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ICC-ASP/8/13   احملكمة اجلنائية الدولية 
Distr.: General 
3 June 2009 
 
ARABIC 
Original: English 

  
 مجعية الدول األطراف

  الدورة الثامنة
  الهاي

  May 2009 16:00 28 ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٦- ١٨

  عين جبرمية العدواناملرمسي ما بني الدورتني ال غري االجتماع

  ٢٠٠٩يونيه / ران حزي١٠ - ٨

  

  ورقة غري رمسية أعدها الرئيس بشأن أركان اجلرمية

  

دف الورقة غري الرمسية هذه إىل تسهيل املناقشات اليت ستدور بنادي برينسنت حول أركان جرمية العدوان وهي  -١

 وهي .٢٠٠٢١ عام يف تعكس التقدم احملرز أثناء املناقشات املوضوعية بشان تعريف اجلرمية منذ تعميم مشاريع األركان

من الوثيقة   عمال بالوالية املنوطة باللجنة التحضريية واملنصوص عليها يف الفرع وأوأجنز العمل الذي إىلتشكل إضافات 

 ICC/ASP للقرارطبقا") الفريق"ـيشار إليه أدناه ب (ريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوانالفو. ٢اخلتامية ملؤمتر روما

/1/Res.1 واملشار إليه يف الفقرة . ٣املتعلق جبرمية العدوان العمل استمرارية " بشأن مجعية الدول األطرافاختذته  الذي

 والغرض من هذه الورقة غري الرمسية هو تعزيز النظر املتعمق يف .٤٢٠٠٨نوفمرب /لشهر تشرين الثاينمن تقرير الفريق  ٣٠

  .االستعراضي املؤمتر إىلأركان اجلرمية كجزء من العملية الشاملة املفضية 

  

                                                 
 P SN(وان، أعدها منسق الفريق العامل املعين جبرمية العدوان ورقة مناقشة بشأن تعريف وأركان جرمية العد - 1

IC/2002/2/Add2(  
 متوز ١٧ –يونيه /  حزيران ١٥ الوثائق الرمسية ملؤمتر األمم املتحدة الديبلوماسي للمفوضني املعين بإنشاء حمكمة جنائية دولية، روما، -  2

  )، الد األول A/CONF . 183/13وثيقة األمم املتحدة   ( ١٩٩٨يوليه / 
  ١٠ -٣الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي  للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة األوىل ، نيويورك  ،  الوثائق - 3

 ICC – ASP، اجلزء الرابع ، القرار )  والتصويب(No . A.03 V.2(منشور األمم املتحدة رقم املبيع  ( ٢٠٠٢ سبتمرب/ أيلول

/1/Res.1.  
الدول األطراف يف نظام الرمسية جلمعية الوثائق ، ٢٠٠٨نوفمرب /  أنظر تقرير الفريق العامل املعين جبرمية العدوان لشهر تشرين الثاين - 4

 منشور احملكمة اجلنائية ( ٢٠٠٨نوفمرب /   تشرين الثاين٢٢- ١٤روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة ، الهاي ، 

  .الد األول ، املرفق الثالث)  ICC –ASP /7/20الدولية، 
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 عقده الفريق العامل اجتماع آخر أثناءوساموا وزعت بشكل غري رمسي ا أسترالي أعداوهناك ورقة مناقشة  -٢

 غري رمسية ضيقة كرست ألركان اجلرمية املتعلقة ندوة وجرى النظر فيها بعد ذلك يف ٢٠٠٩فرياير / املخصص يف شباط

وهناك ملخص للمناقشة  .٢٠٠٩إبريل / نيسان١٨ إىل ١٦ يف الفترة من ، بسويسرا، يف مونترووالتأمتجبرمية العدوان 

وأثناء هذه الندوة، طرحت خيارات متعددة تتعلق بأركان ممكنة . بشكل منفصل  املذكورة عممالندوةاليت دارت أثناء 

 . األفكار املتعلقة بالصياغة مجلة من واقترحت

 
فضال عن املرفق األول  يرد يف أركانالعمل وهي تتضمن مشروع ذلك  إىلوهذه الورقة غري الرمسية تضيف لبنة  -٣

   .ويقدمها الرئيس لغرض تسهيل املناقشات. املرفق الثاينشروح تفصيلية ترد يف 
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 ملرفق األولا

  

  مشاريع  أركان اجلرائم

  

   مكرره ٨املادة 

  جرمية العدوان 

  

  : مقدمة

  

  .عدواين يوصف بأنه عمل ةرر مك٨ من املادة ٢إليها يف الفقرة من املفهوم أن أي عمل من األعمال املشار  -١

  

 استخدام قانونيا لكون أن مقترف اجلرمية أجرى تقييما إثباتيتعلق بشرط  أي ،٤ليس هناك، نتيجة للركن  -٢

  . املتحدةاألمممع ميثاق يتناىف  الدولة للقوة املسلحة

  

 . وصيفا موضوعيات" واضحا"، يعترب املصطلح ٦ و٥فيما يتعلق بالركنني  -٣

  

" الواضح"أي شرط إلثبات أن مقترف اجلرمية قد أجرى تقييما قانونيا للطابع ، ٦ليس هناك، نتيجة للركن -٤

 . الذي يتسم به االنتهاك

  

  :  انـاألرك

  

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

  

بالفعل يف العمل السياسي أو العسكري للدولة اليت  كان يف وضع يتيح له التحكم ٥مقترف اجلرمية شخص -٢

 . اقترفت العمل العدواين أو توجيه ذلك العمل

  

أو سالمتها  أخرى القوة املسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة دولة استعمال يف  املتمثل–العمل العدواين  -٣

 .اقترف قد -املتحدة بأي صورة أخرى تتناىف مع ميثاق األمم أو السياسي استقالهلا أواإلقليمية 

  

                                                 
  . فيما يتعلق بعمل عدواين قد يكون هناك أكثر من شخص واحد تنطبق عليهم هذه املعايري- 5
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 الدولة للقوة املسلحة مع ميثاق األمم استخدامتنايف ظروف الوقائعية اليت تثبت للمقترف اجلرمية كان مدركا  -٤

 . املتحدة

  

 .  مليثاق األمم املتحدة واضحانتهاكا نطاقه وخطورته وخصائصهالعمل العدواين يشكل، حبكم  -٥

  

    . مليثاق األمم املتحدةواضح الاالنتهاكة اليت تثبت ذلك مقترف اجلرمية كان مدركا للظروف الوقائعي -٦
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 املرفق الثاين

  

  مذكرة تفسريية

  

    املقدمة العامة احلالية ألركان اجلرائم-: أوال

  

فهي توضح، على سبيل املثال، . تفسر املقدمة العامة احلالية ألركان اجلرائم قضايا متعددة هلا عالقة بأركان اجلرائم -١

 من النظام األساسي وتشرح قضايا متعددة هلا صلة ٣ اجلزء الواردة يف العامة األخرى واملبادئاملذكورة ركان  األالعالقة بني

 .  وتعلق على هيكلية األركانباملصطلحات

  

 إىليف إشارة ض يأن من نظام روما األساسي من شانه ٩ على املادة ديلوتتضمن مقترحات الفريق مشروع تع -٢

إدخال تعديل مماثل يستعاض مبوجبه عن أن تتطلب  من املقدمة العامة ألركان اجلرمية ١ الفقرة شأنو.  ٦جرمية العدوان

 ". مكررة ٨و ،٨و ٧ و٦املواد " بالكلمات" ٨و٧و٦املواد " الكلمات 

  

 األجزاء األخرى من املقدمة العامة ميكن تطبيقها على األركان املتعلقة جبرمية العدوان دون مزيد من أنويرى  -٣

 .لتعديلا

  

   املقدمة اخلاصة املتعلقة بأركان جرمية العدوان -: ثانيا

  

 تدخل يف ةحدبكل جرمية على  "خاصة"مقدمات   املقدمة العامة،إىلتتضمن أركان اجلرمية احلالية، باإلضافة  -٤

ها توفري ئقصد من وراي اليت جلرمية العدوان " اخلاصة" الرمسية مثل هذه املقدمة غري  احملكمة وتقترح هذه الورقة اختصاص

 . املزيد من التوجيه فيما يتصل بالعديد من القضايا الناشئة عن أركان اجلرمية املقترحة

  

 مكررة يظل ٨ من مشروع املادة ٢ أن التعريف برمته املتعلق بعمل عدواين والوارد يف الفقرة ١وتوضح الفقرة  -٥

ى جانب من هذا التعريف  وحيث انه يغدو من باب احلشو  املقترح يشدد فقط عل٣ صيغة الركن أنينطبق، بالرغم من 

 .التعريفذلك  أن األركان ال تغري ١، توضح الفقرة ٣ يف الركن تكرار التعريف برمته

  

                                                 
طراف يف  الوارد يف الوثائق الرمسية جلمعية الدول األ٢٠٠٩فرباير /  انظر تقرير الفريق العامل املخصص جلرمية العدوان لشهر شباط - 6

/  كانون الثاين٢٣-١٩، نيويورك، )االستئناف األول واالستئناف الثاين(نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة 

،الفصل الثاين، املرفق ) ICC –ASP /7/20/Add.1 منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٩فرباير /  شباط ١٣-٩يناير و

  . الثاين
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 دولة ما استخدام تنايففيما خيص " للعلم بالواقعة  " معنويا املقترح يعرض ركنا ٤الركن  أن  جبالء٢ الفقرة بنيوت -٦

 مقترف اجلرمية ليس مطالبا بان تكون له معرفة باملذهب القانوين والقواعد أنوهذا يوضح .  املتحدةللقوة مع ميثاق األمم

 الدولة للقوة يتناىف مع ميثاق األمم املتحدة، بل هو مطالب فحسب بأن استخدام تقييم ما إذا كان  يف املستخدمةالقانونية 

" اخلاصة"  من املقدمة ٣يف الفقرة  مفهوم موازوميكن العثور على . عية اليت تثبت هذه املنافاةائيكون مدركا للظروف الوق

القانوين من تقييم بال ال يفرضان الشرط املتعلق رب واليت توضح أن الركنني اآلخرين جلرائم احلجرائم احلرباملتعلقة بأركان 

 .جود نزاع مسلح أو طابعه باعتباره دوليا أو غري دويل لومقترف اجلرمية جانب 

 
بعبارة .  هو توصيف موضوعي٦و٥املقترحني الواردة يف الركنني " واضح"  عبارة استخدام أن ٣ضح الفقرة وتو -٧

من الناحية " واضح " االنتهاك املعني مليثاق األمم املتحدة هو انتهاك فيما إذا كان احملكمة البت من جانب أخرى، فإن 

النقطة يف  وازمفهوم موميكن العثور على . واضحا االنتهاك اعترب اجلرمية مما إذا كان مقترف بدال حاسم،املوضوعية أمر 

 . املتعلقة بأركان جرمية اإلبادة اجلماعية" اخلاصة" من املقدمة الثانية

 
 . املقترح٤  فيما يتعلق بالركن ٢الفقرة  الوظيفة نفسها اليت تؤديها  املقترح٦ فيما يتعلق بالركن٤وتؤدي الفقرة  -٨

 
  دئ األركان املقترحة جلرمية العدوان خمطط ومبا-: ثالثا

 
إن مشاريع األركان الواردة يف املرفق األول تتماشى مع خمطط ومبادئ أركان اجلرمية احلالية املتعلقة جبرمية اإلبادة  -٩

وعادة ما تأيت هذه األركان على ذكر السلوك والنتائج والظروف ذا . اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب

 .٧ بعد عبارات السلوك والنتائج والظروف ذات الصلةاالقتضاءاملعينة، عند املعنوية األركان  ذكر اإلتيان على مع ترتيب،ال

وليتسىن عرض عناصر تتميز بنسقها املنطقي فإن الترتيب الذي ترد به األركان املقترحة يف املرفق األول خيتلف اختالفا 

 . طفيفا عن هذا النسق العام

 
 ينص على غري ذلك، ال يسأل الشخص جنائيا ما مل أنه  من نظام روما األساسي،٣٠ من املادة ١الفقرة تذكر و -١٠

عن ارتكاب جرمية تدخل يف اختصاص احملكمة وال يكون عرضة للعقاب على هذه اجلرمية إال إذا حتققت األركان املادية 

 من املقدمة العامة اخلاصة بأركان اجلرمية، فهذا يعين ٢ع الفقرةوإذا ما قرئت هذه الفقرة باالقتران م. مع توافر القصد والعلم

 الوارد يف ملعنوي فإن الركن امادي مدرج  بالنسبة ألي ركن معني  معنوي ركن إىلانه حيث ال ترد إشارة يف األركان 

على  العلم نطبقويتيجة نال أوسلوك  ركن الوعادة ما ينطبق القصد على.  ينطبق– كالمها أو علم الأو القصد – ٣٠املادة 

 . نتيجة الأوالظرف  ركن

 

                                                 
/  أيلول ١٠-٣ الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة األوىل، نيويورك، - 7

 .٧ الفقرة – با ء –اجلزء الثاين )  والتصويبV2 A .03.  منشور األمم املتحدة ، رقم املبيع (.٢٠٠٢سبتمرب 
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  السلوك الفردي وشرط القيادة : ٢و١ الركنان املقترحان -:رابعا

 
 مكررة، ٨ من مشروع املادة ١ مستمدة مباشرة من األجزاء ذات الصلة بالفقرة٢ و١ املقترحني ركنني إن صيغة ال-١١

  .٨لفريقاوضعه املتعلقة باإلقتراحات اخلاصة بنص للعدوان 

 
 يعين أن على جرمية العدوان ٣٠ومن شان تطبيق املادة .  ركن السلوك اخلاص جبرمية العدوان١الركن املقترح يبني  -١٢

من املادة ) أ (٢الفقرة ( تنفيذ عمل عدواين أو ختطيط وإعداد وشن )أي تعمد ( يكون قد قصدأن مقترف اجلرمية جيب أن

 املقترح هو ركن يتعلق بالسلوك وليس بركن ١ الركن أن ينطبق يف هذا املقام حيث  العلم املتعلق بالعنويوالركن امل). ٣٠

معنوي  إدراج ركن إىل واضح مبا فيه الكفاية يف هذا املقام فال حاجة ٣٠ أن تطبيق املادة وباعتبار.  نتيجةأوخاص بظرف 

 .  املقترح١صريح مرتبط بالركن 

 
إال أنه . دوث عمل الدولةحب اجلرمية اليت تربط اشتراك مقترفسببية  املقترح درجة من ال١ الركن ا ويعين ضمن -١٣

 اختبارية املمكن أن ترتبط ا مسالة السببية يف حالة بعينها، فليس من باب ادي إيراد عاألوضاع الوقائاىل مجلة بالنظر 

 احملكمة لتحددها وفقا لوقائع احلالة إىل درجة السببية املطلوبة بل يفضل ترك هذه املسالة أوعام ينص حتديدا على طبيعة 

  .  املعروضة عليها

 
 ١املذكور يف الركن  السلوكيفترض فيه حدوث هو ركن ظريف أي انه يصف الظرف الذي  املقترح ٢ الركنو -١٤

يف  كان بأنه) أي مدركا(ال بد وأنه كان عاملا  مقترف اجلرمية أن املقترح يعين ٢ على الركن ٣٠ وتطبيق املادة .املقترح

ومبا  . توجيه هذا العملأو العمل العدواين اقترفتوضع يتيح له التحكم بالفعل يف العمل السياسي أو العسكري للدولة اليت 

 ملعنوي أيضا، فال داعي الن ينص صراحة على العنصر ام على درجة كافية من الوضوح يف هذا املقا٣٠أن تطبيق املادة 

  .  املقترح٢املرتبط بالركن 

 
 من أكثر، قد يسأل عن جرمية العدوان  فيما يتعلق بعمل عدواين بعينه، توضح انه٢ية الواردة يف الركن واحلاش -١٥

 عمل بارتكابوعلى سبيل املثال وحيث يكون هناك قرار . ٢ القيادة املوصوف يف الركن يتوفر فيهم شرطخص واحد ش

 " توجيههأو العسكري للدولة أو العمل السياسي يف وضع يتيح له التحكم بالفعل يف"  كالمها ، شخصاناختذهعدواين 

 .عن اجلرمية مسؤولفالشخصان كالمها 

 

                                                 
الوثائق الرمسية جلمعية الدول : ٩، الفقرة ٢٠٠٩فرباير من عام / عين جبرمية العدوان لشهر شباط  تقرير الفريق العامل املخصص امل- 8

 كانون ٢٣- ١٩نيويورك، ) االستئناف األول واالستئناف الثاين  ( ٧األطراف لنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة 

، الفصل الثاين، ) ICC – ASP /7/20/ Add .1ر احملكمة اجلنائية الدولية، منشو (٢٠٠٩فرباير /  شباط ١٣-٩يناير و/ الثاين 

  .املرفق الثاين، التذييل األول



 8 

  العمل العدواين الذي تقترفه الدولة : ٤ و٣ الركنان املقترحان -: خامسا

 
العمل العدواين الذي تقترفه الدولة والصيغة اليت ورد ا الركن املقترح حتاكي عن كثب  املقترح ٣الركن يصف  -١٦

 طفيفا أدخل لتفادي ال بيدا أن تعدي .٩ مكررة يف املقترحات الصادرة عن الفريق٨ من مشروع املادة ٢لفقرة صيغة ا

ال ينبغي أن تستخدم إال املعرفة نسج على منوال أركان اجلرمية احلالية وحبسبه فإن صيغة ويف ذلك . ملعرفةاستخدام صيغة ا

 عرفة صيغة املاستخدام بسبب أصد من هذا هو تفادي أي غموض قد ينشوالق . ١٠فيما يتعلق بسلوك مقترف اجلرمية الفرد

 ". سلوكال" قوامه  ا الدولة تشكل ركنأعمالفيما يتصل بأعمال الدولة مما قد يوحي بان 

 
عمل " املعىن برميته لعبارة أن" اخلاصة" من املقدمة ١ توضح الفقرة ،٥ يف الفقرة أعالهومثلما ورد شرحه  -١٧

 . أيضا يطبق يف هذا املقام أن مكررة يراد به ٨ من املادة ٢حو احملدد يف الفقرة على الن"عدواين 

 
من احلرب العدوانية العلم ب درجة عالية من اقتضت. )١١على سبيل املثال قضية القيادة العليا(والسوابق التارخيية  -١٨

 إجيابا امقترف اجلرمية علمعنوي يشترط أن يعلم  الركن املاشتراط أنبيدا .  الدولة إلثبات املسؤولية اجلنائية الفرديةجانب 

.  غري مقصودةنتائجقد تكون هلا ). الذي يشترط فعليا املعرفة بالقانون( تتناىف مع ميثاق األمم املتحدة  اليت الدولةأعمالبأن 

 أن يعتمد على أو هااقترفوعلى سبيل املثال، قد تشجع مقترفا حمتمال للجرمية على أن يتعمد جتاهل شرعية األعمال اليت 

تتجنب  تبني يف وقت الحق أن تلك املشورة كانت خاطئة كذلك  معيبة مؤيدة لشرعية أعمال الدولة حىت ولو مشورة 

 اليت تشترط املعرفة بالقانون يف النظم القانونية احمللية نظرا ألا غالبا ما تكون صعبة اإلثبات مبا يتفق عنويةبانتظام األركان امل

 . يري املعتمدةمع املعا

 
 املقترح هو بالفعل ٤لتغلب على البعض من العيوب الكامنة يف املعرفة الصحيحة بالشرط القانوين، فإن الركن لو -١٩

رائم بعض اجلب املتعلقةوهو نوع من األركان مستخدم يف كثري من األحيان يف أركان اجلرائم " بالظروف الوقائعية"ركن 

 املقترح كون مقترف اجلرمية كان ٤ويشترط  الركن  .١٢ تنطوي على مفاهيم قانونيةضد اإلنسانية وجرائم احلرب اليت

وعلى الرغم من .  ميثاق األمم املتحدة يتناىف مع لقوة املسلحةل استخدام الدولة أنمدركا للظروف الوقائعية اليت تؤشر على 

إال أنه شرط جيهد يف سبيل إقرار توازن مالئم  عمل العدواينال املعرفة بعدم شرعية اقتضاء حد إىل هذا الشرط ال يصل أن

                                                 
   املرجع نفسه - 9

اليت نصها ) »١٦«) (ب) (٢ (٨ املتعلق جبرمية احلرب اليت تنطوي على النهب والواردة يف املادة ٣ انظر على سبيل املثال الركن - 10

  ". مل يوافق املالك على التملك " بدال من " فقة املالككان التملك دون موا"
أكتوبر /  تشرين األول٢٨ و٢٧، احلكم الصادر يف )قضية القيادة العليا( الواليات املتحدة األمريكية ضد وهلامل فون ليد وآخرون - 11

 -٦لتطورات ذات العالقة بالعدوان، اجلدول انظر أيضا العمل املفيد الذي أجنزته اللجنة التحضريية يف استعراضها التارخيي ل. ١٩٤٨

  )PCN ICC/ 2002 / W G C A / L.1/Add .1(املعرفة 
) ١ (٤أركان اجلرائم، املادة ( الظروف الوقائعية اليت تثبت شرعية وجود شخص من األشخاص يف منطقة ما :   على سبيل املثال- 12

 الوضع احملمي الذي يتمتع به شخص ;  )٣ و٢ النقل القسري للسكان، الركنان من اجلرمية ضد اإلنسانية املتمثلة يف االستبعاد أو) د(

جرمية احلرب اليت ") ١) ("ا) (٢( ، ٨انظر األركان بالنسبة ملعظم جرائم احلرب وعلى سبيل املثال املادة(مبوجب اتفاقيات جينيف  

ألركان املتعلقة مبعظم جرائم احلرب، وعلى سبيل املثال املادة انظر ا(  أو وجود نزاع مسلح ;  )٣ و٢الركنان . تنطوي على القتل العمد

  ).  ٥جرمية احلرب املتمثلة يف القتل العمد، الركن ") ١) ("أ) (٢ (٨
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بني احلاجة للتأكد من املسؤولية اجلنائية حيث يكون مقترف اجلرمية مدركا متام اإلدراك للظروف الوقائعية احمليطة بتصرف 

  .املة  أعاله"  املعرفة بالقانون"الدولة واحلاجة إىل تفادي العيوب اليت ينطوي عليها ج 

 
 استخدمت الدولة أن املقترح يكفي جمرد بيان أن مقترف اجلرمية كان عارفا بالوقائع اليت تفيد ٤بالركن وللوفاء  -٢٠

.  القوة مليثاق األمم املتحدةاستخدام مقترف اجلرمية علم بالوقائع اليت تثبت منافاة أنوسيتعني أيضا بيان . القوة املسلحة

حقيقة أن استخدام القوة كان موجها ضد :  هذا املقام ما ميكن أن يشملومن األمثلة على الوقائع ذات الصلة باملوضوع يف

 غياب آوووجود دولة أخرى، ووجود أو انعدام قرار صادر عن جملس األمن، ومضمون قرار صادر عن جملس األمن  

 . دولة أخرىمن جانب  وشيك أوعدوان سابق 

 
" عرفة القانونمب"اخلاص عنوي باملقابل للركن امل" قائعية بالظروف الوعلم لل "  عنويوالنص حتديدا على الركن امل -٢١

بيدا أن مثل هذا اخلطأ يف احلجج .  ١٣احلجج القانونيةيف  األخطاء من حيث املبدأ، احلد من وجود بعض يترتب عليه قد 

حلدية هي واحلاالت غري ا"  واضحة ال" القانونية يكون من الصعب طرحه على أية حال، حبكم أن انتهاكات امليثاق 

وعلى أية .  مكررة٨ من املادة ١وحدها اليت تكون مشمولة باختصاص احملكمة بالنظر إىل شرط العتبة الوارد يف الفقرة 

 فإن ثبت ٣٢ من  املادة ١ يتذرع حبجة اخلطأ الوقائعي فيما خيص هذا الركن مبوجب الفقرة أنحال ميكن ملقترف اجلرمية 

 .هذا اخلطأ كانت نتيجته التربئة

 
 يف عدد من احملاكمات اليت جرت يف نيورمربغ – احملكمة أن وهي الأوهناك نقطة إضافية ميكن النظر فيها  -٢٢

 من املقدمة العامة ألركان ٣وتوضح الفقرة . ١٤علم أو عزوه  رأت إمكانية االستدالل بال-وباإلضافة إىل املعرفة الفعلية

 من ناحية .  الوقائع والظروف ذات العالقة باملوضوعإىل استناداة  للمحكمة أن تستدل على وجود تلك املعرفأناجلرمية 

وما إذا ( ذلك، يف النظر فيما إذا كانت السابقة القانونية املتمثلة يف نيورمربغ تؤيد إىل قد ترغب الدول، باإلضافة  أخرى

كان " حيدد عتبة مضموا أو لم عذكر ال إيراد الركن اخلاص باملعرفة الذي يتيح صراحة) كانت هناك أي فائدة يف إدراج

 ركن اإلذناب املتعلق باإلمهال مستخدم يف أنوعلى حني )  ركن اإلمهالأي (عنويبالنسبة للركن امل" لممفروضا أن يع

وعدم متشي مثل هذه األركان مع تعريف . )١٥ جرائم احلربأوأركان اجلرائم فيما يتصل ببعض جرائم اإلبادة اجلماعية 

 .ملزيد من املناقشةالعدوان يقتضي ا

                                                 
خطا يف القانون قد يكون، من ناحية أخرى، مربرا الستبعاد املسؤولية اجلنائية إذا كانت "  على أن ٣٢ من املادة ٢ تنص الفقرة - 13

  ... "  املعنوي الذي تشترطه  مثل هذه اجلرميةتنفي الركن 
  )  أعاله٦احلاشية  ( ٦هس  شاشت بورمان و أ ج فار بن  يف اجلدول  انظر اإلشارات إىل   قضية - 14
 املتمثلة  جرمية احلرب; ) )ه (٦املادة ( اجلرائم ذات العالقة باملوضوع هي جرمية اإلبادة اجلماعية املتمثلة يف النقل القسري لألطفال - 15

  جرمية احلرب املتمثلة يف إساءة استخدام علم أو شارة أو زي  ; )١ –") ٧) ("ب) (٢ (٨املادة (يف إساءة استخدام علم اهلدنة  

 ٨املادة (جرمية احلرب املتمثلة يف إساءة استخدام الرايات املميزة التفاقيات جينيف ; )٢ –") ٧) ("ب) (٢  (٨املادة ( الطرف املعادي 

 وجرمية احلرب ; ")١٦)  ("ب) (٢ (٨املادة (  جرمية احلرب املتمثلة يف استخدام أو جتنيد او انتداب أطفال  )٤ –") ٧) ("ب) (٢(

والركن املعنوي املتمثل يف اإلمهال الوارد ذكره يف عناصر ") ) . ٧) ("ه) (٢ (٨املادة (املتمثلة يف استخدام وجتنيد وانتداب أطفال 

القرار املتعلق باعتماد : ه الدائرة التمهيدية األوىل التابعة للمحكمة يف عدد من القرارات اليت اختذا وعلى سبيل املثالاجلرائم قد طبقت

 والقرار املتعلق باعتماد .; )° ICC  01 /04-01/06 (٢٠٠٧يناير /  كانون الثاين ٢٩التهم ، لوبنغا ، الدائرة التمهيدية األوىل، 
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  شرط العتبة:  املقترحان ٦ و٥ الركنان -: سادسا

 
انتهاكا  العدواينالدولة  عمل بكون ١ الفقرة مكررة، ٨ شرط العتبة يف مشروع املادة  املقترح٥الركن  يصف -٢٣

 .املسؤولية اجلنائية الفرديةاستجالب   من اجل  مليثاق األمم املتحدةواضحا 

 
وعوضا عن تكرار كامل اجلملة الوارد .  املقترح٥ حمددا بالنسبة للركن معنويا ركنا ح املقتر٦الركن ويبني  -٢٤

 انتهاكا واضحا مليثاق األمم نطاقه وخطورته وخصائصهحبكم " املقترح لفعل يشكل ٥ذكرها يف التعريف ويف الركن 

 ." هذه مليثاق األمم املتحدةواضحا انتهاك" عبارة ٦ ويستخدم الركن "املتحدة

 
 وهذا .املقترح ٤ املقترح يسري باإلضافة إىل الشرط الوارد يف الركن ٦ والوارد يف الركن علملشرط املتعلق بالوا -٢٥

 ها هذا هو عملعمل إمنا  دولة ما تستخدم القوةأن قد تكون هناك حاالت يكون فيها املتهم مدركا للوقائع اليت تثبت ألنه

 انتهاكانطاقه  وخطورته وخصائصهحبكم يشكل،  العمل العدواين هذا أنعدوانيا ولكنه غري مدرك لوقائع أخرى تثبت 

 يكون متهم عاملا بتحرك بعض القوات اليت تعرب حد دولة من أنوعلى سبيل املثال ميكن .  مليثاق األمم املتحدةواضحا

 يشترط ٦لق بالركن  منفصل متعمعنويوهلذا السبب، من املالئم توافر ركن . نطاق ذلك اهلجومب  لهالدول ولكن ال علم

 .واضح انتهاكاإلملام بالظروف الوقائعية اليت تثبت وجود 

 
 يف الواردة«واضح " بان عبارة " اخلاصة" من املقدمة ٣ أعاله، توضح الفقرة ٧ وكما تقدم ذكره يف الفقرة  -٢٦

 الفقرة كدؤتلى ذلك،  عالوة ع. املقترحني توصيف موضوعي أي انه مسالة متروك البت يف شاا للمحكمة٦ و٥الركنني 

نظرا الن الركن شرط العتبة ما يتعلق ب قانونيا    قي م مقترف اجلرمية أن إلثبات شرط  أي ليس هناكأن" اخلاصة" من املقدمة ٤

    .  املقترح يشترط فقط علم مقترف اجلرمية بالوقائع ذات الصلة باملوضوع٦

  

* * *  

                                                                                                                                            
واتفاق أركان ). ICC 01/04- 01 /07 (٢٠٠٨سبتمرب /  أيلول ٣٠دجولو شوي، الدائرة التمهيدية األوىل، التهم، كاتنغا  ونغو

  . اإلمهال مع النظام األساسي مل ينل نصيبه الكامل من احملاجة باحملكمة


