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قدمةم-أوال
للمحكمة اجلنائية اعتمد املؤمتر االستعراضي لنظام روما األساسي، ٢٠١٠حزيران/يونيه ١١يف -١

بتوافق ،٢٠١٠حزيران/يونيه ١١أيار/مايو إىل ٣١املعقود يف كمباال، أوغندا، يف الفرتة من الدولية
.)١(تعديالت املتعلقة جبرمية العدوانال، اآلراء

اجلنائية الدولية حملكمةمتارس اثالثا من نظام روما األساسي، ١٥مكررا و١٥عمال باملادتني و -٢
أو التعديالت التصديق على بعد مضي سنة واحدة على على جرمية العدواناختصاصها("احملكمة")

بقرار يُتخذ بأغلبية دول أطراف تساوي األغلبية املطلوبة العتماد رهنا، ان ثالثني دولة طرفمقبوهلا 
.٢٠١٧تعديالت على النظام األساسي، وذلك بعد األول من كانون الثاين/يناير ال
٧يف . و ا على تعديالت كمباال أو قبلتهاطرفةدول، صدقت ثالثون ٢٠١٦حزيران/يونيه ٢٦يف و -٣

.)٢(دولة طرفا٣٤هذا العدد بلغ ، ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب 
ا اخلامسة عشرة، "("اجلمعية)مجعية الدول األطرافقررت و -٤ إنشاء آلية تيسري يكون "، يف دور

علىمقرها يف نيويورك وتكون مفتوحة العضوية للدول األطراف فقط ملناقشة تفعيل اختصاص احملكمة 
اآللية قصارى جهدها للتوصل إىل توافق لآلراء ، وأن تبذل هذه RC/Res.6جرمية العدوان وفقا للقرار 

ا السادسة عشرة .)٣("وتقدم تقريرا خطيا إىل اجلمعية مباشرة قبل انعقاد دور
للمناقشات ةلب (النمسا) ميسر ا، عني املكتب السيدة نادية ك٢٠١٧/ فرباير شباط٢٠ويف -٥

.على جرمية العدواناملتعلقة بتفعيل اختصاص احملكمة

تنظيم العمل- ثانيا
٨و،حزيران/يونيه٢٧و٢و،نيسان/أبريل٢٤و،آذار/مارس٢٢يف اجتمعت آلية التيسري -٦

نت مفتوحة للدول ، وكا٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب٧تشرين األول/أكتوبر، و١٩، وأيلول/سبتمرب 
الذي أحرزتهدم قلتعن ارة بيانا موجزا سقدمت املي، ٢٠١٧أيلول/يوليه ٢٠يف راف فقط. و األط

املناقشات يف نيويورك عن طريق مؤمتر بالفيديو.
تتخذ املناقشات شكل ى أن علاتفقت الوفود ،آذار/مارس٢٢، املعقود يف ألولاجتماعاليف او -٧

تبادل املعلومات بشأن تعديالت كمباال وتفعيل اختصاص و التوعية تبادل مفتوح لآلراء مع إمكانية 
على جرمية احملكمة اختصاص تعمل الدول األطراف على تفعيل ينبغي أن و جرمية العدوان. على احملكمة
. ولتحقيق هذه الغاية، ٢٠١٧يف كانون األول/ ديسمربستعقد يف الدورة القادمة للجمعية اليت العدوان

سة عشرةقبل الدورة السادتبذل امليسرة قصارى جهدها للتوصل إىل توافق لآلراء وأن تقدم ينبغي أن 
إعادة عدم على الوفود للوفود. واتفقت ن عملية التيسري يبني اآلراء املتباينةللجمعية تقريرا كتابيا ع

كمباال.يفاعتمدت اليت ديالتتعالة بشأن ناقشاملأو التفاوض

١١-أيار/مايو٣١كمباال،للمحكمة اجلنائية الدولية،االستعراضي لنظام روما األساسيللمؤمترالوثائق الرمسية)١(
ص القرار يف املرفق األول نرد ي، العطتيسري االلو املرفق األول. ، RC/Res.6،، اجلزء الثاين(RC/11)٢٠١٠حزيران/يونيه
هلذا التقرير.

)٢(
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10-b&chapter=18&clang=_en.

تشرين ٢٤-١٦خلامسة عشرة، الهاي، الدورة اجلمعية الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية،الوثائق الرمسية)٣(
لد ا،(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦الثاين/نوفمرب  .(ب)١٨الفقرة ، املرفق األول، ICC-ASP/15/Res.5الثالث، ، اجلزء ألولا
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مبا ستقدمه من معلومات عن املوضوع يف وقت كاف قبل عروض اخلرباء واتفق أيضا على أن -٨
متوازنة وأن متثل اآلراء وينبغي أن تكون عروض اخلرباء اختاذ قرار باجلمعية أداة مفيدة لبدء املناقشات. 

على مسألة نطاق اختصاص احملكمة.إحدى اجللسات حتديدا كز رت سحاليا، و القائمةاملختلفة 

الخبراءومناقشات عروض- ثالثا
: الربوفيسور روجر  عروضإىل تقدمي ة أمساؤهم عي اخلرباء التاليبالتشاور مع الدول األطراف، دُ -٩

، لندنمعهد الدراسات الشرقية واألفريقية يف كيفن جون هيلر (والربوفيسور  كالرك (جامعة روجترز)
ويسبورد (جامعة فلوريدا الدولية) حنو الربوفيسور ، و ٢٠١٧يسان/أبريل ن٢٤يف وجامعة أمسرتدام) 

بشأن آراءهم . وعرض اخلرباء ٢٠١٧هيونييران/ز ح٢دابو أكاندي (جامعة أكسفورد) يف ربوفيسور وال
استعدادهم ألية أسئلة ومناقشات بدواأجرمية العدوان، و علىفعيل اختصاص احملكمة تعديالت كمباال وت

بشأن ما يلي:
والتفامهات ذات الصلة؛مية،اجلر أركان التارخيية، و ةلفياخلتعريف جرمية العدوان، (أ)

؛٢٠١٠املؤمتر االستعراضي لعام يف و ١٩٩٨مؤمتر روما الدبلوماسي لعام يف فاوضات امل(ب)
شروط ممارسة اختصاص احملكمة؛(ج)
تصدق دول أطراف مل رعايا رتكبها يم اليت اختصاص احملكمة فيما يتعلق باجلرائنطاق (د)

على أراضيها.اليت تقع أو قبلها، تأو التعديالت على 
توضيح مفيدة يف تعميق معارفهم و م كانت مناقشاعروض اخلرباء و وبصورة عامة، رأت الوفود أن -١٠

التقارب يف وجهات من ، مع التأكيد على وجود قدر كبري ةملختلفللمواقف ااحلجج القانونية والسياسية 
اخلرباء على مجيع الدول األطراف بعد االجتماعات، وهي اليت قدمها عروض الالنظر. وعممت نصوص 

.)٤(متاحة على الشبكة اخلارجية جلمعية الدول األطراف

مواقف الدول األطراف-رابعا
جريمة العدوانعلى المحكمة تفعيل اختصاصبشأن اآلراء-ألف

يف الدورة السادسة جرمية العدوانعلى لتفعيل اختصاص احملكمةالعامعن تأييدها وفودالأعربت -١١
الدول أنبالوفود ذّكرت ذلك بتوافق اآلراء. و يتم لببذل قصارى جهدها االتزامهكدتأعشرة للجمعية و 

قد لتفعيل اوأن شروط العزم على تفعيل اختصاص احملكمة يف أقرب وقت ممكنعقدت األطراف 
اليت ديالتالتفاوض أو املناقشة بشأن التععدم جواز إعادة الوفود على شددت . و نآلااستوفيت

كمباال.اعتمدت يف
لقانون من أمهية لعلى جرمية العدواناحملكمةما لتفعيل اختصاص وأشارت بعض الوفود إىل -١٢

القوة بطريقةأن يعزز حظر استخدامفعيل اجلنائي الدويل ومكافحة اإلفالت من العقاب. ومن شأن الت
وفر أيضا محاية يأن ، و وأن يسهم يف منع احلروب،يثاق األمم املتحدةعليه يف ماملنصوص ةغري مشروع

.تملةعدوانية حمأعمال أي قانونية، السيما للدول الصغرية، من 
العدوان ميةجر على نطاق اختصاص احملكمة جانب حمدد ومهم هو ركزت اآلراء املتعارضة على و -١٣
تلك أو اليت تقع على أراضيصدق على التعديالت أو تقبلها تمل اليت طرافاألدول الرعايا رتكبها ياليت 

)٤(.
https://extranet.icc-cpi.int/asp/ASP16Session/NYWGActivation%20CoA/Forms/AllItems.aspx.
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. ومت أو قبلتهاصدقت على التعديالتيستهدف دولة طرف عدواين ناشئة عن عمل تكون الدول و 
ورقات هي املسألة الرئيسية اليت ينبغي مناقشتها. وقدمت بعض الدول األطراف بأن هذه املسألة االعرتاف 

اتبني آراءها و موقف (مشرتكة)  .)٥(احملكمةاختصاص مارسة مبسيما فيما يتعلق ال، استنتاجا
اختصاص املرتتبة على تفعيل آلثارلختلقة تفسريات املأكدت بعض الوفود، بالنظر إىل الو -١٤

رعايا ال ينطبق على على جرمية العدوانتوضيح أن اختصاص احملكمةهو ، نظرهااحملكمة، أن املهم، يف 
هذه الوفود . ورأت ، أو على أراضي تلك الدولاألطراف اليت مل تصدق على التعديالت أو تقبلهاالدول 

ا مسؤولة عن توضيحها لديها القدرةأن الدول األطراف للمحكمة الالزمة لتوضيح هذه املسألة كما أ
بعض رؤساء الدولعلى ورمبا ستؤثر عليها ما دامت احملاكمات املقبلةل األطراف املقبلة دو كذلك للو 

حتل يدعو إىل تأجيل التفعيل أو إعادة النظر يف التعديالت، ينبغي أن يف حني أنه ليس هناك ما أيضا. و 
باحملكمة بصورة سري العمل أو إىل اجلمعية املسائل القانونية لعدم اإلساءة إىل عاملية نظام روما األساسي 

بعض وقالت سية معقدة يف بيئة مليئة بالتحديات.فعالة ومستدامة نتيجة إلثقال كاهلها مبسائل سيا
ا ل على التعديالت غري اليت مل تصدقألطراف اأن الدول التأكيد على دون فعيل تن تؤيد الالوفود إ

، وأشارت إىل أن موافقة الدول غري املصدقة هاياعلى رعااالختصاص طبيق ا وذلك الحتمال تملزمة
ضرورية للتفعيل.

يف املؤمتر االستعراضي يف  مجيع املسائل القانونية واملوضوعية ق حل به سأنالوفود ورأت بعض-١٥
، من حيث تنظروأشارت بعض الوفود إىل أن احملكمة س. فحسبالتفعيل مسألة إجرائية أن ال و كمبا

أن ، وتساءلت عما إذا كان جيوز للجمعية، بصفتها هيئة إدارية، اختصاصهااملتعلقة بسألة يف املاملبدأ، 
سيكون احملكمة اختصاص توضيح أو تفسري هذه الوفود إن قيام اجلمعية بقالت و يف هذه املسألة. نظر ت

ا تعيد ال ال وإنه بتوافق اآلراء يف املؤمتر االستعراضي ل إليهالتوصمتل التوافقي الذي نظر يف احلمعناه أ
أيضا أن ت هذه الوفود . وأكداالتفاقذا م القانوين هلو فهاملهذا التوضيح أو التفسري و التوفيق بنيميكن 

األخرىيف الواقع من اختصاصها املتعلق باجلرائم أكثر تقييداعلى جرمية العدواناختصاص احملكمة
تمكني الدول لاألطراف و غريالدول رعايا لعدم سريانه على يف نظام روما األساسياملنصوص عليها 

على استبعاد رعاياها من اختصاص احملكمةوبالتايل إىل األطراف من إعالن عدم قبوهلا لالختصاص 
القانونيةاحلماية توفريالذي يطلبه البعض سيؤدي إىل التفسري إىل أن تلك الوفود وأشارت . جرمية العدوان

نظام مما يتعارض مع تعزيز عامليةاملصدقة فقط ٣٤لادول لليةألعمال العدوانمن ااحملكمةتقدمها اليت 
.للمحكمة اجلنائية الدوليةوما األساسير 

جريمة العدوانعلى اختصاص المحكمة آلراء بشأن ا-باء
للمحكمة، حتت أي ظرف من الظروف، أن وز عض الوفود عن رأي مفاده أنه ال جيبتأعرب-١٦

الدول األطراف اليت مل تصدق على التعديالت وفقا رعايا متارس اختصاصها على اجلرائم اليت يرتكبها 
أنه جيوز ت وفود أخرى ورأ. أو اليت تقع على أراضيهامن نظام روما األساسي١٢١من املادة ٥للفقرة 

مل تصدق على اليت طرف الةدولالرعايا اليت يرتكبها العدوان ميةللمحكمة أن متارس اختصاصها على جر 
ا قد أعلنت ف طر الةذه الدولهالتعديالت، ما مل تكن  ا ال تيف وقت سابق الرتكا االختصاص قبل أ

املشاركة يف طراف إذا كانت إحدى الدول األمكررا من نظام روما األساسي، ١٥من املادة ٤وفقا للفقرة 
التعديالت.قت علىالنزاع قد صد

قد صدقت وأشارت بعض الوفود إىل أن املسألة الرئيسية ليست هي ما إذا كانت الدول األطراف -١٧
ا احملكمة اختصاصها من كتسبهي الطريقة اليت تولكن ، املزمة، أو ما إذا كانت التالتعديعلى 

ات املوقف يف املرفق الثاين هلذا التقرير.قترد ور ) ٥(
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همااملنصوص عليشخصيالاالختصاص اإلقليمي أو االختصاص دأمبمبوجب أي ، نظام روما األساسي
من نظام روما األساسي. وأشري إىل أنه فيما يتعلق باإلبادة اجلماعية واجلرائم املرتكبة ضد ١٢يف املادة 

إذا ارتكبوا تلك ، مثال،احملكمةالختصاصرعايا الدول غري األطراف، خيضع اإلنسانية وجرائم احلرب
على االختصاص ارس احملاكم الوطنية متم روما األساسي. وباملثل، إقليم دولة صدقت على نظايف اجلرائم 

أراضيها. ولذلك، ستمارس احملكمة اختصاصها على جرمية يفجنبية رعايا الدول األرتكبها ياجلرائم اليت 
العدوان، ومل املتعلقة بتعديالت صدقت على الإحدى الدول األطراف ذات الصلة قد كانت العدوان إذا  

محاية واسعة مما سيوفر مكررا، ١٥من املادة ٤وفقا للفقرة الختصاص األخرى عدم قبوهلا لة الدولتعلن 
للدول األطراف اليت قد تكون ضحية للعدوان. ورأت هذه الوفود أن مجيع األطراف يف نظام روما 

اليت أو طرافرعايا الدول األرتكبها يالعدوان اليت ميةاحملكمة بشأن جر اختصاص من قبل األساسي قبلت 
فيما يتعلق باجلرائم املدرجة عندما قبلت اختصاص احملكمة ١٢من املادة ١وفقا للفقرة ها على أراضيتقع 

اليت للتعديالت ساس القانوين ارت هذه الوفود إىل أن األشأو جرمية العدوان.ومن بينها ،٥يف املادة 
ملؤمتر االستعراضي كلفت اما األساسي اليت  من نظام رو ٥ملادة من ا٢هو الفقرة اعتمدت يف كمباال 

من ٣١جرمية العدوان. وباإلضافة إىل ذلك، وفقا للمادة الختصاص على ملمارسة اخاصة قواعد بوضع 
من نظام روما األساسي يف سياق ١٢١من املادة ٥، جيب تفسري الفقرة لقانون املعاهداتاتفاقية فيينا

من ٥من الفقرة فقطاجلملة األوىلأنترى هذه الوفود لذلك و من النظام األساسي.٥و١٢املادتني 
فقط يشري RC/Res.6قرار ، السيما وأن التطبيقهي الواجبة ال، التالتعديبدء نفاذباملتعلقة ، ١٢١املادة 

،١٢١املادة من ٥الفقرة اجلملة الثانية من . أما ١٢١من املادة ٥وفقا للفقرة نفاذ التعديالتبدء إىل
ا احملكمة، باختصاص املتعلقة  نطبقة املقواعد اخلاصة تفق مع التال ا جرمية العدوان ألعلى نطبق تال فإ

، ١٢١من املادة ٥اجلملة الثانية من الفقرة مل يكن املقصود من ذلك، عالوة على جرمية العدوان. و على 
أن تنطبق على إطالقا م روما األساسي إىل نظاةضافاجلديدة امللى اجلرائم االختصاص عاملتعلقة مبمارسة 
تطبيق سيعين ذا الرأي، ووفقا هلهذه اجلرمية جزء من النظام األساسي منذ البداية. ألن جرمية العدوان 

عتدى عليها كل من الدولة املعتدية والدولة املأنه يلزم تصديق  ١٢١من املادة ٥اجلملة الثانية من الفقرة 
نظام روما األساسي املتعلق حتديدا جبرمية لألحكام الرئيسية االختصاص خالفا لتعديالت ملمارسة العلى 

.RC/Res.6قرار ، والوالتعديالت،العدوان

وأشارت وفود أخرى إىل أنه مل يكن بوسع الدول األطراف، وقت انعقاد مؤمتر روما، أن تقبل -١٨
الشروط اليت متارس احملكمة مبوجها ا وال تعريفهمل حيدد بعد مسبقا اختصاص احملكمة فيما يتعلق جبرمية 

ا اليت الدول األطراف رعايا سيعرض فعيل . وهذا يتناقض مع مبدأ التكامل ويعين أن التاختصاصها بشأ
م الوطنية دون أن تبدي اجلنائية الدولية للمحاكمة أمام احملكمة مل تصدق على التعديالت  برملانا

الوطنية. حماكمتهم أمام احملاكمن مبوجبها كميات التنفيذية اليت التشريععلى ذلك ودون صدور تهاموافق
اعتمادها يف املؤمتر االستعراضيرد االفرتاض بأن التعديالت ستنطبق على مجيع الدول األطراف مبجو 
سيكون خمالفا ملبادئ قانون املعاهدات، بعد ذلك وتفعيلها عليها ثر كأو أدولة طرفا ٣٠تصديق و 

ه ال يكون اتفاق من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات اليت تنص على أن٤٠من املادة ٤لفقرة لوالسيما 
سؤال العلى ردوقيل أيضا إن التصبح طرفا يف هذا االتفاق. ال ملزما ألية دولة طرف يف املعاهدة تعديل ال

يف نظام روما يردكمة احملالختصاص صدق على التعديالت تمل األطراف اليت دولاملتعلق خبضوع رعايا ال
من املادة ٥هذه الوفود االنتباه أيضا إىل الفقرة اسرتعت تعديالت كمباال. و وليس يف األساسي نفسه

باجلرائم وتستبعد اجلرائم املتعلقة من نظام روما األساسي اليت حتدد إجراءات بدء نفاذ التعديالت ١٢١
، ١٢كاستثناء من املادة أو اليت تقع على أراضيها  تصدق عليهاالدول األطراف اليت مل رعايا رتكبها ياليت 

جرى التأكيد على التعديالت. و خاصا بشأن اوهو حكم عام يتعلق مبمارسة االختصاص وليس حكم
أو صدق على التعديالت تمل األطراف اليت دولرعايا الاستثناء يف واضحة ١٢١املادة من٥أن الفقرة 

وأشري إىل أن تعديالت كمباال هي تعديالت .من اختصاص احملكمةرائم يف أراضيها أو اليت تقع اجلتقبلها 
ا يف نظام روما األساسي ما مل ينص صراحة على خالف  ينبغي أن حتكمها إجراءات التعديل املعمول 
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، ١٢١من املادة٥العدوان الفقرة تعلقة باملحتكم التعديالت ذلك، وأن املؤمتر االستعراضي وافق على أن 
أن ود ترى هذه الوفولذلك، .يف القرار الذي اعتمد التعديالتبدون قيود حة و اعلى النحو املبني صر 

ككل، وأنه ليس من املعقول اإلشارة إىل أن مجلة ١٢١املادة من ٥الفقرة حتكمها تعديالت كمباال 
من نظام٥من املادة ٢الفقرة ل كذلك إن ي. وقمن هذه الفقرة تنطبق واجلملة األخرى ال تنطبقواحدة 

مىت اعتمد حكم يف االختصاص على جرمية العدوانمتارس احملكمة روما األساسي تنص صراحة على أن
عدم أن أحد الوفود أعرب باستمرار عن قلقه إزاء وأشري بوجه خاص إىل . ١٢١للمادة هذا الشأن وفقا 

. وذكرت بعض )٦(١٢١العدوان مع املادة جرمية بشأن املؤمتر االستعراضي اتفاق التعديالت اليت اعتمدها 
ا  ا تعترب بالفعل يف حماضر جلسات اجلمعية موقفها الذي مفاده سجلت الوفود يف هذا الصدد أ أ

العدوان اليت يرتكبها ميةجر وأن عليها، لعدم تصديقها بالتعديالت املتعلقة جبرمية العدوانملزمةنفسها غري 
.ختصاص احملكمةال ختضع بالتايل العلى أراضيها اليت تقع رعاياها أو 

مكررا١٥من المادة ٤اآلراء بشأن اإلعالنات المشار إليها في الفقرة -جيم
الذي يشري إىل عدم ، ودع لدى املسجليأن اإلعالن الذي عن رأي مفاده بعض الوفود أعربت -١٩

يوفر الوضوح الالزم. وأكدت هذه الوفود أن ،العدوانعلى جرمية طرف اختصاص احملكمةالدولة قبول ال
املؤمتر يفالفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان، وكذلك يف تاريخ املفاوضات املتعلقة بالتعديالت

ا أن التفسري القانوين الصحيح لالتفاق الذي مت التوصل إليه يف كمباال. ويف رأيهيقدم االستعراضي، 
اليت مت الشواغل يراعي فقيااجمموعة متكاملة تعكس حال تو بوصفها متت املوافقة عليها التعديالت اليت 
عدم على الدول غري األطراف وكذلك الدول األطراف اليت ترغب يف الختصاص بشأن ااإلعراب عنها 

من ١مكررا والفقرة ١٥من املادة ٤قبول املنصوص عليه يف الفقرة شرط عدم الو االلتزام بالتعديالت. 
فقي حيث مت إدخاله لسد الفجوة بني اعنصر هام من عناصر هذا احلل التو RC/Res.6منطوق القرار 
أن تكون قد صدقت على هي اليت ينبغي الدولة املعتدى عليها وحدها رى أن اليت تالدول األطراف

تصاص احملكمة والدول األطراف اليت ترى أنه ينبغي عالوة على ذلك تصديق ملمارسة اخالتعديالت 
على جرمية الدولة املعتدية أيضا. وبتمكني الدول األطراف من إعالن عدم قبول اختصاص احملكمة

الذي مت التوصل إليه يف كمباال الطريق الوسط بني التوافقي احلل ، اختار املرتكبة من رعاياهاالعدوان
املتعلقة باجلملة وقف ورقات املأن املؤمتر االستعراضي نظر يف موقفني متعارضني. وأوضحت هذه الوفود 

يف رفض "السلبية") و التفامهات(ما يسمى بالتفامهات "اإلجيابية" و ١٢١املادة من ٥الفقرة من الثانية 
مت ذيفقي الاحلل التو انتيجة لذلك، أصبح و قبول. الإعالن عدم نظام واعتمد ني املوقفاية املطاف

األطرافالدولعايا اختصاص احملكمة ر يشمل ، و واضحا، يف رأيهم،التوصل إليه يف املؤمتر االستعراضي
أيضا إنه ليس وقيل علن هذه الدول عدم قبول االختصاص. اليت مل تصدق على التعديالت، ما مل ت

قبول التعديالت، أو التصديق عليها، قبل اعالن عدم قبول االختصاص ألنه ول األطراف وبا  من الدمطل
قبل التصديق أو القبول إعالنا أن تودع RC/Res.6من منطوق القرار ١وفقا للفقرة للدول األطراف جيوز 

. من النظام األساسيمكرراً ١٥من املادة ٤بعدم قبول االختصاص على النحو املشار إليه يف الفقرة 
معىن إال إذا كان جيوز قبل التصديق أو القبول اإلعالن إيداعال يكون خليار هوجرى التأكيد على أن

للمحكمة يف الواقع أن متارس االختصاص على الدولة الطرف اليت مل تصدق على التعديالت.
أو احللول التنازالت على الت و للتعديالرتكيز على التاريخ التفاوضي ه يتم ورأت وفود أخرى أن-٢٠
ا تركاالتو  تفقية أكثر من الرتكيز على املبادئ القانونية واملعىن الواضح للنصوص. وأوضحت هذه الوفود أ

وهو أن التعديالت ال تنطبق على الدول األطراف اليت ال تصدق عليها.فهم خمتلف بملؤمتر االستعراضي ا
ل املتعلقة باآلثار املرتتبة على التفعيل ال تزال مفتوحة. ومل حتُ املسائل القانونية أن ، هذه الوفودويف رأي

١١-أيار/مايو٣١كمباال،للمحكمة اجلنائية الدولية،االستعراضي لنظام روما األساسيللمؤمترالوثائق الرمسية)٦(
ان السابع والثامن.املرفق،، اجلزء الثاين٢٠١٠حزيران/يونيه
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٣٤خالل السنوات السبع اليت انقضت منذ املؤمتر االستعراضي، على الرغم من تصديق هذه املسائل 
تغيريعليها يرتتب أن وضات يف املؤمتر االستعراضي ال جيوز وأشري إىل أن املفاى التعديالت. علدولة طرفا
املفهوم العادي للنص لوجود روايات خمتلفة ، من املهم الرتكيز على لذلكالتعاهدية. و االلتزاماتاحلقوق و 

ص من م قبول االختصادللتطورات اليت أدت إىل اعتماده، ما دام من املمكن أيضا القول بأن إعالن ع
مطالبة ميكن كيف وتساءلت هذه الوفود  .اليت صدقت على التعديالتراف اخليارات املتاحة للدول األط

ا عن هذه الدول بإعالن عدم قبول االختصاص على الرغم من عدم  ا مل الواقع هو أقبوله أصال. و إعال
ا مل تصدق على التعديالت.تقبل االختصاص من األصل  النص ضمنياعينيال عالوة على ذلك، و أل

ا أمكررا ١٥املشار إليه يف املادة عالناإلجيوز ألي دولة طرف أن تقدم على أنه RC/Res.6القرار يف
ستفادة لالالتمن أحكام التعديحكم تنفيذ أي ا ملزمة بليها، أو أمل تصدق عاليت عديالتتالملزمة ب

ؤكد استبعاد رعايا الدول يالذي نظام روما األساسيمن١٢١من املادة ٥الفقرة الوارد يف كم احلمن 
وسينطبق احلكم اختصاص احملكمة املتعلق جبرمية العدوان. لى التعديالت منعاألطراف اليت مل تصدق 

يوفر للدول سالتصديق ألن،نطبق يف ذلك احلنيأن يمن املنطقي و ،بعد التصديقعدم القبول املتعلق ب
ممارسة تجنب وسيسمح هلا اإلعالن ب،أراضيهااحلماية من األعمال العدوانية اليت تقع علىاألطراف 

هذه الوفود عما اءلت ستو من مثل هذه األعمال. م أي عمل ااالختصاص على رعاياها يف حالة ارتك
يف البعض، السيما بالنظر إىل املوافقة الربملانية املطلوبة ايراهبالبساطة اليت إذا كان إعالن عدم القبول 

ت ، فضال عن آثار أخرى. ورأاتعاهداملعلى اتتحفظلاوبني اإلعالن نيلتشابه ببعض الدول بسبب ا
يتعني على الدول األطراف حملكمة سيزيل أي غموض بشأن ما إذا كانختصاص اأن توضيح اهذه الوفود 

.عدم قبوهلا لالختصاصعن علن أن تاليت مل تصدق على التعديالت 
ا -٢١ تقبل لنوأشري إىل أن إحدى الدول األطراف اليت مل تصدق على التعديالت أعلنت بالفعل أ

من اجلدير . ويف هذا الصدد، )٧(اإلعالنهذا نشر املسجل أن و على جرمية العدواناختصاص احملكمة
ا أعلنت أشارت الدولة الطرف بالذكر أن  يف بلدهااجلدل الذي وقع عدم قبول االختصاص بسبب إىل أ

دم وضوح التعديالت.عنتيجة ل
لتوصل إىل حل وسط مقبول، مبا يف لأنه ينبغي النظر يف جمموعة واسعة من اخليارات وأشري إىل-٢٢
إعالن عدم ه ميكن استخدام نإوقالت بعض الوفود القبول. مإلعالن عدعملية واقعية و حلول إىل ذلك

ستبعاد أو تأخري النتائج املرتتبة على الأداة تقنية كمكررا  ١٥من املادة ٤يف الفقرة نصوص عليه القبول امل
من أحد املقدم إىل االقرتاح ريوأش، للقيام، مثال، بصياغة التشريع التنفيذي. والتصديقفعيل تفعيل بني التال

قيل إن ذا الصدد، ويف ه. قبولالعالنات عدم مبا يف ذلك إللتفعيل لعملي لحللتوصل إىل اخلرباء 
لتوضيح أسباب عدم جواز أن متارس هماخداستميكن إنه ال يتطلب شكًال حمددًا و اإلعالن قيد البحث 

اقُرتح كذلك أن تقدم مل تصدق على التعديالت. و احملكمة اختصاصها على رعايا الدول األطراف اليت 
شأن.يف هذا القلم احملكمة لاتمزيدا من التوجيهاجلمعية 

اآلراء بشأن العناصر المحتملة لقرار التفعيل-دال
، قدمت فرنسا واململكة ٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر ١٩يف السادس، املعقوداالجتماع يف -٢٣

مارسة تتعلق مبأن هذه الفقرة الدولتان ت. وأوضح)٨(فعيلقرار التعنصر حمتمل لاملتحدة فقرة مشرتكة ك
رعايا التفعيل شمل يأنه ال ميكن أن وفقا لرأيهما الذي مفاده على جرمية العدواناختصاص احملكمة
روما األساسي. نظاممن ١٢١املادة من ٥على التعديالت وفقا للفقرة يت مل تصدق الدول األطراف ال

ميكنهما املوافقة الا معنصر ال غىن عنه ألي قرار للتفعيل، وأيف رأيهما ن هذه الفقرة إنوفداالقال و 

.https://www.icc-cpi.int/iccdocs/other/2015_NV_Kenya_Declaration_article15bis-4.pdfانظر  )٧(
ترد هذه الفقرة يف املرفق الثالث هلذا القرير. )٨(
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هذا التوضيح. ووافقت بعض الوفود على هذه النقطة بدون إدراج بتوافق اآلراء قرار للتفعيل أيعلى 
ا لن تؤيد قرار االختصاص للمحكمة. وأيدت بعض الوفود حتديد نطاق يرتك الذي لتفعيل اوأكدت أ

الفقرة املقرتحة.
تسعى ورفضت وفود أخرى الفقرة املقدمة من فرنسا واململكة املتحدة. ورأت هذه الوفود أن الفقرة -٢٤

استعيض املؤمتر االستعراضي يف كمباال، حيث اليت جرت يفاملفاوضات باب املناقشات و إىل إعادة فتح 
احتمال . وقيل إن بتوافق اآلراءمماثل بنظام إعالن عدم قبول االختصاص الذي مت اعتماده اقرتاح عن 

. وأعربت بعض الوفود عن رغبتها يف الدخول يف حوار على هذه الفقرة ال يزال مطروحاالتصويت 
ال ميكن الوصول من خالله إىل توافق الذي اخليارين اللذين ال ثالث هلمابنهج التعامل ومناقشة، بدال من 

لآلراء.
قرار لالقرتاح املقدم من فرنسا واململكة املتحدة، قدمت دولة فلسطني عنصرا حمتمال ردا على او -٢٥

د فلسطني أنه إذا كان ال بد من اإلشارة، يف قرار التفعيل، إىل املسائل املتعلقة فأوضح و . و )٩(التفعيل
املؤمتر يف ء باالختصاص، فإن هذه اإلشارة ينبغي أن تعكس التفاهم الذي مت التوصل إليه بتوافق اآلرا

نظام روما األساسي تنص على أنه مكررا من ١٥من املادة ٤أن الفقرة وفد أيضا الوأوضح االستعراضي. 
للمحكمة أن متارس اختصاصها على جرمية العدوان اليت ترتكبها دولة طرف ما مل تعلن الدولة وز جي

ا  االقرتاح.. وأيدت بعض الوفود هذاهذا االختصاصتقبل الالطرف املعنية أ
عوضا عن قرار بسيط للتفعيل بعد ذلك عناصر ستؤدي، يف نظره، إىل وفد سويسرا دم وق-٢٦

ينة اقف اليت أعربت عنها الوفود واملبشارة أيضا إىل املو المن قبل مع إمكانية ااملقدمة العكسية القرتاحات ا
ا تاليت االختصاص أن هذا النهج يتحايل على مسألة الوفد . وأوضح )١٠(يف هذا التقرير وجد بشأ

تفعيل.للقرار بسيط لعارضة ال ميكن التوفيق بينها. وأعربت بعض الوفود عن تأييدها تتفسريات م
قرتح إدراجها يف املالتيسري اليت ال تتضمن مناقشة العناصرآلية والية إىل بعض الوفود وأشارت -٢٧

لقرار التفعيل.حمددنص توصل إىل لري ليف آلية التيسوطلبت الوفود مواصلة املناقشات لنص.ا

الجوانب اإلجرائية لقرار التفعيل-هاء
ا حىت اآلن بتوافق اآلراء. وأشري -٢٨ من ٣ىل أنه وفقا للفقرة أيضا إأشري إىل أن اجلمعية اختذت قرارا

انعقاد عند صوتا٨٢أي، فعيلأغلبية ثلثي الدول األطراف الختاذ قرار بشأن التيلزم مكررا، ١٥املادة 
الدورة السادسة عشرة للجمعية.

إجرائي قرار هو على جرمية العدوانوأعرب عن رأي مفاده أن قرار تفعيل اختصاص احملكمة-٢٩
على دولة طرف٣٠من التصديق بعد التفعيل علىيف املؤمتر االستعراضياتفقت بالفعل حبت ألن الدول 

.٢٠١٧وذلك بعد األول من كانون الثاين/يناير الدول األطراف، نمرهنا بقرار ،التعديالت
تفعيل اختصاص احملكمة يف الدورة السادسة عشرة شأن وأعرب عن التأييد العام لقرار منفصل ب-٣٠

ال لعطييقد سيعكس أمهية القرار و نفصل القرار املمثل هذاللجمعية. وأشري إىل أن قف امو لتعبري عن ا
.األطرافالدول 

لث هلذا القرير. ثاترد هذه الفقرة يف املرفق ال)٩(
ترد هذه الفقرة يف املرفق الثالث هلذا القرير. )١٠(
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الخالصة-خامسا
الوعي بالتعديالت إذكاء خرباء ومناقشات حية يف مبا تضمنته من عروض للجنحت عملية التيسري -٣١

وأتاحت عملية التيسري أيضا الفرصة . فعيلقرار التاملرتتبة على ثار اآلاملتعلقة جبرمية العدوان فضال عن 
املناقشات تبني من . و )١١(هاقفاملو ة وعميقة مفصلتوضيحات آلراء بني الدول األطراف مع مثمر لتبادل ل

االت أن هناك حىت اآلن و كبري ز تقدم  حر أهاليت جرت أثناء التيسري أن تقارب واسع يف اآلراء يف مجيع ا
واحد:جمالالرئيسية باستثناء

.كمباالبشأن تعديالت  عدم إعادة التفاوض أو املناقشة الدول األطراف على اتفقت (أ) 
يف الدورة على جرمية العدوانالدول األطراف عموما تفعيل اختصاص احملكمةأيدت(ب)

.للتوصل إىل توافق يف اآلراءوضرورة بذل مجيع اجلهود املمكنة السادسة عشرة للجمعية، 
تفعيل بشأن اجلمعية نفصل من أعربت الدول األطراف عن تأييدها العام لقرار م(ج)

.اختصاص احملكمة
العدوان اليت ميةجر على احملكمة اختصاص ممارسة بشأن ال يزال هناك اختالف يف اآلراء (د)

.تلك الدولأو اليت تقع يف أراضيدق على التعديالتاليت مل تصرعايا الدول األطراف يرتكبها 
، من أجل توافقيةوطوال املناقشات، أعربت الدول األطراف عن التزامها بالعمل معا، بروح -٣٢

يف الدورة السادسة على جرمية العدوانتفعيل اختصاص احملكمةو لمسألة املعلقة املتبقية لحل التوصل إىل 
عملية مواصلة جهودها يف إطار يفرغبة الدول األطراف أيضااملناقشات بينت عشرة للجمعية. وقد 

لدورة السادسة عشرة السابقة لبذل كل جهد ممكن للتوصل إىل توافق يف اآلراء، يف الفرتة يف التيسري، و 
.تفعيل اختصاص احملكمةق بلاملتع، مبا يف ذلك من خالل مناقشة عناصر القرار وأثناءهاللجمعية

هلذا القرير. يناملرفق الثاورقات املوقف املقدمة أثناء عملية التيسري يف ترد )١١(
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المرفق األول
RC/Res.6القرار

٢٠١٠حزيران/يونيه ١١عشرة املعقودة يف ةاء يف اجللسة الثالثر اعتمد بتوافق اآل
RC/Res.6

جريمة العدوان
إن املؤمتر االستعراضي،

من نظام روما األساسي،١٢من املادة ١إىل الفقرة إذ يشري
من نظام روما األساسي،٥من املادة ٢إىل الفقرة إذ يشريو 

من القرار واو، الذي اعتمده مؤمتر األمم املتحدة الدبلوماسي ٧إىل الفقرة وإذ يشري أيضاً 
،١٩٩٨متوز/يوليه ١٧للمفوضني املعين بإنشاء حمكمة جنائية دولية بتاريخ 

املتعلق باستمرارية العمل بشأن جرمية العدوان، ICC-ASP/1/Res.1إىل القرار وإذ يشري كذلك
لعامل اخلاص املعين جبرمية العدوان لقيامه بصياغة مقرتحات خبصوص وضع للفريق اوإْذ يعرب عن تقديره

بشأن جرمية العدوان،نص
الذي أحالت مبوجبه مجعية الدول األطراف مقرتحات ICC-ASP/8/Res.6بالقرار وإذ حييط علماً 

بشأن جرمية العدوان إىل املؤمتر االستعراضي للنظر فيها،نصخبصوص وضع 
،ممارسة احملكمة الختصاصها على جرمية العدوان بأقرب وقت ممكنعلىوإذ ُيصمم 

من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية (الذي يشار ٥من املادة ٢لفقرة لاستنادايقرر-١
هلذا القرار، رهناً تذييل األولاعتماد التعديالت الواردة يف ال)"النظام األساسيعبارة:"ببعدإليه فيما 

ي، من النظام األساس١٢١من املادة ٥ديق عليها أو قبوهلا، واليت تدخل حيز النفاذ وفقًا للفقرةبالتص
ا قبل املصادقة أو القبول أن تودع إعالنًا على النحو املشار إليه ويأخذ علماً  بأن كل دولة طرف بإمكا

مكرراً؛١٥يف املادة 
الثاين هلذا القرار؛تذييل الواردة يف الاجلرائم،أركاناعتماد التعديالت على يقرر أيضاً -٢
الثالث هلذا تذييليالت اآلنفة الذكر الواردة يف الاعتماد التفامهات املتعلقة بتفسري التعدأيضاً يقرر -٣

القرار؛
استعراض التعديالت حول جرمية العدوان بعد مرور سبع سنوات على ممارسة احملكمة يقرر كذلك-٤

اختصاصها؛
.أو قبوهلااألولتذييلالتعديالت الواردة يف الالتصديق على ىل إمجيع الدول األطراف يدعو-٥

 انظر أشعار الوديعC.N.651.2010 Treaties-8  باملوقع التايل:، وهو متاح٢٠١٠تشرين الثاين/نوفمرب ٢٩املؤرخ
http: //treaties.un.org
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األولتذييلال
تعديالت على نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جريمة ال

العدوان
من النظام األساسي.٥من املادة ٢حتذف الفقرة -١

النظام األساسي:من ٨يدرج النص التايل بعد املادة -٢

مكرراً ٨المادة 
جريمة العدوان

ألغراض هذا النظام األساسي، تعين "جرمية العدوان" قيام شخص ما، له وضع ميّكنه فعًال من -١
التحكم يف العمل السياسي أو العسكري للدولة أو من توجيه هذا العمل، بتخطيط أو إعداد أو بدء أو 

طابعه وخطورته ونطاقه، انتهاكا واضحا مليثاق األمم املتحدة.تنفيذ عمٍل عدواين يشّكل، حبكم 
، يعين "العمل العدواين" استعمال القوة املسلحة من جانب دولة ما ضد سيادة ١ألغراض الفقرة -٢

دولة أخرى أو سالمتها اإلقليمية أو استقالهلا السياسي، أو بأي طريقة أخرى تتعارض مع ميثاق األمم 
صفة العمل العدواين على أي عمل من األعمال التالية، سواء بإعالن حرب أو بدونه، املتحدة. وتنطبق 

كانون األول/ديسمرب ١٤) املؤرخ ٢٩-(د٣٣١٤وذلك وفقًا لقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
١٩٧٤:

قيام القوات املسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى أو اهلجوم عليه، أو أي احتالل (أ)
ي، ولو كان مؤقتا، ينجم عن مثل هذا الغزو أو اهلجوم، أو أي ضم إلقليم دولة أخرى أو جلزء منه عسكر 

باستعمال القوة؛
قيام القوات املسلحة لدولة ما بقصف إقليم دولة أخرى بالقنابل، أو استعمال دولة ما أية (ب)

أسلحة ضد إقليم دولة أخرى؛
سواحلها من جانب القوات املسلحة لدولة ضرب حصار على موانئ دولة ما أو على (ج)

أخرى؛
قيام القوات املسلحة لدولة ما مبهامجة القوات املسلحة الربية أو البحرية أو اجلوية أو (د)

األسطولني البحري واجلوي لدولة أخرى؛
ا املسلحة املوجودة داخل إقليم دولة أخرى مبوافقة الدولة (ه) قيام دولة ما باستعمال قوا

يفة، على وجه يتعارض مع الشروط اليت ينص عليها االتفاق، أو أي متديد لوجودها يف اإلقليم املض
اية االتفاق؛ املذكور إىل ما بعد 

مساح دولة ما وضعت إقليمها حتت تصرف دولة أخرى بأن تستخدمه هذه الدولة (و)
األخرى الرتكاب عمل عدواين ضد دولة ثالثة؛

ات مسلحة أو قوات غري نظامية أو مرتزقة من جانب دولة ما إرسال عصابات أو مجاع(ز)
أو بامسها تقوم ضد دولة أخرى بأعمال من أعمال القوة املسلحة تكون من اخلطورة حبيث تعادل األعمال 

املعددة أعاله، أو اشرتاك الدولة بدور ملموس يف ذلك.
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من النظام األساسي:١٥يدرج النص التايل بعد املادة -٣

مكرراً ١٥المادة 
ممارسة االختصاص بشأن جريمة العدوان

(اإلحالة الصادرة عن الدول، من تلقاء نفسها)

(أ) و(ج)، رهنا ١٣جيوز للمحكمة أن متارس اختصاصها بشأن جرمية العدوان وفقًا للمادة -١
بأحكام هذه املادة.

يتعلق جبرائم العدوان اليت إال فيما على جرمية العدوانال جيوز للمحكمة أن متارس اختصاصها-٢
ترتكب بعد مضي سنة واحدة على مصادقة أو قبول التعديالت من ثالثني دولة طرف.

وفقًا هلذه املادة، ورهنًا بقرار يُتخذ بأغلبية دول على جرمية العدوانمتارس احملكمة اختصاصها-٣
وذلك بعد األول من كانون أطراف تساوي األغلبية املطلوبة العتماد تعديالت على النظام األساسي، 

.٢٠١٧الثاين/يناير 
، أن متارس اختصاصها بشأن جرمية العدوان اليت تنشأ عن عمل ١٢جيوز للمحكمة، وفقاً للمادة -٤

ا ال تقبل االختصاص عن  عدواين ترتكبه دولة طرف ما مل تكن تلك الدولة الطرف قد أعلنت سابقًا أ
ب هذا اإلعالن يف أي وقت وجيب النظر فيه من قبل الدولة طريق إيداع إعالن لدى املسجل. وجيوز سح

الطرف خالل ثالث سنوات.
فيما يتعلق بدولة ليست طرفًا يف هذا النظام األساسي، ال جيوز للمحكمة أن متارس اختصاصها -٥

املتعلق جبرمية العدوان عندما يرتكبها مواطنو تلك الدولة أو ترتكب على إقليمها.
العام إىل وجود أساس معقول للبدء يف حتقيق يتعلق جبرمية عدوان، عليه أن عندما خيلص املدعي -٦

على يتأكد أوال مما إذا كان جملس األمن قد اختذ قرارًا مفاده وقوع عمل عدواين ارتكبته الدولة املعنية. و 
أي معلومات أو املدعي العام أن يبلغ األمني العام لألمم املتحدة بالوضع القائم أمام احملكمة، مبا يف ذلك 

وثائق ذات صلة.
جيوز للمدعي العام، يف احلاالت اليت يتخذ فيها جملس األمن مثل هذا القرار، أن يبدأ التحقيق -٧

فيما يتعلق جبرمية عدوان.
يف حالة عدم اختاذ قرار من هذا القبيل يف غضون ستة أشهر بعد تاريخ اإلبالغ، جيوز للمدعي -٨

علق جبرمية عدوان، شريطة أن تكون الشعبة التمهيدية قد أذنت ببدء التحقيق العام أن يبدأ التحقيق فيما يت
، وأن ال يكون جملس األمن قد قرر خالف ١٥فيما يتعلق جبرمية عدوان وفقاً لإلجراءات الواردة يف املادة 

.١٦ذلك طبقاً للمادة 
ختلص إليه احملكمة ال خيل القرار الصادر من جهاز خارج احملكمة خبصوص وقوع عمل عدواين مبا -٩

يف إطار هذا النظام األساسي.
ليس يف هذه املادة ما خيل باألحكام املتعلقة مبمارسة االختصاص فيما يتعلق جبرائم أخرى مشار -١٠

.٥إليها يف املادة 
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مكرراً من النظام األساسي:١٥يدرج النص التايل بعد املادة -٤

ثالثاً ١٥المادة 
العدوانممارسة االختصاص على جريمة 

(إحالة من مجلس األمن)

(ب)، رهناً بأحكام ١٣جيوز للمحكمة أن متارس اختصاصها املتعلق جبرمية العدوان طبقاً للمادة -١
هذه املادة.

إال فيما يتعلق جبرائم العدوان اليت على جرمية العدوانال جيوز للمحكمة أن متارس اختصاصها-٢
ترتكب بعد مضي سنة واحدة على مصادقة أو قبول التعديالت من ثالثني دولة طرف.

رهنًا بأحكام هذه املادة، ومبوجب قرار يُتخذ على جرمية العدوانمتارس احملكمة اختصاصها-٣
ى النظام األساسي، وذلك بعد األول بأغلبية دول أطراف تساوي األغلبية املطلوبة العتماد تعديالت عل

.٢٠١٧من كانون الثاين/يناير 
ال خيل القرار الصادر من جهاز خارج احملكمة خبصوص وقوع عمل عدواين مبا ختلص إليه احملكمة -٤

يف إطار هذا النظام األساسي.
ئم أخرى مشار ليس يف هذه املادة ما خيل باألحكام املتعلقة مبمارسة االختصاص فيما يتعلق جبرا-٥

.٥إليها يف املادة

من النظام األساسي:٢٥من املادة ٣يدرج النص التايل بعد الفقرة -٥

فيما يتعلق جبرمية العدوان، ال تنطبق أحكام هذه املادة إال على األشخاص الذين يكونون يف -مكرراً ٣
أو من توجيهه.وضع ميّكنهم من التحكم فعالً يف العمل السياسي أو العسكري للدولة 

من النظام األساسي باجلملة التالية:٩من املادة ١يستعاض عن اجلملة األوىل من الفقرة -٦

مكرراً.٨و٨و٧و٦تساعد أركان اجلرائم احملكمة يف تفسري وتطبيق املواد -١

تالية، وتبقى بقية من النظام األساسي بالفقرة ال٢٠من املادة ٣يستعاض عن العبارة االستهاللية للفقرة -٧
الفقرة بدون تغيري:

ال جيوز حماكمة الشخص الذي يكون قد حوكم أمام حمكمة أخرى عن سلوك يكون حمظوراً أيضاً -٣
مكرراً أمام احملكمة فيما يتعلق بنفس السلوك إال إذا كانت اإلجراءات ٨أو ٨أو ٧أو ٦مبوجب املواد 

:يف احملكمة األخرى
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الثانيتذييل ال
تعديالت على أركان الجرائم

مكرراً ٨المادة 
جريمة العدوان

مقدمة

من ٢من املفهوم أن عبارة العمل العدواين تنطبق على أي من األعمال املشار إليها يف الفقرة -١
.مكرراً ٨املادة 

املسلحة يتناىف ال يلزم إثبات أن مرتكب اجلرمية قد أجرى تقييماً قانونياً ملا إذا كان استعمال القوة -٢
مع ميثاق األمم املتحدة.

كلمة "واضحاً" هي وصف موضوعي.-٣
ال يلزم إثبات أن مرتكب اجلرمية قد أجرى تقييمًا قانونيًا للطابع "الواضح" النتهاك ميثاق األمم -٤

املتحدة.

األركان

قيام مرتكب اجلرمية بتخطيط عمل عدواين أو بإعداده أو بدئه أو تنفيذه.-١
يف وضع ميّكنه من التحكم فعًال يف العمل السياسي أو العسكري )١(كون مرتكب اجلرمية شخص-٢

للدولة اليت ارتكبت العمل العدواين أو من توجيه هذا العمل.
املتمثل يف استعمال القوة املسلحة من جانب دولة ما ضد سيادة دولة –ارتكاب العمل العدواين -٣

أو استقالهلا السياسي أو بأي صورة أخرى تتعارض مع ميثاق األمم املتحدة.أخرى أو سالمتها اإلقليمية 
مرتكب اجلرمية مدركا للظروف الواقعية اليت تثبت أن استعمال القوة املسّلحة على هذا النحو كون -٤

يتعارض مع ميثاق األمم املتحدة.
حاً مليثاق األمم املتحدة.العمل العدواين يشكل، حبكم طابعه وخطورته ونطاقه، انتهاكاً واض-٥
كون مرتكب اجلرمية مدركا للظروف الواقعية اليت تثبت هذا االنتهاك الواضح مليثاق األمم املتحدة.-٦

فيما يتعلق بالعمل العدواين، قد يوجد أكثر من شخص واحد تنطبق عليهم هذه املعايري.)١(
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الثالثتذييلال
تفاهمات بخصوص تعديالت نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

بشأن جريمة العدوان
اإلحاالت من مجلس األمن

جيوز للمحكمة أن متارس اختصاصها بشأن جرمية عدوان بناء على إحالة من ال ه أنمن املفهوم -١
من ٣رة فقإال بعد صدور قرار مبوجب المن النظام األساسي ١٣جملس األمن وفقاً للفقرة (ب) من املادة 

أيهما  على التعديالت أو قبوهلا هلا،ادولة طرف٣٠بعد مرور سنة واحدة على تصديق مكررا و ١٥املادة
.كان الحقاً 

من املفهوم أن متارس احملكمة اختصاصها بشأن جرمية العدوان بناًء على إحالة من جملس األمن -٢
من النظام األساسي بغض النظر عمّا إذا كانت الدولة املعنية قبلت ١٣وفقًا للفقرة (ب) من املادة 

.اختصاص احملكمة يف هذا الصدد

االختصاص الزمني

من النظام األساسي أّن ممارسة احملكمة ١٣من املفهوم، وفقًا للفقرة (أ) أو (ج) من املادة -٣
من املادة ٣الختصاصها تنحصر يف جرائم العدوان املرتكبة فقط بعد اختاذ القرار املنصوص عليه يف الفقرة 

كان أيهما  لتعديالت من ثالثني دولة طرف مكرراً، ومرور سنة واحدة على التصديق أو القبول با١٥
.الحقاً 

االختصاص المحلي بشأن جريمة العدوان
من املفهوم أن التعديالت اليت تتناول العمل العدواين وجرمية العدوان تنطبق فقط ألغراض هذا -٤

ا حتّد أو من نظام روما األساسي، ال تفسَّر هذه التعديالت على ١٠النظام األساسي. ووفقًا للمادة  أ
ختّل، بأي شكل من األشكال، بقواعد القانون الدويل القائمة أو اليت تتطور فيما بعد ألغراض غري 

أغراض هذا النظام األساسي.
ا تنشئ احلق يف ممارسة االختصاص -٥ من املفهوم أن هذه التعديالت ال جيب أن تفّسر على أ

واين ترتكبه دولة أخرى.احمللي، أو االلتزام به، فيما يتعلق بعمل عد

تفاهمات أخرى

، وأن حتديد ما إذا ةغري مشروعالقوة بطريقة من املفهوم أن العدوان هو أخطر أشكال استخدام -٦
كان قد ارُتكب عمل عدواين يتطلب أن تؤخذ يف االعتبار مجيع الظروف اخلاصة بكل حالة، مبا يف ذلك 

مليثاق األمم املتحدة.خطورة األعمال املعنية وعواقبها، وفقاً 
من املفهوم أنه لدى تقرير ما إذا كان العمل العدواين ميّثل انتهاكًا واضحًا مليثاق األمم املتحدة، -٧

جيب أن تكون األركان الثالثة، وهي الطبيعة واخلطورة والنطاق، كافية لتربير تقرير االنتهاك "الواضح". وال 
.وفاء مبعيارجيوز اعتبار أي ركن مبفرده كافياً لل
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المرفق الثاني
وفودالمقدمة من الالموقف ورقات 

ورقة مقدمة من فرنسا، وكندا، وكولومبيا، والمملكة المتحدة، والنرويج، واليابان -ألف
)٢٠١٧آذار/مارس (

التي أدخلت على جريمة تعديالتالبفيما يتعلق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية 
العدوان في كمباال

معلومات أساسية - ١

١١العدوان يف كمباال يف اليت أدخلت على جرمية تعديالت الجيوز للمحكمة، مبوجب -١
بعد العدوان")، أن متارس اختصاصها على جرمية العدوان املتعلقة بتعديالتال("٢٠١٠حزيران/يونيه 

وصدور قرار بأغلبية ثلثي الدول مضي سنة واحدة على تصديق ثالثني دولة طرف على التعديالت 
الدول األطراف اليت مل ستدعى ولذلك،.٢٠١٧بعد األول من كانون الثاين/يناير األطراف بذلك 

ختصاص املشاركة يف عملية تفعيل اها، إىل يت، إىل جانب الدول اليت صدقت علتصدق على التعديال
يف تشرين اليت عقدت الدول األطراف مجعية يف اتفقت الدول األطراف . و احملكمة على جرمية العدوان

معية يف كانون اجلملناقشة تفعيل اختصاص احملكمة قبل انعقاد إنشاء آلية تيسري على ٢٠١٦/نوفمربالثاين
.٢٠١٧/ديسمرباألول

يسيرالتعملية المسائل القانونية التي يتعين معالجتها في - ٢

ه ال جيوز أنالذي أعرب عنه البعض، لرأيلوخالفا بوضوح، وفقا لقانون املعاهدات، ونرى-٢
رعايا دولة ما، أو يف إقليم دولة ما، إال إذا وافقت هذه الدولة على متارس اختصاصها على للمحكمة أن

ي قرار لتفعيل جرمية العدوان. ومن الضروري توضيح هذه النقطة قبل اختاذ أالتعديالت أو صدقت عليها. 
:ة بالنسبة إىل ما يليهمهي مو 

الدول حق من: لعدواناملتعلقة باتعديالتالصدق على مل تاألطراف اليت الدول(أ)
أن تعلم ما إذا كانت التعديالت ستنطبق عليها العدواناملتعلقة بتعديالت الاألطراف اليت مل تصدق على 

بعد تفعيلها، السيما بالنظر إىل اآلثار اخلطرية اليت قد ترتتب عليها (اختاذ إجراءات جنائية ضدها، مثال). 
وقد يسبب عدم الوضوح القانوين صعوبات للدول األطراف اليت تنظر يف التصديق على التعديالت يف 

ئج املرتتبة على التصديق للجهات املعنية احمللية (الربملان مثال) واملوافقة على املستقبل يف توضيح النتا
التشريعات التنفيذية. 

توضيح اإلطار القانوين جلميع الدول األطراف مصلحة يف: مجيع الدول األطراف(ب)
نظام روما وعاملية حملكمة اداءأعلى االفتقار إىل الوضوح القانوين ؤثر قد يللمحكمة اجلنائية الدولية. و 

األساسي.
خمتصة بالنظر يف جرمية العدوان كمة حملاسألة ما إذا كانت مأن تعرض: ال ينبغي احملكمة(ج)

على من الواجب تلف عليها تعديالت باعتبارها مسألة خمالتصدق على مل طرف ةدولاليت ترتكبها 
ا. احملكمة أن تتخذ قرارا بشأ
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اختصاص احملكمة بالنظر يف جرمية العدوان وليس فتح باب تفسري الوضوح يف ما نسعى إليه هو و -٣
اتفاق على أساس فعيل وينبغي أن يتخذ قرار التجبرمية العدوان. ةاملتعلقتعديالت املناقشة من جديد يف ال

املتعلقة تعديالت الاعتمدت ار. ولقد ر هذا القىاآلثار املرتتبة علبشأن تتفق عليه مجيع الدول األطراف 
اليت ستتوصل إليها آلية التيسري نتيجةالعتماد الةمكناملودهمجيع اجلالعدوان بتوافق اآلراء، وينبغي بذل ب

(ب) من املرفق األول ١٨اجلمعية وفقا للفقرة إىلتقرير سيقدم ملا كان . و أيضابتوافق اآلراءوقرار التفعيل 
وحد يؤكد أن احملكمة مفعيل عناصر لقرار تا التقرير ، ينبغي أن يتضمن هذICC-ASP/15/Res.15للقرار 
دون أن تقبل تلك الدولة على رعايا دولة ما، أو يف إقليم دولة ما، ختصاص الأن متارس اا هلوز ال جي

.تعديالت العدوان أو تصدق عليها
موقف الدول األطراف اجلديدة يف نظام روما األساسي. آلية التيسري تناول تومن املهم أيضا أن -٤

ى النظام علهاتصديقما إذا كان يف املستقبل النظام األساسي تنضم إىل سالدول اليت فينبغي أن تعلم 
ا تصدق أو توافق تلقائيا أيضا على التعديالت املتعلقة بالعدوان. األساسي سيعين أ

بالعدوان على الدول األطراف التي لم تصدق على التعديالتالمتعلقة عديالتآثار تفعيل الت- ٣

من اتفاقية فيينا لقانون ٣٤وفقا ملبدأ األثر النسيب للمعاهدات املنصوص عليه يف املادة -٥
ترى حمكمة و .موافقتها"دون ا أو حقوق هلعلى دولة ثالثة التزامات أيةاملعاهدةرتب ال ت"املعاهدات، 

األساسية.قانون الدويلالمن مبادئ املبدأهذاالعدل الدولية أن 
من ٤٠من املادة ٤وباإلضافة إىل ذلك، فيما يتعلق باملعاهدات املتعددة األطراف، تنص الفقرة -٦

رف يف املعاهـدة ال تصبح طية دولة تعديل ملزما ألاتفاق الكون ياتفاقية فيينا لقانون املعاهدات على أنه "
."االتفاقهذايفطرفاً 

من نظام روما ٨و٧و٦و٥على التعديالت اليت يتم إدخاهلا على املواد وتنطبق هذه القاعدة - ٧
من نظام روما األساسي اليت تنص على ١٢١من املادة ٥األساسي. ويتبني ذلك من أحكام الفقرة 

طراف اليت من هذا النظام نافذا بالنسبة إىل الدول األ٨و٧و٦و٥اد و يصبح أي تعديل على املأنه "
ا. ويف حالة الدولة  تقبل التعديل، وذلك بعد سنة واحدة من إيداع صكوك التصديق أو القبول اخلاصة 
الطرف اليت ال تقبل التعديل، يكون على احملكمة أال متارس اختصاصها فيما يتعلق جبرمية مشمولة 

."اجلرمية يف إقليمهابالتعديل عندما يرتكب هذه اجلرمية مواطنون من تلك الدولة أو ترتكب
١بوضوح على التعديالت املتعلقة جبرمية العدوان. وتبني الفقرة ١٢١من املادة ٥وتنطبق الفقرة -٨

٢لفقرة لاستنادايقرر "الذي اعتمده مؤمتر كمباال على ذلك بوضوح بقوهلا RC/Res.6من منطوق القرار 
عبارة ببعدمن نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية (الذي يشار إليه فيما ٥من املادة 

اعتماد التعديالت الواردة يف املرفق األول هلذا القرار، رهنًا بالتصديق عليها أو )"النظام األساسي"
.ي"النظام األساسمن ١٢١من املادة ٥قبوهلا، واليت تدخل حيز النفاذ وفقاً للفقرة

:١٢١من املادة ٥للفقرة ووفقا ولذلك، - ٩
تقبل تدخل التعديالت املتعلقة بالعدوان حيز النفاذ بالنسبة إىل الدول األطراف اليت (أ)

؛}التعديل أو تصدق عليه بعد سنة واحدة 
اختصاصها فيما يتعلق جبرمية مشمولة بالتعديل عندما يرتكب هذه احملكمة ال متارس (ب)

.أو ترتكب اجلرمية يف إقليمهامل تصدق على التعديالت أو تقبلها، اجلرمية مواطنون من دولة 
أنه ينبغي معاملة الدولة الطرف اليت مل تصدق على التعديالت بنفس الطريقة اليت واحتج البعض ب-١٠

ا الدولة ال إذا أدعي بأن رعايا فيما يتعلق مبمارسة اختصاص احملكمةاليت صدقت عليهاطرفتعامل 
دولة طرف ارتكبوا جرمية العدوان يف إقليم دولة طرف أخرى صدقت على التعديالت.
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املتعلقة تعديالت العلى ١٢١من املادة ٥ووفقا هلذه احلجة، لن تنطبق اجلملة الثانية من الفقرة -١١
على أن متارس احملكمة مسبقا أساس أن الدول األطراف يف النظام األساسي وافقت العدوان على ب

والطريقة الوحيدة. ١٢من املادة ١والفقرة ٥ترتكبه تلك الدول وفقا للمادة عدوان على أي اختصاصها
صاص احملكمة هي إيداع لعدم خضوع الدول األطراف اليت مل تصدق على التعديالت أو تقبلها الخت

مكررا. ١٥من املادة ٤لدى مسجل احملكمة وفقا للفقرة "االختصاصن "عدم قبولإعال
:يام تدقيق جدصمد أموهذه احلجة غري صحيحة من الناحية القانونية وال ت-١٢

ا ت(أ) قرار المن نظام روما األساسي و ١٢١من املادة ٥تعارض مع نص الفقرة إ
RC/Res.6٥فيذ وفقا للفقرة ى أن التعديالت ستدخل حيز التنالذي ينص صراحة علكمباالملعتمد يف  ا

)، األخريامعاجلرار القالقرارات الالحقة جلمعية الدول األطراف (مبا يف ذلك مع ، وكذلك ١٢١من املادة 
.)١(برمتها١٢١من املادة ٥اليت تشري إىل الفقرة 

ا ت(ب) ال تدخل ،١٢١املادةمن٥الفقرةمناألوىلللجملةوفقاأنه،حقيقةمعتعارضأ
أنهذلك ستنتج منسيو . فقطعليهاصدقتاليتاألطرافدولإال بالنسبة للالنفاذحيزالتالتعدي
ستدخل التعديالت حيز النفاذ بالنسبة ،من مجعية الدول األطرافأو حنو ذلك وقرار اتصديق٣٠بسبب

يفعليهمنصوصغريديد للتعديل جاألطراف، وسيؤدي ذلك ببساطة إىل استحداث إجراء ميع الدولجل
.األساسيرومانظام

٢الفقرة . وتشري دخول التعديالت حيز النفاذ١٢من املادة ١والفقرة ٥ال حتكم املادة (ج) 
وال تنطبق على ممارسة اختصاص احملكمة على جرمية العدوان. ١٢١املادة أن صراحة إىل ٥من املادة 

بالنسبة ألي تعديالت الحقة على اجلرائم لألطراف ةملزم١٢من املادة ١الفقرة ميكن القول بأن 
، سواء فيما يتعلق جبرمية العدوان أو أي جرمية أخرى تدخل يف اختصاص ٥صوص عليها يف املادة املن

احملكمة.
شار املعالن أن تودع اإلدولة طرفأليأنه جيوز علىRC/Res.6قرار أن النص يف ال) (د

ترفض التصديق عليه.اليت تعديل القبل التصديق ال يعين ضمنا أن دولة ملزمة بمكررا ١٥إليه يف املادة 
عليها يف من نظام روما األساسي، اليت تعكس القاعدة املنصوص١٢١من املادة ٥ووفقا للفقرة -١٣

لجرائم املنصوص عليها يصبح أي تعديل ل، ال فيينا لقانون املعاهداتمن اتفاقية٤٠من املادة ٤الفقرة 
ملزما ألية دولة طرف يف هذا النظام ال تقبل هذا التعديل. يف نظام روما األساسي 

در ذات الصلةاالمرفق: المص
نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية- ١

٥المادة 
الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة

تمع الدويل بأسره، -١ يقتصر اختصاص احملكمة على أشد اجلرائم خطورة موضع اهتمام ا
وللمحكمة مبوجب هذا النظام األساسي اختصاص النظر يف اجلرائم التالية:

جرمية اإلبادة اجلماعية؛)(أ

التعديالت املعنية رهن التصديق حتيط علمًا بأن " على ما يلي:٢٠١٦من القرار املعتمد يف عام ١٢٠تنص الفقرة ) ١(
وترحب مع التقدير مبا مت مؤخرًا من ،من نظام روما األساسي١٢١من املادة ٥عليها أو قبوهلا ويبدأ نفاذها وفقًا للفقرة 

".عمليات التصديق على هذه التعديالت
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اجلرائم ضد اإلنسانية؛(ب)
جرائم احلرب؛(ج)
جرمية العدوان.(د)

ذا الشأن وفقا للمادتني متارس احملكمة االختصاص على جرمية العدوان مىت اعتُ -٢ ١٢١مد حكم 
ذه يعرّ ١٢٣و ف جرمية العدوان ويضع الشروط اليت مبوجبها متارس احملكمة اختصاصها فيما يتعلق 

األحكام ذات الصلة من ميثاق األمم املتحدة.جيب أن يكون هذا احلكم متسقا مع و اجلرمية. 

١٢المادة 
الشروط المسبقة لممارسة االختصاص

يتعلق باجلرائم الدولة اليت تصبح طرفا يف هذا النظام األساسي تقبل بذلك اختصاص احملكمة فيما-١
.٥املشار إليها يف املادة 

للمحكمة أن متارس اختصاصها إذا كانت واحدة ، جيوز ١٣يف حالة الفقرة (أ) أو (ج) من املادة -٢
:٣أو أكثر من الدول التالية طرفا يف هذا النظام األساسي أو قبلت باختصاص احملكمة وفقا للفقرة 

الدولة اليت وقع يف إقليمها السلوك قيد البحث أو دولة تسجيل السفينة أو الطائرة إذا  (أ)
و طائرة؛كانت اجلرمية قد ارتكبت على منت سفينة أ

الدولة اليت يكون الشخص املتهم باجلرمية أحد رعاياها.(ب)

، جاز لتلك الدولة، ٢إذا كان قبول دولة غري طرف يف هذا النظام األساسي الزما مبوجب الفقرة-٣
مبوجب إعالن يودع لدى مسجل احملكمة، أن تقبل ممارسة احملكمة اختصاصها فيما يتعلق باجلرمية قيد 

.٩تتعاون الدولة القابلة مع احملكمة دون أي تأخري أو استثناء وفقا للباب البحث. و 

١٢١المادة 
التعديالت

بعد انقضاء سبع سنوات من بدء نفاذ هذا النظام األساسي، جيوز ألية دولة طرف أن تقرتح -١
الفور بتعميمه تعديالت عليه، ويقدم نص أي تعديل مقرتح إىل األمني العام لألمم املتحدة ليقوم على 

على مجيع الدول األطراف.
تقرر اجلمعية التالية للدول األطراف ما إذا كانت ستتناول االقرتاح أم ال، وذلك بأغلبية احلاضرين -٢

املصوتني ويف موعد ال يسبق انقضاء ثالثة أشهر من تاريخ اإلخطار. وللجمعية أن تتناول االقرتاح مباشرة 
استعراضيا خاصا إذا اقتضى األمر ذلك.وهلا أن تعقد مؤمترا 

يلزم توافر أغلبية ثلثي الدول األطراف العتماد أي تعديل يتعذر بصدده التوصل إىل توافق آراء يف -٣
اجتماع جلمعية الدول األطراف أو يف مؤمتر استعراضي.

ىل مجيع الدول ، يبدأ نفاذ التعديل بالنسبة إ٥باستثناء احلاالت املنصوص عليها يف الفقرة -٤
األطراف بعد سنة واحدة من إيداع صكوك التصديق أو القبول لدى األمني العام لألمم املتحدة من قبل 

ا. سبعة أمثا
النسبة إىل الدول األطراف اليت بمن هذا النظام نافذا ٨و٧و٦و٥اد و تعديل على امليصبح أي -٥

ا. ويف حالة الدولة تقبل التعديل، وذلك بعد سنة واحدة من إيداع  صكوك التصديق أو القبول اخلاصة 
الطرف اليت ال تقبل التعديل، يكون على احملكمة أال متارس اختصاصها فيما يتعلق جبرمية مشمولة 

.بالتعديل عندما يرتكب هذه اجلرمية مواطنون من تلك الدولة أو ترتكب اجلرمية يف إقليمها
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، جاز ألية دولة طرف مل تقبل ٤الدول األطراف وفقا للفقرة إذا قبل تعديال ما سبعة أمثان-٦
١٢٧من املادة ١التعديل أن تنسحب من النظام األساسي انسحابا نافذا يف احلال، بالرغم من الفقرة 

، وذلك بتقدمي إشعار يف موعد ال يتجاوز سنة واحدة من بدء نفـاذ ١٢٧من املادة ٢ولكن رهنا بالفقرة 
التعديل.

عمم األمني العام لألمم املتحدة على مجيع الدول األطراف أي تعديل يعتمد يف اجتماع جلمعية ي-٧
الدول األطراف أو يف مؤمتر استعراضي.

لقانون المعاهداتاتفاقية فيينا - ٢

المعاهدات والدول الثالثة: الرابعالفصل 

٣٤المادة 
القاعدة العامة بشأن الدول الثالثة

أية التزامات على دولة ثالثة أو حقوق هلا دون موافقتها.ال ترتب املعاهدة 

٤٠المادة 
تعديل المعاهدات المتعددة األطراف

ما مل تنص املعاهدة على خالف ذلك، خيضع تعديل املعاهدات املتعددة األطراف للفقرات -١
.التالية

أي اقرتاح بتعديل معاهدة متعددة األطراف فيما بني مجيع األطراف جيب أن ختطر به مجيع الدول -٢
االشرتاك فيما يلي:يفاملتعاقدة، ويكون لكل منها احلق 

؛ القرار املتعلق بالتدابري اليت يلزم اختاذها بشأن هذا االقرتاح(أ)
عاهدة.التفاوض على أي اتفاق وعقد أي اتفاق لتعديل امل(ب)

كل دولة حيق هلا أن تصبح طرفًا يف املعاهدة حيق هلا أيضا أن تصبح طرفًا يف املعاهدة بصيغتها -٣
املعدلة.

االتفاق ال يكون اتفاق التعديل ملزما ألية دولة طرف يف املعاهـدة ال تصبح طرفًا يف هذا يف -٤
.٣٠(ب) من املادة٤طبق على مثل هذه الدولة الفقرة وتن
ة دولة تصبح طرفاً يف املعاهدة بعد بدء نفاذ اتفاق التعديل تعد، ما مل تعرب عن نية مغايرة:أي-٥

؛طرفاً يف املعاهدة بصيغتها املعدلة)أ(
وطرفاً يف املعاهدة غري املعدلة بالنسبة إىل أي طرف يف املعاهدة غري ملزم باتفاق التعديل.(ب) 

(RC/Res.6)القرار المتعلق باعتماد التعديالت على جريمة العدوان - ٣

[حذف]
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)٢٠١٧ريل بتنشتاين (نيسان/أخورقة مقدمة من لي-باء

توضيحات بشأن اآلثار المترتبة على تعديالت كمباال بالنسبة للدول التي لم تصدق 
على التعديالت

كمباال اليت أثريت بشأن اآلثار املرتتبة على تعديالت  دف هذه الورقة إىل توضيح املسائل -١
دف قدم تُ . و اليت مل تصدق على التعديالتلدول األطراف بالنسبة لرمية العدوان املتعلقة جب هذه الورقة 

الختاذ قرار يف مجعية الدول األطراف اليت ستعقد يف  عملية التيسرياجلارية يف اتناقشاملساعدة يف امل
بشأن التفعيل.٢٠١٧ديسمرب كانون األول/

م الموافقةدعو قبول االختصاص ين اعالن عدم قبول االختصاص كحل وسط ب: تفاوضتاريخ ال- ١
التعديالتعلى 

جملس األمن، أن متارس من إحالة وجود أثريت مسألة ما إذا كان جيوز للمحكمة، يف حالة عدم -٢
مل تصدق على تعديالت  األساسي روما نظام رتكبه دولة طرف يف تاختصاصها على العدوان الذي 

ضرورية  موافقة الدولة املعتدية املزعومة تاملوضوع ليس جديدا. والواقع أن مسألة ما إذا كانو كمباال. 
. ٢٠١٠عام يف لمؤمتر االستعراضي إىل األيام األخرية ل٢٠٠٤كانت املوضوع الرئيسي للتفاوض من عام 

:إعالن قبول االختصاصمبوجبه لزم يا ) نظاممعسكر القبول"لوفود ("أراد ما يقرب من نصف اإمجاال، و 
(وال هم الذين خيضعون الختصاص احملكمةفقط رعايا الدول األطراف اليت صدقت على التعديالت 

معسكر أما النصف اآلخر من الوفود ("خيضع رعايا الدول غري األطراف الختصاص احملكمة إطالقا). 
يكون ال يلزم موافقة الدولة اليت : إعالن عدم قبول االختصاصمبوجبه وزا جينظام") فقد أراد احلماية

ببساطة أن يكون االختصاص بالنسبة للعدوان هو وبعبارة أخرى، ينبغي -مرتكب اجلرمية من رعاياها 
.للجرائم األساسية الثالث األخرى يف نظام روما األساسينفس االختصاص احملدد 

. حل وسط هلابد من إجياد ، كان ال يف كمباال بشأن هذه املسألةمنقسمة د الوفو وملا كانت -٣
نظام اعالن عدمهو تعديالت على الني اعالن قبول االختصاص وعدم املوافقةبالوحيد ل الوسطواحل
ه جيوز للمحكمة أن متارسمكررا على أن١٥من املادة ٤ذلك، تنص الفقرة ل: ونتيجة تصاصخاالقبول

الطرف كن تلك الدولة ما مل تدولة ترتكبه عدواين عمل نبشأن جرمية العدوان اليت تنشأ عاختصاصها 
ا ال تقبل االختصاص.  مكررا ١٥من املادة ٥ستبعد الفقرة وعالوة على ذلك، تقد اعلنت سابقا أ

إىل هعسكر القبول" منأقرب إىل "ميف النهاية، احلل الوسط و متاما. االختصاص على الدول غري األطراف
واحد.جلانب شيء وال يعطي كل -ماية" ر احلك"معس

: والية رومااالختصاصاعالن عدم قبولاألساس القانوني لنظام- ٢

، كثرية معتمدة يف كمباالألحكام أخرى  الواقع ، و قبول االختصاصواألساس القانوين لنظام عدم -٤
اختصاصها كمة شروط ممارسة احمل"باملتعلقة نظام روما األساسيمن٥املادة من ٢الفقرة هو أساسا 

ذه اجل ١الفقرة منطق فق نظام إعالن عدم قبول االختصاص مع وعالوة على ذلك، يت. رمية"فيما يتعلق 
على أن الدول األطراف يف نظام روما األساسي تقبل اختصاص -حرفيا-اليت تنص ١٢املادة من 

.احملكمة على جرمية العدوان

١٢١من المادة ٥(عدم) تأثير الجملة الثانية من الفقرة - ٣

تنطبق على جرمية العدوان ١٢١من املادة ٥ما إذا كانت اجلملة الثانية من الفقرة ناقشة حول وامل-٥
، الدولة اليت حيمل املرتكب املزعوم للجرمية جنسيتهاطرف االقليمية أو الدولة الموافقة التايل بتتطلب (و 
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ا كانت ها) ليست جديدة أيضا. يدى علتعة والدولة امليوبعبارة أخرى الدولة املعتد لسنوات والواقع أ
تضمن جزءا ال يتجزأ من املفاوضات املذكورة أعاله بشأن مسألة موافقة الدولة املعتدية. وقدعديدة

اية املؤمتر تقريبا مشروعني أحدمها -بشأن نفس املسألة للتفاهمبديلني مشروع النص يف كمباال حىت 
سليب")، ال("الفهم اختصاص احملكمة ول دون بأن اجلملة الثانية تنطبق على جرمية العدوان وبالتايل حت

قي، حذف فاحل تو م عدم القبول كنظا"). وعندما اقرتح جيايباإلفهم ال("يؤدي إىل عكس ذلكالثاينو 
مكررا، ١٥املادة من ٤الفقرة اآلن مباشرة هاملاذا؟ ألن مسألة موافقة الدولة تعاجل،البديالن املقرتحان

إذا مل يكن افرتاض يكون لنظام عدم القبول معىنحال ال وعلى أي نص على نظام عدم القبول. اليت ت
القبول "قائما".

حيز النفاذالدخولاالختصاص و التمييز بين ممارسة - ٤

ةدولالمواطن للمحكمة أن متارس اختصاصها على وز أال تكون الفكرة القائلة بأنه جيوينبغي-٦
من - اإلقليم عليهاوهو أمر ممكن إذا صدقت دولة -مل تصدق على تعديالت كمباال طرف اليت ال

اية املطاف، يستند نظام روما األساسي ككل  الصعب قبوهلا ألي طرف يف نظام روما األساسي. ويف 
إىل املفهوم نفسه: فإذا كانت اإلبادة اجلماعية أو جرائم احلرب أو اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية ترتكب 

يرتكبها مواطن من دولة غري حىت عندما -للمحكمة أن متارس اختصاصها جيوز يف إقليم دولة طرف، 
االختصاصممارسة ). ومبوجب نظام روما األساسي، مبا يف ذلك تعديالت كمباال، فإن١٢طرف (املادة 

. إن تعديالت كمباال ليست ملزمة للدول نيمنفصلهما مفهومني ، ولكنمرتابطانحيز النفاذ دخوله و
د قو على رعاياها. االختصاصكمة من ممارسة ال مينع احملهذا وحدهاألطراف غري املصدقة عليها، ولكن 

ا (مثلعلى الدول غري املصدقة عمليةاالختصاص بالطبع إىل آثار ةتؤدي ممارس التحقيقات اليت تقوم 
ملزمة قانوناآثار ، وال ميكن أن يكون له، ه ليس لهدول غري أطراف)، ولكنيفاحملكمة اجلنائية حاليا 

لقانون املعاهدات.تفاقية فيينا خمالفة ال

نظرة ثانية على الجملة الثانية: تفسير قانون المعاهدات في السياق- ٥

تنطبق متاما على تعديالت العدوان بسبب ١٢١املادة من ٥الفقرة ن اجلملة الثانية منقد يقال أ-٧
ينبغي . و األحكامصياغتها الواضحة. ولكن الصياغة ليست سوى العنصر األول الذي ينظر إليه يف تفسري 

لقانون من معاهدة فيينا٣١والغرض منها (املادة ،املعاهدةموضوع السياق، و إىل أيضا النظر
ال تنطبق فيه -يبدو واضحا وجليا -املؤمتر االستعراضي قدم سيناريو ). ومما له داللته أن املعاهدات

. وعلى من جملس األمناملعنية عند اإلحالة ، ال أمهية لقبول الدولة٢: فوفقا للتفاهم رقم اجلملة الثانية
، ومن ١٢١املادة من ٥الفقرة مع اجلملة الثانية من رضا امتع٢التفاهم رقم ، سيكون فقطنصمستوى ال

يف السياق.النص ربز احلاجة إىل تطبيقتمث 
يفمع أحكام أخرى و تناقضها والسبب يف أن اجلملة الثانية ال تنطبق على جرمية العدوان ه-٨

قضي بأن الدول األطراف يف نظام تاليت ١٢من املادة ١الفقرة من هذه التناقضات النظام األساسي. و 
من ٢آخر بالفقرة تناقض روما األساسي قبلت بالفعل اختصاص احملكمة على جرمية العدوان. ويتعلق 

الشروط اليت مبوجبها متارس احملكمة وضعاليت متنح الدول األطراف سلطة تقديرية واسعة يف ٥املادة 
من ٢الفقرة و ١٢من املادة ١ةالفقر تناقضات باعتبار . وميكن حل هذه الا على جرمية العدوانهاختصاص

القاعدة العامة قواعد هلا األسبقية على أي،(lex specialis)فقطجرمية العدوانختص قواعد ٥املادة 
وعالوة على ذلك، جيب بالطبع تفسري .١٢١املادة من ٥الفقرة يف اجلملة الثانية من لالختصاص الواردة 

.مكررا نفسها١٥من املادة ٤الفقرة اجلملة الثانية يف سياق 
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لسياقلنظرة أكثر تفصيال - ٦

على أنه جيوز للمحكمة أن متارس اختصاصها على جرمية مكررا ١٥املادة من ٤الفقرة تنص -٩
ا تستورد نظام ". وإلعطاء معىن هلذه اإلشارة، ١٢العدوان "وفقا للمادة  ينبغي أن تُفهم على أ

اليت يكون دولة التطلب تصديق يال ذي ، ال١٢من املادة ٢الفقرة االختصاص املنصوص عليه يف 
-ن تكون احدامهافيكفي أرمية يف أراضيها. اليت تقع اجلةالدولصديقتأو هامن رعاياةرميمرتكب اجل
.ةاملعدلبصيغتهطرفا يف النظام األساسي-دى عليها مثال الدولة املعت

عبارة دولة طرف" وال تتضمن أي ترتكبه "عمل عدواينإىل مكررا ١٥من املادة ٤وتشري الفقرة -١٠
ا  املعتدية اليت صدقت على التعديالت.الدولة الطرف على نطاقها يقتصر 

من نظام روما ١٢من املادة ١ىل الفقرة إRC/Res.6ديباجة القرار الستهاللية لوتشري الفقرة ا-١١
على جرمية اليت تنص على أن الدول األطراف يف نظام روما األساسي تقبل اختصاص احملكمة،األساسي
بالتحديد لتأكيد ل- نظام عدم القبول فيه رج الوقت الذي أديف نفس فقرة الأدرجت هذهقد . و العدوان
على الختصاص ستند إىل املنطق القائل بأن الدول األطراف قبلت بالفعل اإعالن عدم القبول يأن على 

ملة الثانية طبيق الواردة يف اجلتلى القاعدة العامة للعطاء األسبقية للقاعدة اخلاصة عإلو - جرمية العدوان 
.١٢١املادة من  ٥الفقرةمن 
،من نظام روما األساسي٥من املادة ٢فقرة لاإىلRC/Res.6من ديباجة القرار ٢الفقرة شري وت-١٢
اليت أعاله ٥من املادة ٢للفقرة التعديالت اعتمدت وفقا أن من منطوق هذا القرار١فقرة الؤكدوت

اليت مبوجبها متارس احملكمة اختصاصهاسلطة تقديرية واسعة لتحديد الشروط الدول األطراف تمنح
.على جرمية العدوان

ا أن تودعأنRC/Res.6من منطوق القرار ١تؤكد الفقرة و -١٣ إعالنًا قبل كل دولة طرف بإمكا
كان جيوز للمحكمة فعال أن متارس منطقيا إال إذا  ا. وال يكون ذلك أو قبوهلعلى التعديالت املصادقة 

.طرف مل تصدق على التعديالتاالختصاص على دولة 
، نص غري األطراف من اختصاص احملكمةالدول مكررا، اليت تعفي ١٥املادة من٥الفقرة وتعكس-١٤

جيوز على أنه "ال مكررا١٥املادة من ٥الفقرة وتنص .١٢١من املادة ٥الفقرة اجلملة الثانية من 
. ومن ناحية لذلكوال تنص على أي استثناء" على الدول غري األطرافللمحكمة أن متارس اختصاصها

دولة " على ن متارس اختصاصهاأللمحكمة ه "جيوز أنعلىمكررا ١٥املادة من ٤الفقرة أخرى، تنص 
ا ال تقبل االختصاص"ما مل"طرف  ويشري ذلك بوضوح إىل أنه .تكن تلك الدولة قد أعلنت سابقا أ

ينبغي التمييز بني الفقرتني.

الخالصة- ٧

نظام وسط املعتاد بني ل الفاحل: بالتحديدفقي الذي حتقق يف كمباال ليس يف الواقع مبتكرا ااحلل التو -١٥
مكررا إىل ١٥املادة من ٤الفقرة. وتستنداالختصاصقبولعدم هو اعالن القبول القبول ونظام عدم 

كمباال وتفسري  القبول) ال تنطبق. دمتعلقة بع(امل١٢١املادة من ٥الفقرة أن اجلملة الثانية من فرضية 
ا من الستبعاد الفرصة بطريقة خمتلفة سيعطي ألي دولة معتدية مزعومة  لسبب ليس االختصاص قاد

عدم قبول إعالن ميكن يف حالة التصديق، فال اختصاص بدون تصديق، و : واحد فقط ولكن لسببني
نظاما املفاوضاتأثناء األوقاتنأي وقت ميف ومل يطلب أي وفد االختصاص يف أي وقت الحق.

.عدم القبولإعالن و عالن القبول جيمع بني إ
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يف الرأي بشأن ال يوجد اختالفف. إطارها السليميف املسألة توضع ينبغي أن وعلى أي حال،-١٦
بعض الوفود أن اجلملة الثانية من الفقرة ىفرت . فقطلى ممارسة االختصاصاالختالف عبدء النفاذ، ولكن

ا ال تنطبقتنطبق على جرمية العدوان يف حني ١٢١من املادة ٥ .ترى وفود أخرى أ
ال ينبغي أن يف ضمان عدم خضوعها الختصاص احملكمة اليت ترغب بيد أن الدول األطراف -١٧

يف أي وقت أن تبلغ عن ذلك، ميكنها عوضابأن اجلملة الثانية تنطبق. و الدول األطراف األخرى تقنع 
ا القانوين: قفها و املسجل مب بعدم تصديقها على ال تقبل اختصاص احملكمة على جرمية العدوان وهو أ

من املادة ٥ما لو كانت اجلملة الثانية من الفقرة نتيجة لذلك ستعفى من االختصاص كالتعديالت. و 
طبق.نت١٢١
ةالصعبالتسوية مفيدة. وجتدر اإلشارة أيضا إىل أنه بالنظر إىل ونأمل أن تعترب هذه التوضيحات -١٨

التغلب عليها يف سنوات املفاوضات، مت عقبات العديدة اليت واليف كمباال، االتوصل إليهيت مت الللغاية 
، ال ينبغي االختصاصقبول، يقوم على أساس اختصاص خمفضا للغايةنظامتوفر أن التعديالت حقيقة و 

ا تعرض استكمال هذا املشروع الشواغل املعرب عنها إىل النظر  . واملناقشات للخطرالتارخييعلى أ
النظر يف ي موضع ترحيب، ولكن أي حماولة إلعادةبوجه أفضل هتعديالت كمباال فهم الرامية إىل 

رمية العدوان سيكون اخلطوة املتعلقة جبتفعيل التعديالت و ستكون مقلقة للغاية. دقة التسوية املتوازنة ب
.نظام روما األساسي وسيحسن كثريا من آفاقه العامليةاستكمال األخرية يف عملية 

المرفق
خارطة االختصاص- ١

مكررا يف شكل ١٥من املادة ٤االختصاص املنصوص عليه يف الفقرة ميكن أيضا تلخيص نظام 
أطراف يف ها يعتدى علالدول املعتدية والدول املالذي يفرتض أن كال من أدناه (على النحو املبني بياين 

تعديالت  الوارد يف نظام االختصاص أدناه الطابع احملدود لالبياينلشكلنظام روما األساسي). ويربز ا
يف نظام املنصوص عليها اجلرائم الرئيسية الثالث األخرىبنظام االختصاص الذي حيكم باملقارنةكمباال 

روما األساسي.
الدولة املعتدى عليها صدقت على 

التعديالت
الدولة املعتدى عليها مل تصدق على 

التعديالت
الدولة املعتدية صدقت على 
التعديالت ومل تعلن عدم قبوهلا 

لالختصاص

االختصاص: نعماالختصاص: نعم

الدولة املعتدية مل تصدق على 
ومل تعلن عدم قبوهلا التعديالت

لالختصاص

االختصاص: الاالختصاص: نعم

الدولة املعتدية صدقت على 
التعديالت وأعلنت عدم قبوهلا 

لالختصاص

االختصاص: الاالختصاص: ال

الدولة املعتدية مل تصدق على 
التعديالت وأعلنت عدم قبوهلا 

لالختصاص

االختصاص: الاالختصاص: ال
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التطور التاريخي للمفاوضاتخارطة - ٢

ال تنطبق على جرمية ١٢١املادة من ٥الفقرة اجلملة الثانية من وخيالف الرأي القائل بأن 
بعد ذلك للدول األطراف يسمح ، إلعالن قبول االختصاصانظامنشئ العدوان، وأن التعديالت ت

" معسكر احلماية"سيعين هذا الرأي أن يتحدى منطق املفاوضات. و عدم قبول االختصاص، بإعالن 
أي دولة يف أي وقت تدافع مل يتغلب أوال على "معسكر القبول"، مث يذهب إىل أبعد من هذا املعسكر. و 

أن تعلنةللدولة املعتدييسمح أيضا ولكن اعالن قبول االختصاصنظام يتطلب أوال ن األوقات عن م
بسيط إلعالن من نظام قل أن هذا النظام سيوفر محاية أومن الواضح بسهولة عدم قبوهلا لالختصاص.

.أدناهالشكل البياين النحو املبني يف القبول، على 

معسكر احلمايةمعسكر القبول
االختصاص على الدول 

األطراف فقط شريطة
قبولاعالن 

ولكن ،الختصاصا
تعلن أنالتايلبجيوز هلا 

الختصاصاعدم قبول

االختصاص على 
األطراف الدول 

فقط شريطة اعالن  
قبوهلا لالختصاص

االختصاص التلقائي 
على الدول األطراف 
ولكن جيوز هلا اعالن 
عدم قبول االختصاص

االختصاص التلقائي 
على مجيع الدول 

األطراف

التلقائي االختصاص
أيضا على مجيع 

الدول غري األطراف
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وبوتسوانا وساموا وسلوفينيا وسويسرا (آب/أغسطس ورقة مقدمة من األرجنتين -جيم
٢٠١٧(

تفعيل جريمة العدوان
اخلطوة النهائية يف جتنب احلروب الدورية، اليت ال مفر منها يف نظام من عدم القانون الدويل، هو جعل "

وامسحوا يل أن أوضح أنه يف حني أن هذا القانون يطبق أوال ضد رجال الدولة مسؤولني أمام القانون.
األملان، فإن القانون يتضمن، وإذا كان له أن خيدم غرضا مفيدا، فإنه جيب أن يدين العدوان من املعتدين 

روبرت جاكسون، الكلمة ."قبل أي دولة أخرى، مبا يف ذلك تلك اليت جتلس هنا اآلن يف احلكم
)١٩٤٧االفتتاحية، حماكمات نورمربغ (

على جريمة اختصاص المحكمة الجنائية الدوليةبتفعيل جمعية الدول األطراف أن تقوم لماذا ينبغي - ١
في دورتها السادسة عشرةالعدوان

ومنع احلروب هو منع ضحايا احلروب..منع احلروباعد علىالتفعيل يس-١
. املنصوص عليه يف ميثاق األمم املتحدةالتفعيل يعزز حظر استخدام القوة بطريقة غري مشروعة-٢
تمع ألحرتام الحتقيق او  ا عامليا يف العالقات الدولية يف مصلحة ا حد أهم القواعد األساسية واملعرتف 

مسؤولية مجاعية تقع على عاتق مجيع القوة بطريقة غري مشروعة يف منع استخدام إلسهام الدويل ككل. وا
.فعيلالدول اليت تدعو إىل الت

العامل على أحناء : لقد صدق عدد متزايد من الدول من مجيع التاريخيستجيب لنداء فعيلالت-٣
الذي ؤمتر االستعراضي املتعديالت كمباال بشأن جرمية العدوان أو هي بصدد التصديق عليها. وقد أجنز 

ا إليه من والية ال٢٠١٠عام كمباال يف يف  عقد  وهي ١٩٩٨عام الذي عقد يف مؤمتر روما املعهود 
حماكمات نورمربغ ذي تركته له اللرتاث من قبل لاستكمال نظام روما األساسي. واستجاب مؤمتر روما 

اية احلرب العاملية الثانية.  لتاريخ صحيح من اهو الوقوف على اجلانب الفعيل دعم التو وطوكيو يف 
.لألجيال القادمة

نتيجة توافقية إىل ٢٠١٠يف عام املعقود يف كمباالؤمتر االستعراضي. فقد توصل املالتفعيل معقول-٤
:الدول األطرافمجيع تحملها تموزونةو 

ستخدام القوة العلى احلاالت الواضحة العدوان رمية املتعلقة جبتعديالت كمباال تعاقب (أ)
انتهاك ميثاق األمم املتحدة "واضحا" حبكم طبيعته ينبغي أن يكون : بني الدول فقطبطريقة غري مشروعة

.مشروعيتهاشكوك يفاملاالت احلو البسيطة نتهاكات ، وال تنطبق التعديالت على االوخطورته وحجمه
ينبغي أن : فقطالناشئة بني الدول األطراف ها على القضايا حملكمة اختصاصمتارس ا(ب) 

وجيوز للدول .قد صدقت على التعديالت املتعلقة جبرمية العدوانطرف واحدة على األقلدولةتكون 
اختصاص احملكمة.استبعادها من األطراف أن تعلن عدم قبوهلا لالختصاص لو أرادت 

القرار النهائي ذون خالذين يتهمالقضاة على استقالل احملكمة:حتافظ تعديالت كمباال (ج)
جرمية عدوان.حتديد أن الواقعة تشكل يف
مجعية الدول األطراف مرارا وتكرارا أعلنت : منذ كمباال، هو هدف مجعية الدول األطراففعيل الت-٥

يف تفعيل جرمية العدوان.تهارغبعن 
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على ممارسة احملكمة وإذ ُيصمم ): "RC/Res.6القرار قرار كمباال (ديباجة من ٦الفقرة (أ)
".الختصاصها على جرمية العدوان يف أقرب وقت ممكن

رار اجلامع األخري جلمعية الدول األطرافقالمن منطوق ١٢٢الفقرة (ب)
)(ICC.ASP/15/Res.5 :" تطلب إىل مجيع الدول األطراف النظر يف التصديق على هذه التعديالت أو

رهنًا بصدور وتعقد العزم على تفعيل اختصاص احملكمة على جرمية العدوان يف أقرب وقت ممكنقبوهلا، 
بنفس أغلبية الدول األطراف املطلوبة العتماد التعديل على نظام ٢٠١٧كانون الثاين/يناير ١قرار بعد 

."روما األساسي
عاما ٧٠مضي : بعد يف الوقت املناسبتفعيل هوالتفعيل يف الدورة السادسة عشرة للجمعية-٦

يف كمباال، الذي مت التوصل إليه تارخيي اآلراء التوافق على سنوات سبع يف نورمربغ و الصادر احلكم على 
لتفعيل اختصاص الوقت احلايل ليس هناك وقت أفضل من املطالبة بالتأجيل هي مطالبة بعدم التفعيل. و 

احملكمة على جرمية العدوان.
ه التصديق على نظام روما األساسي بصيغتب: حافزا لعاملية نظام روما األساسييولد التنشيط -٧

التحقيق يف االنتهاكات الواضحة بكمة مستقلة حمللدول األطراف ألول مرة يف التاريخ اسمحستاملعدلة، 
. غري أن مرتكبيهاحاكمة مبو ضد أراضيها املنصوص عليه يف ميثاق األمم املتحدة حلظر استخدام القوة 

هلا عالوة على ، و ١٩٩٨يف عام بصيغته األصلية أيضا حرية التصديق على نظام روما األساسي للدول
ذا املعىن لدى مسجل احملكمةعدم ذلك احلق يف اعالن  ويوفر .قبوهلا الختصاص احملكمة بإيداع اعالن 

زيد من الفرص للعاملية، وليس فرصا أقل.املزيد من اخليارات وبالتايل املالتفعيل 

صريحايعتبر التفعيل قرارا لماذا - ٢

القرار خالل من مجيع االعتبارات املوضوعية يف كمباال فقد عوجلت : ملزم للطرفنيخيارالتفعيل-١
RC/Res.6 جلمعية الدول األطراف ؤمتر االستعراضي تركه املاإلجراء الوحيد املتبقي الذي و . ٢٠١٠يف عام

اعتماد فقرة من املنطوق تنص هو مجعية الدول األطرافوكل ما هو مطلوب من. اشعال الضوء"هو "
جرمية العدوان".على "تقرر تفعيل اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية اعلى أ

لمحكمة أن متارس وز فيها لالسيناريوهات اليت جيد دحتي: فهحتديدا جيداةكمباال حمددتسوية  -٢
:بدقةجرمية العدواناختصاصها على 

اإلبادة اجلماعية واجلرائم املرتكبة مع صارخ يف تناقض ، فيما يتعلق بالدول غري األطراف(أ)
.اختصاص اطالقالمحكمة ليس ل-ضد اإلنسانية وجرائم احلرب 

اجلرائم يف تناقض صارخ مع النظام الذي حيكم مرة أخرى-بني الدول األطراففيما ب)(
. عليهاعتدىوالدولة املةاملعتديالدولة كل من يلزم موافقة  -الثالث األخرى يف نظام روما األساسي 

رمية العدوان. وبالنسبة للدولة الطرف على جأن تكون إحدامها قد صدقتال بد من األهم هو أنه ولكن 
.لالختصاصإعالن عدم قبوهلاعن متتنع األخرى املعنية، يكفي أن 

األجانب واليتها اجلنائية الوطنية على متارس الدول يف مجيع أحناء العامل :وزونةمباال كمتسوية-٣
على مرتكيب هااحملكمة اجلنائية الدولية اختصاصمتارس أراضيها. وباملثل، على جرائم الذين يرتكبون 

النظام اخلاص الذي ال يعدو ام روما األساسي يف إقليم الدول األطراف. و املنصوص عليها يف نظاجلرائم 
على فقط إذ ينطبق الختصاصلمن هذا األساس املقبول متاماصيغة مقيدةحيكم جرمية العدوان سوى 

.مجيع الدولوليس على مواطينغري املصدقةل األطرافمواطين الدو 
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على الدول األطراف غري املصدقة عملية توضيح أن احملكمة ال جيوز هلا أن متارس االختصاص -٤
إىل احلل الوسط املتمثل يف إعالن عدم قبول االختصاص ستند ي. و عادة صياغة تسوية كمباالإلهي حماولة 

كمباال أخرى. ومل يقرتح أي وفد يف  ناحية اقرتاح قدمته سويسرا واألرجنتني والربازيل من ناحية وكندا من 
لدول األطراف ية اليت ترتكبها امال العدوانمن األوقات أن يقتصر نظام عدم القبول على األعأي وقت يف 

افرتاض مل يكن إذا وببساطة، لن يكون لنظام عدم القبول معىنفعل على التعديالت. اليت صدقت بال
".قائما"القبول 

اليت ال تشعر لدول األطراف : جيوز لم قبول االختصاصددائما أن تعلن عجيوز للدول األطراف -٥
قبول يف أي وقت حقها يف إعالن عدم باالرتياح للنتائج القانونية اليت قد ترتتب على التفعيل أن تستخدم 

لرعايا من نظام روما األساسي. ويضمن هذا اإلعالن مكررا١٥ملادة من ا٤للفقرة وفقا االختصاص 
الدول األطراف اليت أعلنت عدم القبول عدم حماكمتهم على جرمية العدوان.

المرفق: تسوية كمباال بالتفصيل
كيفية ممارسة المحكمة لصيغة مقيدةالنظام الخاص الذي يحكم جريمة العدوان سوى ال يعدو - ١

اختصاصها على اإلبادة الجماعية، والجرائم ضد اإلنسانية، وجرائم الحرب. 

من نظام روما األساسي على أنه جيوز للمحكمة أن متارس ١٢من املادة ٢تنص الفقرة -١
حدى الدول إا يف نظام روما األساسي اليت ترتكب يف إقليم املنصوص عليهاالختصاص على اجلرائم

ؤمترامليف االتوصل إليهاقتضت التسوية اليت مت و .األطراف أو اليت يكون املتهم بارتكاب اجلرمية من رعاياها
اصة جلرمية هذا النظام العادي يف احلالة اخلاخلروج على٢٠١٠/ يونيه حزيرانكمباال يف يف  االستعراضي 

العدوان.
من نظام روما مكررا١٥املادة من ٤الفقرة اجلملة األوىل من على وتعتمد تسوية كمباال أساسا-٢

:إعالن عدم التقيد باالختصاصاملعدلة)، اليت تتضمن ما يسمى ا(بصيغتهاألساسي
مل ، أن متارس اختصاصها بشأن جرمية العدوان اليت تنشأ عن ع١٢جيوز للمحكمة، وفقاً للمادة 

ا ال تقبل  عدواين ترتكبه دولة طرف ما مل تكن تلك الدولة الطرف قد أعلنت سابقًا أ
االختصاص عن طريق إيداع إعالن لدى املسجل.

:االستعراضياملؤمترمت االعراب عنهما يف الفجوة بني موقفني متعارضنيوسدت هذه التسوية -٣
جرمية العدوان، حبيث تكون على١٢ادة من امل٢فقرة أولئك الذين يفضلون تطبيق النظام العادي لل

ألن متارس احملكمة (الدولة اليت ترتكب اجلرمية يف إقليمها) كافية ‘عتدى عليهاالدولة امل’موافقة 
اليت يكون مرتكب اجلرمية دولة ال(أيضا‘ الدولة املعتدية’موافقة رون أنه يلزم أولئك الذين ياالختصاص، و 
من رعاياها).

واختذت التسوية الدقيقة اليت مت التوصل إليها  الشكل التايل:-٤
الدول غري األطراف معفاة متاما.(أ)

الختصاص احملكمة، اخلضوععدم عن رغبتها يف صراحة دول األطراف أن تعلن ينبغي لل(ب)
مكررا .١٥املادة من ٤الفقرة يفالقبول املنصوص عليه شرط عدم وفقا ل

دول غري األطراف للبالنسبةضيق بكثريأالذي حيكم جرمية العدوان الختصاص نظام اولذلك فإن -٥
عند وقوع اجلرمية يف اقليمها أو عندما يكون مرتكب اجلرمية االختصاص يف مجيع األحوال، سواء (استبعاد 

عاملتها بنفس (عرض دائم ملمن رعاياها)، والدول األطراف اليت ال ترغب يف اخلضوع الختصاص احملكمة
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اإلبادة اجلماعية كمالذي حيالعادي االختصاص من نظام املعاملة املخصصة للدول غري األطراف)
من هذه القيود.قيد أي عليها ينطبق اليت ال ،واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية وجرائم احلرب

بعض الوفود تدعي يف كمباال، كما يطالب أي وفد . ومل كمباال بتوافق اآلراءتسوية  تواعتمد-٦
يجوز هلا بعد ذلك ل(أي التصديق)سبقا قبوهلا لالختصاصالدولة الطرف املعتدية متعلن بأن اآلن، 

طلب موافقة الدولة املعتدى اليت تت‘ تضاربةامل’ة واملتطرفه الصيغة هذوكانت . خيار عدم القبولاستخدام 
سد الفجوة مت االتفاق عليه للذيااالختصاص عدم قبول نظام ستجعل من معا عليها والدولة املعتدية 
لذي مت التوصل إليه يف  اسيسمح بتوافق اآلراء ما كان و من أي معىن، ياخالنظاما بني املوقفني املتعارضني 

كمباال.
للتسوية اليت مت التوصل إليها إليه بعض الوفود اليومتسعى الذي ‘ توضيحال’اليتفق عبارة أخرى، وب-٧
تقدم بصرف النظر عن ذلك، . و ٢٠١٠عام يف حول هذه التسويةالتفاوض تاريخ إطالقا مع كمبااليف  

غري الدول األطرافعلى كمباال للقول بأنه ال ميكن أن تؤثر تسوية  حجتني أساسيتني هذه الوفود 
نظام روما األساسي. املعدلة لحكام األو ،مع املبدأ العام لألثر النسيب للمعاهداتها: عدم توافقاملصدقة
كلتا احلجتني ختلطان بني مفهومني منفصلني: الدخول حيز النفاذ وممارسة االختصاص.بيد أن  

نسبي للمعاهداتلتسوية كمباال واألثر ا- ٢

من اتفاقية فيينا لقانون ٤٠املادة من ٤الفقرة و ٣٤مباال متاما مع املادة تتفق تسوية ك-٨
ال ، ١٩٩٨ضد اإلنسانية وجرائم احلرب يف عام واجلرائمكما يف حالة اإلبادة اجلماعيةنه املعاهدات، أل

.ادون موافقتهبللدول الثالثةوقأو حقات أي التزام٢٠١٠تسوية كمباال لعام تنشئ 
املستقرة متاما فيما الوطنية قضائيةنظم الاليستند نظام جرمية العدوان إىل املمارسة العاملية يف و -٩

اليت على أراضيها بغض النظر عن موافقة الدولة اليت تقع : فكل دولة جترم األعمالرائم الدوليةيتعلق باجل
ما للمحكمة اجلنائية الدولية ومسحت الدول األطراف يف رو يكون مرتكب اجلرمية املزعوم من رعاياها. 

جلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي.فيما يتعلق بابالعمل على نفس األساس 
على أن متارس احملكمة ضمنيا توافق طرفا يف نظام روما األساسي اليت تصبح دولة الويفرتض أن -١٠

تقع عندما يرتكب اجلرمية أحد مواطنيها أو مجيعها ٥على اجلرائم األربع املذكورة يف املادة االختصاص
وال حماكمة املسؤول طبقا لألصول بنفسها. غري قادرة أو غري راغبة يف عندما تكون على أراضيهااجلرمية 

الدولة اليت تصبح "كثر وضوحا عندما تقولمن النظام األساسي أ١٢املادة من ١الفقرة ميكن أن تكون 
".٥تقبل بذلك اختصاص احملكمة فيما يتعلق باجلرائم املشار إليها يف املادة طرفا يف هذا النظام األساسي 

منطق نفس بالتحديدتطبقأن ومن املهم االعرتاف بأن الدول األطراف يف كمباال اختارت -١١
محكمة وبعد التفعيل، سيجوز لل.وأراضيهاالدول األطراف غري املصدقةرعايا اإلقليمي على االختصاص 

مصدقة. وال عالقة لكون يف إقليم دولة طرف اليت ترتكب جرمية العدوان أن متارس االختصاص على 
ة مبمارسة هذا االختصاص.دولة طرف غري مصدقرعايا رتكب اجلرمية من م

ا منذ عام الوفود اليت تثري اآلن اعرتاضات على هذا القرار تقدم يف الواقع و -١٢ حجة مل تتذرع 
املتعلقة بدول غري اإلبادة اجلماعية واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية وجرائم احلرب ق بفيما يتعل١٩٩٨
رعايا الدول غري األطراف يف اختصاصها على احملكمة أبدا على أن متارس تعرتض مل ا . ويبدو أأطراف

نظام روما األساسي الذين يرتكبون جرائم يف إقليم دولة طرف.
من نظام ١٢١املادة من ٥الفقرة اجلملة األوىل من متاما الحترتم تسوية كمبا، يف نفس السياق، و -١٣

فيما يتعلق بقانون نفس القول . وينطبق املتعلقة بدخول جرمية العدوان حيز النفاذروما األساسي
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إال بالنسبة للدولة الطرف اليت ال تدخل جرمية العدوان حيز النفاذ عند االتساق التام، املعاهدات:
.التعديالتصدقت على

على جريمة العدوانالختصاص ممارسة االمتعلقة بشروط كمباال وأحكام نظام روما األساسي ةتسوي- ٣

السلطة الالزمة يف كمباال ألطرافدول اللاألساسي روما نظام من ٥املادة من ٢الفقرة منحت -١٤
اليت شروط الو جرمية العدوان مسألتني معلقتني مها تعريف مىت اعتمد حكم بشأن جرمية العدوانلتفعيل 

ذه اجلرمية. مبوجبها متارس احملكمة اختصاصها فيما يتعلق 
باعتبارها حكما ٥املادة من ٢طبقت الفقرة بأن الدول األطراف يف كمباال العرتاف ومن املهم ا-١٥

. ومبوجب االختصاص على جرمية العدوانمينح الدول األطراف سلطة اعتماد شروط فريدة ملمارسة خاصا 
كمباال ملؤمتر االستعراضي يفامن حق، بالتحديدRC/Res.6القرار ، اليت يشري إليها ٥من املادة ٢الفقرة 

املتعلق باإلبادة اجلماعية واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية وجرائم احلرب إىل جرمية نظام االختصاص أن ميدد 
من ٥الفقرة اجلملة الثانية من ختتلف عن احلرية يف وضع شروط ذلك، للدول األطراف نتيجة لالعدوان. 

نظام روما األساسي ما مل طراف من التعديالت علىلدول األااوتعفي هذه اجلملة عموم. ١٢١املادة 
تقبل هذه التعديالت.

املنطق الكامن يف اجلملة الثانية التوافق مع ر على اإلطالق اختتبيد أن الدول األطراف يف كمباال مل-١٦
على تقبل التعديالتالالدولة الطرف اليت ال ختضع مباال، كتسوية  . ووفقا ل١٢١من املادة ٥من الفقرة 

١٢١ة املادمن ٥الفقرة ووفقا للمعىن العادي للجملة الثانية منختصاص احملكمة.الجرمية العدوان
بإيداع إعالن عدم و . وليس أن القبول ليس ضروريا أو ليس مناسبالقبول قرينة اكمباال تؤكد تسوية  ، أيضا

من ٥لفقرة اقضي بهوهذا هو بالضبط ما ت.حملكمةااختصاص عدم قبوهلا تعلن الدولة الطرف ، قبولال
.١٢١املادة 
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المرفق الثالث
قرار التفعيلإلدراجها فيمن الوفود دمةالعناصر المق

إلدراجها في قرار التفعيلفرنسا والمملكة المتحدة العناصر المقدمة من -ألف
تعديالت على المن نظام روما األساسي، تدخل١٢١ملادة من ا٥للفقرة إىل أنه، وفقاإذ تشري

من إيداع صك تصديقها أوواحدة جرمية العدوان حيز النفاذ بالنسبة للدول األطراف اليت قبلتها بعد سنة 
ذه احملكمة ال متارس قبوهلا، و  مل طرف من دولة وناجلرمية عندما يرتكبها مواطناختصاصها فيما يتعلق 

.هاإقليمترتكب اجلرمية يف أو تقبل التعديالت 

إلدراجها في قرار التفعيلدولة فلسطين العناصر المقدمة من -باء
جيوز مكررا من نظام روما األساسي تنص على أنه ١٥من املادة ٤إىل أن الفقرة إذ تشري

، أن متارس اختصاصها بشأن جرمية العدوان اليت تنشأ عن عمل عدواين ١٢للمحكمة، وفقًا للمادة 
ا ال تقبل االختصاص،ترتكبه دولة طرف .ما مل تكن تلك الدولة الطرف قد أعلنت سابقاً أ

إلدراجها في قرار التفعيلسويسرا العناصر المقدمة من -جيم
إن مجعية الدول األطراف،

من الديباجة١الفقرة 
األمهية التارخيية للقرار التوافقي الذي اختذ يف املؤمتر االستعراضي يف كمباال بشأن اعتماد إذ تدرك

،RC/Res.6ر بالقرار كّ هذه الصدد تذ رمية العدوان، ويف املتعلقة جبالتعديالت على نظام روما األساسي 
من الديباجة٢الفقرة 

يف أقرب على جرمية العدوانإىل تصميمها على تفعيل اختصاص احملكمة اجلنائية الدوليةوإذ تشري
١٥مكررا و١٥من املادتني ٣و ٢أن الشروط احملددة يف الفقرين وقت ممكن، وإذ تالحظ مع التقدير

قد استوفيت اآلن،األساسيثالثا من نظام روما 
للديباجة٣الفقرة 

على جرمية [حيز خمصص لإلشارة إىل التقرير املتعلق بتفعيل اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية
الذي حيتوي على مجيع اآلراء]،العدوان
من املنطوق١الفقرة 

١٥من املادتني ٣عمال بالفقرة على جرمية العدوانتفعيل اختصاص احملكمة اجلنائية الدوليةتقرر
ثالثا؛١٥مكررا و
من املنطوق٢الفقرة 

ا إىل مجيع الدول األطراف جتدد  للتصديق على تعديالت نظام روما األساسي املتعلقة جبرمية دعو
العدوان أو قبوهلا.

_____________


