
ICC-ASP/9/25

11-A-0111103+ 12

IC
C

-A
SP/9/[…

]
Page

12

RC/Res.6ر القرا

٢٠١٠حزيران/يونيه ١١ملعقودة يفااعتمد القرار بتوافق اآلراء يف اجللسة العامة الثالثة عشرة 

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 

املتحدة الدبلوماسي من القرار واو، الذي اعتمده مؤمتر األمم٧إىل 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
ات خبصوص وضع للفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان لقيامه بصياغة مقرتحوإْذ يعرب عن تقديره

بشأن جرمية العدوان،نص

الذي أحالت مبوجبه مجعية الدول األطراف ICC-ASP/8/Res.6وإذ حييط علمًا بالقرار
بشأن جرمية العدوان إىل املؤمتر االستعراضي للنظر فيها،نصمقرتحات خبصوص وضع 

:كنممارسة احملكمة الختصاصها على جرمية العدوان بأقرب وقت ممعلىوإذ ُيصمم 

من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية (الذي ٥من املادة ٢لفقرة لاستنادايقرر-١
اعتماد التعديالت الواردة يف املرفق األول هلذا القرار، رهناً )"النظام األساسي"عبارة:ببعديشار إليه فيما 

ي، من النظام األساس١٢١من املادة ٥بالتصديق عليها أو قبوهلا، واليت تدخل حيز النفاذ وفقًا للفقرة
ا قبل املصادقة أو القبول بأويأخذ علماً  ليه إاملشار ًا على النحو عالنأن تودع إن كل دولة طرف بإمكا

اً؛مكرر ١٥يف املادة 

اجلرائم، الواردة يف املرفق الثاين هلذا القرار؛أركانً◌ اعتماد التعديالت على يقرر أيضا-٢

التفامهات املتعلقة بتفسري التعديالت اآلنفة الذكر الواردة يف املرفق الثالث هلذا اعتمادأيضاً يقرر -٣
القرار؛

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

.أو قبوهلاولالتعديالت الواردة يف املرفق األالتصديق على أن إىل مجيع الدول األطراف يدعو-٥

 انظر إشعار الوديعC.N.651.2010 Treaties-8 قعاملتاح على مو ٢٠١٠تشرين الثاين/نوفمرب ٢٩، املؤرخ
.http://treaties.un.org
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المرفق األول

تعديالت على نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جريمة العدوان

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

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

مكرراً ٨المادة 
جريمة العدوان

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

يشّكل، حبكم طابعه وخطورته ونطاقه، انتهاكا واضحا مليثاق األمم املتحدة.عدواينعملٍ تنفيذ 

" استعمال القوة املسلحة من جانب دولة ما ضد عدواينالالعمل ، يعين "١ة ألغراض الفقر -٢
سيادة دولة أخرى أو سالمتها اإلقليمية أو استقالهلا السياسي، أو بأي طريقة أخرى تتعارض مع ميثاق 

التالية، سواء بإعالن حرب أو عمالمن األعملعلى أي العمل العدوايناألمم املتحدة. وتنطبق صفة 
كانون األول/ديسمرب ١٤) املؤرخ ٢٩-(د٣٣١٤ه، وذلك وفقًا لقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة بدون

١٩٧٤:

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

باستعمال القوة؛

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

دولة ما أو على سواحلها من جانب القوات املسلحة لدولة ئضرب حصار على موان(ج)
أخرى؛

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

ا املسلحة املوجودة داخل إقليم دولة أخرى مبوافقة الدولة (ه) قيام دولة ما باستعمال قوا
يف اإلقليم املضيفة، على وجه يتعارض مع الشروط اليت ينص عليها االتفاق، أو أي متديد لوجودها

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؛
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إرسال عصابات أو مجاعات مسلحة أو قوات غري نظامية أو مرتزقة من جانب دولة (ز)14
ولة أخرى بأعمال من أعمال القوة املسلحة تكون من اخلطورة حبيث تعادل ما أو بامسها تقوم ضد د

األعمال املعددة أعاله، أو اشرتاك الدولة بدور ملموس يف ذلك.

من النظام األساسي:١٥يدرج النص التايل بعد املادة -٣

مكرراً ١٥المادة 
ممارسة االختصاص بشأن جريمة العدوان

)من تلقاء نفسهاالدول،الصادرة عن(اإلحالة 

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

إال فيما يتعلق جبرائم العدوان عدوان الميةر أن متارس اختصاصها فيما يتعلق جبلمحكمة ال جيوز ل-٢
لتعديالت من ثالثني دولة طرف.سنة واحدة على مصادقة أو قبول اضيبعد ماليت ترتكب 

متارس احملكمة اختصاصها فيما يتعلق جبرمية العدوان وفقًا هلذه املادة، ورهنًا بقرار يُتخذ بأغلبية -٣
دول أطراف تساوي األغلبية املطلوبة العتماد تعديالت على النظام األساسي، وذلك بعد األول من  

.٢٠١٧كانون الثاين/يناير 

جرمية العدوان اليت تنشأ عن بشأن، أن متارس اختصاصها ١٢للمادة جيوز للمحكمة، وفقاً -٤
ا ال تقبل االختصاص سابقاً أعلنت قد الدولة الطرف تلك مل تكن ما دولة طرف ترتكبه عدواين عمل أ

عالن يف أي وقت وجيب النظر فيه من قبل إلسحب هذا اوجيوز املسجل. لدىإعالن عن طريق إيداع 
ل ثالث سنوات.الدولة الطرف خال

ن متارس أللمحكمة جيوز، ال األساسيفيما يتعلق بدولة ليست طرفًا يف هذا النظام-٥
اختصاصها املتعلق جبرمية العدوان عندما يرتكبها مواطنو تلك الدولة أو ترتكب على إقليمها.

ليه أن د أساس معقول للبدء يف حتقيق يتعلق جبرمية عدوان، عو وجندما خيلص املدعي العام إىلع-٦
على ارتكبته الدولة املعنية. و عمل عدواينمفاده وقوع اختذ قراراً قد يتأكد أوال مما إذا كان جملس األمن 

األمني العام لألمم املتحدة بالوضع القائم أمام احملكمة، مبا يف ذلك أي معلومات أو أن يبلغاملدعي العام
وثائق ذات صلة.

، أن يبدأ التحقيق مثل هذا القرارفيها جملس األمن تخذ يجيوز للمدعي العام، يف احلاالت اليت-٧
فيما يتعلق جبرمية عدوان.

، جيوز للمدعي بالغاإلتاريخ أشهر بعد ستة من هذا القبيل يف غضوناختاذ قرارعدمةيف حال-٨
التحقيق ببدء تقد أذنالتمهيديةالشعبة كونتالعام أن يبدأ التحقيق فيما يتعلق جبرمية عدوان، شريطة أن 
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قرر خالف قد من ألن ال يكون جملس اأ، و ١٥فيما يتعلق جبرمية عدوان وفقاً لإلجراءات الواردة يف املادة 
.١٦للمادة طبقًا◌ً ذلك

مبا ختلص إليه عمل عدواينالصادر من جهاز خارج احملكمة خبصوص وقوع قرار الال خيل -٩
احملكمة يف إطار هذا النظام األساسي.

دة ما خيل باألحكام املتعلقة مبمارسة االختصاص فيما يتعلق جبرائم أخرى ليس يف هذه املا-١٠
.٥شار إليها يف املادة م

النظام األساسي:منمكرراً ١٥يتم إدخال النص التايل عقب املادة -٤

ثالثاً اً مكرر ١٥المادة 
ممارسة االختصاص على جريمة العدوان

(إحالة من مجلس األمن)

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

إال فيما يتعلق جبرائم العدوان عدوان الميةر أن متارس اختصاصها فيما يتعلق جبلمحكمة ال جيوز ل-٢
سنة واحدة على مصادقة أو قبول التعديالت من ثالثني دولة طرف.ضيبعد ماليت ترتكب 

متارس احملكمة اختصاصها فيما يتعلق جبرمية العدوان رهنًا بأحكام هذه املادة، ومبوجب قرار -٣
يُتخذ بأغلبية دول أطراف تساوي األغلبية املطلوبة العتماد تعديالت على النظام األساسي، وذلك بعد 

.٢٠١٧األول من كانون الثاين/يناير 

مبا ختلص إليه عمل عدواينكمة خبصوص وقوع الصادر من جهاز خارج احملقرار الال خيل -٤
احملكمة يف إطار هذا النظام األساسي.

ليس يف هذه املادة ما خيل باألحكام املتعلقة مبمارسة االختصاص فيما يتعلق جبرائم أخرى -٥
.٥شار إليها يف املادة م

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

طبق أحكام هذه املادة إال على األشخاص الذين يكونون يف نفيما يتعلق جبرمية العدوان، ال ت-راً مكر ٣
وضع ميّكنهم من التحكم فعًالً◌ يف العمل السياسي أو العسكري للدولة أو من توجيهه.

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

مكرراً.٨و٨و٧و٦املواد وتطبيقتساعد أركان اجلرائم احملكمة يف تفسري-١
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من النظام األساسي بالفقرة التالية، وتبقى بقية ٢٠من املادة ٣يستعاض عن العبارة االستهاللية للفقرة -16٧
الفقرة بدون تغيري:

يكون حمظوراً الشخص الذي يكون قد حوكم أمام حمكمة أخرى عن سلوكال جيوز حماكمة -٣
مكررًا أمام احملكمة فيما يتعلق بنفس السلوك إال إذا كانت ٨أو ٨أو ٧أو ٦أيضًا مبوجب املواد 

:اإلجراءات يف احملكمة األخرى
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المرفق الثاني

تعديالت على أركان الجرائم

مكرراً ٨المادة 
جريمة العدوان

مقدمة

من ٢املشار إليها يف الفقرة عمالاأللى أي من تنطبق ععبارة العمل العدواين من املفهوم أن -١
.مكرراً ٨املادة 

إثبات أن مرتكب اجلرمية قد أجرى تقييمًا قانونيًا ملا إذا كان استعمال القوة املسلحة يلزمال -٢
يتناىف مع ميثاق األمم املتحدة.

كلمة "واضحاً" هي وصف موضوعي.-٣

نتهاك ميثاق األمم الأجرى تقييماً قانونياً للطابع "الواضح" إثبات أن مرتكب اجلرمية قد لزمال ي-٤
املتحدة.

األركان

عدواين أو بإعداده أو بدئه أو تنفيذه.عمل ام مرتكب اجلرمية بتخطيط يق-١

يف وضع ميّكنه من التحكم فعًال يف العمل السياسي أو العسكري )١(اجلرمية شخصكون مرتكب -٢
ل.مأو من توجيه هذا العالعدواينالعمل للدولة اليت ارتكبت 

املتمثل يف استعمال القوة املسلحة من جانب دولة ما ضد سيادة –ارتكاب العمل العدواين -٣
دولة أخرى أو سالمتها اإلقليمية أو استقالهلا السياسي أو بأي صورة أخرى تتعارض مع ميثاق األمم 

املتحدة.

حة على هذا عية اليت تثبت أن استعمال القوة املسلّ اقمرتكب اجلرمية مدركا للظروف الو كون -٤
النحو يتعارض مع ميثاق األمم املتحدة.

يشكل، حبكم طابعه وخطورته ونطاقه، انتهاكاً واضحاً مليثاق األمم املتحدة.العمل العدواين-٥

مم عية اليت تثبت هذا االنتهاك الواضح مليثاق األاقمرتكب اجلرمية مدركا للظروف الو كون -٦
املتحدة.

، قد يوجد أكثر من شخص واحد تنطبق عليهم هذه املعايري.العمل العدواينفيما يتعلق ب)١(
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المرفق الثالث

تفاهمات بخصوص تعديالت نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية بشأن 
جريمة العدوان

اإلحاالت من مجلس األمن

من املفهوم انّه جيوز للمحكمة أن متارس اختصاصها بشأن جرمية عدوان بناء على إحالة من -١
بعد مرور سنة واحدة على التصديق أو من النظام األساسي١٣ة ملادللفقرة (ب) من اجملس األمن وفقاً 

مكرراً) أيهما ١٥من املادة ٣القبول بالتعديالت من ثالثني دولة طرف أو (يضاف نص مماثل للفقرة 
.يكون تالياً 

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

اختصاص احملكمة يف هذا الصدد.

االختصاص الزمني

ممارسة احملكمة أّن من النظام األساسي١٣من املادة (أ) أو (ج)ةمن املفهوم، وفقًا للفقر -٣
من ٣اختاذ القرار املنصوص عليه يف الفقرة د بعفقطرتكبةاملدوان العنحصر يف جرائم تهاختصاصال

مرور سنة واحدة على التصديق أو القبول بالتعديالت من ثالثني دولة طرف أيهما مكرراً، و ١٥املادة 
.يكون تالياً 

االختصاص المحلي بشأن جريمة العدوان

تنطبق فقط ألغراض هذا العدوان جرمية و العمل العدواينتتناول اليت من املفهوم أن التعديالت -٤
ا حتدّ من نظام روما األساسي، ال١٠وفقًا للمادةالنظام األساسي. و  أو تفسَّر هذه التعديالت على أ

غري أو اليت تتطور فيما بعد ألغراضبأي شكل من األشكال، بقواعد القانون الدويل القائمةختّل، 
هذا النظام األساسي.أغراض 

ا تنشئ احلق يف ممارسة االختصاص من املفهوم أ-٥ ن هذه التعديالت ال جيب أن تفّسر على أ
ترتكبه دولة أخرى.عدواينعمل ، أو االلتزام به، فيما يتعلق بياحملل
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تفاهمات أخرى

من املفهوم أن العدوان هو أخطر أشكال االستخدام غري املشروع للقوة، وأن حتديد ما إذا كان -٦
واين يتطلب أن تؤخذ يف االعتبار مجيع الظروف اخلاصة بكل حالة، مبا يف ذلك عدعملقد ارُتكب 
وعواقبها، وفقاً مليثاق األمم املتحدة.عنيةاملعمالخطورة األ

ميّثل انتهاكاً واضحاً مليثاق األمم املتحدة، العمل العدواين من املفهوم أنه لدى تقرير ما إذا كان -٧
. وال "الواضح"ي الطبيعة واخلطورة والنطاق، كافية لتربير تقرير االنتهاك وه، جيب أن تكون األركان الثالثة

وضوح.كافياً للوفاء مبعيار الي ركن مبفرده  جيوز اعتبار أ


