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 جمعية الدول األطراف

 

 شرةالثالثة ع  الدورة
 1074كانون األول/ديسمرب   71 – 8 ،نيويورك

 

 تقرير المكتب بشأن الفريق العامل المعني بالتعديالت

 مقدمة -أوال
 لفريق العامل املعين بالتعديالت )"الفريق العامل"(.إىل ا سندةا التقرير عمال بالوالية امليقدم هذ -7
مبوجب القرار دورهتا الثامنة يف الفريق العامل مجعية الدول األطراف )"اجلمعية"( أت أنشوقد  -1

ICC-ASP/8/Res.6  "من املادة  7قرة للف سي وفقاللنظر ]...[ يف أية تعديالت مقرتحة لنظام روما األسا
، وكذلك يف أية تعديالت حمتملة أخرى لنظام روما األساسي والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، 717

لنظام الداخلي جلمعية الدول النظام روما األساسي و  ابغية حتديد التعديالت الواجب اعتمادها وفق
 .(7)األطراف"

إىل مواصلة نظره يف التعديالت الفريق العامل "جلمعية ا ["دعت"]، الثانية عشرة هتادور يف و  -3
حت قبل مؤمتر االستعراض وتعديالته اليت  (1)املقرتحة، مبا فيها مجيع تعديالت نظام روما األساسي اليت اقرتر

تشرين األول/أكتوبر  71القرار الصادر عن مؤمتر قمة االحتاد األفريقي الذي عقد يف ب عمال حتاقرت 
املكتب أن يقدم إليها تقريرا لكي  إىل [وطلبت]، فق اختصاصات الفريق العامليف أديس أبابا، و  1073

 ".ورهتا الثالثة عشرةيف دتنظر فيه 
 10غري رمسية يف اصل الفريق العامل االجتماعات فيما بني الدورات. وعقد مشاورات وو  -4

وفمرب )على مستوى اخلرباء(، ن/لثاينتشرين ا 71وتشرين الثاين/نوفمرب،  5، وحزيران/يونيه14أيار/مايو، و
كانون األول/ديسمرب   1تشرين الثاين/نوفمرب )على مستوى اخلرباء(، و 14/نوفمرب، وينتشرين الثا 17و

الفريق العامل املعين من إعداد اإلثبات ئية وقواعد قواعد اإلجرالالت املقرتحة لالتعديملناقشة جمموعتني من 
 ،ستفادة"( والفريق الدراسي املعين باحلوكمة )"الفريق الدراسي"(بالدروس املستفادة )"فريق الدروس امل

__________________________ 

-78اي، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثامنة، اله (7) 
 .ICC-ASP/8/Res.6 اجمللد األول، اجلزء الثاين، .،(ICC-ASP/8/20) 1077تشرين الثاين/نوفمرب  12

 . ICC-ASP/10/32الوثيقة مرفق كما ترد يف    (1)
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الفريق ، عقد إلثراء املناقشاتو . ( لتعديل نظام روما األساسيذلك فضال عن التعديالت املقدمة )قبل
لة وص طريق عنمع الفريق الدراسي إحاطة  جلسيتكتوبر تشرين األول/أ 12زيران/يونيه وح 4يف   العامل
 هتدف اليت املقرتحات على شيء كل وقبل أوال اهتمامه العامل الفريق ركز الختصاصاته، قاوفو .  فيديو

 .حملكمةيف ا األداءكفاءة وفعالية  حتسني إىل
بصورة بناءة مما  واملعلومات اآلراء لتبادل الفرصة وأتاحت جدا مفيدة املناقشات هذه كانتو  -5

ه أن العامل الفريقأى ر التقييم، هذا على وبناء. العامل الفريق عمل وتسهيل املناقشات إثراء على ساعد
كانون  يف الدورات بنيله  اجتماعأول  يعقد أن وقررنتظمة ات املجتماعاال من مزيدجراء يلزم إ
 .1075  ينايرالثاين/

 النظر في التعديالت المقترحة لنظام روما األساسي  -ثانيا

 دورهتا يف اجلمعية منلتعديالت املقرتحة احملالة إليها معروضا على الفريق العامل اال ز ال يكان  -2
. (4)1074 مارسآذار/ 74يف  األساسي روما نظام وديع، وكذلك التعديالت احملالة من (3)الثامنة

 .املقرتحات هذه على لتعليقل اجتماعاته، مناجتماع  كل يف الفرصة، وفودأعطيت للو 
 ترينيدادو  املكسيك،و  لجيكا،قدمت ب ايو،أيار/م 10ويف اجتماع الفريق العامل املعقود يف  -1

ه، علقت الوفود يونيحزيران/ 14 يفا. ويف االجتماع الذي عقد مقرتحاهت وكينيا ،أفريقيا جنوبو  وتوباغو،
 من مزيدإجراء احلاجة إىل على  تفاقاكان هناك و . بشأهنا أسئلةرحت وط تختلفةامل قرتحاتعلى امل

 .املناقشات

تقين  حتديثبإدخال  نوفمربتشرين الثاين/ 5قود يف عاجتماعه امل يف العامل الفريق ابلجيكوأبلغت  -8
للنصوص اليت قدمتها  حتديثات مقرتحات قدمت اليت األخرى الوفود من وفد أيومل يقدم . مقرتحاهتا على

املقدمة  مقرتحاتلل رمسي غري اجتميع أن يرفق بتقريره، العامل الفريق وقرر. بالتقرير املشمولة الفرتة خالل
 .(5)بلجيكاتقين املقدم من ال التحديث ذلك يف مبا، األساسي روما نظام لتعديل

 أفريقيا جنوب قدمت ،1074 عام تشرين الثاين/نوفمرب 5ويف اجتماع الفريق العامل املعقود يف  -2
بعض  توضيح الوفود بعض وطلبت بشأن اقرتاحها. واملعلوماتشرح ال من اللفريق العامل مزيد

لدولة املتختصة حبالة ا"عبارة لاملعىن الدقيق  مثل االقرتاح، يف املستتخدمة العبارات أو املصطلحات
". مل يبت جملس األمن التابع لألمم املتحدة يف الطلب" عبارة تفسري وكيفية" معروضة على احملكمة

 االقرتاح هذا أن على تفاقا هناك كانو . العامل الفريق داخل لآلراء مثمر تبادل إىل األسئلة هذه وأدت
 بني العالقة وكذلك املتحدة األمم أجهزة بني بالعالقة يتعلق فيماالتساؤالت السيما  من العديديثري 

__________________________ 

، ICC-ASP/8/Res.6اجمللد األول، اجلزء الثاين، .،(ICC-ASP/8/20) 1002الوثائق الرمسية ... ، الدورة الثامنة ...  (3)
هذه املقرتحات أيضا يف املرفقات من األول إىل الرابع للتقرير السابق للفريق العامل املعين بالتعديالت،  تردو . 3احلاشية 

ICC-ASP/10/32. 
بشأن تعديل كينيا )االقرتاح املقدم من   C.N.1026.2013 XVIII 10 -.TREATIESإشعار الوديع باألمم املتحدة رقم (4)

 النظام األساسي(.
 انظر املرفق األول. (5)

http://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2009/CN.733.2009-Eng.pdf
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 الدورة بعد املناقشات من مزيد إجراءاحلاجة إىل  علىأيضا  اتفاق هناك كان. املتحدة واألمم احملكمة
 تساؤالت وأثريت ااهتعلى اقرتاح تعديالتأيضا  كينيالت  ، أدخيف نفس االجتماعو . للجمعية عشرة الثالثة

 .الوفود بعض قبل من

 الفريق بلجيكا تأطلع، تشرين الثاين/نوفمرب 71املعقود يف غري  الرمسي  ويف اجتماع الفريق العامل -70
 أعربت اليت لمتخاوفلالستجابة ل قرتحاتامل مراجعةكيف عملت على  توأوضح مقرتحاهتاعلى  العامل

للمقرتحات املقدمة  رمسيال غري تجميعال يف املراجعاتوترد التوضيحات املتعلقة هبذه . الوفود بعض هاعن
 الوقت أنرأت  ولكنها البناء النهج هلذا اتقديره عن الوفود بعض وأعربت. (2)األساسي روما نظاملتعديل 

 الثالثة الدورة بعد شأهناشات بمزيد من املناقوأن هناك حاجة إىل إجراء  املقرتحات هذه لتحقيق حين مل
 .للجمعية عشرة

 العامل الفريق املكسيك تأبلغ ،تشرين الثاين/نوفمرب 17ويف اجتماع الفريق العامل املعقود يف  -77
 رمسيال غري تجميعوضيح الوارد يف الالت أساس على سيماال القرتاحها، املنطقي واألساس اخللفيةب

 بعض نع العامل الفريق املكسيك أبلغت ما. ك(1)األساسي ومار  نظامللمقرتحات املقدمة لتعديل 
هلذه  اتقديره عن الوفود من العديد وأعرب. السالح نزع سياق يف الدويل الصعيد على اجلديدة التطورات

أن  على اتفاق هناك كانو . احملكمة اختصاص نطاق لتوسيع بعد حين مل الوقت أناملعلومات ولكنها رأت 
 يتعلق مافي ذلك يف مبا للجمعية، عشرة الثالثة الدورة بعد املناقشات منجراء مزيد هناك حاجة إىل إ

 .املكسيكاليت اشارت إليها  اجلديدة بالتطورات
 نظام من 11 املادة لتعديلدم قامل اقرتاحها العامل الفريقعلى  ينياك عرضت نفسه،ويف االجتماع  -71
 تأوضح اخلصوص، وجه علىو . التوضيحات بعض دميتقوشرحت هذا االقرتاح من أجل  األساسي روما
الذين يتصرفون أو  واألشتخاص ونواهبم الدول لرؤساء احلصانة منحاقرتاحها ليس  من اهلدف أن كينيا

. واليتهم فرتة خاللفقط  قضائيةال ملالحقات" اوقف" ولكن النحو هذا على ن حيق هلم التصرفيالذ
 عنت عدة وفود وأعرب". النهايةنقطة " وليس" فاصلة"عالمة  أنهعلى  ذلك يفهم أن جيب ولذلك
 السيما االقرتاح، نصب يتعلق فيما إضافية وتعليقات أسئلةأن لديها أفادت بها ولكن التوضيح هلذا تقديرها

على  ه التصرفل حيق أو يتصرف شتخص أي" عبارةو " أثناء فرتة واليتهم " ةعباراباملقصود من  يتعلق فيما
 من مزيدا الوفود بعض طلبت ،ذلك على وعالوة[". واهبمن أورؤساء الدول و على حن] هذا النحو

. معايريبناء على أية و  القرار اختاذ يف احلق له سيكون من حو وضلعدم " قد"كلمة  بشأن اإليضاحات
 استعدادليست على  وأهنا األساسي روما نظام يف الزاوية حجر 11 املادة أن إىل وفود عدة أشارتو 

 .للجمعية عشرة الثالثة الدورة بعد املناقشات مواصلةاحلاجة إىل  على اتفاق هناك كانو . التعديله
 روما نظام على تعديالتإرجاء النظر يف إدخال  األفضل من أن وفود عدةوبصفة عامة، رأت  -73

تعزيز قدرهتا على القيام  حني إىل احملكمة اختصاص إىل جديدة جرائم تضيف أن شأهنا من األساسي
من أو فقط  النطاق واسعبتأييد  تمتعت اليتاالقرتاحات  أنعلى  التفاق، مت اذلك على وعالوة بأعماهلا.

 وفقا ،فيها ظرلنلتها إىل اجلمعية إحال ينبغيهي اليت  وحدهاتوافق اآلراء باألفضل اليت تتمتع 

__________________________ 

  ق األول.انظر املرف( 2)
 انظر املرفق األول. (1)



ICC-ASP/13/31 

 

4  31-A-051214 

املناقشات  من مزيداء رأى الفريق العامل أن هناك حاجة إلجر  اخلتام، ويف. العامل الفريق الختصاصات
 .للجمعية عشرة الثالثة الدورة بعد املناقشاتهذه  واصلسي وأنه املقرتحات مجيعبشأن 

 لقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثباتالمقدمة لتعديالت الالنظر في  -ثالثا
،  (8)اإلجراءات اجلنائية للمحكمة اجلنائية الدوليةالستعراض اليت وضعت خارطة الطريق بناء على  -74

التقرير األول وتضمن  .الفريق العامل تقريران للفريق العامل املعين بالدروس املستفادةكان معروضا على 
قواعد اإلجرائية من ال ()ب(1)744القاعدة ، و (3)707القاعدة و ، (3)12قاعدة التوصيات لتعديل 

 740جديدة قاعدة إلضافة ة توصيتضمن التقرير الثاين و . (2)"قضايا اللغة"جمموعة وقواعد اإلثبات حتت 
 .(70)"املسائل التنظيمية"مكررا، حتت جمموعة 

اجملموعة األوىل من "الفريق الدراسي املعين باحلوكمة بشأن  بتقريرا علمالفريق العامل وأحاط  -75
رخ ؤ امل "جمموعة املسائل فيما يتعلق مبقرتحات تعديل القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات اليت قدمتها احملكمة

الفريق الدراسي التعديالت املقرتحة، حييل "بأن  توصية. وتضمن التقرير 1074تشرين األول/أكتوبر   71
مع ما أعربت عنه الوفود من آراء متنوعة تنوعًا واسع النطاق، إىل الفريق العامل املعين 

أوصى و ، مكررا 740دة بشأن تعديل املامن أحد الوفود  امقدم ا".وتضمن التقرير أيضا اقرتاحبالتعديالت
املعين بالتعديالت لكي ينظر فيه جبانب االقرتاح  الفريق العاملالفريق الدراسي بإحالة هذا االقرتاح إىل 

 .(77)احملكمةاملقدم من 
إىل  أكتوبرتشرين األول/ 12يونيه و/حزيران 4ت، استمع الفريق العامل يف وإلثراء املناقشا -72

واملستشار القانوين الرئيسي اسي املعين باحلوكمة، السفري أمسغارد )السويد( إحاطتني من رئيس الفريق الدر 
وعلم الفريق العامل كيف نشأت احملكمة السيد هرياد أبطحي، عن طريق وصلة الفيديو. بلرئاسة يئة اهل
وهي ، قانونيةاملعنية بالنصوص القبل اللجنة االستشارية من اعتمادها وكيفية قرتحات داخل احملكمة، امل

حمامي الدفاع وحمامي و القضائية الثالث للمحكمة، ومكتب املدعي العام، ني للشعب ممثلتضم جلنة 
على مزيد من واحلصول  طرح األسئلةيت للفريق العامل الفرصة لأعطو مشاركة قلم احملكمة. و الضحايا، 

راسي املعين الفريق الد يفات اليت جرت املناقشمضمون طالع على اإلالوضوح بشأن املقرتحات و 
 باحلوكمة.

 العامل الفريق ناقش ،1074 نوفمربتشرين الثاين/ 5 يفالفريق العامل املعقود يف اجتماع و  -71
 عن فضال ،"(امؤقتالقاضي  غياب)" مكررا 740التعديل املقرتح للقاعدة و  التوصيات، من جمموعتني

 أن أوال العامل الفريق والحظ. "(مجةالرت  جمموعة)" 744 و 707و 12 قواعدال لتعديلدمة قامل قرتحاتامل
 عنأعربت يف هذا الصدد و  واحملكمة جمعيةلل املشرتك االهتمامموضع  احملكمة وفعالية كفاءة تعزيز

تبني من  ذلك، ومع. اإلثبات وقواعد اإلجرائية لقواعدبشأن تعديالهتا املقرتحة ل لمحكمةا لتقديره

__________________________ 

 .، املرفق األول ICC-ASP/12/37( املعدلتني بالوثيقة ICC-ASP/11/31/Add.1، املرفق األول )و ICC-ASP/11/31الوثيقة (8)
(2 )

ICC-ASP/13/28 .املرفق األول، التذييل الثالث ، 
 .ينرجع نفسه، التذييل الثاامل (70)
 تان يف املرفق الثاين.املرجع نفسه. وترد التوصي (77)
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 من موعتنيهاتني اجمل بشأن توصيات تقدميسمح له بليس يف وضع ي ملاالع فريقاملناقشات أن ال
 من مزيد إىل تا حي أو/و بعض املتخاوف الوفودعدد كبري من لدى اآلن حيث ال يزال  قرتحاتامل

إحدامها بشأن  رمسية، غري مناقشات لعقدإثنني  ميسرينتعيني  العامل الفريق رئيسوقرر . اتالتوضيح
 بشأن "جمموعة الرتمجة". مسألة "غياب القاضي مؤقتا"، واألخرى

واصل الفريق العامل النظر  ،1074 نوفمربتشرين الثاين/ 17 ويف اجتماع الفريق العامل املعقود يف -78
التقريرين  أساس على اإلثبات وقواعد اإلجرائية قواعداملتعلقة بال تعديلال مقرتحات من موعتنييف اجمل

 الشفويني املقدمني من امليسرين.
على أنه إذا غاب مكررا  740تنص القاعدة قرير الفريق الدراسي املعين باحلوكمة، ت يف ذكر كماو  -72

وملحة، جيوز لباقي قضاة الدائرة غري متوقعة ألسباب أخرى  أحد قضاة الدائرة االبتدائية بسبب املرض، أو
هذه املواصلة يف نة، شريطة أن تكون الستكمال املداوالت بشأن مسألة معي  أن يواصلوا النظر يف القضية 

حة منح الدائرة بالقاعدة اجلديدة املقرت  ينشدبينت احملكمة أنه و  مصلحة العدالة وأن يوافق عليها األطراف.
إىل أن . ونوهت احملكمة توقعةمن املرونة ملواجهة تغيب قاض لظروف استثنائية غري ماالبتدائية قدرا 

فأفضى غيابه إىل حاالت لقضاة مؤقتا واحد من ا على حاالت عدة غاب فيهاالقاعدة املقرتحة أتت ردا 
إدارة العمل يف تسهم يف تأخري يف إجراءات احملكمة. وقالت احملكمة إن من شأن القاعدة املقرتحة أن 

على الطابع االستثنائي هلذا التدبري وتويل االعتبار  تشددصيغتها  وإن الدوائر االبتدائية بصورة فعالة
يشري تقرير الفريق الدراسي املعين باحلوكمة أيضا إىل أنه يف أعقاب املناقشات و  .الواجب حلقوق املتهم

اليت جيوز فيها للقاضي أن  لظروفا توضيحزيادة  إىل سعىأحد الوفود تعديال ية، اقرتح الرمسي وغري ةالرمسي
 يغيب مؤقتا عن احملاكمة.

الذي  لالقرتاح اارتياحه عن وفودت عدة أعرب امليسر، أجراها اليت الرمسية غري املشاورات سياق يفو  -10
 بعضها لتقدمي الدعم الالزم له. وسلطت استعدادأعلنت قدمه الفريق العامل املعين بالدروس املستفادة و 

السيما بعد موافقة اللجنة االستشارية املعنية بالنصوص ورأت،  االقرتاح هذاظهور  على الضوء الوفود
أيضا عن  الوفود بعضتأييده. وأعربت ل كافية ثقةيعطي الفريق العامل  القانونية عليه، أن ذلك ينبغي أن

 لتقليلاملرونة الالزمة  االبتدائيةيوفر للدائرة و  تأخريلل حدوضع رأي مفاده أن هذا االقرتاح يساعد على 
 خمتلف أمهية علىأكدت هذه الوفود و . جمتمعاهتم عنن للتخطر و الشهود املعرض ايغيب فيهفرتة اليت ال
 التسوية، أجل منو . األطراف مجيع موافقة ذلك يف مبا ،للقاعدة املقرتح التعديل يف الواردة لضماناتا

 بعضمالحظة  من الرغم على املعدل، االقرتاحلموافقة على ل استعدادهاأيضا عن  الوفود تلك أعربت
 ي بغري مقتض.تقييدأنه  الوفود

 من‘1’(ب( )1)32 واملادة( 7)14 املادة مع حقرتا اال اتساق يف شكها عن أخرى وفودوأعربت  -17
 املستمر الوجود ملبدأ خمالفااعتماده، د أن االقرتاح سيبدو، يف حالة . ورأت هذه الوفو األساسي روما نظام

 رأي عن وأعرب(. 7)14 املادة على النحو املنصوص عليه يف االبتدائية لدائرةالثالثة ل القضاة جلميع
وهي  األساسي، روما نظام من 14 لمادةل مباشر غرييف حالة اعتماده، تعديال  سيبدو، تعديلال أن مفاده

وأثارت بعض . األساسي روما نظام من 711 للمادة وفقاليست مادة ذات طابع مؤسسي مبعين الكلمة 
 ،"توقعةامل غري" مثل املقرتح، النص يف الواردة الكلمات بعضاملزعوم ل غموضالبشأن  خماوفالوفود أيضا 

 أن مفاده رأي عن أخرى وفود أعربتو ". مصلحة العدالة يف" ،"مدة وجيزة" ،"ملحة شتخصية سبابأ"
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 هذهاليت ستطبق فيها  ضيقةال ظروفال يف للتطبيق مناسبةأهنا و  الكفاية فيه مبا واضحة اجلمل هذه
  .القاعدة

 هذه الوفود  تفسروال . األساسي روما نظام مع القرتاحوأعربت بعض الوفود عن ارتياحها التفاق ا -11
كل جلسة من  يفمجيعا الثالثة  القضاة حضوربأهنما تتطلبان ‘ 1’(ب()1)32 املادة أو( 7)14 املادة

 حىتاجللسات اليت تعقدها احملكمة ملعاجلة كل مسألة من املسائل املطروحة عليها يف احملاكمة بأكملها، 
الحظت هذه الوفود و . وملحة متوقعة غري يةشتخص ألسباب مؤقتايكون أحد القضاة غري متوافر  عندما

  القانوين األساسوهي  ،(أ()3)24 املادة مع امقراءهت من بد ال‘ 1’( ب()1)32و( 7)14 املادتني أن
التدابري الالزمة لتسهيل سري  األطراف، مع التشاور بعد تعتمد، أن االبتدائية للدائرة سمحت يتال رتاح،لالق

 .ريعسو  عادلاإلجراءات على حنو 
من تقرير الفريق العامل املعين بالدروس املستفادة  77و 70تني الفقر أيضا إىل  العامل الفريقوأشار  -13

وتتعلق . ألحد القضاة مؤقت غياب مع االبتدائية الدائرةفيها  تعاملت مناسباتاللتني تشريان إىل ثالث 
ء االستماع ألقوال أحد الشهود ولكن بد بعد مؤقتا غائبافيها  القاضي كان الةحب املناسباتإحدى هذه 

 شهادته الشاهديف الدعوى على أن يستكمل  واملشاركني األطراف وافقتو  األدلة تقدمي قبل االنتهاء من
 الصدد، هذا ويفود أن احملكمة متكنت من حل املشكلة. والحظت الوف. (71)أمام القاضيني الباقيني

 وفودواملكاسب املرجوة منه. ورأت  املقرتح التعديل عن شكها حول االحتيا  إىل الوفود بعض أعربت
 من املناسب أن تقنن اجلمعية هذا اإلجراء.  احملكمة، قبل من املتبع النهج إىل بالنظر أنه أخرى

 الفريقالفريق العامل، وافق  اجتماعات خالل جرت اليت واملناقشات الرمسية غري املشاورات وبعد -14
ها أن ميكن معلوماتإبالغه بأي  إىل احملكمةدعا و  ،(73)اآلن حىت احملكمة هذتاختالذي  النهجعلى  العامل

 .مناسبا تراه الذي بالشكل ، املسألة هذه بشأنات اجلارية يف الفريق العامل ناقشتثري امل

من شأن التعديل "، ةالفريق الدراسي املعين باحلوكمة بشأن "جمموعة الرتمج تقرير يف وردما كو  -15
( أن يتيح للمحكمة اإلذن بإجراء ترمجات جزئية إلفادات شهود 3)12خاله على القاعدة املقرتح إد

اإلثبات، عندما ال ميس إجراؤها حبقوق املتهمني. وجييز التعديل املقرتح إدخاله على القاعدة 
()ب( للمحكمة اإلذن بإجراء ترمجات جزئية لقرارات احملكمة، عندما ال ميس إجراؤها حبقوق 1)744

( للمحكمة إرجاء بدء احتساب اآلجال 3)707تهمني. وجييز التعديل املقرتح إدخاله على القاعدة امل
وبينت احملكمة أن التعديل املقرتح إدخاله على القاعدة  املتعلقة ببعض القرارات حىت اإلخطار برتمجاهتا.

ثبات أمر صعب املراس ( أرِعّد استجابة لظروف ثبت فيها أن الرتمجات الكاملة إلفادات شهود اإل3)12
ويفضي إىل تأخري طائل يف إجراءات احملكمة. ورأت احملكمة أن إجراء ترمجات جزئية إلفادات شهود 

 من يلزم مبا يستعني أن()و(، اليت تنص على أن للمتهم احلق يف "7()21اإلثبات يتوافق متامًا مع املادة )
__________________________ 

ا جلسة استماع وتوصيات هليئة الرئاسة مبا ديعق نوز لقاضيني فقط أاألوىل. "قرار بشأن ما إذا كان جيالدائرة االبتدائية  (71)
املعقودة احملاكمة ؛ وحمضر جلسة 1008أيار/مايو  ICC-01/04-01/06 ،11للمحاكمة".  إذا كان ينبغي تعيني قاض بديل

    .7الصفحة  ICC-01/04-01/07-T-89-ENG،، 1002ألول/ديسمرب كانون ا  1يف 
   .ICC-01/04-01/07-T-222-Red2-ENG، 1070 اين/نوفمربثتشرين ال 14حمضر جلسة احملاكمة املعقودة يف ( 73)
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() ( اليت تنص على أنه جيب "أن حياكم 7)(21"، واملادة )اإلنصاف مقتضيات الستيفاء الرتمجات
املتهم دون أي تأخري ال موجب له". وبناء على ذلك قالت احملكمة إن من شأن التعديل املقرتح أن يتيح 

. للدوائر مزيدًا من املرونة عند اختاذها القرارات على حنو يوازن بني اعتبارات اإلنصاف واعتبارات السرعة
()ب( تأتى عن غموض فيما إذا  1)744تعديل املقرتح إدخاله على القاعدة أن الأيضا وبينت احملكمة 

كان جيوز للدوائر االبتدائية أن تأذن بإجراء ترمجات جزئية لبعض القرارات. وعلى الرغم من أن إحدى 
أنه الدوائر االبتدائية فسرت هذه القاعدة باعتبارها جتيز إجراء مثل هذه الرتمجات اجلزئية فقد رأت احملكمة 

يلزم املزيد من الوضوح يف هذا الشأن. وأكدت احملكمة أن النص املعدَّل سيظل خاضعًا للضمانات اليت 
( أرِعّد 3)707بينت احملكمة أن التعديل املقرتح إدخاله على املادة وأخريا،  ()و(.7)21تنص عليها املادة 

رأت أن من الضروري ترمجة بعض  استجابة ملمارسة الدوائر يف قضايا خمصوصة إذ مددت اآلجال عندما
القرارات. وعليه فإن من شأن التعديل املقرتح أن يبني أنه جيوز للدوائر أن تأمر بأن يبدأ احتساب تاريخ 

 اآلجال ذات الصلة عندما يتم اإلخطار برتمجة بعض القرارات.
 هناك أن العامل قالفرياليت جرت يف  املناقشاتوأوضحت املشاورات اليت أجراها امليسر وكذلك  -12

 واملادة ،(3)707والقاعدة  ،(3)12 املادة على املقرتحة التعديالت اعتمادب جلمعيةا لتوصية قوياتأييدا 
 بشأنأعربت عن قلقها  الوفود بعضئية وقواعد اإلثبات. بيد أن اإلجرا قواعدال من( ب()1)744

أنه ليس  الوفود أحدقال و . لتصرفا يةكيفبشأن   تعليمات على حلصولتنتظر ا أو/و املقرتحة التعديالت
 الفريقوافق ذلك،  على وبناء. أعاله املبني النحو على اجلمعيةفقة على توصية ايف وضع يسمح له باملو 

 .للجمعية عشرة الثالثة الدورة خالل املوضوع هذابشأن  مداوالته مواصلة على العامل

 التي أدخلت على  عديالتالت على التصديق حالةبشأن  المعلومات تبادل  -رابعا
 في كمباال األساسي روما نظام  

أن سان ب 1074 نوفمرب تشرين الثاين/ 17اجتماعه املعقود يف  يفعلما الفريق العامل أحيط  -11
يقها على صدت بعد العدوان، جرمية بشأن كمباالاليت أدخلت يف   التعديالتمؤخرا على صدقت مارينو 

صدقت  العامل، للفريق األخري التقرير تقدمي منذو . األساسي روما نظام من 8 املادةب املتعلقةالتعديالت 
اليت  لتعديالتاتني من موعاجمل على وبولندا ،واسبانيا ،التفياو  النمسا،و  سلوفاكيا،و  كرواتيا،و  بلجيكا،أيضا 

 جبرميةة املتعلق التعديالت على صدقت قد دولة 72كانت  التقرير، هذاوعند تقدمي . كمباال أدخلت يف
  .األساسي روما نظام من 8 املادةاملتعلق ب التعديلدولة على  17، والعدوان

 المستقبلآفاق  -خامسا

املتعلقة  املناقشات واصلةمل لجمعيةوافق الفريق العامل على االنعقاد جمددا أثناء الدورة املقبلة ل -18
ورمبا  اإلثبات وقواعد اإلجرائية عدالقوا من 744و ،707و ،12عد قواال لتعديلاملقدمة  قرتحاتبامل

 الختتام هذه املناقشات.
 امؤقتأحد القضاة  غيابتتعلق ب معلومات أيإىل إحاطته علما ب احملكمة العامل الفريقويدعو  -12

 املستقبل، يف املسألة هذه بشأن العامل الفريقميكنها أن تثري مناقشات ( ا املقرتحةمكرر  740 القاعدةبو )
 .اناسبمحسبما تراه 
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 الدورات بني ماجتماع األول الاملنتظمة مهمة وقرر أن يعقد ا جتماعاتالا أن العامل الفريقويرى  -30
 .1075 ينايركانون الثاين/ يف

املتعلقتني أوصى اجلمعية بأن تدر  الفقرتني و الدورتني يف فرتة ما بني اختتم الفريق العامل أعماله و  -37
 .القرار اجلامعالرابع يف املرفق  يفأعماله الواردتني ب
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 لمرفق األولا

 تجميع غير رسمي للمقترحات المقدمة لتعديل نظام روما األساسي

 مقدمة -أوال
( من نظام روما األساسي، جيوز ألية دولة طرف أن تقرتح تعديالت على 7)717وفقا للمادة  -7

ميع التايل قائمة جلميع نظام روما األساسي بعد انقضاء سبع سنوات من بدء نفاذه. ويقدم التج
املقرتحات املقدمة لتعديل يف نظام روما األساسي اجلاري قيد النظر حاليا لدى الفريق العامل املعين 
بالتعديالت. وال تتضمن هذه القائمة مقرتحات التعديل اليت مت اختاذ إجراءات بشأهنا يف مؤمتر كمباال 

 .(1)يت سحبتها الوفود اليت قدمتها بعد ذلك، أو املقرتحات ال(7)1070   االستعراضي يف عام
وقدم الفريق العامل مجيع املقرتحات الواردة بالقائمة قبل النظر فيها إىل األمني العام لألمم املتحدة  -1

( من نظام روما األساسي، وقام بعد ذلك بتعميمها على مجيع الدول األطراف يف 7)717وفقا للمادة 
 عدم وجود ما يتطلب منه القيام بذلك من أجل النظر يف هذه املقرتحات. ، رغم(3)شكل إشعارات الوديع

ويتضمن التجميع قائمة جلميع املقرتحات وفقا لنستختها األخرية مع التعليقات املرافقة هلا، ويبني  -3
ب الذي التعديالت اليت أدخلتها الوفود عليها بعد قيام األمني العام بتعميمها رمسيا. وترد املقرتحات بالرتتي

 قدمت به، ويف حالة تقدميها يف نفس اليوم، بالرتتيب األجبدي.

__________________________ 

من نظام روما  8تعديل املادة ، "RC/Res.5، "تعزيز تنفيذ األحكام" )مقدم من النرويج(؛ والقرار RC/Res.3القرار  انظر (7)
، 714"جرمية العدوان" )مقدم من ليتختنشتاين(. وفيما يتعلق باملادة  ،RC/Res.6" )مقدم من بلجيكا(؛ والقرار األساسي

 وقد اطلعمرة أخرى يف الدورة الرابعة عشرة للجمعية: " 714استعراض املادة  RC/Res.4قرر املؤمتر االستعراضي يف القرار 
بشكلها  714االحتفاظ باملادة  يقرر -7 أثناء املؤمتر االستعراضي مبوجب نظام روما األساسي، 714على أحكام املادة 

األطراف يف نظام  أثناء الدورة الرابعة عشرة جلمعية الدول 714مواصلة استعراض أحكام املادة  أيضايقرر  -1و احلايل،
 ".روما األساسي

الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الوثائق املقدم من هولندا، يف  سحب االقرتاح (1)
اجمللد األول، املرفق الثاين، التذييل .،(ICC-ASP/8/20)1002تشرين الثاين/نوفمرب  12-78الدولية، الدورة الثامنة، الهاي، 

 .1073يه حزيران/يون 5الثالث، يف اجتماع الفريق العامل املعين بالتعديالت املعقود يف  
إىل الدول األطراف متاحة على املوقع التايل:  األمني العام لألمم املتحدة مجيع إشعارات الوديع املرسلة من( 3)

10&chapter=18&lang=en-ewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIIIhttps://treaties.un.org/pages/Vi 

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10&chapter=18&lang=en
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10&chapter=18&lang=en
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 (4)بلجيكا -ثانيا
 2المقترح  التعديل -ألف

األرجنتين، وآيرلندا، وبلجيكا، وبوروندي، وبوليفيا، ورومانيا، وساموا، قدم من م
بصيغته  ،وسلوفينيا، وقبرص، وكمبوديا، والتفيا، ولكسمبرغ، والمكسيك، وموريشيوس

 المعدلة
 ما يلي: 8)ب( من املادة  1يضاف إىل الفقرة  -7

العوامل، والتكسينات، واألسلحة، واملعدات ووسائل اإليصال على النحو  استتخدام‘ 11"’
األسلحة البكرتيولوجية )البيولوجية(  وتكديساستحداث وإنتا  املعرف يف اتفاقية حظر 

 70لندن وموسكو وواشنطن،  ،ع أحكام االتفاقيةمبا يتناىف مو  والتكسينية، وتدمري تلك األسلحة،
 ؛(5)7211نيسان/أبريل 

أو املشاركة يف أي أعمال حتضريية عسكرية الستتخدام األسلحة الكيميائية  استتخدام‘ 18’
على النحو املعرف يف اتفاقية حظر استحداث وإنتا  وتكديس واستتخدام  األسلحة الكيميائية

كانون   73باريس،  ومبا يتناىف مع أحكام االتفاقية،األسلحة، األسلحة الكيميائية وتدمري تلك 
 ؛(2)7223 الثاين/يناير

األلغام املضادة لألفراد على النحو املعرف يف اتفاقية حظر استعمال وتكديس  استتخدام‘ 12’
 ،اأوتاو  ومبا يتناىف مع أحكام االتفاقية،وإنتا  ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام، 

 ."(1)7221أيلول/سبتمرب  78
 ما يلي: 8( من املادة ه) 1يضاف إىل الفقرة  -1

العوامل، والتركسينات، واألسلحة، واملعدات ووسائل اإليصال على النحو  استتخدام‘ 73"’
األسلحة البكرتيولوجية )البيولوجية(  وتكديساستحداث وإنتا  املعرف يف اتفاقية حظر 

 70لندن وموسكو وواشنطن،  ومبا يتناىف مع أحكام االتفاقية، األسلحة،سينية، وتدمري تلك كوالت
 ؛7211نيسان/أبريل 

أو املشاركة يف أي أعمال حتضريية عسكرية الستتخدام األسلحة الكيميائية  استتخدام‘ 74’
على النحو املعرف يف اتفاقية حظر استحداث وإنتا  وتكديس واستتخدام  األسلحة الكيميائية

__________________________ 

اجمللد األول، املرفق الثاين، التذييل األول، إشعار .،(ICC-ASP/8/20)1002...، الدورة الثامنة ...    الوثائق الرمسية (4)
)االقرتاح املقدم من  1002تشرين األول/أكتوبر  12بتاريخ  C.N.733.20098 -.TREATIESالوديع باألمم املتحدة رقم

، انظر يف كمباال 7فيما يتعلق بالتعديل املقرتح مت اختاذ إجراءات بلجيكا بشأن تعديل النظام األساسي(. ويالحظ أنه 
 يف القائمة أعاله. ، ولذلك مل يذكر7احلاشية 

 (.1074تشرين الثاين/نوفمرب  3دولة طرف ) 710(  5)
 (.1074تشرين الثاين/نوفمرب  3دولة طرف ) 720( 2)
 (.1074تشرين الثاين/نوفمرب  3دولة طرف ) 721( 1)

http://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2009/CN.733.2009-Eng.pdf
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كانون   73باريس،  ومبا يتناىف مع أحكام االتفاقية،يميائية وتدمري تلك األسلحة، األسلحة الك
 ؛7223الثاين/يناير 

األلغام املضادة لألفراد على النحو املعرف يف اتفاقية حظر استتخدام وتكديس  استتخدام‘ 75’
 ،أوتاوا ،االتفاقيةومبا يتناىف مع أحكام وإنتا  ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام، 

 ."7221أيلول/سبتمرب  78

 التبرير

يشري مشروع التعديل إىل استتخدام أسلحة حمددة حمظورة مبوجب معاهدات دولية صدق عليها أو 
. ويرى عدد كبري امليا تقريباق عليه عأمخاس الدول يف العامل؛ وبعضها صدمن أربعة  كثرانضم إليها أ

 القانون العريف الدويل.للغاية من الدول أهنا مجيعا من 
من نظام  8)ب( من املادة 1وجترم الفقرة األوىل هذا االستتخدام يف حالة نزاع مسلح دويل )الفقرة 

هذه األسلحة يف استتخدام سع الفقرة الثانية نطاق اختصاص احملكمة ليشمل روما األساسي(. وتو
من نظام روما  8دة من املا)ه(  1حالة نشوب نزاع مسلح غري ذي طابع دويل )الفقرة 

 األساسي(.

 3 المقترح التعديل -باء

من األرجنتين، وآيرلندا، وبلجيكا، وبوروندي، وبوليفيا، ورومانيا، وساموا،  دممق 
بصيغته  ،وسلوفينيا، وقبرص، وكمبوديا، والتفيا، ولكسمبرغ، والمكسيك، وموريشيوس

 (8)المعدلة
 :ما يلي 8)ب( من املادة 1الفقرة يضاف إىل  -7

األسلحة على النحو املعرف يف أي من الربوتوكولني التاليني امللحقني  استتخدام‘ 30"’
باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو 

 :7280تشرين األول/أكتوبر  70جنيف،  .ومبا يتناىف مع أحكامهما، عشوائية األثر
(، 7280بالشظايا اخلفية )الربوتوكول األول امللحق باتفاقية عام الربوتوكول املتعلق  - 

 ؛(2)7280تشرين األول/أكتوبر  70جنيف،  
الربوتوكول املتعلق بأسلحة الليزر املسببة للعمى )الربوتوكول الرابع امللحق باتفاقية  - 

 ."(70)7225تشرين األول/أكتوبر  73(، فيينا، 7280عام  
 ما يلي: 8من املادة ه( )1يضاف إىل الفقرة  -1

__________________________ 

 .التذييل األول اجمللد األول، املرفق الثاين،.،(ICC-ASP/8/20)1002...، الدورة الثامنة ...    الوثائق الرمسية  (8)
 (.1074تشرين الثاين/نوفمرب  3دولة طرف ) 773 (2)
 (.1074تشرين الثاين/نوفمرب  3ف )اطر أدول  703 (70)
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األسلحة على النحو املعرف يف أي من الربوتوكولني التاليني امللحقني  استتخدام‘ 72"’
باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو  
 :7280تشرين األول/أكتوبر  70جنيف،  .ومبا يتناىف مع أحكامهما، عشوائية األثر 
(، 7280الربوتوكول املتعلق بالشظايا اخلفية )الربوتوكول األول امللحق باتفاقية عام   -
 ؛7280تشرين األول/أكتوبر  70جنيف،   
الربوتوكول املتعلق بأسلحة الليزر املسببة للعمى )الربوتوكول الرابع امللحق باتفاقية   -
 ."7225تشرين األول/أكتوبر  73(، فيينا، 7280عام   

 تبريرال

يشري مشروع التعديل إىل استتخدام أسلحة حمظورة مبوجب بروتوكولني دوليني ملحقني باتفاقية 
املصدَّق عليهما أو املنضم إليهما على نطاق واسع. ويرى عدد كبري من الدول أهنما من  7280عام 

 .القانون العريف الدويل
من  8)ب( من املادة  1يل )الفقرة وجترم الفقرة األوىل هذا االستتخدام يف حالة نزاع مسلح دو 

هذه األسلحة  استتخدام سع الفقرة الثانية نطاق اختصاص احملكمة ليشملنظام روما األساسي(. وتو
من نظام روما  8من املادة )ه( 1يف حالة نشوب نزاع مسلح غري ذي طابع دويل )الفقرة 

 األساسي(.

 التنقيحات توضيح -جيم

 عبارة "استخدام":استعمال بشأن  3و 2التعديالن 

بكلمة  "using"االستعاضة يف النص اإلنكليزي عن كلمة  3و 1يقرتح يف التعديلني 
"employing."  والغرض من هذا النص اجلديد هو االتساق مع املصطلحات املستتخدمة يف املادة
و ‘ 72’و ‘ 78’و ‘ 71’)ب(  1من نظام روما األساسي بشأن األسلحة احملظورة )الفقرة  8
 (.8من املادة ‘ 10’

و المشاركة في أي  عبارة " : تلغى2، السطر 2، والفقرة 2لسطر ، ا1، الفقرة 2التعديل 
 :أعمال تحضيرية عسكرية الستخدام األسلحة الكيميائية"

أو املشاركة يف أي أعمال  بناء على التعليقات املقدمة من الدول، يقرتح إلغاء عبارة "
، 1، والفقرة 1، السطر 7، الفقرة 1التعديل سلحة الكيميائية" من حتضريية عسكرية الستتخدام األ

من نظام روما األساسي املتعلقة باألسلحة احملظورة  8. وتتناول األحكام احلالية للمادة 1السطر 
استتخدام بعض األسلحة فقط وال تتناول األعمال التحضريية الستتخدام تلك األسلحة. وألغراض 

 نفس الصيغة جلميع األسلحة احملظورة.االتساق، يلزم استتخدام 
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 "وبما يتنافى مع":: بشأن استخدام عبارة 3و 2التعديالن 

على النحو املعرف يف". ويثري النص  يقرتح االستعاضة عن عبارة  "ومبا يتناىف مع" بعبارة "
مع" أن  احلايل للتعديلني مشكلة من حيث تطبيق النطاق اجلديد للتجرمي. فتفرتض عبارة "مبا يتناىف

يف االتفاقية اليت يشري إليها التعديل من أجل نفاذ هذا الدولة املصدقة على التعديل طرفا تكون 
التعديل. وإذا صدقت الدولة على التعديلني املقرتحني دون أن تكون طرفًا يف اتفاقية أو أكثر، لن 

ها "مبا يتناىف مع" يكون استتخدام األسلحة احملظورة من جانب أحد مواطين الدولة أو يف إقليم
أحكام هذا االتفاقية أو االتفاقيات. ولتجنب هذه النتيجة غري املنطقية للتعديل الذي يتم 
التصديق عليه ويكون مع ذلك غري القابل للنفاذ، يقرتح اإلبقاء فقط على عبارة "على النحو 

سينطبق على  3و 1املعرف يف". وتفرتض هذه العبارة أن احلظر املنصوص عليه يف التعديلني 
دم توقف ذلك على كوهنا مواطين وأقاليم الدول اليت ستصدق على أحد التعديلني أو كليهما لع

يف االتفاقية. ويف هذا الصدد، من اجلدير بالذكر أن نفاذ التعديلني املقرتحني حتكمه  دولة طرفا
أي تعديل على املواد هلذه املادة "يصبح ساسي. ووفقا من نظام روما األ 717من املادة  5الفقرة 

من هذا النظام األساسي نافذا بالنسبة إىل الدول األطراف اليت تقبل التعديل،  8و 1و 2و 5
وذلك بعد سنة واحدة من إيداع صكوك التصديق أو القبول اخلاصة هبا )...(". وستعرتف الدول 

على هذين التعديلني،  غري األطراف يف االتفاقيات اليت يشري إليها التعديالن، عن طريق التصديق
 باختصاص احملكمة فيما يتعلق هبذه اجلرائم إذا مل تبادر بالتحقيق يف هذه اجلرائم بنفسها.

 (77)المكسيك -ثالثا
 المقترحتعديل ال -ألف

 ما يلي: 8)ب( من املادة 1يضاف إىل الفقرة 
 )...( استخدام األسلحة النووية.

 التوضيح -باء
 عتبارات التالية:اال إىليستند هذا االقرتاح 

 خمالفة استتخدام األسلحة النووية ملبدأي التمييز والتناسب الكامنني يف القانون اإلنساين الدويل: -7
أن "استتخدام األسلحة النووية والنووية على ( 72-)د7253ر اجلمعية العامة اقر ينص  )أ(

 للبشرية واحلضارة، وبالتايل فهو احلرارية قد يتجاوز حىت نطاق احلرب ويتسبب يف معاناة ودمار عشوائيني
 .(71)مناف لقواعد القانون الدويل ولقوانني اإلنسانية"

__________________________ 

املرفق الثاين؛ انظر أيضا إشعار الوديع باألمم املتحدة .،(ICC-ASP/10/32) تقرير الفريق العامل املعين بالتعديالت،( 77) 
)االقرتاح املقدم من املكسيك بشأن تعديل  1002تشرين األول/أكتوبر  12بتاريخ  C.N.725.20096 -.TREATIESرقم

ولية بشأن استتخدام من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الد 8النظام األساسي(. "اقرتاح املكسيك: تعديل املادة 
 .1077أيار/مايو  72ورقة موقف"، مشروع معدل بتاريخ -األسلحة النووية 

 )ب( من املنطوق. 7، الفقرة 7227تشرين الثاين/نوفمرب  14(، املؤرخ 72-)د 7253قرار اجلمعية العامة  (71)

http://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2009/CN.733.2009-Eng.pdf
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 التمييز والتناسب من املبادئ األساسية للقانون اإلنساين الدويل: )ب(
التمييز بني السكان املدنيني  ىتعمل أطراف النزاع علملبدأ التمييز " وفقا‘ 7’

واألهداف العسكرية، ومن مث توجه عملياهتا ضد األهداف املدنية  واملقاتلني وبني األعيان
 .(73)ا"العسكرية دون غريه

اليت وفقًا ملبدأ التناسب، حتظر اهلجمات العشوائية، مبا يف ذلك اهلجمات ‘ 1’
 :تستتخدم طريقة أو وسيلة للقتال

العسكرية  األهداف أن تصيب"ومن شأهنا ال ميكن حصر آثارها  -
 ؛(74)"األعيان املدنية دون متييزواألشتخاص املدنيني أو 

رواح أو السكان املدنيني )خسائر يف األ سبب خسارة يفتأن  اأن يتوقع منهميكن   -
من ميزة ا ما ينتظر أن يسفر عنه"تكون مفرطة يف جتاوز  (أضرارا باألعيان املدنية إصابة هبم أو

 .(75)"عسكرية ملموسة ومباشرة

حيظر ، "وفقا للقانون اإلنساين الدويل اإلتفاقي والعريفمبا يتفق مع هذين املبدأين، و  ) ( 
أو آالم ال مربر  استتخدام األسلحة والقذائف واملواد ووسائل القتال اليت من شأهنا إحداث إصابات

استتخدام أساليب أو وسائل القتال اإلنساين الدويل حظر وعالوة على ذلك، يشمل القانون  .(72)"هلا
بقاء  نها أن تسبب مثل هذه األضرار بالبيئة الطبيعية ومن مث تضر بصحة أوهبا أو يتوقع م اليت يقصد

 .(71)السكان
ومما ال شك فيه أن استتخدام األسلحة النووية يف نزاع مسلح دويل يكون خمالفًا ملبدأي  )د(  

 املتعلقة التمييز والتناسب الكامنني يف القانون اإلنساين الدويل، فضال عن قواعد القانون اإلنساين الدويل
حبماية البيئة. واألسلحة النووية بطبيعتها أسلحة عشوائية ال ميكن توجيهها إىل هدف عسكري معني. وإذا 

 خسارة يف أرواح املدنيني أو إصابة هبم أواستتخدمت يف سياق نزاع مسلح دويل، ستسبب على األرجح 

. والزمان، عن سيطرة من يستتخدموهنا ، وستتخر  آثارها الضارة، من حيث املكانأضرارا باألعيان املدنية
  .(78)وتعرتف معاهدات دولية خمتلفة هبذه اخلصائص

__________________________ 

 73و 71و 77و 1و 1و 7القواعد و  7242من الربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف لعام  57و 48املادتان  (73)
  من القانون اإلنساين الدويل العريف.

 .7242من الربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف لعام  57) ( من املادة 4الفقرة  (74) 
 72و 75و 74والقواعد  7242من الربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف لعام  57)ب( من املادة 5الفقرة  (75)
 من القانون اإلنساين الدويل العريف. 72و 78و 71و
من القانون اإلنساين الدويل  17و 10والقاعدتان  7242من الربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف لعام  35املادة  (72)

 العريف.
نون اإلنساين الدويل من القا 45و 44و 43والقواعد  7242من الربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف لعام  55ة ااملاد(71)

 العريف.
على سبيل املثال، معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية؛ ومعاهدة حظر األسلحة النووية يف أمريكا الالتينية   (78)

)معاهدة تالتيلولكو(؛ ومعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية؛ ومعاهدة حظر جتارب األسلحة النووية يف اجلو ويف الفضاء 
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 7222متوز/يوليه  8وتعرتف حمكمة العدل الدولية صراحة، يف فتواها الصادرة بتاريخ   (ه)
استتخدامها األسلحة النووية أو التهديد باألسلحة النووية أو استتخدامها بأن "التهديد ببشأن مشروعية 

القانون  املسلح، وخباصة مبادئ خمالف بصورة عامة لقواعد القانون الدويل املنطبقة يف أوقات النزاع 
 ".وقواعده اإلنساين

لذلك، تنطبق على استتخدام األسلحة النووية يف سياق نزاع مسلح دويل خصائص و  )و(
 .(72)اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها اإلضافينياالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل املشار إليها يف 

ينبغي جترمي استتخدام األسلحة النووية بوصفه جرمية من جرائم احلرب املنصوص عليها يف نظام  -1 
 : اخلطرية للقانون اإلنساين الدويللكونه من االنتهاكات  روما األساسي

 طريةاالنتهاكات اخل" من نظام روما األساسي جرائم احلرب بكوهنا 8رف املادة عّ ت  )أ(
نازعات املسلحة الدولية، يف النطاق الثابت للقانون الدويل"، وتتضمن للقوانني واألعراف السارية على امل

 قائمة لألفعال اليت تشكل مثل هذه االنتهاكات.
وعلى النحو املبني أعاله، يعد استتخدام األسلحة النووية يف سياق املنازعات املسلحة  )ب(

نتهاكا خطرياً للقانون اإلنساين الدويل، وبالتايل ينبغي إدرا  هذا السلوك يف نظام روما األساسي الدولية، ا
 .8)ب( من املادة 1ضمن األفعال اليت تعترب من جرائم احلرب وفقا للفقرة 

مبسألة جديدة على الدول األطراف يف نظام روما  لنوويةسلحة ااألوليس جترمي استتخدام  ) (
يف عام  أن املداوالت مل تكتمل بشأن هذا املوضوع عندما اعتمد نظام روما األساسياألساسي. ذلك 

 ولذلك ينبغي أن يسد اجملتمع الدويل هذه الفجوة.، 7228

من  8)ب( من املادة 1جترمي استتخدام األسلحة النووية بوصفه جرمية من جرائم احلرب يف الفقرة  -3 
 قرات الفرعية األخرى هلذه املادة.نظام روما األساسي أمر ضروري ومكمل للف

نظام روما األساسي على أن من  8)ب( من املادة 1من الفقرة ‘ 4’تنص الفقرة الفرعية  )أ(
"تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا اهلجوم سيسفر عن خسائر تبعية يف األرواح أو عن إصابات بني 

طاق وطويل األجل وشديد للبيئة الطبيعة املدنيني أو عن إحلاق أضرار مدنية أو إحداث ضرر واسع الن
يشكل جرمية  "يكون إفراطه واضحا بالقياس إىل جممل املكاسب العسكرية املتوقعة امللموسة املباشرة

 .حرب

                                                                                                                                                    

ت سطح املاء؛ ومعاهدة حظر وضع األسلحة النووية وغريها من أسلحة الدمار الشامل على قاع البحار اخلارجي وحت
 واحمليطات ويف باطن أرضها.

من الربوتوكول اإلضايف األول  85)ب( من املادة 3على النحو املبني يف قائمة االنتهاكات اخلطرية الواردة يف الفقرة   (72)
من اتفاقيات جنيف األوىل والثانية والثالثة والرابعة لعام  741و 730و 57و 50واملواد ، 7242التفاقيات جنيف لعام 

 ، على التوايل. 7242

. 
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من الفقرة ‘ 72’و‘78’و‘71’وباإلضافة إىل هذا التجرمي العام، جترم الفقرات الفرعية )ب(
 فعال التالية بوجه خاص باعتبارها من جرائم احلرب:من نظام روما األساسي األ 8)ب( من املادة 1

 استتخدام السموم أو األسلحة املسممة؛ ‘7’
استتخدام الغازات اخلانقة أو السامة أو غريها من الغازات ومجيع ما يف حكمها من  ‘1’

 السوائل أو املواد أو األجهزة؛
شري، مثل الرصاصات استتخدام الرصاصات اليت تتمدد أو تتسطح بسهولة يف اجلسم الب ‘3’

 ذات األغلفة الصلبة اليت ال تغطي كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات احملززة الغالف. 
على جترمي  8)ب( من املادة 1ويف ضوء ما سلف، ليس هناك ما يربر أن تنص الفقرة  ) (

ى تسبب استتخدام األسلحة املشار إليها أعاله بالتحديد دون أن تنص على جترمي استتخدام أسلحة أخر 
 أضرارا عشوائية تفوق كثرياً األضرار اليت تسببها هذه األسلحة، كما هو احلال بالنسبة لألسلحة النووية.  

باعتبارها  8املادة )ب( من 1الفقرة من ‘ 10’من بني األفعال اليت جترمها الفقرة الفرعية و  )د(
ية تسبب بطبيعتها أضرارا زائدة أو "استتخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربمن جرائم احلرب 

"، ولكنها تشرتط آالما ال لزوم هلا أو تكون عشوائية بطبيعتها باملتخالفة للقانون الدويل للمنازعات املسلحة
أن تكون هذه األسلحة والقذائف واملواد واألساليب احلربية موضع حظر شامل وأن تدر  يف  لذلك "

 717يتفق واألحكام ذات الصلة الواردة يف املادتني  عديلمرفق هلذا النظام األساسي عن طريق ت
حىت اآلن، فإن الشرط املنصوص  الفقرة الفرعيةونظرا لعدم اعتماد املرفق املشار إليه يف هذه  ".713و

غري نافذة املفعول  8)ب( من املادة 1من الفقرة ‘ 10’عليه مل يكتمل بعد، ولذلك فإن الفقرة الفرعية 
 لية.من الناحية العم

وبناء على ما سلف يلزم، وهناك ما يربر، النص صراحة على جترمي استتخدام األسلحة ( ه)
من نظام  8)ب( من املادة 1النووية يف سياق نزاع مسلح دويل بوصفه جرمية من جرائم احلرب يف الفقرة 

 ة.روما األساسي، وسيكون هذا النص مكمال للفقرات الفرعية األخرى الواردة يف هذه املاد

جترمي استتخدام األسلحة النووية بوصفها من جرائم احلرب خيتلف عن قضية مشروعية حيازة هذا   -4 
 النوع من األسلحة

واجلهود اليت يبذهلا اجملتمع الدويل للتوصل  جترمي استتخدام األسلحة النوويةاخللط بني  ال ينغي
اهدة عدم انتشار األسلحة ادسة من معبشأن نزع السالح العام والكامل مبوجب املادة السإىل معاهدة 

ذلك أن خطورة استتخدام األسلحة النووية والتهديد باستتخدامها يربر جترميها بوصفها جرمية حرب  النووية،
 مبعزل عن املسار الذي تتتخذه مفاوضات نزع السالح النووي.

 التعديل سيكون نافذاً على الدول األطراف اليت تقبله فقط   -5  

من نظام روما األساسي، فإنه سيكون نافذا على  8جراء املطلوب هو تعديل املادة ما دام اإل 
 الدول األطراف اليت تقبله فقط مما سيعطي الدول األطراف جماال لقبول أو عدم قبول التعديل.  
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سيتفق جترمي استتخدام األسلحة النووية بوصفها من جرائم احلرب مع أسباب امتناع املسؤولية  -2 
 ية املنصوص عليها يف نظام روما األساسياجلنائ

 37) ( من املادة 7من بني أسباب امتناع املسؤولية اجلنائية املنصوص عليها يف الفقرة  )أ(  
يتصرف على حنو معقول للدفاع عن نفسه أو عن شتخص آخر أن يكون الشتخص وقت ارتكابه السلوك "

عنها لبقاء الشتخص أو شتخص آخر أو عن  أو يدافع، يف حالة جرائم احلرب، عن ممتلكات ال غىن
ممتلكات ال غىن عنها إلجناز مهمة عسكرية، ضد استتخدام وشيك وغري مشروع للقوة، وذلك بطريقة 

 ."تتناسب مع درجة اخلطر الذي يهدد هذا الشتخص أو الشتخص اآلخر أو املمتلكات املقصود محايتها
 7222متوز/يوليه  8فتواها الصادرة يف  وعلى الرغم من اعرتاف حمكمة العدل الدولية يف )ب( 

، فقد ذكرت أيضاً استتخدامها خمالف بصورة عامة لقواعد القانون الدويلاألسلحة النووية أو التهديد ببأن 
"أن احملكمة ليس بوسعها أن ختلص إىل نتيجة حامسة بشأن ما إذا كان التهديد باألسلحة النووية أو 

يف احلاالت القصوى للدفاع عن النفس اليت يكون فيها بقاء الدولة استتخدامها مشروعًا أو غري مشروع 
 ذاته معرضاً للتخطر". بيد أهنا اعرتفت بأن استتخدام األسلحة النووية ينبغي، يف مجيع األحوال: 

من ميثاق األمم املتحدة ومستوفيًا جلميع  1من املادة  4أن يكون متفقًا مع الفقرة  ‘7’ 
 ؛(10)من امليثاق 57سب املنصوص عليهما يف املادة مقتضيات الضرورة والتنا 
أن يكون متمشيًا مع " مقتضيات القانون الدويل املنطبق يف أوقات النزاع املسلح،  ‘1’ 
والسيما مقتضيات مبادئ القانون اإلنساين الدويل وقواعده، وكذلك مع االلتزامات احملددة ب 
 . (17)باألسلحة النووية"موجب معاهدات وغريها من التعهدات اليت تتعلق  

من نظام روما األساسي يف ضوء  37) ( من املادة 7وسيتفق التعديل املقرتح مع الفقرة  ) (
األحكام الواردة يف الفتوى أعاله. فلكي تنتفي املسؤولية اجلنائية للشتخص الذي يستتخدم األسلحة 

عن النفس اليت يكون فيها بقاء الدولة ذاته النووية، سيلزم أن يكون استتخدامه هلا يف احلالة النادرة للدفاع 
بيد أن من اجلدير بالذكر أن  .(11)معرضًا للتخطر، وشريطة أن يكون استتخدامها متفقًا مع هذه الشروط

احملكمة نفسها اعرتفت، فيما يتعلق مببادئ وقواعد القانون اإلنساين الدويل، أنه "بالنظر إىل اخلصائص 
[، يبدو يف احلقيقة أنه نادرًا ما ميكن التوفيق بني استتخدام هذه األسلحة الفريدة لألسلحة النووية ]...

 .(13)"واحرتام هذه الشروط

__________________________ 

 ) (.1-705، الفقرة 7222متوز/يوليه  8فتوى حمكمة العدل الدولية الصادرة يف  (10)
 )د(.1-705، الفقرة 7222/يوليه وزمت 8فتوى حمكمة العدل الدولية الصادرة يف  (17)
من اجلدير بالذكر أن املبادئ املقررة يف القانون الدويل للمنازعات املسلحة من القوانني الواجبة التطبيق يف احملكمة  (11)

  من نظام روما األساسي.  17اجلنائية الدولية وفقاً للفقرة ب من املادة 
 .25، الفقرة 7222/يوليه وزمت 8فتوى حمكمة العدل الدولية الصادرة يف   (13)
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 (14)وبليز ترينيداد وتوباغو -رابعا

 التعديل المقترح -ألف

 5المادة 

يقتصر اختصاص احملكمة على أشد اجلرائم خطورة موضع اهتمام اجملتمع الدويل بأسره،  -7
 النظام األساسي اختصاص النظر يف اجلرائم التالية:وللمحكمة مبوجب هذا 

 جرمية اإلبادة اجلماعية؛ )أ(
 اجلرائم ضد اإلنسانية؛ )ب(
 جرائم احلرب؛ ) (
 ؛جرمية العدوان )د(
 (15)جريمة االتجار الدولي بالمخدرات )ه(

تخدرات وألغراض هذا النظام األساسي، قد تعين اجلرائم اليت تشمل االجتار غري املشروع بامل -1
واملؤثرات العقلية أيا من األفعال التالية، ولكن ال تعين ذلك إال حينما تشكل هتديدًا للسالم، والنظام 

 واألمن يف دولة أو منطقة ما:

القيام بإنتا  أية خمدرات أو مؤثرات عقلية، أو صنعها، أو استتخراجها، أو حتضريها، أو  )أ(
تسليمها أيا كانت الشروط، أو السمسرة فيها، أو إرساهلا، أو عرضها للبيع، أو توزيعها، أو بيعها، أو 

إرساهلا بطريق العبور، أو نقلها، أو استريادها، أو تصديرها أو تنظيم ذلك أو رعايته أو طلبه أو تيسريه أو 
، أو االتفاقية الوحيدة للمتخدرات لعام 7227متويله خالفا ألحكام االتفاقية الوحيدة للمتخدرات لعام 

، أو اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 7217بصيغتها املعدلة، أو اتفاقية املؤثرات العقلية لعام  ،7227
عندما ترتكب على نطاق واسع وتشمل  7288االجتار غري املشروع باملتخدرات واملؤثرات العقلية لعام 

 أفعاال ذات طابع عابر للحدود؛
اهلجوم على فرد أو على حرية القتل، أو االختطاف، أو أي شكل آخر من أشكال  )ب(

 مدنيني أو أفراد أمن يف حماولة الرتكاب أي من األفعال املشار إليها يف الفقرة الفرعية )أ(؛
اهلجمات العنيفة على أماكن العمل الرمسية، أو املساكن اخلاصة ألشتخاص أو مؤسسات  ) (

ها االقتصادية أو االجتماعية أو بنية إثارة اخلوف أو عدم األمن داخل دولة أو دول أو املس هبياكل

__________________________ 

اجمللد األول، املرفق الثاين، التذييل الرابع، وانظر .،(ICC-ASP/8/20)1002...، الدورة الثامنة ...    الوثائق الرمسية (14)
)االقرتاح  1002تشرين األول/أكتوبر  12بتاريخ  9C.N.737.200 9-.TREATIESأيضا إشعار الوديع باألمم املتحدة رقم

 املقدم من ترينيداد وتوباغو بشأن تعديل النظام األساسي(.
 صيغة التعديل املقرتح. (15)

http://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2009/CN.733.2009-Eng.pdf
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السياسية أو األمنية عندما ترشن هذه اهلجمات باالرتباط مع أي فعل من األفعال املشار إليها يف الفقرة 
 الفرعية )أ(.

 التوضيح -باء

يف كامباال، بأوغندا، فرصة فريدة للمجتمع  1070سيتيح املؤمتر االستعراضي الذي سيعقد عام  
اصلة النهوض بالسالم والعدالة الدوليني يف اجملتمع العاملي من خالل النظر يف إدرا  الدويل من أجل مو 

جرمية االجتار الدويل باملتخدرات يف نظام روما األساسي. فالعمل يف جمال النص على جزاءات دولية 
 للسلوك اإلجرامي الدويل اخلطري ال يزال غري مكتمل.

ئيسيا للمجتمع الدويل ككل ألنه يهدد السالم، والنظام االجتار الدويل باملتخدرات حتديا ر ويعد 
واألمن يف دول اجملتمع الدويل. ذلك أن تزايد أثر االجتار باملتخدرات عرب احلدود يدعو إىل فرض جزاءات 
قانونية دولية فعالة وفورية ملكافحة ما أصبح يشكل جرمية خطرية تشغل بال اجملتمع الدويل. أما إذا غاب 

جرون الدوليون باملتخدرات نشر فروعهم ادويل مناسب، فستواصل شبكات اجلرمية املنظمة واملتإطار قانوين 
 –املدمرة وراء احلدود الوطنية، لتتخريب حكومات منتتخبة دميقراطيًا وهتديد التنمية االجتماعية 

 لألفراد.االقتصادية، واالستقرار السياسي واألمن الداخلي واخلارجي للدول واألمن املادي واملعنوي 
إن إدرا  جرمية االجتار الدويل باملتخدرات سيعزز مبدأ التكامل، ألن بعض الدول تنقصها القدرة 
واملرافق الالزمة ملكافحة هذه املشكلة املتنامية اليت تشكل خطرا يشغل بال اجملتمع الدويل ككل. فمن 

ا تكون احملاكم الوطنية غري قادرة على خالل قيام احملكمة اجلنائية الدولية بدور حمكمة املالذ األخري عندم
لية قادرة على محاية اجملتمع الدويل من مرتكيب اجلنائية الدو املالحقة أو غري راغبة فيها، ستكون احملكمة 

 هذه اجلرائم البشعة دون أن متس بسالمة احملاكم الوطنية.
حيدة للمتخدرات لعام ، أو االتفاقية الو 7227االتفاقية الوحيدة للمتخدرات لعام ورغم أحكام 

، أو اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 7217، بصيغتها املعدلة، أو اتفاقية املؤثرات العقلية لعام 7227
، ال يزال بارونات املتخدرات يعملون دومنا 7288االجتار غري املشروع باملتخدرات واملؤثرات العقلية لعام 

اجلنائية العابرة للحدود اليت يقوم هبا بارونات املتخدرات عقاب داخل اجملتمع الدويل. والواقع أن األنشطة 
الدوليون واليت تأخذ شكل القتل، واالبتزاز، وغسل األموال تشكل جرائم خطرية تشغل بال اجملتمع الدويل  
ككل. فال توجد دولة عضو يف اجملتمع الدويل يف حصن من اآلثار االجتماعية االقتصادية الضارة اليت 

 ر الدويل باملتخدرات. فأمن الدولة ورفاه أفرادها يف خطر.خيلفها االجتا
وبليز أن األوان قد آن الختاذ اخلطوات الالزمة والتحضريية ملكافحة  لذا ترى ترينيداد وتوباغو

جرمية االجتار الدويل باملتخدرات. وعليه، تقرتح ترينيداد وتوباغو وبليز أن ينشئ املؤمتر االستعراضي فريقا 
ي معنيًا جبرمية االجتار الدويل باملتخدرات وأن ينظر الفريق العامل يف تقدمي مقرتح لتعديل عامال غري رمس

  .نظام روما األساسي
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 (12)جنوب أفريقيا -خامسا
 التعديل المقترح -1

 11المادة 
 إرجاء التحقيق أو المقاضاة

ملدة اثين عشر ال جيوز البدء أو املضي يف حتقيق أو مقاضاة مبوجب هذا النظام األساسي  (7)
شهرًا بناء على طلب من جملس األمن إىل احملكمة هبذا املعىن يتضمنه قرار يصدر عن اجمللس 

 مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة وجيوز للمجلس جتديد هذا الطلب بالشروط ذاهتا.
يجوز للدولة المختصة بحالة معروضة على المحكمة أن تطلب إلى مجلس األمن  (1)

التابع لألمم المتحدة تأجيل النظر في المسألة المعروضة على المحكمة على النحو 
 ( أعاله.1المنصوص عليه في الفقرة )

إذا لم يبت مجلس األمن التابع لألمم المتحدة في الطلب المقدم من الدولة المعنية في  (3)
يطلب إلى الجمعية  ( أشهر من استالم الطلب، يجوز للطرف الذي قدم الطلب أن1غضون ستة )

بما يتماشى مع  1األمن المشار إليها في الفقرة العامة لألمم المتحدة أن تضطلع بمسؤولية مجلس 
 (.5-)د 333قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 

 التوضيح -2

هتدي البعثة الدائمة جلمهورية جنوب أفريقيا لدى األمم املتحدة حتياهتا إىل األمني العام  
من نظام روما األساسي للمحكمة  717من املادة  7ملتحدة وتتشرف باإلشارة إىل الفقرة لألمم ا

 اجلنائية الدولية اليت تنص على ما يلي: 
بعد انقضاء سبع سنوات من بدء نفاذ هذا النظام األساسي، جيوز ألية دولة طرف أن تقرتح 

مم املتحدة ليقوم على الفور تعديالت عليه، ويقدم نص أي تعديل مقرتح إىل األمني العام لأل
 بتعميمه على مجيع الدول األطراف.

البعثة الدائمة جلمهورية جنوب أفريقيا أيضًا بإبالغ األمني العام بأن الدول وتتشرف  
تشرين  2إىل  3األفريقية األطراف يف نظام روما األساسي عقدت اجتماعًا يف الفرتة من 

ئاسة جنوب أفريقيا وبأهنا قررت يف هذا االجتماع اقرتاح يف أديس أبابا بر  1002الثاين/نوفمرب 
 من النظام األساسي. 72تعديل لنظام روما األساسي فيما يتعلق باملادة 

__________________________ 

ر ، وانظسادساجمللد األول، املرفق الثاين، التذييل ال.،(ICC-ASP/8/20)1002 ...، الدورة الثامنة ...   الوثائق الرمسية( 12)
)االقرتاح  1002 نوفمرب/لثاينتشرين ا 30بتاريخ  C.N.851.2009 10-.TREATIESأيضا إشعار الوديع باألمم املتحدة رقم

 بشأن تعديل النظام األساسي(. جنوب أفريقيااملقدم من 
 

http://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2009/CN.733.2009-Eng.pdf
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وعماًل بالقرار الذي اختذه اجتماع الدول األفريقية األطراف يف نظام روما األساسي، تقدم  
ىل األمني إمن نظام روما األساسي وتطلب  717من املادة  7فقرة لالبعثة الدائمة التعديل املرفق ل

 من نظام روما األساسي. 717من املادة  1العام أن يعمم هذا التعديل وفقاً للفقرة 
جدد توتغتنم البعثة الدائمة جلمهورية جنوب أفريقيا لدى األمم املتحدة هذه الفرصة ل 

 لألمني العام لألمم املتحدة أمسى عبارات تقديره.

 (11)كينيا -سادسا

   1التعديل المقترح  -ألف

 المحاكمة بحضور المتهم -13المادة 

من نظام روما األساسي احملاكمة يف غياب املتهم يف ظروف استثنائية. وال  (1)23تتوخى املادة  
احملكمة يف سرتشد هبا تللظروف االستثنائية وال توجد سوابق قضية تعريفا لنظام روما األساسي تضمن ي

 هذا الشأن.
عدم  اليت يثبت فيها الظروف أخرى للمحاكمة يف توضيحات أيضا على ( 1)23نص املادة وت 

 طبقا ملا تقتضيه احلالة.من الزمن كفاية البدائل املعقولة األخرى، ولفرتة حمدودة 
 على النحو التايل: (1)23وبناء على ما ذكر أعاله، نرى بكل تواضع أنه ميكن تعديل املادة  

 أمامباستمرار مثول ، يجوز إعفاء المتهم من الأعاله 1كم الوارد في الفقرة على الرغم من الح"
النظر في أو  تدابير بديلةاتخاذ من و  ائيةوجود ظروف استثنة إذا تأكدت الدائرة من المحكم
لى سبيل المثال وليس على سبيل الحصر تعديل الجدول الزمني عبما في ذلك ، اتخاذها

طريق استخدام تكنولوجيا تمكين المتهم من متابعة المحاكمة عن أو ا، ها مؤقتللمحاكمة، أو تأجيل
 بمحام. هاالتصاالت، أو تمثيل

 .ويقتصر على ما هو ضروري فقط ،غياب على أساس كل حالة على حدةاليتم النظر في  (2)
نت ظروف استثنائية وكاإذا تأكدت من وجود إال الطلب  على هذالدائرة االبتدائية ال توافق ا (3)

عند تمثيله بمحام، وتنازل المتهم على وجه الخصوص في غيابه،  تماماحقوق المتهم مكفولة 
 ."صراحة عن حقه في أن يكون حاضرا في المحاكمة

__________________________ 

)االقرتاح  1074آذار/مارس  74 بتاريخ C.N.1026.2013 XVIII 10 -.TREATIESإشعار الوديع باألمم املتحدة رقم  (11)
 بشأن تعديل النظام األساسي(.كينيا املقدم من  

http://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2009/CN.733.2009-Eng.pdf
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 2التعديل المقترح  -باء

 عدم االعتداد بالصفة الرسمية -23المادة 
اص بصورة النظام األساسي على جميع األشخ يطبق هذا" على أنه( 7)11املادة تنص  

متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية. وبوجه خاص، فإن الصفة الرسمية للشخص، 
سواء كان رئيسا لدولة أو حكومة أو عضوا في حكومة أو برلمان أو ممثال منتخبا أو موظفا 
حكوميا، ال تعفيه بأي حال من األحوال من المسؤولية الجنائية بموجب هذا النظام األساسي،  

 أنها ال تشكل، في حد ذاتها، سببا لتخفيف العقوبة.كما 
على أنه "ال تحول الحصانات أو القواعد اإلجرائية الخاصة التي قد ترتبط ( 2)23المادة وتنص 

بالصفة الرسمية للشخص، سواء كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي، دون ممارسة 
 المحكمة اختصاصها على هذا الشخص".

 تنص على ما يلي: 11إيل املادة  3جتماع يف إضافة فقرة وقد ينظر اال 
الذين يشغلون مناصبهم أعاله، يجوز إعفاء رؤساء الدول  2و 1على الرغم من أحكام الفقرتين "

من  ونوابهم وأي شخص يتصرف أو يحق له التصرف على هذا النحو أثناء فترة واليتهم
 ا اإلعفاء بنفس الشروط".. ويجوز للمحكمة أن تجدد هذالمالحقة القضائية

  3التعديل المقترح  -جيم

 األفعال الجرمية المخلة بإقامة العدل  -37المادة 
تفرتض هذه املادة بالتحديد أنه ميكن ارتكاب هذه اجلرائم، باستثناء اجلرمية املنصوص عليها يف  

لكينية وبوجه خاص يف ضد احملكمة فقط. وبالنظر إىل الوضع احلايل يف القضايا ا، ()و(7)10 دةاامل
الدائرة االبتدائية اخلامسة )ب(، ينبغي تعديل هذه املادة لتشمل اجلرائم اليت يرتكبها مسؤولون باحملكمة 
ليكون من الواضح أنه جيوز ألي طرف اللجوء للمحكمة عند ارتكاب مثل هذه اجلرائم. ومن املقرتح أن 

 :على النحو التايل 7يتم تعديل الفقرة 

حكمة بالنظر في األفعال الجرمية المخلة بإقامة العدل التالية عند ارتكابها عمدا من تختص الم"
 ".:أي شخص

 4التعديل المقترح  -دال

 آلية الرقابة المستقلةعيل تف -112المادة 

أن تنشئ أية هيئات فرعية الدول األطراف جيوز جلمعية على أنه ( 4)771املادة تنص  
إنشاء آلية رقابة مستقلة ألغراض التفتيش والتقييم والتحقيق يف شؤون  تقتضيها احلاجة، مبا يف ذلك

ويشمل ذلك سلوك  احملكمة، وذلك لتعزيز كفاءة احملكمة واالقتصاد يف نفقاهتا.
يا تارخيمكتب املدعي العام يعرتض يف مكتب املدعي العام. و ملوظفني/اإلجراءات/األخالقيات ا
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املدعي العام بصفة ، يعمل (1( و)7) 41 مبوجب املادةآلية الرقابة املستقلة. و سلطة على 
بالسلطة الكاملة يف تنظيم وإدارة ويتمتع حملكمة من أجهزة امستقلة بوصفه جهازا منفصال 

يف ستقلة املرقابة الآلية وبني مكتب املدعي العام سلطات تضارب يف الباستمرار هناك و املكتب. 
 مجعية الدول األطراف.

يل آلية الرقابة املستقلة ومتكينها من التفتيش والتقييم والتحقيق يف مجيع أجهزة ومن املقرتح تفع 
 .احملكمة

 5التعديل المقترح  -هاء

 التكامل

تنص ديباجة نظام روما األساسي على أهنا "إذ تؤكد أن احملكمة اجلنائية الدولية املنشأة مبوجب  
اجلنائية الوطنية". ووفقا لقرار االحتاد األفريقي، هذا النظام األساسي ستكون مكملة للواليات القضائية 

من املقرتح إدخال تعديل على هذا احلكم من الديباجة إلمكان االعرتاف باآلليات القضائية اإلقليمية 
 :لينص على ما يلي

وإذ تؤكد أن المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب هذا النظام األساسي ستكون مكملة "
".ئية الجنائية الوطنية واإلقليميةللواليات القضا
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 المرفق الثاني
 ترحةالمق مكررا 147 قاعدةال -أوال

 مكررا 147
 مؤقتاأحد القضاة غياب 

غري  أخرى شتخصية ألسباب أو املرض بسبب جلسة، أي يف احلضور القضاة أحد على تعذر إذا 
 يف الدعوى مساع مواصلة االستثناء، بيلس على يقررا، أنيف الدائرة  الباقيني لقاضينيل جيوز وملحة،متوقعة 
 مدة يف فيها البت وميكن فيها شررِع قد كان بعينها مسألة يف النظر إمتام بقصد القاضي ذلك غياب
 :أن شريطة وجيزة،

 أنإىل  الغائب، القاضي مع التشاور تعذر إذا املتبقيان الدائرة قاضيا يطمئن أو الدائرة، تطمئن ( أ)
 ؛العدالة لحةمص يف التدبري هذا

 .التدبري هذا على األطراف توافق   )ب(

 )7(ةالمقترحة بصيغتها المعدل ار مكر   147 القاعدة -ثانيا
 مكررا  147القاعدة 

 مؤقتاأحد القضاة غياب 
غري  أخرى شتخصية ألسباب أو املرض بسبب جلسة، أي يف احلضور القضاة أحد على تعذر إذا 
 يف الدعوى مساع مواصلة االستثناء، سبيل على يقررا، أنيف الدائرة  اقينيالب لقاضينيل جيوز وملحة،متوقعة 
 مدة يف فيها البت وميكن فيها شررِع قد كان بعينها مسألة يف النظر إمتام بقصد القاضي ذلك غياب
 :أن شريطة وجيزة،

 أنإىل  الغائب، القاضي مع التشاور تعذر إذا املتبقيان الدائرة قاضيا يطمئن أو الدائرة، تطمئن ( أ)
، كأن يستلزمه صون أدلة من شأهنا أن تضيع العدالة مصلحة يفالزم ألسباب قاهرة  التدبري هذا

 ؛بدونه أو أن تتعرض للتخطر

عن جلسات مساع الدعوى من قبل غاب مؤقتًا على األقل قد الباقيني أحد القاضيني ال يكون  ( ب)
 املعنية؛

ع بواسطة التسجيل الفيديوي واحملاضر على كل اإلجراءات تتاح للقاضي الغائب فرصة االّطال ) (
 اليت تعقد يف غيابه؛

 .التدبري هذا على األطراف توافق  )د(

__________________________ 

(7)
 ICC/ASP/13/28 ، به  ينشدبعد املناقشات الرمسية وغري الرمسية، اقرتح أحد الوفود تعدياًل ، "72املرفق األول، الفقرة

التعديالت املقرتح إدخاهلا على  وتربزلظروف اليت جيوز فيها أن يغيب أحد القضاة مؤقتًا عن احملاكمة )لتوضيح الاملزيد من 
 النص بوضع خط حتتها(".

 



ICC-ASP/13/31 

 

31-A-051214  25 

 المرفق الثالث

 144(، والقاعدة 3)171(، والقاعدة 3)31 قاعدةلل ةالمقترحالت لتعديا
 القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات()ب( من 2)

 ( املقرتحة3)12اعدة الق ( احلالية3)12القاعدة 
تتاح بيانات شهود اإلثبات يف أصوهلا وبلغة  - 3

 يفهمها املتهم ويتحدث هبا جيدا.
تتاح بيانات شهود اإلثبات يف أصوهلا  - 3

وبلغة يفهمها املتهم ويتحدث هبا جيدا. وجيوز 
للدائرة، إذا اقتضى األمر ذلك، أن تأذن برتمجة 

ت، بعد مقتطفات سديدة من البيانات إذا قض
التماس آراء األطراف، بأن الرتمجة الكاملة غري 
ضرورية للوفاء مبقتضيات اإلنصاف وقد تؤثّر 
سلبًا يف سرعة اإلجراءات. ولغرض اختاذ هذا 
القرار، تراعي الدائرة الظروف اخلاصة بالقضية، 
ومنها إن كان للشتخص املعين حماٍم ميثّله وما 

 تتضّمنه البيانات.
 

 ( )ب( املقرتحة1)744القاعدة  )ب( احلالية (1)744القاعدة 
تقدم نسخ من مجيع القرارات املذكورة  - 1

 أعاله، يف أقرب وقت ممكن، إىل:
]...[ 

املتهم، بلغة يفهمها متاما ويتكلمها  )ب(
بطالقة، عند االقتضاء، للوفاء مبتطلبات اإلنصاف 

 .21)و( من املادة 7 مبوجب الفقرة

لقرارات املذكورة تقدم نسخ من مجيع ا - 1
 أعاله، يف أقرب وقت ممكن، إىل:

]...[ 

املتهم، بلغة يفهمها متاما ويتكلمها  )ب(
للوفاء مبتطلبات  بأكملها أو بالقدر الالزمبطالقة، 

 .21 )و( من املادة7 اإلنصاف مبوجب الفقرة

 
 171القاعدة 

 المهل الزمنية

زمنية املتعلقة بسري اإلجراءات، احلاجة إىل تراعي احملكمة، لدى إصدار أي أمر بتعيني املهل ال -7
 تيسري سري اإلجراءات بنزاهة وسرعة، مع إيالء اعتبار خاص حلقوق الدفاع والضحايا.

، يسعى ) (  (7) 21مع مراعاة حقوق املتهم، وال سيما تلك املنصوص عليها يف من املادة  -1
للعمل بأقصى سرعة ممكنة، يف حدود املهلة مجيع املشاركني يف اإلجراءات، الذين صدرت إليهم أوامر، 

 الزمنية الصادر بشأهنا أمر من احملكمة.
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 ( املقرتحة3)703القاعدة 
، قد 744 جيوز للمحكمة األمر بأن يرعترب  اإلشعار بقرارات معيّنة، كتلك املشار إليها يف القاعدة -3

قتضيات اإلنصاف. فتسري كل املهل الزمنية مّت يوم  إتاحة ترمجتها الكاملة أو اجلزئية الالزمة للوفاء مب
 اعتباراً من ذلك اليوم.



ICC-ASP/13/31 

 

31-A-051214  27 

 المرفق الرابع

 لقرار الجامعمشروع نص إلدراجه في ا
 :مبا يلي (ICC-ASP/12/Res.8) 1073لعام من القرار اجلامع  28يستعاض عن الفقرة  

 ".بتقرير املكتب عن الفريق العامل املعين بالتعديالتترحب "
 (ICC-ASP/12/Res.8) 1073من القرار اجلامع لعام من املرفق األول  71الفقرة  يستعاض عنو  

 :مبا يلي
وفقا الختصاصات الفريق العامل التعديالت املقرتحة مجيع الفريق العامل إىل مواصلة النظر يف  تدعو" 

 ".عشرةرابعة يف دورهتا الاملكتب أن يقدم تقريراً إىل اجلمعية لكي تنظر فيه  وتطلب إىل
 

_________________ 


