، وزارة الشؤون اخلارجية 
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  السيدة روزا أماليا زولوياغا 
  ألمم املتحدة الوزيرة املفوضة، البعثة الدائمة لدى ا

  كوستاريكا

  السيدة اليخاندرا سوالنا 
  الوزيرة املستشارة، اخلبرية االستشارية القانونية، البعثة الدائمة لدى األمم املتحدة 

  كرواتيا

  السيدة ايفانا كوشار 
  امللحقة، البعثة الدائمة لدى األمم املتحدة 

  كوبا

  السيدة آنيت بينو ريفريو 
  ثة الدائمة لدى األمم املتحدة ، البعاألوىل السكرترية

  قربص

  إيوانوالسيدة بويل 
   الثانية، البعثة الدائمة لدى األمم املتحدةالسكرترية

  مجهورية تشاك

  السيد ألس هناك
  البعثة الدائمة لدى األمم املتحدة) اللجنة السادسة(املستشار 

  السيد يان كوبيستا
  تحدةالبعثة الدائمة لدى األمم امل, السكرتري الثالث

  مجهورية الكونغو الدميقراطية 

  السيد جوليان بونغيما 
  بشؤون احملكمة اجلنائية الدولية، املركز التنسيقي وزارة الشؤون اخلارجية، وزارة العدل خبري 

  نيوتو  السيدة بييب ماشا
  ، املركز التنسيقي، مكتب الرئيس السكرترية
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  السيد تيوفيل كوبوتا موسيمانوا 
  بالبحوث، وزارة العدل املوظف املكلف 

  منارك االد

  السيد دافيد كيندال 
   ية امللكيةنائب رئيس قسم، وزارة الشؤون اخلارجية الدامنارك

  السيد مارتن مينيكي 
 مناركية امللكيةا، كلية الدفاع الدأكادمييمستشار 

   انمجهورية الدومينك

  السيد ويلمون مارتيناز 
   األمم املتحدة األول، البعثة الدائمة لدىالسكرتري 

  السيدة كالرا سانتانا
  ، البعثة الدائمة لدى األمم املتحدة األوىل السكرترية

  اإلكوادور

  السيدة فريونيكا غوميز
   الثانية، وزارة الشؤون اخلارجية السكرترية

  مصر

  السيدة منرية جنم
   املتحدة األمماملستشارة، اللجنة الدائمة لدى 

  تونيا اس

  يندالسيدة مينا لينا ل
   الثالثة، البعثة الدائمة لدى األمم املتحدة السكرترية

  األوروبيةاملفوضية 

  السيدة شارلوت لوكر كومبس 
  املستشارة القانونية، وفد املفوضية األوروبية لدى األمم املتحدة
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  السيد روالند تريكو
   وفد املفوضية األوروبية لدى األمم املتحدة, املستشار القانوين

  فيجي 

  ة ايساال ناياسي السيد
  ، املستشار القانوين، البعثة الدائمة لدى األمم املتحدةةالثاني ةالسكرتري

  فنلندا

  السيدة ارتو هابيا 
  املستشارة القانونية، البعثة الدائمة لدى األمم املتحدة

  ا ليهتو جالسيدة مار
   املستشار القانوين، وزارة الشؤون اخلارجية، الدائرة القانونية ةنائب

  رنسا ف

  السيدة كريستيان برنيي
   ملدير املنظمات الدولية، وزارة الشؤون اخلارجية ة اخلاصةاملساعد

  ريزيانا سبارا تشينو تياليتالسيدة با
  وزارة الشؤون اخلارجية املساعدة اخلاصة ملدير اإلدارة القانونية،

  أملانيا 

                  السي د كالوس كريس 
   ا القانون اجلنائي، جامعة كولونيأستاذ

  السيد توماس شنايدر
                                                                  رئيس الوحدة اخلاص ة باحملكمة اجلنائية الدولية، وزارة اخلارجية اإلحتادية 

  راينر السيدة سوزان واسوم
  جية اإلحتادية ر املدير العام، وزارة اخلاةنائب

  غانا

  السيد ايبينري ابريكو
  املستشار القانوين، البعثة الدائمة لدى األمم املتحدة 
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  اليونان

   فاين داسكالوبولو ليفادا السيدة
 الشؤون القانونية ، وزارة الشؤون إدارةاملستشارة القانونية، رئيسة قسم القانون الدويل العام، 

  اخلارجية 
  مااليغوات

  السيدة آنا كريستينا رودرينيز بينادا 
  .، البعثة الدائمة لدى األمم املتحدة)الشؤون القانونية (األوىل السكرترية

  هنغاريا

  يدة أورسوليا بارثاالس
   الثالثة، البعثة الدائمة لدى األمم املتحدة السكرترية

  اهلند

  السيدة نريو شادها
  األمم املتحدة املستشارة، البعثة الدائمة لدى 

  ,احملكمة اجلنائية الدولية

  أمانة مجعية الدول األطراف

   السيدة استري هامل
  ل األطرافاملوظفة القانونية املساعدة، أمانة مجعية الدو

  السيد رينان فيالسيس 
  األطرافاملدير، أمانة مجعية الدول 

  جلنة الصليب األمحر الدولية

  السيدة روبرت يونغ
  نائبة املدير، املستشارة القانونية، وفد جلنة الصليب األمحر الدولية لدى األمم املتحدة 

  ) اإلسالمية–مجهورية (إيران 

   باغاي هامانه إمساعيل      السي د 
  الثاين، املستشار القانوين، البعثة الدائمة لدى األمم املتحدة رتري السك
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  العراق

  أشانا. السيد رياض ي
  السكرتري الثاين، وزارة الشؤون اخلارجية 

  ايرلندا

  السيد تريفور ردموند
  ونيةشؤون اخلارجية، الشعبة القااملستشار القانوين املساعد، إدارة ال

 إسرائيل

  ازيلمالسيدة مارلني 
  لعدل  الشؤون الدولية، مكتب وكيل الدولة، وزارة ا إدارةملستشارة اخلاصة،ا

  دي شومنان السيدة ا
   القانون الدويل، مكتب املستشار القانوين،وزارة الشؤون اخلارجية إدارةنائبة املدير، 

  إيطاليا

   ّ   ل يلييبتو السيد روبري
  ، قاض، سفارة ايطاليا بالهاية القانونيةاملستشار

            وسب ي نيسي السيد جي
  ، املستشار القانوين، البعثة الدائمة لدى األمم املتحدة األستاذ

  االبالسيد سالفا توري زا
  األستاذ، املستشار القانوين، البعثة الدائمة لدى األمم املتحدة

  يكااجام

  السيدة شريى تشيمربز
  ترية األوىل، البعثة الدائمة لدى األمم املتحدةالسكر

  اليابان

    ُ    أ كانوتاكا السيد ماسا
   اخلارجيةاملدير، شعبة الشؤون القانونية الدولية، وزارة الشؤون
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  السيد هيديومي تامبو
  املسؤول، مكتب الشؤون الدولية، وزارة الشؤون اخلارجية 

  األردن

                          مسو  األمري زيد رعد زيد احلسني
  السفري، السفارة، واشنطن العاصمة

  السيد اكرم هرهشة 
  ارة، الهايالثالث، السفالسكرتري 

  السيد حممود محود 
   واشنطن العاصمة،املستشار، موظف الشؤون السياسية والقانونية، السفارة

  ميشهاب أيالسيد إ
  السكرتري األول، البعثة الدائمة لدى األمم املتحدة 

  كينيا

   يناورأالسيدة ستيال 
  حدة ، البعثة الدائمة لدى األمم املت)الشؤون القانونية(وىل السكرترية األ

  الكويت

  السيد حممد األنصاري
  الكويت مدينة مساعد وكيل الوزارة، وزارة العدل، 

  يافالت

  السيدة كريستني مالينوفسكا 
   املمثل الدائم لدى األمم املتحدةةاملستشارة، نائب

  لبنان

  السيد حسن صاحل
  البعثة الدائمة لدى أملم املتحدة, املستشار
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  خلتنشتاين

  ان بارخيايفالسيد ست
  البعثة الدائمة لدى األمم املتحدة ) الشؤون القانونية(ملستشار ا

   لينا غروفرةالسيد
  املستشارة، البعثة الدائمة لدى األمم املتحدة 

  معهد خلتنشتاين بشأن تقرير املصري

   دانسبكفروبرغالسيد وولفغان
  املدير، معهد خلتنشتاين بشأن تقرير املصري، مدرسة وودروولسن، جامعة برينسنت

  ليتوانيا

  يداس سونيالتيس إالسيد 
  .الثالث، البعثة الدائمة لدى األمم املتحدةالسكرتري 

  مدغشقر

  السيدة ليديا راندرياناريفوين 
  املستشارة، البعثة الدائمة لدى األمم املتحدة

  ماليزيا

  السيدة شازيلينا زين العابدين
  املستشارة، البعثة الدائمة لدى األمم املتحدة

  موريتانيا

  السيد ولد يوبا حممد خمتار 
  .نائب رئيس البعثة، القائم باألعمال، السفارة، واشنطن العاصمة

  املكسيك

  لداي غونزالسأ والسيد أليخاندر
  رئيس الشؤون القانونية، البعثة الدائمة لدى األمم املتحدة 
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  السيد بابلو مونروي كونيسا 
  ارة الشؤون اخلارجيةنائب املدير املكلف بالقانون اإلنساين الدويل، وز

  كتور مانويل أوريبا افينيا يالسيد ف
  .نائب املستشار القانوين،وزارة الشؤون اخلارجية

  منغوليا

                      السي د سوخبولد سوكهي 
  الثاين، البعثة الدائمة لدى األمم املتحدة السكرتري 

  اجلبل األسود

  ريوفيتشبسعادة السيد نيوبويشا كالود 
   األمم املتحدة السفري، املمثل الدائم لدى

  املغرب

   شيكوري إمساعيلالسيد 
  لبعثة الدائمة لدى األمم املتحدةاملستشار، ا

  هولندا

  السيد نيلس بلوكر 
   الدويل، وزارة الشؤون اخلارجية القانونشعبة نائب رئيس 

  ست وياردااالسيد دج
  املستشار، وزارة العدل 

  نيوزيلندا

  السيدة راشيل ميدمنت
  وزارة الشؤون اخلارجية والتجارة ية األقدم، املستشارة القانون

  نيجريا

  السيد شيلي ايبو أوسوجي
  دار، احملكمة اجلنائية الدولية لروانرئيس الدوائ
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  السيدة اجنيال نوورغو
  .املستشارة القانونية، البعثة الدائمة لدى األمم املتحدة

  النرويج

  السيدة سوزان جووال غود براسن 
  ون اخلارجيةة، وزارة الشؤاملستشار

  السيد مارتن سوريب 
  .وزارة الشؤون اخلارجية نائب املدير العام،

  باكستان

  السيد حممد رفيع الدين شاه
  لبعثة الدائمة لدى األمم املتحدةاملستشار، ا

  فلسطني

  السيدة فداء عبد اهلادي ناصر
  راقبة الدائمة لدى األمم املتحدةاملستشارة األوىل، بعثة امل

  ازيالسيد عمار حج
  راقبة الدائمة لدى األمم املتحدةاألول، بعثة املالسكرتري 

  باراغواي

  السيدة لوز مارينا مورينو
  لبعثة الدائمة لدى األمم املتحدة األوىل، االسكرترية

  بريو

  ازف بونيوالسيد غونزال
  املستشار القانوين، البعثة الدائمة لدى األمم املتحدة

  الفلبني

  السيدة جانيت كونسبسيون
  .مللحقة، البعثة الدائمة لدى األمم املتحدةا



ICC-ASP/8/INF.2 
Page 47 

  بولندا

  السيد فالديسالف تشابلينسكي 
   ووزارة الشؤون اخلارجيةستاذ القانون الدويل، جامعة وارسوأ

  السيد بيوتر دوالتا
  لبعثة الدائمة لدى األمم املتحدةالثاين، املستشار القانوين، االسكرتري 

  الربتغال

  السيد جواو مادوريرا
  لبعثة الدائمة لدى األمم املتحدةشار القانوين، ااملست

  اريزوا شبالسيد ميغيل دي سر
  لقانونية، وزارة الشؤون اخلارجية الشؤون اإدارةاملستشار القانوين، مدير 

  مجهورية كوريا

  السيد تاي هيون تشوي
  أستاذ احلقوق، جامعة هانيانغ

  السيد يونغ سوك كيم
  ئيةأستاذ احلقوق، جامعة ايوها النسا

  رومانيا

  السيدة أوانا فلورسكو
  . الثالثة، املستشارة القانونية، البعثة الدائمة لدى األمم املتحدةالسكرترية

  االحتاد الروسي

  كالينني.السيد اندري ف
  لبعثة الدائمة لدى األمم املتحدةالثاين، االسكرتري 

  ور بامننيغالسيد اي
  اخلارجيةوزارة الشؤون  رئيس شعبة، اإلدارة القانونية،
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  ساموا

  كالركس .جرالسيد رود
  ووزارة الشؤون اخلارجية جامعة رجترز ، احلقوقأستاذ

  وا     مان السيدة نويالين
  لبعثة الدائمة لدى األمم املتحدة، ااألوىلالسكرترية 

  الالسنغ

  السيد دميبا كاندجي
  وزارة العدل مدير الشؤون اجلنائية،

  صربيا

  وريس هولوفكا بالسيد 
  لبعثة الدائمة لدى األمم املتحدةااملستشار، 

  سرياليون

  سعادة السيد عثمان كيه كامارا
  لدى األمم املتحدة) ون القانونيةالشؤ(نائب املمثل الدائم  السفري،

  غافورةسن

  السيد جوشوا لو
  املستشار القانوين، البعثة الدائمة لدى األمم املتحدة 

   يوبينغنشاتالسيدة 
  لبعثة الدائمة لدى األمم املتحدةا) السياسيةالشؤون ( األوىل السكرترية

  سلوفاكيا

  ة آفا سوركوفاالسيد
  البعثة الدائمة لدى أملم املتحدة, السكرترية الثالثة
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  سلوفينيا

  السيد ماتفيز بازدرك
  وزارة العدل, رئيس البعثة

  السيدة تاجزا تانكو
  وزارة اخلارجية,شعبة القانون الدويل, السكرترية الثالثة

  أفريقياجنوب 

  السيد اندري ستيميت
  مستشار قانوين حكومي أقدم للقانون الدويل، حمكمة هاتفيلد

  السيد داير تالدي
   املتحدةاألمماملستشار القانوين، البعثة الدائمة لدى 

  اسبانيا

  السيدة كوثبثيون اسكوبار هرنانديز
  خلارجية والتعاونوزارة الشؤون ا املستشارة القانونية، رئيسة إدارة القانوين الدويل،

  غارجيو السيدة فرناندو فال
وزارة  نوين،اجلامعة الوطنية للتعليم عن بعد، املستشار القا ، القانون العام الدويل،ة املساعداألستاذة

  .ءالشؤون اخلارجية والقضا
  سورينام

  السيدة مرمي ماكنتوش
  لبعثة الدائمة لدى األمم املتحدة األوىل، االسكرترية

  السويد

  د بيتر النربرانتالسي
  ائي، وزارة العدل ن، شعبة القانون اجلاألقدماملستشار القانوين 

  السيد فريدريك نيفاوس
  ية  القانون الدويل، وزارة الشؤون اخلارجإدارةاملستشار القانوين، 
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  ريك فينرسترومالسيد إي
  ون الدويل وزارة الشؤون اخلارجيةاملستشار القانوين األقدم، شعبة القان

  سراسوي

   هالسيد اميانويل بيشي
  لبعثة الدائمة لدى األمم املتحدةاألول، االسكرتري 

  السيد يورغ ليندمنان
   السويسريةاالحتاديةوزارة الشؤون اخلارجية  نائب املستشار القانوين،

  اجلمهورية العربية السورية

  السيد مازن عدي
   املتحدة األمم البعثة الدائمة لدى ،األولالسكرتري 

 

  لندتاي

  السيدة ماتاين كيوبانيا
  لبعثة الدائمة لدى األمم املتحدة الثانية، االسكرترية

  اغوترينيداد وتوب

  يدن تشارلزإالسيد 
  املستشار، البعثة الدائمة لدى األمم املتحدة 

  السيدة ليزيل هاملنت
   املتحدةاألمممتدربة، البعثة الدائمة لدى 

  تونس

  السيد عادل بن الغا 
  األمم املتحدةبعثة الدائمة لدى املستشار، ال
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  تركيا

  السيد صاحل بوكاك هولدوري
  األمم املتحدة، وزارة الشؤون اخلارجيةرئيس قسم 

  السيد رسول شاهينول
  شؤون اخلارجية  وزارة ال،القانوينقسم رئيس ال

  السيد عزة حممود يلماظ
  القانوين، وزارة الشؤون اخلارجيةاملستشار 

  أوغندا

  كي موهوموزاالسيد دنكن ال
  لبعثة الدائمة لدى األمم املتحدة، ااألولالسكرتري 

  ربيطانيا العظمى وايرلندا الشماليةلاململكة املتحدة 

                    السي د كريس وومرسلي
  الشؤون اخلارجية وشؤون الكومنولثنائب املستشار القانوين، مكتب 

  مجهورية تنرانيا املتحدة

  ي سريوهري.السيد دحسنت ن
  لبعثة الدائمة لدى األمم املتحدة االوزير املفوض،

  )ارية البوليف–مجهورية (فرتويال 

  دي دابوان  ولغلينا كابي ةالسيد
  ، البعثة الدائمة لدى األمم املتحدةةاملستشار

  نامفييت 

  ويانغالسيدة ها ن
  الوزيرة املستشارة، البعثة الدائمة لدى األمم املتحدة
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  اليمن

  السيد عادل الشيخ
  البعثة الدائمة لدى األمم املتحدة  اين،الثالسكرتري 

  زامبيا

  السيد برنارد كانغ أوميب
  لبعثة الدائمة لدى األمم املتحدة ا،)يةقانونالشؤون ال(األول السكرتري 
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