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مقدمة-أوال
لفريق العامل إىل امن مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") سندةيقدم هذا التقرير عمال بالوالية امل-١

ICC-ASP/8/Res.6القرارعمال بالفريق العامل معية اجلأت أنشوقد املعين بالتعديالت ("الفريق العامل").

، النظام األساسيمن١٢١من املادة ١للفقرة سي وفقاتعديالت مقرتحة لنظام روما األسايف أيللنظر 
وكذلك يف أية تعديالت حمتملة أخرى لنظام روما األساسي والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، بغية 

ية.جمعللنظام روما األساسي والنظام الداخلي لاحتديد التعديالت الواجب اعتمادها وفق
وقواعداإلجرائيةوالقواعداألساسيرومااملقرتحة لنظامالتعديالتيفالعاملالفريقنظر وخيضع-٢

أيضا ضعوخت.ICC-ASP/11/Res.8اجلمعيةددة يف املرفق الثاين لقرار احملالختصاصاتلاإلثبات
للمحكمةاجلنائيةاءاتاإلجر ستعراضالالطريقطةخار "لاإلثباتوقواعداإلجرائيةلقواعداالتتعدي

الرئيسينياملصلحةأصحاببنينظماملوارتيسري احليفمنهاالرئيسيالغرضاليت يتمثل ،"الدوليةاجلنائية
يف الطريقخارطةعند املصادقة على و . )١(اإلثباتوقواعداإلجرائيةللقواعداملقرتحةالتعديالتاملعنيني ب

العاملالفريقردو رة أخرى ماجلمعيةأكدت،ICC-ASP /12/Res.8والقرار ICC-ASP /11/Res.8قرارال
.اإلثبات والنظر فيهاوقواعداإلجرائيةالقواعدعلىاملقرتحةالتعديالتبشأناجلمعيةتوصياتتلقييف
لنظر يف مجيع التعديالت مواصلة اإىلجلمعية الفريق العامل ادعت، عشرةامسةاخلةدور اليف و -٣

أن يقدم تقريرًا لكي تنظر فيه الفريق العاملإىل تا الختصاصات الفريق العامل، وطلبوفقاملقرتحة
ا الاجلمعية يف . )٢(عشرةسادسةدور

-مايالسفريةتعيني ،صامتةالوافقة املب،أعاد املكتب،٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٢٠ويف-٤
.)٣(العاملللفريقرئيسة) النرويج(ستينرإيلني

منه بأمهية عقد إدراكا مله. و بدء عل٢٠١٧فرباير شباط/١٤مع الفريق العامل يف واجت-٥
اجتماعات سبعةاجتماعات منتظمة، اتفق على االجتماع كل ستة أسابيع تقريبا. وعقد الفريق العامل

٢٨حزيران/يونيه، و٢٠نيسان/أبريل، و٢٤آذار/مارس، و١٦شباط/فرباير، و١٤فيما بني الدورتني يف 
.٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر ١٩أيلول/سبتمرب، و٢٦ب/أغسطس، وآ

النظر في التعديالت المقترحة لنظام روما األساسي- ثانيا
إليه التها اليت أحلنظام روما األساسي على الفريق العامل التعديالت املقرتحة ضاكان معرو -٦

ايفاجلمعية  ١٤يف األساسيرومانظاموديعإليه اليت أحاهلا التعديالت فضال عن ، الثامنةدور
٣بلجيكا يف قدمة من أيضا الورقة غري الرمسية املعلى الفريق العاملاوكان معروض.)٤(٢٠١٤مارسآذار/

________________________
ا احلادية عشرة ترد خارطة الطريق يف تقرير املكتب بشأن الفريق الدراسي امل)١( عين 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 يف ،

ا الثانية عشرة  املرفق األول).،(ICC-ASP/12/37دور
الهاي، عشرة، امسةل األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة اخلالوثائق الرمسية جلمعية الدو )٢(

لد األول، اجلزء الثالث، ،(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب ٢٤- ١٦ ، املرفق األول، ICC-ASP/15/Res.5ا
(ب).(أ) و١٩رتان الفق

وهي متاحة باملوقع ، جدول األعمال والقرارات، املرفق.٢٠١٧شباط/فرباير ١٦ل، مكتب مجعية الدول األطراف، االجتماع األو )٣(
.التايل:  https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Bureau/ICC-ASP-2017-Bureau-01-16Feb2017.pdf.

الثالثة عشرة للجمعية الفريق العامل املعين بالتعديالت املقدم إىل الدورة تقريرالتعديالت املقرتحة يف ترد )٤(
(ICC-ASP/13/31). للجمعية:التايل املوقع االلكرتوين بوهي متاحة

https://www.icc-cpi.int/en_menus/asp/WGA/Pages/default.aspx .
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٨باملادة نياملتعلق٣و٢نياملقرتحنيتعديلاستكماال للأحكام جديدة توي على اليت حت٢٠١٦أيار/مايو 
.)٥(وفدا١٣باالشرتاك معبلجيكامناملقدمني من نظام روما األساسي 

من اجتماعات اجتماعكليفالفرصةأتيحت ألصحاب االقرتاحاتيف املاضي، حدث كما و -٧
ملتقدمي العامللفريقا ودعيت مجيع الوفود إىل التعليق على االقرتاحات . معلومات مستكملة عن مقرتحا

فريق العامل.املختلفة املعروضة على ال

يكابلج-ألف
فرتة ما بني الدورتني يف بلجيكا قدمة من أعاله املشار إليهاالورقة غري الرمسية املالنظر يف بعد -٨

من نظام روما األساسي بعمق ٨تعديل املادة قدم لعلى النظر يف االقرتاح املالفريق العامل اتفقالسابقة، 
عكس حالة لتمتداولبعد حتويلها إىل نص ،ةغري الرمسيورقةالهذه إىلباالستناد،يف اجتماعاته املقبلة

دف تقدمي توصية إىل اجلمعية  ا السادسة عشرةيفاملناقشات،  .)٦(دور
يف نظرالبالتايل ، واصل الفريق العامل ٢٠١٧شباط/فرباير ١٤األول، املعقود يف االجتماع ويف -٩

١٦الرابع املعقودة يف والثالث و الثاين ت االجتماعايف بعد ذلكناقشاتاملاستمرت ، و الورقة غري الرمسية
يونيه./حزيران٢٠و ،نيسان/أبريل٢٤و ،آذار/ مارس

غري لقيام الدول واجلهات الفاعلة ابعه املوضوعيأكدت طاالقرتاح و تاريخ إىل بلجيكا أشارت و -١٠
حتمال املتزايد اللأو مؤخرا يف االقرتاح األنواع األربعة من األسلحة املشمولة باستخدام حلكومية ا

من ١٢١من املادة ٢إىل الشرط الوارد يف الفقرة صاحب االقرتاحالوفد . وبعد أن أشار هلاالستخدامها
نظام روما األساسي، أعرب عن أمله يف التوصل إىل اتفاق يف الوقت املناسب لكي تتمكن اجلمعية من 

ا السادسة عشرة .تناول االقرتاح يف دور
على االقرتاح استجابة للتعليقات والشواغل عديالت عدة تت بلجيكا أدخل، اتناقشامليف سياق و -١١

، ٨من املادة ‘١٦’(ه)٢والفقرة ‘٢٧’(ب)٢الفقرة منذفت ونتيجة لذلك حُ الوفود. عربت عنهااليت أ
. تباسلاملا قد تؤدي إليه من " معدات أو وسائل إيصالأو ، عبارة "مااملقابلة هلاجلرائم أركان من وكذلك 

استعيض ، مااملقابلة هلاجلرائم أركان يفوكذلك ، ٨من املادة ‘ ١٧’(ه)٢والفقرة ‘٢٨’(ب)٢ويف الفقرة 
" لضمان االتساق مع اتفاقية حظر استعمال مستعمل/عمالستخدم/مستخدم" بعبارة "استاعن عبارة "

اجلرائم املتصلة أركانمن ١فقرة وختزين وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام. ويف ال
" بعبارة عمالن عبارة "املصممة الستعاستعيض، ٨من املادة ‘١٦’(ه)٢والفقرة ‘٢٧’(ب)٢بالفقرة 

والفقرة ‘٢٧’(ب)٢أركان اجلرائم املتصلة بالفقرة من١الفقرة . ويفليةاألكثر مشو "اليت تستعمل"
لتحقيق ،٢الفقرة ألغيت و ،درها أو طريقة إنتاجها"عبارة "أيا كان مص، أضيفت ٨من املادة‘١٦’(ه)٢

والفقرة ‘ ٣٠’(ب)٢اجلرائم املتصلة بالفقرة أركان من ٢االتساق مع تعريف اجلرائم نفسها. ويف الفقرة 
ألغراض ("is"بكلمة "was"كلمة عن  ، استعيض يف النص اإلنكليزي ٨من املادة ‘١٩’(ه)٢

.)٧()الصياغة
نيسان/أبريل، قدمت بلجيكا مشروع قرار يستند إىل قرار ٢٤الث املعقود يف الثاالجتماع ويف -١٢

ائجعلى نتاأن القصد من ذلك ليس احلكم مسبقوأكدت بلجيكا.RC/Res.5املؤمتر االستعراضي 

ا ترد أيضاو  ذه التعديالت املقرتحة، فإ م املتحدة:موعة املعاهدات باألمالتايل املوقع االلكرتوين بنظرا إلشعار الوديع 
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails. aspx? src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10&chapter=18&lang=en..

، املرفق الثالث. (ICC-ASP/15/24)التعديالت املقدم إىل الدورة اخلامسة عشرة للجمعية الفريق العامل املعين بتقرير)٥(
من نظام روما األساسي.٨وتضمنت الورقة غري الرمسية أيضا اقرتاحا بشأن أركان اجلرائم املتصلة بالتعديالت املقرتحة للمادة 

.١٦، الفقرة املرجع نفسه)٦(
ان اجلرائم يف املرفق الثالث هلذا التقرير.يرد االقرتاح املعدل ألرك)٧(
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. ويف املتاح له للقيام بأعمالهضيق الوقتنظر يف هذه املسألة لالاملناقشة بل مساعدة الفريق العامل يف 
٢٠املعقود يف االجتماع الرابع وفود، قدمت بلجيكا يف عربت عنها بعض الالشواغل اليت أأعقاب
الفقرة السادسة الدويل العريف من القانونإىلاإلشارة بعد قيامها حبذف عدل مشروع قرار ميونيه/حزيران

جرائم مبوجب هايعمجتعترب بعدم وجود اتفاق عام على أن اجلرائم املقرتحة منها اعرتافا ،من الديباجة
.)٨(القائمالقانون الدويل العريف

للتعديالت املقرتحة. وحذرت بعض الوفود من النطاقوأثناء املناقشة، أعرب عن تأييد واسع-١٣
ومل تقتنع وفود قليلة حبجة مقدم االقرتاح بأن اجلرائم املقرتحة ادراج اجلرائم املقرتحة يف النظام األساسي. 

وفود أيضا أن وجود حظر جنائي مبوجب عض الانعكاسا للقانون الدويل العريف. ورأت بميكن اعتبارها 
إلدراج جرائم احلرب يف نظام روما شرط مسبق أو على األقل عامل رئيسيالعريف دويل القانون ال
نظروا يف إدراج ثالثة أو أربعة أنواع من األسلحة ن واضعي نظام روما األساسي إأيضا قيل و .األساسي

ايةصرفوا النظر ولكنهم جرائم احلرب اليت يشملها التعديل املقرتح ضمن  ال توجد و عن ذلك،األمريف 
. وطرحت تساؤالت أيضا عما إذا كان بعنايةيف روماوضع أسباب مقنعة تربر اخلروج من التوازن الذي 

تتمتع به يالدعم الذرقدتفاوت يبينما على قدم املساواة األسلحة األربعة من نواع األينبغي معاملة 
نظام يؤدي إىل جتزئة سملعاهدات اليت حتظر استخدامها. ورأى البعض أيضا أن إدخال تعديالت إضافية ا

قد يؤدي بوجه و على العاملية، سلبيا بوجه خاص، مما قد يكون ٨بصفة عامة واملادة روما األساسي
عن ها التعديالت اليت تعتمد عليصلة املعاهدات ذات اليف غري األطراف الدول خاص إىل إحجام 

نظام روما األساسي.التصديق على 
اجلرائم مبوجب القانون الدويل دون التعديالت تأن ه ميكن القول بنأوردا على ذلك، أشري إىل -١٤

وقيل أيضا إن نظام روما مع التسليم بأن الدول ميكن أن يكون هلا موقف خمتلف يف هذا الشأن.العريف
.نون الدويل العريفمبوجب القارائم تعكس اجلالتعديالت ال يشريان إىل أن والتعديالت الالحقة األساسي 

تتضمن بالفعل جرائم مل تكن حمظورة مبوجب القانون الدويل العريف عند إدراجها ٨قيل كذلك أن املادة و 
اعتماد قيل إنم. و حفظة السالعلىاالعتداءجرمية جتنيد األطفال و ةجرمييف النظام األساسي  مثل 
نطاق احلماية من جرائم احلرب. وعالوة على ذلك، أشري إىل أن نظام توسيع بالتعديالت سيعزز احملكمة 

لن أن التعديالت ، و فقطروما األساسي يسمح للدول األطراف اجلديدة بالتصديق على النص األصلي
توثيق صلة احملكمة بل إن ، ساسيالنظام األاملقبلة على تصديق الدول األطراف دون بالتايل حتول 

ا إجيايب على العاملية. وفيما يتعلق بالدول األطراف القائمة، ؤثر بشكل يقد املوضوع ب كون هلا تسفإ
.يالتأو عدم التصديق على التعدالتصديقيف رية احل

هذا اإلجراءفود االقرتاح، أيد عدد كبري من الو باملضي قدما ما إذا كان ينبغي وفيما يتعلق مبسألة-١٥
ثالثة البالغ قدرها لالمتثال لقاعدة اإلخطار دديف الوقت احملبتعميمه الفريق العامل ةرئيسأن تقوم وحبذ 

من خالل ذيبه مت وأنه طويلة سنوات منذ لبحث قيد اكان أن االقرتاح  أكدت هذه الوفود أشهر. و 
خرى.األوالوفوددولة الراعية البني ومستفيضةمشاورات مطولة

يف تعديل نظام روما األساسي على ،أكثر مشوالأخرى،عن اعرتاضاتبعض الوفود عربت أو -١٦
ورأت بعض الوفود أيضا الوقت الذي تواجه فيه احملكمة حتديات مثل عدم التعاون والتهديد باالنسحاب. 

اخلصوص مسألة وعلى وجه ، معاجلتهاوال بد منمسائل أخرى ذات أمهية خاصةتواجه اجلمعية أن 
املواضيع املختلفة املدرجة يف جدول أعمال اجلمعية ستعاجل ه نقيل إفعيل جرمية العدوان. وردا على ذلك، ت

أمهية كل منها.حبسب 

________________________
هلذا التقرير.رابعاملرفق المشروع القرار يف رد ي)٨(
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على الرغم أنه ة الفريق العامل رئيست حزيران/يونيه، الحظ٢٠يفود، املعقرابعويف االجتماع ال-١٧
ا انبها من أجل إحالته إىل من جتأييد قوي لتعميم نص من وجود  القيام بذلك ميكنها ال الوديع، فإ
ا ستواصل املشاورات مع الوفود املهتمة يف األسابيع املقبلة.لتوافقلعدم وجود  آلراء. وقالت إ

آب/أغسطس، قام األمني العام لألمم املتحدة، بصفته الوديع لنظام روما األساسي، ١٥ويف -١٨
.)٩(امن النظام األساسي، بناء على طلب بلجيك٨على املادة بتعميم نص التعديالت

ا قررت ٢٨للفريق العامل، املعقود يف اخلامسالجتماع ويف ا-١٩ آب/أغسطس، أوضحت بلجيكا أ
١٢١من املادة ٢تقدمي االقرتاح إىل الوديع من أجل الوفاء باملتطلبات اإلجرائية املنصوص عليها يف الفقرة 

من القيام بذلك. ويف مل اة الفريق العرئيسمينع توافق اآلراء ما دام غياب األساسي، من نظام روما
فظت تحارب جمددا عن تأييد واسع النطاق لالقرتاح. بيد أن بعض الوفود عاملناقشة اليت أعقبت ذلك، أُ 

ا املب قرتحات وفود، بصرف النظر عن موقفها الوطين بشأن معض الأعاله. وأشارت بشار إليهاتحفظا
.التعديلاجلمعية باعتمادةآلراء قبل توصيلالتعديل، إىل أمهية التوصل إىل توافق 

الفريق العامل ، أشارت رئيسة /سبتمربأيلول٢٦يفوداملعقللفريق العامل، دساالجتماع الساويف -٢٠
يف و ود املهتمة.الداعي إىل إجراء مناقشات داخل جمموعة صغرية مفتوحة العضوية من الوفاقرتاحها إىل 

ققال حيمن أن خشيتها االقرتاح، أعربت معظم الوفود عن هلذا وفود عن انفتاحها عض الني أعربت بح
املناقشات على معاجلة املسائل املتبقية مع إال إذا ركزت هذا الفريق الصغري املفتوح العضوية قيمة مضافة 

الدول األطراف املعنية.
ة الفريق رئيسأشارت ، /أكتوبرتشرين األول١٩يف ودريق العامل، املعقويف االجتماع السابع للف-٢١

. غري أن بعض الوفود كررت املقرتحتوصية بأن تعتمد اجلمعية التعديلللتأييد قوي العامل إىل وجود 
ا ال تؤيد  ة الفريق رئيستاجلمعية االقرتاح. وشجعبأن تعتمد توصية الالشواغل املذكورة أعاله وأكدت أ

تأييد القوي الذي يتمتع نظرا للمواصلة العمل على معاجلتها على معلقة الدول اليت لديها شواغل عامل ال
ه.بشأنآلراء اتوافق دون به االقرتاح 

عقد مرة أخرى قبل انعقاد الدورة السادسة عشرة للجمعية، وإذا لزم نواتفق الفريق العامل على أن ي-٢٢
املقرتح.لتعديلاملناقشة بشأن ، ملواصلة اأثناء الدورة، األمر

المكسيك-باء
ا ستقدم ، ٢٠١٦شباط/فرباير ١٤األول، املعقود يف يف االجتماع -٢٣ يثا دحتأفادت املكسيك بأ
للتفاوض على صك ملزم قانونًا حلظر األسلحة النووية، متهيداً بعد اختتام مؤمتر األمم املتحدةقرتاحها ال

للقضاء التام عليها.

ترينيداد وتوباغو-جيم
الفرتة ما بني الدورتني.أخرى بشأن اقرتاحها يف حتديثات مل تقدم ترينيداد وتوباغو -٢٤

جنوب أفريقيا-دال
الفرتة ما بني الدورتني.أخرى بشأن اقرتاحها يف حتديثات مل تقدم جنوب أفريقيا -٢٥

________________________
من األمني العام لألمم املتحدة بصفته الوديع ٢٠١٧آب/أغسطس ١٥الصادر يف ،C.N.480.2017إخطار الوديع رقم )٩(

تعديالت املقرتحة يف املرفق الثاين من هذا التقرير.لنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. ويرد نص ال
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كينيا-هاء
الفرتة ما بني الدورتني.أخرى بشأن اقرتاحها يف حتديثات مل تقدم كينيا -٢٦

النظر في التعديالت المقترحة للقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات- ثالثا
١٦٥لقاعدة ؤقتة لالتعديالت الم-ألف

ا ١٦٥على القاعدة ؤقتة اليت أدخلت الفريق العامل التعديالت املكان معروضا على -٢٧ اليت اعتمد
، فضال عن ورقة )١٠(الفريق الدراسي املعين باحلوكمةإليه أحاهلا واليت ٢٠١٦شباط/فرباير ١٠يف احملكمة 

.)١١(١٦٥رنسا وأملانيا حتتوى على اقرتاح لتعديل النص املؤقت للقاعدة من فقدمة مرمسية غري
نظره يف التعديالت واصل الفريق العامل ، ٢٠١٧/فرباير شباط١٤يف األول املعقودويف االجتماع -٢٨

الذي يهدف إىل ،٢٠١٦يف عام هما املقدمملانيا إىل اقرتاحأ. وأشارت فرنسا و ١٦٥املؤقتة للقاعدة 
فاءة كفيما يتعلق بشرعية التعديالت املؤقتة، مع مراعاة احلاجة إىل تعزيز  اليت أبديتشواغلالمعاجلة 

استعدادمها . وأكدت فرنسا وأملانيا علىالتأييدتذب جين االقرتاح الفرنسي واألملاين مل بيد أاإلجراءات. 
إلجراء مزيد من املناقشات بشأن اقرتاحهما، مبا يف ذلك تعديل نص االقرتاح.

إىل أنه على الرغم ةالرئيستأشار ، ٢٠١٧أيلول/سبتمرب ٢٦السادس املعقود يف الجتماعيف او -٢٩
فإنه ال ، مادهاالعتمعيةإىل اجللتعديالت املؤقتة على إحالة اأغلبية كبرية من الدول األطراف موافقة من 

. ولذلك فإن الفريق العامل ليس يف وفودالضعأعربت عنها بالشواغل اليت يف ضوء راء يف اآلتوافق يوجد 
.وضع يسمح له بتقدمي توصية حمددة إىل اجلمعية بشأن التعديالت املؤقتة

قرار ول حلني صدور سارية املفعاتفاق فيما يتعلق مبسألة ما إذا كانت التعديالت املؤقتة وجدومل ي- ٣٠
القاعدة املؤقتة ما دامت اجلمعية مل تقرر تطبيق لمحكمة ه ال جيوز ل. ورأت بضعة وفود أن)١٢(من اجلمعية

ما إذا كانت ستعتمد التعديالت أو تعدهلا أو ترفضها. بيد أن وفودا أخرى رأت أن التعديالت املؤقتة 
رفضها. ويف تالتعديالت أو تعدهلا أو ت ستعتمد انبشأن ما إذا كاجلمعيةحلني صدور قرار من سارية تظل 

املختصة هذا الصدد، لوحظ أنه ليس من شأن اجلمعية أن تبدي رأيها بشأن هذه املسألة ألن احملكمة هي 
.ه املسألةل يف هذصبالف

)٣(٧٦التعديل المقترح للقاعدة -باء
الفريق العامل بأن ةالرئيستذّكر، ٢٠١٧فرباير شباط/١٤يف االجتماع األول املعقود يف -٣١

معلومات . ومل يقدم أي وفد الفريق العاملمعروضا على ما زال )٣(٧٦التعديل املقرتح على القاعدة 
بشأن هذه املسألة.حمدثة أخرى 

________________________
.الرابع، املرفق(ICC-ASP/15/24)تقرير الفريق العامل املعين بالتعديالت املقدم إىل الدورة اخلامسة عشرة للجمعية )١٠(
املرجع نفسه، املرفق اخلامس. )١١(
الفقرتان ، (ICC-ASP/15/24/Add.1)رة اخلامسة عشرة للجمعية تقرير الفريق العامل املعين بالتعديالت املقدم إىل الدو )١٢(

ثالثا.٣٧مكررا و٣٧
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معلومات عن حالة التصديقات على التعديالت التي أدخلت في كمباال على -رابعا
في الدورة الرابعة عشرة للجمعيةالتعديل المعتمد ونظام روما األساسي 

رومانظامعلىأدخلتاليتالتعديالتعلى بالتصديقاتبانتظامعلماالعاملأحيط الفريق-٣٢
. لجمعيةلعشرةالرابعةالدورةيفأو٢٠١٠عامالذي عقد يفاالستعراضياملؤمتريفعتمدة املاألساسي

رومانظاممن٨املادةتعلق باملل تعديالعلىربتغال األرجنتني والصدقت،سابقالتقريرهتقدميمنذو 
العدوان؛جرميةعلى كمباالاليت أدخلت يفالتعديالتعلىوالربتغال األرجنتني وصدقت ؛األساسي
.األساسيرومانظاممن١٢٤املادةعلىأدخلالذيالتعديللىعهولندا والربتغالالنمسا و وصدقت 

يتالالتصدقت على التعديبلغ عدد الدول األطراف اليت ، ٢٠١٧ر أكتوب/األولتشرين ٩يفو -٣٣
وعدد الدول األطراف اليت صدقت على التعديالت اليت ،طرفدولة٣٤يف كمباال ٨على املادة تأدخل

لعدد الدول األطراف اليت صدقت على التعديو ، طرفدولة٣٤أدخلت على جرمية العدوان يف كمباال 
.أطرافدول٦من نظام روما األساسي ١٢٤أدخل على املادة الذي 

القرارات والتوصيات-خامسا
وعند االقتضاء أثناء هذه عشرة للجمعية قبل الدورة السادسة على االجتماع الفريق العامل اتفق-٣٤

من نظام روما األساسي.٨على املادة ملواصلة مناقشة التعديالت الدورة 
مبا يف ذلك، عند ٢٠١٨تعقد اجتماعات منتظمة طوال عام بأن العامل لفريق اوصي وي-٣٥

يف شكل اجتماعات للخرباء. ء، االقتضا
تان الفقر يف القرار اجلامع تني بالتوصية بأن تدرج اجلمعية فيما بني الدور هالفريق العامل عملوخيتتم -٣٦

املرفق األول.املشار إليهما يف 
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المرفق األول
لقرار الجامعاجه في ادر إلمشروع نص 

دون تعديل، وتنص )ICC-ASP/15/Res.5(٢٠١٦من القرار اجلامع لعام ١٢٥تظل الفقرة -١
على ما يلي:

بتقرير الفريق العامل املعين بالتعديالت".ترحب"

٢٠١٦لقرار اجلامع لعام من الواليات)(ان املرفق األول م١٩يستعاض عن الفقرة -٢
)ICC-ASP/15/Res.5(:مبا يلي

وفقا الختصاصات ر يف مجيع مقرتحات التعديل،الفريق العامل إىل مواصلة النظتدعو"(أ)
فريق العامل،ال

ا الساتطلب إىل(ب) ؛عشرة"بعةالفريق العامل أن يقدم تقريرا لتنظر فيه اجلمعية يف دور
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المرفق الثاني
التي و المقترحة من بلجيكا من نظام روما األساسي ٨التعديالت على المادة 

)١(٢٠١٧آب/أغسطس ١٥عممها الوديع في 

٨مادةلمن ا‘١٦(ه)’٢الفقرة و ‘ ٢٧’(ب)٢الفقرة بوصفها الفقرة التالية تضاف -١
استخدام األسلحة اليت تستعمل العوامل اجلرثومية أو غريها من العوامل البيولوجية، أو التكسينات، 

اجها؛ أيا كان أصلها أو طريقة انت

٨مادة لمن ا‘١٧(ه)’٢فقرة وال‘ ٢٨’(ب)٢فقرة بوصفها الالفقرة التالية تضاف -٢
استعمال األلغام املضادة لألفراد؛

٨مادة لمن ا‘١٨(ه)’٢فقرة وال‘ ٢٩’(ب)٢فقرة بوصفها الالفقرة التالية تضاف -٣
يف جسم اإلنسان باألشعة استخدام أسلحة يكون أثرها األّويل هو اإلصابة بشظايا ال ميكن كشفها

السينية؛

٨مادة لمن ا‘١٩(ه)’٢فقرة وال‘ ٣٠’(ب)٢فقرة بوصفها الالفقرة التالية تضاف -٤
أسلحة ليزرية مصممة خصيصا لتكون وظيفتها القتالية الوحيدة أو إحدى وظائفها القتالية استخدام 

ردة، أولللرؤية غري املعززة، أي هي إحداث عمى دائم ؛مصححة للنظرجهزةللعني املزودة بألعني ا

________________________
من األمني العام لألمم املتحدة بصفته الوديع ٢٠١٧آب/أغسطس ١٥الصادر يف ، C.N.480.2017إخطار الوديع رقم)١(

لنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.
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لثالثاالمرفق 
صلة المتأركان الجرائمورقة غير رسمية مقدمة من بلجيكا: اقتراح بشأن 

٨بالتعديالت المقترحة للمادة 
الجديدة٨من المادة ‘٢٧)’(ب٢-٨فقرة ال-ألف

من العوامل البيولوجية، أو أسلحة تستعمل العوامل اجلرثومية أو غريهاأن يستخدم مرتكب اجلرمية-١
التكسينات، أيا كان أصلها أو طريقة انتاجها.

أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح دويل ويكون مقرتنا به.-٢
أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.-٣

الجديدة٨من المادة ‘٢٨)’(ب٢-٨فقرة ال-باء
بالقرب أو امصممة لالنفجار بفعل وجود شخص عنده)١(يستخدم مرتكب اجلرمية ألغاماأن -١

. )٢(، ويؤدي إىل شل قدرات أو جرح أو قتل شخص أو أكثراأو مسه هلمنها 
أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح دويل ويكون مقرتنا به.-٢
تثبت وجود نزاع مسلح.أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية اليت-٣

الجديدة٨من المادة ‘٢٩)’(ب٢-٨فقرة ال-جيم
أسلحة يكون أثرها األّويل هو اإلصابة بشظايا ال ميكن كشفها يف أن يستخدم مرتكب اجلرمية -١

جسم اإلنسان باألشعة السينية.
أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح دويل ويكون مقرتنا به.-٢
تكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.أن يكون مر -٣

________________________
ادة "ذخرية تكون مصممة لتوضع حتت سطح األرض أو حتت رقعة سطحية أخرى أو يعين مصطلح "لغم"يف هذه امل)١(

فوق أو قرب أي منهما وتنفجر بفعل وجود شخص أو مركبة عندها أو قريباً منها أو مالمسة أحدمها هلا".
ا )٢( منها أو مالمستها هلا من املفهوم أن هذا الركن ال يشمل استعمال األلغام املصممة لتنفجر لدى وجود مركبة أو اقرتا

ملنع املناولة.خالفا لأللغام املضادة لألفراد املزودة جبهاز
ذه األجهزة. وال تعترب هذه أللغام ألغاما مضادة لألفراد نتيجة لتزويدها 

رتبطاً به ويعين مصطلح "جهاز منع املناولة " يف هذه املادة "جهاز معد حلماية لغم ويكون جزءاً من اللغم أو موصوًال أو م
أو موضوعاً حتته ويفجره عند حماولة العبث باللغم أو إفساد نظامه عمداً بأي طريقة أخرى".
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الجديدة٨من المادة ‘٣٠)’(ب٢-٨فقرة ال-دال
أسلحة ليزرية مصممة خصيصا لتكون وظيفتها القتالية الوحيدة أو أن يستخدم مرتكب اجلرمية -١

ردة أو للعني للرؤية غري املعززة،)٣(إحدى وظائفها القتالية هي إحداث عمى دائم املزودة أي للعني ا
.مصححة للنظرجهزةبأ

ضية أو املصاحبة لالستخدام العسكري املشروع ر احلاصل من اآلثار العأن ال يكون اإلعماء -٢
.، مبا يف ذلك أنظمة الليزر املستخدمة ضد األجهزة البصريةألنظمة الليزر

كون مقرتنا به.أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح دويل وي-٣
.أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح-٤

الجديدة٨من المادة ‘ ١٦(ه)’٢-٨فقرة ال-هاء
أسلحة تستعمل العوامل اجلرثومية أو غريها من العوامل البيولوجية، أو أن يستخدم مرتكب اجلرمية-١

طريقة انتاجها.التكسينات، أيا كان أصلها أو
أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح ذي طابع غري دويل ويكون مقرتناً به.-٢
أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.-٣

الجديدة٨من المادة ‘ ١٧(ه)’٢-٨فقرة ال-واو
بالقرب أو افجار بفعل وجود شخص عندهمصممة لالن)٤(أن يستخدم مرتكب اجلرمية ألغاما-١

.)٥(، ويؤدي إىل شل قدرات أو جرح أو قتل شخص أو أكثراأو مسه هلمنها 
أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح ذي طابع غري دويل ويكون مقرتناً به.-٢
.حاليت تثبت وجود نزاع مسلّ الواقعيةعلى علم بالظروف مرتكب اجلرميةأن يكون -٣

الجديدة٨من المادة ‘ ١٨(ه)’٢-٨فقرة ال-زاي
أسلحة يكون أثرها األّويل هو اإلصابة بشظايا ال ميكن كشفها يف أن يستخدم مرتكب اجلرمية -١

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

________________________
يعين مصطلح "العمى الدائم" يف هذه املادة "فقدان البصر غري القابل للرجوع وغري القابل للتصحيح، واملسبب لعجز )٣(

شديد ال أمل يف الشفاء منه".
ذه املادة "ذخرية تكون مصممة لتوضع حتت سطح األرض أو حتت رقعة سطحية أخرى أو يعين مصطلح "لغم"يف ه)٤(

فوق أو قرب أي منهما وتنفجر بفعل وجود شخص أو مركبة عندها أو قريباً منها أو مالمسة أحدمها هلا".
ا منها أو مالمستها هلا من املفهوم أن هذا الركن ال يشمل استعمال األلغام املصممة لتنفجر لدى وجود مركبة أو اقرت )٥( ا

ذه خالفا لأللغام املضادة لألفراد املزودة جبهاز ملنع املناولة. وال تعترب هذه أللغام ألغاما مضادة لألفراد نتيجة لتزويدها 
أو ويعين مصطلح "جهاز منع املناولة " يف هذه املادة "جهاز معد حلماية لغم ويكون جزءاً من اللغم أو موصوالً األجهزة.

مرتبطاً به أو موضوعاً حتته ويفجره عند حماولة العبث باللغم أو إفساد نظامه عمداً بأي طريقة أخرى".
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الجديدة٨من المادة ‘ ١٩(ه)’٢-٨فقرة ال-حاء
أسلحة ليزرية مصممة خصيصا لتكون وظيفتها القتالية الوحيدة أو أن يستخدم مرتكب اجلرمية -١

رد)٦(إحدى وظائفها القتالية هي إحداث عمى دائم املزودة ة أو للعني للرؤية غري املعززة، أي للعني ا
.مصححة للنظرجهزةبأ
احلاصل من اآلثار الَعَرضية أو املصاحبة لالستخدام العسكري املشروع أن ال يكون اإلعماء -٢

.، مبا يف ذلك أنظمة الليزر املستخدمة ضد األجهزة البصريةألنظمة الليزر
مقرتناً به.أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح ذي طابع غري دويل ويكون-٣
أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.-٤

________________________
يعين مصطلح "العمى الدائم" يف هذه املادة "فقدان البصر غري القابل للرجوع وغري القابل للتصحيح، واملسبب لعجز )٦(

شديد ال أمل يف الشفاء منه".
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ع المرفق الراب
مقترح من بلجيكامشروع قرار

،مجعية الدول األطرافإن 
من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ١٢١من املادة ٢و١إىل الفقرتني إذ تشري

باعتماد أي تعديل مقرتح لنظام روما األساسي بعد انقضاء سبع ن جلمعية الدول األطراف اللتني تسمحا
سنوات من بدء نفاذ النظام األساسي،

من النظام األساسي اليت تنص على أن يصبح أي تعديل ١٢١من املادة ٥إىل الفقرة وإذ تشري
الدول األطراف، وذلك بعد سنة واحدة من النظام األساسي نافذا بالنسبة إىل٨و٧و٦و٥على املواد 

ا، ويف حالة الدولة الطرف اليت ال تقبل التعديل، ال متارس  من إيداع صكوك التصديق أو القبول اخلاصة 
احملكمة اختصاصها فيما يتعلق جبرمية مشمولة بالتعديل عندما يرتكب هذه اجلرمية مواطنون من تلك 

ذا التعديل ينطبق نفس املبدأ الذي وإذ تؤكد، الدولة أو ترتكب اجلرمية يف إقليمها فهمها أنه فيما يتعلق 
ينطبق على الدولة الطرف اليت مل تقبل التعديل على الدول األطراف اليت ليست أطرافا يف النظام 

األساسي أيضا،
من اتفاقية فيينا لقانون ٤٠من املادة ٥أنه يف ضوء األحكام الواردة يف الفقرة وإذ تؤكد

املعاهدات، جيوز للدول اليت ستصبح فيما بعد أطرافًا يف النظام األساسي أن تقرر، عند التصديق على 
النظام األساسي أو قبوله أو املوافقة عليه أو االنضمام إليه، ما إذا كانت ستقبل التعديل الوارد يف هذا 

القرار،
اجلرائم اليت تنص على أن تلك األركان من النظام األساسي املتعلقة بأركان٩إىل املادة وإذ تشري

تساعد احملكمة يف تفسري وتطبيق أحكام اجلرائم اليت تدخل يف اختصاصها،
أنه حيثما تستوجب أركان اجلرائم أن يقع السلوك يف سياق نزاع مسلح دويل وإذ تضع يف اعتبارها

تعلقة بإنفاذ القانون من اختصاص وأن يكون مقرتنا به، تؤكد هذه األركان بالتايل استبعاد احلاالت امل
احملكمة،

من ‘ ١٦(ه) ’٢فقرة وال‘ ٢٧’(ب) ٢الفقرةأن اجلرائم املشار إليها يف وإذ تضع يف اعتبارها
(ه) ٢فقرة وال‘ ٢٨’(ب) ٢فقرة (استخدام أسلحة جرثومية، أو بيولوجية، أو تكسينية)؛ وال٨املادة 

من ‘١٨(ه) ’٢فقرةوال‘ ٢٩’(ب) ٢فقرة ضادة لألفراد)؛ والاأللغام امل(استعمال٨من املادة ‘١٧’
(استخدام أسلحة تؤدي إىل اإلصابة بشظايا ال ميكن كشفها يف جسم اإلنسان باألشعة ٨املادة 

(استخدام أسلحة مسببة لعمى دائم ٨من املادة ‘١٩(ه) ’٢فقرة وال‘ ٣٠’(ب) ٢لفقرة السينية)؛ وا
رية للقوانني السارية يف النزاعات املسلحة الدولية والنزاعات املسلحة ذات للرؤية) تشكل انتهاكات خط

الطابع غري الدويل،
من نظام روما األساسي ٨من املادة (ه) ٢، والفقرة ٨(ب) من املادة ٢اعتماد تعديل الفقرة تقرر-١

خيضع هذا التعديل للتصديق للمحكمة اجلنائية الدولية على النحو الوارد يف املرفق األول هلذا القرار، وأن
من النظام األساسي؛١٢١من املادة ٥أو القبول، وأن يبدأ نفاذه وفقاً للفقرة 

اعتماد األركان ذات الصلة الواجب إضافتها إىل أركان اجلرائم كما هي واردة يف املرفق الثاين تقرر-٢
هلذا القرار.
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المرفق الخامس
١٦٥وفرنسا: تعديالت مقترحة للقاعدة ورقة غير رسمية مقدمة من ألمانيا 

المؤقتة من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات
املؤقتة املعدلة١٦٥القاعدة املؤقتة١٦٥القاعدة األصلية١٦٥القاعدة 

١٦٥القاعدة 
التحقيق واملالحقة واحملاكمة

١٦٥القاعدة 
واالستئنافالتحقيق واملالحقة واحملاكمة

١٦٥القاعدة 
واالستئنافقيق واملالحقة واحملاكمةالتح

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

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

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

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

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

ا دائرة احملكمة أو استنادا إىل املعلوما ت اليت تزوده 
أي مصدر آخر موثوق به

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

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

حتتها.
دائرة مؤلفة من قاض واحد من الشعبة ومتارس 

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

وظائف وسلطات الدائرة مؤلفة من قاض واحد
يف من ثالثة قضاة يتألف فريق فصل االبتدائية، وي
الفريق الدوائر و تشكيل دد إجراءات حتُ و االستئناف. 
كمة.الئحة احملمن ثالثة قضاة يف الذي يتألف 

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

قواعد تندرج حتتها.
من على األقلدائرة مؤلفة من قاض واحد ومتارس 

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

تمهيدية في األفعال الدائرة الوعندما تنظر 
موجب المادة ببإقامة العدلالجرمية المخلة 

األوامر أو األحكام ، يجب أن توافق على ٧٠
أغلبية ٦١من المادة ٧الصادرة بموجب الفقرة 

دائرة مؤلفة من قاض واحدوتمارس القضاة.
فريق فصل وظائف وسلطات الدائرة االبتدائية، وي

دد تحُ و ف. االستئنافي من ثالثة قضاة يتألف 
من الفريق الذي يتألف الدوائر و تشكيل إجراءات 

الئحة المحكمة.ثالثة قضاة في 
، 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.

، جيوز للدائرة التمهيدية٦١غراض املادة أل- 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

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

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 االقتضاء ومع - ٤

٧٠مراعاة حقوق الدفاع، بضم التهم املوجهة مبوجب املادة 
.٨إىل ٥ملوجهة مبوجب املواد إىل التهم ا

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

تأمر، حسب االقتضاء ومع مراعاة حقوق الدفاع، بضم 
يفإىل التهم املوجهة٧٠التهم املوجهة مبوجب املادة 

ضم االبتدائية بالدائرةوعندما تأمر .القضية األصلية
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 مل ي
يف القضية اخلاصة بالتهم املوجهة مبوجب قاض واحد

.٧٠املادة 

اليت تنظر يف القضية اليت ائية جيوز للدائرة االبتد- ٤
٧٠تكون مصدرا لالجراءات املتخذة مبوجب املادة 

أن تأمر، حسب االقتضاء ومع مراعاة حقوق 
إىل ٧٠الدفاع، بضم التهم املوجهة مبوجب املادة 

وعندما تأمر .القضية األصليةيفالتهم املوجهة
ة الدائرة االبتدائيتنظر ضم التهم، االبتدائية بالدائرة

املوجهة التهم ة يف قضية األصلياليت تنظر يف ال
وجد أمر بالضم، إذا لم يو . أيضا٧٠مبوجب املادة 

في دائرة ابتدائية مؤلفة من قاض واحدتفصل 
القضية الخاصة بالتهم الموجهة بموجب المادة 

٧٠.

____________


