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  :ورقة غري رمسية من الرئيس
  عناصر إضافية للوصول إىل حل بشأن جرمية العدوان

وي هذه الورقة غري الرمسية املقدمة من الرئيس على عدد من العناصر اليت قد تساعد يف حتت  - ١
  . مشروع التعديالت املتعلقة جبرمية العدوان، ولذلك يوصى بأن تنظر الوفود فيهايفمعاجلة مسائل معينة 

علقة  إمكانية دخول التعديالت املت حولأثريت شواغل: توقيت دخول التعديالت حيز النفاذ  - ٢
.  من النظام األساسي١٢١  من املادة٥ جبرمية العدوان حيز النفاذ يف وقت مبكر يف حال تطبيق الفقرة

 اختصاصهاتبدأ يف ممارسة  الوميكن معاجلة مثل هذه الشواغل من خالل إدراج حكم حيدد أن احملكمة 
 حد ذاته على توقيت يؤثر مثل هذا احلكم يف وال.  فقطالحقةيف مرحلة  إالبشأن جرمية العدوان 

وعليه يتعني إدراج هذا . دخول التعديالت حيز النفاذ لكنه يؤخر عملياً ممارسة احملكمة الختصاصها
  : مكرراً، وميكن أن يكون نصه كما يلي١٥ احلكم يف مشروع املادة

   مكررا١٥ًاملادة 

  ممارسة االختصاص فيما يتعلق جبرمية العدوان

[...]  

يما يتعلق جبرائم العدوان  فقط ف،سة اختصاصهاجيوز للمحكمة ممار  - ٧
  .سنة بعد دخول التعديالت املتعلقة جبرمية العدوان حيز النفاذ] x[ املرتكبة بعد فترة

 بشروط اخلاصةقدم اقتراح بأنه للوصول إىل توافق بشأن املسائل العالقة : بند االستعراض  - ٣
شواغل الوفود اليت أبدت  الحتواء استعراض ممارسة االختصاص، فقد يكون من الضروري إدراج بند

  : مكررا١٥ًوميكن إضافة بند االستعراض املعين إىل مشروع املادة . مرونةً يف مواقفها
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   مكررا١٥ًاملادة 

  ممارسة االختصاص فيما يتعلق جبرمية العدوان

[...]  

سنة من ممارسة احملكمة ] x[ختضع أحكام هذه املادة لالستعراض بعد   - ٨
 .اصها فيما يتعلق جبرمية العدوانالختص

أثريت شواغل بأن نتائج اعتماد التعديالت : االختصاص احمللي فيما يتعلق جبرمية العدوان  - ٤
 جبرمية العدوان عند ممارسة االختصاص حملياً فيما يتعلق ذه اجلرمية هي نتائج غري واضحة، مما املتعلقة

وقد خلص الفريق العامل اخلاص يف مراحل عمله املبكرة إىل . يطرح أسئلة بشأن تطبيق مبدأ التكامل
 بشأن عدم مقبولية -  من نظام روما األساسي١٧ توجد ضرورة إلدخال تغيريات يف املادة أنه ال

 من تقرير برنستون ٢٧ إىل ٢٠ نظر الفقرات منأ( عند إدراج جرمية العدوان -  القضايا أمام احملكمة
يعاجل مسألة ما إذا  بيد أن هذا االستنتاج ال. )ICC-ASP/3/SWGCA/INF.1، ٢٠٠٤ هيوني/يف حزيران

  علىكانت التعديالت املتعلقة جبرمية العدوان ستطلب من الدول أو تشجعها بصورة قانونية أو عملية
ممارسة االختصاص احمللي فيما يتعلق جبرمية العدوان فيما خيص األعمال العدائية اليت تقوم ا دول 

أو استناداً إىل افتراض االختصاص ) الدولة الضحية(ا استناداً إىل مبدأ الشخصية السلبية ، إمأخرى
على " هلا اختصاصدولة "ما األساسي تشري فقط إىل و من نظام ر١٧ ويف الواقع فإن املادة. العاملي

ورمبا ميكن  . مثل هذه االختصاص يكون فيه للدول أن مسألة الوقت الذي ينبغياجلرائم، لكنها مل تعاجل
معاجلة هذه املسألة بإضافة فقرة مناسبة إىل التفامهات الواردة يف املرفق الثالث من مشروع النتائج 

  :املتعلقة جبرمية العدوان

من املفهوم أن هذه التعديالت تعاجل تعريف جرمية العدوان والشروط اليت مبوجبها متارس 
تفسر هذه  وال.  هذا النظام األساسي فقطراضألغاحملكمة اختصاصها فيما يتعلق ذه اجلرمية 

 بأي شكل ، ختل أو حتد منأا، على األساسي من نظام روما ١٠ ةالتعديالت، وفقاً للماد
 غري هذا النظام أخرى بقواعد القانون الدويل القائمة واملتطورة ألي أغراض ،من األشكال
 احلق أو االلتزام ملمارسة تفسر هذه التعديالت على أا تعطي وعليه، فال. األساسي

  .االختصاص احمللي فيما يتعلق بعمل عدواين ارتكبته دولة أخرى
  ـــــــــ


