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جمعية الدول األطراف

رابعة عشرةالالدورة
٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ٢٦-١٨الهاي، 

تقرير الفريق العامل المعني بالتعديالت

مقدمة-أوال
لفريق العامل إىل امجعية الدول األطراف ("اجلمعية") من سندةبالوالية امليقدم هذا التقرير عمال-١

القرارعمال بالفريق العامل معية اجلأت أنشوقد املعين بالتعديالت ("الفريق العامل").
ICC-ASP/8/Res.6من املادة ١للفقرة سي وفقاللنظر يف أية تعديالت مقرتحة لنظام روما األسا

أية تعديالت حمتملة أخرى لنظام روما األساسي والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، وكذلك يف١٢١
لنظام الداخلي جلمعية النظام روما األساسي و ا، بغية حتديد التعديالت الواجب اعتمادها وفق("القواعد")

الدول األطراف.
األساسيرومانظاملةقرتحاملالتالتعدييفالنظرفيما يتعلق بالعاملالفريقعملخيضعو -٢

االيتالختصاصاتلاإلثباتوقواعداإلجرائيةوالقواعد ايفاجلمعيةاعتمد عمالعشرةاحلاديةدور
طةخار "إىل أيضااإلثباتوقواعداإلجرائيةلقواعداالتتعديضعوخت. ICC-ASP /11/Res.8بالقرار
يف منهاالرئيسيالغرضاليت يتمثل ،"الدوليةاجلنائيةللمحكمةاجلنائيةاإلجراءاتستعراضالالطريق
وقواعداإلجرائيةللقواعداملقرتحةالتعديالتيفالرئيسينياملصلحةأصحاببنيمنظمحوارتسهيل
االيت،الطريقخارطةمعو . )١(اإلثبات مناجلمعيةتكدأ،ICC-ASP /11/Res.8قرارهايفاجلمعيةأقر
التعديالتبشأناجلمعيةتوصياتتلقييفالعاملالفريقردو ICC-ASP /12/Res.8هاقرار يفجديد

.فيهااإلثبات والنظروقواعداإلجرائيةالقواعدعلىةقرتحامل

________________________

. وترد النسخة املنقحة (ICC-ASP/11/31)تقرير املكتب بشأن الفريق الدراسي املعين باحلوكمةيف خارطة الطريقترد )١(
ا جلاإىلخلارطة الطريق يف تقرير الفريق الدراسي املعين باحلوكمة املقدم .(ICC-ASP/12/37)الثانية عشرةمعية يف دور



ICC-ASP/14/34

234-A-161115

مواصلة النظر يف مجيع التعديالت إىلجلمعية الفريق العامل ا]دعت["، عشرةلثةالثاةدور اليف و -٣
إىل املكتب أن يقدم تقريراً لكي تنظر فيه اجلمعية يف تطلباملقرتحة، وفقا الختصاصات الفريق العامل، و 

ا الرابعة عشرة . )٢("دور
االبقاء على ، قرر املؤمتر ٢٠١٠ر االستعراضي لنظام روما األساسي الذي عقد يف عام متاملؤ يفو -٤

الثالثةورةلدايفو للجمعية.ها يف الدورة الرابعة عشرة محكاألزيد من االستعراض والقيام مب١٢٤املادة 
ما األساسي يف إطار الفريق العامل و من نظام ر ١٢٤استعراض أحكام املادة اجلمعية]قررت"[عشرة،

.)٣(املعين بالتعديالت أثناء الدورة الرابعة عشرة للجمعية"
) النرويج(ستينرإيلني-مايةالسفري اجلمعيةعينتويف اجللسة األوىل من الدورة الثالثة عشرة، -٥

.)٤(٢٠١٥لعامالعاملللفريقةرئيس
٥يف ممكن،وقتأقربيفالعاملالفريقاجتمع،)٥(عشرةالثالثةالدورةلتوصياتوفقاو -٦

اتفق الفريق العامل العامل،للفريقدوريةاجتماعاتعقدألمهيةوإدراكا. عملهلبدء،٢٠١٥فربايرشباط/
عقدعلى و ،)تقريباأسابيعستةكل(تماعاتلالجمنتظمزمين جدولعلىاألولاجتماعهيف

يف الزمالءمع حمددةموضوعاتعلىتركزاجتماعاتعنفضال،ختلفةاملقضاياالبشأن اجتماعات
بنيالعاملالفريقاجتمعوهكذا،. مع االستفادة من االتصال الوثيق بالفيديوخرباءحبضورأوالهاي 
على (مارسآذار/١٦وفرباير،شباط/٥يفرمسيةغريمشاورات٧عقدو ،٢٠١٥عامطوالالدورات
٨وسبتمرب،أيلول/١٦و،هيوليمتوز/١٤ويونيو،حزيران/١٨وأبريل،نيسان/٢٩و،)اخلرباءمستوى

.أكتوبر/تشرين األول

النظر في التعديالت المقترحة لنظام روما األساسي- ثانيا

ايفاليت أحالتها اجلمعية إليه ديالت املقرتحة معروضا على الفريق العامل التعال ز ال يكان -٧ دور
. )٦(٢٠١٤مارسآذار/١٤يف األساسيرومانظاموديعالتعديالت احملالة من فضال عن ، الثامنة

لتقدمي العاملللفريقاجتماعكليفالفرصةتيحت ألصحاب االقرتاحات أكما يف املاضي، و -٨
طوال عليق على االقرتاحات املختلفة املعروضة على الفريق العامل. و ودعيت مجيع الوفود إىل الت. حتديثات

________________________

مة اجلنائية الدولية، الدورة الثالثة عشرة، نيويورك، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحك)٢(
لد األول، اجلزء الثالث،(ICC-ASP/13/20)٢٠١٤كانون األول/ديسمرب١٧-٨ ، املرفق ICC-ASP/13/Res.5، ا

(أ).١٥األول، الفقرة 
(ب).١٥ھ، الفقرة ) المرجع نفس٣(

لد األول، اجلزء،(ICC-ASP/13/20)٢٠١٤الوثائق الرمسية ... ، الدورة الثالثة عشرة ...)٤( .١٩الفقرة ، األولا
)٥(ICC-ASP/13/31 ٣٠، الفقرة.
للجمعيةالفريق العامل املعين بالتعديالت املقدم إىل الدورة الثالثة عشرة تقريرالتعديالت املقرتحة يف ترد )٦(

ICC-ASP/13/31 . ي متاحة على املوقع االلكرتوين لألمانة بالعنوان التايلهو
https://www.icc-cpi.int/en_menus/asp/WGA/Pages/default.aspx ، ا على املوقع وهي متاحة أيضا بعد إخطار الوديع 

موعة املعاهدات التابعة لألمم املتحدة على املوقع التايل االلكرتوين 
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10&chapter=18&lang=en..
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إىلاملقرتحة لنظام روما األساسيالفريق العامل أصحاب التعديالت ت رئيسة، دعتنيا بني الدور مالفرتة
توضيح املقرتحات أجل من أيضا للخرباء اجتماعاتلتنظيم االستفادة من اجتماعات الفريق العامل

االضافات لتوضيح ٢٠١٥آذار/مارس ١٦يف . وعقد اجتماع للخرباء املشاركةعيتشجو ناقشات املتعزيزو 
تني باألسلحة اليت يشكل استخدامها املتعلق٨من املادة ) ه(٢و) ب(٢لفقرتنيلبلجيكاهااليت اقرتحت

.حربئمجرا

بلجيكا-ألف

أستاذكالرك،روجرالربوفيسوررياخلبقدمه عرضإىل الثاينهاجتماعيف العاملالفريقاستمع-٩
نظاممن٨املادةلتعديلالذي قدمه قرتاحالبايتعلقفيمابلجيكاوفدنظمهروجترز،جامعةيفالقانون

اليت اتتطور الو ٨املادةبشأن رومامؤمتراليت جرت يف املفاوضاتطبيعةلالعرضتطرقو . األساسيروما
.املسلحةالنزاعاتأثناءةاألسلحبعضاستخدامجترميطرأت على 

اقرتاحه مضمون إعادة صياغة باعتزامه العاملالفريقبلجيكاوفدأبلغالثالث،االجتماع ويف-١٠
جترمياعتماد من أجل القضاء على‘٢٠’)ب)(٢(٨املادة أجزاءبعضإلغاء عوضا عن ذلك لتأييد الثاين

اخلامس،االجتماع ويف. األساسيالنظامإىلتهافضنبغي إيشاملحظرعلى األسلحةبعضاستخدام
وأعلن أنه هموقفبلجيكاوفدكرر،  السادساالجتماعيفو . االقرتاحذا توضيحات هلا بلجيكوفدقدم 

.للجمعيةعشرةالرابعةالدورةاثناء دداحملقرتاحسيقدم اال
تبني ٢٠١٥يل نيسان/أبر ٢٩مؤرخة رمسيةغريورقةعممت بلجيكا ،الثالثاالجتماع ويف-١١

النزاعاتسياقيفحربجرائمباعتبارهااليت ترتكب األفعالجترماليتاألساسيرومانظامأحكام  
املادة(اليت ال يكون هلا طابع دويلالنزاعات يفوليس،))ب()٢(٨املادة(فقط الدوليةاملسلحة

رومانظاممتسقة مع مقرتحاتإعدادغري الرمسيةورقةالتيسر أنيفأملهعنوأعرب الوفد . )٧())ه()٢(٨
.األساسي

ةواصلمبرحبتتأييدها هلذا االقرتاح و البلجيكياالقرتاحاشرتكت يف تقدمي وفودوكررت عدة-١٢
املناقشات بشأنه.

المكسيك-باء

العاملالفريقمناملقدمة دائمةالللدعوةتقديرهاعناملكسيكأعربت،الثالثاالجتماع يف-١٣
مستعدا لتقدمي حتديثات سيكونأنهاملكسيكوفدعلن وأ. لخرباءلعروضوتقدمي ها اقرتاحح لتوضي

.إىل الفريق العاملالقريب العاجليفالقرتاحه 
يف فرتة ما بني الدورتني.فيما يتعلق باقرتاحهاحتديثات أخرى املكسيكومل تقدم -١٤

________________________

الورقة غري الرمسية املقدمة من بلجيكا يف املرفق الرابع هلذا التقرير.هذه ترد )٧(
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ترينيداد وتوباغو-جيم

ض وفد ترينيداد وتوباغو املفهوم املنطقي القرتاحه املقدم يف هذا الشأن عر الثالث،االجتماع يف-١٥
هذهمرتكيبإىل خروج األحيانمنكثرييفالذي  يؤدي املخدراتلتهريبعرب الوطين الطابعإىلأشارو 

قبلاملستيفسيستعني أنهإىلالوفدوأشارمالحقتهم.وصعوبة الوطنيةالقضائيةالواليةنطاقمن اجلرائم
مبزيد من التفصيل.بأحد اخلرباء لعرض اقرتاحه القريب

يف فرتة ما بني الدورتني.فيما يتعلق باقرتاحهاحتديثات أخرى وتوباغوترينيدادومل تقدم -١٦

أفريقياجنوب-دال

يف فرتة ما بني الدورتني.فيما يتعلق باقرتاحهامل تقدم جنوب أفريقيا حتديثات أخرى -١٧

اكيني-هاء

اقرتاحه تعديلبشأن مشاوراتعن رغبته يف إجراء كينياوفدأعرب ،الثالثاالجتماع يف-١٨
فيهمباالتكاملمبدأاعرتاف ضمانأجلمناألساسيرومانظامديباجةتعديلإىل سعىالذي يامساخل

ستظل حمكمة كمةكد أن احملسيؤ االقرتاحنأكينياوفدوأبرز. اإلقليميةاجلنائيةالقضائيةاآللياتبالكفاية
. زعومةاملرائمبالقرب من املكان الذي ارتكبت فيه اجلالقضائيةاإلجراءاتيسمح باختاذ وساألخري،املالذ
.الحقاجتماعيفاملعلوماتمن زيداملالعامللفريقإىل أنه سيقدم لاكينيوفدوأشار

ا يف فرتة ما بني الدورتني.ومل تقدم كينيا حتديثات أخرى فيما يتعلق باقرتاحه-١٩

لقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثباتالمقدمة لتعديالت الالنظر في - ثالثا
يف نظر الفريق العامل ، ٢٠١٤كانون األول/ديسمربأوائلإىلأكتوبرتشرين األول/منالفرتةيف-٢٠

الفريق الدراسي املعين منه احملالة إلياإلثباتوقواعداإلجرائيةلقواعداملقرتحة لتعديالتالجمموعة
موعة املسماة . واحملكمةباحلوكمة  موعة"وتضمنت ا ،)٣(٧٦للقاعدة مقرتحةتعديالت" اللغويةا

ألقوال شهود اإلثبات جزئيةاتترمجللسماح بتقدمي ) ب)(٢(١٤٤، والقاعدة )٣(١٠١القاعدةو 
مكررا للسماح للقاضي بالغياب مؤقتا عن ١٤٠ويتعلق اقرتاح آخر بتعديل القاعدة وقرارات احملكمة.

الفريق املبذولة إلضفاء املزيد من الضوء على التعديالت املقرتحة، استمع احملاكمة. ويف معرض اجلهود 
من السفري إمسغارد (السويد)، بواسطة الفيديو إىل إحاطة إعالميةتشرين األول/أكتوبر ٢٩يف العامل 

ادري حالسيداحملكمة،رئاسةلالرئيسيالقانوينواملستشارعين باحلوكمة،  الرئيس السابق للفريق الدراسي امل
.أبطحي



ICC-ASP/14/34

34-A-1611155

الفريق العامل "[دعا]ويف التقرير املقدم من الفريق العامل إىل الدورة الثالثة عشرة للجمعية،-٢١
ا املقرتحة) مكرر ١٤٠احملكمة إىل إحاطته علما بأي معلومات تتعلق بغياب أحد القضاة مؤقتا (وبالقاعدة 

.)٨(ميكنها أن تعزز مناقشات الفريق العامل بشأن هذه املسألة يف املستقبل، حسبما تراه مناسبا"
موعة اللغوية، -٢٢ هذهالعامةاجلمعيةوجد تأييد شديد للتوصية بأن تعتمد حنييفوفيما يتعلق با

ك مل تنته املشاورات يف تلك الدورة. لذلو قائمةتزالالالتحفظاتبعضكانتالتعديالت،منموعةا
بشأن النقاشملواصلةللجمعيةعشرةالثالثةالدورةخاللاالنعقادعلىبالتايل العاملالفريقفقتوا

ائهاحماولة و )٩(اإلثباتوقواعداإلجرائيةالقواعدمن١٤٤و١٠١و٧٦قواعدالتعديالت املقرتحة لل .إ
موعة اللغوية.لجمعيةمقرتحات لتقدميمن العاملالفريقولكن مل يتمكن  من أجل اعتماد ا

اإلجرائيةقواعدعمله بشأن الالعاملالفريقواصل،٢٠١٥عاماملعقود يف األولاالجتماعيفو -٢٣
لكل مشرتكتماماهاحملكمةوفعاليةكفاءةتعزيزأنأوالالعامللفريقالة إليه. والحظ ااحملاإلثباتوقواعد

اإلجرائيةللقواعدلتعديالت اليت اقرتحتها للمحكمةلتقديرهعنأعرب لذلك و كمةاحملو معيةاجلمن 
سري العمل يف احملكمة.حتسنيه سيويل األولوية للتعديالت اليت تسعى إىل أنكدوأاإلثباتوقواعد

موعة علىجهوده العاملالفريقإىل أنه ينبغي أن يركز وفودوأشارت عدة -٢٤ ية لقلة و اللغا
.مؤقتاالقضاةأحدغياببالتعديل املقرتح لباملقارنةاالختالفات املتعلقة بتلك التعديالت 

بشأن إىل تقدمي عرضأبطحي ادالفريق العامل السيد حري ةرئيستثالث، دعالاالجتماعيفو -٢٥
موعة اللغوية من املقدمة من قبلإىل املعلوماتالعرضستندوا.بواسطة الفيديو نيابة عن احملكمةا

.املقرتحةتعديالتللالعمليالتنفيذأجاب أيضا على أسئلة حمددة مقدمة من الوفود بشأن و )١٠(احملكمة
الرابعاالجتماعيف توأشار املهتمةالوفودمعرمسيةغريمشاوراتالفريق العامل ةرئيستوعقد-٢٦

، )٣(١٠١القاعدةو ،)٣(٧٦للقاعدة قرتحةاملتعديالتتأييد قوي للهناكزاليالإىل أنه للفريق
موعة اللغوية. بيد أ)ب)(٢(١٤٤والقاعدة  اوقتأيضا إىل أن وفودا قليلة طلبت تأشار ااملتعلقة با

.املقرتحاتيفللنظراإضافي
حاتشأن املقرت بآرائهم املوضوعية تقدميإىلالوفودة الفريق العاملرئيستدعاالجتماع،هذاويف-٢٧

مع سريعةالو عادلةالاكماتستؤدي إىل تسهيل احملقرتحاتوأكدت عدة وفود على أن هذه امل. اللغوية
إىل مناسبة و قرتحات،املتهمني الكامنة يف املحقوقمحايةوأشارت وفود أيضا إىل . الرتمجةتكاليفخفض
االيت قرتحاتتأييد امل .املعنيةاجلهاتمعمشاورات استغرقت وقتا طويالبعداحملكمةأعد

على معايري مقرتحاتة للالفعليتؤخذ اآلثار امللحوظة و أشارت إىل ضرورة أن أخرىاوفودبيد أن -٢٨
بشكليف االعتبار وأفادت بأن الكفاءة اليت ستؤدي إليها هذه التعديالت مل تتأكد احملاكمة العادلة

________________________

)٨(ICC-ASP/13/31 ٢٩، الفقرة.
.٢٨املرجع نفسه، الفقرة )٩(
تقرير الفريق الدراسي ول املعنون "، املرفق األ(ICC-ASP/13/28)يف مجلة أمور، تقرير الفريق الدراسي املعين باحلوكمة  )١٠(

موعة األوىل من املسائل املتعلقة مبقرتحات تعديل القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات اليت قدمتها  املعين باحلوكمة بشأن ا
)٣(١٠١والقاعدة)٣(٧٦تعديالت القاعدة -ورقة من رئيس الفريق العامل املعين باحلوكمة"، و"احملكمة

.))١٧و١٦، الصفحتان ثيقةييل األول لنفس الو ذ" (التمعايري قانونية دولية ذات صلة-)(ب)٢(١٤٤والقاعدة
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املشاورات للتأكد من التأثري الكامل حىت اآلن. ودعت هذه الوفود لذلك إىل إجراء املزيد منواضح
للمقرتحات.

إىللتوصلااولةاملعنية حملالوفودمعشاوراتلفريق العامل بإجراء املزيد من املاةرئيستتعهدو -٢٩
.املسألةهذهبشأناتفاق
عيةجلماتوصيةتأييد قوي لهناكالفريق العامل بأنه ال يزال ةرئيستأفادالسادس،االجتماعيفو -٣٠

موعة اللغوية. بيد أن عددا قليال من الوفود ال يزال يشعر بعدم االرتياح التعديالتعتمادبا املتعلقة با
القادمةلدورةتقدمي هذه التوصية لعدم علىالعاملالفريقواتفقلتوصية اجلمعية باعتماد هذه املقرتحات. 

وعلى أن يواصل العاملالفريقأعمالجدولإيالء األولوية هلذه املسألة يفعلى وافقولكن للجمعية
امسائل اليت للجابةستاالدفاملسألةذهات املتعلقة ناقشاملالعامللفريقا فيما يتعلق الوفودهذه أثار
عند االقتضاء.احملكمةمناملشورةمنبالتماس املزيد ذلكيفمباالعالقة،املخاوفب

األساسيرومامن نظام١٢٤مادة المراجعة-رابعا
علىواتفق١٢٤املادة أحكامراجعةإىل واليته بشأن مالعاملاالجتماع األول، أشار الفريقيف-٣١

.تنير تنفيذ هذه الوالية يف فرتة ما بني الدو 
٥مؤرخة الفريق ةأساسية من رئيسمذكرةمل ااالجتماع الثاين،كان معروضا على الفريق العويف-٣٢

رومامؤمتريف كل من ،١٢٤املادةبشأن سابقةالمناقشاتضمن بيانا موجزا للتت٢٠١٥مارسآذار/
الدكتورأيضا الفريق ةرئيستودع. ٢٠١٠املعقود يف عام االستعراضيواملؤمتر١٩٩٨املعقود يف عام 

يفالدويلللقانون ساعداألستاذ املو عامليعملأجلمنلربملانينيارابطة عامأمنيكاتني، دوناتديفيد
.١٢٤املادةبشأن اخلرباءلتقدمي عرض نيويورك،جامعة

ذه هوتشمل . ١٢٤بشأن املادةخياراتمخسيف العاملالفريقنظرالثالث،االجتماع ويف-٣٣
إضافة حكم النقضائها ‘٤’تعديلها، أو ‘ ٣’اإلبقاء عليها، أو ‘ ٢’و أحبذفها، ‘ ١’التوصية اتاخليار 

.اجلمعيةجانبمنالحقوقتيففيها النظر‘ ٥’ا، أو تلقائيا بعد ذلكسقوطهو 
بيد أن بعض الوفود تساءلت . ١٢٤املادةإلغاءها ضيلعن تفالوفودمنواسعةوأعربت أغلبية -٣٤

.األساسيرومانظامامليةساهم يف عيو إضافيةتصديقاتجتذباإلبقاء عليها سيكانإذاعما 
٢٠١٥هيونيحزيران/٨مؤرخة مناقشةورقةالفريق العامل ةسرئيتعممويف االجتماع الرابع، -٣٥

العاملالفريقإذا أوصى ١٢٤الستكشاف اإلجراءات اليت ينبغي أن تتخذها اجلمعية لتعديل املادة 
والطريقة األوىل هي . ١٢٤املادةلتعديلتني حمتملنيتطريقناقشةاملورقةقدمتو . هاحذفأوبتعديلها 
والطريقة الثانية هي . األساسيرومانظاممن) ٤(١٢١لتعديل املنصوص عليها يف املادة ة لالعاديالطريقة 

حكم فقط وليس دااعتموطلب١٢٤غري قابلة للتطبيق نظرا للطابع املؤقت للمادة ١٢١اعتبار املادة 
ل ) تتطلب التصديق من قب٤(١٢١). والحظ الفريق العامل أن املادة قاعدة التخصيصطلب التعديل (

سبعة أمثان الدول األطراف لبدء نفاذ التعديل. 
رئيسفياللباندو،سانتياغوالسيد قدمه عرض إىلأيضا العاملالفريقمعاستويف هذا االجتماع، -٣٦
اإلجراءات الواجب فياللباندوالسيدأوضحو . القانونيةللشؤوناملتحدةاألممكتبمباملعاهداتقسم
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التصديق من حسابكيفية و نفاذ،دخوله حيز الو هواعتمادقرتاحتعميم االل) ٤(١٢١املادةمبوجباتباعها 
قبل سبعة أمثان الدول األطراف.

رغبتها يف وفود أخرى إىل تأشار حنييفالتخصيصقاعدة لتأييدهاعنالوفودبعضوأعربت -٣٧
هي ى الرغم من ارهاقها، )، عل٤(١٢١أن املادة الوفود،معظممن العمق. ورأت زيدمباخليارهذادراسة

الوحيد للتعديل.اخليار املناسب 
الصدد،هذاويف. األساسيالنظامعامليةتعزيزعلى١٢٤ادة املتأثريأيضا يف العاملالفريقونظر -٣٨

رومانظامعلىالتصديقعلىالدولتشجيعيفمفيدة كونتأنميكن١٢٤املادةأن الوفودرأت بعض 
ليست هلا آثار ١٢٤املادةأنمفادهرأيعنعربُ أ  ام إليه. ويف نفس السياق، أو االنضماألساسي

ت أنه مل تقدم إعالنات أخرى منذ عام أبرز الوفودمبيد أن معظسلبية ملموسة ولذلك ال يلزم حذفها. 
ا ١٢٤املادةعلى إسهام ملموسدليلهناكليس وأنه٢٠٠٢ يف التصديق على النظام األساسي أو أ

.هم يف ذلك يف املستقبلستس
، ونظر ١٢٤املادةاقرتاح إللغاء مشروعالفريق العامل ةرئيستعمم،٢٠١٥هيوليمتوز/٦يفو -٣٩

تتم بعد خيملالعاملالفريقبأن قرتاح. واعرتف االامسالفريق العامل يف هذا االقرتاح يف اجتماعه اخل
على ثة أشهرانقضاء ثالأنه يلزم على ١٢١ملادةاالنص يف إىلبالنظرولكن ١٢٤املادةبشأن أعماله
لتمكنيدم هذا االقرتاح ُ ق  معية ما إذا كانت ستتناول االقرتاح أم ال، اجللتقرر من تاريخ اإلخطار األقل

.العامللفريقحمتملة من اتوصيةيف أي لنظرمن ااجلمعية
ه رهنا يوليمتوز/١٥يف قرتاحااللعامل الفريق اةيسرئتنشر الوفود،منالتعليقاتبعضتلقيبعدو -٤٠

متوز/يوليه قدمت السويد، ٢٤قطع هذا الصمت. ويف متوز/يوليه، ومل ي٢٠حىت ئي إجرابااللتزام بصمت 
القرتاحااملتحدةلألممالعاماألمني. وعمم املتحدةلألممالعاماألمنيإىل قرتاحالامبوافقة الفريق العامل، 

.)١١(٢٠١٥ومتوز/يولي٣٠يف األطرافالدولمجيععلى
الوفودمعمشاوراتالفريق العامل ةرئيسأجرتاخلامس،االجتماعيفوطبقا لإلعالن الصادر -٤١
تأييدها الكامل للتوصية املتعلقة بإلغاء املادة.عنبعدتعربملاليت
ذفحباجلمعيةيةتوصاملتعلق بياريف اخلأخرىمرةالعامللفريقويف االجتماع السادس، نظر ا-٤٢

ا على علم ١٢٤املادةحذفبشأنقلقهاعنأعربتاليتالقليلةالوفودوأفادت . ١٢٤املادة بأ
لتعزيزحامسةأداةكونتأنميكن١٢٤ها أن املادة اعتقادار ر باالجتاه إىل احلذف وعلى الرغم من استم

امسلحة،زاعات نتواجهاليتالبلدانبنيالسيما األساسي،رومانظامعاملية ريد الوقوف يف سبيل تالفإ
الفريقيفاآلراءتوافقإىللالنضمامااستعدادههذه الوفود إىل أشارتتوافق اآلراء. ونتيجة لذلك، 

االتفاقهذاومت . ١٢٤املادةذفحباجلمعيةالعاملالفريقأن يوصي علىاالتفاقمتوهكذا،. العامل
.لتعديلمناسبا لإجراءيشكلحاليا فيما عاملالالفريقنظربصرف النظر عن 

ه الل، نظر الفريق العامل يف مشروع القرار الذي ستعتمد اجلمعية من خالسابعويف االجتماع -٤٣
.األساسيرومانظاممن) ٤(١٢١املادةإىل التعديلهذايستندأنفق على توا،١٢٤املادةتعديل

________________________

)١١(
C.N.439.2015.TREATIES-XVIII.10 (Depositary Notification), https://treaties.un.org/doc /

/Publication CN/2015/CN.439.2015-Eng.pdf
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نظامالتي أدخلت على تعديالتالعلىصديقالتحالةعنالمعلوماتتبادل-خامسا
في كمباالاألساسيروما
اليت تعديالتالوثائق التصديق على بإيداع علما الفريق العامل إحاطة اجلمعية أمانة تواصل -٤٤

٢٠١٠املؤمتر االستعراضي الذي عقد يف كمباال يف عام نظام روما األساسي يف أدخلت على
٤االجتماع الذي عقد يف ويف . الشأنرئيس اجلمعية يف هذا يت اختذها باإلجراءات ذات الصلة الو 

٣٠يف اك التصديق اخلاص أن مالطة أودعت صمل باالفريق العمانةأبلغت األ، ٢٠١٥فرباير شباط/
ا يف كوستاريكاأن تودع  من املقرربأن و ،٢٠١٥يناير كانون الثاين/ ٥صك التصديق اخلاص 

اجلمهورية التشيكيةبأن أبلغت األمانة الفريق العامل، شباط/فرباير٥يفو .)١٢(٢٠١٥شباط/فرباير
أبلغت األمانة ،سبتمربأيلول/١٦ويف، )١٣(٢٠١٥آذار/مارس ١٢يف اصك التصديق اخلاص ودعت أ

ا الفريق العامل .)١٤(٢٠١٥سبتمربأيلول/١٠يفأن سويسرا أودعت صك التصديق اخلاص 
على التعديالت اليت )١٥(دولة طرف٢٦، صدقت ٢٠١٥الثاين/نوفمرب تشرين١٢وحىت -٤٥

جرميةاليت أدخلت على التعديالت على طرف ةدول٢٤ت صدق، و ٨أدخلت يف كمباال على املادة 
العدوان.

القرارات والتوصيات-سادسا
نظام روما من ١٢٤املادة املتعلق بإلغاء تعديلالاجلمعيةأن تعتمد لفريق العامل باصييو -٤٦

.األساسي على النحو الوارد يف مرفق مشروع القرار (املرفق األول)
أية معلومات بالشكل الذي تراه مناسبا، إىل إحاطته علما، بحملكمة ة اويكرر الفريق العامل دعو -٤٧

)، ٣(٧٦بشأن التعديالت املقرتحة على القاعدة الفريق العامل اجلارية يفناقشاتقد تفيد املإضافية 
مكررا ١٤٠زئية، وعلى املادة املقرتحة اجلرتمجة لاملتعلقة با)(ب) ٢(١٤٤، والقاعدة )٣(١٠١القاعدة و 

غياب أحد القضاة مؤقتا.املتعلقة ب
تعقد اجتماعات منتظمة طوال عام وبأن ستمر اجتماعات اخلرباء تأن بلفريق العامل اوصي وي-٤٨

٢٠١٦.
الفقرات يف القرار اجلامع تني بالتوصية بأن تدرج اجلمعية فيما بني الدور هالفريق العامل عملوخيتتم -٤٩
املرفق الثاين.املشار إليها يف ربعاأل

________________________

)١٢(
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Pages/pr1098.aspx

)١٣(
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Pages/PR1087.aspx

)١٤(http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Pages/PR1150.aspx
. انظر٢٠١٥تشرین الثاني/نوفمبر ٣تم ایداع وثیقة التصدیق المتعلقة بجورجیا في )١٥(

https://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Pages/PR1167-ASP.aspx
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المرفق األول

١٢٤[مشروع] قرار بشأن المادة 
مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي،إن 

يف املؤمتر ١٢٤املادة يفرأن يعاد النظينبغي نظام روما األساسي،ه عمال بإىل أنإذ تشري
نظام روما لقرار املؤمتر االستعراضي إىلشريتإذ و ، ١٢٣ملادة من ا١وفقا للفقرة عقدياالستعراضي الذي 

مواصلة استعراض و ١٢٤االحتفاظ باملادة ٢٠١٠عام يف الذي عقد يف كمباال، أوغندا، األساسي
،)١(األطرافأثناء الدورة الرابعة عشرة جلمعية الدولهاأحكام

من ١٢٤يف أحكام املادة أن يعاد النظرالثالثة عشرة ا يف دور اجلمعية قررت أن وإذ تالحظ
،)٢(جلمعية الدول األطرافالتابع تعديالت املعين بالنظام روما األساسي يف سياق الفريق العامل 

،)٣(١٢٤ةاملادبإلغاء تعديالت بالتوصية الفريق العامل املعينأيضاالحظ وإذ ت
من ١٢١وفقا للمادة عملوالظام روما األساسي يف ن١٢٤على أحكام املادة بعد االطالعو 

نظام،هذا ال
من نظام روما األساسي الوارد يف مرفق هذا القرار؛١٢٤تعديل املادة تعتمد-١
من ١٢١ادة ملمن ا٤وفقا للفقرة بدأ نفاذه يو ضع للتصديق أو القبول بأن هذا التعديل خيرتذكّ -٢

؛نظام روما األساسي
؛هأو قبول١٢٤تعديل املادة علىلتصديقإىل امجيع الدول األطراف تدعو- ٣
أو تنضم إليه على القيام نظام روما األساسي اليت مل تصدق بعد على مجيع الدولثحت-٤

ه أيضا.أو قبول١٢٤تعديل املادة بالتايل علىوعلى التصديقبذلك، 

التذييل

من نظام روما األساسي١٢٤عديل المادة ت

من نظام روما األساسي.١٢٤املادة تلغى 

________________________

.RC/Res.4، اجلزء الثاين، (RC/11)٢٠١٠الوثائق الرمسية ... املؤمتر االستعراضي ... )١(
الثالثة عشرة، نيويورك، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة ) ٢(

لد األول، اجلزء الثالث، ،(ICC-ASP/13/20)٢٠١٤كانون األول/ديسمرب١٧-٨ املرفق ،ICC-ASP/13/Res.5ا
(ب).١٥األول، الفقرة 

املقدم إىل اجلمعية. ICC-ASP/14/34الوارد يف تقريره ) ٣(
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ثانيالمرفق ال

لقرار الجامعمشروع نص إلدراجه في ا

دون تعديل(ICC-ASP/13/Res.5)٢٠١٤لعام من القرار الجامع ٩٢الفقرة تظل -ألف

."بتقرير املكتب عن الفريق العامل املعين بالتعديالتترحب "

مشروع القرار الوارد في المرفق األول لهذا التقرير، من ٤و٣الفقرتين تماشيا مع -باء
٢٠١٥لعام ن إلى القرار الجامعاجديدتتضاف فقرتان 

الحظ تو /ICC-ASP/14[....]عمال بالقرار ١٢٤اعتماد تعديل املادة ها املتعلق بإىل قرار شريت"
من نظام روما ١٢١ادة من امل٤فقرة وفقا للبدأ نفاذه يو قبولضع للتصديق أو الخيأن هذا التعديل 

األساسي".
، هأو قبول١٢٤التعديل الذي أدخل على املادة علىلتصديقاإىل مجيع الدول األطراف تدعو "

وعلى أو تنضم إليه على القيام بذلك، نظام روما األساسي اليت مل تصدق بعد على ث مجيع الدولحتو 
ه أيضا".أو قبول١٢٤تعديل املادة علىيل بالتاالتصديق

من القرار الجامع لعام ) الختصاصاتمن المرفق األول (ا٦٦الفقرة يستعاض عن -جيم
٢٠١٤(ICC-ASP/13/Res.5)بما يلي

إىلطلبوفقا الختصاصاته، وتةاملقرتحالتعديالت ىل مواصلة النظر يف مجيع إالفريق العامل دعوت(أ)"
ا اخلامسة عشرةكي تنظر فيه م تقريرا لاملكتب أن يقد ."اجلمعية يف دور
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المرفق الثالث
ورقة غير رسمية مقدمة من بلجيكا: تنسيق اختصاصات المحكمة الجنائية 
الدولية المتعلقة بجرائم الحرب في حالة النزاعات المسلحة الدولية 

والنزاعات المسلحة ذات الطابع غير الدولي

) من نظام روما األساسيه)(٢(٨)(ب) و٢(٨ادتين ة بين الممقارن-ألف

لنظام روما األول تعديل الوفقا للبيان (انظر أدناه) الذي أدلت به بلجيكا مبناسبة اعتماد -١
جدوال نقدم أدناه،٢٠١٠حزيران/يونيه ١٠د يف كمباال، يف الذي عقاالستعراضياألساسي أثناء املؤمتر 

تسليط) من نظام روما األساسي. واهلدف من هذه الوثيقة هو ه)(٢(٨و)(ب) ٢(٨بني املادتني امقارن
األول ديليف مواصلة التنسيق الذي بدأ بالتعنظرالضوء على االختالفات بني هاتني املادتني وتشجيع ال

الذي اعتمد يف  كمباال. 

)١(البيان المقدم من بلجيكا عند اعتماد التعديل األول لنظام روما األساسي-باء

لقد عاش املؤمتر االستعراضي حلظة تارخيية: باعتماده أول تعديل يدخل على نظام روما األساسي. -٢
ذا التعديل لوال الدعم الذي أبداه عدد كبري  وما كان ميكن أن تكلل بالنجاح املفاوضات ذات الصلة 

من الوفود وإرادة اجلميع التوصل إىل نتيجة. 
ا ال تنوي اعتماد مثل هذا التعديل إال وقد أكدت بلجيكا، منذ أن -٣ طرح هذا االقرتاح، على أ

بتوافق اآلراء، وقد مت ذلك بالفعل.
ونشكر أيضا وبصورة خاصة الدول األطراف الثماين عشرة املنتمية إىل مجيع مناطق العامل واليت -٤

ن األرجنتني واستونيا قبلت االشرتاك يف تقدمي هذا االقرتاح. فالشكر موصول من جديد إذن إىل كل م
وأملانيا وأيرلندا وبلغاريا وبوروندي وبوليفيا ورومانيا وساموا وسلوفينيا وسويسرا وقربص وكمبوديا ولكسمربغ 
وليتوانيا واملكسيك وموريشيوس والنمسا وذلك على ما أبدته من دعم ثابت، وشكرا كذلك لكافة البلدان 

بت القرتاحنا.األخرى اليت أعلنت الحقا عن تأييدها الثا
وبإضافة ثالث جرائم حرب، مبوجب هذا التعديل، إىل قائمة جرائم احلرب املشمولة باختصاص -٥

احملكمة اجلنائية الدولية يف حالة النزاع املسلح ذي الطابع غري الدويل ومن خالل اختيار ثالث جرائم 
مسلح تنخرط الدول األطراف حرب، هلذا الغرض، مشمولة أصال باختصاص احملكمة يف حالة نزاع دويل

دف، وفقا للقانون الدويل اإلنساين احلديث، إىل مالحقة جرائم احلرب ومحاية ضحاياها أيا   يف عملية 
كان النزاع املسلح الذي ارتكبت فيه هذه اجلرائم. ومن هذا املنظور، فإن العملية اليت انطلقت باعتماد 

هذا التعديل األول هي عملية أساسية.

________________________

١١-/مایوأیار٣١یة الدولیة، المؤتمر االستعراضي لنظام روما األساسي للمحكمة الجنائ) ١(
.١٢٤، المرفق السادس، الصفحة (RC/11)، الوثائق الرسمیة ٢٠١٠حزیران/یونیھ 
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:) من نظام روما األساسيه)(٢(٨المادة )(ب) و ٢(٨للمادةتحليل مقارن -جيم

)٣()(ه)٢(٨املادة نظام روما األساسي: )٢()(ب)٢(٨املادة نظام روما األساسي: 

)(ب) االنتهاكات اخلطرية األخرى للقوانني واألعراف ٢(٨املادة 
للقانون السارية على املنازعات الدولية املسلحة، يف النطاق الثابت 

الدويل، أي أي فعل من األفعال التالية:

للقوانني واألعراف السارية ى االنتهاكات اخلطرية األخر)(ه) ٢(٨املادة 
الدويل، يف النطاق الثابت للقانون غريعلى املنازعات املسلحة ذات الطابع
الدويل، أي أي من األفعال التالية:

السكان املدنيني تعمد توجيه هجمات ضد ‘١’)(ب)٢(٨املادة 
بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيني ال يشاركون مباشرة يف األعمال 

احلربية؛

تعمد توجيه هجمات ضد السكان املدنيني بصفتهم ‘١)’ه)(٢(٨املادة 
هذه أو ضد أفراد مدنيني ال يشاركون مباشرة يف األعمال احلربية؛

، أي املواقع تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية‘٢’)(ب)٢(٨املادة 
اليت ال تشكل أهدافا عسكرية؛

تعمد شن هجمات ضد موظفني مستخدمني أو ‘٣’)(ب)٢(٨املادة 
منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة يف مهمة من مهام 
املساعدة اإلنسانية أو حفظ السالم عمال مبيثاق األمم املتحدة ما داموا 

قانونالأو للمواقع املدنية مبوجب يستحقون احلماية اليت توفر للمدنيني
لمنازعات املسلحة؛الدويل ل

تعمد شن هجمات ضد موظفني مستخدمني أو ‘٣)’ه)(٢(٨املادة 
منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة يف مهمة من مهام 
املساعدة اإلنسانية أو حفظ السالم عمال مبيثاق األمم املتحدة ما داموا 

ليت توفر للمدنيني أو للمواقع املدنية مبوجب القانون يستحقون احلماية ا
الدويل للمنازعات املسلحة؛

تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا اهلجوم ‘٤’)(ب)٢(٨املادة 
سيسفر عن خسائر تبعية يف األرواح أو عن إصابات بني املدنيني أو عن 

د إحلاق أضرار مدنية أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل األجل وشدي
للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحا بالقياس إىل جممل املكاسب 

العسكرية املتوقعة امللموسة املباشرة؛

مهامجة أو قصف املدن أو القرى أو املساكن أو ‘٥’)(ب)٢(٨املادة 
املباين العزالء اليت ال تكون أهدافا عسكرية، بأية وسيلة كانت؛

تل استسلم خمتارا، يكون قد ألقى قتل أو جرح مقا‘٦’)(ب)٢(٨املادة 
سالحه أو مل تعد لديه وسيلة للدفاع؛

إساءة استعمال علم اهلدنة أو علم العدو أو ‘٧’)(ب)٢(٨املادة 
ـا  شارته العسكرية وزيه العسكري أو علم األمم املتحـدة أو شارا
وأزيائهـا العسكريـة، وكذلـك الشعـارات املميزة التفاقيات جنيف مما 

م؛يس فر عن موت األفراد أو إحلاق إصابات بالغة 

________________________

م التي تدخل في اختصاص ئفي ھذه القائمة ألنھا لیست من الجرا‘٢٠’)(ب)٢(٨رد المادة ) ال ت٢(
المحكمة الجنائیة الدولیة. 

حربیة تسبب بطبیعتھا أضرارا زائدة أو آالما ال لزوم لھا "استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أسالیب 
أو تكون عشوائیة بطبیعتھا بالمخالفة للقانون الدولي للمنازعات المسلحة بشرط أن تكون ھذه األسلحة 
والقذائف والمواد واألسالیب الحربیة موضع حظر شامل وأن تدرج في مرفق لھذا النظام األساسي، 

".١٢٣و ١٢١حكام ذات الصلة الواردة في المادتین عن طریق تعدیل یتفق واأل
إلى ھذه القائمة بناء على التعدیل الذي أدخلھ القرار ‘ ١٤(ھ)’٢و‘ ١٣(ھ)’٢تان) أضیفت الفقر٣(

RC/Res.5الذي اعتمد أثناء المؤتمر االستعراضي الذي عقد في ٢٠١٠حزیران/یونیھ١٠المؤرخ
كمباال. 
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قيام دولة االحتالل، على حنو مباشر أو غري مباشر، ‘٨’)(ب)٢(٨املادة 
ا املدنيني إىل األرض اليت حتتلها، أو إبعاد أو نقل   بنقل أجزاء من سكا

كل سكان األرض احملتلة أو أجزاء منهم داخل هذه األرض أو خارجها؛

إصدار أوامر بتشريد السكان املدنيني ألسباب تتصل ‘٨)’)(ه٢(٨املادة 
بالنزاع، ما مل يكن ذلك بداع من أمن املدنيني املعنيني أو ألسباب 

عسكرية ملحة؛

تعمد توجيه هجمات ضد املباين املخصصة ‘٩’)(ب)٢(٨املادة 
لألغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو اخلريية، واآلثار 

ارخيية، واملستشفيات وأماكن جتمع املرضى واجلرحى، شريطة أال تكون الت
أهدافا عسكرية؛

تعمد توجيه هجمات ضد املباين املخصصة لألغراض ‘٤)(ه)’٢(٨املادة 
الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو اخلريية، واآلثار التارخيية، 

يطة أال تكون أهدافا واملستشفيات، وأماكن جتمع املرضى واجلرحى، شر 
عسكرية؛

إخضاع األشخاص املوجودين حتت سلطة طرف ‘ ١٠’)(ب)٢(٨املادة 
معاد للتشويه البدين أو ألي نوع من التجارب الطبية أو العلمية اليت ال 
تربرها املعاجلة الطبية أو معاجلة األسنان أو املعاجلة يف املستشفى 

بب يف وفاة ذلك الشخص للشخص املعين واليت ال جتري لصاحله وتتس
أو أولئك األشخاص أو يف تعريض صحتهم خلطر شديد؛

إخضاع األشخاص املوجودين حتت سلطة طرف ‘١١)’ه)(٢(٨املادة 
آخر يف النزاع للتشويه البدين أو ألي نوع من التجارب الطبية أو العلمية 

املستشفى تربرها املعاجلة الطبية أو معاجلة األسنان أو املعاجلة يف اليت ال
جتري لصاحله وتتسبب يف وفاة ذلك الشخص أو للشخص املعين واليت ال

أولئك األشخاص أو يف تعريض صحتهم خلطر شديد؛

قتل أفراد منتمني إىل دولة معادية أو جيش معاد ‘ ١١’)(ب)٢(٨املادة 
قتل أحد املقاتلني من العدو أو إصابته غدرا؛‘٩)’ه)(٢(٨املادة أو إصابتهم غدرا؛

إعالن أنه لن يبقى أحد على قيد احلياة؛‘١٠)’ه)(٢(٨املادة إعالن أنه لن يبقى أحد على قيد احلياة؛‘ ١٢’)(ب)٢(٨املادة 

تدمري ممتلكات العدو أو االستيالء عليها ما مل ‘ ١٣’)(ب)٢(٨املادة 
يكن هذا التدمري أو االستيالء مما حتتمه ضرورات احلرب؛

ري ممتلكات العدو أو االستيالء عليها ما مل يكن تدم‘١٢)(ه)’٢(٨املادة 
هذا التدمري أو االستيالء مما حتتمه ضرورات احلرب؛

إعالن أن حقوق ودعاوى رعايا الطرف املعادي ‘ ١٤’)(ب)٢(٨املادة 
ملغاة أو معلقة أو لن تكون مقبولة يف أية حمكمة؛

شرتاك يف إجبار رعايا الطرف املعادي على اال‘ ١٥’)(ب)٢(٨املادة 
عمليات حربية موجهة ضد بلدهم، حىت وإن كانوا قبل نشوب احلرب 

يف خدمة الدولة احملاربة؛

ب أي بلدة أو مكان حىت وإن مت االستيالء ‘ ١٦’)(ب)٢(٨املادة 
عليه عنوة؛

ب أي بلدة أو مكان حىت وإن مت االستيالء عليه ‘٥)’ه)(٢(٨املادة 
عنوة؛

استخدام السموم أو األسلحة املسممة؛‘١٣)’ه)(٢(٨املادة استخدام السموم أو األسلحة املسممة؛‘ ١٧’)(ب)٢(٨املادة 

استخدام الغازات اخلانقة أو السامة أو غريها من ‘١٨’)(ب)٢(٨املادة 
يف حكمها من السوائل أو املواد أو األجهزة؛الغازات ومجيع ما

أو السامة أو غريها من استخدام الغازات اخلانقة‘١٤)’ه)(٢(٨املادة 
يف حكمها من السوائل أو املواد أو األجهزة؛الغازات ومجيع ما

استخدام الرصاصات اليت تتمدد أو تتسطح ‘١٩’)(ب)٢(٨املادة 
بسهولة يف اجلسم البشري، مثل الرصاصات ذات األغلفة الصلبة اليت ال 

؛تغطي كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات احملززة الغالف

استخدام الرصاصات اليت تتمدد أو تتسطح بسهولة ‘١٥)(ه)’٢(٨دة املا
يف اجلسم البشري، مثل الرصاصات ذات األغلفة الصلبة اليت ال تغطي  

؛كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات احملززة الغالف

االعتداء على كرامة الشخص، وخباصة املعاملة ‘٢١’)(ب)٢(٨املادة 
املهينة واحلاطة بالكرامة؛

االعتداء على كرامة الشخص، وخباصة املعاملة ‘٢’)(ج) ٢(٨ادة امل
املهينة واحلاّطة بالكرامة؛

االغتصاب أو االستعباد اجلنسي أو اإلكراه على ‘ ٢٢’)(ب)٢(٨املادة 
(و) من املادة ٢البغاء أو احلمل القسري على النحو املعرف يف الفقرة 

كال العنف اجلنسي ، أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أش٧
يشكل أيضا انتهاكا خطريا التفاقيات جنيف؛

االغتصاب أو االستعباد اجلنسي أو اإلكراه على البغاء ‘٦)’ه)(٢(٨املادة 
أو ٧(و) من املادة ٢أو احلمل القسري على النحو املعّرف يف الفقرة 

التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف اجلنسي يشكل 
املشرتكة بني اتفاقيات جنيف األربع؛٣هاكا خطريا للمادة أيضا انت
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استغالل وجود شخص مدين أو أشخاص آخرين ‘٢٣’)(ب)٢(٨املادة
متمتعني حبماية إلضفاء احلصانة من العمليات العسكرية على نقاط أو 

مناطق أو قوات عسكرية معينة؛

اد تعمد توجيه هجمات ضد املباين واملو ‘٢٤’)(ب)٢(٨املادة 
والوحدات الطبية ووسائل النقل واألفراد من مستعملي الشعارات املميزة 

املبينة يف اتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدويل؛

تعمد توجيه هجمات ضد املباين واملواد والوحدات ‘٢)’ه)(٢(٨املادة 
الطبية ووسائل النقل واألفراد من مستعملي الشعارات املميزة املبينة يف 

نيف طبقا للقانون الدويل؛اتفاقيات ج

تعمد جتويع املدنيني كأسلوب من أساليب ‘ ٢٥’)(ب)٢(٨املادة 
م من املواد اليت ال غىن عنها لبقائهم، مبا يف ذلك تعمد احلرب حبرما

عرقلة اإلمدادات الغوثية على النحو املنصوص عليه يف اتفاقيات جنيف؛

امسة عشرة من العمر جتنيد األطفال دون اخل‘ ٢٦’)(ب)٢(٨املادة 
مشاركة إلزاميا أو طوعيا يف القوات املسلحة الوطنية أو استخدامهم لل

.فعليا يف األعمال احلربية

جتنيد األطفال دون اخلامسة عشرة من العمر إلزاميا ‘٧)’ه)(٢(٨املادة 
أو طوعيا يف القوات املسلحة أو يف مجاعات مسلحة أو استخدامهم 

.عمال احلربيةللمشاركة فعليا يف األ

__________________


