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أوال -مقدمة
يُقدَّم هذا التقرير عمالً بالوالية اليت أسندهتا مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") إىل الفريق
-0
العامل املعين بالتعديالت ("الفريق العامل") .وقد أُنشئ الفريق العامل مبوجب قرار اجلمعيةICC-
 ASP/8/Res.6لغرض النظر يف التعديالت اليت يُقرتح إدخاهلا على نظام روما األساسي وفقا للفقرة 0
من املادة  020من ذلك النظام ،ويف أي تعديالت أخرى ميكن إدخاهلا على نظام روما األساسي وعلى
القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ،وذلك بغية حتديد التعديالت اليت يتعني اعتمادها وفقاً لنظام روما
األساسي والنظام الداخلي للجمعية.
 -2وخيض نظر الفريق العامل يف التعديالت املقرتح إدخاهلا على نظام روما األساسي وعلى القواعد
اإلجرائية وقواعد اإلثبات لالختصاصات املنصوص عليها يف املرفق الثاين من قرار اجلمعيةICC-
 .ASP/11/Res.8وختض إجراءات تعديل القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات أيضاً إىل "خارطة الطريق
املتعلقة مبراجعة اإلجراءات اجلنائية للمحكمة اجلنائية الدولية" ،اليت يتمثل الغرض الرئيسي منها يف تيسري
حوار منظم بني اجلهات املعنية الرئيسية بشأن التعديالت املقرتح إدخاهلا على القواعد اإلجرائية وقواعد
( )1
اإلثبات  .وعند اعتماد خارطة الطريق مبوجب القرارين  ICC-ASP/11/Res.8و،ICC-ASP/12/Res.8
أكدت اجلمعية من جديد دور الفريق العامل يف تلقي ودراسة التوصيات املقدمة إىل اجلمعية بشأن
مقرتحات تعديل القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
 -3ويف دورهتا السابعة عشرة ،دعت اجلمعية الفريق العامل إىل مواصلة نظره يف مجي مقرتحات التعديل
وفقا الختصاصات الفريق العامل ،وطلبت إىل الفريق العامل أن يقدم تقريرا لتنظر فيه اجلمعية يف دورهتا
الثامنة عشرة(.)2
عني املكتب السفري خوان ساندوفال منديوليا (املكسيك) رئيسا للفريق
-4
ويف 7)3شباط/فرباير ّ ،2102
(
العامل .
 -5واجتم الفريق العامل يف  01أيار/مايو  2102لبدء أعماله .وإدراكا منه ألمهية عقد اجتماعات
منتظمة ،اتفق الفريق العامل على االجتماع مرة كل ستة أسابي تقريبا .وعقد الفريق العامل ستة
اجتماعات فيما بني الدورات يف  07أيار/مايو ،و 0متوز/يوليه ،و 3تشرين األول/أكتوبر ،و 24تشرين
األول/أكتوبر ،و 25تشرين الثاين/نوفمرب .2102

( )1ترد خارطة الطريق يف تقرير مكتب الفريق الدراسي املعين باحلوكمة املقدم إىل الدورة احلادية عشرة للجمعية
 ،ASP/11/31املرفق األول) .وترد خارطة الطريق املنقحة يف تقرير مكتب الفريق الدراسي املعين باحلوكمة املقدم إىل الدورة
الثانية عشرة للجمعية ( ،ICC-ASP/12/37املرفق األول) .وميكن االطالع على اخلارطتني عرب الرابط https://asp.icc-
(ICC-

 cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP11/ICC-ASP-11-31-ARA.pdfوالرابط https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP12
./ICC-ASP-12-37-ARA.pdf
() 2

الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،الدورة السادسة عشرة،
الهاي 04-4 ،كانون األول/ديسمرب  ،)ICC-ASP/16/20( 2107اجمللد األول ،اجلزء الثالث،ICC-ASP/16/Res.6 ،

املرفق األول ،الفقرتان ( 08أ) و(ب) ،متاح عرب الرابط https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP16/ICC-ASP-16-
 20-ARA-OR-vol-II.pdfأو الرابط https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/ASP16/ICC-ASP-16-Res6-
.ARA.pdf
() 3
قرار مكتب مجعية الدول األطراف 7 ،شباط/فرباير  ،2102متاح عرب الرابط https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/
..ASP18/ICC-ASP-2019-Bureau-1-b.pdf
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ثانيا-

النظر في التعديالت المقترحة لنظام روما األساسي
 -6كانت مقرتحات التعديالت اليت سبق أن أحالتها اجلمعية يف دورهتا الثامنة إىل الفريق العامل معروضة
عليه ،كما عُرضت عليه املقرتحات اليت أحاهلا ودي نظام روما األساسي يف  04آذار/مارس ،2104
و 05آب/أغسطس  ،2107و 31آب/أغسطس  .)4(2102وكانت الورقة غري الرمسية اليت قدمتها
سويسرا يف  02نيسان/أبريل  2108معروضة على الفريق العامل ،وذلك بعد تنقيحها يف 21
أيلول/سبتمرب ،وهي تتضمن تعديالت مقرتحة تتعلق باملادة  8من نظام روما األساسي(.)5
 -7وكما حدث يف املاضي ،أتيحت الفرصة ملقدمي املقرتحات يف كل اجتماع من اجتماعات الفريق
ودعيت مجي الوفود إىل اإلدالء بتعليقاهتا على خمتلف املقرتحات املعروضة
العامل لتحديث مقرتحاهتمُ .
على الفريق العامل.
 -8ويف ضوء املناقشات اليت جرت خالل الفرتة املشمولة بالتقرير السابق ،نظر الفريق العامل يف االجتماع
األول املعقود يف  01أيار/مايو  2102يف جدول االجتماعات املقرر عقدها يف عام  2102واعتمد هذا
اجلدول بتوافق اآلراء .وقد تضمن اجلدول يف األصل أربعة اجتماعات ،اثنان للدول األطراف فقط ،واثنان
مفتوحان للدول املراقبة واجملتم املدين أيضا .ورحبت الدول بإدراج اجتماعات مفتوحة يف جدول
االجتماعات .وطلب ممثلو اجملتم املدين مواصلة مشاركتهم يف اجتماعات الفريق العامل.

ألف-

سويسرا
 -2يف االجتماع األول املعقود يف  01أيار/مايو  ،2102قدمت سويسرا معلومات حمدثة بشأن اقرتاحها
املقدم لتعديل املادة  8من نظام روما األساسي املعنون "إدراج التجوي باعتباره جرمية حرب يف النزاعات
( )6
تعمد جتوي املدنيني كأسلوب من
املسلحة غري الدولية يف نظام روما األساسي"  .وأوضحت سويسرا أن ّ
أساليب احلرب أبرز مثال لالنتهاكات اجلسيمة للقانون الدو ي اإلنساين يف النزاعات املسلحة بنوعيها،
بينما ينص نظام روما األساسي على هذه اجلرمية يف حالة النزاعات املسلحة الدولية فقط .وذكرت سويسرا
أن اقرتاحها يتماشى م القانون الدو ي احلا ي ،السيما م القانون الدو ي اإلنساين ،وأنه سيسهم يف حتقيق
التوافق واالتساق يف نظام روما األساسي .وذكرت سويسرا أيضا أنه ال أمهية من منظور ضحايا التجوي
لنوع النزاع وأن الغالبية العظمى من حاالت اجلرمية ترتكب يف الواق يف نزاعات مسلحة غري دولية ،مما
دعا جملس األمن إىل االعرتاف بأمهية احلظر يف قراره  2407الذي اعتمده يف  24أيار/مايو .)7(2108
ووجدت سويسرا أنه ال يوجد اعرتاض بني الدول األطراف علي مضمون االقرتاح ،وأنه على الرغم من
القضايا اليت أثريت يف العام املاضي فيما يتعلق بالتوقيت ،فإن الوقت قد حان اآلن ملناقشة االقرتاح من
أجل تقدميه إىل اجلمعية يف العام احلا ي .وقرر الفريق العامل مواصلة النظر يف هذا االقرتاح يف االجتماع
القادم.

( )4ترد هذه التعديالت املقرتحة يف تقرير الفريق العامل املعين بالتعديالت
 .)ASP/13/31وهي متاحة على املوق الشبكي جلمعية الدول األطراف
 ،/Pages/default.aspxوبعد أن مت إخطار الودي هبا ،فهي متاحة أيضاً ضمن جمموعة معاهدات األمم املتحدة عرب الرابط
املقدم إىل الدورة الثالثة عشرة للجمعية (ICC-
https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/WGA/

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

( )5تتضم ن الورقة غري الرمسية كذلك مقرتحا بشأن أركان اجلرائم املتعلقة بالتعديالت املقرتح إدخاهلا على املادة  8من نظام
روما األساسي .ويرد نص التعديالت املقرتحة ونص الورقة غري الرمسية على التوا ي يف املرفقني الثالث والراب من هذا التقرير.
( )6املرج نفسه.
( )7القرار  )2108( 2407الذي اعتمده جملس األمن التاب لألمم املتحدة يف جلسته  8267املعقودة يف 24

أيار/مايو  ،2108وهو متاح على الرابط

32A031219
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 -01ويف االجتماع الثاين املعقود يف  07أيار/مايو  ،2102الحظت عدة وفود أن االقرتاح السويسري
مناسب من حيث التوقيت وأن من شأنه أن يسهم يف حتقيق االتساق يف نظام روما األساسي بسد
الفجوة بني القواعد املتعلقة بالنزاعات املسلحة الدولية وتلك املتعلقة بالنزاعات املسلحة غري الدولية.
واتفقت الوفود عموما على أن محاية املدنيني مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدو ي اإلنساين ونظام روما
األساسي ،وعلى أنه ال يوجد ما يربر التمييز بني محاية املدنيني من التجوي يف النزاعات املسلحة الدولية
ومحايتهم من التجوي يف النزاعات املسلحة غري الدولية .ورأى البعض أن عدم النص على التجوي يف
حالة النزاعات املسلحة غري الدولية جمرد سهو من جانب القائمني بصياغة النظام .وأعربت يعض الوفود
عن قلقها إزاء التعديالت املتعاقبة اليت أدخلت علي نظام روما األساسي واليت قد تؤدي إىل التجزؤ وختل
بتماسك وعاملية نظام روما األساسي ككل .وقيل إن نظام روما األساسي يغطي بالفعل التجوي املتعمد
للمدنيني يف النزاعات املسلحة غري الدولية .وقيل أيضا إن االقرتاح قد يعترب من جانب بعض املناطق اليت
تكون فيها اجملاعة مشكلة حادة إدانة سياسية .وأُعرب عن رأي مفاده أن التعديل قد ال يكون مستصوبا
يف الوقت احلا ي بالنظر إىل املناقشات املكثفة اجلارية بشأن إصالح احملكمة .بيد أن وفودا أخرى أشارت
إىل أن نظام روما األساسي تنبأ بإمكانية التعديل بناء على اتفاق الدول ذات السيادة ،وأن اعتماد
االقرتاح سيسهم يف تعزيز النظام األساسي .وأشار الرئيس إىل أن نظام روما األساسي مصمم ليالئم
الطاب التقدمي للقانون اجلنائي الدو ي وأن والية الفريق العامل هي استعراض التطورات احلالية وجتسيدها.
وأثريت مسألة الصعوبات املتصلة باإلجراءات التشريعية الوطنية وكان الرد هو عدم التزام الدول مبوجب
نظام روما األساسي بالتصديق على التعديل .وقرر الفريق العامل مواصلة النظر يف هذا االقرتاح يف
االجتماع القادم.
 -00ويف االجتماع الثالث ،املعقود يف  0متوز/يوليه  ،2102أفادت سويسرا بأهنا وجدت يف عملية
التشاور ردود فعل إجيابية ومل جتد اعرتاضا على مضمون االقرتاح بينما ال تزال الشواغل املتعلقة بالتوقيت
واملسائل األخرى اليت تواجه اللجنة قائمة .واستجابة لذلك ،أيدت وفود كثرية االقرتاح وأعربت عن رغبتها
يف النظر فيه يف الدورة الثامنة عشرة للجمعية .وأشارت بعض الوفود إىل أن أكثر من نصف ضحايا اجلوع
يوجدون حاليا يف مناطق النزاع وأن معظم النزاعات املسلحة املعاصرة داخلية .وأفادت بعض الوفود بأن
قوانينها الوطنية ال متيز بني التجوي يف النزاعات املسلحة الدولية والتجوي يف النزاعات املسلحة غري
الدولية .ويف حني اعرتفت بعض الوفود بأمهية مضمون االقرتاح ،أفادت بأهنا ال تزال تشعر بالقلق إزاء
جتزئة نظام روما األساسي وعاملية النظام بسبب تواتر التعديالت ،وكذلك بسبب التوقيت بالنظر إىل
التحديات احلالية واملناقشات اجلارية بشأن استعراض أعمال احملكمة .ورأت بعض الوفود أنه ينبغي أن
يكون لدى الفريق العامل هيكل أفضل ملناقشة االحتياجات احملتملة للتعديالت .وأعرب عن رأي مفاده
أنه ينبغي أن تركز احملكمة علي اجلرائم األساسية .وأفادت وفود أخرى بأهنا ،وإن كانت مدركة للشواغل
املتعلقة بالتجزؤ ووحدة نظام روما األساسي ،فإهنا تؤيد االقرتاح ألنه يعاجل فجوة حقيقية يف نظام روما
األساسي ويعزز النظام .وشج الرئيس الدول األطراف علي مواصلة املشاورات هبدف حتديد ما إذا كان
الفريق العامل سيختتم املناقشات يف الدورة الثامنة عشرة للجمعية .وقرر الفريق العامل مواصلة النظر يف
االقرتاح السويسري.
 -02ويف االجتماع الراب  ،املعقود يف  3تشرين األول/أكتوبر  ،2102أعلنت سويسرا أهنا أودعت
اقرتاحها لدى األمني العام لألمم املتحدة يف  31آب/أغسطس  )8(2107وقدمت مشروع قرار للنظر فيه
يف الدورة الثامنة عشرة للجمعية .وأبلغت سويسرا الفريق العامل بنتائج مشاوراهتا ،وأفادت بأن معظم
الدول األطراف ،اليت بلغ عددها حوا ي  51دولة طرفا ،تؤيد االقرتاح وتعرتف بضرورة حظر جتوي املدنيني
() 8

ميكن االطالع على إشعار الودي بالرابط التا ي:

.Eng.pdf
4

https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2019/CN.399.2019-
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كأسلوب من أساليب احلرب يف النزاعات املسلحة غري الدولية .واستجابة لذلك ،أعربت وفود كثرية عن
موافقتها على اعتماد االقرتاح يف الدورة الثامنة عشرة ألنه سيسد الثغرة ذات الصلة يف القانون الدو ي
وسيخدم مصلحة الضحايا .غري أن وفودا أخرى ما زالت تشعر بالقلق إزاء احتمال التجزؤ واملخاطر اليت
هتدد وحدة نظام روما األساسي واستقراره بسبب كثرة التعديالت .وذكر آخرون أنه ميكن جتنب التجزؤ
بالتصديق النشط علي التعديالت وأن استقرار نظام روما األساسي ال يكون بتجنب التعديالت ولكن
باملناقشات بني الدول األطراف واملراقبني واجملتم املدين ،حىت يف الفرتات الصعبة للمحكمة .ورأت وفود
أخرى أنه ميكن معاجلة مسألة التجزؤ بشكل أفضل مبناقشة مسألة التجزؤ كجزء من عملية االستعراض
اجلارية .وقالت بعض الوفود إن التعديالت اليت اعتمدت حىت اآلن مل حتظ بعدد كبري من التصديقات
وإنه ينبغي للدول األطراف أن تركز بدرجة أكرب علي ما هو موجود بالفعل يف نظام روما األساسي.
وأعرب عن رأي مفاده أنه ميكن للفريق العامل أن يتغلب على التأرجح القائم بني الدعم والقلق باملرونة يف
حتديد أفضل توقيت العتماد االقرتاح .وأشارت بعض الوفود إىل أن عواصمها ال تزال تنظر يف االقرتاح.
وقرر الفريق العامل مواصلة النظر يف هذا االقرتاح يف اجللسة القادمة.
 -03ويف االجتماع اخلامس ،املعقود يف  24تشرين األول/أكتوبر  ،2102أعلن الرئيس ،مشريا إىل توافق
اآلراء يف الفريق العامل بشأن جوهر االقرتاح املقدم من سويسرا ،أته يرغب يف اقرتاح نص لتوصيات الفريق
العامل ،وسأل الفريق العامل عما إذا كان يرغب يف اعتماد مشروع قرار لتعديل نظام روما األساسي يف
الدورة الثامنة عشرة للجمعية .ورداً على ذلك ،أعرب املندوبون عن تأييدهم لنهج الرئيس املتعلق
بالتوصيات الواردة يف مرفق مشروع القرار .وقالت بعض الوفود إن التعديل أهم يف هذه احلالة من الشواغل
اليت مت اإلعراب عنها بشأن جتزئة نظام روما األساسي ووحدته واستقراره .وفيما يتعلق بنتيجة املناقشات،
أيدت وفود كثرية مشروع التوصيات والقرار بصيغتهما املقرتحة .وأشارت بعض الوفود إىل أهنا تفضل
اإلعراب عن قلقها بشأن جتزئة نظام روما األساسي ووحدته واستقراره يف نص القرار املقدم من سويسرا.
ورأت وفود أخرى أن تقرير الفريق العامل هو املكان املثا ي لتسجيل هذه الشواغل من أجل جتنب التأثري
على مضمون القرار .وذكر أحد الوفود أن عاصمته ما زالت تدرس االقرتاح وبالتا ي فإنه حيتفظ حبقه يف
التعبري عن موقفه حلني احلصول على رد .وأثريت يف هذا الصدد نقطة نظام مفادها أنه ال جيوز مناقشة
املوضوع جمددا يف حالة عدم وجود اعرتاض يف القاعة .وذكر الرئيس أنه جرى العمل يف السابق على
اإلعراب عن وجهات النظر املختلفة يف التقرير وأنه يعتزم اقرتاح توصية أخرى ملعاجلة املخاوف اليت مت
اإلعراب عنها .وقال الرئيس أيضا إنه يرى ،على الرغم من اعرتافه بأن نص القرار مفتوح للتفاوض ،أن
طبيعة القرار يف سياق الفريق العامل تقتضي ببساطة صياغة التعديل املقرتح .وطلب الرئيس إىل املندوبني
املهتمني التشاور وتقدمي نص كتايب للتعديل املقرتح.
 -04ويف االجتماع السادس ،املعقود يف  25تشرين الثاين/نوفمرب  ،2102قرر الفريق العامل أن
يوصي اجلمعية باعتماد القرار الذي يعدل الفقرة ( 2هـ) من املادة  8من نظام روما األساسي (املرفق
األول) واعتمد تقرير الفريق العامل.

باء-

بلجيكا
 -05يف االجتماع األول ،املعقود يف  01أيار/مايو  ،2102أعلنت بلجيكا أن ثالثة من املقرتحات
األربعة املتعلقة بالتعديالت على املادة  8من نظام روما األساسي اليت اقرتحتها يف عام  2112فيما يتعلق
جبرائم احلرب قد اعتمدت بالفعل على سبيل التسوية يف الدورة السادسة عشرة للجمعية ودعت إىل
التصديق عليها .وأفادت بلجيكا بأهنا ستواصل جهودها لتجرمي استخدام األلغام املضادة لألفراد ،وطلبت
أن يظل الباب مفتوحا هلذا االقرتاح .وأعربت بعض الوفود عن تأييدها القوي وعن تطلعها إىل اعتماد هذا
االقرتاح.
32A031219
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المكسيك

جيم-

 -06يف االجتماع األول ،املعقود يف  01أيار/مايو  ،2102أفادت املكسيك بأهنا تعتزم مناقشة اقرتاحها
املتعلق بالتعديل يف مرحلة الحقة ،يف ضوء التقدم احملرز بعد اعتماد معاهدة حظر األسلحة النووية يف 7
متوز/يوليه .2107

ترينيداد وتوباغو

دال-

 -07مل تقدم ترينيداد وتوباغو معلومات إضافية بشأن اقرتاحها خالل فرتة ما بني الدورتني.

جنوب أفريقيا

هاء-

 -08مل تقدم جنوب أفريقيا معلومات إضافية بشأن اقرتاحها خالل فرتة ما بني الدورتني.

كينيا

واو-

 -02مل تقدم كينيا معلومات إضافية بشأن اقرتاحها خالل فرتة ما بني الدورتني.

ثالثا-

النظر في التعديالت المقترحة للقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات

ألف-

التعديل المقترح إدخاله على المادة 561
 -21مل يقدم أي وفد معلومات إضافية بشأن هذه املسألة.

التعديل المقترح إدخاله على القاعدة )3(66

باء-

 -20مل يقدم أي وفد معلومات إضافية بشأن هذه املسألة.

رابعا -معلومات عن حالة التصديق على تعديالت كمباال على نظام روما األساسي
وعن التعديالت المعتمدة في الدورتين الرابعة عشرة والسادسة عشرة
للجمعية
 -22أحيط الفريق العامل علما بانتظام بأي تصديق على التعديالت املدخلة على نظام روما األساسي
املعتمدة يف املؤمتر االستعراضي لعام  2101والدورتني الرابعة عشرة والسادسة عشرة للجمعية .ومنذ تقدمي
تقريره األخري ،صدقت باراغواي على تعديل كمباال املتعلق باملادة  8من نظام روما األساسي ،كما صدقت
إكوادور وباراغواي على تعديل كمباال املتعلق جبرمية العدوان ،وصدقت بلجيكا وسلوفينيا وسويسرا على
تعديل املادة  024من نظام روما األساسي .وصدقت لكسمبورغ وسلوفاكيا على التعديالت الثالثة
املدخلة على الفقرة (2ب) من املادة  8والفقرة (2ه) من املادة  8من نظام روما األساسي (.)9
( )9ميكن االطالع على قائمة الدول اليت صدقت على التعديالت ذات الصلة ضمن جمموعة معاهدات األمم املتحدة،
املتاحة عرب الرابط https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10&chapter-

.=18&clang=_en
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 -23وحىت  00تشرين الثاين/نوفمرب  ،2102صدقت  38دولة طرفا على تعديل كمباال على املادة
 ،)10(8وصدقت  32دولة طرفا على تعديالت كمباال بشأن جرمية العدوان ( ،)11وصدقت  03دولة
طرفا على تعديل املادة  ،)12(024وصدقت دولتان ،على التوا ي ،على التعديالت الثالثة املدخلة على
الفقرة (2ب) من املادة  8والفقرة (2ه) من املادة  8من نظام روما األساسي(.)13

خامسا -القرارات والتوصيات
 -24يوصي الفريق العامل اجلمعية باعتماد مشروع قرار بشأن تعديل املادة  8من نظام روما األساسي
للمحكمة اجلنائية الدولية لتشمل جرمية احلرب املتمثلة يف جتوي املدنيني كأسلوب من أساليب احلرب يف
النزاعات املسلحة غري الدولية بوصفها املادة ( )2( 8ه) ’( ‘02املرفق األول).
 -25ويسلم الفريق العامل بأمهية مواصلة النظر بأمهية مواصلة النظر فيما قد تؤدي إليه التعديالت
املتعاقبة من آثار على صالحية وسالمة نظام روما األساسي.
 -26ويسلم الفريق العامل يف هذا الصدد بأن اجلرمية املشار اليها يف املادة ( )2( 8ه) ’‘02تقبلها مجي
الدول األطراف باعتبارها مسألة تتطلب من الدول األطراف اختاذ إجراءات يف الوقت املناسب للتصدي
هلذه اجلرمية يف هذا السياق.
 -27ويوصي الفريق العامل بعقد اجتماعات منتظمة طوال عام  ،2121على أن يشمل ذلك
اجتماعات للخرباء ،عند االقتضاء.
 -28وخيتتم الفريق العامل أعماله فيما بني الدورتني بتوصية اجلمعية بإدراج مخس فقرات يف القرار اجلام
(املرفق الثاين).

()10
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10a&chapter=18&clang=_en.
()11
.https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10-b&chapter=18&clang=_en
()12
.https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10-c&chapter=18&clang=_en
()13
;https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10-d&chapter=18&clang=_en
;https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10-e&chapter=18&clang=_en
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10-f&chapter=18&clang=_en.
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المرفق األول
مشروع قرار بشأن تعديل المادة  ٨من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية
الدولية
إن مجعية الدول األطراف،
إذ تشري إىل الفقرتني  0و  2من املادة  020من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية اللتني
تسمحان جلمعية الدول األطراف باعتماد أي تعديل مقرتح لنظام روما األساسي بعد انقضاء سب سنوات
من بدء نفاذ النظام األساسي،
وإذ تشري إىل الفقرة  5من املادة  020من النظام األساسي اليت تنص على أن يصبح أي تعديل على
املواد  5و  6و  7و  8من النظام األساسي نافذا بالنسبة إىل الدول األطراف ،وذلك بعد سنة واحدة من
إيداع صكوك التصديق أو القبول اخلاصة هبا ،ويف حالة الدولة الطرف اليت ال تقبل التعديل ،أن ال متارس
احملكمة اختصاصها فيما يتعلق جبرمية مشمولة بالتعديل عندما يرتكب هذه اجلرمية مواطنون من تلك
الدولة أو ترتكب اجلرمية يف إقليمها ،وإذ تؤكد فهمها أنه فيما يتعلق هبذا التعديل ،ينطبق املبدأ الذي
ينطبق على الدولة الطرف اليت مل تقبل التعديل على الدول اليت ليست أطرافا يف النظام األساسي أيضا،
وإذ تؤكد أنه يف ضوء األحكام الواردة يف الفقرة  5من املادة  41من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات ،جيوز
للدول اليت ستصبح فيما بعد أطرافا يف النظام األساسي أن تقرر عند التصديق على النظام األساسي أو
قبوله أو املوافقة عليه أو االنضمام إليه ،ما إذا كانت ستقبل التعديالت الواردة يف هذا القرار،
وإذ تشري إىل املادة  2من النظام األساسي املتعلقة بأركان اجلرائم اليت تنص على أن تلك األركان تساعد
احملكمة يف تفسري وتطبيق أحكام اجلرائم اليت تدخل يف اختصاصها،
وإذ تض يف اعتبارها أن اجلرمية املشار إليها يف الفقرة ( 2ه) ’‘02من املادة  8تشكل انتهاكا خطريا
للقوانني واألعراف املنطبقة على النزاعات املسلحة ذات الطاب غري الدو ي،
وإذ تشري إىل أن اجلرمية املشار إليها يف الفقرة ( 2ه) ’‘02من املادة  8من نظام روما األساسي ال ختل
بالربوتوكول اإلضايف الثاين التفاقيات جنيف املؤرخ  2حزيران/يونيه ،0277
تقرر اعتماد التعديل على الفقرة ( 2ه) ’‘02من املادة  8من نظام روما األساسي للمحكمة
-0
اجلنائية الدولية على النحو الوارد يف التذييل األول هلذا القرار ،وأن هذا التعديل خيض للتصديق أو
القبول ،ويبدأ نفاذه وفقا للفقرة  5من املادة  020من النظام األساسي؛
 -2تقرر اعتماد األركان ذات الصلة الواجب إضافتها إىل أركان اجلرائم كما هي واردة يف التذييل
الثاين هلذا القرار؛
-3

تدعو مجي الدول األطراف إىل التصديق على تعديل املادة  8أو قبوله؛

-4

حتث مجي الدول اليت مل تصدق بعد على نظام روما األساسي أو تنضم إليه على القيام

بذلك ،وعلى التصديق بالتا ي على تعديل املادة  8أو قبوله أيضا.
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التذييل األول
يدرج باعتباره المادة ()2(٨ﻫ) ’‘51الجديدة من نظام روما األساسي
تعمد جتوي املدنيني كأسلوب من أساليب احلرب حبرماهنم من املواد اليت ال غىن عنها لبقائهم،
مبا يف ذلك تعمد عرقلة اإلمدادات الغوثية.

التذييل الثاني
أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة ()2(٨ﻫ) ’‘51الجديدة من نظام روما
األساسي
-0

أن حيرم مرتكب اجلرمية املدنيني من مواد ال غىن عنها لبقائهم على قيد احلياة.

-2

أن يتعمد مرتكب اجلرمية جتوي املدنيني كأسلوب من أساليب احلرب.

-3

أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح غري ذي طاب دو ي ويكون مقرتنا به.

-4

أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.

32A031219
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المرفق الثاني
مشروع نص إلدراجه في القرار الجامع
 -0تظل الفقرة  052من القرار اجلام لعام  )ICC-ASP/17/Res.5( 2108دون تغيري ،ونصها كما
يلي:
"ترحب بتقرير الفريق العامل املعين بالتعديالت".
 -2تنص الفقرة  053من القرار اجلام لعام  )ICC-ASP/17/Res.5( 2108على ما يلي:
"تسلم بأمهية مواصلة النظر فيما قد تؤدي إليه التعديالت املتعاقبة من آثار على صالحية
وسالمة نظام روما األساسي".
 -3تنص الفقرة  054من القرار اجلام لعام  )ICC-ASP/17/Res.5( 2108على ما يلي:
"تسلم يف هذا الصدد بأن اجلرمية املشار اليها يف املادة ( )2( 8ه) ’‘02تقبلها مجي الدول
األطراف باعتبارها مسألة تتطلب من الدول األطراف اختاذ إجراءات يف الوقت املناسب للتصدي هلذه
اجلرمية يف هذا السياق".
 -4تنص  054مكررا من القرار اجلام لعام  )ICC-ASP/17/Res.5( 2108على ما يلي:
"تطلب إىل مجي الدول األطراف أن تصدق علي تعديل املادة  8املتعلق جبرمية احلرب املتمثلة يف
جتوي املدنيني كوسيلة من وسائل احلرب يف النزاعات املسلحة غري ذات الطاب الدو ي أو تقبلها".
 -5يستعاض عن نص الفقرة  08من املرفق األول (الواليات) للقرار اجلام
 )ICC-ASP/17/Res.5( 2108بالنص التا ي:
"(أ)
الفريق العامل؛

تدعو الفريق العامل إىل مواصلة النظر يف مجي مقرتحات التعديل ،وفقا الختصاصات

(ب)

تطلب إىل الفريق العامل أن يقدم تقريرا لكي تنظر فيه اجلمعية يف دورهتا التاسعة

عشرة؛"
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المرفق الثالث
التعديالت التي اقترحت سويسرا إدخالها على المادة  ٨من نظام روما
األساسي
ألف-

تعديل على المادة  ٨من نظام روما األساسي
يدرج باعتباره الفقرة الفرعية اجلديدة للمادة ( )2( 8ه)
تعمد جتوي املدنيني كأسلوب من أساليب احلرب حبرماهنم من املواد اليت ال غىن عنها لبقائهم،
مبا يف ذلك تعمد عرقلة اإلمدادات الغوثية.

باء-

أركان الجرائم
الفقرة الفرعية اجلديدة للمادة ( )2( 8ه)

جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب
أركان الجريمة
-0

أن حيرم مرتكب اجلرمية املدنيني من مواد ال غىن عنها لبقائهم على قيد احلياة.

-2

أن يتعمد مرتكب اجلرمية جتوي املدنيني كأسلوب من أساليب احلرب.

-3

أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح غري ذي طاب دو ي ويكون مقرتنا به.

-4

أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.
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المرفق الرابع
الورقة غير الرسمية المقدمة من سويسرا :تعديالت مقترحة على المادة  ٨من
نظام روما األساسي بشأن إدراج التجويع باعتباره جريمة حرب في النزاعات
المسلحة غير الدولية
مقدمة

ألف-

 -0مبوجب املادة  8من نظام روما األساسي ،يكون للمحكمة اجلنائية الدولية اختصاص التحقيق م
األفراد املتهمني بارتكاب جرائم احلرب وحماكمتهم .وهلذا الغرض ،متيز املادة  8بني النزاعات املسلحة
الدولية والنزاعات املسلحة غري الدولية .ومعظم األفعال اليت يعاقب عليها نظام روما األساسي باعتبارها
جرائم حرب أفعال متشاهبة يف النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية ،ولكنها ليست دائما متطابقة.
 -2ويف حني أن التمييز بني النزاعات املسلحة الدولية والنزاعات املسلحة غري الدولية له ما يربره من
الناحية القانونية بالنسبة لبعض جرائم احلرب ،ال يكون األمر كذلك يف مجي احلاالت .والواق أن بعض
"االنتهاكات اجلسيمة للقوانني واألعراف" تعترب جرائم حرب مبوجب القانون الدو ي ،سواء يف النزاعات
املسلحة الدولية أو غري الدولية ،غري أن نظام روما األساسي ال يعاقب عليها إال يف إطار النزاعات
املسلحة الدولية .ومن أبرز األمثلة على ذلك جرمية استخدام جتوي املدنيني عمدا كأسلوب من أساليب
احلرب.

اإلقرار الواسع النطاق في القانون الدولي

ب-

 -3ويف إطار النزاعات املسلحة غري الدولية ،حيظر استخدام جتوي املدنيني كأسلوب من أساليب احلرب
مبوجب املادة  04من الربوتوكول اإلضايف الثاين التفاقيات جنيف ( ،)1الذي صدقت عليه  068دولة.
كما إن هذا احلظر يعد قاعدة من قواعد القانون الدو ي اإلنساين العريف باعتباره يدل على ممارسة عامة
مقبولة كقانون .وعلى سبيل املثال ،فقد مت إدراجه يف القوانني الوطنية واملراج العسكرية الواجبة التطبيق
يف النزاعات املسلحة غري الدولية ،كما مت تأكيده يف األحكام ذات الصلة .وتؤيد التصرحيات العامة اليت
تد ي هبا الدول وممارساهتا املبلغ عنها الطاب العريف الذي تكتسبه هذه القاعدة (.)2
 -4ويعزز العديد من القواعد الطبيعية الواردة يف القانون الدو ي اإلنساين احلظر املفروض على التجوي يف
النزاعات املسلحة غري الدولية .ويشمل ذلك قواعد حظر مهامجة أو تدمري أو نقل أو تعطيل األعيان
واملواد اليت ال غىن عنها لبقاء السكان املدنيني ( )3والقواعد املتعلقة بأعمال اإلغاثة اإلنسانية وإمكانية
احلصول عليها( . )4وهذا يعين أن مهامجة أو تدمري أو نقل أو تعطيل األعيان واملواد اليت ال غىن عنها لبقاء
( )1املادة  04من الربوتوكول اإلضايف الثاين" :حيظر جتوي املدنيني كأسلوب من أساليب القتال ،ومن  م حيظر ،توصال
لذلك ،مهامجة أو تدمري أو نقل أو تعطيل األعيان واملواد اليت ال غين عنها لبقاء السكان املدنيني علي قيد احلياة ومثاهلا
املواد الغذائية واملناطق الزراعية اليت تنتجها واحملاصيل واملاشية ومرافق مياه الشرب وشبكاهتا وأشغال الري".
( )2انظر على سبيل املثال املادة  53من دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر بشأن القانون الدو ي اإلنساين والعريف ،على
املوق .https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule53
( )3انظر املادة  04من الربوتوكول اإلضايف الثاين ،وانظر أيضاً على سبيل املثال املادة  54من دراسة اللجنة الدولية للصليب
األمحر بشأن القانون الدو ي اإلنساين العريف (احلاشية .)2
( )4تنص املادة  )2( 08من الربوتوكول اإلضايف الثاين على أن "تبذل أعمال الغوث ذات الطاب اإلنساين واحليادي
البحت وغري القائمة على أي متيز جمحف ،لصاحل السكان املدنيني مبوافقة الطرف السامي املتعاقد املعين ،وذلك حني يعاين
السكان املدنيون من احلرمان الشديد بسبب نقص املدد اجلوهري لبقائهم كاألغذية واملواد الطبية" .وعالوة على ذلك،
12

32A051219

ICC-ASP/18/32

السكان املدنيني أو من وصول اإلغاثة اإلنسانية املخصصة للمدنيني احملتاجني ،مبا يف ذلك عرقلة املعونة
اإلنسانية عمداً أو تقييد حرية تنقل موظفي اإلغاثة اإلنسانية ،قد تشكل انتهاكات حلظر التجوي (.)5

 -5وإذا ارتكب انتهاك حظر التجوي يف نزاع مسلح غري دو ي ،فإنه يعترب انتهاكا خطريا للقانون الدو ي
اإلنساين وتنشأ عنه مسؤوليات جنائية فردية ( .)6فهذا هو املوقف الذي أعربت عنه اهليئات الدولية املعنية
( .)7وبالتا ي مت اإلقرار على نطاق واس يف القانون الدو ي جبرمية استخدام جتوي املدنيني عمدا كأسلوب
من أساليب احلرب يف النزاعات املسلحة غري الدولية.

جيم-

الفجوة القائمة في نظام روما األساسي
 -6وعلى الرغم من اإلقرار الواس النطاق اآلنف الذكر ،مل يدرج جتوي املدنيني كأسلوب من أساليب
احلرب يف نظام روما األساسي باعتباره جرمية حرب يف النزاعات املسلحة غري الدولية .وال يعرتف بالتجوي
تعرف هذه
إال يف النزاعات املسلحة الدولية يف إطار الفقرة الفرعية (( )2ب) ’ ‘25من املادة  ،8اليت ّ
اجلرمية بوصفها "تعمد جتوي املدنيني كأسلوب من أساليب احلرب حبرماهنم من املواد اليت ال غىن عنها
لبقائهم ،مبا يف ذلك تعمد عرقلة اإلمدادات الغوثية على النحو املنصوص عليه يف اتفاقيات جنيف".
 -7ويف عام  ،0228كانت األحكام اليت تعاقب على التجوي يف النزاعات املسلحة غري الدولية جزءاً
من مشروع نظام روما األساسي .غري أن "الصيغة النهائية" للنظام األساسي مل تدرج التجوي يف قائمة
جرائم احلرب املرتكبة يف النزاعات املسلحة غري الدولية .وال ترد يف تاريخ الصياغة( )8أي أسباب حمددة
لعدم إدراجه يف املسودة النهائية .ويف الواق  ،يبدو أنه مل يكن هناك أي خالف جوهري خالل مؤمتر روما
بشأن جرمية احلرب اليت يشكلها التجوي يف النزاعات املسلحة غري الدولية .وبدالً من ذلك ،يتذكر بعض
القائمني على صياغة مشروع النظام األساسي أن إدراج التجوي يف قائمة جرائم احلرب املرتكبة يف إطار

ومبوجب القانون الدو ي اإلنساين العريف كما مت حتديده يف املادة  55من دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر بشأن القانون
وتيسر مرور اإلغاثة اإلنسانية بسرعة وبال عوائق إىل املدنيني
الدو ي اإلنساين العريف" ،يتعني على أطراف النزاع أن تتيح ّ
الذين هم يف حاجة إليها ،بصورة نزيهة ودون أي نوع من أنواع التمييز الضارة ،رهنا حبق تلك األطراف يف الرقابة" (انظر
املادة  55من دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدو ي اإلنساين العريف (احلاشية  .))2أما فيما يتعلق
مبوظفي اإلغاثة اإلنسانية ،فبموجب القانون الدو ي اإلنساين العريف كما مت حتديده يف املادة  56من دراسة اللجنة الدولية
للصليب األمحر بشأن القانون الدو ي اإلنساين العريف" ،يتعني على أطراف النزاع أن تضمن حرية التنقل ملوظفي اإلغاثة
اإلنسانية املأذون هلم الالزمة ألداء مهامهم" ،ما مل تدع الضرورة العسكرية القصوى إىل تقييد حركتهم مؤقتاً (انظر املادة
 56من دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر بشأن القانون الدو ي اإلنساين العريف (احلاشية .)2
( )5املادة  04باالقرتان م املادة  )2( 08من الربوتوكول اإلضايف الثاين واملادة  55من دراسة اللجنة الدولية للصليب
األمحر بشأن القانون الدو ي اإلنساين العريف (احلاشية .)2
( )6املادة  056من دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر بشأن القانون الدو ي اإلنساين العريف (احلاشية .)2
( )7انظر ديباجة قرار جملس األمن  )2108( 2407والفقرة  01منه ،وتقرير اللجنة الدولية للتحقيق بشأن دارفور املقدم
إىل األمني العام ) 0 ،(S/2005/60شباط/فرباير  ،2115الفقرتان  066و ،067وقرار جملس األمن ،)0222( 724
الفقرة  ،5وبي انات األمني العام لألمم املتحدة ،املتاحة على اإلنرتنت عرب الرابط http://www.un.org/apps/news/story.
 ، asp?NewsID=53003والتقرير املؤقت للمقررة اخلاصة املعنية باحلق يف الغذاء ،اجلمعية العامة لألمم املتحدة 20 ،متوز/يوليه
،https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/224/73/PDF/N1722473.pdf?OpenElement
،2107
الفقرتان  84و .27انظر أيضاً تفسري اللجنة الدولية للصليب األمحر للمادة  056من دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر
بشأن القانون الدو ي اإلنساين العريف ("تشكل االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدو ي اإلنساين جرائم حرب") ،اليت تشري إىل
خطريا للقانون الدو ي اإلنساين يف النزاعات املسلحة غري الدولية.
التجوي باعتباره انتها ًكا ً
( )8لالطالع على مزيد من املعلومات ،انظر الوثائق الرمسية ملؤمتر األمم املتحدة الدبلوماسي للمفوضني املعين بإنشاء
احملكمة اجلنائية الدولية ،وهي متاحة على اإلنرتنت عرب الرابط .http://legal.un.org/icc/rome/proceedings/contents.htm
32A031219
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النزاعات املسلحة غري الدولية حظي بدعم العديد من الوفود( ،)9ومن املرجح أن حذفه من الصيغة النهائية
حدث عن غري قصد( .)10وال تزال هذه الفجوة قائمة يف النظام األساسي إىل يومنا هذا.

دال -اقتراح مواءمة نظام روما األساسي
 -8على الرغم من أن القانون التقليدي والقانون الدو ي اإلنساين حيظران التجوي  ،فقد مت استخدامه
كأسلوب من أساليب احلرب يف عدد من النزاعات يف السنوات األخرية .ودف ذلك جملس األمن التاب
لألمم املتحدة إىل التشديد على أن هذا السلوك قد يشكل جرمية حرب ،دون التمييز بني النزاعات
املسلحة الدولية وغري الدولية ،وإىل حث الدول على إجراء حتقيقات واختاذ إجراءات ضد اجلناة عند
االقتضاء( . )11ودعت املقررة اخلاصة املعنية باحلق يف الغذاء إىل إدخال تعديل على نظام روما األساسي
ليدرج ضمن اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية جرمية احلرب املتمثلة يف جتوي املدنيني كأسلوب من
أساليب احلرب يف النزاعات املسلحة غري الدولية(.)12
 -2وبغية مواءمة اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية فيما يتعلق جبرائم احلرب يف النزاعات املسلحة الدولية
وغري الدولية ،تقرتح سويسرا إدخال تعديل على نظام روما األساسي ليشمل جرمية احلرب املتمثلة يف
جتوي املدنيني كأسلوب من أساليب احلرب يف النزاعات املسلحة غري الدولية .ومبا أن الغالبية العظمى من
النزاعات املسلحة احلالية نزاعات تتسم بالطاب غري الدو ي ،فإن هذا التعديل سيعزز مكافحة اإلفالت من
العقاب عن طريق متكني احملكمة اجلنائية الدولية من مقاضاة من يُتهمون بارتكاب هذه اجلرمية من جرائم
احلرب بغض النظر عن طبيعة النزاع .ومن شأن ذلك أيضا أن يسهم يف حتسني متاسك النظام األساسي
ككل .ومن شأن هذا التعديل أن يشري بوضوح إىل استعداد مجعية الدول األطراف للسعي إىل فرض
املساءلة اجلنائية فيما يتعلق جبرائم احلرب املرتكبة يف النزاعات املسلحة غري الدولية.
 -01وإذا مت اعتماد الفقرة الفرعية اجلديدة (( )2ه) من املادة  8من نظام روما األساسي وفقا للمادة
 )5( 020من النظام األساسي ،فإهنا لن تصبح سارية املفعول إال بالنسبة للدول األطراف اليت قبلت
التعديل بعد مرور عام واحد من إيداع صكوك تصديقها أو قبوهلا .ويف حني أن ذلك قد يثري تساؤالت
فيما يتعلق باحتمال جتزؤ النظام األساسي ،فإن واضعي نظام روما األساسي استبصروا ذلك االحتمال
وتقبّلوه عند صياغة املادة  )5( 020من النظام األساسي .ولكل دولة طرف أن تصدق على التعديالت
إذا رغبت يف احلد من جتزؤ النظام األساسي .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن أي حالة معينة يكون فيها
للمحكمة اجلنائية الدولية االختصاص القضائي بشأن جرمية التجوي من شأهنا أن تسهم يف إقامة العدل
للضحايا املعنيني .فبالنسبة ألولئك الضحايا ،ستكون اجلرمية اجلديدة ذات صلة وثيقة بأوضاعهم على
الرغم من أن احملكمة اجلنائية الدولية ال تتمت بالوالية القضائية على تلك اجلرمية ذاهتا يف حاالت أخرى.

() 9
Michael Cottier, ‘Article 8’ in Otto Triffterer, The Rome Statute of the International Criminal Court (2nd
.edition, Back/Hart/Nomos 2008) 208
()10
هذه هي آراء رئا سة اللجنة اجلامعة ورئاسة الفريق العامل املعين بتعريف جرائم احلرب ،انظر Rogier Bartels,
‘Denying Humanitarian Access as an International Crime in Times of Non-International Armed Conflict: The
 ،Challenges to Prosecute and some Proposals for the Future’ (2015) 48 Israel Law Review 282احلاشية .028
( )11قرار جملس األمن  ،)2108( 2407الديباجة والفقرة .01
()12

جملس حقوق اإلنسان التاب لألمم املتحدة ،التقرير املؤقت للمقررة اخلاصة املعنية باحلق يف الغذاء 20 ،متوز/يوليه
 ،A/72/188 ،2107الفقرة ( 27ب).
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هاء -مشروع نص التعديل
-5

تعديل على المادة  ٨من نظام روما األساسي

يدرج باعتباره الفقرة الفرعية اجلديدة (()2ه) من املادة 8
تعمد جتوي املدنيني كأسلوب من أساليب احلرب حبرماهنم من املواد اليت ال غىن عنها لبقائهم،
ُّ
تعمد عرقلة اإلمدادات الغوثية.
مبا يف ذلك ُّ
-2

أركان الجرائم

الفقرة الفرعية اجلديدة (( )2ه) من املادة 8
جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب
أركان الجريمة

واو-

-0

أن حيرم مرتكب اجلرمية املدنيني من مواد ال غىن عنها لبقائهم على قيد احلياة.

-2

أن يتعمد مرتكب اجلرمية جتوي املدنيني كأسلوب من أساليب احلرب.

-3

أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح غري ذي طاب دو ي ويكون مقرتنا به.

-4

أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.

شرح مشروع نص التعديل
 -00يستند مشروع النص إىل املادة ( )2( 8ب) ’ ‘25من نظام روما األساسي ،اليت تنطبق يف
النزاعات املسلحة الدولية ،واليت تنص على أن من جرائم احلرب "تعمد جتوي املدنيني كأسلوب من

أساليب احلرب حبرماهنم من املواد اليت ال غىن عنها لبقائهم ،مبا يف ذلك تعمد عرقلة اإلمدادات الغوثية
على النحو املنصوص عليه يف اتفاقيات جنيف".

 -02وال تشري معاهدات القانون الدو ي اإلنساين الذي حيكم النزاعات املسلحة غري الدولية( )13صراحة
إىل "تعمد عرقلة اإلمدادات الغوثية" .غري أن املادة  )2( 08من الربوتوكول اإلضايف الثاين تنص بوضوح
على أن "تُبذل أعمال الغوث ذات الطاب اإلنساين واحليادي البحت وغري القائمة على أي متييز ُجمحف،
لصاحل السكان املدنيني مبوافقة الطرف الثاين املتعاقد املعين ،وذلك حني يعاين السكان املدنيون من
احلرمان الشديد بسبب نقص املدد اجلوهري لبقائهم ( .")...ويف ظل هذه الظروف ،فإن رفض منح
املوافقة "دون أسباب وجيهة" يعادل انتهاك املادة  04من الربوتوكول اإلضايف الثاين ،اليت حتظر استخدام
التجوي كأسلوب من أساليب احلرب(.)14
 -03وعلى النحو املنصوص عليه يف املادة  55من دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر بشأن القانون
()15
وتيسر مرور اإلغاثة اإلنسانية بسرعة وبال
الدو ي اإلنساين العريف " ،تعني على أطراف النزاع أن تتيح ّ
()13
()14

املادة  3املشرتكة ،وحسبما ينطبق ،الربوتوكول اإلضايف الثاين.

Yves Sandoz, Christophe Swinarksi and Bruno Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols
.of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949 (Martinus Nijhoff Publishers 1987) 1479
()15

يبني شرح املادة  55بوضوح أن هذه القاعدة ال تتعدى نص املادة  )2( 08من الربوتوكول اإلضايف الثاين ،املادة 55
من دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر بشأن القانون الدو ي اإلنساين العريف (احلاشية .)2
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عوائق إىل املدنيني الذين هم يف حاجة إليها ،بصورة نزيهة ودون أي نوع من أنواع التمييز الضارة ،رهنا
حبق تلك األطراف يف الرقابة" .ويستند هذا االستنتاج إىل دراسة دقيقة للمراج العسكرية والتشريعات
الوطنية وممارسات الدول األخرى ،وال مييز يف األساس بني النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية فيما
يتعلق بواجب السماح مبرور اإلغاثة اإلنسانية( .)16كما يؤيد ذلك قر ُار جملس األمن ،)2108( 2407
الذي يؤكد على أن "تعمّد عرقلة إمدادات اإلغاثة ووصوهلا يف إطار تنفيذ تدابري التصدي يف حاالت

النزاع املسلح النعدام األمن الغذائي الناجم عن النزاع )...( ،ميكن أن يشكل انتهاكا للقانون الدو ي
اإلنساين"( .)17وجتدر اإلشارة إىل أن القرار  )2108( 2407ال مييز يف أي ظرف من الظروف بني
النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية.

 -04وقد ُحذفت عبارة "على النحو املنصوص عليه يف اتفاقيات جنيف" ألن نطاق تطبيقها ،باستثناء
املادة  3املشرتكة ،ال يشمل إال النزاعات املسلحة الدولية .وكما ذُكر أعاله ،يستند األساس القانوين هلذا
اجلزء من التعديل إىل القانون الدو ي اإلنساين العريف( .)18وجتدر اإلشارة إىل أن مقرتح التعديل جيب أن
يدرج باعتباره فقرة فرعية جديدة يف الفقرة (( )2ه) من املادة  8من نظام روما األساسي ،املكرسة
"لالنتهاكات اخلطرية األخرى للقوانني واألعراف السارية على النزاعات املسلحة غري ذات الطاب الدو ي،
يف النطاق الثابت للقانون الدو ي" (التشديد مضاف) .ولذلك من الواضح أن مقرتح التعديل يندرج ضمن
القواعد احلالية للقانون الدو ي اإلنساين الواجبة التطبيق يف النزاعات املسلحة غري الدولية.
 -05وتتطابق أركان اجلرمية م األركان املنصوص عليها يف الفقرة (( )2ب) ’‘25من املادة  8من نظام
روما األساسي املتعلقة بالنزاعات املسلحة الدولية ،باستثناء الفقرة  ،3اليت يستعاض فيها عن عبارة
"املنازعات املسلحة الدولية" بعبارة "نزاع مسلح ذي طاب غري دو ي".
__________

( )16انظر املمارسة املتعلقة باملادة  55من دراسة اللج نة الدولية للصليب األمحر بشأن القانون الدو ي اإلنساين العريف
(احلاشية .)2
( )17قرار جملس األمن  24( 2407أيار/مايو ،)2108الديباجة والفقرتان  6و.01
( )18املادتان  55و 056من دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر بشأن القانون الدو ي اإلنساين العريف (احلاشية .)2
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