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  ورقة قاعة اجتماع بشأن جرمية العدوان

  مذكرة توضيحية  - ألف
.  هذه مقدمة من جانب الرئيس بغية تيسري أداء ما تبقى من عمل بشأن جرمية العدوانورقة قاعة االجتماع  - ١

  :وحتتوي هذه الورقة على مشروع نتائج مقترح للمؤمتر االستعراضي بشأن جرمية العدوان، يشمل العناصر التالية

تعراضي مشروع القرار التمكيين بشأن جرمية العدوان، على النحو الذي أحيل إىل املؤمتر االس  ) أ(
 مع إضافة ديباجة قصرية وفقرات تنفيذية إضافية متعلقة بعناصر ICC-ASP/7/Res.6، ٦بالقرار 
، وكذلك الدعوة املعتادة إىل )OP3(والتفامهات املتعلقة بتفسري التعديالت ) OP2(اجلرائم 

 ؛)OP4(التصديق على، أو إىل قبول التعديالت 

اليت أحيلت ) املرفق األول(، بشأن جرمية العدوانمشروع التعديالت على نظام روما األساسي   ) ب(
 ؛ICC-ASP/7/Res.6بالقرار 

  على حنو ما أحيل بالقرار ) املرفق الثاين (اجلرائم مشروع التعديالت على عناصر  ) ج(
ICC-ASP/7/Res.6؛ 

 ، على حنو ما ناقشه سلفاًمشروع التفامهات بشأن تفسري التعديالت اخلاصة جبرمية العدوان  ) د(
 ٢٠٠٩فرباير /امل اخلاص املعين جبرمية العدوان أثناء دورته األخرية املعقودة يف شباطالفريق الع

القضايا الفنية ’’ ، املرفق الثاين ICC-ASP/7/20/Add.1 من التقرير ٤١- ٢٧أنظر الفقرات (
 ).‘‘األخرى املتعلقة بالعدوان املنتظر أن يتناوهلا املؤمتر االستعراضي

ة إطاراً كامالً من النصوص يهدف إىل إجناح إجناز العمل بشأن جرمية العدوان أثناء وهكذا تضع هذه الورق  - ٢
وقد سبق مناقشة مجيع عناصر هذا النص الواردة يف هذه الورقة، مبا يف ذلك مشروع التفامهات . املؤمتر االستعراضي

  .ألطرافمجعية الدول االواردة يف املرفق الثالث، وذلك يف سياق الفريق العامل اخلاص و

ويقدم عدد من العناصر . ينبغي أن تنصب جهودنا أثناء املؤمتر االستعراضي على سد الثغرات املتبقية  - ٣
  .اإلضافية اليت ميكن أن تفيد يف هذا الصدد وميكن أن تضاف إىل هذا اإلطار يف ورقة غري رمسية منفصلة
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  جرمية العدوان  :مشروع قرار  -باء 
  إن املؤمتر االستعراضي،

   من نظام روما األساسي،٥ من املادة ٢ إىل الفقرة إذ يشري  
 من القرار واو، الذي اعتمده املؤمتر الدبلوماسي للمفوضني بشأن إنشاء ٧ إىل الفقرة وإذ يشري أيضاً

   إىل القراروإذ يشري كذلك التابع لألمم املتحدة، ١٩٩٨يوليه / متوز١٧حمكمة جنائية دولية بتاريخ 
ICC-ASP/1/Res.1،بشأن استمرارية العمل خبصوص جرمية العدوان   

 إىل الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان لقيامه بصياغة املقترحات املتعلقة بأحد وإذْ يعرب عن تقديره 
  )١(األحكام اخلاصة جبرمية العدوان،

مقترحاً بشأن حكم  الذي أحالت الدول األطراف بناء عليه ICC-ASP/8/Res.6  بالقراروإذ يأخذ علماً
  يتعلق جبرمية العدوان إىل املؤمتر االستعراضي للنظر فيها،

الذي يشار إليها هنا ( اعتماد التعديالت على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يقرر -١
 تصديق أوالوارد يف املرفق األول هلذا القرار، واملتوقفة على ال) ‘‘النظام األساسي’’: فيما بعد بـ

 من النظام األساسي؛ ]٤/٥[ السريان طبقا للفقرة حيز، واليت تدخل القبول

  اعتماد التعديالت على عناصر اجلرائم الواردة يف املرفق الثاين هلذا القرار؛يقرر كذلك -٢

 اعتماد التفامهات املتعلقة بتفسري التعديالت آنفة الذكر الواردة يف املرفق الثالث هلذا أيضاًيقرر  -٣
 القرار؛

 . مجيع الدول األطراف التصديق على، أو قبول التعديالت الواردة يف املرفق األولناشدي -٤

  )٢()أضف فقرات تنفيذية أخرى إذا لزم األمر(

                                                
)١(  ICC-ASP/7/20/Add.1،املرفق الثاين .  
 ٢فقرة استعراضية حمتملة، وميكن إدراج هذه الفقرة االستعراضية أيضا يف النظام األساسي نفسه، مثال يف الفقرة   )٢(

  . مكرر١٥ أو يف مشروع مادة ٥من املادة 
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  املرفق األول

  التعديالت على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية بشأن جرمية العدوان

  .اسي من النظام األس٥ من املادة ٢ حتذف الفقرة   -١
  : من النظام األساسي٨ يدرج النص التايل بعد املادة   -٢

   مكررة٨املادة 
  جرمية العدوان

قيام شخص ما يف وضع يتيح له التحكم بالفعل " جرمية العدوان"ألغراض هذا النظام األساسي تعين   -١
ل عدواين من شأنه، يف العمل السياسي أو العسكري للدولة أو توجيهه بتخطيط أو إعداد أو شن أو تنفيذ عم

  .حبكم خصائصه وخطورته ونطاقه، أن يعد انتهاكا واضحا مليثاق األمم املتحدة
استعمال القوة املسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة دولة " العمل العدواين"، يعين ١ألغراض الفقرة   -٢

.  ميثاق األمم املتحدةأخرى أو سالمتها اإلقليمية أو استقالهلا السياسي، أو بأي صورة أخرى تتناىف مع
وتنطبق صفة العمل العدواين على أي عمل من األعمال التالية، سواء بإعالن حرب أو بدونه، وذلك طبقا 

 :١٩٧٤ديسمرب / كانون األول١٤يف ) ٢٩-د (٣٣١٤ة العامة لألمم املتحدة عيلقرار اجلم

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

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

  أسلحة ضد إقليم دولة أخرى؛
  على موانئ دولة ما أو على سواحلها من قبل القوات املسلحة لدولة أخرى؛ضرب حصار   )ج(
قيام القوات املسلحة لدولة ما مبهامجة القوات املسلحة الربية أو البحرية أو اجلوية أو   )د(

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

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

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

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

  .املعددة أعاله، أو اشتراك الدولة بدور ملموس يف ذلك
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  : النظام األساسي من١٥يدرج النص التايل بعد املادة   -٣

    مكررة١٥املادة 
  ممارسة االختصاص فيما يتعلق جبرمية العدوان

، رهنا بأحكام هذه ١٣جيوز للمحكمة أن متارس االختصاص فيما يتعلق جبرمية العدوان طبقا للمادة   -١
  .املادة
رمية العدوان، عندما خيلص املدعي العام إىل أن هناك أساسا معقوال للشروع يف حتقيق فيما يتعلق جب  -٢

وخيطر . فإنه يتبني أوال ما إذا كان جملس األمن قد اختذ قرارا بوقوع عمل عدواين ارتكبته الدولة املعنية
  .املدعي العام األمني العام لألمم املتحدة بالوضع أمام احملكمة، مبا يف ذلك أي معلومات أو وثائق ذات صلة

من مثل هذا القرار، أن يباشر التحقيق فيما يتعلق جبرمية جيوز للمدعي العام، عندما يتخذ جملس األ  -٣
 .العدوان

 ال جيوز للمدعي العام، يف حالة عدم وجود مثل هذا القرار، أن يباشر التحقيق فيما )١البديل (  -٤
  .يتعلق جبرمية العدوان

   تنهى الفقرة عند هذا احلد– ١اخليار 
 إال إذا كان جملس األمن قد طلب، يف قرار معتمد مبوجب الفصل السابع من ميثاق : يضاف– ٢اخليار 

 .األمم املتحدة، إىل املدعي العام الشروع يف التحقيق فيما يتعلق جبرمية العدوان

أشهر بعد تاريخ ] ٦[جيوز للمدعي العام يف حالة عدم اختاذ مثل هذا القرار يف غضون ) ٢البديل (  -٤
  .رع يف التحقيق فيما يتعلق جبرمية العدواناإلخطار أن يش

   تنهى الفقرة عند هذا احلد-١اخليار 

 شريطة أن تكون الدائرة التمهيدية قد أذنت بالبدء يف التحقيق فيما يتعلق جبرمية : يضاف– ٢اخليار 
  ؛١٥العدوان طبقا لإلجراء الوارد يف املادة 

 قد اختذت قرارا بوقوع عمل عدواين ارتكبته الدولة  شريطة أن تكون اجلمعية العامة: يضاف– ٣اخليار 
   مكررة؛٨املشار إليها يف املادة 

 شريطة أن تكون احملكمة العدل الدولية قد اختذت قراراً بوقوع عمل عدواين ارتكبته : يضاف– ٤اخليار 
  . مكررة٨الدولة املشار إليها يف املادة 

ة بوقوع عمل عدواين بقرار احملكمة املتعلق بوقوع عمل ال خيل القرار الصادر من هيئة خالف احملكم  -٥
  .عدواين وفقاً هلذا النظام األساسي

ليس يف هذه املادة ما خيل باألحكام املتعلقة مبمارسة االختصاص فيما يتعلق باجلرائم األخرى املشار   -٦
  .٥إليها يف املادة 
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  :األساسي  من النظام٢٥ من املادة ٣يدرج النص التايل بعد الفقرة   -٤

 فيما يتعلق جبرمية العدوان ال تطبق أحكام هذه املادة إال على األشخاص الذين يكونون يف وضع - مكررة٣
  .يتيح هلم التحكم بالفعل يف العمل السياسي أو العسكري للدولة أو توجيهه

  :لية من النظام األساسي باجلملة التا٩ من املادة ١يستعاض عن اجلملة األوىل من الفقرة   -٥
  .  مكررة وتطبيقها٨ و٨ و٧ و٦تساعد أركان اجلرائم احملكمة يف تفسري املواد   -١
 من النظام األساسي بالفقرة التالية، وتبقى ٢٠ من املادة ٣يستعاض عن العبارة االستهاللية للفقرة   -٦

  :بقية الفقرة بدون تغيري
حمظوراً أيضاً مبوجب الشخص الذي يكون قد حوكم أمام حمكمة أخرى عن سلوك يكون   -٣

 مكررة ال جيوز حماكمته أمام احملكمة فيما يتعلق بنفس السلوك إال إذا كانت ٨ أو ٨ أو ٧ أو ٦املواد 
  :اإلجراءات يف احملكمة األخرى
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  املرفق الثاين

  تعديالت على أركان اجلرائم

  مكررة ٨املادة 
  جرمية العدوان

  مقدمة
 يوصف بأنه عمل  مكررة٨ من املادة ٢املشار إليها يف الفقرة  األعمالمن املفهوم أن أي عمل من   - ١

  .عدواين
 لكون استعمال القوة  قانونياًليس هناك أي شرط يتعلق بإثبات أن مقترف اجلرمية أجرى تقييماً  - ٢

  .املسلحة يتناىف مع ميثاق األمم املتحدة
 . موضوعياًتوصيفاً" واضحاً"يعترب املصطلح   - ٣

الذي يتسم " الواضح" للطابع  قانونياًشرط إلثبات أن مقترف اجلرمية قد أجرى تقييماًليس هناك أي   - ٤
 . به انتهاك ميثاق األمم املتحدة

  األركـان
 . قام مقترف اجلرمية بتخطيط أو إعداد أو شن أو تنفيذ عمل عدواين  - ١

ياسي أو العسكري  كان يف وضع يتيح له التحكم بالفعل يف العمل الس)١(مقترف اجلرمية شخص  - ٢
 . للدولة اليت اقترفت العمل العدواين أو توجيه ذلك العمل

 املتمثل يف استعمال القوة املسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو –العمل العدواين   - ٣
 .ف قد اقتر-سالمتها اإلقليمية أو استقالهلا السياسي أو بأي صورة أخرى تتناىف مع ميثاق األمم املتحدة

على هذا  مقترف اجلرمية كان مدركا للظروف الوقائعية اليت تثبت تنايف استخدام القوة املسلحة  -٤
 . النحو مع ميثاق األمم املتحدة

 .  مليثاق األمم املتحدة واضحاًالعمل العدواين يشكل، حبكم خصائصه وخطورته ونطاقه انتهاكاً  - ٥

  . عية اليت تثبت ذلك االنتهاك الواضح مليثاق األمم املتحدةمقترف اجلرمية كان مدركا للظروف الوقائ  - ٦

                                                
  .أكثر من شخص واحد تنطبق عليهم هذه املعايريفيما يتعلق بعمل عدواين قد يكون هناك   )١(
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 املرفق الثالث

 خبصوص تعديالت على النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية اتتفامه
  بشأن جرمية العدوان

  إحاالت من جملس األمن
إحالة من جملس بناء على  جرمية العدوان  أن متارس اختصاصها علىللمحكمةانه جيوز  من املفهوم  - ١

تمد من قبل قد إع[ من النظام األساسي بعد أن يكون التعديل املتعلق بالعدوان) ب (١٣األمن وفق املادة 
 .]دخل حيز النفاذ/املؤمتر االستعراضي

 على إحالة من جملس األمن وفق اختصاصها على جرمية العدوان بناًءمن املفهوم أن متارس احملكمة   - ٢
 النظام األساسي وبغض النظر عماّ إذا كانت الدولة املعنية قد قبلت احملكمة يف هذا من) ب (١٣املادة 
 .الصدد

  ألسباب زمنية االختصاص
 من النظام األساسي، أنّ اختصاص احملكمة ينحصر فقط ١١ من املادة ١من املفهوم، وفق الفقرة   - ٣

 .]دخل حيز النفاذ/تعراضيمن قبل املؤمتر االسقد اعتمد [  أن يكون التعديل يف جرائم العدوان املرتكبة بعد

أنه جيوز للمحكمة، يف حالة الفقرة   من النظام األساسي،١١ من املادة ٢من املفهوم، وفق الفقرة   - ٤
، أن متارس اختصاصها فقط على جرائم العدوان املرتكبة بعد دخول التعديل حيز ١٣من املادة ) ج(أو ) أ(

 .١٢ من املادة ٣أصدرت إعالناً مبوجب الفقرة  تكن تلك الدولة قد مل ولة، ماالنفاذ بالنسبة لتلك الد

تكون الفقرات الواردة أدناه ذات مغزى فقط إذا اعتمدت التعديالت وفق إجراءات التعديل الواردة يف (
  :) من نظام روما األساسي١٢١ من املادة ٥الفقرة 

  قبول التعديل بشأن جرمية العدوان
من  ]قد قبلت االختصاص قبول الدولة املعتدى عليها مطلوباً حني تكون الدولة املعتديةيكون  ال[  - ٥

متنع احملكمة من ممارسة   من النظام األساسي ال١٢١ من املادة ٥املفهوم أنّ اجلملة الثانية من الفقرة 
 .االختصاص بشأن عمل عدواين ارتكبته دولة طرف تكون قد قبلت التعديل املتعلق بالعدوان

من املفهوم أنّ اجلملة الثانية ] االختصاص دون قبول الدولة املعتدية":اإلجيايب"التفاهم  -١البديل [  - ٦
 من النظام األساسي ال متنع احملكمة من ممارسة االختصاص بشأن عمل عدواين ١٢١ من املادة ٥من الفقرة 

  .يرتكب ضد دولة طرف تكون قد قبلت التعديل

 من املفهوم أنّ ]يوجد اختصاص دون قبول الدولة املعتدية ال "السليب " التفاهم– ٢البديل [
 متنع احملكمة من ممارسة االختصاص بشأن األساسي من النظام ١٢١ من املادة ٥اجلملة الثانية من الفقرة 

 .عمل عدواين ارتكبته أية دولة مل تقبل التعديل

 ) الرمسية املنفصلة انظر الوثيقة غري-إدخال مزيد من التفامهات املمكنة(
  ــــــــــ


