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  املرفق الثاين

  الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان

   ألف-املرفق الثاين 

  تقرير االجتماع غري الرمسي الذي عقده بني الدورتني الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان،
   التابع ملدرسة وودرو ويلسون، جبامعة برينستون بوالية نيوجرزي،يف معهد ليختنشتاين لتقرير املصري

  *٢٠٠٥يونيو / حزيران١٥ إىل ١٣يف الواليات املتحدة، يف الفترة من 

 احملتويات
 الصفحة الفقرات 

  ٣٧٧ ٣-١  ...........................................................مقدمة  -أوال

  ٣٧٧ ٥١-٤  ..........................................السجل املوجز للجلسات  -ثانيا 
  ٣٧٧ ٤  ج إىل مزيد من املناقشةاملسائل املتعلقة جبرمية العدوان اليت حتتا  -ألف

  املسائل اليت نوقشت يف االجتماع الذي عقد بني الدورتني  -باء
  ٣٧٧ ٥١-٥  ............ واليت حتتاج إىل مزيد من البحث٢٠٠٤يف عام   

  "اختيار عدم قبول"إمكانية أن متارس الدولة   -١
  ٣٧٧ ١٧-٥ ...................................اختصاص احملكمة   

   روما من نظام٢٥ من املادة ٣اإلبقاء على الفقرة   -٢
  ٣٧٩ ٤٣-١٨ ...................األساسي أو استبعادها أو تعديلها  
  ٣٧٩ ٣٢-١٩  .............اشتراك الفرد يف العمل اإلجرامي  )أ(  
  ٣٨١ ٤٣-٣٣ ............الشروع يف ارتكاب جرمية العدوان  )ب(  

   من نظام روما األساسي أو٣٣اإلبقاء على املادة   -٣
  ٣٨٢ ٤٦-٤٤ .................................استبعادها أو تعديلها  

  ام روما األساسي أو من نظ٢٨اإلبقاء على املادة   -٤
  ٣٨٣ ٥٠-٤٧  ........................استبعادها أو تعديلها    

   من نظام روما األساسي أو٣٠اإلبقاء على املادة   -٥
  ٣٨٣ ٥١  ........................استبعادها أو تعديلها    

  املناقشات األولية بشأن مسائل أخرى متعلقة بنظام روما  -جيم
  ٣٨٣ ٥٥-٥٢  ................................................األساسي  

  ٣٨٣ ٥٣-٥٢ ....................... التحقيق واملقاضاة– ٥الباب   -١
  ٣٨٤ ٥٥-٥٤  .....القومي ملواد اليت حتكم املعلومات املتعلقة باألمنا  -٢

_________________  
وال تتضمن هذه النسخة قائمة املشاركني بل ترد هذه . ICC-ASP/4/SWGCA/INF.1صدر سابقا يف الوثيقة *     

  .ICC-ASP/4/SWGCA/INF.1القائمة يف املرفق الثالث من الوثيقة 
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  ٣٨٤ ٨٦-٥٦  ......................رسة االختصاصالتعريف وشروط مما  -دال
  ٣٨٥ ٦٢-٦٠ ................حقوق املتهم يف مرحلة الفصل املسبق  -١
  الفصل املسبق فيما إذا كان ما وقع هو عمل من  -٢

  العدوان قبل ممارسة احملكمة الختصاصها أعمال  
  ٣٨٥ ٧٤-٦٣ ......................للقيام ذا الفصل املناسبة واهليئة  

  ٣٨٧ ٧٥ ..................مقيد عام أم: تعريف جرمية العدوان  -٣
  الصياغة اجلديدة املقترحة للعبارة االستهاللية لورقة  -٤

  ٣٨٧ ٨٦-٧٦  .............................................املنسق  
  ٣٨٨ ٩٢-٨٧  .............................................  األعمال املقبلة-هاء

  ختصيص الوقت الالزم يف الدورات العادية جلمعية  -١
  ٣٨٨ ٨٧  ....................................الدول األطراف  

  مكان دورات الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية  -٢
  ٣٨٩ ٨٨  ...........................................العدوان  

  ٣٨٩ ٨٩  ................... الدورتني املقبلةاجتماعات ما بني  -٣
  ٣٨٩ ٩٠ .....................................خارطة الطريق  -٤
  ٣٨٩ ٩٢-٩١ ..................... املتابعة والتحضري لألعمال املقبلة  -٥

      .........................................................التذييالن
  الصياغة اجلديدة املقترحة للعبارة االستهاللية  -األول
  ٣٩٠    ..................................لورقة املنسق    

 ٣٩١    ......................جدول األعمال املشروح  -الثاين
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  مقدمة  -   ًأوال 
اخلاص املعين جبرمية العدوان اجتماعا بني الدورتني يف معهد ليختنشتاين لتقرير املصري عقد الفريق العامل   -١

 ١٥ إىل ١٣التابع ملدرسة وودرو ويلسون جبامعة برينستون بوالية نيوجريزي بالواليات املتحدة يف الفترة من 
وكذلك إىل ممثلي اتمع   ُ                                                وأ رسلت الدعوة للمشاركة يف هذا االجتماع إىل مجيع الدول . ٢٠٠٥يونيو /حزيران

ويرد جدول أعمال االجتماع يف املرفق . هذا االجتماع) ليختنشتاين(ورأس السفري كريستيان ويناويسري . املدين
  .الثاين ذه الوثيقة، وترد قائمة املشاركني يف املرفق الثالث

نلندا وخلتنشتاين وهولندا وأعرب املشاركون يف االجتماع غري الرمسي عن تقديرهم حلكومات أملانيا وف  -٢
وسويسرا للدعم املايل الذي قدمته لالجتماع كما أعربوا عن تقديرهم ملعهد خلتنشتاين لتقرير املصري التابع جلامعة 

  .برينستون الستضافته هذا اللقاء

جات وال متثل هذه الوثيقة بالضرورة آراء احلكومات اليت ميثلها املشاركون ولكنها تعكس فقط االستنتا  -٣
وسيلزم بالطبع تقييم هذه املسائل مرة أخرى يف ضوء . واآلراء املتعلقة باملسائل املختلفة املتصلة جبرمية العدوان

ومن املأمول فيه أن تؤدي املواد املدرجة يف هذه . األعمال املقبلة اليت سيتم االضطالع ا بشأن جرمية العدوان
  .اص املعين جبرمية العدوانالوثيقة إىل تيسري أعمال الفريق العامل اخل

  السجل املوجز للجلسات   -ثانيا
 املسائل املتعلقة جبرمية العدوان اليت حتتاج إىل مزيد من املناقشة  -ألف

قررت اللجنة، فيما يتعلق بقائمة للمسائل اليت يتعني معاجلتها عند تقدمي مقترحات لوضع حكم بشأن   -٤
 من نظام روما األساسي، عمال بالقرار واو الصادر من مؤمتر األمم ٥  من املادة٢جرمية العدوان وفقا للفقرة 

املتحدة الدبلوماسي للمفوضني املعين بإنشاء حمكمة جنائية دولية، أنه ليس مثة حاجة إىل إضافة مسائل جديدة إىل 
 .)١( ٢٠٠٤املسائل املدرجة بالقائمة الواردة يف تقرير االجتماع الذي عقد بني الدورتني يف عام 

 واليت حتتاج إىل مزيد من ٢٠٠٤املسائل اليت نوقشت يف االجتماع الذي عقد بني الدورتني يف عام   -باء
  البحث

  اختصاص احملكمة" اختيار عدم قبول"إمكانية أن متارس الدولة   -١

  أشري إىل أن األحكام الواردة يف نظام روما األساسي بشأن جرمية العدوان ليست واضحة متاما بسبب  -٥
 وألا مل تكن نتيجة ١٩٩٨إضافتها إىل النص يف مرحلة متأخرة من املؤمتر الدبلوماسي الذي عقد يف عام 

 وضعت قبل إضافة جرمية العدوان ١٢١ولوحظ أيضا أن املادة . ملفاوضات أجريت بشأن هذا املوضوع بالتحديد
ناء على خلفية واضحة للمشاكل احملددة اليت إىل اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة وأا مل توضع بالتايل ب

  .تثريها جرمية العدوان

ولوحظ أن هناك ثالثة ج للتصرف بعد التوصل إىل اتفاق بشأن تعريف جرمية العدوان وممارسة   -٦
  .اختصاص احملكمة

                                                   
  . املرفق الثاين، التذييل،ICC-ASP/3/25 الوثيقة  )١(
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والواردة  من النظام األساسي ١٢١ويتفق النهجان األول والثاين مع املناقشات اليت أجريت بشأن املادة   -٧
    .٢٠٠٤ من تقرير عام ١٩ إىل ١٣يف الفقرات 

 قابلة للتطبيق وأنه يلزم وجود نظام قانوين موحد ١٢١ من املادة ٤ويؤكد النهج األول أن الفقرة   -٨
ووفقا هلذا النهج، سيكون أي تعديل نافذا على مجيع الدول . للجرائم اليت تدخل يف نطاق اختصاص احملكمة

 صكوك التصديق أو القبول من قبل سبعة أمثان الدول األطراف، مبا يف ذلك الدول اليت األطراف بعد إيداع
وقيل أيضا إن جرمية العدوان مدرجة فعال يف النظام األساسي وإن الدول األطراف . أصبحت أطرافا بعد التعديل

ما يتعلق جبرمية العدوان على في" اختيار القبول"وافقت عليها عندما أصبحت أطرافا يف هذا النظام ولذلك فإن ج 
ومن احلجج األخرى اليت قدمت تأييدا .  يكون خمالفا للنظام األساسي١٢١ من املادة ٥النحو الوارد يف الفقرة 

.  أنه ال ينبغي معاملة جرمية العدوان معاملة خمتلفة عن اجلرائم األخرى اليت تدخل يف اختصاص احملكمة٤للفقرة 
 إن النظام األساسي ينبغي أن يشكل وحدة متجانسة ١٢١ من املادة ٥طباق الفقرة وقيل فيما يتعلق بعدم ان

، وهو ما فعله النظام األساسي للمحكمة بعناية، فيما عدا "حسب الطلب"ولذلك يلزم احلرص على جتنب النظم 
 اختصاص احملكمة يف                                       اليت ت منح فيها الدولة اليت تعلن عدم قبول١٢٤يف احلالة الوحيدة املنصوص عليها يف املادة 

  . حالة جرائم احلرب أجال قبل خضوعها هلا

" اختيار القبول"أفضل يف مجيع األحوال من ج " اختيار عدم القبول"أعرب عن رأي مفاده أن ج  و   -٩
 ١٢٤الوارد يف املادة " اختيار عدم القبول"وأشري يف هذا الصدد إىل . ١٢١ من املادة ٥املنصوص عليه يف الفقرة 

" اختيار عدم القبول"  ُ                       وأ عرب عن رأي مفاده أن ج . وإىل االنتقادات املتكررة اليت أبدا بعض الدول هلذا احلكم
  ".اختيار القبول"يوفر نظاما قانونيا موحدا بعكس النظام الذي يوفره ج 

 هذا الصدد إنه وقيل يف.  قابلة للتطبيق١٢١ من املادة ٥ويعتمد النهج الثاين على فرضية أن الفقرة   -١٠
وقد تؤدي . سيتعني على الدولة أن تقبل التعديل قبل االعتراف باختصاص احملكمة فيما يتعلق جبرمية العدوان

  . إىل انطباق جمموعتني من النظم على الدول املختلفة١٢١ من املادة ٥الفقرة 

وما دامت الفقرة . ٥ املادة وأعرب عن رأي مفاده أن إدراج جرمية العدوان سيؤدي تلقائيا إىل تعديل  -١١
  . ستكون منطبقة تلقائيا١٢١ من املادة ٥ فإن الفقرة ٥ تشري إىل املادة ١٢١ من املادة ٥

 للتطبيق أمر مشكوك فيه ألنه ليس من املؤكد ١٢١ من املادة ٥وقيل من ناحية أخرى إن قابلية الفقرة   -١٢
وقيل من حيث التركيب إنه ال مكان جلرمية . ٥ديل املادة أن تؤدي  املناقشات املتعلقة جبرمية العدوان إىل تع

ووفقا هلذا الرأي، ال تسري .  مكررا جديدة٨ وإا ستدرج على األرجح بوصفها مادة ٥العدوان يف املادة 
 من املادة ١ على جرمية العدوان ألن جرمية العدوان منصوص عليها فعال يف الفقرة ٥األحكام املتوخاة يف الفقرة 

وقيل أيضا إنه ميكن اإلبقاء على . لكنها تسري على اجلرائم اجلديدة اليت يراد خضوعها الختصاص احملكمة و٥
 يف النظام األساسي، على الرغم من عدم جدواها بعد إدراج جرمية العدوان يف هذا النظام، ٥ من املادة ٢الفقرة 

  . وميكن ببساطة حذفها

، ورئي من ناحية أخرى أنه ال ميكن ١٢١ من املادة ٥ و ٤قرتني ورئي أيضا أنه ميكن اجلمع بني الف  -١٣
  .اجلمع بني هاتني الفقرتني

حكم ملمارسة اختصاص احملكمة " اعتماد" تتطلب فقط ٥ من املادة ٢ويرى النهج الثالث أن الفقرة   -١٤
كم لنفاذه وستكون ووفقا هلذا الرأي، سيكفي أن تعتمد مجعية الدول األطراف هذا احل". التعديل"وال تتطلب 
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 متيز )٢(ورأى آخرون أن اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات.  فقط هي الواجبة التطبيق١٢١ من املادة ٣عندئذ الفقرة 
 ردا على ما إذا ١٢١ من املادة ٣وال تقدم الفقرة . بني اعتماد النص املعدل وموافقة الدولة على االلتزام بالتعديل

وقيل أيضا إن االعتماد املشار .  هي الواجبة التطبيق١٢١ من املادة ٥ أم الفقرة ١٢١ من املادة ٤كانت الفقرة 
  . خيتلف عن االعتماد املقصود يف اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات٥ من املادة ٢إليه يف الفقرة 

رورة  تدل على ض٥ من املادة ٢الواردة يف الفقرة " وفقا"أعرب أيضا عن رأي مفاده أن كلمة ۥو    -١٥
. ١٩٩٨وأكد البعض أن هذا هو املفهوم الذي كان متفقا عليه عند اعتماد النظام األساسي يف عام . التعديل

  .وقال آخرون إم ال يعتقدون ذلك

وأشري كذلك إىل ضرورة التأكيد على قابلية األحكام املتعلقة مبمارسة االختصاص للتطبيق بنفس   -١٦
  . بالتعريفالشروط املقررة لألحكام املتعلقة

واقترح البعض أن تركز املناقشة على تعريف جرمية العدوان وعلى الشروط الواجبة ملمارسة   -١٧
وقيل إن التوصل إىل توافق لآلراء بشأن هاتني املسألتني سيوضح على األرجح تلقائيا ما إذا كانت . االختصاص

  .١٢١ادة  من امل٥ هي الواجبة التطبيق أم الفقرة ١٢١ من املادة ٤الفقرة 

   من نظام روما األساسي أو استبعادها أو تعديلها٢٥ من املادة ٣اإلبقاء على الفقرة   -٢

 من نظام روما األساسي حتتوي على مفهومني قد يؤثران على ٢٥ من املادة ٣اتفق على أن الفقرة   -١٨
  .العدوان مها اشتراك الفرد يف العمل اإلجرامي و الشروع يف ارتكاب اجلرمية

  اشتراك الفرد يف العمل اإلجرامي  )أ(

اتفق على أن من السمات املميزة جلرمية العدوان أا جرمية قيادية وعلى أنه ينبغي بالتايل استبعاد   -١٩
املشاركني الذين ال ميكنهم التأثري على السياسية املؤدية إىل ارتكاب هذه اجلرمية، مثل اجلنود الذين ينفذون 

ويلزم اختاذ قرار بشأن ما إذا .  ينبغي مناقشها بالتايل تتعلق باملنهج القانوين الواجب اإلتباعواملسألة اليت. األوامر
 إىل أن العدوان جرمية من اجلرائم القيادية أم ينبغي اإلشارة إىل عدم ٢٥ من املادة ٣كان ينبغي اإلشارة يف الفقرة 

  . انطباق أجزاء منها على جرمية العدوان

كان من األفضل أن يبقى تعريف اجلرمية ضيقا نسبيا بدال من إدراج الشروط اخلاصة وقيل إنه رمبا   -٢٠
 الطبيعة القيادية للجرمية ٢٥ من املادة ٣وهكذا، ستعكس الفقرة . باملسؤولية اجلنائية الفردية يف تعريف العدوان

وقد تضاف هذه . بادة اجلماعية اليت تعاجل اإل)ه(مكررا جديدة مطابقة للفقرة الفرعية ) ه(عن طريق إضافة فقرة 
 تنطبق على جرمية العدوان بقدر ما تتفق مع الطبيعة ٢٥ من املادة ٣ مكررا اجلديدة لتوضيح أن الفقرة )ه(الفقرة 

  .ومثة احتمال آخر هو معاجلة اجلوانب القيادية جلرمية العدوان بالتفصيل يف أركان اجلرمية. القيادية للجرمية

  . تنطبق إمجاال على جرمية العدوان٢٥ من املادة ٣ون أن الفقرة ورأى مشاركون كثري  -٢١

، أنه قد يؤدي إىل استبعاد جمموعة من ٢٥ من املادة ٣ولوحظ فيما يتعلق بعدم االنطباق احملتمل للفقرة   -٢٢
. دة مالئمة لكل حالة على ح٢٥ من املادة ٣ولذلك من األفضل التحقق مما إذا كانت أحكام الفقرة . الفاعلني

  .واالستبعاد العام بالتايل ال يكون خيارا سليما
                                                   

  .٣٣١، الصفحة ١١٥٥الد جمموعة العاهدات، األمم املتحدة،   )٢(
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 لعدم ٢٠٠٤ من تقرير عام ٣٩ باحلجة الواردة يف الفقرة ٢٥ من املادة ٣وميكن تربير استبعاد الفقرة   -٢٣
 ٢٥ من املادة ٣ووفقا هلذا الرأي، من األفضل أن يترك تقرير ما إذا كانت الفقرة . سرياا على جرمية العدوان

  .أو ال تنطبق على احلالة قيد البحث لتقدير احملكمةتنطبق 

  :وقيل إنه ميكن معاجلة املسألة على النحو التايل  -٢٤

إما بوضع تعريف موجز للعدوان على أن تقوم األجزاء األخرى من النظام األساسي بتغطية   )أ(
  ؛٢٥املبادئ العامة للقانون اجلنائي ذات الصلة، والسيما املادة 

لتحقيق االتساق بني املبادئ العامة للقانون  دقيق تعريف العدوان الوارد يف ورقة املنسقوإما بت  )ب(
  اجلنائي واألحكام األخرى من النظام األساسي؛ 

 مكررا جديدة لتوضيح العالقة احملددة بني جرمية العدوان والفقرة )ه(وإما بإضافة فقرة فرعية   )ج(
  .٢٥ من املادة ٣

  .٢٥ من املادة ٣ أنه قد يلزم إدراج حكم لتأكيد سريان الفقرة ورأى بعض املشاركني  -٢٥

وأشري أثناء املناقشة إىل السوابق القضائية حملكميت نورمربغ وطوكيو اليت ميكن أن يقال أا دونت   -٢٦
 ال تعاجل القانون الدويل العريف واليت تعترب أكثر مالءمة من ممارسة احملاكم اخلاصة اليت أنشئت يف التسعينات واليت

  .جرمية العدوان

وبينما أعربت بعض الوفود عن رأي مفاده أن مسألة االشتراك من املسائل اليت تتعلق بأسلوب الصياغة   -٢٧
وليست من املسائل املوضوعية وأنه ميكن بالتايل معاجلتها عند حتديد أركان اجلرمية، حذرت وفود أخرى من ترك 

قيل إن األخذ ذا النهج فيما يتعلق باالشتراك قد يؤدي إىل آثار خطرية بالنسبة و. املسألة بأكملها ألركان اجلرمية
وسيؤدي هذا فيما يتعلق جبرمية . االشتراك اجلماعي فقط فإذا ألغي تعريف االشتراك متاما، سيبقى. جلرمية العدوان

 اليت يوجد تعريف لالشتراك العدوان إىل شذوذ ال وجود له يف حالة اجلرائم األخرى مثل اجلرائم ضد اإلنسانية
  .اجلماعي بشأا

ويلزم التوصل إىل صياغة . ووفقا هلذا الرأي، يلزم التماس احلل يف النص األصلي وليس يف أركان اجلرمية  -٢٨
تعترف بأن العدوان جرمية قيادية وتبني يف نفس الوقت املقصود من االشتراك الفردي يف كل حالة من احلاالت 

ووجد اتفاق كبري على ضرورة أن يتناول تعريف العدوان العمل . ٢٥ من املادة ٣ الفقرة املنصوص عليها يف
  .اجلماعي والعمل الفردي أيضا بقدر اإلمكان

ورأى بعض املشاركني أنه يلزم املزيد من الوضوح فيما يتعلق باملقصود من القيادة وكذلك فيما يتعلق   -٢٩
  .بنطاق تطبيقها

 مكررا جديدة تنص على ما ٣ بإضافة فقرة )٣( اقتراح٢٥ة اليت جرت بشأن املادة وقدم نتيجة للمناقش  -٣٠
  :يلي

                                                   
  .يف املرفق األول" باء "نظر االقتراح ا  )٣(
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فيما يتعلق جبرمية العدوان، األشخاص الذين يكونون يف وضع يتيح هلم التحكم يف العمل السياسي أو "
  ."العسكري لدولة ما أو توجيهه بالفعل فقط هم الذين يسألون جنائيا ويكونون عرضة للعقاب

 تنطبق على جرمية العدوان ويسعى إىل ضمان أن ٢٥ من املادة ٣ويفترض هذا االقتراح أن الفقرة   -٣١
وقدم احلكم اجلديد املقترح كفقرة منفصلة لضرورة استيفاء . تقتصر املسؤولية عن هذه اجلرمية على القادة فقط
) أ( النحو املبني يف الفقرات الفرعية  على شروط بديلة على٣شرط القيادة يف مجيع األحوال بينما حتتوي الفقرة 

ويقترن هذا االقتراح حبذف عناصر االشتراك من العبارة االستهاللية لورقة املنسق على أساس أن الفقرة ). د(إىل 
  .  تغطي هذه العناصر٢٥ من املادة ٣

 االستهاللية  اقتراحان مماثالن إىل حد ما للصياغة اجلديدة للعبارة)٤(وعرض أيضا على املشاركني  -٣٢
  .للمنسق

  )٥(الشروع يف ارتكاب جرمية العدوان  )ب(

العمل اجلماعي للعدوان، الذي ترتكبه إحدى الدول؛ ) أ: (استرعي االنتباه إىل ضرورة التمييز بني  -٣٣
  .االشتراك الفردي يف عمل مجاعي) ب(و

ن يكتمل العمل اجلماعي أم وفيما يتعلق بالعمل اجلماعي، أثري التساؤل عما إذا كان من الواجب أ  -٣٤
ورأى البعض أنه ينبغي معاجلة املسألة املتعلقة بالعمل اجلماعي يف تعريف . يكفي الشروع يف تنفيذ العمل اجلماعي

  .العدوان

وفيما يتعلق باالشتراك الفردي يف عمل مجاعي، أثري التساؤل عما إذا كان من الواجب أن يتم االشتراك   -٣٥
وذكر أن هذه املسألة ستدخل يف نطاق . عي أم يكفي الشروع يف االشتراك يف عمل مجاعيفعال يف العمل اجلما

  . يف حالة سرياا على جرمية العدوان٢٥املادة 

ورأى بعض املشاركني أن تغطية الشروع يف ارتكاب اجلرمية مسألة تتسم باألمهية، بالنظر خاصة إىل   -٣٦
وملا كان اهلدف . ع املختلفة من اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمةعدم جواز التمييز يف املعاملة بني األنوا

من إدراج جرمية العدوان يف النظام األساسي هو منع ارتكاب هذه اجلرمية فإنه يلزم منع الشروع يف ارتكاا 
  . تعترب قابلة للتطبيق مشكلة فيما يتعلق جبرمية العدوان وينبغي أن ٢٥من املادة ) و(٣وال تثري بالتايل الفقرة . أيضا

وفيما يتعلق بأوجه القلق احملتملة املتعلقة مبا قد يؤدي إليه األخذ مبفهوم واسع جدا للشروع من دخول   -٣٧
األول هو التزام املدعي . حاالت غري مالئمة يف اختصاص احملكمة، لوحظ أن هناك ضمانان لوجود عتبة مناسبة

واصلة التحقيق يف القضايا غري املالئمة؛ والثاين هو الدور الذي قد تقوم العام بتحليل كل حالة على حدة وبعدم م
  .به اهليئة اخلارجية اليت يطلب منها الفصل فيما إذا كان ما وقع هو عمل من أعمال العدوان

وال جرمية بدون وقوع . ومن ناحية أخرى، ذكر أيضا أن جرمية العدوان تفترض وقوع العمل العدواين  -٣٨
  .هذا العمل

  
                                                   

  .يف املرفق األول" باء"و " ألف"انظر االقتراحان   )٤(
  . أيضا٨٢انظر الفقرة   )٥(
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وتساءل البعض عما إذا كانت اإلشارة إىل التخطيط أو اإلعداد أو البدء يف التنفيذ الواردة يف التعريف   -٣٩
ورئي أن هذا مشكوك فيه ألن التخطيط أقرب إىل الركن املادي للجرمية وألن الشروع . تشمل الشروع أيضا

عض النظم القانونية ال تعاقب على التخطيط ولوحظ أيضا أن ب. خيتلف عن اإلعداد للفعل أو البدء يف التنفيذ
للجرمية أو اإلعداد هلا، فيما عدا االستثناء امللحوظ لإلرهاب، بينما يعاقب دائما على الشروع يف ارتكاب 

ويف هذا . كذلك، ال توجد يف السوابق القضائية املتاحة حاليا حاالت ذكر فيها أن الشروع يشكل جرمية. اجلرمية
. السوابق القضائية املتاحة مل تتعرض للشروع لتعلق مجيع احلاالت املعروضة بعدوان وقع فعالالصدد، لوحظ أن 

 الذي أعدته جلنة القانون الدويل )٦(واسترعي االنتباه أيضا إىل مشروع مدونة اجلرائم املخلة بسلم اإلنسانية وأمنها
كان التهديد خيتلف عن الشروع يف  والذي كان يشمل التهديد بارتكاب العدوان أيضا، وإن ١٩٩٢يف عام 

  .١٩٩٦واستبعد التهديد من النص النهائي الذي اعتمدته اللجنة يف عام . ارتكاب جرمية العدوان

ولوحظ أن مفهوم الشروع مشترك بني نظم قانونية كثرية وأيد املشاركون ترك مسألة التمييز بني   -٤٠
  .٢٥من املادة ) و (٣ء يف الفقرة اإلعداد والتخطيط والشروع للمحكمة بناء على ما جا

ولوحظ أن السوابق القضائية حملكميت نورمربغ وطوكيو تشري أيضا إىل التخطيط واالشتراك، ولكن يف   -٤١
سياق أعمال وقعت فعال؛ والتعريف الذي يقترحه املنسق، والذي يعتمد على التعريف الذي وضعته اجلمعية 

وجرى التمييز بني التخطيط أو اإلعداد .  يتعلق بأعمال وقعت أيضا،)٧(١٩٧٤العامة لألمم املتحدة يف عام 
والتخطيط أو اإلعداد كأسلوب من أساليب االشتراك ) اللذين ال يعاقب عليهما لتعلقهما جبرمية مل تكتمل بعد(

  .اليت جتعل طرفا ثانويا مسؤوال عن الشروع أو عن اجلرمية التامة، تبعا مل تقوم به األطراف األخرى

وعالوة على ذلك، جرى التأكيد على أن جرمية العدوان ترتبط ارتباطا ال يقبل التجزئة بارتكاب عمل   -٤٢
من أعمال العدوان، وعلى الرغم من جواز العقاب على الشروع من الناحية النظرية، فإنه ستوجد صعوبات كبرية 

  .عند تطبيق هذا املفهوم

ل الفصل يف تعريف جرمية العدوان، وسيكون هذا حامسا ووفقا لرأي آخر، تصعب مناقشة الشروع قب  -٤٣
  .إذا طلب من طرف ثالث الفصل فيما إذا كان ما وقع هو عمل من أعمال العدوان

   من نظام روما األساسي أو استبعادها أو تعديلها ٣٣اإلبقاء على املادة   -٣

دوان وأيدوا اإلبقاء عليها إلزالة  قابلة للتطبيق على جرمية الع٣٣رأى عدد من املشاركني أن املادة   -٤٤
ولن يؤثر هذا على الطبيعة القيادية . املخاوف اليت أعرب عنها البعض من إفالت بعض مرتكيب اجلرمية من العقاب

 سيؤدي إىل توسيع نطاق تطبيق هذه ٣٣ولوحظ أن استبعاد املادة . للجرمية ألن هذه الطبيعة جزء ال يتجزأ منها
  . املادة بالفعل

 على جرمية العدوان ألا جرمية قيادية وألا ال تنطبق ٣٣ووفقا لرأي خمالف، ال ينبغي أن تنطبق املادة   -٤٥
ورأى بعض املشاركني أنه يلزم، من أجل التوضيح، إضافة حكم جديد ينص . بالتايل على الوسطاء أو املرؤوسني
رون أنه أسوة مبا هو متبع يف أحكام كثرية ورأى آخ.  على جرمية العدوان٣٣بالتحديد على عدم سريان املادة 

أخرى يف النظام األساسي ال تنطبق دائما على مجيع اجلرائم، ال لزوم للنص بالتحديد على عدم سريان هذه املادة 
  .وعلى احملكمة أن حتدد سريان أو عدم سريان املادة على احلالة املعنية. على جرمية العدوان

                                                   
  ).٢(، الد الثاين ١٩٩٢ حولية جلنة القانون الدويل،  )٦(
  .١٩٧٤ديسمرب / كانون األول١٤املؤرخ ) ٢٩- د (٣٣١٤قرارا اجلمعية العامة   )٧(
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وحث املشاركون أيضا على مراعاة العناية الواجبة ألن . ٢ة العدوان يف الفقرة وقدم اقتراح بإدراج جرمي  -٤٦
 تتعلق بوضوح بأعمال موجهة ضد السكان املدنيني بينما األمر ليس كذلك بالضرورة فيما يتعلق جبرمية ٢الفقرة 

  . العدوان

   من نظام روما األساسي أو استبعادها أو تعديلها٢٨اإلبقاء على املادة   -٤

واتفق . ٣٣كررت املناقشة اليت جرت بشأن هذه املادة احلجج اليت أبديت عند النظر يف املادة   -٤٧
 بسبب جوهر اجلرمية وطبيعتها، ألن العدوان املنصوص عليه يف ٢٨مشاركون كثريون على عدم سريان املادة 

كان ينبغي أو ال ينبغي اإلشارة إىل ومل يتم التوصل إىل اتفاق بشأن ما إذا . النظام األساسي من اجلرائم القيادية
  .عدم السريان يف النظام األساسي للمحكمة

 يف حالة امتناع أحد القادة عن التصرف بينما كان بإمكانه ٢٨وتساءل البعض عن مدى سريان املادة   -٤٨
اللية القتراح املنسق وقيل ردا على ذلك إنه ميكن معاجلة هذه احلالة بتعديل العبارة االسته. أن مينع ارتكاب اجلرمية

  .مثال" بالفعل"حبذف كلمة 

وأعرب مرة أخرى عن القلق  .٢٨ودارت مناقشة حول ما إذا كان ينبغي النص على عدم سريان املادة   -٤٩
الذي يسببه النص صراحة على عدم سريان بعض املواد ملا سيتطلبه ذلك من مراجعة كاملة للنظام األساسي من 

يا وما ال يكون ساريا على جرمية العدوان، وألنه سريسي سابقة سلبية مفادها أن احلكم أجل حتديد ما يكون سار
  .يكون ساريا ما مل ينص على خالف ذلك

 إىل )٨( من مشروع مدونة اجلرائم املخلة بسلم اإلنسانية وأمنها١٦وقيل أيضا إنه ينبغي أن تضاف املادة   -٥٠
  .النظام األساسي

   من نظام روما األساسي أو استبعادها أو تعديلها ٣٠اإلبقاء على املادة   -٥

                    يف التعريف األو يل، على " عن قصد ومعرفة"بعد التذكري باملناقشة اليت دارت بشأن استعمال عبارة   -٥١
 من املواد التكميلية اليت ينبغي ٣٠، أقر املشاركون بأن املادة ٢٠٠٤ من تقرير عام ٥٥النحو الوارد يف الفقرة 

ولذلك رئي أنه ينبغي حذف اجلملة ذات الصلة من .  مل ينص نظام روما األساسي على خالف ذلكتطبيقها ما
  .العبارة االستهاللية القتراح املنسق

  املناقشات األولية بشأن مسائل أخرى متعلقة بنظام روما األساسي  -جيم
  التحقيق واملقاضاة -٥الباب   -١

 ال يتطلب، يف الوقت احلايل، أي تعديل فيما يتعلق جبرمية  من النظام األساسي٥اتفق على أن الباب   -٥٢
ولوحظ يف هذا الصدد أنه ال يلزم معاملة هذه اجلرمية بوجه خيتلف عن اجلرائم األخرى اليت تدخل يف . العدوان

  .اختصاص احملكمة

                                                   
كل فرد يشترك فعليا، بصفته قائدا أو منظما، يف التخطيط لعدوان ترتكبه إحدى : " على ما يلي١٦تنص املادة   )٨(

الدول أو يف اإلعداد له أو يف الشروع فيه أو يف شنه أو يأمر فعليا، بصفته تلك، بالتخطيط هلذا العدوان أو 
، ١٩٩٦ حولية جلنة القانون الدويل،".  عن جرمية عدوانباإلعداد له أو بالشروع فيه أو بشنه يعترب مسؤوال

  ).٢(الد الثاين 
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هيئة ثالثة بدور  إذا تقرر أن تقوم ٥٣ومع ذلك، أشري إىل احتمال االحتياج إىل إعادة النظر يف املادة   -٥٣
  . ارسة اختصاص احملكمة يف جرمية العدوانمممعني يف 

  املواد اليت حتكم املعلومات املتعلقة باألمن القومي  -٢

مل توجد مشاكل كبرية فيما يتعلق بسريان املواد اليت حتكم املعلومات املتعلقة باألمن الوطين، والسيما   -٥٤
وجرى مع ذلك . ٩٩ من املادة ٥، والفقرة ٩٣ من املادة ٤لفقرة ، وا٧٢، واملادة ٥٧ من املادة ٣الفقرة 

 عما إذا كانت الدولة اليت تطلب منها احملكمة معلومات ستظل مرتبطة باحلكم ٧٣التساؤل فيما يتعلق باملادة 
الذي يطلب منها احلصول على موافقة الدولة املصدر اليت كشفت هلا عن معلومات سرية إذا كانت هذه الدولة 

وقيل يف هذا الصدد إنه إذا كانت الدولة اليت تطلب منها احملكمة معلومات هي الدولة اليت . ي دولة معتديةه
. أحالت احلالة إىل احملكمة فإا لن جتد على األرجح صعوبة يف الكشف عن املعلومات اليت تلقتها من دولة ثالثة

 األطراف يف النظام األساسي، فإا لن تكون مرتبطة وإذا كانت الدولة اليت تطلب منها احملكمة معلومات من غري
وأشري عالوة على ذلك إىل أن األحكام املتعلقة باألمن القومي وضعت بعد تسويات دقيقة ومعقدة . ذا احلكم

  . ومن األفضل أن تبقي دون تعديل

ذي سيوضع جلرمية واتفق على عدم احلاجة إىل النظر مرة أخرى يف هذه األحكام يف ضوء التعريف ال  -٥٥
  .العدوان

  التعريف وشروط ممارسة االختصاص  -دال
وأثار ذلك . اقترح الرئيس معاجلة أركان اجلرمية أوال واالنتقال بعد ذلك إىل تعريف جرمية العدوان  -٥٦

ى ورأ. مناقشة أولية بشأن ما إذا كان من األفضل مناقشة أركان اجلرمية أوال قبل مناقشة تعريف جرمية العدوان
البعض أنه سيصعب التعليق على بعض أركان اجلرمية الواردة يف النص املقترح من املنسق لتعلقها، على ما يبدو، 

  .بنقاط ينبغي أن تكون جزءا من التعريف

جرمية العدوان وتعريف وبالعكس، رأى البعض أن مناقشة األركان أوال سيوفر األساس الالزم ملناقشة   -٥٧
  .العدوان

جرى التسليم عموما بأن املسألتني مترابطتني وبأنه ال ميكن الفصل بينهما بوضوح، فقد مت وبينما   -٥٨
  :االتفاق، بناء على اقتراح من الرئيس، على أن تدور املناقشة حول املسائل التالية

حقوق املتهم عند قيام هيئة خارجية بالفصل فيما إذا كان ما وقع هو عمل من أعمال   )أ(
  العدوان؛

العدوان قبل ممارسة   إذا كان ينبغي الفصل مسبقا فيما إذا كان ما وقع هو عمل من أعمالما  )ب(
  احملكمة الختصاصها، وإذا كان األمر كذلك، ما هي اهليئة املناسبة للقيام ذا الفصل؛

  .ما إذا كان ينبغي أن يكون التعريف الذي سيوضع للعدوان عاما أم حمددا  )ج(

على إمكان تناول مجيع املسائل األخرى املتعلقة بنص املنسق وعلى أن قائمة وجرى التفاهم أيضا   -٥٩
  .املسائل املقترحة من الرئيس ليست حصرية
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  حقوق املتهم يف مرحلة الفصل املسبق  -١

أشري إىل أنه ينبغي أن تراعي أي مناقشة متعلقة بالفصل املسبق فيما إذا كان ما وقع هو عمل من أعمال   -٦٠
وأشري بالتحديد إىل أنه ينبغي أن حتترم إجراءات الفصل املسبق . عتبارات املتعلقة باألصول الواجبةالعدوان اال

 من النظام ٦٧من املادة ) ط (١وسيتعارض أي ج خمالف لذلك مع الفقرة . املتعلقة بالعدوان حقوق املتهم
.  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية من العهد الدويل١٤األساسي أو مع حقوق اإلنسان، وبوجه خاص مع املادة 

واتفق املشاركون على ضرورة ضمان حقوق املدعى عليه املنصوص عليها يف النظام األساسي يف مجيع األحوال، 
  .  مبا يف ذلك فيما يتصل بالفصل املسبق بواسطة هيئة خالف احملكمة

 للمتهم الوصول إىل جملس األمن وأعرب يف هذا الصدد عن رأي مفاده أن من املشكوك فيه أن يتاح  -٦١
ومن املسائل املتصلة بذلك هل ينبغي أن يكون الطعن أمام اهليئة اليت قامت . لتمكينه من الطعن يف هذا الفصل

وأشري يف هذا الصدد إىل إمكان أن يظل جملس األمن املسؤول األول عن . بالفصل أم أمام احملكمة اجلنائية الدولية
وليس هناك مبوجب النظام األساسي أو مبوجب . دم ارتكاب عمل من أعمال العدوانالفصل يف ارتكاب أو ع

القواعد العامة للقانون الدويل ما مينع املتهم من إثارة هذه املسألة أو من الطعن فيها أمام احملكمة عند مباشرة 
ي احملكمة من ووجد اتفاق بالفعل على أن الفصل املسبق بواسطة هيئة خالف احملكمة ال يعف. الدعوى

  . من النظام األساسي أيضا٣١ و٣٠وأشري إىل أنه جيوز االستناد يف هذا الطعن إىل املادتني . مسؤوليتها

وأشري إىل إمكانية نشوء تضارب بني احملكمة وجملس األمن إذا قررت احملكمة أنه ال وجه إلقامة   -٦٢
وأكد املشاركون بوضوح أن .  خالف ذلكالدعوى لعدم ارتكاب عمل من أعمال العدوان وقرر جملس األمن

وبينما مت االعتراف بضرورة محاية حقوق املتهم، فقد رئي أيضا أن من املهم عدم . هذا التضارب غري مرغوب فيه
ويلزم حتديد اخلط الفاصل بني املسؤولية الفردية من ناحية ومسؤولية . اخللط بني حقوق املتهم وقرار االختصاص

  .رى بوضوحالدولة من ناحية أخ

العدوان قبل ممارسة احملكمة الختصاصها واهليئة  الفصل املسبق فيما إذا كان ما وقع هو عمل من أعمال  -٢
  املناسبة للقيام ذا الفصل

 اليت تبني الشروط اليت جيب توافرها ألن متارس احملكمة اختصاصها فيما ٥ من املادة ٢أشري إىل الفقرة   -٦٣
 تتطلب أن يكون احلكم املتعلق جبرمية ٥ من املادة ٢ذكر يف هذا الصدد أن الفقرة ۥو. يتعلق جبرمية العدوان

وبينما وجد اتفاق عام على ضرورة أن تكون . العدوان متسقا مع األحكام ذات الصلة من ميثاق األمم املتحدة
 فيما إذا كان يفترض ذلك األحكام املتعلقة جبرمية العدوان متسقة مع امليثاق فقد اختلفت اآلراء اختالفا كبريا

 املختص ذا الفصل الفصل مسبقا فيما إذا كان ما وقع هو عمل من أعمال العدوان وإذا كان جملس األمن هو
  .دون سواه

 اليت جاء فيها أنه ينبغي أن ٢٠٠٢ يف عام )٩(وركز املشاركون على ورقة املناقشة املقدمة من املنسق  -٦٤
قع هو عمل من أعمال العدوان بواسطة هيئة مناسبة شرط مسبق ملمارسة يكون الفصل فيما إذا كان ما و

وقيل إن هذا .  من النظام األساسي١٢اختصاص احملكمة، وذلك عالوة على الشروط املسبقة الواردة يف املادة 
الفصل ينبغي أن يكون إجرائيا فقط وغري ملزم للمحكمة وإنه سيخل إخالال جسيما حبقوق املتهم إذا كان 

  .لزمام

                                                   
  .PCNICC/2002/2/Add.2الوثيقة   )٩(
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وفيما يتعلق باهليئة اليت ينبغي أن تقوم بالفصل املسبق، اختلفت اآلراء حول ما إذا كان ينبغي أن يتم   -٦٥
الفصل بواسطة جملس األمن فقط أم جيوز أن يتم بواسطة هيئات أخرى أيضا مثل حمكمة العدل الدولية، أو 

األول يؤيد االختصاص املطلق لس : جد اجتاهان  وو . اجلمعية العامة لألمم املتحدة، أو مجعية الدول األطراف
  . األمن، واآلخر يدافع عن اختصاص هيئات أخرى أيضا

 من ميثاق األمم املتحدة اختصاصا مطلقا ٣٩ووفقا للنهج األول، خيتص جملس األمن مبوجب املادة   -٦٦
وتقرير "  عمال من أعمال العدوانما إذا كان ما وقع يشكل ديدا للسلم أو إخالال به أو كان ما وقع"بتحديد 

ما جيب اختاذه من التدابري إلعادة السلم واألمن الدوليني إىل نصاما ولذلك ينبغي احترام هذا االختصاص املطلق 
  . يف األحكام املتعلقة جبرمية العدوان

لدولية ذا الفصل وقيل أيضا إنه ال ميكن أن تقوم أي هيئة أخرى مثل اجلمعية العامة أو حمكمة العدل ا  -٦٧
ألن جملس األمن وحده هو الذي جيوز له أن يتخذ قرارات ملزمة بشأن ما إذا كان ما وقع هو عمل من أعمال 

وقيل بالتحديد إن ختويل حمكمة العدل الدولية هذا االختصاص سيخل بتوازن امليثاق وسيتعارض مع . العدوان
  .نظام روما األساسي

ن حتفظات شديدة بشأن قيام جملس األمن ذا الفصل قبل ممارسة احملكمة ومن ناحية أخرى، أعرب ع  -٦٨
وأعرب عن القلق بشأن احتمال أن حيول الفصل املسبق دون وضع تعريف مستقل جلرمية العدوان، . الختصاصها

 بكثري ورئي أن من األفضل. السيما عندما تقوم ذا الفصل هيئة حتكمها االعتبارات السياسية وليست القانونية
  .أن تقوم ذا الفصل هيئة قضائية

وأشري إىل أنه حىت يف حالة املوافقة على أنه ينبغي الفصل املسبق بواسطة هيئة أخرى فإنه ليس هناك يف   -٦٩
ويف هذا الصدد، لوحظ أيضا أن . القانون الدويل احلايل ما يعطي جملس األمن وحده احلق يف القيام ذا الفصل

وقال أنصار االختصاص املطلق لس .  من امليثاق٣٩ من النظام األساسي ال تشري إىل املادة ٥دة  من املا٢الفقرة 
                                                       هو اختصاص أو يل وإنه جيوز يف مجيع األحوال اختاذ قرار بواسطة ٥ من املادة ٢األمن إن أقصى ما ختوله الفقرة 

 من ٣٩وقيل أيضا إن املادة . دث يف املاضيهيئة أخرى مثل اجلمعية العامة أو حمكمة العدل الدولية، كما كان حي
امليثاق حتدد ما إذا كان ما وقع هو عمل من أعمال العدوان من أجل اختاذ إجراء واحلفاظ على السلم واألمن 

  .الدوليني فقط وليس من أجل اإلذن مبباشرة الدعوى القضائية

 من ٣٩رغم وجود املادة ) ٢٩-د (٣٣١٤وأشري أيضا إىل أن اجلمعية العامة متكنت من اعتماد القرار   -٧٠
 وإىل ممارسة )١٠("متحدون من أجل السالم"وأشري أيضا إىل قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة بعنوان . امليثاق

وأشري يف هذا . اجلمعية العامة بعد ذلك اليت قررت يف حاالت معينة أن ما وقع هو عمل من أعمال العدوان
صدرت مؤخرا من حمكمة العدل الدولية واليت أكدت اختصاص اجلمعية العامة يف هذا الصدد إىل األحكام اليت 

  . الشأن

وقيل بناء على ذلك إنه ال ينبغي أن تتقيد احملكمة يف ممارسة اختصاصها بقرار يصدر من جملس األمن   -٧١
.  من النظام األساسي١٦املادة وال ينبغي أن تتقيد باالعتبارات اليت حتكم جملس األمن إال يف الظروف املتوخاة يف 

ومن الشواغل اليت أبديت بشأن االختصاص املطلق لس األمن أيضا إمكانية اعتراض أعضاء جملس األمن 
. الدائمني على مشروع القرار املقدم باعتبار العمل الذي وقع من أعمال العدوان وعرقلتهم بذلك ألعمال احملكمة
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ائم القيادية، فإن ذلك سيخل مببدأ املساواة بني مجيع املتهمني يف املساعدة وملا كانت جرمية العدوان من اجلر
  .القانونية، بصرف النظر عن جنسيتهم

واعترفت هذه . وأكدت بعض الوفود أن احلل املثايل هو أن يترك الفصل يف أعمال العدوان للمحكمة نفسها  -٧٢
  .امليثاق ولكنها رأت أن هذا االختصاص ليس مطلقا من ٣٩الوفود مع ذلك باختصاص جملس األمن مبوجب املادة 

وتطرقت املناقشة أيضا ملا سيحدث إذا مل يتمكن جملس األمن من التوصل إىل قرار بشأن ما إذا كان   -٧٣
 من امليثاق بأا ٣٩ولوحظ أنه إذا فسرت األحكام الواردة يف املادة . العمل الذي وقع عمال من أعمال العدوان

من اختصاصا مطلقا فإن ذلك سيصيب احملكمة بالشلل ألنه سيمتنع عليها اختاذ أي إجراء بدون ختول جملس األ
  . وجود مثل هذا القرار

وعلى الرغم من عدم التوصل إىل قرار بشأن أفضل سبيل للتصرف يف مثل هذه احلاالت فقد رئي أن   -٧٤
دد عن رأي مفاده أن احملكمة متلك االختصاص أعرب يف هذا الصۥو. هذا التطور خيل بفعالية احملكمة واستقالهلا

ولذلك، جيوز للمدعي العام أن حييل .  من النظام األساسي٥فعال فيما يتعلق جبرمية العدوان مبوجب املادة 
املوضوع إىل جملس األمن أو إىل هيئة أخرى مناسبة كما جيوز له أن يباشر التحقيق بنفسه، فيما عدا يف احلالة اليت 

 من ١٦وجيوز لس األمن بالتايل أن حيتج دائما باملادة .  من النظام األساسي١٦ها ذلك مبوجب املادة ال جيوز في
  .النظام األساسي فيما يتصل بالفصل يف أي عمل من أعمال العدوان

  عام أم مقيد: تعريف جرمية العدوان  -٣

أي مشفوعا (ان عاما أم حمددا جرت مناقشة مستفيضة بشأن ما إذا كان ينبغي أن يكون تعريف العدو  -٧٥
  .وحاز التعريف العام أفضلية كبرية). ٢٩-د (٣٣١٤بقائمة مماثلة للقائمة الواردة يف قرار اجلمعية العامة 

  الصياغة اجلديدة املقترحة للعبارة االستهاللية لورقة املنسق  -٤

اليت تغطيها أحكام أخرى يف يسعيان إىل استبعاد العناصر  )١١(لوحظ أن النصان اجلديدان املقترحان  -٧٦
وفيما يتعلق بالفرق بني . ، من ورقة املنسق٣٠ واملادة ٢٥ من املادة ٣النظام األساسي، وبوجه خاص الفقرة 

يف عمل من " يشارك بالفعل"يتعلق بالشخص الذي " ألف"النصني اجلديدين املقترحني فقد لوحظ أن االقتراح 
  . إىل عمل من أعمال العدوان" يدفع الدولة"بالفرد الذي " باء"أعمال العدوان بينما يتعلق االقتراح 

وأشري إىل أن اهلدف األساسي من االقتراحني هو حتديد اجلانب السلوكي ألعمال السيادة على أساس   -٧٧
  .٢٥ من املادة ٣أن مسألة املسؤولية اجلنائية الفردية تعاجلها الفقرة 

ومن دواعي القلق اليت . ني مفيدين ويستحقان املزيد من املناقشةورأى عدد من املشاركني أن االقتراح  -٧٨
، خروجا كبريا على "ختطيط أو إعداد أو شن أو تنفيذ"أبديت بشأن االقتراحني أما يشكالن، بعد حذف عبارة 

   .الصلة مببادئ نورمربغ اليت كان املنسق حريصا على اإلبقاء عليها، وأن هذه املسألة تستحق البحث بعناية

ورأى آخرون أن نظام روما األساسي حقق تقدما كبريا يف النظريات السابقة املتعلقة مبجاالت مثل   -٧٩
ومن دواعي هذه الضرورة أن مبادئ . جرائم احلرب وأن هذا التقدم ضروري فيما يتعلق جبرمية العدوان أيضا

 أن يبني املقصود من أعمال العدوان نورمربغ وضعت بعد وقوع العدوان فعال بينما يتعني على النظام األساسي
                                                   

  .انظر املرفق األول  )١١(
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املنصوص عليها يف النظام األساسي واليت تعترب ) ٣الباب " (املبادئ العامة"وينبغي أن تؤخذ . بالنسبة للمستقبل
  .أسلوبا جديدا للصياغة الدولية يف االعتبار

اإلعداد يف النصني ومن املسائل اليت أثريت أيضا احلاجة إىل مزيد من الدقة يف معاجلة التخطيط و  -٨٠
وقد تساءل البعض بالتحديد عما إذا كان النصان . املقترحني باعتبارمها من األركان احملتملة جلرمية العدوان

ويف هذا الصدد، ذكر أن . املقترحان سيغطيان التخطيط واإلعداد منذ عشر سنوات أو أكثر بوجه مناسب
تنفيذ العمل العدواين فقط وأنه ميكن االستفادة من أحكام سيغطي التخطيط واإلعداد يف حالة " باء"االقتراح 

  .، يف احلاالت اليت ال يكتمل فيها العدوان٢٥ من املادة ٣من الفقرة ) و(و ) ب(أخرى، مثل الفقرتني الفرعيتني 

وجرى التساؤل أيضا عما إذا كان التعريفان املقترحان يغطيان حالة االمتناع ما دامت الفقرتان   -٨١
وأشري أيضا إىل أن من األفضل .  تقبالن التطبيق يف هذه احلالة٢٥ من املادة ٣من الفقرة ) ج(و ) ب(تان الفرعي

  .أن تترك مسألة االمتناع للمحكمة نفسها، على النحو املتبع بالنسبة للجرائم األخرى

تتعلق  ) و(فرعية يف ارتكاب جرمية العدوان، جرى التأكيد على أن الفقرة ال" الشروع "بوفيما يتعلق   -٨٢
ولوحظ مع ذلك . بشروع الفرد يف االشتراك يف عمل مجاعي فقط وليس باشتراكه يف العمل اجلماعي يف حد ذاته

ووفقا لرأي آخر، على الرغم مما . أنه ميكن تغطية الشروع يف العمل اجلماعي يف العبارة االستهاللية للتعريف
 العدوان من عقاب، فإنه يصعب تنفيذ ذلك من الناحية يستحقه شروع الدولة يف ارتكاب عمل من أعمال

وبينما رئي أن املعاقبة على الشروع يف ارتكاب عمل . العملية ألن العدوان من األركان الظرفية للجرمية الفردية
من أعمال العدوان أمر مرغوب فيه فقد رئي أيضا أن هذا سيكون مستحيال يف حالة املطالبة بالفصل املسبق يف 

  .   أو عدم وقوع عمل من أعمال العدوان بواسطة هيئة خالف احملكمةوقوع

، الذي رئي أن كلمة "باء"وأبديت أيضا بعض املالحظات بشأن الصياغة، السيما فيما يتعلق باالقتراح   -٨٣ 
رائم القيادة غري أنه اتفق أيضا على ضرورة التحقق من مصدر املصطلحات املتعلقة جب. املستعملة فيه غري مناسبة" يدفع"

  . كبديل مؤقت إىل حني االتفاق على مصطلح مناسب" يدفع"ورئي أيضا أنه ميكن اإلبقاء على كلمة . قبل 

ورحب بعض املشاركني بالنهج الذي يدعو إىل التخلي عن منطق املنسق بينما رأى آخرون أنه يلزم   -٨٤
  .    اليت تعاجلها ورقة املنسق بوجه مالئمالتأكد مما إذا كان االقتراحان اجلديدان يغطيان مجيع املسائل

، فقد رأى البعض أن من األفضل أن حتذف كلمة "ألف"وفيما يتعلق بالتعريف املقدم يف االقتراح   -٨٥
  . وأن ذلك قد يوفر احلل الالزم ملسألة االمتناع" بالفعل"

تخطيط واإلعداد أو قابلية مفهوم ولوحظ أنه يلزم املزيد من التفكري يف بعض املسائل املفاهيمية مثل ال  -٨٦
  . على جرمية العدوان٢٥واتفق مع ذلك على ضرورة سريان املادة . للتطبيق على جرمية العدوان" الشروع"

  األعمال املقبلة  -هاء
 ختصيص الوقت الالزم يف الدورات العادية جلمعية الدول األطراف  -١

خصص للفريق العامل اخلاص يف دورات مجعية أعرب املشاركون عن قلقهم لعدم كفاية الوقت امل  -٨٧
ووافق املشاركون على ضرورة أن ختصص اجلمعية، اعتبارا من دورا اخلامسة اليت ستعقد يف . الدول األطراف

، يومان كامالن على األقل الجتماعات الفريق العامل اخلاص دون عقد اجتماعات موازية بشأن ٢٠٠٦عام 
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ن املزايا األخرى لذلك أن خدمات الترمجة الشفوية والتحريرية ستكون متوافرة وم. مسائل أخرى يف نفس الوقت
  .بالكامل الجتماعات اللجنة

 مكان دورات الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان  -٢

فيما يتعلق باملكان، نوقشت مسألة ما إذا كان من الواجب أن تعقد االجتماعات الرمسية املقبلة للفريق   -٨٨
وقال بعض املشاركني إن الهاي هي املكان الذي يقع فيه مقر احملكمة وأا . امل اخلاص يف الهاي أو نيويوركالع

وأكد عدد من املشاركني على . بالتايل املكان الطبيعي الجتماعات مجعية الدول األطراف والفريق العامل اخلاص
ليس من الدول األطراف فقط، من احلضور وأنه أمهية متكني أكرب عدد ممكن من املشاركني، من مجيع الدول و

ولوحظ أن حضور بعض اموعات اإلقليمية حمدود جدا يف االجتماعات اليت . ميكن حتقيق ذلك يف نيويورك
وأشري إىل . تعقد يف الهاي وأن متثيلها سيكون أفضل بكثري إذا عقدت اجتماعات الفريق العامل يف نيويورك

د الفريق العامل اخلاص هو نفس املكان الذي تعقد فيه اجتماعات اجلمعية ككل ضرورة أن يكون مكان انعقا
  .وأن من األفضل أن تكون املناقشات يف إطار اجلمعية

 اجتماعات ما بني الدورتني املقبلة  -٣

                                                                                  اتفق على أن االجتماعات غري الرمسية بني الدورتني مفيدة جد ا وأا تؤدى إىل حتقيق تقدم كبري يف   -٨٩
واتفق لذلك على ضرورة مواصلة . وسلم املشاركون بضرورة احملافظة على هذا الزخم اإلجيايب للغاية. عمالاأل

. االجتماعات غري الرمسية بني الدورتني يف املستقبل وعلى أن جامعة برينستون هي املكان املثايل هلذه االجتماعات
 بالسفر إىل برينستون حلضور االجتماع على والحظ االجتماع مع األسف أنه مل يؤذن لوفد كوبا مرة أخرى

وألسباب تقنية، تبني أيضا . الرغم من اجلهود اليت بذهلا رئيس اجلمعية ورئيس الفريق العامل اخلاص يف هذا الشأن
ولوحظ . أنه تعذر ذه املناسبة إقامة اتصال بالفيديو بني نيويورك وبرينستون لتحقيق مشاركة جزئية على األقل

د احملدد النعقاد املؤمتر االستعراضي ليس بعيدا وأنه ال بد من إمتام أعمال الفريق العامل اخلاص يف الوقت أن املوع
  .املناسب، حىت إذا تطلب األمر ختصيص مزيد من الوقت هلذه األعمال يف الدورات العادية للجمعية

 خارطة الطريق  -٤

تتم الفريق العامل اخلاص أعماله قبل انعقاد املؤمتر فيما يتعلق خبارطة الطريق، اتفق على ضرورة أن خي  -٩٠
وسيسمح ذلك بإجراء مشاورات حملية وتوليد الزخم السياسي الالزم العتماد . االستعراضي بوقت كاف

واتفق لذلك على أن خيتتم الفريق العامل اخلاص أعماله قبل انعقاد . األحكام املتعلقة جبرمية العدوان يف املؤمتر
  .ستعراضي بإثين عشر شهرا على األقلاملؤمتر اال

 املتابعة والتحضري لألعمال املقبلة  -٥

فريق "فيما يتعلق مبتابعة املناقشات اليت جرت يف برينستون، اتفق االجتماع من حيث املبدأ على إنشاء   -٩١
 اليت تعقد فيما لتمكني الدول من مواصلة مناقشاا خارج نطاق االجتماعات العادية واالجتماعات" عامل تقرييب

وطلب إىل الرئيس . بني الدورتني، على أن يكون االتصال اإللكتروين ذا الفريق مفتوحا جلميع الدول املعنية
  .اكتشاف أفضل الطرق إلنشاء هذا الفريق

وفيما يتعلق بالتحضري لألعمال املقبلة، رئي أن تكون املناقشات يف اجتماع الفريق العامل اخلاص املقبل   -٩٢
وفوض االجتماع الرئيس يف وضع قائمة للمواضيع . نظمة بدقة كما هو احلال يف اجتماع ما بني الدورتني احلايلم

  .واملسائل اليت ينبغي النظر فيها يف االجتماعات املقبلة
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  التذييل األول

  الصياغة اجلديدة املقترحة للعبارة االستهاللية لورقة املنسق

  "ألف"االقتراح 

  :١ التعريف، الفقرة

عندما يشارك، بينما يكون يف وضع يتيح له التحكم يف ‘ جرمية العدوان’ألغراض هذا النظام األساسي، يرتكب الشخص "
  ...."  العمل السياسي أو العسكري لدولة ما أو توجيهه بالفعل، مشاركة فعالة يف عمل من أعمال العدوان

  ٢٥ من املادة ٣الفقرة 
  :رامكر) د(تضاف فقرة فرعية جديدة 

 على األشخاص الذين يكونون يف وضع يتيح ٣من الفقرة ) د(إىل ) أ(فيما يتعلق جبرمية العدوان، تنطبق الفقرات الفرعية "
  ".هلم التحكم يف العمل السياسي أو العسكري لدولة ما أو توجيهه بالفعل دون غريهم

  . من املقدمة العامة٨انظر أيضا أركان اجلرائم، الفقرة 

  "اءب"االقتراح 

  :١التعريف، الفقرة 

قيام، من يكون يف وضع يتيح له التحكم يف العمل السياسي أو ‘ جرمية العدوان’ألغراض هذا النظام األساسي، تعين "
  ]."عمل من أعمال الدولة/عمل مجاعي[.. الدولة إىل دفعالعسكري هلذه الدولة أو توجيهه بالفعل، ب

  ٢٥املادة 
   مكررا٣تضاف فقرة فرعية 

ا يتعلق جبرمية العدوان، األشخاص الذين يكونون يف وضع يتيح هلم التحكم يف العمل السياسي أو العسكري لدولة ما فيم"
  ."أو توجيهه بالفعل فقط هم الذين يسألون جنائيا ويكونون عرضة للعقاب

  .) على جرمية العدوان٢٥ من املادة ٣ الفقرة تنطبق(
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  التذييل الثاين

  جدول األعمال املشروح

 قائمة املسائل املتعلقة جبرمية العدوان  -١

 اليت يتعني )١٢( تعديالت على قائمة املسائل٢٠٠٤أدخل االجتماع املعقود بني الدورتني يف عام   
 من نظام روما ٥ من املادة ٢معاجلتها عند صياغة مقترحات من أجل وضع حكم بشأن العدوان وفقا للفقرة 

هذه القائمة ليست حصرية، فقد يرغب املشاركون يف إضافة عناصر أخرى وملا كان من املفهوم أن . األساسي
  .إىل القائمة أو يف تعديل العناصر احلالية

   واليت حتتاج إىل مزيد من البحث٢٠٠٤املسائل اليت نوقشت يف االجتماع املعقود يف عام    -٢

:  أقسامةوجه عام إىل ثالث ب٢٠٠٤ميكن تقسيم النتائج اليت توصل إليها االجتماع الذي عقد يف عام   
مسائل رأى االجتماع أن األحكام ذات الصلة يف نظام روما األساسي مالئمة أو ال تثري مشاكل معينة بالنسبة ) أ(

مسائل توصل فيها االجتماع إىل اتفاق عام وأوصى يف بعض احلاالت بإعادة النظر فيها ) ب(جلرمية العدوان؛ و
مسائل أبديت آراء متعارضة بشأا ويف حاجة إىل مزيد من ) ج(يف العدوان؛ وعند التوصل إىل اتفاق بشأن تعر

  .البحث

  :ومن بينها على وجه التحديد ما يلي  

  ؛)١٣(اختصاص احملكمة فيما يتعلق جبرمية العدوان" اختيار عدم قبول"إمكانية أن متارس الدولة   )أ(

جرمية (ة العدوان أو استبعادها أو تعديلها  فيما يتعلق جبرمي٢٥ من املادة ٣اإلبقاء على الفقرة   )ب(
  ؛ )١٤()القيادة

 .)١٥()األوامر العليا( فيما يتعلق جبرمية العدوان أو استبعادها أو تعديلها ٣٣اإلبقاء على املادة   )ج(

  . ضمن املسائل اليت حتتاج إىل مزيد من البحث٣٠ و ٢٨وعالوة على ذلك، أدرجت املادتان   

  بشأن مسائل أخرى متعلقة بنظام روما األساسياملناقشات األولية   -٣

  ساعدة القضائيةالتعاون الدويل وامل  -

واستنتج االجتماع املعقود يف عام . يتوقف الفصل يف هذه املسألة على مدى قابلية مبدأ التكامل للتطبيق  
وقد يرغب . ل أن األحكام املتعلقة بالتكامل فيما يتعلق جبرمية العدوان ليست يف حاجة إىل تعدي٢٠٠٤

  . من نظام روما األساسي يف حاجة إىل تعديل٩املشاركون يف مناقشة ما إذا كان الباب 

                                                   
  لعدوان بني الدورتني الوارد يف الوثيقةتقرير االجتماع الذي عقده الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية ا  )١٢(

ICC-ASP/3/25املرفق الثاين، التذييل ،.  
  .١٩املرجع نفسه، الفقرة   )١٣(
  .٥٣املرجع نفسه، الفقرة   )١٤(
  .٦٣املرجع نفسه، الفقرة   )١٥(
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  ) من النظام األساسي٥الباب (التحقيق واملقاضاة   -

، ٩٣ من املادة ٤، والفقرة ٧٢، واملادة ٥٧ من املادة ٣الفقرة (املعلومات املتعلقة باألمن القومي   -
  )٩٩ من املادة ٥والفقرة 

  .وقد يرغب املشاركون يف إجراء مناقشات أولية بشأن مدى احلاجة إىل تعديل األحكام ذات الصلة    

 أركان اجلرمية والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات  -٤

والقواعد اإلجرائية وقواعد ) )١٦(انظر النص املقترح من املنسق(تشري قائمة املسائل إىل أركان اجلرمية   
 املشاركون يف مناقشة ما إذا كان ينبغي معاجلة هذه املسائل قبل التوصل إىل اتفاق بشأن وقد يرغب. اإلثبات

  . التعريف ذاته وكيفية معاجلتها أو تأجيل النظر فيها إىل مرحلة الحقة

  التعريف  -٥

قد يرغب املشاركون يف مواصلة املناقشات املتعلقة بتعريف جرمية العدوان بناء على النص املقدم من   
  .)١٧(نسقامل

  شروط ممارسة اختصاص احملكمة  -٦

، قد يرغب املشاركون يف مواصلة املناقشات املتعلقة بشروط )١٨(بناء على النص املقدم من املنسق  
 .ممارسة اختصاص احملكمة

   مسائل أخرى   -٧

ه قد يرغب املشاركون يف مناقشة املسائل اإلجرائية املتعلقة بعمل الفريق العامل اخلاص، وعلى وج  
اخلصوص يف ختصيص وقت كاف الجتماعات الفريق أثناء الدورات العادية جلمعية الدول األطراف وفيما بني 

وقد يرغب املشاركون أيضا يف مناقشة إمكانية االستفادة من وضع خارطة طريق . الدورات املقبلة، وما إىل ذلك
ية الدول األطراف لوضع حكم بشأن العدوان تبني بإجياز العمل املقبل للفريق من أجل تقدمي مقترحات إىل مجع

  .والنظر فيه يف املؤمتر االستعراضي املقبل

                                                   
)١٦(  PCNICC/2002/2/Add.2.  
  .املرجع نفسه  )١٧(
  .املرجع نفسه  )١٨(




