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   باء-املرفق الثاين 

  ٣جرمية العدوان والفقرة : ١ورقة املناقشة رقم 
   من النظام األساسي٢٥من املادة 

   من النظام األساسي٢٥من املادة ) د(إىل ) أ (٣ الفقرات –اشتراك الفرد   -ألف

  ")اشتراك الفرد يف العمل اإلجرامي) أ"( حتت ٢٠٠٥تقرير برينستون لعام  من ٣٢ إىل ١٩الفقرات : عاملرج(

  التطورات اليت حدثت مؤخرا  يف املناقشات : اخللفية  - أوال

 من النظام األساسي للتطبيق  على ٢٥من املادة ) د(إىل ) أ (٣ اخلاص باستبعاد قابلية الفقرات االقتراح  -١
بشأن تعريف أركان جرمية العدوان اليت أعدها منسق الفريق العامل ) ٢٠٠٢(رد يف ورقة املناقشة النحو الوا

 )١()]ورقة املناقشة: املسماة فيما بعد[املعين جبرمية العدوان إبان اللجنة التحضريية للمحكمة اجلنائية الدولية 
 ".(monistic approach) " األحاديالنهج = "

 يف جرمية العدوان، أي السلوك الذي يربط الفرد )٢(السلوكركن ة املناقشة ورق من ١تصف الفقرة   
 )٣(العمل اجلماعي: املسمى فيما بعد(هجوم مسلح )/املسلحة(استعمال للقوة /املعين مبا تقوم به الدولة من عدوان

  ]: ترد الكلمات اهلامة باحلروف املائلة[على النحو التايل 

عندما يكون يف وضع يتيح له التحكم يف العمل السياسي أو ‘ دوانجرمية ع’يرتكب الفرد "[...] 
، عمدا وعن علم، يف التخطيط لعمل ويأمر أو يشارك مشاركة فعليةالعسكري للدولة أو توجيهه، 

  ]".أضيف التأكيد[...] [عدواين أو اإلعداد له أو الشروع فيه أو شنه 

 من النظام ٢٥ من املادة ٣ اليت ترى أن الفقرة ملناقشةورقة ا من ٣وينبغي قراءة هذا التعريف مع الفقرة   
  .غري قابلة للتطبيقشتراك يف اجلرمية الاألساسي اليت تعاجل األشكال املختلفة ل

سلوك الفرد باالعتماد على تراث نورمربغ، جا مباشرا لتعريف ورقة املناقشة، ويف هذا الصدد، تقدم   
هذا حصريا " يأمر أو يشارك"وحتدد عبارة : دولية عن ارتكاب جرمية العدوانالذي يؤدي إىل املسؤولية اجلنائية ال

لألشكال " عبارة جامعة"بأمهية خاصة ألا تعمل بوصفها عامة، ، وهي كلمة )٤("يشارك"وتتسم كلمة . السلوك
   .  ي من النظام األساس٢٥من املادة ) د(إىل ) أ (٣املختلفة من املشاركة املنصوص عليها يف الفقرات 

 ألنه ال األحاديالنهج ملوضوع اشتراك الفرد  ورقة املناقشة وللتيسري، سيسمي فيما بعد النهج املتبع يف   
 ... رتكاااب األمر من ناحية،  و)  من النظام األساسي٢٥من املادة ] أ  [ ٣الفقرة (اجلرمية  ارتكابيفرق بني 

 من ٢٥من املادة ] ج [٣الفقرة  (...ارتكاااملساعدة على و)  من النظام األساسي٢٥من املادة ] ب [٣الفقرة (
  .، من ناحية أخرى)النظام األساسي

                                                   
، وأعيد إصدارها يف ٢٠٠٢يوليو / متوز٢٤ بتاريخ PCNICC-2002-2-Add.2صدرت سابقا بوصفها الوثيقة   )١(

  ).٢٨٢، الصفحة ICC-ASP/2/10(املرفق الثاين للوثائق الرمسية للدورة الثانية جلمعية الدول األطراف 
  .٣٠من املادة ) أ(٢لالطالع على استخدام هذه الكلمة يف النظام األساسي، انظر الفقرة   )٢(
  .يه الورقة موقفا بشأن تعريف العمل اجلماعال تتخذ هذ  )٣(
  .شتراكمن أشكال االشكال معينا بارتكاب اجلرمية حيث ال يعدو األمر إال " األمر"يشمل االشتراك بالتأكيد   )٤(
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اجتماع  من النظام األساسي بوصفه االقتراح املفضل يف ٢٥من املادة ) د(إىل ) أ (٣اقتراح تطبيق الفقرات   -٢
   ".(differentiated approach) يالنهج التمييز= " ٢٠٠٥برينستون لفترة ما بني الدورتني املعقود يف عام 

تأييد ملا ميكن أن يطلق عليه  ٢٠٠٥ اجتماع برينستون لفترة ما بني الدورتني املعقود يف عام وجد يف  
 من النظام ٢٥من املادة ) د(إىل ) أ (٣ وهو النهج الذي يدعو إىل تطبيق الفقرات التمييزيألغراض التيسري النهج 

لالطالع على املناقشات اليت جرت بالتفصيل، ( الواردة ا على جرمية العدوان اكاالشتراألساسي جبميع أشكال 
  ).٢٠٠٥تقرير برينستون لعام  وما بعدها من ١٩انظر الفقرات 

التفاق املشاركني على أن من السمات املميزة جلرمية "وينبغي مع ذلك تقييد هذا النهج التمييزي   
ي بالتايل استبعاد الشركاء الذين ال ميكنهم التأثري على السياسة املؤدية إىل العدوان أا جرمية قيادية وأنه ينبغ

  ).٢٠٠٥تقرير برينستون لعام  من ١٩الفقرة (ارتكاب هذه اجلرمية، مثل اجلنود الذين ينفذون األوامر 

ني اجلمع ب اجتاه يدعو إىل ٢٠٠٥ اجتماع برينستون لفترة ما بني الدورتني املعقود يف عام وظهر يف  
وميكن تلخيص الرأي الذي كان مييل إليه هذا االجتماع . النهج التمييزي وبني االعتراف بالطابع القيادي للجرمية

  :على النحو التايل

 من النظام األساسي للتطبيق ٢٥من املادة ) د(إىل ) أ (٣ استبعاد قابلية الفقرات عدمأوال،   -
  على جرمية العدوان؛ و

 من النظام ٢٥إىل املادة ورقة املناقشة  من ١الوارد يف الفقرة " ادةشرط القي"ثانيا، نقل   -
 :األساسي لتنص على ما يلي

فيما يتعلق جبرمية العدوان، األشخاص الذين يكونون يف وضع يتيح هلم التحكم يف العمل العسكري "
 ٣٠ظر الفقرة ان" (لدولة ما أو توجيهه بالفعل فقط هم الذين يسألون جنائيا ويكونون عرضة للعقاب

  ).٢٠٠٥تقرير برينستون لعام من 

  جماالن مقترحان للمناقشة  -ثانيا

يف ضوء االجتاه الذي ظهر مؤخرا لصاحل النهج التمييزي، من املقترح أن يتم النظر أوال يف مدى إمكان التعبري   
  .التوصل إىل هذا اهلدفمل يتم بعد وكما سيتبني على الفور من الفقرة ثالثا أدناه، . عن هذا النهج بطريقة كاملة وعملية

حادي ألعدم التخلي، يف هذه املرحلة، ائيا عن النهج ا) الفقرة رابعا أدناه(ومن املقترح بعد ذلك   
  . ألنه ميثل بالتأكيد، مهما كانت عيوبه احملتملة، طريقة بسيطة ومتجانسة ملعاجلة املشكلةورقة املناقشة الوارد يف 

 .أن يتم االختيار النهائي ألفضل النهجني بعد دراسة كال النهجني دراسة كاملةونرى، عوضا عن ذلك،   

  استكمال النهج التمييزي  -ثالثا

   يف جرمية العدوانالسلوكتعريف ركن   -١

  املشكلة  )أ(

ع برينستون لفترة ما بني الدورتني املعقود يف عام يتكون النهج التمييزي على النحو الذي تبني يف اجتما  
الركن ( من النظام األساسي للتطبيق ٢٥من املادة ) د(إىل ) أ (٣قابلية الفقرات  ركنني أساسيني مها نم ٢٠٠٥



ICC-ASP/4/32 

395 

تقرير برينستون لعام  من ٣٢ إىل ٢٧وكما يتبني من الفقرات ). الركن الثاين" (شرط القيادة"وإضافة ) األول
تعريف العدوان ليكون التعريف قابال يف ركن السلوك هو وصف ثالث ، حيتاج املنهج التمييزي إىل ركن ٢٠٠٥

  .للتطبيق من الناحية العملية

 من النظام األساسي ٢٥من املادة ) د(إىل ) أ (٣إذا كان املراد هو تطبيق الفقرات : ومبزيد من التحديد  
املقصود من (هذه اجلرمية من جانب أحد األفراد ارتكاب على جرمية العدوان فإنه يلزم تعريف املقصود من 

جرمية  ارتكابوبتعريف املقصود من ).  من النظام األساسي٢٥من املادة ) أ(٣يف الفقرة ارتكاب ستعمال كلمة ا
بارتكاب هذه اجلرمية الواردة يف ألمر العدوان فقط سيمكن الرد على سؤال ما هو املقصود من عبارة قيام الفرد با

على ارتكاب جرمية العدوان باملساعدة ة قيام الفرد  من النظام األساسي أو من عبار٢٥من املادة ) ب(٣الفقرة 
  .  من النظام األساسي٢٥من املادة ) ج(٣الواردة يف الفقرة 

واملطلوب الستكمال النهج التمييزي، . الفاعل األصلي اجلرمية يرتكبويسمى عادة الشخص الذي   
الفاعل ن يراعي أي تعريف لسلوك وينبغي أ. باختصار، هو حتديد العمل الذي يقوم به الفاعل األصلي فعليا

  : جانبا خاصان جلرمية العدوان جلرمية العدوان األصلي

الكامن يف هذه اجلرمية أو قائمة اجلماعي األول، أنه ال يوجد، فيما يتعلق جبرمية العدوان، تفصيل للعمل   
تل، توقيع إصابات جسدية أو عقلية الق(لألنواع الفردية احملتملة للسلوك، كما هو احلال يف جرمية اإلبادة اجلماعية 

 ويعين هذا أن العمل اجلماعي يعترب يف حد ذاته): القتل العمد، اإلبادة، اخل(واجلرائم ضد اإلنسانية ) جسيمة، اخل
غري أن الفرد الذي يكون . مرجعا ألي تعريف ملا يقوم به الفرد الذي يكون فاعال أصليا يف جرمية العدوان فعليا

/ اهلجوم املسلح)/املسلحة(رمية العدوان ال ميكنه القيام مبا ترتكبه الدولة مثل استخدام القوة فاعال أصليا جل
اجلنود (العمليات العدائية ؛ وحيتاج القائد األعلى دائما إىل استخدام عدة أفراد آخرين تابعني جلهاز الدولة 

مية العدوان هو فرد يعمل، فيما يتعلق ويترتب على ذلك أن الفاعل األصلي جلر. لتنفيذ العمل اجلماعي) خاصة
  .)٥(خيضعون لسيطرتهمن خالل عدة أشخاص آخرين باستعمال القوة املسلحة عمليا، 

يف وضع يتيح "شريك يف اجلرمية كل والثاين، أنه نظرا للطابع القيادي جلرمية العدوان، ينبغي أن يكون   
معيارا ولذلك ينبغي أن يضع النهج التمييزي ". ل بالفعلله التحكم يف العمل العسكري للدولة أو توجيه هذا العم

والذين يشتركون يف اجلرمية بشكل أو ) الفاعلون األصليون( اجلرمية يرتكبونالذين : بني نوعني من القادةللتميز 
  .٢٥من املادة ) د(إىل ) ب(٣شتراك املنصوص عليها يف الفقرات الآخر من أشكال ا

  ما هو احلل؟  )ب(

 اقتراحان لتحديد ركن السلوك ٢٠٠٥تماع برينستون لفترة ما بني الدورتني املعقود يف عام اجقدم يف   
  .٢٠٠٥لتقرير برينستون لعام يف تعريف جرمية العدوان، ويرد االقتراحان يف املرفق األول 

  ]عمل مجاعي[يف [...] يشارك " :١قتراح رقم الا

                                                   
 من النظام األساسي حيث يغطي اجلزء ٢٥من املادة ) أ (٣هذا النوع من الفاعل األصلي ليس معروفا للفقرة   )٥(

بغض النظر عن كون ... ذه املادة الشخص الذي يرتكب جرمية العدوان عن طريق شخص آخراألخري من ه
  ".ذلك الشخص اآلخر مسؤوال أو غري مسؤول جنائيا
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معقولة يف " يشارك"واإلشارة إىل . )٧(ورقة املنسقح يف  مع النص املقتر)٦( هذا النص جزئيايتفق  :التعليق
، عبارة ٢٥ من املادة ٣ سريان الفقرة عدم لورقة املناقشة ألنه يلزم، يف حالة األحاديإطار النهج 

 املشاركة الفردية يف ذات تعريف جرمية العدوان، ويصعب التوصل إىل  جلميع أشكالعامة 
  ". يشارك" أكثر مالئمة من عبارة  عامةعبارة

للنهج التمييزي ألا بالتحديد غري مناسبة " يشارك"ويف نفس الوقت، من املسلم به أن عبارة   
ويؤدي ذلك إىل عدم . حصريا إىل سلوك الفاعل األصلي"يشارك"وال تشري عبارة : بطبيعتهاعامة 

 من ٣قرة  املنصوص عليها يف الفاالشتراكإمكان قراءة هذه العبارة مع األشكال األخرى من 
يف تعريف اجلرمية " يشارك"وكمثال لذلك إذا استخدمت عبارة .  من النظام األساسي٢٥املادة 

يف يساعد  من النظام األساسي، ستكون النتيجة أن من ٢٥من املادة ) ج(٣إذا طبقت الفقرة و 
وهذا ليس ]". العمل اجلماعي[ يف االشتراكيساعد على "جرمية العدوان هو الشخص الذي 

  .نطقيا على اإلطالقم

 من النظام ٢٥ من املادة ٣وتطبيق الفقرة " يشارك"من املسلم به أن تعريف ركن السلوك بعبارة   :الرأي
األساسي على اجلرمية اليت يتم تعريفها على هذا النحو مبثابة اجلمع بني نقيضني مها النهج 

قابلية الفقرات (والنهج التمييزي ) تعريف اشتراك الفرد بعبارة عامة يف تعريف اجلرمية (األحادي
  ). من النظام األساسي للتطبيق٢٥من املادة ) د(إىل ) أ (٣

من ) د(إىل ) أ (٣مع  الفقرات " يشارك"ما مدى صحة هذا التحليل وهل يتماشى تطبيق عبارة   :١السؤال 
   من النظام األساسي؟٢٥املادة 

  ]"عمل مجاعي[الدولة يف يدفع " :٢االقتراح رقم 

والفكرة هي بيان . للجرميةاألصلي ، حياول هذا االقتراح إبراز ذاتية الفاعل ١قتراح رقم الخالفا ل  :تعليقال
 الذي يقرر يف اية األمر شروع الدولة يف )٨(أن الفاعل األصلي جلرمية العدوان هو الشخص

وب األصلية يف ومن اجلدير بالذكر أن املتحدثني بالنيابة عن الشع. العمل العدواين وشنه فعال
 أعربوا خاصة عن شكهم يف أن ٢٠٠٥اجتماع برينستون لفترة ما بني الدورتني املعقود يف عام 

يدفع القوات "وميكن التساؤل عما إذا مل تكن عبارة . جيدة للتعبري عن هذه الفكرةيدفع كلمة 
  . ٢ رقم االقتراح كرة الكامنة يف أكثر دقة للتعبري عن الف)٩(]"عمل مجاعي[للدولة يف ) املسلحة(

                                                   
   .ورقة املنسقاإلضافية الواردة يف " يأمر"ألغيت عبارة   )٦(
  . أعاله٣انظر احلاشية   )٧(
  .أو جمموعة من األشخاص  )٨(
فمن املسلم . لصدد إىل التجربة اخلاصة بتعريف جرمية العدوان يف القانون اجلنائي بأملانياجتدر اإلشارة يف هذا ا  )٩(

 من القانون األملاين سيئة للغاية ألا تصف مرتكب اجلرمية بأنه ٨٠به عموما أن صياغة التعريف الوارد يف املادة 
 يشري ٨٠ت اجلارية لتحسني املادة ويف املناقشا". الذي يتخذ االستعدادات الالزمة حلرب عدوانية"الشخص 

الذي يدفع القوات املسلحة للدولة يف حرب عدوانية تشنها هذه "االقتراح األكثر قبوال إىل الشخص 
   ).”wer die Streitkräfte eines Staates zu einem Angriffskrieg einzest”:باألملانية".( الدولة
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  ؟ ٢ رقم لالقتراح) احملتملة(أو العيوب ) احملتملة(ما هي املزايا   :٢السؤال 

  ]"العمل اجلماعي[يدير "   :٣االقتراح رقم 

ولكنه نوقش على  ٢٠٠٥تقرير برينستون لعام هناك خيار آخر مل يرد يف املرفق األول من   :التعليق
هو استعمال كلمة ٢٠٠٥ الدورتني املعقود يف عام اجتماع برينستون لفترة ما بني هامش 

وسيكون الفاعل األصلي جلرمية العدوان بناء على هذا اخليار هو الشخص الذي يدير ": يدير"
ونرى أن هذه الفكرة تستحق املزيد من البحث، ومن الواضح أا تعكس بدقة . العمل اجلماعي

ي جلرمية العدوان هو فقط الشخص الذي أعاله من أن الفاعل األصل) أ(ما جاء يف الفقرة 
" يدير"ومن اجلدير بالذكر أن كلمة ". يرتكب فعال مجاعيا عن طريق أشخاص آخرين"

  .بوضعه احلايل" شرط القيادة"مستخدمة أيضا يف 

  ؟"يدير"الستعمال كلمة  ) احملتملة(أو العيوب ) احملتملة(ما هي املزايا   :٣السؤال 

  ألخرى اليت ميكن التفكري فيها حللة مشكلة تعريف ركن السلوك؟ما هي الكلمة ا  :٤السؤال 

  يف تعريف اجلرمية" التخطيط واإلعداد"قتراح إغفال اإلشارة إىل ا  -٢

  املشكلة  )أ(

يف " يأمر أو يشارك"، ال تقتصر عبارة )١٠(ورقة املناقشة من ١يف تعريف جرمية العدوان الوارد يف الفقرة   
. هلذا الفعل" التخطيط اإلعداد"فقط ولكنها تشمل أيضا "  العمل العدواين أو شنهالشروع يف"ركن السلوك على 

بينما تفترض املسؤولية اجلنائية للفرد عن جرمية : ، النتيجة العملية هلذه اإلشارة كما يليورقة املناقشةويف إطار 
للفرد أن يتحمل املسؤولية اجلنائية العدوان أن عمال مجاعيا كامال، أي استخدام القوة فعليا، قد وقع فعال، جيوز 
ومن الواضح أن جترمي مثل هذا . عن االشتراك يف عمل يقتصر على مرحلة التخطيط أو اإلعداد للعمل اجلماعي

العمل من أعمال االشتراك يستند إىل أساس راسخ يف القانون الدويل العريف ومل يكن حىت اآلن موضعا ألي 
  . اعتراض

ورقة املناقشة  فيما يتعلق باشتراك الفرد من النهج املتبع يف لالنتقالذي ظهر مؤخرا ويبدو أن االجتاه ال  
يستفاد هذا (يف تعريف اجلرمية " التخطيط واإلعداد"إىل النهج التمييزي يصحبه االجتاه إىل إلغاء اإلشارة إىل 

 لكن جرى التساؤل يفو. )١١()٢٠٠٥تقرير برينستون لعام  من ٣١االجتاه من اجلملة األخرية من الفقرة 
أيضا عما إذا مل يكن هذا اإللغاء سيؤدي إىل استبعاد املسؤولية اجلنائية للفرد عن مثل هذه األعمال اليت برينستون 

  .تقتصر على املراحل األوىل للعمل اجلماعي

  التعليقات  )ب(

  ):اله أع١انظر الفقرة (قد خيتلف الرد باختالف صياغة ركن السلوك يف النهج التمييزي   

                                                   
  . أعاله٣انظر احلاشية   )١٠(
تتعلق كلمة ، ٢٠٠٥ لتقرير برينستون لعام  الوارد يف املرفق األول ١لتعريف الفقرة " ألف"ح يف االقترا  )١١(

  .فقط، أي بعمل مجاعي وقع فعليا" عمل من أعمال العدوان "بيف ركن السلوك " يشارك"
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القوات (دفع "أعاله سلوك الفرد بأنه ) ب (١ الذي سبقت مناقشته يف الفقرة ٢             يع رف االقتراح   
فهل ". دفع الدولة إىل التخطيط واإلعداد الستعمال القوة"فقط وليس " الدولة إىل استعمال القوة) لاملسلحة 

على مرحلة ) الناشئ( العمل اجلماعي يستبعد مثل هذا التعريف مسؤولية رئيس الدولة الذي يقتصر اشتراكه يف
التخطيط واإلعداد؟ من املشكوك فيه أن يتوقف الرد على هذا السؤال على مدى قابلية احلكم اخلاص باالشتراك 

 دور النتهاء) ٢٠٠٥تقرير برينستون لعام  من ٤٠انظر مع ذلك الفقرة ( للتطبيق ٢٥من املادة ) و(٣يف الفقرة 
وبالعكس، .  الذي قام به وعدم جواز القول بالتايل بأنه شرع يف ارتكاب جرمية العدوانبالعمل" الشريك املبكر"

فهل ميكن القول بأن الشخص .  للتطبيق٢٥من املادة ) ج(٣يبدو أن املوضوع يتوقف على مدي قابلية الفقرة 
 عمله وهو دفع يف) األصلي(يف التخطيط الستعمال حمتمل للقوة يساعد أو حيرض الفاعل ) فقط(الذي يشارك 

  الدولة املعنية إىل استعمال القوة؟ 

" الدولة إىل استعمال القوة) لالقوات املسلحة  (دفع"وميكن طرح نفس السؤال إذا استعيض عن عبارة   
، ٣االقتراح رقم " (املباشربعبارة العمل اجلماعي " دفع الدولة إىل التخطيط واإلعداد الستعمال القوة"فقط وليس 

فهل ميكن املساعدة أو التحريض على استعمال القوة مبجرد التخطيط هلذا االستعمال؟ إذا كان )). ب(١الفقرة 
 من ١الرد على هذا السؤال ال يزال مشكوكا فيه فإنه أكثر اخليارات أمنا هو إضافة اإلشارات الواردة يف الفقرة 

  ".عداد له أو شنهتوجيه العمل اجلماعي أو ختطيطه أو اإل"والقول مثال  املناقشة ورقة

 من النظام األساسي على جرمية العدوان ٢٥من املادة ) د(إىل ) أ (٣هل يؤدي سريان الفقرات   :٥السؤال 
يف تعريف ركن السلوك يف هذه " التخطيط واإلعداد"ستغناء عن اإلشارة إىل الإىل إمكانية ا

  اجلرمية؟

  التمييزيحادي باملقارنة بالنهج ألمزايا وعيوب النهج ا   -رابعا
أعاله أن النهج التمييزي ملشكلة اشتراك الفرد )  أ(١ -يتبني من االعتبارات املشار إليها يف الفقرة ثالثا  

يف جرمية العدوان يؤدي إىل مسألة معقدة هي مسألة تعريف ركن السلوك يف اجلرمية؛ ومل يتم حىت اآلن اإلجابة 
  . أعاله) ب(١ –ثا انظر الفقرة ثال(بطريقة مرضية على هذه املسألة 

فيحاول هذا النهج . بسيطا نسبيا )١٢(ورقة املناقشةعلى النحو الوارد يف  األحاديوباملقارنة، يبدو النهج   
]". يف عمل مجاعي..[يشارك"األفراد الذين يعتربون مسؤولني جنائيا نتيجة للعدوان بالعبارة العامة مجيع تغطية 

  .، يف اية األمر، ميزة حامسةاألحاديتساؤل عما إذا مل تكن بساطة النهج ويف هذه املرحلة من املناقشة، ميكن ال

 ملعرفة ما إذا كان ينطوي على عيوب، وإذا األحاديولذلك، من املقترح أن يعاد النظر بدقة يف النهج   
ي ويتبني بالرجوع إىل املناقشات اليت جرت يف برينستون يف عام. كان األمر كذلك، ملعرفة مدي خطورا

  .األحاديرئيسي للنهج نظامي رئيسي وانتقاد موضوعي  أنه أبدي انتقاد ٢٠٠٥ و٢٠٠٤

 من النظام األساسي سيؤدي ٢٥ من املادة ٣، لوحظ أن استبعاد الفقرة املوضوعيوفيما يتعلق باالنتقاد   
  ).٢٠٠٥تقرير برينستون لعام  من ٢٢الفقرة " (احتمال استبعاد جمموعة من الفاعلني األصليني"إىل 

جمموعة "فهل هناك مثال ملموس بشأن . من املفيد جدا  أن حيدد املقصود من هذا القول: التعليق  
الذين يلزم خضوعهم للنظام األساسي نتيجة الرتكاب جرمية العدوان والذين حيتمل إفالم " الفاعلني األصليني

                                                   
  . أعاله١٢انظر احلاشية   )١٢(



ICC-ASP/4/32 

399 

؟ وبعبارة أخرى، ما هي األحاديألخذ بالنهج من املسؤولية اجلنائية الفردية نظري ارتكاب هذه اجلرمية نتيجة ل
 من وال يزال مع ذلك ينبغييف العمل اجلماعي واليت شاركت أن يقال أا ال  ميكن اليت " جمموعة األفراد"

مـن ) د(إىل ) أ (٣الواجب أن تعترب مسؤولة جنائيا الرتكاا عمال من األعمال املنصوص عليها يف الفقرة 
  م األساسي؟  من النظا٢٥املـادة 

ال يعكس اعتماد النظام األساسي للمحكمة  األحادي، قيل إن النهج النظاميوفيما يتعلق باالنتقاد   
اجلزء ( على فكرة التفاعل بني تعريف اجلرمية – خالفا لصكوك القانون اجلنائي الدويل السابقة –اجلنائية الدولية 

يف ]" الدويل[املبادئ العامة للقانون اجلنائي ("و ) ظام األساسي من الن٢اخلاص بالقانون اجلنائي الدويل يف الباب 
  ).  من النظام األساسي٣الباب 

يتسم هذا االنتقاد بداية باجلاذبية ألنه يهدف إىل معاملة مجيع اجلرائم الرئيسية املنصوص عليها : التعليق  
 يف النظام األساسي يف الواقع إىل ٣ ويؤدي وجود الباب. من حيث الصياغةمتكافئة يف النظام األساسي معاملة 

ولكن ينبغي التفكري . قرينة مفادها أن هذا الباب ينطبق على مجيع اجلرائم األساسية املنصوص عليها يف هذا النظام
 أعاله حيث يعترب العمل ١-انظر الفقرة ثالثا(اخلصائص اخلاصة جلرمية العدوان مرة أخرى فيما إذا مل تكن 

  .)١٣(مربرا لرفض هذه القرينة) ه نقطة االنطالق للسلوك الفردياجلماعي يف حد ذات

 يف ضوء املسائل والتعليقات أعاله؟ وهل األحادي املقدمني ضد النهج االنتقادينما هو وزن   :٦السؤال 
  ؟األحاديللنهج ) بعد ذلك(هناك عيوب أخرى 

 ملعاجلة مشكلة اشتراك خياراصفه  بواألحاديعن النهج ) بعد(هل من املرغوب فيه عدم التخلي   :٧السؤال 
  الفرد يف جرمية العدوان؟

  جرمية العدوان والشروع  -باء

الشروع يف ارتكاب ) ب"(، حتت ٢٠٠٥تقرير برينستون لعام  من ٤٣ إىل ٣٣الفقرات : املرجع(  
  ")جرمية العدوان

  اخللفية  -أوال

 على جرمية )١٥(من النظام األساسي) و(سريان الفقرة استبعاد  إىل )١٤(ورقة املناقشة من ٣تسعى الفقرة   
تقرير برينستون لعام  من ٤٠ و ٣٦ و ٣٥انظر الفقرات (وتلقى هذا االقتراح ردود فعل خمتلفة . العدوان
  . ولذلك يلزم املزيد من املناقشة يف هذا الشأن) ٢٠٠٥

                                                   
ذي يتضمن مواد بشأن األشكال املختلفة الشتراك من القانون اجلنائي ال" اجلزء العام"، ينطبق أملانيايف : للعلم  )١٣(

 من هذا القانون املتعلقة باإلعداد حلرب عدوانية أيضا؛ غري أنه تبني بوضوح أثناء ٨٠الفرد يف اجلرمية على املادة 
 واملواد ٨٠املناقشة الفقهية اليت جرت بشأن هذه املادة أن التفاعل بني تعريف جرمية العدوان الوارد باملادة 

  . ملتعلقة باالشتراك الواردة يف اجلزء العام من القانون اجلنائي يسبب مشاكل هائلة إن مل تكن غري قابلة للحلا
  . أعاله٣نظر الفقرة ا  )١٤(
الشروع يف ارتكاب اجلرمية عن طريق اختاذ إجراء يبدأ به : "تنص اجلملة األوىل من هذه الفقرة على ما يلي  )١٥(

  ".وسة، ولكن مل تقع اجلرمية لظروف غري ذات صلة بنوايا الشخصتنفيذ اجلرمية خبطوة ملم
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  ساسي على جرمية العدوان من النظام األ٢٥من املادة ) و(٣لتطبيق الفقرة ) احملتمل(التأثري العملي   -ثانيا

اجتماع أحرز  ويف هذا الصدد،. التأثري العملي الستبعاد النص املتعلق بالشروعمن املفيد أن نوضح أوال   
العمل اجلماعي للعدوان، ) أ( تقدما يف املناقشات بالتمييز بني ٢٠٠٥برينستون لفترة ما بني الدورتني املعقود يف عام 

 .)٢٠٠٥تقرير برينستون لعام  من ٣٣الفقرة (اشتراك الفرد يف عمل مجاعي ) ب(الذي ترتكبه إحدى الدول و 

   من النظام األساسي والبدء يف اشتراك الفرد دون اكتمال هذا االشتراك٢٥من املادة ) و(٣الفقرة   -١

  الفردالشتراك " التمييزي"/"األحادي" من النظام األساسي والنهج التباديل ٢٥من املادة ) و(٣الفقرة   )أ(

) الفقرة  ألف أعاله(الشتراك الفرد " التمييزي"والنهج " األحادي"ليس االختيار بني النهج   
 من النظام ٢٥من املادة ) و(٣فاستبعاد الفقرة : خلوا من ردود الفعل فيما يتعلق باملسائل املطروحة

) د(إىل ) ب(٣فقرات ألن منطوق ال" التمييزي"من النهج " األحادي"األساسي أكثر اتفاقا مع النهج 
من ) د(إىل ) ب(٣وتفترض الفقرات  . اجلرمية"  يف ارتكابالشروع" إىل مجيعها تشري ٢٥من املادة 

وإذا .   ذه اإلشارة، يف الواقع، أن الشروع يف ارتكاب اجلرمية يف حد ذاته خيضع للتجرمي٢٥املادة 
ي على جرمية العدوان واستمر سريان  من النظام األساس٢٥من املادة ) و(٣استبعد سريان الفقرة 

من املادة ، ستكون اإلشارة إىل الشروع يف تلك الفقرات بدون سند للرجوع ) د(إىل ) ب(٣الفقرات 
  . وقد تعترب هذه النقطة شكلية فحسب ولكنها من النقاط املتعلقة حبسن الصياغة. إليه

  عياحلاالت املتعلقة بشروع الفرد يف االشتراك يف فعل مجا  )ب(

 من النظام األساسي إىل توسيع نطاق املسؤولية ٢٥من املادة ) و(٣سيؤدي سريان الفقرة   
اجلنائية للفرد لتشمل احلاالت اليت ال يزال فيها الفرد يف مرحلة الشروع بينما يكون الفعل اجلماعي قد 

 من حيث إن مثل هذه احلاالت من الشروع ال تزال على األرجح نظريةوقيل مع ذلك . مت فعليا
وهناك حالتان تتبادران إىل الذهن حاليا األوىل هي حالة املسؤول احلكومي الرفيع املستوى : طبيعتها

 التحضريي الرتكاب عمل مجاعي ولكن حتول الظروف االجتماعالذي يشارك يف اجلزء األول من 
 من رتبة عالية لعسكريادون اشتراكه يف اجلزء اخلاص باختاذ القرار الفعلي، واألخرى هي حالة القائد 

الذي يكون على وشك إصدار أمر هام لدى تنفيذ قرار الدولة باستخدام القوة ولكن حتول ) جدا(
  .الظروف دون قيامه بإصدار هذا األمر

  "احلالة اليت يبدأ فيها العمل اجلماعي ولكنه ال يكتمل" من النظام األساسي و٢٥من املادة ) و(٣الفقرة   -٢

 من النظام ٢٥من املادة ) و(٣تتسم مبزيد من احلساسية تتعلق مبا إذا كان سريان الفقرة واملسألة اليت   
األساسي يؤدي أيضا إىل توسيع نطاق املسؤولية اجلنائية للفرد لتشمل احلاالت اليت مل يتجسد فيها العمل اجلماعي 

 - )١٦(ورقة املناقشة هو احلال يف  كما–وهلذه املسألة أمهية كبرية عندما يصف تعريف جرمية العدوان . ائيا
 من النظام ٢٥من املادة ) و(٣فهل سيؤدي سريان الفقرة . العمل اجلماعي بقيام الدولة باستخدام القوة فعليا

األساسي إىل عدم توقف املسؤولية اجلنائية للفرد فيما يتعلق جبرمية العدوان على استخدام القوة فعليا وإىل انعقادها 
 مرحلة سابقة للعمل اجلماعي؟ وهلذه النتيجة أمهية عملية كبرية ألن اخلط الفاصل للتجرمي عوضا عن ذلك يف

  .مجيع القادة املعنيني أي يف مواجهة "مجاعيا"الدويل للعدوان سيكون عندئذ 

                                                   
  . أعاله٣انظر احلاشية   )١٦(
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.  من النظام األساسي٢٥من املادة ) و(٣ويصعب استخالص رد ائي من صياغة الفقرة   
القادة الذين يشاركون يف العمل اجلماعي عند بدء حترك القوات املسلحة فهل ميكن القول بأن مجيع 

انظر الفقرة " ( يبدأ به تنفيذ اجلرمية خبطوة ملموسةإجراء"للدولة يف اجتاه احلدود املستهدفة يتخذون 
؟ عند تفسري هذا النص من الناحية التارخيية ومن حيث )  من النظام األساسي٢٥من املادة ) و(٣

 من النظام األساسي هو ٢٥من املادة ) و(٣نه، ميكن التساؤل عما كان اهلدف من الفقرة الغرض م
وميكن التساؤل أيضا عما إذا انصرف  .اجلماعيتوسيع نطاق املسؤولية اجلنائية للفرد مبثل هذا الشكل 

ن النص  من النظام األساسي إىل إمكان سريا٢٥من املادة ) و(٣تفكري األشخاص الذين واضعو الفقرة 
، ناهيك عن "عمل من أعمال الشروع اجلماعي"يف ) رمبا من جانب عدة أفراد(يف حالة االشتراك 

  ".العمل اجلماعي"ئي للشروع على التحدي اجلديد لتطبيق نظرية القانون اجلنا

وبناء على االعتبارات السابقة، هناك ما يدعو حقا إىل الشك يف قيام القضاة بتطبيق الفقرة   
 من النظام األساسي على احلاالت اليت مل تقم فيها الدولة باستعمال القوة فعليا؛ ٢٥ املادة من) و(٣

  .ومن اجلرئ أن يقال أن من احملتمل أن توجد مثل هذه  السابقة القانونية

 جرمية العدوان يتطلب تعريفبدأت االعتبارات السابقة من افتراض أن : مالحظة ختامية  
وتعريف أو عدم تعريف . دا كامال أي أن تقوم الدولة باستعمال القوة فعلياجتساجلماعي جتسد العمل 

  .وال تعرب هذه الورقة عن أي رأي بشأن هذه املسألةالعمل اجلماعي حبصر املعين مسألة منفصلة متاما 

  من النظام األساسي للتطبيق على جرمية٢٥من املادة ) و(٣هل ينبغي استبعاد قابلية الفقرة   :٨السؤال 
  العدوان يف ضوء االعتبارات أعاله أو اعتبارات أخرى؟ 




