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  اجلزء األول
  الوقائع

  مقدمة   -ألف

             ام لألمم املتحدة، يف  األمني الععقد من نظام روما األساسي، ١٢٣وفقاً للمادة   -١
، وفقاً للمادة السابق )"املؤمتر" باملشار إليه هنا فيما بعد (، املؤمتر االستعراضي ٢٠٠٩أغسطس / آب٧

كما دعيت إىل . ودعا األمني العام مجيع الدول األطراف يف نظام روما للمشاركة يف الدورة. ذكرها
  . وقعت على النظام األساسي أو على الوثيقة اخلتاميةاملشاركة بصفة مراقب الدول األخرى اليت

يف كمباال، االستعراضي املؤمتر  عقد )١(ووفقاً للمقرر الذي اختذته اجلمعية يف دورا الثامنة،  -٢
  .، ملدة عشرة أيام عمل٢٠١٠يونيه / حزيران١١مايو إىل / أيار٣١أوغندا، يف الفترة من 

عمل النتخب يف الدورة السابعة ملدة ثالث سنوات، وقد واصل مكتب اجلمعية، الذي ا  -٣
  :بوصفه مكتب املؤمتر املكون على النحو التايل

  :الرئيس
  )ليختنشتاين( كريستيان ويناويسر السيد

  :نائبا الرئيس
 )املكسيك( خورخي لوموناكو السيد

  )كينيا( مويتا -موبوري.  زكاري دالسيد

  :املقرر
  )٢()انيسلوفي( ماركو راكوفيتش السيد

  :أعضاء املكتب اآلخرون
األردن، أسبانيا، أستراليا، استونيا، الربازيل، بوركينا فاسو، ترينيداد وتوباغو، جنوب أفريقيا، 

، اململكة املتحدة لربيطانيا ) البوليفارية- مجهورية(جورجيا، رومانيا، ساموا، غابون، فرتويال 
  .اليابانيرلندا الشمالية، النرويج، نيجرييا، أالعظمى و

 من النظام الداخلي، وجهت كذلك دعوات للمشاركة يف الدورة بصفة ٦٩ للمادة ووفقاً -٤
مراقب إىل ممثلي املنظمات احلكومية الدولية والكيانات األخرى اليت تلقت دعوة دائمة من اجلمعية 

                                                 
ية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثامنة، الهاي، الوثائق الرمس )١(

  .٢ الفقرة ICC-ASP/8/Res.6  الد الثاين، القرار،)ICC-ASP/8/20 (٢٠٠٩ نوفمرب/ تشرين الثاين٢٦- ١٨
  . شيمونا درينيكةالسيدمقرراً نيابةً عن ) سلوفينيا( ماركو راكوفيتش السيدعمل   )٢(
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مية الدولية اإلقليمية  عن ممثلي املنظمات احلكو، فضالً)٣( بقراراا ذات الصلةالعامة لألمم املتحدة عمالً
وسائر اهليئات الدولية اليت دعيت حلضور مؤمتر األمم املتحدة الدبلوماسي للمفوضني املعين بإنشاء 

أو املعتمدة لدى اللجنة التحضريية ) ١٩٩٨يوليه / متوز- يونيه/روما، حزيران(حمكمة جنائية دولية 
  .ؤمتراملللمحكمة اجلنائية الدولية أو اليت تدعى من قبل 

 وشاركت فيها املؤمتر من النظام الداخلي، حضرت أعمال ٧٠ باملادة كذلك، وعمالً  -٥
املنظمات غري احلكومية املدعوة إىل مؤمتر روما واملسجلة لدى اللجنة التحضريية للمحكمة اجلنائية 

املتحدة واليت الدولية أو اليت تتمتع مبركز استشاري لدى الس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم 
  .املؤمترها اتتصل أنشطتها بأنشطة احملكمة أو اليت دع

 من النظام الداخلي، دعيت الدول التالية إىل حضور ٧١ عن ذلك، ووفقا للمادة وفضالً  -٦
بابوا غينيا اجلديدة، باالو، بوتان، تركمانستان، توفالو، تونغا، مجهورية كوريا :  وهياملؤمترأعمال 

الصومال، غرينادا، غينيا راطية، مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، رواندا، سوازيلند، الشعبية الدميق
، )املوحدة-واليات(االستوائية، فانواتو، كرييبايت، لبنان، ملديف، موريتانيا، ميامنار، مكرونيزيا 

  .نيوي

  .RC/[INF.1]وترد قائمة الوفود املشاركة يف الدورة يف الوثيقة   -٧

 ويف اجللسة األوىل ).ليختنشتاين( كريستيان ويناويسري السيد املؤمتردورة رئيس وافتتح ال  -٨
 بان السيد ، عقد جزء رفيع املستوى ألقيت فيه بيانات من كل من٢٠١٠مايو / أيار٣١املعقودة يف 

 لويس السيدهيون سونغ، رئيس احملكمة؛ و-كي مون األمني العام لألمم املتحدة؛ والقاضي سانغ
 كويف عنان األمني العام السابق لألمم املتحدة؛ السيد أوكامبو املدعي العام للمحكمة؛ و–ومورين
 جاكايا كيكوييت، السيدوألقى صاحب الفخامة .  يوري موسيفيين رئيس أوغندالفخامةصاحب او

  .رئيس مجهورية ترتانيا بيانا أثناء املناقشة العامة

 ١٤، عينت الدول التالية، وفقا للمادة ٢٠١٠مايو / أيار٣١ويف اجللسة الثانية، املعقودة يف   -٩
  :من النظام الداخلي، للعمل يف جلنة وثائق التفويض

  .يرلندا، مجهورية كوريا، سورينام، صربيا، كوستاريكا، ليسوتو، هولنداأاستونيا، أوغندا، 

                                                 
) ٢٩-د (٣٢٣٧و) ٢٩-د (٣٢٠٨و) ٢٠-د (٢٠١١و) ٥-د (٤٧٧و) ٣–د (٢٥٣قرارات اجلمعية العامة  )٣(
 ٤٧/٤ و٤٦/٨ و٤٥/٦ و٤٤/٦ و٤٣/٦ و٤٢/١٠ و٣٦/٤ و٣٥/٣ و٣٥/٢ و٣٣/١٨ و٣١/٣و) ٣٠- د (٣٣٦٩و
 ٥١/٢٠٤ و٥١/٦ و٥١/١ و٥٠/٢ و٤٩/٢ و٤٩/١ و٤٨/٢٦٥ و٤٨/٢٣٧ و٤٨/٥ و٤٨/٤ و٤٨/٣ و٤٨/٢و
 ٥٦/٩١ و٥٦/٩٠ و٥٥/١٦١ و٥٥/١٦٠ و٥٤/١٩٥ و٥٤/١٠ و٥٤/٥ و٥٣/٢١٦ و٥٣/٦ و٥٣/٥ و٥٢/٦و
 ٥٩/٤٩ و٥٩/٤٨ و٥٨/٨٦ و٥٨/٨٥ و٥٨/٨٤ و٥٨/٨٣ و٥٧/٣٢ و٥٧/٣١ و٥٧/٣٠ و٥٧/٢٩ و٥٦/٩٢و
 واملقرر ٦٤/٤٥٦ و٦٣/١٣٢ و٦٣/١٣١ و٦١/٢٥٩ و٦١/٤٣ و٥٩/٥٣ و٥٩/٥٢ و٥٩/٥١ و٥٩/٥٠و
٥٦/٤٧٥.  
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وقدمت األمانة خدماا إىل . ، مبهام أمني املؤمترفيالسيس رينان السيد اجلمعية، أمانةواضطلع مدير   -١٠
  .ملؤمترا

  . من النظام الداخلي٣٢ للمادة ويف اجللسة األوىل، التزم املؤمتر دقيقة صمت للصالة والتأمل وفقاً  -١١

 ):(RC/1وأقر املؤمتر يف جلسته الثانية جدول األعمال التايل   -١٢

  .افتتاح أعمال املؤمتر -١
 .دقيقة صمت للصالة أو التأمل -٢
 .ظام الداخليالن اعتماد -٣
 .إقرار جدول األعمال -٤
 :يف املؤمتر االستعراضي  املشاركةوثائق تفويض ممثلي الدول -٥

  تعيني جلنة وثائق التفويض؛  )أ(
  .تقرير جلنة وثائق التفويض  )ب(

  .عملتنظيم ال -٦
  .املناقشة العامة -٧
  .تقييم العدالة اجلنائية الدولية -٨
  :ألساسيالنظر يف املقترحات املقدمة لتعديل نظام روما ا -٩

   من نظام روما األساسي؛١٢٤استعراض املادة   )أ(
  كم بشأن جرمية العدوان؛املقترحات املقدمة إلدراج ح  )ب(
  .قترحات أخرىم  )ج(

  .تعزيز إنفاذ القرارات الصادرة عن احملكمة -١٠
  .مسائل أخرى -١١
  .اختتام أعمال املؤمتر -١٢

ود املدرجة يف جدول األعمال املؤقت تضمنت مذكرة مقدمة من األمانة القائمة املشروحة للبنو  -١٣
)RC/1/Add.1.(  

 على برنامج للعمل وقرر أن ٢٠١٠مايو / أيار٣١ووافق املؤمتر يف جلسته الثانية املعقودة يف   -١٤
أنشأ املؤمتر فريقاً  من النظام الداخلي، ٦٩وعمالً باملادة . يلتئم يف جلسة عامة ويف شكل فريق عامل

  .عدوان وفريقاً عامالً معنياً بالتعديالت األخرىجبرمية العامالً معنياً 

رئيساً للفريق العامل املعين ) األردن (احلسني زيد رعدوعين صاحب السمو امللكي األمري زيد   -١٥
رئيسني للفريق العامل املعين ) كينيا(ة ستيال أورينا السيدو) الربازيل( مارسيلو بوهلكي السيدجبرمية العدوان، و

  . األخرىبالتعديالت

 من النظام ٦٧ جلنة صياغة، بتوصية من املكتب وعمالً باملادة ، يف جلسته الثانية،وأنشأ املؤمتر  -١٦
 الدقة اللغوية والتوافق بني مشاريع تعديالت نظام  ضمانتقدمي توصيات دف إىل"الداخلي، ومنحها والية 
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 رتصلة ا، قبل اعتمادها يف اجللسة العامة للمؤمت اجلرائم املأركانروما األساسي بشىت اللغات وكذلك مشاريع 
  ."االستعراضي

ة كونسبسيون اسكوبار هرينانديز السيدوعني املؤمتر يف جلسته التاسعة، بتوصية من املكتب،   -١٧
ا، األردن، االحتاد الروسي، أسبانيا، فرنس: رئيسةً للجنة الصياغة، كما عني الدول التالية أعضاءاً فيها) اسبانيا(

وبناًء على دعوة من رئيس املؤمتر . يرلندا الشمالية، سلوفينياأ، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و)٤(الغابون
ووافق املؤمتر على أن تقتصر العضوية يف اللجنة . انضمت الصني عضواً يف اللجنة، ومل تشارك الغابون يف املؤمتر

سات اللجنة مفتوحةً ألي وفود راغبة يف املشاركة، مبا يف على ثالثة وفود كحد أقصى لكل لغة وأن تكون جل
  .ذلك املراقبون، مع الترحيب مبدخالت الدول غري األطراف

  النظر يف املسائل املدرجة يف جدول أعمال املؤمتر االستعراضي  -باء

  لداخلياعتماد النظام ا  -١

، النظام الداخلي للمؤمتر ٢٠١٠مايو / أيار٣١اعتمد املؤمتر يف جلسته الثانية املعقودة يف   -١٨
  .)٥(االستعراضي والذي أيدته اجلمعية يف دورا السادسة

  الدول املتأخرة عن تسديد اشتراكاا  -٢

 على التوايل، أُبلغ ٢٠١٠ هيوني/ حزيران١٠ و٨يف اجللستني التاسعة والعاشرة، املعقودتني يف   -١٩
 من نظام روما األساسي تنطبق على مثاين دول ١١٢ة  من املاد٨املؤمتر بأن اجلملة األوىل من الفقرة 

وقدمت مخس دول أطراف طلباً إلعفائها من فقدان حقوقها يف التصويت، ووافق املؤمتر على . أطراف
  .هذا الطلب يف جلستيه التاسعة والعاشرة

  ؤمتر االستعراضيوثائق تفويض ممثلي الدول األطراف يف امل  -٣

 تقرير جلنة وثائق املؤمتر، اعتمد ٢٠١٠ هيوني/ حزيران١١، املعقودة يف يف اجللسة الثانية عشرة  -٢٠
 ). ذا التقرير األول املرفقانظر(التفويض 

  املناقشة العامة  -٤

 هيوني/ حزيران١مايو و/ أيار٣١ والثانية والثالثة والرابعة، املعقودة يف يف اجللسات األوىل  -٢١
 أستراليا، ،)نيابةً عن االحتاد األوريب (سي، األرجنتني، األردن، إسبانياالحتاد الروا، أدىل ببيانات ممثلو ٢٠١٠

 مجهورية  اجلبل األسود، أملانيا، إندونيسيا، أوغندا،،)نيابةً عن احتاد دول أمريكا اجلنوبية (أستونيا، إكوادور،
                                                 

  . طرفا يف جلنة الصياغة٢٠١٠أبريل / نيسان٢٩ الغابون يف جلسته التاسعة املعقودة يف  عني املكتب)٤(
 ،ICC-ASP/6/Res2، الد األول، اجلزء الثالث، )ICC-ASP/6/20( ٢٠٠٧... الدورة السادسة  ...الوثائق الرمسية  )٥(

  .RC/3، أعيد إصداره بوصفه املرفق الرابعو، ٥٨الفقرة 
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ا، بنغالديش، بوتسوانا، بوركينا إيران اإلسالمية، آيرلندا، إيطاليا، باراغواي، الربازيل، الربتغال، بلجيكا، بلغاري
فاسو، بولندا، بوليفيا، بريو، تركيا، ترينيداد وتوباغو، مجهورية أفريقيا الوسطى، اجلمهورية التشيكية، مجهورية 
ترتانيا املتحدة، مجهورية كوريا، مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، 

سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سورينام، ، جورجيا، الدامنرك، رومانيا، ساموا، السلفادورجنوب أفريقيا، 
السويد، سويسرا، سرياليون، شيلي، الصني، غامبيا، غانا، غواتيماال، غينيا، فرنسا، الفلبني، فرتويال، فنلندا، 

ومبيا، الكويت، كينيا، فيجي، الكرسي الرسويل، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، كول
 املكسيك، اململكة املتحدة لربيطانيا ،)نيابةً عن حركة عدم االحنياز (لكسمربغ، ليختنشتاين، ليسوتو، مصر،

العظمى وآيرلندا الشمالية، موريشيوس، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيجرييا، نيوزيلندا، اهلند، هنغاريا، هولندا، 
وأدىل أيضاً ببيانات ممثل فلسطني وممثلو االحتاد األفريقي . اليابان، اليونانالواليات املتحدة األمريكية، 

واملنظمة االستشارية القانونية آلسيا وأفريقيا وجلنة الصليب األمحر الدولية واحملكمة اجلنائية الدولية 
ظمة الفرانكفونية  وجامعة الدول العربية ومناللجنة الدولية لتقصي احلقائق يف املسائل اإلنسانيةلرواندا و

ندا، منظمة بالنشطاء املسيحيون حلقوق اإلنسان يف شا: الدولية، وممثلو املنظمات غري احلكومية التالية
العفو الدولية، االئتالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية، االحتاد الدويل لروابط حقوق اإلنسان، شبكة 

ن، ال سالم بدون عدل، املنظمة النسائية للعدالة حقوق اإلنسان يف أوغندا، منظمة رصد حقوق اإلنسا
  . ويرت ببيانغو سانتياالسيد كما أدىل رئيس جلنة امليزانية واملالية .اجلنسانية

  تقييم العدالة اجلنائية الدولية  -٥

/  حزيران٤ و٣ املعقودة يومي ة والثامنة والسابعة والسادسة اخلامسجلساتهأجرى املؤمتر يف   -٢٢
تأثري نظام روما : الترتيب تقييماً للعدالة اجلنائية الدولية مع التركيز على أربعة مواضيع وهييونيه على 

ومت حبث هذه . األساسي على الضحايا واتمعات املتضررة؛ والسالم والعدل؛ والتكامل؛ والتعاون
  .املواضيع على شكل حلقات نقاش أو مائدة مستديرة

  أثرة الضحايا واتمعات املتتأثري نظام روما األساسي على  )أ(

تأثري نظام روما " حلقة نقاش عن ٢٠١٠يونيه / حزيران٢ يوم ة اخلامسجلستهعقد املؤمتر يف   -٢٣
وتركزت مناقشات حلقة النقاش على مشاركة الضحايا ". األساسي على الضحايا واتمعات املتضررة

وكان . ر الصندوق االستئماين للضحاياوتعويضهم، مبا يف ذلك محاية الشهود؛ ودور التوعية؛ ودو
هناك اعتراف وتأكيد على أمهية مشاركة الضحايا وضرورة تعزيز موقف الضحايا بوصفهم أصحاب 

ومت إبراز احلاجة إىل توفري محاية مالئمة للضحايا . املصلحة واملستفيدين من نظام روما األساسي
نه يلزم برنامج قوي للتوعية من أجل التعريف وفضالً عن هذا، اتفق على أ. والشهود وكذلك الوسطاء

باحملكمة وفهم دورها وإمكان الوصول إليها من جانب السكان املتضررين، مع التركيز بشكل خاص 
  .على اتمعات النائية
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 قراراً عن تأثري نظام ٢٠١٠يونيه / حزيران٨ يوم ة املعقودة التاسعجلستهواعتمد املؤمتر يف   -٢٤
، يعترف حبق الضحايا يف )زء الثاين ألف اجلانظر(ى الضحايا واتمعات املتضررة روما األساسي عل

الوصول الفعال إىل العدالة على قدم املساواة واحلماية والدعم؛ ويف تعويضات كافية وسريعة عما 
، تعرضوا له من أضرار، واحلصول على املعلومات ذات الصلة املتعلقة باالنتهاكات وآليات التعويض

وكذلك شجع القرار احملكمة على أن تواصل حتقيق االستفادة . ليت تعد عناصر أساسية للعدالةوا
ستراتيجيتها فيما يتعلق بالضحايا، وتواجدها امليداين من أجل حتسني الطريقة اليت تتصدى إالقصوى من 

وأكد . والطفلا لشواغل الضحايا واتمعات املتضررة، وتوجيه اهتمام خاص إىل احتياجات املرأة 
وباإلضافة إىل ذلك، . أيضاً ضرورة مواصلة حتقيق االستفادة القصوى من أنشطة التوعية وتطويعها

طالب الدول األطراف، واملنظمات الدولية، واألفراد والكيانات األخرى باملسامهة يف الصندوق 
لضحايا وفقاً لنظام روما االستئماين للضحايا لضمان توفري املساعدة والتعويضات السريعة والكافية ل

  .األساسي

  السالم والعدل  )ب(

، " السالم والعدل" موضوع٢٠١٠يونيه / حزيران٢ يوم ة السادسجلستهحبث املؤمتر يف   -٢٥
ومت توفري إسهامات خطية كثرية كمعلومات أساسية للمناقشة فضالً عن . النقاشذلك يف إطار حلقة و

قشة وأربعة من أعضاء الفريق بتقدمي عروض تبعها جزء تفاعلي وقام مدير املنا. إسهامات إضافية أخرى
وقد خلص النقاش إىل استنتاجات من بينها أنه . مع الدول واملنظمات غري احلكومية واتمع املدين

أصبح جلياً أن إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية قد أحدث حتوالً جياً مل يعد معه العفو خياراً ملعظم 
 وهناك اآلن عالقة إجيابية بني السالم والعدل بالرغم من .رية مبوجب نظام روما األساسياجلرائم اخلط
ومن املسائل األخرى اليت تناوهلا فريق املناقشة ترتيب . يتطلب االعتراف به ومعاجلتهبينهما وجود توتر 

 القضائية وآراء  واآلليات غرية الوسطاء يف عمليات السالم وآثار العدالة الدوليرالسالم والعدل ودو
  .ضحاياال

 أحاط املؤمتر علماً مبوجز مدير ٢٠١٠يونيه / حزيران٨ويف اجللسة التاسعة املعقودة يف   -٢٦
  .) باء-اخلامس  املرفق انظر(النقاش 

  سد فجوة اإلفالت يف العقاب: التكاملتقييم مبدأ   )ج(

قة نقاش عن التكامل، دعي  حل٢٠١٠يونيه / حزيران٣ يوم ة السابعجلستهعقد املؤمتر يف   -٢٧
وأبدى ". سد فجوة اإلفالت من العقاب: تقييم مبدأ التكامل"فيها ستة مشاركني للتحدث يف موضوع 

أعضاء حلقة النقاش آراءهم بشأن مبدأ التكامل، وأشري إىل احلاجة إىل املساعدة يف تعزيز قدرات الدول 
ألساسي من أجل التحقيق يف اجلرائم اليت تدخل  من نظام روما ا١٧على تنفيذ تعهداا مبوجب املادة 

. ضمن اختصاص احملكمة وتقدميها إىل احملكمة، وهو ما سوف يسهم يف سد فجوة اإلفالت من العقاب
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ومت حبث تنفيذ مبدأ التكامل كما مت إبراز اخلربات واجلهود على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية 
ا مبوجب نظام روما األساسيملساعدة الدول على حتسني قدرا لالمتثال لتعهدا.  

 قراراً اعترف مبوجبه جبملة ٢٠١٠يونيه / حزيران٨ يوم ة التاسعجلستهواعتمد املؤمتر يف   -٢٨
أمور من بينها احلاجة إىل اختاذ تدابري إضافية على املستوى الوطين وحتسني املساعدة الدولية حملاكمة 

غل اهتمام اتمع الدويل، وتشجيع احملكمة والدول األطراف وأصحاب مرتكيب أخطر اجلرائم اليت تش
املصلحة اآلخرين على مواصلة استطالع الطرق اليت ميكن ا حتسني قدرة احملاكم الوطنية على التحقيق 

  .) ألف-جلزء الثاين  اانظر (يف اجلرائم وعرضها على احملكمة

  التعاون  )د(

يونيه / حزيران٣ائية الدولية، عقد املؤمتر اجتماعه الثامن يوم يف سياق تقييم العدالة اجلن  -٢٩
: ودعي مخسة مشاركني لتناول املواضيع التالية.  مستديرة عن موضوع التعاونطاولة مناقشة ٢٠١٠
، واالتفاقات التكميلية، والتحديات اليت تواجهها الدول األطراف فيما يتعلق بطلبات  التطبيقتشريعات

  . ون مع األمم املتحدة، وحتسني املعرفة والتوعية فيما يتعلق باحملكمةالتعاون، والتعا

 مبلخص ملناقشة ٢٠١٠يونيه / حزيران٨ يوم ة املعقودة التاسعجلستهوأحاط املؤمتر علماً يف   -٣٠
 انظر(وفضالً عن هذا، اعتمد املؤمتر إعالناً بشأن التعاون . ))د(اخلامس  املرفق انظر(املائدة املستديرة 

وكانت . ، أكد فيه أن مجيع الدول امللتزمة بالتعاون مع احملكمة جيب أن تفعل ذلك)الثاين باءملرفق ا
هناك إشارة خاصة إىل الدور احلاسم الذي يقوم به تنفيذ أوامر إلقاء القبض يف ضمان فعالية اختصاص 

اً لتحسني تعاوا وعالوة على ذلك، شجع املؤمتر الدول األطراف على مواصلة العمل سعي. احملكمة
  .الطوعي وتقدمي املساعدة للدول اليت تسعى لتحسني تعاوا مع احملكمة

  حبث مقترحات تعديل نظام روما األساسي  -٦

   من نظام روما األساسي١٢٤استعراض املادة   )أ(

تقرير الفريق ب ٢٠١٠يونيه / حزيران١٠ يوم ة عشرة احلاديجلسته يف  علماً املؤمترأحاط  -٣١
ر  الذي قرRC/Res.4 واعتمد املؤمتر أيضاً القرار).  الرابعاملرفق(ل املعين بالتعديالت األخرى العام

 بصيغتها احلالية ومواصلة استعراض أحكامها خالل الدورة الرابعة ١٢٤مبوجبه اإلبقاء على املادة 
 .عشرة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي

   العدوانمقترحات حلكم خاص جبرمية  )ب(

تقرير الفريق ، اعتمد املؤمتر ٢٠١٠يونيه / حزيران١١يف جلسته الثالثة عشرة، املعقودة يف   -٣٢
 RC/Res.6القرار نفسها  ةلساجليف واعتمد املؤمتر . )الثالث  املرفقانظر(العامل املعين جبرمية العدوان 

يث يدرج فيه تعريف جلرمية العدوان مبوجبه نظام روما األساسي حبدل  الذي ع) اجلزء الثاين ألفانظر(
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 الفعلية ةأما املمارس. وللشروط اليت ميكن مبقتضاها للمحكمة أن متارس اختصاصها على جرمية العدوان
 بنفس أغلبية الدول ٢٠١٧يناير / كانون الثاين١هلذا االختصاص فهي مرهونة بقرار يتخذ بعد 
ى النظام األساسي، وبعد مرور سنة واحدة على األطراف مثل ما يقتضى يف اعتماد تعديل يدخل عل

 واعتمد املؤمتر مبوجب القرار .هو الالحق دولة طرف أيهما ٣٠التصديق أو قبول التعديالت من طرف 
نفسه التعديالت على أركان اجلرائم ذات الصلة جبرمية العدوان فضال عن التفاهم املعقود يف هذا 

  .الشأن

) ٢٩ (٣٣١٤جرمية العدوان على قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة واعتمد املؤمتر يف تعريف   -٣٣
اليت عدوان بأنه جرمية ال، واتفق يف هذا السياق على وصف ١٩٧٤ديسمرب / كانون األول١٤املؤرخ 

  .يرتكبها قائد عسكري أو سياسي اليت تشكل حبكم طابعها وخطورا ونطاقها انتهاكا واضحا للميثاق

مارسة احملكمة الختصاصها اتفق املؤمتر على أن احلالة اليت ميكن أن حيدث فيها وفيما يتعلق مب  -٣٤
عمل عدواين ميكن أن حييلها إىل احملكمة، جملس األمن متصرفا يف ذلك مبوجب الفصل السابع من 

باإلضافة إىل . ميثاق األمم املتحدة، بغض النظر عما إذا كانت م دوال أطرافا أو دوال غري أطراف
وجود عمل عدواين اتفق املؤمتر على أن تقرير  ويف الوقت الذي يسلم فيه بدور جملس األمن يف ذلك

يفوض للمدعي العام، يف غياب ذلك القرار، أمر مباشرة حتقيق مببادرة منه أو بناء على طلب وارد من 
ى تفويض مسبق من ناحية ثانية، وللقيام بعمل كهذا، يتعني على املدعي العام أن حيصل عل. دولة طرف

كذلك، ويف مثل هذه الظروف، ال ميكن للمحكمة أن يكون . من الشعبة التمهيدية التابعة للمحكمة
هلا اختصاص على جرائم العدوان اليت ترتكب على إقليم دول غري أطراف أو يقترفها مواطنوها أو فيما 

  .مية العدوانخيص الدول األطراف اليت أعلنت أا ال تقبل باختصاص احملكمة على جر

  مقترحات أخرى  )ج(

   من نظام روما األساسي وأركان اجلرائم٨تعديل املادة 

تقرير الفريق  ٢٠١٠يونيه / حزيران١٠ يوم ة عشرةيلثان اجلستهاعتمد املؤمتر كذلك يف   -٣٥
 ،) ألف- اجلزء الثاين انظر (RC/Res.5القرار  و)انظر املرفق الرابع(العامل املعين بتعديالت أخرى 

ل مبوجبه نظام روما األساسي لكي يشمل اختصاص احملكمة جرائم احلرب اخلاصة باستخدام الذي عد
مة، واستخدام الغازات اخلانقة أو السامة أو غريها من الغازات ومجيع ما يف السموم أو األسلحة املسم

سطح بسهولة يف حكمها من السوائل أو املواد أو األجهزة، واستخدام الرصاصات اليت تتمدد أو تت
  .اجلسم البشري، عندما ترتكب يف الرتاعات املسلحة ذات الطابع غري الدويل

أركان ذات الصلة الواجب إدراجها يف  املؤمتر أركان اجلرائم تمدعاومبوجب القرار نفسه،   -٣٦
 .من نظام روما األساسي) ه (٢، الفقرة ٨جرائم احلرب اليت تتضمنها املادة 
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  األحكامتعزيز إنفاذ   -٧

بشأن تعزيز إنفاذ ا  قرار٢٠١٠يونيه . حزيران ٨ املعقودة يف ة التاسعجلستهاعتمد املؤمتر يف   -٣٧
 املؤمتر الدول بأن تبدي للمحكمة استعدادها لقبول ناشدو).  ألف- اجلزء الثاين انظر(األحكام 

سجون اليت تتاح من األشخاص احملكوم عليهم يف سجوا وأكد أن احلكم بالسجن ميكن قضاؤه يف ال
  .خالل منظمة أو آلية أو وكالة دولية أو إقليمية

  مسائل أخرى  -٨

  اإلعالن الرفيع املستوى  )أ(

جلزء الثاين اانظر ( إعالن كمباال ٢٠١٠يونيه / حزيران١ يوم ة الرابعجلستهاعتمد املؤمتر يف   -٣٨
يتيح اإلعالن الرفيع املستوى للدول فرصة و. ، تنفيذاً ملقرر اجلمعية يف دورا الثامنة املستأنفة) باء–

 وجددت الدول تأكيد .بتنفيذه كامالً، وبعامليته وسالمتهلتأكيد التزامها بنظام روما األساسي و
ميمها على وضع حد لإلفالت من العقوبة ملرتكيب أخطر اجلرائم اليت تثري القلق الدويل، وأكدت صت

ستدام وأعلنت نيتها مواصلة وتقوية جهودها حنو تعزيز حقوق على أن العدل لبنة أساسية لبناء السلم امل
يوليه، / متوز١٧وقررت الدول أيضاً أن حتتفل من اآلن فصاعداً بيوم . الضحايا مبوجب النظام األساسي

  .، بوصفه يوم احملكمة اجلنائية الدولية١٩٩٨يوم اعتماد نظام روما األساسي يف عام 

  التعهدات  )ب

 احتفاالً لإلعالن عن التعهدات ٢٠١٠يونيه / حزيران١ يوم ة الثالثجلسته عقد املؤمتر يف  -٣٩
بتطبيق نظام روما األساسي ، أكدت فيه الدول التزامها )٦(تنفيذاً ملقرر اجلمعية يف دورا الثامنة املستأنفة

 األخرى، على الصعيد الوطين، وأكدت استعدادها لتقدمي املساعدة أو الدعم للجهود اليت تبذهلا الدول
ن يف تنسيق ا وعقد املؤمتر احتفاالً إلعالن التعهدان حيث قام املشارك.أو التزامها بالتعاون مع احملكمة

بتقدمي ) بريو( غوزالو غوترييز السيدوسعادة ) هولندا( أرنست هريتش بالني السيدالتعهدات سعادة 
هيون سونغ ورئيس املؤمتر سعادة -ي سانغالتعهدات الواردة إىل رئيس احملكمة اجلنائية الدولية، القاض

 دولة ومنظمة ٣٧ تعهداً من ١١٢ التعهدات عن ورود اوأعلن منسق. سروي كريستيان ويناالسيد
  .إقليمية متثل مجيع أقاليم العامل

وقد مشلت التعهدات املقدمة موضوعات متنوعة مثل الدخول يف اتفاقات أو ترتيبات مع   -٤٠
حكام، أو نقل الشهود إىل أماكن أخرى أو مسائل التعاون األخرى، واالنضمام احملكمة بشأن إنفاذ األ

كطرف يف اتفاق االمتيازات واحلصانات للمحكمة، وتعزيز عاملية نظام روما األساسي، أو الدعم املايل 

                                                 
           ، اجلزء الثاين، القرار )ICC-ASP/8/20/Add.1( ٢٠١٠  ...الدورة الثامنة مستأنفة... ية الوثائق الرمس )٦(

ICC-ASP/8/Res.9 ١، الفقرة.  
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 للصندوق االستئماين للضحايا أو مشاركة أقل البلدان منواً أو البلدان النامية األخرى يف اجتماعات
  .مجعية الدول األطراف، فضالً عن تعيني جهات تنسيق وطنية

  جلنة الصياغة  )ج(

يونيه /حزيران ١١ و١٠و ٩م ايأ )صباح وبعد ظهر(ات جلس ٤عقدت جلنة الصياغة   -٤١
 لواردة يف املرفقا على نظام روما األساسي التاليةالتعديالت مشاريع ونظرت جلنة الصياغة يف . ٢٠١٠
  .لغويةل االنصوصخمتلف بني االتساق اللغوي الدقة اللغوية و وتأكدت منالثاين 

  النامية األخرى يف أعمال املؤمترالصندوق االستئماين ملشاركة أقل البلدان منواً والدول   )د(

٤٢-  ا مأعرب املؤمتر عن تقديره الستراليا، وكرواتيا، وفنلندا، وأملانيا، وهولندا، وبولندا ملسامها
  . ئماين ملشاركة أقل البلدان منواً والدول النامية األخرى يف أعمال املؤمتريف الصندوق االست

 وفداً قد استفاد من الصندوق االستئماين حلضور ٢٥وأحاط املؤمتر علماً مع االرتياح بأن   -٤٣
  .املؤمتر
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  اجلزء الثاين
  القرارات واإلعالنات اليت اعتمدها املؤمتر

 القرارات   -ألف

  RC/Res.1 القرار

  ٢٠١٠ يونيه/ حزيران٨عتمد بتوافق اآلراء يف اجللسة العامة التاسعة املعقودة يف ا

RC/Res.1  

 التكامل

  إن املؤمتر االستعراضي،

  التزامه بنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،إذ يؤكد من جديد 

ورة على مكافحة اإلفالت من العقاب على أشد اجلرائم خطوإذ يؤكد من جديد تصميمه 
  اليت تثري القلق الدويل، كما يشار هلا يف نظام روما األساسي،

أن أشد اجلرائم خطورة اليت تثري قلق اتمع الدويل بأسره ال ينبغي أن وإذ يؤكد من جديد 
متر دون عقاب وأن املقاضاة على حنو فعال على ارتكاا ينبغي كفالتها من خالل تدابري تتخذ على 

  ك من خالل تعزيز التعاون الدويل،الصعيد الوطين وكذل

 باجلهود اليت تبذهلا احملكمة للتحقيق يف أشد اجلرائم خطورة اليت تثري القلق الدويل وإذ يرحب
  ومقاضاة املسؤولني عن ارتكاا،

 على ضرورة حتقيق العاملية للنظام األساسي كوسيلة لوضع حد لإلفالت من وإذ يشدد
  : تعزيز القدرات احمللية قد تؤدي إىل آثار إجيابية يف هذا الصددبأن املساعدة علىويسلم العقاب 

 باملسؤولية األساسية للدول يف التحقيق يف أشد اجلرائم خطورة اليت تثري القلق الدويل يسلم -١
 ومقاضاا؛

 على التزامات ويشدد مبدأ التكامل على النحو املنصوص عليه يف نظام روما األساسي يؤكد -٢
 ترتبة على نظام روما األساسي؛الدول األطراف امل

 باحلاجة إىل تدابري إضافية على الصعيد الوطين كما يقتضي األمر، وإىل تعزيز املساعدة يسلم -٣
 الدولية ملقاضاة مرتكيب أشد اجلرائم خطورة اليت تثري قلق اتمع الدويل على حنو فعال؛

 الة من أجل تنفيذ نظام روما األساسي؛ بأمهية اختاذ الدول األطراف تدابري حملية فعحييط علماً  -٤

 باستصواب مساعدة الدول بعضها بعضاً على تعزيز القدرات احمللية إلمكان يسلم أيضاً  -٥
  التحقيق يف أشد اجلرائم خطورة اليت تثري القلق الدويل واملقاضاة عليها على الصعيد الوطين؛
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الواردة فيه كورقة معلومات أساسية بتقرير املكتب بشأن التكامل وبالتوصيات حييط علماً   -٦
 للمناقشة يف املؤمتر االستعراضي؛

 يرحب أيضاً باملناقشات املثمرة اليت جرت حول قضية التكامل أثناء املؤمتر االستعراضي؛  -٧

 احملكمة، والدول األطراف، وسائر األطراف صاحبة املصلحة، مبا فيها املنظمات يشجع  -٨
وأصحاب املصلحة اآلخرين على مواصلة استكشاف السبل اليت ميكن ا تعزيز الدولية، واتمع املدين، 

قدرة السلطات القضائية الوطنية للتحقيق يف أشد اجلرائم خطورة اليت تثري القلق الدويل واملقاضاة عليها 
 على النحو املبني يف تقرير املكتب  بشأن التكامل، مبا يف ذلك يف التوصيات الواردة ا؛

 ويف نطاق املوارد ICC-ASP/2/Res.3 إىل أمانة مجعية الدول األطراف، وفقاً للقرار بيطل  -٩
املوجودة، تيسري تبادل املعلومات بني احملكمة والدول األطراف وسائر األطراف صاحبة املصلحة، مبا 

ىل أمانة فيها املنظمات الدولية واتمع املدين، من أجل تعزيز السلطات القضائية الوطنية، ويطلب إ
 مجعية الدول األطراف أن تقدم إىل اجلمعية يف دورا العاشرة تقريراً يف هذا الشأن؛

 إىل املكتب مواصلة احلوار مع احملكمة وسائر اجلهات صاحبة املصلحة بشأن مسألة يطلب  -١٠
 يف دورا التكامل اإلجيايب ويدعو احملكمة، ويدعو احملكمة إىل أن تقدم، حسب االقتضاء، إىل اجلمعية

  .العاشرة تقريراً يف هذا الشأن
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  RC/Res.2 القرار

  ٢٠١٠ يونيه/ حزيران٨اعتمد بتوافق اآلراء يف اجللسة العامة التاسعة املعقودة يف 

RC/Res.2  

  تأثري نظام روما األساسي على الضحايا واتمعات املتأثرة

  إن املؤمتر االستعراضي،

ساسي اليت وضعت يف اعتبارها أن ماليني األطفال والنساء والرجال إىل ديباجة نظام روما األإذ يشري 
  وقعوا ضحايا لفظائع ال ميكن تصورها هزت ضمري اإلنسانية بقوة،

على ما لنظام روما األساسي من أمهية بالنسبة للضحايا واتمعات وإذ يؤكد من جديد 
بادة اجلماعية، واجلرائم ضد املتأثرة حيث عقد العزم على وضع حد إلفالت مرتكيب جرائم اإل

  اإلنسانية، وجرائم احلرب من العقاب، وعلى اإلسهام بالتايل يف منع هذه اجلرائم،

 ١٨٨٩ و١٨٨٨ و ١٨٢٠ و ١٣٢٥إىل قرارات جملس األمن التابع لألمم املتحدة وإذ يشري 
سلحة، ويؤكد،  بشأن األطفال يف الصراعات امل١٨٨٢ و١٦١٢بشأن املرأة والسالم واألمن والقرارين 

يف هذا السياق، ضرورة االستجابة لالحتياجات احملددة للنساء واألطفال فضالً عن وضع حد لإلفالت 
  من العقاب على العنف اجلنسي يف حاالت الرتاع،

 الصادر يف عام ٤٠/٣٤ إىل مجلة أمور منها قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدةوإذ يشري أيضاً
، "دئ العدل األساسية املتعلقة بضحايا اإلجرام والتعسف يف استعمال السلطةإعالن مبا" بعنوان ١٩٨٥

املبادئ األساسية واملبادئ " بعنوان ٢٠٠٥ الصادر يف عام ٦٠/١٤٧وقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
يل التوجيهية لألمم املتحدة بشأن احلق يف االنتصاف واجلرب لضحايا االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدو

  ،"حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل

 حبق الضحايا يف الوصول بشكل متكافئ وفعال إىل العدالة، واحلماية، والدعم وإذ يسلم
املناسب، واجلرب الفوري عن الضرر الذي حلق م، وبأن الوصول إىل املعلومات ذات الصلة املتعلقة 

  رب من املكونات األساسية للعدالة،باالنتهاكات وآليات اجل

أمهية توعية الضحايا واتمعات املتأثرة من أجل تنفيذ الوالية الفريدة للمحكمة وإذ يؤكد 
  :اجلنائية الدولية لصاحل الضحايا

 الدول األعضاء على النظر يف تنفيذ أحكام نظام روما األساسي املتعلقة يشجع  -١
  ن خالل التشريع الوطين أو التدابري املناسبة؛الشهود، حيثما تنطبق، م/بالضحايا

احملكمة أيضاً، عن طريق احلوار مع الضحايا واتمعات املتأثرة، على مواصلة العمل يشجع   -٢
ستراتيجية إعلى وصول عملية التخطيط االستراتيجي للمحكمة إىل املستوى األمثل، مبا يف ذلك 
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ها بامليدان من أجل ضمان حتسني الطرق اليت تتصدى ا احملكمة املتعلقة بالضحايا، فضالً عن وجود
  لشواغل الضحايا واتمعات املتأثرة، مع االهتمام بوجه خاص باحتياجات النساء واألطفال؛

احلاجة إىل مواصلة تنفيذ أنشطة التوعية على خري وجه وتكييفها، يف ضوء املراحل يؤكد   -٣
 مواصلة اجلهود الرامية إىل ضمان وصول الضحايا واتمعات املختلفة للدورة القضائية، والتشجيع على

املتأثرة إىل معلومات دقيقة عن احملكمة وواليتها وأنشطتها، وكذلك عن حقوق الضحايا مبوجب نظام 
  روما األساسي، مبا يف ذلك حقهم يف املشاركة يف اإلجراءات القضائية واملطالبة بالتعويض؛

ت واملنظمات املدنية على أن تؤدي دوراً فعاالً، على الصعيدين  احلكومات واتمعايشجع  -٤
الوطين واحمللي، يف توعية اتمعات حبقوق الضحايا بوجه عام وفقاً لنظام روما األساسي وضحايا 
العنف اجلنسي بوجه خاص؛ وعلى منع ميشهم ووصمهم ملساعدم يف عملية إعادة االندماج 

  شاورات ومكافحة ثقافة اإلفالت من العقاب على هذه اجلرائم؛االجتماعي، ومشاركتهم يف امل

 لس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا على مواصلة االلتزام بالتخفيف يعرب عن تقديره  -٥
  من معاناة الضحايا؛

يشدد على أمهية احلوار الدائر بني األمانة والصندوق االستئماين للضحايا، واحملكمة والدول   -٦
اف، من أجل ضمان الشفافية يف إدارة الصندوق االستئماين وأمانته، ويشدد كذلك يف هذا األطر

الصدد على أمهية التبادالت املنتظمة مع اتمع الدويل، مبا يف ذلك اجلهات املاحنة واتمع املدين، من 
  أجل تعزيز األنشطة اليت يضطلع ا الصندوق االستئماين واملسامهة يف التعريف به؛

الدول األطراف، واملنظمات الدولية، واألفراد، والشركات وغريها من الكيانات على يناشد   -٧
التربع للصندوق االستئماين للضحايا لضمان تقدمي املساعدة والتعويضات املالئمة للضحايا يف الوقت 

  .ملن قام بذلكويعرب عن امتنانه املناسب وفقاً لنظام روما األساسي، 
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  RC/Res.3 القرار

  ٢٠١٠ يونيه/ حزيران٨اعتمد بتوافق اآلراء يف اجللسة العامة التاسعة املعقودة يف 

RC/Res.3  

 تعزيز تنفيذ األحكام

  إن املؤمتر االستعراضي،

  إذ يشري إىل نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،
  تنفيذ أحكام السجن، الدور الرئيسي الذي تقوم به الدول يف وإذ يدرك

اليت توفرها الدول اليت تبدي استعدادها مرافق السجون  بأن أحكام السجن تنفّذ يف ذ يذكروإ
  لقبول األشخاص احملكوم عليهم وفقاً ملا ينص عليه النظام األساسي،

 ضرورة توسيع نطاق مشاركة الدول يف تنفيذ األحكام من أجل جعل وإذ يضع يف اعتباره
 علماً بالرأي الذي أمجعت وإذ حييطق اإلقليمية ودون اإلقليمية املعنية، املناطهذا التنفيذ ممكناً يف مجيع 

  عليه الدول األطراف ذا الشأن،

 ضرورة تعزيز التعاون الدويل دف متكني املزيد من الدول من أن تقبل طوعياً وإذ يؤكد
قررة مبعاهدات دولية املعايري السارية على معاملة السجناء واملاألشخاص احملكوم عليهم، استناداً إىل 

  :مقبولة على نطاق واسع

   الدول إىل اإلعراب للمحكمة عن رغبتها يف قبول األشخاص احملكوم عليهم؛ يدعو -١

 أنه جيوز تنفيذ أحكام السجن يف سجن تتيحه للدولة املعنية منظمة، أو آلية أو وكالة، يؤكد -٢
 دولية أو إقليمية؛

ن استعدادها لقبول األشخاص احملكوم عليهم،  الدول األطراف والدول اليت أعربت عحيث -٣
مباشرة أو من خالل منظمة دولية خمتصة، على تعزيز التعاون الدويل بفاعلية على كافة املستويات، 

 وخاصة على املستويني اإلقليمي ودون اإلقليمي؛ 

ىل هذا  إىل األمني العام لألمم املتحدة أن يوجه انتباه مجيع أعضاء األمم املتحدة إيطلب  -٤
القرار، من أجل تشجيع مراعاة األهداف الواردة أعاله يف إعداد وتنفيذ برامج املساعدة ذات الصلة 
اليت يقدمها كل من البنك الدويل، واملصارف اإلقليمية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وغري ذلك من 

 .الوكاالت الوطنية ومتعددة األطراف، ذات الصلة
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  RC/Res.4القرار 

 ٢٠١٠ يونيه/ حزيران١٠اعتمد بتوافق اآلراء يف اجللسة العامة احلادية عشرة املعقودة يف 

RC/Res.4  
  ١٢٤املادة 

  إن املؤمتر االستعراضي،
   باحلاجة إىل ضمان سالمة نظام روما األساسي،إذ يسلم

   حتقيق أمهية عاملية الصك املنشئ للمحكمة اجلنائية الدولية،وإذ يدرك

  ، على حنو ما قرر مؤمتر روما،١٢٤الطبيعة املؤقتة للمادة  إىل وإذ يشري

 إىل املؤمتر االستعراضي ١٢٤ إىل أن مجعية الدول األطراف قد قدمت املادة وإذ يشري
  الحتمال حذفه،

  : أثناء املؤمتر االستعراضي مبوجب نظام روما األساسي١٢٤ على أحكام املادة وقد اطلع

 ؛بشكلها احلايل ١٢٤ االحتفاظ باملادة يقرر  -١

 أثناء الدورة الرابعة عشرة جلمعية الدول ١٢٤ مواصلة استعراض أحكام املادة ويقرر كذلك  -٢
  .األطراف يف نظام روما األساسي
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  ∗∗∗∗ RC/Res.5 القرار

 ٢٠١٠ هيوني/ حزيران١٠اعتمد بتوافق اآلراء يف اجللسة العامة الثانية عشرة املعقودة يف 

RC/Res.5  
   من نظام روما األساسي٨املادة بتعديل القرار 

  إن املؤمتر االستعراضي،

 من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، ١٢٣ من املادة ١ إىل الفقرة إذ يشري  
الذي يطلب إىل األمني العام لألمم املتحدة عقد مؤمتر استعراضي للنظر يف أي تعديالت للنظام 

  ،األساسي، بعد بدء نفاذه بسبع سنوات

 من النظام األساسي اليت تنص على أن يبدأ نفاذ أي ١٢١ من املادة ٥ إىل الفقرة وإذ يشري  
لدول األطراف اليت قبلت التعديل، بعد ىل اإ من النظام األساسي بالنسبة ٨ و٧ و٦ و٥تعديل للمواد 

 ال  أن التعديل،سنة واحدة من إيداعها وثيقة التصديق أو القبول، وبالنسبة إىل أي دولة طرف مل تقبل
ذا ارتكبها رعايا تلك الدولة الطرف أو إإزاء اجلرائم اليت يشملها التعديل متارس احملكمة اختصاصها 

 فهمه أنه بالنسبة إىل هذا التعديل، فإن املبدأ ذاته املنطبق بالنسبة إىل وإذ يؤكدعلى أرضها، رتكبت ا
ول اليت ليست أطرافاً يف هذا النظام مل تقبل التعديل، ينطبق كذلك خبصوص الد أي دولة طرف

  األساسي،

 سيسمح ، من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات٤٠ من املادة ٥ أنه يف ضوء الفقرة وإذ يؤكد  
للدول اليت تصبح بعد ذلك دوالً أطرافاً يف النظام األساسي أن تقرر ما إذا كانت ستقبل التعديل الوارد 

  لنظام األساسي أو قبوله أو موافقتها عليه أو انضمامها إليه، يف هذا القرار وقت التصديق على ا

 من النظام األساسي بشأن أركان اجلرائم، اليت تنص على أن تلك ٩ إىل املادة وإذ يشري  
   اجلرائم اليت تدخل يف اختصاصها، أحكاماألركان تساعد احملكمة يف تفسري وتطبيق

تخدام السموم أو األسلحة املسممة، أو استعمال  أن جرائم اسوإذ يأخذ يف االعتبار الواجب  
 املواد أو األجهزة؛  السوائل أو ما يف حكمها منكلالغازات اخلانقة أو السامة أو غريها من الغازات و

واستخدام الرصاصات اليت  تتمدد أو تتسطّح بسهولة يف جسم اإلنسان، مثل الرصاصات ذات األغلفة 
م الرصاصة، أو الرصاصات احملززة الغالف، تدخل كلها ضمن الصلبة اليت ال تغطي كامل جس

، ومتثّل انتهاكاً جسيما للقوانني واألعراف ٨من املادة ) ب (٢اختصاصات احملكمة مبوجب الفقرة 
  السارية على الرتاعات املسلحة الدولية،
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اعتمدا مجعية  بأركان اجلرائم ذات الصلة اليت تدخل يف نطاق أركان اجلرائم اليت            وإذ يذكِّر   
  ،٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٩الدول األطراف يف 

 أن أركان اجلرائم ذات الصلة املذكورة أعاله ميكن أن تساعد أيضاً يف تفسريها وإذ يرى  
وتطبيقها يف الرتاعات املسلحة ذات الطابع غري الدويل، حيث أا حتدد، ضمن أمور أخرى، أن السلوك 

حباً له، مما يؤكد استبعاد حاالت إنفاذ القانون من اختصاص حدث يف سياق نزاع مسلّح أو مصا
  احملكمة،

استعمال األسلحة  (٨ من املادة ‘١٣’) ه (٢الفقرة شار إليها يف أن اجلرائم املوإذ يرى   
الغازات اخلانقة أو السامة أو الغازات  (٨ من املادة ‘١٤’) ه (٢ويف الفقرة ) السامة أو املسممة

هي انتهاكات خطرية للقوانني واألعراف )  السوائل واملواد واألجهزةحكمها من ما يف األخرى وكل
   الطابع غري الدويل، وفق ما يرد يف القانون العريف الدويل،ياملنطبقة يف الصراع املسلح ذ

استخدام الرصاصات  (٨ من املادة ‘١٥’) ه (٢يف الفقرة شار إليها  أن اجلرمية املوإذ يرى  
هي أيضاً انتهاك جسيم للقوانني واألعراف املنطبقة يف ) سطح بسهولة يف جسم اإلنساناليت تتمدد أو تت

 أن اجلرمية ال ترتكب إال إذا استعمل اجلاين وإذ يفهم الطابع غري الدويل، يالصراع املسلح ذ
الرصاصات اليت تفاقم، دون فائدة، معاناة وجراح الشخص املستهدف ذه الرصاصات، وفق ما هو 

  :يف القانون العريف الدويلوارد 

 من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية ٨من املادة ) ه (٢ اعتماد تعديل الفقرة يقرر  -١
ذا القرار، وأن خيضع هذا التعديل للتصديق أو القبول، وأن هلالدولية، على النحو الوارد يف املرفق األول 

  نظام األساسي؛ من ال١٢١ من املادة ٥يبدأ نفاذه وفقاً للفقرة 

 اعتماد األركان ذات الصلة الواجب إضافتها إىل أركان اجلرائم كما هي واردة يف يقرر  -٢
  .ذا القرارهلاملرفق الثاين 
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  املرفق األول

  ٨تعديل للمادة 

  : ما يلي٨من املادة ) ه (٢يضاف إىل الفقرة 
  ؛املسممة السموم أو األسلحة استخدام ‘١٣’"

زات اخلانقة أو السامة أو غريها من الغازات ومجيع ما يف حكمها من  استخدام الغا‘١٤’
  السوائل أو املواد أو األجهزة؛

 استخدام الرصاصات اليت تتمدد أو تتسطح بسهولة يف اجلسم البشري، مثل ‘١٥’
 ."الرصاصات ذات األغلفة الصلبة اليت ال تغطّي كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات احملززة الغالف
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  رفق الثاينامل

  أركان اجلرائم

  :ضاف إىل أركان اجلرائم األركان التاليةت

  ‘١٣’) ه) (٢ (٨املادة 
مةجرمية احلرب اليت ترتكب باستخدام السموم أو األسلحة املسم 

  األركان

 . مادة أو يستخدم سالحاً يؤدي استخدامه إىل نفث هذه املادةمرتكب اجلرميةأن يستخدم  -١

وع الذي يسبب املوت أو يلحق ضرراً جسيماً بالصحة يف األحوال أن تكون املادة من الن -٢
  .املسممةالعادية من جراء خصائصها 

 .دويل ويكون مقترناً بهغري ي طابع ذأن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح  -٣

 .ح اليت تثبت وجود نزاع مسلّالواقعية على علم بالظروف اجلاينأن يكون  -٤

  ‘١٤’) ه ()٢( ٨املادة 
  رب اليت ترتكب باستخدام الغازات أو السوائل أو املواد أو األجهزة احملظورةجرمية احل

  األركان

 . غازاً أو مادة مماثلة أو جهازاً آخر مماثالًمرتكب اجلرميةأن يستخدم  -١

أن يكون الغاز أو املادة أو اجلهاز من النوع الذي يسبب املوت أو يلحق ضرراً جسيماً  -٢
 .)١(مةاملسممن جراء خصائصه اخلانقة أو بالصحة يف األحوال العادية، 

 .أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح ذي طابع غري دويل ويكون مقترناً به -٣

 .اليت تثبت وجود نزاع مسلح اقعية على علم بالظروف الواجلاينأن يكون  -٤

  

  

  

                                                 
)١(

لركن ما يفسر على أنه حيد، بأي طريقة، من قواعد القانون الدويل القائمة أو الناشئة أو ميس ا فيما ليس يف هذا ا 
 .يتعلق باستحداث وإنتاج وختزين واستخدام األسلحة الكيميائية
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  ‘١٥’) ه ()٢( ٨املادة 
  جرمية احلرب اليت ترتكب باستخدام الرصاص احملظور

  األركان

 . رصاصاً معيناًمرتكب اجلرميةيستخدم أن  -١

أن يكون الرصاص من النوع الذي ينتهك استخدامه القانون الدويل للمنازعات املسلحة ألنه  -٢
 .جسم اإلنسانيتمدد أو يتسطح بسهولة يف 

يفاقم دون  ا جتعل استخدامهات الرصاصهعلى علم بأن طبيعة هذمرتكب اجلرمية أن يكون  -٣
 .ح النامجة عنهجدوى املعاناة أو اجلرا

 .أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح ذي طابع غري دويل ويكون مقترناً به -٤

  .ح اليت تثبت وجود نزاع مسلّالواقعية على علم بالظروف مرتكب اجلرميةأن يكون  -٥
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  ∗∗∗∗ RC/Res.6ر القرا

  ٢٠١٠يونيه / حزيران١١ املعقودة يفاعتمد القرار بتوافق اآلراء يف اجللسة العامة الثالثة عشرة 

RC/Res.6  

  جرمية العدوان

  إن املؤمتر االستعراضي،
   من نظام روما األساسي،١٢ من املادة ١ إىل الفقرة إذ يشري

   من نظام روما األساسي،٥ من املادة ٢ إىل الفقرة إذ يشريو

 من القرار واو، الذي اعتمده مؤمتر األمم املتحدة الدبلوماسي ٧ إىل الفقرة وإذ يشري أيضاً
  ،١٩٩٨يوليه / متوز١٧لمفوضني املعين بإنشاء حمكمة جنائية دولية بتاريخ ل

 املتعلق باستمرارية العمل بشأن جرمية ICC-ASP/1/Res.1 إىل القرار وإذ يشري كذلك
 للفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان لقيامه بصياغة مقترحات وإذْ يعرب عن تقديره العدوان،

  جرمية العدوان، بشأن نصخبصوص وضع 

 الذي أحالت مبوجبه مجعية الدول األطراف ICC-ASP/8/Res.6 وإذ حييط علماً بالقرار
   بشأن جرمية العدوان إىل املؤمتر االستعراضي للنظر فيها،نصمقترحات خبصوص وضع 

  : ممارسة احملكمة الختصاصها على جرمية العدوان بأقرب وقت ممكنعلىوإذ يصمم 

الذي ( من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ٥ من املادة ٢قرة لفل استنادا يقرر -١
اعتماد التعديالت الواردة يف املرفق األول هلذا القرار،  )"النظام األساسي":عبارة ببعديشار إليه فيما 

نظام من ال ١٢١ من املادة ٥ رهناً بالتصديق عليها أو قبوهلا، واليت تدخل حيز النفاذ وفقاً للفقرة
اً على عالنأن تودع إن كل دولة طرف بإمكاا قبل املصادقة أو القبول بأ ويأخذ علماًي، األساس
 اً؛ مكرر١٥ليه يف املادة إاملشار النحو 

  اجلرائم، الواردة يف املرفق الثاين هلذا القرار؛أركانً اعتماد التعديالت على يقرر أيضا -٢

تفسري التعديالت اآلنفة الذكر الواردة يف املرفق الثالث  اعتماد التفامهات املتعلقة بأيضاًيقرر  -٣
 هلذا القرار؛

 استعراض التعديالت حول جرمية العدوان بعد مرور سبع سنوات على ممارسة يقرر كذلك -٤
 ؛هاختصاصااحملكمة 
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 أو التعديالت الواردة يف املرفق األولالتصديق على أن إىل  مجيع الدول األطراف يدعو -٥
 .قبوهلا

  األولاملرفق 

  تعديالت على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية بشأن جرمية العدوان

  . من النظام األساسي٥ من املادة ٢حتذف الفقرة   -١

  : من النظام األساسي٨يدرج النص التايل بعد املادة   -٢

   مكررا٨ًاملادة 
  جرمية العدوان

قيام شخص ما، له وضع ميكّنه فعالً من " وانجرمية العد"ألغراض هذا النظام األساسي، تعين   -١
التحكم يف العمل السياسي أو العسكري للدولة أو من توجيه هذا العمل، بتخطيط أو إعداد أو بدء أو 

  . يشكّل، حبكم طابعه وخطورته ونطاقه، انتهاكا واضحا مليثاق األمم املتحدة عدواينعملٍتنفيذ 

استعمال القوة املسلحة من جانب دولة ما ضد " واينعدالالعمل "، يعين ١ألغراض الفقرة   -٢
سيادة دولة أخرى أو سالمتها اإلقليمية أو استقالهلا السياسي، أو بأي طريقة أخرى تتعارض مع ميثاق 

 التالية، سواء بإعالن حرب أو عمال من األعمل على أي العمل العدواينوتنطبق صفة . األمم املتحدة
 كانون ١٤املؤرخ ) ٢٩-د (٣٣١٤جلمعية العامة لألمم املتحدة بدونه، وذلك وفقاً لقرار ا

 :١٩٧٤ديسمرب /األول

قيام القوات املسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى أو اهلجوم عليه، أو أي   )أ(
احتالل عسكري، ولو كان مؤقتا، ينجم عن مثل هذا الغزو أو اهلجوم، أو أي ضم إلقليم دولة أخرى 

  مال القوة؛أو جلزء منه باستع

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

 دولة ما أو على سواحلها من جانب القوات املسلحة ئضرب حصار على موان  )ج(
  لدولة أخرى؛

سلحة الربية أو البحرية أو اجلوية قيام القوات املسلحة لدولة ما مبهامجة القوات امل  )د(
  أو األسطولني البحري واجلوي لدولة أخرى؛
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قيام دولة ما باستعمال قواا املسلحة املوجودة داخل إقليم دولة أخرى مبوافقة   )ه(
الدولة املضيفة، على وجه يتعارض مع الشروط اليت ينص عليها االتفاق، أو أي متديد لوجودها يف 

  ىل ما بعد اية االتفاق؛اإلقليم املذكور إ

مساح دولة ما وضعت إقليمها حتت تصرف دولة أخرى بأن تستخدمه هذه الدولة   )و(
  األخرى الرتكاب عمل عدواين ضد دولة ثالثة؛

إرسال عصابات أو مجاعات مسلحة أو قوات غري نظامية أو مرتزقة من جانب   )ز(
مال القوة املسلحة تكون من اخلطورة حبيث دولة ما أو بامسها تقوم ضد دولة أخرى بأعمال من أع

  .تعادل األعمال املعددة أعاله، أو اشتراك الدولة بدور ملموس يف ذلك

  : من النظام األساسي١٥يدرج النص التايل بعد املادة   -٣

   مكررا١٥ًاملادة 
  ممارسة االختصاص بشأن جرمية العدوان

  )من تلقاء نفسها الدول، الصادرة عناإلحالة (

، رهنا )ج(و) أ (١٣ بشأن جرمية العدوان وفقاً للمادة ها للمحكمة أن متارس اختصاصجيوز -١
 .بأحكام هذه املادة

إال فيما يتعلق جبرائم عدوان ال ميةرأن متارس اختصاصها فيما يتعلق جبلمحكمة ال جيوز ل -٢
 .لة طرف سنة واحدة على مصادقة أو قبول التعديالت من ثالثني دوضيبعد مالعدوان اليت ترتكب 

متارس احملكمة اختصاصها فيما يتعلق جبرمية العدوان وفقاً هلذه املادة، ورهناً بقرار يتخذ  -٣
بأغلبية دول أطراف تساوي األغلبية املطلوبة العتماد تعديالت على النظام األساسي، وذلك بعد األول 

 .٢٠١٧يناير /من كانون الثاين

 جرمية العدوان اليت تنشأ عن بشأناختصاصها ، أن متارس ١٢جيوز للمحكمة، وفقاً للمادة  -٤
أا ال تقبل  سابقاًأعلنت قد الدولة الطرف تلك مل تكن ما دولة طرف ترتكبه  عدواين عمل

عالن يف أي وقت وجيب النظر إلسحب هذا اوجيوز .  املسجللدىإعالن االختصاص عن طريق إيداع 
 .فيه من قبل الدولة الطرف خالل ثالث سنوات

ن متارس أ للمحكمة جيوز، ال  األساسيعلق بدولة ليست طرفاً يف هذا النظامفيما يت -٥
  .اختصاصها املتعلق جبرمية العدوان عندما يرتكبها مواطنو تلك الدولة أو ترتكب على إقليمها

د أساس معقول للبدء يف حتقيق يتعلق جبرمية عدوان، عليه ووج ندما خيلص املدعي العام إىلع -٦
.  ارتكبته الدولة املعنيةعمل عدواين مفاده وقوع اختذ قراراًقد  إذا كان جملس األمن أن يتأكد أوال مما

 األمني العام لألمم املتحدة بالوضع القائم أمام احملكمة، مبا يف ذلك أي  أن يبلغاملدعي العامعلى و
 .معلومات أو وثائق ذات صلة
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، أن يبدأ التحقيق مثل هذا القرارن فيها جملس األمتخذ جيوز للمدعي العام، يف احلاالت اليت ي -٧
 .فيما يتعلق جبرمية عدوان

، جيوز بالغاإلتاريخ أشهر بعد  ستة  من هذا القبيل يف غضوناختاذ قرار عدم ةيف حال -٨
 تقد أذن التمهيديةالشعبة  كونتللمدعي العام أن يبدأ التحقيق فيما يتعلق جبرمية عدوان، شريطة أن 

من ألن ال يكون جملس اأ، و١٥رمية عدوان وفقاً لإلجراءات الواردة يف املادة ببدء التحقيق فيما يتعلق جب
 .١٦ للمادة  طبقاًًقرر خالف ذلكقد 

 مبا ختلص إليه عمل عدواينالصادر من جهاز خارج احملكمة خبصوص وقوع قرار الال خيل  -٩
 .احملكمة يف إطار هذا النظام األساسي

تعلقة مبمارسة االختصاص فيما يتعلق جبرائم أخرى ليس يف هذه املادة ما خيل باألحكام امل -١٠
 .٥شار إليها يف املادة م

  : النظام األساسيمن مكرراً ١٥يتم إدخال النص التايل عقب املادة  -٤

  ثالثاً اً مكرر١٥املادة 
  ممارسة االختصاص على جرمية العدوان

  )إحالة من جملس األمن(

، رهناً )ب (١٣ق جبرمية العدوان طبقاً للمادة جيوز للمحكمة أن متارس اختصاصها املتعل  -١
  .بأحكام هذه املادة

إال فيما يتعلق جبرائم عدوان ال ميةرأن متارس اختصاصها فيما يتعلق جبلمحكمة ال جيوز ل  -٢
  . سنة واحدة على مصادقة أو قبول التعديالت من ثالثني دولة طرفضيبعد مالعدوان اليت ترتكب 

صها فيما يتعلق جبرمية العدوان رهناً بأحكام هذه املادة، ومبوجب قرار متارس احملكمة اختصا -٣
يتخذ بأغلبية دول أطراف تساوي األغلبية املطلوبة العتماد تعديالت على النظام األساسي، وذلك بعد 

 .٢٠١٧يناير /األول من كانون الثاين

 مبا ختلص إليه واينعمل عدالصادر من جهاز خارج احملكمة خبصوص وقوع قرار الال خيل   -٤
  .احملكمة يف إطار هذا النظام األساسي

ليس يف هذه املادة ما خيل باألحكام املتعلقة مبمارسة االختصاص فيما يتعلق جبرائم أخرى   -٥
  .٥شار إليها يف املادة م

  : من النظام األساسي٢٥ من املادة ٣يدرج النص التايل بعد الفقرة   -٥

طبق أحكام هذه املادة إال على األشخاص الذين يكونون يف نة العدوان، ال تفيما يتعلق جبرمي - مكررا٣ً
  .وضع ميكّنهم من التحكم فعالًً يف العمل السياسي أو العسكري للدولة أو من توجيهه
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  : من النظام األساسي باجلملة التالية٩ من املادة ١يستعاض عن اجلملة األوىل من الفقرة   -٦

  . مكررا٨ً و٨ و٧ و٦ املواد  وتطبيقاحملكمة يف تفسريتساعد أركان اجلرائم   -١

 من النظام األساسي بالفقرة التالية، وتبقى بقية ٢٠ من املادة ٣يستعاض عن العبارة االستهاللية للفقرة   -٧
  :الفقرة بدون تغيري

الشخص الذي يكون قد حوكم أمام حمكمة أخرى عن سلوك يكون حمظوراً ال جيوز حماكمة   -٣
 مكرراً أمام احملكمة فيما يتعلق بنفس السلوك إال إذا كانت ٨ أو ٨ أو ٧ أو ٦وجب املواد أيضاً مب

  :اإلجراءات يف احملكمة األخرى
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  املرفق الثاين

  تعديالت على أركان اجلرائم

  مكرراً ٨املادة 
  جرمية العدوان

  مقدمة

 من ٢ار إليها يف الفقرة  املشعمالاألتنطبق على أي من عبارة العمل العدواين من املفهوم أن   -١
  .مكرراً ٨املادة 

 إثبات أن مرتكب اجلرمية قد أجرى تقييماً قانونياً ملا إذا كان استعمال القوة املسلحة يلزمال   -٢
  .يتناىف مع ميثاق األمم املتحدة

 .هي وصف موضوعي" واضحاً"كلمة     -٣

نتهاك ميثاق ال" الواضح" للطابع  إثبات أن مرتكب اجلرمية قد أجرى تقييماً قانونياًلزمال ي  -٤
 .األمم املتحدة

  األركان

 .عدواين أو بإعداده أو بدئه أو تنفيذهعمل ام مرتكب اجلرمية بتخطيط يق  -١

 يف وضع ميكّنه من التحكم فعالً يف العمل السياسي أو العسكري )١(اجلرمية شخصكون مرتكب -٢
 .لمهذا الع أو من توجيه العدواينالعمل للدولة اليت ارتكبت 

 املتمثل يف استعمال القوة املسلحة من جانب دولة ما ضد سيادة –ارتكاب العمل العدواين   -٣
دولة أخرى أو سالمتها اإلقليمية أو استقالهلا السياسي أو بأي صورة أخرى تتعارض مع ميثاق األمم 

 .املتحدة

حة على هذا مال القوة املسلّعية اليت تثبت أن استعاقمرتكب اجلرمية مدركا للظروف الوكون   -٤
 .النحو يتعارض مع ميثاق األمم املتحدة

 . يشكل، حبكم طابعه وخطورته ونطاقه، انتهاكاً واضحاً مليثاق األمم املتحدةالعمل العدواين  -٥

عية اليت تثبت هذا االنتهاك الواضح مليثاق األمم اقمرتكب اجلرمية مدركا للظروف الوكون   -٦
  .املتحدة

                                                 
  .، قد يوجد أكثر من شخص واحد تنطبق عليهم هذه املعايريالعمل العدواينفيما يتعلق ب )١(
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 الثالثاملرفق 

تفامهات خبصوص تعديالت نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية بشأن جرمية 
  العدوان

  اإلحاالت من جملس األمن

من املفهوم انه جيوز للمحكمة أن متارس اختصاصها بشأن جرمية عدوان بناء على إحالة من   -١
 بعد مرور سنة واحدة على التصديق يمن النظام األساس ١٣ملادة من ا) ب( للفقرة جملس األمن وفقاً

)  مكررا١٥ً من املادة ٣يضاف نص مماثل للفقرة (أو القبول بالتعديالت من ثالثني دولة طرف أو 
 .أيهما يكون تالياً

عدوان بناًء على إحالة من جملس المن املفهوم أن متارس احملكمة اختصاصها بشأن جرمية   -٢
 من النظام األساسي بغض النظر عماّ إذا كانت الدولة املعنية ١٣من املادة ) ب( للفقرة األمن وفقاً

 .قبلت اختصاص احملكمة يف هذا الصدد

  االختصاص الزمين

ممارسة احملكمة  أنّ  من النظام األساسي١٣ من املادة )ج(أو ) أ( ةمن املفهوم، وفقاً للفقر  -٣
 من ٣لقرار املنصوص عليه يف الفقرة اختاذ اد  بع فقطرتكبةاملدوان العنحصر يف جرائم ت هاختصاصال

مرور سنة واحدة على التصديق أو القبول بالتعديالت من ثالثني دولة طرف أيهما  مكرراً، و١٥املادة 
 .يكون تالياً

  االختصاص احمللي بشأن جرمية العدوان

راض تنطبق فقط ألغجرمية العدوان  والعمل العدواينتتناول اليت من املفهوم أن التعديالت  -٤
تفسر هذه التعديالت على أا   من نظام روما األساسي، ال١٠ وفقاً للمادةو. هذا النظام األساسي

أو اليت تتطور فيما بعد ألغراضبأي شكل من األشكال، بقواعد القانون الدويل القائمة أو ختلّ، حتد  
  .هذا النظام األساسيأغراض غري 

ب أن تفسر على أا تنشئ احلق يف ممارسة االختصاص من املفهوم أن هذه التعديالت ال جي  -٥
  . ترتكبه دولة أخرىعدواينعمل ، أو االلتزام به، فيما يتعلق بياحملل
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  تفامهات أخرى

من املفهوم أن العدوان هو أخطر أشكال االستخدام غري املشروع للقوة، وأن حتديد ما إذا   -٦
 االعتبار مجيع الظروف اخلاصة بكل حالة، مبا يف  عدواين يتطلب أن تؤخذ يفعملكان قد ارتكب 
  . وعواقبها، وفقاً مليثاق األمم املتحدةعنية املعمالذلك خطورة األ

ميثّل انتهاكاً واضحاً مليثاق األمم العمل العدواين من املفهوم أنه لدى تقرير ما إذا كان   -٧
ة والنطاق، كافية لتربير تقرير االنتهاك ي الطبيعة واخلطوروهاملتحدة، جيب أن تكون األركان الثالثة، 

  .وضوحكافياً للوفاء مبعيار الي ركن مبفرده وال جيوز اعتبار أ. "الواضح"
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  اإلعالنات  -باء

  RC/Decl.1اإلعالن 

 ٢٠١٠ يونيه/ حزيران١اعتمد بتوافق اآلراء يف اجللسة العامة الرابعة املعقودة يف 

RC/Decl.1  

 كمباال إعالن

 على مستوى رفيع للدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، نيحنن، املمثل
اتمعون يف كمباال، أوغندا، يف املؤمتر االستعراضي األول هلذا النظام األساسي، املعقود يف الفترة من 

  ،٢٠١٠يونيه / حزيران١١مايو إىل / أيار٣١
، وااللتزام الصارم مبكافحة اإلفالت من العقاب وح التعاون والتضامن املتجددةإذ نسترشد بر  

  على أخطر اجلرائم اليت تثري القلق الدويل، وضمان االحترام الدائم للعدالة اجلنائية الدولية وتعزيزها،
 باملهمة والدور النبيلني للمحكمة ونسلمإىل أهداف وغايات نظام روما األساسي  وإذ نشري  

 األطراف يهدف إىل وضع حد لإلفالت من العقاب، وإرساء سيادة اجلنائية الدولية يف نظام متعدد
القانون، وتعزيز وتشجيع احترام حقوق اإلنسان، وحتقيق السالم الدائم، وفقا للقانون الدويل ومقاصد 

  ومبادئ ميثاق األمم املتحدة،
 من أن العديد من األطفال والنساء والرجال ال يزالون، على الرغموإذ نضع يف اعتبارنا   

التقدم احملرز يف حتقيق أهداف وغايات النظام األساسي ومهمة احملكمة، ضحايا لفظائع ال ميكن 
  تصورها ز ضمري اإلنسانية بقوة،

إىل األمهية التارخيية إلنشاء احملكمة اجلنائية الدولية وبداية عملها كهيئة قضائية وإذ نشري   
  ئية الوطنية،مستقلة ودائمة مكملة للواليات القضائية اجلنا

لتعزيز الواليات القضائية اجلنائية الوطنية  باإلجراءات اليت اختذا الدول األطرافوإذ نرحب   
  وفقاً لنظام روما األساسي،

للمساعدة القيمة اليت يقدمها اتمع املدين من أجل تقدم احملكمة وإذ نعرب عن تقديرنا   
  اجلنائية الدولية،

ن ابالتايل متطلبمها سالم دائم بدون عدالة وأن السالم والعدالة ن ما مبأنه واقتناعاً مناً   
  ن،المتكام

ومكافحة اإلفالت من العقاب غري قابلني للتجزئة، وينبغي أن  بأن العدالةواقتناعاً منا أيضاً   
  ،يظال كذلك، وبأن يف هذا الصدد االنضمام العاملي إىل النظام األساسي أمر ضروري

  ة التعاون الكامل مع احملكمة اجلنائية الدولية،على أمهيوإذ نؤكد   
   فإنناالروابط املشتركة لشعوبنا وثقافاتنا اليت تشكل معاً تراثاً مشتركاً،وإذ توحدنا   
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  :بصفة رمسيةوسوياً 
 التزامنا بنظام روما األساسي وبتنفيذه تنفيذاً كامالً، فضال عن التزامنا بعاملية نؤكد من جديد  -١

  لنظام؛وسالمة هذا ا
 تصميمنا على وضع حد إلفالت مرتكيب أخطر اجلرائم اليت تثري القلق الدويل من نكرر  -٢

 بالتايل يف منع اجلرائم اليت دد واإلسهامالعقاب، مع االحترام الكامل ملعايري احملاكمة العادلة الدولية، 
   يف العامل؛هالسلم واألمن والرفا

  اء السالم الدائم؛ أن العدالة لبنة أساسية لبننؤكد  -٣
مواصلة وتعزيز جهودنا الرامية إىل تعزيز حقوق الضحايا يف إطار نظام روما نعرب عن عزمنا   -٤

األساسي، مبا يف ذلك حقهم يف املشاركة يف اإلجراءات القضائية واملطالبة بالتعويض، وإىل محاية 
  الضحايا واتمعات املتأثرة؛

ظام األساسي بصورة فعالة على الصعيد احمللي من أجل تعزيز مواصلة وتعزيز تنفيذ الننعتزم   -٥
قدرة الواليات القضائية اجلنائية الوطنية على مقاضاة مرتكيب أخطر اجلرائم اليت تثري القلق الدويل وفقاً 

  للمعايري املعترف ا دولياً للمحاكمة العادلة، عمال مببدأ التكامل؛
جلاد خالل املؤمتر االستعراضي من أجل التوصل إىل نتائج عن التزامنا الصارم بالعمل انعرب   -٦

 مع مراعاة الرسالة اليت يناط ICC-ASP/8/Rvs.6مرضية بشأن التعديالت املقترحة الواردة يف القرار 
  باحملكمة اجلنائية الدولية أن تؤد ا للمجتمع الدويل؛

ون الكامل مع احملكمة وفقاً للنظام مواصلة وتعزيز جهودنا الرامية إىل ضمان التعانعتزم أيضاً   -٧
األساسي، السيما يف جماالت تنفيذ القوانني، وإنفاذ قرارات احملكمة، وتنفيذ أوامر القبض، وإبرام 

  ؛عن دعمنا السياسي والدبلوماسي للمحكمةونعرب االتفاقات، ومحاية الشهود، 
صفها هيئة قضائية وفقا لنظام  عن تقديرنا للمحكمة اليت تعمل اآلن بطاقتها الكاملة بونعرب  -٨

  روما األساسي؛
عن تقديرنا لألمني العام لألمم املتحدة للتعاون الذي تقدمه منظومة األمم املتحدة إىل نعرب   -٩

  احملكمة اجلنائية الدولية؛
 دولة من مجيع املناطق يف العامل أصبحت اآلن أطرافاً يف نظام روما ١١١حبقيقة أن نرحب   -١٠

اليت مل تصبح بعد أطرافاً يف النظام األساسي إىل أن  الدول وندعو كمة اجلنائية الدوليةاألساسي للمح
التزامنا بتعزيز عاملية النظام األساسي وتنفيذه تنفيذاً ونكرر تصبح أطرافاً فيه يف أقرب وقت ممكن، 

  كامال بأسلوب استباقي؛
ي ودول غري أطراف فيه ومن بالتعهدات املقدمة من دول أطراف يف النظام األساسنسلم   -١١

  ؛منظمات أخرى لتعزيز أهداف وغايات نظام روما األساسي
يوليه، اليوم الذي اعتمد فيه نظام روما / متوز١٧ االحتفال اعتبارا من اآلن بيوم نقرر  -١٢

  .، بوصفه يوماً للعدالة اجلنائية الدولية١٩٩٨األساسي يف عام 
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  RC/Decl.2 اإلعالن

  ٢٠١٠ يونيه/ حزيران٨ يف  املعقودةء يف اجللسة العامة التاسعةاعتمد بتوافق اآلرا

RC/Decl.2  

  بشأن التعاون إعالن

  إن املؤمتر االستعراضي،

إىل أن مكافحة اإلفالت من العقاب بصورة فعالة تتطلب توقيع العدالة يف الوقت إذ يشري   
   ملالئمة،املناسب وأنه يلزم لتحقيق هذه الغاية أن تتخذ اإلجراءات بالسرعة ا

على أمهية التعاون بصورة فعالة وشاملة من جانب الدول، واملنظمات الدولية وإذ يشدد   
  واإلقليمية، لكي تتمكن احملكمة من أداء واليتها بوجه مالئم،

 املكثفة اليت اختذت من أجل تعزيز التعاون، من جانب كل من مجعية باجلهوديط علماً وإذ حي  
  الدول األطراف واحملكمة،

 التقدم احملرز حىت اآلن يف تعزيز مستوى التعاون الذي تقدمه الدول إىل احملكمة، دركوإذ ي  
  : أيضاً بأنه يلزم املزيد من التقدم يف هذا االدركوي

أن تفي مجيع الدول األطراف بالتزاماا الكاملة مبوجب البابني التاسع  أمهية يؤكد من جديد  -١
  سي؛والعاشر من نظام روما األسا

  الدول اليت عليها التزام بالتعاون مع احملكمة على ضرورة قيامها بذلك؛على يؤكد   -٢

على احلاجة بصفة خاصة إىل وجود تشريعات تنفيذية أو إجراءات أخرى يف إطار كد يؤ  -٣
  القانون الوطين لتعزيز التعاون مع احملكمة؛

  قدمة من احملكمة؛  على أمهية االمتثال لطلبات التعاون املكد من جديديؤ  -٤

 على الدور احلاسم الذي يؤديه تنفيذ أوامر القبض يف ضمان فعالية الوالية القضائية يؤكد  -٥
على االلتزام األساسي للدول األطراف، والدول األخرى اليت عليها التزام  ك كذلويؤكدللمحكمة 

صادرة من احملكمة اليت مل تنفذ بالتعاون مع احملكمة، مبساعدة احملكمة يف سرعة إنفاذ أوامر القبض ال
  حىت اآلن؛

  الدول األطراف على بذل اجلهود الالزمة لتعزيز تعاوا الطوعي مع احملكمة من يشجع  -٦
  خالل ترتيبات املساعدة أو أي شكل آخر مناسب من أشكال املساعدة على أساس خمصص؛

 أيضاً احملكمة يشجعلك، مجيع الدول األخرى على التعاون مع احملكمة، ولتحقيق ذيشجع   -٧
  على الدخول يف ترتيبات مناسبة مع هذه الدول؛
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أنه ينبغي جلمعية الدول األطراف، عند نظرها يف مسألة التعاون، أن تركز بوجه خاص يقرر   -٨
  على تبادل اخلربات؛

مجيع أصحاب املصلحة املعنيني على تقدمي املساعدة، باستخدام التدابري القائمة شجع ي  -٩
  حث عن تدابري مبتكرة، للدول اليت تلتمس تعزيز تعاوا مع احملكمة؛والب

 على أمهية تعزيز الدعم املقدم للمحكمة، مبا يف ذلك عن طريق توسيع نطاق التوعية كديؤ  -١٠
  بالقضايا املتعلقة باحملكمة، على الصعيد الوطين؛

 يف املستقبل، أن تنظر يف إىل مجعية الدول األطراف، عند نظرها يف مسألة التعاون يطلب  -١١
 .كيفية تعزيز األنشطة اإلعالمية والتشجيع على فهم والية احملكمة وأعماهلا
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  اتاملرفق

  املرفق األول

  تقرير جلنة وثائق التفويض

  )هولندا(ان مه سافورنني لوي بيتر دالسيد صاحب السعادة :الرئيس

ة اجلنائية الدولية، يف جلسته العامة نظام روما األساسي للمحكماملؤمتر االستعراضي لقام   -١
 ي من النظام الداخلي للمؤمتر االستعراض١٤، وفقاً للمادة ٢٠١٠مايو / أيار٣١األوىل، املعقودة يف 

، بتعيني جلنة وثائق تفويض تتألف من الدول )٢٠١٠مايو / أيار٣١ املعتمدة يف RC/3الوثيقة (
مجهورية كوريا، سورينام، صربيا، كوستاريكا، ليسوتو، يرلندا، أستونيا، أوغندا، ا: األطراف التالية

 .هولندا
  .٢٠١٠يونيه / حزيران١٠وعقدت جلنة وثائق التفويض جلسة واحدة يف   -٢
، كان معروضاً على اللجنة مذكرة من ٢٠١٠يونيه / حزيران١٠ويف جلستها املعقودة يف   -٣

ممثلي الدول األطراف يف نظام روما  تتعلق بوثائق تفويض ٢٠١٠يونيه / حزيران١٠األمانة مؤرخة 
وقام رئيس اللجنة بتحديث املعلومات . األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف املؤمتر االستعراضي

  .الواردة يف تلك املذكرة
 من املذكرة، وردت وثائق التفويض الرمسية للممثلني يف املؤمتر ١-٢وكما لوحظ يف الفقرة   -٤

 من النظام الداخلي، حىت وقت اجتماع جلنة وثائق ١٣صوص عليه يف املادة االستعراضي، بالشكل املن
  :التفويض، من الدول األطراف االثنتني والسبعني التالية

ستونيا، إكوادور، ألبانيا، أملانيا، أوروغواي، أوغندا، األرجنتني، األردن، إسبانيا، أستراليا، ا
ال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بوتسوانا، بوركينا يرلندا، إيطاليا، باراغواي، الربازيل، الربتغأ

 جزر القمر، مجهورية ،فاسو، بوروندي، بولندا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، اجلبل األسود
أفريقيا الوسطى، اجلمهورية التشيكية، مجهورية ترتانيا املتحدة، مجهورية كوريا، مجهورية 

دولة  جنوب أفريقيا، جيبويت، الدامنرك، ة، البوليفاريفرتويالمجهورية  الدميقراطية، الكونغو
 رومانيا، زامبيا، ساموا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سورينام،  املتعددة القوميات،بوليفيا

السويد، سويسرا،  شيلي،  صربيا، غينيا، فرنسا، فنلندا، قربص، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، 
تو، مايل، املكسيك، مالوي، اململكة املتحدة كولومبيا، كينيا، لكسمربغ، ليختنشتاين، ليسو

يرلندا الشمالية، موريشيوس، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيجرييا، هنغاريا، ألربيطانيا العظمى و
  .هولندا، اليابان، اليونان

 من املذكرة، أُبلغت األمانة باملعلومات املتعلقة بتعيني ممثلي الدول ٢-٢وكما ورد يف الفقرة   -٥
ف يف املؤمتر االستعراضي، حىت وقت اجتماع جلنة وثائق التفويض، من رئيس الدولة أو احلكومة األطرا

  : التالية١٢أو وزير اخلارجية للدول األطراف الـ
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بنغالديش، بريو، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، جورجيا، سرياليون، غامبيا، غانا، 
  .افيجي، الكونغو، ناورو، النيجر، نيوزيلند

وأوصى الرئيس بأن تقبل اللجنة وثائق تفويض ممثلي مجيع الدول األطراف املشار إليهم يف   -٦
مذكرة األمانة، على أن يتم تقدمي وثائق التفويض الرمسية ملمثلي الدول األطراف املشار إليهم يف الفقرة 

  . من هذا التقرير إىل األمانة يف أقرب وقت ممكن٥
  :الرئيس، اعتمدت اللجنة مشروع القرار التايل على اقتراح من وبناء  -٧

  إن جلنة وثائق التفويض،"
 يف وثائق تفويض املمثلني إىل املؤمتر االستعراضي لنظام روما األساسي وقد نظرت

   من هذا التقرير،٤ و٣للمحكمة اجلنائية الدولية املشار إليهم يف الفقرتني 
  ".ة وثائق تفويض ممثلي الدول األطراف املعنيتقبل

  .واعتمد مشروع القرار الذي اقترحه الرئيس بدون تصويت  -٨
 ١١ الفقرة انظر( باعتماد مشروع قرار املؤمتر االستعراضيتوصي جلنة وثائق التفويض   -٩

  ).أدناه
 .املؤمتر االستعراضيويف ضوء ما سلف، يقدم هذا التقرير إىل   -١٠

  توصية جلنة وثائق التفويض

نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية املؤمتر االستعراضي ل التفويض توصي جلنة وثائق  -١١
  :الدولية باعتماد مشروع القرار التايل

وثائق تفويض املمثلني إىل املؤمتر االستعراضي لنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية "
  الدولية

  ،نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةاملؤمتر االستعراضي لإن 
تقرير جلنة وثائق التفويض املتعلق بوثائق تفويض املمثلني إىل املؤمتر وقد نظر يف 

  االستعراضي للجمعية ويف التوصية الواردة به،
  ." على تقرير جلنة وثائق التفويضوافقي
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  )أ(املرفق الثاين 

  الصياغة جلنةتقرير 

  ∗∗∗∗اجلرائم أركان وعلى األساسي روما نظام من ٨ املادة على تعديالت مشروع

 عمالً ،٢٠١٠ مايو/أيار ٣١ يف املعقود الثاين، العام االجتماع يف االستعراضي، املؤمتر أنشأ  -١
 اجتماعه يف األطراف، الدول مجعية مكتب هيئة توصية على وبناًء الداخلي، النظام من ٦٧ باملادة
 اللغوية الدقة كفالة يف اختصاصها يتمثل صياغة جلنة ،٢٠١٠ أبريل/نيسان  ٢٩ يف املعقود التاسع
  .اللغات مبختلف احملررة األساسي روما نظام على التعديالت مشروع نسخ بني والتناسق

 الدول ،٢٠١٠ هيوني/حزيران ٨ يف املعقود التاسع  العاماجتماعه يف ،ياالستعراض ؤمترامل عين  -٢
  :الصياغة جلنة يف أعضاء التالية

  األردن    :العربية اللغة

 سلوفينيا املتحدة، امللكة    :زيةاإلنكلي اللغة

  غابون فرنسا،    :الفرنسية اللغة

  الروسي االحتاد    :الروسية اللغة

  إسبانيا    :اإلسبانية اللغة

 يف غابون تشارك ومل. الصياغة جلنة أعمال يف املشاركة إىل الصني املؤمتر رئيس ودعا  
  .الصياغة جلنة اجتماعات

 الدول مجعية أمانة وزودت. اللجنة رئاسة )اسبانيا (ر كونسبسيون إيسكوباةالسيد توتولّ  -٣
  .الفنية باخلدمات الصياغة جلنة األطراف

للنظر يف ) ة صباحيةجلس( ٢٠١٠يونيه / حزيران٤جلسة واحدة يوم  الصياغة جلنة توعقد  -٤
 من نظام روما ٨اليت تتضمن مشروع قرار يقضي بتعديل املادة ، .RC/WGOA/1/Rev.2الوثيقة 
 مبا الوفود، لكافة مفتوحة اللجنةلسات جوكانت .  وعناصر اجلرمية٨ي، والتعديالت على املادة األساس

 .)١(ومل تشارك الغابون يف اجتماعات اللجنة. ملدعوةا الدولالوفود املراقبة و ذلك يف
  
  

                                                 
  .Add.1 و RC/DC1صدر سابقا بوصفه الوثيقة  ∗
)١(

  . طرفا يف جلنة الصياغة٢٠١٠أبريل / نيسان٢٩عين املكتب الغابون يف جلسته التاسعة املعقودة يف   
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 على مكتوبة تعليقات أبدت قد وكندا وفرنسا بلجيكا وفود أنّ اللجنة الرئيسة وأبلغت  -٥
 تاحت أقد و.الوثيقة من اإلسبانية للنسخة بالنسبة ذلك فعلت إسبانيا وأنّ الوثيقة من الفرنسية النسخة
  .اللجنة ألعضاء التعليقات تلك األمانة
 ترسل أنتوصلت اللجنة إىل اتفاق  للجنة، األوىل اجللسة يف اليت دارت املناقشات أعقاب ويف  -٦

 .RC/WGOA/1/Rev.2لوثيقة ا يف لواردةاات الرمسية الست باللغ النسخةإىل املؤمتر 
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  التذييل
   من نظام روما األساسي٨بتعديل املادة قرار مشروع 

  متر االستعراضي،املؤإن 

 من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، ١٢٣ من املادة ١ إىل الفقرة إذ يشري  
 للنظر يف أي تعديالت للنظام الذي يطلب من األمني العام لألمم املتحدة عقد مؤمتر استعراضي

  األساسي، بعد بدء نفاذه بسبع سنوات،

 من النظام األساسي اليت تنص على أن يبدأ نفاذ أي ١٢١ من املادة ٥ إىل الفقرة وإذ يشري[  
لدول األطراف اليت قبلت التعديل، بعد اىل ا من النظام األساسي بالنسبة ٨ و٧ و٦ و٥تعديل للمواد 

 ال  اناعها وثيقة التصديق أو القبول، وبالنسبة إىل أي دولة طرف مل تقبل التعديل،سنة واحدة من إيد
إزاء اجلرائم اليت يشملها التعديل اذا ارتكبها رعايا تلك الدولة الطرف أو متارس احملكمة اختصاصها 

 بالنسبة إىل على أرضها، وإذ يؤكد فهمه أنه بالنسبة إىل هذا التعديل، فإن املبدأ ذاته املنطبقرتكبت ا
أي دولة طرف مل تقبل التعديل، ينطبق كذلك خبصوص الدول اليت ليست أطرافاً يف هذا النظام 

  ،])١(األساسي

 سيسمح ، من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات٤٠ من املادة ٥ أنه يف ضوء الفقرة وإذ يؤكد  
ر ما إذا كانت ستقبل التعديل الوارد للدول اليت تصبح بعد ذلك دوالً أطرافاً يف النظام األساسي أن تقر

  يف هذا القرار وقت التصديق على النظام األساسي أو قبوله أو موافقتها عليه أو انضمامها إليه، 

 من النظام األساسي بشأن أركان اجلرائم، اليت تنص على أن تلك ٩ إىل املادة وإذ يشري  
   تقع داخل اختصاصها،األركان تساعد احملكمة يف تفسري وتطبيق اجلرائم اليت

 أن جرائم استخدام السموم أو األسلحة املسممة، أو استعمال وإذ يأخذ يف االعتبار الواجب  
 املواد أو األجهزة؛  السوائل أو ما يف حكمها منكلالغازات اخلانقة أو  السامة أو غريها من الغازات و

 اإلنسان، مثل الرصاصات ذات األغلفة واستخدام الرصاصات اليت  تتمدد أو تتسطّح بسهولة يف جسم
الصلبة اليت ال تغطي كامل جسم الرصاصة، أو الرصاصات احملززة الغالف، تدخل كلها ضمن 

، ومتثّل انتهاكاً جسيما للقوانني واألعراف ٨من املادة ) ب (٢اختصاصات احملكمة مبوجب الفقرة 
  السارية على الرتاعات املسلحة الدولية،

بأركان اجلرائم ذات الصلة اليت تدخل يف نطاق أركان اجلرائم اليت اعتمدا مجعية             وإذ يذكِّر   
  ،٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٩الدول األطراف يف 

                                                 
)١(

  . للنظر فيه وخاصة فيما يتعلق بنتيجة املناقشة بشأن التعديالت األخرىهذا النص خاضع 
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 أن أركان اجلرائم ذات الصلة املذكورة أعاله ميكن أن تساعد أيضاً يف تفسريها وإذ يرى  
ا حتدد، ضمن أمور أخرى، أن السلوك وتطبيقها يف الرتاعات املسلحة ذات الطابع غري الدويل، حيث أ

حدث يف سياق نزاع مسلّح أو مصاحباً له، مما يؤكد استبعاد حاالت إنفاذ القانون من اختصاص 
  احملكمة،

استعمال األسلحة  (٨ من املادة )١٣() ه (٢أن اجلرائم املقترح إدراجها يف الفقرة وإذ يرى   
الغازات اخلانقة أو السامة أو الغازات  (٨ املادة  من)١٤() ه (٢ويف الفقرة ) السامة أو املسممة

هي انتهاكات خطرية للقوانني واألعراف )  السوائل واملواد واألجهزة ما يف حكمها مناألخرى وكل
   الطابع غري الدويل، وفق ما يرد يف القانون العريف الدويل،ياملنطبقة يف الصراع املسلح ذ

استخدام  (٨ من املادة )١٥() ه (٢ يف الفقرة  أن اجلرمية املقترح إدراجهاوإذ يرى  
هي أيضاً انتهاك جسيم للقوانني ) الرصاصات اليت تتمدد أو تتسطح بسهولة يف جسم اإلنسان

 الطابع غري الدويل، وإذ يفهم أن اجلرمية ال ترتكب إال إذا يواألعراف املنطبقة يف الصراع املسلح ذ
ون فائدة، معاناة وجراح الشخص املستهدف ذه استعمل اجلاين الرصاصات اليت تفاقم، د

  :الرصاصات، وفق ما هو وارد يف القانون العريف الدويل

 من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية ٨من املادة ) ه (٢ اعتماد تعديل الفقرة يقرر  -١
للتصديق أو القبول، وأن الدولية، على النحو الوارد يف املرفق األول ذا القرار، وأن خيضع هذا التعديل 

   من النظام األساسي؛١٢١ من املادة ٥يبدأ نفاذه  على النحو الوارد يف الفقرة 

  . اعتماد األركان الواردة يف املرفق الثاين ذا القرار وإضافتها إىل أركان اجلرائميقرر  -٢



RC/11 

40   11-A-011110 

  ق األوللحامل

  ٨تعديل للمادة 

  : ما يلي٨من املادة ) ه (٢يضاف إىل الفقرة 

  ؛املسممة السموم أو األسلحة استخدام ‘١٣’"

 استخدام الغازات اخلانقة أو السامة أو غريها من الغازات ومجيع ما يف حكمها مـن                ‘١٤’
  السوائل أو املواد أو األجهزة؛

 استخدام الرصاصات اليت تتمدد أو تتسطح بسهولة يف اجلسم البشري، مثل ‘١٥’
 ال تغطّي كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات احملززة الرصاصات ذات األغلفة الصلبة اليت

  ."الغالف
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  ق الثاينلحامل

  أركان اجلرائم

  :ضاف إىل أركان اجلرائم األركان التاليةت

  ‘١٣’) ه) (٢ (٨املادة 
مةجرمية احلرب اليت ترتكب باستخدام السموم أو األسلحة املسم 

  األركان

 .الحاً يؤدي استخدامه إىل نفث هذه املادة مادة أو يستخدم سمرتكب اجلرمية يستخدم أن -١

أن تكون املادة من النوع الذي يسبب املوت أو يلحق ضرراً جسيماً بالصحة يف األحوال  -٢
  .مةاملسمالعادية من جراء خصائصها 

 .دويل ويكون مقترناً بهغري ي طابع ذأن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح  -٣

 . اليت تثبت وجود نزاع مسلحقعيةالوا على علم بالظروف اجلاينأن يكون  -٤

  ‘١٤’) ه ()٢( ٨املادة 
  جرمية احلرب اليت ترتكب باستخدام الغازات أو السوائل أو املواد أو األجهزة احملظورة

   األركان

 . غازاً أو مادة مماثلة أو جهازاً آخر مماثالًمرتكب اجلرميةأن يستخدم  -١

ذي يسبب املوت أو يلحق ضرراً جسيماً أن يكون الغاز أو املادة أو اجلهاز من النوع ال -٢
 .)١(مةاملسمبالصحة يف األحوال العادية، من جراء خصائصه اخلانقة أو 

 .أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح ذي طابع غري دويل ويكون مقترناً به -٣

 .اليت تثبت وجود نزاع مسلح اقعية على علم بالظروف الواجلاينأن يكون  -٤

  ‘١٥’) ه ()٢( ٨املادة 
  جرمية احلرب اليت ترتكب باستخدام الرصاص احملظور 

  األركان

 . رصاصاً معيناًمرتكب اجلرميةأن يستخدم     -١
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أن يكون الرصاص من النوع الذي ينتهك استخدامه القانون الدويل للمنازعات املسلحة ألنه   -٢
 .جسم اإلنسانيتمدد أو يتسطح بسهولة يف 

فاقم دون ت ا جتعل استخدامهات الرصاصهبأن طبيعة هذعلى علم مرتكب اجلرمية أن يكون   -٣
 . جدوى املعاناة أو اجلراح النامجة عنه

 .أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح ذي طابع غري دويل ويكون مقترناً به  -٤

 .ح اليت تثبت وجود نزاع مسلّالواقعية على علم بالظروف مرتكب اجلرميةأن يكون     -٥
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  )ب( املرفق الثاين

  تقرير جلنة الصياغة

مشاريع تعديالت على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية بشأن جرمية 
  ∗∗∗∗العدوان

 ٢٠١٠يونيه / حزيران١١ و١٠، و)بعد الظهر (٩عقدت جلنة الصياغة أربع جلست أيام  -١
ساسي بشأن ملناقشة الوثائق التالية ذات الصلة بالتعديالت على نظام روما األ) صباحا وبعد الظهر(

وتضمنت هذه الوثائق مشروع قرار يتعلق . RC/DC/3و RC/7، وRc/WGCA/1Rev2: جرمية العدوان
وتعديالت على أركان . جبرمية العدوان، وتعديالت على نظام روما األساسي بشأن جرمية العدوان

  .اجلرائم وتفامهات تتعلق بتعديالت على نظام روما األساسي بشأن جرمية العدوان

استعرضت اللجنة الوثيقة ) بعد الظهر (٢٠١٠يونيه / حزيران٩يف اجللسة املعقودة يف و  -٢
RC/WGCA/1Resv.2 املرفق الثالث تفامهات تتعلق بالتعديالت على نظام روما األساسي " املعنونة

 ١١واستعرضت جلسة جلنة الصياغة املعقودة يف ". للمحكمة اجلنائية الدولية بشأن جرمية العدوان
 ".جرمية العدوان: مشروع قرار" املعنونة RC/DC/3الوثيقة ) صباحا وبعد الظهر (٢٠١٠يونيه /انحزير

ويف أعقاب املناقشة، توصلت اللجنة إىل اتفاق بشأن الصيغة باللغات الرمسية الست للوثائق   -٣
RC/WGCA/1/Rev.2و RC/7 وRC/DC/3وقررت إحالتها إىل املؤمتر .  

  

                                                 
 .RC/DC/3 وRC/DC/2صدر سابقا بوصفه الوثيقتني  ∗
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  التذييل األول

 )RC/WGCA/1/Rev.2الوثيقة  (فة اجتماع بشأن جرمية العدوانورقة غر

  جرمية العدوان :مشروع قرار

  إن املؤمتر االستعراضي،
   من نظام روما األساسي،٥ من املادة ٢إىل الفقرة  إذ يشري
مؤمتر األمم املتحدة الدبلوماسي للمفوضني  من القرار واو، الذي اعتمده ٧ إىل الفقرة ًوإذ يشري أيضا

  ،١٩٩٨يوليه / متوز١٧ بتاريخ عين بإنشاء حمكمة جنائية دوليةامل
 جرمية بشأناستمرارية العمل ب املتعلق ICC-ASP/1/Res.1 إىل القرار وإذ يشري كذلك

 لفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان لقيامه بصياغة مقترحاتل وإذْ يعرب عن تقديره العدوان،
  ،)١( دوانجرمية العوضع حكم بشأن  خبصوص

مبوجبه مجعية الدول األطراف  الذي أحالت ICC-ASP/8/Res.6 وإذ حييط علماً بالقرار
  حكم بشأن جرمية العدوان إىل املؤمتر االستعراضي للنظر فيها،خبصوص وضع  اتمقترح
 الذي يشار إليه(جلنائية الدولية  اعتماد التعديالت على نظام روما األساسي للمحكمة ايقرر  -١

، واليت قبوهلاأو عليها التصديق ب رهناً يف املرفق األول هلذا القرار، ةالوارد) "النظام األساسي": ب بعدفيما 
 ٣باستثناء التعديل ] [٤/٥[، من النظام األساسي ١٢١ من املادة ٤  للفقرةوفقاً النفاذتدخل حيز 

 ؛)٢(]سي من النظام األسا١٢١ من املادة ٤الذي سيدخل حيز النفاذ طبقاً للفقرة 
  الواردة يف املرفق الثاين هلذا القرار؛، اجلرائمأركاناعتماد التعديالت على ً يقرر أيضا  -٢

نفة الذكر الواردة يف املرفق الثالث اآل اعتماد التفامهات املتعلقة بتفسري التعديالت يقرر كذلك  -٣
  هلذا القرار؛

 .وأن تقبلها اردة يف املرفق األول على التعديالت الوأن تصدقمجيع الدول األطراف  يدعو  -٤
  )٣() إذا لزم األمر إىل املنطوق فقرات أخرىتضاف(

                                                 
، الفصل ICC-ASP/7/20/Add.1) (٢٠٠٩ ... )اجلزآن املستأنفان األول والثاين( الدورة السابعة  ...الوثائق الرمسية )١(

  .الثاين، املرفق الثاين
 فور اعتمادها من جانب املؤمتر للمحكمةقتراح بإمكان إدخال مجيع التعديالت حيز النفاذ بالنسبة  اقُدم )٢(

 بعد للدول األطرافبالنسبة حيز النفاذ  من النظام األساسي، بينما تدخل ٥ من املادة ٢االستعراضي، طبقاً للفقرة 
 من النظام األساسي، وبناء عليه ميكن ٥فقرة ، ال١٢١كل منها بعام وذلك طبقاً للمادة من جانب تصديق عليها ال

للمحكمة أن تقبل اإلحاالت الواردة من جملس األمن مبدئياً مبجرد إمتام التصديق، بينما تعتمد التحقيقات اليت تقوم 
  .لالزمةعلى املبادرة الشخصية على التصديقات ا

 ٢الفقرة  ٥كاملادة ، ذاته النظام األساسي  يدرج يفلبند االستعراض هذا أنوميكن .  االستعراض من قبيل بند حمتمالً)٣(
  . مكررا١٥ًاملادة مثالً، ويف مشروع 
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  ق األوللحامل

  تعديالت على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية بشأن جرمية العدوان

  . من النظام األساسي٥ من املادة ٢حتذف الفقرة   -١

  :ام األساسي من النظ٨يدرج النص التايل بعد املادة   -٢

   مكررا٨ً املادة

   العدوانميةجر

قيام شخص ما، له وضع ميكّنه فعالً من " جرمية العدوان"اض هذا النظام األساسي، تعين غرأل  -١
التحكم يف العمل السياسي أو العسكري للدولة أو من توجيه هذا العمل، بتخطيط أو إعداد أو بدء أو 

  .خطورته ونطاقه، انتهاكا واضحا مليثاق األمم املتحدةتنفيذ عمل عدواين يشكّل، حبكم طابعه و

استعمال القوة املسلحة من جانب دولة ما ضد " العمل العدواين"، يعين ١ألغراض الفقرة   -٢
سيادة دولة أخرى أو سالمتها اإلقليمية أو استقالهلا السياسي، أو بأي طريقة أخرى تتعارض مع ميثاق 

مل العدواين على أي عمل من األعمال التالية، سواء بإعالن حرب أو وتنطبق صفة الع. األمم املتحدة
 كانون ١٤املؤرخ ) ٢٩-د (٣٣١٤بدونه، وذلك وفقاً لقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

 :١٩٧٤ديسمرب /األول

قيام القوات املسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى أو اهلجوم عليه، أو أي احتالل   )أ(
كان مؤقتا، ينجم عن مثل هذا الغزو أو اهلجوم، أو أي ضم إلقليم دولة أخرى أو جلزء عسكري، ولو 

  منه باستعمال القوة؛

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

 من جانب القوات املسلحة  دولة ما أو على سواحلهائضرب حصار على موان  )ج(
  لدولة أخرى؛

قيام القوات املسلحة لدولة ما مبهامجة القوات املسلحة الربية أو البحرية أو اجلوية أو   )د(
  األسطولني البحري واجلوي لدولة أخرى؛

قيام دولة ما باستعمال قواا املسلحة املوجودة داخل إقليم دولة أخرى مبوافقة   )ه(
ى وجه يتعارض مع الشروط اليت ينص عليها االتفاق، أو أي متديد لوجودها يف الدولة املضيفة، عل

  اإلقليم املذكور إىل ما بعد اية االتفاق؛

مساح دولة ما وضعت إقليمها حتت تصرف دولة أخرى بأن تستخدمه هذه الدولة   )و(
  األخرى الرتكاب عمل عدواين ضد دولة ثالثة؛
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ة أو قوات غري نظامية أو مرتزقة من جانب دولة إرسال عصابات أو مجاعات مسلح  )ز(
ما أو بامسها تقوم ضد دولة أخرى بأعمال من أعمال القوة املسلحة تكون من اخلطورة حبيث تعادل 

  .األعمال املعددة أعاله، أو اشتراك الدولة بدور ملموس يف ذلك

  : من النظام األساسي١٥يدرج النص التايل بعد املادة   -٣

  رراً مك١٥املادة 
  ممارسة االختصاص بشأن جرمية العدوان

  )اإلحالة من الدول مببادرة من جانبها(

، رهنا )ج(و) أ (١٣وفقاً للمادة جيوز للمحكمة أن متارس االختصاص بشأن جرمية العدوان   -١
  .)١( بأحكام هذه املادة

فيما يتعلق جبرمية عندما خيلص املدعي العام إىل أنه يوجد أساس معقول للبدء يف إجراء حتقيق   -٢
العدوان، يكون عليه أن يتأكد أوال مما إذا كان جملس األمن قد اختذ قرارا مفاده وقوع عمل عدواين 

وخيطر املدعي العام األمني العام لألمم املتحدة بالوضع القائم أمام احملكمة، مبا يف . ارتكبته الدولة املعنية
  .ذلك أي معلومات أو وثائق ذات صلة

، أن يبدأ التحقيق قرر ذلكللمدعي العام، يف احلاالت اليت يكون فيها جملس األمن قد جيوز   -٣
 .فيما يتعلق جبرمية العدوان

، أن يبدأ التحقيق التقرير ال جيوز للمدعي العام، يف حالة عدم وجود مثل هذا )١البديل (  -٤
  .) ٢(فيما يتعلق جبرمية العدوان

                                                 
ال جيوز للمحكمة أن متارس االختصاص إال فيما "ارسة االختصاص، يكون نصها مثالً اقترح إضافة فقرة تؤجل مم )١(

وال تكون ." لتعديالت املتعلقة جبرمية العدوانسنوات على بدء نفاذ ا] س[يتعلق جبرائم العدوان املرتكبة بعد مرور فترة 
  . من النظام األساسي١٢١ من املادة ٥هذه الفقرة صاحلةً إال يف حالة تطبيق الفقرة 

قُدم اقتراح مفاده السماح للمدعي العام بأن يبدأ إجراء حتقيق فيما يتعلق جبرمية العدوان إذا طلب إليه ذلك جملس  )٢(
  .طار الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدةاألمن يف قرار يصدر يف إ

 التمهيدية أو عن طريق إخضاع الدائرةقُدم اقتراح مفاده تدعيم آلية الفرز الداخلي، مثالً عن طريق إشراك مجيع قضاة  )٣(
 جيوز ال"ارسة االختصاص، يكون نصها مثالً اقترح إضافة فقرة تؤجل مم ).١(قرار هذه الشعبة لعملية استئناف تلقائية

سنوات على بدء نفاذ ] س[للمحكمة أن متارس االختصاص إال فيما يتعلق جبرائم العدوان املرتكبة بعد مرور فترة 
 من النظام ١٢١ من املادة ٥وال تكون هذه الفقرة صاحلةً إال يف حالة تطبيق الفقرة ." التعديالت املتعلقة جبرمية العدوان

  .األساسي
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أشهر بعد ] ٦[ من هذا القبيل يف غضون حيدث فيها تقرير يف احلاالت اليت ال )٢البديل (  -٤
اإلخطار، جيوز للمدعي العام أن يبدأ التحقيق فيما يتعلق جبرمية العدوان، شريطة أن تكون الدائرة 

  ؛١٥قد أذنت ببدء التحقيق فيما يتعلق جبرمية العدوان وفقاً لإلجراءات الواردة يف املادة  )٣(التمهيدية

 الصادر من جهاز من خارج احملكمة خبصوص وقوع عمل عدواين مبا ختلص يدالتحدال خيل   -٥
  ؛إليه احملكمة يف إطار هذا النظام األساسي فيما يتعلق بوقوع عمل عدواين

ليس يف هذه املادة ما خيل باألحكام املتعلقة مبمارسة االختصاص فيما يتعلق باجلرائم األخرى   -٦
  .٥املشار إليها يف املادة 

  : مكرراً يف النظام األساسي١٥يتم إدخال النص التايل عقب املادة -ا مكرر٣

  :ثالثا مكرر ١٥املادة 
  ممارسة االختصاص على جرمية العدوان

  )جملس األمنمن إحالة (

، وذلك رهناً )ب (١٣طبقاً للمادة جيوز للمحكمة أن متارس اختصاصها جلرمية العدوان   -١
  .)٤(باألحكام الواردة يف هذه املادة

يف حالة إذا ما خلص املدعي العام إىل أن هناك أساس منطقي للمضي يف إجراء حتقيق بشأن   -٢
جرمية العدوان يكون عليه، أو عليها التأكد أوالً مما إذا كان جملس األمن قد حدد أن البلد املعين قد 

 بالوضع املعروض على ويقوم املدعي العام بإبالغ األمني العام لألمم املتحدة. ارتكب عمالً عدوانياً
  .احملكمة، مبا يف ذلك أي معلومات ووثائق ذات صلة

إذا كان جملس األمن قد قرر ذلك، فيجوز للمدعي العام أن ميضي يف التحقيق بشأن جرمية   -٣
  .عدوان
ويف حالة عدم وجود مثل هذا التقرير، ال جيوز للمدعي العام املضي يف التحقيق بشأن جرمية   -٤

  .)٥(عدوان
ال يكون تقرير حدوث عمل عدواين من جانب جهاز خارج احملكمة ضاراً بالنتائج اليت   -٥

  .تتوصل إليها احملكمة مبوجب هذا النظام األساسي

                                                 
جيوز للمحكمة أن متارس االختصاص فيما يتعلق فقط جبرائم "رة ترجئ ممارسة االختصاص مثال قدم اقتراح يضيف فق )٤(

 وتكون مثل هذه ".سنوات عقب دخول التعديالت املتعلقة جبرمية العدوان حيز النفاذ) س(العدوان اليت ارتكبت بعد فترة 
  .ظام األساسي من الن١٢١ من املادة ٥الفقرة ذات أمهية فقط يف حالة تطبيق الفقرة 

قدم اقتراح للسماح للمدعي العام باملضي يف إجراء حتقيق بشأن جرمية عدوان إذا طلب إليه ذلك من جانب جملس  )٥(
  .األمن يف قرار يصدر يف إطار الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة
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هذه املادة ال تضر باألحكام املتعلقة مبمارسة االختصاص فيما يتعلق جبرائم أخرى مشار إليها   -٦
 .٥يف املادة 

  : من النظام األساسي٢٥ من املادة ٣ يدرج النص التايل بعد الفقرة  -٤

 فيما يتعلق جبرمية العدوان، ال تطبق أحكام هذه املادة إال على األشخاص الذين يكونون يف - مكررا٣ً
  .وضع ميكّنهم من التحكم فعالًً يف العمل السياسي أو العسكري للدولة أو من توجيهه

  : من النظام األساسي باجلملة التالية٩ من املادة ١يستعاض عن اجلملة األوىل من الفقرة   -٥
  . مكرراً وتطبيقها٨ و٨ و٧ و٦تساعد أركان اجلرائم احملكمة يف تفسري املواد   -١

 من النظام األساسي بالفقرة التالية، وتبقى ٢٠ من املادة ٣يستعاض عن العبارة االستهاللية للفقرة   -٦
  :بقية الفقرة بدون تغيري

كم أمام حمكمة أخرى عن سلوك يكون حمظوراً أيضاً مبوجب الشخص الذي يكون قد حو  -3
 مكرراً ال جيوز حماكمته أمام احملكمة فيما يتعلق بنفس السلوك إال إذا كانت ٨ أو ٨ أو ٧ أو ٦املواد 

  :اإلجراءات يف احملكمة األخرى
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  ق الثاينلحامل

  تعديالت على أركان اجلرائم

  مكرراً ٨املادة 
  جرمية العدوان

  مقدمة

 ٢ املشار إليها يف الفقرة األعمالمن املفهوم أن صفة العمل العدواين تنطبق على أي عمل من   -١
  . مكررا٨ًمن املادة 

ال يوجد اشتراط مفاده إثبات أن مرتكب اجلرمية قد أجرى تقييماً قانونياً ملا إذا كان استعمال   -٢
  .القوة املسلحة يتناىف مع ميثاق األمم املتحدة

 .هي وصف موضوعي" ضحاًوا"كلمة    -٣
" الواضح"ال يوجد اشتراط مفاده إثبات أن مرتكب اجلرمية قد أجرى تقييماً قانونياً للطابع   -٤

 . الذي يتسم به انتهاك ميثاق األمم املتحدة

  األركان

 . قام مرتكب اجلرمية بتخطيط عمل عدواين أو بإعداده أو بدئه أو تنفيذه  -١

 يف وضع ميكّنه من التحكم فعالً يف العمل السياسي أو العسكري  كان)١(مرتكب اجلرمية شخص-٢
 . للدولة اليت ارتكبت العمل العدواين أو من توجيه هذا العمل

 املتمثل يف استعمال القوة املسلحة من جانب دولة ما ضد سيادة دولة –العمل العدواين   -٣
 رة أخرى تتعارض مع ميثاق األمم املتحدةأخرى أو سالمتها اإلقليمية أو استقالهلا السياسي أو بأي صو

 . قد ارتكب-

مرتكب اجلرمية كان مدركا للظروف الوقائعية اليت تثبت أن استعمال القوة املسلحة على هذا   -٤
 . النحو يتعارض مع ميثاق األمم املتحدة

 . ملتحدةالعمل العدواين يشكل، حبكم طابعه وخطورته ونطاقه، انتهاكاً واضحاً مليثاق األمم ا  -٥

مرتكب اجلرمية كان مدركا للظروف الوقائعية اليت تثبت هذا االنتهاك الواضح مليثاق األمم   -٦
  .املتحدة

  

                                                 
  .ايريفيما يتعلق بعمل عدواين، قد يوجد أكثر من شخص واحد تنطبق عليهم هذه املع )١(
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  الثالثلحقامل

  تفامهات خبصوص تعديالت نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية بشأن جرمية العدوان

  اإلحاالت من جملس األمن

حكمة أن متارس اختصاصها بشأن جرمية العدوان بناء على إحالة من من املفهوم انه جيوز للم   -١
من النظام األساسي بعد أن يكون التعديل املتعلق بالعدوان دخل ) ب (١٣جملس األمن وفقاً للمادة 

 .حيز النفاذ
من املفهوم أن متارس احملكمة اختصاصها بشأن جرمية العدوان بناًء على إحالة من جملس    -٢

من النظام األساسي بغض النظر عماّ إذا كانت الدولة املعنية قد قبلت ) ب (١٣ للمادة األمن وفقاً
 .اختصاص احملكمة يف هذا الصدد

  االختصاص الزمين

 من النظام األساسي، أنّ اختصاص احملكمة ينحصر ١١ من املادة ١من املفهوم، وفقاً للفقرة    -٣
 .قد دخل حيز النفاذ التعديلأن يكون  فقط يف جرائم العدوان املرتكبة بعد

 من النظام األساسي، أنه جيوز للمحكمة، يف حالة ١١ من املادة ٢من املفهوم، وفقاً للفقرة    -٤
، أن متارس اختصاصها فقط فيما يتعلق جبرائم العدوان املرتكبة ١٣من املادة ) ج(أو الفقرة ) أ(الفقرة 

 الدولة، ما مل تكن تلك الدولة قد أصدرت إعالناً بعد دخول التعديل حيز النفاذ بالنسبة إىل تلك
  .١٢ من املادة ٣مبوجب الفقرة 

  االختصاص احمللي بشأن جرمية العدوان

تنطبق يف جرمية العدوان العمل العدواين وتتناول اليت من املفهوم أن التعديالت   - مكررا٤
تفسر هذه التعديالت  ألساسي، ال من نظام روما ا١٠ وفقاً للمادةو. أغراض هذا النظام األساسي فقط

ا حتدأو اليت توضع فيما بعد بأي شكل من األشكال، بقواعد القانون الدويل القائمة أو ختلّ، على أ 
ال جيب أن تفسر على أا تنشئ احلق يف ممارسة  و.هذا النظام األساسيأغراض  غري ألغراض

  .عل عدواين ترتكبه دولة أخرىاالختصاص احمللي، أو االلتزام به، فيما يتعلق بف
ال تكون الفقرات الواردة أدناه ذات مغزى إال إذا اعتمدت التعديالت وفقاً إلجراءات التعديل الواردة [

  :] من نظام روما األساسي١٢١ من املادة ٥يف الفقرة 

  قبول التعديل املتعلق جبرمية العدوان

حني تكون الدولة املعتدية قد قبلت  الدولة املعتدى عليها مطلوباً ال يكون قبول[  -٥
 من النظام األساسي ال متنع ١٢١ من املادة ٥من املفهوم أنّ اجلملة الثانية من الفقرة  ]االختصاص
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احملكمة من ممارسة االختصاص بشأن عمل عدواين ارتكبته دولة طرف تكون قد قبلت التعديل املتعلق 
 .بالعدوان

 من ] االختصاص دون القبول من جانب الدولة املعتدية:"اإلجيايب" التفاهم -١البديل [  -٦
 من النظام األساسي ال متنع احملكمة من ممارسة ١٢١ من املادة ٥املفهوم أنّ اجلملة الثانية من الفقرة 

 .االختصاص بشأن عمل عدواين يرتكب ضد دولة طرف تكون قد قبلت التعديل
 من ]ص دون القبول من جانب الدولة املعتديةال يوجد اختصا": السليب" التفاهم – ٢البديل [

متنع احملكمة من ممارسة األساسي  من النظام ١٢١ من املادة ٥املفهوم أنّ اجلملة الثانية من الفقرة 
 .االختصاص بشأن عمل عدواين ارتكبته أية دولة مل تقبل التعديل

  ]إدخال مزيد من التفامهات املمكنة[
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  التذييل الثاين

  جرمية العدوان: مشروع قرار

  إن املؤمتر االستعراضي،
   من نظام روما األساسي،١٢ من املادة ١ إىل الفقرة إذ يشري

   من نظام روما األساسي،٥ من املادة ٢ إىل الفقرة إذ يشريو

 من القرار واو، الذي اعتمده مؤمتر األمم املتحدة الدبلوماسي ٧ إىل الفقرة وإذ يشري أيضاً
  ،١٩٩٨يوليه / متوز١٧شاء حمكمة جنائية دولية بتاريخ للمفوضني املعين بإن

 املتعلق باستمرارية العمل بشأن جرمية ICC-ASP/1/Res.1 إىل القرار وإذ يشري كذلك
 للفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان لقيامه بصياغة مقترحات وإذْ يعرب عن تقديره العدوان،

   بشأن جرمية العدوان،نصخبصوص وضع 

 الذي أحالت مبوجبه مجعية الدول األطراف ICC-ASP/8/Res.6  حييط علماً بالقراروإذ
  : بشأن جرمية العدوان إىل املؤمتر االستعراضي للنظر فيهانصمقترحات خبصوص وضع 

الذي ( نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  من٥ من املادة ٢لفقرة ل وفقاً يقرر  -١
اعتماد التعديالت الواردة يف املرفق األول هلذا القرار،  )‘‘النظام األساسي ’’:عبارة ببعديشار إليه فيما 

من النظام  ١٢١ من املادة ٥ رهناً بالتصديق عليها أو قبوهلا، واليت تدخل حيز النفاذ وفقاً للفقرة
اً على  بأن كل دولة طرف بإمكاا قبل املصادقة أو القبول أن تقدم إعالنويأخذ علماًي، األساس

  مكرراً؛١٥النحو املشار إليه يف املادة 

  اجلرائم، الواردة يف املرفق الثاين هلذا القرار؛أركانً اعتماد التعديالت على يقرر أيضا  -٢

 اعتماد التفامهات املتعلقة بتفسري التعديالت اآلنفة الذكر الواردة يف املرفق الثالث هلذا أيضاًيقرر -٣
 القرار؛

 استعراض التعديالت حول جرمية العدوان بعد مرور سبع سنوات على لكيقرر كذ -مكررا٣
 ا؛ممارسة احملكمة اختصاصه

 . أو قبوهلاالتعديالت الواردة يف املرفق األولإىل التصديق على  مجيع الدول األطراف يدعو  -٤
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   األوللحقامل

  لعدوانتعديالت على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية بشأن جرمية ا

  : من النظام األساسي١٥يدرج النص التايل بعد املادة   -٣

   مكررا١٥ًاملادة 
  ممارسة االختصاص بشأن جرمية العدوان

  )من تلقاء نفسهااإلحالة من الدول، (

، رهنا )ج(و) أ (١٣ بشأن جرمية العدوان وفقاً للمادة هاجيوز للمحكمة أن متارس اختصاص -١
 .بأحكام هذه املادة

ال جيوز للمحكمة أن متارس اختصاصها فيما يتعلق جبرمية العدوان إال فيما يتعلق جبرائم - مكررا١ً
 التصديق على التعديالت املتعلقة علىالعدوان اليت ترتكب بعد مضي مخس سنوات على األقل 

  .قبول التعديالت من ثالثني دولة طرفعلى صادقة أو املجبرمية العدوان وسنة واحدة على 

شأن جرمية العدوان اليت تنشأ ب، أن متارس اختصاصها ١٢وز للمحكمة، وفقاً للمادة جي  - ثالثا١
عن عمل عدواين ترتكبه دولة طرف ما مل تكن تلك الدولة الطرف قد أعلنت سابقاً أا ال تقبل 

 يف أي وقت وجيب اإلعالنوجيوز سحب هذا . االختصاص عن طريق إيداع إعالن لدى املسجل
 . الدولة الطرف خالل ثالث سنواتالنظر فيه من قبل

 فيما يتعلق بدولة ليست طرفاً يف هذا النظام األساسي، ال جيوز للمحكمة أن -رابعا ١
متارس اختصاصها املتعلق جبرمية العدوان عندما يرتكبها مواطنو تلك الدولة أو ترتكب على 

  .إقليمها

حتقيق يتعلق جبرمية عدوان، عليه د أساس معقول للبدء يف ووج ندما خيلص املدعي العام إىلع  -٢
.  ارتكبته الدولة املعنيةعمل عدواين مفاده وقوع اختذ قراراًقد أن يتأكد أوال مما إذا كان جملس األمن 

 األمني العام لألمم املتحدة بالوضع القائم أمام احملكمة، مبا يف ذلك أي  أن يبلغاملدعي العامعلى و
 .معلومات أو وثائق ذات صلة

، أن يبدأ التحقيق مثل هذا القرارفيها جملس األمن تخذ ز للمدعي العام، يف احلاالت اليت يجيو  -٣
 .فيما يتعلق جبرمية عدوان

، أن يبدأ التحقيق راالقر ال جيوز للمدعي العام، يف حالة عدم وجود مثل هذا )١البديل (  -٤
العام، بقرار يتخذه بناء على الفصل ما مل يطلب جملس األمن إىل املدعي [، فيما يتعلق جبرمية العدوان

   .]السابع من ميثاق األمم املتحدة، أن يبدأ التحقيق
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، بالغاإلتاريخ أشهر بعد  ستة  من هذا القبيل يف غضوناختاذ قرار عدم ةيف حال )٢البديل (  -٤
قد  يديةالتمهالشعبة  كونتجيوز للمدعي العام أن يبدأ التحقيق فيما يتعلق جبرمية عدوان، شريطة أن 

وأن ال يكون [، ١٥ ببدء التحقيق فيما يتعلق جبرمية عدوان وفقاً لإلجراءات الواردة يف املادة تأذن
 ].من قد قرر خالف ذلكألجملس ا

 مبا ختلص إليه عمل عدواينالصادر من جهاز خارج احملكمة خبصوص وقوع قرار الال خيل  -٥
 .احملكمة يف إطار هذا النظام األساسي

 هذه املادة ما خيل باألحكام املتعلقة مبمارسة االختصاص فيما يتعلق جبرائم أخرى ليس يف -٦
 .٥شار إليها يف املادة م

  : النظام األساسيمن مكرراً ١٥يتم إدخال النص التايل عقب املادة  -٣

  :ثالثاً اً مكرر١٥املادة 
  ممارسة االختصاص على جرمية العدوان

  )إحالة من جملس األمن(

، رهناً )ب (١٣لمحكمة أن متارس اختصاصها املتعلق جبرمية العدوان طبقاً للمادة جيوز ل  -١
  .بأحكام هذه املادة

ال جيوز للمحكمة أن متارس اختصاصها فيما يتعلق جبرمية العدوان إال فيما يتعلق جبرائم   -٢
علقة  التصديق على التعديالت املتعلىالعدوان اليت ترتكب بعد مضي مخس سنوات على األقل 

  .قبول التعديالت من ثالثني دولة طرفعلى  صادقة أواملجبرمية العدوان وسنة واحدة على 

 مبا ختلص إليه عمل عدواينالصادر من جهاز خارج احملكمة خبصوص وقوع قرار الال خيل  -٣
  .احملكمة يف إطار هذا النظام األساسي

ة االختصاص فيما يتعلق جبرائم أخرى ليس يف هذه املادة ما خيل باألحكام املتعلقة مبمارس  -٤ 
 .٥شار إليها يف املادة م
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  ق الثاينلحامل

   على أركان اجلرائمتعديالت

  اًمكرر ٨املادة 
  جرمية العدوان

  مقدمة

 املشار إليها يف الفقرة األعمالمن املفهوم أن صفة العمل العدواين تنطبق على أي عمل من   -١
  . مكررا٨ً من املادة ٢

 اشتراط مفاده إثبات أن مرتكب اجلرمية قد أجرى تقييماً قانونياً ملا إذا كان ال يوجد  -٢
  .استعمال القوة املسلحة يتناىف مع ميثاق األمم املتحدة

 .هي وصف موضوعي" واضحاً"كلمة -٣

" الواضح"ال يوجد اشتراط مفاده إثبات أن مرتكب اجلرمية قد أجرى تقييماً قانونياً للطابع   -٤
 . به انتهاك ميثاق األمم املتحدةالذي يتسم

  األركان

 . قام مرتكب اجلرمية بتخطيط عمل عدواين أو بإعداده أو بدئه أو تنفيذه  -١

 كان يف وضع ميكّنه من التحكم فعالً يف العمل السياسي أو العسكري )١(مرتكب اجلرمية شخص-٢
 .للدولة اليت ارتكبت العمل العدواين أو من توجيه هذا العمل

 املتمثل يف استعمال القوة املسلحة من جانب دولة ما ضد سيادة دولة –العمل العدواين   -٣
أخرى أو سالمتها اإلقليمية أو استقالهلا السياسي أو بأي صورة أخرى تتعارض مع ميثاق األمم 

 . قد ارتكب-املتحدة

املسلحة على هذا مرتكب اجلرمية كان مدركا للظروف الوقائعية اليت تثبت أن استعمال القوة   -٤
 .النحو يتعارض مع ميثاق األمم املتحدة

 .العمل العدواين يشكل، حبكم طابعه وخطورته ونطاقه، انتهاكاً واضحاً مليثاق األمم املتحدة  -٥

 االنتهاك الواضح مليثاق هذا اجلرمية كان مدركا للظروف الوقائعية اليت تثبت مرتكب  -٦
  .األمم املتحدة

                                                 
  .فيما يتعلق بعمل عدواين، قد يوجد أكثر من شخص واحد تنطبق عليهم هذه املعايري )١(
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  الثالثلحقامل

مهات خبصوص تعديالت نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية بشأن جرمية تفا
  العدوان

  اإلحاالت من جملس األمن

من املفهوم انه جيوز للمحكمة أن متارس اختصاصها بشأن جرمية عدوان بناء على إحالة من   -١
 مخس سنوات على اعتماد بعد مرور من النظام األساسي ١٣ملادة من ا) ب( للفقرة جملس األمن وفقاً

التعديالت على جرمية العدوان ومرور سنة واحدة على التصديق أو القبول بالتعديالت من ثالثني 
 .دولة طرف

عدوان بناًء على إحالة من جملس المن املفهوم أن متارس احملكمة اختصاصها بشأن جرمية   -٢
بغض النظر عماّ إذا كانت الدولة املعنية  من النظام األساسي ١٣من املادة ) ب( للفقرة األمن وفقاً

 .قبلت اختصاص احملكمة يف هذا الصدد

 االختصاص الزمين

 من النظام األساسي، أنّ اختصاص احملكمة ينحصر ١١ من املادة ١من املفهوم، وفقاً للفقرة   -٣
العدوان بعد مرور مخس سنوات على اعتماد التعديالت على جرمية فقط يف جرائم العدوان املرتكبة 

 .ومرور سنة واحدة على التصديق أو القبول بالتعديالت من ثالثني دولة طرف

 من النظام األساسي، أنه جيوز للمحكمة، يف حالة ١١ من املادة ٢من املفهوم، وفقاً للفقرة   -٤
رتكبة ، أن متارس اختصاصها فقط فيما يتعلق جبرائم العدوان امل١٣من املادة ) ج(أو الفقرة ) أ(الفقرة 

بعد دخول التعديل حيز النفاذ بالنسبة إىل تلك الدولة، ما مل تكن تلك الدولة قد أصدرت إعالناً 
  .١٢ من املادة ٣مبوجب الفقرة 

  االختصاص احمللي بشأن جرمية العدوان

تنطبق فقط ألغراض جرمية العدوان  والعمل العدواينتتناول اليت من املفهوم أن التعديالت  -٥
تفسر هذه التعديالت على أا   من نظام روما األساسي، ال١٠ وفقاً للمادةو.  األساسيهذا النظام

أو اليت تتطور فيما بعد ألغراضبأي شكل من األشكال، بقواعد القانون الدويل القائمة أو ختلّ، حتد  
  .هذا النظام األساسيأغراض غري 

 أا تنشئ احلق يف ممارسة االختصاص من املفهوم أن هذه التعديالت ال جيب أن تفسر على  -٦
  . ترتكبه دولة أخرىعدواينعمل ، أو االلتزام به، فيما يتعلق بياحملل
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  تفامهات أخرى

من املفهوم أن العدوان هو أخطر أشكال االستخدام غري املشروع للقوة، وأن حتديد ما إذا   -٧
ظروف اخلاصة بكل حالة، مبا يف  عدواين يتطلب أن تؤخذ يف االعتبار مجيع العملكان قد ارتكب 
  . وعواقبها، وفقاً مليثاق األمم املتحدةعنية املعمالذلك خطورة األ

ميثّل انتهاكاً واضحاً مليثاق األمم العمل العدواين من املفهوم أنه لدى تقرير ما إذا كان   -٨
لتربير تقرير االنتهاك ي الطبيعة واخلطورة والنطاق، كافية وهاملتحدة، جيب أن تكون األركان الثالثة، 

 .وضوحكافياً للوفاء مبعيار الي ركن مبفرده وال جيوز اعتبار أ. "الواضح"
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  املرفق الثالث

  ∗تقرير الفريق العامل املعين جبرمية العدوان

  مقدمة  -ألف

 ٩ و٨ و٧ و٤ و١عقد الفريق العامل املعين جبرمية العدوان مثاين جلسات يف أيام   -١
  .رئاسة الفريق العامل) األردن(وتولّى مسو األمري زيد رعد زيد احلسني . ٢٠١٠يونيه /حزيران

  .وقامت خبدمة االجتماع أمانة مجعية الدول األطراف  -٢

ورقة مناقشة : ودارت املناقشات يف الفريق العامل على أساس ورقتني مقدمتني من الرئيس  -٣
توي على مزيد من العناصر من أجل حل وورقة غري رمسية حت) "ورقة مناقشة"(بشأن جرمية العدوان 

  )." رمسيةورقة غري"(جلرمية العدوان 

وأشار إىل أنه . يف اجللسة األوىل للفريق العامل عرض رئيس االجتماع الوثيقتني املذكورتني  -٤
 فقد ١٩٩٨على الرغم من أن إدخال جرمية العدوان يف نظام روما األساسي كان موضع جدل يف عام 

. وأضاف أن العملية كانت شاملة وشفافة واتسمت بروح التعاون. ري منذ ذلك الوقتحتقق تقدم كب
 اعتمد الفريق العامل املعين جبرمية العدوان مقترحات لتعديل جرمية العدوان ٢٠٠٩فرباير /ويف شباط
م الذي  وتبين التقد،وذكر الرئيس أن ورقة املناقشة املعروضة تشتمل على مجيع العناصر. باتفاق اآلراء

إذ يرد تعريف العدوان دون أي أقواس، وكان هناك اتفاق على : حتقق واالتفاق على كثري من املسائل
 جيدة جداً وتتفق يف صياغتها فنية وأضاف أن مشاريع التعديالت ذات نوعية. النص اخلاص بالقيادة

ن اجلرائم أسهمت بشكل جيد مع هيكل النظام األساسي وأن املمارسة اليت تلت ذلك بشأن أركا
  .إسهاماً كبرياً يف فهم التعاريف

وذكر الرئيس أن هناك وجهات نظر خمتلفة ال تزال قائمة بشأن شروط ممارسة الوالية   -٥
 مكرراً ١٥القضائية، ولكن حدث تقدم كبري يف هذا الصدد كما يتبين يف صياغة فقرات مشروع املادة 

 ١٣ الدعوى املنصوص عليها يف املادة "آليات حتريك"ن مجيع وأنه كان هناك اتفاق على أ: دون أقواس
من نظام روما األساسي تنطبق يف حالة جرمية العدوان، وأنه سيكون على املدعي العام إبالغ جملس 
األمن والتعاون معه؛ وأضاف أن أفضل السيناريوهات هو أن يعمل جملس األمن واحملكمة يف توافق تام 

يد العدوان من قبل هيئة خارج احملكمة لن يكون ملزِماً للمحكمة، مما يضمن فيما بينهما، وأن حتد
االستقالل القضائي يف تطبيق القانون املوضوعي؛ وأن أي متطلبات خاصة للتحقيق يف جرمية العدوان 

  .ال تؤثّر على التحقيقات يف أيٍ من اجلرائم األساسية الثالث األخرى

                                                 
 .RC/5 صدر سابقا كوثيقة ∗
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األوىل كان لدى املندوبني :  بشأن مسألتني مهاندوبني متباينةومع ذلك ظلّت وجهات نظر امل  -٦
وجهات نظر خمتلفة بشأن وضع شرط بأن تكون الدولة املزعوم قيامها بالعدوان قد قبلت االختصاص 

واملسألة . الفعلي للمحكمة يف هذه اجلرمية، عن طريق، مثالً، التصديق على التعديالت اخلاصة بالعدوان
ف وجهات نظر املندوبني بشأن الكيفية اليت تتصرف ا احملكمة حني ال يكون جملس الثانية هي اختال

وذكر الرئيس أنه يف هذه املرحلة يؤيد معظم الوفود النص على . األمن قد قرر وجود فعل عدواين
إمكانات إضافية أمام احملكمة للمضي قُدماً يف حالة عدم وجود قرار من جملس األمن بشأن العدوان، 

  .أن يظل هذا القرار مع احملكمة نفسها من خالل الدائرة التمهيدية مثالًو

ومتىن الرئيس على املندوبني أن يركّزوا انتباههم على كيفية سد الفجوة بشأن املسائل املعلّقة،   -٧
  .على أساس ورقة املناقشة واألفكار الواردة يف الورقة غري الرمسية

  دوانورقة مناقشة بشأن جرمية الع  -باء

أشار الرئيس إىل أن ورقة املناقشة معروضة بغرض تسهيل ما تبقى من أعمال بشأن جرمية   -٨
وقال إن الورقة حتتوي على مشروع لنتائج املؤمتر االستعراضي بشأن جرمية العدوان، مبا يف . العدوان

اجة قصرية وفقرة مشروع القرار اخلاص باإلذن بشأن جرمية العدوان مع ديب) أ: (ذلك العناصر التالية
) ج(مشروع تعديالت على نظام روما األساسي بشأن جرمية العدوان؛ ) ب(إضافية يف املنطوق؛ 

وأضاف أن هذه . مشروع تفاهم بشأن تفسري التعديالت) د(مشروع تعديالت على أركان اجلرائم؛ 
 العدوان ومجعية الدول النصوص مجيعاً قد نوقشت من قَبل يف سياق الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية

  .األطراف

ورحبت الوفود بورقة املناقشة باعتبارها تعكس بشكل دقيق وجتميعي األعمال السابقة بشأن   -٩
جرمية العدوان، وأشري إىل أن اجلهود اخلاصة بتعريف العدوان بدأت قبل ستة عقود وأن اجلهود الفعلية 

وذُكر أنه قد حتقق تقدم كبري .  سنة١٢ إلعطاء اختصاص فعلي للمحكمة قد استمرت ألكثر من
بشأن هذه املسائل املعلّقة، وأن املؤمتر االستعراضي كان فرصة تارخيية إلكمال هذا العمل، وأُعرب عن 

  .دعم قوي يف أن يقوم املؤمتر االستعراضي ذا على أساس توافق اآلراء من أجل مصلحة احملكمة

رونة واالنفتاح على احللول الوسط واحللول اخلالّقة مبا وأبدت الوفود رغبتها يف حتري امل  -١٠
وأُعرب عن الثقة يف أن يتمكن املؤمتر من الوصول إىل نتيجة ناجحة، ما دامت . يؤدي إىل إجياد حلّ

  .الوفود مستعدة لالنفتاح كل على اآلخر لتقصي ما ميكن حتقيقه

  مشروع حلّ لإلذن  -١

 عدة فقرات أساسية للديباجة يف مشروع قرار اإلذن، وأن أشار الرئيس إىل أنه قد أضيفت  -١١
مشروع القرار حيتوي أيضاً على فقرات إضافية يف املنطوق من أجل اعتماد التعديالت على أركان 

وأضيفت أيضاً الدعوة املعتادة إىل مجيع الدول . اجلرائم، وكذلك تفامهات بشأن تفسري التعديالت
ومل تثر الوفود أي مسائل حمددة . ت أو قبوهلا يف أقرب وقت ممكناألطراف للتصديق على التعديال
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وميكن إضافة فقرات أخرى إىل املنطوق يف مرحلة الحقة، مثل إضافة . فيما يتعلق بالعناصر اجلديدة
  .نص خاص باالستعراض

  إجراء دخول التعديالت املتعلقة بالعدوان حيز النفاذ  -٢

. أن إجراء دخول التعديالت املتعلقة بالعدوان حيز النفاذأعربت وفود عن آراء متباينة بش  -١٢
وقد انعكست اآلراء اليت أثريت يف هذا الصدد بشكل واضح ىف تقارير سابقة للفريق العامل املعين 

 من النظام األساسي اليت تقترن مجلتها ١٢١ من املادة ٥وأكد بعض الوفود أن الفقرة . جبرمية العدوان
ونتيجة لذلك فإن قبول . هي اإلجراء الصحيح مبوجب النظام األساسي" ليببالفهم الس"الثانية 

التعديالت املتعلقة بالعدوان من جانب الدولة املعتدية املزعومة سيكون مطلوباً لإلحالة من الدولة أو 
 من النظام األساسي ينبغي ١٢١ من املادة ٤وأكدت وفود أخرى أن الفقرة . املبادرة الشخصية

ويف .  من النظام األساسي١٢١ من املادة ٥للفقرة " للفهم اإلجيايب"ذلك عبر عن تفضيل ك. تطبيقها
إطار هذا النهج، فإن موافقة الدولة املعتدية املزعومة لن يكون مطلوباً، وهذا يوفر جمال اختصاص 

  .أوسع

ا حتبذ من وأثارت بعض الوفود فكرة استخدام كالً من إجرائي الدخول يف حيز النفاذ، بينم  -١٣
 من النظام األساسي، وبذلك ميكن إتاحة وقت أمام ممارسة ١٢١ من املادة ٤حيث املبدأ تطبيق الفقرة 

 من النظام ١٢١ من املادة ٥وسوف تنطبق الفقرة . احملكمة الختصاصها بالنسبة جلرمية العدوان
وممارسة . مناألساسي على التعريف وكذلك على األحكام املتعلقة باإلحاالت من جملس األ

االختصاص على أساس اإلحاالت من جملس األمن من شأنه أن يبدأ سنة واحدة بعد إيداع صك 
ومبجرد تصديق سبعة أمثان الدول األطراف على التعديالت املتعلقة . التصديق أو القبول األول

) الشخصيةاإلحالة من الدولة الطرف واملبادرة (بالعدوان، فإن االختصاصني الباقيني املوجبني 
 من النظام ١٢١ من املادة ٤سيدخالن حيز النفاذ بالنسبة جلميع الدول األطراف على أساس الفقرة 

 ١٥مشروع املادة (ويف هذا السياق، أثريت فكرة لتعزيز مصفاة اختصاص الدائرة التمهيدية . األساسي
كمة بالبدء يف التحقيقات وطرحت فكرة تكميلية تسمح للمح). ٢، اخليار ٢، البديل ٤مكرراً، املادة 

بناًء على اإلحالة من الدولة الطرف أو املبادرة الشخصية حىت قبل دخول التعديالت حيز النفاذ بالنسبة 
جلميع الدول األطراف، أي فيما يتعلق بالدول اليت صدقت على التعديالت وبالتايل وافقت على ممارسة 

  .احملكمة الختصاصها

يباً من بعض الوفود باعتبارها حماولة إجيابية للتوصل إىل توافق يف ولقيت هذه األفكار ترح  -١٤
واقترح أن املرونة مطلوبة بشأن دخول التعديالت حيز النفاذ نظراً ألن األحكام املعنية يف نظام . اآلراء

 ٥روما األساسي تبدو غامضة وال تنطبق بشكل جيد على جرمية العدوان، والواردة بالفعل يف املادة 
وأعربت وفود أخرى عن قلقها بشأن اجلدوى القانونية والفنية لنهج من شأنه . ظام روما األساسيمن ن

وأعرب عن القلق من .  من النظام األساسي١٢١ من املادة ٥ و٤أن يعتمد على عناصر من الفقرتني 
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 االعتبار هلذه ويلزم إيالء مزيد من. أن التفسري اإلجيايب هلذه األحكام ميكن أن يضر مبصداقية احملكمة
  .األفكار ويفضل أن تكون على أساس مشروع نص معد بالكامل لفهمه بصورة أفضل

  تعديالت جلرمية العدوان: املرفق األول  -٣

 ١٥بناًء على طلب الرئيس، ركزت املناقشات على القضايا املعلقة الواردة يف مشروع املادة   -١٥
 تأييدهم لتعريف جرمية العدوان الوارد يف مشروع وانتهز بعض الوفود الفرصة لإلعراب عن. مكرراً
 مكرراً، مشريين إىل التوافق الدقيق الذي حتقق خالل سنوات كثرية من خالل عملية متروية ٨املادة 

  .وشفافة كانت مفتوحة أمام الدول األطراف والدول غري األطراف على قدم املساواة

 مكرراً، قدم اقتراح باعتماد تفاهم ٨وع املادة وفيما يتعلق بتعريف العدوان الوارد يف مشر  -١٦
يوضح أن اجلهود املبذولة ملنع جرائم احلرب أو اجلرائم ضد اإلنسانية أو اإلبادة ال تعترب انتهاكات 

غري أنه أعرب عن رأي آخر يقول إن حدود االنتهاك الصريح الواردة يف . صرحية مليثاق األمم املتحدة
عالوةً على . غي حذفها نظراً ألن أي فعل عدواين هو انتهاك ظاهر للميثاق مكرراً ينب٨مشروع املادة 

ذلك عرب عن رأي مفاده أن تعريف العدوان لن يعرب عن القانون الدويل العريف وأن هذا ينبغي 
. فأخطر أشكال االستخدام غري القانوين للقوة هو الذي يشكل العدوان. االعتراف به يف التفامهات

  .ىل التعريف يف حالة إجراء استعراض يف املستقبل بالتعديالت املتعلقة بالعدوانويلزم الرجوع إ

  ) مكررا١٥ًمشروع املادة (ممارسة االختصاص فيما يتعلق جبرمية العدوان   -٤

 مكرراً ١٥ من مشروع املادة٤تركزت املناقشات على املسائل املعلقة الواردة يف الفقرة   -١٧
راء ىف هذا الصدد مت توضيحها يف تقارير سابقة للفريق العامل بشأن وأثريت آ). مصفاة االختصاص(

 عن تأييدها القوي ٦ و٥ و٣ و٢ و١وأعربت تلك الوفود اليت أشارت إىل الفقرات . جرمية العدوان
  .هلذه الفقرات اليت تضمنت اتفاقات عن مسائل هامة

وز للمدعي العام أن يبدأ  الذي ينص على أنه جي١وأعرب بعض الوفود عن تفضيلها للبديل   -١٨
أو عندما ) (١اخليار (بإجراء التحقيق فيما يتعلق جبرمية العدوان عندما يقرر جملس األمن وقوع العدوان 

اخليار (يطلب جملس األمن من املدعي العام يف أحوال أخرى بدء التحقيق فيما يتعلق جبرمية العدوان 
فقد قيل إن جملس األمن، وفقاً : املاضي تأييدا هلذا املوقفوأشري إىل عدد من اآلراء اليت أثريت يف ). ٢

.  من ميثاق األمم املتحدة، لديه االختصاص احلصري لإلعالن عن ارتكاب عمل عدواين٣٩ للمادة
وقيل إن من .  أن تتسق التعديالت املتعلقة جبرمية العدوان مع امليثاق٥ من املادة ٢وتتطلب الفقرة 

اءة بني احملكمة وجملس األمن، خاصة فيما يتعلق جبرمية العدوان حيث إن تباين الضروري إجياد عالقة بن
 واقترح أيضاً أن يتسق , النتائج عن ارتكاب دولة ما لفعل عدواين ميكن أن يقوض شرعية االثنني

  . مع هدف التصديق العاملي لنظام روما األساسي١اخليار 

ذي سيسمح للمدعي العام بتحريك الدعوى  ال٢وأعربت وفود أخرى عن تفضيلها للبديل   -١٩
 ٢وأعرب عن تأييد قوي للخيار . يف ظروف معينة يف حالة عدم تقرير العدوان من جانب جملس األمن
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وأكدت الوفود اليت حتبذ املصفاة القضائية . الذي سيسند دور مصفاة االختصاص للدائرة التمهيدية
بصورة مستقلة مع جتنب التسييس بغية إاء اإلفالت من الداخلية احلاجة ألن تتمكن احملكمة من العمل 

وقيل أيضاً . وقيل إن هذا النهج سيحترم الدور األويل لس األمن يف تقرير وقوع فعل عدواين. العقوبة
وأعرب عن بعض القلق من أن فترة االنتظار الواردة يف . إن املصفاة القضائية الداخلية ميكن تعزيزها

وأعرب عن رأي يقول إنه ينبغي أال خيتلف اإلجراء . قد تكون طويلة للغاية) هرستة أش (٢البديل 
  .املتعلق جبرمية العدوان عن اإلجراءات القائمة بالنسبة لثالث جرائم أخرى

  التعديالت املتعلقة بعناصر اجلرائم: املرفق الثاين  –٥

عديالت اخلاصة بعناصر انتهز بعض الوفود هذه الفرصة لإلعراب عن ارتياحها ملشروع الت  -٢٠
وعبر عن رأي مفاده أنه ميكن ختصيص مزيد من الوقت . اجلرائم، والذي حظي بتوافق واسع يف اآلراء

  .لصياغة عناصر اجلرائم

  تفامهات بشأن التعديالت املتعلقة جبرمية العدوان: املرفق الثالث  -٦

 الثالث بورقة املؤمتر قد نوقشت قبل أشار الرئيس إىل أن مشروع التفامهات الواردة يف املرفق  -٢١
. ذلك يف الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان، ولكنها عرضت اآلن ألول مرة كوثيقة منفردة
ورحبت الوفود بشكل عام ذه التفامهات اليت قدمت توضيحات مفيدة ملشروع التعديالت املتعلقة 

 .جبرمية العدوان

  إحاالت من جملس األمن  -٧

٢٢-  ح الفهم األول اللحظة اليت يبدأ منها السماح للمحكمة أن متارس اختصاصها على ويوض
وقد قُدم خياران رئيسيان يف هذا الصدد . جرمية العدوان على أساس اإلحالة إليها من جملس األمن

يعتمد ومل تعقد مناقشة تفصيلية بشأن هذا اخليار الذي قد ). الدخول حيز السريان/اعتماد التعديالت(
بصورة رئيسية على اإلجراء املُطبق اخلاص بالدخول حيز السريان والذي قد ينطبق بنفس القدر على 

وأعربت بعض الوفود عن رأي مفاده أن هذين املفهومني ينبغي هلما أن يشريا إىل نفاذ . الفهم الثالث
تعبري عن رأي مضاد رؤى إنه ومع ذلك، فقد مت ال. التعديالت املتعلقة بالعدوان وليس إىل اعتمادها

  . من النظام األساسي٥من املادة  ٢يتسق مع صياغة الفقرة 

٢٣-  ح الفهم الثاين أنه يف حالة اإلحالة إىل احملكمة من جانب جملس األمن، ال تكون موافقة ويوض
  .ومل تعرب الوفود عن أية هواجس بشأن هذين املفهومني. الدولة املعنية الزمة

  منية لالختصاصاعتبارات ز  -٨

األثر ( من النظام األساسي ١١أما التفامهان الثالث والرابع فيمكن أن يوضحا تطبيق املادة   -٢٤
  .ومل تعرب الوفود عن أية هواجس بشأن هذين التفامهني. على جرمية العدوان) غري الرجعي
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  قبول التعديالت على جرمية العدوان  -٩

 ١٢١ من املادة ٥ يوضحا تطبيق املادة الثانية من الفقرة ميكن للتفامهني اخلامس والسادس أن  -٢٥
وقد ناقشت الوفود البديلني الواردين يف هذا . من النظام األساسي على التعديالت على جرمية العدوان

 وذلك يف سياق املناقشة بشأن اإلجراء املتبع "السليب" مقابل الفهم "اإلجيايب"الفهم (الفهم السادس 
اليه، مع املزيد من املواد  ع١٤ إىل ١٢ات قارن املناقشات واحلجج املبينة يف الفقر(اذ للدخول حيز النف

ومل تثر أوجه قلق قوية بشأن الفهم اخلامس الذي قد يوضح أن قبول التعديالت املتعلقة ). املرجعية
صاصها حىت جبرمية العدوان من جانب الدولة املعتدية املزعومة قد يكفي لكي جيعل احملكمة متارس اخت

ومع ذلك فقد قيلَ إن موافقة الدولة الواقع . يف حالة عدم قبول الدولة الواقع عليها العدوان للتعديالت
  .عليها العدوان يكون مناسباً أو ضرورياً يف بعض املواقف

  الورقة غري الرمسية للرئيس بشأن املزيد من العناصر إلجياد حل بشأن جرمية العدوان  -جيم

رئيس إىل أن الورقة غري الرمسية مشلت عدداً من العناصر اليت ميكن أن تساعد يف تناول أشار ال  -٢٦
وقد رحبت الوفود بصفة عامة باألفكار . قضايا معينة تتعلق مبشروع التعديالت بشأن جرمية العدوان

  .الواردة يف هذه الورقة وخباصة إىل احلد الذي قد يساعد على إبرام اتفاق

  االختصاصتوقيت ممارسة   -١

 أشارت الورقة غري الرمسية إىل أن وضع حكم من شأنه تأخري ممارسة احملكمة الختصاصها   - ٢٧
وأبدت بعض الوفود . بشأن جرمية العدوان ميكن أن يعاجل اهلواجس اليت أعربت عنها بعض الوفود

رياً، فإنه، مع وأقر بعض الوفود بأنه على الرغم من عدم اعتبارهم ذلك ضرو. اهتمامها ذه الفكرة
ذلك، ميكن أن يخفف من املخاوف من أن تكون احملكمة دون املستوى الذي يؤهلها ملمارسة 

ومع ذلك أُبديت حتذيرات من أن اإلرجاء ينبغي أال يطول أكثر من . االختصاص على جرمية العدوان
 من ٤للفقرة  بالنسبة وأُبديت تعليقات مفادها أن وجود حكم من هذا القبيل ليس ضرورياً. الالزم 
كذلك مت اإلعراب عن قَدرٍ من التأييد لدخول التعديالت بشأن .  من النظام األساسي١٢١املادة 

  .العدوان حيز السريان الفوري

  شرط االستعراض  -٢

افترضت الورقة غري الرمسية أن سن شرط بشأن االستعراض قد يكون مفيداً لتخفيف دواعي   -٢٨
وكانت هناك عدة وفود .  الوفود اليت وقفت موقفاً مرِناً إزاء مسألة ممارسة االختصاصالقلق اليت تساور

وقد أُقْترِح أن تكون فترة االستعراض طويلة نسبياً حبيث يتسىن إجراء تقييم . منفتحة على هذه الفكرة
ذا وشددت بعض الوفود على أن مثل ه. سليم ملمارسة احملكمة الختصاصها على جرمية العدوان

ومع ذلك فقد قيل . الشرط ليس ضرورياً، وإن كان ميكن قبوله إذا ساعد يف حتفيز اآلراء على االتفاق
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إن مثل هذا الشرط قد ال يؤدي إال إىل تأخري حسم القضايا اليت تأخر البت فيها، وإىل خلق عدم 
  .االستقرار يف األجل القصري وإىل التأثري على القانون اجلنائي احمللي

  ختصاص احمللي بشأن جرمية العدواناال  -٣

أشارت الورقة غري الرمسية إىل أن نتائج اعتماد التعديالت املتعلقة جبرمية العدوان على ممارسة   -٢٩
 من الورقة غري ٤ الشروح املستفيضة يف الفقرة انظر(االختصاص احمللي ميكن تناوهلا يف التفامهات 

    جه التحديد بتوضيح أن التعديالت على جرمية العدوان وميكن للتفامهات أن تقوم على و). الرمسية
وقد مت . ترتب التزاماً مبمارسة االختصاص بشأن عمل عدواين ترتكبه دولة أخرى تعطي حقاً وال ال

فتلك مسألة مهمة والصياغة احلالية مفيدة، وأقْترِح أن . اإلعراب بصفة عامة عن تأييد مثل هذا الفهم
  .زيد من التحسينات على الصياغةباإلمكان إدخال امل

  املزيد من األعمال داخل الفريق العامل  -دال

 طرح ٢٠١٠يونيه / حزيران٤ويف أعقاب املناقشات اليت جرت داخل الفريق العامل يوم   -٣٠
وقد عقدت اجتماعات غري رمسية للفريق العامل . الرئيس نسختني منقحتني لورقة قاعة االجتماع

  .٢٠١٠يونيه / حزيران٨ و٧بتاريخ 

  توصية  -هاء

يونيه أن يقدم ورقة االجتماع / حزيران٩قرر الفريق العامل يف اجتماعه األخري بتاريخ   -٣١
  . األول إىل اجللسة العامة للمؤمتر االستعراضي لنظام روما األساسي لكي ينظر فيهالتذييلاملضمنة يف ا
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 التذييل األول

 )RC/WGCA/1/Rev.2الوثيقة ( ورقة غرفة اجتماع بشأن جرمية العدوان
  جرمية العدوان:مشروع قرار

  إن املؤمتر االستعراضي،

   من نظام روما األساسي،٥ من املادة ٢ إىل الفقرة إذ يشري 
 من القرار واو، الذي اعتمده مؤمتر األمم املتحدة الدبلوماسي للمفوضني ٧ إىل الفقرة وإذ يشري أيضاً

  ،١٩٩٨يوليه / متوز١٧ بتاريخ املعين بإنشاء حمكمة جنائية دولية
 املتعلق باستمرارية العمل بشأن جرمية ICC-ASP/1/Res.1 إىل القرار وإذ يشري كذلك

 للفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان لقيامه بصياغة مقترحات وإذْ يعرب عن تقديرهالعدوان،  
  )١(خبصوص وضع حكم بشأن جرمية العدوان،

 الذي أحالت مبوجبه مجعية الدول األطراف ICC-ASP/8/Res.6 اروإذ حييط علماً بالقر
  :امقترحات خبصوص وضع حكم بشأن جرمية العدوان إىل املؤمتر االستعراضي للنظر فيه

الذي يشار ( اعتماد التعديالت على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يقرر -١
 املرفق األول هلذا القرار، رهناً بالتصديق عليها أو قبوهلا، الواردة يف) "النظام األساسيب" بعدإليه فيما 

باستثناء التعديل ] [٤/٥[، من النظام األساسي ١٢١ من املادة ٤ واليت تدخل حيز النفاذ وفقاً للفقرة
 ؛)٢(] من النظام األساسي١٢١ من املادة ٤ الذي سيدخل حيز النفاذ طبقاً للفقرة ٣

  اجلرائم، الواردة يف املرفق الثاين هلذا القرار؛أركانالت على ً اعتماد التعدييقرر أيضا  -٢

نفة الذكر الواردة يف املرفق الثالث اآل اعتماد التفامهات املتعلقة بتفسري التعديالت يقرر كذلك  -٣
 هلذا القرار؛

 .وأن تقبلها  على التعديالت الواردة يف املرفق األولأن تصدق مجيع الدول األطراف عويد  -٤

  )٣() إذا لزم األمر إىل املنطوق فقرات أخرىضافت(

                                                 
، الفصل (ICC-ASP/7/20/Add.1)٢٠٠٩ ... )اجلزآن املستأنفان األول والثاين(الدورة السابعة  ... الوثائق الرمسية .)١(

  .الثاين، املرفق الثاين
 فور اعتمادها من جانب املؤمتر بالنسبة للمحكمةح بإمكان إدخال مجيع التعديالت حيز النفاذ  اقتراقدم )٢(

 بعد  األطراف بالنسبة للدول حيز النفاذ من النظام األساسي، بينما تدخل٥ من املادة ٢االستعراضي، طبقاً للفقرة 
 من النظام األساسي، وبناء عليه ميكن ٥ ، الفقرة١٢١ا بعام وذلك طبقاً للمادة كل منهمن جانب تصديق عليها ال

للمحكمة أن تقبل اإلحاالت الواردة من جملس األمن مبدئياً مبجرد إمتام التصديق، بينما تعتمد التحقيقات اليت تقوم 
  .على املبادرة الشخصية على التصديقات الضرورية

 ٢الفقرة  ٥كاملادة ، ذاته النظام األساسي رج يفلبند االستعراض هذا أن يدوميكن .  االستعراضمن قبيل بند حمتمالً )٣(
  . مكررا١٥ًاملادة مثالً، ويف مشروع 



RC/11 

11-A-011110   66 

  ق األوللحامل

  تعديالت على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية بشأن جرمية العدوان

  . من النظام األساسي٥ من املادة ٢حتذف الفقرة   -١
  : من النظام األساسي٨يدرج النص التايل بعد املادة   -٢

   مكررا٨ًاملادة 
  لعدوانجرمية ا

قيام شخص ما، له وضع ميكّنه فعالً من " جرمية العدوان"ألغراض هذا النظام األساسي، تعين   -١
التحكم يف العمل السياسي أو العسكري للدولة أو من توجيه هذا العمل، بتخطيط أو إعداد أو بدء أو 

  . األمم املتحدةتنفيذ عمل عدواين يشكّل، حبكم طابعه وخطورته ونطاقه، انتهاكا واضحا مليثاق
استعمال القوة املسلحة من جانب دولة ما ضد " العمل العدواين"، يعين ١ألغراض الفقرة   -٢

سيادة دولة أخرى أو سالمتها اإلقليمية أو استقالهلا السياسي، أو بأي طريقة أخرى تتعارض مع ميثاق 
لتالية، سواء بإعالن حرب أو وتنطبق صفة العمل العدواين على أي عمل من األعمال ا. األمم املتحدة

 كانون ١٤املؤرخ ) ٢٩-د (٣٣١٤بدونه، وذلك وفقاً لقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
 :١٩٧٤ديسمرب /األول

قيام القوات املسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى أو اهلجوم عليه، أو أي   )أ(
 اهلجوم، أو أي ضم إلقليم دولة أخرى احتالل عسكري، ولو كان مؤقتا، ينجم عن مثل هذا الغزو أو

  أو جلزء منه باستعمال القوة؛ 
قيام القوات املسلحة لدولة ما بقصف إقليم دولة أخرى بالقنابل، أو استعمال دولة   )ب(

  ما أية أسلحة ضد إقليم دولة أخرى؛
 دولة ما أو على سواحلها من جانب القوات املسلحة ئضرب حصار على موان  )ج(
  ؛لدولة أخرى
قيام القوات املسلحة لدولة ما مبهامجة القوات املسلحة الربية أو البحرية أو اجلوية   )د(

  أو األسطولني البحري واجلوي لدولة أخرى؛
قيام دولة ما باستعمال قواا املسلحة املوجودة داخل إقليم دولة أخرى مبوافقة   )ه(

يها االتفاق، أو أي متديد لوجودها يف الدولة املضيفة، على وجه يتعارض مع الشروط اليت ينص عل
  اإلقليم املذكور إىل ما بعد اية االتفاق؛

مساح دولة ما وضعت إقليمها حتت تصرف دولة أخرى بأن تستخدمه هذه الدولة   )و(
  األخرى الرتكاب عمل عدواين ضد دولة ثالثة؛
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جانب إرسال عصابات أو مجاعات مسلحة أو قوات غري نظامية أو مرتزقة من   )ز(
دولة ما أو بامسها تقوم ضد دولة أخرى بأعمال من أعمال القوة املسلحة تكون من اخلطورة حبيث 

  .تعادل األعمال املعددة أعاله، أو اشتراك الدولة بدور ملموس يف ذلك
  : من النظام األساسي١٥يدرج النص التايل بعد املادة   -٣

   مكررا١٥ًاملادة 
  عدوانممارسة االختصاص بشأن جرمية ال

، رهنا )ج(و) أ (١٣جيوز للمحكمة أن متارس االختصاص بشأن جرمية العدوان وفقاً للمادة   -١
  .)١ (ةبأحكام هذه املاد

عندما خيلص املدعي العام إىل أنه يوجد أساس معقول للبدء يف إجراء حتقيق فيما يتعلق جبرمية   -٢
من قد اختذ قرارا مفاده وقوع عمل عدواين العدوان، يكون عليه أن يتأكد أوال مما إذا كان جملس األ

وخيطر املدعي العام األمني العام لألمم املتحدة بالوضع القائم أمام احملكمة، مبا يف . ارتكبته الدولة املعنية
  .ذلك أي معلومات أو وثائق ذات صلة

التحقيق ، أن يبدأ قرر ذلكجيوز للمدعي العام، يف احلاالت اليت يكون فيها جملس األمن قد   -٣
 .فيما يتعلق جبرمية العدوان

، أن يبدأ التحقيق التقرير ال جيوز للمدعي العام، يف حالة عدم وجود مثل هذا )١البديل (  -٤
  ).٢ ( فيما يتعلق جبرمية العدوان

أشهر بعد ] ٦[ من هذا القبيل يف غضون حيدث فيها تقرير يف احلاالت اليت ال )٢البديل (  -٤
ي العام أن يبدأ التحقيق فيما يتعلق جبرمية العدوان، شريطة أن تكون الدائرة اإلخطار، جيوز للمدع

  .١٥ قد أذنت ببدء التحقيق فيما يتعلق جبرمية العدوان وفقاً لإلجراءات الواردة يف املادة )٣ (التمهيدية
 الصادر من جهاز من خارج احملكمة خبصوص وقوع عمل عدواين مبا ختلص التحديدال خيل   -٥
  . احملكمة يف إطار هذا النظام األساسي فيما يتعلق بوقوع عمل عدواينإليه

ليس يف هذه املادة ما خيل باألحكام املتعلقة مبمارسة االختصاص فيما يتعلق باجلرائم األخرى   -٦
  .٥املشار إليها يف املادة 

  
                                                 

ال جيوز للمحكمة أن متارس االختصاص إال فيما "ارسة االختصاص، يكون نصها مثالً مماقترح إضافة فقرة تؤجل  )١(
وال تكون ." ديالت املتعلقة جبرمية العدوانسنوات على بدء نفاذ التع] س[يتعلق جبرائم العدوان املرتكبة بعد مرور فترة 
  . من النظام األساسي١٢١ من املادة ٥هذه الفقرة صاحلةً إال يف حالة تطبيق الفقرة 

قُدم اقتراح مفاده السماح للمدعي العام بأن يبدأ إجراء حتقيق فيما يتعلق جبرمية العدوان إذا طلب إليه ذلك جملس    )٢(
  .ار الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدةاألمن يف قرار يصدر يف إط

 التمهيدية أو عن طريق الدائرةقُدم اقتراح مفاده تدعيم آلية الفرز الداخلي، مثالً عن طريق إشراك مجيع قضاة  )٣(
  .إخضاع قرار هذه الشعبة لعملية استئناف تلقائية
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  : من النظام األساسي٢٥ من املادة ٣يدرج النص التايل بعد الفقرة   -٤

 فيما يتعلق جبرمية العدوان، ال تطبق أحكام هذه املادة إال على األشخاص الذين يكونون يف - مكررا٣ً
  .وضع ميكّنهم من التحكم فعالًً يف العمل السياسي أو العسكري للدولة أو من توجيهه

  : من النظام األساسي باجلملة التالية٩ من املادة ١يستعاض عن اجلملة األوىل من الفقرة   -٥
  . مكرراً وتطبيقها٨ و٨ و٧ و٦د أركان اجلرائم احملكمة يف تفسري املواد تساع  -١

 من النظام األساسي بالفقرة التالية، وتبقى بقية ٢٠ من املادة ٣يستعاض عن العبارة االستهاللية للفقرة   -٦
  :الفقرة بدون تغيري

 مبوجب الشخص الذي يكون قد حوكم أمام حمكمة أخرى عن سلوك يكون حمظوراً أيضاً  -٣
 مكرراً ال جيوز حماكمته أمام احملكمة فيما يتعلق بنفس السلوك إال إذا كانت ٨ أو ٨ أو ٧ أو ٦املواد 

 :اإلجراءات يف احملكمة األخرى
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  امللحق الثاين

  تعديالت على أركان اجلرائم

  مكرراً ٨املادة 
  لعدوانجرمية ا

  مقدمة

 املشار إليها يف الفقرة األعمالأي عمل من من املفهوم أن صفة العمل العدواين تنطبق على   -١
  . مكررا٨ً من املادة ٢
ال يوجد اشتراط مفاده إثبات أن مرتكب اجلرمية قد أجرى تقييماً قانونياً ملا إذا كان   -٢

  .استعمال القوة املسلحة يتناىف مع ميثاق األمم املتحدة
 .هي وصف موضوعي" واضحاً"كلمة -٣
" الواضح"إثبات أن مرتكب اجلرمية قد أجرى تقييماً قانونياً للطابع ال يوجد اشتراط مفاده   -٤

 .الذي يتسم به انتهاك ميثاق األمم املتحدة

  األركان

 .قام مرتكب اجلرمية بتخطيط عمل عدواين أو بإعداده أو بدئه أو تنفيذه  -١
 أو العسكري  كان يف وضع ميكّنه من التحكم فعالً يف العمل السياسي)١(مرتكب اجلرمية شخص-٢

 .للدولة اليت ارتكبت العمل العدواين أو من توجيه هذا العمل
 املتمثل يف استعمال القوة املسلحة من جانب دولة ما ضد سيادة دولة –العمل العدواين   -٣

أخرى أو سالمتها اإلقليمية أو استقالهلا السياسي أو بأي صورة أخرى تتعارض مع ميثاق األمم 
 . قد ارتكب-املتحدة

عية اليت تثبت أن استعمال القوة املسلحة على هذا اقمرتكب اجلرمية كان مدركا للظروف الو  -٤
 .النحو يتعارض مع ميثاق األمم املتحدة

 .العمل العدواين يشكل، حبكم طابعه وخطورته ونطاقه، انتهاكاً واضحاً مليثاق األمم املتحدة  -٥
اليت تثبت هذا االنتهاك الواضح مليثاق األمم عية اقمرتكب اجلرمية كان مدركا للظروف الو  -٦

 .املتحدة
 

                                                 
  .هم هذه املعايريفيما يتعلق بعمل عدواين، قد يوجد أكثر من شخص واحد تنطبق علي  )١(
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  الثالثالتذييل

األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية بشأن جرمية روما تفامهات خبصوص تعديالت نظام 
  العدوان

  اإلحاالت من جملس األمن

الة من جملس من املفهوم انه جيوز للمحكمة أن متارس اختصاصها بشأن جرمية العدوان بناء على إح-١
عتمد من اقد [من النظام األساسي بعد أن يكون التعديل املتعلق بالعدوان ) ب (١٣األمن وفقاً للمادة 

 .]دخل حيز النفاذ/جانب املؤمتر االستعراضي
من املفهوم أن متارس احملكمة اختصاصها بشأن جرمية العدوان بناًء على إحالة من جملس   - ٢

من النظام األساسي بغض النظر عماّ إذا كانت الدولة املعنية قد قبلت ) ب (١٣األمن وفقاً للمادة 
 .اختصاص احملكمة يف هذا الصدد

  االختصاص الزمين

 من النظام األساسي، أنّ اختصاص احملكمة ينحصر فقط ١١ من املادة ١من املفهوم، وفقاً للفقرة -٣
قد دخل /مد من جانب املؤمتر االستعراضيقد اعت[أن يكون التعديل  يف جرائم العدوان املرتكبة بعد

 .]حيز النفاذ
 من النظام األساسي، أنه جيوز للمحكمة، يف حالة الفقرة ١١ من املادة ٢من املفهوم، وفقاً للفقرة -٤
، أن متارس اختصاصها فقط فيما يتعلق جبرائم العدوان املرتكبة بعد ١٣من املادة ) ج(أو الفقرة ) أ(

 النفاذ بالنسبة إىل تلك الدولة، ما مل تكن تلك الدولة قد أصدرت إعالناً مبوجب دخول التعديل حيز
  .١٢ من املادة ٣الفقرة 

  االختصاص احمللي بشأن جرمية العدوان

من املفهوم أن هذه التعديالت تتناول تعريف جرمية العدوان والشروط اليت مبوجبها متارس  -راًر مك٤
 من ١٠ ووفقاً للمادة. ذه اجلرمية ألغراض هذا النظام األساسي فقطاحملكمة اختصاصها فيما يتعلق 

تفسر هذه التعديالت على أا حتد من أو ختل، بأي شكل من األشكال،  نظام روما األساسي، ال
ولذلك . ألي أغراض أخرى غري هذا النظام األساسي أو تلك اليت تتطور بقواعد القانون الدويل القائمة

التعديالت على أا تنشئ احلق يف ممارسة االختصاص احمللي فيما يتعلق بعمل عدواين تفسر هذه  ال
  .ارتكبته دولة أخرى وال على أا تنشئ االلتزام مبمارسة هذا االختصاص

إال إذا اعتمدت التعديالت وفقاً إلجراءات التعديل الواردة  صلة ال تكون الفقرات الواردة أدناه ذات[
  :] من نظام روما األساسي١٢١املادة  من ٥يف الفقرة 
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  قبول التعديل املتعلق جبرمية العدوان

من  ]تكون الدولة املعتدية قد قبلت االختصاص حني ًمطلوبا الدولة املعتدى عليها ال يكون قبول[-٥
رسة  من النظام األساسي ال متنع احملكمة من مما١٢١ من املادة ٥املفهوم أنّ اجلملة الثانية من الفقرة 

 .االختصاص بشأن عمل عدواين ارتكبته دولة طرف تكون قد قبلت التعديل املتعلق بالعدوان

 من ] االختصاص دون القبول من جانب الدولة املعتدية":اإلجيايب" التفاهم -١البديل   [-٦
ن ممارسة  من النظام األساسي ال متنع احملكمة م١٢١ من املادة ٥املفهوم أنّ اجلملة الثانية من الفقرة 

 .االختصاص بشأن عمل عدواين يرتكب ضد دولة طرف تكون قد قبلت التعديل
 من ]ال يوجد اختصاص دون القبول من جانب الدولة املعتدية": السليب" التفاهم – ٢البديل [

متنع احملكمة من ممارسة األساسي  من النظام ١٢١ من املادة ٥املفهوم أنّ اجلملة الثانية من الفقرة 
 .ختصاص بشأن عمل عدواين ارتكبته أية دولة مل تقبل التعديلاال
 ]إدخال مزيد من التفامهاتإمكانية [
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  التذييل الثاين

 )(RC-WGCA-1-Rev.1الوثيقة (ورقة غرفة اجتماع بشأن جرمية العدوان 

  جرمية العدوان  :مشروع قرار

  إن املؤمتر االستعراضي،
  ظام روما األساسي، من ن٥ من املادة ٢ إىل الفقرة إذ يشري 

مؤمتر األمم املتحدة الدبلوماسي  من القرار واو، الذي اعتمده ٧ إىل الفقرة وإذ يشري أيضاً
  ،١٩٩٨يوليه / متوز١٧ بتاريخ للمفوضني املعين بإنشاء حمكمة جنائية دولية

 جرمية بشأناستمرارية العمل ب املتعلق ICC-ASP/1/Res.1  إىل القراروإذ يشري كذلك
 لفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان لقيامه بصياغة مقترحاتل  عن تقديرهيعربْ وإذ ،نالعدوا

  ،)١( جرمية العدوانوضع حكم بشأن  خبصوص

مبوجبه مجعية الدول األطراف  الذي أحالت ICC-ASP/8/Res.6  بالقراروإذ حييط علماً
  :الستعراضي للنظر فيهاحكم بشأن جرمية العدوان إىل املؤمتر اخبصوص وضع  اتمقترح

 فيما الذي يشار إليه(جلنائية الدولية  اعتماد التعديالت على نظام روما األساسي للمحكمة ايقرر-١
، واليت قبوهلاأو عليها التصديق ب رهناً يف املرفق األول هلذا القرار، ةالوارد) ‘‘النظام األساسي’’:  بـيلي

 من النظام األساسي؛ ١٢١ملادة من ا ]٤/٥[ للفقرة وفقاً النفاذتدخل حيز 

  الثاين هلذا القرار؛لحق الواردة يف امل، اعتماد التعديالت على عناصر اجلرائمًأيضايقرر -٢

 الثالث هلذا لحقنفة الذكر الواردة يف املاآل اعتماد التفامهات املتعلقة بتفسري التعديالت كذلكيقرر -٣
 القرار؛

أن تقبل هذه أو   على التعديالت الواردة يف املرفق األولقأن تصدميع الدول األطراف جب يهيب-٤
 .التعديالت

 )٢() إذا لزم األمر إىل املنطوق فقرات أخرىتضاف(
  
  

                                                 
، الفصل )ICC-ASP/7/20/Add.1) ٢٠٠٩) اجلزآن املستأنفان األول والثاين(الدورة السابعة ... ية الوثائق الرمس  )١(

  .الثاين، املرفق الثاين
وميكن أيضا إدراج هذا احلكم املتعلق باالستعراض يف النظام . كأن يضاف مثالً حكم حمتمل بشأن االستعراض )٢(

  . مكررا١٥ً أو يف مشروع املادة ٥ من املادة ٢نفسه، مثال يف الفقرة األساسي 
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  امللحق األول

  تعديالت على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية بشأن جرمية العدوان

  . من النظام األساسي٥ من املادة ٢حتذف الفقرة   -١
  : من النظام األساسي٨رج النص التايل بعد املادة يد  -٢

   مكررا٨ًاملادة 
  جرمية العدوان

قيام شخص ما، له وضع ميكّنه فعالً من " جرمية العدوان"ألغراض هذا النظام األساسي، تعين   -١
التحكم يف العمل السياسي أو العسكري للدولة أو من توجيه هذا العمل، بتخطيط أو إعداد أو بدء أو 

  .نفيذ عمل عدواين يشكّل، حبكم طابعه وخطورته ونطاقه، انتهاكا واضحا مليثاق األمم املتحدةت

استعمال القوة املسلحة من جانب دولة ما ضد " العمل العدواين"، يعين ١ألغراض الفقرة   -٢
ميثاق سيادة دولة أخرى أو سالمتها اإلقليمية أو استقالهلا السياسي، أو بأي طريقة أخرى تتعارض مع 

وتنطبق صفة العمل العدواين على أي عمل من األعمال التالية، سواء بإعالن حرب أو . األمم املتحدة
 كانون ١٤ املؤرخ) ٢٩-د (٣٣١٤ة العامة لألمم املتحدة عي لقرار اجلموفقاًبدونه، وذلك 

 :١٩٧٤ديسمرب /األول

جوم عليه، أو أي قيام القوات املسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى أو اهل  )أ(
احتالل عسكري، ولو كان مؤقتا، ينجم عن مثل هذا الغزو أو اهلجوم، أو أي ضم إلقليم دولة أخرى 

  أو جلزء منه باستعمال القوة؛ 

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

صار على مواين دولة ما أو على سواحلها من جانب القوات املسلحة ضرب ح  )ج(
  لدولة أخرى؛

قيام القوات املسلحة لدولة ما مبهامجة القوات املسلحة الربية أو البحرية أو اجلوية   )د(
  أو األسطولني البحري واجلوي لدولة أخرى؛

دولة أخرى مبوافقة قيام دولة ما باستعمال قواا املسلحة املوجودة داخل إقليم   )ه(
الدولة املضيفة، على وجه يتعارض مع الشروط اليت ينص عليها االتفاق، أو أي متديد لوجودها يف 

  اإلقليم املذكور إىل ما بعد اية االتفاق؛
مساح دولة ما وضعت إقليمها حتت تصرف دولة أخرى بأن تستخدمه هذه   )و(

  لثة؛رتكاب عمل عدواين ضد دولة ثاالالدولة األخرى 
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إرسال عصابات أو مجاعات مسلحة أو قوات غري نظامية أو مرتزقة من جانب   )ز(
دولة ما أو بامسها تقوم ضد دولة أخرى بأعمال من أعمال القوة املسلحة تكون من اخلطورة حبيث 

  .تعادل األعمال املعددة أعاله، أو اشتراك الدولة بدور ملموس يف ذلك

  : من النظام األساسي١٥ة يدرج النص التايل بعد املاد  -٣

   ثالثا مكررا١٥ًاملادة 
  ممارسة االختصاص بشأن جرمية العدوان

، رهنا بأحكام ١٣جيوز للمحكمة أن متارس االختصاص بشأن جرمية العدوان وفقاً للمادة   -١
  .)١ (هذه املادة

 يتعلق جبرمية عندما خيلص املدعي العام إىل أنه يوجد أساس معقول للبدء يف إجراء حتقيق فيما  -٢
العدوان، يكون عليه أن يتأكد أوال مما إذا كان جملس األمن قد اختذ قرارا مفاده وقوع عمل عدواين 

وخيطر املدعي العام األمني العام لألمم املتحدة بالوضع القائم أمام احملكمة، مبا يف . ارتكبته الدولة املعنية
  .ذلك أي معلومات أو وثائق ذات صلة

عي العام، يف احلاالت اليت يكون فيها جملس األمن قد اختذ مثل هذا القرار، أن يبدأ لمدجيوز ل  -٣
 .التحقيق فيما يتعلق جبرمية العدوان

 ال جيوز للمدعي العام، يف حالة عدم وجود مثل هذا القرار، أن يبدأ التحقيق )١البديل (  -٤
  .)٢ ( فيما يتعلق جبرمية العدوان

أشهر بعد ] ٦[اليت ال يصدر فيها قرار من هذا القبيل يف غضون  يف احلاالت )٢البديل (  -٤
اإلخطار، جيوز للمدعي العام أن يبدأ التحقيق فيما يتعلق جبرمية العدوان، شريطة أن تكون الدائرة 

  .١٥ قد أذنت ببدء التحقيق فيما يتعلق جبرمية العدوان وفقاً لإلجراءات الواردة يف املادة )٣ (التمهيدية

ل القرار الصادر من جهاز من خارج احملكمة خبصوص وقوع عمل عدواين مبا ختلص ال خي  -٥
  .إليه احملكمة يف إطار هذا النظام األساسي فيما يتعلق بوقوع عمل عدواين

                                                 
ال جيوز للمحكمة أن متارس االختصاص إال فيما "ارسة االختصاص، يكون نصها مثالً مم اقترح إضافة فقرة تؤجل )١ (

وال تكون ." جبرمية العدوانسنوات على بدء نفاذ التعديالت املتعلقة ] س[يتعلق جبرائم العدوان املرتكبة بعد مرور فترة 
  . من النظام األساسي١٢١ من املادة ٥هذه الفقرة صاحلةً إال يف حالة تطبيق الفقرة 

قُدم اقتراح مفاده السماح للمدعي العام بأن يبدأ إجراء حتقيق فيما يتعلق جبرمية العدوان إذا طلب إليه ذلك جملس  )٢(
  .ن ميثاق األمم املتحدةاألمن يف قرار يصدر يف إطار الفصل السابع م

الشعبة التمهيدية أو عن طريق  قُدم اقتراح مفاده تدعيم آلية الفرز الداخلي، مثالً عن طريق إشراك مجيع قضاة )٣(
  .إخضاع قرار هذه الشعبة لعملية استئناف تلقائية
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ليس يف هذه املادة ما خيل باألحكام املتعلقة مبمارسة االختصاص فيما يتعلق باجلرائم األخرى   -٦
  .٥املشار إليها يف املادة 

  : من النظام األساسي٢٥ من املادة ٣فقرة يدرج النص التايل بعد ال  -٤

 فيما يتعلق جبرمية العدوان، ال تطبق أحكام هذه املادة إال على األشخاص الذين يكونون يف - مكررا٣ً
  .وضع ميكّنهم من التحكم فعالًً يف العمل السياسي أو العسكري للدولة أو من توجيهه

  : من النظام األساسي باجلملة التالية٩ من املادة ١ة األوىل من الفقرة يستعاض عن اجلمل  -٥
  .  مكرراً وتطبيقها٨ و٨ و٧ و٦تساعد أركان اجلرائم احملكمة يف تفسري املواد   -١

 من النظام األساسي بالفقرة التالية، وتبقى بقية ٢٠ من املادة ٣يستعاض عن العبارة االستهاللية للفقرة   -٦
  : تغيريالفقرة بدون

الشخص الذي يكون قد حوكم أمام حمكمة أخرى عن سلوك يكون حمظوراً أيضاً مبوجب   -٣
 مكرراً ال جيوز حماكمته أمام احملكمة فيما يتعلق بنفس السلوك إال إذا كانت ٨و أ ٨ و٧ و٦املواد 

  :اإلجراءات يف احملكمة األخرى
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  ق الثاينلحامل

  تعديالت على أركان اجلرائم

  كرراًم ٨املادة 
  عدوانجرمية ال

  مقدمة

 املشار إليها يف الفقرة األعمالمن املفهوم أن صفة العمل العدواين تنطبق على أي عمل من   -١
  . مكررا٨ً من املادة ٢

ال يوجد اشتراط مفاده إثبات أن مرتكب اجلرمية قد أجرى تقييماً قانونياً ملا إذا كان   -٢
  . األمم املتحدةاستعمال القوة املسلحة يتناىف مع ميثاق

 .هي وصف موضوعي" واضحاً"كلمة    -٣

" الواضح"ال يوجد اشتراط مفاده إثبات أن مرتكب اجلرمية قد أجرى تقييماً قانونياً للطابع   -٤
 .الذي يتسم به انتهاك ميثاق األمم املتحدة

  األركان

 .قام مرتكب اجلرمية بتخطيط عمل عدواين أو بإعداده أو بدئه أو تنفيذه  -١
 كان يف وضع ميكّنه من التحكم فعالً يف العمل السياسي أو العسكري )١(مرتكب اجلرمية شخص-٢

 .للدولة اليت ارتكبت العمل العدواين أو من توجيه هذا العمل

 املتمثل يف استعمال القوة املسلحة من جانب دولة ما ضد سيادة دولة –العمل العدواين   -٣
تقالهلا السياسي أو بأي صورة أخرى تتعارض مع ميثاق األمم أخرى أو سالمتها اإلقليمية أو اس

 . قد ارتكب-املتحدة

حة على هذا مرتكب اجلرمية كان مدركا للظروف الوقائعية اليت تثبت أن استعمال القوة املسلّ  -٤
 .النحو يتعارض مع ميثاق األمم املتحدة

 .اً واضحاً مليثاق األمم املتحدةالعمل العدواين يشكل، حبكم طابعه وخطورته ونطاقه، انتهاك  -٥

مرتكب اجلرمية كان مدركا للظروف الوقائعية اليت تثبت هذا االنتهاك الواضح مليثاق األمم   -٦
  .املتحدة

                                                 
  .فيما يتعلق بعمل عدواين، قد يوجد أكثر من شخص واحد تنطبق عليهم هذه املعايري )١(
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 ق الثالثلحامل

تفامهات خبصوص تعديالت نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية بشأن جرمية 
  العدوان

  اإلحاالت من جملس األمن

 املفهوم انه جيوز للمحكمة أن متارس اختصاصها بشأن جرمية العدوان بناء على إحالة من من   -١
قد [من النظام األساسي بعد أن يكون التعديل املتعلق بالعدوان ) ب (١٣جملس األمن وفقاً للمادة 

 .]دخل حيز النفاذ/عتمد من جانب املؤمتر االستعراضيا
ختصاصها بشأن جرمية العدوان بناًء على إحالة من جملس من املفهوم أن متارس احملكمة ا   -٢

من النظام األساسي بغض النظر عماّ إذا كانت الدولة املعنية قد قبلت ) ب (١٣األمن وفقاً للمادة 
 .اختصاص احملكمة يف هذا الصدد

  االختصاص الزمين

تصاص احملكمة ينحصر  من النظام األساسي، أنّ اخ١١ من املادة ١من املفهوم، وفقاً للفقرة    -٣
قد /قد اعتمد من جانب املؤمتر االستعراضي[ أن يكون التعديل  فقط يف جرائم العدوان املرتكبة بعد

 .]دخل حيز النفاذ
 من النظام األساسي، أنه جيوز للمحكمة، يف حالة ١١ من املادة ٢من املفهوم، وفقاً للفقرة   -٤

أن متارس اختصاصها فقط فيما يتعلق جبرائم العدوان املرتكبة ، ١٣من املادة ) ج(أو الفقرة ) أ(الفقرة 
بعد دخول التعديل حيز النفاذ بالنسبة إىل تلك الدولة، ما مل تكن تلك الدولة قد أصدرت إعالناً 

  .١٢ من املادة ٣مبوجب الفقرة 

  االختصاص احمللي بشأن جرمية العدوان

عريف جرمية العدوان والشروط اليت مبوجبها متارس من املفهوم أن هذه التعديالت تتناول ت - مكرا٤ً
 من ١٠ و وفقاً للمادة. احملكمة اختصاصها فيما يتعلق ذه اجلرمية ألغراض هذا النظام األساسي فقط

تفسر هذه التعديالت على أا حتد من أو ختل، بأي شكل من األشكال،  نظام روما األساسي، ال
تفسر  ولذلك ال. واملتطورة ألي أغراض أخرى غري هذا النظام األساسيبقواعد القانون الدويل القائمة 

هذه التعديالت على أا تنشئ احلق يف ممارسة االختصاص احمللي فيما يتعلق بعمل عدواين ارتكبته دولة 
  .أخرى وال على أا تنشئ االلتزام مبمارسة هذا االختصاص

 إذا اعتمدت التعديالت وفقاً إلجراءات التعديل الواردة ال تكون الفقرات الواردة أدناه ذات مغزى إال[
  :] من نظام روما األساسي١٢١ من املادة ٥يف الفقرة 
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  قبول التعديل املتعلق جبرمية العدوان

 الدولة املعتدى عليها مطلوباً حني تكون الدولة املعتدية قد قبلت ال يكون قبول[  -٥
 من النظام األساسي ال متنع ١٢١ من املادة ٥نية من الفقرة من املفهوم أنّ اجلملة الثا ]االختصاص

احملكمة من ممارسة االختصاص بشأن عمل عدواين ارتكبته دولة طرف تكون قد قبلت التعديل املتعلق 
 .بالعدوان

 من ] االختصاص دون القبول من جانب الدولة املعتدية":اإلجيايب" التفاهم -١البديل [  -٦
 من النظام األساسي ال متنع احملكمة من ممارسة ١٢١ من املادة ٥الثانية من الفقرة املفهوم أنّ اجلملة 

 .االختصاص بشأن عمل عدواين يرتكب ضد دولة طرف تكون قد قبلت التعديل
 من ]ال يوجد اختصاص دون القبول من جانب الدولة املعتدية": السليب" التفاهم – ٢البديل [

متنع احملكمة من ممارسة األساسي  من النظام ١٢١ من املادة ٥ن الفقرة املفهوم أنّ اجلملة الثانية م
 .االختصاص بشأن عمل عدواين ارتكبته أية دولة مل تقبل التعديل

  ]إدخال مزيد من التفامهات املمكنة[
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  التذييل الثالث

 )RC/WGCA/1الوثيقة  ( اجتماع بشأن جرمية العدوانغرفةورقة 

  مذكرة توضيحية  -ألف

رقة قاعة االجتماع هذه مقدمة من جانب الرئيس بغية تيسري أداء ما تبقى من عمل بشأن و  -١
وحتتوي هذه الورقة على مشروع نتائج مقترح للمؤمتر االستعراضي بشأن جرمية . جرمية العدوان

  :العدوان، يشمل العناصر التالية
 إىل املؤمتر ، على النحو الذي أحيلمشروع القرار التمكيين بشأن جرمية العدوان  ) أ(

 مع إضافة ديباجة قصرية وفقرات تنفيذية إضافية متعلقة ICC-ASP/7/Res.6، ٦االستعراضي بالقرار 
، وكذلك الدعوة املعتادة إىل )OP3(والتفامهات املتعلقة بتفسري التعديالت ) OP2(بعناصر اجلرائم 

 ؛)OP4(التصديق على، أو إىل قبول التعديالت 
املرفق (، ظام روما األساسي بشأن جرمية العدوانمشروع التعديالت على ن  ) ب(

 ؛ICC-ASP/7/Res.6اليت أحيلت بالقرار ) األول

  على حنو ما أحيل بالقرار ) املرفق الثاين (اجلرائم مشروع التعديالت على عناصر       ) ج(
ICC-ASP/7/Res.6؛ 

، على حنو ما مشروع التفامهات بشأن تفسري التعديالت اخلاصة جبرمية العدوان  ) د(
فرباير / الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان أثناء دورته األخرية املعقودة يف شباطناقشه سلفاً
القضايا الفنية ’’ ، املرفق الثاين ICC-ASP/7/20/Add.1 من التقرير ٤١- ٢٧أنظر الفقرات  (٢٠٠٩

 ).‘‘األخرى املتعلقة بالعدوان املنتظر أن يتناوهلا املؤمتر االستعراضي

وهكذا تضع هذه الورقة إطاراً كامالً من النصوص يهدف إىل إجناح إجناز العمل بشأن جرمية   -٢
وقد سبق مناقشة مجيع عناصر هذا النص الواردة يف هذه الورقة، مبا . العدوان أثناء املؤمتر االستعراضي

مجعية  اخلاص ويف ذلك مشروع التفامهات الواردة يف املرفق الثالث، وذلك يف سياق الفريق العامل
  .الدول األطراف

ويقدم عدد من . ينبغي أن تنصب جهودنا أثناء املؤمتر االستعراضي على سد الثغرات املتبقية  -٣
العناصر اإلضافية اليت ميكن أن تفيد يف هذا الصدد وميكن أن تضاف إىل هذا اإلطار يف ورقة غري رمسية 

  .منفصلة
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  جرمية العدوان  :مشروع قرار  -باء 

  ملؤمتر االستعراضي،إن ا
   من نظام روما األساسي،٥ من املادة ٢ إىل الفقرة إذ يشري  

 من القرار واو، الذي اعتمده املؤمتر الدبلوماسي للمفوضني ٧ إىل الفقرة وإذ يشري أيضاً
   التابع لألمم املتحدة، ١٩٩٨يوليه / متوز١٧بشأن إنشاء حمكمة جنائية دولية بتاريخ 

 بشأن استمرارية العمل خبصوص جرمية ICC-ASP/1/Res.1 لقرار إىل اوإذ يشري كذلك
  العدوان،

 إىل الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان لقيامه بصياغة وإذْ يعرب عن تقديره
  ،)١( املقترحات املتعلقة بأحد األحكام اخلاصة جبرمية العدوان

ول األطراف بناء عليه  الذي أحالت الدICC-ASP/8/Res.6 وإذ يأخذ علماً بالقرار
  :مقترحاً بشأن حكم يتعلق جبرمية العدوان إىل املؤمتر االستعراضي للنظر فيها

الذي يشار إليها هنا (اعتماد التعديالت على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  يقرر-١
توقفة على التصديق أو القبول، الوارد يف املرفق األول هلذا القرار، وامل) "النظام األساسي": فيما بعد بـ

  من النظام األساسي؛]٤/٥[واليت تدخل حيز السريان طبقا للفقرة 

  اعتماد التعديالت على عناصر اجلرائم الواردة يف املرفق الثاين هلذا القرار؛يقرر كذلك-٢

رفق الثالث هلذا  اعتماد التفامهات املتعلقة بتفسري التعديالت آنفة الذكر الواردة يف امليقرر أيضاً-٣
 القرار؛

 . مجيع الدول األطراف التصديق على، أو قبول التعديالت الواردة يف املرفق األوليناشد-٤

 )٢()أضف فقرات تنفيذية أخرى إذا لزم األمر(

                                                 
)١(  ICC-ASP/7/20/Add.1،املرفق الثاين .  
فقرة استعراضية حمتملة، وميكن إدراج هذه الفقرة االستعراضية أيضا يف النظام األساسي نفسه، مثال يف   )٢(

  . مكرر١٥ أو يف مشروع مادة ٥ من املادة ٢الفقرة 
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 امللحق األول

  تعديالت على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية بشأن جرمية العدوان

  . من النظام األساسي٥ املادة  من٢ذف الفقرة حت  -١
  : من النظام األساسي٨يدرج النص التايل بعد املادة   -٢

   مكررا٨ًاملادة 
  جرمية العدوان

قيام شخص ما، له وضع ميكّنه فعالً من " جرمية العدوان"ألغراض هذا النظام األساسي، تعين   -١
العمل، بتخطيط أو إعداد أو بدء أو التحكم يف العمل السياسي أو العسكري للدولة أو من توجيه هذا 

  . يشكّل، حبكم طابعه وخطورته ونطاقه، انتهاكا واضحا مليثاق األمم املتحدة عدواينعملٍتنفيذ 

استعمال القوة املسلحة من جانب دولة ما ضد " عدواينالالعمل "، يعين ١ألغراض الفقرة   -٢
سياسي، أو بأي طريقة أخرى تتعارض مع ميثاق سيادة دولة أخرى أو سالمتها اإلقليمية أو استقالهلا ال

 التالية، سواء بإعالن حرب أو عمال من األعمل على أي العمل العدواينوتنطبق صفة . األمم املتحدة
  كانون١٤املؤرخ ) ٢٩-د (٣٣١٤بدونه، وذلك وفقاً لقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

 :١٩٧٤ديسمرب /األول

لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى أو اهلجوم عليه، أو أي قيام القوات املسلحة   )أ(
احتالل عسكري، ولو كان مؤقتا، ينجم عن مثل هذا الغزو أو اهلجوم، أو أي ضم إلقليم دولة أخرى 

  أو جلزء منه باستعمال القوة؛ 

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

 دولة ما أو على سواحلها من جانب القوات املسلحة ئضرب حصار على موان  )ج(
  لدولة أخرى؛

قيام القوات املسلحة لدولة ما مبهامجة القوات املسلحة الربية أو البحرية أو اجلوية   )د(
  أو األسطولني البحري واجلوي لدولة أخرى؛

قواا املسلحة املوجودة داخل إقليم دولة أخرى مبوافقة قيام دولة ما باستعمال   )ه(
الدولة املضيفة، على وجه يتعارض مع الشروط اليت ينص عليها االتفاق، أو أي متديد لوجودها يف 

  اإلقليم املذكور إىل ما بعد اية االتفاق؛

مساح دولة ما وضعت إقليمها حتت تصرف دولة أخرى بأن تستخدمه هذه الدولة   )و(
  ألخرى الرتكاب عمل عدواين ضد دولة ثالثة؛ا
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إرسال عصابات أو مجاعات مسلحة أو قوات غري نظامية أو مرتزقة من جانب   )ز(
دولة ما أو بامسها تقوم ضد دولة أخرى بأعمال من أعمال القوة املسلحة تكون من اخلطورة حبيث 

  . ذلكتعادل األعمال املعددة أعاله، أو اشتراك الدولة بدور ملموس يف

  : من النظام األساسي١٥يدرج النص التايل بعد املادة   -٣

   مكررا١٥ًاملادة 
  ممارسة االختصاص بشأن جرمية العدوان

، رهنا ١٣ بشأن جرمية العدوان وفقاً للمادة هاجيوز للمحكمة أن متارس اختصاص -٢
 .بأحكام هذه املادة

قيق يتعلق جبرمية عدوان، د أساس معقول للبدء يف حتووج ندما خيلص املدعي العام إىلع -٣
 ارتكبته الدولة عمل عدواين مفاده وقوع اختذ قراراًقد عليه أن يتأكد أوال مما إذا كان جملس األمن 

 األمني العام لألمم املتحدة بالوضع القائم أمام احملكمة، مبا يف ذلك  أن يبلغاملدعي العامعلى و. املعنية
 .أي معلومات أو وثائق ذات صلة

، أن يبدأ مثل هذا القرارفيها جملس األمن تخذ مدعي العام، يف احلاالت اليت يجيوز لل -٤
 .التحقيق فيما يتعلق جبرمية عدوان

 ال جيوز للمدعي العام، يف حالة عدم وجود مثل هذا القرار، أن يباشر )١البديل (  -٤
  .التحقيق فيما يتعلق جبرمية العدوان

   تنهى الفقرة عند هذا احلد– ١اخليار 

 إال إذا كان جملس األمن قد طلب، يف قرار معتمد مبوجب الفصل السابع : يضاف– ٢خليار ا
 .من ميثاق األمم املتحدة، إىل املدعي العام الشروع يف التحقيق فيما يتعلق جبرمية العدوان

] ٦[جيوز للمدعي العام يف حالة عدم اختاذ مثل هذا القرار يف غضون ) ٢البديل (  -٤
  :خ اإلخطار أن يشرع يف التحقيق فيما يتعلق جبرمية العدوانأشهر بعد تاري

  ؛ تنهى الفقرة عند هذا احلد-١اخليار 

 شريطة أن تكون الدائرة التمهيدية قد أذنت بالبدء يف التحقيق فيما يتعلق : يضاف– ٢اخليار 
  ؛١٥جبرمية العدوان طبقا لإلجراء الوارد يف املادة 

ن اجلمعية العامة قد اختذت قرارا بوقوع عمل عدواين  شريطة أن تكو: يضاف– ٣اخليار 
   مكررة؛٨ارتكبته الدولة املشار إليها يف املادة 

 شريطة أن تكون احملكمة العدل الدولية قد اختذت قراراً بوقوع عمل : يضاف– ٤اخليار 
  . مكررة٨عدواين ارتكبته الدولة املشار إليها يف املادة 
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هيئة خالف احملكمة بوقوع عمل عدواين بقرار احملكمة ال خيل القرار الصادر من   -٥
  .املتعلق بوقوع عمل عدواين وفقاً هلذا النظام األساسي

ليس يف هذه املادة ما خيل باألحكام املتعلقة مبمارسة االختصاص فيما يتعلق باجلرائم   -٦
  .٥األخرى املشار إليها يف املادة 

  : من النظام األساسي٢٥ادة  من امل٣يدرج النص التايل بعد الفقرة   -٤
طبق أحكام هذه املادة إال على األشخاص الذين يكونون نفيما يتعلق جبرمية العدوان، ال ت  - مكررا٣ً

  .يف وضع ميكّنهم من التحكم فعالًً يف العمل السياسي أو العسكري للدولة أو من توجيهه

  :نظام األساسي باجلملة التالية من ال٩ من املادة ١يستعاض عن اجلملة األوىل من الفقرة   -٥
  . مكررا٨ً و٨ و٧ و٦ املواد  وتطبيق تفسري علىتساعد أركان اجلرائم احملكمة  -١

 من النظام األساسي بالفقرة التالية، وتبقى بقية ٢٠ من املادة ٣يستعاض عن العبارة االستهاللية للفقرة   -٦
  :الفقرة بدون تغيري

ن قد حوكم أمام حمكمة أخرى عن سلوك يكون حمظوراً الشخص الذي يكوال جيوز حماكمة   -٣
 مكرراً أمام احملكمة فيما يتعلق بنفس السلوك إال إذا كانت ٨ أو ٨ أو ٧ أو ٦أيضاً مبوجب املواد 

  :اإلجراءات يف احملكمة األخرى



RC/11 

11-A-011110   84 

   الثاينامللحق

  تعديالت على أركان اجلرائم

  مكرراً ٨املادة 
  جرمية العدوان

  مقدمة

 من ٢ املشار إليها يف الفقرة عمالاألتنطبق على أي من عبارة العمل العدواين وم أن من املفه  -١
  .مكرراً ٨املادة 

 إثبات أن مرتكب اجلرمية قد أجرى تقييماً قانونياً ملا إذا كان استعمال القوة املسلحة يلزمال   -٢
  .يتناىف مع ميثاق األمم املتحدة

 .هي وصف موضوعي" واضحاً"كلمة     -٣

نتهاك ميثاق ال" الواضح" إثبات أن مرتكب اجلرمية قد أجرى تقييماً قانونياً للطابع لزمال ي  - ٤
 . األمم املتحدة

  األركـان

 . عدواين أو بإعداده أو بدئه أو تنفيذهعمل ام مرتكب اجلرمية بتخطيط يق  -١

ي أو العسكري  يف وضع ميكّنه من التحكم فعالً يف العمل السياس)١(اجلرمية شخصكون مرتكب -٢
 .لم أو من توجيه هذا العالعدواينالعمل للدولة اليت ارتكبت 

 املتمثل يف استعمال القوة املسلحة من جانب دولة ما ضد سيادة –ارتكاب العمل العدواين   - ٣
دولة أخرى أو سالمتها اإلقليمية أو استقالهلا السياسي أو بأي صورة أخرى تتعارض مع ميثاق األمم 

 .املتحدة

عية اليت تثبت أن استعمال القوة املسلحة على هذا اقمرتكب اجلرمية مدركا للظروف الوكون   -٤
 . النحو يتعارض مع ميثاق األمم املتحدة

 .  يشكل، حبكم طابعه وخطورته ونطاقه، انتهاكاً واضحاً مليثاق األمم املتحدةالعمل العدواين  -٥

ة اليت تثبت هذا االنتهاك الواضح مليثاق األمم عياقمرتكب اجلرمية مدركا للظروف الوكون   - ٦
  .املتحدة

                                                 
  .ه املعايري، قد يوجد أكثر من شخص واحد تنطبق عليهم هذالعمل العدواينفيما يتعلق ب )١(
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 ق الثالثلحامل

تفامهات خبصوص تعديالت نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية بشأن جرمية 
  العدوان

  اإلحاالت من جملس األمن

ة من من املفهوم انه جيوز للمحكمة أن متارس اختصاصها بشأن جرمية عدوان بناء على إحال  -١
 بعد مرور سنة واحدة على التصديق من النظام األساسي ١٣ملادة من ا) ب( للفقرة جملس األمن وفقاً

)  مكررا١٥ً من املادة ٣يضاف نص مماثل للفقرة (أو القبول بالتعديالت من ثالثني دولة طرف أو 
 .أيهما يكون تالياً

دوان بناًء على إحالة من جملس عالمن املفهوم أن متارس احملكمة اختصاصها بشأن جرمية   -٢
 من النظام األساسي بغض النظر عماّ إذا كانت الدولة املعنية ١٣من املادة ) ب( للفقرة األمن وفقاً

 .قبلت اختصاص احملكمة يف هذا الصدد

  االختصاص الزمين

  من النظام األساسي، أنّ اختصاص احملكمة ينحصر١١ من املادة ١فهوم، وفق الفقرة من امل  -٣
دخل /قد اعتمد من قبل املؤمتر االستعراضي[ أن يكون التعديل  فقط يف جرائم العدوان املرتكبة بعد

 .]حيز النفاذ
 من النظام األساسي، أنه جيوز للمحكمة، يف حالة ١١ من املادة ٢من املفهوم، وفق الفقرة   -٤

 العدوان املرتكبة بعد دخول ، أن متارس اختصاصها فقط على جرائم١٣من املادة ) ج(أو ) أ(الفقرة 
 ٣مل تكن تلك الدولة قد أصدرت إعالناً مبوجب الفقرة  التعديل حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة، ما

 .١٢من املادة 
تكون الفقرات الواردة أدناه ذات مغزى فقط إذا اعتمدت التعديالت وفق إجراءات التعديل الواردة (

  :)م روما األساسي من نظا١٢١ من املادة ٥يف الفقرة 

  قبول التعديل بشأن جرمية العدوان

يكون قبول الدولة املعتدى عليها مطلوباً حني تكون الدولة املعتدية قد قبلت  ال[  -٥
متنع   من النظام األساسي ال١٢١ من املادة ٥من املفهوم أنّ اجلملة الثانية من الفقرة  ]االختصاص

عدواين ارتكبته دولة طرف تكون قد قبلت التعديل املتعلق احملكمة من ممارسة االختصاص بشأن عمل 
 .بالعدوان

من املفهوم أنّ اجلملة ] االختصاص دون قبول الدولة املعتدية":اإلجيايب" التفاهم -١البديل [  -٦
 من النظام األساسي ال متنع احملكمة من ممارسة االختصاص بشأن ١٢١ من املادة ٥الثانية من الفقرة 
  .يرتكب ضد دولة طرف تكون قد قبلت التعديلعمل عدواين 
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 من املفهوم أنّ ]يوجد اختصاص دون قبول الدولة املعتدية ال "السليب" التفاهم – ٢البديل [
 متنع احملكمة من ممارسة األساسي من النظام ١٢١ من املادة ٥اجلملة الثانية من الفقرة 

 .ل التعديلاالختصاص بشأن عمل عدواين ارتكبته أية دولة مل تقب
  ) انظر الوثيقة غري الرمسية املنفصلة-إدخال مزيد من التفامهات املمكنة(
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  تذييل الرابعال

عناصر إضافية للوصول إىل حل بشأن جرمية  بشأن ورقة غري رمسية من الرئيس
 )RC/WGCA/2 الوثيقة (العدوان

لعناصر اليت قد تساعد يف حتتوي هذه الورقة غري الرمسية املقدمة من الرئيس على عدد من ا  -١
  .معاجلة مسائل معينة يف مشروع التعديالت املتعلقة جبرمية العدوان، ولذلك يوصى بأن تنظر الوفود فيها

أثريت شواغل حول إمكانية دخول التعديالت املتعلقة : توقيت دخول التعديالت حيز النفاذ  -٢
.  من النظام األساسي١٢١  من املادة٥ لفقرةجبرمية العدوان حيز النفاذ يف وقت مبكر يف حال تطبيق ا

تبدأ يف ممارسة اختصاصها  وميكن معاجلة مثل هذه الشواغل من خالل إدراج حكم حيدد أن احملكمة ال
يؤثر مثل هذا احلكم يف حد ذاته على توقيت  وال. يف مرحلة الحقة فقط بشأن جرمية العدوان إال

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

   مكررا١٥ًاملادة 
  ممارسة االختصاص فيما يتعلق جبرمية العدوان

[...]  
جيوز للمحكمة ممارسة اختصاصها، فقط فيما يتعلق جبرائم العدوان املرتكبة بعد   -٧
  .سنة بعد دخول التعديالت املتعلقة جبرمية العدوان حيز النفاذ] x[ رةفت

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

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

   مكررا١٥ًاملادة 
  ممارسة االختصاص فيما يتعلق جبرمية العدوان

[...]  
سنة من ممارسة احملكمة الختصاصها ] x[ختضع أحكام هذه املادة لالستعراض بعد   -٨

 .فيما يتعلق جبرمية العدوان
أثريت شواغل بأن نتائج اعتماد التعديالت : ق جبرمية العدواناالختصاص احمللي فيما يتعل  -٤

املتعلقة جبرمية العدوان عند ممارسة االختصاص حملياً فيما يتعلق ذه اجلرمية هي نتائج غري واضحة، مما 
وقد خلص الفريق العامل اخلاص يف مراحل عمله املبكرة إىل . يطرح أسئلة بشأن تطبيق مبدأ التكامل

 بشأن عدم مقبولية -  من نظام روما األساسي١٧ د ضرورة إلدخال تغيريات يف املادةتوج أنه ال
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يعاجل مسألة ما إذا كانت  بيد أن هذا االستنتاج ال. )١( عند إدراج جرمية العدوان- القضايا أمام احملكمة
 على ممارسة التعديالت املتعلقة جبرمية العدوان ستطلب من الدول أو تشجعها بصورة قانونية أو عملية
، إما أخرىاالختصاص احمللي فيما يتعلق جبرمية العدوان فيما خيص األعمال العدائية اليت تقوم ا دول 

ويف . أو استناداً إىل افتراض االختصاص العاملي) الدولة الضحية(استناداً إىل مبدأ الشخصية السلبية 
على اجلرائم، لكنها مل " دولة هلا اختصاص"  من نظام روما األساسي تشري فقط إىل١٧ الواقع فإن املادة

ورمبا ميكن معاجلة هذه .  يكون فيه للدول مثل هذه االختصاص أنتعاجل مسألة الوقت الذي ينبغي
املسألة بإضافة فقرة مناسبة إىل التفامهات الواردة يف املرفق الثالث من مشروع النتائج املتعلقة جبرمية 

  :العدوان

لتعديالت تعاجل تعريف جرمية العدوان والشروط اليت مبوجبها من املفهوم أن هذه ا
 وال.  هذا النظام األساسي فقطألغراضمتارس احملكمة اختصاصها فيما يتعلق ذه اجلرمية 

 من نظام روما األساسي، على أا حتد من أو ختل، ١٠ ةتفسر هذه التعديالت، وفقاً للماد
لدويل القائمة واملتطورة ألي أغراض أخرى غري بأي شكل من األشكال، بقواعد القانون ا

تفسر هذه التعديالت على أا تعطي احلق أو االلتزام  وعليه، فال. هذا النظام األساسي
.ملمارسة االختصاص احمللي فيما يتعلق بعمل عدواين ارتكبته دولة أخرى

                                                 
، املرفق الثاين، الفقرات )ICC-ASP/3/25(الدورة الثالثة ... ، الوارد يف الوثائق الرمسية ٢٠٠٤ تقرير برينستون لعام )  ١(

٢٧- ٢٠. 
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  التذييل اخلامس

  ورقة غري رمسية مقدمة من الوفود

يونيه / حزيران٦مقدمة من األرجنتني والربازيل وسويسرا، بتاريخ ورقة غري رمسية   -ألف
١(٢٠١٠(  

  مشروع قرار بشأن جرمية العدوان

  إن املؤمتر االستعراضي،
]...[  
 هلذا القرار على نظام روما األساسي للمحكمة ١يقرر اعتماد التعديالت الواردة يف املرفق   -١

، وتكون هذه التعديالت خاضعةً للتصديق )"النظام األساسي"م يشار إليه فيما يلي باس(اجلنائية الدولية 
 ٢ و ١بشكل متزامن من خالل صك وحيد للتصديق أو القبول، وأن تدخل التعديالت أو القبول 

 بعد انقضاء سنة واحدة من تاريخ إيداع وثيقة تصديق أو قبول واحدة، حيز النفاذ ٦ و ٥ و ٤و 
 حيز النفاذ بعد سنة ٣وأن يدخل التعديل من النظام األساسي ، ١٢١ من املادة ٥للفقرة وفقاً 

 من ٤واحدة من إيداع وثائق التصديق أو القبول من قبل سبعة أمثان الدول األطراف وفقاً للفقرة 
  . من النظام األساسي١٢١املادة 

]...[  

  أن جرمية العدوانتعديالت على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية بش  :األولاملرفق 
  )اإلحالة من جملس األمن(

  : من النظام األساسي بالنص التايل٥ من املادة ٢يستعاض عن الفقرة   -١
 ٨بتعريفها الوارد يف الفقـرة   جيوز للمحكمة أن متارس اختصاصاا بشأن جرمية العدوان،           -٢

  .ة، مع مراعاة أحكام هذه الفقر١٣ من املادة )ب(للفقرة  وفقاً مكرراً،

وانتهى إىل وجود بفحص حالة حمالة إليه من جملس األمن إذا قام املدعي العام   )أ(
أساس معقول للمضي يف التحقيق يف جرمية عدوان، فعليه أوالً أن يتأكد مما إذا كان جملس األمن قد 

لألمم املتحدة ويقوم املدعي العام بإبالغ األمني العام . قرر وجود عمل عدواين ارتكبته الدولة املعنية
  .باحلالة املعروضة على احملكمة، مبا يف ذلك أي معلومات ووثائق ذات صلة باملوضوع

                                                 
. ٢٠١٠يونيه / حزيران٥تقوم هذه الورقة على أساس ورقة املناقشة املقدمة من الرئيس يف  )١(

  .والتغيريات املقترحة موضوعة خبط داكن



RC/11 

11-A-011110   90 

إذا كان جملس األمن قد اختذ هذا القرار، فال جيوز للمدعي العام املضي يف التحقيق   )ب(
  .فيما يتعلق جبرمية العدوان

 العام املضي يف التحقيق يف حالة عدم وجود قرار من جملس األمن ال جيوز للمدعي  )ج(
فيما يتعلق جبرمية عدوان ما مل يكن جملس األمن قد طلب من املدعي العام، يف قرار معتمد مبوجب 

  .الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، املضي يف التحقيق فيما يتعلق جبرمية عدوان

مة ال ميس مبا أي تقرير بوقوع عمل من أعمال العدوان صادر عن هيئة خارج احملك  )د(
  .ختلص إليه احملكمة مبوجب نظامها األساسي

ال متس هذه املادة باألحكام املتعلقة مبمارسة االختصاص فيما يتعلق باجلرائم   )ه(
  .٥األخرى املشار إليها يف املادة 

  : من النظام األساسي٨يضاف النص التايل بعد املادة   -٢

   مكررا٨ًاملادة 
  جرمية العدوان

]...[  

٣-  األساسي النظام من ١٥ املادة بعد التايل النص ضافي:  
  )تلقائياً الدولة، إىل اإلحالة(

  مكرر ١٥ املادة
  العدوان جرمية على االختصاص ممارسة

 مكرر ٨ املادة يف معرفة هي حسبما العدوان جرمية على االختصاص ممارسة للمحكمة جيوز  -١
 .ادةامل هذه بأحكام رهناً ،)ج(و) أ( ١٣ املادة وفق

 يجبف عدوان، جرمية بشأن تحقيقملباشرة ال معقول أساس وجود العام املدعي استنتج إذا  -٢
. املعنية الدولة ارتكبته عدواين لعمل حتديداً وضع قد األمن جملس كان إذا مما التثبت أوالً عليها/عليه
 أية ذلك يف مبا كمة،احمل لدى بالوضع املتحدة لألمم العام األمني إبالغ العام املدعي على وجيب

 .باملوضوع صلة تاذ ووثائق معلومات

 التحقيق يف الشروع العام للمدعي جيوز التحديد، هذا مثل وضع قد األمن جملس كان إذا  -٣
 .عدوان جرمية بشأن

 للمدعي جيوز اإلبالغ، تاريخ بعد أشهر) ٦ (غضون يف التحديد هذا مثل وضع يتم مل إذا  -٤
 ببدء أذنت قد التمهيدية الدائرة تكون أن شريطة عدوان، جرمية بشأن قيقالتح يف الشروع العام

 .١٥ املادة يف الوارد اإلجراء وفق عدوان جرمية نأبش التحقيق
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 إليها تتوصل اليت باحلقائق عدواين لعمل حتديد بوضع احملكمة خارج من جهاز قيام ميس ال  -٥
 .األساسي نظامها مبوجب احملكمة

 إليها املشار األخرى اجلرائم بشأن االختصاصات مبمارسة اخلاصة األحكام ادةامل هذه متس ال  -٦
 .٥ املادة يف

  :األساسي النظام من ،٢٥ املادة من ٣، الفقرة بعد التايل النص يدخل  -٤
 يف يكونون الذين األشخاص على فقط املادة هذه أحكام تنطبق عدوان، جبرمية يتعلق ما يف مكرر ٣

  .توجيهه أو ما لدولة العسكري أو السياسي العمل يف التحكم فعالً فيه ميارسون وضع

  :التالية باجلملة األساسي النظام من ،٩ املادة من ،١ الفقرة من األوىل اجلملة عن يستعاض  -٥
 .مكرر ٨ وأ ٨ و٧ و٦ املواد وتطبيق تفسري يف احملكمة اجلرائم أركان تساعد  -١

 دون الفقرة بقية وتظل التالية؛ بالفقرة األساسي النظام من ٢٠ املادة من ٣ الفقرة فاحتة عن يستعاض  -٦
 :تغيري

 سلوك على أخرى حمكمة حاكمته شخص أي السلوك نفس على احملكمة قبل من يحاكم ال  -٣
  :األخرى احملكمة يف اإلجراءات تكن مل ما مكرر، ٨ أو ٨ و٧ و٦ املادة مبوجب حمظور
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  )٢(٢٠١٠يونيه / حزيران٨د كندا يف ورقة غري رمسية قدمها وف  -باء

   مكرر١٥املادة 

]...[  
يف حالة ما إذا كان جملس األمن قد فصل يف األمر على هذا النحو، فيجوز للمدعي العام أن   -١

  .يباشر حتقيقاً بشأن جرمية العدوان

يف حالة ما إذا كان جملس األمن مل يفصل يف املسألة خالل ستة أشهر من انقضاء موعد   -٢
إلخطار، ويف حالة ما إذا أعلنت الدولة الطرف قبوهلا هلذه الفقرة عند إيداعها لصكك التصديق أو ا

القبول من جانبها، أو يف أي وقت بعد ذلك، فيجوز للمدعي العام أن يباشر التحقيق يف جرمية عدوان 
  :بشرط

مية عدوان أن تكون الدائرة التمهيدية قد خولت البدء يف مباشرة التحقيق بشأن جر  )أ(
  ؛١٥مبوجب اإلجراء الوارد يف املادة 

الدولة اليت وقع على ] [مجيع الدول املعنية جبرمية العدوان املزعومة[أن تكون   )ب(
قد أعلنت ] إقليمها االعتداء املزعوم والدول اليت يتبع األشخاص املتهمون بارتكاب اجلرمية جنسيتها

  .قبوهلا هلذه الفقرة

                                                 
وهو ذه الصفة يكون متمشياً مع . واملقصود ذا املقترح أن يكون مبثابة مسامهة يف حتقيق حزمة ترضية ائية )٢(

املقترحات األخرى اليت من شأا أن تساعد يف اختاذ قرار بتوافق اآلراء، كصدور حكم ممكن يسمح بإدخال عنصر 
  .اصهااإلرجاء يف قدرة احملكمة على ممارسة صالحيات اختص
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  املرفق الرابع

  ∗∗∗∗ الفريق العامل املعين بالتعديالت األخرىتقرير

  مقدمة  -ألف

يونيه / حزيران١٠ و٤ و١عقد الفريق العامل املعين بالتعديالت األخرى ثالثة اجتماعات أيام   -١
د وقد عمل السي. ٢٠١٠يونيه / حزيران٩ وجولة واحدة من املشاورات غري الرمسية يف ٢٠١٠

وقدمت أمانة مجعية . كرئيسني للفريق العامل) كينيا(يال أورينا والسيدة ست) الربازيل(مارسيلو بوهيك 
 .الدول األطراف اخلدمات املوضوعية للفريق العامل

 :وتركزت مناقشات الفريق على مسألتني  -٢

أحيل  ،)٢(وألركان اجلرمية )١( من نظام روما األساسي٨مشروع تعديالت للمادة   )أ(
 رة الثامنة جلمعية الدول األطراف؛إىل املؤمتر االستعراضي من جانب الدو

  .  من النظام األساسي١٢٤واملادة   )ب(

   من نظام روما األساسي٨تعديالت للمادة   -باء

أوضح وفد بلجيكا أن  ،)٣( من نظام روما األساسي٨عند تقدمي مشروع القرار بتعديل املادة   -٣
 ٢، الفقرة ٨ الواردة يف املادة الغرض من مشروع التعديالت هو توسيع اختصاص اللجنة عن اجلرائم

 ، ٨ليشمل الرتاعات املسلحة ذات الطابع غري الدويل بإدراجها يف املادة ) ١٩(و) ١٨(و) ١٧) (ب(
وهذه اجلرائم  .)٤( على الترتيب) ١٥(و) ١٤(و) ١٣(باعتبارها فقرات فرعية جديدة  ) ه (٢الفقرة 

؛ ))١٧) (ب (٢، الفقرة ٨املادة (املسممة استخدام السموم أو األسلحة : هي على النحو التايل
واستخدام الغازات اخلانقة أو السامة أو غريها من الغازات ومجيع ما يف حكمها من السوائل أو املواد 

؛ واستخدام الرصاصات اليت تتمدد أو تتسطح بسهولة يف ))١٨) (ب (٢ الفقرة ٨املادة (أو األجهزة 
 )).١٩) (ب (٢ الفقرة ٨املادة (اجلسم البشري 

                                                 
  .RC/6/Rev.1 صدر سابقا بوصفه الوثيقة ∗
ثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثامنة، الهاي، لوا  )١(

لثاين، ، الد األول، اجلزء ا)ICC-ASP/8/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية،  (٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٦- ١٨
  . واملرفق الثالث٣الفقرة  ICC-ASP/8/Res.6القرار 

، )مستأنفة(الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثامنة )  ٢(
  زء الثاين، القراراجل، )ICC-ASP/8/20/Add.1منشور احملكمة اجلنائية الدولية  (٢٠١٠مارس / آذار٢٥-٢٢نيويورك، 

ICC-ASP/8/Res.9 ، واملرفق الثامن٩الفقرة .  
  .RC/WGOA/1/Rev.2الوثيقة )  ٣(
  .املصدر نفسه، املرفق األول)  ٤(
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، ليست جرائم جديدة يف ه ٢، الفقرة ٨وقيل إن اجلرائم اليت اقترح إدراجها يف املادة   -٤
 .اختصاص احملكمة وأن التعديل ال يسعى إىل توسيع نطاق اجلرائم وإمنا اختصاص احملكمة

مها  من الديباجة تتعلق باألسلحة اليت يعترب استخدا٨ولوحظ أن اجلرائم الواردة يف الفقرة   -٥
ومتثل هذه اجلرائم انتهاكاً جسيما للقوانني واألعراف السارية على الرتاعات املسلحة ذات . حمظوراً

وفق ما هو وارد يف القانون الدويل العريف، أي استخدام السموم أو األسلحة . الطابع غري الدويل
مجيع ما يف حكمها من املسممة، وكذلك استخدام الغازات اخلانقة أو السامة أو غريها من الغازات و

 من ٩ومل يكن هناك حظر مطلق على األسلحة املشار إليها يف الفقرة . السوائل أو املواد أو األجهزة
الديباجة، أي استخدام الرصاصات اليت تتمدد أو تتسطح بسهولة يف اجلسم البشري، وال ترتكب 

، معاناة وجراح الشخص املستهدف اجلرمية إال إذا استعمل اجلاين الرصاصات اليت تفاقم، دون فائدة
 .ذه الرصاصات، وفق ما هو وارد يف القانون العريف الدويل

 أشار وفد بلجيكا إىل أا تعكس أركان اجلرائم بالنسبة )٥(وفيما يتعلق بأركان اجلرائم،  -٦
كبت يف ، فيما عدا أن اجلرائم ارت)١٩(و) ١٨(و) ١٧ (٢، الفقرة ٨جلرائم احلرب الواردة يف املادة 
 .نزاعات ذات طابع غري دويل

، ١٢١ وفقاً للمادة ٨وأشار الفريق العامل إىل أن إجراءات بدء نفاذ التعديالت للمادة   -٧
 ٢وستستمر مناقشة الفقرة .  من النظام األساسي تتعلق بنتيجة املناقشة حول تعديالت أخرى٥الفقرة 

 .من الديباجة

يونيه، اعتمد الفريق العامل مشروع القرار بتعديل املادة / حزيران٤ويف االجتماع الثاين، يف   -٨
 من نظام روما األساسي، وقرر إحالته إىل املؤمتر العتماده، رهناً بالبت يف إجراء التعديل الوارد يف ٨

  .١٢١املادة 

  ١٢٤املادة   -جيم

خاصة إما وهذه اخليارات . ١٢٤قدم أحد رئيسي الفريق العامل اخليارات املتعلقة باملادة   -٩
واقترح أحد الوفود يف هذا الصدد إدراج حكم .  أو اإلبقاء عليها أو إعادة صياغتها١٢٤حبذف املادة 

 . مع إطار زمين ينقضي بعده تلقائيا١٢٤ًيف املادة " زوايل"

، بينما "الزوايل" عن استعدادهم لقبول احلكم ١٢٤وأعرب بعض الوفود املؤيدة حلذف املادة   -١٠
وأعرب أيضاً عن آراء .  سواء ذا احلكم أو بدونه١٢٤أخرى على اإلبقاء على املادة اعترضت وفود 

 من اتفاقية ٥، الفقرة ٤٠عما إذا كان إجراء التعديل، يف حالة التعديل أو احلذف، سيتم تطبيقاً للمادة 

                                                 
  .املصدر نفسه، املرفق الثاين )٥(
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اً لتلك اآلراء اليت وكانت احلجج اليت طُرحت تأييداً هلذه اآلراء املختلفة تكرار. فيينا لقانون املعاهدات
 .)٦ ( من جانب مجعية الدول األطراف يف دورا الثامنة١٢٤أبديت أثناء النظر يف املادة 

، قرر الفريق العامل ٢٠١٠يونيه / حزيران٩وبعد املشاورات غري الرمسية اليت عقدت يوم   -١١
عتماده، حيث سيقرر املؤمتر إىل املؤمتر ال) أنظر املرفق الثاين (١٢٤إحالة مشروع القرار بشأن املادة 

 بصيغتها احلالية ومواصلة استعراض أحكامها خالل الدورة الرابعة ١٢٤مبوجبه اإلبقاء على املادة 
  .عشرة للجمعية

                                                 
ة، الهاي، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثامن  )٦(

 إىل ٦، املرفق الثاين، الفقرات )ICC-ASP/8/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية،  (٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٦- ١٨
١٣.  
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  لتذييل األولا

   من نظام روما األساسي٨بتعديل املادة قرار مشروع 

  إن املؤمتر االستعراضي،

نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،  من ١٢٣ من املادة ١ إىل الفقرة إذ يشري  
الذي يطلب من األمني العام لألمم املتحدة عقد مؤمتر استعراضي للنظر يف أي تعديالت للنظام 

  األساسي، بعد بدء نفاذه بسبع سنوات،

 من النظام األساسي اليت تنص على أن يبدأ نفاذ أي ١٢١ من املادة ٥ إىل الفقرة وإذ يشري  
لدول األطراف اليت قبلت التعديل، بعد اىل ا من النظام األساسي بالنسبة ٨ و٧ و٦ و٥للمواد تعديل 

 ال  انسنة واحدة من إيداعها وثيقة التصديق أو القبول، وبالنسبة إىل أي دولة طرف مل تقبل التعديل،
 الدولة الطرف أو إزاء اجلرائم اليت يشملها التعديل اذا ارتكبها رعايا تلكمتارس احملكمة اختصاصها 

على أرضها، وإذ يؤكد فهمه أنه بالنسبة إىل هذا التعديل، فإن املبدأ ذاته املنطبق بالنسبة إىل رتكبت ا
أي دولة طرف مل تقبل التعديل، ينطبق كذلك خبصوص الدول اليت ليست أطرافاً يف هذا النظام 

  األساسي،

 سيسمح ،اقية فيينا لقانون املعاهدات من اتف٤٠ من املادة ٥ أنه يف ضوء الفقرة وإذ يؤكد  
للدول اليت تصبح بعد ذلك دوالً أطرافاً يف النظام األساسي أن تقرر ما إذا كانت ستقبل التعديل الوارد 

  يف هذا القرار وقت التصديق على النظام األساسي أو قبوله أو موافقتها عليه أو انضمامها إليه، 

ألساسي بشأن أركان اجلرائم، اليت تنص على أن تلك  من النظام ا٩ إىل املادة وإذ يشري  
  األركان تساعد احملكمة يف تفسري وتطبيق اجلرائم اليت تقع داخل اختصاصها،

 أن جرائم استخدام السموم أو األسلحة املسممة، أو استعمال وإذ يأخذ يف االعتبار الواجب  
 املواد أو األجهزة؛  السوائل أوا يف حكمها من مكلالغازات اخلانقة أو  السامة أو غريها من الغازات و

واستخدام الرصاصات اليت  تتمدد أو تتسطّح بسهولة يف جسم اإلنسان، مثل الرصاصات ذات األغلفة 
الصلبة اليت ال تغطي كامل جسم الرصاصة، أو الرصاصات احملززة الغالف، تدخل كلها ضمن 

، ومتثّل انتهاكاً جسيما للقوانني واألعراف ٨ادة من امل) ب (٢اختصاصات احملكمة مبوجب الفقرة 
  السارية على الرتاعات املسلحة الدولية،

 بأركان اجلرائم ذات الصلة اليت تدخل يف نطاق أركان اجلرائم اليت اعتمدا مجعية            وإذ يذكِّر   
  ،٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٩الدول األطراف يف 

 أعاله ميكن أن تساعد أيضاً يف تفسريها  أن أركان اجلرائم ذات الصلة املذكورةوإذ يرى  
وتطبيقها يف الرتاعات املسلحة ذات الطابع غري الدويل، حيث أا حتدد، ضمن أمور أخرى، أن السلوك 
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حدث يف سياق نزاع مسلّح أو مصاحباً له، مما يؤكد استبعاد حاالت إنفاذ القانون من اختصاص 
  احملكمة،

استعمال األسلحة  (٨من املادة ‘ ١٣’) ه (٢جها يف الفقرة أن اجلرائم املقترح إدراوإذ يرى   
الغازات اخلانقة أو السامة أو الغازات  (٨من املادة ‘ ١٤’) ه (٢ويف الفقرة ) مةالسامة أو املسم
هي انتهاكات خطرية للقوانني واألعراف )  السوائل واملواد واألجهزة ما يف حكمها مناألخرى وكل

   الطابع غري الدويل، وفق ما يرد يف القانون العريف الدويل،يسلح ذاملنطبقة يف الصراع امل

استخدام  (٨من املادة ‘ ١٥’) ه (٢ أن اجلرمية املقترح إدراجها يف الفقرة وإذ يرى  
هي أيضاً انتهاك جسيم للقوانني ) الرصاصات اليت تتمدد أو تتسطح بسهولة يف جسم اإلنسان

 الطابع غري الدويل، وإذ يفهم أن اجلرمية ال ترتكب إال إذا يح ذواألعراف املنطبقة يف الصراع املسل
استعمل اجلاين الرصاصات اليت تفاقم، دون فائدة، معاناة وجراح الشخص املستهدف ذه 

  :الرصاصات، وفق ما هو وارد يف القانون العريف الدويل

ساسي للمحكمة اجلنائية  من نظام روما األ٨من املادة ) ه (٢ اعتماد تعديل الفقرة يقرر  -١
الدولية، على النحو الوارد يف املرفق األول ذا القرار، وأن خيضع هذا التعديل للتصديق أو القبول، وأن 

   من النظام األساسي؛١٢١ من املادة ٥يبدأ نفاذه  على النحو الوارد يف الفقرة 

  .وإضافتها إىل أركان اجلرائم اعتماد األركان الواردة يف املرفق الثاين ذا القرار يقرر  -٢
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  ق األوللحامل

  ٨تعديل للمادة 

  : ما يلي٨من املادة ) ه (٢يضاف إىل الفقرة 

  ؛املسممة السموم أو األسلحة استخدام ‘١٣’"

استخدام الغازات اخلانقة أو السامة أو غريها من الغازات ومجيع ما يف حكمها من ‘ ١٤’
  السوائل أو املواد أو األجهزة؛

 استخدام الرصاصات اليت تتمدد أو تتسطح بسهولة يف اجلسم البشري، مثل ‘١٥’
  ."الرصاصات ذات األغلفة الصلبة اليت ال تغطّي كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات احملززة الغالف
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  املرفق الثاين

  أركان اجلرائم

  : ضاف إىل أركان اجلرائم األركان التاليةت
  ‘١٣’) ه) (٢ (٨املادة 

 رب اليت ترتكب باستخدام السموم أو األسلحة املسممة جرمية احل

  األركان

 . مادة أو يستخدم سالحاً يؤدي استخدامه إىل نفث هذه املادةمرتكب اجلرميةأن يستخدم   -١

أن تكون املادة من النوع الذي يسبب املوت أو يلحق ضرراً جسيماً بالصحة يف األحوال   -٢
  .مةاملسمالعادية من جراء خصائصها 

 .دويل ويكون مقترناً بهغري ي طابع ذأن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح   -٣

 . اليت تثبت وجود نزاع مسلحالواقعية على علم بالظروف اجلاينأن يكون   -٤

  ‘١٤’) ه ()٢( ٨املادة 

  جرمية احلرب اليت ترتكب باستخدام الغازات أو السوائل أو املواد أو األجهزة احملظورة

  األركان

 . غازاً أو مادة مماثلة أو جهازاً آخر مماثالًمرتكب اجلرميةأن يستخدم   -١

أن يكون الغاز أو املادة أو اجلهاز من النوع الذي يسبب املوت أو يلحق ضرراً جسيماً   -٢
 .)٧(مةاملسمبالصحة يف األحوال العادية، من جراء خصائصه اخلانقة أو 

 .طابع غري دويل ويكون مقترناً بهأن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح ذي   -٣

 .اليت تثبت وجود نزاع مسلح اقعية على علم بالظروف الواجلاينأن يكون   -٤

  ‘١٥’) ه ()٢( ٨املادة 
  جرمية احلرب اليت ترتكب باستخدام الرصاص احملظور

  األركان

 . رصاصاً معيناًمرتكب اجلرميةأن يستخدم   -١
                                                 

 ليس يف هذا الركن ما يفسر على أنه حيد، بأي طريقة، من قواعد القانون الدويل القائمة أو الناشئة أو ميس ا فيما )١(
  .وختزين واستخدام األسلحة الكيميائيةيتعلق باستخدام وإنتاج 
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ك استخدامه القانون الدويل للمنازعات املسلحة ألنه أن يكون الرصاص من النوع الذي ينته  -٢
 .جسم اإلنسانيتمدد أو يتسطح بسهولة يف 

يفاقم دون  ا جتعل استخدامهات الرصاصهعلى علم بأن طبيعة هذمرتكب اجلرمية أن يكون   -٣
 . جدوى املعاناة أو اجلراح النامجة عنه

 .يل ويكون مقترناً بهأن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح ذي طابع غري دو  -٤

 .ح اليت تثبت وجود نزاع مسلّالواقعية على علم بالظروف مرتكب اجلرميةأن يكون   -٥
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  التذييل الثاين

  ١٢٤املادة مشروع قرار عن 

  الستعراضي،إن املؤمتر ا
   باحلاجة إىل ضمان سالمة نظام روما األساسي،إذ يسلم

  حكمة اجلنائية الدولية، حتقيق أمهية عاملية الصك املنشئ للموإذ يدرك

  ، على حنو ما قرر مؤمتر روما،١٢٤ إىل الطبيعة املؤقتة للمادة وإذ يشري

 إىل املؤمتر االستعراضي ١٢٤ إىل أن مجعية الدول األطراف قد قدمت املادة وإذ يشري
  الحتمال حذفه،

  ساسي، أثناء املؤمتر االستعراضي مبوجب نظام روما األ١٢٤ على أحكام املادة وقد اطلع

  بشكلها احلايل،١٢٤ االحتفاظ باملادة يقرر  -١

 أثناء الدورة الرابعة عشرة جلمعية الدول ١٢٤ مواصلة استعراض أحكام املادة ويقرر كذلك  -٢
  .األطراف يف نظام روما األساسي
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  )أ(امس املرفق اخل

  تقييم العدالة اجلنائية الدولية  

  تمعات املتأثرةتأثري نظام روما األساسي على الضحايا وا  

  ∗∗∗∗)شيلي وفنلندا(التقرير املقدم من جهيت التنسيق   

  احملتويات

  ١٠٣  ......................................................................مقدمة   -أوال
  ١٠٣  ...........................................................الطريق إىل كمباال   -ثانيا
  ١٠٥  ................................................املؤمتر االستعراضي يف كمباال   -لثاثا

  ١٠٥  ......................................................اجلزء الرمسي    -ألف  
  ١٠٧  . اجلانبية للمجتمع املدين أثناء املؤمتر االستعراضيألحداثنتائج وتوصيات ا  -باء  
املتفق عليها للفريق العامل املعين حبقوق الضحايا التابع  التوصيات -١    

حلقة املناقشة شأن نتائج لالئتالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية ب
  " ........................إسهام اتمع املدين"اليت أجريت بشأن 

١٠٧  

  ١٠٩  .....................اجلانبية يف كمباال ألحداث  النتائج األخرى ل -٢    
  ١١٢  ........................................الطريق إىل األمام بعد كمباال   -جيم  
املتعلقة  احملكمة إستراتيجية مبا يف ذلك اإلستراتيجي عملية التخطيط -١    

  .................................................الضحايا ب
١١٣  

  ١١٤  ...................................................... امليزانية -٢    
  ١١٤  ............................................. التعاون والتكامل -٣    
  ١١٥  .........املتعلقة بالتعويضقضايا ال الصندوق االستئماين للضحايا و-٤    
 ١١٥  اتمعات املتأثرةوى الضحايا تأثري نظام روما األساسي عل ،RC/Res.2القرار : ييل األولذالت

  ١١٦  ...............................موجز غري رمسي مقدم من جهيت التنسيق  :التذييل الثاين
  ١٢٥  ........................................................ورقة املناقشة : التذييل الثالث

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .ICC-ASP/9/25بوصفه الوثيقة  صدر سابقا ∗
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  مقدمة  -أوال

 وفقا لإلجراءات اليت وافقت عليها تامي شيلي وفنلندا، هذا التقرير اخلأعدت جهتا التنسيق،  -١
 عن النتائج اليت مت التوصل ختاميومن بينها بالتحديد تقدمي تقرير ") اجلمعية("مجعية الدول األطراف 
  .إليها بشأن هذا املوضوع

 الذين سامهوا ا لألشخاص وأصحاب املصلحة املختلفنيوتود جهتا التنسيق التعبري عن شكرمه  -٢
عما بدون تفانيهم وخربم ستقل النتائج اليت حققتها هذه العملية انت كيف عملية التقييم والذين 

 وكان النهج البناء الذي اتبعه مجيع املشاركني يف املراحل املختلفة هلذه العملية ملحوظاً. بكثريحققته 
مشاركة الضحايا واتمعات املتأثرة ومعرفة على واسع يت يعلقوا على نطاق ودليال على األمهية ال

  .تأثري نظام روما األساسي عليهم

هو تسليط الضوء على العناصر الرئيسية لألعمال التحضريية  تامي واهلدف من هذا التقرير اخل  -٣
ن وميكن بالتايل أ. مؤمتر االستعراضي يف كمباالللمناقشات والنتائج املتعلقة ذه العملية الفريدة للو

ية الدول األطراف ملتابعة األعمال اليت متت يف عريها مجمرجعاً ألي مناقشات مقبلة جتهذا التقرير يكون 
  .يف املستقبلألي عملية تقييم أخرى قد تتم   معيارياًوميكن أيضاً أن يكون إطاراً. كمباال

  الطريق إىل كمباال  -ثانيا

ى تأييد قوي من دول أطراف ومنظمات بناء على اقتراح مقدم من شيلي وفنلندا، حاز عل  -٤
تأثري النظام "غري حكومية خمتلفة، قررت الدورة الثامنة جلمعية الدول األطراف أن يكون موضوع 

للمناقشة املواضيع األربعة الفرعية أحد " الوارد يف نظام روما األساسي على الضحايا واتمعات املتأثرة
 املكتب رروق. )١("تقييم العدالة اجلنائية الدولية"عراضي املعنون بند جدول أعمال املؤمتر االستيف سياق 

 تعيني هذين البلدين جهيت تنسيق ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٥يف اجتماعه الثامن عشر املعقود يف 
  .ملؤمتر االستعراضييف اذا املوضوع لألعمال التحضريية هل

الضحايا واتمعات مشاركة وضوع هو  ذا املاملتعلقةكان اهلدف من عملية التقييم و  -٥
، والتذكري بأمهية النظام الوارد يف نظام روما من خالل ج شامل، يف املؤمتر االستعراضي ،املتأثرة

ديد ااالت اليت ميكن تعزيز األساسي واحملكمة للضحايا واتمعات املتأثرة، واإلسهام أيضا يف حت
 يف ذلك أي إجراء من اإلجراءات اليت ميكن للجهات الفاعلة التابعة التأثري اإلجيايب للمحكمة فيها، مبا

  .للدول وغري التابعة هلا أن تتخذها ملواصلة تعزيز هذه اإلجراءات على الصعيد الوطين

، أوفدت حكومتا فنلندا وشيلي ممثلني إىل ٢٠١٠فرباير / شباط١٧ إىل ١١ويف الفترة من   -٦
وأجرت . لزيارة مشال أوغندا" ال سالم بدون عدالة"نظمة املي وضعته أوغندا للمشاركة يف الربنامج الذ

                                                 
، الفقرة ICC-ASP/8/Res.6، الد األول، اجلزء الثاين، القرار )ICC-ASP/8/20(٢٠٠٩ ...الدورة الثامنة،... الوثائق الرمسية  )١(
  . ، واملرفق الرابع٥
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جهتا التنسيق مقابالت مثمرة على مستوى القاعدة مع الضحايا وجمتمعام وحصلت على معلومات 
  .مباشرة عن عمل احملكمة واملشاكل اليت تواجهها يف بلدان احلاالت

، أجرت جهتا ٢٠١٠فرباير / شباط٣اي يف  الهيفويف االجتماع الذي عقده الفريق العامل   -٧
وأبلغ . التنسيق مشاورات غري رمسية بشأن طرائق تقييم تأثري نظام روما األساسي على اتمعات املتأثرة

بآخر التطورات يف القضايا املتعلقة حبالة هذا االجتماع ممثلو احملكمة واتمع املدين الدول األطراف يف 
  .ما األساسيالضحايا يف سياق نظام رو

تأثري النظام الوارد يف نظام روما األساسي على الضحايا "وناقش املكتب تقريراً بعنوان   -٨
واتفق على أن تركز املناقشة املوضوعية على ااالت احملددة . واعتمد هذا التقرير) ٢ ("اتمعات املتأثرة

مراعاة الدروس املستفادة من وقيد التحليل، على بلدان احلاالت الراهنة أو احلاالت مع التشديد التالية، 
  :احملاكم اجلنائية الدولية األخرى

 وتعزيز معرفتهم الةىل العدإصول ودور التوعية يف التأثري على توقعات الضحايا يف ال  )أ(
  حبقوقهم القانونية؛

على وجه اخلصوص، يف بلدان احلاالت، أمهية االعتراف حبقوق الضحايا يف العدالة   )ب(
ملشاركة والتعويض، مبا يف ذلك على الصعيد الوطين، وبوجه خاص بالنسبة موعات حمددة من وا

  الضحايا، مثل النساء واألطفال؛

استعراض كيفية إسهام الصندوق االستئماين للضحايا يف استرداد كرامة األفراد   )ج(
  .عمله فيهاوتضميد اجلراح وإعادة التأهيل  والتمكني، وااالت اليت ميكن تعزيز 

 ٢٥ إىل ٢٢واعتمدت اجلمعية يف دورا الثامنة املستأنفة، املعقودة يف نيويورك يف الفترة من  -٩
وباملثل، ناقشت الدول . ، النموذج املقترح من جهيت التنسيق لطرائق التقييم٢٠١٠مارس /آذار

  .)٣(عتمادهاألطراف نص القرار ذي الصلة واتفقت على إحالته إىل املؤمتر االستعراضي ال

قدمت  ، ٢٠١٠أبريل / نيسان٢٨ويف االجتماع العاشر للفريق العامل يف الهاي، املعقود يف   -١٠
تأثري النظام الوارد يف نظام روما األساسي على الضحايا واتمعات "جهتا التنسيق ورقة مناقشة بعنوان 

وقدمت احملكمة أيضاً . )٤(يف كمبااللمناقشة ل وتضمنت هذه الورقة موجزاً للنقاط الرئيسية ،"املتأثرة
. )٥("واتمعات املتأثرة احملكمة ونظام روما األساسي من منظور اجلانب اآلخر الضحايا"تقريراً بعنوان 

                                                 
)٢( 

ICC-ASP/8/49.
  

. .ICC-ASP/8/Res.9 ، اجلزء الثاين،ICC-ASP/8/20/Add.1) (٢٠١٠... الدورة الثامنة املستأنفة...  الرمسية الوثائق )٣(
  . ويرد النموذج يف املرفق األول من القرار

)٤ (
RC/ST/V/INF.4.  

)٥(
 RC/ST/V/INF.2.  
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م مكتب املدعي العام وم قلم احملكمة والصندوق االستئماين للضحايا صحيفةوقد؛ )٦(قائع وقائع، وقد
وكانت مجيع هذه . )٧(نوان سياسة املكتب يف مشاركة الضحايام مكتب املدعي العام ورقة بعدوق

  .الوثائق معروضة على الوفود بوصفها مواد أساسية للتحضري للمؤمتر االستعراضي

  املؤمتر االستعراضي يف كمباال  -ثالثا

  اجلزء الرمسي  -ألف

١١-  ٢٠١٠نيه يو/ حزيران٢صصت اجللسة العامة اخلامسة للمؤمتر االستعراضي املعقودة يف خ 
وافتتحت جهتا التنسيق هلذا . لتقييم تأثري نظام روما األساسي على الضحايا واتمعات املتأثرة

املمثل اخلاص لألمني ة راديكا كوماراسوامي، السيدوأدلت . املوضوع ومها شيلي وفنلندا هذه اجللسة
ا الضوء على أمهية العدالة بالنسبة  مبالحظات استهاللية سلطت فيهالعام املعين باألطفال والرتاع املسلح،

  .)٨(للضحايا وبالنسبة لالحتياجات اخلاصة لألطفال والنساء

هل حقق النظام الوارد يف نظام روما "وبدأت حلقة املناقشة بعرض فيلم قصري بعنوان   -١٢ 
 مركز  إريك ستوفر، مديرالسيد  بعد ذلكوقام". األساسي ما وعد به الضحايا واتمعات املتأثرة؟

جوستني ة السيدوتألفت حلقة املناقشة من . رة حلقة املناقشةاحقوق اإلنسان يف جامعة بريكلي، بإد
ماسيكا بيهامبا، منسقة مجعية التآزر النسائي مع ضحايا العنف اجلنسي جبمهورية الكونغو الدميقراطية، 

ل احملكمة اجلنائية بيا، مسجة سلفانا أرالسيد، وREDRESSة كارال فريستمان، مديرة منظمة السيدو
ن، رئيسة هة إليزابيث ريالسيدل احملكمة اخلاصة لسرياليون، وة بنتا مانصاري، مسجالسيدالدولية، و

 دافيد تولبريت، رئيس املركز الدويل للعدالة السيدجملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا، و
  .االنتقالية

، والدور الرئيسي للتوعية،  الضحايا يف إجراءات احملكمة أمهية مشاركةوتناول املتحدثون  -١٣
والقضايا املرتبطة حبماية الضحايا والشهود والوسطاء، وقضية التعويضات، ودور الصندوق االستئماين 

وجرى التأكيد بوجه خاص، ليس على التقدم الذي أحرزته احملكمة حىت اآلن فحسب، . للضحايا
وعقدت يف ختام حلقة املناقشة جلسة لألسئلة واألجوبة شاركت . ضاًولكن على الطريق إىل األمام أي

  .)٩(املدينفيها الدول واتمع 

ويف اية حلقة املناقشة، استخلص مدير املناقشة بعض االستنتاجات األولية فيما يتعلق   -١٤
لتنسيق أثناء مت جهتا اوعم. ات واملقترحات املقدمة للمضي قدما يف هذا االيباإلجنازات والتحد

                                                 
)٦( RC/ST/V/INF.3. 
)٧(

 RC/ST/V/1.  
)٨ ( http://www.icc-cpi.int/Menus/ASP/ReviewConference/Stocktaking/Stocktaking.htm.  
  : ترد ملخصات فيديوية حللقة املناقشة على املوقعني التاليني للمحكمة)٩(
  ؛http://www.youtube.com/watch?v=1oDcYQZW7uY: اجلزء األول  -
 .http://www.youtube.com/watch?v=ePiZz22_Qw4: اجلزء الثاين  -
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 مشروعا غري رمسي ملوجز لنتائج اليت توصلت إليها حلقة املناقشة، وكانت نتائج )١٠(املؤمتر االستعراضي
   :حلقة املناقشة على النحو التايل

  االجنازات  )أ(
’١‘  تمع املدين وأعادت التأكيد بقوة أقرت احملكمة، والدول األطراف وا

ضحايا وعلى الوالية ذات الطابع املبتكر لنظام روما على أمهية األحكام ذات الصلة بال
  .األساسي

وتأخذ احملكمة واليتها مأخذ اجلد وهي قد أعدت إستراتيجية تستهدف  ‘٢’
ويتضح ذلك جلياً يف عدد الضحايا الذين أودعوا دعاوى لدى . زيادة مشاركة الضحايا

  . القضائيةاتاحملكمة وشاركوا يف اإلجراء

  .شطة التوعية وأُعدت برامج تركيز خاصةومتّ تكثيف أن  ‘٣’

’٤‘  ب وقد متّ إنشاء الصندوق اإلستئماين وهو يعمل بكفاءة وقد رح
  .الضحايا برباجمه اليت هلا تأثري واضح

  التحديات     )ب(
  .زال الضحايا يفتقرون إىل معلومات كافية عن احملكمة وإجراءاا ال  ‘١’

طفال الذين ال يتمكنون، يصدق ذلك بوجه خاص على النساء واأل  ‘٢’
وينطبق ذلك أيضا على من . ألسباب شىت، من احلصول على معلومات عن احملكمة

 .يعيشون يف املناطق النائية

وبسبب هذا القصور يف املعلومات، يكون لدى كثري من الضحايا   ‘٣’
 .توقعات غري واقعية عن العملية وعن التعويضات

ق لدى الضحايا والشهود الذين تواصلوا ميثل األمن، دون ريب، مبعث قل  ‘٤’
  .مع احملكمة

  .زال الغموض يكتنف دور الوسطاء ال  ‘٥’

  .زال إبراز أمهية الصندوق اإلستئماين وموارده حمدودا ال  ‘٦’

  الطريق إىل األمام  )ج(
ينبغي أن تستحدث احملكمة سبالً مبتكرة لتعزيز حتاورها املتبادل مع   ‘١’

  .لية املتضررةالضحايا واتمعات احمل

                                                 
)١٠ ( RC/ST/V/I. 
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ينبغي حتقيق قسط أوفر من الفائدة من أنشطة التوعية اليت تضطلع ا   ‘٢’
 .احملكمة ومواءمتها بشكل أكرب مع احتياجات الضحايا

 .ينبغي إعداد سياسة خاصة لتلبية احتياجات النساء واألطفال  ‘٣’

  .مثّة حاجة إىل مزيد من تدابري محاية الضحايا والشهود  ‘٤’

 أن تنتهي احملكمة من وضع اللمسات النهائية والتنفيذ لسياسات ينبغي  ‘٥’
  .شاملة تتعلق بالوسطاء

ينبغي تعزيز العمليات امليدانية وربطها بالتخطيط اإلستراتيجي   ‘٦’
  .وبتخصيص املوارد

ينبغي توجيه التهنئة للصندوق اإلستئماين لقيامه بتطبيق برنامج رصد   ‘٧’
  .ان ذلك يربز دوره بصورة أكربوتقييم ملشروعه احلايل إذا ك

ويف اخلتام، ليس بوسع احملكمة والعاملني فيها إال السري يف هذا الدرب   ‘٨’
 -أي الدول األطراف–فهم حباجة إىل أن يواصل القائمون على أمر احملكمة . وحدهم

  .التزامهم ودعمهم وقيادم هلا

 ثناء املؤمتر االستعراضيلمجتمع املدين ألنتائج وتوصيات األحداث اجلانبية   -باء

لمجتمع املدين أثناء املؤمتر االستعراضي ل نتائج وتوصيات األحداث اجلانبية املختلفة ساعدت  -١٥
وتسلط الفقرات أدناه . كثريا على فهم اآلثار املترتبة على نظام روما األساسي وسبل تعزيز هذا الفهم

ازت على تأييد واسع حة يف الوثائق التحضريية اليت الضوء على النتائج املتصلة مبجاالت التركيز احملدد
التابع ملنظمة  واعتمد الفريق العامل املعين حبقوق الضحايا. يف األحداث اجلانبية املختلفةالنطاق 

التحالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية التوصيات التالية بشأن النتائج اليت أسفرت عنها األحداث 
 ا هذه املنظمةاجلانبية اليت قامت.   

املتفق عليها للفريق العامل املعين حبقوق الضحايا التابع لالئتالف من أجل احملكمة  التوصيات  -١
 "إسهام اتمع املدين" حلقة املناقشة اليت أجريت بشأن شأن نتائج اجلنائية الدولية ب

  توصيات موجهة إىل الدول  )أ(
الة لتنفيذ أوامر د األطراف بصورة فعيلزم التعاون الثنائي واملتعد: القبض   ‘١’
  .القبض

يلزم املزيد من اتفاقات التعاون، مبا يف ذلك من اتفاقات إعادة : احلماية   ‘٢’
التوطني واحلماية؛ ويلزم توفري الدعم لصندوق إعادة التوطني الذي أنشأته احملكمة مؤخراً؛ ويلزم 
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 تشريعات لتوفري الدعم النفسي هلم، تشريعات وطنية حلماية الشهود والضحايا، مبا يف ذلك
  .واملوارد الالزمة للتنفيذ

يلزم برامج وطنية للتعويض، مبا يف ذلك : التعويض والوصول إىل العدالة   ‘٣’
برامج طويلة األجل للتأهيل، لكي تفى الدول مبهمتها األساسية وهي جرب الضحايا، ويلزم 

ها، ووضع مبادئ وآليات لالستماع إىل اعتماد تشريعات مناسبة لتتبع املوجودات وجتميد
  .الضحايا يف اإلجراءات الوطنية ذات الصلة

  توصيات لدعم احملكمة  )ب(
قدم الدول الدعم للمحكمة لزيادة قدرا على التوعية، تيلزم أن : التوعية  ‘١’

 مع تنفيذ برامج خمصصة لكل من اجلنسني باالشتراك مع منظمات اتمع املدين، ويلزم موافاة
  .الضحايا وجمتماعتهم بالتحديد مبعلومات عن مشاركة الضحايا يف اإلجراءات

يلزم أن تقدم الدول الدعم للمحكمة لرفع مكانتها : الوجود امليداين  ‘٢’
والتوعية التزويد باملعلومات ومستويات موظفيها يف املكاتب امليدانية وضمان، يف مجلة أمور، 

  .احلمايةفري املزيد من تو، واإلسهام يف املناسبني للسياق

يلزم أن تقدم الدول املساعدة للمدعي العام وأن تتعاون معه : احملاكمات  ‘٣’
  . وجتنب الشعور باالحنيازاجلنسانيةلتمكينه من التحقيق واملقاضاة بصورة فعالة يف اجلرائم 

يلزم أن تقدم الدول الدعم للمحكمة الختاذ املزيد من : التمثيل القانوين  ‘٤’
راءات حلماية الضحايا والشهود باملوقع والسيما الضعفاء منهم مثل النساء وضحايا اجلرائم اإلج
  .ستراتيجيات حلماية الوسطاء وتنفيذهاإ واألطفال، ولوضع جلنسانيةا

يلزم أن تقدم الدول املوارد الالزمة ملشاركة الضحايا : مشاركة الضحايا  ‘٥’
والدعم املناسب للوسطاء امليداينالة، مبا يف ذلك للوجودبصورة جمدية وفع .  

يلزم أن تقدم الدول املوارد الكافية لتنفيذ خطة مناسبة : التمثيل القانوين  ‘٦’
  .وشاملة للمساعدة القانونية، مبا يف ذلك للتمثل القانوين اخلارجي املشترك للضحايا

يلزم أن تقدم الدول الدعم للمحكمة لتمكينها من : اإلجراءات باملوقع  ‘٧’
عقد جلسات االستماع باملوقع من أجل تعزيز مكانتها وتأكيد القدرة على الوصول إىل 

  .القضاء، مع توفري احلماية للضحايا يف نفس الوقت

يلزم أن تقدم الدول الدعم : التعويضات والصندوق االستئماين للضحايا  ‘٨’
واجبة للحصول على لزيادة أنشطة التوعية الرامية إىل إحاطة السكان علما باإلجراءات ال

  .التعويض، والسيما لكيفية إدارة توقعام
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يلزم أن تقدم الدول دعما سخيا ومنتظما : الصندوق االستئماين للضحايا  ‘٩’
للصندوق االستئماين للضحايا؛ ويلزم التوعية بوالية وإجراءات الصندوق لتمكني الضحايا من 

  .االستفادة من املساعدة

  ث اجلانبية يف كمبااللنتائج األخرى لألحداا ٢

 مشاركة الضحايا  )أ(

م منظمات اتمع املدين عموما بالتقدم احملرز منذ املراحل األوىل للعدالة اجلنائية الدولية تسلّ  -١٦
اليت مل يكن من ) احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا: مثل(

يا باملشاركة بصورة فعالة يف اإلجراءات ونظام روما األساسي الذي مينحهم دوراً املسموح فيها للضحا
  .هاماً فيها

وينبغي النظر إىل هذا التطور على أنه إضافة إىل مكافحة اإلفالت من العقاب وإىل الرغبة يف   -١٧
يكون األثر ومن املهم أن .  وهي الشعور بكيان اإلنسان– كوسيلة لتحقيق غاية ما –حتقيق العدالة 

  .املترتب على العدالة تعويضياً للضحايا، ألم املستفيدين الرئيسيني من النظام

وأشار بعض املمثلني القانونيني للضحايا إىل أنه بينما أُعلنت حقوق الضحايا بوضوح يف نظام   -١٨
يف   بشكل ملموسمكفولةروما األساسي فإن العديد من احلقوق اليت يتمتعون ا حاليا كانت 

  .سنوات ماضيةباحملاكم منذ عدة اإلجراءات القانونية املتبعة 

وأصبح من الواضح يف أحداث جانبية كثرية أن التوقعات على مستوى اتمعات عالية   -١٩
ولذلك من املهم أن يعمل اتمع املدين على . بالنسبة ملا ميكن أن تقوم به احملكمة وما ينبغي أن تقوم به

ويف مجيع . لعدم مبالغة اتمعات فيما تتوقعه من احملكمة وعدم إصابتها باإلحباطمستوى القاعدة 
  .األحوال، يلزم تضميد اجلراح واملصاحلة على املستوى الوطين

الباقون على قيد /وأثريت يف أحد األحداث اجلانبية الصدمات اهلائلة اليت تعاين منها الضحايا  -٢٠
زاء هذه الصدمات وأن تكون مشاركة الضحايا والعدالة عنصراً أساسياً تباع ج شامل إإاحلياة، وأمهية 

وحيتاج عدد كبري من الضحايا بشدة إىل رواية قصصهم . يف تضميد اجلراح لألفراد واتمعات
بيد أن البحث عن العدالة . واالستماع إليها ومشاهدة املسؤولني عن ارتكاا عند مثوهلم أمام القضاء

ويلزم لذلك قدر كاف من الدعم النفسي عند تناول هذه . إليذائهم من جديدقد يكون سبيال 
  .املسائل

وأكد عدد كبري من ممثلي اتمع املدين يف بلدان احلاالت املختلفة أن مشاركة الضحايا من   -٢١
وال بد ). حىت اآلن(حيث املبدأ حدث هام ولكن مل تبدأ اإلجراءات واحملاكمات يف كثري من احلاالت 

 .من تنفيذ أوامر القبض ألن عدم تنفيذها سيؤدي إىل اليأس
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. إذا ما بدأت احملاكمات، فإا عملية معقدة وتستغرق وقتا طويال للغايةويف نفس السياق،   -٢٢
وقد ال تغطي التهم أيضاً مجيع . ويالقي عدد كبري من الباقني على قيد احلياة حتفهم قبل حضور النتيجة

وال ينبغي التقليل من . السيما يف اجلرائم اجلنسانية اليت يوصم ضحاياها بالعار -األضرار اليت وقعت
 . وإدارا-أمهية االستجابة لتوقعات الضحايا من هذه العملية

ويف اتمعات املتأثرة مساحات شاسعة مل تدخل فيها احملكمة وتعتمد على املنظمات غري   -٢٣
ويف حاالت كثرية، توجد . شر املعلومات أو ملء االستماراتاحلكومية للقيام مثال بدور الوسيط يف ن

شواغل أمنية، السيما يف املناطق اليت مل يتم فيها القبض على مرتكيب اجلرائم أو اليت مل تتخذ فيها 
 . إجراءات فعالة على الصعيد الوطين حلماية الضحايا أو الشهود أو الوسطاء

 ملشاركة يفاكيف ميكن للضحايا  و ممثلي اتمع املدينوليس من الواضح لكثري من الضحايا أ  -٢٤
 ويف جرائم كثرية، ميضي. للشهود أن يقدموا معلومات أو أدلة عن اجلرائمكيف ميكن  ، أواإلجراءات

مثل يصعب أيضاً يف جمتمعات كثرية إثبات بعض اجلرائم، و. وقت طويل بني اجلرمية والتحقيق
  .رمة اليت ال جيوز احلديث عنها، لكوا من املواضيع احملاالغتصاب

وأبرز بعض املشاركني من املناطق قيد التحليل أو الفحص التمهيدي مثل فلسطني وكولومبيا   -٢٥
وأفغانستان األثر اإلجيايب لنظام روما األساسي على تلك املناطق واآلمال املعقودة عليه ولكن أبرزت 

  .حراز أي تقدم حىت اآلنحباط والتأثري السليب الناتج عن عدم إإلأيضا ا

  دور التوعية  )ب(

الضحايا وفهم عمل احملكمة شاركة مبأن معظم القضايا واملشاكل املتعلقة اآلن من الواضح   -٢٦
  .نشطة التوعيةاتصاال مباشراً بأصلة مت

مصحوبة  تإذا كان املتأثرة إال لمجتمعاتجمدية لكون لن تاحملاكمات إىل أن  كثريا شريأو  -٢٧
وحساسة لالستعداد الثقايف للجمهور وتراعي رأي اجلمهور يف استباقية كانت هذه التوعية  وتوعيةبال

  .احملاكمات املختلفة اليت تقوم ا احملكمة

وختتلف . وأكد ممثلو اتمع املدين عدم وجود آراء موحدة داخل اتمعات بشأن العدالة  -٢٨
ويلزم تصميم التوعية مبا يتفق مع . وة والتعليماآلراء باختالف العنف املرتكب ونوع اجلنس والثر

  .اجلمهور املستهدف، وأن يتحدث األطفال مع األطفال، وأن تكون التوعية حملية

ويلزم موافاة الضحايا . اًومن ناحية أخرى، يلزم أن يكون للجمهور املستهدف رأي أيض  -٢٩
ويلزم موافاة الضحايا باملعلومات . باملعلومات ويلزم أن تساعدهم هذه املعلومات على الكالم أيضاً

  .طوال النظر يف الدعوى

ه لمؤمتر االستعراضي أناجلانبية لحداث األاملشاركني من اتمع املدين يف عدد كبري من ورأى   -٣٠
. فعلي يف امليدان، وأن هذا الوجود ينبغي أن يكون قريباً من اتمعات لمحكمة وجوديلزم أن يكون ل

  .ويلزم املزيد من التوعية واملوارد  ملشاركة اتمعات فعليا يف اإلجراءات
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يف وقُدمت يف أحد األحداث اجلانبية للمؤمتر على سبيل املثال دراسة تبني منها أن التوعية   -٣١
بيد أن احملاكمات يف مجهورية أفريقيا . املثقفني فقط وثرياءاأل إىل  تصلمجهورية أفريقيا الوسطى

الوسطى تتعلق أساسا بالعنف اجلنسي وينبغي أن يكون اجلمهور الرئيسي للتوعية يف هذه احلالة هن 
ولذلك يلزم استحداث نوع جديد من التوعية املخصصة للنساء، وينبغي أن تستهدف هذه . النساء
  .اريةتصلها جهود التوعية اجلاليت ال عيفة الفئات الضالتوعية 

تلفزيوين أسبوعي حول يتعلق حبوار ) الدوائر االستثنائية( وقُدم مثال آخر من كمبوديا  -٣٢
 مليون ١٤يبلغ عدد سكانه بلد جيتذب ما بني مليون ونصف ومليونني من املشاهدين يف احملاكمات 

جيري حاليا إعداد حماكمة افتراضية و. التلفزيونالوصول إىل اليني منهم إمكانية  م١٠ ولدى نسمة
بناء شراكة واسعة : ما يليوتشمل بعض اجلوانب املبتكرة هلذا الربنامج . للمساعدة يف احلوار املذكور

 اإلعالمالنطاق بني املنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية، والتكيف مع جمموعة متنوعة من وسائل 
 السينمائي التصوير عن طريق رومن اجلمهواسعة ة، والتوصل إىل جمموعة لمحاكماملختلفة لمراحل لل

اللتقاء إىل ااحملكمة ب نياملسؤولودعوة ، ميادين القتاللمحكمة يف ليف مناطق خمتلفة من البلد، وجوالت 
ملصاحلة والت مسائية بشأن اج، ومع التركيز على العدالة)  فرد٢٠٠ و١٥٠ما بني (سكان الريف مع 

 .يف هذه اجلوالتعلماء النفس ة ومشارك

 التعويضات ودور الصندوق االستئماين للضحايا  )ج(

عن استيائهم لعدم اإلشارة إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية أعرب مشاركون كثريون من   -٣٣
ؤدي إىل حرمان عدد كبري من مما ي لوبنغاقضية املتعلقة باالامات جرمية االغتصاب يف صحيفة 

عن احلاجة إىل وأعرب هؤالء املشاركني . ن الوصول على العدالة واحلصول على تعويضالضحايا م
 ليت ينفذها الصندوق االستئماين املشاريعقد تساعد شكل من أشكال االعتراف من قبل احملكمة، و

  .للضحايا يف هذا الصدد

ء املزيد من ويف حدث جانيب خمصص للعدالة يف اجلرائم اجلنسانية، أشري إىل ضرورة إيال  -٣٤
ومل يتم التحقيق . أثناء الرتاعات املسلحةالفتيات واألطفال االهتمام لألضرار اليت تلحق بالنساء و

ومتكنت احملكمة من توفري الدعم . لنساء بشكل كامل حىت اآلناضد املرتكبة  واملقاضاة يف اجلرائم
 جداًن كان عدد املشاريع حمدود لضحايا العنف اجلنساين عن طريق الصندوق االستئماين للضحايا، وإ

  .حىت اآلن

 وقفيف مجهورية الكونغو الدميقراطية، أشري إىل اجلنائية الدولية مثال ملموس ألثر احملكمة وك  -٣٥
اجلنود بشكل مرض، ومل يعد تسريح ، ولكن مل تنفذ عملية اللوبنغابعد معرفة ما حدث لجتنيد األطفال 

وتسخري عدد كبري منهم يف املوارد الطبيعية ا مت استغالهلم يف زيادة إىل املدارس وإمنالسابقني األطفال 
وأشري بالتايل إىل ضرورة إيالء . ، وال يزال اغتصاب النساء منتشراً يف احلقولاالستخراجعمليات 

االهتمام الالزم، يف سياق التعويضات والصندوق االستئماين للضحايا، لعودة اجلنود األطفال السابقني 
  .دارس أو لتدريبهم وتوفري جماالت العمل هلمإىل امل
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والشعور السائد . وأشري أيضاً إىل التأثري اإلجيايب ملشاريع إعادة التأهيل البدين على الضحايا  -٣٦
.  وال تزال التوعية حمدودة-بيد أن الدعم ال يزال ضئيال . بينهم هو أن احملكمة استمعت لندائهم

  .املوارد إلمكان توفري الدعم ملزيد من الضحاياوالصندوق يف حاجة إىل مزيد من 

 ويلزم –ورأى مجيع املشاركني أنه يلزم املزيد من الشفافية للصندوق على املستوى امليداين   -٣٧
  .املزيد من املعلومات عن مشاريع الصندوق وكيفية الوصول إليها

أن حيدد الصندوق أولويات وقدم أحد املمثلني من اتمع املدين اقتراحا مفاده أنه يلزم   -٣٨
وقال . لعمليات التدخل إلنقاذ األرواح، وأشار إىل وفاة بعض الضحايا قبل توفري املساعدة الطبية هلم
ويلزم . إن اإلجراءات الالزمة للوصول إىل الصندوق تستغرق عدة أشهر وتصل إىل سنة كاملة أحيانا

  . بصورة عاجلةوضع آليات لتمكني الصندوق من تنفيذ املشاريع امللحة

ضحايا ال مثل - تصنيفاتاملفاهيم والوأُعرب عن القلق من الغموض الذي تسببه بعض   ٣٩
مشاركة الضحايا، الصندوق، والضحايا يف القضية أو احلالة، ولمساعدة الفورية من ني لاملؤهل
بل ويف بعض ات اتمعواليت قد تؤدي إىلِ التباس األمر على  – ينالضحايا املباشرين وغري املباشرو

  .العودة إىل القتالاألحيان إىل الغرية بينها أو 

 املمثلون القانونيون للضحايااليت يقوم فيها منظومة البلدان األمريكية وأشري يف هذا الصدد إىل  -٤٠
وفقاً  على أساس فردي أو - ساعدة النفسية للضحاياامل أفرقةبالتنسيق مع مبلء استمارات التعويض 

  . ومبا يتماشى مع املنظور االجتماعي–نة باالستمارة للبيانات املبي

وينبغي أن . وأوصي بإجراء فحص متعدد التخصصات لآلثار املفيدة احملتملة للتعويضات  -٤١
وينبغي . حلاق الصدمات بالضحايا من جديدإبأكملها يف تضميد اجلراح بدال من ملية العدالة تساهم ع

  .التعويضيةأن تركز احملكمة بوضوح على العدالة 

  الطريق إىل األمام بعد كمباال  -جيم

 بأا عملية ناجحة، مبا يف ذلك ملؤمتر االستعراضياليت قام ا اعملية التقييم وصف كثريون   -٤٢
وتوافق جهتا التنسيق . أثرةنظام روما األساسي على الضحايا واتمعات املتاملتعلق بتأثري لبند الفرعي ا

دة وهي مشاركة الضحايا وجمتمعام يف املؤمتر االستعراضي، وحتديد نقاط القوة على أن األهداف احملد
ولدى . ونقاط الضعف والفرص املتاحة والتهديدات املتصلة بعملية التقييم قد حتققت حتققا كامال

 إىل أين بعد ذلك؟ من املهم أن -والسؤال املطروح اآلن هو. الكافة اآلن معلومات كافية عن املوقف
وسيبني القرار .  للتغيريات والتحسينات املطلوبة نفس القدر من التدقيق الذي أبدي عند حتديدهايوىل

  . أو فشلهاملية التقييمعيف اية املطاف جناح الذي سيصدر 

ترى جهتا التنسيق أن هذه النتائج ينبغي أن تنعكس بدقة يف خمتلف أجهزة احملكمة واجلمعية و  -٤٣
القضايا اليت أثريت تتصل مباشرة وملا كانت .  لدي قيامها بأنشطتها العاديةومنظمات اتمع املدين

مجيع مراحل العملية من دماجها يف إدراجها وإ ينبغي افإاألعمال األساسية جلميع أجهزة احملكمة ب
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التنفيذ على مبا يف ذلك صنع القرار ومتويل األنشطة، إىل ستراتيجي وحتديد األولويات اإلالتخطيط 
 ةفرقة العاملاألمعية وإطار اجل أو جهيت تنسيق يفتنسيق واحدة جهة تعيني رمبا كان و.  امليداينملستوىا

  . مثالًةاإلستراتيجيدائمة، يف إطار اخلطة التابعة امللزيادة  مفيداً "ضحاياالقضايا "من أجل التابعة هلا 

ق يف ختام هذا التقرير موجزاً تقدم جهتا التنسيتابعة، امللمناقشة بشأن لتمهيد الطريق ول  -٤٤
 .لتحسني بناء على النتائج والقراراملمكنة لتدابري اللبعض 

   بالضحايااملتعلقة احملكمة إستراتيجية مبا يف ذلك اإلستراتيجيعملية التخطيط   -١

 تهاستراتيجيإ واإلستراتيجية خطتها صورة عاجلةحملكمة بطريقة منسقة وبأن تستعرض اينبغي   -٤٥
بقدر اإلمكان وأن تتجنب ملشاركة اآليات ضمن احملكمة الوصول إىل وينبغي أن ت. الضحاياة املتعلق
ستمارات الينبغي تبسيط او. ستحيل احلصول عليهايال لزوم هلا أو املستندات اليت اليت تعقيدات ال
  .تبسيط جتهيزهاو

وينبغي . املدةقياس وحمددة  قابلة للاًضحايا أهدافاملتعلقة بال اإلستراتيجيةوينبغي أن تتضمن   -٤٦
لتمكني الضحايا من   بوضوحالتعويضاتاحلصول على  طرائق وكذلك أن حتدد معايري املشاركة أيضاً

وعالوة . رأة يف القريةمللرجل الشارع واة واضحاملعايري كون توينبغي أن . االختيار بطريقة مستنرية
 أو مثل اآلثار الكاملة للمشاركة والتقدم - ينبغي توضيح املعايري وكذلك طرائق املشاركةعلى ذلك، 

من املمكن  أن تؤديه لتوعية دور كبري ول. الطلبات احملتملنيألصحاب وضوح  ب-التأخري املمكن فيهما 
  .يف هذا اال

وموضوعية وتكنولوجية هامة  تقدميةحملكمة خطوة اليت تقوم ا اأنشطة التوعية وبينما متثل   -٤٧
. حتسنيإىل جة  حايف ال تزال االنتائج أتبني من احملاكم اجلنائية الدولية السابقة، فقد  بإىل األمام مقارنة

رسائل اليت تنقلها التوعية ينبغي أن تكون مستهدفة بينما ينبغي أن تصل هذه ومن املفارقات أن ال
وقد .  متطرفةيةأمنظروف ونائية جغرافية يف مناطق  نطاقاً، يف الوقت نفسه، إىل مجهور أوسع الرسائل

  كمبودياةحمكمحملكمة أخرى وهي الدوائر االستثنائية اليت قامت ا التجربة الناجحة مؤخراً من ت بث
جهزة األأمهية ، و)مبا يف ذلك القضاة(احملكمة بسؤولني اليت يقوم ا كبار املفعالية الزيارات امليدانية 

 ميكن ولكن كيف.  النطاقسعامجهور ول إىل البعيدة املدى اليت ميكنها الوصوالسمعية البصرية 
اليت ال يزال االغتصاب مستمراً فيها؟ هل للمحكمة بدائل أخرى خالف القرى البعيدة  إىلالوصول 

  االعتماد على الوسطاء على مستوى القاعدة؟

اجلة، عناية عوقد تبني من نتائج التقييم أن إستراتيجية احملكمة املتعلقة بالوسطاء يف حاجة إىل   -٤٨
املمارسة املتبعة يف امليدان كون تال ينبغي أن و.  للمحكمة مثالاإلستراتيجييف سياق عملية التخطيط 

كثرية ملا قد يؤدي إليه االفتقار إىل ج متناسق من التباس بني هناك أمثلة و. لعمليات احملكمةمثاال 
ويف أسوأ احلاالت، من مشاكل الضحايا والوسطاء الذين يتعاملون معهم، وكذلك من قضايا أمنية، 

الذين ميلكون الوسائل الالزمة لتحقيق وسطاء اليف حني أن اإلغراء كبري الستخدام و. حملاكماتأثناء ا
  .لمحكمةالعامة لوالسياسة قرة لممارسة املستهم ينبغي أن يكون وفقا لاستخدامالغاية املنشودة، فإن 
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 امليزانية  -٢

عادة النظر يف العمليات ن عملية التقييم إمالتوصيات املنبثقة  تنفيذ بعض النتائج ويقتضي  -٤٩
ويرتبط ذلك من الناحية .  معينةيف مناطقجديدة أو إضافة موارد توزيع املوارد وبالتايل إعادة احلالية 

  . املذكورة أعالهاإلستراتيجيبعملية التخطيط املثالية ارتباطا وثيقا 

فإن من  يف بيئة اقتصادية صارمة مليزانية بعد كمباال تتموملا كانت املناقشات املتعلقة با  -٥٠
ميكن القول بأن ، ومع ذلك. املتعلقة بأي جمال من ااالت كبرية يف امليزانية ةيادالصعب أن نتوخى ز

وعلى سبيل . أقرب إىل االستثمار منها إىل النفقات اجلارية إستراتيجيةأهداف ب ةقروناملبعض النفقات 
طرق التوصل إىل أو نتاجية لألجهزة السمعية البصرية للمحكمة إلاقدرات  استعراض الاملثال، سيكون

 . هذا الصدديداً يففالقنوات التلفزيونية العامة موصول بشكل أفضل إىل لل

  التعاون والتكامل  -٣

ويدخل هذا . ة الضحايامحاية الشهود ومشاركمن املسائل اليت تثري قلقاً كبرياً مسألة   -٥١
 يف سياق التكامل واحلاجة إىل تعزيز قدرة احلكومات ونوقش مؤخراً التعاون ع عادة يف نطاقاملوضو
وينبغي للدول واحملكمة واجلهات . محاية الشهود والضحايا والقضاة واملدعني العامنيعلى الوطنية 

وأفضل ة املختلفاإلمكانيات املعلومات املتصلة ب  وتبادلجهودها اللتماسأن تكثف املعنية األخرى 
أو الدور الذي ميكن أن األطراف بتكرة مثل االتفاقات الثالثية املترتيبات الاملمارسات، مبا يف ذلك 
 .تؤديه املنظمات اإلقليمية

السلبية االعتراف باآلثار لضحايا، ال بد من على انظام روما األساسي تأثري عند مناقشة و  -٥٢
 أن عدم تنفيذ أوامر القبض ، مرة بعد أخرى، من الواضحأصبحو. قبض أوامر الترتبة على عدم تنفيذامل

أن من احملتمل حقا أن يؤدي ذلك إىل ، و)وغريهم(الضحايا أمام صداقية احملكمة يشكل ديداً كبرياً مل
الصادرة من لتحسني تنفيذ أوامر القبض ينبغي أن يكون التوصل إىل طرق ولذلك، . آثار عكسية

   .األطراف والدول اليت تقدم الدعم للمحكمةولوية جلميع الدول األذات احملكمة من املسائل 

) االت والدول األخرى على حد سواءحلبلدان ا(للدول أيضا ، تعويضاتيما يتعلق بالوف  -٥٣
املالذ  وكوا حمكمة ،جلرائم اليت ختتص ا احملكمةدور أساسي ينبغي أن تؤديه، نظراً جلسامة ا

نظام ووفقا ل. عن ارتكاب هذه اجلرائمفقط ني ي الرئيساملسؤولنيمبحاكمة وسياستها املتعلقة  ،األخري
قرار اجلمعية العامة قد يساعد و. التكامل، ينبغي أن تقوم الدول ذا الدور عن طريق روما األساسي

املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن  (٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٦ املؤرخ ٦٠/١٤٧
، ال بوضع ما سلف يف االعتبارو.  الدول يف وضع نظمها الوطنية للتعويضات)افاحلق يف االنتص

منذ اآلن ايا ولكن ميكنها مثال أن تضع حينبغي أن تنتظر الدول اية الدورة القضائية لتعويض الض
  .ينظام روما األساسضع لضحايا اجلرائم اليت ختاملتعلقة بأولويات ملشاريع التنمية القائمة أو املقبلة 
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  التعويضالقضايا املتعلقة بالصندوق االستئماين للضحايا و  -٤

التقييم أنه كانت لألنشطة اليت قام ا الصندوق تأثري إجيايب  نتائج منمن املشجع أن نالحظ   -٥٤
 "الوالية الثانية" إطار على الضحايا الذين استفادوا بوجه مباشر أو غري مباشر من املساعدة يف

  .للصندوق

ع ذلك، فإن املوارد القليلة اليت جيمعها الصندوق من خالل التربعات ليست كافية إطالقا وم  -٥٥
ومل تلق لألسف إحدى النتائج املتوقعة لعملية التقييم، وهي . احتياجات املستفيدين احملتملني تلبيةل

ومع .  الضحاياإعالن التربعات، جناحا كبرياً يتفق مع التقييم اإلجيايب ألنشطة الصندوق وتأثريه على
بيد أنه يلزم بوضوح أن . ذلك، هناك بعض اجلهات املاحنة اجلديدة يف الصندوق، وهذا تطور إجيايب

يعزز الصندوق إستراتيجياته جلمع األموال كما يلزم أن يزيد اقتناع الدول وأصحاب املصلحة اآلخرين 
ملوجهة من الصندوق لتقدمي ومن السبل املمكنة لذلك، عالوة على االستجابة للدعوة ا. بأنشطته

 .التربعات، السعي إىل التآزر بني املشاريع اليت ينفذها الصندوق ومشاريع التنمية الوطنية

بشأن والية الصندوق  اتمعات احمللية يفمعلومات دقيقة ينبغي أيضاً أن ينشر الصندوق و  -٥٦
وهناك حاجة، .  واإلحباطيبة األمل خبه وإصابتهمنشطته أو مواردوأهدافه منعاً إلساءة فهم الضحايا أل

 .التوعيةإىل مرة أخرى، 

اليت قد يف تنفيذ أوامر التعويض صندوق الوالية األوىل والدور املستقبلي للبوفيما يتعلق   -٥٧
ويرى البعض أنه ميكن، دون . ال يوجد حىت اآلن ما يستحق الذكر يف كمباال، تصدرها احملكمة

  . للدوائر، إثارة هذا املوضوع يف اجلمعية من منظور السياسة العامةاإلخالل باالستقالل القضائي

  التذييل األول

 RC/Res.2 )١(القرار

  
  
  
  
  

_________  
 .ألف- ، اجلزء الثاين)RC/11 (٢٠١٠... املؤمتر االستعراضي ...  الوثائق الرمسية )١(
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  التذييل الثاين

  ∗∗∗∗موجز غري رمسي مقدم من جهات التنسيقمشروع 

  قدمةم  -لفأ

 ٢٠١٠يونيه / حزيران٢اضطلع املؤمتر االستعراضي يف جلسته العامة اخلامسة املعقودة يف   -١
بعملية تقييم بشأن قضية تأثري نظام روما األساسي على الضحايا واتمعات املتأثرة استناداً إىل النسق 

  .)٣(والنسخة املنقحة)٢( املناقشة وورقة)١(الذي اعتمدته مجعية الدول األطراف يف دورا الثامنة املستأنفة

، مبالحظات استهاللية أعربتا فيها عن امتناما شيليأدلت جهتا التنسيق املشتركتني، فنلندا و  -٢
  .جلميع من شارك يف األعمال التمهيدية بطريقة بناءة ومنصبة على حتقيق النتائج

 اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة ة رظيكا كوماراسوامي، املمثلالسيدكلمة رئيسية أدلت ا   -باء
  حةلشؤون األطفال والرتاعات املسلّ

ة كوماراسوامي على أمهية الدور الذي تقوم به احملكمة اجلنائية الدولية يف كسر السيدأكدت   -٣
وأكدت . حاجز صمت الضحايا الذين عانوا من أشد ما يثري انشغال اتمع الدويل من اجلرائم اخلطرية

كسر حاجز الصمت كان مبثابة أوىل عمل على طريق العالج وأبدت التزامها بنظام روما كذلك أن 
األساسي خللقه وضوحاً مفاهيمياً عن طريق حتديد تفاصيل جرائم احلرب، كتجنيد أو تسجيل األطفال 

  .كجنود أطفال، وإلرسائه أحكاماً إلعادة التأهيل للتعويضات

ة يف خمتلف مراحل الدعاوى املرفوعة أمام احملكمة يعترب وأكدت بأن حق الضحايا يف املشارك  -٤
وأكدت أنه ما دامت حقوق املدعى عليهم يف . وجهاً أكثر إبداعاً من أوجه نظام روما األساسي

سالمة املقاضاة حمفوظة، والقسم اخلاص باين عليهم يف املشاركة والتعويض مسموح به ملساعدة 
  .وين أمام احملكمة، فإن ذلك يكون بالتأكيد خطوة إجيابية إىل األمامالضحايا يف تنظيم متثيلهم القان

ة كوماراسوامي إىل التحديات الصعبة املتمثلة يف كفالة سالمة الضحايا السيدكما أشارت   -٥
وأشارت يف هذا الصدد مع الرضى إىل التدابري . الذين يدلون بشهادم كشهود وكضحايا مشاركني

ا احملكمة يف هذا الصدد؛ وأبرزت يف هذا الصدداملختلفة اليت اعتمد.  

                                                 
 .RC/ST/V/1 صدر سابقا بوصفه الوثيقة ∗
، ICC-ASP/8/Res.9، اجلزء الثاين، )ICC-ASP/8/20/Add.1 (٢٠١٠... الدورة الثامنة املستأنفة ...  الوثائق الرمسية )١(

 .ااألولاملرفق 
)٢( RC/ST/V/INF.1. 
)٣  (

RC/ST/V/INF.4.  
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. ة كوماراسوامي على أن العدالة ينبغي أن تعىن أيضاً بتعويض وتأهيل الضحاياالسيدشددت   -٦
والحظت أن دور هذا الصندوق . ويف هذا الصدد أشارت إىل الصندوق االستئماين لصاحل الضحايا

كم من احملكمة، ولكنه دور سيكولوجي كذلك وتأهيل ليس فقط لتقدمي التعويضات اليت يصدر ا ح
وشجعت على تعزيز اجلهود الدولية لتطوير قدراته، وناشدت ذا اخلصوص . جسماين ودعم مايل

  .مجيع الدول إىل تقدمي أكب قدر من الدعم إىل الصندوق االستئماين

أن تعزيز جمتمع وفيما يتعلق بوضع األطفال يف الرتاع املسلح بصفة خاصة، شددت على   -٧
كما أن إعادة دمج األطفال . األطفال الضحايا مهم للغاية أيضاً خالل فترة التأهيل اليت تلي الرتاعات

اجلنود مرة أخرى يف جمتمعام ضروري للمحافظة على مستقبلهم، وأوصت بأن يركز الصندوق 
 على احلاجة إىل برنامج وباإلضافة إىل ذلك، شددت. االستئماين لصاحل الضحايا على هذه املسألة
  .حساس جنسانياً وأوضحت أنه أمر عاجل

  مناقشات حلقة النقاش  -جيم

دعي أعضاء احللقة إىل معاجلة القواعد االسترشادية الثالث من قواعد نظام روما األساسي   -٨
  :خبصوص الضحايا واتمعات املتأثرة، إىل جانب التحديات املصاحبة هلا

  تعويضام، مبا يف ذلك محاية الشهود؛مشاركة الضحايا و  )أ(

  ودور التوعية؛  )ب(

  .ودور الصندوق االستئماين للضحايا  )ج(

  :وكان أعضاء احللقة يتألفون من  -٩

ة جوستني ماسيكا بيهامبا، املؤسسة املشتركة واملنسقة جلمعية التآزر النسائي السيد  )أ(
  ؛)Synergie des Femmes pour les Victimes des violences Sexuelles(مع ضحايا العنف اجلنسي 

  ة إليزابيث رين، رئيسة جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا؛السيد  )ب(

  ة كارال فريستمان، مديرة اإلنصاف؛السيد  )ج(

   دافيد تولبريت، رئيس املركز الدويل للعدالة االنتقالية؛السيد  )د(

  كمة اخلاصة لسرياليون؛ة بنتا مانصاري، مسجلة يف احملالسيد  )ه(

  .ة سلفانا أربيا، مسجلة يف احملكمة اجلنائية الدوليةالسيد  )و(

 إريك ستوفر مدير مركز حقوق اإلنسان يف جامعة بريكلي القيام بإدارة السيدوتوىل   -١٠
  .مناقشات احللقة
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  مشاركة الضحايا وتعويضام، مبا يف ذلك محاية الشهود  -١

اقشات بأن سأل أحد أعضاء الفريق عن السبب يف كون مشاركة الضحايا فتتح املدير املنا  -١١
  .هامة إىل هذه الدرجة وما الذي ميكن أن تفعله احملكمة لتشجيع تلك املشاركة

واتفق أعضاء الفريق على أمهية مشاركة الضحايا واحلاجة إىل تعزيز وضع الضحايا   -١٢
  . منهكأصحاب مصلحة يف نظام روما األساسي وكمستفيدين

ة أربيا إىل أن نظام روما األساسي كان عالمة بارزة يف تدعيم حقوق السيدوأشارت   -١٣
فقد تقدم : وأكدت بأن هذا احلق أصبح اآلن حقيقة واقعة. الضحايا بواسطة تدوين حقهم يف املشاركة

.  منهم على إذن باملشاركة يف الدعاوى٧٧٠ ضحية حىت اآلن بطلبات للمشاركة، وحصل ٢٦٤٨
وأفادت بأن التجربة جتعل الضحايا يشعرون بأم يستطيعون املسامهة يف إثبات احلقيقة وأن معانام 

وأفادت كذلك بأن الدور الوحيد املتاح للضحايا يف اإلجراءات اجلنائية يف الكثري من . معترف ا
الضحايا من النظم القانونية الوطنية هو دورهم كشهود، يف حني أن نظام روما األساسي ميكن 

املشاركة يف الدعاوى، وهو ما يعين أن مبقدورهم أن يقدموا وجهات نظرهم، عالوة على اإلعراب عن 
  .شواغلهم، مباشرة للقضاة حيثما تكون مصاحلهم قد تضررت

ة فريستمان إىل أن األمر كان يقتصر قبل إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية على السيدوأشارت   -١٤
ئيسية عن ضحايا أكثر اجلرائم جسامة، إال أم يستطيعون اآلن التكلم عن أنفسهم احلديث بصورة ر

وأضافت بأن تطور السوابق القانونية يعترف باجلنود األطفال السابقني كضحايا بدالً من . بأنفسهم
وشددت كذلك على أمهية حتديد جمموعات حمددة . اعتبارهم جناة ويسمح هلم باملشاركة يف الدعاوى

رابطات املرأة يف البلدان اليت ا حاالت من هذا القبيل، حبيث ميكن دعم جهود الضحايا للحصول مثل 
وأكدت، يف . على من ميثلهم قانونياً أمام حمكمة اجلنايات الدولية عن طريق أناس يعرفوم ويثقون م
ذين حياولون ضوء ذلك، على ضرورة دعم الوسطاء من زاوية اخلدمات اليت يقدموا للضحايا ال

  .املشاركة

 تولبريت حقيقة أن نقل نظام روما األساسي للضحايا من هامش الدعاوى إىل السيدوأبرز   -١٥
قلبها يعترب تطوراً ثورياً يف العدالة اجلنائية الدولية ينبغي هلا أن حتتفي به، بيد أنه يطرح يف نفس الوقت 

وأكد باملثل على أمهية إعطاء . قشات حلقة املناقشةعدداً من التحديات اليت يتعني معاجلتها أثناء منا
الضحايا صوتاً يف اإلجراءات اجلنائية، مشدداً على أن مشاركة الضحايا مسألة هلا شأا، ليس فقط 
بالنسبة للضحايا أنفسهم، وإمنا بالنسبة ملا للمحكمة من سجل وتراث تارخييني أيضاً، عالوة على 

  .ية الدولية بصفة عامةأمهيتها لنظام العدالة اجلنائ

ة رين عن توقعات الضحايا وأبرزت املشاكل املخصوصة اليت تواجه الضحايا السيدوتكلمت   -١٦
وأشارت على وجه اخلصوص إىل النساء الاليت يعانني من العنف اجلنسي كتكتيك . يف حيام اليومية

وأكدت أمهية تشجيع املرأة . نيف احلروب، عالوة على معانان من الوصمة عندما يعدن إىل جمتمعا
  .على املشاركة وبذلك تضمن املرأة أن تأيت النتائج يف صاحلها
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ة ماسيكا بيهامبا، بناء على ما طرحه مدير املناقشة بوصفهم العيون واآلذان يف السيدوأعربت   -١٧
ني كمشاركني يف أرض الواقع، عن انشغاهلا بشأن اإلجراءات املطولة، عالوة على عدد الضحايا املقبول

وأفادت بأن الصدمات النفسية الناجتة عن . الدعاوى باملقارنة مع عدد الضحايا الذين تقدموا بطلبات
وحقيقة أنه كان عليهم يف غالب األحيان أن يعشن . اجلرائم املرتكبة ضد النساء تعترب مشكلة جسيمة

تمع يتوقع أن تستجيب التعويض وأضافت أن ا. جبانب من هامجوهن يزيد من حالة الصدمة لديهن
  .هلذه اهلواجس بصورة مناسبة

مت التأكيد على أنه من أجل تدعيم وضع الضحايا مع تضيق املسافة اجلغرافية بني احلكمة   -١٨
والضحايا يكون من الضروري أن تقوم احملكمة بإحاطتهم علماً حبقهم يف املشاركة، مبا يف ذلك 

 ونطاق حقوقهم مبوجب نظام روما األساسي وقواعد اإلجراءات تزويدهم مبعلومات شاملة عن طابع
  .واإلثبات

مت تبيان أن التحديات الرئيسية تتمثل يف نقص الوسائل املالية الكافية، عالوة على مشاكل   -١٩
االتصاالت، وقد جنمت تلك املشاكل عن عدم وجود املمثلني القانونيني عادة يف نفس بلد احملكمة، 

ى ذلك يضطلعون بأنشطتهم يف مدن موجودة على مسافة كبرية من الضحايا الذين وأم عالوة عل
ويف هذا الصدد، الحظت أن اموعات عند مستوى . يعيشون يف غالب األحيان يف مناطق نائية

القاعدة ميكن أن تلعب دوراً أكثر أمهية يف مساعدة املمثلني القضائيني على أخذ التعليمات من العمالء، 
  .اعد الضحايا على فهم اإلجراءات القانونية للمحكمةكما يس

فيما يتعلق بالطبيعة املعقّدة لعملية الطلبات من حيث تقدمي املستندات املطلوبة اليت تثبت أهلية   -٢٠
ومن أهم التحديات اليت . مقدم الطلب ملركز الضحية، اقترح وضع إطار زمين لعملية تقدمي الطلبات

. ذا الصدد جتنب إحساس الضحايا الذين يريدون املشاركة يف الدعوى باإلحباطجيب التصدي هلا يف ه
وذُكر يف هذا الصدد أيضاً أن تقدمي املساعدة على مستوى القواعد الشعبية ميكن أن يساعد أيضاً كثرياً 

  .يف هذه العملية

  محاية الضحايا والشهود

  .محاية مناسبة للضحايا والشهودأبرز املشاركون يف الندوة األمهية القصوى لضمان   -٢١

ة أربيا بأن حقوق الضحايا مبوجب النظام األساسي ال تقتصر على املشاركة السيدوذكَّرت   -٢٢
وأكّدت على . يف الدعوى أمام احملكمة، وإمنا تشمل أيضاً احلق يف احلماية ويف احلصول على تعويض

 يف الدعوى كضحايا أو شهود؛ ومن مث فإن أن احلماية املناسبة للضحايا هي شرط أساسي ملشاركتهم
من األمور احليوية أن جتري عملية متكني الضحايا من طلب املشاركة يف الدعوى يف بيئة آمنة ال 

ة أربيا أيضاً ضرورة التعاون لضمان احلماية السيدويف هذا السياق أوضحت . تعرضهم ألي خماطر
 اختاذ تدابري حملية تعمل على تعزيز التكامل، وهو من والسرية للضحايا املشاركني وكذلك احلاجة إىل

  .املبادئ األساسية للنظام األساسي لروما
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 تولبريت من واقع خربته يف احملاكم الدولية املخصصة أن السرية هي من السيدوالحظ   -٢٣
هود الذين وميكن أيضاً وضع برنامج قوي لنقل الش. املسائل الرئيسية اليت تضمن محاية مناسبة للشهود

ويف هذا الصدد، شدد على ضرورة أن . تتعرض حيام للخطر إىل أماكن آمنة إذا عادوا إىل بلدام
تنضم الدول إىل اتفاقات نقل الشهود إىل أماكن جديدة اليت تربم مع احملكمة، وأكّد يف هذا الصدد 

توسع خرباا من خالل التعاون على ضرورة تنفيذ تدابري احلماية مبهنية عالية، وأنه ميكن للمحكمة أن 
وذكَر أيضاً أن وجود احملكمة على أرض الواقع مهم جداً لضمان . مع الدول واحملاكم الدولية األخرى

وأضاف أن من . محاية الضحايا، وأشار يف هذا الصدد إىل أنه مت بالفعل إنشاء عدد من املكاتب امليدانية
  .زة ووحدات احملكمةالضروري أيضاً وجود تنسيق بني خمتلف أجه

ة مازيكا بيهامبا، إضافة إىل ذلك، إىل أمهية محاية الوسطاء الذين كثرياً ما السيدوأشارت   -٢٤
  .يتعرضون للهجوم بسبب املساعدة اليت يقدموا للمحكمة

  دور اإلرشاد امليداين  -٢

 من أجل زيادة أكد املشاركون يف الندوة على أمهية وجود برنامج جيد لإلرشاد امليداين  -٢٥
  .املعرفة باحملكمة لدى الشعوب املتأثرة وتعميق فهمهم هلا وطرق الوصول إليها

ة أربيا أن برنامج اإلرشاد امليداين للمحكمة هو عبارة عن تواصل يف السيدوأوضحت   -٢٦
. املالبساتاالجتاهني بني احملكمة واتمعات املتضررة اليت أمكنها إعالم احملكمة حباالت حمددة تتعلق ب

والحظت أن الربنامج أنشئ من أجل ضمان إتاحة الوصول إىل العدالة للضحايا وللمجتمعات املتأثرة 
يف البلدان اليت تعمل ا احملكمة، وذلك من خالل نشر املعلومات املعدة بشكل يناسب اخللفيات 

 على الدور اهلام الذي يقوم به وأكّدت. اجلغرافية والثقافية للضحايا، وكذلك اجلرائم اليت تعرضوا هلا
وأكّدت على ضرورة . الوسطاء، مثل الزعماء الدينيني وقادة اتمع، يف الوصول إىل الضحايا يف امليدان

البدء بأنشطة التوعية يف مرحلة مبكرة، ونوهت ذا الصدد بنجاح البعثات اليت قامت ا فرق التوعية 
ة أربيا أيضاً أمهية استخدام وسائل السيدوأبرزت . حقيقاتيف كينيا واليت بدأت حىت قبل بدء الت

  .االتصال احلديثة لضمان الوصول الفعلي للجمهور املستهدف

 تولبريت إىل أنشطة اإلرشاد امليداين اليت تقوم ا احملكمة واليت تستفيد من العمل السيدوأشار   -٢٧
 فيا السابقة واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندااحملكمة اجلنائية الدولية جلمهورية يوغوسالالذي أدته 

(ICTR)، واحملاكم املختلطة كاحملكمة اخلاصة لسرياليون (SCSL) . وأشار إىل اخلربات املستفادة من
 اجلنائية ليوغوسالفيا كما أشار إىل أنه حينما أدركت احملكمة فقط أن ليس هلا تأثري كبري على احملكمة

من املفاهيم اخلاطئة عن دور احملكمة، بدأ التجاوب مع جمموعات الضحايا أرض الواقع ووجدت كثري 
ووضع حينئذ مفهوم اإلرشاد امليداين ومت تدرجيياً القيام بأنشطة . واتمعات احمللية تسري يف اجتاهه
ا  تولبريت على أن اإلرشاد امليداين ليس دواء ناجعاً وإمنالسيدوأكد . تضمن التوعية بأنشطة احملكمة

  .ميكنه أن يكون قوياً جداً بالنسبة للضحايا وأن يضفي معىن ملموساً على أعمال احملكمة
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ة مانساري أن معظم التحديات اليت برزت أثناء املناقشة يف الندوة ميكن السيدوأكدت   -٢٨
ن، وأبرزت أمهية الوصول إىل أضعف فئات السكا. التصدي هلا من خالل برنامج قوي لإلرشاد امليداين

وأشارت إىل . خاصة األطفال والنساء، من خالل املعلومات املعدة خصيصاً بشكل يراعي احتياجام
. أن التعاون مع املنظمات احمللية غري احلكومية ميكن أن يكون مفيداً للغاية لتحقيق هذا الغرض

 على احلق أوضحت أيضاً أن اإلرشاد امليداين ال يركز وحسب على حقوق الضحايا، بل يركز كذلك
يف احملاكمة العادلة للمدعى عليهم، حيث أن هذا هو الطريق الذي جيعل احملاكمات عادلة ومتوازنة، مما 

وأخرياً الحظت أن إدارة توقعات الضحايا، . جيعل نتيجة اإلجراءات القانونية مقبولة يف اية األمر
حتدياً حرجاً آخر يواجه احملكمة يف الذين ميكن لعدد حمدود منهم أن يشارك يف أعمال احملكمة ميثل 

فإذا مل يتم تلبية تلك التوقّعات فإن ذلك يؤثّر تأثرياً سلبياً على الطريقة اليت . مسألة مشاركة الضحايا
  .ينظر ا الضحايا إىل احملكمة، وإىل العدالة اجلنائية الدولية بشكل عام

ة مازيكا بيهامبا عن القلق السيدية، أعربت وفيما يتعلق باحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراط  -٢٩
من حقيقة أن أنشطة احملكمة ال تزال حتتاج إىل حتسني كبري للوفاء بتوقّعات الضحايا، رغم قيام احملكمة 
بإنشاء مكتب ميداين يف بونيا، إىل جانب دعم وعي اتمع املدين باحملكمة داخل اتمعات احمللية وأن 

  .تاج إىل حتسني لالرتفاع إىل مستوى توقعات الضحاياهذا اجلهد ال يزال حي

وأكّد عدد من املشاركني يف الندوة على أن إتاحة التمويل املناسب هو شرط أساسي لوجود   -٣٠
أنشطة فعالة للدعوة، ودعوا الدول األطراف إىل تقدمي الدعم إىل احملكمة لكي تستطيع الوفاء بواليتها 

  .يف هذا الصدد

  وق االستئماين للضحايادور الصند  -٣

ن أن املهام الرئيسية للصندوق االستئماين للضحايا هي توفري إعادة هة ريالسيدأوضحت   -٣١
وذكرت أنه قد حتقق تقدم كبري بالفعل، حيث . التأهيل البدين، واملساعدة السيكولوجية والدعم املادي

كونغو الدميقراطية، ويف مشال أوغندا وكذلك  برناجماً يف املنطقة الشرقية من مجهورية ال٣٤يوجد حالياً 
 ٢٠٠ ٠٠٠ من األفراد بشكل مباشر وحنو ٤٢ ٠٠٠يف مجهورية أفريقيا الوسطى، يستفيد منها حنو 

ومع ذلك فهي تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية املوارد املالية، ومن مث تدعو . من األفراد بشكل غري مباشر
وكان . ق االستئماين الذي يعتمد إىل حد كبري على التربعاتالدول إىل زيادة مسامهاا يف الصندو

  .هناك اتفاق عام على ضرورة إتاحة املزيد من املوارد من أجل تقدمي مساعدة ذات مغزى للضحايا

ة مازيكا بيهامبا إىل أمهية تنفيذ تدابري حمددة لدعم النساء الاليت كن ضحايا السيدوأشارت   -٣٢
وقالت إن تلك املساعدات ال تزال يف . انني من الصدمات واإلحساس بالعارجلرائم جنسية ومن مث يع

وذكَرت يف هذا الصدد أن منظمتها تقوم يف . رأيها غري كافية وجيب أالّ تقتصر على املساعدات املادية
  .مجهورية الكونغو الدميقراطية مبساعدة النساء يف احلصول على عمل واالندماج يف اتمع احمللي

 املتعلق اجلزء يشكّل بالضحايا اخلاص االستئماين الصندوق أنّ على  فرستمانةالسيد شددتو  -٣٣
 حثّت حمددة، وبصورة. األساسي روما نظام يف أصيالً جزءا اعتباره وينبغي احملكمة من بالتعويضات
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 جتميد تتيح تإجراءا اختاذ  املسامهة يف الصندوق االستئماين لزيادة موارده أيضاً حبيث ميكنعلى الدول
 وطنية إجراءات اعتماد أن على أيضاً األضواء وسلطت. ومصادرا اجلرائم مرتكيب حبوزة اليت األصول
أربيا  ةالسيد وأعادت. الضحايا لدعم الدولية اجلنائية احملكمة أنشطة الستكمال األمهية بالغ أمراً يعترب

  .الصدد هذا يف التكامل أمهية على كذلك التأكيد

 والوفود الفريق أعضاء بني التجاويب جلزءا  -دال

 للضحايا املمنوح الدور أمهية على املعنية واجلهات الدول  جانبمن التدخالت أكدت  -٣٤
 الكفيلة السبل عن حمددة مقترحات كثرية وفود قدمت ذلك، إىل وإضافة. األساسي روما نظام مبوجب
 .املناقشة قيد الثالثة الرئيسية ااالت يف الضحايا موقف تقوية يف احملكمة أنشطة تعزيز بزيادة

 وضمان للضحايا املالئمة احلماية كفالة يف امليدانيني املوظفني دور أمهية الوفود أحد وأبرز  -٣٥
 يف امليداين الوجود هذا أمهية وإىل األنشطة تنسيق ضرورة إىل مشرياً ،اإلرشاد امليداين وأمهية مشاركتهم

 أن ميكن الذي املتزايد الدور إىل آخر وفد وأشار. التحقيقات بينها ومن مةاحملك عمليات كافة تيسري
 .بالتوعية الصلة ذات احملكمة أنشطة يف املستقبل يف احلكومية غري املنظمات به تضطلع

. الوطين الصعيد على املكتسبة اخلربة ضوء يف الضحايا مشاركة لزيادة مفصل اقتراح وقُّدم  -٣٦
 إىل بالضحايا املباشر االتصال مهمة وإسناد القضائية للمعلومات مكاتب إنشاء قترحةامل التدابري وتشمل
 االجتماعي اال يف العاملني من أفرقة يتضمن القضائي الدعم بتقدمي خاص برنامج وإعداد عام مدع
. نشطةاأل هذه من ببعض يضطلع أن ميكن املدين اتمع أنّ إىل وأُشري. الضحايا جمموعات لدعم وأفرقه
 هذه وتشمل. واإلنصاف التعويض آليات من االستفادة لتيسري سبالً الوفد هذا اقترح ذلك، إىل وإضافة
 .وتعويضهم بالضحايا واالعتراف والعمل بالتعليم تتعلق تدابري الوسائل

 معاجلة لذويهم حدث ما" معرفة يف الضحايا حق "معاجلة أمهية على دولية منظمة وشددت  -٣٧
 الشرعية الطبية التحقيقات تتضمن أعمال من الدولية اجلنائية احملكمة به تقوم ما أنّ إىل ريةًمش سليمة،

 .الصدد هذا يف خاص بوجه ومفيدة قيمة تكون قد اجلثث واستخراج

 ليوغسالفيا الدولية اجلنائية احملكمة جتربة من املستخلصة الدروس عن البعض واستفسر  -٣٨
 يف اجلرائم تلك مرتكيب وواجهن جنسية جلرائم ضحايا وقعن الاليت النساء بقضايا يتعلق ما يف السابقة
 املدعني لتوعية تدريب برنامج وضع أمهية إىلتولبريت  السيد أشار الصدد هذا ويف. احملكمة قاعة

 إىل وإضافة. كشهود بشهادام يدلون الذين واألطفال النساء مصاحل محاية بغية وذلك والقضاة العامني
 .بعد عن بالشهادات لإلدالء الفرصة إتاحة ينبغي ذلك،

. التعويضات بشأن سياسة إعداد يف الدول به تقوم أن ميكن الذي الدور عن سؤال وأُثري  -٣٩
 بوسع أنّ على نفسه الوقت يف ووافقت تعويضات أية بعد متنح مل احملكمة أنّ إىلأربيا  ةالسيد وأشارت
 .الصدد هذا يف بدور تقوم أن الدول
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 الصعيد على احلماية تدابري تنفيذ يف للمساعدة املتاح املايل الدعم عن الوفود أحد واستفسر  -٤٠
 يف يتمثّل أخرى أماكن إىل الشهود لنقل جديد ترتيب وضع متّ قد أنهأربيا  ةالسيد وأوضحت. الوطين
 .الشهود إليها سينقل يتال والدولة االتفاق يف املشارك والبلد احملكمة بني يربم األطراف ثالثي اتفاق

 تتمثل إليه إضافية مهمة بإسناد اقتراح قُدم الضحايا، لصاحل اإلستئماين الصندوقب وفيما يتعلق  -٤١
 مبادئ باعتماد للتعويض أنظمتها وتعزيز حتسني يف الراغبة للدول اإلرشادات وتقدمي النصح إسداء يف

 .املثال سبيل على سلوك مدونة أو توجيهية

 بالضحايا اخلاص اإلستئماين والصندوق احملكمة دعم أمهية على التشديد متّ عام، وبوجه  -٤٢
 .كافية مالية مبوارد

  االستنتاجات  -هاء

 والتحديات اإلجنازات فيها سرد أولية استنتاجات بتقدمي الفريق اجتماع املدير واختتم  -٤٣
 .املستقبل يف قدماً للمضي واملقترحات

  اإلجنازات  -١

 األحكام أمهية على بقوة التأكيد وأعادت املدين واتمع األطراف والدول ،كمةاحمل أقرت  -٤٤
  .األساسي روما لنظام املبتكر الطابع ذات الوالية وعلى بالضحايا الصلة ذات

 مشاركة زيادة تستهدف إستراتيجية أعدت قد وهي اجلد مأخذ واليتها احملكمة وتأخذ  -٤٥
 اإلجراء يف وشاركوا احملكمة لدى دعاوى أودعوا الذين الضحايا دعد يف جلياً ذلك ويتضح. الضحايا
  .القضائية آت

  .خاصة تركيز برامج وأُعدت اإلرشاد امليداين أنشطة تكثيف ومتّ  -٤٦

 تأثري هلا اليت برباجمه الضحايا رحب وقد بكفاءة يعمل وهو اإلستئماين الصندوق إنشاء متّ وقد  -٤٧
  .واضح

  التحديات  -٢

 .وإجراءاا احملكمة عن كافية معلومات إىل يفتقرون الضحايا الزال  -٤٨

 من شىت، ألسباب يتمكنون، ال الذين واألطفال النساء على خاص بوجه ذلك يصدق  -٤٩
 .النائية املناطق يف يعيشون من على أيضا ذلك وينطبق. احملكمة عن معلومات على احلصول

 عن واقعية غري توقعات الضحايا من كثري لدى يكون املعلومات، يف القصور هذا وبسبب  -٥٠
  .التعويضات وعن العملية

  .احملكمة مع تواصلوا الذين والشهود الضحايا لدى قلق مبعث ريب، دون األمن، ميثل  -٥١
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  .الوسطاء دور يكتنف الغموض الزال  -٥٢

  .حمدودا وموارده اإلستئماين الصندوق أمهية إبراز الزال  -٥٣

  تقبلاملس يف قدماً املضي  -٣

 واتمعات الضحايا مع املتبادل حتاورها لتعزيز مبتكرة سبالً احملكمة تستحدث أن ينبغي  -٥٤
 .املتضررة احمللية

 احملكمة ا تضطلع اليت اإلرشاد امليداين أنشطة من الفائدة من أوفر قسط حتقيق ينبغي  -٥٥
 .الضحايا احتياجات مع أكرب بشكل ومواءمتها

  .واألطفال النساء احتياجات لتلبية خاصة ةسياس إعداد ينبغي  -٥٦

  .والشهود الضحايا محاية تدابري من مزيد إىل حاجة مثّة  -٥٧
 تتعلق شاملة اتلسياس من وضع اللمسات النهائية والتنفيذ احملكمة تنتهي أن ينبغي  -٥٨
  .الوسطاءب

  .املوارد وبتخصيص االستراتيجي بالتخطيط وربطها امليدانية العمليات تعزيز ينبغي  -٥٩
 احلايل ملشروعه وتقييم رصد برنامج بتطبيق لقيامه اإلستئماين للصندوق التهنئة توجيه ينبغي  -٦٠

  .أكرب بصورة دورهإذا كان ذلك يربز 
 حباجة فهم. وحدهم الدرب هذا يف السريإال  فيها والعاملني احملكمة بوسع ليس اخلتام، ويف  -٦١
  .هلا وقيادم ودعمهم التزامهم -األطراف الدول أي– كمةاحمل أمر على القائمون يواصل أن إىل
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  التذييل الثالث

  ∗∗∗∗)١(مناقشةورقة 

  مقدمة  -لفأ

تزايد االهتمام بشواغل ضحايا االنتهاكات اجلماعية تزايداً ملحوظاً منذ احملاكمات الدولية   -١
حايا غائبة إىل حد الكربى األوىل جلرائم احلرب يف كل من نورمربغ وطوكيو، أين كانت أصوات الض

وقد عمدت هيئات حقوق اإلنسان اإلقليمية، مثل احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان واحملكمة . بعيد
 جيب على الدول أن توفرها لضحايا سبل انتصاف فعالةاملشتركة بني البلدان األمريكية، إىل وضع 
قوق اإلجرائية واملوضوعية يف نطاق وقد دونت هذه احل. االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان الدولية
  . ونظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية)٢(إعالنني مهمني صادرين عن األمم املتحدة

ونظام روما األساسي، الذي يوفر األساس الذي بنيت عليه احملكمة اجلنائية الدولية، مينح   -٢
واحملكمة اجلنائية . ستفيدين من التعويضاتالضحايا دوراً مبتكراً باعتبارهم شهوداً ومشاركني وم

الوظيفة اليت تؤديها ليست عقابية فحسب وإمنا وظيفة مسخرة "الدولية تسلّم، على هذا النحو، بأن 
توافق اآلراء الدويل املتزايد بأن املشاركة والتعويضات تؤدي دوراً "وهي تعكس " الستعادة احلقوق

  .)٣("مهماً يف إحقاق حق الضحايا

على الرغم من إجنازات احملكمة املتعددة طوال السنوات الثماين من عملها، فهي ما تزال و  -٣
وباإلضافة إىل . تواجه حتديات عديدة فيما تبذله من جهود من أجل مساندة وتعزيز حقوق الضحايا

 دولة، أن تلعب دوراً أكثر ١١١ذلك، ميكن للدول األطراف يف نظام روما األساسي، البالغ عددها 
نشاطاً يف مساعدة احملكمة اجلنائية الدولية يف جهودها، فضالً عن استهالل الربامج والنهوض ا على 
. املستوى الوطين لتحسني وصول الضحايا واتمعات املتأثرة إىل العدالة واحلصول على تعويضات

                                                 
  RC/ST/V/INF.4.صدرت سابقا بوصفها الوثيقة  *) (
جامعة ( اضطلع ببحوث ورقة املناقشة هذه واعدها كل من إريك ستوفر وكامب كريتندن وأليكسا كونيج )١(

بالتنسيق مع ) ادرة جمتمع العدالة املفتوحمب(وتريسي غورد ) جامعة والية أريزونا(وفيكتور بشكني ) كاليفورنيا، بركلي
خبصوص هذا املوضوع التقييمي وبالتشاور مع جمموعة عريضة من اجلهات الفاعلة يف اتمع ) فنلندا وشيلي(املنسقني 

 .املدين وممثلي الضحايا فضال عن حملكمة
ألساسية لتوفري العدالة لضحايا اجلرمية إعالن األمم املتحدة بشأن املبادئ ا هذه املبادئ واردة يف صكوك من قبيل )٢(

واملبادئ  http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r034.htm، املتاح على املوقع )١٩٨٥ (وإساءة استعمال السلطة
التوجيهية بشأن احلق يف االنتصاف وجرب األضرار لضحايا االنتهاكات اجلسيمة لقانون حقوق اإلنسان الدويل 

، املتاحة على املوقع )٢٠٠٥ (خلطرية للقانون اإلنساين الدويلواالنتهاكات ا
http://www2.ohchr.org/english/law/remedy.htm.  

نوفمرب / تشرين الثاين١٠، ICC-ASP/8/45، الوثيقة تقرير احملكمة عن االستراتيجية فيما يتصل بالضحايا انظر )٣(
يشار  (http://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP8/ICC-ASP-8-45-ENG.pdf، املقدمة، املتاح على املوقع ٢٠٠٩

  ").االستراتيجية فيما يتصل بالضحايا"إليها فيما بعد بعبارة 
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 روما األساسي واملتعلقة وهلذه الغاية، تبحث هذه الورقة يف ثالثة من املبادئ الرئيسية الواردة يف نظام
  :بالضحايا واتمعات املتأثرة وتتطرق إىل التحديات اليت تقترن ا وهي

أمهية االعتراف حبقوق الضحايا يف العدالة واملشاركة وجرب األضرار على مستويات   )أ(
بلدان يف ) كالنسوة واألطفال(تشمل املستوى الوطين والسيما فيما خيص جمموعات حمددة من الضحايا 

  احلاالت؛

مسامهة الصندوق االستئماين للضحايا يف سبيل احلفاظ على كرامة الفرد واملعافاة،   )ب(
وإعادة التأهيل والتمكني واملسامهة كذلك يف ااالت اليت ميكن فيها تعزيز العمل الذي يقوم به مبا 

  يشمل احلصول على املزيد من األموال؛

الضحايا مبا هلم من حقوق قانونية ومعايرة توقعام ذات دور التوعية يف تعزيز إملام   )ج(
  .الصلة بالعدالة

   نظام روما األساسيالنظام الوارد يفالضحايا واتمعات املتأثرة يف   -باء

" الضحايا"تعرف القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات اليت وضعتها احملكمة اجلنائية الدولية لفظة   -٤
". ون املتضررون بفعل ارتكاب أي جرمية تدخل يف نطاق اختصاص احملكمةاألشخاص الطبيعي"بأم 

املنظمات أو املؤسسات اليت تتعرض لضرر مباشر يف أي من ممتلكاا " الضحايا"وجيوز أن تشمل لفظة 
 املكرسة للدين أو التعليم أو الفن أو العلم أو األغراض اخلريية، واملعامل األثرية واملستشفيات وغريها من

وميكن للضحايا التفاعل مع احملكمة بطرق خمتلفة .)٤("األماكن واألشياء املخصصة ألغراض إنسانية
تشمل مشاركة الضحايا، والشهود، وأصحاب الطلبات أو اجلهات املتلقية للتعويضات أو األفراد الذين 

  .)٥( راسلوا بطريقة أخرى املدعي العام للمحكمة فيما يتعلق حباالت حمددة

يف القواعد وليست معرفة يف نظام روما األساسي " اتمعات املتأثرة"ى حني أن عبارة وعل  -٥
رائم جل الضحايا املباشريناإلجرائية وقواعد اإلثبات تعريفاً صرحياً فاملفهوم أن هذه اتمعات تشمل 
هدفاً مجاعياً ض اليت متثل ااحلرب واجلرائم ضد اإلنسانية باإلضافة إىل السكان أو اموعات األعر
، واملمكن أن يشتركوا فيما مت هلجوم كما هو حمدد يف تعريف اجلرائم الداخلة يف اختصاص احملكمة

 ومبا أن جرب األضرار ميكن أن يؤدى بصورة مجاعية، من املفيد أيضاً النظر يف كيف أن .يقاع م فيهاإل
طهم فيها، ميكن أن يؤثر على جمموعات بعض اجلرائم، من قبيل جتنيد األطفال لألعمال احلربية واخنرا

ويف هذا الصدد، فإن النجاح يف إعادة إدماج وتأهيل احملاربني سابقاً . أو فئات حمددة من السكان ككل
  .من األطفال قد يتوقف على التعويضات اهلادفة إىل تعزيز أمن ومتاسك األسرة واتمع

                                                 
  ، متاحة على املوقعالقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، احملكمة اجلنائية الدولية من ٨٥القاعدة   )٤(

http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/F1E0AC1C-A3F3-4A3C-B9A7-

B3E8B115E886/140164/Rules_of_procedure_and_Evidence_English.pdf (hereafter “Rules of Procedure and 

Evidence”). 
 . أعاله٣، احلاشية االستراتيجية فيما يتصل بالضحايااحملكمة اجلنائية الدولية،   )٥(
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باإلضافة إىل مكتب احملامي (ئية الدولية وتتصل ثالثة أقسام ووحدات تابعة للمحكمة اجلنا  -٦
اتصاالً مباشراً بالضحايا ) العام للضحايا، والصندوق االستئماين للضحايا، ومكتب املدعي العام

ويقوم قسم مشاركة وتعويض الضحايا التابع لقلم احملكمة بتسهيل مشاركة . واتمعات املتأثرة
 عن طريق أمور منها تعريفهم حبقوقهم ومساعدم على الضحايا يف اإلجراءات اليت تتوالها احملكمة
ويهدف القسم، باالشتراك مع وحدة التوعية التابعة لقلم . طلب املشاركة وتنظيم متثيلهم القانوين

احملكمة، إىل حتسني مستوى الوعي بالعمل الذي تضطلع به احملكمة وتثقيف اتمعات املتأثرة بشأن ما 
ضطلع وحدة الضحايا والشهود مبسؤولية توفري احلماية والدعم للشهود وت. هلا من حقوق قانونية

والضحايا الذين ميثلون أمام احملكمة، إىل جانب غريهم ممن يتعرضون إىل خماطر بسبب الشهادة اليت 
باإلضافة إىل ذلك، هناك . يديل ا أولئك الضحايا، مبا يشمل الترتيبات اللوجستية وإسداء املشورة

. تعان بشبه استقالل ذايت مها مكتب احملامي العام للضحايا والصندوق االستئماين للضحاياكيانان يتم
وعلى حني يتوىل مكتب احملامي العام للضحايا توفري الدعم القانوين واملساعدة للضحايا وملمثليهم 

مساعدة القانونيني، يوفر الصندوق االستئماين للضحايا الدعم هلؤالء يف شكل إعادة تأهيل مادي و
نفسية ودعم مادي وقد يقوم، بناء على إيعاز من دائرة تابعة للمحكمة، بصرف تعويضات يف أعقاب 

والصندوق االستئماين للضحايا يعمل باالشتراك مع الباقني على قيد احلياة واتمعات اليت . إدانة تصدر
  .ات جدوى حمليةينتمون إليها باعتبارهم شركاء كاملي األهلية لتصميم تدخالت فعالة وذ

   الضحايا يف العدالة ويف املشاركة وجرب األضرارحبقوقاالعتراف   -جيم

 من نظام روما األساسي للضحايا، حيثما تتأثر مصاحلهم الشخصية، بعرض ٦٨تسمح املادة   -٧
آرائهم وشواغلهم والنظر فيها يف أي مرحلة من اإلجراءات تراها احملكمة مناسبة وعلى حنو ال ميس أو 

االشتراك اإلجيايب "وتثمن أيضاً . تعارض مع حقوق املتهم ومع مقتضيات إجراء حماكمة عادلة ونزيهةي
مراعاة فعلية يف عملية إقامة " املنظور الفريد من نوعه"ويؤمن تنفيذ هذه املادة مراعاة " مع الضحايا

حرية اختيار " للضحايا  من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات للمحكمة٩٠ وتتيح القاعدة )٦(العدل
وقد تنامت مشاركة الضحايا . أو اختيار ممثل قانوين مشترك مع غريهم من الضحايا" ممثلهم القانوين

ففي أعقاب البدء مبشاركة أربعة من الضحايا فقط يف اعتماد : بصورة ملحوظة منذ بداية أول حماكمة
وعلى .  قبوهلم يف نطاق حماكمة كاتنغا ضحية مت٣٥٠التهم املوجهة يف قضية لوبنغا مثة اآلن حنو 

  .العموم، شارك الضحايا مشاركة نشطة يف مجيع القضايا املعروضة على احملكمة

 الحظت أن (Human Rights Watch)مث إن منظمات مثل منظمة رصد حقوق اإلنسان   -٨
الهاي اشتراك الضحايا بصورة نشطة يف اإلجراءات ميكن أن يساعد على قيام رابط حاسم بني 

 وأفاد الفريق )٧(."شعوراً باالخنراط يف إجراءات احملكمة اجلنائية الدولية"واتمعات املتأثرة وخيلق 

                                                 
 .١ أعاله، الصفحة ٣، احلاشية يتصل بالضحايااالستراتيجية فيما  احملكمة اجلنائية الدولية، )٦(
)٧(

Human Rights Watch, Courting  History: The  Landmark International Criminal Court’s First Years, 11 July 

.2008, at http://www.hrw.org/en/reports/2008/07/10/courting-history-0, at p.114 (hereafter “Courting History”)  
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 فريق وخبري ينتمون إىل اتمع املدين ٣٠٠وهو شبكة تضم أكثر من (العامل املعين حبقوق الضحايا 
دعاوى اليت تنظر فيها احملكمة اجلنائية بأن الضحايا الذين قدموا طلبات باملشاركة يف ال) الوطين والدويل

. الدولية يرون أن هذه احملكمة تعين بالنسبة إليهم شيئاً حقيقياً وحمدداً فيما خيص وصوهلم إىل العدالة
والعديد من الضحايا الذين شاركوا بصورة مباشرة يف اإلجراءات القضائية للمحكمة اجلنائية الدولية 

 أم شعروا بوجود جهة تستمع إىل شواغلهم ورحبوا بالفرصة اليت جعلتهم قدموا ردوداً إجيابية وبينوا
  .)٨(يشكلون جزءاً من الدعوى القضائية األعم

وبالرغم من أن معظم الضحايا يشاركون عن طريق ممثل قانوين ينوب عنهم، مثُل ثالث من   -٩
املتهم بتجنيد أطفال يف (ا الضحايا املشاركني أمام احملكمة بصورة مباشرة يف حماكمة توماس لوبنغ

ويف كانون ). الصراع الدائر يف مجهورية الكونغو الدميقراطية واخنراطهم يف هذا الصراع واستعماهلم فيه
، أبلغ مدرس سابق قال إنه تعرض للضرب عند حماولة إيقاف جتنيد طالبه، بأن ٢٠١٠يناير /الثاين

وأن نطلب تعويضات ... العامل مبا حدث ] خنرب[من أن فرصة بالنسبة إلينا متكننا "املثول أمام احملكمة 
 كما يعترف املمثلون القانونيون للضحايا بأن القضاة ميكنهم االستفادة من حضور )٩(."إن أمكن

وأشار ممثل ". حقيقة الوضع"عن " بصورة خمتلفة"الضحايا يف قاعة احملكمة إذ ميكنهم أن يزودوا القضاة 
 أن الشهادات اليت يديل ا الضحايا ميكن أن تساعد جمتمعام احمللية على قانوين يف قضية لوبنغا إىل

  .)١٠("ال يعتربون جمرمني بل ضحايا] اجلنود الشبان[فهم أن هؤالء الشبان الذين يشكلون هذه الفئة "

بيد أن احملكمة تواجه العديد من التحديات يف اجلهود اليت تبذهلا يف سبيل جعل مشاركة   -١٠
ومن بني القضايا اليت مت التطرق إليها حاجة الضحايا ملعلومات واضحة . مشاركة ذات جدوىالضحايا 

عن احلدود الزمنية لعمليات التحقيق واملقاضاة والدعم اللوجسيت والنفسي والتمثيل القانوين واألمان 
  .على الشخص وإمكانية جرب األضرار

وخاصة منهم (ن السكان، كالنسوة واألطفال وغالباً ما تكون الفرص املتاحة للفئات اهلشة م  -١١
جد حمدودة يف احلصول على معلومات حول احملكمة بالنظر إىل ) الناجون من جرائم العنف اجلنسي

والواقع أن استراتيجيات التوعية اليت نفذت . أم ميلكون أجهزة إذاعية أو حيضرون منتديات جمتمعية
 النسائية كفيلة مبساعدة النسوة والفتيات على اجتياز احلواجز بشراكة املنظمات احمللية أو الشعبية أو

                                                 
 ٢٢، تأثري النظام الوارد يف نظام روما األساسي على الضحايا واتمعات املتأثرةالفريق العامل املعين حبقوق الضحايا،  )٨(

 على املوقع ٢٠١٠مارس /آذار
http://www.vrwg.org/Publications/05/Impact%20of%20ICC%20on%20victims%20DRAFT%2022%20march%20

.2010%20FINAL.pdf, at pp. 14-15 (hereafter “Impact of the Rome Statute System”) 
)٩(

See Wakabi Wairangala, Victim Tells Court His Village Wants Reparations, 12 January 2010, available at 

.http://www.lubangatrial.org/2010/01/12/victim-tells-court-his-village-wants-reparations/ 
)١٠(

, 2010 January 13, Lawyer for Victims in Lubanga’s Trial, A with Luc Walleyn&Q, See Wakabi Wairagala

available at -in-victims-for-lawyer-walleyn-luc-with-qa/32010/01/1/org.lubangatrial.www://http          

.lubanga%e2%80%99s-trial/  
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 ويف مشال .)١١( االجتماعية واملادية والنفسية اليت غالباً ما تعوق وصوهلن إىل احملكمة اجلنائية الدولية
أنشطة توعية جيدة ختص "أوغندا الحظ الفريق العامل املعين حبقوق الضحايا أن احملكمة قامت بتنفيذ 

  .)١٣( للضحايا من اجلنسني" إثارة الوعي باحلقوق يف العدالة" وساعدت على )١٢("املرأة

ومع ذلك، فإن بعض الضحايا الذين اختاروا أن يشاركوا يف اإلجراءات القضائية اليت   -١٢
ووفقاً . تضطلع ا احملكمة اجلنائية الدولية أبلغوا عن مشاعر اإلحباط فيما يتعلق بعملية طلب املشاركة

، فإن الضحايا يف مجهورية ٢٠١٠مارس /يف آذار ير أعده الفريق العامل املعين حبقوق الضحايالتقر
 وأبرزت املؤسسة املعنية )١٤(."البريوقراطية"وتتسم بطابع " بطيئة"الكونغو الدميقراطية ألفوا أن العملية 

من  الدميقراطيةبتعويض ضحايا التعذيب ما تستغرقه طلبات مشاركة الضحايا يف مجهورية الكونغو 
والحظت املنظمة يف . وقت، مما يفضي إىل تراكم الوثائق وتناقص فرص الوصول بالنسبة إىل الضحايا

ما يزيد على مئيت طلب ذي  "٢٠٠٦ أن هناك منذ عام ٢٠٠٩نوفمرب /تقريرها لشهر تشرين الثاين
الرد على أصحاا من أجل " رصلة باحلالة املتعلقة جبمهورية الكونغو الدميقراطية وحدها ما زالت تنتظ

  .)١٥( املشاركة يف اإلجراءات القضائية

وهذا . كما أن املمثلني القانونيني للضحايا يلعبون دوراً مهماً يف تعزيز مشاركة الضحايا  -١٣
األمر يصدق بوجه خاص على املمثلني القانونيني من بلدان احلاالت، الذين هم يف مركز يسمح هلم 

غري أن .  موكليهم بصورة منتظمة ومراعية لألعراف ومالئمة من الناحية الثقافيةبتيسري االتصال مع
 ويف هذه احلالة بوسعهم أن )١٦(العديد من الضحايا ال ميلكون األموال الكافية لتعيني ممثلني قانونيني هلم

نص على أنه  من قواعد احملكمة اإلجرائية وقواعد اإلثبات اليت ت٩٠ من القاعدة ٥يعتمدوا على الفقرة 
جيوز للضحية أو للضحايا ممن يفتقرون إىل املوارد الالزمة لدفع أتعاب ممثل قانوين مشترك ختتاره "

وموضوع التمثيل " احملكمة، تلقي املساعدة من قلم احملكمة، مبا يف ذلك املساعدة املالية إذا اقتضى األمر
ونة األخرية حمل مناقشة من طرف مجعية الدول القانوين واملساعدة القانونية املقدمة للضحايا كان يف اآل

 ومن األمهية مبكان أن تتواصل عملية الرصد وأن تقيم الكيفية اليت ميكن .)١٧( األطراف يف دورا الثامنة
  .ا للضحايا أن حيصلوا على متثيل قانوين هلم ومساعدة يف السنوات املقبلة

                                                 
)١١( 

Women’s Initiatives for Gender Justice, Report Extract: Rape and Sexual Violence Committed in Ituri, in 

Making a Statement, 2nd Edition (February 2010), available at 

.http://www.iccwomen.org/publications/articles/docs/MaS22-10web.pdf, at pp. 23-25 
 من ٦الصفحة  أعاله، ٨، احلاشية تأثري النظام الوارد يف نظام روما األساسيالفريق العامل املعين حبقوق الضحايا،  )١٢(

 .النسخة اإلنكليزية
 .املرجع نفسه )١٣(
 . من النسخة اإلنكليزية٦ إىل ٤املرجع نفسه، الصفحات من  )١٤(
)١٥( 

Redress, Victims’ Central Role in Fulfilling the ICC’s Mandate, November 2009, at 

http://www.vrwg.org/Publications/02/ASP%208%20Paper%20FINAL%20Nov%202009.pdf at p. 4 (hereafter  

.“Victims’ Central Role”)  
 .٦، الصفحة  املرجع نفسه)١٦(
-ICC، الد األول، اجلزء الثاين، القرار )ICC-ASP/8/20 (٢٠٠٩  ...الدورة الثامنة،... الوثائق الرمسية   )١٧(

ASP/8/Res.3 ٢٦-٢٢، الفقرات.  
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ونظام روما . يف العمل الذي تضطلع به احملكمةمث إن محاية الضحايا والشهود عنصر حاسم   -١٤
األساسي يسلم بأن الضحايا وأسرهم حباجة إىل أن تحمى خصوصيتهم وتقدم هلم املساعدة النفسية 
ويوفر هلم األمان على أشخاصهم واحلماية من االنتقام منهم وختويفهم حىت يكتسب مفهوم إحقاق 

تتخذ تدابري مناسبة حلماية "اسي تقتضي من احملكمة أن  من نظام روما األس٦٨واملادة . احلق جدواه
 ٤٣فيما تنص املادة ". أمان الضحايا والشهود وسالمتهم البدنية والنفسية وكرامتهم وخصوصيتهم

  .على أن ينشئ املسجل وحدة للضحايا والشهود ضمن قلم احملكمة توفر احلماية والدعم

ثة للحماية تقوم بتنفيذها يف قاعات احملكمة ويف ولوحدة الضحايا والشهود مستويات ثال  -١٥
وتشمل هذه الترتيبات التدابري . امليدان لتوفري احلماية والدعم للضحايا باعتبارهم شهوداً ومشاركني

. وبرناجماً تاماً للحماية) كاستخدام أمساء مستعارة(الوقائية يف امليدان والتدابري اليت تأمر ا احملكمة 
مثل إعادة التوطني ملدة قصرية األجل داخل " (الوسيطة"يضاً بوضع نظام من التدابري وتقوم الوحدة أ

من (إىل جانب تدابري استباقية ) البلد أو إعادة التوطني دولياً يف األوقات اليت تسود فيها خماطر كبرية
هورية أفريقيا نغي يف مجابتكاري لعشرين مبادرة رصدية يف األحياء داخل العاصمة بإلقبيل االستخدام ا

إال أن االحتياجات كبرية واحملكمة ال ). الوسطى فضالً عن املساعدة املقدمة من قوات الشرطة احمللية
وميكن للدول أن تفعل أكثر مما فعلته يف سبيل مساعدة احملكمة على توفري . يسعها أن تفي ا كلها

  .إعادة التوطني وإتاحة التدابري الوقائية للضحايا وللشهود

وسلّمت احملكمة بأن توفري الدعم النفسي للشهود من الضحايا، وباألخص اموعات   -١٦
 وهي تقوم باختاذ خطوات مهمة يف سبيل توفري –املستضعفة كالنسوة واألطفال، تكتسي أمهية بالغة 

ي ومن بني هذه اخلطوات اليت اختذت ما يتمثل يف توجيه وحدة الضحايا والشهود هلم لك. هذه الرعاية
يأخذوا أماكنهم يف قاعة احملكمة وليشاركوا يف اإلجراءات، وتوفري الدعم الذي يتواله علماء نفس ذوو 
خربة وإسداء اإلرشاد للقضاة واألطراف حول كيفية استجواب الشهود املستضعفني على حنو ينم عن 

لضحايا املشاركني الذين وباإلضافة إىل ذلك تناولت احملكمة قضية احلماية اليت توفر ل. مراعاة مشاعرهم
بيد أنه ال تتاح حىت يومنا هذا تدابري حمددة من أجل . ال ميثلون باعتبارهم شهوداً يف إجراءات احملاكمة

احلماية والدعم يف بلدان احلاالت مصممة على النحو الذي يفي باحتياجات أصحاب الطلبات من 
  .الضحايا

وأوردت رابطة احملامني . صل مبن يساعد الضحاياوبرزت كذلك قضايا تتعلق باألمان فيما يت  -١٧
الدوليني، على سبيل الذكر، مثال ممثل قانوين كونغويل ثارت يف وجهه التهديدات حني بدأت أول 

 وباملثل، )١٨(.حماكمة جتريها احملكمة اجلنائية الدولية وأصبح احملامون عن الضحايا ظاهرين بشكل متزايد
شأن مركز الوسطاء أال وهم األفراد أو املنظمات ممن ميدون يد املساعدة إىل أثار اتمع املدين مهوماً ب

وبالرغم من أن النصوص . خمتلف أجهزة احملكمة واملمكن أن يواجهوا ديدات بسبب تلك املساعدة
                                                 

)١٨( 
International Bar Association, First Challenges: An examination of recent landmark developments at the 

International Criminal Court, June 2009, available at 

.http://www.ibanet.org/Human_Rights_Institute/ICC_Outreach_Monitoring/ICC_IBA_Publications.aspx  
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األساسية للمحكمة اجلنائية الدولية ال تشري صراحة إىل االلتزام حبماية الوسطاء، فالقرارات الصادرة عن 
يف سياق الضحايا، (احملكمة خالل السنوات القليلة املاضية اعترفت بالعمل الذي يسديه الوسطاء 

 وسلمت بقيام التزام حبماية ،)١٩(")أساسيون للتقدم السليم لإلجراءات"وصف الوسطاء بأم 
م وبدون توفري احلماية والدع.  يف بعض الظروف)٢٠("األشخاص املهددين بسبب عملهم مع احملكمة"

املالئمني، قليلون هم األفراد من البلدان اخلاضعة للتحليل أو التحقيق األوليني الذين سيكونون راغبني 
يف متثيل أو مساعدة الضحايا، ويف هذا ما يقوض أساس وصول الضحايا إىل اإلجراءات القضائية اليت 

إىل الضحايا أو على تنفيذ الوالية تتوالها احملكمة اجلنائية الدولية فضالً عن قدرة احملكمة على الوصول 
  .املنوطة ا بشكل آخر

 على نظام ٧٥حيث تنص املادة . وأخرياً فإن نظام روما األساسي ينص على جرب األضرار  -١٨
تصدر أمراً مباشراً ضد شخص مدان حتدد فيه أشكاالً "جلرب األضرار يسمح مبقتضاه للمحكمة بأن 
ا أو فيما خيصهم، مبا يف ذلك رد احلقوق والتعويض ورد مالئمة من أشكال جرب أضرار الضحاي

وقبل أن يصدر ذلك األمر، ميكن للضحايا تقدمي عرائض إىل احملكمة، حبيث ميكنها أن تأمر، ." االعتبار
حيثما كان مناسباً، بتنفيذ قرار اجلرب عن طريق الصندوق االستئماين للضحايا على حنو ما تأمر به 

  ).ملسألة بتفصيل أكرب أدناهتناقش هذه ا(الدائرة 

 كما ال متلكها –وال متلك احملكمة اجلنائية الدولية يف الظرف الراهن خربة جبرب األضرار   -١٩
الدوائر االستثنائية يف احملاكم (احملكمة اجلنائية الدولية األخرى القادرة على توفري جرب األضرار 

بيد أن . ملتعلقة ذا األمر تطوراً على مر الزمنوعليه فمن املرجح أن تشهد السياسات ا). الكمبودية
بأن من الواجب بذل قصارى اجلهد لتأمني التعويضات ادية "احملكمة اجلنائية الدولية سلمت بالفعل 

مت وسلّ. مبا يف ذلك التشاور مع الضحايا يف سبيل حتديد أنسب وأجدى أشكال التعويض" للضحايا
التعويضات ضروري لكفالة العلم ا على نطاق واسع من جانب احملكمة كذلك بأن التواصل بشأن 

 إال أنه يستحيل أصالً جرب كل األضرار والتخفيف بصورة كاملة من )٢١(.الضحايا واتمعات املتأثرة
املعاناة اليت تسببت فيها اجلرائم الدولية النكراء ويلزم القيام جبهد للتوعية للتعامل مع توقعات الضحايا 

  .بة للهموم اليت تساورهمولالستجا

                                                 
القرار املتعلق ، الدائرة التمهيدية األوىل التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية، احلالة املتعلقة جبمهورية الكونغو الدميقراطية )١٩(

 a/0189/06 toبطلبات املشاركة املقدمة فيما يتصل بالتحقيق يف مجهورية الكونغو الدميقراطية من قبل أصحاب الطلبات 

a/0198/06, a/0200/06 to a/0202/06, a/0204/06 to a/0208/06, a/0210/06 to a/0213/06, a/0215/06 to a/0218/06, 

a/0219/06, a/0223/06, a/0332/07, a/0334/07 to a/0337/07, a/0001/08, a/0030/08 and a/0031/08, November 4, 

.2008, ICC-01/04-545 04-11-2008, available at http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc583202.pdf, at paragraph 25 
كمة اجلنائية الدولية، املدعي العام ضد توماس لوبنغا انظر على سبيل املثال الدائرة التمهيدية األوىل التابعة للمح )٢٠(

  ديلو،
Decision issuing corrected and redacted versions of "Decision on the "Prosecution's Request for Non-Disclosure 

of the Identity of Twenty-Five Individuals providing Tu Quoque Information" of 5 December 2008", 2 June 2009, 

.ICC-01/04-01/06-1924, available at http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc695273.pdf, at paragraph 34  
 . من الصيغة اإلنكليزية٩ أعاله، الصفحة ٣، احلاشية رقم االستراتيجية فيما يتصل بالضحاياحملكمة اجلنائية الدولية،  )٢١(
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وطبيعتها، ال ميكن للدور الذي تلعبه احملكمة  وبالنظر إىل ضخامة حجم التعويضات الالزمة  -٢٠
ويف هذا الصدد ميكن لتجارب برامج التعويض . سوى أن يكون دوراً مكمالً لدور االستجابة الوطنية

يدة بالنسبة للدول األطراف اليت الوطنية يف العديد من البلدان اليت شهدت صراعات أن تكون مف
ترغب، يف اإلطار العام للنظام الوارد يف نظام روما األساسي، يف تصميم مبادرات تعويضية مادية 

وعلى سبيل املثال، أشارت جلنة احلقيقة واملصاحلة يف . وأدبية لفائدة الضحايا واتمعات املتأثرة
رحتها سيتوقف على مدى استعداد احلكومة لاللتزام سرياليون إىل أن جناح آليات التعويض اليت اقت

وساقت كذلك احلجة القائلة بأن االستجابة . بأهداف السياسة العامة طويلة األجل وميزانية وطنية قوية
وقالت اللجنة، عالوة على . الوطنية الزمة لكفالة استدامة الربنامج وتواصله وجناحه يف اية املطاف

ات ليس حباجة أن ينافس األولويات املهمة األخرى لسرياليون مثل مكافحة ذلك، إن برنامج التعويض
الفقر وتأمني احلقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية لكافة السكان، ولكن ميكنه أن يكمل بسهولة 
اجلهود الرامية لتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية عن طريق حتسني توزيع االحتياجات واخلدمات 

ساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية والضمان االجتماعي والقيام يف الوقت نفسه بتعزيز التنمية األ
  .)٢٢(االقتصادية يف املناطق املهمشة من البلدان اليت حلقت ا أضرار فادحة من جراء الصراع

  مسامهة الصندوق االستئماين للضحايا  -دال

أن ينشأ صندوق استئماين بقرار "ا األساسي على  من نظام روم٧٩ من املادة ١تنص الفقرة   -٢١
وقد أنشئ ". من مجعية الدول األطراف لصاحل الضحايا يف اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة

  :الصندوق االستئماين ألداء وظيفتني خمتلفتني مها

عروضة تنفيذ األوامر الصادرة عن احملكمة جبرب الضرر الناجم عن احلاالت الفردية امل  )أ(
التعويضات املمكن أن متول من الغرامات وما تتم مصادرته بأمر صادر (على احملكمة اجلنائية الدولية 
املتاحة للصندوق " املوارد األخرى" وميكن تكملتها من خالل )٢٣(حبق األشخاص املدانني

  ؛)٢٤()االستئماين

م يف بلدان احلاالت اليت تقدمي املساعدة املادية والنفسية واملعنوية للضحايا وألسره  )ب(
  .)٢٥(تنظر فيها احملكمة اجلنائية الدولية باستخدام التربعات من الدول واملنظمات واألفراد

                                                 
)٢٢( 

Report and Proposals for the Implementation of Reparations in Sierra Leone, Mohamad Suma and Cristián 

Correa, December 2009, at 
pdf.2009Dec_ReparationsRpt_SL_ICTJ/SierraLeone/Africa/static/org.ictj.www://http. 
 . أعاله٤احلاشية ، القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات من ٩٨انظر القاعدة  )٢٣(
   من لوائح الصندوق االستئماين للضحايا، متاح على املوقع٥٦انظر البند   )٢٤(
 .http://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/ICC-ASP-ASP4-Res-03-ENG.pdf (hereafter “TFV Regulations”)  
 . أعاله٤، احلاشية تالقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبا من ٩٨انظر املادة  )٢٥(
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يهدف الصندوق االستئماين إىل نفث الروح يف " يادة احملليتنيزامللكية و"ودي من مفهوم   -٢٢
كينهم من خالل العمل معهم على إعادة الضحايا وتعافيهم وإعادة تأهيلهم ومت املبادئ املتمثلة يف كرامة

  .بناء حيام

وعلى حني أن الصندوق االستئماين للضحايا مل ينفذ حىت اآلن أي أمر بأداء تعويضات صادر   -٢٣
عن احملكمة اجلنائية الدولية، حيث مل تكتمل حىت اآلن أية حماكمة ومل تبلغ أي قضية بالتايل مرحلة 

ملساعدة لضحايا يف أوغندا ويف مجهورية الكونغو الدميقراطية منذ التعويضات، فقد قدم الصندوق ا
 ضحية ٢٦ ٧٥٠ مشروعاً لفائدة ١٥، باشر الصندوق االستئماين ٢٠١٠مارس /وحىت آذار. ٢٠٠٧

 ضحية مباشرة يف ١٥ ٥٥٠ مشروعاً يستفيد منه ١٦ و)٢٦(مباشرة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية
ج الصندوق يف أوغندا مشروع يوفر العمليات الطبية ويرعى األشخاص  ومن بني برام.)٢٧(مشال أوغندا

وهناك مشروع آخر يف مجهورية الكونغو . الذين شوه اجلنود أو املتمردون وجوههم وأطرافهم
الدميقراطية يتمثل يف املساعدة على إعادة تأهيل وإعادة إدماج اجلنود األطفال يف اتمعات اليت نشأوا 

وقام الصندوق . رعاية واملشورة النفسيتني للناجيات الالئي تعرضن لالغتصابفيها وتوفري ال
  .)٢٨(، برصد وتقييم األدوات الالزمة لتقييم مدى فعالية براجمه٢٠٠٩االستئماين، منذ عام 

وإن كان الصندوق متكن من تقدمي املساعدة للعديد من الضحايا فال يرجع ذلك إىل وفرة   -٢٤
فأمانة الصندوق االستئماين حتتفظ بستة موظفني متفرغني وحتظى بتوجيه وإرشاد . املوارد أو األموال

 متكن الصندوق من ٢٠١٠مارس /وحبلول شهر آذار. جملس من مخسة أعضاء يعملون بدون مقابل
ومن . ، حني بدأ نفاذ نظام روما األساسي٢٠٠٢ مليون يورو منذ عام ٥,٦٥مجع إيراد نقدي مبلغه 

 مليون يورو لغرض مشاريع املساعدة العامة يف مجهورية الكونغو ٣,٧٨ا مقداره هذا املبلغ جمع م
، قدم الصندوق االستئماين أيضاً طلباً إىل احملكمة ٢٠٠٩أكتوبر /ويف تشرين األول. الدميقراطية وأوغندا

بلغ  جبانب م)٢٩(٢٠١٠اجلنائية الدولية من أجل استهالل مشاريع يف مجهورية أفريقيا الوسطى يف عام 
 يورو ملشاريع ميكن إجنازها يف مجهورية أفريقيا الوسطى، وخصص هذا املبلغ ٦٠٠ ٠٠٠إضايف قدره 

وعليه هناك حاجة واضحة للحصول على املزيد من .  مليون يورو١,٨٧من أصل القدر املتبقي وهو 
  .ويضات مستقبليةاألموال إذا ما أريد للصندوق االستئماين أن ينجز واليته بنجاح ومن أجل الوفاء بتع

وبدخول الصندوق االستئماين للضحايا عامه الرابع من العمليات امليدانية النشطة، فإنه يواجه   -٢٥
حتديات ضخمة تشمل بروزه للعيان يف الوقت الذي يسعى فيه لتدبري التوقعات املرتفعة للضحايا الذين 

. العامة اليت يضطلع ا الصندوقيأملون يف احلصول على تعويضات يف املستقبل وأنشطة املساعدة 
                                                 

)٢٦( 
Recognizing  Victims  &  Building  Capacity  in  Transitional  Societies, Spring 2010 Programme Progress 

.Report, p.14, http://www.trustfundforvictims.org  
 . من النسخة اإلنكليزية١٩املرجع نفسه، الصفحة  )٢٧(
 . من النسخة اإلنكليزية٥ و٤ املرجع نفسه، الصفحتان )٢٨(
 من لوائح الصندوق االستئماين أن يقوم أعضاء جملس الصندوق بإخطار الدائرة املعنية التابعة ٥٠يقضي البند  )٢٩(

توفري إعادة "للمحكمة اجلنائية الدولية بأنشطته املقترحة يف بلد من بلدان احلاالت حني يرى أن من الضرورة مبكان 
 ".و النفسي أو الدعم املادي لفائدة الضحايا أو لفائدة أسرهمالتأهيل البدين أ
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 وبالرغم من .)٣٠(وعلى العموم، ال يزال عدد كبري من املستفيدين احملتملني غري واعني بدور الصندوق
أن الصندوق االستئماين قد وجه نداء حمدداً فيما خيص ضحايا العنف اجلنسي والقائم على أساس 

  . له مساعدة هؤالء الضحاياجنساين، فإنه مل ميتلك بعد اإلمكانيات اليت تتيح

ويف بلدان احلاالت اليت نشط فيها الصندوق االستئماين، بدت العديد من جمموعات الضحايا   -٢٦
وتفيد دراسة استقصائية أجراها الفريق العامل املعين حبقوق . مرتاحة للعمل الذي ينجزه الصندوق

 اليت استفاد أفرادها من املساعدة املقدمة ، بأن جمموعات الضحايا٢٠١٠يناير /يف كانون الثاين الضحايا
األمل واالرتياح "من الصندوق االستئماين الحظت أن أنشطة الصندوق قد بعثت يف نفوس الضحايا 

ومع ذلك هناك جمموعات أخرى خاب أملها لتعذر وصوهلا إىل برامج ". والثقة وإحساساً ما باالنتماء
وأعربت املؤسسة املعنية بتعويض ضحايا التعذيب . نالصندوق وشككت يف عملية انتقاء املستفيدي

كذلك عن القلق من أن الضحايا الكونغوليني يفتقرون إىل املعلومات املتعلقة بكيفية تقدمي طلبات جرب 
وذلك على انفصال مما هو مطلوب يف تقدمي طلب للمشاركة يف اإلجراءات القضائية (األضرار 
على سبيل (ملفاهيم فيما يتعلق بنوع التعويضات املمكن منحها وكثرياً ما ختتلط عليهم ا) للمحكمة

  .)٣١()املثال تعويضات مجاعية باملقابل للتعويضات الفردية

  دور التوعية  –هاء

 ناهيك عن الوصول إىل هذه –إن احلصول على معلومات بشأن احملكمة اجلنائية الدولية   -٢٧
. لناجني من االنتهاكات اجلماعية حتدياً كبرياً جداً ميكن أن يشكل بالنسبة إىل العديد من ا–احملكمة 

ويتمثل أهم حاجز بكل بساطة يف . فاحلواجز اليت يواجهوا متعددة وغالباً ما يصعب التغلب عليها
االفتقار إىل املعلومات بشأن وجود احملكمة اجلنائية الدولية أو االفتقار إىل الوعي بطبيعتها وبكيفية 

 ذلك، هناك العديد من الضحايا ممن جيدون أن من الصعوبة الكبرية عليهم من وباإلضافة إىل. عملها
الناحية النفسية والعاطفية متابعة مداوالت احملاكم أو ال يهمهم بكل بساطة اللجوء إىل احملاكم من أجل 

 وهناك غريهم ممن يواجهون عوائق لوجستية مبا فيها بعد املوقع اجلغرايف للمحكمة عن. االنتصاف
اتمعات املتأثرة، وتعدد اللغات، ورداءة نظم االتصال، وعدم احلصول على املعلومات غري املتحيزة 

وقد ينشأ سوء فهم للعمليات القضائية اليت جتري على وجه العموم وقد تعزى . والدقيقة بشأن احملكمة
ن قبيل تطاول اإلجراءات أخطاء مستشفة يف النظم القضائية الوطنية إىل املؤسسات القضائية الدولية م

وأخرياً ميكن أن يسود اتمعات . القانونية أو الفساد أو االفتقار إىل إقامة العدل على النحو الواجب

                                                 
)٣٠( 

FIDH Position Paper no. 13, Recommendations to the Assembly of States Parties, The 

Hague, November 14-22, 2008, http://www.fidh.org/IMG/pdf/FIDHPositionPaperASP7_Nov2008.pdf, p. 12-13; 

.FIDH Position  

Paper no. 14, Recommendations to the Assembly of States Parties, The Hague, November 18-28. 2009, 

.http://www.fidh.org/IMG/pdf/ASP532ang.pdf, p. 12-13  
)٣١( 

.Redress, Victims’ Central Role, above n 15  
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استقطاب ما يف أعقاب حرب دارت أو انتهاكات مجاعية حصلت وقد خيشى الضحايا على أمنهم 
  .الشخصي إن هم سعوا لالتصال باحملكمة

لتحديات، تقر احملكمة بأن الوصول إىل العدل أمر أساسي بالنسبة إلدراك وبالرغم من هذه ا  -٢٨
إقامة "واحملكمة اجلنائية الدولية ترى التوعية باعتبارها عملية غايتها . الضحايا حقهم يف االنتصاف

اتصال مستدام ومزدوج املسلك بني احملكمة واتمعات املتأثرة حباالت هي موضوع حتقيقات أو 
واهلدف من التوعية هو توفري املعلومات وتعزيز الفهم لدور احملكمة وتأييد هذا الدور . ضائيةإجراءات ق

  .)٣٢("وتيسري سبيل النهوض باإلجراءات القضائية

ولتحقيق هذه األهداف، أقامت احملكمة اجلنائية الدولية هيكالً أساسياً يسهل االتصال   -٢٩
وقد سعت . ا سعياً إلحقاق احلق واحلصول على تعويضاتبالضحايا ويوفر هلم سبيل الوصول إىل آليا

احملكمة إلعالم السكان املتأثرين بالتطورات القانونية اليت تشهدها احملكمة اجلنائية الدولية وبالقيود 
املفروضة عليها وتلقي ردود من الضحايا ومن اتمعات املتأثرة فيما يتعلق باحتياجام يف جمال العدل 

وسلم اتمع املدين بأن جهود التوعية واالتصال اليت تبذهلا احملكمة . بالنسبة إىل احملكمةوالتوقعات 
تسهيل مشاركة الضحايا ومتثيلهم القانوين يف اإلجراءات القضائية، وتبيان احلقوق "حيوية بالنسبة إىل 

  .)٣٣("تأثرةتيسري جرب األضرار اليت حلقت باتمعات امل] و[املتعلقة باحملاكمة العادلة؛ 

وعينت احملكمة اجلنائية الدولية الضحايا الذين قد حيق هلم املشاركة يف اإلجراءات أو تلقي   -٣٠
التعويضات باعتبارهم اهلدف الرئيسي ملا تضطلع به من أنشطة للتوعية، وتواصل احملكمة وضع 

ستوفاة املتعلقة استراتيجيات بشكل خاص للوصول إليهم، وتبليغهم حبقوقهم وتوفري املعلومات امل
إذا ما أريد إعمال " وسلمت احملكمة كذلك بأنه .)٣٤(بالقرارات اليت تتخذها احملكمة اجلنائية الدولية

حقوق الضحايا على النحو الفعال، فال بد هلؤالء من أن يكونوا أوالً مدركني حلقوقهم يف املشاركة 
ارسة هذا احلق، وجتب مساعدم على حىت يتسىن هلم اختاذ قرارات مستنرية بشأن طبيعة وكيفية مم

يستهان ا على هذا  وتواجه احملكمة حتديات ال." تقدمي طلب املشاركة إذا ما كانوا يرغبون يف ذلك
تتمثل أوالً يف الوصول إىل الضحايا أنفسهم وثانياً توفري املعلومات الدقيقة : الصعيد من اجلهود املبذولة
  .واملفيدة يف ذات الوقت

مت احملكمة اجلنائية الدولية بصورة منتظمة، يف مواجهتها هلذه التحديات، بزيادة نوعية وقا  -٣١
 وحده، عقدت األفرقة ٢٠٠٩ويف عام . ونطاق جهود التوعية اليت تبذهلا مبشاركة اتمعات املتأثرة

                                                 
   على املوقعاملة للعالقات اخلارجية واإلعالم والتوعيةاالستراتيجية املتكاحملكمة اجلنائية الدولية،  )٣٢(

http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/425E80BA-1EBC-4423-85C6-D4F2B93C7506/185049/ 

ICCPIDSWBOR0307070402_IS_En.pdf)  االستراتيجية املتكاملة"يشار إليها أدناه بعبارة.(" 
، تقرير عن الدورة الثامنة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسيدولية، التحالف من أجل احملكمة اجلنائية ال )٣٣(

-http://www.coalitionfortheicc.org/documents/CICC--ASP-8، متاح على املوقع ٢٠١٠يناير / كانون الثاين

Report.pdf،  ٢٧الصفحة. 
 . من النسخة اإلنكليزية٤ أعاله، الصفحة ٣ احلاشية رقم ،استراتيجية فيما يتصل بالضحايااحملكمة اجلنائية الدولية،  )٣٤(
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. السنة شخصاً يف بلدان احلاالت أثناء ٣٩ ٦٦٥ جلسة تفاعلية شارك فيها ٣٦٥امليدانية ما جمموعه 
 مليون شخص ٣٤وباإلضافة إىل ذلك، تقدم معلومات بشأن احملكمة اجلنائية الدولية بانتظام ملا جمموعه 

 وقام فريق معين بالتوعية السمعية البصرية بإنتاج .)٣٥(عن طريق الربامج اإلذاعية والتلفزيونية احمللية
لخص اإلجراءات اليت تضطلع ا احملكمة؛ وهو ي" حملة عن احملكمة اجلنائية الدولية"برامج متعددة تشمل 

" اسأل احملكمة"وهو يعرض سائر األنشطة اليت تقوم ا احملكمة اجلنائية الدولية؛ و" أخبار من احملكمة"و
وهي سلسلة يشارك فيها كبار املسؤولني التابعني للمحكمة اجلنائية الدولية ويتولون أثناءها اإلجابة 

وبالرغم من هذا التقدم . شاركون أثناء محالت التوعية واألنشطة امليدانيةعلى األسئلة اليت يطرحها امل
هناك الكثري مما يلزم عمله لزيادة بروز دور احملكمة على صعيد "احملرز، تسلم وحدة التوعية بأن 

  .)٣٦("اتمعات املتأثرة

يف إطار برامج وقد رحب بعض الضحايا الذين أمكن للمحكمة اجلنائية الدولية أن تتصل م   -٣٢
ويفيد الفريق العامل املعين حبقوق . التوعية باجلهد املبذول يف سبيل إبقائهم على علم مبا يستجد

الزيارات "الضحايا بأن الضحايا يف جنوب كيفو شرقي مجهورية الكونغو الدميقراطية أشاروا إىل أن 
حسيس كانت زيارات تبعث على الشعور اليت تقوم ا وفود احملكمة اجلنائية الدولية لغرض التوعية والت

وجود احملكمة اجلنائية الدولية قد أثار الوعي باحلقوق يف املطالبة "ويف أوغندا قال الضحايا إن ". بالثقة
 ومع ذلك )٣٧("بالعدل وأن للعديد من الضحايا معرفة باحملكمة اجلنائية الدولية وبدورها وجبوانب قوا

ما من يوجد منهم يف املناطق الريفية والنائية، غالباً ما يكون مهمة فإن الوصول إىل الضحايا والسي
 عن أسفها ٢٠٠٩نوفمرب /وقد أعربت املؤسسة املعنية بتعويض ضحايا التعذيب يف تشرين الثاين. صعبة
أغلبية ضحايا اجلرائم اليت تالحق احملكمة مرتكبيها اليوم واليت كان ضحيتها النسوة والفتيات ال "ألن 
  .)٣٨("ن غري واعني باإلجراءات القضائية اليت تضطلع ا احملكمةيزالو

وقد . ومواجهة التحدي الذي يطرحه تنوع االحتياجات من املعلومات مل يكن حتدياً سهالً  -٣٣
 لكن وعلى –سلمت احملكمة بأن الضحايا ال حيتاجون أو يريدون مجيعهم نفس النوع من املعلومات 

رصد حقوق اإلنسان، جيب على احملكمة اجلنائية الدولية أن تكون مستعدة غرار ما أشارت إليه منظمة 
ومثلما أشارت املؤسسة املعنية بتعويض . على الدوام للوفاء باحتياجات الضحايا املتنوعة من املعلومات

هناك العديد من الضحايا ممن أبلغوا بأم ال " إىل أن ٢٠٠٩نوفمرب /ضحايا التعذيب يف تشرين الثاين
م هلم بكيفية االتصال باحملكمة، أو أن املمثلني الذين يضطلعون حبمالت للتوعية غري قادرين على عل

                                                 
   على املوقع٢٠٠٩احملكمة اجلنائية الدولية، تقرير بشأن التوعية لعام " امللخص التنفيذي"انظر  )٣٥(

http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/8A3D8107-5421-4238-AA64-

D5AB32D33247/281271/OR_2009_ENG_web.pdf  
  .٤-١الصفحات 

 .١٩املرجع نفسه، الصفحة  )٣٦(
 .٦ أعاله، الصفحة ٨، احلاشية تأثري النظام الوارد يف نظام روما األساسيالفريق العامل املعين حبقوق الضحايا،  )٣٧(
)٣٨( 

Redress, Victims’ Central Role, above n 15, at p. 3.  
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 ويزداد .)٣٩("اإلجابة على أسئلة أكثر حتديداً بشأن مشاركة الضحايا أو بشأن استراتيجية املدعي العام
هم يواجهون يف هذا الوضع صعوبة يف حالة السكان املستضعفني من قبيل األطفال والنسوة ومجيع

  .معظم األحيان حتديات يف سبيل تلقي املعلومات أو التعريف بوجهات نظرهم

وتشري الدراسات االستقصائية والبحوث اليت اضطلعت ا املنظمات غري احلكومية إىل أن   -٣٤
مبادرات التوعية الصادرة عن احملكمة اجلنائية الدولية كانت حمل ترحيب وهي تساعد بالتدريج على 

وبينت دراسة استقصائية مشلت . حتسني الوعي بدور احملكمة واإلحساس به يف بعض اتمعات احمللية
 يف املائة من ايبني على األسئلة املطروحة ٦٠ أن حنو ٢٠٠٧السكان وأجريت يف مشال أوغندا يف عام 

ة بالسنتني السابقتني كانوا يعلمون بوجود احملكمة اجلنائية الدولية وهذا يشكل زيادة ملحوظة مقارن
 ويضاف إىل ما قيل أن عمق املعرفة .)٤٠( يف املائة من ايبني٢٧حني مل يكن يسمع باحملكمة سوى 

 ٢باحملكمة يتراوح ما بني معرفة جيدة إىل معرفة سطحية ومل يعرف كيفية الوصول إىل احملكمة سوى 
الفريق العامل املعين حبقوق الضحايا ووزع على وأبرزت نتائج استبيان أجراه . يف املائة فقط من ايبني

يتوقف إىل حد " أن تأثري احملكمة اجلنائية الدولية ٢٠١٠يناير /جمموعات من الضحايا يف كانون الثاين
ويف املناطق اليت ". كبري جداً على ما إذا كانت اتمعات استهدفت على وجه التحديد بأنشطة التوعية

زيادة يف إملام الضحايا واتمعات املتأثرة بشأن احملكمة اجلنائية الدولية حدثت "شهدت أنشطة توعية 
 كما شجع اتمع املدين احملكمة على حماولة تسليط املزيد من األضواء على نفسها يف .)٤١("وواليتها

يام  وضمان ق)٤٢(اتمعات املتأثرة، بتوخي سبل منها تيسري الوصول إليها حيث تكون موجودة ميدانياً 
 وعقد جلسات استماع موقعية )٤٣(كبار املسؤولني بزيارات منتظمة للسكان املتأثرين والتحاور معهم

  .)٤٤(يف بلدان احلاالت

  

  

                                                 
 .املرجع نفسه )٣٩(
)٤٠( 

Phuong Pham, Patrick Vinck, Eric Stover, Andrew Moss, Marieke Wierda, and Richard Bailey, When the War 

Ends: A Population-based Survey on Attitudes about Peace, Justice, and Social Reconstruction in Northern 

Uganda, December 2007, p. 5 . يف جامعة كاليفورنيا، أجريت الدراسة االستقصائية برعاية مركز حقوق اإلنسان
 .بركلي، مركز بايزن للتنمية الدولية، واملركز الدويل للعدالة عرب الوطنية

 .٨-٦ أعاله، الصفحات ٨الفريق العامل املعين حبقوق الضحايا، منهج نظام روما األساسي، احلاشية  )٤١(
نوفمرب /، تشرين الثاينلمحكمة اجلنائية الدوليةالوجود امليداين لانظر على سبيل املثال، منظمة ال سالم بدون عدل،   )٤٢(

   على املوقع٢٠٠٩
.http://www.npwj.org/sites/default/files/documents/File/Field%20Operations%20Paper%20November%202009.pdf 

 من ١١٤الصفحة  أعاله يف ٨، احلاشية Courting Historyانظر، على سبيل املثال، منظمة رصد حقوق اإلنسان،   )٤٣(
  .النص اإلنكليزي

 من ١١٤ أعاله يف الصفحة ٨، احلاشية Courting Historyانظر على سبيل املثال، منظمة رصد حقوق اإلنسان،   )٤٤(
للمحكمة أن تعقد : " من نظام روما األساسي اليت تنص على ما يلي٣ من املادة ٣وانظر أيضاً الفقرة . النص اإلنكليزي
  . آخر عندما ترى ذلك مناسباً، وذلك على النحو املنصوص عليه يف هذا النظام األساسيجلساا يف مكان
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  خامتة  -واو

إن احملكمة، حني تشرك الضحايا يف إجراءات احملاكمة ويف برامج التعويضات وأنشطة التوعية   -٣٥
سائر وحسب بل تساعد على جعل اإلجراءات اليت تتم ال تعترف وتسلم مبعانام ومبا تكبدوه من خ

واالعتراف الرمسي بالضحايا، إن مت على . يف الهاي أكثر صلة باتمعات اليت تأثرت بالعنف اجلماعي
حنو هادف وبناء، وإذا ما رافقته برامج توعية فعالة، ميكن أن يساعد على تبين اإلجراءات اليت تقوم ا 

وميكن هلذه . ولية ويرسي األساس لتقبل أكرب للحقائق اليت أقرا أحكام احملكمةاحملكمة اجلنائية الد
. اجلهود أن تساعد أيضاً على احلد من احتمال حدوث الصراعات يف املستقبل وتعزيز السالم اهلش
ات وهناك تأثري إضايف غري مباشر أال وهو متكني الضحايا باعتبارهم أعضاء فاعلني يف إعادة بناء اتمع

ومبا أن الضحايا هم . اليت مزقتها احلروب واالعتراف م بوصفهم رعايا وليس جمرد أشياء، يف العملية
املستفيدون الرئيسيون من العدل، ميكن للمحكمة أيضاً أن تستفيد هي األخرى من وجهات نظر 

  .سيةالضحايا ال يف جمال سري إجراءات القضاء وحدها بل وكذلك يف تطوير السياسات املؤس

ومبا أن الدول األطراف تزمع النظر يف البند املتعلق بتأثري نظام روما األساسي على الضحايا   -٣٦
واتمعات املتأثرة أثناء املؤمتر االستعراضي، فقد ترغب يف التطرق إىل إجنازات احملكمة والتحديات 

د فيما يلي النتائج الرئيسية املتعلقة وتيسرياً للرجوع إليها، تر. املطروحة يف ورقة املناقشة األساسية هذه
  :بالتحديات اليت تواجهها احملكمة والدول األطراف حبسب االقتضاء

  مشاركة الضحايا وتعويضهم  )أ(
  حتسني الرابط بني التوعية الفعالة ومشاركة الضحايا؛  ‘١’

تعزيز جهود التوعية اليت تبذل حبيث تفلح يف اإلشراك الفعال للسكان   ‘٢’
   واملستضعفني من قبيل النساء واألطفال؛املهمشني

  التخفيف من العبء املتراكم لطلبات مشاركة الضحايا؛  ‘٣’

  تبسيط عملية تقدمي طلب احلصول على املساعدة القانونية؛  ‘٤’

التسليم باالحتياجات النفسية للشهود الضحايا وخاصة الشهود من بني   ‘٥’
  السكان املستضعفني كالنسوة واألطفال؛

توفري تدابري وقائية ال للشهود الضحايا املعرضني خلطر كبري وحدهم بل   ‘٦’
  وكذلك للضحايا املشاركني الذين ليسوا شهوداً وغريهم ممن يساعد يف أعمال احملكمة؛

إبرام اتفاقات تعاون بني الدول األطراف واحملكمة اجلنائية الدولية يف   ‘٧’
 املعرضني خلطر كبري ومن أجل العمل مع سبيل إعادة التوطني الدائم للضحايا وللشهود

  للحماية حبسب االقتضاء؛" من التدابري املؤقتة"احملكمة اجلنائية الدولية على وضع نظام 
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إبرام اتفاقات تعاون بني الدول األطراف واحملكمة اجلنائية الدولية من   ‘٨’
  جبرب األضرار؛أجل تعقب األشخاص املدانني وجتميد أصوهلم ومصادرا حني تصدر أوامر 

وضع آليات جلرب األضرار على املستوى الوطين وللمساعدة على تسهيل   ‘٩’
إقرار حقوق الضحايا يف معرفة احلقيقة ويف العدل وجرب األضرار مع التشديد بوجه خاص 

  .على ضمان وصول النسوة واألطفال واستفادم من هذه اآلليات

  الصندوق االستئماين للضحايا  )ب(
   املسامهة املقدمة إىل الصندوق االستئماين للضحايا؛زيادة  ‘١’

زيادة ظهور الصندوق االستئماين وجهود التوعية املبذولة من أجل إعالم   ‘٢’
الناس مبا يقوم به هذا الصندوق من عمل ومن أجل تدبري التوقعات املتعلقة مبا ميكن إجنازه 

  من الناحية الواقعية؛

ذي يقوم به الصندوق االستئماين مبعية زيادة االخنراط يف العمل ال  ‘٣’
اموعات املستضعفة كالضحايا من األطفال وضحايا العنف اجلنسي حىت يتسىن هلا الوصول 

  .إىل املساعدة العامة املقدمة يف جمال العمل واالستفادة منها

  التوعية  )ج(
زيادة حضورها يف البلدان اليت تتعلق ا حاالت معروضة على احملكمة   ‘١’

  اجلنائية الدولية والبلدان اليت ختضع لتحليل أويل؛

ستراتيجيات أكثر فعالية ومبتكرة من أجل الوصول إىل إتصميم أدوات و  ‘٢’
  اتمعات املتأثرة يف املناطق الريفية والنائية كذلك؛

ستراتيجيات أكثر كفاءة يف سبيل الوصول إىل إاستحداث أدوات و  ‘٣’
  .اموعات السكانية املستضعفةالنسوة واألطفال وغريهم من 
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  )ب(املرفق اخلامس 

  تقييم العدالة اجلنائية الدولية

  السالم والعدالة

  ∗∗∗∗املوجز املقدم من مدير املناقشة

  مقدمة  -ألف

، ٢٠١٠يونيو / حزيران٢أجرى املؤمتر االستعراضي، يف جلسته العامة السادسة املعقودة يف    
 باالستناد إىل الوثيقة اليت اعتمدا مجعية الدول األطراف يف دورا تقييما يتعلق مبسألة السلم والعدل

، فضال عن املسامهات )٣(، وورقات املعلومات األساسية)٢( والنسخة احملدثة منها،)١(الثامنة املستأنفة
  .)٤(اإلضافية اليت مت تلقيها

   ومجهورية رجنتنياألل برنامج العمل الذي أعدته املراكز التنسيقية املشتركة وهي شكَّوت 
 السيد كينيث روث؛ والتدخالت اليت ملناقشةالكونغو الدميقراطية وسويسرا، من مقدمة أعدها مدير ا

ولبريت، والسيد جيمس ليمون، والسيد ت من املشاركني يف فريق النقاش وهم السيد دافيد ةقدمها أربع
ني أعضاء الفريق واملشاركني يف النقاش؛ بارين أفاكو والسيد يوك تشانغ؛ إىل جانب جزء تفاعلي ب

  .وموجز أعده مدير املناقشة

 ملرصد حقوق ي املدير التنفيذكينيث روث السيد: تقدمي للموضوع من مدير املناقشة  -باء
  اإلنسان

بدأ مدير املناقشة هذه املناقشات بالتشديد على أنه مل يعد يوجد إفالت من العقاب فيما   -١
وسيبحث فريق املناقشة .  خطورة وأن هذه احلقيقة قد غريت العامل كما كنا نعرفهيتعلق بأشد اجلرائم

النتائج املترتبة على عامل العدالة اجلديد هذا والدور الذي أدته عملية إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية 
  ").احملكمة("

                                                 
  RC/ST/PJ/Rev.1. صدر سابقا بوصفه الوثيقة ∗
، ICC-ASP/8/Res.9، اجلزء الثاين،)ICC-ASP/8/20/Add.1 (٢٠١٠... الدورة الثامنة املستأنفة ...  الوثائق الرمسية )١(

 .املرفق الثاين
)٢( RC/ST/PJ/INF.1. 
)٣(

RC/ST/PJ/INF.2, RC/ST/PJ/INF.3, RC/ST/PJ/INF.4 and RC/ST/PJ/INF.5. 
)٤( RC/ST/PJ/M.1, RC/ST/PJ/M.2, RC/ST/PJ/M.5, RC/ST/PJ/M.6, RC/ST/PJ/M.7 وإعالن نريومربيغ املتعلق بالسلم ،

  .٢٠٠٨يونيه /يران حز١٩، A/62/885، وثيقة األمم املتحدة )فنلندا، أملانيا واألردن(والعدل، 
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. مة يف حد ذااوأكد مدير املناقشة، يف معرض تقدميه للموضوع، أن العدالة تشكل غاية ها  -٢
وقد أمكن . وأشار مدير املناقشة أيضاً إىل أنه توجد بالفعل بضعة أمثلة على التفاعل بني السالم والعدالة

  :باالستناد إىل هذه األمثلة استخالص بعض الدروس األولية املستفادة

  يف األجل القصري  )أ(
لتنبؤ بأا من حسن الطالع أنه مل تتحقق العواقب الوخيمة اليت جرى ا  ’١‘

  ؛ستحدث من جراء سلوك طريق العدالة

ساعد توجيه االام إىل جمرمي احلرب على حتريك عمليات السالم إىل   ’٢‘
  ؛األمام عن طريق ميش العناصر الفاعلة الضارة

على العكس من ذلك، فإن إدماج هؤالء الذين لديهم سجل من   ’٣‘
 حماولة لضمان حتقيق السالم هو أمر االنتهاكات يف املاضي يف تشكيلة احلكومات يف

  ؛كثرياً ما أدى إىل إجياد آثار سلبية طويلة الطويل مل تكن متوقعة

كثرياً ما مل تؤد ) الضمين أو الصريح(كذلك فإن حاالت إصدار العفو   ’٤‘
وبدالً من ذلك، فإا كانت مبثابة إرسال رسالة خطرية . إىل إحالل السالم املأمول

ي التسامح بشأن االنتهاكات ولذلك فإا قد شجعت على حدوث مفادها أنه سيجر
  .مزيد من العنف

  يف األجل الطويل  )ب(
ميكن أن يؤدي عدم التصدي للجرائم إىل حدوث دورات متجددة من   ’١‘

وقد يسعى الزعماء السياسيون إىل حتريك الشكوك . العنف حىت بعد سنوات الحقة
  ؛ من العقاب يف املاضيومشاعر االرتياب النامجة عن اإلفالت

من الناحية األخرى، قد تترتب على العدالة الدولية ميزة تتمثل يف   ’٢‘
تشجيع عمليات املقاضاة الوطنية والدفع إىل إجراء إصالحات قانونية على الصعيد 

  .الوطين

 ونبه مدير املناقشة مع ذلك، لدى اختتام تقدميه، إىل أنه توجد قلة من األمثلة تتعارض مع  -٣
  .هذه الدروس املستفادة

  أعضاء فريق املناقشة  -جيم

  ، رئيس املركز الدويل للعدالة االنتقاليةدافيد تولبريت السيد  -١

تولبريت يف مالحظاته األوىل على أن موضوع السالم والعدالة كان سيطرح منذ  السيدأكد   -٤
. كما جيري تناوله اليوم"  العدالةوالم الس"بدالً من صيغة "  العدالةمقابلالسالم "بضعة أعوام على أنه 

  .أما وقد قيل ذلك، فإنه يوجد عدد من التوترات والقضايا احلقيقية اليت يتعني تناوهلا
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تولبريت يف املقام األول إىل أن حاالت العفو عن اجلرائم أصبحت اآلن مبوجب  السيدوأشار   -٥
تسليم بأن الفوائد الطويلة األجل لسلوك طريق وعلى الرغم من ال. غري مطروحة بتاتاً النظام األساسي

العدالة ترجح بكثري أي فوائد حمتملة قصرية األجل حلاالت العفو، فإنه يتعني النظر يف التأثري القصري 
  .األجل لسلوك طريق العدالة على املفاوضات اجلارية

٦-  وشدوقال . اًد يف هذا الصدد على أنه يلزم فهم دور املدعي العام فهماً سليمدتولبريت  السي
إن من رأيه أنه جيب أن يكون لدى املدعي العام فهم للوضع القائم على أرض الواقع، ليس مبعىن 
السماح لالعتبارات السياسية بالتأثري على القرار الذي يصدر بإصدار لوائح اام أو بدء التحقيقات، 

ي العام الذي يلعب اللعبة السياسية غري مرغوب وبإجياز، ففي حني أن املدع. ولكن فيما يتعلق بالتوقيت
ويف حالة . فيه، فإنه جيب أن يكون لديه فهم جيد للقضايا السياسية اليت ينطوي عليها املوضوع

، غري املوجود يف "اخلطورة"تولبريت إىل أن املدعي العام قد استحدث معيار  السيداحملكمة، أشار 
ومن أجل جتنب خطر . الذين يتحملون أشد مسؤولية عن اجلرائمالنظام األساسي، لتطبيقه على أولئك 

  .التسييس، جيب تطبيق هذا املعيار على مجيع القضايا وذلك بطريقة واضحة وشفافة وعلنية

تولبريت أنه باإلضافة إىل العدالة اجلنائية الدولية، توجد آليات أخرى  السيدوأخرياًُ، أوضح   -٧
مها من أجل إجياد جمتمع له مقومات البقاء بعد خروجه من الصراع، غري قضائية ميكن أيضاً استخدا

وهذه اآلليات . على أن يوضع يف االعتبار أيضاً أنه لتحقيق ذلك يلزم دائماً التعامل مع املاضي
، واإلصالحات )غري القاصرة على التعويضات(األخرى، مثل جلان احلقيقة واملصاحلة، وعمليات اجلرب 

ا اإلصالحات يف القطاع األمين، ميكن أن تكون مكمالً جوهرياً الستخدام العدالة اجلوهرية مبا فيه
تولبريت إن من رأيه أن ميكن  السيدوقال . اجلنائية يف حق أولئك املسؤولني عن أشد اجلرائم خطورةً

تعلق بكل قضية للعدالة االنتقائية أن تكون مكملةً للعدالة اجلنائية ولكن يلزم تقييم مدى فعاليتها فيما ي
  .بعينها

  ، الوسيط، املستشار اخلاص السابق لكولومبيا لدي األمني العام لألمم املتحدةجيمس ليموين السيد  -٢

ليموين أن العدالة هي أحد البنود الكثرية املدرجة يف جدول أعمال أي عملية  السيدشرح   -٨
ن عمليات السالم اليت تأخذ العدالة ليموين عن رأي مفاده أ السيدوأعرب . مفاوضات بشأن السالم

يف احلسبان هي أكثر استدامة ودواماً من تلك اليت ال تأخذها يف احلسبان، وإن كانت توجد أيضاً 
  .بعض األمثلة على عمليات سالم اتسمت بالنجاح بدون تناول مسألة العدالة

سرع طريق للسعي إىل ليموين إىل التحديات اليت تواجه الوسطاء فأوضح أن أ السيدوأشار   -٩
إعمال حقوق اإلنسان هي إاء احلروب مضيفاً أن ذلك ينبغي دائماً أن يظل هو األولوية األوىل يف 

وإذا سمح للوسطاء يف هذا الصدد بأن تكون لديهم درجة من املرونة بشأن . جدول أعمال الوسيط
لك سيكون من شأنه أن يساعدهم يف كيفية تناول قضايا العدالة، وخباصة فيما يتعلق بالتوقيت، فإن ذ

ومع ذلك، فال ينبغي توسيع نطاق هذه املرونة لكي تشمل أشد اجلرائم خطورة . عملهم بقدر كبري
  .مبوجب نظام روما األساسي
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ليموين يف هذا الصدد على أن من املهم للغاية أن تفهم األطراف الضالعة يف  السيدوشدد   -١٠
د اجلرائم خطورة مل يعد خياراً مطروحاً وأن عاملاً جديداً قد ظهر إىل عمليات السالم أن العفو عن أش

وهذا بطبيعة احلال جيعل عمليات السالم أكثر صعوبةً وإن كانت كل حالة خمتلفة عن . حيز الوجود
ناميات يويف خامتة املطاف، عندما تسري األمور سرياً حسناً، فإن د. غريها اختالف األشخاص املعنيني

نفسها ستغير موقف األطراف املتفاوضة على مر الوقت ولكن لكي حيدث ذلك فال بد يف رأي العملية 
ليموين أن تكون لدى الوسطاء القدرة على إجياد بيئة ميكن فيها للفاعلني املختلفني أن يعربوا عن  السيد

  .آرائهم بكل صراحة ووضوح

ة سالم جارية حالياً لكي يعرب عن ليموين إىل خربته الشخصية بشأن عملي السيدواستند   -١١
خت يف حدوده فكرة احلقبة اجلديدة من العدالة الدولية يف أذهان شكوكه بشأن املدى الذي ترس

وعلى أيه حال، فإنه أكد . مرتكيب اجلرائم احملتملني وعامة اجلمهور، وليس جمرد أوساط العدالة الدولية
ور يشبه يف ثوريته اية عهد الرق أو يشبه االعتراف حبقوق على أن جميء العدالة اجلنائية الدولية هو تط

ليموين إىل أنه ملا كنا ال نزال فقط يف األيام األوىل من هذه العملية، فإن أمامنا  السيدوخلص . املرأة
  .طريقاً طويال ممتداً

ة السلمية يف ، املستشار القانوين لدى الوسيط الرئيسي بشأن مفاوضات العملي بارين أفاكو السيد  -٣
  أوغندا

بني السالم  أفاكو مالحظاته بقوله إنه يرى وجود معضلة ال ميكن إنكارها السيدوبدأ   -١٢
وشرح ذلك قائالً إن الضغط . والعدالة، وهي معضلة ستظل قائمةً ما دامت توجد نزاعات مستمرة

مائدة املفاوضات يف الدافع إىل العمل من أجل مصلحة السكان هو الذي جيعل احلكومات تذهب إىل 
ويتعني على واضعي السياسة العامة أن يواجهوا مجلة أشياء . حاالت مثل الرتاع القائم يف مشال أوغندا

من بينها النتائج املترتبة على الصراعات مثل وجود السكان املشردين، والفقر، وفريوس نقص املناعة 
  .البشرية

تمعات املتأثرة باحلرب حتبذ اتباع ج مرن بشأن ندا تربهن على أن اغوأضاف أن جتربة أو  -١٣
هذه املسألة، على الرغم من عدم وجود إجابة واحدة على السؤال املتعلق بآراء الضحايا يف نزاع مشايل 

 يف مشايل أوغندا، كان اخليار ١٩٩٩وعندما بدأ احلديث عن الوصول إىل العدالة يف عام . أوغندا
للمقاومة ينظر إليه من جانب السكان املتضررين من احلرب على أنه ’ الرب"املتعلق مبنح عفو جليش 

  .يرسل إشارة ضرورية إىل املتمردين قوامها أن املفاوضات الرامية إىل إاء الرتاع تجرى بطريقة جادة

أفاكو أنه مع إشراك احملكمة يف األمر ساد االبتهاج يف صفوف اتمعات  السيدوأوضح   -١٤
 للمقاومة وإزاء التوقعات الكبرية بأن ’الرب"جيش احلرب إزاء إمكانية القبض على قادة املتضررة من 

بيد أن هذه اآلمال قد تبخرت مبجرد أن . الصراع سينتهي قريباً وبأنه سيجري تسريح اجلنود األطفال
ه املسألة فُهم أن احملكمة ذاا ليس لديها القدرة على إنفاذ أوامرها الصادرة بإلقاء القبض وأن هذ

  .وعادت اتمعات املتضررة إىل مواجهة معضلة السالم والعدالة. متروكة للدول
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 "الرب"جيش وفيما يتعلق مبسألة ما إذا كانت لوائح االام اليت وجهتها احملكمة قد دفعت   -١٥
جوبا مل أفاكو مالحظةً مفادها أن حمادثات  السيد إىل اجللوس على مائدة املفاوضات، أبدى للمقاومة

 يف املفاوضات لكي ينسحب يف مرحلة للمقاومة’ الرب"جيش تكن هي املرة األوىل اليت شارك فيها 
وقال إن من رأيه، وإن كان ال يستطيع اجلزم بذلك، أن قرارات إلقاء القبض الصادرة عن . الحقة

بعدم التوقيع على   للمقاومة"الرب"جيش احملكمة كان هلا دور رئيسي يف القرار الذي اختذته قيادة 
بيد أن املفاوضات قد جرت يف سياق جديد اختار فيه اتمع الدويل، عن طريق نظام . اتفاق جوبا

روما األساسي، نظاماً قانونياً استلزم ملقاضاة بشأن أشد اجلرائم خطورة وهذا أمر ميكن أن يعقّد 
ن يتعايشا مع النتائج املترتبة على وسيتعني على الشعب األوغندي واتمع الدويل أ. مفاوضات السالم

  .هذا القرار

أفاكو إىل أنه مبوازاة اتفاق جوبا الذي توخى عمليات تقوم ا العدالة الوطنية  السيدوأشار   -١٦
’ الرب"جيش ومن مث يبدأ مفعول مبدأ التكاملية، جرى اتباع مسار غري رمسي يهدف إىل إقناع قيادة 

ولكن هذه . أوجه قلقهم بشأن لوائح االام الصادرة عن احملكمة بأن ذلك سيتعامل مع للمقاومة
وعلى أية حال، فإن هذا املسار الثاين، . اجلهود مل تؤت أُكلها بالنظر إىل نفاد الصرب إزاء العملية برمتها

أفاكو، هو مسار مفتوح وينطوي على إمكانية أن تتصرف احلكومة األوغندية على  السيدحسب رأي 
وما زالت توجد شعبة خاصة باحملكمة العليا لتناول أشد اجلرائم . فاق جوبا يف أي وقتأساس نص ات

  .خطورةً، وذلك كجزء من تركة اتفاق جوبا

  ، مدير مركز التوثيق للمنظمات غري احلكومية يف كمبوديايوك تشانغ السيد  -٤

هة نظر أحد ضحايا تشانغ أنه قد جاء إىل املؤمتر االستعراضي لكي يعرض وج السيدأوضح   -١٧
اإلبادة اجلماعية يف كمبوديا اليت أزهقت أرواح مليوين شخص يف بلد كان من غري هذه الناحية يف 

  .غاية اجلمال

تشانغ على أن الضحايا يريدون العدالة مهما طال الوقت الذي انقضى منذ  السيدوشدد   -١٨
 فيها ثالثني عاما إلنشاء آلية ملقاضاة وحالة كمبوديا، اليت تطلب األمر. ارتكاب الفظائع اجلماعية

تشانغ أيضاً على أن إنشاء الدوائر االستثنائية  السيدوشدد . مرتكيب هذه الفظائع، هي حالة معربة جداً
يف احملاكم الكمبودية يشكل استجابةً طال انتظارها ملطالب الضحايا بتحقيق العدل وهم الذين مل ينسوا 

فالضحايا حيتاجون إىل .  جير االستماع إىل صوم طوال وقت طويلقط ما عانوه، حىت وإن كان مل
  .االعتراف م وقد أدت احملاكمات إىل استعادة الشعور باإلنسانية

وال بد من العدالة لكي . تشانغ أن العدالة تتعلق باملستقبل بصورة رئيسية السيدومن رأي   -١٩
ومن املهم . كما أا تؤدي دوراً وقائياً حاسم األمهيةميكن للمجتمعات احملطَّمة أن تتحرك إىل األمام 

أيضاً يف هذا السياق تناول مسألة كيف جيري التعبري عن التاريخ يف الكتب املدرسية، واالستثمار يف 
تعليم النشء من السكان ومن مث تعزيز فهم هذا النشء ملبادئ حقوق اإلنسان ولإلبادة اجلماعية 

  .الكمبودية



RC/11 

11-A-011110   145 

تشانغ أن عملية مجع األدلة اجلماعية، اليت شارك هو فيها بنشاط، قد بدأت  يدالسوأوضح   -٢٠
يف الوقت الذي مل يكن فيه الوضع يف البلد قد استقر متاماً، مما طرح حتديات تتعلق باألمن السياسي 

وعالوة على ذلك، كان الضحايا حيجمون يف بادئ األمر عن التعبري عن شكاواهم بالنظر . والتواصل
 عاماً، جرى جتميع ١٥بيد أنه على امتداد فترة .  أن اإلبادة اجلماعية قد ظلت دائماً فعالً سياسياًإىل

 ألف مقربة مجاعية ومت فتح هذه املقابر، كما ٢٠أكثر من مليون وثيقة وفيلم، ووضعت خرائط لنحو 
ب  شخص مرتك١٠٠٠٠ سجناً من السجون، وأُجريت مقابالت بشأن ١٩٦جرى حتديد مكان 

  .جلرائم

 الدوائر االستثنائية يف احملاكم الكمبوديةتشانغ أيضاً على أنه مل يرِد أن تكرس  السيدوأكد   -٢١
جهودها من أجل أنشطة التوعية أو املسائل األخرى غري القضائية أو أن تصبح منظمة غري حكومية أو 

 ينتظره الناس يف كمبوديا هو فما. فهو يريد حمكمة حقيقية تعمل كمحكمة. قسماً من أقسام التاريخ
تشانغ يف هذا الصدد إىل أن الناس يف القرى الكمبودية قد  السيدوأشار . صدور أحكام قضائية ائية

أصيبوا باحلرية عندما تلقوا معلومات متناقضة من الزيارات اليت قامت ا مؤسسات أو أجهزة خمتلفة 
  .ت غري احلكومية اليت تقوم بأنشطة توعيةمثل األمم املتحدة واملدعني العامني واملنظما

  اجلزء التفاعلي بني أعضاء فريق املناقشة واملشاركني  دال

أثناء اجلزء املخصص من اجتماع فريق املناقشة للتفاعل بني أعضاء الفريق واملشاركني، قام   -٢٢
احلكومية بالتعليق العديد من الدول األطراف والدول غري األطراف واملنظمات الدولية واملنظمات غري 

  .على املسائل املختلفة اليت أثارها مدير املناقشة وأعضاء فريق املناقشة

أفاكو مالحظةً مفادها أن املناقشة ينبغي  السيدورداً على النقاط اليت أُثريت يف املناقشة، أبدى   -٢٣
 وكما الحظ أيضاً .أن تستمر بطريقة كلية وأنه ينبغي عدم حصرها يف مسألة توجيه اامات جنائية

بيد أن املبدأ القاضي بعدم العفو عن اجلرائم املنصوص . تولبريت، فإنه توجد آليات أخرى متاحة السيد
  .عليها يف نظام روما األساسي ينبغي أن ينطبق على مجيع آليات العدالة االنتقالية

فاعل بني احملكمة ليموين على أن من شأن إجراء مزيد من املناقشات أو الت السيدوأكد   -٢٤
والوسطاء واملمارسني القانونيني اآلخرين أن يساعد على حتقيق فهم أفضل للكيفية اليت ميكن ا 

  .التوصل إىل سالم أكثر دواماً عن طريق العدالة

أفاكو، يف معرض رده على األسئلة املتعلقة بالضحايا، أن من األمور احلامسة  السيدوذكر   -٢٥
 السيدوأشار هو و. التفاوض على إحالل السالم أن تؤخذ يف احلسبان آراء الضحايااألمهية يف عمليات 

ليموين إىل أن الضحايا، من واقع خربما، يريدون السالم يف البداية مث مىت مت احلصول عليه فإم 
 أن تشانغ مالحظةً مفادها أنه بينما ال يوجد حكم قضائي ميكن السيدوقد أبدى . يطالبون بالعدالة

. يرضى الضحايا الذين فقدوا كل شيء فإن احلقيقة الناجتة عن عمل العدالة تتيح األمل يف املستقبل
ليموين على أمهية التعليم يف سياق عمليات إحالل السالم، من حيث ذكر احلقائق  السيدوشدد 

  .التارخيية وكذلك من حيث الوسائل غري القائمة على العنف املتاحة حلل املنازعات
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ليموين عن اعتقاده بأن التهديدين الرئيسيني للمحكمة مها التحدي العلين  السيدوأعرب   -٢٦
ألوامر إلقاء القبض والتصور املمكن القائل بأن احلاالت اليت تقوم احملكمة بالتحقيق فيها تؤدي إىل 

  .إطالة أمد احلروب بدالً من وقفها

ووفقاً هلذا الرأي، . للسالم يكون أوسع نطاقاًوجرى التأكيد على أنه ينبغي تطبيق تعريف   -٢٧
فإن السالم معناه ليس فقط وقف أعمال القتال بل أيضاً التصدي لعواقب احلرب، مثل املرض والفقر، 

خاليت ال تسمح للسالم بأن يترس.  

تولبريت مالحظةً مفادها أن العدالة ميكن أيضاً أن تعزز احلوار فيما بني  السيدوأبدى   -٢٨
تمعات وأن تعزز املناقشة بصورة أعم، مثلما حدث يف حالة كمبوديا اليت أدى فيها إنشاء الدوائر ا

  .االستثنائية يف احملاكم الكمبودية إىل حتقيق تأثري هائل

  املوجز املقدم من مدير املناقشة  -هاء

 احملكمة شدد مدير املناقشة، يف معرض إجيازه للمناقشات، على أن هذه الفترة هي بدايات  -٢٩
وعلى الرغم من أن احملكمة هي يف أوىل . اجلنائية الدولية وأن احملكمة حتتاج إىل الدعم من اجلميع
إذ توجد اآلن عالقة إجيابية بني : حتول منوذجيمراحل وجودها، فإن إنشاءها قد أدى حقاً إىل حتقيق 

وقد . ينبغي التسليم ا ومعاجلتهاومع ذلك، فإنه ما زالت توجد توترات بني االثنني . السالم والعدالة
جرى القيام بذلك يف املاضي بطريقة غري متوازنة إىل حد بعيد، عن طريق قوانني العفو، بدرجات 

ومن املسلم به اآلن أن العفو مل يعد خياراً مطروحاً فيما يتعلق بأشد اجلرائم . متباينة من الفعالية
  .خطورة يف إطار نظام روما األساسي

، وهو أحد اخليارات اليت طرحها أطراف عديدون بغية حسم التوترات التسلسلف أن وأضا  -٣٠
املمكنة بني السالم والعدالة، قد أثبت جناحه يف بعض احلاالت ولكنه أسفر يف حاالت أخرى عن 

وقد أُشري إىل أنه خبالف التسلسل، ميكن للمدعي العام يف حدود صالحياته . إصدار عفو حبكم الواقع
 من النظام األساسي على خيار يسمح ١٦وتنص املادة . ر على توقيت إصدار أوامر إلقاء القبضأن يؤث

لس األمن التابع لألمم املتحدة بتأجيل التحقيق أو املقاضاة حرصاً على احلفاظ على السلم واألمن 
  .الدوليني

. جود احملكمةوأوضح أن املناقشة قد أشارت إىل بعض التحديات اجلديدة الناشئة عن و  -٣١
 إجياد طرق إلقناع األطراف باجللوس على مائدة املفاوضات يف ضوء لوائح االام الوسطاءويتعني على 

  .الفعلية أو احملتملة

 هذه العدالة ميكن حقاً أن تسفر عن فإن، اآلثار املترتبة على العدالة الدوليةوفيما يتعلق ب  -٣٢
 تشجيع اجلهود املتعلقة بتحقيق العدالة على الصعيد ميش أولئك الذين أوقدوا نار احلرب وعن

لن يظهر إىل حيز الوجود إال إذا جرى الوطين، ولكن األثر الرادع الذي ميكن أن يترتب على العدالة 
ة وتوجد أيضاً معضلة تتعلق مبا إذا كانت العدال. تصور العدالة على أا القاعدة وليست تدبرياً استثنائياً
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ومن الناحية األخرى، فإن من الواضح أن .  إىل إطالة أمد احلرب يف األجل القصريال تؤدي أحياناً
  .دون نشوء احلروب العدالة حتول يف األجل الطويل

، اليت هي مفيدة جداً يف حد ذاا، اآلليات غري القضائيةومن املتفق عليه بصورة عامة أن   -٣٣
ى مكمل، لعمليات العدالة اجلنائية، مع تركيز احملكمة ينبغي عدم النظر إليها على أا بديل، بل باألحر
  .على أولئك املسؤولني عن أشد اجلرائم خطورة

، أظهرت اخلربة أن آراءهم تتغري على مر الوقت، إذ يتوخون هدفاً بالضحاياوفيما يتعلق   -٣٤
ية الضحايا باخليار وتثور أسئلة بشأن كيفية توع. عاجالً يتمثل يف إحالل السالم يليه البحث عن العدالة

  .املتعلق بسلوك طريق العدالة، دون رفع مستوى توقعام على حنو ال موجب له

 يشكل تطوراً مياثل يف عظم احملكمةوختاماً، أبدى مدير املناقشة مالحظةً مفادها أن إنشاء   -٣٥
ىل عمل فعلي، وخاصة  إىل ترمجة التزاماا إالدولودعا . شأنه اعتماد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

عن طريق تنفيذ أوامر إلقاء القبض واملساعدة على تعزيز سيادة القانون يف مجيع أرجاء املعمورة، ولكن 
أيضاً عن طريق بناء مؤسسات جديدة، اجتماعية واقتصادية، من أجل حتقيق العدالة مبعناها األوسع يف 

  .األجل الطويل

دول واجلهات األخرى صاحبة املصلحة إىل الوقوف يف  مدير املناقشة ال روثالسيد ودعا  -٣٦
  .واختتم قائالً إن العدالة لن تكون أبداً بال أعداء. وجه من يتحدون احملكمة
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  )ج(املرفق اخلامس 

  تقييم العدالة اجلنائية الدولية

  العقاب من اإلفالت فجوة سد: تقييم مبدأ التكامل

  ∗∗∗∗قاملوجز غري الرمسي املقدم من جهيت التنسي

  مقدمة  -ألف

، ٢٠١٠يونيه / حزيران٣قام املؤمتر االستعراضي، يف جلسته العامة السابعة املعقودة يف   -١
بإجراء عملية تقييم ملسألة التكامل باالستناد إىل النموذج الذي كانت مجعية الدول األطراف قد 

:  تقرير املكتب عن التقييم، وإىل)٢(، وإىل نسخته احملدثة)١(اعتمدته يف دورا الثامنة املستأنفة
، وجتميع جهيت التنسيق للمشاريع اهلادفة إىل تعزيز قدرة احملاكم احمللية على التعامل مع )٣(التكامل

  .)٤ (اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي

، ، يف مالحظاما االفتتاحية)٦( وجنوب أفريقيا)٥(وأشارت جهتا التنسيق، أال ومها الدامنرك  -٢
إىل أن احملكمة تكمل احملاكم الوطنية ولن تعمل إال عندما ال يكون يف مقدور الدولة القيام بعمليات 

وأبدت اجلهتان مالحظة مفادها أن . التحقيق واملقاضاة أو ال يكون لديها االستعداد للقيام بذلك
 العقاب حيث يبدأ، أي التحدي العاملي املاثل هو أن تساعد الدول بعضها بعضاً ملكافحة اإلفالت من

وعلى الرغم من أن الدول لديها االختصاص الرئيسي للتحقيق واملقاضاة بشأن . على الصعيد الوطين
اجلرائم اليت تدخل ضمن اختصاص احملكمة، فإن بعض الدول ليس لديها القدرة على القيام بذلك مما 

ن الدور الذي ميكن للمحكمة أن وأشارتا إىل أ. يث اإلفالت من العقابحيؤدي إىل نشوء فجوة من 
وينبغي القيام بكل جهد من . تؤديه يف جمال التكامل اإلجيايب حمدود حبكم طبيعة هذه املؤسسة ومواردها

  .القائمنيالسياق أجل سد الفجوة املتعلقة باإلفالت من العقاب مع مراعاة احلساسية إزاء البيئة و

 احلكمة يف اختيار ي أن املدعي العام قد توخوفضالً عن ذلك، فقد أعربتا عن رأي مفاده  -٣
وهكذا فإن من األمهية القصوى قيام الدول واملنظمات بالعمل معاً بغية . مقاضاة أشد اجلهات مسؤولية

سد الفجوة املتعلقة باإلفالت من العقاب وضمان أن تكون النظم الوطنية على استعداد للتعامل مع 
                                                 

 .RC/ST/CM/1 صدر سابقا بوصفه الوثيقة ∗
-ICC، اجلزء الثاين، )ICC-ASP/8/20/Add.1 (٢٠١٠ ... الدورة الثامنة املستأنفة... الوثائق الرمسية   )١(

ASP/8/Res.9املرفق الرابع ،.  
  .RC/ST/CM/INF.1 الوثيقة )٢(
  .ICC-ASP/8/51لوثيقة  ا)٣(
  .RC/ST/CM/INF.2الوثيقة  )٤(
  . وكيل الوزارة للشؤون القانونية تكلم باسم الدامنرك السفري توماس وينكلر)٥(
  . أندرايس كارل نيل نائب وزير العدل والتطوير الدستوريالسيد كما تكلم باسم جنوب أفريقيا سعادة )٦(
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ومن األمور الرئيسية تزويد احملاكم الوطنية باألدوات . كمةاجلرائم اليت تدخل ضمن اختصاص احمل
  .الالزمة للتعامل مع هذه اجلرائم

وأعرب عن . ال يرد يف نظام روما األساسي" التكامل"وأشار مدير املناقشة إىل أن مصطلح   -٤
إن دخل بيد أنه ما . رأي مفاده أن هذا املصطلح حيمل فكرة وجود عالقة خصومة بني احملكمة والدول

مث . نظام روما األساسي حيز النفاذ حىت ظهر ج جديد نظر يف إطاره إىل التكامل نظرةً أكثر إجيابية
. ستراتيجية املدعي العام ويف الوثائق املعروضة على املؤمترإظهر مفهوم التكامل اإلجيايب، وذلك يف 

  .وجود التكامل السليبورأى، فضالً عن ذلك، أن التكامل اإلجيايب ال ميكن أن يوجد دون 

  املناقشةمناقشات حلقة   -باء

وقد عمل األستاذ اجلامعي . دعي ستة من اخلرباء إىل التحدث إىل املؤمتر يف حلقات مناقشة  -٥
  .شاباس مديراً للمناقشة. وليام أ

  مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  -١

نافانيثيم بيالي إىل أن احملاكم  ةالسيدإلنسان، أشارت مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق ا  -٦
املخصصة اليت ينشئها جملس األمن التابع لألمم املتحدة هلا األسبقية على احملاكم الوطنية، حسب الفهم 

 ال يتسموقالت إن النهج اجلديد املتعلق بالتكامل . التقليدي للتسلسل اهلرمي للمحاكم الدولية
ن من األمور اإلجيابية أن الدول هلا املسؤولية الرئيسية عن القيام بعمليات بالتسلسل اهلرمي وهي ترى أ

  .التحقيق واملقاضاة بشأن اجلرائم اليت تدخل ضمن اختصاص احملكمة

وأضافت أن مهها الرئيسي، بوصفها املفوضة السامية حلقوق اإلنسان، هو ضمان عدم وجود   -٧
وأشارت إىل أن املسؤولية الرئيسية عن التحقيق . سانفجوات يف املقاضاة بشأن انتهاكات حقوق اإلن

واملقاضاة بشأن انتهاكات قانون حقوق اإلنسان اليت ترقى إىل درجة انتهاكات قانون حقوق اإلنسان 
ويف احلاالت اليت ال يكون فيها مبقدور الدول أن تفعل ذلك بسبب . الدويل إمنا تقع على عاتق الدول

 املفوضية السامية تقف على أهبة االستعداد ملساعدة هذه الدول على بناء االفتقار إىل القدرات، فإن
ويعرض التعاون الدويل على الدول من منظومة األمم املتحدة عن طريق . هذه القدرات يف قطاع العدالة
وأوضحت أن املفوضية هي صوت للضحايا وستواصل الدفاع عنهم . الوالية اليت تنهض ا مفوضيتها

  .اسبة على الفظائع املرتكبةلضمان احمل

ويف احلاالت اليت تعمد فيها الدول إىل اختاذ قرار بعدم التحقيق أو بعدم املقاضاة بسبب عدم   -٨
وإذا مل يتحقق ذلك، فإا . الرغبة، فإا تتوسط مباشرة لتشجيعها على النهوض مبسؤولياا الدولية

  . الصددتعرب عن القلق بشأن الوضع وتواصل جهودها يف هذا

مل يعرف يف نظام روما األساسي، فإن هذا النظام ال يشري " التكامل"ويف حني أن مصطلح   -٩
مع ذلك إىل أنه ال جيوز للمحكمة أبداً أن متارس االختصاص ما مل يثبت أن الدولة غري مستعدة ألن 
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ئرة االستئناف التابعة وأشارت أيضاً إىل الفقه القضائي لدا. تفعل ذلك أو غري قادرة على أن تفعله
للمحكمة ومفاده أنه يف احلاالت اليت ال تتخذ فيها الدولة أي إجراء فال يوجد ما مينع املدعي العام من 

  .البدء يف إجراء حتقيق

وأضافت، خبصوص كيف ميكن للمفوضية السامية أن تساعد الدول يف الوفاء بالتزاماا يف   -١٠
قد التزمت ببناء القدرات القضائية يف الدول، وساعدت يف رصد إطار مبدأ التكامل، أن املفوضية 

كما أن املفوضية قد أنشأت مشروعاً . هاكاتالنتاالنتهاكات، ويسرت عمل جلان التحقيق يف ا
لتحديد معامل االنتهاكات مكّنها من االحتفاظ بصورة واضحة عن مسألة وقوع انتهاكات حقوق 

  .اإلنسان وأمناطها ووتريا

مل تظهر إال يف " األشد مسؤولية"وأشارت أيضاً إىل أن السياسة املتمثلة يف حتديد األفراد   -١١
اآلونة األخرية وهي تعود يف منشئها إىل احملكمة اخلاصة لسرياليون وأن املدعي العام للمحكمة اجلنائية 

  .ستراتيجية اإلدعاء العامإقد اعتمدها كجزء من ) احملكمة(الدولية 

  ريج برامريتس، املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقةس السيد  -٢

برامريتس عن العالقة بني احملاكم الدولية واحملاكم الوطنية وعن التأثري احملتمل  السيدتكلم   -١٢
  .ستراتيجية اإلجناز على الكيفية اليت ينظر ا إىل احملكمة على الصعيدين الوطين والدويلإل

وأشار إىل أنه على الرغم من كون احملكمة حمكمة دائمة، فإنه سيكون من الضروري إجياد   -١٣
فأحد الدروس املستفادة من احملاكم املخصصة هو أنه كلما . ستراتيجية إجناز لكل حالة من احلاالتإ

  .ستراتيجية اإلجناز بسرعة كان ذلك أفضلإوضعت 

، مل  اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقةة احملكمةستراتيجية اإلجناز، حسب خربإوأوضح أن   -١٤
تكن هي موضع التركيز الرئيسي عند البداية، ويف الواقع فبعد أن وضعت حرب البلقان أوزارها اتسم 

ومل تبدأ تلك احملكمة يف التركيز على التكامل إال بعد . التعاون مع اجلهات القضائية الوطنية بالصعوبة
مث أُحيلت قضايا إىل . ستراتيجية اإلجنازإملوضوع من قرارات جملس األمن املتعلقة باعتماد ما يتصل با

بينما " ناجتاً ثانوياً"وأشار إىل أن التكامل كان يف بداية عمل احملاكم املخصصة . حماكم وطنية يف املنطقة
  .أصبح اليوم يشكل إحدى األولويات الرئيسية

 حملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقةون مع اوقد جرى إجياد حوافز لتشجيع التعا  -١٥
. واستحدثت آليات ذات صلة، مثل فريق انتقايل عمل كواجهة للعمل مع املدعني العامني احملليني
وأُتيحت للمدعني العامني احملليني يف املنطقة قاعدة بيانات واسعة النطاق، كما قامت تلك احملكمة يف 

عني العامني من املنطقة لغرض االتصال بغية تقدمي املساعدة إىل احملكمة  بدمج أحد املد٢٠٠٩عام 
  .ومنها
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وأوضح أن أفضل حمكمة للتعامل مع اجلرائم هي حماكم املكان الذي ارتكبت فيه هذه   -١٦
د وقال إنه لذلك ينظر بإجيابية إىل استعدا. اجلرائم، قريباً من اتمعات املتأثرة وباستخدام اللغة احمللية

  .السلطات القضائية احمللية للتعامل مع اجلرائم ولضمان إجياد تدابري للقيام بذلك

 ستواصل تناول احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقةوقد أوضح جملس األمن أن   -١٧
اكم القضايا املرفوعة ضد املرتكبني الرئيسيني وإحالة املرتكبني من املستويني األوسط واألدىن إىل احمل

وقال إنه يعترب ذلك طريقة فعالة للتعامل مع احملاكم الوطنية يف حني أنه ينطوي على احترام . الوطنية
  .احملاكم الدولية

وتساءل مدير املناقشة عما إذا كان هذا األسلوب املتمثل يف ختصيص احملاكم الدولية ألشد   -١٨
 رسالة إىل األشخاص املعنيني مفادها ما مل األفراد مسؤولية ال ينطوي على مزالق، مثالً كونه يرسل

  .يكونوا من املستوى القيادي فال حاجة إىل أن يشعروا بالقلق من احملاكم الدولية

برامريتس إىل أن هذا املفهوم يرتكز على حقيقة أن احملاكم الدولية ال تستطيع  السيدوأشار   -١٩
  . التغير وجيري النظر فيه تبعاً لكل حالة على حدةبيد أن هذا املفهوم آخذ يف. أن تتناول مجيع القضايا

وأعرب مدير املناقشة عن رأي مؤداه أن عملية إحالة قضايا إىل احملاكم الوطنية مرة أخرى،   -٢٠
 للمحكمتني، هي أمر القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات مكرراً من ١١كما أُشري إىل ذلك يف القاعدة 

  ".يالتكامل العكس"ميكن تسميته 

  العليا ألوغندا احملكمة يف احلرب جلرائم اخلاصة الشعبة رئيس كييزا، أكييكي القاضي  -٣

تكلم القاضي كييزا عن التجربة املرتبطة بالعالقة مع احملكمة من منظور املستوى الوطين،   -٢١
  .وخباصة إنشاء الشعبة اخلاصة جلرائم احلرب يف احملكمة العليا ألوغندا

 حكومة أوغندا هي اليت أحالت احلالة يف أوغندا إىل احملكمة، متحملةً بذلك وأشار إىل أن  -٢٢
وخبصوص إصدار أوامر إلقاء القبض من جانب احملكمة ضد املتهمني اخلمسة، أشار . مسؤوليتها الدولية

ولذلك فإن اإلحالة . إىل الرأي القائل بأن ذلك قد محل جيش الرب للمقاومة على بدء حمادثات السالم
  .٢٠٠٦ احملكمة قد عادت على أوغندا بنتائج إجيابية بالنظر إىل أن السالم قد ظل قائماً منذ عام إىل

وأُنشئت شعبة خاصة باحملكمة . وقد اشتملت حمادثات السالم جبوبا على اتفاق بشأن املساءلة  -٢٣
ملشتبه يف ارتكام العليا، هي شعبة جرائم احلرب واليت تتألف من أربعة قضاة، بغية حماكمة األفراد ا

  . يف إطار شراكة مع احملكمة’شعبة جرائم احلرب‘وقد عملت . فظائع

وناشد احملكمة واهليئات الدولية أن تقدم املساعدة يف جمال بناء القدرات، مثالً تدريب وكالء   -٢٤
عن تقدمي ، فضالً ’شعبة جرائم احلرب‘داخل ’ الوحدة اخلاصة لعمليات التحقيق واملقاضاة‘النيابة يف 

  .املساعدة من الدول األطراف أو احملكمة أو املنظمات الدولية يف جمال بناء القدرات



RC/11 

11-A-011110   152 

والحظ أن احملاكم الوطنية مستعدة ألن حتاكم أي شخص يعرض عليها وأا لديها الرغبة يف   -٢٥
ى احملكمة  علاملعرضونالقيام بذلك والقدرة على أن حتاكم أي فرد، مبن يف ذلك األشخاص املتهمون 

وهي مل تنظر بعد يف قضايا من هذا القبيل ولكنها ميكن أن تفعل ذلك خبصوص ضباط . اجلنائية الدولية
  .عسكريني وأفراد عسكريني آخرين مل جتر إدانتهم بعد يف احملكمة اجلنائية الدولية

لق باتفاقيات ومع القيام مؤخراً باعتماد تشريعات التنفيذ، فضالً عن القانون املوجود املتع  -٢٦
جنيف، توجد اآلن اإلمكانية والقدرة الالزمتان لكي يقاضى على الصعيد احمللي األشخاص املتهمون 

  .بارتكاب جرائم تدخل ضمن اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية

هي األوىل من نوعها يف أفريقيا وأوصى بقيام ’ شعبة جرائم احلرب‘وأشار كذلك إىل أن   -٢٧
اليت مل تنشئ بعد حماكم وطنية من هذا القبيل بإنشاء هذه احملاكم، بالنظر إىل أن هذا الدول األطراف 

  .من شأنه أن يساعدها يف الوفاء مبسؤولياا خبصوص والية احملكمة

وخبصوص التدريب، أوضح أن أوغندا ميكن أن تستفيد من احملكمة ومن احملاكم املخصصة   -٢٨
  . بغية متكني العاملني من اكتساب خربة أكرب الداخليمنح التدريبواحللقات الدراسية و

 الكونغو مجهورية كينشاسا، العام، احلسابات مراجع نائبالعقيد توسان مونتازيين موكيمابا،   -٤

  الدميقراطية

 اخلربة املتعلقة بالتكامل يف مجهورية الكونغو العقيد توسان مونتازيين موكيماباتناول   -٢٩
 قد أحالت ثالثة من رعاياها إىل احملكمة وهي مجهورية الكونغو الدميقراطية وذكر أن. الدميقراطية

  .تشكل منوذجاً للتعاون مع احملكمة

 ترتيبات ملقاضاة األشخاص مجهورية الكونغو الدميقراطيةوعلى الصعيد الوطين، وضعت   -٣٠
صديق على نظام روما وبعد قيامها بالت. الذين ارتكبوا جرائم خطرية مذكورة يف نظام روما األساسي

 هلا اختصاص ٢٠٠٢نوفمرب /، فإا أنشأت حمكمة عسكرية يف تشرين الثاين٢٠٠٢األساسي يف عام 
فرباير /وقد صدر أول حكم قضائي يف شباط. بشأن اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي

دولة الكونغولية خبصوص  وكان ذلك هو املرة األوىل اليت تقوم فيها حمكمة وطنية بإدانة ال٢٠٠٦
  .مسؤوليتها املدنية عن العنف اجلنسي

وأشار إىل وجود فجوة هامة تتعلق باإلفالت من العقاب خبصوص اجلرائم املرتكبة قبل عام   -٣١
 بالنظر إىل عدم وجود أثر رجعي لوالية احملكمة وال لقانون العقوبات يف مجهورية الكونغو ٢٠٠٢

التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية على أساس : ستراتيجيتان مهاإ، اتبعت ٢٠٠٢وبعد عام . الدميقراطية
؛ ٢٠٠٢يوليه / متوز١ منذ مجهورية الكونغو الدميقراطيةطلب أُرسل إىل احملكمة بشأن احلالة القائمة يف 
  .واحملاكم العسكرية احمللية خبصوص املسائل اجلنائية

مجهورية الكونغو يسية اليت واجهت مبدأ التكامل يف وأوضح أنه كان من بني التحديات الرئ  -٣٢
قار إىل تشريعات تنفيذ؛ واالفتقار إىل املوارد البشرية والتدريب؛ واالفتقار إىل تاالف:  ما يليالدميقراطية
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الدراية الفنية فيما يتعلق بكل من محاية الضحايا والعنف اجلنسي واجلرائم اخلطرية واستخراج اجلثث؛ 
 البنية األساسية مثل مرافق السجون، وإىل القدرة التشغيلية أي عدم توافر الوسائل الالزمة واالفتقار إىل
 كانت قد خرجت حديثاً من احلرب؛ واحلاجة إىل إعادة مجهورية الكونغو الدميقراطيةبالنظر إىل أن 

ستطيعون  وعلى من يإضفاء الطابع احمللي على اجليشوهيكلة اجليش؛ وتدريب األفراد العسكريني؛ 
القيام بالتحقيق؛ وحتديد هوية املشتبه فيهم بالنظر إىل أن معظم األفراد العسكريني حيملون أمساء منتحلة 
مما جيعل التحقيق مع الشخص صاحب االسم املستعار أمراً صعباً؛ والوصول إىل السكان املتضررين؛ 

  .والبنية األساسية، مثل األمن والطرق السيئة

تراتيجية املوضوعة لسد هذه الفجوة املتعلقة باإلفالت من العقاب يف سإلوأضاف أن ا  -٣٣
مجهورية الكونغو الدميقراطية قد مشلت التدريب، مثالً بناء القدرات بالتعاون مع شعبيت حقوق اإلنسان 

، فضالً عن التعاون بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطيةيف وسيادة القانون 
  .ئي، مثالً مع املنظمات غري احلكوميةالثنا

 كانت هي املرة األوىل اليت تبت فيها الدائرة اوأشار مدير املناقشة إىل أن قضية لوبنغ  -٣٤
انعدام ‘وقد استحدث القضاة مبدأ . ١٧ يف ضوء املادة قبول الدعوىالتمهيدية يف مسألة مدى 

 يبدو أنه قادر على املقاضاة ولكن و الدميقراطيةمجهورية الكونغ، أي أن النظام املعمول به يف ’النشاط
بالنظر إىل أنه مل يكن يعمل بسبب عدم إمكانية القيام يف ذلك الوقت باملقاضاة بشأن حاالت جتنيد 

مجهورية وأشار كذلك إىل أن . األطفال اجلنود على الصعيد الوطين، فإن احملكمة يكون هلا االختصاص
  .ياً أا قادرة على إجراء حماكمات بشأن مجيع القضايا تثبت حالالكونغو الدميقراطية

 مجهورية الكونغو الدميقراطيةوأوضح العقيد مونتازيين موكيمابا يف هذا الصدد أن احلالة يف   -٣٥
ففي ذلك الوقت، مل يكن القضاء يف وضع . قد أُحيلت إىل احملكمة على أساس إجراء اختذته الدولة

 مستعدة للتعاون مع احملكمة خبصوص مجهورية الكونغو الدميقراطية و.ميكّنه من إجراء التحقيقات
وأضاف أن إحالة احلالة إىل احملكمة ال يعين أن الدولة قد قصرت يف النهوض . عمليات املقاضاة

مبسؤوليتها الرئيسية ولكن انعدام النشاط كان بسبب أن جرمية جتنيد األطفال للعمل كجنود مل تكن 
  . قانون العقوباتمنصوصاً عليها يف

 اإلمنائية السياسات مكتب يف الدميقراطي احلكم فريق ةكييت مديريل مو- ريزفر جريالدين ةالسيد  -٥

  اإلمنائي املتحدة األمم ربنامجل التابع

 الدور الذي تؤديه املساعدة اإلمنائية املقدمة من كييتيمول - ريزفر جريالدين‘ةالسيد تناولت  -٣٦
  .حدة اإلمنائيبرنامج األمم املت

وأوضحت أن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، بوصفه ذراع التنمية يف األمم املتحدة، ينظر يف   -٣٧
ويبين . كثري من التحديات اليت يلزم مواجهتها من أجل احلد من الفقر ويئة تربة خصبة للتنمية البشرية

ويشارك الربنامج يف برامج لتحقيق سيادة . الربنامج تدخالته على أساس االتفاق مع احلكومات املعنية
 بلداً قد تضررت من نزاعات استخدم فيها العنف أو ٣٠ بلداً تقريباً منها ٩٠القانون وذلك يف 
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السيطرة الوطنية على خرجت حديثاً من هذه الرتاعات، كما ترتكز مجيع عمليات التدخل على مبدأ 
 معيارية أو يف رصد حالة حقوق اإلنسان ولكنه يكفل وال يشارك الربنامج يف وضع أُطر. زمام األمور

التركيز  ينصب و. أن ترتكز اجلهود اإلمنائية على مبدأ الشمول واملشاركة واملساواة وعدم التمييز
الرئيسي يف براجمه املتعلقة بسيادة القانون على جمال تنمية القدرات باعتباره أحد الشروط املسبقة 

  . األمورللسيطرة الوطنية على زمام

وقد اعتمد برنامج األمم املتحدة اإلمنائي جاً متكامالً بشأن العدالة االنتقالية وسيادة   -٣٨
يكون هلا إال تأثري  وقد لوحظ أن املساعدة الدولية املقدمة من أجل آليات العدالة االنتقالية ال. القانون

 بذهلا فيما يتعلق بسيادة القانون وبناء حمدود إذا مل تؤخذ يف احلسبان اجلهود األوسع نطاقاً الواجب
ومن بني األعمال اليت ميكن للربنامج أن يقوم ا إعالم القضاء جبوانب القانون الدويل . السالم

والترويج الستعماله يف التطبيق احمللي؛ واملساعدة على وضع تشريعات وتنفيذ برامج حلماية الشهود؛ 
يما يتعلق حباالت العنف املرتكز على نوع اجلنس واجلرمية ووضع استراتيجيات اتصال مع اجلمهور ف

وسنها، وزيادة عدد  وأشارت إىل أن بناء القدرات يف قطاع العدالة، مثل صياغة التشريعات. املنظمة
حاالت تنفيذ قرارات احملاكم، وبناء برامج التوعية والوعي القانوين، وإجياد برامج املساعدة القانونية 

  .ضة القاعدة، ميكن أن يزيد على حنو متبادل من فعالية تناول قضايا اجلرائم اخلطريةاانية العري

دة اإلمنائي تتناول أيضاً عمليات املقاضاة املتصلة حوأوضحت أن أعمال برنامج األمم املت  -٣٩
 وجود آليات املساءلة الوطنية، مثلما حدث يف خبالصراعات كما تتناول اجلهود الرامية إىل ترسي

لومبيا حيث بدأ الربنامج يف تيسري عملية حكومية دولية يتمثل هدفها يف تعزيز القدرة على املقاضاة كو
وبرامج التعويضات اليت تركز على كل من اآلليات الوطنية واملبادرات املتخذة على مستوى اتمع 

  .احمللي

على امتداد املناطق، بتقدمي وباإلضافة إىل ذلك، فإن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي قد قام،   -٤٠
الدعم املوجه من أجل العدالة اجلنائية يف قضايا اجلرائم اليت حتظى باهتمام دويل، مثل تطوير قدرات 
دائرة جرائم احلرب التابعة حملكمة الدولة بالبوسنة واهلرسك  وقدرات حماكم املستوى احمللي، فضالً عن 

ليشيت وكجزء -كما قام الربنامج، يف تيمور. شأن جرائم احلربستراتيجية الوطنية للمقاضاة بإلتطوير ا
من مساعدة موجهة على نطاق القطاع بأسره من أجل اإلصالح القضائي، بتقدمي الدعم من أجل بناء 

ممثليها /القدرة على املقاضاة ومبساعدة جلنة االستقبال واحلقيقة واملصاحلة عن طريق تدريب مفوضيها
  .تمع احمللي اجلهود الرامية إىل توعية ااحملليني ومساعدا يف

  ير العام للعالقات اخلارجية، باملفوضية األوروبية، نائب املدكاريل كوفاندا السيد  -٦

كوفاندا دور اجلهات املاحنة الدولية يف التعاون الدويل وركز يف هذا الصدد على  السيدتناول   -٤١
  .التدابري اليت يضطلع ا االحتاد األورويب
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وأشار إىل ااالت الرئيسية اليت يقدم فيها االحتاد األورويب املساعدة، مبا يف ذلك تقدمي   -٤٢
املساعدة املباشرة إىل احملكمة وإىل اتمع املدين وإىل مؤسسات الدولة عن طريق برامج التنمية الواسعة 

ض بلدان احلاالت، مثالً يف مجهورية وتقدم املساعدة أيضاً إىل املنظمات غري احلكومية يف بع. النطاق
ويقدم الدعم أيضاً إىل بعض البلدان اليت جتري فيها حتقيقات أولية، مثالً . الكونغو الدميقراطية وكينيا

وفضالً عن ذلك، فإن الدعم . أفغانستان، مبا يف ذلك تقدمي هذا الدعم إىل برنامج العدالة االنتقالية ا
ذي تقوم به منظمات اتمع املدين وكذلك إىل آليات العدالة التقليدية يف متاح أيضاً لدور الرصد ال

  .رواندا

 الدعم إىل أيضاًوأضاف أن االحتاد األورويب، باإلضافة إىل تقدمي الدعم إىل احملكمة، يقدم   -٤٣
اليون، حماكم أخرى، مبا يف ذلك احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، واحملكمة اخلاصة لسري

واجلهود اليت تبذهلا هذه احملاكم . والدوائر االستثنائية يف حماكم كمبوديا، والدائرة اخلاصة يف كوسوفو
األخرى بأنواعها ال تغطي اجلرائم اليت تدخل ضمن والية احملكمة ولكن هذه احملاكم هي آليات قضائية 

  .اجلرائم املرتكبة يف املاضيال غىن عنها من أجل سد فجوة اإلفالت من العقاب فيما يتعلق ب

أن االستعداد للمقاضاة له أمهيته بالنظر إىل أن : والحظ أن الدروس الرئيسية املستفادة هي  -٤٤
االفتقار إىل اإلرادة السياسية إلخراج من يسيطرون على احلكم من وضعهم هذا ميكن أن يعرقل برامج 

 األولويات، أي وجوب أن تكون احلصانة  يف اإلصالح؛ والطبيعة الطوعية للمساعدة؛ وأمهية حتديد
صدارة برنامج عمل الدولة املتأثرة وإن كانت حكومة البلد الذي خرج تواً من الصراع ميكن أن تواجه 
قضايا اقتصادية؛ ومع ذلك فإنه جيب إعطاء اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي األسبقية 

صانة، أي أنه بدون توافق آراء عريض على أن اإلفالت من العقاب على اهلموم األخرى؛ وفهم تأثري احل
  .تباع نهج غري املساءلةإيؤدي إىل إدامة العنف، فسيكون من الصعب اجلدال مع أولئك الذين حيبذون 

وفيما يتعلق بالعمل مستقبالً، أشار إىل أنه قد يكون من املفيد ترمجة التفاهم املشترك بشأن   -٤٥
امل إىل جمموعة أدوات للتكامل تدمج املساءلة ضمن مشاريع املساعدة والتعاون؛ ما يشمله التك

’ جمموعة األدوات‘وميكن وضع . ومبادئ توجيهية؛ ودروس مستفادة؛ وما ينبغي جتنبه يف املستقبل
بصورة مشتركة مع الدول ومع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، ومفوضية األمم 

لسامية حلقوق اإلنسان، وأمانة الكومنولث، واحملكمة اجلنائية الدولية، ومنظمات اتمع  املتحدة ا
أن تيسر عمل من يعملون يف برامج سيادة ’ جمموعة األدوات‘ومن شأن . املدين، واالحتاد األورويب

  .القانون، وما يعد الصراع، وما إىل ذلك

ل األفقي والتكامل الرأسي ولكنه مل يسهب يف وأوضح أن تقرير املكتب قد أشار إىل التكام  -٤٦
وأعرب عن رأي مفاده أن التكامل الرأسي ميتد ليشمل ضمان أن تكون الدول . تناول التكامل األخري

  .ااورة جمهزة للتعامل مع أعضاء جيش الرب للمقاومة إذا أُسروا يف أراضيها
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ائدةً لتنفيذ توصيات تقرير املكتب عن وأشار إىل أنه ينبغي البحث عن أكثر الوسائل ف  -٤٧
  .)٨( فضالً عن التوصيات املعروضة يف جتميع مشاريع جهات التنسيق)٧(التكامل،: التقييم

  

                                                 
  .ICC-ASP/8/51 الوثيقة )٧(
)٨( Focal points’ compilation of projects aimed at strengthening domestic jurisdictions to deal with Rome Statute 

Crimes (RC/ST/CM/INF.2))  جتميع جهيت التنسيق للمشاريع اهلادفة إىل تعزيز قدرة احملاكم احمللية على التعامل مع
  ).اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي
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  )د(املرفق اخلامس

  تقييم العدالة اجلنائية الدولية

  التعاون

  ∗∗∗∗املائدة املستديرةموجز مناقشات 

  مقدمة  -ألف

 ٢٠١٠يونيه / حزيران٣العام الثامن الذي عقد يف أجرى املؤمتر االستعراضي يف اجتماعه   -١
 )١(تقييماً ملسألة التعاون استناداً إىل النموذج الذي اعتمدته مجعية الدول األطراف يف جلستها الثامنة

  .)٢(املستأنفة ومت عرضه مبزيد من التفصيل عند التحضري للمؤمتر االستعراضي

لون لتناول مخسة أسئلة حمددة مجعت يف وقد دعي أعضاء حلقة املناقشة اخلمسة التا  -٢
 :جمموعتني، وتتعلق مبسألة التعاون

  اموعة األوىل  )أ(
ة أمينة حممد، األمني الدائم يف وزارة العدل، شؤون االندماج والدستور السيد  ‘١’

  ؛الوطنية، كينيا

  ؛لألمم املتحدة أداما ديينغ، رئيس قلم احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا التابعة السيد  ‘٢’

  . أكرب خان، مدير شعبة الشؤون القانونية والدستورية، أمانة الكومنولثالسيد  ‘٣’

  اموعة الثانية  )ب(
  ؛ة باتريشيا أوبراين، وكيلة أمني عام األمم املتحدة للشؤون القانونيةالسيد  ‘٤’
  . هيون سونغ، رئيس احملكمة اجلنائية الدولية- القاضي سانغ  ‘٥’

 والقاضي ،ار املناقشة القاضي فيليب كريش، الرئيس السابق للمحكمة اجلنائية الدوليةوقد أد -٢
  .املخصص يف حمكمة العدل الدولية

  

                                                 
 .RC/ST/CP/1/Rev.1 صدر سابقا بوصفها الوثيقة ∗
)١(

-ICC، اجلزء الثاين، )ICC-ASP/8/20/Add.1 (٢٠١٠ ...  الثامنة املستأنفةالدورة... مسيةوثائق الر ال 

ASP/8/Res.9املرفق الثالث ،.  
)٢(

RC/ST/CP/INF.1 .  
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  ت اليت قدمها أعضاء حلقة املناقشةناالبيا  -باء

قضايا معينة واجهت فرادى الدول األطراف واملمارسات اجليدة يف هذا اال : تنفيذ التشريعات  -١
  )مينة حممدة أالسيد(

ة أمينة حممد يف عرضها إىل جتربة كينيا األخرية يف إنشاء آليات لعقوبة اإلبادة السيدأشارت   -٤
 .اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب وتعاون كينيا مع احملكمة

.  هو أحد هذه اآلليات٢٠٠٩وكان قانون اجلرائم الدولية الذي دخل حيز النفاذ يف عام   -٥
 اعترف القانون باجلرائم الدولية املنصوص عليها يف نظام روما األساسي وأورد أحكاماً ملقاضاة فقد

ونص القانون أيضاً على أسس قانونية للتعاون مع احملكمة من . مرتكبيها مبوجب النظام القانوين الوطين
 .كمة للمساعدةخالل مجلة أمور منها إلزام احلكومة الكينية باالمتثال ألي طلبات تقدمها احمل

ة أمينة حممد إىل أن أفضل إجراء قامت به احلكومة الكينية هو السيدويف هذا الصدد أشارت   -٦
، ما ات يف وضع التشريعاإلنسان املدين ومؤسسات حقوق اتمع احلكومية ومنظمات اإلداراتإشراك 

ات اليت أشارت إليها بيد أن أحد التحدي. أسهم يف قبوله بشكل واسع النطاق من جانب اجلمهور
تباين األحكام املسموح ا مبوجب نظام روما األساسي بة أمينة حممد هو التحدي املتعلق السيد

 .والعقوبات احلالية مبوجب القانون اجلنائي الكيين
 حينما ٢٠١٠ة أمينة حممد كذلك أن كينيا أصبحت دولة حالة يف عام السيدوالحظت   -٧

للمحكمة للمدعي العام بالشروع من تلقاء نفسه يف إجراء حتقيق فيما يتعلق  التمهيديةأذنت الدائرة 
 بعد أن فشلت حماوالت ٢٠٠٨-٢٠٠٧بأحداث العنف اليت أعقبت االنتخابات يف الفترة من 

وعلى الرغم من ذلك كانت احلكومة الكينية قد شرعت يف إصالحات . احلكومة إلنشاء حمكمة حملية
يما قطاع القانون والعدالة، بغية تعزيز قدرا الوطنية على التحقيق يف يف خمتلف القطاعات، والس

عالوةً على ذلك فإن عملية استعراض الدستور ستوفر سياسات . اجلرائم الدولية ومقاضاة مرتكبيها
 وإزالة الظلم اإلنسانأكثر فعاليةً وإطاراً قانونياً ومؤسسياً لتعزيز دور القانون واحترام حقوق 

 .ياالجتماع
ة أمينة حممد أنه ال توجد مناعة ألي دولة ضد العنف دون وجود السيدويف اخلتام الحظت   -٨

مؤسسات ونظام قانوين فعال مع تطبيق الضوابط واملوازين الالزمة، وأكدت من جديد على دعم 
احلكومة الكينية الكامل للمحكمة وحثت الدول األطراف األخرى، خصوصاً من جمموعة الدول 

  .يقية، على فعل نفس الشيءاألفر
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التجارب املتصلة باحملكمة : االتفاقات والترتيبات التكميلية وغريها من أشكال التعاون واملساعدة  -٢
 أداما السيد( النظر يف التحديات وكيف ميكن التغلب عليها - واهليئات القضائية الدولية األخرى

  )ديينغ

كن للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا، اليت أنشأها جملس  ديينغ أنه ميالسيديف البداية الحظ   -٩
 من نظامها األساسي، ٢٨األمن التابع لألمم املتحدة، أن تطلب إىل الدولة االمتثال، وهو مبوجب املادة 

 .مربر له يف التحقيق مع املتهمني ومقاضام يستوجب التعاون دون تأخري ال

اصة اعتمدت بشكل كبري على تعاون الدول لالضطالع  ديينغ أن احملاكم اخلالسيدوأكد   -١٠
ويف البداية كان هناك تصور بأن هذا التعاون هو طريق ذو اجتاه واحد، بيد أنه يف غضون . بواليتها

فترة زمنية قصرية كانت احملكمة يف وضع ميكنها من تقدمي املساعدة إىل الدول بعدة أمور من بينها 
 ديينغ احملكمة بأن تنظر يف وضع سياسات تتعلق ذا السيدونصح .  سجالاإىل الوصول  سبلتوفري

  .اجلانب من جوانب التعاون

 ديينغ أن طلبات االعتقال والتسليم تعامل يف الغالب خطأً على أا طلبات السيدوالحظ   -١١
 إىل تأخري ال لتسليم ارمني، وهذا ميكن أن تنشأ عنه استعراضات قضائية حملية مكثفة غري مربرة تؤدي

 بني تسليم ارمني والتسليم الدويل تالفروقاوميكن التغلب على هذه التحديات بتوضيح . داعي له
وباملثل ميكن النظر يف الدخول يف اتفاقات تكميلية وعمليات النقل اإلداري . بصورة أكثر نظاميةً

  .للمتهمني

ن احملكمة واجهت حتدياً رئيسياً متثل يف  ديينغ أالسيدوفيما يتعلق بتشريعات التنفيذ الحظ   -١٢
سبب عدم التوافق بني القوانني احمللية، خصوصاً عن أنظمة بتبادل املعلومات ومجع األدلة، وذلك 

القوانني املدنية، واإلجراءات املتبعة يف إطار الواليات القضائية الدولية اليت تستند بصورة رئيسية على 
 ديينغ بأن تدخل احملكمة يف حوار مع الدول األطراف اليت سنت سيدالوأوصى . أنظمة القانون العام

  .تشريعات للتنفيذ، ملعاجلة هذه املسألة

 ديينغ أن التعاون بشأن املسائل املتعلقة بالشهود قد مت تأمينه من خالل مجلة السيدوالحظ   -١٣
عاون الوكاالت الوطنية أمور منها تعيني مراكز تنسيق يف الدول ذات الصلة والسعي للحصول على ت

ويف بعض احلاالت متكنت احملاكم اخلاصة من نقل الشهود وأسرهم دون الدخول يف . إلنفاذ القوانني
بيد أن إنفاذ األحكام ونقل األشخاص الذين . أي اتفاقات رمسية، بل على أساس طلبات تعاون فردية

  .عنصراً غري ملزم من عناصر التعاونبرأت ساحتهم هي أمور تنطوي على إشكاالت نظراً ألا تشكل 
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كيف ميكن التغلب على هذه : التحديات اليت تواجهها الدول األطراف فيما يتعلق بطلبات التعاون  -٣
  ) أكرب خانالسيد(التحديات 

 خان يف بيانه على أنه بدون تعاون الدول فإن احملكمة ستفشل يف االضطالع السيددد ش  -١٤
 التعاون الفعال فقط بأشكال التعاون اإللزامية املشار إليها يف النظام األساسي، بل وال يتعلق. بواليتها

 .يوجد التزام حمدد بالتعاون فيما خيصها يتعلق أيضاً بااالت األخرى اليت ال

 خان أنه بالرغم من أن احلالة الراهنة لتعاون الدول واعدة فإن هناك عدداً السيدوالحظ   -١٥
عالوة على . بات اليت قدمها قلم احملكمة ال تزال عالقة، خصوصاً فيما يتعلق بنقل الشهودكبرياً من الطل

 خان على السيدوفيما يتعلق بأفرقة الدفاع أكد . ذلك مل تعقد أي اتفاقات بشأن اإلفراج املؤقت
احلاجة للحصول على دعم حسن التوقيت من الدول األطراف لضمان دعم مبادئ تكافؤ وسائل 

  .ع واحملاكمة العادلةالدفا

 خان الدول األطراف إىل دراسة التحديات اليت السيدوفيما يتعلق بالتشريعات التنفيذية دعا   -١٦
 خان إىل أن السيدوأشار . واجهتها من أجل وضع حلول مبتكرة عرب احلوار وتقاسم أفضل املمارسات

أما يف غياب هذه التشريعات .  التوقيتالتشريعات التنفيذية هي أفضل السبل باجتاه تأمني تعاون حسن
فقد أوصى بأن تنظر الدول األطراف يف الدخول يف ترتيبات خاصة واتفاقات إطارية مع احملكمة 

 خان إىل أن إنشاء السيدوأشار . لضمان التعاون احلسن التوقيت إىل حني وضع تشريعات تنفيذية
دماج يف عمل احملكمة سيكون مفيداً أيضاً يف مراكز تنسيق وطنية أو أفرقة عمل حملية من أجل االن

  .تأمني تعاون الدولة

وعلى سبيل املثال .  خان على أن عدم التعاون ميكن أن تترتب عليه آثار ماليةالسيدوشدد   -١٧
ميكن لعدم حتديد األصول وجتميدها أن ينتج عنه اعتبار املتهم معوزاً وهذا بدوره يشكل ضغطاً على 

  .اخلاصة باملساعدة القانونيةميزانية احملكمة 

 تصديقال يفلث ستكون جاهزة ملساعدة دوهلا ومنو خان جمدداً على أن أمانة الكالسيدوأكد   -١٨
 نظام روما األساسي وتنفيذه، وأنه بالنظر إىل املستقبل، فإن مسألة التعاون يف حاجة ألن تظل على على

ضل املمارسات وتقامسها واملساعدة يف حتديد جدول أعمال مجعية الدول األطراف من أجل معرفة أف
  .مصادر املساعدة احملتملة

النظر : التعاون مع األمم املتحدة واهليئات احلكومية الدولية األخرى، مبا يف ذلك اهليئات اإلقليمية  -٤
  )ة باتريسيا أوبراينالسيد( يف الوضع الراهن والسبل الكفيلة بتطويره 

.  يف بياا على املبادئ اليت تنظم التعاون بني األمم املتحدة واحملكمةيناة أوبرالسيدركّزت   -١٩
ة أوبراين إىل العالقة اخلاصة بني هاتني املؤسستني، فإنها شددت على أنّ األمم السيدولئن أشارت 

املتحدة ليست سوى مصدر ثانوي ميكن للمحكمة أن تعول عليه وأنّ املصدر الرئيسي للتعاون هو 
 .ألطراف يف النظام األساسيالدول ا
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ة أوبراين إىل اتفاق العالقة بني األمم املتحدة واحملكمة اجلنائية الدولية املوقّع السيدوأشارت   -٢٠
 والقائم على املبدأ األساسي الذي يشري إىل أنّ األمم املتحدة ستتعاون مع احملكمة سواء ٢٠٠٤يف عام 

وين، كلّما كان ذلك ممكناً، مع املراعاة الواجبة مليثاق األمم يف اال اإلداري أو اللوجسيت أو القان
  العالقة أيضاًاتفاقوقد شكل . املتحدة والقواعد املنطبقة حسبما هي حمددة مبوجب القانون الدويل

أساساً قانونياً إلبرام ترتيبات أخرى، من بينها مذكرة التفاهم بني األمم املتحدة واحملكمة بشأن التعاون 
وأتاحت ترتيبات أخرى توفري . بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية واحملكمةبني 

 .مرافق االتصاالت للوجود امليداين للمحكمة وخدمات النقل التابعة هلا

ة أوبراين العالقات بني األمم املتحدة واحملكمة بأا متينة، بيد أنها أشارت إىل السيدووصفت   -٢١
مثة حتديات عديدة كان البد من التغلب عليها كان من أمهها تقاسم املعلومات السرية يف القضية أن 

وتعزى هذه التحديات إىل سعي كل من األمم املتحدة واملدعي .  ديلولوبنغا توماس السيداملرفوعة ضد 
ن إىل أنه كان على ة أوبرايالسيدويف هذا الصدد، أشارت . العام إىل التوفيق بني التزامات متضاربة

األمم املتحدة أن حتقق التوافق بني عزمها على التعاون مع احملكمة وضرورة كفالة سالمة العاملني فيها 
ة أوبراين أنّ األمم املتحدة واحملكمة وضعتا إجراًء السيدوذكرت . ومواصلة أنشطتها وعملياا امليدانية

 . وعلى حنو يرضي قضاة احملكمةأتاح التغلب على تلك التوترات بطريقة مالئمة

تعزيز املعرفة والتوعية والدعم للمحكمة من خالل تعميم واستقطاب الدعم العام للمحكمة   -٥
القاضي ( والتعاون معها داخل الدول، مبا يف ذلك من أجل إعمال قرارات احملكمة وأوامر القبض

 ) هيون سونغ-سانغ 

بني تعزيز املعرفة والتوعية باحملكمة ودعمها وبني ركّز الرئيس سونغ يف عرضه على الصلة   -٢٢
 .وحدد يف هذا املضمار أربعة جماالت تبينت أمهية هذه الصلة البالغة فيها. التعاون معها

أوالً، بأنّ احملكمة تعتمد اعتماداً كبرياً على الدعم العام والدبلوماسي  وذكّر الرئيس سونغ،  -٢٣
ضغوط الدبلوماسية أدت، يف املاضي، إىل إلقاء القبض على متهمني مشرياً يف هذا الصدد إىل أنّ ال

وبصدد احملكمة اجلنائية الدولية، أشار الرئيس سونغ إىل أنّ . وتسليمهم إىل احملاكم املخصصة حملاكمتهم
التعاون كان ميسوراً بوجه عام، بيد أنّ بعض الدول األطراف ذكرت أنها ليست يف وضع ميكنها من 

 من نظام روما ٨٨بات التعاون إذ أنها مل تكن قد استوفت بعد التزاماا مبوجب املادة تلبية طل
وفضالً عن ذلك، فرغم أنّ التعاون ميثّل التزاماً قانونياً، فإنّ احملكمة تفتقر إىل الوسائل . األساسي

س األمن مبوجب الكفيلة بإعماله سوى إحالة حالة عدم التعاون إىل مجعية الدول األطراف أو إىل جمل
وإضافة إىل ذلك، أشار الرئيس سونغ إىل انه سيكون من غري الصائب .  من النظام األساسي٨٧املادة 

ملؤسسة قضائية أن حتثّ الدول األطراف على اختاذ تدابري حمددة أو أن توصي بسبل للضغط على دول 
 يعود األمر إىل اجلمعية للنظر ومن مثّ .أطراف أخرى بغية تنفيذ أوامر قبض أو إعمال قرارات أخرى

يف أفضل الطرق الستخدام الوسائل السياسية والدبلوماسية اليت حبوزا لتعزيز التعاون مع احملكمة 
 .وتوطيده
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وأشار الرئيس سونغ، ثانياً، إىل أنّ زيادة املعرفة بأنشطة احملكمة والتوعية ا قد يسهمان يف   -٢٤
ل األطراف والدول غري األطراف على حد سواء، على سبيل املثال كفالة التعاون طوعاً من قبل الدو

وفوق ذلك ومبا أنّ احملكمة ستعجز عن . بشان تنفيذ األحكام ونقل الشهود إىل مواقع أخرى
االضطالع مبهامها الرئيسية مبعزل عن املساعدة الطوعية من الدول، فإنّ من مصلحة مجعية الدول 

 .ية تلك املساعدة وأن حتثّ الدول على تقدميهااألطراف أن تعمق التوعية بأمه

ثالثاً، إىل أنّ مسائل التوعية ذات الصلة باحملكمة وزيادة إدراك أمهية  وأشار الرئيس سونغ،  -٢٥
التعاون يف إطار النظم الوطنية والدولية سيمكنان الدول األطراف واملنظمات الدولية من التعاون على 

كما أنّ زيادة املعرفة والتوعية والدعم ستسهم، آجالً، يف إنشاء ثقافة . حنو فعال ويف الوقت املناسب
 .حتترم احملكمة وقراراا وطلباا

ويف اخلتام، دعا الرئيس سونغ الدول األطراف إىل إصدار نشرات تذكريية عامة عن أمهية   -٢٦
 .احملكمة إضافة إىل الدعوة إلقامة أشكال معينة من التعاون

   الدول واجلهات املعنية األخرىمالحظات  -جيم

 وجه عامبالتعاون   -١

اتفقت الدول األطراف على أنّ التعاون الفعال سيحدد مدى جناح احملكمة يف حماربة اإلفالت   -٢٧
وبناًء على ذلك، جرى التشديد على أنّ الدول األطراف ينبغي أن تستهدف االمتثال . من العقوبة

ووردت . لواردة يف نظام روما األساسي، السيما بشأن تنفيذ أوامر القبضالكامل لاللتزامات اإللزامية ا
اإلشارة أيضاً إىل أنّ إعمال قرارات احملكمة واملصادقة دون إبطاء على اتفاق االمتيازات واحلصانات 

ة ومتّ التشديد على أمهية دور اجلهات املعني. يكتسي أمهية بالغة ما تنفك تزداد بالنسبة للدول األطراف
 .حلكومية الدولية واملنظمات الدولية، يف اإلسهام يف جناح احملكمةامن بينها املنظمات األخرى، و

ووردت اإلشارة كذلك إىل ضرورة تقدمي دعم دبلوماسي قوي للمحكمة وهو أمر الزم   -٢٨
 ويف هذا الصدد، أعربت الدول األطراف عن ترحيبها بالتعاون الطوعي. لتمكينها من أداء مهمتها

 غري األطراف ودعت الدول األخرى إىل أن حتذو حذوها حني يكون األطراف منالذي تبديه بعض 
وأشارت دول أخرى إىل أنّ الدول األطراف ال ينبغي أن تفرض . ذلك منسجماً مع قوانينها احمللية

فاده وأُعرب عن رأي م. التزامات على أطراف أخرى يف سياق سعيها إلقامة تعاون فعال مع احملكمة
 .أنّ توجيه االام إىل رئيس دولة قد يقوض التعاون مع احملكمة

ووصفت عدة دول أطراف التعاون بأنه طريق ذو اجتاهني ينظّم من جهة العالقة بني احملكمة   -٢٩
ورأى البعض أنّ من املهم أن تواصل . والدول األطراف والعالقة بني الدول األطراف من جهة أخرى

تركيز على الوفاء بالتزاماا مبوجب النظام األساسي وذلك بالتثبت من تطبيق الدول األطراف ال
وذُكر كذلك أنّ هذا الضرب من .  اخلاصة بكافة أشكال التعاون على الصعيد الوطيناإلجراءات
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االستقالل الوظيفي حملامي  التعاون بني الدول األطراف ينبغي أن يتضمن دعم فرق الدفاع واحترام
 .الدفاع

واتفقت الدول األطراف على أنّ عاملية نظام روما األساسي سيكون له تأثري فعال على   -٣٠
التعاون ورحبت يف، هذا الصدد، بسعي إحدى الدول للحصول على املساعدة من دول أخرى يف 

  .جهودها للمصادقة على النظام األساسي

  التشريعات التنفيذية واالتفاقات التكميلية  -٢

 اختذا يف إضفاء الطابع احمللي على نظام اليت الدول األطراف إىل اخلطوات أشار عدد من  -٣١
واشتمل ذلك على تسمية حلقات االتصال . روما األساسي ويف الوفاء بالتزاماا مبوجب هذا النظام

الوطنية ملعاجلة طلبات التعاون املقدمة من احملكمة، وإجراءات حمددة بشأن التعاون تشمل مجيع 
وأفاد عدد من . ملصلحة الوطنيني، وأحكام بشأن اعتقال األشخاص املتهمني وتسليمهمأصحاب ا

الدول األطراف باستعدادها لدعم الدول األخرى فيما تبذله من جهود لسن تشريعات تنفيذية، وذلك، 
ويف هذا . من مجلة أمور، من خالل تقاسم املعلومات، واملساعدة يف الصياغة، وبتوفري الدعم املايل

إقليمية لتوفري التمويل لدعم الدول  وأول األطراف على إبرام اتفاقات ثنائية تشجع الداخلصوص، 
  .وكمثال، أشري إىل آلية املواجهة القضائية السريعة. األطراف األخرى

 للتعاون  متيناًوأفادت دول أطراف أخرى بأن تشريعاا الوطنية القائمة توفر بالفعل أساساً  -٣٢
وقد لوحظ يف هذا الصدد أن الطرق اليت تتعاون ا . ومن مث فإا ال حتتاج إىل أي تعديلمع احملكمة، 

وأثري التساؤل، يف .  من قبل احملكمة مرناًالدول األطراف مع احملكمة قد تتباين، وهو ما يتطلب جاً
ئي ميكن أن هذا اخلصوص، حول ما إن كان مثة احتياج إىل تشريع تنفيذ شامل، حيث أن التشريع اجلز

  .يكون أكثر قابلية للتطويع بالنسبة لبعض الدول األطراف

 اليت تواجهها يف عملية وضع التشريعات املعنيةأشارت دول أطراف عديدة إىل التحديات   -٣٣
وأعربت . ويتعلق ذلك، من مجلة أمور، بنقص املوارد وبالعقبات السياسية واهليكلية والقانونية. التنفيذية

ديدة عن اهتمامها باحلصول على املساعدة من دول أطراف أخرى أو من هيئات دول أطراف ع
وفيما يتعلق باألخرية، مت اإلعراب عن احلاجة إىل قيام اهليئات اإلقليمية بكفالة اجلودة املرتفعة . إقليمية

 هذا للتشريعات التنفيذية اليت تسنها الدول األعضاء فيها واالخنراط يف تقاسم أفضل املمارسات يف
، طرحت نقطة مفادها أنه ينبغي ألي تشريع تنفيذي أن يفي مبعايري جودة معينة مبا وعموماً. الصدد

  .يتيح القيام بالتعاون الفعال مع احملكمة

 اخلاص خبطة العمل بشأن التشريعات التنفيذية الذي أصدرته أمانة باالستبيانجرى الترحيب   -٣٤
وصفه أداة مفيدة يف تقييم احلالة الراهنة ويف حتديد التحديات اليت مجعية الدول األطراف يف مناسبتني، ب

 عن ذلك بأن حتديد وقد لوحظ فضالً. تواجهها الدول األطراف يف صياغة التشريعات التنفيذية
 أخرى يف التغلب على صعوبات العقبات الرئيسية اليت تواجهها الدول األطراف ميكن أن يساعد دوالً

  .طابع احمللي على نظام روما األساسيمماثلة يف إضفاء ال
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كما شددت دول أطراف عديدة على أمهية الدخول يف اتفاقات تكميلية مع احملكمة وذلك،   -٣٥
تباع احملكمة لنهج إبيد أن . من مجلة أمور، بشأن نقل الشهود وإنفاذ األحكام وبشأن اإلفراج املؤقت

  .نظم الوطنية املختلفة يف االعتبارمرن يف إبرام تلك االتفاقات مطلوب من أجل أخذ ال

  مدير النقاشاستنتاجات   -دال

 عن تقديره ألعضاء اللجنة وللدول واتمع املدين على ما قدموه من مدير النقاش عربأ  -٣٦
  .مداخالت سامهت يف إجراء حوار ثري وبناء ووفرت اقتراحات مفيدة عديدة من أجل املستقبل

  رينتقاسم اخلربات ومساعدة اآلخ  -١

 من احلوار أن العديد من الدول األطراف لديها ثروة من اخلربات يف مدير النقاشاستنبط   -٣٧
التعاون مع احملكمة وعلى استعداد لتقاسم تلك اخلربات، مبا يف ذلك ما يتم بواسطة توفري املساعدة 

م به اهليئات اإلقليمية وأشار يف هذا الصدد إىل الدور اهلام الذي تقو. التقنية وغريها يف جماالت معينة
صياغة التشريعات التنفيذية، وتقاسم املعلومات وأفضل لوغريها من املنظمات يف توفري الدعم 

 كذلك أنه ال يبدو أن املشكلة تتمثل يف نقص إمكانيات املساعدة مدير النقاشوالحظ . املمارسات
ليت تقصدها للحصول على  ما ال تكون على وعي بالوجهة اولكن يف أن الدول األطراف كثرياً

وميكن أن تقوم مجعية الدول األطراف واحملكمة، مع املراعاة الواجبة لواليتها . مساعدات مالئمة
  .القضائية، بدور ما يف حتديد اجلهة اليت ميكن احلصول منها على املساعدة

  التشريعات التنفيذية وغريها من اإلجراءات الوطنية  -٢

ن الدول األطراف بأا ليست يف وضع ميكنها من التعاون مع احملكمة أشار ما أفاد به عدد م  -٣٨
 إىل احلاجة إىل القيام مبزيد من )٣( من النظام األساسي٨٨حيث أا مل تف بالتزاماا مبوجب املادة 

 على أمهية كفالة أن تكون الدول األطراف يف وضع ميكنها من االمتثال مدير النقاشوشدد . العمل
ا مبوجب القانون الدويل والذي يظل ملزما بغض النظر عن حالة القانون احمللياللتزاما.  

 أنه عندما يكون على دول أطراف معينة التزامات واضحة بتنفيذ أوامر مدير النقاشكما أفاد   -٣٩
بيد أن املشكلة قد تظل على . االعتقال ولكن ال يكون مبقدورها القيام بذلك، فإن التعاون قد يتوهن

وشدد على أمهية النظر . هي عليه وميكن أن تكون هلا عواقب هلا شأا بالنسبة لنظام روما األساسيما 
 كذلك على أمهية زيادة عدد التصديقات مدير النقاشوشدد . يف الطرق الفعالة إلنفاذ قرارات احملكمة

  .على اتفاق االمتيازات واحلصانات

                                                 
 من ٩ تكفل الدول األطراف توافر إجراءات مبوجب قانوا الوطين بشأن مجيع أشكال التعاون احملددة يف املادة )٣(
 .نظام األساسيال
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 عترب مرادفاًيت مبوجب القانون الوطين ال  كذلك أن وجود إجراءامدير النقاشوالحظ   -٤٠
وقال إنه توجد تباينات كبرية يف املمارسات الوطنية وإن النظم والعمليات الوطنية . للتشريعات التنفيذية

 من ةواألحوال متفاوت.  أشكاال خمتلفة، وهو ما يسمح يف بعض احلاالت بالتعاون بدون تشريعاتتتخذ
  .دولة إىل أخرى

 من ، يف هذا اخلصوص، أن العديد من الدول األطراف اختذت عدداًر النقاشمديوالحظ   -٤١
التدابري اإلضافية، بصرف النظر عن التشريعات، لتبسيط العمليات الداخلية مبا يسمح بتعاون أكثر 

ومن املمكن أن تشمل تلك التدابري على سبيل املثال تعيني حلقات االتصال الوطنية . فعالية مع احملكمة
  .نشاء فرق مهامأو إ

  االتفاقات والتعاون الطوعيان  -٣

 عن الدول بالرغم من أن، فيما يتعلق باالتفاقات الطوعية، على أنه مدير النقاششدد   -٤٢
األطراف قد أبرمت اتفاقات بشأن نقل الشهود وإنفاذ أحكام اإلفراج املؤقت، على أساس طوعي، فإن 

ن مصلحة مجعية الدول األطراف بأكملها أن تستثري الوعي ولذلك فإن م. هلذه االتفاقات أمهية بالغة
، يف هذا مدير النقاششدد و. بإبرام مثل تلك االتفاقات وأن تشجع الدول األطراف على إبرامها

اخلصوص، على احلاجة إىل نظرة إبداعية يف استحداث االتفاقات الطوعية وذلك، من مجلة أمور، 
 اتفاقات خمصصة واتفاقات إطارية من أجل كفالة التعاون بواسطة السماح باملرونة وبالدخول يف

  .احلسن التوقيت

 بالذكر كذلك إىل أن بعض الوفود شددت، أثناء املناقشات فيما بني مدير النقاشوأشار   -٤٣
، يف معرض مدير النقاشوالحظ .  اإللزامي وغري اإللزاميالتعاونالدول األطراف، على التمييز بني 

 للتقسيم بني التعاون وعدم وعية ذلك التمييز، إىل أنه ينبغي أال يكون التمييز سبباًاإلشارة إىل مشر
إن استخدام الوسائل الضرورية من أجل إجناز األهداف اليت اتفقت عليها الدول يف روما ألمر . التعاون

  .له أمهية حامسة

لغة يف إجناز التعاون الناجح  القول بأن الدعم العام والدبلوماسي له أمهية بامدير النقاشوكرر   -٤٤
وميكن للدول األطراف أن تساهم يف ذلك بواسطة تذكري اآلخرين . بني الدول األطراف واحملكمة

 عن ذلك، قد يكون لتعاون وفضالً. بشكل منتظم بأمهية احملكمة، السيما عندما تكون الظروف صعبة
 .الدول غري األطراف أمهية حامسة بالنسبة للمحكمة

  ون مع األمم املتحدةالتعا  -٤

وحول موضوع التعاون بني احملكمة واألمم املتحدة، أشار مدير النقاش بأن احملكمة راضية   -٤٥
 األطراف تتحمل املسؤولية الدولوأقر مدير النقاش بأن . عموماً عن هذه العالقة وعن التعاون القائم

ملتحدة، بوصفه مصدراً ثانوياً، يعد مهماً بيد أن التعاون مع األمم ا. الرئيسية عن التعاون مع احملكمة
  .للغاية بالنظر إىل اتساع نطاقه العاملي وقدراته العملية
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وألجل احملافظة على وجود عالقة مستقرة، فباإلمكان تعزيز وجود احملكمة عرب االجتماعات   -٤٦
، اليت، ميكن، األخرى الدورية ملختلف الوكاالت اإلنسانية التابعة لألمم املتحدة والوكاالت ذات الصلة

  .ضمن مجلة أمور أن تساهم يف الترويج للمحكمة

  آفاق املستقبل  -٥

فيما يتعلق بآفاق املستقبل، الحظ مدير النقاش أن الدول األطراف واجلهات األخرى من   -٤٧
وختللت . أصحاب املصلحة أعربت عن أكيد رغبتها يف تقاسم خرباا ويف تقدمي املساعدات أو تلقيها

  .اقشات مجيع املواضيع األخرى أيضاً دعوة لتعزيز املعلومات العامة وفهم والية احملكمة وعملياامن

ويرى مدير النقاش، بغض النظر عن اإلجنازات اليت حققها املؤمتر االستعراضي، أن من األمهية   -٤٨
اون الستعراض هذه مبكان مواصلة العمل بشأن التعاون، ويف مجلة أمور، بإجراء نقاش دائم بشأن التع

املسألة وإبقائها حية، وملساعدة الدول يف فهم مكامن الصعوبات اليت تواجهها يف توفري التعاون ويف 
معرفة أفضل املمارسات مث تقامسها وللمساعدة يف تعيني األماكن اليت ميكن احلصول منها على 

 تنفيذ القرارات السابقة للجمعية وميكن أن يشكل دراسة أداء النظام بصفة مستمرة ومتابعة. املساعدة
  . جزءاً من تلك العملية

وأشار مدير النقاش إىل أن املداومة على النظر يف مسألة التعاون قد أدت بالفعل إىل بعض   -٤٩
 من الدول األطراف ردوداً إضافية على استبيان ٣٠ أرسلت من ٢٠١٠يونيه /حزيران ٣ويف . النتائج

  .دولة٤٢تشريعات، ليصل جمموع عدد الدول بذلك إىل خطة العمل اخلاصة بتطبيق ال

وقال إن . وأوصى مدير النقاش مبراجعة مسألة االتصال بني احملكمة والدول األطراف  -٥٠
االجتماعات الرمسية مفيدة يف نقل املعلومات ولكنها ال تتيح دائماً فرصة الوصول إىل الفهم الكامل 

وبالرغم من أن للمحكمة اختصاصاا احملددة، . تلك املواقفللمواقف أو األسباب اليت تنبين عليها 
  .هناك إمكانية للنظر يف مسألة الكيفية اليت ميكن أن تساعد ا احملكمة يف تيسري التعاون

إذ قد يتيسر . وإمجاالً فقد شدد مدير النقاش على أمهية متابعة عالقات تفاعل أكثر تركيزاً  -٥١
  .خالل القنوات غري الرمسية بدالً من االجتماعات الضخمةيات معينة من التغلب على حتد
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 دساملرفق السا

، بشأن التعديالت على املادة RC/Res.5بيانات الدول األطراف تعليال مبوقفها بعد اعتماد القرار 
   من نظام روما األساسي٨

  يان بلجيكاب  -ألف

ديل يدخل على نظام روما باعتماده أول تع: لقد عاش املؤمتر االستعراضي حلظة تارخيية  
وما كان ميكن أن تكلّل بالنجاح املفاوضات ذات الصلة ذا التعديل لوال الدعم الذي أبداه . األساسي

  .عدد كبري من الوفود وإرادة اجلميع التوصل إىل نتيجة

وقد أكدت بلجيكا، منذ أن طرح هذا االقتراح، على أا ال تنوي اعتماد مثل هذا التعديل   
  .توافق اآلراء، وقد مت ذلك بالفعلإال ب

ونشكر أيضا وبصورة خاصة الدول األطراف الثماين عشرة املنتمية إىل مجيع مناطق العامل   
فالشكر موصول من جديد إذن إىل كل من األرجنتني . واليت قبلت االشتراك يف تقدمي هذا االقتراح

 ورومانيا وساموا وسلوفينيا وسويسرا وقربص واستونيا وأملانيا وأيرلندا وبلغاريا وبوروندي وبوليفيا
وكمبوديا ولكسمربغ وليتوانيا واملكسيك وموريشيوس والنمسا وذلك على ما أبدته من دعم ثابت، 

  .وشكرا كذلك لكافة البلدان األخرى اليت أعلنت الحقا عن تأييدها الثابت القتراحنا

مة جرائم احلرب املشمولة باختصاص وبإضافة ثالث جرائم حرب، مبوجب هذا التعديل، إىل قائ 
احملكمة اجلنائية الدولية يف حالة الرتاع املسلح ذي الطابع غري الدويل ومن خالل اختيار ثالث جرائم 
حرب، هلذا الغرض،مشمولة أصال باختصاص احملكمة يف حالة نزاع دويل مسلح تنخرط الدول 

 احلديث، إىل مالحقة جرائم احلرب ومحاية األطراف يف عملية دف، وفقا للقانون الدويل اإلنساين
ومن هذا املنظور، فإن العملية اليت . ضحاياها أيا كان الرتاع املسلح الذي ارتكبت فيه هذه اجلرائم

  .انطلقت باعتماد هذا التعديل األول هي عملية أساسية

  )١(فرنسا بيان  -باء

 مهدت السبيل العتماد هذا إن فرنسا حتيي روح التوافق اليت سادت خالل األعمال اليت  
  . من نظام روما األساسي٨القرار الذي يعدل املادة 

 ٨وتقوم اجلرمية املعرفة يف املادة . وتشدد فرنسا على أن هذه الوثيقة تشكل كال ال يتجزأ   
 حني يثبت ركن التعمد املشار إليه يف القرار، أي استعمال الرصاص املعين قصد الزيادة ‘١٥ ’)ه) (٢(

  .ل غري ضروري يف املعاناة أو اجلروح اليت حلقت بالشخص املستهدفبشك

                                                 
 . أيدت إسرائيل وكندا والواليات املتحدة األمريكية هذا البيان) ١(
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  سابعاملرفق ال

   بشأن جرمية العدوانRC/Res.6بيانات الدول األطراف تعليال ملواقفها قبل اعتماد القرار 

  بيان اليابان

ها منذ بداية هذا املؤمتر االستعراضي، واليابان تشدد تكرارا على األمهية القصوى اليت يكتسي
تعزيز احملكمة اجلنائية الدولية لتمكينها من العمل بصورة فعالة حقا باالعتماد على ثقة اتمع الدويل 

  .التامة فيها

ويؤسفين أن أقول إنه من واجيب أن أبني أنه بالرغم من كافة اجلهود اخلريية اليت بذهلا العديد 
ن مشروع القرار الذي تقترحونه اآلن ال من املشاركني وبالرغم من جهودكم اليت ال تعرف الكلل فإ

  .يرقى إىل مستوى هذا الشرط بصيغته احلالية

ومثلما أشرت يف كثري من املرات يف احملافل الرمسية وغري الرمسية املختلفة، ختاجل وفدي هذا 
 باستمرار شكوك جدية فيما يتعلق بالرتاهة القانونية إلجراء التعديل الذي يقوم عليه مشروع القرار

وعلى ضوء ضرورة الرتاهة القانونية املطلقة بالنسبة إىل معاهدة تعىن باملسؤولية اجلنائية لألفراد، . هذا
أخشى أن تتمثل حمصلة اعتماد هذا القرار يف تقويض مصداقية نظام روما األساسي والنظام الذي ميثله 

 ال يستهان ا يف عالقتنا ونشعر بالقلق اجلدي من أن هذا التعديل قد تترتب عليه صعوبات. بأسره
  .بالنظام السائد لدى احملكمة اجلنائية الدولية

. وخيامرنا شك جدي خبصوص توجه مشروع القرار هذا من منظور السياسة العامة كذلك
 ١٥ومثلما سبق أن أشرنا يف شىت احملافل غري الرمسية، نواجه مشكلة جدية فيما خيص املادة اجلديدة 

وعلى سبيل املثال، فإن حكومة دولة طرف حماطة بدول غري أطراف ستجد . )١(ثالثا) ١(مكررا 
صعوبة يف مترير تعديل يف الربملان يكرس على حنو غري مربر اإلفالت من العقاب بصورة آلية وبال 

وهذا خمالف بوضوح للمبدأ األساسي املنصوص عليه يف : حماسبة بالنسبة لرعايا الدول غري األطراف
  . النظام األساسي من١٢املادة 

هذا، ويؤسفين جدا أن أصرح بأنه إذا ما كانت مجيع الوفود األخرى مستعدة لتأييد مشروع 
  .القرار املقترح بصيغة احلالية فإن اليابان لن تقف عقبة يف طريق توافق اآلراء

                                                 
  .RC/Res.6يف القرار ) ٥( مكررا ١٥ثالثا أصبحت املادة ) ١( مكررا ١٥املادة )  ١(
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  ثامناملرفق ال

ن جرمية  بشأRC/Res.6بيانات الدول األطراف تعليال ملواقفها قبل اعتماد القرار 
  العدوان

  بيان الربازيل  -ألف

التعديالت اليت اعتمدت اليوم متثل حال توفيقيا شامال مقبوال لكافة يرى الوفد الربازيلي أن 
الدول األطراف وإن مل يكن يعكس بصورة كلية املوقف الذي وقفه أي وفد يف البداية حول هذه 

ملناقشات اضطرت إىل تقدمي تنازالت جوهرية ومن الواضح أن مجيع الوفود اليت شاركت يف ا. املسألة
  .بغية حتقيق هذا التوازن الدقيق الذي اعتمد يف النهاية بتوافق اآلراء

عالوة على ذلك فإن فهمنا هو أن التعديالت املدخلة على جرمية العدوان اعتمدت على 
وعلى ضوء .  الدوليةالنحو الواجب وهي اآلن جزء ال يتجزأ من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية

الراهنة يتخذ بتوافق اآلراء أو " بتفعيل األحكام"اتفاقنا، سيتعني على الدول األطراف أن تتبىن قرارا 
وهذا القرار ميكن بل جيب أن يتخذ يف إطار مجعية الدول األطراف . بأغلبية الثلثني إن اقتضى األمر

ويف نظرنا أن عقد مؤمتر استعراضي ليس مطلوبا . ٢٠١٧أثناء الدورة السادسة عشرة اليت تعقد يف عام 
التعديالت املشار إليها والت ميكن أن يعاد النظر فيها بعد سبع سنوات من بدء " تفعيل"ل وال مستصوبا 

  .نفاذها

  )١(بيان فرنسا  -باء

ر لكم عن مدى تقديرنا جلهودكم، خالل أشغالنا، وجهود أودأوال وقبل كل شيء، أن أعب ،
رغبة الوفود يف التوصل إىل نتيجة تتوافق مع أحكام القانون الدويل املتعلقة مبسألة جرمية منسقنا و
  .العدوان

ومتاشيا مع هذه الروح، قررت فرنسا عدم الوقوف يف وجه توافق اآلراء رغم أنه ال يسعها 
مم إذ أن هذا املشروع يتجاهل األحكام ذات الصلة من ميثاق األ. االتفاق مع مشروع هذا النص
  . من نظام روما األساسي٥املتحدة اليت نكرسها املادة 

 مكررا، يقيد النص دور جملس األمن التابع لألمم املتحدة وخيرق ١٥ من املادة ٨ففي الفقرة 
ميثاق األمم املتحدة الذي يقضي بأن يقرر جملس األمن مبفرده دون غريه وقوع عمل من أعمال 

  .العدوان

.ن فرنسا لن ختل مبوقفها املبدئييف ظلّ هذه الظروف، فإ

                                                 
  .أيدت الواليات املتحدة األمريكية هذا البيان )١(
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  بيان اليابان  -جيم

مثلما سبق أن استرعينا انتباه مجيع املشاركني، يف مناسبات عديدة، تساورنا شكوك جدية 
بشأن شرعية إجراءات التعديل الواردة يف التعديالت اليت اعتمدت منذ هنيهة، إذ هناك مشاكل عديدة 

رة إىل مشاكل ثالث كربى كما نراها باإلضافة إىل ما سبق يل وسأقتصر، يف هذه املرحلة، على اإلشا
  .أن ذكرت

  ما هو األساس الذي تقوم عليه التعديالت؟  ) أ(

 من املادة ٥على حني أن الفقرة " بالتعديل" كأساس فيما يتعلق ٥ من املادة ٢يتذرع بالفقرة 
من مجلة " فضلالنتقاء األ"وهذا منوذج " فاذنبدء ال" يتذرع ا كأساس فيما خيص ١٢١

وختامرنا شكوك . األحكام ذات الصلة املتعلقة بالتعديل، وهو أمر تراه اليابان صعب التربير
 أساسا لتعديل يدخل على النظام األساسي، ٥ من املادة ٢جدية فيما يتعلق بصالحية الفقرة 

ثل النتيجة يف وتتم. إذا حنن تبنينا تفسريا سليما لنظام روما األساسي كما اتفق عليه يف روما
تعقيد شديد جدا يشوب، بعد التعديل، العالقة القانونية فيما بني الدول األطراف فضال عن 
العالقة بني الدول األطراف والدول غري األطراف اليت هي عالقة بالغة الغموض ويصعب 

  .فهمها

  ؟٥ من املادة ٢ماذا حدث للفقرة   ) ب(

 من املادة ٢ن النظام األساسي وفقا للفقرة  م٥ من املادة ٢كيف ميكن لنا أن حنذف الفقرة 
  ".انتحارا للرتاهة القانونية"أو " انتحارا قانونيا" نفسها؟ هذا ال يعدو كونه ٥

ماذا حيدث للدول غري األطراف اليت ترغب يف االنضمام إىل نظام روما األساسي   ) ج(
  بعد اعتماد التعديالت؟

ديثا يلزم نفسه بنظام روما األساسي كيف ميكن لنا أن نتأكد من أن البلد الذي ينضم ح
، حني ال نرى أية أحكام تنص على بدء نفاذ التعديالت يف حد ذاا؟ هذه قضية ينبغي املعدل

  .التصدي هلا بكل جد واجتهاد إذا ما كنا جادين حقا يف تعزيز عاملية احملكمة اجلنائية الدولية

م على أساس قانوين مشكوك فيه، بالرغم وتعبر اليابان عن أسفها العتماد تعديالت اليت تقو
اآلن وقد اعتمدت تلك التعديالت، تعتقد اليابان أن من واجب . من التحذير الذي وجهناه تكرارا

الدول األطراف أن تتصدى جلوانب الغموض القانوين والنواقص كي يتيسر اشتراكنا يف فهم واحد 
ال ميكن أن يقوم نظام أساسي معدل قابل حول مجيع املسائل ذات العالقة بالتفسري وبدون ذلك 

وينبغي أن جيري ذلك من خالل تفاهم يتم التوصل إليه يف االجتماعات الالحقة اليت . للتطبيق الفعلي
ومن واجيب، باعتباري رئيسا لوفدي عينت ألمثّل اليابان يف املؤمتر االستعراضي هذا، . تعقدها اجلمعية

ون اليابان يف املستقبل مع احملكمة اجلنائية الدولية سيتوقف على ما إذا أن أسجل يف هذه املرحلة بأن تعا
  .كانت اجلمعية قادرة على الوفاء ذا املطلب بتعاون منكم
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وأخريا وليس آخرا، أود أن أتناول مسألة االلتزام بالتعاون، اليت تتسم بكبري األمهية بالنسبة 
ومثلما سبق لنا أن أشرنا أثناء هذا املؤمتر، ينبغي . سليمحملكمة قادرة على أداء وظائفها على النحو ال

وهذا موضوع بالغ األمهية . تتمكن من اخلروج بتفاهم مشترك حول هذه املسألة كذلك.للجمعية أن
  .وال ميكن جتاهله إذا ما كنا نريد حقا أن نعزز جانب احملكمة اجلنائية الدولية

  بيان النرويج  -دال

ويف الوقت نفسه أود أن أسلط الضوء على نقاط ثالث . واين يصدرتدين النرويج أي عمل عد
  :هلا أمهيتها يف نظر وفدي وهي

تعتقد حكومة النرويج أن احملكمة اجلنائية الدولية البد هلا من أن متارس اختصاصها   )أ(
 نعلم أن وحنن. على سبيل األولوية فيما يتعلق باإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب

املوارد املتاحة للمحكمة حمدودة وأن حتقيقًا جيري بشأن جرمية عدوان من شأنه أن يستهلك جانبا كبريا 
جدا من املوارد، حبكم أنه قد يستتبع القيام به باالستناد إىل ادعاءات دون سبيل للوصول إىل أدلة 

ري ال ينبغي أن يفضي إىل إيالء ونثق بأن هذا األمر األخ. جوهرية خبصوص مجيع األركان ذات الصلة
  .وهلذا تأثريه هو اآلخر على ممارسة التكتم املهين. أولوية أدىن ملسألة االمتثال للقانون اإلنساين الدويل

، مبا يتفق مع ١ مكررا، الفقرة ٨الواردة يف املادة " واضحا"وحنن نفسر عبارة   )ب(
 إذا كانت النرويج ستقوم بالتصديق على التعديل وفيما خيص مسألة ما. التفاهم الذي مت التوصل إليه

املعتمد، ستدرج النرويج تقييما يتعلق مبا إذا كان هناك لزوم لتوضيح إضايف باعتبار ذلك شرطا مسبقا 
  .لبدء نفاذ التعديل بالنسبة للنرويج

ويف حالة العدوان الواضح نرى أن من واجب جملس األمن التابع لألمم املتحدة   ) ج(
. و فيه أن يراعي املراعاة التامة إمكانية إحالة تلك احلاالت إىل احملكمة وفقا للميثاقوواجب كل عض

وحنن على قناعة بأن التحقيق، مبا يف ذلك مجع األدلة الضرورية ذات الصلة جبرمية العدوان، سيتوقف 
  .إىل حد كبري على التعاون الفعال بني الدول

  بيان اململكة املتحدة  -هاء

ساسية مبدئية ترى اململكة املتحدة، شأا يف ذلك كشأن غريها، أا حمل رهان هناك مسائل أ
ويرى وفدي أن النص . بالنسبة إليها فيما خيص مسألة العدوان ولكن تسلم بأن لغريها نظرته كذلك

الذي اعتمد منذ هنيهة ال ميكن له أن يقيد رجحان كافة جملس األمن التابع لألمم املتحدة فيما يتصل 
 من ميثاق ٣٩ويف هذا الصدد أود أن استرعي االنتباه إىل املادة . احلفاظ على السلم واألمن الدولينيب

  .األمم املتحدة
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واململكة املتحدة، باعتبارها عضوا دائما يف جملس األمن ودولة طرفا يف احملكمة اجلنائية الدولية 
 عالقة تداعم متبادلة بني الس وبني يف وقت واحد، تعتقد جازم االعتقاد أنه ينبغي أن تكون هناك

  .واململكة املتحدة ملتزمة بالعمل على حتقيق هذا اهلدف. احملكمة

ومن دواعي سرور اململكة املتحدة أنه أمكن، يف ظل قيادتكم يا سيادة الرئيس، وبفضل العمل 
سا صلبا عن كثب مع بقية الوفود، التوصل إىل نتيجة توافقية تصون موقف كل طرف وتشكل أسا

  .للمناقشات يف املستقبل

 أو بعد ٢٠١٧واململكة املتحدة تتطلع إىل مواصلة املناقشة حول هذه املسائل سواء يف عام 
  .ذلك
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  تاسعملرفق الا

بشأن جرمية  RC/Res.6 األطراف تعليال ملواقفها قبل اعتماد القرارغري بيانات الدول 
  العدوان

  بيان الصني  -ألف

من  مكررا ثانية ١٥ واملادة مكررا ١٥املادة دالء  بالبيان التايل فيما خيص يود الوفد الصيين اإل
التعديالت املدخلة على جرمية العدوان اليت اعتمدت للتو:  

يرى الوفد الصيين أن املادتني املذكورتني أعاله يقصران عن التعبري عن الفكرة القائلة بأن من 
العدواين، أن يقرر جملس األمن وجود هذه اجلرمية أوال قبل أن الضرورة مبكان، فيما يتعلق مبسألة العمل 

ووجود جرمية عدوان ينبغي أن . يتسىن للمحكمة اجلنائية الدولية أن متارس واليتها على جرمية العدوان
وليس هذا ما ينص عليه ميثاق األمم املتحدة فحسب ولكنه أيضا ما تقضي به . يقررها جملس األمن

ويساور الوفد .  من نظام روما األساسي خبصوص املواد املتعلقة جبرمية العدوان٥ة  من املاد٢الفقرة 
  .الصيين القلق جراء القصور اآلنف الذكر

  بيان كوبا  -باء

يكرر الوفد الكويب التعبري عن رأيه فيما يتصل بضرورة وضع تعريف عام جلرمية العدوان ال 
 مسلّحة فيتغاضى بذلك عن ضروب أخرى من يقتصر على مفهوم استخدام دولة من الدول لقوة

  .العدوان ميكن أن تشكّل تعديا على سيادة دولة أخرى وسالمتها اإلقليمية واستقالهلا السياسي

من شأنه، "باإلضافة إىل ذلك، نود اإلشارة إىل أن الوفد الكويب يرى وأن اجلملة اليت نصها 
هي مجلة غامضة وميكن " حا مليثاق األمم املتحدةحبكم خصائصه وخطورة ونطاقه، أن يعد انتهاكا واض

أن تثري مشاكل حيث إن احملكمة هي نفسها اليت ستصف هذه العناصر وصفا يغلب عليه الطابع الذايت 
ويف نظر كوبا أن جلوء دولة إىل القوة بطريقة تتناىف مع ميثاق األمم املتحدة يشكل يف حد ذاته . املعهود

  .انتهاكا للميثاق

تعيد تأكيد رغبتها يف املسامهة يف تطبيق عدالة جنائية دولية فعالة حقا امتثاال لقواعد وكوبا 
  .القانون الدويل وامتثاال خباصة مليثاق األمم املتحدة

 فد مجهورية إيران اإلسالميةبيان و  -جيم

ي لنظام األساسل يستعراضاالؤمتر على املتعلن آماال كبرية مجهورية إيران اإلسالمية  نتاك
لتجرمي أعمال العدوان تغتنم فرصة املؤمتر ليس  تأمل يف أن إذ كانت. للمحكمة اجلنائية الدولية

 الكاملة فيما يتعلق ذه اجلرمية أيضا لتحديد شروط ممارسة اختصاص احملكمةفحسب، وإمنا 
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 كمةأن احلقد كان وفد بالدي على يقني من و. األسس اليت وضعتها حمكمة نورمربغواستكمال 
وكانت قد . قصرية األجل اللدولاسياسية ومصاحل العتبارات على االيف اية املطاف تغلّب تسوف 

 ممارسة احملكمة اختصاصها على جرمية العدوان هي عازمة على تأكيدكمباال وإىل وفود سافرت عدة 
تصاص هذه تدخل يف اخاليت خرى األلجرائم ليف ظل ظروف مماثلة لتلك الواردة يف النظام األساسي 

 من جانب يهأو التصديق علالنظام األساسي انضمام سيسهل كان هذا النهج ال شك من أن . احملكمة
  .مجهورية إيران اإلسالميةليها  إتنضماعدد أكرب من الدول اليت رمبا 

يف احلقيقة، خالل األسبوعني  .ة أملناخنفي خيبأن لنا ال ميكن ، مداوالتناوحنن إذ خنتتم 
يز املفاوضات مي ينبغي أن ذيقلية من الدول جماال كبريا للحوار الألتصلبة املواقف املترك مل تاملاضيني، 

من صيغت اليت  سلسلة من املقترحات قد كانت هذه املواقف املتصلبة مصدرو. يف املؤمترات الدولية
يت توصل إليها الالنتيجة ومل تكن . شواغل األغلبيةل مراعاةدون ودون شفافية وعموما من جانب واحد 

  .واعدة إىل أجل غري مسمىالبنود التنفيذ السيما وأنه متّ إرجاء مشجعة على اإلطالق،  املؤمتر

دخلت على نظام روما تفسري بشأن التعديالت اليت أُالعناصر إن ففيما يتعلق جبرمية العدوان، و
قد أثارت ر الذي اعتمده املؤمتر  الثالث من القرارفقاألساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الواردة يف امل

خطري، وهذا مهما هو بطبعه عمل   عمل عدواينكلّ.  من مجهورية إيران اإلسالميةاملالحظاتبعض 
العدوان الذي يعرف جلمعية العامة لألمم املتحدة احنن ال نستطيع االعتماد على قرار و. كانت النتائج

كما ، "الكارثيةعواقب ال"ق إشارة هذا القرار إىل وتتعل. واقبهاحسب ععدوان اللتمييز بني أعمال ل
فتتعلق الثانية أما مالحظتنا . أسلحة الدمار الشاملبشروع للقوة املستخدام غري وردت يف النص، باال

 اإدراج هذأن مجهورية إيران اإلسالمية إذ ترى . عنصر تفسري ميثاق األمم املتحدةبالرجوع إىل 
ليقتصر على احلالتني حة لقوة املسلّاملشروع لستخدام اال من ا، ستحد، بناء على طلب من وفدناملرجع

عندما تكون عن النفس حق الدولة يف الدفاع الفردي : ا يف هذا الصكماملنصوص عليه الوحيدتني
، للدول األعضاء يثاقالفصل السابع من امل  جملس األمن، يف إطارسمحوعندما يضحية عدوان مسلّح، 

  .باللجوء إىل القوة املسلّحة  األمم املتحدةيف

  بيان إسرائيل  -دال

كما سبق أن أكدت إسرائيل خالل هذه العملية، هناك شواغل وأسئلة جادة عديدة تتعلق 
 بالقانون التعريفبتعريف العمل العدواين ما زالت عالقة مبا يف ذلك معرفة إىل أي حد خيل ذلك 

وهناك أمور متعددة تثري قلقنا من بينها الغموض ". دواينبالعمل الع" الدويل العريف، السيما فيما يتعلق 
ونالحظ، يف هذا . الذي يكتنف تفسري بعض املصطلحات وافتقارها إىل الوضوح القانوين الكايف

  . اليت اعتمدها املؤمتر االستعراضي ونراها جزءا ال يتجزأ من التعديلتفامهاتالصدد، استخدام عبارة 
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  يروساالحتاد البيان   -هاء

أود، يا سيادة الرئيس، أن أتقدم إليكم بالشكر أوال على اجلهود اجلبارة اليت بذلتموها لتحقيق 
لقد مكّنتم املؤمتر من .  زيد، وفريقكم بأكمله أجنز عمال ضخمااألمريا هيأأنتم، أيضا . هذه النتيجة

  .التوصل إىل توافق يف اآلراء حول القرار املتعلق جبرمية العدوان

افق لآلراء، ال ميكن جلميع عناصر قرار يتخذ بتوافق اآلراء أن تكون مرضية جلميع ويف أي تو
وال نرى، بوجه خاص، أن القرار املتخذ بتوافق اآلراء الذي انعقد يف هذا املكان يعكس على . األفراد

شيء النحو الكامل النظام القائم للحفاظ على السلم واألمن الذي يرأسه جملس األمن وأوال وقبل كل 
وعلى أية حال فإن القرار . حتديد وجود عمل عدواينيف جمال االمتيازات اليت يتمتع ا جملس األمن يف 

  .قد اختذ وسنواصل التعامل معه

 مكررا واملادة ١٥ من املادة ٣وحنن نعتقد أن القرار الذي اختذ بتوافق اآلراء والوارد يف الفقرة 
وسوف نعمل يف سبيل حتقيق هذا .  األمم املتحدةيثاقلكامل مبيمارس يف ظل التقيد اس مكررا ثانيا ١٥

  .اهلدف

   األمريكيةالواليات املتحدةبيان   -واو

تضم الواليات املتحدة صوا إىل املوقف املبدئي الدقيق املعرب عنه يف اآلراء اليت عرضتها توا 
 من ميثاق األمم ٣٩دة  بشأن رجحان كفة جملس األمن مبوجب املاحكومتا فرنسا واململكة املتحدة

املتحدة خبصوص تقرير مدى وجود عمل من أعمال العدوان وبشأن املسؤولية الرئيسية للمجلس فيما 
  .يتعلق مبسائل السلم واألمن الدوليني

 حكميا بتأجيل تنفيذ األحكام املتعلقة جبرمية ا املؤمتر االستعراضي قد اختذ قرارنهوإننا نعتقد أ
 من حبث اآلثار العملية للطريقتني املقترحتني للتطبيق العملي لألحكام املتعلقة ذه العدوان بغية التمكني

وحنن نالحظ باهتمام النص اجلديد منكم، والذي يذكر أوال وجوب اختاذ قرارات إجيابية بعد . اجلرمية
ا ومن  فيما يتعلق بإحاالت جملس األمن واإلحاالت اليت جتري تلقائي٢٠١٧يناير / كانون الثاين١

جانب الدول؛ وثانيا، وجوب صدور هذه القرارات بذات أغلبية الدول األطراف املطلوبة العتماد أي 
وكما أوضحت جبالء مداوالتنا هنا خالل األسبوعني املاضيني، يوجد . تعديل لنظام روما األساسي

ية للمحكمة اختالف هام بني اإلجراءات اليت ينبغي استخدامها فيما يتعلق بالقرارات الدستور
فالقرارات املتعلقة بالتعديالت . واإلجراءات املتعلقة بالقرارات الروتينية اليت تصدر عن هذه اهليئة

األساسية لنظام روما األساسي ينبغي اختاذها يف التجمعات الدستورية الدورية مثل املؤمتر االستعراضي 
ىل أن القاعدة اليت يقوم عليها اختاذ القرارات  حيث تشري السوابق اليت أنشأها هذا املؤمتر إشارة قوية إ-

 ال أن تصدر كجزء من أصوات منازع فيها يدىل ا وسط التمثيل اآلخذ يف –هي توافق اآلراء 
التحول أو كجزء من العملية املعتادة لصنع القرار اليت حتدث يف االجتماعات العادية جلمعية الدول 
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النتباه، وال ميكن تقييم املسائل املعقدة املتعلقة بالبنية األطراف حيث توجد عوامل كثرية تصرف ا
  .الدستورية تقييما كامال ودقيقا

وهلذا السبب، واستنادا إىل مناقشاتنا العامة مع كثري من الوفود هنا، فإننا نفهم أنه يوجد تأييد 
تمل لشروط  خبصوص االعتماد احمل٢٠١٧يناير / كانون الثاين١عام لفكرة أن أي قرارات تتخذ بعد 

ممارسة االختصاص بشأن جرمية العدوان إمنا يتعني اختاذها يف مؤمتر استعراضي حيث جيب اختاذ 
القرارات على األقل بذات األغلبية من الدول األطراف املطلوبة العتماد أي تعديل يراد إدخاله على 

وحنن نعتقد أيضا أنه . ءنظام روما األساسي أو أن تتخذ هذه القرارات، وهو املفضل، بتوافق اآلرا
ينبغي السماح للدول األطراف، يف مؤمتر أطراف من هذا القبيل، بالنظر يف أي تعديالت مقترحة 

 ١٠ من املادتني اجلديدتني ٣وإننا نقرأ صيغة الفقرة . تتصل بالنظام األساسي دف تعزيز احملكمة
خالصة القول، أن حبث احلاجة إىل . ل مكررا ثانيا على أما تسمحان ذا النهج املعقو١٠مكررا و

إدخال تعديالت وتغيريات أساسية أخرى على نظام روما األساسي يف املؤمترات االستعراضية وليس يف 
االجتماعات العادية جلمعية الدول األطراف سيكون هو اإلستراتيجية األكثر اتصافا باحملكمة واحلصانة 

  .ولية يف شكل مؤسسة دولية سليمةفيما يتعلق بتطوير احملكمة اجلنائية الد
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