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 تقرير املكتب بشأن املؤمتر االستعراضي
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  تقرير املكتب بشأن املؤمتر االستعراضي

  مقدمة  -ألف

تعزيز بشأن  ICC-ASP/7/Res.3ا السابعة، بتوافق اآلراء، القرار اعتمدت مجعية الدول األطراف يف دور  -١
األعمال التحضريية للمؤمتر أن يواصل   املكتبإىلالذي طلبت فيه  ،احملكمة اجلنائية الدولية ومجعية الدول األطراف

  .لتنظيميةالقضايا العملية واو، آلثار املالية والقانونيةااألعمال املتعلقة باالستعراضي، مبا يف ذلك 

، فيما خيص املقترحات املتعلقة بإدخال تعديالت على نظام روما األساسي الواجب أن وقررت اجلمعية أيضاً  -٢
 عام اليت ستعقد يفيف الدورة الثامنة جلمعية الدول األطراف هذه املقترحات أن تناقش  ينظر فيها املؤمتر االستعراضي،

باإلضافة إىل ،  بأنهوأوصت اجلمعية أيضاً . للمؤمتر االستعراضيداد اجليدتعزيز توافق اآلراء واإلعمن أجل ، ٢٠٠٩
أن يكون املؤمتر االستعراضي ينبغي ، يفضل أن يكون توافقياً، التعديالت املمكن أن حتظى بتأييد عريضالتركيز على 

أن يركز املؤمتر االستعراضي الحظت أن من املستصوب  و،٢٠١٠ يف عام  الدوليةنظام العدالة اجلنائية" لتقييم" مناسبة
  .على عدد حمدود من القضايا الرئيسية

 ٣٠  أن يقترح ، على٢٠٠٩يوليه / متوز٩ املعقود يف ،يف اجتماعه العاشراتفق مكتب مجعية الدول األطراف و  -٣
وذلك  روما األساسي، على نظاماليت يراد إدخاهلا تعديالت رمسية للالقترحات امل لتقدميموعداً ائياً  ٢٠٠٩سبتمرب /أيلول

   .الدورةانعقاد اف للدول للنظر يف املقترحات قبل لتوفري وقت ك

رسالة من رئيس مجعية الدول األطراف  مؤرخة باملوعد النهائي لتقدمي التعديالت بومت تذكري الدول األطراف   -٤
  . وموجهة إىل بعثاا الدائمة لدى األمم املتحدة٢٠٠٩ سبتمرب ١٥

يف الفريق العامل تكليف ، على ٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول ٤يف املعقود يف اجتماعه اخلامس، تب املكواتفق   -٥
، ٢٠٠٩فرباير /شباط ٩املعقود يف يف وقت الحق، يف اجتماعه الرابع . يملؤمتر االستعراضموضوع النظر يف نيويورك با

الربازيل (ي بوهلكوالسيد مارسيلو) نيجرييا (نوورغوكتب السيدة أجنيال املن عي (يف و. وضوع املاهلذمشاركني رين ميس
  .نوورغوحمل السيدة ) كينيا(السيدة ستيال أورينا  املكتب ن، عي٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين ٣

  املشاورات غري الرمسية  -باء

أبريل، / نيسان١٤مارس، و/ آذار١١من املشاورات غري الرمسية يف  عقد امليسران املشاركان ست جوالت -٦
 على التوايل، يف ،٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٦أكتوبر، و/ تشرين األول١٩سبتمرب، و/ أيلول١١يونيه، و/حزيران١٠و

 .املقر الرئيسي لألمم املتحدة يف نيويورك
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ويف املشاورات غري الرمسية، ركزت الوفود، يف مجلة أمور، على الورقة غري الرمسية بشأن نطاق املؤمتر  -٧
ة من اجلهة املنسقة املعنية باملؤمتر االستعراضي لنظام روما األساسي، السيد رولف إينار فايفي  املقدم)١(االستعراضي

وحددت الورقة غري الرمسية، يف مجلة . ٢٠٠٩فرباير /عقود يف شباط إىل االستئناف الثاين للدورة السابعة امل،)النرويج(
 :وعية قبل املؤمتر االستعراضيأمور، القضايا التالية اليت يلزم إعدادها من الناحية املوض

  :املسائل اإللزامية الناشئة من نظام روما األساسي والوثيقة اخلتامية ملؤمتر روما  )أ(

  ؛ من النظام األساسي١٢٤إعادة النظر يف أحكام املادة   ‘١’  

  ؛)ة من النظام األساسي؛ القرار واو من الوثيقة اخلتامي٥ من املادة ٢الفقرة (جرمية العدوان   ‘٢’  

  ؛النظر يف جرائم اإلرهاب وجرائم املخدرات، وفقاً للقرار هاء من الوثيقة اخلتامية  )ب(

  ؛النظر يف تعديالت أخرى حمتملة لنظام روما األساسي  )ج(

  .تقييم نظام العدالة اجلنائية الدولية  )د(

. يق العامل يف نيويوركولوحظ فيما يتعلق جبرمية العدوان أنه ستجرى مشاورات غري رمسية خرج نطاق الفر  -٨
مري زيد رعد زيد برئاسة صاحب السمو امللكي األفيما بني الدورتني وعقد اجتماع غري رمسي معين جبرمية العدوان 

 ٨ نيويورك، يف الفترة من جامعة برينستون، يفخلتنشتاين لتقرير املصري، ملعهد يف نادي برينستون التابع ) األردن(احلسني 
  .)٢(٢٠٠٩يه  يون/ حزيران۱٠إىل 

   من النظام األساسي١٢٤إعادة النظر يف أحكام املادة  -١

 من النظام األساسي، جيوز للدولة، عندما تصبح طرفا يف النظام األساسي، أن تعلن عدم ١٢٤مبقتضى املادة  -٩
 اجلرائم املشار قبوهلا اختصاص احملكمة ملدة سبع سنوات من بدء سريان هذا النظام األساسي عليها، وذلك فيما يتعلق بفئة

 لدى حصول ادعاء بأن مواطنني من تلك الدولة قد ارتكبوا جرمية من تلك اجلرائم أو أن اجلرمية قد ٨إليها يف املادة 
ويعاد النظر يف أحكام هذه املادة يف . وميكن يف أي وقت سحب اإلعالن الصادر مبوجب هذه املادة. ارتكبت يف إقليمها

  .١٢٣ من املادة ١عقد وفقا للفقرة املؤمتر االستعراضي الذي ي

_____________________ 
االستئنافان األول (ية الدولية، الدورة السابعة الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائ )١(

-ICCمنشور احملكمة اجلنائية الدولية،        (٢٠٠٩ فرباير/ شباط١٣-٩يناير و/ كانون الثاين٢٣-١٩، نيويورك، )والثاين

ASP/7/20/Add.1(الفصل الثاين، املرفق الثالث ، .  
الذي استضافه معهد خلتنشتاين لتقرير املصري، ملعقود فيما بني الدورتني ااالجتماع غري الرمسي املعين جبرمية العدوان  تقرير )٢(

  .)ICC-ASP/8/INF.2( ٢٠٠٩يونيه / حزيران۱٠ إىل ٨مدرسة وودرو ويلسن، نادي برينستون، نيويورك، يف الفترة من 
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أبريل / نيسان١٤مارس و/ آذار١١ويف اجلولتني األوىل والثانية من املشاورات غري الرمسية، املعقودتني يف  -١٠
٢٠٠٩رين املشاركني على التوايل، نظرت الوفود يف ورقة غري رمسية بشأن هذا املوضوع، من إعداد امليس. 

 وقد .من جانب الدولا مل تستعمل على نطاق واسع ن وجود هذه املادة فإوالحظت الوفود أنه على الرغم م -١١
إلعالن الصادر مبوجب املادة ، وسينقضي األجل احملدد لمبوجب هذه املادةصادر عنها سحبت إحدى الدول اإلعالن ال

 .٢٠٠٩ يف عام عن دولة أخرى ١٢٤

إعادة صياغته يعترب مبثابة  كان إلغاء هذا احلكم أو  بأن الدول قد ترغب يف معاجلة مسألة ما إذايسرانوأفاد امل -١٢
سنة واحدة بعد تصديق سبعة (التعديل يف حيز النفاذ هذا وإذا كان األمر كذلك، سيلزم بعض الوقت لدخول . تعديل له

ملة الدولة  اليت تستحق البحث كيفية معاومن القضايا). ١٢١ من املادة ٤للفقرة أمثان الدول األطراف على التعديل وفقاً 
   .اليت ترغب يف إصدار مثل هذا اإلعالن يف الفترة بني اعتماد اإلعالن ودخوله يف حيز النفاذ

وبينما أعربت بعض الوفود . عيت الوفود أيضاً إىل النظر فيما إذا كان ينبغي إلغاء هذه املادة أو اإلبقاء عليهاُود -١٣
 : عن رأيها مبا يليإلبقاء على هذه املادةالوفود اليت أيدت ادافعت عن مرونتها يف هذا الشأن، 

   سمح هذا احلكم بانضمام بعض الدول إىل النظام األساسي؛سي  )أ(

   بالنظام األساسي؛على اإلطالقال يضر هذا احلكم   )ب(

  ينبغي أن يركز املؤمتر االستعراضي على جوانب أكثر أمهية؛  )ج(

 ويستويف بالتايل متطلبات االستعراض اإللزامي ر فيهنظالإعادة قرار اإلبقاء على هذا احلكم مبثابة   )د(
  ؛١٢٣املنصوص عليها يف املادة 

  تفوق مزايا اإلبقاء على هذا احلكم العيوب املترتبة على إلغائه؛  )ه(

التصديق على النظام األساسي أو تاريخ تاريخ باالستناد إىل ال ينبغي التمييز بني الدول األطراف   )و(
ا متتعت الدول األطراف احلالية باحلق املنصوص عليه يف هذه املادة عندما وكم. االنضمام إليه

 ذا احلق؛أصبحت طرفاً يف النظام األساسي، ينبغي أن تتمتع الدول األطراف اجلديدة  

  لنظام األساسي؛لعاملية الألنه سيعزز احتماالت ينبغي اإلبقاء على هذا احلكم   )ز(

  .ؤه مببدأ سيادة الدولإلغال سيخهذا احلكم ليس تنازالً و   )ح(

  :واعتمدت التعليقات املؤيدة إللغاء هذا احلكم على األسباب التالية  -١٤

من أحكام النظام فقط نتقايل فترض أنه حكم اما ي احلكم غري مناسب، واإلبقاء عليه سيعزز  )أ(
  األساسي؛
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  األساسي؛ من النظام ١٢٠احلكم مبثابة حتفظ ولذلك فإنه يتعارض مع املادة   )ب(

  احلكم خمالف لروح وسالمة النظام األساسي؛  )ج(

   النظام األساسي؛ اعتمادإلمكان  توفيقياًحالً بوصفه  ١٩٩٨وجد هذا احلكم يف مؤمتر روما لعام   )د(

فقط اإلعالن الصادر عن دولة واحدة ، و١٢٤أصدرت دولتان فقط اإلعالن املنصوص عليه يف املادة   )ه(
أطرافاً يف النظام  ألن تصبح الدولساسياً أمما يدل على أن هذا احلكم ليس  ياال يزال سارهو الذي 
  األساسي؛

أعرب أحد الوفود عن رأي مفاده أن هناك دائما اختالفات بني األطراف القدامى واألطراف اجلدد   )و(
   .غري متكافئةالدول األطراف معاملة معاملة إىل إلغاء احلكم لن يؤدي  واتيف املعاهد

  النظر يف جرائم اإلرهاب وجرائم املخدرات، وفقاً للقرار هاء من الوثيقة اخلتامية  -٢

، فيما إذا ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٠، املعقودة يف رمسيةلنظرت الوفود أثناء اجلولة الثالثة من املشاورات غري ا  -١٥
  .إلرهاباو  املخدرات جبرائمعلقة املت أن يتصدى املؤمتر االستعراضي للقضاياكان ينبغي

  التعليقات العامة  )أ(

 ال ينبغي أن يكون مثقال باملواد، )ابعساملرفق ال(عرب عن رأي مفاده أن جدول أعمال املؤمتر االستعراضي أُ  -١٦

ولوحظ أن احملكمة ال  .بعد املؤمترتعديالت إلدخال السيما وأن النظام األساسي يترك الباب مفتوحاً لتقدمي مقترحات 

حتميلها فوق طاقتها جرمية اإلرهاب سيؤدي إىل  و أجرائم املخدراتضافة  وأن إعماهلابكرة من أتزال يف مرحلة م
  .١٩٩٨ينتقص من تركيز مواردها البشرية واملالية احملدودة على أشد اجلرائم جسامة املتفق عليها يف عام وس

جولة ثانية رية وستؤدي إىل ة كبكذلك، لوحظ أن جرائم املخدرات وجرمية اإلرهاب تثري حساسيات سياسي  -١٧
 على األرجح قدراً كبرياً من الوقت واجلهد يف القضايا هلكيف املؤمتر االستعراضي الذي سيستمن املفاوضات الصعبة 

ولذلك، ووفقاً هلذا الرأي، من ادي أن تثار القضيتان بإجياز يف املؤمتر االستعراضي . السياسية احمليطة جبرمية العدوان
  .الدخول يف مناقشات تفصيلية بشأن أي منهماولكن دون 

  جرائم املخدرات  )ب(

مل يكن  ولكنه ١٩٩٨جرائم املخدرات على بعض التأييد يف عام  ضافةأشري إىل حصول االقتراح املقدم بإ  -١٨
ا املوضوع للقرار هاء، ينبغي مناقشة هذإخالصاً  و.اجلرائم اليت ختضع الختصاص احملكمةضمن إلدراجها يف حينه  كافياً

 إىل ةحاجأا يف موقفها ولكنها تدرك النظر حالياً يف  ةالكاريبيتعيد اجلماعة ويف هذا الصدد، . يف املؤمتر االستعراضي
  .يف املؤمتر االستعراضيبالنظر يف هذا املوضوع  تقدمي اقتراح جلتأييد واسع النطاق من أ
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اجلرائم وبني جرائم املخدرات  مستوى اخلطورة من حيث املقارنة إمكانيةبشأن الشك بعض وأعرب عن   -١٩
  .األخرى اخلاضعة الختصاص احملكمة

  اإلرهاب  )ج(

  وإىل أنه قدتفاقية شاملة بشأن اإلرهاب الدويلامشروع وضع األمم املتحدة منذ عدة سنوات يف  نظر أشري إىل  -٢٠
، يف بشأنىل اتفاق واسع النطاق إعقيد التوصل ى تهلذه االتفاقية مدالرئيسية األحكام تبني من املفاوضات املطولة بشأن 

ويف ضوء الوضع احلايل . )٣( اإلرهابصل إىل مرتبة تعريف اإلرهاب ونطاق السلوك اإلجرامي الذي ي،مجلة أمور
   .املؤمتر االستعراضيأنه ليس من املناسب الدخول يف مثل هذه املناقشات يف أشري إىل للمفاوضات يف األمم املتحدة، 

رهاب من إل اقضيةصعبة يف املؤمتر االستعراضي بشأن الطولة واملناقشات تنتقص املإمكانية أن وأشري أيضا إىل   -٢١
للقضايا لمؤمتر االستعراضي املخصص لالوقت ستثمر إىل أن من األفضل أن يولمؤمتر لل إىل نتيجة ناجحة والوصفرص 

ي أن يركز املؤمتر على تعزيز دور احملكمة يف العدالة اجلنائية وعالوة على ذلك، ينبغ. اليت ميكن أن حتظى بتأييد عريض
إدراج باملتعلقة املقترحات إمكان النظر يف وأشري يف هذا الصدد إىل . الدولية، مبا يف ذلك تعزيز عاملية نظام روما األساسي

   .ؤمترات استعراضية أخرى يف املستقبلجرمية اإلرهاب يف م

ىل حد بعيد االتفاقيات املتعددة إن السلوك الذي يبلغ مرتبة اإلرهاب تغطيه  لوحظ أومن ناحية أخرى،  -٢٢
ال توجد مشكلة بشأن االفتقار إىل تعريفولذلك، . م مثل هذا السلوكاألطراف الستة عشر اليت جتر.  

  النظر يف تعديالت حمتملة أخرى لنظام روما األساسي  -٣

دخال إلطراف التالية مقترحات إىل األمني العام لألمم املتحدة  الدول األ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٣٠قدمت حىت   -٢٣
  :تعديالت على نظام روما األساسي

  بلجيكا؛  )أ(

  املكسيك؛  )ب(

  هولندا؛  )ج(

  النرويج؛  )د(

  .ترينيداد وتوباغو وبليز  )ه(

_____________________ 
الوثائق الرمسية للجمعية و ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١١املؤرخ  A/RES/63/129   قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة)٣(

 . من املنطوق٢٥ إىل ٢١، الفقرات (A/63/37) ٣٧العامة، الدورة الثالثة والستون، امللحق رقم 
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تنشتاين املقترحات وباإلضافة إىل ذلك، قدم الرئيس السابق للفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان يف خل  -٢٤
   .)٤()املرفق السادس (جرمية العدوانبشأن اليت أعدها الفريق العامل اخلاص 

أكتوبر، أفاد رئيس اجلمعية بأن اجلمعية هي اليت ستحدد يف / تشرين األول١٩ويف املشاورات اليت أجريت يف   -٢٥
وال بد من وضوح . عرض على املؤمتر االستعراضيدورا الثامنة، وفقاً لنظام روما األساسي، مقترحات التعديل اليت ست

  . التقييمقضيةذلك متاماً لكي يتمكن املؤمتر من التركيز على املقترحات احملددة وإلمكان النظر بعمق يف 

  التعليقات العامة بشأن مقترحات التعديل

موافقتها على مراعاة  أكتوبر، أعربت بعض الوفود عن/ تشرين األول١٩نفس املشاورات اليت أجريت يف يف   -٢٦
 املؤمتر حيث يلزم جتنب اإلثقال على املؤمتر مبقترحات ال حتظى إلرسال إىلاعند النظر يف املقترحات اليت تستحق ذر حلا

   :القليلةللنظر يف املقترحات يف املؤمتر ومن األفضل أن يوجه الوقت املخصص . بالتأييد العام

  املستمدة من نظام روما األساسي؛  )أ(

كون هلا واليت ينبغي أن ت  طويلة من الزمن ستفيضة على مدى فترة اليت كانت موضعاً ملناقشات م  )ب(
  ألولوية؛ا

  اليت كانت موضعاً للتأييد العام ولديها فرصة جيدة للتوصل فعالًً إىل اتفاق باعتمادها؛  )ج(

  .  ةاختصاص احملكمة يف هذه املرحلة املبكرنطاق اليت ال تسعى إىل توسيع   )د(

مان وكررت بعض الوفود أن عرض مقترحات ال تستويف هذه الشروط على املؤمتر سيؤدي لألسف إىل حر  -٢٧
  .رمية العدوان ، وهذا هدف طموح يف حد ذاتهالقانونية والسياسية املعلقة جل املسائل لالوفود من الوقت الكايف حل

من املستبعد أن و يف حمافل أخرى بحثال قيد الال تز بقضايابعض املقترحات تتعلق أن إىل كذلك وأشري   -٢٨
  . بشأانتائج إجيابيةيتوصل املؤمتر إىل 

على ضمان فعالية الوالية يف الوقت احلايل تركز للدول أن ينبغي أنه عرب عن رأي مفاده  على ذلك، أُوعالوة  -٢٩
   .ل بعد دورة كاملة من اإلجراءاتبدال من حماولة توسيع نطاق اختصاص احملكمة بينما مل تكتم احلالية للمحكمة

_____________________ 
 تشرين ٢٩ يف الرمسية للجمعية العامة، التعديالت املقترحة لنظام روما األساسي، جبميع اللغات الست نشر الوديع )٤(

يف جمموعة املعاهدات التابعة لألمم املتحدة،  733و 727و725 و 723و CN.713ديع وترد إشعارات الو. ٢٠٠٩أكتوبر /األول
  .حتت مجعية الدول األطراف int.cpi-icc.www://http  ، فضال عن املوقع org.un.treaties://httpواملوقع 
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اليت  احملكمة، السيما فيما يتعلق بالقضايا توسيع نطاق اختصاصمن أن يؤدي وأعربت بعض الوفود عن قلقها   -٣٠
إىل عدم دراجها، إطورة اجلرائم اجلديدة اليت يراد وضوع املتعلق خبامل آراء الدول متباعدة جداً بشأا، ومن بينهازال تال 

   .حتماالت التوصل إىل االنضمام العاملي للنظام األساسيتعزيز ا

إلدخال تعديالت تستحق أو ملقترحات املقدمة يف مسألة ما إذا كانت اوقدم اقتراح بأن تفكر الوفود جدياً   -٣١
ات يف الدوريف مجيع األحوال تقدميها ميكن على أساس أنه ، ٢٠١٠عام الذي سيعقد يف ؤمتر امليف حقاً البحث تتطلب 

افياً للدول للنظر يف املقترحات والتوصل إىل توافق  كوسيعطي هذا وقتاً.  املقبلةيةملؤمترات االستعراضااملقبلة للجمعية أو 
  .لآلراء بشأا

  املقترحات املقدمة من بلجيكا  )أ(

 ألول ٨املادة  من ٢الفقرة قائمة األسلحة الوارد يف ب بلجيكا فيما يتعلق قدمة منقترحات الثالثة املحبثت امل  -٣٢
قترحات التعليقات وامل وأدت .٢٠٠٩ أبريل/ نيسان١٤يف عقودة مرة خالل اجلولة الثانية من املشاورات غري الرمسية، امل

األمني العام لألمم املتحدة يف إىل التالية وقدمت بعد ذلك جتماعات  نظرت فيها االاملقدمة من الوفود إىل صيغة منقحة
  ).املرفق األول (٢٠٠٩ سبتمرب/ أيلول٢٩

سبتمرب /أيلول ١١يونيه و/ حزيران ١٠يف عقودتني يف اجلولتني الثالثة والرابعة من املشاورات غري الرمسية، املو  -٣٣
يف حالة عدم  إحالة املقترحات إىل املؤمتر االستعراضي  بلجيكا لن تطلبأنبوفد بلجيكا أفاد ،  على التوايل٢٠٠٩
وكذلك على ، ١٢٤ظل على املادة ي الرأي بأن تركيز املؤمتر ينبغي أن يفمتاما  ألا تشارك تأييد واسع النطاق هلاوجود 

الحظت بلجيكا مع يف هذا الصدد، و. هذه اجلرميةممارسة اختصاص احملكمة بشأن مسألة تعريف جرمية العدوان وشروط 
 تعديالا لن تكون بأنأيضا دت وأفا. من عدد كبري من الدولمشجع على دعم ت بالفعل  حصلاتعديالذلك أن 

 من ١٢١ من املادة ٥ملزمة ألية دولة طرف يف حالة املوافقة عليها إال إذا صدقت هذه الدول على التعديل وفقاً للفقرة 
  .النظام األساسي

 سهم يينبغي أن ه النظر يف أي تعديل مقترح، أنأنه ينبغي أن يؤخذ يف االعتبار، عندأشارت بعض الوفود إىل و  -٣٤
؛ وستتطلب هذه الدول غري األطراف على االنضمام وبالتايل أن يشجع يف تعزيز عاملية نظام روما األساسيالتعديل 

  .وقتا إضافيا الدقيقة دراسةال

ملتعلق بإضافة فقرة  اقترح البلجيكي  من امل٢ما إذا كان مشروع التعديل  حولبعض الشكوك أبديت و  -٣٥
األخرى اليت جلرائم بابنفس قدر اهتمامه اتمع الدويل يهتم ا رمية يتعلق جبيميائية بشأن األسلحة الكجديدة ‘٢٨’

من شأنه أن يؤدي إىل حالة التعديل املقترح يتعلق بسلوك ن مشروع أوأوضحت بلجيكا . حملكمةا تدخل يف اختصاص
  نظام روما األساسي يتضمنأشارت أيضاً إىل أن يف هذه املرحلة، وليست ركناً رمية اجلخطورة أن سلح، واملرتاع من ال

  .من اخلطورة، مثل تدمري املمتلكات الثقافيةبوضوح  عتبات عالية بلغ  بشأن جرائم ال تأحكاماً
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  عن نظام روما األساسينفصلةقترح البلجيكي ينبغي أن تظل من االتفاقيات املشار إليها يف املوأشري أيضا إىل أ  -٣٦
 من خالل نظام عليهابالقوة لعاملي اإضفاء الطابع مبثابة حىت هلا أو رفيع نظام األساسي سيكون مبثابة تالإدراجها يف ألن 

 أو النظام األساسيعلى التصديق بللدول غري األطراف املهتمة عتبة الارتفاع إىل وأن ذلك سيؤدي روما األساسي 
إال  حمظوراً لن يكونألن السلوك عليها ع العاملي بالقوة إضفاء الطابيؤدي إىل لن ذلك آخرون أن رأى و. باالنضمام إليه

  .البحث  طرفاً يف االتفاقية قيدمن األصلإذا كانت الدولة 

  :لسببنيعلى هذا النحو  قترح امل اإلشارة إىل االتفاقيات القائمة يفا صاغت أت بلجيكا وأوضح  -٣٧

  ه عن طريق اإلحالة إىل معاهدة قائمة؛جتنب املناقشات املطولة بشأن السلوك الذي ينبغي جترمي  )أ(

متكني الدول األطراف يف هذه االتفاقيات من التصديق على املقترح ولكن أيضاً من أجل سريان املقترح عند   )ب(
ارتكاب جرمية يف إقليم دولة ليست طرفاً يف االتفاقية قيد البحث إذا كان التشريع الوطين هلذه الدولة جيرم مع 

  .ذلك هذا السلوك

أكتوبر، قدمت بلجيكا حتديثاً لعدد الدول املشاركة يف / تشرين األول١٩ويف املشاورات اليت أجريت يف   -٣٨
  .)٥(تقدمي املقترحات

  املقترح املقدم من املكسيك  )ب(

وفد املكسيك مشروع قدم ، ٢٠٠٩ هيوني/حزيران ١٠ عقودة يفيف اجلولة الثالثة من املشاورات غري الرمسية، امل  -٣٩
 باعتبارها جرمية ها لتشمل استخدام األسلحة النووية أو التهديد باستخدام ،٨من املادة ) ب(٢ترح لتعديل الفقرة مق

  ).املرفق الثاين(إىل األمني العام لألمم املتحدة قدم املقترح ، ٢٠٠٩سبتمرب /  أيلول٢٩ويف . حرب

من املواضيع اليت حازت ها التهديد باستخداماستخدام األسلحة النووية أو بأن موضوع وفد املكسيك وذكّر   -٤٠
 . تأخري اعتماد النظام األساسيولكنه بقي معلقاً لعدم ١٩٩٨الدبلوماسي يف عام روما يف مؤمتر على قدر كبري من الدعم 

ويستحق التجرمي اختصاص احملكمة اليت تدخل يف خرى األرائم خطورة عن اجليف الواقع هذا املوضوع ال يقل بيد أن 
 الوقت املتاح يف املؤمتر ضيقكسيك درك املتبينما و .دويلاالهتمام الاليت تثري اجلرائم جسامة رمية من أشد كج

 ح، استناداًبوضودل تراسخة اليت المن القواعد القانونية قترح يستند إىل جمموعة شروع امل املا تؤكد أنفإاالستعراضي، 
ذلك ل، واإلنسانية ككلرمية ضد  األسلحة النووية جاستخداملى أن عوية،  لألسلحة النوةإىل اآلثار املدمرة والعشوائي

قرارات اجلمعية العامة لألمم فضالً عنالقانون الدويل التقليدي والعريف، القائم على  ،قترحهاأمل يف أن يكون مت افإ 
  . املؤمتريف عملية املشاورات غري الرمسية املؤدية إىل يف إطار بناء،موضعاً للنظر ملتحدة، 

_____________________ 
 ١٣بينما بلغ عدد املشاركني يف تقدمي املقترحني الثاين والثالث ،  مشاركا١٨ًبلغ عدد املشاركني يف تقدمي املقترح األول   )٥(

  .  مشاركاً
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  املقترح املقدم من هولندا  )ج(

  مقترحهولنداوفد قدم  ،٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١١ عقودة يف من املشاورات غري الرمسية، املرابعة اجلولة الأثناء  -٤١
إىل األمني العام قدم املقترح ، ٢٠٠٩سبتمرب /  أيلول٢٩ويف . األساسيروما إلدراج جرمية اإلرهاب يف نظام  غري رمسي

  ).لثاملرفق الثا(مم املتحدة لأل

  ، جرمية العدواناملتبع يف هولندا استخدام نفس النهج تقترح  عدم وجود تعريف مقبول عموما لإلرهاب، وإزاء  -٤٢
ويف نفس  من نظام روما األساسي، ٥املادة  من ١الفقرة أي إدراج جرمية اإلرهاب يف قائمة اجلرائم املنصوص عليها يف 

شروط ممارسة االختصاص إىل حني االتفاق على تعريف هلا وعلى هذه اجلرمية االختصاص على سة تأجيل ممارالوقت 
  .بشأا

وأن يعهد إىل رمية اإلرهاب جب معين غري رمسي الً عماًاملؤمتر االستعراضي فريقينشئ اقترحت هولندا أيضا أن و  -٤٣
  جرمية اإلرهاب يف اختصاص احملكمةدخولاسي نتيجة لالنظام األساحلاجة إىل تكييف مدى هذا الفريق مبهمة النظر يف 

بأي حال من ذلك يتعارض أن ينبغي ال و .توسيع اختصاص احملكمة على هذا النحواملتصلة باملسائل األخرى وكذلك يف 
حدة  يف سياق املفاوضات اجلارية يف األمم املتإلرهابامع اجلهود الرامية إىل التوصل إىل اتفاق على تعريف األحوال 

  .لوضع مشروع اتفاقية شاملة بشأن اإلرهاب

لذي اتبع النهج ااإلشارة إىل  أن ها رأت مسألة اإلرهاب ولكنهامهية اليت تستحقاألعدة وفود صراحة وأيدت   -٤٤
أبديت أيضاً و. حيز النفاذيف ن نظام روما األساسي دخل اآلن ليست مناسبة أل ١٩٩٨فيما يتعلق جبرمية العدوان يف عام 

  .عدم وجود تعريف قانوين لإلرهاب يف ظل  جرمية اإلرهاب يف اختصاص احملكمةمن دخولدوى اجل بشأنوك شك

لقريب يف اأكثر مناسبة وقت  يف  ولكن،بحثزيد من الامل وأعرب آخرون عن رأي مفاده أن االقتراح يستحق   -٤٥
رية يف اللجنة السادسة للجمعية العامة لألمم املتحدة اجلاملناقشات انتيجة يف االعتبار عندئذ خذ ؤأن تينبغي أنه و، العاجل
  .اتفاقية شاملة بشأن اإلرهابلوضع 

النظام األساسي اآلن، تعديل إلدراج اإلرهاب يف  –إدراج اإلرهاب على مرحلتني عملية ن إأيضاً قيل و  -٤٦
إلرهاب وتعريفه معاً يف دراج اإألن مرغوب فيه،  أمر غري -رهابإلتعديل آخر عند التوصل إىل تعريف متفق عليه لو

  . واملوافقة عليهاجمموعتني خمتلفتني من التعديالتالدول األطراف عن احلاجة إىل النظر يف يغين وقت الحق س

  املقترح املقدم من النرويج  )د(

من املادة  ١لتعديل الفقرة  اًمقترحت النرويج إىل األمني العام لألمم املتحدة قدم ،٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٣٠ يف  -٤٧
  ).بعاراملرفق ال( من النظام األساسي املتعلقة بتنفيذ األحكام الصادرة بالسجن ١٠٣
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لتنفيذ اتفاقات قيام عدد حمدود جداً من الدول بإبرام تدل على أن جتربة احملاكم املخصصة بالنرويج وأفادت   -٤٨
ض الدول يف إبرام مثل هذه االتفاقات، إىل ، على الرغم من رغبة بعدودهذا العدد احمليعزى لألسف و. )٦(عقوباتال

  .بالشروط الدنيا املطلوبة للسجون طلوبة للوفاءالقيود الصارمة امل

، مما من هذه االتفاقاتعدد أكرب برام إلتمكني الدول من من املرونة توفري املزيد  االقتراح النروجيي إىل ويسعى  -٤٩
أمور، يف مجلة  وتسهيل السفر، ؛ستقبال عدد أكرب من السجناءبال سيكون له آثار إجيابية عديدة، مثل السماح للدو

. بلغة مشاةيف منطقة تتحدث نطقة أو يف نفس املالعيش يف بيئة مألوفة، مبا يف ذلك ومتكني السجناء من فراد األسرة؛ أل
 من ٥الفقرة مثل  حلة الحقة،يف مرإىل تعديل أحكام القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات أيضاً اجة احلأشري إىل احتمال و

  .٢٠٨، والقاعدة ٢٠١والقاعدة ، ٢٠٠القاعدة 

وألنه يتسم بشئ جلدل، ا ال يثري بشكل اجيايب، ألنه موضوعي وقترحأا تنظر يف هذا املب بعض الوفود أفادتو  -٥٠
  .حماكمااحيث بدأت احملكمة يف االستعجال، من 

ميكن التساؤل عن مدى فإنه ، قترح من حيث اجلوهرهلذا املواضحة الية األمه لرأي آخر، على الرغم من وفقاًو  -٥١
 من النظام ١٠٣ املادة احلاجة إىل تعديل النظام األساسي، حيث ميكن االستفادة من بعض األحكام القائمة، مثل

 ا إليها من قبل منظمةعهود األساسي أو القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، وذلك لتمكني الدولة من تنفيذ الوالية امل
  .إقليمية

  .الحقؤمتر الحقة أو م، ولكن يف مجعية بحثزيد من الاملستحق  ليس عاجالً ويقترح إىل أن املأشري أيضاًو  -٥٢

 دولية أو منظمة إقليمية، نبغي أن تقوم به منظمة الدور الذي يا ترى من حيث املبدأ أنأبنرويج وأجابت ال  -٥٣
، لتجنب أي تساؤل صراحة يف النظام األساسياإلدراج ستحق يالدول، بدور  باملقارنة اً تكميلي أواًحىت لو كان ثانوي

 وضعهو ، اليةيف املرحلة احل اهلدف، ذلك أنوأوضحت النرويج ك. تفاقاتحمتمل عن أهلية احملكمة إلبرام مثل هذه اال
ثل مبعد ذلك،  اددة لتنفيذهاحملطرائق نبغي أن تكون البينما يإقليمية، منظمة منظمة دولية أو ذي قد تقوم به لادور للآلية 

التطور الذي سيشهده هذا  ملناقشات يف املستقبل يف ضوء موضوعاًستدير السجن أو تقوم بتمويله، ما إذا كانت املنظمة 
  .العمليةمارسة الدور يف امل

   املقترح املقدم من ترينيداد وتوباغو وبليز  )ه(

، قدمت ترينيداد وتوباغو وبليز إىل األمني العام لألمم املتحدة مقترحاً إلدراج ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٣٠يف   -٥٤
  ).املرفق اخلامس(جرمية االجتار الدويل باملخدرات يف نظام روما األساسي 

_____________________ 
، اتفاقان؛ احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، سبعة اتفاقات؛ احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا سابقا، ة احملكمة اجلنائية الدولي)٦(

  . اتفاقاً؛ احملكمة اجلنائية اخلاصة لسرياليون، أربعة اتفاقات١٦
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 مجيع الدول حيث وافقت قلق يف هذا الشأنلل مدعاةوفيما يتعلق بالتأثري احملتمل على العاملية، رأت بليز أنه ال   -٥٥
وبالتايل يصعب تصور كيف ميكن ملناقشة مثل هذه اجلرمية اجلسيمة أن تؤثر على عاملية على جترمي االجتار باملخدرات 

  .النظام األساسي

  تقييم العدالة اجلنائية الدولية  -٤

يورك الطرائق الفريق العامل يف نيوعد  اقتراح بأن ي)٧(يف الورقة غري الرمسية بشأن نطاق املؤمتر االستعراضيم دقُ  -٥٦
   .توصية ملموسة لتقدميها إىل اجلمعيةوضع املتعلقة بعملية التقييم من أجل 

بعض أن بامليسران ذكّر ، ٢٠٠٩سبتمرب /أيلول ١١يف عقودة اجلولة الرابعة من املشاورات غري الرمسية، املويف   -٥٧
 الذي حتقق بالفعل فيما يتعلق بالعدالة اجلنائية املؤمتر االستعراضي فرصة مناسبة ملناقشة وحتليل التقدمأن ترى الوفود 

  .يف هذا االاملقبلة الدولية والتحديات 

  :ميكن معاجلة عدة جوانب مثلفيما يتعلق ذه املسألة، و  -٥٨

  تعاون الدول مع احملكمة؛  )أ(

  ؛التعاون بني احملكمة وغريها من املنظمات الدولية، مبا يف ذلك األمم املتحدة  )ب(

  جلنائية الدولية األخرى؛احملاكم االدروس املستفادة من   ) ج(

  ؛ا تعزيزه ميكن كيف ميكن حتسني فعالية احملكمة وكيف  )د(

  ؛، يف عمل احملكمةالتاتمعات احمللية، والسيما من بلدان احلاميكن مشاركة يفية ك   )ه(

  ؛يف مجيع أحناء العاملميكن إذكاء الوعي بعمل احملكمة يفية ك  )و(

  ؛ على الصعيد الوطينتنفيذ نظام روما األساسي  )ز(

  .تعزيز عاملية نظام روما األساسيميكن يف ك  )ح(

  : املواضيع التاليةعلىعلى أساس مبدئي وغري رمسي، ، ولو  الوفود التعليقمنن اامليسروطلب   -٥٩

  أن يتناول موضوع التقييم على اإلطالق؛لمؤمتر االستعراضي لإذا كان ينبغي ما   )أ(

_____________________ 
االستئنافان األول  ( الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة  )٧(

-ICC       شور احملكمة اجلنائية الدولية،من (٢٠٠٩ فرباير/ شباط١٣-٩يناير و/ كانون الثاين٢٣-١٩، نيويورك، )والثاين

ASP/7/20/Add.1(الفصل الثاين، املرفق الثالث ،.  
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  أممناقشة عامة،(إذا كان الرد بنعم، ما هو الشكل الذي ينبغي أن تتخذه املناقشة بشأن التقييم   )ب(
  ؟ )شكل آخرم  جانبية، ألقاءات

  ميكن معاجلتها؟ اليت ددة احملواضيع املما هي   )ج(

  ). وثيقة أخرىم أ، إعالنم أ،قرار(ملداوالت من اوقعة املت النهائية النتيجة  )د(

 جزءلوجود  بعض الوفود عن تأييدها لفكرة تقييم العدالة اجلنائية الدولية كما أعربت عن تفضيلها وأعربت  -٦٠
مناقشة إجراء مكان إلمعاجلة التقييم يف املناقشة العامة إىل  أحد الوفود دعاو.  ملناقشة هذا املوضوعمنفصل من املؤمتر
بشأن عامة يدعو إىل إجراء مناقشة الذي املسار نهج الثنائي الآراء خمتلفة بشأن ووجدت . ذه املسألةهلرفيعة املستوى 

  .  التقييمبشأنمناقشة منفصلة ، وتعديلاملتعلقة بالقترحات ملا

.  مواضيعأو ثالثةموضوعني واحد أو موضوع قتصر على تعرب عن رأي مفاده أن قائمة املواضيع ينبغي أن وأُ  -٦١
 التكامل، وتنفيذ وأشارت بعض الوفود إىل. طموحمفرطة يف الكون ت نينبغي أال ن قائمة املواضيع أوفد آخر  رأىو

أكد أحد و.  يف املؤمتر االستعراضيتهاعاجلحمتملة ملمواضيع ك ،، والتعاونعلى املستوى الوطيننظام روما األساسي 
جب نظام روما األساسي النظام املنشأ مبوالنهوض بأن يكون ينبغي الوفود على أن اهلدف الرئيسي للمناقشة بشأن التقييم 

  .وتعزيز التوعية

ات اليت جرت بشأن وثيقة تعكس املناقشضرورة وجود  الوفود على تتفقا، رتقبة املالنتيجةبفيما يتعلق و  -٦٢
 شكلال كان أن النتيجة، أياًعلى أكد وفد آخر و". اءةبن"وأكد أحد الوفود على أن النتيجة جيب أن تكون . املوضوع
    .بني الدول األطرافبشأا سلفاً ينبغي التفاوض ، صدر بهالذي ست

، كانت معروضة ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١٩ويف اجلولة اخلامسة من املشاورات غري الرمسية، املعقودة يف   -٦٣
 عملية قتصرت مقدمة من هيئة الرئاسة باحملكمة تقترح أن ال )٨(على الوفود ورقة غري رمسية بشأن املؤمتر االستعراضي

  :التاليةعوجلت املواضيع األربعة و. على نطاق أوسعيف نظام روما األساسي ذاا وإمنا ينبغي أن تنظر على احملكمة التقييم 

  ؛عاملية نظام روما األساسي  )أ(

  ؛التعاون مع احملكمة  )ب(

  ؛)التكامل(لتحقيق واملقاضاة يف اجلرائم الدولية لالتأهب /اجلهود الوطنية  )ج(

  . أثرةتمعات املتعلى احملكمة والعدالة الدولية ا ريثأتمضاعفة   )د(

_____________________ 
  .٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١٩ مؤرخة )٨(   
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للعدالة اجلنائية على تقييم الوضع الراهن عملية التقييم ال تقتصر أن ب، أوصت هيئة الرئاسة ةجيمن حيث النتو  -٦٤
تعزيز نظام وقابلة للقياس لزيادة حمددة تحقيق أهداف ب التزام الدول األطراف علىأن تؤكد أيضاً ولكن فقط الدولية 

  .العدالة اجلنائية الدولية

  عيضاعدد من املو

 والسالم والعدالة، ،على سبيل املثال التعاون(أن يقتصر التقييم على عدد صغري من املواضيع بح ااقترقدم   -٦٥
  ).والتكامل

دالة اجلنائية على العوحدها أم التقييم على احملكمة ينبغي أن يركز وأبديت آراء متباينة بشأن ما إذا كان   -٦٦
 ألا مبنية الرئاسةاملقدمة من هيئة ورقة البعض الوفود عن تأييدها لألفكار الواردة يف وأعربت . وسعاها األالدولية مبعن

  . جتارب احملاكم املخصصةعلى

االجتماع سبق معاجلتها يف من اليابان واليت املقدمة رمسية الورقة غري الوأشري إىل أن بعض القضايا الواردة يف   -٦٧
  .ينبغي النظر فيها يف إطار عملية التقييمالسابق للفريق العامل 

 )١٠(عن خطة العمللتقرير املقدم  وا)٩(ن التعاونقدم من اجلهة املنسقة عالتقرير امل شكليأن وقدم أيضاً اقتراح ب  -٦٨
املمكنة األخرى أيضاً تأثري من املواضيع و. فيما يتعلق بتنفيذ توصيات اجلمعية بشأن التعاونالسيما  لعملية التقييم، أساساً

 .احملكمة على اتمعات املتأثرة، على النحو املقترح من هيئة الرئاسة

 النتيجة

وإذ تشري إىل أن هناك جمموعة من اخليارات من حيث املقترحات، من تقرير إىل قرار ، لوحظ أيضا أن بعض   -٦٩
نه إوقيل . البعض اآلخر وقتا طويال من املفاوضاتبينما يتطلب  هذه اخليارات ليست بالضرورة ذات منحى عملي ،

  . توجيهات ملموسة للمحكمةالنتيجةينبغي أن تقدم 

ان أن تشمل القضايا اليت ميكن  ولكن ينبغي النتيجة من سلسلة من البياناتورئي أنه ال ينبغي أن تتكون   -٧٠
  .حقة يتم تناوهلا يف مناسبة الةتعديالت مقبلتشكل أساساً ل

  الشكل

 لقاءعن أي مناقشة عامة أو أي جزء منفصل للتقييم، منفصل عام على وجود الكافة على ضرورة اتفاق   -٧١
أو معين بقضايا معينة أشري إىل اخليار املتعلق بوجود فريق يف هذا الصدد، و. جزء من جدول أعمال املؤمتر ك،جانيب

_____________________ 
)٩(  ICC-ASP/8/44.  
)١٠( ICC-ASP/8/23.  
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اجتماعات يستغرق كل منها ثالث ساعات أو أربعة اعني تكريس اجتم، فضال عن معينةقضايا لات خاصة مناقش
  .الرئاسةالورقة غري الرمسية املقدمة من هيئة الواردة يف للمواضيع 

 فيما يتعلق بالشكل، ولكنها أشارت إىل أن وجود جزء منفصل مع تهاأعربت بعض الوفود عن مرونو  -٧٢
تكون قادرة على تغطية اجتماعات  اليت قد ال ود الصغريةاجتماعات متزامنة قد تكون معقدة بعض الشيء بالنسبة للوف

  .خمتلفة يف نفس الوقت

  آفاق املستقبل

بينما وجد اتفاق ، عملزيد من الاملبعض املسائل اليت ما زالت تستحق بقوله بأا حددت امليسر املناقشة خلّص  -٧٣
ت طابع موضوعي وينبغي إعدادها يف وقت التقييم ينبغي أن تكون ذاأن نتيجة والتقييم، بشأن وجود جزء منفصل على 

  .سابق للمؤمتر

   أخرىمسائل  -٥

 قراراً الدورة الثامنة للجمعيةتتخذ من قبل املكتب، وسبحث املؤمتر قيد الاليت ينبغي أن يستغرقها دة ال تزال امل  -٧٤
الذي الوقت ر للنظر، و إىل املؤمتيتم إرساهلاسنجم عن املقترحات اليت ييف ضوء حجم العمل املتوقع أن بشأا، 

  .التقييمسيخصص لعملية 

  .جلمعيةاحكومة أوغندا وأمانة وكان مشروع االتفاق مع الدولة املضيفة موضعاً للمناقشة بني    -٧٥

 ندوبنياملمبا يف ذلك ، من رسوم التأشريةمجيع املشاركني يف املؤمتر إعفاء املوافقة على أوغندا إىل وأشار وفد   -٧٦
لترمجة الفورية الستخدامها يف للتصويت االلكتروين ومقصورات ل وإىل أنه جاري شراء جهازمع املدين، اتوأعضاء 

  .القادمةسابيع أل ايفإضافية  عملية علومات، وسيقدم ماملؤمتر
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  املرفقات األول إىل السادس

  ]١انظر اإلضافة [
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  املرفق السابع

  جدول األعمال املؤقت

  .ؤمترافتتاح امل -١

 .للصالة والتأملدقيقة صمت  -٢

 .اعتماد النظام الداخلي -٣

 .إقرار جدول األعمال -٤

  :ؤمتر االستعراضيمل يف اوثائق تفويض ممثلي الدول األطراف -٥

  تعيني جلنة وثائق التفويض؛  ) أ(

  .تقرير جلنة وثائق التفويض  ) ب(

  .عملتنظيم ال -٦

  .املناقشة العامة -٧

  .النظر يف التقدم احملرز يف العدالة اجلنائية الدولية -٨

 : التعديالت املقترحة لنظام روما األساسيالنظر يف -٩

   من نظام روما األساسي؛١٢٤املادة إعادة النظر يف   ) أ(

 ؛املقترحات املتعلقة حبكم بشأن جرمية العدوان  ) ب(

 .مقترحات أخرى )ج(

 .اختتام املؤمتر -١٠

- - - 0 - - -  


