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 الثايناملرفق 

  تقرير الفريق العامل اخلاص املعين  جبرمية العدوان

  

   مقدمة -أوال

  

عقد الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان التابع جلمعية الـدول األطـراف يف نظـام رومـا األساسـي                     -١
 كريـستيان   وتـوىل الـسفري   . ٢٠٠٨يونيـو   / جزيـران  ٦ و ٤ و ٣ و ٢للمحمكة اجلنائية الدولية سـبع جلـسات يف         

  .رئاسة الفريق العامل اخلاص) ليختنشتاين(ويناويسر 
  
  .وقامت أمانة مجعية الدول األطراف بتوفري اخلدمات املوضوعية للفريق -٢
  
دارت املناقشات يف الفريق العامل اخلاص على أساس ورقـة املناقـشة املنقجـة الـيت اقترحهـا الـرئيس                    و -٣
ورقة املناقشة املنقحة عقـب املناقـشات الـيت عقـدها الفريـق العامـل               وعرضت  . )١(")٢٠٠٨ورقة الرئيس لعام    ("

 كـانون   ١٤نـوفمرب إىل    / تـشرين الثـاين    ٣٠مـن   (اخلاص خالل الدورة الـسادسة جلمعيـة الـدول األطـراف            
 وتـبني التقـدم     )٢(")٢٠٠٧ورقـة الـرئيس لعـام       ("وهي ترتكز على ورقة املناقشة السابقة       ). ٢٠٠٧ديسمرب  /األول

  . ذلك احلنياحملرز منذ
  
وذكـر بـأن الفريـق      . ٢٠٠٨ويف أول جلسة للفريق العامل اخلاص قدم الـرئيس ورقـة الـرئيس لعـام                 -٤

وشـجعت الوفـود    . مفتوح ملشاركة مجيع الدول على قدم املساواة، وشجع على إجراء املناقشة علـى حنـو تفـاعلي                
: ومـن هـذه املـسائل     . الدورات املنعقـدة مـؤخرا    بصفة خاصة على التعليق على املسائل اليت مل تناقش بالتفصيل يف            

 مـن النظـام األساسـي؛    ٥ مـن املـادة   ٢إجراءات بدء نفاذ التعديالت املتعلقة بالعدوان؛ واقتراح حـذف الفقـرة     
 من النظام األساسي على جرمية العـدوان؛ واقتـراح إدراج نـص قـرار اجلمعيـة العامـة لألمـم                     ٢٨وتطبيق املادة   

واسـترعى الـرئيس االنتبـاه خاصـة إىل         . كمرفق لنظام روما األساسي؛ وأركان اجلـرائم      ) ٢٩-د (٣٣١٤املتحدة  
هذه املسائل، ودعيت الوفود يف الوقت نفسه إىل التعليق علـى كـل املـسائل املوضـوعية الـيت عوجلـت يف ورقـة                       

 .٢٠٠٨الرئيس لعام 

  
. ٢٠٠٧يـة الـدول األطـراف يف        ورحبت الوفود بالتقدم الذي أحرزه الفريق منذ الـدورة الـسادسة جلمع             -٥

 . أساسا سليما ملزيد من النقاش٢٠٠٨واعتربت ورقة الرئيس لعام 

 
 
 

________________________  
)١(Appendix. 
)٢(

 ICC-ASP/5/SWGCA/2 ،املرفق الثاين.  
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   إجراءات بدء نفاذ التعديالت املتعلقة بالعدوان  -ثانيا

  

الت فيما يتعلق جبرميـة العـدوان، أي مـا إذا كـان ينبغـي تطبيـق                 نظر الفريق يف مسألة بدء نفاذ التعدي        -٦
ولقي كل من البديلني بعـض التأييـد، وأعربـت بعـض الوفـود              .  من نظام روما األساسي    ١٢١ أو املادة    ٥الفقرة  

  .عن مرونتها بشأن هذه املسألة رهنا بنتيجة العمل املتعلق مبضمون التعديالت
  
 للفكرة اليت مؤداها أن مجيـع التعـديالت الـيت تتنـاول جرميـة العـدوان                 وكان هناك تأييد واسع النطاق      -٧

 مكـرر ميكـن بـسبب طبيعتـه     ١٥إال أنه رئي أيضا أن مشروع املـادة  . ينبغي أن يبدأ نفاذها طبقا لنفس اإلجراءات    
 ٥طبقـا للفقـرة   ،  بينما ميكن بدأ نفـاذ التعـديالت األخـرى     ١٢١ من املادة    ٤اإلجرائية أن يبدأ نفاذه طبقا للفقرة       

ورأت بعض الوفود أن هذا سيفضي إىل نتائج غـري مـستحبة نظـرا ألن تعريـف العـدوان سـيبدأ                     . ١٢١من املادة   
  .نفاذه قبل قواعد ممارسة االختصاص

  
  ")اختيار القبول ("٥، الفقرة ١٢١النهج املتوخى يف املادة 

  
ان إال بالنـسبة للـدول األطـراف الـيت وافقـت      مبوجب هذا النهج ال يبدأ نفاذ التعديالت املتعلقة بالعـدو         -٨

  . ملمارسة احملكمة اختصاصها بشأن جرمية العدوان" قبوال"عليها، وبذلك أبدت 
  
 تناولـت التعـديالت املتعلقـة بـاجلرائم     ١٢١ مـن املـادة   ٥وقيل إن هذا النهج ينبغي اعتماده ألن الفقرة          -٩

 مـن النظـام األساسـي الـيت تتـضمن       ٥التحديد إىل املـادة     األساسية مبوجب النظام األساسي، وأشارت على وجه        
وينبغي تطبيق هذا ِاإلجراء على مجيـع اجلـرائم الـيت ستـضاف إىل اختـصاص احملكمـة، وعلـى                    . جرمية العدوان 

كما أن هذا النهج ينطوي على احتـرام القـرار الـسيادي للـدول فيمـا يتعلـق                  . التعديالت املتعلقة باجلرائم القائمة   
وقـد يـؤدي النـهج      .  أو عدم االلتزام بالتعديل، وهو ما سيعزز بدوره من عاملية قـانون رومـا األساسـي                بااللتزام

 إىل انسحاب بعض الدول األطراف من القانون األساسي، وهـو مـا سـيكون أمـرا غـري                   ٤املناقض مبوجب الفقرة    
  .مستحب

  
 قد يـؤخر بـدأ نفـاذ التعـديالت بـل            ١٢١  من  املادة   ٤ أن اإلجراء الوارد يف الفقرة       مت التنبيه على  كما    -١٠

وقد مينع احملكمة لفترة غري حمدودة من ممارسة اختصاصها فيمـا يتعلـق ـذه اجلرميـة إذا مل يـصدق مثـن الـدول                         
ستكون من ميزتـه متكـني احملكمـة مـن ممارسـة اختـصاصها              " اختيار القبول "كما أن ج    . األطراف على التعديل  

  .لت التعديل، دون انتظار لقبول سبعة أمثان الدول األطراففورا بالنسبة للدول اليت قب
  

 رومـا   نظـام أُثري السؤال عما إذا كانت الـدول الـيت تـصبح أطرافـا يف               " اختيار القبول "ويف سياق ج      -١١
 األساسي سـيكون هلـا خيـار فيمـا يتعلـق بقبـول              النظام  إدراج األحكام املتعلقة جبرمية العدوان يف         بعداألساسي  

 النظـام ورئـي أن    . ديل اخلاص بالعدوان، أو ما إذا كان يتعني عليها املوافقة على النظام األساسـي كمـا عـدل                 التع
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كمـا  . قبل مجعيـة الـدول األطـراف       ذا الصدد، وأن األمر يقتضي   توضيح املسألة من            يكتنفه الغموض األساسي  
ـ   "لوحظ أن الصياغة الفرنسية توحي فيما يبدو بأن ج           احلاليـة  ينطبـق علـى الـدول األطـراف         " ولاختيـار القب

على مجيـع الـدول ألنـه  خيـدم علـى أفـضل               "اختيار القبول "وأُعرب عن التأييد لتطبيق ج      .  على السواء  واملقبلة
  .وجه أهداف تعزيز عاملية النظام األساسي واحترام سيادة الدول

  
 مـن النظـام   ١٢١ مـن املـادة   ٥يل الفقـرة  ومتت االشارة اىل أنه ينبغي للفريق العامل أن ينظـر يف تعـد      -١٢

املـادة  مـن    ٥كرهـا يف الفقـرة      ذ مكررة اىل قائمة املواد الـوارد        ١٥ مكررة واملادة    ٨لك بإضافة املادة    ذاألساسي و 
١٢١ .  

  
  ")اختيار عدم القبول("٤، الفقرة ١٢١النهج املتوخى يف املادة 

  

 رومـا األساسـي أو تقبلـه        لنظـام ألطراف على تعديل ما     وفقا هلذا النهج ما إن تصدق سبعة أمثان الدول ا           -١٣
.  يف املـستقبل   األطـراف حىت يبدأ نفاذ التعديل فورا بالنسبة جلميع الدول األطراف ويـصبح ملزمـا أيـضا للـدول                  

ورئـي أن   . ، ألي دولة طرف مل تقبل التعـديل أن تنـسحب مـن النظـام األساسـي                ٦، الفقرة   ١٢١وطبقا للمادة   
كما أن هـذا النـهج مـن شـأنه أن           . لتطبيق العاملي جلرمية العدوان وحيمي سالمة النظام األساسي       هذا النهج يضمن ا   

 مـن النظـام تـنص بالفعـل علـى اختـصاص             ٥يطابق   مقاصد صائغي نظام روما األساسي من حيث أن املـادة              
كمـة فيمـا يتعلـق جبرميـة     احملكمة فيما يتعلق جبرمية العدوان؛ وقد اختذت الدول األطراف قرارا بقبول اختـصاص احمل            

كمـا أن التعـديالت املقترحـة       . العدوان، وليس هناك بناء على ذلك مربر ملعاملة جرمية العدوان كجرميـة جديـدة             
 كمـادتني   ة مكـرر  ١٥ و ة مكـرر  ٨ من النظام األساسي نظرا ألا تتعلق بإدراج املـادتني           ٥لن تؤثر على نص املادة      

  .منفصلتني جديدتني
  

 سيؤدي إىل نشوء نظـام خـاص جلرميـة العـدوان، وهـو مـا                ٥ن النهج املتوخى يف الفقرة      كما لوحظ أ    -١٤
وجرمية العدوان، مثلها مثل اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجـرائم احلـرب، جرميـة أساسـية                 . ينبغي تالفيه 

  .معترف ا يف النظام األساسي ومبوجب القانون الدويل العريف
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   من نظام روما األساسي٥ من املادة ٢ اقتراح حذف الفقرة  -ثالثا

  

 من النظـام األساسـي، أُثـري سـؤال          ٥ من املادة    ٢ من مسألة الفقرة     يف موقفها  بعض الوفود    حتفظتبينما    -١٥
 وأُشري إىل أن هذه الفقرة ستصبح  مهجورة بالفعل بعد اعتمـاد حكـم بـشأن جرميـة                   )٣(.فيما يتعلق باقتراح حذفها   

  .عدوانال
  

يطبـق   " اختيـار عـدم القبـول   "أو ـج  " اختيار القبول"ورئي أن هذه املسألة تتوقف على ما إذا كان ج             -١٦
 تغيريهـا بـدال     تقتـضي  قـد    ٥ من املـادة     ٢كما رئي أن صياغة الفقرة      . على بدء نفاذ احلكم اخلاص جبرمية العدوان      

  .ألن من شأنه تعقيد األمر بال ضرورة إال أن بعض الوفود عارضت هذا االقتراح )٤(من حذفها
  

   تعريف سلوك الفرد– جرمية العدوان  -رابعا

  

  )١، الفقرة ة مكرر٨مشروع املادة (تعريف شرط سلوك الفرد والقيادة 

  
ويـنم  . العـدوان الفرديـة   " جرميـة  "٢٠٠٨ يف ورقة الـرئيس لعـام        ة مكرر ٨ من املادة    ١تعرف الفقرة     -١٧

عن التقدم احملـرز يف مناقـشات سـابقة فيمـا           " العمل العدواين الذي  "رة الذي ينتهي بعبارة     اجلزء األول من هذه الفق    
وقـد لقـي هـذا اجلـزء مـن          . يتعلق بتعريف سلوك الفرد  الذي جعل متمشيا مع سابقة نورمربغ وشرط القيـادة             

  .الفقرة موافقة عامة
  

  )ة مكرر٣، الفقرة ٢٥مشروع املادة (أشكال املشاركة يف اجلرمية 

  

، الـذي يـضمن أن شـرط        ة مكـرر  ٣، الفقـرة    ٢٥كانت هناك موافقة عامة على إدراج مشروع املـادة           -١٨
 .القيادة ال ينطبق على مرتكب اجلرمية الرئيسي فحسب، بل على مجيع أشكال املشاركة أيضا

 
 
 
 
 
 
  

___________________  
ص على جرمية العدوان مىت اعتمد حكم ذا الشأن وفقا متارس احملكمة االختصا: " على ما يلي٥ من املادة ٢تنص الفقرة  )٣(

وجيب .  يعرف جرمية العدوان ويضع الشروط اليت مبوجبها متارس احملكمة اختصاصها فيما يتعلق ذه اجلرمية١٢٣ و١٢١للمادتني 
  ."أن يكون هذا احلكم متسقا مع األحكام ذات الصلة  من ميثاق األمم املتحدة

بعد سنة واحدة من إيداع صكوك : ١اخليار ".  متارس احملكمة االختصاص على جرمية العدوان-٢:  ما يلي ينص االقتراح على)٤(
الدول ] سبعة أمثان[التصديق أو القبول اخلاصة بالتعديالت ذات الصلة بالنظام األساسيي لدى األمني العام لألمم املتحدة من قبل 

  .٤، الفقرة ١٢١األطراف، وذلك طبقا للمادة 
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   على جرمية العدوان٢٨بيق املادة تط

  

 إذا كـان تطبيـق املـادة        تتعلق مبـا   ٢٠٠٨نظر الفريق العامل اخلاص يف مسألة أثريت يف ورقة الرئيس لعام              -١٩
 ٢٨وتـنص املـادة     . ينبغي أن يستبعد صراحة فيما يتعلـق جبرميـة العـدوان          ) مسؤولية القادة والرؤساء اآلخرين    (٢٨

 للقادة والرؤساء اآلخرين عن جرائم العدوان اليت يرتكبـها مرؤوسـوهم الـذين عجـزوا عـن                  على املسؤولية اجلنائية  
  . السيطرة عليهم على حنو فعال

 ٢٨وأشارت بعض الوفود إىل أنه ليس هناك حاجـة إىل عمـل أي شـيء يف ذلـك  الـصدد ألن املـادة                           -٢٠
علـى حنـو    "اجلرميـة يرتكبـها عـادة القـادة         فتلك  . على أي حال لن تكون أبدا ذات صلة بالنسبة جلرمية العدوان          

 مـن القـانون األساسـي، وينـدر أن تـشمل رئيـسا              ٣، الفقرة   ٢٥يف إطار مجيع أشكال املشاركة يف املادة        " فعلي
وإذا وقعـت   . ٢٨ميكن مقاضاته لعجزه عن ممارسة السيطرة على مرؤوسـيه ، كمـا نـص عليـه يف املـادة                    " سلبيا"

كمـا  .  ينبغـي أن يتـرك لتقـدير القـضاة         ٢٨حالة جمموعة من القادة، فإن تطبيق املادة        تلك احلالة بالفعل، مثال يف      
 تنطبق بالفعل على اجلـرائم األخـرى الـواردة يف النظـام األساسـي، وأنـه ال يوجـد                 ٢٨جرى التذكري بأن املادة     

  .بالضرورة سبب لتمييز جرمية العدوان يف ذلك الصدد
  

رمية العدوان ينبغي يف الواقـع اسـتبعاده ألن هـذه املـادة تعتمـد علـى                  على ج  ٢٨ورئي أن تطبيق املادة       -٢١
، يف  )فيمـا يتعلـق بالرؤسـاء املـدنيني       (واالسـتهتار   ) فيما يتعلق بالقادة العـسكريني    (  من اإلمهال     ةالذهنيالعناصر  

تفـاق انعقـد    غـري أن اال   . ، هو القـصد والعلـم     ١، الفقرة   ٨  الالزم  مبوجب مشروع املادة        الذهينحني أن العنصر    
  .حتميا صراحة ليس أمرا  ٢٨على أن استبعاد تطبيق املادة 

  
   تعريف سلوك الدولة– العمل العدواين  -خامسا

  

، وينبغـي أن يقـرأ مـع شـرط          ٢ مكـرر، الفقـرة      ٨عمل العدواين للدولة يف مشروع املادة       اليرد تعريف     -٢٢
  .لعمل العدواين للدولة العدواين جبرمية العدوان الفردية مكرر اليت تربط ا٨ من املادة ١العتبة يف اية الفقرة 

  
  )١، الفقرة٨شرط العتبة يف مشروع الفقرة (وصف جرمية العدوان 

  

 مـن ورقـة الـرئيس أن يقـصر اختـصاص            ة مكـرر  ٨ من املادة    ١من شأن شرط العتبة الوارد يف الفقرة          -٢٣
كم خصائصه وخطورتـه ونطاقـه انتـهاكا صـارخا مليثـاق            حب"احملكمة على احلاالت اليت يكون فيها العمل العدواين         

  ".األمم املتحدة
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 اختـصاص احملكمـة علـى       علـى النحـو املناسـب     والحظت الوفود املؤيدة لشرط العتبة هذا أنه سيقصر           -٢٤
ومـن شـأن هـذا النـهج أن         . أخطر جرائم العدوان مبوجب القانون الدويل العريف، ويستبعد بذلك احلاالت اخلالفية          

 . التأييد على أوسع نطاق ممكن لتعريف جرمية العدوان، وهو التأييد الضروري لتحقيق العامليةيلقى

وقالت إا ال تعترض علـى الـصياغة، بـل تـرى إنـه لـن       . وأبدت وفود أخرى مرونة بشأن شرط العتبة        -٢٥
بالفعـل يف النظـام     فعتبة اخلطورة الـيت تنطبـق علـى مجيـع اجلـرائم توجـد               . يضيف الكثري إىل النظام األساسي    

  ,١٧ و٥ و١األساسي، أي يف الديباجة ويف املواد 
  

وقالت إن أي عمـل عـدواين يتـسم بـاخلطورة وإنـه ميثـل               . واقترحت وفود أخرى شطب شرط العتبة       -٢٦
انتهاكا صارخا مليثاق األمم املتحدة، وإن من التناقض بناء علـى ذلـك  اسـتبعاد بعـض األعمـال العدوانيـة مـن                     

 يف صـياغته،    الغمـوض كمـا أن شـرط العتبـة شـديد          . كفاية النطاق كمة بسبب انعدام اخلطورة أو      اختصاص احمل 
  .وقد حيتمل تفسريا واسع النطاق

  
 يتـضمن عتبـة عـن طريـق اإلشـارة إىل            ة مكـرر  ٨ من املادة    ١كما لوحظ أن الشرط الوارد يف الفقرة          -٢٧

 ٨ مـن املـادة      ٢ تعريف العمل العـدواين للدولـة يف الفقـرة           انتهاك صارخ مليثاق األمم املتحدة، وذلك باملقارنة مع       "
ورئـي أن هـذين     ". بـصورة تتنـاىف مـع ميثـاق األمـم املتحـدة           "مكرر الذي يشري إىل استعمال  القوة املسلحة         
ولوحظ أيـضا أن وجـود هـاتني العتبـتني مـن شـأنه أن يعقـد                 . احلكمني ينبغي التنسيق بينهما حتاشيا للتعقيدات     

مـن  " ١ألغـراض الفقـرة     "ف اجلملـة الـيت نـصها        ذ السياق، قدم اقتراح مفاده ح     هذا ويف   .اجلرائمصياغة أركان   
 اإلشـارة  حتـذف وينبغـي أن  .دلـك عوضا عـن  ) ٢٩-د(٣٣١٤ إدراج إشارة اىل قرار اجلمعية العامة ٢بداية الفقرة   

  .٢من اجلملة الثانية من الفقرة ) ٢٩-د(٣٣١٤اىل قرار اجلمعية العامة 
  

 تتـضمن إشـارة     ٢ مع إيـراد فقـرة مـوجزة         ١السياق قُدم اقتراح حبذف شرط العتبة من الفقرة         ويف هذا    -٢٨
 بعـض الوفـود هـذا االقتـراح ورأت أنـه ال يراعـي               وعارضت )٥(.ككل) ٢٩-د( ٣٣١٤إىل قرار اجلمعية العامة     

. نكـسة يف عمـل الفريـق      التقدم احملرز بشأن هذه املسألة خالل السنوات القليلة املاضية وأنه يعد بناء علـى ذلـك                 
ورغم أن اآلراء اختلفت بشأن احلاجة إىل عتبة، فإن كتلة حرجة من الوفود حـسمت األمـر عـرب الـسنني لـصاحل                       

وأكـدت الوفـود    . وذلك أن استبعادها ميثل تغيريا أساسيا يف تعريف العدوان ألغـراض النظـام األساسـي              . إدراجها
. غي أن تدرج يف النظام األساسي علـى حنـو مـنظم بـدال مـن التجزئـة           املؤيدة لالقتراح على أن جرمية العدوان ينب      

 .وقالت إن استبعاد شرط العتبة يعزز هذا اهلدف

 
 
 

___________________  
ختطيط أو إعداد أو شن أو تنفيذ عمل " جرمية العدوان" ألغراض هذا النظام األساسي، تعين -١: "ينص االقتراح على ما يلي )٥( 

 يعين  - ٢. شخص يكون يف وضع يتيح له ممارسة التحكم الفعلي يف العمل السياسي أو العسكري للدولة أو توجيهه عدواين من قبل 
استعمال دولة ما القوة املسلحة ضد سيادة دولة أخرى أو سالمتها اإلقليمية أو استقالهلا السياسي، أو بأية صورة " العمل العدواين"

  ".١٩٧٤ديسمرب / كانون األول١٤يف املؤرخ ) ٢٩- د( ٣٣١٤دة طبقا لقرار اجلمعية العامة أخرى تتناىف مع  ميثاق األمم املتح
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 مـن ورقـة     ٣، دعـت بعـض الوفـود إىل حـذف احلاشـية             ١ويف سياق مناقشة شرط العتبة يف الفقرة         -٢٩
، الفقـرة   ة مكـرر  ٨وقالت إن هذه احلاشية تورد اقتراحا بإضافة العبارة التالية ملـشروع املـادة              . ٢٠٠٨الرئيس لعام   

مثل على وجه اخلصوص حـرب عدوانيـة أو عمـل يكـون هـدفهما               : "، اليت تضيف إىل وصف العمل العدواين      ١
إال أنه جـرى التعـبري أيـضا عـن الـرأي      " أو نتيجتهما االحتالل العسكري  إلقليم دولة أخرى أو جلزء منه أو ضمه  

  .٢٠٠٨ة يف سياق ورقة الرئيس لعام النقيض  من جانب الذين دعوا إىل  النظر اجلاد يف هذه الصياغ
  

  ٢، الفقرة ة مكرر٨ يف مشروع املادة )٢٩-د( ٣٣١٤اإلشارة إىل قرار اجلمعية العامة 

  

، الـيت عـرف فيهـا العمـل العـدواين           ٢، الفقـرة    ة مكـرر  ٨ رئي بصفة عامة أن صياغة مشروع املادة          -  ٣٠
لـسابقة الـواردة يف ورقـة  الـرئيس غـري الرمسيـة لعـام        للدولة، خطوة يف االجتاه الصحيح باملقارنة مع النـسخة ا     

 يف مناقـشة    )٢( تكرر  إبداء عدد مـن احلجـج الـيت أثـريت            ٢٠٠٨ ويف سياق مناقشة ورقة الرئيس لعام        )١(.٢٠٠٧
  .وطبيعة هذه القائمة من األعمال) ٢٩-د (٣٣١٤تلك الورقة، وخاصة فيما يتعلق بطبيعة اإلشارة إىل القرار 

  
، يعد أفضل حـل تـوفيقي  ممكـن نظـرا ألنـه              ٢، الفقرة   ة مكرر ٨الوفود أن مشروع املادة     ورأت بعض     -٣١

فهو دقيق مبا يكفي ملراعاة مبدأ املشروعية؛ وال يـشمل إال أخطـر اجلـرائم؛ وهـو مفتـوح مبـا                     : يفي بعدة شروط  
ـ         دم إال غـرض  يكفي لتغطية أشكال العدوان يف املـستقبل؛ وألن مـن املفهـوم بوضـوح أن هـذا التعريـف ال خي

وبذلك يبقى جملـس األمـن واهليئـات األخـرى أحـرارا يف             .  روما األساسي  نظام  املسؤولية اجلنائية الفردية مبوجب     
مناسـبة،  ) ٢٩-د (٣٣١٤ورئـي أن اإلشـارة  إىل قـرار          . يف مواصلة تطبيق معايريهم اخلاصة على جرمية العـدوان        

  .نعكاس للقانون الدويل العريف احلايلألن ذلك القرار صك مت التفاوض بشأنه بعناية وهو ا
  

نظـرا ألن الغـرض     ) ٢٩-د (٣٣١٤ وفضلت بعض الوفود أال ترد إشارة على وجه التحديـد إىل القـرار               -٣٢
كمـا أن اإلشـارة احلاليـة تـدرج  فيمـا            . من القرار هو توفري إرشاد لس األمن يف البت يف وقوع عمل عـدواين             

وقـد يـسمح ذلـك بالفعـل لـس األمـن            .  يف النظام األساسي   ٤ و ٢ك املادتني   يبدو كل أحكام القرار مبا يف ذل      
ويف . بإنشاء أنواع أخرى من أعمال العدوان لغرض النظام األساسـي، وخيـل بـذلك بـسلطات الـدول األطـراف                   

 من النظام األساسي، وإن كانـت تتـضمن تعريفهـا اخلـاص لإلبـادة اجلماعيـة، ال                  ٦هذا السياق لوحظ أن املادة      
  .تشري على وجه التحديد إىل اتفاقية اإلبادة اجلماعية

  
يف " اسـتخدام القـوة املـسلحة     "بعـد عبـارة     " غري املشروع "ومت التذكري باقتراح يهدف إىل إضافة عبارة         -٣٣

وكان املقصود من ذلـك إيـضاح أن اسـتخدامات القـوة املـسلحة ال تعـد مجيعهـا                   . ٢، الفقرة   ٨مشروع املادة   

                                                 
 ٣٠ الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السادسة، نيويورك،  )٦(

، الد األول، املرفق )ICC-ASP/6/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية،  (٢٠٠٧سمرب دي/ كانون األول١٤ –نوفمرب /تشرين الثاين
  .الثالث، التذييل الرابع

 .نفس املصدر، املرفق الثاين ) ٧(
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 واعترض بعـض املـشاركني علـى هـدا االقتـراح، وشـددوا              . وخاصة يف حالة الدفاع عن النفس      أعماال عدوانية، 
  )٢٩-د(٣٣١٤على وجوب عدم تغيري صيغة قرار اجلمعية العامة 

  
  ٢، الفقرة ة مكرر٨طبيعة قائمة األعمال الورادة يف املادة 

  

ـ               -٣٤ ". مغلقـة "أم  " مفتوحـة "ت القائمـة    الحظت بعض الوفود أنه ليس من الواضح مبا فيه الكفاية ما إذا كان
ومـن املمكـن   .  أا تفهم أن قائمة اجلرائم مفتوحـة ولـو إىل حـدما   ٢وقالت بعض الوفود اليت أيدت صياغة الفقرة   

إذن اعتبار األعمال اليت مل تدرج يف القائمة أعماال عدوانيـة شـريطة أن تكـون مماثلـة مـن حيـث خصائـصها                        
ويف هـذا الـصدد مت   . ٢قائمة وأا تفي باملعايري العامـة الـواردة يف فاحتـة الفقـرة     وخطورا لألعمال املدرجة يف ال    

 ٢التأكيد على أن التوازن احلقيقي قد حتقق يف ورقة الـرئيس عـن طريـق إدراج تعريـف عـام يف فاحتـة الفقـرة                          
 مـن النظـام األساسـي    ٢ ، الفقـرة ٢٢كما أنه يتعني تطبيق املـادة  . باإلضافة إىل التعداد غري الشامل ألعمال عدوان   

  .يف تفسري هذا احلكم الذي يتطلب تفسري تعريف اجلرمية على حنو صارم
  

وأعربت بعض الوفود عن قلقها ألن الصياغة احلالية تقتـصر علـى اسـتخدام القـوة املـسلحة، وبـذلك                      -٣٥
 وجـرى التـذكري بـاقتراح       .تستبعد التدابري غري التقليدية للحرب، مثل احلظر االقتصادي أو اهلجمـات اإللكترونيـة            

أو التجارية وغري ذلك من أشـكال اهلجـوم الـيت ميكـن أن تـؤثر علـى                  /يرمي إىل إدراج إشارة إىل القيود املالية و       
االستقرار االقتصادي أو ممارسة احلق يف تقرير املصري أو تنتهك أمـن دولـة أو دول أخـرى أو سـالمتها اإلقليميـة                       

  )٣(.أو دفاعها
  

كري بأن اقتراحا قُدم يف الدورة السادسة دف إضافة فقرة فرعيـة يف ايـة القائمـة تـنص                   كما جرى التذ    -٣٦
) ٢٩-د (٣٣١٤ مـن القـرار      ٤أي عمل آخر من طبيعة مماثلة يكون جملس األمن قد قـرر مبوجـب املـادة                 : "على

 )٤(".أنه ميثل عمال عدوانيا

  
  لنظام األساسيكمرفق ل) ٢٩-د (٣٣١٤ إدراج قرار اجلمعية العامة  -سادسا

  

كمرفـق للنظـام   ) ٢٩-د (٣٣١٤كان هناك اتفاق عام علـى أال يـدرج نـص قـرار اجلمعيـة العامـة                -٣٧
ولـوحظ أن   .  مكـرر أسـاس كـاف للتعريـف        ٨وبدا أن اإلدراج زائد عن احلاجة ألن مشروع املـادة           . األساسي

بيعـة القانونيـة املختلفـة لقـرار اعتمدتـه          الوضع القانوين ملثل ذلك املرفق لن يكون واضحا، وخاصة عند مراعاة الط           
كما أنـه لـيس هنـاك سـابقة إلدراج مثـل ذلـك املرفـق يف                 . اجلمعية العامة ومعاهدة عسكرية ذات آثار ملزمة      

                                                 
)٨( ICC-ASP/6/SWGCA/WP.1  
 تشرين ٣٠ورة السادسة، نيويورك،  الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف القانون األساسي لروما للمحكمة اجلنائية الدولية، الد)٩(

  .٢١، الد األول، املرفق الثاين، الفقرة )ICC-ASP/6/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية،  (٢٠٠٧ديسمرب -  كانون األول١٤ –نوفمرب /الثاين
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وأبدت بعض الوفود مرونتها بـشأن هـذه املـسألة، وإن مل تؤيـد إدراج قـرار اجلمعيـة                   . معاهدة متعددة األطراف  
 .نظام األساسيكمرفق لل) ٢٩-د (٣٣١٤العامة 

  
   شروط ممارسة االختصاص  -سابعا

  

  املراحل األوىل من التحقيق

  

 ١ من ورقة الـرئيس علـى صـياغة الفقـرة            ة مكرر ١٥كان هناك اتفاق عام يف املناقشة اليت تناولت املادة            -٣٨
 مـن النظـام   ١٣دة اليت تنص على أن التحقيق يف جرمية عدوان ميكن أن حتركه كل اآلليات الـثالث القائمـة يف املـا    

  ).إحالة من دولة، إحالة من جملس األمن، أو بدء املدعي العام مبباشرة حتقيق من تلقاء نفسه(األساسي 
  

، مـع  إثـارة بعـض األسـئلة وإبـداء بعـض              ٢كما كان هناك اتفاق واسع النطاق على صياغة الفقـرة             -٣٩
قـد خلـص إىل أن هنـاك أساسـا كافيـا للـشروع يف             فوفقا هلذه الفقرة، يتعني على املدعي العـام، و        . االقتراحات

 خيطر األمـني العـام لألمـم املتحـدة          التحقيق، أن يتأكد مما إذا كان جملس األمن قد بت يف وقوع عمل عدواين وأن              
ورئي أن تضاف عبارة توضح أن املدعي العـام قـد يـشرع بالفعـل يف حتقيقـه يف حالـة                     . بأن احلالة أمام احملكمة   
. ، فـإن مـن املفيـد التـصريح بـذلك          ة مكرر ١٥ورغم أن هذا يرد ضمنا يف صياغة املادة         . وجود مثل ذلك القرار   

إذا كـان جملـس األمـن قـد اختـذ           : "ة مكرر ٢صياغة منقحة ذا املعىن لفقرة جديدة       وعقب مناقشة أولية مت اقتراح      
وكان هنـاك اتفـاق عـام علـى إدراج هـذه الـصياغة             ". مثل ذلك القرار، فإن للمدعي العام أن يشرع يف التحقيق         

يـق مبوجـب البـديل      يف ورقة املناقشة، على أن يكون من املفهوم أن هذا لن مينع املدعي العام من الـشروع يف التحق                  
 ١٥كما رئي أن تغـيري ترتيـب اجلمـل يف مـشروع املـادة               .  يف حالة عدم اختاذ جملس األمن لقرار بوقوع عدوان         ٢

  .، سيؤدي إىل إضفاء مزيد من الوضوح على احلكم دون تغيري مضمونه٢، الفقرة ةمكرر
  

ديـده مبوجـب هـذه الفقـرة علـى          كما رئي أن  الشكل الالزم لقرار جملس األمن بوقوع عدوان ينبغي حت              -٤٠
.  مـن النظـام األساسـي   ١٣ واملـادة    ٢، اخليـار    ١حنو ما هو الزم بالنسبة لقرار يف إطار الفصل السابع يف البـديل              

 .٢، اخليار ١غري أنه كان هناك رأي آخر مفاده أن قرارا يف إطار الفصل السابع ليس الزما مبوجب البديل 

  
ق العامل اخلاص وافق بالفعل يف املاضي علـى أن أي بـت مـن جانـب هيئـة              كما جرى التذكري بأن الفري      -٤١

 ورئـي أنـه ينبغـي التعـبري         ٥.خارج احملكمة يف وقوع عمل عدواين لن يكون ملزما ألغراض االدعاء اجلنائي الفردي            
  .عن هذا االعتبار صراحة يف النص

  

                                                 
 ٣٠ورة السادسة، نيويورك، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف قانون روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الد ) ١٠(

، الد األول،  )ICC-ASP/6/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية،  (٢٠٠٧ديسمرب - كانون األول١٤ –نوفمرب /تشرين الثاين
  .٥٤املرفق الثالث، الفقرة 
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، الفقـرة   ة مكـرر  ١٥ وفقـا ملـشروع املـادة        وأثري سؤال فيما يتعلق بترتيب اخلطوات اإلجرائية اليت تتخذ          -٤٢
ومهـا متـداخلتان فيمـا      .  مـن النظـام األساسـي      ٥٣ و ١٨، بالنسبة للخطوات اإلجرائية الالزمة مبوجب املادتني        ٣

 .يبدو

 
  البدائل واخليارات اإلجرائية يف حالة عدم وجود قرار من جملس األمن  

  

 عـدد مـن البـدائل واخليـارات اإلجرائيـة يف حالـة               على ة مكرر ١٥ من مشروع املادة     ٣حتتوي الفقرة     -٤٣
وأوضح الـرئيس أن املقـصود مـن هـذا الـنص هـو أن يعـرض             . عدم وجود قرار من جملس األمن بوقوع عدوان       

بوضوح وبطريقة منظمة خمتلف مواقف الوفود بشأن هـذا املوضـوع املـثري للجـدل، وأن يعكـس بـذلك حالـة                      
 مواقف الوفود بشأن هذه املسألة معروفـة متامـا وأن  ورقـة املناقـشة لعـام                  وذكر بأن . املناقشات يف الوقت احلاضر   

 وأعربـت عـن     ٣ورحبت الوفود بصفة عامـة ببنيـة الفقـرة          .  ال ترمي إىل التقدم باملناقشة املوضوعية حوهلا       ٢٠٠٨
تعلـق  مبـسألة ممارسـة       أفضلياا املختلفة بشأن شىت البدائل واخليارات الواردة فيها، وذلك متشيا مع خياراا فيمـا ي              

وترد احلجج املقدمـة بـشأن هـذه املـسألة باستفاضـة يف تقـارير سـابقة                 . االختصاص، وخاصة دور جملس األمن    
  .للفريق العامل اخلاص، وامتنع كثري من الوفود عن تكرارها  بالتفصيل

  
حتقيـق يف حالـة عـدم    ال  (١، اخليـار  ١ويف حني أوضحت بعض الوفود أا ال ميكن أن تقبل إال البـديل               -٤٤

للمـدعي العـام أن يـشرع        (١، اخليـار    ٢، أيدت وفود أخرى البـديل       )وجود قرار من جملس األمن بوقوع عدوان      
كمـا لقيـت    . فقـط ) يف التحقيق يف حالة عدم وجود قرار من جملس األمن دون إعطـاء أي دور هليئـات أخـرى                  

مـستويات خمتلفـة مـن التأييـد،        ) ٤ و ٣ و ٢يـارات   ، اخل ٢؛ البـديل    ٢، اخليـار    ١البديل  (شىت اخليارات الوسط    
واخلالصـة هـي أن كـل     . وخاصة دف سد الفجوة بني تلك املواقف اليت كانت على أقصى درجـة مـن التبـاين                

ورئي بناء علـى ذلـك أن مـن الـسابق ألوانـه يف هـذه                . بديل وخيار لقي بعض التأييد كما لقي بعض املعارضة        
 ميكـن أن    ة مكـرر  ١٥كما أنه أُعرب عن رأي مفاده أن مـشروع املـادة            . ياراتاملرحلة حذف أي من البدائل واخل     

  .حيذف بأكمله ألنه مل يشترط أي إجراء خاص بالنسبة جلرمية العدوان
  

وأوضحت بعض الوفود أن اإلطار الزمين احملدد بالنـسبة لقـرار مـن جملـس األمـن بوقـوع عـدوان يف                        -٤٥
. أبديت آراء ترمي إىل قصر هذا اإلطار الزمين علـى ثالثـة أشـهر أو أقـل                و. شديد الطول ") أشهر] ٦ ("[٢البديل  
 عن القلق ألن األدلة اليت توجد يف يدي  معتد قد تـدمر يف الفتـرة الواقعـة بـني البـدء يف حتقيـق                          اإلعرابوجرى  

  .وبني التمكن من اختاذ إجراء
  

طبقـا للمـادة    : "تـنص علـى مـا يلـي       ، ميكن تبسيطها حبيـث      ٢، اخليار   ٢ورئي أن الصياغة يف البديل        -٤٦
 بالفعل كل اخلطوات اإلجرائية اليت ينبغي اختاذها عمـال ـذا اخليـار، ولـيس مـن                  ١٥وقد عرضت يف املادة     ". ١٥

  .الضروري بناء على ذلك إضافة مزيد من التفاصيل بالنسبة جلرمية العدوان على وجه التحديد
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بإضـافة عنـصر  إجرائـي آخـر         ) ٢٩-د (٣٣١٤ر اجلمعية العامة     من قرا  ٢وأُبدي اقتراح بناء على املادة        -٤٧
وسـيتطلب هـذا قـرارا يف إطـار         .  يسمح لس األمن بأن يوقف بالفعل حتقيقـا جاريـا          ة مكرر ١٥لصياغة املادة   

 ٦.الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة يبني أن استنتاج أن عمال عدوانيا قد ارتكـب لـن يكـون لـه مـا يـربره                        
 من نظام روما األساسي من حيث أنه مل ينص على إيقاف مؤقـت بـل ـائي للتحقيـق،                    ١٦ف عن املادة    وهو خمتل 

وعـربت بعـض الوفـود،    . ومن مث يعترف حبق جملس األمن أن يتخذ قرارا بأن حالة ما ال تبلغ حد العمـل العـدواين                
 التنبيـه علـى أن     غـري أنـه جـرى       ". رضوء أمح "بصفة أولية، عن اهتمام ذا االقتراح الذي وصف أيضا بأنه اقتراح            

كمـا مت   . هذا االقتراح لن يليب قلق الوفود اليت تعترب أن اختاذ جملس األمن لقـرار بوقـوع عـدوان سـلطة حـصرية                     
ورئـي أن هـذا النـهج       . اإلعراب عن قلق مناقض، أي أن هذا االقتراح سيكون له أثر ضار على اسـتقالل احملكمـة                

.  مبوجـب النظـام األساسـي      ١٦ وقد يضعف يف الواقع تطبيـق املـادة          ١٦ن املادة   لن خيتلف إال على حنو طفيف ع      
 مـن نظـام رومـا األساسـي والـيت ال ينبغـي إعـادة                ١٦وجرت اإلشارة إىل املناقشات املثرية للجدل حول املادة         

 ملا كما كان هناك تساؤل عما إذا كان من اختصاص جملس األمن حقـا  اختـاذ قـرار بـأن عمـال عـدواني           . فتحها
  . يرتكب، وعما إذا كان من املناسب جعل مثل ذلك القرار السليب ملزما للمحكمة

  
  .٤ومل تثر أي اعتراضات أو اقتراحات فيما يتعلق بصياغة املادة   -٤٨
  

   أركان اجلرائم -ثامنا

  

 ورقـة  وذلـك أن . دعا الرئيس إىل إبداء تعليقات بشأن السري قدما فيما يتعلـق بـصياغة أركـان اجلـرائم                  -٤٩
 مل تعد تتضمن أركان اجلرائم كما سبق ألن ذلك النص يبـدو أن الـزمن قـد جتـاوزه باملقارنـة                  ٢٠٠٨الرئيس لعام   

ودعـي الفريـق إىل     . مع بقية ورقة الرئيس ومن شأنه على األرجح أن يثري االضطراب بـدال مـن تـوفري الوضـوح                  
  . إبداء تعليقات بشأن العملية املؤدية إىل اعتماد األركان

  
 مـن النظـام     ٩ورأت أغلبية الوفود أن من الضروري صياغة واعتمـاد أركـان اجلـرائم، طبقـا للمـادة                    -٥٠

 إال أنه جرى تساؤل عمـا إذا كانـت هنـاك حاجـة علـى                )٧(.من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر روما    األساسي والقرار واو    
  .لعدواناإلطالق لألركان ما دامت اجلمعية تعتزم إدراج تعريف دقيق جلرمية ا

  
ورأت بعض الوفود أنه ينبغي صياغة أركان اجلرائم مـىت مت التوصـل إىل اتفـاق علـى األحكـام املتعلقـة                       -٥١

ورأت وفود أخرى أن األحكام املتعلقة جبرمية العدوان وأركـان اجلـرائم ينبغـي أن تعـرض كرزمـة                   . جبرمية العدوان 

                                                 
م لألمم املتحدة إذا اعتمد جملس ال يشرع يف حتقيق يف احلالة اليت أخطر ا األمني العا.  مكرر٣: " ينص االقتراح على ما يلي )١١(

أشهر بعد تاريخ اإلخطار، قرارا يف إطار الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة يبني أنه، ألغراض النظام ] ٦[يف غضون [األمن، 
 يف ذلك األساسي، لن يكون هناك مربر، على ضوء الظروف ذات الصلة، الستنتاج أن عمال عدوانيا قد ارتكب يف  تلك احلالة، مبا

  ".أن األعمال املعنية أو عواقبها ليست على درجة كافية من اخلطورة
 ١٧  –يونيو / حزيران١٥ملؤمتر األمم املتحدة الدبلوماسي للمفوضني املعين بإنشاء حمكمة جنائية دولية، روما،   الوثائق الرمسية  )١٢(

   ). األول، الدA/CONF.183/13 وثيقة األمم املتحدة، (١٩٩٨يوليو /متوز
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مل اخلاص باألركـان بـالتوازي مـع العمـل املتعلـق باألحكـام              وينبغي بالتايل القيام بالع   . على  املؤمتر االستعراضي   
  .املوضوعية بشأن جرمية العدوان

  
كما جرت اإلشارة إىل أن من املمكن التوفيق بني النـهجني، مـع مراعـاة أن املناقـشات بـشأن جرميـة                        -٥٢

أن العمـل بـشأن أركـان       ورئـي   . العدوان ينبغي أن ختتتم قبل انعقاد املؤمتر االستعراضي بسنة واحدة علـى األقـل             
ويف هـذا الـسياق جـرت اإلشـارة إىل أن مـن        . اجلرائم ميكن أن ينفذ بعد أن خيتتم الفريق العامل اخلـاص عملـه            

احملتمل أن تقتصر جماالت اخلالف بعد إمتام عمل الفريق العامل اخلـاص علـى مـسالة ممارسـة االختـصاص، بينمـا                     
غـري أنـه رئـي أيـضا أن بعـض           .  مكرر أو تقتـصر عليهـا      ٨لى املادة   تتركز املناقشات املتعلقة بأركان اجلرائم ع     

  .األركان اإلجرائية قد تكون أيضا جزءا من مناقشة األركان
  

 من النظام األساسي اليت تعرض اإلجـراء الـالزم العتمـاد أركـان اجلـرائم، مل تـشر                ٩ولوحظ أن املادة      -٥٣
لواضح ما إذا كـان األمـر سيقتـضي اتبـاع نفـس اإلجـراء،               ورئي بناء على ذلك أن من غري ا       . إىل جرمية العدوان  

ولـوحظ  . وما إذا كان من املمكن فعال جلمعية الدول األطراف أن تعتمد األركـان إذ تنعقـد كمـؤمتر استعراضـي                   
 ال تنطبق وأن املؤمتر االستعراضي حر يف اختاذ قرار ـذا الـشأن، مـع مراعـاة مـضمون                    ٩ردا على ذلك أن املادة      

  . قد جيب تعديلها٩كما رئي أن املادة . و من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر روماالقرار وا
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  التذييل

  ورقة مناقشة عن جرمية العدوان مقترحة من الرئيس

  *)٢٠٠٨يونيو /تنفيح حزيران(

  مذكرة إيضاحية

مـل اخلـاص    تعرض وثيقة املناقشة املنقحة الواردة يف املرفق عقـب املناقـشات الـيت أجراهـا الفريـق العا                   -١
ديـسمرب  / كـانون األول   ١٤نـوفمرب إىل    / تـشرين الثـاين    ٣٠مـن   (خالل الدورة السادسة جلمعية الدول األطراف       

وتراعـي التطـورات واملناقـشات      ) ٢٠٠٧ورقة الـرئيس لعـام       ()١(وهي ترتكز على ورقة املناقشة السابقة     ). ٢٠٠٧
 وهـي ترمـي إىل تـسهيل عمـل الفريـق العامـل         وقد أُعدت دون إخالل مبواقف املندوبني     . اليت جرت منذ عرضها   

  . اخلاص

والغرض الرئيسي من اجلزء األول من الورقة املنقحة الذي يشري إىل اإلجـراء اخلـاص ببـدء نفـاذ التعـديل                     -٢
 من النظام األساسي هو سد الفـراغ مؤقتـا ألن هـذه املـسائل مل تنـاقش                  ٥ من املادة    ٢وإىل إمكانية حذف الفقرة     

  .بعد بالتفصيل

 ٣ (٢٥، باإلضـافة  إىل مـشروع املـادة          ١، الفقـرة    ة مكـرر  ٨ويعكس اإلدراج املقترح ملادة جديـدة هـي           -٣
  .العدوان" جرمية"، التقدم احملرز حىت اآلن بشأن تعريف السلوك الفردي، )ةمكرر

" العمـل "، التقـدم احملـرز يف املناقـشات املعنيـة بتعريـف             ٢، الفقـرة    ة مكرر ٨ويعكس مشروع املادة      -٤
 ينبغـي أن    )٢٩-د (٣٣١٤ويرتكز املشروع على افتراض أن قرار اجلمعية العامـة لألمـم املتحـدة              . العدواين للدولة 

ونظرا ألنه كانت هناك آراء خمتلفة بـشأن مـسألة مـا إذا كـان ينبغـي قـصر تلـك                   . يتخذ أساسا لذلك التعريف   
أو " مفتوحـة "ألعمـال املعـددة ينبغـي أن تكـون          اإلحالة على مواد معينة من ذلك القرار، وما إذا كانت قائمـة ا            

  .، فإن الصياغة املقترحة ترمي إىل سد هذه الفجوة"مغلقة"

 بشأن ممارسة االختـصاص حماولـة لـصقل الـصياغة الـيت وردت سـابقا يف                 ة مكرر ١٥ومشروع املادة     -٥
ـ         ٢٠٠٧ من ورقة الرئيس لعام      ٥ و ٤الفقرتني   ف املختلفـة بـشأن هـذه       ، يف الوقت الذي يعكس فيه بوضـوح املواق

وليـست  .  أي جـدل يف املناقـشات الـسابقة   ١ومل تثر الـصياغة املقترحـة يف الفقـرة       . املسألة يف بدائل وخيارات   
  .٢٠٠٧ من ورقة الرئيس لعام ٤ إال نسخة مصقولة على حنو طفيف من الفقرة ٢الفقرة 

قيـق يف جرميـة العـدوان متوقفـا         فالبديل األول جيعـل الـشروع يف حت       .  يف بديلني  ٣وقد عرضت الفقرة      -٦
، أو جمـرد    )١اخليـار   (على قرار فعال من جملس األمن، أي أنه إما أن يكون هناك قرار موضوعي بوقـوع العـدوان                   

  ). ٢اخليار (إذن إجرائي 

 فهو يتضمن خيارات سبقت مناقشتها تـسمح للمحكمـة بالعمـل يف حالـة عـدم وجـود                   ٢أما البديل     -٧
  .قرار من جملس األمن

                                                 
  ICC-ASP/6/SWGCA/2.Rev.1 صدرت سابقا بوصفها الوثيقة )*( 
) ١( ICC-ASP/5/SWGCA/2، املرفق   
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 بالنـسبة لتعريـف العـدوان استنـساخ         ٣٣١٤ومن املقترح بالنظر إىل الدور املركزي لقرار اجلمعية العامة            -٨
  .وتتطلب هذه املسألة مزيدا من النقاش. نص ذلك القرار كمرفق لنظام روما األساسي

مـسؤولية   (٢٨ومن بني املسائل األخرى اليت تتطلب مزيدا من النقاش مسألة مـا إذا كـان تطبيـق املـادة                      -٩
ينبغي استبعاده صراحة فيما يتعلق جبرميـة العـدوان، وكـذلك إعـداد مـشروع عـن                 ) القادة وغريهم من الرؤساء   

 واستنـسخ هـذا   ٢٠٠٢ويف بداية األمر ورد مشروع أويل ألركان اجلرميـة يف ورقـة املنـسق لعـام       . أركان اجلرائم 
ومـن احملتمـل بـالنظر إىل    . ركـان بالتفـصيل يف املاضـي   ومل تناقش هذه األ. ٢٠٠٧املشروع يف ورقة الرئيس لعام    

التقدم احملرز يف أجزاء أخرى من املناقشة  أن تؤدي إىل مزيد من التـشوش بـدال مـن الوضـوح وهـي لـذلك مل                          
  .تستنسخ
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  مرفق

  مشاريع تعديالت على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

مـن قـانون   ] ٥/ ٤[، الفقـرة   ١٢١ أو القبول ويبدأ نفاذهـا طبقـا للمـادة           التعديالت الواردة أدناه رهن بالتصديق    
  )1(.روما األساسي

  )٢( من النظام األساسي٥ من املادة ٢ حتذف الفقرة -١

  : من النظام األساسي٨ يدرج النص التايل بعد املادة -٢

   مكررة٨املادة 

  جرمية العدوان

قيام شخص ما يف وضـع يتـيح لـه الـتحكم بالفعـل              " دوانجرمية الع "ألغراض هذا النظام األساسي تعين        -١
يف العمل السياسي أو العسكري للدولة أو توجيهه بتخطيط أو إعداد أو شن أو تنفيـذ عمـل عـدواين مـن شـأنه،                        

   )٣.(حبكم خصائصه وخطورته ونطاقه، أن يعد انتهاكا واضحا مليثاق األمم املتحدة

استعمال القوة املسلحة من قبـل دولـة مـا ضـد سـيادة دولـة                "ينالعمل العدوا "، يعين   ١ألغراض الفقرة     -٢
  )٤(.أخرى أو سالمتها اإلقليمية أو استقالهلا السياسي، أو بأي صورة أخرى تتناىف مع ميثاق األمم املتحدة

وتنطبق صفة العمل العدواين على أي عمل من األعمال التالية، سـواء بـإعالن حـرب أو بدونـه، وذلـك                 
 .١٩٧٤ كانون األول ديسمرب ١٤يف ) ٢٩-د (٣٣١٤لألمم املتحدة يعة العامة طبقا لقرار اجلم

 

 

  

__________________  
انظر (أُجريت مناقشة أولية ملسألة اإلجراء الساري فيما يتعلق ببدء النفاذ يف فترات سابقة فيما بني االجتماعات يف برينسنت   )١(

لدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الرابعة، احملاضر الرمسية جلميعة ا، )٢٠٠٥تقرير اجتماع 
، )ICC-ASP/4/32 مطبوع احملكمة اجلنائية الدولية، (٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٨، من الهاي

الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي احملاضر ، ٢٠٠٤؛ وتقرير اجتماع )٧١ إىل ٥امللحق الثاين ألف، الفقرات من 
-ICCمطبوع احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول١٠-٦للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثالثة، الهاي، 

ASP/3/25( ١٩ إىل ١٣، امللحق الثاين، الفقرات من( ,  
  . ينبغي حقا أن حتذف٥ من املادة ٢ مل تناقش بالتفصيل مسألة ما إذا كانت الفقرة  )٢(
ومثال ذلك خاصة حرب عدوانية أو عمل عسكري يرمي أو يؤدي إىل احتالل : "ما زال اقتراح سابق يرمي إىل إضافة عبارة  )٣(

 ٢قرة ، الفة مكرر٨لكن انظر اإلشارة إىل عبارات مشاة يف مشروع املادة . مطروحا للنقاش" أوضم إقليم دولة أخرى أو جزء منه
  ).أ(
، وإن مل تعكس أي حكم موضوعي من ٣٣١٤القرار ]  من٣ و١املادتني [ إشارة صرحية إىل ٢٠٠٧ تضمنت ورقة الرئيس لعام )٤(

 بأكمله مع االستشهاد يف الوقت نفسه بقائمة األعمال ٣٣١٤والنهج املتبع يف هذه الفقرة اليت تشري اآلن إىل القرار . أحكام القرار
  .ثابة حل وسطميكن أن يكون مب
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قيام القوات املسلحة لدولة ما بغـزو  إقلـيم دولـة أخـرى أو اهلجـوم عليـه، أو أي احـتالل                         )أ(
عسكري، ولو كان مؤقتا، ينجم عن مثل هذا الغـزو أو اهلجـوم، أو أي ضـم إلقلـيم  دولـة أخـرى أو        

  جلزء منه باستعمال القوة؛ 

لة أخـرى بالقنابـل، أو اسـتعمال دولـة مـا أيـة          قيام القوات املسلحة لدولة ما بقذف إقليم دو         )ب(
  أسلحة ضد إقليم دولة أخرى؛

  ضرب حصار على موانئ دولة ما أو على سواحلها من قبل القوات املسلحة لدولة أخرى؛  )ج(

قيام القوات املسلحة لدولـة مـا مبهامجـة القـوات املـسلحة الربيـة أو البحريـة أو اجلويـة أو             )د(
  ي لدولة أخرى؛األسطولني البحري واجلو

قيام دولة ما باستعمال قواا املسلحة املوجـودة داخـل إقلـيم دولـة أخـرى مبوافقـة الدولـة                      )هـ(
املضيفة، على وجه يتعارض مع الشروط اليت ينص عليهـا االتفـاق، أو أي متديـد لوجودهـا يف اإلقلـيم                     

  املذكور إىل ما بعد اية االتفاق؛

ت تصرف دولة أخرى بـأن تـستخدمه هـذه الدولـة األخـرى       مساح دولة ما وضعت إقليمها حت       ) و(
  الرتكاب عمل عدواين ضد دولة ثالثة؛

 إرسال عصابات أو مجاعات مسلحة  أو قوات غري نظامية أو مرتزقـة مـن قبـل دولـة مـا أو                        )ز(
بامسها تقوم ضد دولة أخرى بأعمال من أعمال القـوة املـسلحة تكـون مـن اخلطـورة حبيـث تعـادل                      

  . عددة  أعاله، أو اشتراك الدولة بدور ملموس يف ذلكاألعمال امل

  : من النظام  األساسي١٥يدرج النص التايل بعد املادة . ٣

  ة مكرر١٥املادة 

  ممارسة االختصاص فيما يتعلق جبرمية العدوان

، رهنـا بأحكـام هـذه       ١٣حيق للمحكمة أن متارس االختصاص فيما يتعلق جبرمية العدوان طبقـا للمـادة                -١
  .ادةامل

عندما خيلص املدعي العام إىل أن هناك أساسا معقوال للـشروع يف حتقيـق فيمـا يتعلـق جبرميـة العـدوان،                -٢
أوال ما إذا كان جملس األمن قد اختـذ قـرارا بوقـوع عمـل عـدواين ارتكبتـه الدولـة                     ) تتبني(يتبني  ) أو إا (فإنه  
ة بالوضع أمام احملكمـة، مبـا يف ذلـك أي معلومـات أو وثـائق                وخيطر املدعي العام األمني العام لألمم املتحد      . املعنية

  .ذات صلة
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   ١البديل 

ال حيق للمدعي العام يف حالة عدم وجود مثل ذلك القـرار أن يـشرع يف التحقيـق فيمـا يتعلـق جبرميـة                          -٣
  .العدوان

  . تنهى الفقرة هنا– ١اخليار   

 قـرار معتمـد مبوجـب الفـصل الـسابع مـن           إال إذا كان جملس األمن قد طلب، يف       :  يضاف – ٢اخليار    
 )٥(.ميثاق األمم املتحدة، إىل املدعي العام الشروع يف حتقيق فيما يتعلق جبرمية العدوان

  
 ٢البديل 

  

أشـهر بعـد تـاريخ اإلخطـار أن         ] ٦[حيق للمدعي العام يف حالة عدم اختاذ مثل ذلك القرار يف غـضون                -٣
  .عدوانيشرع يف التحقيق فيما يتعلق جبرمية ال

  
  . تنهى الفقرة هنا-١اخليار   

  
شريطة أن تكون الدائرة التمهيدية قد أذنت بالبـدء يف التحقيـق فيمـا يتعلـق جبرميـة                  :  يضاف – ٢اخليار    

  ؛١٥العدوان  طبقا لإلجراء الوارد يف املادة 
  

تكبتـه  شريطة أن تكون اجلمعية العامة قد اختـذت قـرارا بوقـوع عمـل عـدواين ار            :  يضاف – ٣اخليار    
  ؛ة مكرر٨الدولة  املشار إليها يف املادة 

  
شريطة أن تكون احملكمة اجلنائية الدولية قد اختذت قـرارا بوقـوع عمـل عـدواين                :)  يضاف – ٤اخليار  (  

  ة؛ مكرر٨ارتكبته   الدولة املشار إليها يف املادة 
  
يتعلـق بـاجلرائم األخـرى املـشار         باألحكام املتعلقة مبمارسة االختصاص فيمـا        ما خيل ليس يف هذه املادة       -٤

  .٥إليها يف املادة 
  
  : من النظام  األساسي٢٥ من املادة ٥يدرج النص التايل بعد الفقرة    -٤
  
 
 
  

_____________  
إجرائي من جملس األمن دون قرار موضوعي بأن " إذن" على مناقشات سابقة فيما يتعلق خبيار إضايف يكون جمرد ٢ يرتكز اخليار )٥(

ومن املمكن يف حالة وجود إحالة . عدوانيا قد وقع، ولكن مع ترخيص صريح للمحكمة بالتحقيق فيما يتعلق باجلرمية العدوانيةعمال 
   روما األساسي أن يرد ذلك الترخيص يف القرار الذي حييل احلالة إىل املدعي العامنظاممن ) ب (١٣من جملس األمن مبوجب املادة 
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 ة مكرر٣
  

ة العدوان ال تطبق أحكام هذه املادة إال علـى األشـخاص الـذين يكونـون يف وضـع يتـيح هلـم                       فيما يتعلق جبرمي  
  )٦(.توجيهيةالتحكم بالفعل يف العمل السياسي أو العسكري للدولة أو 

  
  
  : يدرج النص التايل كمرفق  للنظام األساسي-٥
  
  

  )٢٩-د  (A/RES/3314قرار اجلميعة العامة لألمم املتحدة 

  نتعريف العدوا

  
  إن اجلمعية العامة،

    ) القراريدرج نص...( صة املعنية مبسألة تعريف العدوانتقرير اللجنة اخلاوقد نظرت يف 
    
  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
  

 
 

________________________ 
ستعاضة عن اإلحالة ، وخاصة عن طريق اال٢٥ميكن تنقيح صياغة هذه الفقرة حبيث يزداد متشيها مع األحكام القائمة للمادة   )٦(

 .بإحالة حمددة إىل الفقرات والفقرات الفرعية املناسبة" إىل أحكام هذه املادة"العامة 


