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تقرير المكتب بشأن الفريق العامل المعني بالتعديالت
أوال -مقدمة
-7

يقدم هذا التقرير عمال بالوالية املسندة إىل الفريق العامل املعين بالتعديالت ("الفريق العامل").

 -1وقد أنشأت مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") الفريق العامل يف دورهتا الثامنة مبوجب القرار
" ICC-ASP/8/Res.6للنظر [ ]...يف أية تعديالت مقرتحة لنظام روما األساسي وفقا للفقرة  7من املادة
 ،717وكذلك يف أية تعديالت حمتملة أخرى لنظام روما األساسي والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات،
بغية حتديد التعديالت الواجب اعتمادها وفقا لنظام روما األساسي والنظام الداخلي جلمعية الدول
األطراف"(.)7
 -3ويف دورهتا الثانية عشرة"[ ،دعت"] اجلمعية "الفريق العامل إىل مواصلة نظره يف التعديالت
اقرتحت قبل مؤمتر االستعراض( )1وتعديالته اليت
املقرتحة ،مبا فيها مجيع تعديالت نظام روما األساسي اليت ر
اقرتحت عمال بالقرار الصادر عن مؤمتر قمة االحتاد األفريقي الذي عقد يف  71تشرين األول/أكتوبر
 1073يف أديس أبابا ،وفق اختصاصات الفريق العامل[ ،وطلبت] إىل املكتب أن يقدم إليها تقريرا لكي
تنظر فيه يف دورهتا الثالثة عشرة".
 -4وواصل الفريق العامل االجتماعات فيما بني الدورات .وعقد مشاورات غري رمسية يف 10
أيار/مايو ،و14حزيران/يونيه ،و 5تشرين الثاين/نوفمرب ،و 71تشرين الثاين/نوفمرب (على مستوى اخلرباء)،
و 17تشرين الثاين/نوفمرب ،و 14تشرين الثاين/نوفمرب (على مستوى اخلرباء) ،و 1كانون األول/ديسمرب
ملناقشة جمموعتني من التعديالت املقرتحة للقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات من إعداد الفريق العامل املعين
بالدروس املستفادة ("فريق الدروس املستفادة") والفريق الدراسي املعين باحلوكمة ("الفريق الدراسي")،
__________________________

( )7الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،الدورة الثامنة ،الهاي-78 ،
 12تشرين الثاين/نوفمرب .،(ICC-ASP/8/20) 1077اجمللد األول ،اجلزء الثاين. ICC-ASP/8/Res.6 ،
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فضال عن التعديالت املقدمة (قبل ذلك) لتعديل نظام روما األساسي .وإلثراء املناقشات ،عقد الفريق
العامل يف  4حزيران/يونيه و 12تشرين األول/أكتوبر جلسيت إحاطة مع الفريق الدراسي عن طريق وصلة
فيديو .ووفقا الختصاصاته ،ركز الفريق العامل اهتمامه أوال وقبل كل شيء على املقرتحات اليت هتدف
إىل حتسني كفاءة وفعالية األداء يف احملكمة.
 -5وكانت هذه املناقشات مفيدة جدا وأتاحت الفرصة لتبادل اآلراء واملعلومات بصورة بناءة مما
ساعد على إثراء املناقشات وتسهيل عمل الفريق العامل .وبناء على هذا التقييم ،رأى الفريق العامل أنه
يلزم إجراء مزيد من االجتماعات املنتظمة وقرر أن يعقد أول اجتماع له بني الدورات يف كانون
الثاين/يناير .1075

ثانيا -النظر في التعديالت المقترحة لنظام روما األساسي
 -2كان ال يزال معروضا على الفريق العامل التعديالت املقرتحة احملالة إليها من اجلمعية يف دورهتا
الثامنة( ،)3وكذلك التعديالت احملالة من وديع نظام روما األساسي يف  74آذار/مارس .)4(1074
وأعطيت للوفود الفرصة ،يف كل اجتماع من اجتماعاته ،للتعليق على هذه املقرتحات.
 -1ويف اجتماع الفريق العامل املعقود يف  10أيار/مايو ،قدمت بلجيكا ،واملكسيك ،وترينيداد
وتوباغو ،وجنوب أفريقيا ،وكينيا مقرتحاهتا .ويف االجتماع الذي عقد يف  14حزيران/يونيه ،علقت الوفود
على املقرتحات املتختلفة وطرحت أسئلة بشأهنا .وكان هناك اتفاق على احلاجة إىل إجراء مزيد من
املناقشات.
 -8وأبلغت بلجيكا الفريق العامل يف اجتماعه املعقود يف  5تشرين الثاين/نوفمرب بإدخال حتديث تقين
على مقرتحاهتا .ومل يقدم أي وفد من الوفود األخرى اليت قدمت مقرتحات حتديثات للنصوص اليت قدمتها
خالل الفرتة املشمولة بالتقرير .وقرر الفريق العامل أن يرفق بتقريره ،جتميعا غري رمسي للمقرتحات املقدمة
لتعديل نظام روما األساسي ،مبا يف ذلك التحديث التقين املقدم من بلجيكا(.)5
 -2ويف اجتماع الفريق العامل املعقود يف  5تشرين الثاين/نوفمرب عام  ،1074قدمت جنوب أفريقيا
للفريق العامل مزيدا من الشرح واملعلومات بشأن اقرتاحها .وطلبت بعض الوفود توضيح بعض
املصطلحات أو العبارات املستتخدمة يف االقرتاح ،مثل املعىن الدقيق لعبارة "ا لدولة املتختصة حبالة
معروضة على احملكمة" وكيفية تفسري عبارة "مل يبت جملس األمن التابع لألمم املتحدة يف الطلب".
وأدت هذه األسئلة إىل تبادل مثمر لآلراء داخل الفريق العامل .وكان هناك اتفاق على أن هذا االقرتاح
يثري العديد من التساؤالت السيما فيما يتعلق بالعالقة بني أجهزة األمم املتحدة وكذلك العالقة بني
__________________________
( )

 3الوثائق الرمسية  ، ...الدورة الثامنة .،(ICC-ASP/8/20) 1002 ...اجمللد األول ،اجلزء الثاين،ICC-ASP/8/Res.6 ،
احلاشية  .3وترد هذه املقرتحات أيضا يف املرفقات من األول إىل الرابع للتقرير السابق للفريق العامل املعين بالتعديالت،
.ICC-ASP/10/32
( )4إشعار الوديع باألمم املتحدة رقم( .TREATIES-XVIII 10 C.N.1026.2013االقرتاح املقدم من كينيا بشأن تعديل
النظام األساسي).
( )5انظر املرفق األول.
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احملكمة واألمم املتحدة .كان هناك اتفاق أيضا على احلاجة إىل إجراء مزيد من املناقشات بعد الدورة
الثالثة عشرة للجمعية .ويف نفس االجتماع ،أدخلت كينيا أيضا تعديالت على اقرتاحاهتا وأثريت تساؤالت
من قبل بعض الوفود.
 -70ويف اجتماع الفريق العامل غري الرمسي املعقود يف  71تشرين الثاين/نوفمرب ،أطلعت بلجيكا الفريق
العامل على مقرتحاهتا وأوضحت كيف عملت على مراجعة املقرتحات لالستجابة للمتخاوف اليت أعربت
عنها بعض الوفود .وترد التوضيحات املتعلقة هبذه املراجعات يف التجميع غري الرمسي للمقرتحات املقدمة
لتعديل نظام روما األساسي( .)2وأعربت بعض الوفود عن تقديرها هلذا النهج البناء ولكنها رأت أن الوقت
مل حين لتحقيق هذه املقرتحات وأن هناك حاجة إىل إجراء مزيد من املناقشات بشأهنا بعد الدورة الثالثة
عشرة للجمعية.
 -77ويف اجتماع الفريق العامل املعقود يف  17تشرين الثاين/نوفمرب ،أبلغت املكسيك الفريق العامل
باخللفية واألساس املنطقي القرتاحها ،السيما على أساس التوضيح الوارد يف التجميع غري الرمسي
للمقرتحات املقدمة لتعديل نظام روما األساسي( .)1كما أبلغت املكسيك الفريق العامل عن بعض
التطورات اجلديدة على الصعيد الدويل يف سياق نزع السالح .وأعرب العديد من الوفود عن تقديرها هلذه
املعلومات ولكنها رأت أن الوقت مل حين بعد لتوسيع نطاق اختصاص احملكمة .وكان هناك اتفاق على أن
هناك حاجة إىل إجراء مزيد من املناقشات بعد الدورة الثالثة عشرة للجمعية ،مبا يف ذلك فيما يتعلق
بالتطورات اجلديدة اليت اشارت إليها املكسيك.
 -71ويف االجتماع نفسه ،عرضت كينيا على الفريق العامل اقرتاحها املقدم لتعديل املادة  11من نظام
روما األساسي وشرحت هذا االقرتاح من أجل تقدمي بعض التوضيحات .وعلى وجه اخلصوص ،أوضحت
كينيا أن اهلدف من اقرتاحها ليس منح احلصانة لرؤساء الدول ونواهبم واألشتخاص الذين يتصرفون أو
الذين حيق هلم التصرف على هذا النحو ولكن "وقف" املالحقات القضائية فقط خالل فرتة واليتهم.
ولذلك جيب أن يفهم ذلك على أنه عالمة "فاصلة" وليس "نقطة النهاية" .وأعربت عدة وفود عن
تقديرها هلذا التوضيح ولكنها أفادت بأن لديها أسئلة وتعليقات إضافية فيما يتعلق بنص االقرتاح ،السيما
فيما يتعلق باملقصود من عباراة " أثناء فرتة واليتهم" وعبارة "أي شتخص يتصرف أو حيق له التصرف على
هذا النحو [على حنو رؤساء الدول أو نواهبم]" .وعالوة على ذلك ،طلبت بعض الوفود مزيدا من
اإليضاحات بشأن كلمة "قد" لعدم وضوح من سيكون له احلق يف اختاذ القرار وبناء على أية معايري.
وأشارت عدة وفود إىل أن املادة  11حجر الزاوية يف نظام روما األساسي وأهنا ليست على استعداد
لتعديلها .وكان هناك اتفاق على احلاجة إىل مواصلة املناقشات بعد الدورة الثالثة عشرة للجمعية.
 -73وبصفة عامة ،رأت عدة وفود أن من األفضل إرجاء النظر يف إدخال تعديالت على نظام روما
األساسي من شأهنا أن تضيف جرائم جديدة إىل اختصاص احملكمة إىل حني تعزيز قدرهتا على القيام
بأعماهلا .وعالوة على ذلك ،مت االتفاق على أن االقرتاحات اليت تتمتع بتأييد واسع النطاق فقط أو من
األفضل اليت تتمتع بتوافق اآلراء وحدها هي اليت ينبغي إحالتها إىل اجلمعية للنظر فيها ،وفقا
__________________________

( )2انظر املرفق األول.
( )1انظر املرفق األول.
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الختصاصات الفريق العامل .ويف اخلتام ،رأى الفريق العامل أن هناك حاجة إلجراء مزيد من املناقشات
بشأن مجيع املقرتحات وأنه سيواصل هذه املناقشات بعد الدورة الثالثة عشرة للجمعية.

ثالثا -النظر في التعديالت المقدمة للقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات
 -74بناء على خارطة الطريق اليت وضعت الستعراض اإلجراءات اجلنائية للمحكمة اجلنائية الدولية(،)8
كان معروضا على الفريق العامل تقريران للفريق العامل املعين بالدروس املستفادة .وتضمن التقرير األول
توصيات لتعديل القاعدة  ،)3(12والقاعدة  ،)3(707والقاعدة ()1(744ب) من القواعد اإلجرائية
وقواعد اإلثبات حتت جمموعة "قضايا اللغة"( .)2وتضمن التقرير الثاين توصية إلضافة قاعدة جديدة 740
مكررا ،حتت جمموعة "املسائل التنظيمية"(.)70
 -75وأحاط الفريق العامل علما بتقرير الفريق الدراسي املعين باحلوكمة بشأن "اجملموعة األوىل من
جمموعة املسائل فيما يتعلق مبقرتحات تعديل القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات اليت قدمتها احملكمة" املؤرخ
 71تشرين األول/أكتوبر  .1074وتضمن التقرير توصية بأن "حييل الفريق الدراسي التعديالت املقرتحة،
مع ما أعربت عنه الوفود من آراء متنوعة تنوعاً واسع النطاق ،إىل الفريق العامل املعين
بالتعديالت".وتضمن التقرير أيضا اقرتاحا مقدما من أحد الوفود بشأن تعديل املادة  740مكررا ،وأوصى
الفريق الدراسي بإحالة هذا االقرتاح إىل الفريق العامل املعين بالتعديالت لكي ينظر فيه جبانب االقرتاح
املقدم من احملكمة(.)77
 -72وإلثراء املناقشات ،استمع الفريق العامل يف  4حزيران/يونيه و 12تشرين األول/أكتوبر إىل
إحاطتني من رئيس الفريق الدراسي املعين باحلوكمة ،السفري أمسغارد (السويد) واملستشار القانوين الرئيسي
هليئة الرئاسة باحملكمة السيد هرياد أبطحي ،عن طريق وصلة الفيديو .وعلم الفريق العامل كيف نشأت
املقرتحات داخل احملكمة ،وكيفية اعتمادها من قبل اللجنة االستشارية املعنية بالنصوص القانونية ،وهي
جلنة تضم ممثلني للشعب القضائية الثالث للمحكمة ،ومكتب املدعي العام ،وحمامي الدفاع وحمامي
الضحايا ،ومشاركة قلم احملكمة .وأعطيت للفريق العامل الفرصة لطرح األسئلة واحلصول على مزيد من
الوضوح بشأن املقرتحات واإلطالع على مضمون املناقشات اليت جرت يف الفريق الدراسي املعين
باحلوكمة.
 -71ويف اجتماع الفريق العامل املعقود يف  5تشرين الثاين/نوفمرب  ،1074ناقش الفريق العامل
جمموعتني من التوصيات ،والتعديل املقرتح للقاعدة  740مكررا ("غياب القاضي مؤقتا") ،فضال عن
املقرتحات املقدمة لتعديل القواعد  12و 707و "( 744جمموعة الرتمجة") .والحظ الفريق العامل أوال أن
تعزيز كفاءة وفعالية احملكمة موضع االهتمام املشرتك للجمعية واحملكمة وأعربت يف هذا الصدد عن
تقديرها للمحكمة بشأن تعديالهتا املقرتحة للقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات .ومع ذلك ،تبني من
__________________________

( )8الوثيقة  ،ICC-ASP/11/31املرفق األول (و  )ICC-ASP/11/31/Add.1املعدلتني بالوثيقة  ،ICC-ASP/12/37املرفق األول.
(  ،ICC-ASP/13/28 )2املرفق األول ،التذييل الثالث.
( )70املرجع نفسه ،التذييل الثاين.
( )77املرجع نفسه .وترد التوصيتان يف املرفق الثاين.
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املناقشات أن الفريق العامل ليس يف وضع يسمح له بتقدمي توصيات بشأن هاتني اجملموعتني من
املقرتحات اآلن حيث ال يزال لدى عدد كبري من الوفود بعض املتخاوف و/أو حيتا إىل مزيد من
التوضيحات .وقرر رئيس الفريق العامل تعيني ميسرين إثنني لعقد مناقشات غري رمسية ،إحدامها بشأن
مسألة "غياب القاضي مؤقتا" ،واألخرى بشأن "جمموعة الرتمجة".
 -78ويف اجتماع الفريق العامل املعقود يف  17تشرين الثاين/نوفمرب  ،1074واصل الفريق العامل النظر
يف اجملموعتني من مقرتحات التعديل املتعلقة بالقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات على أساس التقريرين
الشفويني املقدمني من امليسرين.
 -72وكما ذكر يف تقرير الفريق الدراسي املعين باحلوكمة ،تنص القاعدة  740مكررا على أنه إذا غاب
أحد قضاة الدائرة االبتدائية بسبب املرض ،أو ألسباب أخرى غري متوقعة وملحة ،جيوز لباقي قضاة الدائرة
أن يواصلوا النظر يف القضية الستكمال املداوالت بشأن مسألة معينة ،شريطة أن تكون هذه املواصلة يف
مصلحة العدالة وأن يوافق عليها األطراف .وبينت احملكمة أنه ينشد بالقاعدة اجلديدة املقرتحة منح الدائرة
االبتدائية قدرا من املرونة ملواجهة تغيب قاض لظروف استثنائية غري متوقعة .ونوهت احملكمة إىل أن
القاعدة املقرتحة أتت ردا على حاالت عدة غاب فيها واحد من القضاة مؤقتا فأفضى غيابه إىل حاالت
تأخري يف إجراءات احملكمة .وقالت احملكمة إن من شأن القاعدة املقرتحة أن تسهم يف إدارة العمل يف
الدوائر االبتدائية بصورة فعالة وإن صيغتها تشدد على الطابع االستثنائي هلذا التدبري وتويل االعتبار
الواجب حلقوق املتهم .ويشري تقرير الفريق الدراسي املعين باحلوكمة أيضا إىل أنه يف أعقاب املناقشات
الرمسية وغري الرمسية ،اقرتح أحد الوفود تعديال يسعى إىل زيادة توضيح الظروف اليت جيوز فيها للقاضي أن
يغيب مؤقتا عن احملاكمة.
 -10ويف سياق املشاورات غري الرمسية اليت أجراها امليسر ،أعربت عدة وفود عن ارتياحها لالقرتاح الذي
قدمه الفريق العامل املعين بالدروس املستفادة وأعلنت استعدادها لتقدمي الدعم الالزم له .وسلطت بعض
الوفود الضوء على ظهور هذا االقرتاح ورأت ،السيما بعد موافقة اللجنة االستشارية املعنية بالنصوص
القانونية عليه ،أن ذلك ينبغي أن يعطي الفريق العامل ثقة كافية لتأييده .وأعربت بعض الوفود أيضا عن
رأي مفاده أن هذا االقرتاح يساعد على وضع حد للتأخري ويوفر للدائرة االبتدائية املرونة الالزمة لتقليل
الفرتة اليت يغيب فيها الشهود املعرضون للتخطر عن جمتمعاهتم .وأكدت هذه الوفود على أمهية خمتلف
الضمانات الواردة يف التعديل املقرتح للقاعدة ،مبا يف ذلك موافقة مجيع األطراف .ومن أجل التسوية،
أعربت تلك الوفود أيضا عن استعدادها للموافقة على االقرتاح املعدل ،على الرغم من مالحظة بعض
الوفود أنه تقييدي بغري مقتض.
 -17وأعربت وفود أخرى عن شكها يف اتساق االقرتاح مع املادة  )7(14واملادة ( )1(32ب)’‘1من
نظام روما األساسي .ورأت هذه الوفود أن االقرتاح سيبدو ،يف حالة اعتماده ،خمالفا ملبدأ الوجود املستمر
جلميع القضاة الثالثة للدائرة االبتدائية على النحو املنصوص عليه يف املادة  .)7(14وأعرب عن رأي
مفاده أن التعديل سيبدو ،يف حالة اعتماده ،تعديال غري مباشر للمادة  14من نظام روما األساسي ،وهي
ليست مادة ذات طابع مؤسسي مبعين الكلمة وفقا للمادة  711من نظام روما األساسي .وأثارت بعض
الوفود أيضا خماوف بشأن الغموض املزعوم لبعض الكلمات الواردة يف النص املقرتح ،مثل "غري املتوقعة"،
"أسباب شتخصية ملحة"" ،مدة وجيزة"" ،يف مصلحة العدالة" .وأعربت وفود أخرى عن رأي مفاده أن
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هذه اجلمل واضحة مبا فيه الكفاية وأهنا مناسبة للتطبيق يف الظروف الضيقة اليت ستطبق فيها هذه
القاعدة.
 -11وأعربت بعض الوفود عن ارتياحها التفاق االقرتاح مع نظام روما األساسي .وال تفسر هذه الوفود
املادة  )7(14أو املادة ()1(32ب)’ ‘1بأهنما تتطلبان حضور القضاة الثالثة مجيعا يف كل جلسة من
اجللسات اليت تعقدها احملكمة ملعاجلة كل مسألة من املسائل املطروحة عليها يف احملاكمة بأكملها ،حىت
عندما يكون أحد القضاة غري متوافر مؤقتا ألسباب شتخصية غري متوقعة وملحة .والحظت هذه الوفود
أن املادتني  )7(14و()1(32ب) ’ ‘1ال بد من قراءهتما مع املادة ()3(24أ) ،وهي األساس القانوين
لالقرتاح ،اليت تسمح للدائرة االبتدائية أن تعتمد ،بعد التشاور مع األطراف ،التدابري الالزمة لتسهيل سري
اإلجراءات على حنو عادل وسريع.
 -13وأشار الفريق العامل أيضا إىل الفقرتني  70و 77من تقرير الفريق العامل املعين بالدروس املستفادة
اللتني تشريان إىل ثالث مناسبات تعاملت فيها الدائرة االبتدائية مع غياب مؤقت ألحد القضاة .وتتعلق
إحدى هذه املناسبات حبالة كان القاضي فيها غائبا مؤقتا بعد بدء االستماع ألقوال أحد الشهود ولكن
قبل االنتهاء من تقدمي األدلة ووافقت األطراف واملشاركني يف الدعوى على أن يستكمل الشاهد شهادته
أمام القاضيني الباقيني( .)71والحظت الوفود أن احملكمة متكنت من حل املشكلة .ويف هذا الصدد،
أعربت بعض الوفود عن شكها حول االحتيا إىل التعديل املقرتح واملكاسب املرجوة منه .ورأت وفود
أخرى أنه بالنظر إىل النهج املتبع من قبل احملكمة ،من املناسب أن تقنن اجلمعية هذا اإلجراء.
 -14وبعد املشاورات غري الرمسية واملناقشات اليت جرت خالل اجتماعات الفريق العامل ،وافق الفريق
العامل على النهج الذي اختذته احملكمة حىت اآلن( ،)73ودعا احملكمة إىل إبالغه بأي معلومات ميكنها أن
تثري املناقشات اجلارية يف الفريق العامل بشأن هذه املسألة  ،بالشكل الذي تراه مناسبا.
 -15وكما ورد يف تقرير الفريق الدراسي املعين باحلوكمة بشأن "جمموعة الرتمجة" ،من شأن التعديل
املقرتح إدخاله على القاعدة  )3(12أن يتيح للمحكمة اإلذن بإجراء ترمجات جزئية إلفادات شهود
اإلثبات ،عندما ال ميس إجراؤها حبقوق املتهمني .وجييز التعديل املقرتح إدخاله على القاعدة
() 1(744ب) للمحكمة اإلذن بإجراء ترمجات جزئية لقرارات احملكمة ،عندما ال ميس إجراؤها حبقوق
املتهمني .وجييز التعديل املقرتح إدخاله على القاعدة  )3(707للمحكمة إرجاء بدء احتساب اآلجال
املتعلقة ببعض القرارات حىت اإلخطار برتمجاهتا .وبينت احملكمة أن التعديل املقرتح إدخاله على القاعدة
 )3(12أ ِرع ّد استجابة لظروف ثبت فيها أن الرتمجات الكاملة إلفادات شهود اإلثبات أمر صعب املراس
ويفضي إىل تأخري طائل يف إجراءات احملكمة .ورأت احملكمة أن إجراء ترمجات جزئية إلفادات شهود
اإلثبات يتوافق متاماً مع املادة (()7()21و) ،اليت تنص على أن للمتهم احلق يف "أن يستعني مبا يلزم من
__________________________

( )71الدائرة االبتدائية األوىل" .قرار بشأن ما إذا كان جيوز لقاضيني فقط أن يعقدا جلسة استماع وتوصيات هليئة الرئاسة مبا
إذا كان ينبغي تعيني قاض بديل للمحاكمة" 11 ،ICC-01/04-01/06 .أيار/مايو 1008؛ وحمضر جلسة احملاكمة املعقودة
يف  1كانون األول/ديسمرب  ،ICC-01/04-01/07-T-89-ENG ،1002الصفحة .7
( )73حمضر جلسة احملاكمة املعقودة يف  14تشرين الثاين/نوفمرب .ICC-01/04-01/07-T-222-Red2-ENG ،1070

6

31-A-051214

ICC-ASP/13/31

الرتمجات الستيفاء مقتضيات اإلنصاف" ،واملادة ( ) ()7()21اليت تنص على أنه جيب "أن حياكم
املتهم دون أي تأخري ال موجب له" .وبناء على ذلك قالت احملكمة إن من شأن التعديل املقرتح أن يتيح
للدوائر مزيداً من املرونة عند اختاذها القرارات على حنو يوازن بني اعتبارات اإلنصاف واعتبارات السرعة.
وبينت احملكمة أيضا أن التعديل املقرتح إدخاله على القاعدة ()1(744ب) تأتى عن غموض فيما إذا
كان جيوز للدوائر االبتدائية أن تأذن بإجراء ترمجات جزئية لبعض القرارات .وعلى الرغم من أن إحدى
الدوائر االبتدائية فسرت هذه القاعدة باعتبارها جتيز إجراء مثل هذه الرتمجات اجلزئية فقد رأت احملكمة أنه
يلزم املزيد من الوضوح يف هذا الشأن .وأكدت احملكمة أن النص املعدَّل سيظل خاضعاً للضمانات اليت
تنص عليها املادة ()7(21و) .وأخريا ،بينت احملكمة أن التعديل املقرتح إدخاله على املادة  )3(707أ ِرع ّد
استجابة ملمارسة الدوائر يف قضايا خمصوصة إذ مددت اآلجال عندما رأت أن من الضروري ترمجة بعض
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.
 -12وأوضحت املشاورات اليت أجراها امليسر وكذلك املناقشات اليت جرت يف الفريق العامل أن هناك
تأييدا قويا لتوصية اجلمعية باعتماد التعديالت املقرتحة على املادة  ،)3(12والقاعدة  ،)3(707واملادة
()1(744ب) من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات .بيد أن بعض الوفود أعربت عن قلقها بشأن
التعديالت املقرتحة و/أو تنتظر احلصول على تعليمات بشأن كيفية التصرف .وقال أحد الوفود أنه ليس
يف وضع يسمح له باملوافقة على توصية اجلمعية على النحو املبني أعاله .وبناء على ذلك ،وافق الفريق
العامل على مواصلة مداوالته بشأن هذا املوضوع خالل الدورة الثالثة عشرة للجمعية.

رابعا -تبادل المعلومات بشأن حالة التصديق على التعديالت التي أدخلت على
نظام روما األساسي في كمباال
 -11أحيط الفريق العامل علما يف اجتماعه املعقود يف  17تشرين الثاين /نوفمرب  1074بأن سان
مارينو صدقت مؤخرا على التعديالت اليت أدخلت يف كمباال بشأن جرمية العدوان ،بعد تصديقها على
التعديالت املتعلقة باملادة  8من نظام روما األساسي .ومنذ تقدمي التقرير األخري للفريق العامل ،صدقت
أيضا بلجيكا ،وكرواتيا ،وسلوفاكيا ،والنمسا ،والتفيا ،واسبانيا ،وبولندا على اجملموعتني من التعديالت اليت
أدخلت يف كمباال .وعند تقدمي هذا التقرير ،كانت  72دولة قد صدقت على التعديالت املتعلقة جبرمية
العدوان ،و 17دولة على التعديل املتعلق باملادة  8من نظام روما األساسي.

خامسا -آفاق المستقبل
 -18وافق الفريق العامل على االنعقاد جمددا أثناء الدورة املقبلة للجمعية ملواصلة املناقشات املتعلقة
باملقرتحات املقدمة لتعديل القواعد  ،12و ،707و 744من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ورمبا
الختتام هذه املناقشات.
 -12ويدعو الفريق العامل احملكمة إىل إحاطته علما بأي معلومات تتعلق بغياب أحد القضاة مؤقتا
(وبالقاعدة  740مكررا املقرتحة) ميكنها أن تثري مناقشات الفريق العامل بشأن هذه املسألة يف املستقبل،
حسبما تراه مناسبا.
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 -30ويرى الفريق العامل أن االجتماعات املنتظمة مهمة وقرر أن يعقد االجتماع األول ما بني الدورات
يف كانون الثاين/يناير .1075
 -37واختتم الفريق العامل أعماله يف فرتة ما بني الدورتني وأوصى اجلمعية بأن تدر الفقرتني املتعلقتني
بأعماله الواردتني يف املرفق الرابع يف القرار اجلامع.
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المرفق األول
تجميع غير رسمي للمقترحات المقدمة لتعديل نظام روما األساسي
أوال -مقدمة
 -7وفقا للمادة  ) 7(717من نظام روما األساسي ،جيوز ألية دولة طرف أن تقرتح تعديالت على
نظام روما األساسي بعد انقضاء سبع سنوات من بدء نفاذه .ويقدم التجميع التايل قائمة جلميع
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
االستعراضي يف عام  ،)7(1070أو املقرتحات اليت سحبتها الوفود اليت قدمتها بعد ذلك(.)1
 -1وقدم الفريق العامل مجيع املقرتحات الواردة بالقائمة قبل النظر فيها إىل األمني العام لألمم املتحدة
وفقا للمادة  ) 7(717من نظام روما األساسي ،وقام بعد ذلك بتعميمها على مجيع الدول األطراف يف
شكل إشعارات الوديع( ،)3رغم عدم وجود ما يتطلب منه القيام بذلك من أجل النظر يف هذه املقرتحات.
 -3ويتضمن التجميع قائمة جلميع املقرتحات وفقا لنستختها األخرية مع التعليقات املرافقة هلا ،ويبني
التعديالت اليت أدخلتها الوفود عليها بعد قيام األمني العام بتعميمها رمسيا .وترد املقرتحات بالرتتيب الذي
قدمت به ،ويف حالة تقدميها يف نفس اليوم ،بالرتتيب األجبدي.

__________________________

( )7انظر القرار " ،RC/Res.3تعزيز تنفيذ األحكام" (مقدم من النرويج)؛ والقرار " ،RC/Res.5تعديل املادة  8من نظام روما
األساسي" (مقدم من بلجيكا)؛ والقرار " ،RC/Res.6جرمية العدوان" (مقدم من ليتختنشتاين) .وفيما يتعلق باملادة ،714
قرر املؤمتر االستعراضي يف القرار  RC/Res.4استعراض املادة  714مرة أخرى يف الدورة الرابعة عشرة للجمعية" :وقد اطلع
على أحكام املادة  714أثناء املؤمتر االستعراضي مبوجب نظام روما األساسي -7 ،يقرر االحتفاظ باملادة  714بشكلها
احلايل ،و -1يقرر أيضا مواصلة استعراض أحكام املادة  714أثناء الدورة الرابعة عشرة جلمعية الدول األطراف يف نظام
روما األساسي".
( )1سحب االقرتاح املقدم من هولندا ،يف الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية
الدولية ،الدورة الثامنة ،الهاي 12-78 ،تشرين الثاين/نوفمرب .،(ICC-ASP/8/20)1002اجمللد األول ،املرفق الثاين ،التذييل
الثالث ،يف اجتماع الفريق العامل املعين بالتعديالت املعقود يف  5حزيران/يونيه .1073
(  )3مجيع إشعارات الوديع املرسلة من األمني العام لألمم املتحدة إىل الدول األطراف متاحة على املوقع التايل:
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10&chapter=18&lang=en
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ثانيا -بلجيكا
ألف-

()4

التعديل المقترح 2
مقدم من األرجنتين ،وآيرلندا ،وبلجيكا ،وبوروندي ،وبوليفيا ،ورومانيا ،وساموا،
وسلوفينيا ،وقبرص ،وكمبوديا ،والتفيا ،ولكسمبرغ ،والمكسيك ،وموريشيوس ،بصيغته
المعدلة
-7

يضاف إىل الفقرة ( 1ب) من املادة  8ما يلي:
"’ ‘11استتخدام العوامل ،والتكسينات ،واألسلحة ،واملعدات ووسائل اإليصال على النحو
املعرف يف اتفاقية حظر استحداث وإنتا وتكديس األسلحة البكرتيولوجية (البيولوجية)
والتكسينية ،وتدمري تلك األسلحة ،ومبا يتناىف مع أحكام االتفاقية ،لندن وموسكو وواشنطن70 ،
نيسان/أبريل )5(7211؛
’ ‘18استتخدام األسلحة الكيميائية أو املشاركة يف أي أعمال حتضريية عسكرية الستتخدام
األسلحة الكيميائية على النحو املعرف يف اتفاقية حظر استحداث وإنتا وتكديس واستتخدام
األسلحة الكيميائية وتدمري تلك األسلحة ،ومبا يتناىف مع أحكام االتفاقية ،باريس 73 ،كانون
الثاين/يناير )2(7223؛
’ ‘12استتخدام األلغام املضادة لألفراد على النحو املعرف يف اتفاقية حظر استعمال وتكديس
وإنتا ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام ،ومبا يتناىف مع أحكام االتفاقية ،أوتاوا،
 78أيلول/سبتمرب .")1(7221

-1

يضاف إىل الفقرة ( 1ه) من املادة  8ما يلي:
"’ ‘73استتخدام العوامل ،والتركسينات ،واألسلحة ،واملعدات ووسائل اإليصال على النحو
املعرف يف اتفاقية حظر استحداث وإنتا وتكديس األسلحة البكرتيولوجية (البيولوجية)
والتكسينية ،وتدمري تلك األسلحة ،ومبا يتناىف مع أحكام االتفاقية ،لندن وموسكو وواشنطن70 ،
نيسان/أبريل 7211؛
’ ‘74استتخدام األسلحة الكيميائية أو املشاركة يف أي أعمال حتضريية عسكرية الستتخدام
األسلحة الكيميائية على النحو املعرف يف اتفاقية حظر استحداث وإنتا وتكديس واستتخدام

__________________________

( )4الوثائق الرمسية  ،...الدورة الثامنة .،(ICC-ASP/8/20)1002 ...اجمللد األول ،املرفق الثاين ،التذييل األول ،إشعار
الوديع باألمم املتحدة رقم .TREATIES-8 C.N.733.2009بتاريخ  12تشرين األول/أكتوبر ( 1002االقرتاح املقدم من
بلجيكا بشأن تعديل النظام األساسي) .ويالحظ أنه مت اختاذ إجراءات فيما يتعلق بالتعديل املقرتح  7يف كمباال ،انظر
احلاشية  ،7ولذلك مل يذكر يف القائمة أعاله.
( 710 )5دولة طرف ( 3تشرين الثاين/نوفمرب .)1074
( 720 )2دولة طرف ( 3تشرين الثاين/نوفمرب .)1074
( 721 )1دولة طرف ( 3تشرين الثاين/نوفمرب .)1074
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األسلحة الكيميائية وتدمري تلك األسلحة ،ومبا يتناىف مع أحكام االتفاقية ،باريس 73 ،كانون
الثاين/يناير 7223؛
’ ‘75استتخدام األلغام املضادة لألفراد على النحو املعرف يف اتفاقية حظر استتخدام وتكديس
وإنتا ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام ،ومبا يتناىف مع أحكام االتفاقية ،أوتاوا،
 78أيلول/سبتمرب ."7221
التبرير
يشري مشروع التعديل إىل استتخدام أسلحة حمددة حمظورة مبوجب معاهدات دولية صدق عليها أو
انضم إليها أكثر من أربعة أمخاس الدول يف العامل؛ وبعضها صدق عليه عامليا تقريبا .ويرى عدد كبري
للغاية من الدول أهنا مجيعا من القانون العريف الدويل.
وجترم الفقرة األوىل هذا االستتخدام يف حالة نزاع مسلح دويل (الفقرة (1ب) من املادة  8من نظام
روما األساسي) .وتو سع الفقرة الثانية نطاق اختصاص احملكمة ليشمل استتخدام هذه األسلحة يف
حالة نشوب نزاع مسلح غري ذي طابع دويل (الفقرة ( 1ه) من املادة  8من نظام روما
األساسي).
باء-

التعديل المقترح 3
مقدم من األرجنتين ،وآيرلندا ،وبلجيكا ،وبوروندي ،وبوليفيا ،ورومانيا ،وساموا،
وسلوفينيا ،وقبرص ،وكمبوديا ،والتفيا ،ولكسمبرغ ،والمكسيك ،وموريشيوس ،بصيغته
()8
المعدلة
-7

يضاف إىل الفقرة ( 1ب) من املادة  8ما يلي:
"’ ‘30استتخدام األسلحة على النحو املعرف يف أي من الربوتوكولني التاليني امللحقني
باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو
عشوائية األثر ،ومبا يتناىف مع أحكامهما .جنيف 70 ،تشرين األول/أكتوبر :7280

-1

-

الربوتوكول املتعلق بالشظايا اخلفية (الربوتوكول األول امللحق باتفاقية عام ،)7280
جنيف 70 ،تشرين األول/أكتوبر )2(7280؛

-

الربوتوكول املتعلق بأسلحة الليزر املسببة للعمى (الربوتوكول الرابع امللحق باتفاقية
عام  ،) 7280فيينا 73 ،تشرين األول/أكتوبر .")70(7225

يضاف إىل الفقرة (1ه) من املادة  8ما يلي:

__________________________

( )8الوثائق الرمسية  ،...الدورة الثامنة .،(ICC-ASP/8/20)1002 ...اجمللد األول ،املرفق الثاين ،التذييل األول.
( 773 )2دولة طرف ( 3تشرين الثاين/نوفمرب .)1074
( 703 )70دول أطراف ( 3تشرين الثاين/نوفمرب .)1074
31-A-051214
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"’ ‘72استتخدام األسلحة على النحو املعرف يف أي من الربوتوكولني التاليني امللحقني
باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو
عشوائية األثر ،ومبا يتناىف مع أحكامهما .جنيف 70 ،تشرين األول/أكتوبر :7280
-

الربوتوكول املتعلق بالشظايا اخلفية (الربوتوكول األول امللحق باتفاقية عام ،)7280
جنيف 70 ،تشرين األول/أكتوبر 7280؛

-

الربوتوكول املتعلق بأسلحة الليزر املسببة للعمى (الربوتوكول الرابع امللحق باتفاقية
عام  ،) 7280فيينا 73 ،تشرين األول/أكتوبر ."7225

التبرير
يشري مشروع التعديل إىل استتخدام أسلحة حمظورة مبوجب بروتوكولني دوليني ملحقني باتفاقية
عام  7280املصدَّق عليهما أو املنضم إليهما على نطاق واسع .ويرى عدد كبري من الدول أهنما من
القانون العريف الدويل.
وجترم الفقرة األوىل هذا االستتخدام يف حالة نزاع مسلح دويل (الفقرة ( 1ب) من املادة  8من
نظام روما األساسي) .وتو سع الفقرة الثانية نطاق اختصاص احملكمة ليشمل استتخدام هذه األسلحة
يف حالة نشوب نزاع مسلح غري ذي طابع دويل (الفقرة (1ه) من املادة  8من نظام روما
األساسي).
جيم-

توضيح التنقيحات
التعديالن  2و 3بشأن استعمال عبارة "استخدام":
يقرتح يف التعديلني  1و 3االستعاضة يف النص اإلنكليزي عن كلمة " "usingبكلمة
" ."employingوالغرض من هذا النص اجلديد هو االتساق مع املصطلحات املستتخدمة يف املادة
 8من نظام روما األساسي بشأن األسلحة احملظورة (الفقرة ( 1ب) ’ ‘71و ’ ‘78و ’ ‘72و
’ ‘10من املادة .)8
التعديل  ،2الفقرة  ،1السطر  ،2والفقرة  ،2السطر  :2تلغى عبارة " و المشاركة في أي
أعمال تحضيرية عسكرية الستخدام األسلحة الكيميائية":
بناء على التعليقات املقدمة من الدول ،يقرتح إلغاء عبارة " أو املشاركة يف أي أعمال
حتضريية عسكرية الستتخدام األسلحة الكيميائية" من التعديل  ،1الفقرة  ،7السطر  ،1والفقرة ،1
السطر  . 1وتتناول األحكام احلالية للمادة  8من نظام روما األساسي املتعلقة باألسلحة احملظورة
استتخدام بعض األسلحة فقط وال تتناول األعمال التحضريية الستتخدام تلك األسلحة .وألغراض
االتساق ،يلزم استتخدام نفس الصيغة جلميع األسلحة احملظورة.
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التعديالن  2و : 3بشأن استخدام عبارة "وبما يتنافى مع":
يقرتح االستعاضة عن عبارة "ومبا يتناىف مع" بعبارة " على النحو املعرف يف" .ويثري النص
احلايل للتعديلني مشكلة من حيث تطبيق النطاق اجلديد للتجرمي .فتفرتض عبارة "مبا يتناىف مع" أن
تكون الدولة املصدقة على التعديل طرفا يف االتفاقية اليت يشري إليها التعديل من أجل نفاذ هذا
التعديل .وإذا صدقت الدولة على التعديلني املقرتحني دون أن تكون طرفاً يف اتفاقية أو أكثر ،لن
يكون استتخدام األسلحة احملظورة من جانب أحد مواطين الدولة أو يف إقليم ها "مبا يتناىف مع"
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
املعرف يف" .وتفرتض هذه العبارة أن احلظر املنصوص عليه يف التعديلني  1و 3سينطبق على
مواطين وأقاليم الدول اليت ستصدق على أحد التعديلني أو كليهما لع دم توقف ذلك على كوهنا
دولة طرفا يف االتفاقية .ويف هذا الصدد ،من اجلدير بالذكر أن نفاذ التعديلني املقرتحني حتكمه
الفقرة  5من املادة  717من نظام روما األساسي .ووفقا هلذه املادة "يصبح أي تعديل على املواد
 5و 2و 1و 8من هذا النظام األساسي نافذا بالنسبة إىل الدول األطراف اليت تقبل التعديل،
وذلك بعد سنة واحدة من إيداع صكوك التصديق أو القبول اخلاصة هبا ( .")...وستعرتف الدول
غري األطراف يف االتفاقيات اليت يشري إليها التعديالن ،عن طريق التصديق على هذين التعديلني،
باختصاص احملكمة فيما يتعلق هبذه اجلرائم إذا مل تبادر بالتحقيق يف هذه اجلرائم بنفسها.

ثالثا -المكسيك
ألف-

()77

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

باء-

التوضيح
يستند هذا االقرتاح إىل االعتبارات التالية:
-7

خمالفة استتخدام األسلحة النووية ملبدأي التمييز والتناسب الكامنني يف القانون اإلنساين الدويل:

(أ) ينص قرار اجلمعية العامة (7253د )72-على أن "استتخدام األسلحة النووية والنووية
احلرارية قد يتجاوز حىت نطاق احلرب ويتسبب يف معاناة ودمار عشوائيني للبشرية واحلضارة ،وبالتايل فهو
مناف لقواعد القانون الدويل ولقوانني اإلنسانية"(.)71
__________________________

( )77تقرير الفريق العامل املعين بالتعديالت .،(ICC-ASP/10/32) ،املرفق الثاين؛ انظر أيضا إشعار الوديع باألمم املتحدة
رقم .TREATIES-6 C.N.725.2009بتاريخ  12تشرين األول/أكتوبر ( 1002االقرتاح املقدم من املكسيك بشأن تعديل
النظام األساسي)" .اقرتاح املكسيك :تعديل املادة  8من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية بشأن استتخدام
األسلحة النووية -ورقة موقف" ،مشروع معدل بتاريخ  72أيار/مايو .1077
( )71قرار اجلمعية العامة ( 7253د ،)72-املؤرخ  14تشرين الثاين/نوفمرب  ،7227الفقرة ( 7ب) من املنطوق.
31-A-051214
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(ب) التمييز والتناسب من املبادئ األساسية للقانون اإلنساين الدويل:
’ ‘7وفقا ملبدأ التمييز "تعمل أطراف النزاع على التمييز بني السكان املدنيني
واملقاتلني وبني األعيان املدنية واألهداف العسكرية ،ومن مث توجه عملياهتا ضد األهداف
العسكرية دون غريها"(.)73
’ ‘1وفقاً ملبدأ التناسب ،حتظر اهلجمات العشوائية ،مبا يف ذلك اهلجمات اليت
تستتخدم طريقة أو وسيلة للقتال:
 ال ميكن حصر آثارها ومن شأهنا "أن تصيب األهداف العسكريةواألشتخاص املدنيني أو األعيان املدنية دون متييز"()74؛
 ميكن أن يتوقع منها أن تسبب خسارة يف السكان املدنيني (خسائر يف األرواح أوإصابة هبم أو أضرارا باألعيان املدنية) "تكون مفرطة يف جتاوز ما ينتظر أن يسفر عنها من ميزة
عسكرية ملموسة ومباشرة"(.)75
( ) مبا يتفق مع هذين املبدأين ،ووفقا للقانون اإلنساين الدويل اإلتفاقي والعريف" ،حيظر
استتخدام األسلحة والقذائف واملواد ووسائل القتال اليت من شأهنا إحداث إصابات أو آالم ال مربر
هلا"( .)72وعالوة على ذلك ،يشمل القانون اإلنساين الدويل حظر استتخدام أساليب أو وسائل القتال
اليت يقصد هبا أو يتوقع منها أن تسبب مثل هذه األضرار بالبيئة الطبيعية ومن مث تضر بصحة أو بقاء
السكان(.)71
(د) ومما ال شك فيه أن استتخدام األسلحة النووية يف نزاع مسلح دويل يكون خمالفاً ملبدأي
التمييز والتناسب الكامنني يف القانون اإلنساين الدويل ،فضال عن قواعد القانون اإلنساين الدويل املتعلقة
حبماية البيئة .واألسلحة النووية بطبيعتها أسلحة عشوائية ال ميكن توجيهها إىل هدف عسكري معني .وإذا
استتخدمت يف سياق نزاع مسلح دويل ،ستسبب على األرجح خسارة يف أرواح املدنيني أو إصابة هبم أو
أضرارا باألعيان املدنية ،وستتخر آثارها الضارة ،من حيث املكان والزمان ،عن سيطرة من يستتخدموهنا.
وتعرتف معاهدات دولية خمتلفة هبذه اخلصائص(.)78
__________________________

( )73املادتان  48و 57من الربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف لعام  7242والقواعد  7و 1و 1و 77و 71و73
من القانون اإلنساين الدويل العريف.
( )74الفقرة  ) (4من املادة  57من الربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف لعام .7242
( )75الفقرة (5ب) من املادة  57من الربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف لعام  7242والقواعد  74و 75و72
و 71و 78و 72من القانون اإلنساين الدويل العريف.
( )72املادة  35من الربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف لعام  7242والقاعدتان  10و 17من القانون اإلنساين الدويل
العريف.
)(71ااملادة  55من الربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف لعام  7242والقواعد  43و 44و 45من القانون اإلنساين الدويل
العريف.
) (78على سبيل املثال ،معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية؛ ومعاهدة حظر األسلحة النووية يف أمريكا الالتينية
(معاهدة تالتيلولكو)؛ ومعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية؛ ومعاهدة حظر جتارب األسلحة النووية يف اجلو ويف الفضاء
14
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(ه) وتعرتف حمكمة العدل الدولية صراحة ،يف فتواها الصادرة بتاريخ  8متوز/يوليه 7222
بشأن مشروعية التهديد باألسلحة النووية أو استتخدامها بأن "التهديد باألسلحة النووية أو استتخدامها
خمالف بصورة عامة لقواعد القانون الدويل املنطبقة يف أوقات النزاع املسلح ،وخباصة مبادئ القانون
اإلنساين وقواعده".
(و) ولذلك ،تنطبق على استتخدام األسلحة النووية يف سياق نزاع مسلح دويل خصائص
االنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل املشار إليها يف اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها اإلضافيني(.)72
 -1ينبغي جترمي استتخدام األسلحة النووية بوصفه جرمية من جرائم احلرب املنصوص عليها يف نظام
روما األساسي لكونه من االنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل:
(أ) تعّرف املادة  8من نظام روما األساسي جرائم احلرب بكوهنا "االنتهاكات اخلطرية
للقوانني واألعراف السارية على املنازعات املسلحة الدولية ،يف النطاق الثابت للقانون الدويل" ،وتتضمن
قائمة لألفعال اليت تشكل مثل هذه االنتهاكات.
(ب) وعلى النحو املبني أعاله ،يعد استتخدام األسلحة النووية يف سياق املنازعات املسلحة
الدولية ،انتهاكا خطرياً للقانون اإلنساين الدويل ،وبالتايل ينبغي إدرا هذا السلوك يف نظام روما األساسي
ضمن األفعال اليت تعترب من جرائم احلرب وفقا للفقرة (1ب) من املادة .8
( ) وليس جترمي استتخدام األسلحة النووية مبسألة جديدة على الدول األطراف يف نظام روما
األساسي .ذلك أن املداوالت مل تكتمل بشأن هذا املوضوع عندما اعتمد نظام روما األساسي يف عام
 ،7228ولذلك ينبغي أن يسد اجملتمع الدويل هذه الفجوة.
 -3جترمي استتخدام األسلحة النووية بوصفه جرمية من جرائم احلرب يف الفقرة (1ب) من املادة  8من
نظام روما األساسي أمر ضروري ومكمل للفقرات الفرعية األخرى هلذه املادة.
(أ) تنص الفقرة الفرعية ’ ‘4من الفقرة (1ب) من املادة  8من نظام روما األساسي على أن
"تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا اهلجوم سيسفر عن خسائر تبعية يف األرواح أو عن إصابات بني
املدنيني أو عن إحلاق أضرار مدنية أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل األجل وشديد للبيئة الطبيعة
يكون إفراطه واضحا بالقياس إىل جممل املكاسب العسكرية املتوقعة امللموسة املباشرة" يشكل جرمية
حرب.

اخلارجي وحت ت سطح املاء؛ ومعاهدة حظر وضع األسلحة النووية وغريها من أسلحة الدمار الشامل على قاع البحار
واحمليطات ويف باطن أرضها.
) (72على النحو املبني يف قائمة االنتهاكات اخلطرية الواردة يف الفقرة (3ب) من املادة  85من الربوتوكول اإلضايف األول
التفاقيات جنيف لعام  ،7242واملواد  50و 57و 730و 741من اتفاقيات جنيف األوىل والثانية والثالثة والرابعة لعام
 ،7242على التوايل.
.
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(ب) وباإلضافة إىل هذا التجرمي العام ،جترم الفقرات الفرعية’‘71و’‘78و’ ‘72من الفقرة
(1ب) من املادة  8من نظام روما األساسي األفعال التالية بوجه خاص باعتبارها من جرائم احلرب:
’ ‘7استتخدام السموم أو األسلحة املسممة؛
’ ‘1استتخدام الغازات اخلانقة أو السامة أو غريها من الغازات ومجيع ما يف حكمها من
السوائل أو املواد أو األجهزة؛
’ ‘3استتخدام الرصاصات اليت تتمدد أو تتسطح بسهولة يف اجلسم البشري ،مثل الرصاصات
ذات األغلفة الصلبة اليت ال تغطي كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات احملززة الغالف.
( ) ويف ضوء ما سلف ،ليس هناك ما يربر أن تنص الفقرة (1ب) من املادة  8على جترمي
استتخدام األسلحة املشار إليها أعاله بالتحديد دون أن تنص على جترمي استتخدام أسلحة أخرى تسبب
أضرارا عشوائية تفوق كثرياً األضرار اليت تسببها هذه األسلحة ،كما هو احلال بالنسبة لألسلحة النووية.
(د) ومن بني األفعال اليت جترمها الفقرة الفرعية ’ ‘10من الفقرة (1ب) من املادة  8باعتبارها
من جرائم احلرب "استتخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها أضرارا زائدة أو
آالما ال لزوم هلا أو تكون عشوائية بطبيعتها باملتخالفة للقانون الدويل للمنازعات املسلحة" ،ولكنها تشرتط
لذلك " أن تكون هذه األسلحة والقذائف واملواد واألساليب احلربية موضع حظر شامل وأن تدر يف
مرفق هلذا النظام األساسي عن طريق تعديل يتفق واألحكام ذات الصلة الواردة يف املادتني 717
و ."713ونظرا لعدم اعتماد املرفق املشار إليه يف هذه الفقرة الفرعية حىت اآلن ،فإن الشرط املنصوص
عليه مل يكتمل بعد ،ولذلك فإن الفقرة الفرعية ’ ‘10من الفقرة (1ب) من املادة  8غري نافذة املفعول
من الناحية العملية.
(ه) وبناء على ما سلف يلزم ،وهناك ما يربر ،النص صراحة على جترمي استتخدام األسلحة
النووية يف سياق نزاع مسلح دويل بوصفه جرمية من جرائم احلرب يف الفقرة (1ب) من املادة  8من نظام
روما األساسي ،وسيكون هذا النص مكمال للفقرات الفرعية األخرى الواردة يف هذه املادة.
 -4جترمي استتخدام األسلحة النووية بوصفها من جرائم احلرب خيتلف عن قضية مشروعية حيازة هذا
النوع من األسلحة
ال ينغي اخللط بني جترمي استتخدام األسلحة النووية واجلهود اليت يبذهلا اجملتمع الدويل للتوصل
إىل معاهدة بشأن نزع السالح العام والكامل مبوجب املادة السادسة من معاهدة عدم انتشار األسلحة
النووية ،ذلك أن خطورة استتخدام األسلحة النووية والتهديد باستتخدامها يربر جترميها بوصفها جرمية حرب
مبعزل عن املسار الذي تتتخذه مفاوضات نزع السالح النووي.
-5

التعديل سيكون نافذاً على الدول األطراف اليت تقبله فقط

ما دام اإلجراء املطلوب هو تعديل املادة  8من نظام روما األساسي ،فإنه سيكون نافذا على
الدول األطراف اليت تقبله فقط مما سيعطي الدول األطراف جماال لقبول أو عدم قبول التعديل.
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 -2سيتفق جترمي استتخدام األسلحة النووية بوصفها من جرائم احلرب مع أسباب امتناع املسؤولية
اجلنائية املنصوص عليها يف نظام روما األساسي
(أ) من بني أسباب امتناع املسؤولية اجلنائية املنصوص عليها يف الفقرة  ) (7من املادة 37
أن يكون الشتخص وقت ارتكابه السلوك "يتصرف على حنو معقول للدفاع عن نفسه أو عن شتخص آخر
أو يدافع ،يف حالة جرائم احلرب ،عن ممتلكات ال غىن عنها لبقاء الشتخص أو شتخص آخر أو عن
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".
(ب) وعلى الرغم من اعرتاف حمكمة العدل الدولية يف فتواها الصادرة يف  8متوز/يوليه 7222
بأن التهديد باألسلحة النووية أو استتخدامها خمالف بصورة عامة لقواعد القانون الدويل ،فقد ذكرت أيضاً
"أن احملكمة ليس بوسعها أن ختلص إىل نتيجة حامسة بشأن ما إذا كان التهديد باألسلحة النووية أو
استتخدامها مشروعاً أو غري مشروع يف احلاالت القصوى للدفاع عن النفس اليت يكون فيها بقاء الدولة
ذاته معرضاً للتخطر" .بيد أهنا اعرتفت بأن استتخدام األسلحة النووية ينبغي ،يف مجيع األحوال:
’ ‘7أن يكون متفقاً مع الفقرة  4من املادة  1من ميثاق األمم املتحدة ومستوفياً جلميع
مقتضيات الضرورة والتناسب املنصوص عليهما يف املادة  57من امليثاق()10؛
’ ‘1أن يكون متمشياً مع " مقتضيات القانون الدويل املنطبق يف أوقات النزاع املسلح،
والسيما مقتضيات مبادئ القانون اإلنساين الدويل وقواعده ،وكذلك مع االلتزامات احملددة ب
موجب معاهدات وغريها من التعهدات اليت تتعلق باألسلحة النووية"(.)17
( ) وسيتفق التعديل املقرتح مع الفقرة  ) (7من املادة  37من نظام روما األساسي يف ضوء
األحكام الواردة يف الفتوى أعاله .فلكي تنتفي املسؤولية اجلنائية للشتخص الذي يستتخدم األسلحة
النووية ،سيلزم أن يكون استتخدامه هلا يف احلالة النادرة للدفاع عن النفس اليت يكون فيها بقاء الدولة ذاته
معرضاً للتخطر ،وشريطة أن يكون استتخدامها متفقاً مع هذه الشروط( .)11بيد أن من اجلدير بالذكر أن
احملكمة نفسها اعرتفت ،فيما يتعلق مببادئ وقواعد القانون اإلنساين الدويل ،أنه "بالنظر إىل اخلصائص
الفريدة لألسلحة النووية [ ،]...يبدو يف احلقيقة أنه نادراً ما ميكن التوفيق بني استتخدام هذه األسلحة
واحرتام هذه الشروط"(.)13

__________________________

( )10فتوى حمكمة العدل الدولية الصادرة يف  8متوز/يوليه  ،7222الفقرة .) (1-705
( )17فتوى حمكمة العدل الدولية الصادرة يف  8متوز/يوليه  ،7222الفقرة (1-705د).
( )11من اجلدير بالذكر أن املبادئ املقررة يف القانون الدويل للمنازعات املسلحة من القوانني الواجبة التطبيق يف احملكمة
اجلنائية الدولية وفقاً للفقرة ب من املادة  17من نظام روما األساسي.
( )13فتوى حمكمة العدل الدولية الصادرة يف  8متوز/يوليه  ،7222الفقرة .25
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رابعا -ترينيداد وتوباغو وبليز

()14

ألف-

التعديل المقترح
المادة 5
 -7يقتصر اختصاص احملكمة على أشد اجلرائم خطورة موضع اهتمام اجملتمع الدويل بأسره،
وللمحكمة مبوجب هذا النظام األساسي اختصاص النظر يف اجلرائم التالية:
(أ) جرمية اإلبادة اجلماعية؛
(ب) اجلرائم ضد اإلنسانية؛
( ) جرائم احلرب؛
(د) جرمية العدوان؛
(ه) جريمة االتجار الدولي بالمخدرات

()15

 -1وألغراض هذا النظام األساسي ،قد تعين اجلرائم اليت تشمل االجتار غري املشروع باملتخدرات
واملؤثرات العقلية أيا من األفعال التالية ،ولكن ال تعين ذلك إال حينما تشكل هتديداً للسالم ،والنظام
واألمن يف دولة أو منطقة ما:
(أ) القيام بإنتا أية خمدرات أو مؤثرات عقلية ،أو صنعها ،أو استتخراجها ،أو حتضريها ،أو
عرضها للبيع ،أو توزيعها ،أو بيعها ،أو تسليمها أيا كانت الشروط ،أو السمسرة فيها ،أو إرساهلا ،أو
إرساهلا بطريق العبور ،أو نقلها ،أو استريادها ،أو تصديرها أو تنظيم ذلك أو رعايته أو طلبه أو تيسريه أو
متويله خالفا ألحكام االتفاقية الوحيدة للمتخدرات لعام  ،7227أو االتفاقية الوحيدة للمتخدرات لعام
 ،7227بصيغتها املعدلة ،أو اتفاقية املؤثرات العقلية لعام  ،7217أو اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة
االجتار غري املشروع باملتخدرات واملؤثرات العقلية لعام  7288عندما ترتكب على نطاق واسع وتشمل
أفعاال ذات طابع عابر للحدود؛
(ب) القتل ،أو االختطاف ،أو أي شكل آخر من أشكال اهلجوم على فرد أو على حرية
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
بنية إثارة اخلوف أو عدم األمن داخل دولة أو دول أو املس هبياكلها االقتصادية أو االجتماعية أو
__________________________

( )14الوثائق الرمسية  ،...الدورة الثامنة .،(ICC-ASP/8/20)1002 ...اجمللد األول ،املرفق الثاين ،التذييل الرابع ،وانظر
أيضا إشعار الوديع باألمم املتحدة رقم .TREATIES-9 C.N.737.2009بتاريخ  12تشرين األول/أكتوبر ( 1002االقرتاح
املقدم من ترينيداد وتوباغو بشأن تعديل النظام األساسي).
( )15صيغة التعديل املقرتح.
18

31-A-051214

ICC-ASP/13/31

السياسية أو األمنية عندما ترشن هذه اهلجمات باالرتباط مع أي فعل من األفعال املشار إليها يف الفقرة
الفرعية (أ).
باء-

التوضيح
سيتيح املؤمتر االستعراضي الذي سيعقد عام  1070يف كامباال ،بأوغندا ،فرصة فريدة للمجتمع
الدويل من أجل مواصلة النهوض بالسالم والعدالة الدوليني يف اجملتمع العاملي من خالل النظر يف إدرا
جرمية االجتار الدويل باملتخدرات يف نظام روما األساسي .فالعمل يف جمال النص على جزاءات دولية
للسلوك اإلجرامي الدويل اخلطري ال يزال غري مكتمل.
ويعد االجتار الدويل باملتخدرات حتديا رئيسيا للمجتمع الدويل ككل ألنه يهدد السالم ،والنظام
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
إطار قانوين دويل مناسب ،فستواصل شبكات اجلرمية املنظمة واملتاجرون الدوليون باملتخدرات نشر فروعهم
املدمرة وراء احلدود الوطنية ،لتتخريب حكومات منتتخبة دميقراطياً وهتديد التنمية االجتماعية –
االقتصادية ،واالستقرار السياسي واألمن الداخلي واخلارجي للدول واألمن املادي واملعنوي لألفراد.
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
خالل قيام احملكمة اجلنائية الدولية بدور حمكمة املالذ األخري عندما تكون احملاكم الوطنية غري قادرة على
املالحقة أو غري راغبة فيها ،ستكون احملكمة اجلنائية الدولية قادرة على محاية اجملتمع الدويل من مرتكيب
هذه اجلرائم البشعة دون أن متس بسالمة احملاكم الوطنية.

ورغم أحكام االتفاقية الوحيدة للمتخدرات لعام  ،7227أو االتفاقية الوحيدة للمتخدرات لعام
 ،7227بصيغتها املعدلة ،أو اتفاقية املؤثرات العقلية لعام  ،7217أو اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة
االجتار غري املشروع باملتخدرات واملؤثرات العقلية لعام  ،7288ال يزال بارونات املتخدرات يعملون دومنا
عقاب داخل اجملتمع الدويل .والواقع أن األنشطة اجلنائية العابرة للحدود اليت يقوم هبا بارونات املتخدرات
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
خيلفها االجتار الدويل باملتخدرات .فأمن الدولة ورفاه أفرادها يف خطر.
لذا ترى ترينيداد وتوباغو وبليز أن األوان قد آن الختاذ اخلطوات الالزمة والتحضريية ملكافحة
جرمية االجتار الدويل باملتخدرات .وعليه ،تقرتح ترينيداد وتوباغو وبليز أن ينشئ املؤمتر االستعراضي فريقا
عامال غري رمسي معنياً جبرمية االجتار الدويل باملتخدرات وأن ينظر الفريق العامل يف تقدمي مقرتح لتعديل
نظام روما األساسي.
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خامسا -جنوب أفريقيا

()12

-1

التعديل المقترح
المادة 11
إرجاء التحقيق أو المقاضاة
( )7ال جيوز البدء أو املضي يف حتقيق أو مقاضاة مبوجب هذا النظام األساسي ملدة اثين عشر
شهراً 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.
( )1يجوز للدولة المختصة بحالة معروضة على المحكمة أن تطلب إلى مجلس األمن
التابع لألمم المتحدة تأجيل النظر في المسألة المعروضة على المحكمة على النحو
المنصوص عليه في الفقرة ( )1أعاله.
( )3إذا لم يبت مجلس األمن التابع لألمم المتحدة في الطلب المقدم من الدولة المعنية في
غضون ستة ( )1أشهر من استالم الطلب ،يجوز للطرف الذي قدم الطلب أن يطلب إلى الجمعية
العامة لألمم المتحدة أن تضطلع بمسؤولية مجلس األمن المشار إليها في الفقرة  1بما يتماشى مع
قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة ( 333د.)5-

-2

التوضيح
هتدي البعثة الدائمة جلمهورية جنوب أفريقيا لدى األمم املتحدة حتياهتا إىل األمني العام
لألمم ا ملتحدة وتتشرف باإلشارة إىل الفقرة  7من املادة  717من نظام روما األساسي للمحكمة
اجلنائية الدولية اليت تنص على ما يلي:
بعد انقضاء سبع سنوات من بدء نفاذ هذا النظام األساسي ،جيوز ألية دولة طرف أن تقرتح
تعديالت عليه ،ويقدم نص أي تعديل مقرتح إىل األمني العام لألمم املتحدة ليقوم على الفور
بتعميمه على مجيع الدول األطراف.
وتتشرف البعثة الدائمة جلمهورية جنوب أفريقيا أيضاً بإبالغ األمني العام بأن الدول
األفريقية األطراف يف نظام روما األساسي عقدت اجتماعاً يف الفرتة من  3إىل  2تشرين
الثاين/نوفمرب  1002يف أديس أبابا برئاسة جنوب أفريقيا وبأهنا قررت يف هذا االجتماع اقرتاح
تعديل لنظام روما األساسي فيما يتعلق باملادة  72من النظام األساسي.
__________________________

( )12الوثائق الرمسية  ،...الدورة الثامنة .،(ICC-ASP/8/20)1002 ...اجمللد األول ،املرفق الثاين ،التذييل السادس ،وانظر
أيضا إشعار الوديع باألمم املتحدة رقم .TREATIES-10 C.N.851.2009بتاريخ  30تشرين الثاين/نوفمرب ( 1002االقرتاح
املقدم من جنوب أفريقيا بشأن تعديل النظام األساسي).
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وعمالً بالقرار الذي اختذه اجتماع الدول األفريقية األطراف يف نظام روما األساسي ،تقدم
البعثة الدائمة التعديل املرفق للفقرة  7من املادة  717من نظام روما األساسي وتطلب إىل األمني
العام أن يعمم هذا التعديل وفقاً للفقرة  1من املادة  717من نظام روما األساسي.
وتغتنم البعثة الدائمة جلمهورية جنوب أفريقيا لدى األمم املتحدة هذه الفرصة لتجدد
لألمني العام لألمم املتحدة أمسى عبارات تقديره.

سادسا -كينيا
ألف-

()11

التعديل المقترح 1
المادة  -13المحاكمة بحضور المتهم
تتوخى املادة  )1(23من نظام روما األساسي احملاكمة يف غياب املتهم يف ظروف استثنائية .وال
يتضمن نظام روما األساسي تعريفا للظروف االستثنائية وال توجد سوابق قضية لتسرتشد هبا احملكمة يف
هذا الشأن.
وتنص املادة  )1(23أيضا على توضيحات أخرى للمحاكمة يف الظروف اليت يثبت فيها عدم
كفاية البدائل املعقولة األخرى ،ولفرتة حمدودة من الزمن طبقا ملا تقتضيه احلالة.
وبناء على ما ذكر أعاله ،نرى بكل تواضع أنه ميكن تعديل املادة  )1(23على النحو التايل:
"على الرغم من الحكم الوارد في الفقرة  1أعاله ،يجوز إعفاء المتهم من المثول باستمرار أمام
المحكمة إذا تأكدت الدائرة من وجود ظروف استثنائية ومن اتخاذ تدابير بديلة أو النظر في
اتخاذها ،بما في ذلك على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر تعديل الجدول الزمني
للمحاكمة ،أو تأجيلها مؤقتا ،أو تمكين المتهم من متابعة المحاكمة عن طريق استخدام تكنولوجيا
االتصاالت ،أو تمثيله بمحام.
( )2يتم النظر في الغياب على أساس كل حالة على حدة ،ويقتصر على ما هو ضروري فقط.
( )3ال توافق الدائرة االبتدائية على هذا الطلب إال إذا تأكدت من وجود ظروف استثنائية وكانت
حقوق المتهم مكفولة تماما في غيابه ،على وجه الخصوص عند تمثيله بمحام ،وتنازل المتهم
صراحة عن حقه في أن يكون حاضرا في المحاكمة".

__________________________

( )11إشعار الوديع باألمم املتحدة
املقدم من كينيا بشأن تعديل النظام األساسي).

رقمC.N.1026.2013
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باء-

التعديل المقترح 2
المادة  -23عدم االعتداد بالصفة الرسمية
تنص املادة  )7(11على أنه "يطبق هذا النظام األساسي على جميع األشخاص بصورة
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،
كما أنها ال تشكل ،في حد ذاتها ،سببا لتخفيف العقوبة.
وتنص المادة  )2(23على أنه "ال تحول الحصانات أو القواعد اإلجرائية الخاصة التي قد ترتبط
بالصفة الرسمية للشخص ،سواء كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي ،دون ممارسة
المحكمة اختصاصها على هذا الشخص".
وقد ينظر االجتماع يف إضافة فقرة  3إيل املادة  11تنص على ما يلي:
"على الرغم من أحكام الفقرتين  1و 2أعاله ،يجوز إعفاء رؤساء الدول الذين يشغلون مناصبهم
ونوابهم وأي شخص يتصرف أو يحق له التصرف على هذا النحو أثناء فترة واليتهم من
المالحقة القضائية .ويجوز للمحكمة أن تجدد هذا اإلعفاء بنفس الشروط".

جيم-

التعديل المقترح 3
المادة  -37األفعال الجرمية المخلة بإقامة العدل
تفرتض هذه املادة بالتحديد أنه ميكن ارتكاب هذه اجلرائم ،باستثناء اجلرمية املنصوص عليها يف
املادة ()7(10و) ،ضد احملكمة فقط .وبالنظر إىل الوضع احلايل يف القضايا الكينية وبوجه خاص يف
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
يتم تعديل الفقرة  7على النحو التايل:
"تختص المحكمة بالنظر في األفعال الجرمية المخلة بإقامة العدل التالية عند ارتكابها عمدا من
أي شخص.":

دال-

التعديل المقترح 4
المادة  -112تفعيل آلية الرقابة المستقلة
تنص املادة  )4(771على أنه جيوز جلمعية الدول األطراف أن تنشئ أية هيئات فرعية
تقتضيها احلاجة ،مبا يف ذلك إنشاء آلية رقابة مستقلة ألغراض التفتيش والتقييم والتحقيق يف شؤون
احملكمة ،وذلك لتعزيز كفاءة احملكمة واالقتصاد يف نفقاهتا .ويشمل ذلك سلوك
املوظفني/اإلجراءات/األخالقيات يف مكتب املدعي العام .ويعرتض مكتب املدعي العام تارخييا
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على سلطة آلية الرقابة املستقلة .ومبوجب املادة  )7( 41و( ،)1يعمل املدعي العام بصفة
مستقلة بوصفه جهازا منفصال من أجهزة احملكمة ويتمتع بالسلطة الكاملة يف تنظيم وإدارة
املكتب .وهناك باستمرار تضارب يف السلطات بني مكتب املدعي العام وآلية الرقابة املستقلة يف

مجعية الدول األطراف.

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

التعديل المقترح 5
التكامل
تنص ديباجة نظام روما األساسي على أهنا "إذ تؤكد أن احملكمة اجلنائية الدولية املنشأة مبوجب
هذا النظام األساسي ستكون مكملة للواليات القضائية اجلنائية الوطنية" .ووفقا لقرار االحتاد األفريقي،
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
للواليات القضائية الجنائية الوطنية واإلقليمية".

31-A-051214

23

المرفق الثاني
أوال -القاعدة  147مكررا المقترحة
 147مكررا
غياب أحد القضاة مؤقتا
إذا تعذر على أحد القضاة احلضور يف أي جلسة ،بسبب املرض أو ألسباب شتخصية أخرى غري
متوقعة وملحة ،جيوز للقاضيني الباقيني يف الدائرة أن يقررا ،على سبيل االستثناء ،مواصلة مساع الدعوى يف
غياب ذلك القاضي بقصد إمتام النظر يف مسألة بعينها كان قد رش ِرع فيها وميكن البت فيها يف مدة
وجيزة ،شريطة أن:
(أ)
(ب)

تطمئن الدائرة ،أو يطمئن قاضيا الدائرة املتبقيان إذا تعذر التشاور مع القاضي الغائب ،إىل أن
هذا التدبري يف مصلحة العدالة؛
توافق األطراف على هذا التدبري.

ثانيا -القاعدة  147مكررا المقترحة بصيغتها المعدلة

)(7

القاعدة  147مكررا
غياب أحد القضاة مؤقتا
إذا تعذر على أحد القضاة احلضور يف أي جلسة ،بسبب املرض أو ألسباب شتخصية أخرى غري
متوقعة وملحة ،جيوز للقاضيني الباقيني يف الدائرة أن يقررا ،على سبيل االستثناء ،مواصلة مساع الدعوى يف
غياب ذلك القاضي بقصد إمتام النظر يف مسألة بعينها كان قد رش ِرع فيها وميكن البت فيها يف مدة
وجيزة ،شريطة أن:
(أ)

تطمئن الدائرة ،أو يطمئن قاضيا الدائرة املتبقيان إذا تعذر التشاور مع القاضي الغائب ،إىل أن
هذا التدبري الزم ألسباب قاهرة يف مصلحة العدالة ،كأن يستلزمه صون أدلة من شأهنا أن تضيع
بدونه أو أن تتعرض للتخطر؛

(ب) ال يكون أحد القاضيني الباقيني على األقل قد غاب مؤقتاً من قبل عن جلسات مساع الدعوى
املعنية؛
( ) تتاح للقاضي الغائب فرصة االطّالع بواسطة التسجيل الفيديوي واحملاضر على كل اإلجراءات
اليت تعقد يف غيابه؛
(د)

توافق األطراف على هذا التدبري.

__________________________

) ،ICC/ASP/13/28 (7املرفق األول ،الفقرة " ،72بعد املناقشات الرمسية وغري الرمسية ،اقرتح أحد الوفود تعديالً ينشد به
املزيد من التوضيح للظروف اليت جيوز فيها أن يغيب أحد القضاة مؤقتاً عن احملاكمة (وتربز التعديالت املقرتح إدخاهلا على
النص بوضع خط حتتها)".
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المرفق الثالث
التعديالت المقترحة للقاعدة  ،)3(31والقاعدة  ،)3(171والقاعدة 144
(()2ب) من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات
القاعدة  )3(12املقرتحة

القاعدة  )3(12احلالية

 - 3تتاح بيانات شهود اإلثبات يف أصوهلا وبلغة  - 3تتاح بيانات شهود اإلثبات يف أصوهلا
وبلغة يفهمها املتهم ويتحدث هبا جيدا .وجيوز
يفهمها املتهم ويتحدث هبا جيدا.
للدائرة ،إذا اقتضى األمر ذلك ،أن تأذن برتمجة
مقتطفات سديدة من البيانات إذا قضت ،بعد
التماس آراء األطراف ،بأن الرتمجة الكاملة غري
ضرورية للوفاء مبقتضيات اإلنصاف وقد تؤثّر
سلباً يف سرعة اإلجراءات .ولغرض اختاذ هذا
القرار ،تراعي الدائرة الظروف اخلاصة بالقضية،
ومنها إن كان للشتخص املعين ٍ
حمام ميثّله وما
تتضمنه البيانات.
ّ

القاعدة ( )1(744ب) املقرتحة

القاعدة ( )1(744ب) احلالية

 - 1تقدم نسخ من مجيع القرارات املذكورة  - 1تقدم نسخ من مجيع القرارات املذكورة
أعاله ،يف أقرب وقت ممكن ،إىل:
أعاله ،يف أقرب وقت ممكن ،إىل:
[]...

[]...

(ب) املتهم ،بلغة يفهمها متاما ويتكلمها (ب) املتهم ،بلغة يفهمها متاما ويتكلمها
بطالقة ،عند االقتضاء ،للوفاء مبتطلبات اإلنصاف بطالقة ،بأكملها أو بالقدر الالزم للوفاء مبتطلبات
اإلنصاف مبوجب الفقرة (7و) من املادة .21
مبوجب الفقرة (7و) من املادة .21
القاعدة 171
المهل الزمنية
 -7تراعي احملكمة ،لدى إصدار أي أمر بتعيني املهل الزمنية املتعلقة بسري اإلجراءات ،احلاجة إىل
تيسري سري اإلجراءات بنزاهة وسرعة ،مع إيالء اعتبار خاص حلقوق الدفاع والضحايا.
 -1مع مراعاة حقوق املتهم ،وال سيما تلك املنصوص عليها يف من املادة  ، ) ( )7( 21يسعى
مجيع املشاركني يف اإلجراءات ،الذين صدرت إليهم أوامر ،للعمل بأقصى سرعة ممكنة ،يف حدود املهلة
الزمنية الصادر بشأهنا أمر من احملكمة.
31-A-051214
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القاعدة  )3(703املقرتحة
 -3جيوز للمحكمة األمر بأن يرعترب اإلشعار بقرارات معيّنة ،كتلك املشار إليها يف القاعدة  ،744قد
متّ يوم إتاحة ترمجتها الكاملة أو اجلزئية الالزمة للوفاء مبقتضيات اإلنصاف .فتسري كل املهل الزمنية
اعتباراً من ذلك اليوم.
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المرفق الرابع
مشروع نص إلدراجه في القرار الجامع
يستعاض عن الفقرة  28من القرار اجلامع لعام  (ICC-ASP/12/Res.8) 1073مبا يلي:
"ترحب بتقرير املكتب عن الفريق العامل املعين بالتعديالت".
مبا يلي:

ويستعاض عن الفقرة  71من املرفق األول من القرار اجلامع لعام 1073

)(ICC-ASP/12/Res.8

"تدعو الفريق العامل إىل مواصلة النظر يف مجيع التعديالت املقرتحة وفقا الختصاصات الفريق العامل
وتطلب إىل املكتب أن يقدم تقريراً إىل اجلمعية لكي تنظر فيه يف دورهتا الرابعة عشرة".
_________________
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