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مقدمة-أوال
لفريق العامل إىل امجعية الدول األطراف ("اجلمعية") من سندةامليقدم هذا التقرير عمال بالوالية -١

القرارعمال بالفريق العامل معية اجلأت أنشوقد املعين بالتعديالت ("الفريق العامل").
ICC-ASP/8/Res.6١٢١من املادة ١للفقرة سي وفقاتعديالت مقرتحة لنظام روما األساللنظر يف أي

ذلك يف أية تعديالت حمتملة أخرى لنظام روما األساسي والقواعد اإلجرائية وقواعد ، وكالنظام األساسيمن
جمعية.للنظام الداخلي لالنظام روما األساسي و ااإلثبات، بغية حتديد التعديالت الواجب اعتمادها وفق

وقواعدةاإلجرائيوالقواعداألساسيرومانظامة لقرتحاملالتالتعدييفالعاملالفريقنظر خيضعو -٢
التتعديضعوخت. ICC-ASP /11/Res.8اجلمعيةددة يف املرفق الثاين لقرار احملالختصاصاتلاإلثبات

اجلنائيةللمحكمةاجلنائيةاإلجراءاتستعراضالالطريقطةخار "إىل أيضااإلثباتوقواعداإلجرائيةلقواعدا
يفالرئيسينياملصلحةأصحاببنينظممحوارتسهيليف منهاالرئيسيالغرضاليت يتمثل ،"الدولية

-ICCقراريف الالطريقخارطةعند املصادقة على و . )١(اإلثباتوقواعداإلجرائيةللقواعداملقرتحةالتعديالت

ASP /11/Res.8 والقرارICC-ASP /12/Res.8،تلقييفالعاملالفريقردو جديدمناجلمعيةتكدأ
.فيهااإلثبات والنظروقواعداإلجرائيةالقواعدعلىةقرتحاملالتعديالتبشأناجلمعيةتوصيات

مواصلة النظر يف مجيع التعديالت إىلجلمعية الفريق العامل ادعت، عشرةرابعةالةدور اليف و -٣
إىل املكتب أن يقدم تقريرًا لكي تنظر فيه اجلمعية يفتاملقرتحة، وفقا الختصاصات الفريق العامل، وطلب

ا اخل . )٢(عشرةة مسادور
) النرويج(ستينرإيلني-مايةالسفري ، أعاد املكتب مبوافقة صامتة تعيني ٢٠١٦آذار/مارس ١٠ويف -٤

.)٣(العاملللفريقةرئيس
لبدء عمله. واعرتافا منه بأمهية عقد اجتماعات ٢٠١٦شباط/فرباير ١٠اجتمع الفريق العامل يف و -٥

تنياجتماعات فيما بني الدور ٨عقد الفريق العامل و يع تقريبا. منتظمة، اتفق على االجتماع كل ستة أساب
١٠أيلول/سبتمرب، و٢٨حزيران/يونيه، و٢٧أيار/مايو، و٣آذار/مارس، و٢١شباط/فرباير، و١٠يف
. ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر ٢٨و٢١و

النظر في التعديالت المقترحة لنظام روما األساسي- ثانيا
يفاليت أحالتها اجلمعية إىل الفريق ا على الفريق العامل التعديالت املقرتحة معروضال ز ال يكان -٦

ا . )٤(٢٠١٤مارسآذار/١٤يف األساسيرومانظاموديعالتعديالت احملالة من فضال عن ، الثامنةدور

________________________

ا احلادية عشرة )١( ترد خارطة الطريق يف تقرير املكتب بشأن الفريق الدراسي املعين باحلوكمة املقدم إىل اجلمعية يف دور
)ICC-ASP/11/31 املرفق األول). وترد خارطة الطريق املنقحة يف تقرير الفريق الدراسي املعين باحلوكمة املقدم إىل اجلمعية ،

املرفق األول).،(ICC-ASP/12/37ا الثانية عشرة يف دور
الهاي، عشرة، رابعةمة اجلنائية الدولية، الدورة الالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحك)٢(

لد األول، اجلزء الثالث،(ICC-ASP/14/20)٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ٢٦- ١٨ املرفق ، ICC-ASP/14/Res.4، ا
(ب).١٦(أ) و١٦رتان األول، الفق

، جدول األعمال والقرارات، املرفق األول.٢٠١٦نيسان/أبريل ١مكتب مجعية الدول األطراف، االجتماع األول، )٣(
.(ICC-ASP/13/31)الفريق العامل املعين بالتعديالت املقدم إىل الدورة الثالثة عشرة للجمعية تقريرالتعديالت املقرتحة يف ترد )٤(
ترد أيضا، و . https://www.icc-cpi.int/en_menus/asp/WGA/Pages/default.aspx:معيةجااللكرتوين للوقعاملي متاحة علىهو 

ا،  موعة املعاهدات نظرا إلشعار الوديع  :ألمم املتحدةباعلى املوقع االلكرتوين 
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10&chapter=18&lang=en...
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لتقدمي العاملللفريقاجتماعكليفالفرصةتيحت ألصحاب االقرتاحات أكما يف املاضي، و -٧
ودعيت مجيع الوفود إىل التعليق على االقرتاحات املختلفة املعروضة على الفريق العامل. . يثاتحتد

بلجيكا-ألف
ن أحكاما أيار/مايو، قدمت بلجيكا ورقة غري رمسية تتضم٣يف داملعقو،الثالثاالجتماع يف -٨

قدمني من روما األساسي املمن نظام٨باملادة نياملتعلق٣و٢نياملقرتحني جديدة استكماال للتعديل
األسئلة املتداولة املتعلقة ورقة غري رمسية بشأن أيضا قدمت بلجيكا وفدا. و ١٣باالشرتاك مع بلجيكا 

الرابع واخلامس، ه اجتماعيتني يف غري الرمسيوواصل الفريق العامل النظر يف الورقتني . )٥(تعديالت املقرتحةبال
.أيلول/سبتمرب٢٨حزيران/يونيه و ٢٧يف املعقودين 

إلدراج أحكام من ٨بلجيكا إىل أن االقرتاح يتكون من جزأين: تعديالت على املادة وأشارت-٩
يف استخدام أربعة أنواع معينة من األسلحة يف النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية أجل دخول 

تعزيز هو االقرتاح دف من هذا واهلحكام. ذه األمقرتحة للجرائم املتعلقة أركان و ،اختصاص احملكمة
يف نص متداول يف أن يدرج هذا االقرتاح عرب عن األمل أُ و رائم احلرب. املتعلق جباإلطار القانوين الدويل 

.تقدمي توصية إىل اجلمعية يف الوقت املناسبمن أجل عكس حالة املناقشات يف الفريق العامل ي
أنه مت تبسيط النص: إىل بلجيكا أشارت التفصيل، تقدمي االقرتاح املنقح مبزيد منويف معرض -١٠

حيدد كل حكم معينة من األسلحة، اليت تعاجل أنواعا من اإلشارة إىل االتفاقيات الدولية ذات الصلة ال بدف
.  )٦(هذه األسلحة مباشرة، استنادًا إىل أحكام االتفاقيات املذكورةاستخدام بةتعلقمقرتح اجلرائم امل

االقرتاح املنقح وفر يس، ٨املادة املنصوص عليها يف متشيا مع منط اجلرائم األخرى ك، ذلباإلضافة إىل و 
يف خذ التطورات التكنولوجية املقبلةالقدرة على أالتصرف، مبا يف ذلك يف رية قدرا من احلللمحكمة 

اأطرافتسب ال تزال تكعلى نطاق واسع و مصدق عليهاعلى أن املعاهدات املعنية كيزالرت جرى . و االعتبار
ألنه يتناول مسألة حمددة للدول غري األطراف يف هذه االتفاقياتمهم أيضا جديدة. ولوحظ أن االقرتاح 

هذهتتناوهلا استخدام أسلحة معينة وليس العناصر األخرى اليت املرتتبة على ملسؤولية اجلنائية الفردية وهي ا
.الصكوك

وضوح أن حظر استخدام األسلحة املعنية بني مبزيد من اليعلى أن االقرتاح املنقح وجرى التشديد -١١
أن االقرتاح إىل بلجيكا أيضا أشارتالنزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية على حد سواء. و ينطبق على 

حيث أدخلت التعديالت اليت أجريت على املنقح ال يتضمن أي إشارة إىل استخدام األسلحة الكيميائية 
ي سيؤدي اجلدل حول أاختصاص احملكمة. ويف هذا الصدد، عمال بالفعل يف هذه األيف كمباال٨املادة 

لنظام األساسي إىل نتائج لنطاق بني االقرتاح البلجيكي األصلي والنص احلايل الاختالف طفيف يف 
األسلحة حيث استخدمت ذه اجلرائم إمكانية التصدي هلاحملكمة من حرمان عدم هو ملهم وا،عكسية
.اجلاريةنزاعات ية يف الالكيميائ

إىل تستند كل مادة ل١إىل أن الفقرة بلجيكا للجرائم، أشارت األركان املقرتحة فيما يتعلق بو -١٢
لفقرة واألمر باملثل فيما يتعلق با. املعنيةاألسلحةفئة األحكام ذات الصلة من االتفاقيات الدولية املتصلة ب

________________________

الحقة) يف املرفق الثالث هلذا ترد كلتا الورقتني غري الرمسيتني املقدمتني من بلجيكا (مع بعض التعديالت اليت أدخلت يف اجتماعات)٥(
التقرير.

اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وختزين األسلحة البكرتيولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمري تلك األسلحة، واتفاقية على التوايل، )٦(
وكول األول التفاقية حظر أو تقييد الربوت، و أوتاوا حلظر استعمال وختزين وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام

الربوتوكول الرابع ، و ال ميكن كشفهااليت شظايا الاستعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر بشأن 
.املسببة للعمىيةالليزر األسلحة بشأن هلذه االتفاقية 
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قدم توضيحات تيتاملسببة للعمى، اليةالليزر األسلحة لبيولوجية و اجلرائم املتعلقة باألسلحة اأركان من ٢
مقرتح نص كل لن ان األخريتاالفقرتو . جنائيةجرميةفيها إضافية بشأن الظروف اليت يشكل استخدامها 

احلرب مبوجب النظام األساسيمطابقتان للفقرتني الواردتني يف النص املتعلق بأركان جرائم رائم ألركان اجل
.لنزاعات املسلحة الدولية أو غري الدوليةحالة كل من ا، يف حاليا
إىل بلجيكا إجراءات تفعيل اختصاص احملكمة بالنظر يف اجلرائم املقرتحة، أحالت وفيما يتعلق ب-١٣

متارس هذا االختصاص من نظام روما األساسي وأكدت أن احملكمة لن ١٢١من املادة ٥الفقرة أحكام
أو عندما تقع اجلرمية يف إقليم مل تصدق على التعديالترعايا دولة طرفمن رمية اجلرتكب يكون معندما 

مل تصدق على التعديالت.  دولة طرف
ا عظم الوفود وأكدت م-١٤ حسنا، قبوال االقرتاح القى يف حني و . املعنيةيف االتفاقيات أطرافأ

ائي. ويف هذا الصدد، وُ زيد من الدراسة قبل التوصل إىل أنه يلزم املرأت عدة وفود  جهت بعض موقف 
هذا بعدو الالحقة. وردت صاحبة االقرتاح عليها يف اجتماعات الفريق العامل األسئلة إىل بلجيكا، 

.القرتاحلتبادل، أعرب عدد من الوفود عن تأييده ال
قانون الدويل جرائم مبوجب التعترب إذا كانت اجلرائم املذكورة وجرى التساؤل يف هذا السياق عما -١٥

ا دراسة البلجيكا إىل أشارت ردا على ذلك، و العريف.  جلنة الصليب األمحر الدولية عن اليت قامت 
قدالدول بعض بأنيف نفس الوقت االعرتاف اليت تؤيد هذا القول، مع القانون اإلنساين الدويل العريف 

٨ط أن تكون مجيع اجلرائم يف املادة أيضا أنه ال يشرت ت بشأن هذه املسألة. ورأخمتلفهلا موقف يكون 
على وجرمية االعتداء نيد األطفالإدراج جرمية جتجرائم مبوجب القانون الدويل العريف، كما يتضح من 

إدراج اجلرائم عن مدى احلاجة إىل بعض الوفود توتساءليف النظام األساسي. قوات حفظ السالم
‘ ٢٠’(ب) ٢على النحو املتوخى يف الفقرة لنظام األساسي نفسها وليس يف مرفق ل٨املقرتحة يف املادة 

. ٨لمادة النص احلايل ليفأن تندرج اجلرائم املقرتحة ميكن مفاده أنه أعرب أيضا عن رأي . و ٨املادة من 
ا ختضع كثريا للتعديلمن األفضل اإلشارة إىل الصكوك ذات الصلةهأنأيضا إىلأشريو  وأكدت .أل

للمحكمة أن تأخذ وسيسمح ٨باشرة أكثر انسجاما مع نص املادة حديد املأن التلصدد بلجيكا يف هذا ا
بلجيكا حالت املقرتحة للجرائم، أاألركان وضعالتطورات التكنولوجية. وردا على استفسار عن يف االعتبار
ا مل أيضا أوضحت و من النظام األساسي. ٩إىل املادة  ا رأت احقرت بشأن هذا االالقضاة تتشاور مع أ أل

يف املرحلة احلالية.أنه ليس من املناسب القيام بذلك 
الورقة غري باالستناد إىل النظر يف االقرتاح بعمق يف اجتماعاته املقبلة على اتفق الفريق العامل و -١٦

ا من أجل يعكس حالة املناقشاتالمتداو انصاليت ستصبح الرمسية تقدمي توصية إىل اجلمعية يف دور
.سادسة عشرةال

المكسيك-باء
ا ستقدم ٢١يف االجتماع الثاين، املعقود يف -١٧ قرتاحها يف يثا الدحتآذار/مارس، أفادت املكسيك بأ

الوقت املناسب.

ترينيداد وتوباغو-جيم
الفرتة ما بني الدورتني.أخرى بشأن اقرتاحها يف حتديثات مل تقدم ترينيداد وتوباغو -١٨
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قياجنوب أفري-دال
الفرتة ما بني الدورتني.أخرى بشأن اقرتاحها يف حتديثات مل تقدم جنوب أفريقيا -١٩

كينيا-هاء
الفرتة ما بني الدورتني.أخرى بشأن اقرتاحها يف حتديثات مل تقدم كينيا -٢٠

جرائية وقواعد اإلثباتإلالنظر في التعديالت المقترحة للقواعد ا- ثالثا
) ٢(١٤٤، والقاعدة ١٠١)، والقاعدة ٣(٧٦ة على القاعدة التعديالت المقترح-ألف

")ويةمجموعة اللغال(ب) ("
، ١٠١)، والقاعدة ٣(٧٦على القاعدة العامل التعديالت املقرتحة الفريق كان معروضا على -٢١

موعة اللغوية" -) (ب) من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ٢(١٤٤والقاعدة  الة احمل-املسماة "ا
يف االجتماع الفريق العاملةرئيس. والحظت )٧(٢٠١٤يف عام إليها من الفريق الدراسي املعين باحلوكمة

بأن تعتمد تأييد قوي للتوصيةأنه ال يزال هناك٢٠١٥السادس الذي عقده الفريق العامل يف عام 
موعة اللغوية. بيد أن عددا قليال من اجلمعية الوفود ال يزال يشعر بعدم االرتياح التعديالت املتعلقة با

إىل الدورة الرابعة عدم تقدمي توصية علىالعاملالفريقلتوصية اجلمعية باعتماد هذه التعديالت. واتفق
ه وعلى جدول أعمالى أن تظل هذه املسألة من املسائل ذات األولوية يف تفق علولكنه اعشرة للجمعية

اسألة لالستجابمناقشة هذه املمواصلة  يفمبا،شواغل حىت اآلناليت لديهاالوفودة للمسائل اليت أثار
.)٨(عند االقتضاءاحملكمة، من من املشورة تماس املزيد من خالل الذلك
النظر يف التعديالت ٢٠١٦مارس آذار/٢١وواصل الفريق العامل يف اجتماعه الثاين املعقود يف -٢٢

على وجه أشارتقوي للتعديالت املقرتحة، و عن تأييدها الود كثرية أعربت وفو املقرتحة للمجموعة اللغوية.
ا ستاخلصوص ساقتها التكلفة. وأشري إىل احلجج اليتالوقت و ؤدي إىل وفورات كبرية من حيثإىل أ

وقت الالزموطول العدم وجود شكل كتايب لبعض اللغات إىل مبا يف ذلك احملكمة دعما للمقرتحات،
احلاجة إىل املوازنة بني وندركيقضاة أن العلى أيضا التأكيد جرى . و لوبانغايف قضية املرتمجني لتدريب 

املعايري الدولية للمحاكمة العادلة.ة و سرعال
مبا يف ،)٣(٧٦قاعدة قلقها بشأن الفأن املناقشات السابقة مل ختفإىل وفود قليلة وأشارت -٢٣

العبء ، ونقل ملتهمنيوعلى حقوق ات القانونية الواجبةعلى اإلجراءااحملتمل سليب الهاتأثري بشأن ذلك 
من كاسب املقرتح قد يفوق املالستئناف على أساس التعديل حقيقة أن او ،لدفاعإىل الرتمجة املايل ل

احملكمة إىل تقدمي حتليل أكثر تفصيال ودعيت نتائج عكسية.وبالتايل قد يؤدي إىل الكفاءة والفعالية، 
املزعومة.للمكاسب 

جمموعة صغرية مفتوحة العضوية من الوفود أن تواصل ، قرر الفريق العامل نفس االجتماعويف -٢٤
ذات الصلة مع املنسق السيداملسائل املوضوعية و التعديالت املقرتحة كل لتعامل مع  عملية ااملهتمة مناقشة 

هذه بشأن الفريق العامل إىلتقارير املنسق بشكل منتظم وقدم (النرويج ). مونتزفلدت كرافيك اندرياس
املشاورات.

________________________

، املرفق األول، التذييل الثالث. (ICC-ASP/13/28)كمة تقرير املكتب عن الفريق الدراسي املعين باحلو )٧(
.٣٠، الفقرة ICC-ASP/14/34تقرير الفريق العامل املعين بالتعديالت،)٨(
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ياملنطقاألساس ما إذا كان ىل تشري احملكمة إبأن من بعض الوفود املقدم طلب الوبناء على -٢٥
أبطحي، املستشار القانوين هرياد السيد اللجنة ةرئيستيف الوقت احلاضر، دعقائما القرتاح ال يزال ل

٢٧الذي سيعقد يف االجتماع الرابع للفريق العامل يف للحضور حملكمة، يئة الرئاسة باالرئيسي هل
هيئة متثيلية ، وهي نصوص القانونيةاملعنية بالاللجنة االستشاريةإىل أن . وأشار السيد أبطحي هيونيحزيران/

مارسة ذات الصلة امل، اعتمدت هذه التعديالت. والحظ أن التعديالت تستند إىل على نطاق واسع
متاما، يف رأي ا تتفقوأة أخرى إقليميو ةدوليمؤسسات وهيئات قوق اإلنسان و لمحاكم اإلقليمية حلل

أدت فيها السيد أبطحي إىل حاالت أشار من نظام روما األساسي. و ٦٧املادة تطلبات احملكمة، مع م
ا أكد أيضو . ثالث سنواتأحيانا تبلغبدرجة كبرية الكاملة ألقوال الشهود إىل تأخري اإلجراءاتةالرتمج

ودعا معتمدة. قرارات القضائية للزئية اجلرتمجة الالقانوين بشأن ما إذا كان عدم اليقني على أمهية جتنب 
مراعاة كل حالة على حدة، مع ات يف اختاذ قرار هلم بيف قضاة احملكمة والسماح إىل الثقة لدول األطراف ا

يؤثر ال مربر له الذي تأخري الإىل أن يف هذا الصدد، وأشار السيد أبطحي و . ةسرعالاعتبارات اإلنصاف و 
اإلجراءات.عدالة على اسلبي
توفر اليتالتعديالت املقرتحة اعتماد وجد تأييد قوي لإلسراع يف ، ويف املناقشة اليت أعقبت ذلك-٢٦

٧٦املتعلق بالقاعدةاالقرتاح بشأن اليت ال تزال قائمة هاقليلة خماوفوكررت وفود . املتهمنيقوقاحلماية حل
)٣.(

اكتسبت تأييدا  ) (ب) ٢(١٤٤و١٠١تني التعديالت املقرتحة على القاعدأنةرئيسوالحظت ال-٢٧
يف حني أن هناك تأييدا قويا )، ٣(٧٦قاعدة لة لاملقرتحالتالتعديبيف الفريق العامل. وفيما يتعلق كبريا 

اعن قلقال يزال يعرب وفودها، فإن عددا قليال من التمادالع ة وصيعن عدم استعداده بالتايل للتو ه بشأ
.باعتمادها

نص مشروع أكتوبر، نظر الفريق العامل يف تشرين األول/٢١، املعقود يف يف االجتماع السابعو -٢٨
من قواعد اإلجراءات ) (ب) ٢(١٤٤و١٠١تني لقاعدلاعتماد التعديالت املقرتحة اجلمعية املتعلق بقرار 

ا املتقدمي توصية إىل اجلمعية اللجنة عدم ررت اجللسة، قنفس واإلثبات. ويف  التعديل قبلة بشأن يف دور
ولكن اتفقت على أن تظل هذه املسألة يف جدول أعمال اللجنة.) ٣(٧٦قاعدة املقرتح لل

١٦٥لقاعدة ؤقتة لالتعديالت الم-باء
يف النظر،٢٠١٦أيلول/سبتمرب ٢٨بدأ الفريق العامل يف اجتماعه اخلامس، املعقود يف -٢٩

ا١٦٥قاعدة املؤقتة للالتعديالت  اهلا أحاليت سبق أن ، ٢٠١٦فرباير شباط/١٠احملكمة يف اليت اعتمد
السادس والسابعيف االجتماعني التعديالت املؤقتة . ونوقشت )٩(الفريق الدراسي املعين باحلوكمة إليها

أكتوبر.تشرين األول/٢١و ١٠املعقودين يف ، أيضا
التعديالت يف سلسلة من املشاورات غري الرمسية يف نظر الفريق الدراسي املعين باحلوكمةوقد-٣٠

ائي بشأن هذه املسألة. حزيران/يونيه٢١ومايوأيار/١٩و٣املعقودة يف  حني يف و دون التوصل إىل رأي 
دولة واحدة أعربت اجلمعية،عضاء يف الفريق الدراسي اعتماد القاعدة املعدلة من األأيدت أغلبية الدول 

ال تزال قيد النظرأخرى عن املخاوف اليت كانت دولة أعربت لتعديالت و بشدة على اهااعرتاضنع
تقدمي توصية حمددة إىل الفريق بالتايل من ومل يتمكن الفريق الدراسي املعين باحلوكمة. بالفريق الدراسي

________________________

موعة األوىل املتعلقة بالتعديالت املؤقتة للقواعد اإلدارية وقواعد اإلثبات)٩( تقرير الفريق الدراسي املعين باحلوكمة، ا
(ICC-ASP/15/7) ويرد نص التعديالت املؤقتة يف املرفق الرابع هلذا التقرير.١٨، الفقرة .
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ردود مشفوعة باآلراء اليت مت اإلعراب عنها والإىل الفريق العاملؤقتةاملتعديالت الالعامل وقرر إحالة 
.)١٠(املشاوراتحضر احملكمة الذي هيئة الرئاسة بممثل املقدمة من 

يئة الرئاسة أبطحي، املستشار القانوين الرئيسي هلهرياد السيد الفريق العامل ةرئيستدعو -٣١
تشرين ١٠عامل املعقود يف سادس للفريق الاالجتماع الللمشاركة بواسطة الفيديو يف حملكمة، با

السيد أبطحي الحظ الوفود. و الرد على األسئلة املطروحة من املعلومات و ر لتقدمي املزيد من أكتوباألول/
ا تتطلب ختصيص الطويتستغرق وقتا ٧٠اإلجراءات املتعلقة باملادةأن أنه ثبت  كبرية موارد قضائية  وأ

مبا يف مراحل خمتلفة، لقضايا يفعامل مع العديد من ات وتتتعاجل فيه احملكمة عدة حااليف الوقت الذي 
لتعامل مع هي االرئيسية للمحكمة ةوظيفالكانت وملا  سرية أو حتت اخلتم. ذلك قضايا تتضمن إجراءات 

تبعية بطبيعتها، رأى ٧٠مية املنصوص عليها يف املادة ، يف حني أن اجلر ٥اجلرائم املنصوص عليها يف املادة 
اقرتاح نه ينبغي التصدي لالستنزاف غري املتناسب للموارد الناتج عن هذه اجلرائم، وأُعد بالتايل القضاة أ
وهي النصوص القانونية، املعنية باللجنة االستشاريةوناقشت وقواعد اإلثبات، قواعد اإلجرائية لتعديل ال

رتاح واعتمدته. وقرر القضاة هذا االقجهاز يضم ممثلني جلميع اجلهات املختصة باإلجراءات يف احملكمة،
ا ال عبارة "عاجل" تفسري ٥١من املادة ٣عليها يف الفقرة اللجوء إىل اإلجراءات املنصوصبعد  بأ

يف ضوء ظروف ةتوقعولكنها تشمل ايضا احلاالت املتطلب استجابة فورية،تقتصر على املواقف اليت ت
واليت ينبغي التصدي هلا يف وقت مبكر.احلال
النظام األساسي إىل أن واضعي شروعية التعديالت املؤقتة، أشار السيد أبطحي مبفيما يتعلق و -٣٢

األفعال اجلرمية املخلة بإقامة العدل عن النظام الذي نطبق على الذي يالنظام خيتلف أن أرادوا بوضوح 
ادئ واإلجراءات اليت املب، مل تدرج ٧٠من املادة ٢يتبني من الفقرة كما و األساسية: ينطبق على اجلرائم 

، وتقتصر العقوبة تنظم ممارسة الوالية القضائية للمحكمة على هذه اجلرائم التبعية يف النظام األساسي
، السجن ملدة ال تتجاوز مخس سنواتعلى الغرامة أو من هذه املادة٣املقررة هلذه اجلرائم وفقا للفقرة 
ا لدولة الطرف ا(ب) أن تطلب إىل ٤وجيوز للمحكمة وفقا للفقرة  أن حتيل القضية إىل سلطا

وتنص القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات أيضا على نظام منفصل للجرائم املنصوص . للمالحقة القضائية
التعديالت وفيما يتعلق بتشكيل األنواع الثالثة من الدوائر يف هذه احلالة، تستند . ٧٠عليها يف املادة 

تفق مع معايري حقوق اإلنسان ذات الصلة.تة و الدوليةاملمارسإىل املؤقتة
نطبق تال ٧٦املادة من ٢على أن الفقرة التعديالت املؤقتة النص يف وردا على سؤال حول-٣٣

إىل أن السبب يف ذلك هو اختالف العقوبة السيد أبطحي أشار إقامة العدل، املخلة بعلى اجلرائم 
األساسية، والحظ أنه جيوز لجرائم عن العقوبات املقررة ل٧٠املقررة للجرائم املنصوص عليها يف املادة 

لنطق باحلكم. وردا على سؤال مماثل فيما يتعلق لعقد جلسة للدائرة دائما أن تقرر من تلقاء نفسها أن ت
تعجيل هو دف أن اهلالنظام األساسي، أشار السيد أبطحي إىل من٨٢املادة(د) من١الفقرة ب

ا شأن ، وأن احملكمجراءاتاإل األخرى، جيوز هلا النظر يف الطعون العديد من اهليئات القضائيةة، شأ
إذا مل تتخذ اجلمعية . وفيما يتعلق مبسألة الوضع القانوين للتعديالت عند انتهاء اإلجراءاتالعارضة 

ا، أ ن وجدت.إإىل أنه سيطلب رأي القضاة يف هذه املسألة شار السيد أبطحي قرارا بشأ
مع اعتربت متفقة و لتعديالت املؤقتةقوي لتأييدوجد الفريق العامل، اليت جرت يفء املناقشةأثناو -٣٤

دف إىل اعد اإلجرائية وقواعد اإلثباتلنظام األساسي والقو ا دون التأثري على حملكمة اتعزيز اليت 
ية والدولية، مبا يف املمارسات الوطنوأشري ايضا إىل أن التعديالت تتفق مع ضمانات احملاكمة العادلة. 

منفصلة للنطق لعقد جلسة ، وعدم وجود حق تلقائي الدوائر املختلفةيفذلك فيما يتعلق بعدد القضاة

________________________

.١٨و١٧املرجع نفسه، الفقرتان )١٠(
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تساءلت بعض الوفود عن مدى . ومع ذلك، طعون العارضة عند انتهاء اإلجراءاتلنظر يف الباحلكم أو ل
ا، التعديالت املؤقتة، اتفاق  اسي واملعايري الدولية للمحاكمة العادلة. مع النظام األسأو بعض أركا

إىل رئيس يف بلده نائب العام الالوفود االنتباه يف هذا الصدد إىل رسالة موجهة من اسرتعى أحد و 
.)١١(اجلمعية

نصوص عليها ملعايري املالقائل بأن الرأي وجد تأييد قوي لوفيما يتعلق باإلجراءات املتبعة باحملكمة، -٣٥
التعديالت املؤقتة أن يف هذا الصددولوحظ . مستوفاةالنظام األساسيمن ٥١املادة من ٣يف الفقرة

بيد أن . تفسري النظام األساسيوهم أصحاب الكلمة األخرية يف ، باإلمجاعاعتمدت من جانب القضاة 
ن تأييدها أو عدم تأييدها ملضمون ، بصرف النظر عقولذا العن عدم ارتياحها هلتأعربوفودا قليلة 

وأمهية االلتزام يع أصحاب املصلحة منظم بني مجحواروجود إىل أمهية أشري التعديالت. ويف هذا الصدد، 
، عند اإلمكانا، كمة جهودواقُرتح أن تبذل احملالتعديالت. بارطة الطريق يف املسائل املتعلقة ذا احلوار وخب

العملية التشريعية أنقال أحد الوفود قت. و عتماد املؤ المقرتحات التعديل إىل الدول األطراف قبل اميتقدل
."طفتختُ "ا

فرنسا وأملانيا معا ورقة غري تشرين األول/أكتوبر، قدمت ٢١املعقود يف االجتماع السابع، ويف -٣٦
ت الدولتان املقدمتان تقدمي االقرتاح، أكدوعند . ١٦٥لمادة املؤقت لنص الحا لتعديل اقرت ارمسية تتضمن 

ملالقرتاح  املشار إليهما عيارين استيفاء املأعربت عنها بعض الوفود حول اليت دية دركان الشواغل اجلا تأ
ما تريان أن من .١٦٥على القاعدة التعديالت املؤقتة اعتماد ند ع٥١من املادة ٣الفقرة يف  بيد أ

من ٧٠جب املادة توفري املوارد البشرية وتسريع اإلجراءات املتخذة مبو مصلحة حسن سري العدالة أن يتم 
الدوائر التمهيدية من أن تتألف باملؤقتة للسماح ١٦٥قاعدةتعديل الولذلك اقرتحتا . األساسيالنظام

ا،  التهم. ويتعلق التعديل املقرتح بالتايل تأكيد بباستثناء ما يتعلق قاض واحد فقط ألداء املهام املنوطة 
.)١٢(٤و٢تنياملؤقتة والفقر بعنوان القاعدة 

موافقة أغلبية واسعة من على الرغم مننفس االجتماع، أشارت رئيسة الفريق العامل إىل أنه ويف -٣٧
رأي املرحلة احلالية يففإنه ال يوجد ، العتمادهااجلمعيةإىل التعديالت املؤقتة على إحالة الدول األطراف 

قدمي توصية ملموسة إىل تله بالفريق العامل ليس يف وضع يسمح ولذلك فإن . يف هذا الشأنائي 
من جديد أثناء الدورة اخلامسة عشرة اتفق الفريق العامل على االجتماع . و احلايلاجلمعية يف الوقت
.التعديالت املؤقتةناقشات بشأن للجمعية ملواصلة امل

معلومات عن حالة التصديقات على التعديالت التي أدخلت في كمباال على -رابعا
التعديل المعتمد في الدورة الرابعة عشرة للجمعيةونظام روما األساسي 

رومانظامعلىأدخلتاليتالتعديالتعلى بالتصديقاتبانتظامعلماالعاملأحيط الفريق-٣٨
. لجمعيةلعشرةالرابعةالدورةيفأو٢٠١٠عامالذي عقد يفاالستعراضياملؤمتريفعتمدة املاألساسي

مقدونيامجهورية، و هولندا، و ليتوانيا، و فنلندا، و السلفادور، و شيليدقتص،سابقالتقريرهتقدميمنذو 
؛ األساسيرومانظاممن٨املادةعلى كمباالأدخل يف  الذي ل تعديالعلىالسابقةاليوغوسالفية

مقدونياومجهورية،فلسطنيدولةو هولندا،و ليتوانيا،و وأيسلندا،وفنلندا،والسلفادور،،شيليوصدقت 
فنلنداوصدقت العدوان؛جرميةعلى كمباالاليت أدخلت يفالتعديالتعلىالسابقةاليوغوسالفية

.األساسيرومانظاممن١٢٤املادةعلىأدخلالذيالتعديللىعوالنرويج
________________________

املرجع نفسه، املرفق الثالث.)١١(
يرد نص الورقة غري الرمسية يف املرفق اخلامس هلذا التقرير.)١٢(
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ذي على التعديل المن الدول األطراف ٣٢، صدقت ٢٠١٦أكتوبر /األولتشرين ٢١وحىت -٣٩
يف كمباال تأدخلالت اليت التعديعلى من الدول األطراف ٣٢ت صدقو ،٨ادة يف كمباال على املأدخل
على التعديل الذي أدخل على املادة طراف من الدول األ، وصدقت دولتان العدوانجرميةعلى 
١٢٤.

القرارات والتوصيات-خامسا
والقاعدة ١٠١القاعدةاملتعلق بتعديل قرار الاجلمعية باعتماد مشروع يوصي الفريق العامل -٤٠

.(املرفق األول))(ب) من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات٢(١٤٤
على االجتماع أثناء الدورة اخلامسة عشرة للجمعية ملواصلة مناقشة الفريق العامل يوافق و -٤١

ثبات.اإلمن القواعد اإلجرائية وقواعد ١٦٥للقاعدة التعديالت املؤقتة 
مبا يف ذلك، عند ٢٠١٧تعقد اجتماعات منتظمة طوال عام ن بألفريق العامل اوصي وي-٤٢

يف شكل اجتماعات للخرباء. ء، االقتضا
الفقرات يف القرار اجلامع تني بالتوصية بأن تدرج اجلمعية فيما بني الدور هالفريق العامل عملوخيتتم -٤٣

املرفق الثاين.املشار إليها يف الثالث 
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المرفق األول
)(ب) ٢(١٤٤والقاعدة ١٠١التعديالت على القاعدة مشروع قرار بشأن 

من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات
إن مجعية الدول األطراف،

اإلطار قويةإىل احلاجة إىل إجراء حوار منظم بني الدول األطراف واحملكمة بغية تشريتإذ 
اعلى استقالهليف نفس الوقت مع احلفاظ كفاءة وفعالية احملكمةوتعزيزروما األساسياملؤسسي لنظام 

وار مع الدول األطراف،إىل مواصلة االشرتاك يف هذا احلاحملكمة أجهزة تدعوو ، كاملئي الالقضا
دول األطراف لحتظى باهتمام مشرتك من امسألة كفاءة وفعالية احملكمة بأن تعزيزوإذ تسلم

،على حد سواءواحملكمة
من نظام روما األساسي،٥١واملادة ICC-ASP/9/Res.2رارمن الق٢و١إىل الفقرتنيشريتوإذ 
م الذين اختذوها، باألغلبية املطلقة، عمال قضاة احملكمةبشيد، يف هذا الصدد،توإذ  على مبادر

وبناء على توصية اللجنة االستشارية املعنية من نظام روما األساسي،٥١من املادة (ب)٢فقرة بال
القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات،ديل بالنصوص القانونية، لتع

املعين يفريق الدراسالإىل تقارير الفريق العامل املعين بالتعديالت وتقرير املكتب عن وإذ تشري
ة،كمو باحل

ا الدباملشاورات الالحقة اليت وإذ حتيط علما مع التقدير فريق إطار الول األطراف يف قامت 
فريق العامل املعين بالتعديالت،والةكمو املعين باحليالدراس

حسب أسسه تعديل القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات لل اقرتاح ه يلزم النظر يف كبأنوإذ تسلم
،الوقت املناسب لتحليلهختصيص مع ، نظام روما األساسيل، وفقا املوضوعية

يف حالة أنه تنص علىاليت نظام روما األساسيمن ٥١من املادة ٥الفقرة إىل وإذ تشري
،بالنظام األساسييعتدحدوث تنازع بني النظام األساسي والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات،

نظام احلاجة إىل االحرتام الكامل للحقوق املمنوحة للمتهمني والضحايا يفإذ تضع يف اعتبارها
روما األساسي يف مجيع مراحل الدعوى أمام احملكمة،

من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات: ١٠١املادة من ٢الفقرة قرة التالية بعد أن تضاف الفتقرر-١
ملشار إليها يف املادة القرارات ابعض القرارات، مثل فيما يتعلق بللمحكمة أن تأمر جيوز -٣"

للوفاء مبقتضيات اإلنصاف، ا يلزممبجزء منها، ترمجة ، أو تهايوم ترمجباعتبارها معلنة يف ، ١٤٤
".أي حدود زمنية من هذا التاريخسيبدأ سريان تبعاً لذلك، و 

من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، ١٤٤املادة (ب) من ٢االستعاضة عن الفقرة أيضاتقرر -٢
بالنص التايل:

،كليًا أو بالقدر الالزم للوفاء مبقتضيات كلمهاأو يتفهما تاما ها (ب) املتهم، بلغة يفهم"
."٦٧املادة من(و)١الفقرة صوص عليها يف املناإلنصاف 
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المرفق الثاني
مشروع نص للقرار الجامع

مبا يلي:)ICC-ASP/14/Res.4(٢٠١٥عام امع لمن القرار اجل١٠٧يستعاض عن الفقرة -١
التعديالت".املعين ببتقرير الفريق العامل ترحب"

٢٠١٥ام امع لعاجلرفق األول للقرارمن املالتعديالت)يفالنظر(١٦ة يستعاض عن الفقر -٢
)ICC-ASP/14/Res.4(:مبا يلي

للنظام الداخلي الفريق العامل إىل مواصلة النظر يف مجيع مقرتحات التعديل، وفقا تدعو"(أ)
لفريق العامل،ل

ا السادسة عشرة"تطلب إىل(ب) .الفريق العامل أن يقدم تقريرا لتنظر فيه اجلمعية يف دور
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مرفق الثالث (أ)ال
ورقة غير رسمية مقدمة من بلجيكا: نصوص جديدة الستبدال واستكمال 

لنظام روما األساسي ٣و٢مشروع التعديلين
لنظام روما األساسي املقدم من عدد من الدول ٣و٢مشروع التعديلنيحيل هذا النص حمل -١

ركان اجلرائم.ألامشروعيتضمن األطراف و 

من نظام روما األساسي٨ى  المادة التعديالت عل-ألف

‘١٦’ه-٢-٨واملادة ‘ ٢٧’ب -٢-٨تضاف بوصفها املادة -٢
عوامل جرثومية أو عوامل مصممة الستخدام ، لمعدات أو وسائل إيصاأو استخدام أسلحة، "

بيولوجية أخرى، أو تكسينات، أياً كان منشؤها أو أسلوب إنتاجها".
‘١٧’ه -٢-٨واملادة ‘ ٢٨’ب -٢-٨ادة تضاف بوصفها امل-٣

استخدام ألغام مضادة لألفراد"."
‘١٨’ه -٢-٨واملادة ‘ ٢٩’ب -٢-٨تضاف بوصفها املادة -٤

" استخدام أسلحة يكون أثرها األوَّيل هو اإلصابة بشظايا ال ميكن كشفها يف جسم اإلنسان 
باألشعة السينية".

‘١٩’ه -٢-٨واملادة ‘ ٣٠’ب -٢-٨تضاف بوصفها املادة -٥
"استخدام أسلحة الزرية مصممة خصيصا لتكون وظيفتها القتالية الوحيدة أو إحدى وظائفها 
هزة بأجهزة مصححة  ردة، أو للعني ا القتالية تسبيب عمى دائم للرؤية غري املعززة، أي للعني ا

للنظر".

أركان الجرائم-اءب

النزاعات المسلحة الدولية- ١

اجلديدة‘ ٢٧’ب -٢-٨املادة -٦
أن يستخدم مرتكب اجلرمية أسلحة أو معدات أو وسائل إيصال مصممة الستخدام -١"

.عوامل جرثومية أو عوامل بيولوجية أخرى، أو تكسينات
أن تكون العوامل اجلرثومية أو العوامل البيولوجية األخرى، أو التكسينات أيًا كان منشؤها -٢

كميات اليت ال تكون موجهة ألغراض الوقاية أو احلماية أو أو أسلوب إنتاجها من األنواع وبال
األغراض السلمية األخرى.

أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح ذي طابع دويل ويكون مقرتنا به.-٣
أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح".-٤
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اجلديدة‘ ٢٨’ب -٢-٨املادة -٧
مصممة حبيث يفجرها وجود أو قرب أو مس )١(أن يستخدم مرتكب اجلرمية ألغاما-١"

.)٢(شخص فيعجِّز أو يصيب أو يقتل شخصاً أو أكثر
أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح ذي طابع دويل ويكون مقرتنا به.-٢
مسلح".أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع-٣

اجلديدتان‘ ١٨’ه -٢-٨واملادة ‘ ٢٩’ب -٢-٨املادة -٨
أن يستخدم مرتكب اجلرمية أسلحة يكون أثرها األوَّيل هو اإلصابة بشظايا ال ميكن  -١"

كشفها يف جسم اإلنسان باألشعة السينية.
أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح ذي طابع دويل ويكون مقرتنا به.-٢
."مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلحأن يكون -٣

اجلديدتان‘ ١٩’ه -٢-٨واملادة ‘ ٣٠’ب -٢-٨املادة -٩
أن يستخدم مرتكب اجلرمية أسلحة الزرية مصممة خصيصا لتكون وظيفتها القتالية -١"

ردة، للرؤية )٣(الوحيدة أو إحدى وظائفها القتالية التسبب يف عمى دائم غري املعززة، أي للعني ا
هزة بأجهزة مصححة للنظر.أو  للعني ا
أن ال يكون اإلعماء احلاصل أثرا َعَرضيا أو مصاحبا لالستخدام العسكري املشروع لنظم -٢

مبا يف ذلك نظم الليزر املضادة للمعدات البصرية.،الليزر
يكون مقرتنا به.أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح ذي طابع دويل و -٣
أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح".-٤

النزاعات المسلحة ذات الطابع غير الدولي - ٢

اجلديدة‘ ١٦ه ’٢-٨املادة -١٠
أن يستخدم مرتكب اجلرمية أسلحة أو معدات أو وسائل إيصال مصممة الستخدام -١"

.عوامل بيولوجية أخرى، أو تكسيناتأو عوامل جرثومية 
أن تكون العوامل اجلرثومية أو العوامل البيولوجية األخرى، أو التكسينات أيًا كان منشؤها -٢

أو أسلوب إنتاجها من األنواع وبالكميات اليت ال تكون موجهة ألغراض الوقاية أو احلماية أو 
األغراض السلمية األخرى.

________________________

األرض أو منطقة سطحية أخرى ومصممة حبيث يفجرها يعين مصطلح "لغم" ذخرية موضوعة حتت أو على أو قرب)(١
وجود أو قرب أو مس شخص أو مركبة.

من املفهوم أن هذا الركن ال يشمل استخدام األلغام املصممة حبيث يفجرها وجود أو قرب أو مس مركبة وليس )(٢
ذه النبنببغري املزودة و ،شخص ذه يطة مضادة للمناولة. وال تعترب األلغام املزودة  يطة ألغاما مضادة لألفراد نتيجة لتزويدها 

النبيطة. ويعين مصطلح "نبيطة مضادة للمناولة" نبيطة يقصد منها أن حتمي لغماً ما وتكون متصلة به أو مربوطة به أو موضوعة 
.حتته وتعمل عند أي حماولة مقصودة للعبث به

وال يقبل التصحيح املسبب لعجز شديد ال أمل  يف الشفاء ين مصطلح "عمى دائم" فقدان البصر الذي ال رجعة فيهيع)٣(
منه".
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سياق نزاع مسلح ذي طابع غري دويل ويكون مقرتنا به.أن يصدر السلوك يف -٣
أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح".-٤

اجلديدة‘ ١٧’ه-٢-٨املادة -١١
مصممة حبيث يفجرها وجود أو قرب أو مس )٤(أن يستخدم مرتكب اجلرمية ألغاما-١"

.)٥(يقتل شخصاً أو أكثرشخص فيعجِّز أو يصيب أو 
أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح ذي طابع غري دويل ويكون مقرتنا به.-٢
أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح".-٣

اجلديدة‘١٨ه ’-٢-٨املادة -١٢
هو اإلصابة بشظايا ال ميكن  أن يستخدم مرتكب اجلرمية أسلحة يكون أثرها األوَّيل-١"

كشفها يف جسم اإلنسان باألشعة السينية.
أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح ذي طابع غري دويل ويكون مقرتنا به.-٢
."أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح-٣

اجلديدة‘١٩ه ’-٢-٨املادة -١٣
م مرتكب اجلرمية أسلحة الزرية مصممة خصيصا لتكون وظيفتها القتالية أن يستخد-١"

ردة، )٦(الوحيدة أو إحدى وظائفها القتالية التسبب يف عمى دائم للرؤية غري املعززة، أي للعني ا
هزة بأجهزة مصححة للنظر. أو للعني ا

العسكري املشروع لنظم أن ال يكون اإلعماء احلاصل أثرا َعَرضيا أو مصاحبا لالستخدام -٢
مبا يف ذلك نظم الليزر املضادة للمعدات البصرية.،الليزر

أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح ذي طابع غري دويل ويكون مقرتنا به.-٣
أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح".-٤

________________________

يعين مصطلح "لغم" ذخرية موضوعة حتت أو على أو قرب األرض أو منطقة سطحية أخرى ومصممة حبيث يفجرها )(٤
وجود أو قرب أو مس شخص أو مركبة.

رها وجود أو قرب أو مس مركبة وليس من املفهوم أن هذا الركن ال يشمل استخدام األلغام املصممة حبيث يفج)(٥
ذه نببغري املزودة و ،شخص ذه النبيطة ألغاما مضادة لألفراد نتيجة لتزويدها  يطة مضادة للمناولة. وال تعترب األلغام املزودة 

به أو موضوعة النبيطة. ويعين مصطلح "نبيطة مضادة للمناولة" نبيطة يقصد منها أن حتمي لغماً ما وتكون متصلة به أو مربوطة 
.حتته وتعمل عند أي حماولة مقصودة للعبث به

يعين مصطلح "عمى دائم" فقدان البصر الذي ال رجعة فيه وال يقبل التصحيح املسبب لعجز شديد ال أمل  يف الشفاء )٦(
منه".
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)بالمرفق الثالث (
ة مقدمة من بلجيكا: نصوص جديدة الستبدال واستكمال ورقة غير رسمي

األسئلة المتداولة-لنظام روما األساسي ٣و٢مشروع التعديلين
العامةصياغة التعليقات-ألف

عدد قدم من نظام روما األساسي املل٣و ٢مشروع التعديلنيالذي حيل حمل ديد اجلنص أعد ال-١
النص كان رائم احلرب. و املتعلقة جبنظام روما األساسيمن ٨املادة باالستناد إىل من الدول األطراف

النص وحيدد املعاهدات القائمة. شارة إىل اإلضافة جرائم إىل اختصاص احملكمة مبجرد يقرتح إاألصلي 
.احلايللقانون الدويلاإىل قواعد بوضوح، باالستناد اجلديد اجلرائم 

؟بالتحديدجرائم لماذا هذه ال-باء
باعرتاف واسع ظى اليت حتهي اجلرائم اختصاص احملكمة اليت ينبغي أن تدخل يف جرائم احلرب -٢

النطاق استناداً إىل القواعد احلالية للقانون الدويل.

من أين جاءت التعاريف؟-يمج
تعريف ما يلي:-٣

ب -٢-٨تان اجلديدتانجرمية احلرب املتمثلة يف استخدام األسلحة البكرتيولوجية (املاد(أ)
اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وختزين األسلحة البكرتيولوجية أيت من ت) ‘١٦’ه -٢-٨و‘٢٧’

.)١()١٩٧٢أبريل نيسان/١٠((البيولوجية) والتكسينية وتدمري تلك األسلحة
ب -٢-٨تان اجلديدتان املاد(جرمية احلرب املتمثلة يف استخدام األلغام املضادة لألفراد (ب)

اتفاقية حظر استعمال وختزين وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد أيت من ت‘) ١٧’ه -٢-٨و‘ ٢٨’
.)٢()١٩٩٧سبتمرب أيلول/١٨(وتدمري تلك األلغام  

يكون أثرها األوَّيل هو اإلصابة بشظايا ال ميكن  جرمية احلرب املتمثلة يف استخدام أسلحة(ج) 
‘) ١٨’ه -٢-٨و‘ ٢٩’ب -٢-٨تان اجلديدتان املاد(ةكشفها يف جسم اإلنسان باألشعة السيني

لربوتوكول األول التفاقية حظر أو تقييد ربوتوكول بشأن الشظايا اليت ال ميكن الكشف عنها (االمن تأيت 
أكتوبر تشرين األول/١٠، ها مفرطة الضرر أو عشوائية األثراستعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبار 

٣()١٩٨٠(.
‘ ٣٠’ب -٢-٨تان اجلديدتاناملادرمية احلرب املتمثلة يف استخدام أسلحة الزرية (ج(د)

الربوتوكول الرابع التفاقية حظر وتقييد زر املعمية (يبروتوكول بشأن أسلحة اللتأيت من ‘) ١٩’ه -٢-٨و
تشرين ١٣، ١٩٨٠لعام استخدام أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر

.)٤()١٩٩٥ر باألول/أكتو 
________________________

.٢٠١٦نيسان/أبريل ٦دولة طرف، ١٧٣) ١(
.٢٠١٦نيسان/أبريل ٦دولة طرف، ١٦٢)٢(
.٢٠١٦نيسان/أبريل ٦لة طرف، دو ١١٦)٣(
.٢٠١٦نيسان/أبريل ٦دولة طرف، ١٠٦)٤(
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ويرد تعريف أركان اجلرائم من نفس النصوص.-٤

؟ إلى األسلحة الكيميائية اآلنالنص الجديد ال يشير لماذا -دال

احملكمة اجلنائية الدولية.تغطيها يف  األصل والية األسلحة الكيميائية -٥
- ٨(املادة ةالدوليةاملسلحاتالة النزاعنظام روما األساسي يف حلالنص األصلي وترد أيضا يف -٦
سمى "التعديل املنظام روما األساسي (األول على ومنذ نفاذ التعديل ، ‘)١٨’وب ‘١٧’ب -٢

النزاعات املسلحة ذات الطابع يف حالة وتدخل أيضا يف اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية،البلجيكي")
.)‘١٤’هو‘ ١٣’ه-٢-٨(املادة الدويلغري 

ة مسلحالاتنزاعهل تنطبق التعديالت المنقحة على النزاعات المسلحة الدولية وال-هاء
ذات الطابع غير الدولي على حد سواء؟

ا دولية أو معاهدات تغطي مجيع النزاعات املسلحة، بغض النظر عترد اجلرميتان األوليان يف -٧ ن كو
ذات طابع غري دويل.

غري أيضا نطاق النزاعات املسلحة ذات الطابع تغطي معاهدات يف األخريتانترد اجلرميتان -٨
.)٥(الدويل

________________________

دولة طرف.٨٢-)٢٠٠١(املعتمد يف عام ١٩٨٠انظر التعديل األول التفاقية عام )٥(
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رابعلمرفق الا
تاإلجرائية وقواعد اإلثبامن القواعد ١٦٥ى القاعدة لعؤقتة التعديالت الم

املؤقتة١٦٥القاعدة األصلية١٦٥القاعدة 
١٦٥القاعدة 

التحقيق والمالحقة والمحاكمة
العام أن يبدأ وجيري التحقيقات، فيما جيوز للمدعي -١

، مببادرة منه، استنادا إىل ٧٠يتعلق باجلرائم احملددة يف املادة 
ا دائرة احملكمة أو أي مصدر آخر  املعلومات اليت تزوده 

موثوق به.

١٦٥القاعدة 
واالستئنافالتحقيق والمالحقة والمحاكمة

ات، فيما جيوز للمدعي العام أن يبدأ وجيري التحقيق-١
، مببادرة منه، استنادا إىل ٧٠يتعلق باجلرائم احملددة يف املادة 

ا دائرة احملكمة أو أي مصدر آخر  املعلومات اليت تزوده 
موثوق به.

، وأي قواعد تندرج ٥٩و٥٣ال تنطبق املادتان -٢
حتتهما.

، )٢(٥٧و، ٥٣، و)(ب)٢(٣٩واد ال تنطبق امل-٢
وأي قواعد تندرج حتتها.،)(د)١(٨٢)، و٢(٧٦و، ٥٩و

دائرة مؤلفة من قاض واحد من الشعبة التمهيدية ومتارس 
استالم وقت وظائف وسلطات الدائرة التمهيدية من 

دائرة مؤلفة من ومتارس . ٥٨املادة املشار إليه يف طلب ال
فصل وظائف وسلطات الدائرة االبتدائية، ويقاض واحد

دد إجراءات حتُ و ناف. االستئيف من ثالثة قضاة يتألف فريق 
من ثالثة قضاة يف الفريق الذي يتألف الدوائر و تشكيل 

.الئحة احملكمة
، جيوز للدائرة التمهيدية أن تتخذ ٦١ألغراض املادة - ٣

دون عقد جلسة أيا من القرارات احملددة يف تلك املادة 
استنادا إىل طلبات كتابية، ما مل تستلزم مصلحة العدالة 

غري ذلك.

بتشكيلها ، جيوز للدائرة التمهيدية٦١ألغراض املادة -٣
أن تتخذ دون عقد جلسة أيا ٢املنصوص عليه يف الفقرة 

من القرارات احملددة يف تلك املادة استنادا إىل طلبات  
.كتابية، ما مل تستلزم مصلحة العدالة غري ذلك

جيوز للدائرة االبتدائية أن تأمر، حسب االقتضاء ومع -٤
حقوق الدفاع، بضم التهم املوجهة مبوجب املادة مراعاة

.٨إىل ٥إىل التهم املوجهة مبوجب املواد ٧٠

كون اليت تنظر يف القضية اليت تجيوز للدائرة االبتدائية -٤
أن تأمر، ٧٠مبوجب املادة املتخذة الجراءاتمصدرا ل

حسب االقتضاء ومع مراعاة حقوق الدفاع، بضم التهم 
القضية يفإىل التهم املوجهة٧٠املادة املوجهة مبوجب 

تنظر ضم التهم، االبتدائية بالدائرةوعندما تأمر .األصلية
التهم ة يف قضية األصلياليت تنظر يف الالدائرة االبتدائية 

وجد أمر بالضم، إذا مل يو . أيضا٧٠املوجهة مبوجب املادة 
يف القضية دائرة ابتدائية مؤلفة من قاض واحدتفصل 

.٧٠صة بالتهم املوجهة مبوجب املادة اخلا
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لمرفق الخامسا
١٦٥التعديالت المؤقتة للقاعدة ورقة غير رسمية مقدمة من فرنسا وألمانيا: 

تلقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثباامن 
املؤقتة املعدلة١٦٥القاعدة املؤقتة١٦٥القاعدة األصلية١٦٥القاعدة 
١٦٥القاعدة 

حقة واحملاكمةالتحقيق واملال
جيوز للمدعي العام أن يبدأ وجيري -١

التحقيقات، فيما يتعلق باجلرائم احملددة يف املادة 
، مببادرة منه، استنادا إىل املعلومات اليت تزوده ٧٠

ا دائرة احملكمة أو أي مصدر آخر موثوق به.

١٦٥القاعدة 
واالستئنافالتحقيق واملالحقة واحملاكمة

دعي العام أن يبدأ وجيري جيوز للم-١
التحقيقات، فيما يتعلق باجلرائم احملددة يف املادة 

، مببادرة منه، استنادا إىل املعلومات اليت تزوده ٧٠
ا دائرة احملكمة أو أي مصدر آخر موثوق به.

١٦٥القاعدة 
واالستئنافالتحقيق واملالحقة واحملاكمة

لتحقيقات، جيوز للمدعي العام أن يبدأ وجيري ا-١
، مببادرة منه، ٧٠فيما يتعلق باجلرائم احملددة يف املادة 

ا دائرة احملكمة أو  استنادا إىل املعلومات اليت تزوده 
أي مصدر آخر موثوق به.

، وأي قواعد ٥٩و٥٣ال تنطبق املادتان -٢
تندرج حتتهما.

، ٥٣، و)(ب)٢(٣٩واد ال تنطبق امل- ٢
، وأي )(د)١(٨٢)، و٢(٧٦و، ٥٩، و)٢(٥٧و

قواعد تندرج حتتها.
دائرة مؤلفة من قاض واحد من الشعبة ومتارس 

التمهيدية وظائف وسلطات الدائرة التمهيدية من 
. ٥٨املادة املشار إليه يف طلب الاستالم وقت 

وظائف دائرة مؤلفة من قاض واحدومتارس 
يتألف فريق فصل وسلطات الدائرة االبتدائية، وي

دد إجراءات حتُ و االستئناف. يف من ثالثة قضاة 
من ثالثة الفريق الذي يتألف الدوائر و تشكيل 
الئحة احملكمة.قضاة يف 

)،٢(٥٧و، ٥٣و )(ب)،٢(٣٩واد ال تنطبق امل-٢
وأي قواعد تندرج ،)(د)١(٨٢)، و٢(٧٦و، ٥٩و

حتتها.
من على األقل دائرة مؤلفة من قاض واحد ومتارس 

الدائرة التمهيدية الشعبة التمهيدية وظائف وسلطات
عندما . و٥٨استالم طلب مبوجب املادة وقت من 

مخلة بإقامة اللتدائية في أفعال جرمية الدائرة اتنظر 
ينبغي أن توافق أغلبية ٧٠العدل بموجب المادة 

صادرة بموجب ارات الر القوامر أو القضاة على األ
دائرة مؤلفة من وتمارس .٦١من المادة ٧الفقرة 

ظائف وسلطات الدائرة االبتدائية، و قاض واحد
االستئناف. في من ثالثة قضاة يتألف فريق فصل وي
الفريق الذي الدوائر و تشكيل دد إجراءات تحُ و 

الئحة المحكمة.من ثالثة قضاة في يتألف 
، جيوز للدائرة التمهيدية ٦١ألغراض املادة - ٣

أن تتخذ دون عقد جلسة أيا من القرارات احملددة 
ملادة استنادا إىل طلبات كتابية، ما مل يف تلك ا

تستلزم مصلحة العدالة غري ذلك.

جيوز للدائرة التمهيدية، ٦١ألغراض املادة -٣
أن تتخذ ٢بتشكيلها املنصوص عليه يف الفقرة 

دون عقد جلسة أيا من القرارات احملددة يف تلك 
املادة استنادا إىل طلبات كتابية، ما مل تستلزم 

.لة غري ذلكمصلحة العدا

جيوز للدائرة التمهيدية، ٦١ألغراض املادة -٣
أن تتخذ دون ٢بتشكيلها املنصوص عليه يف الفقرة 

عقد جلسة أيا من القرارات احملددة يف تلك املادة 
استنادا إىل طلبات كتابية، ما مل تستلزم مصلحة العدالة 

.غري ذلك
جيوز للدائرة االبتدائية أن تأمر، حسب -٤
قتضاء ومع مراعاة حقوق الدفاع، بضم التهم اال

إىل التهم املوجهة ٧٠املوجهة مبوجب املادة 
.٨إىل ٥مبوجب املواد 

اليت تنظر يف القضية جيوز للدائرة االبتدائية -٤
اليت تكون مصدرا لالجراءات املتخذة مبوجب 

أن تأمر، حسب االقتضاء ومع مراعاة ٧٠املادة 
م املوجهة مبوجب املادة حقوق الدفاع، بضم الته

وعندما .القضية األصليةيفإىل التهم املوجهة٧٠
الدائرة تنظر ضم التهم، االبتدائية بالدائرةتأمر 

التهم ة يف قضية األصلياليت تنظر يف الاالبتدائية 
وجد أمر إذا مل يو . أيضا٧٠املوجهة مبوجب املادة 

ددائرة ابتدائية مؤلفة من قاض واحبالضم، تفصل 
يف القضية اخلاصة بالتهم املوجهة مبوجب املادة 

٧٠.

اليت تنظر يف القضية اليت جيوز للدائرة االبتدائية -٤
أن ٧٠تكون مصدرا لالجراءات املتخذة مبوجب املادة 

تأمر، حسب االقتضاء ومع مراعاة حقوق الدفاع، 
إىل التهم املوجهة٧٠بضم التهم املوجهة مبوجب املادة 

ضم االبتدائية بالدائرةوعندما تأمر .ة األصليةالقضييف
قضية اليت تنظر يف الالدائرة االبتدائية تنظر التهم، 
إذا و . أيضا٧٠املوجهة مبوجب املادة التهم ة يف األصلي

دائرة ابتدائية مؤلفة من وجد أمر بالضم، تفصل لم ي
في القضية الخاصة بالتهم الموجهة قاض واحد

.٧٠بموجب المادة 

_____________


