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 املرفق األول

 ٭تقرير جلنة وثائق التفويض

 )األردن(صاحب السمو امللكي األمري زيد رعد زيد احلسني : الرئيس

جلستها العامة األوىل املعقودة قامت مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، يف  -١
 من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف، بتعيني جلنة وثائق تفويض ٢٥، وفقا للمادة ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٣٠يف 

األردن، ايرلندا، باراغواي، بنن، مجهورية ترتانيا املتحدة، سلوفينيا، : لدورا السادسة تتألف من الدول األطراف التالية
 . صربيا، فرنسا، كوستاريكا

 .٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٣نوفمرب و/ تشرين الثاين٣٠وعقدت جلنة وثائق التفويض جلستني يومي  -٢

، كان معروضا على اللجنة مذكرة من األمانة مؤرخة ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٣ويف جلستها املعقودة يف  -٣
 تفويض ممثلي الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية  تتعلق بوثائق٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٣

 .وقام رئيس اللجنة بتحديث املعلومات الواردة يف تلك املذكرة. الدولية يف الدورة السادسة جلمعية الدول األطراف

مثلني يف الدورة السادسة  من املذكرة والبيان املتصل ا، وردت وثائق التفويض الرمسية للم١وكما ورد يف الفقرة  -٤
 من النظام الداخلي، حىت وقت اجتماع جلنة وثائق التفويض، ٢٤جلمعية لدول األطراف، بالشكل املنصوص عليه يف املادة 

 :من الدول األطراف الواحدة والسبعني التالية

 أوغندا، أيرلندا، أيسلندا، إيطاليا، األرجنتني، األردن، أسبانيا، استراليا، استونيا، إكوادور، ألبانيا، أملانيا، أندورا،
الربازيل، بربادوس، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندي، بولندا، ترينيداد 
وتوباغو، تشاد، مجهورية ترتانيا املتحدة، مجهورية كوريا، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، جنوب 

رك، دومينيكا، رومانيا، زامبيا، سان مارينو، سانت فنسنت وغرينادين، سلوفاكيا، سلوفينيا، يا، الدامنأفريق
، فنلندا، قربص، ) البوليفارية–مجهورية(السنغال، السويد، سويسرا، صربيا، غامبيا، غيانا، غينيا، فرنسا، فرتويال 

يخشتنشتاين، ليسوتو، مالطة، مايل، املكسيك، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، التفيا، ليتوانيا، ل
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، موريشيوس، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيجرييا، نيوزيلندا، 

 .هنغاريا، هولندا، اليابان

ثلي الدول األطراف يف الدورة أبلغت األمانة باملعلومات املتعلقة بتعيني ممُ من املذكرة، ٢وكما ورد يف الفقرة  -٥
السادسة جلمعية الدول األطراف، حىت وقت اجتماع جلنة وثائق التفويض، عن طريق الربق أو الفاكس من رئيس الدولة أو 

 :احلكومة أو وزير اخلارجية للدول األطراف األربعة والثالثني التالية

                                                      
٭
 .ICC-ASP/6/28صدر سابقاً بوصفه الوثيقة   
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 ليشيت،  اجلبل -لبوسنة واهلرسك، بوليفيا، بريو، تيمورأفغانستان، أنتيغوا وبربودا، أوروغواي، باراغواي، بليز، ا
األسود، جزر القمر، جزر مارشال، مجهورية أفريقيا الوسطى، اجلمهورية الدومينيكية، مجهورية الكونغو 
الدميقراطية، جورجيا، جيبويت، ساموا، سان كيتس ونفيس، سرياليون، طاجيكستان، غابون، غانا، فيجي، 

 .سمربغ، ليبرييا، مالوي، منغوليا، ناورو، النيجر، هندوراس، اليونانالكونغو، كينيا، لك

وأوصى الرئيس بأن تقبل اللجنة وثائق تفويض ممثلي مجيع الدول األطراف املشار إليهم يف مذكرة األمانة، على  -٦
 من هذا التقرير يف أقرب وقت ٥ أن يتم إبالغ األمانة بوثائق التفويض الرمسية ملمثلي الدول األطراف املشار إليهم يف الفقرة

 .ممكن

 :وبناء على اقتراح من الرئيس، اعتمدت اللجنة مشروع القرار التايل -٧

 ،إن جلنة وثائق التفويض" 

وثائق تفويض املمثلني إىل الدورة السادسة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي وقد نظرت يف " 
  من هذا التقرير؛٥ و٤ليهم  يف الفقرتني للمحكمة اجلنائية الدولية املشار إ

 ." وثائق تفويض ممثلي الدول األطراف املعنيةتقبل 

 .واعتمد مشروع القرار الذي اقترحه الرئيس بدون تصويت -٨

) .  أدناه١١انظر الفقرة (واقترح الرئيس عندئذ بأن توصي اللجنة مجعية الدول األطراف باعتماد مشروع قرار  -٩
 .قتراح بدون تصويتواعتمد اال

 .ويف ضوء ما سلف، يقدم هذا التقرير إىل مجعية الدول األطراف -١٠

 توصية جلنة وثائق التفويض

توصي جلنة وثائق التفويض مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية باعتماد  -١١
 :مشروع القرار التايل

 الدورة السادسة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية وثائق تفويض املمثلني إىل"
 الدولية

 ، إن مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

وصية تقرير جلنة وثائق التفويض املتعلق بوثائق تفويض املمثلني إىل الدورة السادسة للجمعية ويف التوقد نظرت يف 
 الواردة به،

 ." على تقرير جلنة وثائق التفويضتوافق 
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 املرفق الثاين

 تقرير الفريق العامل 
 ٭اخلاص املعين جبرمية العدوان

 مقدمة -أوالً

عقد الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان التابع جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة  -١
وقام السفري كريستيان فينافيسري . ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٢ و٧ و٦ و٥ و٤سبع جلسات أيام اجلنائية الدولية 

 .برئاسة الفريق العامل اخلاص) ليختنشتاين(

 . وتكفلت أمانة مجعية الدول األطراف بتقدمي اخلدمات الفنية الالزمة للفريق -٢

 أساس ورقة املناقشة اليت اقترحها الرئيس يف كانون واملناقشات اليت أجراها الفريق العامل اخلاص قامت على -٣
باإلضافة إىل ذلك، كان معروضاً على الفريق تقرير  )۱(").٢٠٠٧ورقة الرئيس "يشار إليها فيما بعد بـ (٢٠٠٧يناير /الثاين

 ليختنشتاينهد  مبع٢٠٠٧يونيه / حزيران١٤ إىل ١١االجتماع غري الرمسي الذي عقده الفريق بني الدورتني يف الفترة من 
، الذي تضمن يف مرفقات شتى ورقة غري رمسية )٢(")٢٠٠٧تقرير برينستون لعام ("املعين بتقرير املصري جبامعة برينستون 

 وورقة غري رمسية مقدمة هي )٣(")ورقة غري رمسية بشأن ممارسة االختصاص("مقدمة من الرئيس تتعلق مبمارسة االختصاص 
 ويف )٤(").ورقة غري رمسية بشأن العمل العدواين("يف العمل العدواين الذي ترتكبه الدولة األخرى من الرئيس بشأن تعر

 )٥(").ورقة غري رمسية بشأن سلوك الفرد("بداية اجللسة، عممت ورقة غري رمسية إضافية تتعلق بتعريف سلوك الفرد 

 فضالً عن الورقة غري الرمسية ٢٠٠٧ لعام وأثناء اجللسة األوىل اليت عقدها الفريق، قدم الرئيس تقرير برينستون -٤
وذكَّر بأن الفريق كان باب املشاركة فيه مفتوحاً أمام كافة الدول على قدم املساواة، وشجع . اجلديدة بشأن سلوك الفرد

س لعام ودعيت الوفود املشاركة إىل إبداء وجهات نظرها حول األجزاء املوضوعية من ورقة الرئي. على قيام مناقشة تفاعلية
، اليت متت بلورا بواسطة ثالث ورقات غري رمسية مع ترك القضايا املتعلقة بأركان اجلرمية جانباً وهي قضايا مدرجة ٢٠٠٧

                                                      
٭
 .ICC-ASP/6/SWGCA/1صدر سابقاً بوصفه الوثيقة   
)۱(  ICC-ASP/5/SWGCA/2. 
الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام :  واستنسخ يفICC-ASP/6/SWGCA/INF.1صدر سابقاً بوصفه الوثيقة  )٢(

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤-نوفمرب/ تشرين الثاين٣٠روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السادسة، نيويورك، 
 .ق الثالث، الد األول، املرف)ICC-ASP/6/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية (
 ٣٠الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السادسة، نيويورك،   )٣(

املرفق ، ، الد األول)ICC-ASP/6/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية  (٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤-نوفمرب/تشرين الثاين
 .ل الثالثالثالث، التذيي

)٤( 
 .املرجع نفسه، التذييل الرابع 

 .التذييل )٥(
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وأعرب الرئيس عن أمله يف أن متكِّنه املناقشة املوضوعية من اخلروج بصيغة منقحة لورقة . ألغراض الرجوع إليها فحسب
 .  الذي حتقق تعكس التقدم٢٠٠٧الرئيس لعام 

 ٢٠٠٧واعتربت ورقة الرئيس لعام . ٢٠٠٧ورحبت الوفود بالتقدم الذي أُحرز يف اجتماع برينستون لعام  -٥
 . والورقات غري الرمسية الثالث أساساً متيناً إلجراء املزيد من املناقشات

  تعريف سلوك الفرد–جرمية العدوان  -ثانياًً

العدوان باملقابل " جرمية" مسألة تعريف سلوك الفرد أي ٢٠٠٧لرئيس لعام  من ورقة ا٣ و١تتناول الفقرتان  -٦
ومتت اإلشارة إىل أن املناقشات املتعلقة ذه املسألة حققت تقدماً كبرياً أثناء . العدواين الذي ترتكبه الدولة" العمل"لـ

وهذا النهج يسمح . من ورقة الرئيس) أ( البديل اجتماع برينستون، وأنه مت التعبري عن التأييد الواسع النطاق للنهج الوارد يف
 من النظام األساسي على جرمية العدوان بنفس الطريقة ٢٥ من املادة ٣بتطبيق شىت أشكال املشاركة اليت تتضمنها الفقرة 

ستون لعام ويف اجتماع برين"). النهج املتميز("اليت تطبق ا على اجلرائم األخرى املنصوص عليها يف النظام األساسي 
وتضمن املقترح املنقَّح شرط القيادة كجزء . من ورقة الرئيس) أ(، قام الرئيس بتعميم تنقيح لصيغته السابقة للبديل ٢٠٠٧

 . مكررة٣ً، الفقرة ٢٥من تعريف اجلرمية كما أورد هذا الشرط بوصفه املادة اجلديدة 

. د نص هذا املقترح املنقَّح مع تغيري حتريري طفيف واحدوتضمنت الورقة غري الرمسية اجلديدة املتعلقة بسلوك الفر -٧
وذلك دف " لغرض هذا النظام األساسي"بعبارة " ألغراض هذا النظام األساسي"فقد استعيض عن اجلملة االستهاللية 

 .  من نظام روما األساسي٨ و٧ و٦حتقيق االنسجام بني هذا النص واجلمل املناظرة له اليت تتضمنها املواد 

وقوبلت الورقة غري الرمسية باالتفاق الواسع النطاق بني الوفود ومل تقدم أية اقتراحات بتحسني اجلملة األوىل  -٨
ومت التشديد على أن الفقرة األوىل من الورقة غري الرمسية تعكس على النحو الصحيح طابع القيادة الذي تتسم . الواردة فيها
ة أن البنية نفسها قد استخدمت فيما يتعلق جبرائم أخرى يرد ا نص يف النظام وأثنت الوفود على حقيق. به اجلرمية
. ، يعكس النص اللغة املستخدمة يف نورمربغ"ختطيط، إعداد، شن، تنفيذ"عالوة على ذلك وباستخدام عبارات . األساسي

لفرد بعمل الدولة ورئي أن هذا واستخدام هذه اجلملة يتفادى كذلك اخليار الصعب املتمثل يف فعل سلوكي يربط سلوك ا
 . احلل هو حل مستحسن

وأعربت الوفود أيضاً عن دعمها النشط أو مرونتها إزاء الفقرة الثانية من الورقة غري الرمسية، اليت تقترح إدراج  -٩
ال ينطبق ومن شأن الفقرة أن توضح بأن شرط القيادة .  من نظام روما األساسي٢٥ مكررة جبانب املادة ٣فقرة إضافية 

فقط على املرتكب الرئيسي للفعل الواجب أن يحاكم من طرف احملكمة، وإمنا ينطبق على مجيع أشكال املشاركة املشار 
وبين البعض من الوفود بأن هذا احلكم ال غىن عنه .  من النظام األساسي، مثل تقدمي العون أو التحريض٢٥إليها يف املادة 

ومن ناحية أخرى أُثري سؤال يتعلق مبعرفة ما إذا كان هذا احلكم . اهم وليس اجلنود العادينيلتأمني معاقبة القادة دون سو
وعالوة على ذلك، تساءل البعض عما إذا كان . سيسمح مبقاضاة أكثر من قائد واحد يف بلد من البلدان بسبب عدوان

يشكلوا عمل الدولة أو يؤثروا "ين ميكنهم أن النص احلايل سيشمل األشخاص الذين هم خارج الدوائر احلكومية الرمسية الذ
ورداً على ذلك رأت بعض الوفود أن اللغة املستخدمة معممة مبا فيه الكفاية حبيث تتيح مقاضاة أكثر من قائد واحد، ". فيه

ورمربغ، وقيل كذلك إن هذا التفسري من شأنه أن يتمشى مع سوابق ن. مبن فيهم األشخاص خارج الدوائر احلكومية الرمسية
وحذر البعض من التعميم يف صيغة شرط القيادة نظراً ألن التعميم من شأنه أن خيلق . اليت سيأخذها القضاة بعني االعتبار
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ومت التشديد على أن هذه الشواغل ال تقلِّل، على أي حال، من شأن االتفاق الذي . املزيد من املشاكل عوضاً عن أن حيلَّها
 . من الورقة غري الرمسية١ة مت التوصل إليه حول الفقر

من نفس املادة، من ) ه)(٣( متماشية مع الفقرة ٢٥ مكررة من املادة ٣واقترح إدخال تغيري حتريري جيعل الفقرة  -١٠
عالوة على ذلك، طُرح السؤال املتعلق مبعرفة ". خبصوص"بعبارة " فيما يتعلق بـ"خالل االستعاضة عن اجلملة االفتتاحية 

وحول هذه النقطة، مت توضيح . تتسم بالوضوح الكايف" أحكام هذه املادة تنطبق فقط على األشخاص"مجلة ما إذا كانت 
ومتت أيضاً مالحظة .  مكررة، هو تأمني تطبيق شرط القيادة على كافة أشكال املشاركة٣، الفقرة ٢٥أن الغاية من املادة 

 .  ال تنطبق بأي حال من األحوال٢٥أن بقية فقرات املادة 

 من نظام روما ٢٨املادة (وذكّر الرئيس الوفود، يف معرض رده على استفسار، أن مسألة مسؤولية القيادة  -١١
 . سينظر فيها يف مرحلة الحقة) األساسي

  تعريف سلوك الدولة–العمل العدواين  -ثالثاًً

 الرمسية بشأن العمل العدواين، كما العدواين على الورقة غري" عمل الدولة"ركزت املناقشات الدائرة حول تعريف  -١٢
وذكّر الرئيس الوفود بأن الغرض من الورقة غري الرمسية هو . ٢٠٠٧تقرير برينستون لعام من الرابع التذييل هي واردة يف 

-د (٣٣١٤توضيح الصيغة اليت سيصاغ ا حكم يشتمل على األجزاء ذات الصلة من قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
واملناقشة اليت دارت حول الورقة غري الرمسية شبيهة إىل حد بعيد باملناقشة . ١٩٧٤ديسمرب / كانون األول١٤ملؤرخ ا) ٢٩

  )٦(. حول هذه املسالة٢٠٠٧اليت دارت باجتماع برينستون لعام 

 "اهلجوم املسلَّح"مقابل " العمل العدواين"

، مما يعين "هجوم مسلَّح/عمل عدواين"العدواين املصطلحني  من الورقة غري الرمسية بشأن العمل ١تتضمن الفقرة  -١٣
وكما هو الشأن بالنسبة الجتماع برينستون ". هجوم مسلَّح"واإلشارة إىل " عمل عدواين"وجوب اخليار بني اإلشارة إىل 

أيدت يف ما مضى أما الوفود اليت ". عمل عدواين"، مت التعبري عن التأييد الواسع النطاق الستخدام مصطلح ٢٠٠٧يف عام 
 . فبينت أنه ميكنها القبول حبذفه" هجوم مسلَّح"إدراج مصطلح 

 )٢٩-د (٣٣١٤اإلشارات إىل قرار اجلمعية العامة 

بيد أنه . كأساس لتعريف العمل العدواين) ٢٩-د (٣٣١٤مت اإلعراب عن التأييد الواسع النطاق الستخدام القرار  -١٤
 . اليت يشار ا إىل ذلك القرار، إن متت اإلشارة إطالقاًوجهات النظر تباينت حول الكيفية 

برمته، وشدد هؤالء الوفود على أنه يشكل رزمةً ) ٢٩-د (٣٣١٤وفضل عدد من الوفود اإلشارة إىل القرار  -١٥
غي على هذا النحو  من الورقة غري الرمسية ينب١الواردة يف الفقرة " ٣ و١املادتني "واإلشارة إىل . ونصاً ال يقبل التجزئة

                                                      
)٦( 

 ٣٠الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السادسة، نيويورك،  
، الد األول، املرفق )ICC-ASP/6/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية  (٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤-نوفمرب/تشرين الثاين

 .٥٧ إىل ٣٦الثالث، الفقرات 
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 من القرار، وإالّ فإن قيام جملس األمن مستقبالً بالبت يف عمل ٣ و١وأيدت وفود أخرى اإلشارة إىل املادتني . حذفها
. على نظام روما األساسي" تشريعاً دخيالً" من القرار يصبح ملزماً بالنسبة للمحكمة، ومن مث يغدو ٤عدواين وفقاً للمادة 

بني هذا وبني مبدأ الشرعية يف حالة البت الذي يعمد إليه جملس األمن والذي يتخطى بوضوح املبدأ ومن الصعب التوفيق 
وهناك موقف ثالث عرب عن إيثار األخذ من نص القرار دون ). ٢٩-د (٣٣١٤التوجيهي غري امللزم الوارد يف القرار 

 األساسي فيما خيص االتفاقية املتعلقة باإلبادة  من نظام روما٦اإلشارة الصرحية إليه، وهو أسلوب استخدم يف املادة 
وعالوة على ذلك متت اإلشارة إىل أن باإلمكان التوصل إىل حل وسط من خالل االحتفاظ بإشارة واحدة فقط . اجلماعية

اق األمم يتعارض مع ميث"واستناداً إىل هذا النهج، تنتهي عندئذ الفقرة األوىل بعد عبارة : للقرار يف الورقة غري الرمسية
 ".املتحدة

على ) ٢٩-د (٣٣١٤وقُدم اقتراح مفاده تعريف جرمية العدوان دون استنساخ لألجزاء ذات الصلة من القرار  -١٦
 من ٢صعيد نظام روما األساسي، ولكن من خالل اإلشارة إليه بطريقة خمتلفة قليالً عن الصيغة املتضمنة حالياً يف الفقرة 

، يعين العمل العدواين عمالً من األعمال املدرجة يف التعريف الوارد يف القرار ١ألغراض الفقرة : "٢٠٠٧ورقة الرئيس لعام 
 ."١٩٧٤ديسمرب / كانون األول١٤املؤرخ ) ٢٩-د (٣٣١٤

 لتعريف العدوان" العبارة االستهاللية"

 ٢ اجلملة األوىل من الفقرة لتعريف العدوان بصيغتها الواردة يف" العبارة االستهاللية"دارت مناقشة حمدودة حول  -١٧
استخدام "بعد مجلة " غري املشروع"وكما هو الشأن يف اجتماع برينستون، قُدم اقتراح بإضافة كلمة . من الورقة غري الرمسية

 .واعترض بعض املشاركني على هذا االقتراح". القوة املسلحة

 قائمة األعمال اليت يصدق عليها وصف العمل العدواين

اقشة الورقة غري الرمسية بشأن العمل العدواين ركّزت على قائمة األعمال اليت يصدق عليها الوصف بأا إن من -١٨
وكان هناك تأييد عام . ٢٠٠٧عمل عدواين واحلجج واملواقف املماثلة اليت مت التعبري عنها أثناء اجتماع برينستون لعام 

من ناحية أخرى ظلت اآلراء متباينة فيما ). ٢٩-د (٣٣١٤لقرار  من ا٣إلدراج قائمة األعمال هذه املستمدة من املادة 
 وكذلك –") مفتوحة("أو غري جامعة ") مغلقة("يتعلق مبا إذا كانت قائمة األعمال هذه ينبغي أن تكون قائمة جامعة مانعة 

أي من األعمال " إن عبارة مث. يف املشروع املتضمن يف الورقة غري الرمسية" مغلقة"أو " مفتوحة"ما إذا كان ينبغي أن تكون 
 .عبارة يشوا بعض الغموض" التالية

ومت التشديد على أن هذه القائمة هي مغلقة . وأيد عدد من الوفود القائمة كما هي واردة يف الورقة غري الرمسية -١٩
 من إعادة كتابة وحذر البعض. مبا يكفي للحفاظ على مبدأ الشرعية، وهي يف الوقت نفسه مصاغة بشكل معمم إىل حد ما

 . القائمة حيث إن ذلك سيفضي إىل مشاكل ال حصر هلا

 ٢٢والوفود اليت فضلت القائمة املغلقة شددت على أمهية مبدأ الشرعية كما هو معبر عنه بوجه خاص يف املادة  -٢٠
ة حبذف اإلشارة إىل القرار ومتت اإلشارة إىل أن القائمة ميكن أن تكون مغلق). ال جرمية إال بنص(من النظام األساسي 

وقُدم اقتراح مؤداه أنه ميكن أن تدرج . حيث إن ذلك القرار نص بكل وضوح على قائمة غري جامعة) ٢٩-د (٣٣١٤
ويف هذا . مستقبالً التطورات اليت يشهدها القانون الدويل ذات الصلة بالعدوان يف النظام األساسي يف شكل تعديالت
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وهناك حاجة إلفساح . من النظام األساسي‘ ٢٠’) ب (٢، الفقرة ٨لنهج املتوخى يف إطار املادة السياق، مت التذكري با
واألعمال . اال للتطورات املقبلة اليت يشهدها القانون الدويل ولضمان عدم متتع اجلناة مستقبالً باإلفالت من العقاب

نظر إليها بوصفها جمرد قائمة باألمثلة النموذجية على ينبغي أن ي) ٢٩-د (٣٣١٤ من القرار ٣املنصوص عليها يف املادة 
ومت التعبري عن النظرة القائلة بأن هذا األمر يصدق بوجه خاص بالنظر إىل . الطرق اليت ميكن أن يقترف ا العدوان
 هناك أعمال أخرى وباملقارنة مع القائمة املُدرجة يف ذلك القرار). ٢٩-د (٣٣١٤التطورات اليت حدثت منذ اعتماد القرار 

 .ميكن أن يصدق عليها الوصف بأا أعمال عدوانية

أي عمل آخر ذو طابع مماثل حيكم جملس : "وهناك اقتراح قُدم بإضافة فقرة فرعية يف اية القائمة نصها كاآليت -٢١
يقصد ذه " ي طابع مماثلذ"واإلشارة إىل )". ٢٩-د (٣٣١٤ من القرار ٤األمن بأنه يشكل عمالً عدوانياً مبوجب املادة 

وقُدم هذا االقتراح بناًء على الفهم القائل بأن النص احلايل للورقة غري الرمسية مؤداه أن . العبارة كفالة االحترام ملبدأ الشرعية
ورداً . عريفمن الت" االستهاللية"أي عمل أُدِرج يتعني أن يتوفر فيه املعيار املتعلق بالعمل العدواين والذي تتضمنه الفقرة 

على هذا االقتراح أُثري بعض القلق إزاء الغموض الذي يكتنف اللغة املستخدمة، واحترام مبدأ الشرعية واحلفاظ على 
 . استقاللية احملكمة

ولكن أُبديت . وقُدم اقتراح يدعو إىل ترك قائمة األعمال حلني تناول أركان اجلرائم اليت ستعتمد يف مرحلة الحقة -٢٢
 من نظام روما األساسي يقصد ا أن ٩ من املادة ١تحفظات إزاء هذا النهج نظراً ألن أركان اجلرمية حبسب الفقرة بعض ال

 . تكون أداةً من األدوات اليت تعني على تفسري نظام روما األساسي وال تسد أي ثغرة فيه

ال ميكن اعتبار أن مجيعها تفي ) ٢٩-د (٣٣١٤وأُبديت وجهة نظر مفادها أن األعمال الوارد تعدادها يف القرار  -٢٣
وحقيقة كهذه تضفي على . على حنو ما يشترطه نظام روما األساسي" أخطر اجلرائم اليت تثري قلق اتمع الدويل"بعتبة 

  كان يف املقام األول قراراً سياسيا٣٣١٤ًوعالوة على ذلك، أكدت بعض الوفود أن القرار . إدراج شرط العتبة أمهية أكرب
 من القرار ليست دقيقة ٣وأنه مل يوضع ليكون أساساً لإلجراءات اجلنائية كما أكدت أن قائمة األفعال الواردة يف املادة 

واعترضت وفود أخرى على هذا . بالقدر الكايف لوصف األعمال العدوانية يف النظام األساسي بالدقة املطلوبة للمواد اجلنائية
 .التقييم

 س األمن يف جمال البت يف وقوع عمل عدوايناستقالل احملكمة وجمل

يف سياق املناقشات اليت دارت بشأن تعريف العمل العدواين، أشار املشاركون إىل االستنتاجات اليت توصل إليها  -٢٤
ق واتف. )٧( بشأن اآلثار املترتبة على حكم يوضع مستقبالً لس األمن فيما يتعلق بالعدوان٢٠٠٧اجتماع برينستون لعام 

جملس األمن لن يكون مقيداً بأحكام نظام روما األساسي املتعلقة بتعريف العدوان الرامية إىل حتديد اإلجراءات على أن 
ولن تكون احملكمة، بدورها، مقيدة بقرار جملس . اجلنائية الواجب اختاذها ضد األفراد املسؤولني عن ارتكاب هذه اجلرمية

وأشار الرئيس . فلكل من احملكمة وجملس األمن دور مستقل، ولكنهما متكامالن. األمن أو أي جهاز آخر خالف احملكمة
 .يف هذا السياق إىل أمهية التوصل إىل ج يفصل بوضوح بني املسائل املتعلقة بالتعريف واملسائل املتعلقة باالختصاص

                                                      
 .٥٤املرجع نفسه، الفقرة  )٧(
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 )العتبة( تقييد العمل العدواين 

، على النحو املبني يف النصني الواردين )العتبة(تقييد العمل العدواين قدمت بعض الوفود تعليقات بشأن احلاجة إىل  -٢٥
 اللذين يفرضان قيوداً على طبيعة وموضوع ٢٠٠٧ من الورقة املقدمة من الرئيس يف عام ١بني قوسني معقوفتني يف الفقرة 

سع النطاق لإلبقاء على عبارة ، أعرب عن تأييد وا٢٠٠٧وكما حدث يف اجتماع برينستون لعام . أو نتيجة العمل العدواين
وأعربت بعض الوفود اليت أعلنت ". الذي يشكل حبكم خصائصه، وخطورته، ونطاقه انتهاكا صارخا مليثاق األم املتحدة"

 .قبل ذلك عن رغبتها يف حذف هذه العبارة عن مرونتها بصدد اإلبقاء عليها

انية الواردة بني قوسني معقوفتني ألا ستؤدي بإضافة عبارة وطلبت عدة وفود إلغاء املواد املذكورة يف العبارة الث -٢٦
مثل، على وجه اخلصوص، حرب عدوانية أو عمل يكون هدفهما أو نتيجتهما االحتالل العسكري إلقليم دولة أخرى أو "

ل اإلبقاء على وقالت وفود أخرى إا تفض". أعمال عدوانية"إىل توسيع نطاق األعمال اليت توصف بأا " جلزء منه أو ضمه
 . هذه العبارة

 شروط ممارسة االختصاص -رابعاً

 الثالث من تقرير ارسة االختصاص والواردة يف التذييلركزت املناقشات على الورقة غري الرمسية املقدمة بشأن مم -٢٧
باالختصاص وأوضح الرئيس أن اهلدف الرئيسي من الورقة هو حتسني مضمون األحكام املتعلقة . ٢٠٠٧برينستون لعام 

وتضمنت الورقة، عوضا عن األقواس املعقوفة، عناصر من املمكن اجلمع بينها بطرق خمتلفة . وتوضيح بعض اجلوانب التقنية
وقال إنه مل . ٢٠٠٧أو إلغاء البعض منها، ولذلك فإا تعرب عن مجيع املواقف واخليارات الواردة يف الورقة املقدمة يف عام 

ت اليت جرت يف االجتماعات السابقة يف موضوع الدور الذي ينبغي أن يقوم به جملس األمن وإىل أن يحرز تقدم يف املناقشا
واقترح لذلك تركيز املناقشات على جانبني جديدين يف الورقة غري الرمسية . املواقف العامة املتعلقة بذلك معروفة جيداً

 : مها٢٠٠٧باملقارنة بالورقة املقدمة يف عام 
 قترح للدائرة التمهيدية،الدور امل )أ(
 .لس األمن" الضوء األخضر"خيار ما يسمى  )ب(

واغتنمت وفود كثرية الفرصة لتكرار مواقفها العامة بشأن مسألة ممارسة االختصاص، والسيما بشأن دور جملس  -٢٨
 الفريق العامل اخلاص الرمسية وغري وترد هذه املواقف واألسانيد املنطقية املقدمة بشأا بالتفصيل يف تقارير اجتماعات. األمن

 .٢٠٠٧الرمسية السابقة وآخرها تقرير برينستون لعام 

 التعليقات العامة على الورقة غري الرمسية

ورحب . أعرب املشاركون عموماً عن ارتياحهم ملضمون الورقة غري الرمسية املتعلقة مبمارسة االختصاص -٢٩
مسائل االختصاص وتعريف العدوان وألا تقترح إضافة نص منفصل يف نظام روما املشاركون ذه الورقة ألا تفصل بني 

ويف هذا السياق، اقترح البعض زيادة الفصل بني األحكام املتعلقة جبرمية العدوان لتحقيق ).  مكررا١٥ًاملادة (األساسي 
 بوضوح أن مجيع الوسائل ١ يف الفقرة  مكرراً املقترحة ألا تبني١٥ورحبت الوفود أيضاً باملادة . املزيد من الوضوح

 .  من النظام األساسي تنطبق على جرمية العدوان١٣الثالث لتحريك الدعوى املنصوص عليها يف املادة 
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وأوضح .  مكرراً املقترحة١٥ من نظام روما األساسي واملادة ١٥وتساءلت بعض الوفود عن العالقة بني املادة  -٣٠
 . بأكملها، مبا يف ذلك األحكام املتعلقة حبقوق الضحايا١٥ ال حتول دون تطبيق املادة  مكررا١٥ًالرئيس أن املادة 

 دور الدائرة التمهيدية

فمن :  من الورقة غري الرمسية دوراً للدائرة التمهيدية فيما يتعلق بالتحقيق يف جرمية العدوان٣ و ٢تتوخى الفقرتان  -٣١
صفية والرقابة القضائية وتراقب بذلك أنشطة املدعي العام فيما يتعلق جبرمية ناحية، ستعمل الدائرة التمهيدية كأداة للت

وستكون، من ناحية أخرى، مسؤولة عن إبالغ جملس األمن يف ).  من الورقة غري الرمسية٥ و ٣ و ٢الفقرات (العدوان 
لدور املقترح للدائرة التمهيدية وحازت هاتان الوظيفتان ل).  من الورقة غري الرمسية٤الفقرة (حالة عدم وجود قرار منه 

وأعرب عن رأي مفاده أن اإلجراءات املتعلقة جبرمية العدوان ينبغي أن تتفق بقدر اإلمكان مع األحكام . تأييداً حمدوداً
 .القائمة لنظام روما األساسي وان الدور املقترح للدائرة التمهيدية يبدو معقداً

 كأداة للتصفية، أكدت بعض الوفود على عدم االحتياج إىل رقابة أو موازنة وفيما يتعلق بدور الدائرة التمهيدية -٣٢
وأعرب عن شواغل عملية أيضاً، إذ من الواضح أن قرار الدائرة التمهيدية سيكون الحقاً لشروع املدعي العام يف . إضافية

 .التحقيق يف الدعوى

 الورقة غري الرمسية كوسيلة ملوازنة سلطات املدعي العام ورأت الوفود اليت أيدت دور الدائرة التمهيدية املتوخى يف -٣٣
واعترب االقتراح . وبالتايل للتخفيف من املخاوف اليت أبديت بشأن التحقيق ألغراض سياسية واحلفاظ على استقالل احملكمة

قيل إن الدور املتوخى و. أيضا حال وسطا جيداً بني املواقف املختلفة وعامال مساعداً لتوافق اآلراء بشأن جرمية العدوان
واالختالف الوحيد املقترح يف حالة العدوان هو أنه سينطبق على . للدائرة التمهيدية موجود فعال يف نظام روما األساسي

القضايا اليت يشرع املدعي العام يف التحقيق فيها بأي وسيلة من الوسائل الثالث لتحريك الدعوى املنصوص عليها يف املادة 
ويف هذا السياق، رئي أن .  األساسي وليس على احلاالت اليت يشرع يف التحقيق فيها من تلقاء نفسه فقط من النظام١٣

 .تعمل الدائرة التمهيدية كأداة للتصفية يف القضايا اليت ال يشارك فيها جملس األمن فقط

من ألنه لن يعزز احلوار بني وتساءل البعض عن الفائدة من الدور املتوخى للدائرة التمهيدية يف إبالغ جملس األ -٣٤
وأشري إىل احتمال أن . ورئي عوضاً عن ذلك أن اإلبالغ ينبغي أن يتم عن طريق املدعي العام. جملس األمن واملدعي العام

وفيما يتعلق بإبالغ جملس األمن عموماً، رئي أن من األفضل الرجوع إىل النهج . يكون لرئيس احملكمة دور يف هذا الشأن
 .٢٠٠٧ من ورقة الرئيس لعام ٤ الفقرة املتوخى يف

 من جملس األمن " الضوء األخضر"

من الورقة غري الرمسية عبارة عن حماولة لتوفري خيار إضايف يف ) ب (٣أوضح الرئيس أن النص املقدم يف الفقرة  -٣٥
 املفيد أن يوجد قرار ويف هذه احلالة، من. حالة عدم البت من جانب جملس األمن يف وقوع أو عدم وقوع عمل عدواين

للمحكمة للشروع يف نظر الدعوى دون البت من الناحية " الضوء األخضر"واضح وصريح من جملس األمن إلعطاء 
وكان اهلدف من تقدمي هذا اخليار هو النظر يف إمكانية . املوضوعية يف وقوع أو عدم وقوع عمل من أعمال العدوان

عن االختصاص املطلق لس األمن والذين يبحثون عن سيناريوهات أخرى التوصل إىل حل وسط بني الذين يدافعون 
 .لشروع احملكمة يف التحقيق
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تقرر عدم "ورأى البعض أن عبارة . وكما حدث يف برينستون، كان التأييد الذي حصل عليه هذا النص حمدوداً -٣٦
وانتقدت الوفود اليت رفضت اخليار الوارد يف . منغري واضحة ألا ال تبني طبيعة القرار املطلوب من جملس األ" االعتراض

وقيل . أيضاً على أساس أا ختل باستقالل احملكمة وتضفي بالتايل طابعاً سياسياً على أعماهلا) ب (٣الفقرة ) أ (٣الفقرة 
رأى آخرون أنه ال و. أيضا إن هذا اخليار يؤدي إىل البت ضمنياً يف العدوان ويؤدي بالتايل إىل خضوع احملكمة لس األمن

فبينما يرتبط اخليار . وأبديت أيضا شكوك بشأن األساس القانوين هلذا احلكم. يشجع احلوار بني احملكمة وجملس األمن
 من ميثاق األمم املتحدة، فإن اخليار قيد البحث ليس له مثل هذا األساس القانوين ولذلك ٣٩باملادة ) أ (٣الوارد يف الفقرة 
 .استقالل احملكمةفإنه ال يتفق مع 

وأوضح .  من نظام روما األساسي١٦ و١٣واملادتني " الضوء األخضر"وتساءل البعض عن العالقة بني خيار  -٣٧
.  وإن كان من املمكن التوفيق بينهما١٣خيتلف عن اإلحالة من جملس األمن وفقا للمادة " الضوء األخضر"الرئيس أن خيار 
 من نظام روما األساسي اليت جتيز لس األمن أن يرجئ ١٦ف أيضا عن املادة خيتل" الضوء األخضر"وقال إن خيار 

 وقيل رداً على ذلك إن . على أي من هذين احلكمني" الضوء األخضر"ولن يؤثر خيار . التحقيق
وجملس األمن  حتقق توازنا دقيقا بني احملكمة ١٦وقيل أيضاً إن املادة . ١٦ستكون غري جمدية يف ضوء املادة ) ب (٣الفقرة 

 .وإن هذا يعترب كافيا لتنظيم العالقة بني هاتني اهليئتني

وقالت إنه سيسمح لس األمن بالتصرف بسرعة وسيوفر له خياراً . وأعربت بعض الوفود عن اهتمامها باالقتراح -٣٨
 الصادر من جملس األمن وأشري إىل أن القرار. جديداً ال حاجة فيه للبت يف وقوع أو عدم وقوع عمل من أعمال العدوان

وأشري أيضا إىل أن اخليار حيتاج إىل مزيد من التوضيح، . ينبغي أن يكون صرحياً وليس ضمنياً" الضوء األخضر"بإعطاء 
ويف هذا السياق، رأى البعض أن القرار الصادر من جملس . السيما فيما يتعلق بالطرائق اليت سيتخذ مبوجبها هذا القرار

ورأى آخرون أن مجعية الدول . ينبغي أن يكون مبوجب الفصل السابع من امليثاق" الضوء األخضر"األمن بشأن إعطاء 
 .األطراف ال متلك السلطة ألن تبني لس األمن الشكل الذي ينبغي أن يتخذه هذا القرار

  البت من جانب اجلمعية العامة أو حمكمة العدل الدولية يف وقوع عمل من أعمال العدوان 

وطلبت . ٢٠٠٧من الورقة املقدمة من الرئيس يف عام ) ج (٣ديت آراء خمتلفة بشأن اخليار الوارد يف الفقرة أب -٣٩
عدة وفود إلغاء هذه الفقرة لعدم حصول الدور الذي يراد إعطاؤه للجمعية العامة أو حمكمة العدل الدولية على قدر كاف 

ألنه يربط خاصة بني وجهات النظر ) ج (٣ار الوارد يف الفقرة وأصرت وفود أخرى على اإلبقاء على اخلي. من التأييد
ورأت بعض الوفود املؤيدة لإلبقاء على هذا اخليار إعطاء دور للجمعية العامة فقط وأبدت حتفظات بشأن إعطاء . املختلفة

 هذا السياق،ُ أعرب عن ويف. دور حملكمة العدل الدولية ملا قد يؤدي إليه ذلك من إجياد تسلسل هرمي بني احملاكم الدولية
وقيل أيضاً إن . حتتويان على حل توفيقي رمبا مل حين الوقت بعد للموافقة عليها) ب (٣و ) ج (٣رأي مفاده أن الفقرتني 

 . الصياغة احلالية هلذا البديل حتسني للصياغات السابقة

  القضايا املوضوعية األخرى-خامسا 

ضوع أركان اجلرمية وطلب من الوفود أن تنظر فيما إذا كان ينبغي أن تعتمد أشار الرئيس إىل أمهية النظر يف مو -٤٠
األركان يف املؤمتر االستعراضي، مع األحكام اليت ستدرج يف نظام روما األساسي، أم أنه جيوز تأجيل ذلك إىل مرحلة 
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 ألن املشروع احلايل يتضمن بدائل وبعد مناقشة وجيزة، اتفق على عدم الشروع يف هذه العملية يف املرحلة احلالية،. الحقة
 .وميكن النظر يف املوضوع مرة أخرى بعد وضع نسخة جديدة لورقة الرئيس. كثرية

ويف . وأشار الرئيس إىل ضرورة مناقشة اإلجراءات الواجبة لدخول األحكام املتعلقة جبرمية العدوان يف حيز النفاذ -٤١
 الصلة من نظام روما األساسي كما استرعى النظر إىل املناقشات اليت  ذات١٢١هذا السياق، استرعى النظر إىل املادة 

ونظراً لضيق الوقت املتاح وتعقيد املوضوع، أجلت املناقشة . )٨( يف اجتماعات برينستون٢٠٠٥ و٢٠٠٤جرت يف عامي 
 .إىل مرحلة الحقة

 األعمال املقبلة للفريق العامل اخلاص -سادسا

جتماعات املقبلة للفريق العامل بناء على مذكرة غري رمسية من الرئيس حتتوي على نظرت الوفود يف مسألة اال -٤٢
ومن املقرر أن يعقد االجتماع املقبل للفريق العامل أثناء الدورة السادسة املستأنفة : خريطة الطريق للمؤمتر االستعراضي
، وأن يعقد االجتماع التايل للفريق العامل أثناء  يف نيويورك٢٠٠٨يونيه / حزيران٦ إىل ٢للجمعية اليت ستعقد يف الفترة من 

ومل حتدد حىت اآلن .  يف الهاي٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٢ إىل ١٤الدورة السابعة للجمعية اليت ستعقد يف الفترة من 
طراف أن ختصص وتقترح املذكرة غري الرمسية على مجعية الدول األ. املدة اليت ستخصص جلرمية العدوان أثناء الدورة السابعة

جلرمية العدوان يومني من أيام العمل أثناء الدورة السابعة ومخسة من أيام العمل أثناء الدورة السابعة املستأنفة اليت ستعقد يف 
وينبغي أن يبني املكتب املواعيد احملددة هلذه االجتماعات كما ينبغي . ٢٠٠٩يونيه /مايو، أو حزيران/أبريل، أو أيار/نيسان

.  شهراً تقريباً من التاريخ احملدد للمؤمتر االستعراضي١٢، قبل ICC-ASP/5/Res.3 وفقاً ملا جاء يف القرار أن تتم،
ووافقت الوفود على املقترحات . وستنتهي أعمال الفريق العامل بانتهاء االجتماع الذي سيعقده أثناء الدورة املستأنفة

 . يها يف القرار الشامل للدورة السادسة للجمعيةالواردة يف املذكرة غري الرمسية وعلى أن يشار إل

                                                      
 ١٠-٦، الهاي، ةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثالث  )٨(

أنظر أيضا . ١٩ إىل ١٠ الفقرات -، املرفق الثاين)ICC-ASP/3/25 الوثيقة منشور احملكمة اجلنائية الدولية،( ٢٠٠٤سبتمرب /أيلول
 تشرين ٢٨الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الرابعة، الهاي، 

 ألف، -، املرفق الثاين)ICC-ASP/4/32ة، الوثيقة منشور احملكمة اجلنائية الدولي( ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣ –نوفمرب /الثاين
 .١٧ إىل ٦الفقرات 
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 التذييل
 ورقة غري رمسية مقدمة من الرئيس بشأن تعريف سلوك الفرد

 ))۱( من ورقة الرئيس٣ و ١الفقرتان (

اهلدف من هذه الورقة غري الرمسية هو تيسري املناقشات اليت ستجري يف االجتماع الذي سيعقده الفريق اخلاص 
 كانون ١٤نوفمرب إىل / تشرين الثاين٣٠(العدوان أثناء الدورة السادسة جلمعية الدول األطراف يف نيويورك املعين جبرمية 

 ٥وكما ذكر يف الفقرات .  من ورقة الرئيس املتعلقتني بتعريف سلوك الفرد٣ و ١بشأن الفقرتني ) ٢٠٠٧ديسمرب /األول
، حازت االقتراحات السابقة للرئيس )۲(٢٠٠٧ينستون يف عام  من تقرير االجتماع الذي عقد بني الدورتني يف بر١٣إىل 

 تنقيح ٢٠٠٧وعمم أثناء االجتماع الذي عقد يف برينستون يف عام . بشأن هذه املسألة التقنية إىل حد ما تأييداً كبرياً
، )۳(٢٠٠٧تون لعام ويرد االقتراح املنقح يف تقرير برينس. لالقتراح األخري ليكون شرط القيادة جزءا من تعريف اجلرمية

 .وكانت ردود الفعل األولية بشأنه إجيابية

ويقترح الرئيس بالتايل أن تركز املناقشات اليت ستجري يف نيويورك بشأن تعريف سلوك الفرد على االقتراح 
 :أعاله، وفيما يلي نسخة من هذا االقتراح

 ):ب(و ) أ( من البديلني  من ورقة الرئيس، بدال١صيغة مقترحة بديلة للجزء األول من الفقرة 

هجوم /ختطيط أو إعداد أو شن أو تنفيذ عمل عدواين" جرمية العدوان"ألغراض هذا النظام األساسي، تعين 
مسلح، من جانب شخص يكون يف وضع يتيح له ممارسة التحكم الفعلي يف العمل السياسي أو العسكري للدولة أو 

 ...].جوم املسلح حبكم خصائصه وخطورته ونطاقهاهل/عندما يكون هذا العمل العدواين[توجيهه، 

 ):ب(و ) أ( من ورقة الرئيس، بدال من البديلني ٣مقترحة بديلة للفقرة صيغة 

 : مكررة جديدة٣تضاف فقرة : ٢٥املادة 

فيما يتعلق جبرمية العدوان، تنطبق األحكام الواردة يف هذه املادة فقط على األشخاص الذين يكونون يف وضع يتيح 
 .م ممارسة التحكم الفعلي يف العمل السياسي أو العسكري للدولة أو توجيهههل

 

                                                      
)۱(

  ICC-ASP/5/SWGCA/2 . 
)۲(

 ٣٠الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السادسة، نيويورك،   
، الد األول، املرفق )ICC-ASP/6/20شور احملكمة اجلنائية الدولية من (٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤-نوفمرب/تشرين الثاين

 .الثالث
)۳(

 .املرجع نفسه، التذييل الثاين  
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 املرفق الثالث
 االجتماع غري الرمسي الذي عقده بني الدورتني الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان 

 يف معهد ليختنشتاين لتقرير املصري، مدرسة وودرو ويلسون، جامعة برينستون، 
 ٭٢٠٠٧يونيو / حزيران١٤ إىل ١١حدة األمريكية، يف الفترة من الواليات املت

 مقدمة -أوال

عمال بتوصية مجعية الدول األطراف وبالدعوة املوجهة من حكومة ليختنشتاين، عقد اجتماع غري رمسي بني  -١
 وودرو ويلسون، جامعة الدورتني للفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان يف معهد ليختنشتاين لتقرير املصري، مدرسة

وأُرسلت . ٢٠٠٧يونيو / حزيران١٤ إىل ١١برينستون، والية نيوجريزي، الواليات املتحدة األمريكية، يف الفترة من 
ورأس السفري كريستيان ويناويسري . الدعوات للمشاركة يف االجتماع إىل مجيع الدول وكذلك إىل ممثلي اتمع املدين

 . )۱(االجتماع ) ليختنشتاين(

وأعرب املشاركون يف االجتماع غري الرمسي املعقود بني الدورتني عن تقديرهم حلكومات أملانيا والسويد  -٢
وسويسرا وفنلندا وكندا وليختنشتاين والنرويج وهولندا للدعم املايل الذي قدمته لالجتماع كما أعربوا عن تقديرهم ملعهد 

 .الستضافة هذا اللقاء وتقدمي الدعم املايل لهليختنشتاين لتقرير املصري، جامعة برينستون، 

والحظ االجتماع مع األسف أنه رفض اإلذن لوفدي مجهورية إيران اإلسالمية وكوبا بالسفر إىل برينستون  -٣
  .حلضور االجتماع على الرغم من اجلهود اليت بذهلا رئيس مجعية الدول األطراف ورئيس الفريق العامل اخلاص

 الوثيقة بالضرورة آراء احلكومات اليت ميثلها املشاركون وإمنا تسعى إىل أن تعكس اآلراء اليت أبديت وال متثل هذه -٤
وسيلزم بالطبع إعادة تقييم هذه . بشأن املسائل املختلفة املتصلة جبرمية العدوان وأن تبني االستنتاجات اليت مت التوصل إليها

ومن املأمول فيه أن تؤدي املواد الواردة يف . ضطالع ا بشأن جرمية العدواناملسائل يف ضوء األعمال املقبلة اليت سيتم اال
 . هذه الوثيقة إىل تيسري أعمال الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان

 ١البند 
  تعريف سلوك الفرد–جرمية العدوان 

" جرمية" تعريف سلوك الفرد، أي  مسألة٢٠٠٧ من الورقة املقدمة من الرئيس يف عام ٣ و ١تتناول الفقرتان  -٥
وأشري إىل التأييد الواسع النطاق الذيُ أعرب عنه يف الدورة اخلامسة املستأنفة . العدواين للدولة" العمل"بالعدوان مقارنة 

ويسمح هذا النهج بتطبيق . )۲(من ورقة الرئيس) أ(الوارد يف البديل " النهج املتميز"جلمعية الدول األطراف ملا يسمى 
                                                      

٭
وال تتضمن هذه النسخة قائمة املشتركني الواردة يف املرفق اخلامس . ICC-ASP/6/SWGCA/INF.1صدر سابقاً بوصفه الوثيقة  

 .ICC-ASP/6/SWGCA/INF.1من الوثيقة السابقة 
 .يرد جدول األعمال املشروح لالجتماع يف التذييل األول  )۱(
)۲(

ICC-ASP/5/SWGCA/2  الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية ، املرفق، انظر أيضا
منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٧اير فرب/ شباط١ –يناير / كانون الثاين٢٩الدولية، الدورة اخلامسة املستأنفة، نيويورك، 

 .١٣-٦، املرفق الثاين، الفقرات )ICC-ASP/5/35الوثيقة  
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 من النظام األساسي على جرمية العدوان بنفس األسلوب ٢٥ من املادة ٣ألشكال املختلفة من االشتراك الواردة يف الفقرة ا
 . الذي تنطبق به على اجلرائم األخرى اليت ختضع للنظام األساسي

 "املتميز" النهج –) أ(الصيغة املقترحة لالستعاضة عن البديل 

الوارد يف تذييل تقرير اجتماع الفريق العامل ) أ(من الرئيس لالستعاضة عن البديل أشري إىل االقتراح املقدم  -٦
 ٣ويتضمن هذا االقتراح أيضا فقرة . )٣( والذي كان موضعا الهتمام كبري٢٠٠٧يناير /اخلاص املعقود يف كانون الثاين

ادة بالنسبة جلميع أشكال االشتراك  من النظام األساسي من أجل تأكيد شرط القي٢٥مكررا جديدة إلدراجها يف املادة 
 .٢٥ من املادة ٣املنصوص عليها يف الفقرة 

ورأى بعض املشاركني أن االقتراح . وأعرب املشاركون عن تأييدهم الواسع لالقتراح بوصفه أساسا للحل -٧
. جلوهر بني النهجنيبينما أكد آخرون عدم وجود اختالف كبري من حيث ا" النهج املتميز"و" األحادي"سيجمع بني النهج 

وقدم أيضا .  تعترب منطلقا جيدا للعمل٢٠٠٧الواردة يف ورقة الرئيس لعام ) أ(ولوحظ أيضا أن الصيغة األصلية للبديل 
 . كفعل للسلوك وإضافة االمتناع إىل أشكال ارتكاب اجلرمية" قرر"اقتراح الستعمال كلمة 

وسيشمل االقتراح نتيجة . يلة املقترحة مستمدة من سابقة نورمربغوذكر فيما يتعلق بفعل السلوك أن الصيغة البد -٨
وقيل أيضا إنه سيتماشى مع التركيب املستخدم للجرائم . لذلك مجيع أشكال السلوك، وسيكون مقيدا بعنصر القيادة

ان مع تركيب اجلرائم األخرى اليت ختضع للنظام األساسي، وسيفي باملبدأ القائل بضرورة أن تتماشى األحكام املتعلقة بالعدو
 . األخرى، قدر اإلمكان

 شرط القيادة

 من االقتراح، الذي مل يعد جزءا من تعريف جرمية ١ُأجري تبادل لآلراء بشأن مكان شرط القيادة يف الفقرة  -٩
فسه ما وأكد بعض املشاركني على أمهية اإلبقاء على شرط القيادة يف التعريف ن. العدوان ولكن ركنا من أركان الوالية
 .دام يشكل جزءا أساسيا من التعريف

واستجابة هلذه املناقشة، عمم الرئيس صيغة منقحة القتراحه أصبح فيها تعترب شرط القيادة جزءاً من تعريف  -١٠
 . )٤(اجلرمية

ا رأى وبينم. ٢٥ مكررا جديدة للمادة ٣وأُعرب عن آراء خمتلفة فيما يتعلق باقتراح تكرار شرط القيادة يف فقرة  -١١
بعض املشاركني أن هذا ازدواج غري ضروري وأعربوا عن قلقهم ملا قد يسببه من عبء إضايف على النظام األساسي، أيد 
آخرون هذا التكرار لضمان مساءلة األشخاص املسؤولني عن اجلرمية ويف نفس الوقت استبعاد األشخاص الذين قد 

أعرب عن القلق الحتمال أن يؤدي عدم النص على هذا الشرط يف املادة و. يشاركون فيها ولكن ال يستوفون معيار القيادة
وسيكون النص على شرط القيادة يف .  إىل ممارسة االختصاص على املرؤوسني واالخالل بذلك بالطبيعة القيادية للجرمية٢٥

ورأي .  أيضا على القانون العريف بالتايل مفيدا لتنفيذ القانون على الصعيد الوطين، وقد يؤثر٢٥ مكررا من املادة ٣الفقرة 
.  لشرط القيادة  بينما أكد آخرون أنه ينبغي اإلبقاء عليه يف التعريفالوحيد هي املكان ٢٥بعض املشاركني أيضا أن املادة 

                                                      
  .  انظر التذييل الثاين)٣(
 . انظر التذييل الثاين)٤(
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وأبدى عدة مشاركني مرونة بشأن هذه املسألة وقالوا إم يوافقون على أي حل يكون مفضال من الناحية التقنية، ما دامت 
 .لطبيعية القيادية للجرمية واضحةا

االامات املوجهة يف إطار  (وقيل أيضا إن مضمون شرط القيادة يستحق املزيد من البحث وإن سابقة نورمربغ  -١٢
تتعلق بأشخاص خارج الدوائر احلكومية الرمسية ) ١٠احملاكم العسكرية الدولية واحملاكمات مبوجب قانون جملس املراقبة رقم 

وحذّر بعض املشاركني من توسيع نطاق شرط القيادة لصعوبة إثبات . )٥(عمل الدولة" تشكيل أو التأثري على"ميكنهم 
 .  مسؤولية األشخاص خالف القادة املباشرين

 الشروع ومسؤولية القادة

ذا كان وقيل إن مسألة ما إ. ٢٠٠٧ من الورقة املقدمة من الرئيس يف عام ٣أبديت بعض التعليقات على الفقرة  -١٣
ومسؤولية )  من نظام روما األساسي٢٥من املادة ) و(٣الفقرة (ينبغي استبعاد سريان شروع الفرد يف ارتكاب اجلرمية 

. ليست ذات أمهية كبرية ألن كال احلكمني يكتسيان إىل حد ما بأمهية نظرية بالنسبة جلرمية العدوان) ٢٨املادة (القادة 
وقال بعض املشاركني إم يفضلون اإلبقاء على استبعاد . ٢٠٠٧لورقة املقدمة يف عام  من ا٣واقترح لذلك إلغاء الفقرة 

وقال .  من النظام األساسي بينما اختذ البعض اآلخر موقفا معاكسا لذلك٢٥من املادة ) و(٣شروع الفرد صراحة بالفقرة 
صراحة، ولكن أبدي أيضا رأي معاكس ) مسؤولية القادة (٢٨بعض املشاركني أيضا إم يفضلون استبعاد سريان املادة 

 . يف مرحلة الحقة٢٨وقيل إنه ينبغي إعادة النظر يف موضوع املادة . لذلك

 ٢البند 
 شروط ممارسة االختصاص

 من الورقة املقدمة يف عام ٥ و ٤ بشأن ممارسة االختصاص بناء على الفقرتني )٦(أعد الرئيس ورقة غري رمسية -١٤
يف مالحظاته االفتتاحية أن اهلدف من الورقة هو حتسني تركيب األحكام وتوضيح بعض وأوضح الرئيس . )٧(٢٠٠٧

وعالوة على ذلك، تتناول الورقة غري الرمسية مفهوم الدور احملتمل للمحكمة التمهيدية وكذلك خيار . اجلوانب التقنية
ا الفصل بني األحكام املتعلقة جبرمية وتناولت الورقة أيض. اللذين اقترحتهما بعض الوفود يف املاضي" الضوء األخضر"

 مكررا املتعلقة مبمارسة ١٥ مكررا املتعلقة بالتعريف واملادة ٨املادة : العدوان اليت ستدرج يف نظام روما األساسي
دمة وأكد الرئيس أن اهلدف من الورقة غري الرمسية هو التعبري عن مجيع املواقف واخليارات الواردة يف الورقة املق. االختصاص

 .وأعرب عن أمله يف أن تيسر الورقة غري الرمسية املناقشات املقبلة بشأن ممارسة االختصاص. ٢٠٠٧يف عام 

 التعليقات العامة على الورقة غري الرمسية

                                                      
 فاربن، .غ. كروب، وإلوحظ أن احملاكم العسكرية للواليات املتحدة األمريكية يف نورمربغ نظرت يف هذه املسألة يف قضايا  ) ٥(

 عند ٢٠٠٢وقدم اقتراح يف هذا الشأن يف عام . روشلينغوأن احملكمة الفرنسية نظرت فيها يف قضية والوزارات، والقيادة العليا 
 ). ، اإلطار املفاهيمي اخلامس لتعريف جرمية العدوانPCNICC/2002/WGCA/DP.2انظر، (مناقشة أركان جرمية العدوان 

 . مكررا جديدة١٥ي يتضمن اقتراحاً ملادة انظر التذييل الثالث الذ )٦(
)٧ ( 

 ICC-ASP/5/SWGCA/2املرفق ،. 
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رأي املشاركون عموما أن الورقة غري الرمسية إسهام قيم للمناقشات وخطوة إىل األمام للنظر يف عملية ممارسة  -١٥
 واعتربت الورقة حماولة لتوضيح كيفية إدراج األحكام املتعلقة جبرمية العدوان يف نظام روما األساسي وحتديد .االختصاص

وأعرب مع ذلك بعض املشاركني عن حتفظات فيما يتعلق . العناصر اليت ميكن إضافتها أو استبعادها للتوصل إىل حل مقبول
وقيل . ٢٠٠٧ن املفيد مواصلة النظر يف الورقة املقدمة من الرئيس يف عام جبوانب معينة من الورقة غري الرمسية ورأوا أن م

كذلك لوحظ عدم .  ليست مبينة بوضوح كاف٢٠٠٧بوجه خاص إن املواقف واخليارات الواردة يف ورقة الرئيس لعام 
اليت حتتوي ) ب(٣أن الفقرة االتفاق على دور احملكمة التمهيدية يف اإلجراءات املتعلقة مبمارسة الوالية، وأبدي اعتراض بش

وأفاد الرئيس بأنه سيويل اهتماما خاصا هلذه اجلوانب يف الورقة غري الرمسية ". الضوء األخضر"على صيغة مقترحة خليار 
 . املقبلة

 ويف بداية املناقشة، التمس الرئيس، يف مجلة أمور، آراء املشاركني بشأن تركيب الورقة غري الرمسية، والتوضيحات -١٦  
واغتنم مشاركون كثريون هذه الفرصة ). ب (٣التقنية اليت حاول القيام ا، ودور احملكمة التمهيدية، وكذلك بشأن الفقرة 

وترد هذه املواقف . لعرض مواقفهم مرة أخرى بشأن مسألة ممارسة االختصاص، وبوجه خاص بشأن دور جملس األمن
 . ن االجتماعات الرمسية وغري الرمسية للفريق العامل اخلاصواألسانيد املؤيدة هلا يف التقارير السابقة بشأ

 حكمان منفصالن للتعريف وممارسة االختصاص 

. أعرب املشاركون عموما عن تأييدهم للفصل بني تعريف جرمية العدوان واألحكام املتعلقة مبمارسة االختصاص -١٧
رب عن رأي مفاده أن ذلك يشكل طريقة جيدة وأُع.  مكررا جديدة١٥ورحب املشاركون نتيجة لذلك بإضافة مادة 

وقدم اقتراح بالنص على األحكام املتعلقة باألجهزة خالف . للفصل بني تعريف اجلرمية والقضايا املتعلقة باالختصاص
 . يف املواد القائمة٥ و ٤ وبإدماج الفقرتني ١٣احملكمة بعد املادة 

 )١الفقرة (آليات حتريك الدعوى 

 اليت تبني أنه جيوز البدء يف مباشرة التحقيق املتعلق جبرمية العدوان ١ون عن تأييدهم الواسع للفقرة أعرب املشارك -١٨
وأشري مع ذلك .  من النظام األساسي١٣عن طريق أي آلية من اآلليات الثالث لتحريك الدعوى املنصوص عليها يف املادة 

وأشري أيضا إىل احتمال عدم . للطبيعة اخلاصة جلرمية العدوان للتطبيق بالكامل نظرا ١٣إىل احتمال عدم قابلية املادة 
 مكررا عندما تكون اإلحالة من جانب دولة طرف أو من جانب ١٥االحتياج إىل اإلجراءات املنصوص عليها يف املادة 

 .  جملس األمن

 دور الدائرة التمهيدية

رئيس دوراً للمحكمة التمهيدية يف التحقيق يف جرمية  من الورقة غري الرمسية املقدمة من ال٣ و ٢تتوخى الفقرتان  -١٩
وأشري يف هذا الصدد إىل وجود مشكلة . وأيد بعض املشاركني هذا الدور كوسيلة ملوازنة سلطات املدعي العام. العدوان

. من تلقاء نفسهمماثلة يف املناقشات اليت جرت قبل مؤمتر روما وأثناء املؤمتر بشأن اختصاص املدعي العام يف حتريك الدعوى 
وكان دور احملكمة التمهيدية حال وسطا بني املواقف املختلفة اليت أبديت يف ذلك احلني وتقترح الورقة غري الرمسية تطبيق 

 . نفس النظام على ممارسة االختصاص يف جرمية العدوان
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لتحقيق ملا قد يؤدي إليه ذلك وتساءل آخرون عن احلاجة إىل مشاركة احملكمة التمهيدية يف املراحل األوىل من ا -٢٠
وقالوا إن احلوار مع جملس األمن ينبغي أن يشمل عوضا عن ذلك املدعي . من زيادة املواجهة بني احملكمة وجملس األمن

ورأى آخرون أن دور احملكمة التمهيدية ال . العام، كما هو الوضع حاليا يف التحقيقات اليت تتم بعد اإلحالة من جملس األمن
 .وار بني جملس األمن واملدعي العام أثناء التحقيقمينع احل

وجرى التأكيد على أن الطبيعة احلقيقية للدور الذي ستقوم به احملكمة التمهيدية يتوقف كثريا على نتيجة  -٢١
 . من الورقة غري الرمسية٥املناقشات بشأن الفقرة 

ن تلقاء نفسه إنه ميكن، فيما يتعلق بطلب اإلذن ولوحظ فيما يتعلق بالتحقيقات اليت يباشرها املدعي العام م -٢٢
 احلالية من النظام ١٥ من املادة ٣بالتحقيق يف جرمية العدوان، إما اجلمع بني هذا الطلب والطلب املنصوص عليه يف الفقرة 

 .األساسي وإما تقدمي طلب منفصل يف مرحلة الحقة

 من الورقة غري الرمسية املقدمة من الرئيس ٢يف الفقرة الواردة " الشروع"وقدم اقتراح باالستعاضة عن كلمة  -٢٣
 . من النظام األساسي١٥ من املادة ١املستعملة أيضا يف الفقرة " يباشر"بكلمة 

 ٣اخليارات اإلجرائية املنصوص عليها يف الفقرة 

ناصر الغرض منها  من الورقة غري الرمسية، وبوجه خاص الفقرات الفرعية هلذه املادة، على ع٣حتتوي الفقرة  -٢٤
، السيما عند النظر )٢٠٠٧ من الورقة املقدمة من الرئيس يف عام ٥الواردة يف الفقرة (توضيح اخليارات اإلجرائية القائمة 

وقال بعض املشاركني إم يفضلون اإلبقاء على أكرب عدد ممكن .  من الورقة غري الرمسية أو إلغائها٥يف اإلبقاء على الفقرة 
يف هذه الفقرة، ألن ذلك سيزيد من عدد القضايا اليت ستعرض على احملكمة، السيما إذا مت اإلبقاء على الفقرة من اخليارات 

وأُعرب مع ذلك عن رأي مفاده أنه ينبغي استبعاد اخليارات اليت ال تلق تأييدا كبريا وأن التقليل من اخليارات ينبغي أن . ٥
 .لق ذا املوضوعيكون اهلدف يف هذه املرحلة من العمل املتع

 ))أ (٣الفقرة (البت من جانب جملس األمن 

أيد بعض املشاركني اإلبقاء على هذه الفقرة الفرعية وإلغاء مجيع الفقرات الفرعية األخرى مبا يتماشى مع موقفهم  -٢٥
 ميثاق األمم  من٣٩بشأن االختصاص املطلق لس األمن يف البت يف وقوع عمل من أعمال العدوان بناء على املادة 

وقيل أيضا إن هذه الفقرة ستحمي احملكمة من االام باالحنراف .  من نظام روما األساسي٥ من املادة ٢املتحدة والفقرة 
وقال آخرون إم يوافقون على أن يكون جملس األمن هو أول من تتاح له الفرصة للقيام ذا البت ولكن ال . السياسي

وأشري يف هذا السياق إىل أن . لك خالل فترة زمنية معينة احملكمة من الشروع يف مباشرة الدعوىينبغي أن مينع عدم قيامه بذ
البت من جانب جملس األمن بوقوع عمل من أعمال العدوان لن يكون ملزما للمحكمة ولكنه سيكون شرطا مسبقا 

 من النظام األساسي ال تتطلب قراراً ٥ة  من املاد٢ورفض آخرون الفقرة الفرعية وقالوا إن الفقرة . للشروع يف التحقيق
وقيل أيضا إن .  من جملس األمن وأن العالقة بني احملكمة وجملس األمن تنظمها مواد أخرى من النظام األساسيمسبقاً

ضعة احملكمة ليست يف حاجة إىل محاية خاصة من االام باالحنياز السياسي فيما يتعلق جبرمية العدوان ألن مجيع اجلرائم اخلا
 .للنظام األساسي لديها جانب سياسي أيضا
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حتسني للنص ألا توضح أن الدولة "  مكررا ٨الدولة املشار إليها يف املادة "ورأي بعض املشاركني أن عبارة  -٢٦
س يف وقال آخرون إم يفضلون الصيغة الواردة يف الورقة املقدمة من الرئي. املعنية هي الدولة اليت ترتكب العمل العدواين

 .٢٠٠٧عام 

 ))ب (٣الفقرة (من جملس األمن " الضوء األخضر"

تعكس احملاولة املبذولة للسماح للمحكمة بالشروع يف ) ب (٣أوضح الرئيس أن الصيغة املستخدمة يف الفقرة  -٢٧
ار للتوصل إىل وقال إنه قدم هذا اخلي. التحقيق إذا وافق جملس األمن على ذلك دون البت يف وقوع عمل من أعمال العدوان

حل وسط بني الذين يدافعون عن االختصاص املطلق لس األمن والذين يريدون سيناريوهات أخرى لشروع احملكمة يف 
 .مباشرة اإلجراءات

وقيل إن الصيغة ليست واضحة ألا ال تبني ماذا سيحدث يف حالة . وعموما، كان تأييد الصيغة املقترحة حمدودا -٢٨
وحذر البعض من احتمال تأويل ما .  ليست واضحة١٦وقيل أيضا إن العالقة بني هذا اخليار واملادة . ناعتراض جملس األم

من أنه جيوز للمحكمة الشروع يف التحقيق إذا مل يعترض جملس األمن ِبأنه يتعني على جملس األمن ) ب (٣جاء يف الفقرة 
.  أو على تطبيقها يف إطار النظام األساسي١٦على املادة ) ب( ٣ورأى آخرون أنه ليس مثة تأثري للفقرة . أن يبدي اعتراضه

ولوحظ أن الدور الذي سيقوم به جملس األمن خيار سياسي، ومع ذلك ستؤدي الفقرة الفرعية إىل توسيع سلطات جملس 
 شكوك فيما وأبديت أيضا). أ(٣األمن فيما يتعلق جبرمية العدوان وستخل باستقالل احملكمة، شأا يف ذلك شأن الفقرة 

 .للتحقيق يف جرمية العدوان" الضوء األخضر"يتعلق باألساس القانوين للحكم الذي يعطي لس األمن احلق يف إعطاء 

وقيل إنه سيؤدي إىل تصرف جملس األمن بسرعة لوجود . وأعرب بعض املشاركني عن اهتمامهم ذا االقتراح -٢٩
ينبغي أن يكون بقرار " الضوء األخضر"وأشري إىل أن . أعمال العدوانخيار آخر يف حالة عدم البت يف وقوع عمل من 

 .صريح من جملس األمن وليس بقرار ضمين

، ناقش املشاركون صيغة بديلة كانت جزءا من االقتراح املقدم يف مؤمتر تورينو )ب(٣و ) أ(٣ويف سياق الفقرتني  -٣٠
أو عوضا عن ذلك إىل إضافة ) أ(٣يق على إضافة العبارة التالية إىل الفقرة ودعا الرئيس إىل التعل . )۸(للعدالة اجلنائية الدولية

حيث يكون جملس األمن قد بت بوقوع ديد للسلم أو إخالل به نتيجة : "مكررا جديدة تنص على ما يلي) أ (٣فقرة 
وقيل إن . يد حمدود جداوحازت هذه الصيغة على تأي". الستخدام القوة املسلحة أو التهديد باستعماهلا ضد دولة أخرى

قرار جملس األمن قد يفسر بناء عليها بأنه يبت من حيث الواقع يف ارتكاب عمل من أعمال العدوان، بصرف النظر عن 
وقد يؤثر نتيجة لذلك تأثريا سلبيا على اختاذ القرار يف الس، وقد يلزم تكييف بعض املصطلحات . قصد الس
 . ر سيولد أيضا عالقة تبعية بني احملكمة والسوقيل إن هذا اخليا. املستخدمة

                                                      
)۸(

مايو / أيار١٨ إىل ١٤ املؤمتر املعين بالعدالة اجلنائية الدولية الذي قامت السلطات اإليطالية بتنظيمه يف تورينو يف الفترة من  
٢٠٠٧) http://www.torinoconference.com   .(   
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 )) ج (٣الفقرة ( البت من جانب اجلمعية العامة لألمم املتحدة أو حمكمة العدل الدولية 

 الواردين يف الورقة املقدمة يف عام ٤ و ٣احملاولة اليت قام ا الرئيس لتبسيط اخليارين ) ج (٣تعكس الفقرة  -٣١
وكرر بعض . وأبديت حتفظات بشأن دور اجلمعية العامة لألمم املتحدة أو حمكمة العدل الدولية.  واجلمع بينهما٢٠٠٧

وكرر آخرون موقفهم بشأن  عالقة .  من امليثاق٣٩املشاركني رأيهم بشأن اختصاص جملس األمن وحده وفقا للمادة 
حملكمة العدل الدولية أن تبت فيما سلف يف سياق وأثري التساؤل عما إذا كان جيوز . التبعية اليت تؤثر على استقالل احملكمة

رأي استشاري، ما دام البت يتعلق بطبيعته برتاع بني الدول وأنه ال جيوز حملكمة  العدل الدولية أن تفصل فيه إال بناء على 
وقيل .  املختلفةيستحق البقاء ألنه يربط بني وجهات النظر) ج (٣ورأت وفود أخرى أن اخليار الوارد يف الفقرة . موافقتها

 الوارد يف الورقة املقدمة من الرئيس يف عام ٥ للفقرة ٣ يف اخليار ٢٤ و ١٤ و ١٢إنه ينبغي اإلبقاء على اإلشارة إىل املواد 
٢٠٠٧ . 

 )٤الفقرة (اإلخطار 

ألحرى أن ، كرر بعض املشاركني رأيهم بأن الدور املعهود به للمحكمة التمهيدية ينبغي با٤فيما يتعلق بالفقرة  -٣٢
وجرى التساؤل عن املرحلة . وأشري أيضا كبديل حمتمل  إىل تكليف رئيس احملكمة بدور معني. يعهد به إىل املدعي العام

وأشري إىل وقت إصدار أوامر القبض أو وقت اعتماد التهم كبديلني حمتملني إلعطاء احملكمة . اليت ينبغي أن يتم فيها اإلخطار
 .وىفسحة من الوقت لبناء الدع

وأشري . وجرى التساؤل أيضا عما إذا كان ينبغي إخطار األمني العام لألمم املتحدة بصفته نائبا عن األمم املتحدة -٣٣
يف هذا الصدد إىل أن دور األمني العام سيقتصر على اإلخطار ونقل املعلومات إىل اجلهاز املختص، وأنه سبق التنبؤ ذا 

 .  قة بني األمم املتحدة واحملكمة اجلنائية الدولية من اتفاق العال١٧الدور يف املادة 

 )٥الفقرة (اخليارات يف حالة عدم البت مسبقا من جانب أجهزة األمم املتحدة 

، اختلفت اآلراء بشأن ما إذا )أ(٣كما حدث يف املناقشات السابقة وطبقا لآلراء اليت أعرب عنها بشأن الفقرة  -٣٤
ولوحظ أن احلد . تحقيق يف حالة عدم البت مسبقا بوقوع عمل من أعمال العدوانكان جيوز للمحكمة الشروع يف ال

وأُعرب عن القلق بشأن . الزمين املتوخى ينبغي أن يكون قصريا وأنه ال ينبغي إتاحة فرصة ثانية بعد انقضاء األجل احملدد
 أنه أشري أيضا إىل أنه ال يلزم بالضرورة أن غري. اآلثار املترتبة على تأخري اإلجراءات بالنسبة للتحقيق وبالنسبة للضحايا

 ٥ إىل حتديد حد زمين للتصرف بعد اإلخطار وأن اإلجراءات املنصوص عليها يف الفقرة ٤يؤدي اإلخطار مبوجب الفقرة 
 . ٢٠٠٧تعترب مبسطة باملقارنة باإلجراءات ذات الصلة املنصوص عليها يف الورقة املقدمة من الرئيس يف عام 

 )٦الفقرة ( اجلرائم األخرى التحقيق يف

حازت هذه الفقرة عموما التأييد، السيما ألا تسمح للمدعي العام بالتحقيق يف اجلرائم األخرى إذا مل يتم البت  -٣٥
ولكن مل يبد اعتراض فيما يتعلق .  من الورقة غري الرمسية ليست ضرورية٦ورأت بعض الوفود أن الفقرة . ٣مبوجب الفقرة 

 .   ليهاباإلبقاء ع
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 ٣البند 
  تعريف سلوك الدولة–العمل العدواين 

وقال إن . )۹(٢٠٠٧  عام  من الورقة املقدمة يف٢قدم الرئيس ورقة غري رمسية حتتوي على صيغة منقحة للفقرة  -٣٦
مة ار اجلمعية العا هو توضيح الشكل الذي سيتخذه النص الذي يتضمن األحكام ذات الصلة من قرالغرض من هذه الورقة

 ١املادتني "، مع اإلبقاء على األقواس املوقوفة حول اإلشارة إىل ١٩٧٤ديسمرب / كانون األول١٤املؤرخ ) ٢٩-د (٣٣١٤
وأبدى املشاركون يف املناقشات اليت جرت بشأن هذه الورقة غري . ٢٠٠٧ من الورقة املقدمة يف عام ٢يف الفقرة " ٣و 

 من الورقة املقدمة ٢ و ١لق بتعريف العمل العدواين للدولة بناء على الفقرتني الرمسية تعليقات أيضا بشأن مسائل أخرى تتع
 .٢٠٠٧يف عام 

وأُعرب عن تأييد واسع النطاق للنهج الذي اقترحه الرئيس يف الورقة غري الرمسية، الذي يعتمد فيه تعريف عمل  -٣٧
وقال . ٢٠٠٧ من الورقة املقدمة يف عام ١قرة الواردة يف الف" هجوم مسلح"بدال من " عمل عدواين"الدولة على عبارة 

، وأبدى البعض شيئا من املرونة، شريطة أن تضاف )اليت تعكس جا عاما" (هجوم مسلح"آخرون إم يفضلون عبارة 
 ".العمل العدواين"وفضل البعض جا عاما يقترن بعبارة . عتبة عالية

 )  ٢٩-د (٣٣١٤ار اجلمعية العامة قراإلشارة إىل 

وبينما .  من الورقة غري الرمسية٢يف الفقرة ) ٢٩-د (٣٣١٤ركزت املناقشات على اإلشارتني الواردتني للقرار  -٣٨
مع إدراج األحكام املتصلة ) ٢٩-د (٣٣١٤على أساس القرار " العمل العدواين"وجد تأييد واسع النطاق لتعريف عبارة 

وحذّر بعض املشاركني .  بشأن كيفية اإلشارة إىل هذا القرار، إن وجدتذا القرار يف النظام األساسي، أبديت آراء خمتلفة
من إدراج قائمة األعمال املتصلة باألحكام ذات الصلة يف النظام األساسي وقالوا إم يفضلون عوضا عن ذلك اإلشارة فقط 

 . إيل هذه األحكام

) ٢٩-د (٣٣١٤لة ينبغي أن يشري إىل القرار  ورأي بعض املشاركني أن احلكم املتعلق بالعمل العدواين للدو  -٣٩
وقالوا أيضا إنه ينبغي .  من القرار٨بأكمله ما دام القرار جمموعة متكاملة ومجيع أحكامه مترابطة على النحو املبني يف املادة 

 فقط ٣ و ١ وقالوا إن اإلشارة إىل الفقرتني. أن تؤكد اإلشارة إىل القرار بأكمله الطابع غري احلصري لقائمة األعمال
ورأوا أنه قد يلزم أن تؤخذ اإلعالنات . ٧ و ٦ و ٤ و ٢ستؤدي إىل استبعاد عناصر هامة أخرى من القرار، من بينها املواد 

 .يف االعتبار أيضا) ٢٩-د (٣٣١٤التفسريية اليت أبديت عند اعتماد القرار 

كوسيلة لتيسري تفسري ) ٢٩-د (٣٣١٤ القرار وقال مشاركون آخرون إم يوافقون على اإلشارة بعبارة عامة إىل -٤٠
وقيل إنه سبق اختيار ج مماثل جلرائم احلرب لكفالة االتساق بني أحكام النظام األساسي واتفاقيات . التعريف يف املستقبل

 اجلمعية وأبرز مع ذلك، يف هذا الصدد، االختالف يف الطبيعة بني القرار الذي تعتمده. جنيف والربوتوكولني االختياريني
 . العامة ومعاهدة ترتب آثارا ملزمة على األطراف

                                                      
)۹(

 .تذييل الرابع انظر ال 
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لتجنب ) ٢٩-د (٣٣١٤ فقط من القرار ٣ و ١وفضل مشاركون آخرون اإلبقاء على اإلشارة إىل الفقرتني  -٤١
 الفقرة  من القرار واليت ال تكون ضمن األعمال املدرجة يف٤اإلحياء بأن احلاالت اليت يبت فيها جملس األمن مبوجب املادة 

وقيل ردا على االقتراح .  من القرار يف النص٧ و ٢وقيل أيضا إنه ينبغي اإلشارة إىل املادتني .  تكون ملزمة للمحكمة٣
 من النظام األساسي ألا ٦٧من املادة ‘ ١’) ١( إن هذه اإلشارة ستكون غري متفقة مع الفقرة ٢املقدم لإلشارة إىل املادة 

 .إلثبات، وهذا أمر غري مقبولتعكس من حيث الواقع عبء ا

وقيل أيضا إن هذه اإلشارة . على اإلطالق) ٢٩-د (٣٣١٤وفضل مشاركون آخرون عدم اإلشارة إىل القرار  -٤٢
 .ليست ضرورية ألن الورقة غري الرمسية تنص على األحكام ذات الصلة مباشرة بالقرار

وميكن ) ٢٩-د (٣٣١٤ايل على إشارتني إىل القرار ولوحظ أن الورقة غري الرمسية للرئيس حتتوي بشكلها احل -٤٣
وقيل إنه ميكن، يف هذه . التوفيق بني اآلراء املختلفة بشأن هذه املسألة باإلبقاء على إشارة واحدة فقط من هاتني اإلشارتني

 .احلالة، إلغاء اإلشارة األوىل

 لتعريف العدوان" االستهاللية"العبارة 

 من الورقة غري الرمسية ٢يف اجلملة األوىل من الفقرة ) ٢٩-د (٣٣١٤القرار رة إىل ُقدم اقتراح بإلغاء اإلشا -٤٤
") ١٩٧٤ديسمرب / كانون األول١٤املؤرخ ) ٢٩-د (٣٣١٤من قرار اجلمعية العامة القرار ] ٣و١املادتني [املشار إليه يف ("

وحاز هذا االقتراح ".  الصلة من القانون الدويلوفقا مليثاق األمم املتحدة واألحكام األخرى ذات"واالستعاضة عنها بعبارة 
عموما على تأييد حمدود وقيل إنه ال لزوم له مادام يشري إىل امليثاق وإنه سيؤدي إىل اللبس لعدم اإلشارة إىل قواعد القانون 

ح مليثاق األمم املتحدة وقيل أيضا إن صياغة االقتراح مثرية للجدل، ألا جتمع بني إشارتني متعارضتني بوضو. الدويل املعنية
وقال آخرون إن اإلشارة ال لزوم هلا ألسباب موضوعية، ألن املقصود منها يتحقق فعال "). وفقا"و " غري متسقة مع("

 بشكلها ٢والحظ بعض املشاركني أيضا أن اجلملة األوىل من الفقرة .  من النظام األساسي٢١من املادة ) ب (١بالفقرة 
. وأن اإلضافة املقترحة مبثابة تكرار هلذا القرار الذي يعترضون عليه) ٢٩-د (٣٣١٤من القرار ١احلايل مطابقة للمادة 

وقيل، ). ٢٩-د (٣٣١٤وأبدى بعض املشاركني مع ذلك اهتماما ذا االقتراح، السيما إذا مسح بإلغاء اإلشارة إىل القرار 
وقدم . املدرجة يف النظام األساسي) ٢٩-د (٣٣١٤قرار بوجه خاص، إن اإلشارة إىل ميثاق األمم املتحدة ستغطي مواد ال

وقيل إن اإلشارة "). ١ألغراض الفقرة "بعد (اقتراح بنقل اإلشارة اجلديدة املقترحة مليثاق األمم املتحدة إىل بداية اجلملة 
ن النظام األساسي، اليت  م٥ من املادة ٢حلقة اتصال هامة مع ميثاق األمم املتحدة وإا مناسبة بالنظر إىل إلغاء الفقرة 

 .        حتتوي على أشارة للميثاق، بعد اعتماد األحكام اخلاصة بالعدوان
 

يف اجلملة األوىل من الفقرة " استعمال القوة املسلحة"بعد عبارة " بطريقة غري مشروعة"وقدم اقتراح بإضافة عبارة  -٤٥
الواردة يف هذه اجلملة واشتراط أن يشكل استعمال القوة " سلحةامل"واقترح أيضا إلغاء كلمة .  من الورقة غري الرمسية٢
واعترض بعض املشاركني على هذين االقتراحني وقالوا ". جرمية من أشد اجلرائم جسامة بالنسبة للمجتمع الدويل ككل"

 .بصيغتها احلالية) ٢٩-د (٣٣١٤القرار  من ١إم يفضلون اإلشارة إىل املادة 
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 صف بأا عمل عدواينقائمة األعمال اليت تو

. التأييد) ٢٩-د (٣٣١٤القرار  من ٣حازت قائمة األعمال الواردة يف الورقة غري الرمسية واملستمدة من املادة  -٤٦
ورأى البعض أن القائمة متثل القانون الدويل العريف احلايل بينما رأى البعض اآلخر أن هذا صحيح فقط بالنسبة للفقرة 

معظم األعمال الواردة يف القائمة تعكس ممارسة جملس األمن بينما ال توجد بالنسبة لألعمال األخرى وقيل إن ). ز(الفرعية 
 .ممارسة للمجلس

أو غري حصرية ") مغلقة("ومل يتم االتفاق على ما إذا كانت القائمة الواردة يف الورقة غري الرمسية حصرية  -٤٧
" أي عمل من األعمال التالية"، وأن عبارة ")النصف مفتوحة" أو "النصف مغلقة("، ورأى البعض أا بني ")مفتوحة("

 .  ورأى البعض أن هذا الغموض عالمة بناءة بينما مل يوافق البعض اآلخر على ذلك. غامضة إىل حد ما

 أنه ولوحظ. وفسرت أيضا العالقة بني العبارة االستهاللية وقائمة األعمال يف الورقة غري الرمسية بطرق خمتلفة -٤٨
ورأى البعض أن العبارة االستهاللية حتتوي على . ينبغي اجلمع بني العبارة االستهاللية والقائمة عند النظر يف العمل العدواين

ومبوجب هذا التفسري، قد تشمل . تعريف لألعمال العدوانية بينما حتتوي القائمة على أمثلة توضيحية فقط لتلك األعمال
و واضح أعماال خالف األعمال اليت توصف يف القائمة بأا أعمال عدوانية، بصرف النظر عن العبارة االستهاللية كما ه
   .الصيغة املستعملة يف القائمة

   . أن تكون القائمة حصرية أو غري حصريةينبغيوأُعرب أيضا عن آراء خمتلفة بشأن ما إذا كان  -٤٩

 ٢٢ مبدأ الشرعية وبوجه خاص املبدأ املنصوص عليه يف املادة وأكد األعضاء الذين يفضلون القائمة املغلقة أمهية -٥٠
ورأى البعض أن الغموض الذي حييط بطبيعة القائمة بثرب يف حد ذاته اجلدل يف ). ال جرمية إال بنص(من النظام األساسي 

 القرار سينص صراحة ما دام) ٢٩-د (٣٣١٤القرار وقيل إنه ميكن إغالق القائمة حبذف اإلشارة إىل  . إطار مبدأ الشرعية
وسيزيد الغموض بشأن طبيعة القائمة وما إذا كانت مفتوحة أو مغلقة إذا أدت اإلشارة إىل . على أن القائمة غري حصرية

 من القرار وسيشكل هذا انتهاكا ٤إىل فتح الباب لألعمال اليت تعترب عدوانية بناء على املادة ) ٢٩-د (٣٣١٤القرار 
 من القرار ٤وقدم اقتراح بأن ينص صراحة على عدم رجعية القرارات املشار إليها يف املادة . ال بنصواضحا ملبدأ ال جرمية إ

وقيل إنه ميكن إدراج التطورات املقبلة للقانون الدويل املتعلقة بالعدوان يف النظام األساسي يف شكل ). ٢٩-د (٣٣١٤
وأُعرب عن رأي . من النظام األساسي‘ ١٠’)ب (٢الفقرة وأشري يف هذا الصدد إىل النهج املنصوص عليه يف . تعديالت

 .مفاده أن هذه التعديالت ستكون مستقبلية بطبيعتها ولن توفر االختصاص للواقعة اليت ستكون سببا للتعديل

يل وأشار الذين يؤيدون القائمة املفتوحة أو شبه املفتوحة إىل ضرورة إفساح اال للتطورات املقبلة للقانون الدو -٥١
وقيل إنه ميكن توضيح الطبيعة املفتوحة للقائمة بتعديل بداية اجلملة األوىل . وضمان عدم  إفالت مرتكيب اجلرمية من العقاب

وقيل أيضا إن العدوان أشد اجلرائم جسامة يف القانون الدويل وإن من املهم عدم ". يشمل استعمال القوة املسلحة"بعبارة 
وقيل إنه ينبغي أن يتضمن التعريف األعمال املرتكبة من غري الدول واليت ال ينسب .  العقابإفالت مرتكيب هذه اجلرمية من

وقيل فيما يتعلق بالشرعية إن األحكام القائمة للنظام األساسي تكفل حقوق املتهم يف . سلوك مرتكبيها إىل دولة معينة
 "). أشد اجلرائم جسامة"اإلشارة إىل  (٥واملادة ) ال جرمية إال بنص (٢٢الدعاوى املقبلة، السيما املادة 
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ورأى .  من النظام األساسي اليت تتضمن حكما مفتوحا أو شبه مفتوح٧من املادة ) ك (١وأشري أيضا إىل الفقرة  -٥٢
وأشري إىل أن هذه املادة تتضمن قيدا هاما ولذلك فإا ال تقبل . تتضمن إمجاال حكما مغلقا) ك(١آخرون أن الفقرة 

 . القياس

وتشكل أيضا أي استخدامات أخرى للقوة من نفس "وقدم اقتراح بإضافة فقرة إىل اية القائمة تنص على ما يلي  -٥٣
وأعرب عن رأي مفاده أن هذا النهج سيؤدي على األرجح إىل مزيد من املشاكل بدال ". الطابع أو اجلسامة أعماال عدوانية

واعتربت الصيغة املقترحة غامضة للغاية، السيما فيما . صيغة متفق عليهامن تقدمي احللول حيث سيصعب جدا التوصل إىل 
وبينما أعرب البعض عن اهتمامهم عموما ذا اخليار، اعترض آخرون على ". من نفس الطابع أو اجلسامة"يتعلق بعبارة 

  . ذلك لدواعي الشرعية

 استقالل احملكمة وجملس األمن يف البت يف وقوع عمل عدواين

 سياق املناقشات املتعلقة بتعريف العمل العدواين وبالتحديد املناقشات املتعلقة بإدراج األحكام الواردة يف  ويف -٥٤
أو اإلشارة إليها، أثري التساؤل عما إذا كان تعريف العمل العدواين للدولة الذي سيدرج يف نظام ) ٢٩-د (٣٣١٤القرار 

ركون ردا على ذلك أن جملس األمن لن يكون ملتزما بأحكام نظام روما والحظ املشا. روما األساسي ملزما لس األمن
حيث ترك القرار ) ٢٩-د (٣٣١٤وأُعرب أيضا عن رأي مفاده أن جملس األمن لن يكون ملتزما بالقرار . األساسي

هي ) ٢٩-د (٣٣١٤للمجلس صراحة البت بأن أعماال أخرى تشكل عدوانا مبقتضى امليثاق وأن األعمال املبينة بالقرار 
وجرى التأكيد واالتفاق عموما على أن احملكمة، بدورها، ليست ملتزمة برأي جملس األمن أو أي جهاز . لالسترشاد فقط

فلكل من احملكمة وجملس األمن دور مستقل، ولكنهما متكاملني، وميكنهما التقدم بأفضل وجه إذا . آخر خالف احملكمة
 .  عموما لتحديد العمل العدواينوجدت يف كلتا املؤسستني قواعد متناسقة

 )العتبة(تقييد العمل العدواين 

 من الورقة املقدمة من الرئيس يف عام ١علق املشاركون على العبارتني الواردتني بني أقواس معقوفة يف الفقرة  -٥٥
التأييد الواسع النطاق وأشار املشاركون إىل .  واللتني تفرضان قيوداً على طبيعة وموضوع أو نتيجة العمل العدواين٢٠٠٧

") يشكل حبكم خصائصه، وخطورته، ونطاقه انتهاكا صارخا مليثاق األم املتحدة("لشرط العتبة الوارد يف العبارة األوىل 
وقالوا إنه مت تقريبا التوصل إىل اتفاق بشأن هذه العبارة أثناء الدورة اخلامسة املستأنفة جلمعية الدول األطراف املعقودة يف 

 .٢٠٠٧يناير /الثاينكانون 

عند ارتكاب العمل العدواين قيد البحث على نطاق واسع : "وقدم اقتراح بتعديل شرط العتبة لينص على ما يلي -٥٦
واهلدف من هذا االقتراح هو جتنب اإلحياء باحتمال أن تكون بعض األعمال العدوانية غري خمالفة ". وبقدر كبري من اجلسامة
وبعد مناقشة . بني تعريف اجلرمية ومسألة احلاالت اليت ينبغي أن تدخل يف نطاق اختصاص احملكمةللميثاق ولتأكيد الفرق 

واعترض آخرون . بشأن مكان هذه الفقرة،ُ قدم اقتراح بإدراجها مكان شرط العتبة الوارد يف العبارة األوىل بني معقوفني
النص األول بني معقوفني الوارد يف الورقة املقدمة من الرئيس على اإلدراج باالستناد إىل التأييد الواسع النطاق الذي حازه 

وأعرب أيضا عن رأي مفاده أنه ال حاجة .  وأكدوا أن شرط العتبة مسألة تعريف وليست مسألة اختصاص٢٠٠٧يف عام 
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يقتصر طبقا إىل شرط العتبة على اإلطالق ألن العدوان هو اجلرمية القصوى يف نظام روما األساسي وأن اختصاص احملكمة 
 .هلذا النظام على أشد اجلرائم جسامة فقط

مثل، على وجه ("ودعا مشاركون كثريون إىل إلغاء العبارة الثانية بني معقوفني اليت تقيد العمل العدواين  -٥٧
اخلصوص، حرب عدوانية أو عمل يكون هدفهما أو نتيجتهما االحتالل العسكري إلقليم دولة أخرى أو جلزء منه أو 

وقيل إن الورقة غري الرمسية بشأن العمل العدواين للدولة قد تكون مفيدة . وأبدي مع ذلك اعتراض على إلغاء النص). "ضمه
مباشرة يف النظام األساسي وأن عناصر كثرية منها ) ٢٩-د (٣٣١٤يف حل هذه املسألة ما دامت ستدرج عناصر من القرار 

وسيكون إدراج هذه العناصر نتيجة لذلك مؤكدا حىت إذا مل .  يف هذه العبارةمشاة متاما من حيث طبيعتها للعناصر الواردة
 . يتم اإلبقاء على النص الثاين بني معقوفني

  ٤البند 
 القضايا املوضوعية األخرى

ودعا الرئيس املشاركني إىل النظر، من أجل . مل يناقش الفريق العامل اخلاص مواضيع أخرى يف إطار هذا البند -٥٨
شات املقبلة، يف إمكانية النظر يف أركان جرمية العدوان بعد املؤمتر االستعراضي، الحتمال استمرار عدم االستقرار املناق

وقيل يف هذا الصدد إن القرار واو من . السائد بالنسبة ألحكام جرمية العدوان إىل ما قبل انعقاد املؤمتر االستعراضي مباشرة
ب تقدمي مقترحات بشأن أركان جرمية العدوان إىل املؤمتر االستعراضي وإنه يلزم النظر يف الوثيقة اخلتامية ملؤمتر روما يتطل
 .  هذه املسألة بناء على هذا القرار

  ٥البند 
 األعمال املقبلة للفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان

عين بتعريف جرمية العدوان سيعقد وفقا يف معرض تقدمي هذا البند، أشار الرئيس إىل أن الفريق العامل اخلاص امل -٥٩
للجدول الزمين املتفق عليه اجتماعا مدته ثالثة أيام كاملة على األقل أثناء الدورة السادسة للجمعية اليت ستعقد يف تشرين 

 كما سيعقد دورة مستأنفة مدا أربعة أيام على األقل على األرجح يف ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول–نوفمرب /الثاين
وأشار أيضا إىل أن اجلمعية قررت يف مناسبة سابقة أنه ينبغي أن ينهي الفريق العامل اخلاص املعين . ٢٠٠٨يونيه /زيرانح

جبرمية العدوان أعماله يف موعد يسبق باثين عشر شهرا على األقل املؤمتر االستعراضي، ولكنه مل يطلب منه أن ينهي أعماله 
يوليه /ن هذا القرار يعتمد على املفهوم العام بأن املؤمتر االستعراضي سيعقد يف متوزوقال أيضا إ. ٢٠٠٨يونيه /يف حزيران

ولذلك فإن توقيت املؤمتر االستعراضي يعترب .  وأنه لن تعقد بعد ذلك اجتماعات أخرى يف برينستون بني الدورتني٢٠٠٩
 .حامسا للفريق العامل اخلاص

 التنسيق التابع جلمعية الدول األطراف واملعين باملؤمتر االستعراضي، ، مسؤول)النرويج(وقال السفري  رولف فيف  -٦٠
، قام بعمل واسع النطاق بشأن النظام الداخلي )جنوب أفريقيا(إن امليسر املعين باملؤمتر االستعراضي، السيد سيفو ماكونغو 

ويقوم مسؤول . يورك التابع للمكتبللمؤمتر االستعراضي، وكذلك بشأن جوانبه املالية، يف إطار الفريق العامل يف نيو
 ١٥التنسيق حاليا باستطالع الرأي فيا يتعلق بنطاق املؤمتر ومدته مثال وسيعقد لقاءات غري رمسية يف هذا الشأن يف 
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. وينبغي مناقشة املعايري القياسية لنجاح املؤمتر االستعراضي. يوليه يف الهاي/  يف نيويورك، ويف متوز٢٠٠٧يونيه /حزيران
   . يتخذ حىت اآلن قرار بشأن التوقيتومل

وفيما يتعلق مبسألة التوقيت، أشار مسؤول التنسيق إىل عدم سهولة التوفيق بني األحكام ذات الصلة يف نظام روما  -٦١
 على أن يعقد بعد سبع سنوات على بدء نفاذ النظام األساسي مؤمتر ١٢٣ من املادة ١األساسي حيث تنص الفقرة 

 على أنه جيوز ألية ١٢١ من املادة ١ول األطراف للنظر يف أية تعديالت على هذا النظام بينما تنص الفقرة استعراضي للد
 ١الوارد يف الفقرة " يعقد"وقد يفسر مصطلح . دولة طرف أن تقترح تعديالت عليه بعد انقضاء سبع سنوات على نفاذه

وفيما يتعلق باجلدول الزمين . نعقاد املؤمتر بعد ذلك بفترة وجيزة بأنه يعين إرسال الدعوات حلضور املؤمتر وا١٢٣من املادة 
للمؤمتر، ينبغي مراعاة االجتماعات األخرى املقررة للمنظمات الدولية والسيما الدورة العادية للجمعية العامة لألمم 

رة املؤمتر االستعراضي الوحيد  ليس بالضرو١٢٣ من املادة ١وأكد أن املؤمتر االستعراضي املنصوص عليه يف الفقرة . املتحدة
 .لنظام روما األساسي وأن املشاركة العاملية والفعالة يف هذا املؤمتر قضيتان هامتان ينبغي أن تؤخذ يف احلسبان

الدعوة املوجهة من حكومتها الستضافة املؤمتر االستعراضي يف كمباال، ) أوغندا(وعرضت السفرية مرمي بالك  -٦٢
وأكدت أن انعقاد املؤمتر يف بلد من بلدان احلاالت وبالقرب من . ٢٠١٠ أو بداية عام ٢٠٠٩ر عام أوغندا، سواء يف أواخ

الضحايا الذين يعتربون أصحاب املصلحة الرئيسية من شأنه أن يعزز مكانة احملكمة يف املنطقة وتأثريها الذي يعترب يف الواقع 
وأُعرب عن رأي . مة أوغندا واتفقوا على النظر فيه بالتفصيلورحب املشاركون بالعرض املقدم من حكو. إجيابيا للغاية

 .مفاده أن كون أوغندا من بلدان احلاالت اعتبار ينبغي أن يؤخذ يف احلسبان يف تلك املناقشات

ويف مناقشة الحقة، أقر املشاركون بالتعارض القائم بني األحكام ذات الصلة من النظام األساسي ولكنهم رأوا  -٦٣
القراءة املنطقية هلذه األحكام تؤدي، مع مراعاة اللقاءات املقررة للمنظمات الدولية األخرى، إىل انعقاد املؤمتر عموما أن 

وأُعرب أيضا عن . ٢٠٠٩ بعد دورة مجعية الدول األطراف اليت ستعقد يف أواخر عام ٢٠١٠االستعراضي يف أوائل عام 
 وليس يف ٢٠٠٩ هو أن يعقد املؤمتر االستعراضي يف عام ١٢٣ادة رأي مفاده أن ما كان يقصده على األرجح حمررو امل

 . ٢٠١٠أوائل  عام 

، أشري إىل احتمال أن تنظر هذه ٢٠٠٩وفيما يتعلق بدورة مجعية الدول األطراف اليت ستعقد يف أواخر عام  -٦٤
 .   ة للمؤمتر االستعراضي، وأن تعمل أيضا كهيئة حتضريي١٢١ من املادة ١الدورة يف تعديالت مقدمة مبوجب الفقرة 

 تشرين ٣٠ويسود االعتقاد عموما بأنه ينبغي أن تتخذ الدورة السادسة جلمعية الدول األطراف، اليت ستبدأ يف  -٦٥
. ، قرارا بشأن موعد ومكان انعقاد املؤمتر االستعراضي وأنه يلزم املزيد من املناقشات يف هذا الشأن٢٠٠٧نوفمرب /الثاين

ل الفريق العامل اخلاص، أكدت وفود كثرية أنه ليس من املرغوب فيه أن يتوقف العمل بشأن جرمية وفيما يتعلق بعم
وقد يلزم نتيجة لذلك أن توفر مجعية الدول . ٢٠١٠ واملؤمتر االستعراضي احملتمل يف عام ٢٠٠٨يونيه /العدوان بني حزيران

وكانت احلكمة من القرار السابق الذي ينص على أنه . عراضياألطراف الوقت الالزم ملواصلة االجتماعات قبل املؤمتر االست
ينبغي أن ينهي الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان أعماله يف موعد يسبق باثين عشر شهرا على األقل املؤمتر 

 .  االستعراضي مثارا للجدل أيضا
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 األولالتذييل 
 جدول األعمال املشروح

ة املناقشات اليت جرت يف االجتماعات السابقة بني الدورتني واالجتماعات اليت عقدت يف اهلدف من االجتماع هو مواصل
ومن املأمول فيه أن جيرى ). ٢٠٠٧يناير /الدورة اخلامسة املستأنفة املعقودة يف كانون الثاين(سياق مجعية الدول األطراف 

العتماد على ورقة الرئيس املقدمة يف االجتماع ، مناقشات تفاعلية وبناءة با"بروح برينستون"املشاركون مرة أخرى، 
 :ومن املقترح أن تنظم املناقشات على النحو التايل. )١(٢٠٠٧يناير /املعقود يف كانون الثاين

  تعريف سلوك الفرد-العدوان" جرمية)    "١البند 

" العمل"دوان، مقارنة ب الع" جرمية(" من ورقة الرئيس صياغة دف إىل تعريف سلوك الفرد ٣و١ترد يف الفقرتني 
وركزت املناقشات السابقة على مسألة كيفية التوفيق بني تعريف سلوك الفرد وبني األحكام الواردة يف ). العدواين للدولة

الباب " (القواعد التكميلية" من النظام األساسي اليت تبني بعبارات عامة وبوصفها من ٢٥من املادة ) د(إىل ) أ (٣الفقرات 
 .أشكال االشتراك يف اجلرمية") املبادئ العامة للقانون اجلنائي": الثالث

" أحاديا" والذي يفترض جا ٢٠٠٢، الذي ورد يف الورقة املقدمة من املنسق يف عام )ب(البديل : وهناك جان خمتلفان
ألمر أو باملشاركة بإصدار ا"انظر عبارة " (االشتراك"مفاده أن وصف سلوك الفرد يتضمن وصفا لألشكال املختلفة من 

، سيلزم اختيار ١يف الفقرة ) ب(ولذلك، إذا أخذ بالبديل . ٢٥ من املادة ٣اليت كانت ستعاجل لوال ذلك يف الفقرة ") الفعلية
 .٢٥ من املادة ٣ومبوجب هذا النهج، سيستبعد صراحة تطبيق الفقرة .  أيضا٣هذا البديل للفقرة 

ويسعى . ي انبثق من املناقشات اليت جرت يف برينستون خالل السنوات القليلة املاضيةالذ" املتميز"النهج " أ"ويعكس البديل 
إىل أبعد حد ممكن على جرمية " املبادئ العامة للقانون اجلنائي"هذا النهج إىل تطبيق الباب الثالث من النظام األساسي 

ومبوجب هذا النهج، تنطبق األشكال . ان أيضا على جرمية العدو٢٥ من املادة ٣العدوان، ويقوم بالتايل بتطبيق الفقرة 
األمر أو اإلغراء أو احلث على ارتكاب، "جرمية، و" بارتكاب"مثل قيام الشخص (املختلفة لالشتراك املوصوفة يف تلك املادة 

ظام على جرمية العدوان بنفس األسلوب الذي تنطبق به على اجلرائم األخرى املنصوص عليها يف الن") مثل هذه اجلرمية
من ورقة الرئيس، بناء على اقتراحات سابقة مقدمة يف اجتماعات برينستون، صيغة ) البديل أ (١وترد يف الفقرة . األساسي

ويف هذا السياق، ركزت املناقشات على استعمال عبارة . ٢٥ من املادة ٣تعرف سلوك الفرد بطريقة تسمح بتطبيق الفقرة 
 صيغة بديلة ٢٠٠٧يناير /رئيس يف اجتماع الفريق العامل اخلاص املعقود يف كانون الثاينوقدم ال. ١يف الفقرة " يقوم بقيادة"

انظر (هلذا النص إلجراء مشاورات غري رمسية بشأنه، وهي أكثر اتصاال بصيغة اجلرائم القائمة يف إطار النظام األساسي 
 ).٢٠٠٧يناير /ود يف كانون الثاينتذييل تقرير اجتماع الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان املعق

 :ويف إطار هذا البند، ميكن أيضا إجراء املزيد من املناقشات بشأن القضايا التالية

 . من ورقة الرئيس١شرط القيادة، انظر الفقرة  •

                                                      
)١(  ICC-ASP/5/SWGCA/2. 
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 من ٣، انظر الفقرة )مقارنة بشروع الدولة يف العمل العدواين(مسألة شروع الفرد يف ارتكاب جرمية العدوان  •
 ). من النظام األساسي٢٥من املادة ) و (٣استبعاد الفقرة ( الرئيس ورقة

 من النظام األساسي على جرمية ٢٨هل يلزم النص صراحة على استبعاد تطبيق املادة : مسألة مسؤولية القادة •
 العدوان؟

      شروط ممارسة االختصاص)٢البند 

 أن يتضمن النص الذي يتعلق جبرمية العدوان تعريفا هلذه اجلرمية  من نظام روما األساسي، ينبغي٥ من املادة ٢وفقا للفقرة 
 ".الشروط اليت مبوجبها متارس احملكمة اختصاصها فيما يتعلق ذه اجلرمية"كما ينبغي أن يبني 

اختصاصه  أساسا العالقة مع جملس األمن و٤وبينما تتناول الفقرة . ٥ و ٤وتتناول ورقة الرئيس هاتني املسألتني يف الفقرتني 
 اخليارات اإلجرائية يف حالة عدم البت يف وقوع مثل هذا ٥يف البت يف وقوع عمل من أعمال العدوان، ، تعاجل الفقرة 

ويف هذا السياق، . العمل من جملس األمن، وتشري بوجه خاص إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة وحمكمة العدل الدولية
 .ب إىل حق اين عليه يف دفع مجيع االامات املوجهة إليه يف الدعوىأشارت املناقشات السابقة أيضا بإسها

 بعض االقتراحات ٢٠٠٧يناير / وقدمت يف اجتماع الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان املعقود يف كانون الثاين
فريق العامل اخلاص املعين جبرمية  من تقرير ال٣٤ إىل ٢٩وترد هذه االقتراحات يف الفقرات . إلحراز تقدم يف هذه املسألة

 . ٢٠٠٧يناير /العدوان املعقود يف كانون الثاين

يف احلاالت اليت يعتزم فيها املدعي العام الشروع يف التحقيق من تلقاء نفسه أو بناء على إحالة الضمانات اإلجرائية  •
هيدية اليت تنعقد يئتها الكاملة     بوجه خاص اشتراط أن يكون التحقيق بناء على إذن من الشعبة التم           (من الدولة   

 ؛)اليت تتكون من ستة قضاة

إضافة توضيح بأنه جيوز للمحكمة يف مجيع األحوال أن متارس اختصاصها فيما يتعلق جبرمية العدوان يف حالة البت  •
 من جانب جملس األمن بوقوع عمل من أعمال العدوان؛

 . الدعوى، دون البت يف وقوع عمل من أعمال العدوانملباشرة" الضوء األخضر"منح جملس األمن خيار إعطاء  •

توضيح النصوص املتعلقة بشروط ممارسة االختصاص بناء العوامل احملركة للدعوى املنصوص عليهـا يف النظـام                 •
ما هو اجلهاز الذي ميكنه التفاعل مع جملس األمن ويف أي وقت؟ وماذا ستكون الطبيعـة                ). ١٣املادة  (األساسي  

  جملس األمن؟ اإلجرائية لرد

  تعريف عمل الدولة-العدواين " العمل)    "٣البند  

هجوم /عمل عدواين"ابتداء من عبارة ( من ورقة الرئيس ١يعاجل تعريف العمل العدواين للدولة يف اجلزء الثاين من الفقرة 
 : املطروحة للمناقشة ما يليوتشمل املسائل الرئيسية. ٢، وكذلك يف الفقرة )اليت يليها نصان بني أقواس معقوفة" مسلح

أم ) ٢يف الفقرة ) ٢٩-د (٣٣١٤مع اإلشارة إىل قرار اجلمعية العامة " (عمل عدواين: "١اختيار عبارة للفقرة  •
 ).٢ويف هذه احلالة تلغى الفقرة " (هجوم مسلح"

 )١النص األول بني معقوفتني يف الفقرة (هل يلزم املطالبة بعتبة إلزامية للعمل العدواين؟  •
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النص الثاين بني (؟ "االحتالل"و " احلرب العدوانية"باإلشارة إىل " اهلجوم املسلح/العمل العدواين"هل يلزم توضيح  •
 ؛)١معقوفتني يف الفقرة 

-د (٣٣١٤، كيف ميكن اإلشارة إىل قرار اجلمعية العامة ١يف الفقرة " العمل العدواين"يف حالة استخدام عبارة  •
-د (٣٣١٤؟ وتتيح ورقة الرئيس االختيار بني اإلشارة إىل القرار ١٩٧٤ديسمرب / كانون الثاين١٤املؤرخ ) ٢٩
وهل ينبغي استنساخ قرار اجلمعية العامة . من هذا القرار) ٣و١(إمجاال واإلشارة إىل مادتني حمددتني فقط ) ٢٩

 ؟)يف النظام األساسي) جزئيا) (٢٩-د (٣٣١٤

 .  يف العدوان على مستوى الدولة أيضاويف هذا السياق، ميكن معاجلة مسألة الشروع 

 القضايا املوضوعية األخرى)    ٤البند 

فقد نوقشت بإسهاب مسألة بدء نفاذ التعديالت اليت ترد . ميكن تناول مسائل موضوعية أخرى سبقت مناقشتها من قبل
عدوان بعد تصديق سبعة أمثان فهل يكون تعريف جرمية ال: ولكن مل يبت فيها ائيا) ١٢١املادة (على النظام األساسي 

؟ )٥الفقرة (أم بالنسبة للدول اليت تقبل التعديل فقط ) ٤الفقرة (الدول األطراف نافذا بالنسبة جلميع الدول األطراف 
كذلك جرت مناقشة أولية فقط فيما يتعلق بأركان اجلرمية، وتبني ورقة الرئيس بوضوح أن األركان بشكلها احلايل على 

 .وقد يرغب املشاركون يف إثارة مسائل موضوعية أخرى أيضا. طسبيل الذكر فق

 األعمال املقبلة للفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان)    ٥البند 

بناء على قرارات مجعية الدول األطراف، سيجتمع  الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان مرة أخرى أثناء اجلزء  
ثالثة أيام كاملة ) ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤نوفمرب إىل / تشرين الثاين٣٠(ادسة للجمعية الرئيسي من الدورة الس

وقررت مجعية الدول .  )٢(٢٠٠٨على األقل يف نيويورك، وسيعقد دورة مستأنفة مدا أربعة أيام يف النصف األول من عام 
رمية العدوان أعماله يف موعد يسبق باثين عشر شهرا على األطراف من قبل أنه ينبغي أن ينهي الفريق العامل اخلاص املعين جب

 ٢٠٠٧ووفقا هلذا اجلدول الزمين، سيكون االجتماع بني الدورتني املعقود يف برينستون يف عام . األقل املؤمتر االستعراضي
 اخلاص املعين جبرمية وقد يرغب املشاركون يف مناقشة األعمال املقبلة للفريق العامل. هو االجتماع األخري من هذا النوع

  . العدوان، وبوجه خاص عالقتها باملؤمتر االستعراضي

                                                      
 تشرين ٢٣الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة اخلامسة، الهاي،  )  ٢(

، اجلزء الثالث، القرار )ICC-ASP/5/32منشور احملكمة اجلنائية الدولية، الوثيقة ( ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١ –نوفمرب /الثاين
ICC-ASP/5/Res.3 ٣٨، الفقرة. 
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  الثاينالتذييل

 )١( ٢٠٠٧يناير /من إعداد الرئيس يف كانون الثاين) أ(مقترح بصيغة بديلة لالقتراح  -١

ع يتيح له ختتص احملكمة بالنظر يف جرمية العدوان عندما تكون هذه اجلرمية قد ارتكبت من جانب شخص يف وض 
 .ممارسة التحكم الفعلي يف العمل السياسي أو العسكري للدولة أو توجيهه

ختطيط أو إعداد أو شن أو تنفيذ عمل " " جرمية العدوان"وألغراض هذا النظام األساسي، يقصد بعبارة 
 ...].اقهاهلجوم املسلح حبكم خصائصه وخطورته ونط/عندما يكون هذا العمل العدواين[هجوم مسلح ، /عدواين

 : مكررة جديدة٣تضاف فقرة : ٢٥املادة 

فيما يتعلق جبرمية العدوان، تنطبق األحكام الواردة يف هذه املادة فقط على األشخاص الذين يكونون يف وضع يتيح  
 .هلم ممارسة التحكم الفعلي يف العمل السياسي أو العسكري للدولة أو توجيهه

 من إعداد الرئيس من أجل املشاورات غري الرمسية) أ(مقترح منقح بصيغة بديلة لالقتراح  -٢

ختتص احملكمة بالنظر يف جرمية العدوان عندما تكون هذه اجلرمية قد ارتكبت من جانب شخص يف وضع يتيح له ممارسة 
 .التحكم الفعلي يف العمل السياسي أو العسكري للدولة أو توجيهه

هجوم /ختطيط أو إعداد أو شن أو تنفيذ عمل عدواين" وانجرمية العد"ألغراض هذا النظام األساسي، تعين 
مسلح، من جانب شخص يكون يف وضع يتيح له ممارسة التحكم الفعلي يف العمل السياسي أو العسكري للدولة أو 

 ...].اهلجوم املسلح حبكم خصائصه وخطورته ونطاقه/عندما يكون هذا العمل العدواين[توجيهه، 

 :مكررة جديدة ٣تضاف فقرة : ٢٥املادة 

  الذين يكونون يف وضعفيما يتعلق جبرمية العدوان، تنطبق األحكام الواردة يف هذه املادة فقط على األشخاص  
 .الذين يتيح هلم وضعهم ممارسة التحكم الفعلي يف العمل السياسي أو العسكري للدولة أو توجيهه

 

                                                      
)١(

 الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة اخلامسة املستأنفة، نيويورك،  
 .، املرفق الثاين، التذييل)ICC-ASP/5/35ة منشور احملكمة اجلنائية الدولية، الوثيق( ٢٠٠٧فرباير / شباط١-يناير / كانون الثاين٢٩
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  الثالثالتذييل 
 ممارسة االختصاص ورقة غري رمسية مقدمة من الرئيس بشأن 

 ))١( من ورقة الرئيس ٥ و ٤الفقرتان (

 من ورقة ٥ و٤اهلدف من هذه الورقة غري الرمسية هو تيسري املناقشات اجلارية يف برينستون بشأن الفقرتني 
ماع الذي وتقدم هذه الورقة استجابة لالقتراحات املقدمة يف االجت. الرئيس املتعلقتني بالشروط املسبقة ملمارسة االختصاص

وقيل على .  لتحسني صياغة هاتني الفقرتني٢٠٠٧يناير /عقده الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان يف كانون الثاين
وحتتوي الورقة أيضا . وجه اخلصوص إنه يلزم حتديد املرحلة اليت يتم فيها اإلخطار وجهاز احملكمة املسؤول عن القيام به

للمحكمة ملباشرة الدعوى، دون البت يف " الضوء األخضر" إىل السماح لس األمن بإعطاء على صيغة للنهج الذي يدعو
يناير / من تقرير اجتماع الفريق العامل اخلاص املعقود يف كانون الثاين٣١انظر الفقرة (وقوع أو عدم وقوع عمل عدواين 

٢٠٠٧.( 

 من النظام األساسي لتأكيد اتصال هذه ١٥دة  يقترح أن تضاف مادة بشأن ممارسة االختصاص بعد املا:ملكانا
.  مسألة كيفية حتقيق املدعي العام يف حالة معينة١٥ و ١٤ و ١٣وتعاجل املواد . املادة باألحكام القائمة ملمارسة االختصاص

دة اليت ستبني  مكررا اجلدي١٥وستظل هذه املواد سارية بالنسبة جلرمية العدوان، رهنا باألحكام اخلاصة الواردة يف املادة 
 سواء يف إطار حتقيق أوسع نطاقا يتناول جرائم أخرى أيضا أو يف -بالتفصيل كيفية حتقيق املدعي العام يف جرمية العدوان

 .حتقيق منفصل يتعلق حبالة معينة

 بوضوح أن احلاالت اليت من احملتمل أن تنطوي على جرمية العدوان ختضع الختصاص ١تبني الفقرة :  ١الفقرة 
اإلحالة من دولة طرف، واإلحالة من جملس األمن، وحتقيق (كمة من خالل اآلليات الثالث القائمة لتحريك الدعوى احمل

 ).املدعي العام من تلقاء نفسه

وتبني هاتان الفقرتان أن مسألة ما إذا كان جيوز للمدعي العام أن يشرع يف  التحقيق يف جرمية : ٣ و٢الفقرتان 
 هي مسألة تعاجلها –ناء على إحالة من دولة طرف، أو إحالة من جملس األمن، أو من تلقاء نفسه  سواء كان ب-العدوان 

وسيتعني . الدائرة التمهيدية، بنفس اإلجراءات املتبعة حاليا لإلذن للمدعي العام بالتحقيق يف اجلرائم األخرى من تلقاء نفسه
 .رمية العدوانعلى املدعي العام أن يطلب اإلذن للتحقيق بالتحديد يف ج

دراسة الطلب ( من النظام األساسي ١٥وينبغي أن تتبع الدائرة التمهيدية اإلجراءات املنصوص عليها يف املادة 
واملواد املؤيدة، والنظر فيما إذا كان هناك أساس معقول للشروع يف التحقيق، والنظر فيما إذا كانت الدعوى تقع على ما 

اخليارات اليت جرت ) ٦والفقرة  (٣وعالوة على هذه املتطلبات، تعكس صياغة الفقرة ). يبدو يف إطار اختصاص احملكمة
 :مناقشتها بشأن األجهزة األخرى اليت تلزم مشاركتها يف مسألة ممارسة االختصاص

، جيوز للدائرة التمهيدية أن تأذن بالتحقيق حني يكون جملس األمن قد بت بأن الدولة )أ(فبموجب الفقرة الفرعية 
 .عنية ارتكبت عمال عدوانياامل

                                                      
)١(

  ICC-ASP/5/SWGCA/2املرفق ،. 



ICC-ASP/6/20 
 

 

121 

" الضوء األخضر"، جيوز للدائرة التمهيدية أن تأذن بالتحقيق إذا أعطى جملس األمن )ب(ومبوجب الفقرة الفرعية 
 .للتحقيق خاصة يف جرمية العدوان

كمة ، جيوز للدائرة التمهيدية أن تأذن بالتحقيق حني تكون اجلمعية العامة أو حم)ج(ومبوجب الفقرة الفرعية 
 من ورقة ٤ و ٣وتعكس هذه الفقرة أساسا اخليارين . العدل الدولية قد بتت بأن الدولة املعنية ارتكبت عمال عدوانيا

 وصول اجلمعية كيفيةوعلى وجه اخلصوص، ليس من املناسب، وبالتايل من الواجب، حتديد . الرئيس، مع تبسيط صيغتهما
 . وقوع عمل عدواينالعامة أو حمكمة العدل الدولية إىل البت يف

الواردة يف "  مكررا قد ارتكبت عمال عدوانيا٨قد بت بأن الدولة املشار إليها يف املادة "والغرض من عبارة 
قد بت فيما إذا كانت الدولة املعنية قد ارتكبت "الفقرتني الفرعيتني هو النص مبزيد من الدقة على املقصود من عبارة 

  . من ورقة الرئيس٤رة الواردة يف الفق" عمال عدوانيا

وهذا . تتطلب من الدائرة التمهيدية إخطار األمني العام لألمم املتحدة بالطلب املقدم من املدعي العام ٤والفقرة 
النص أكثر دقة من النص الوارد يف ورقة الرئيس ألنه حيدد جهاز احملكمة املختص بالقيام ذا اإلخطار واجلهة اليت يوجه 

انظر دور األمني العام يف نقل املعلومات بني احملكمة اجلنائية الدولية واألمم املتحدة املنصوص عليه يف (ر إليها هذا اإلخطا
 ). اتفاق العالقة بني احملكمة اجلنائية الدولية واألمم املتحدة

 حني جيوز للمحكمة أن تباشر النظر يف الدعوى( بورقة الرئيس ١حتتوي على صيغة مطابقة  للخيار  ٥والفقرة 
وتعكس هذه . ٣، فضال عن اجلملة الثانية من اخليار )ال يكون جملس األمن قد بت يف ذلك يف غضون فترة زمنية معينة

الفقرة، يف الواقع، الرأي الذي مفاده أنه ينبغي أن تتاح لألجهزة خالف احملكمة اجلنائية الدولية الفرصة للتعبري عن رأيها 
 . لة، ولكن جيوز للمحكمة أن تباشر التحقيق إذا مل تستغل األجهزة املذكورة هذه الفرصةبشأن مسألة العمل العدواين للدو

ويعين . تبني بوضوح عدم إخالل أي حتقيق يف جرمية العدوان باألحكام القائمة بشأن اجلرائم األخرى ٦والفقرة 
 البت يف مسألة وقوع دونمن جملس األمن ذلك بوجه خاص أنه جيوز للمدعي العام، بعد اإلحالة من الدولة أو بعد اإلحالة 

و إذا . األخرى، أن يباشر احلقيق يف اجلرائم )للتحقيق يف جرمية العدوان" الضوء األخضر"أو دون إعطاء (العمل العدواين 
لب إذنا استنتج املدعي العام أثناء هذا التحقيق أن هناك أساسا معقوال للتحقيق يف جرمية العدوان أيضا، سيتعني عليه أن يط

ويف حالة التحقيق الذي . ولكن ال يؤثر هذا اإلجراء على التحقيق يف اجلرائم األخرى. خاصا بذلك من الدائرة التمهيدية
، جيوز للمدعي العام أن يضيف الطلب اخلاص لإلذن له بالتحقيق يف ١٥يباشره املدعي العام من تلقاء نفسه مبوجب املادة 

لإلذن له بالتحقيق يف اجلرائم األخرى، كما جيوز له أن يقدم هذا الطلب على حدة يف " اديالع"جرمية العدوان إىل الطلب 
    .مرحلة الحقة

ومن اجلدير بالذكر أن االقتراح أدناه ليس املقصود منه التأثري على مضمون اخليارات قيد البحث حاليا يف الفريق 
على عناصر ) ٥(و ) ٤(و ) ب(و ) أ(٣ملقترحة للفقرات وحتتوي الصياغات ا. العامل اخلاص بشأن ممارسة االختصاص

 .تعكس مضمون اخليارات الواردة يف ورقة الرئيس
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وتقدم هذه الفقرات بوصفها عناصر وليس بوصفها بدائل أي بوصفها صياغات مقترحة ميكن تركيبها بطرق 
اغات املعدلة هو حتسني الصياغات غري واهلدف الرئيسي من هذه الصي.  ولذلك فإا ال ترد بني أقواس معقوفة–خمتلفة 

  . من ورقة الرئيس، مع اإلبقاء على فحواها٥الدقيقة إىل حد ما الواردة يف الفقرة 

  مكررا١٥املادة 
 ممارسة االختصاص فيما يتعلق جبرمية العدوان

 .الواردة يف هذه املادة، رهنا باألحكام ١٣للمحكمة أن متارس االختصاص فيما يتعلق جبرمية العدوان وفقا للمادة  -١

إذا استنتج املدعي العام أن هناك أساسا معقوال للشروع يف التحقيق فيما يتعلق جبرمية العدوان، يقدم إىل الدائرة  -٢
 . التمهيدية طلبا لإلذن بالشروع يف التحقيق يف هذه اجلرمية

ن تأذن بالشروع يف التحقيق فيما يتعلق جبرمية ، أ١٥للدائرة التمهيدية، وفقا لإلجراءات املنصوص عليها يف املادة  -٣
 العدوان،

  مكررا ارتكبت عمال عدوانيا؛ أو٨حني يكون جملس األمن قد بت بأن الدولة املشار إليها يف املادة )     أ(

 إذا قرر جملس األمن عدم االعتراض على التحقيق فيما يتعلق جبرمية العدوان؛ أو)    ب( 

 مكررا ٨عية العامة أو حمكمة العدل الدولية قد بتت بأن الدولة املشار إليها يف املادة حني تكون اجلم)    ج( 
 .ارتكبت عمال عدوانيا

إذا مل يوجد هذا البت أو القرار، تقوم الدائرة التمهيدية بإخطار األمني العام لألمم املتحدة بالطلب املقدم من  -٤
 .قاملدعي العام، مبا يف ذلك بأية معلومات ووثائ

شهرا من تاريخ اإلخطار، جيوز للدائرة التمهيدية أن تأذن [...] إذا مل يبت جملس األمن أو يتخذ قرارا يف غضون  -٥
 .١٥بالشروع يف التحقيق وفقا لإلجراءات املنصوص عليها يف املادة 

  .     ٥يها يف املادة ال ختل هذه املادة باألحكام املتعلقة مبمارسة االختصاص يف باجلرائم األخرى املشار إل -٦
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  الرابعالتذييل
  ورقة غري رمسية مقدمة من الرئيس بشأن تعريف العمل العدواين للدولة

 ))١( من ورقة الرئيس٢الفقرة (

ففي .  من ورقة الرئيس٢اهلدف من هذه الورقة غري الرمسية هو تيسري املناقشات اجلارية يف برينستون بشأن الفقرة 
، قُدم اقتراح بإدراج مضمون املادتني ٢٠٠٧يناير /ده الفريق اخلاص املعين جبرمية العدوان يف كانون الثايناالجتماع الذي عق

وقيل إن هذا سيكون مناسبا يف ضوء مبدأ الشرعية، . يف املشروع نفسه) ٢٩-د (٣٣١٤ من قرار اجلمعية العامة ٣ و ١
 . الذي يتطلب تعريفا واضحا للجرمية

 :رقة الرئيس حاليا على ما يلي من و٢وتنص الفقرة 

قرار اجلمعية العامة ]  من٣ و١املادتني [العمل املشار إليه يف " العمل العدواين"، يعين ١ألغراض الفقرة   -٢
 .١٩٧٤ديسمرب / كانون األول١٤املؤرخ ) ٢٩-د (٣٣١٤لألمم املتحدة 

ار اجلمعية حكام ذات الصلة من قرويسعى النص أدناه إىل توضيح الشكل الذي سيتخذه النص الذي يتضمن األ
 من ورقة الرئيس ٢فإذا وقع االختيار على هذا النهج، ميكن االستعاضة عن النص احلايل  للفقرة ). ٢٩-د (٣٣١٤العامة 

 .بالنص أدناه

 استعمال القوة املسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة دولة "العمل العدواين"، يعين ١ألغراض الفقرة  -٢
املادتني [وفقا لنص  اإلقليمية أو استقالهلا السياسي، أو بأية صورة أخرى تتناىف مع ميثاق األمم املتحدة، متهاأخرى أو سال

 .١٩٧٤ديسمرب / كانون األول١٤املؤرخ ) ٢٩-د (٣٣١٤ قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة ] من ٣ و ١

 كانون ١٤املؤرخ ) ٢٩-د (٣٣١٤ة لألمم املتحدة رار اجلمعية العامويعترب أي عمل من األعمال التالية، وفقا لق
 :، عمال عدوانيا، سواء بإعالن حرب أو بدونه١٩٧٤ديسمرب /األول

احتالل عسكري، ولو مؤقتا،  قيام القوات املسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى أو اهلجوم عليه، أو أي) أ(
  أخرى أو جلزء منه باستعمال القوة؛ ةينجم عن مثل هذا الغزو أو اهلجوم، أو أي ضم إلقليم دول

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

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

اجلوية أو األسطولني التجاريني  دولة ما مبهامجة القوات املسلحة الربية أو البحرية أوقيام القوات املسلحة ل) د(
 البحري واجلوي لدولة أخرى؛

                                                      
)١( ICC-ASP/5/SWGCA/2. 
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مبوافقة الدولة املضيفة، على وجه  قيام دولة ما باستعمال قواا املسلحة املوجودة داخل إقليم دولة أخرى) ه(
  متديد لوجودها يف اإلقليم املذكور إىل ما بعد اية االتفاق؛ ييتعارض مع الشروط اليت ينص عليها االتفاق، أو أ

الرتكاب عمل عدوان  مساح دولة ما وضعت إقليمها حتت تصرف دولة أخرى بأن تستخدمه هذه الدولة) و(
  ضد دولة ثابتة؛

قوم ضد دولة أو بامسها ت إرسال عصابات أو مجاعات مسلحة أو قوات غري نظامية أو مرتزقة من قبل دولة ما) ز(
تعادل األعمال املعددة أعاله، أو اشتراك الدولة بدور  أخرى بأعمال من أعمال القوة املسلحة تكون من اخلطورة حبيث

 .ملموس يف ذلك



ICC-ASP/6/20 
 

 

125 

 املرفق الرابع
 بيان بلجيكا بشأن توضيح موقف الدول اليت تأخذ بنظام القانون املدين 

 ICC-ASP/6/Res.2بعد اعتماد القرار 

ومجهورية الكونغو وبريو، واسبانيا، وأملانيا، وايطاليا، والربتغال، وبلجيكا، وبوركينا فاصو،   األرجنتني،عننيابة 
الدميقراطية، والسنغال، وسويسرا، وفرنسا، وهنغاريا، وكولومبيا، واملكسيك، واليونان، يتشرف وفد بلجيكا بتقدمي البيان 

 .ملالتايل فيما يتعلق باملوافقة على القرار الشا

ولكن نود بداية، سيادة الرئيس، أن نشكر مرة أخرى املنسق الربازيلي للعمل الرائع الذي قام به فيما يتعلق 
 . ونؤيده فيما قام به من أعمال تأييداً كامالً بالقرار الشامل،

 املبني يف الفقرة وتعلن الدول أعاله موافقتها على تأييد التوصيات الواردة بتقرير املكتب بشأن التعاون، على النحو
 من التقرير املتعلقة بالدول اليت تأخذ بنظام القانون املدين حتيد، فيما يتعلق ٣٣ من القرار الشامل، على أساس أن الفقرة ٤٠

 . من نظام روما األساسي٨٧و) أ)(١(٥٤ و ٣٤ذه الدول، عن التفسري املالئم، يف مجلة أمور، للمواد 

 مع هذه املواد من نظام روما األساسي أن تطالب الدول اليت تأخذ ذا النظام ومبزيد من التحديد، مما يتفق
 من نظام روما ٨٧فاملادة . القانوين أفرقة الدفاع بأن تستصدر أمراً من احملكمة كلما أرادت احلصول على مساعدة قضائية

 من نظام روما األساسي ٣٤ وتقدم املادة .من احملكمةاألساسي تقتضي من الدول االمتثال الكامل لطلبات التعاون املقدمة 
وليست أفرقة . قائمة باألجهزة املختلفة للمحكمة وهي هيئة الرئاسة، وشعب احملكمة، ومكتب املدعي العام، وقلم احملكمة

صراحة  ٥٤من املادة ) أ(١فتنص الفقرة : ومبدأ تكافؤ الفرص مكفول باإلجراء املشار إليه أعاله. الدفاع من أجهزة احملكمة
ولذلك، ستلتزم هذه (...)".  على حد سواء، والتربئة، حيقق يف ظروف التجرمي (...)إثباتاً للحقيقة، "على أن املدعي العام 

 من نظام روما األساسي، باالستجابة لطلب احلصول على مساعدة قضائية الصادر من ٨٧ و ٨٦الدول، بناء على املادتني 
 .  عن طريق املسجلوإرساله إىل الدول املعنيةن احملكمة   بأمر معند تأكيدهفريق الدفاع 

 .وترجو الدول اليت يتحدث هذا الوفد بالنيابة عنها من أمانة اجلمعية أن تدرج هذا البيان بأكمله يف تقرير الدورة
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 املرفق اخلامس

 قائمة الوثائق

  اجللسة العامة

ICC-ASP/6/1 جدول األعمال املؤقت 
ICC-ASP/6/1/Rev.1 جدول األعمال املؤقت 

ICC-ASP/6/1/Add.1 القائمة املشروحة للبنود املدرجة يف جدول األعمال 

ICC-ASP/6/1/Add.1/Rev.1 القائمة املشروحة للبنود املدرجة يف جدول األعمال 

ICC-ASP/6/2  ا الثامنةتقريرجلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور 

ICC-ASP/6/3 ٢٠٠٦رنامج احملكمة اجلنائية الدولية لعام تقرير عن أداء ب 

ICC-ASP/6/4 تقرير عن سري عمل نظام املساعدة القانونية للمحكمة اجلنائية الدولية واقتراحات بتعديله 

ICC-ASP/6/5  كانون ٣١يناير إىل / كانون الثاين١البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية للفترة من 
 ٢٠٠٦ديسمرب /األول

ICC-ASP/6/6  ٣١يناير إىل / كانون الثاين١من البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا للفترة 
  ٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول

ICC-ASP/6/7 تقرير مكتب املراجعة الداخلية 

ICC-ASP/6/8  للمحكمة اجلنائية الدولية ٢٠٠٨امليزانية الربناجمية املقترحة لعام 

ICC-ASP/6/8/Corr.1*  تصويب-للمحكمة اجلنائية الدولية ٢٠٠٨امليزانية الربناجمية املقترحة لعام 

ICC-ASP/6/8/Corr.2  تصويب-للمحكمة اجلنائية الدولية ٢٠٠٨امليزانية الربناجمية املقترحة لعام 

ICC-ASP/6/9 انتخاب أعضاء جلنة امليزانية واملالية 

ICC-ASP/6/9/Add.1 سحب ترشيح- إضافة – يزانية واملاليةانتخاب أعضاء جلنة امل  

ICC-ASP/6/9/Add.2 سحب ترشيح- إضافة – انتخاب أعضاء جلنة امليزانية واملالية  

ICC-ASP/6/10  ٢٠٠٧يوليه / متوز٣١تقرير عن أداء ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية حىت  

ICC-ASP/6/11 مشاريع جملس إدارة الصندوق تقرير مقدم إىل مجعية الدول األطراف عن أنشطة و
  ٢٠٠٧يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠٠٦يوليه / متوز١االستئماين للضحايا خالل الفترة من 

ICC-ASP/6/11/Corr.1  تقرير مقدم إىل مجعية الدول األطراف عن أنشطة ومشاريع جملس إدارة الصندوق
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 ٢٠٠٧يونيه /زيران ح٣٠ إىل ٢٠٠٦يوليه / متوز١االستئماين للضحايا خالل الفترة من 
  تصويب-

ICC-ASP/6/11/Corr.2  تقرير مقدم إىل مجعية الدول األطراف عن أنشطة ومشاريع جملس إدارة الصندوق
 ٢٠٠٧يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠٠٦يوليه / متوز١االستئماين للضحايا خالل الفترة من 

  تصويب–

ICC-ASP/6/12 ا التاسعة تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور 

ICC-ASP/6/12/Corr.1  ا التاسعةتصويب–تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور  

ICC-ASP/6/12/Corr.2  ا التاسعةتصويب–تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور  

ICC-ASP/6/12/Add.1  ا التاسعةإضافة–تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور  

ICC-ASP/6/13 تقرير بشأن تكاليف االحتجاز 

ICC-ASP/6/14  تقرير عن رصد تنفيذ احملكمة لتوصيات املراجع اخلارجي للحسابات 

ICC-ASP/6/15  انتخاب قضاة مللء شواغر قضائية يف احملكمة اجلنائية الدولية 

ICC-ASP/6/15/Add.1 إضافة-) تكملة ( اجلنائية الدوليةانتخاب قضاة مللء شواغر قضائية يف احملكمة  

ICC-ASP/6/15/Add.1/Corr.1 إضافة –) تكملة (انتخاب قضاة مللء شواغر قضائية يف احملكمة اجلنائية الدولية – 
 تصويب

ICC-ASP/6/16 ل احملكمة اجلنائية الدوليةانتخاب مسج 

ICC-ASP/6/16* ل احملكمة اجلنائية الدوليةانتخاب مسج 

ICC-ASP/6/16/Add.1 ل احملكمة اجلنائية الدوليةسحب ترشيح– انتخاب مسج  

ICC-ASP/6/17 تقرير املكتب بشأن املؤمتر االستعراضي 

ICC-ASP/6/18  تقرير عن أنشطة احملكمة 

ICC-ASP/6/19 تقرير املكتب عن متأخرات الدول األطراف 

ICC-ASP/6/21 تقرير املكتب عن التعاون 

ICC-ASP/6/22 قرير املكتب عن التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني يف جمال تعيني املوظفني باحملكمة ت
 اجلنائية الدولية

ICC-ASP/6/22/Add.1  تقرير املكتب عن التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني يف جمال تعيني املوظفني باحملكمة
  إضافة -  اجلنائية الدولية

ICC-ASP/6/22/Add.1/Corr.1  تقرير املكتب عن التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني يف جمال تعيني املوظفني باحملكمة
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  تصويب-   إضافة-  اجلنائية الدولية
ICC-ASP/6/23  تقرير املكتب عن خطة العمل لتحقيق عاملية نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية

 الدولية

ICC-ASP/6/24 دليل لالنتخاب: احملكمة اجلنائية الدوليةالثة شواغر قضائية يف انتخاب قضاة مللء ث 

ICC-ASP/6/25  تقرير املكتب عن املباين الدائمة للمحكمة 

ICC-ASP/6/26  للمحكمة اجلنائية الدوليةتقرير املكتب عن اخلطط اإلستراتيجية 

ICC-ASP/6/27 جدول األعمال املؤقت 

ICC-ASP/6/28 لتفويضتقرير جلنة وثائق ا 

ICC-ASP/6/L.1 مشروع قرار بشأن املباين الدائمة 

ICC-ASP/6/L.2  لاحملكمة اجلنائية الدوليةمشروع توصية بشأن انتخاب مسج 

ICC-ASP/6/L.2/Rev.1  لاحملكمة اجلنائية الدوليةمشروع توصية بشأن انتخاب مسج 

ICC-ASP/6/L.3 دولية ومجعية الدول األطرافمشروع قرار بشأن تعزيز احملكمة اجلنائية ال 

ICC-ASP/6/L.3/Rev.1 مشروع قرار بشأن تعزيز احملكمة اجلنائية الدولية ومجعية الدول األطراف 

ICC-ASP/6/L.4  ٢٠٠٨، وصندوق رأس املال العامل لعام ٢٠٠٨قرار بشأن امليزانية الربناجمية لعام ،
 ٢٠٠٨ومتويل االعتمادات لعام  لية،وجدول األنصبة لتوزيع نفقات احملكمة اجلنائية الدو

ICC-ASP/6/L.5  مشروع قرار بشأن نظام الصندوق االستئماين للضحايا 

ICC-ASP/6/L.6  مشروع قرار بشأن النظام املايل والقواعد املالية 

ICC-ASP/6/L.7 نظام صندوق املعاشات التقاعدية لقضاة احملكمة اجلنائية الدوليةمشروع قرار بشأن  

ICC-ASP/6/L.8  مشروع تقرير مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

ICC-ASP/6/INF.1 تقرير عن املبادئ واملعايري اخلاصة بتحديد مفهوم العوز ألغراض تقدمي املساعدة القانونية 
 )٢٠٠٤أغسطس / آب١٣ من تقرير جلنة امليزانية واملالية املؤرخ ١١٦عمالً بالفقرة (

ICC-ASP/6/INF.2 تقرير تورينو 

ICC-ASP/6/INF.2/Add.1  إضافة–تقرير تورينو  

ICC-ASP/6/INF.3 سيناريوهات وخيارات: املؤمتر االستعراضي 

 تقرير مرحلي مقدم من جهة التنسيق، السيد رولف أينار فايف

ICC-ASP/6/INF.4  حنو املؤمتر االستعراضي األول لنظام "ونة حلقة دراسية لنصف الكرة الشمايل معناحللقة
 "روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
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 مدينة املكسيك، املكسيك

 ٢٠٠٧أغسطس / آب٢١-٢٠

 الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان

ICC-ASP/6/SWGCA/1 تقرير الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان 
ICC-ASP/6/SWGCA/CRP.1 الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوانشروع تقريرم  

ICC-ASP/6/SWGCA/WP.1  مص منقَّح لالقتراح املقدم من مجهورية فرتويال البوليفارية بشأن مسألة تعريف جرمية
 العدوان وشروط ممارسة االختصاص

ICC-ASP/6/SWGCA/INF.1 العامل اخلاص املعين جبرمية االجتماع غري الرمسي الذي عقده بني الدورات الفريق 
العدوان يف معهد ليختنشتاين املعين بتقرير املصري، وودرو ويلسن، جامعة برينستون، 

 ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٤ إىل ١١نيوجريزي، الواليات املتحدة األمريكية، يف الفترة من 

 تقرير الفريق العامل املعين بامليزانية الربناجمية 

ICC-ASP/6/WGPB/1 للمحكمة اجلنائية الدولية٢٠٠٨ لعام رير الفريق العامل املعين بامليزانية الربناجميةتق  

ICC-ASP/6/WGPB/CRP.1 الفريق العامل املعين بامليزانية الربناجميةمشروع تقرير  

 باين الدائمةتقرير الفريق العامل املعين بامل

ICC-ASP/6/WGPP/1 الدائمةتقرير الفريق العامل املعين باملباين  
ICC-ASP/6/WGPP/1/Rev.1 تقرير الفريق العامل املعين باملباين الدائمة 
ICC-ASP/6/WGPP/CRP.1  تقرير الفريق العامل املعين باملباين الدائمةمشروع 

 تقرير الفريق العامل املعين باملؤمتر االستعراضي

ICC-ASP/6/WGRC/1 تعراضيتقرير الفريق العامل املعين باملؤمتر االس 

ICC-ASP/6/WGRC/CRP.1  تقرير الفريق العامل املعين باملؤمتر االستعراضيمشروع 

 




