
١٥:٣٠، الساعة ٢٠١٥كانون الثاين/يناير ٢٣

أمانة جمعية الدول األطراف
تجميع غير رسمي لمقترحات تعديل نظام روما األساسي

مقدمة-أوال
من نظام روما األساسي على أنه جيوز ألية دولة طرف أن تقرتح تعديالت عليه )١(١٢١تنص املادة -١

بعد انقضاء سبع سنوات من دخوله حيز النفاذ. وترد يف التجميع التايل قائمة مجيع مقرتحات تعديل نظام 
ل اليت روما األساسي اليت توجد قيد نظر الفريق العامل املعين بالتعديالت. ويستثين ذلك مقرتحات التعدي

واملقرتحات اليت سحبتها الوفود اليت ٢٠١٠،١عام يف كمباالاملعقود املؤمتر االستعراضي مت البت فيها أثناء 
٢قدمتها يف غضون ذلك.

وعلى الرغم من أن الفريق العامل غري ملَزم بالنظر يف ذلك، ُقدمت مجيع املقرتحات الواردة يف هذه -٢
من نظام روما األساسي، ومت تعميمها بعد )١(١٢١املتحدة عمال باملادة القائمة إىل األمني العام لألمم 

٣ذلك على مجيع الدول األطراف يف شكل إخطارات إيداع.

ا، وتعكس كل -٣ وترد يف هذا التجميع قائمة جبميع املقرتحات يف أحدث صيغها مع التعليقات املرفقة 
ا الوفود اليت قدمت املقرتح ات بعد أن عممها األمني العام رمسيا. وترد املقرتحات التنقيحات اليت أجر

مرتبة حسب وقت تقدميها، وحسب الرتتيب األجبدي يف حالة تقدميها يف نفس اليوم.

٤بلجيكا- ثانيا

٢المقترحالتعديل-ألف
يرالندا، والتفيا، آاقترحته األرجنتين، وبلجيكا، وبوليفيا، وبوروندي، وكمبوديا، وقبرص، و 

ولكسمبرغ، وموريشيوس، والمكسيك، ورومانيا، وساموا، وسلوفينيا، بصيغته المنقحة
:٨(ب) من املادة ٢يضاف ما يلي إىل الفقرة -١

" األساسيرومانظاممن٨املادةبتعديل"القرار،RC/Res.5و ؛)النرويجمنمقرتح" (األحكامتنفيذ"تعزيز،RC/RES.3القرارات انظر- ١
قرارانظراألساسي،رومانظاممن١٢٤باملادةيتعلقوفيما). ليختنشتاينمنمقرتح" (العدوان"جرمية،RC/RES.6و ؛)بلجيكامنمقرتح(

االستعراضياملؤمترأثناء١٢٤املادةأحكامعلىاطلعوقد: "للجمعيةعشرةالرابعةالدورةيفأخرىمرة١٢٤املادةمبراجعةRC/RES.4اجلمعية
الدورةأثناء١٢٤املادةأحكاماستعراضمواصلةكذلكويقرر-٢احلايل؛بشكلها١٢٤باملادةاالحتفاظيقرر-١: األساسيرومانظاممبوجب
األساسي".رومانظاميفاألطرافالدولجلمعيةعشرةالرابعة

جلمعيةالرمسيةالوثائقيفالواردهولندا،مقرتحسحبمت،٢٠١٣يونيه/حزيران٥يفبالتعديالتاملعينالعاملالفريقعقدهالذياالجتماعيف- ٢
-ICC(٢٠٠٩نوفمرب/الثاينتشرين٢٦- ١٨الهاي،الثامنة،الدورةالدولية،اجلنائيةللمحكمةاألساسيرومانظاميفاألطرافالدول

ASP/8/20(،لد .الثالثالتذييلالثاين،،املرفقاألولا
الشبكياملوقععلىاألطرافالدولإىلالعاماألمنيبعثهااليتالصلةذاتاإليداعإخطاراتمجيععلىاالطالعميكن- ٣

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10&chapter=18&lang=en.
لد،)ICC ASP/8/20(٢٠٠٩... الثامنةالدورة... الرمسيةالوثائق- ٤ األمملدىاإليداعإخطاراألول؛التذييلالثاين،املرفقاألول،ا

أناإلشارةوجتدر). األساسيالنظامبتعديلبلجيكااقرتاح(٢٠٠٩أكتوبر/األولتشرين٢٩املؤرخC.N.733.2009.TREATIES-8املتحدة
.هنايذكرملوبالتايل،١احلاشيةانظركمباال،يفبشأنهإجراءاختاذمت١املقرتحالتعديل
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اتفاقية حظر الوارد تعريفها يف العوامل والتكسينات واألسلحة واملعدات ووسائل اإليصال استخدام‘ ٢٧"’
(لندن، األسلحةتلكاستحداث وإنتاج وختزين األسلحة البكرتيولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمري 

؛يف انتهاك هلذه االتفاقية٥،)١٩٧٢نيسان/أبريل ١٠موسكو، واشنطن، 

الكيميائيةأو الشروع يف أية استعدادات عسكرية الستعمال األسلحةالكيميائيةاألسلحةاستخدام‘ ٢٨’
تلكوتدمريالكيميائيةاألسلحةواستخداموتكديسوإنتاجاستحداثحظرالوارد تعريفها يف اتفاقية

؛يف انتهاك هلذه االتفاقية٦)١٩٩٣يناير/الثاينكانون١٣باريس،(األسلحة

وإنتاج ونقل األلغام اتفاقية حظر استعمال وختزين يف الوارد تعريفهااأللغام املضادة لألفراد استخدام‘ ٢٩’
."يف انتهاك هلذه االتفاقية٧)١٩٩٧أيلول/سبتمرب ١٨(أوتاوا، املضادة لألفراد، وتدمري تلك األلغام

:٨(هـ) من املادة ٢يضاف ما يلي إىل الفقرة -٢

اتفاقية حظرالوارد تعريفها يف العوامل والتكسينات واألسلحة واملعدات ووسائل اإليصال استخدام‘ ١٣"’
(لندن، األسلحةتلك استحداث وإنتاج وختزين األسلحة البكرتيولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمري 

؛يف انتهاك هلذه االتفاقية)، ١٩٧٢نيسان/أبريل ١٠موسكو، واشنطن، 

الكيميائيةأو الشروع يف أية استعدادات عسكرية الستعمال األسلحةالكيميائيةاألسلحةاستخدام‘ ١٤’
تلكوتدمريالكيميائيةاألسلحةواستخداموتكديسوإنتاجاستحداثحظررد تعريفها يف اتفاقيةالوا

؛يف انتهاك هلذه االتفاقية)١٩٩٣يناير/الثاينكانون١٣باريس،(األسلحة

األلغام اتفاقية حظر استعمال وختزين وإنتاج ونقل يف الوارد تعريفهااأللغام املضادة لألفراد استخدام‘ ١٥’
."يف انتهاك هلذه االتفاقية) ١٩٩٧أيلول/سبتمرب ١٨(أوتاوا، املضادة لألفراد، وتدمري تلك األلغام

التبرير
يشري التعديل إىل استعمال أسلحة حمددة حتظرها معاهدات دولية صدقت عليها أو قبلتها أكثر من أربعة 

عترب عدد هائل من الدول تلك ومنها معاهدات مت التصديق عليها عامليا تقريبا. ويَ ،أمخاس دول العامل
االتفاقيات مبثابة القانون الدويل العريف.

من نظام ٢(ب) من املادة ٢وجترم الفقرة األوىل هذا االستعمال يف حالة نشوب نزاع مسلح دويل (الفقرة 
ختصاص احملكمة إىل استخدام مثل هذه األسلحة يف حالة روما األساسي). وتوسع الفقرة الثانية نطاق ا

من نظام روما األساسي).٢(هـ) من املادة ٢نشوب نزاع مسلح ال يتسم بطابع دويل (الفقرة 

٣المقترح التعديل -باء
اقترحته األرجنتين، وبلجيكا، وبوليفيا، وبوروندي، وكمبوديا، وقبرص، وأيرالندا، والتفيا، 

٨وموريشيوس، والمكسيك، ورومانيا، وساموا، وسلوفينيا، بصيغته المنقحةولكسمبرغ، 

:٨(ب) من املادة ٢يضاف ما يلي إىل الفقرة -١

).٢٠١٤نوفمرب/الثاينتشرين٣(طرفادولة١٧٠- ٥
).٢٠١٤نوفمرب/الثاينتشرين٣(طرفادولة١٩٠- ٦
).٢٠١٤نوفمرب/الثاينتشرين٣(طرفادولة١٦٢- ٧
لد،)ICC ASP/8/20(٢٠٠٩... الثامنةالدورة... الرمسيةالوثائق- ٨ .األولالتذييلالثاين،املرفقاألول،ا
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بروتوكوالت اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة األسلحة الوارد تعريفها فيما يلي من استخدام‘ ٣٠"’
) ١٩٨٠تشرين األول/أكتوبر ١٠(جنيف، األثرتقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية

:يف انتهاك لتلك الربوتوكوالت

)، ١٩٨٠التفاقية عام الربوتوكول املتعلق بالشظايا اليت ال ميكن كشفها (الربوتوكول األول-
٩؛١٩٨٠تشرين األول/أكتوبر ١٠جنيف، 

)، فيينا، ١٩٨٠التفاقية عام الربوتوكول املتعلق بأسلحة الليزر املسببة للعمى (الربوتوكول الرابع-
١٠."١٩٩٥تشرين األول/أكتوبر ١٣

:٨(هـ) من املادة ٢يضاف ما يلي إىل الفقرة -٢

بروتوكوالت اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة األسلحة الوارد تعريفها فيما يلي من استخدام‘ ١٦"’
يف ) ١٩٨٠تشرين األول/أكتوبر ١٠(جنيف، تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر

:انتهاك لتلك الربوتوكوالت

)، ١٩٨٠التفاقية عام الربوتوكول املتعلق بالشظايا اليت ال ميكن كشفها (الربوتوكول األول-
؛١٩٨٠تشرين األول/أكتوبر ١٠جنيف، 

)، فيينا، ١٩٨٠ة عام التفاقيالربوتوكول املتعلق بأسلحة الليزر املسببة للعمى (الربوتوكول الرابع-
."١٩٩٥تشرين األول/أكتوبر ١٣

التبرير
مت التصديق ١٩٨٠يشري مشروع التعديل إىل استعمال أسلحة حيظرها اثنان من بروتوكوالت اتفاقية عام 

عليهما أو قبوهلما على نطاق واسع، ويعتربمها عدد كبري من الدول مبثابة القانون الدويل.

من نظام ٢(ب) من املادة ٢االستعمال يف حالة نشوب نزاع مسلح دويل (الفقرة وجترم الفقرة األوىل هذا
روما األساسي). وتوسع الفقرة الثانية نطاق اختصاص احملكمة إىل استخدام مثل هذه األسلحة يف حالة 

من نظام روما األساسي).٢(هـ) من املادة ٢نشوب نزاع مسلح ال يتسم بطابع دويل (الفقرة 

تفسير التنقيحات-جيم
: في ما يتعلق بمصطلح "استعمال":٣و ٢التعديالن 

، تقرتح االستعاضة عن كلمة "استعمال" بكلمة "استخدام". والغرض من هذه ٣و ٢يف التعديلني 
من نظام روما األساسي بشأن ٨الصياغة اجلديدة هو حتقيق االتساق مع املصطلحات الواردة يف املادة 

‘).٢٠’و ‘ ١٩’و ‘ ١٨’و ‘ ١٧’، الفقرات الفرعية ٢، الفقرة ٨( املادة األسلحة احملظورة

: حذف عبارة "الشروع في أية استعدادات عسكرية الستعمال ٢و ١، الفقرتان ٢التعديل 
الكيميائية":األسلحة

ا الدول، يقرتح حذف عبارة "الشروع يف أية استعدادات عسكرية الستعم ال وفقا للتعليقات اليت أدلت 
من نظام ٨. فاألحكام املنصوص عليها يف املادة ٢من التعديل ٢و١الكيميائية" من الفقرتني األسلحة

).٢٠١٤نوفمرب/الثاينتشرين٣(طرفادولة١١٣- ٩
).٢٠١٤نوفمرب/الثاينتشرين٣(أطرافدول١٠٣- ١٠
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روما األساسي بشأن األسلحة احملظورة ال تضع يف االعتبار إال استخدام أسلحة معينة وال تشمل اإلعداد 
جلميع األسلحة احملظورة.الستخدام تلك األسلحة. ويتحقق االتساق باستعمال نفس الصيغة بالنسبة

: فيما يتعلق باستعمال عبارتي "الوارد تعريفها" و "في انتهاك لـ[...]":٣و ٢التعديالن 
يقرتح االقتصار على عبارة "الوارد تعريفها" بدل عباريت "الوارد تعريفها" و "يف انتهاك لـ[...]". فالصيغة 

سريان التجرمي اجلديد. وتعين عبارة "يف انتهاك لـ[...]" احلالية للتعديلني تطرح مشكلة فيما يتعلق بنطاق 
أن على الدولة اليت تصدق على التعديلني يتعني أن تكون طرفا يف االتفاقيات اليت يشري إليها التعديالن 
لكي يدخال حيز النفاذ عليها. وإذا صدقت دولة ما على التعديلني املقرتحني دون أن تكون طرفا يف 

قيات أو مجيعها، فإن استخدام األسلحة احملظورة من ِقبل مواطن من تلك الدولة أو إحدى تلك االتفا
على أراضيها لن يشكل "انتهاكا" لتلك االتفاقية أو االتفاقيات. وبغية تفادي هذه النتيجة غري املنطقية 

تعين أن لتعديل مصدق عليه دون جدوى، يقرتح االحتفاظ بعبارة "الوارد تعريفها" فقط. وهذه العبارة
ينطبق على مواطين وأراضي الدول اليت تصدق على أحد التعديلني أو  ٣و ٢احلظر الوارد يف التعديلني 

ا دوال أطرافا. ويف هذا الصدد، جتدر اإلشارة إىل أن أحكام دخول  كليهما، بصرف النظر عن مسألة كو
ن نظام روما األساسي. ووفقا هلذه م١٢١من املادة ٥التعديالت املقرتحة حيز النفاذ ترد يف الفقرة 

من هذا النظام األساسي نافذا بالنسبة إىل الدول ٨و ٧و ٦و ٥املادة، "يصبح أي تعديل على املواد 
ا  األطراف اليت تقبل التعديل، وذلك بعد سنة واحدة من إيداع صكوك التصديق أو القبول اخلاصة 

ذكر، تقر الدول غري األطراف يف االتفاقيات اليت تشري إليها (...)". وبالتصديق على التعديالت اآلنفة ال
ا. التعديالت اختصاص احملكمة فيما يتعلق بتلك اجلرائم إن مل تقم الدول باملالحقة القضائية بشأ

١١المكسيك- ثالثا

مقترح التعديل-ألف
:٨(ب) من املادة ٢يضاف ما يلي إىل الفقرة 

[...] استخدام األسلحة النووية.

التفسير-باء
يستند هذا املقرتح إىل االعتبارات التالية:

يتناىف استخدام األسلحة النووية مع مبدأي التمييز والتناسب اللذين يقوم عليهما القانون الدويل -١
اإلنساين:

)، أعلنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة "أن استعمال األسلحة ١٦-(د١٦٥٣(أ) يف القرار 
وية احلرارية يتجاوز حىت نطاق احلرب، وميين اإلنسانية واملدنية بأسباب األمل والدمار النووية والنو 

١٢العشواء، ويعترب بالتايل خمالفا لقواعد القانون الدويل وقوانني اإلنسانية."

(ب) يشكل التمييز والتناسب مبدأين أساسيني من مبادئ القانون الدويل اإلنساين:

املتحدةاألمملدىاإليداعإخطارأيضاانظرالثاين؛املرفق،ICC-ASP/10/32بالتعديالت،املعينالعاملالفريقتقرير- ١١
C.N.725.2009.TREATIES-6املكسيكمنمقرتح"؛)األساسيالنظامبتعديلاملكسيكاقرتاح(٢٠٠٩أكتوبر/األولتشرين٢٩املؤرخ :

١٩املؤرخاملنقحاملشروع،"موقفورقة- النوويةاألسلحةباستخداميتعلقفيماالدوليةاجلنائيةللمحكمةاألساسيرومانظاممن٨املادةتعديل
.٢٠١١مايو/أيار

)).ب(الفرعيةالفقرةاملنطوق،من١الفقرة،١٩٦١نوفمرب/الثاينتشرين٢٤،)١٦-د(١٦٥٣العامةاجلمعيةقرار- ١٢
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تعمل أطراف النـزاع على التمييز بني السكان املدنيني واملقاتلني "وفقا ملبدأ التمييز، ‘ ١’
ا ضد األهداف العسكرية  وبني األعيان املدنية واألهداف العسكرية، ومن مث توجه عمليا

١٣."دون غريها

وفقا ملبدأ التناسب، حتظر اهلجمات العشوائية، مبا يف ذلك اهلجمات اليت تستخدم ‘ ٢’
طرق ووسائل القتال:

ا أن تصيباليت ال ميكن حصر آثارها، و "- األهداف العسكرية واألشخاص من شأ
١٤"؛املدنيني أو األعيان املدنية دون متييز

همسارة يف أرواح(كاخلتكون هلا آثار على السكان املدنينيميكن أن يتوقع أن واليت -
عنه ]سفر[تيفرط يف جتاوز ما ينتظر أن ) مما "باألعيان املدنيةالضررهم أو بتأو إصا

١٥."من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة

حيظر (ج) ومبا يتسق مع هذين املبدأين، ومبوجب القانون الدويل اإلنساين التعاهدي والعريف، "
ا إحداث إصابات أو آالم ال  استخدام األسلحة والقذائف واملواد ووسائل القتال اليت من شأ

أساليب أو وباإلضافة إىل ذلك، يتضمن القانون الدويل اإلنساين حظر استخدام ١٦".مربر هلا
من واسعة النطاق وطويلة األجل شديدة و وسائل القتال اليت قد يتوقع منها أن تسبب أضرارا 

ا أن تلحق األذى بصحة أو بقاء السكان. ١٧شأ

دويل من شأنه أن يتناىف مع (د) ومما ال شك فيه أن استخدام األسلحة النووية يف نزاع مسلح 
مبدأي التمييز والتناسب اللذين يقوم عليهما القانون الدويل اإلنساين، وكذلك مع قواعد القانون 
الدويل اإلنساين اليت حتمي البيئة. وإن األسلحة النووية بطبيعتها أسلحة عشوائية ال ميكن توجيهها 

مسلح دويل، فمن املرجح أن تتسبب إىل هدف عسكري حمدد. وإذا اسُتخدمت يف سياق نزاع 
للمدنيني يف خسائر يف األرواح وإصابات وأضرار ال مربر هلا، وكذلك يف الضرر باألعيان املدنية، 
ا. وتؤكد خمتلف  ومن شأن آثارها الضارة أن تفلت، يف املكان والزمان، من سيطرة من يستخدمو

١٨املعاهدات الدولية هذه اخلصائص.

ا حمكمة العدل الدولية يف (ه) ويف الفتوى ال بشأن مشروعية ١٩٩٦متوز/يوليه ٨يت أصدر
التهديد باألسلحة النووية أو ، تقر احملكمة صراحة بأن "التهديد باألسلحة النووية أو استخدامها

وخاصة مبادئ ،استخدامها خمالف عمومًا لقواعد القانون الدويل الساري يف حالة النزاع املسلح
ه."ين وقواعدالقانون اإلنسا

القانونمن١٣و١٢و١١و٧و٢و١والقواعد١٩٤٩لعامجنيفالتفاقياتاألولاإلضايفالربوتوكولمن٥١و٤٨املادتان- ١٣
.العريفاإلنساينالدويل
.١٩٤٩لعامجنيفالتفاقياتاألولاإلضايفالربوتوكولمن) ج(٤- ٥١املادة- ١٤
من١٩و١٨و١٧و١٦و١٥و١٤والقواعد١٩٤٩لعامجنيفالتفاقياتاألولاإلضايفالربوتوكولمن) ب(٥- ٥١املادة- ١٥

.العريفاإلنساينالدويلالقانون
.العريفاإلنساينالدويلالقانونمن٧١و٧٠والقواعد١٩٤٩لعامجنيفالتفاقياتاألولاإلضايفالربوتوكولمن٣٥املادة- ١٦
.العريفاإلنساينالدويلالقانونمن٤٥و٤٤و٤٣والقواعد١٩٤٩لعامجنيفالتفاقياتاألولاإلضايفالربوتوكولمن٥٥املادة- ١٧
الكارييبالبحرومنطقةالالتينيةأمريكايفالنوويةاألسلحةحظرومعاهدةالنووية،للتجاربالشاملاحلظرمعاهدةاملثال،سبيلعلى- ١٨

سطحوحتتاخلارجيالفضاءويفاجلويفالنوويةاألسلحةجتاربحظرومعاهدةالنووية،األسلحةانتشارعدمومعاهدة،)تالتيلولكومعاهدة(
.أرضهاباطنويفواحمليطاتالبحارقاععلىالشاملالدمارأسلحةمنوغريهاالنوويةاألسلحةوضعحظرومعاهدةاملاء،
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(و) ونظرا لألسباب املذكورة أعاله، فإن استخدام األسلحة النووية يف سياق نزاع مسلح دويل 
يتسم خبصائص االنتهاكات اخلطرية للقانون الدويل اإلنساين املشار إليه يف اتفاقيات جنيف 

١٩وبروتوكوليها اإلضافيني.

قانون الدويل اإلنساين، جيب جترميه بوصفه يشكل ومبا أن استخدام األسلحة النووية انتهاك خطري لل-٢
جرمية حرب مبوجب نظام روما األساسي:

ا "االنتهاكات اخلطرية للقوانني ٨(أ) تصف املادة  من نظام روما األساسي جرائم احلرب بأ
واألعراف السارية على املنازعات الدولية املسلحة، يف النطاق الثابت للقانون الدويل"، مث تورد 

ائمة باألفعال اليت تشكل انتهاكات من هذا القبيل.ق

(ب) وكما يتضح من اجلزء السابق، فإن استخدام األسلحة النووية يف سياق نزاع مسلح دويل 
يشكل انتهاكا خطريا للقانون الدويل اإلنساين، مما يربر ضم هذا التصرف إىل قائمة األفعال اليت 

ام روما األساسي جبرائم احلرب.من نظ٨(ب) من املادة ٢تصفها الفقرة 

(ج) وليس جترمي استخدام األسلحة النووية مسألة جديدة بالنسبة للدول األطراف يف نظام روما 
ذا املوضوع مل تكتمل خالل مؤمتر روما يف عام  ، ولذلك ١٩٩٨األساسي. فاملداوالت املتعلقة 

تمع الدويل بسد هذه الفجوة. من الضروري أن يقوم ا

(ب) من ٢إن جترمي استخدام األسلحة النووية بوصفه جرمية حرب من قبيل ما تنص عليه الفقرة و -٣
من نظام روما األساسي أمر ضروري وتكميلي لباقي الفقرات الفرعية يف تلك املادة.٨املادة 

، بصفة ‘٤’من نظام روما األساسي، يف الفقرة الفرعية ٨(ب) من املادة ٢(أ) تصف الفقرة 
ة حرب "تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا اهلجوم سيسفر عن خسائر تبعية يف األرواح أو جرمي

عن إصابات بني املدنيني أو عن إحلاق أضرار مدنية أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل األجل 
وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحا بالقياس إىل جممل املكاسب العسكرية املتوقعة 

املباشرة."امللموسة 

من نظام روما األساسي، ٨(ب) من املادة ٢(ب) وباإلضافة إىل هذا التجرمي العام، فإن الفقرة 
جترم بالتحديد، بوصفها جرائم حرب، أفعال ‘ ١٩’و ‘ ١٨’و ‘ ١٧’يف الفقرات الفرعية 

استخدام ما يلي:

السموم أو األسلحة املسممة؛‘ ١’

غريها من الغازات ومجيع ما يف حكمها من السوائل أو الغازات اخلانقة أو السامة أو ‘ ٢’
املواد أو األجهزة؛

الرصاصات اليت تتمدد أو تتسطح بسهولة يف اجلسم البشري، مثل الرصاصات ذات ‘ ٣’
األغلفة الصلبة اليت ال تغطي كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات احملززة الغالف.

بالتحديد استخدام األسلحة ٨(ب) من املادة ٢(ج) وبناء على ما سبق ، فإذ جترم الفقرة 
املذكورة أعاله، ال يوجد مربر لكي ال تنص حتديدا على جترمي استخدام األسلحة األخرى ذات 
األثر املدمر العشوائي الذي يتجاوز بكثري أثر األسلحة اليت سبق جترميها، كما هو شأن األسلحة 

النووية.

و٥٠املوادويف،١٩٤٩لعامجنيفالتفاقياتاألولاإلضايفالربوتوكولمن) ب(٣- ٨٥املادةيفالواردةاجلسيمةاملخالفاتلقائمةوفقا- ١٩
.التوايلعلى،١٩٤٩لعاموالرابعةوالثالثةوالثانيةاألوىلجنيفاتفاقياتمن١٤٧و١٣٠و٥١
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الفعل املتمثل يف "استخدام أسلحة ٨(ب) من املادة ٢الفقرة ، جترم‘٢٠’(د) ويف الفقرة الفرعية 
أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها أضرارا زائدة أو آالما ال لزوم هلا أو تكون 
عشوائية بطبيعتها باملخالفة للقانون الدويل للمنازعات املسلحة". ومع ذلك، تشرتط الفقرة "أن 

ذائف واملواد واألساليب احلربية موضع حظر شامل وأن تدرج يف مرفق تكون هذه األسلحة والق
و ١٢١هلذا النظام األساسي، عن طريق تعديل يتفق واألحكام ذات الصلة الواردة يف املادتني 

". ونظرا ألن املرفق املشار إليه يف هذه الفقرة الفرعية مل يُعتَمد إىل حد اآلن، فإن الشرط ١٢٣
(ب) من ٢من الفقرة ‘ ٢٠’يتم االمتثال له، وبالتايل فإن الفقرة الفرعية الذي يشكل موضوعه مل

فقرة ال تسري على مستوى املمارسة.٨املادة 

(ه) وبناء على ما َتقدم، فإن إدراج جترمي صريح الستخدام األسلحة النووية يف سياق النزاعات 
من نظام روما األساسي أمر ٨ة (ب) من املاد٢املسلحة الدولية بوصفه جرمية حرب يف الفقرة 

ضروري وله ما يربره، ومن شأنه أن يتمم الفقرات الفرعية األخرى اليت تتضمنها هذه املادة حاليا.

وخيتلف جترمي استخدام األسلحة النووية بوصفه جرمية حرب عن مسألة مشروعية امتالك هذا النوع -٤
من السالح:

تمع الدويل من ينبغي أال يتم اخللط بني جترمي استخد ام األسلحة النووية واجلهود اليت يبذهلا ا
أجل التوصل إىل معاهدة بشأن نزع السالح العام الكامل مبوجب املادة الرابعة من معاهدة عدم 
انتشار األسلحة النووية. وتربر خطورة استخدام األسلحة النووية جترميه بوصفه جرمية حرب بصرف 

ه املفاوضات بشأن نزع األسلحة النووية.النظر عن املسار الذي تتبع

سيدخل التعديل حيز النفاذ بالنسبة للدول األطراف اليت تقبله دون غريها:-٥

، فإنه لن يدخل حيز النفاذ إال بالنسبة للدول األطراف اليت تقبله، ٨مبا أن التعديل يتعلق باملادة 
ول التعديل.مما سيمّكن تلك الدول األطراف من اختاذ القرار بشأن قب

وسيمتثل إضفاء صفة جرمية احلرب على استخدام األسلحة النووية ألسباب امتناع املسؤولية اجلنائية -٦
املنصوص عليها يف نظام روما األساسي:

من ٣١(ج) من املادة ١(أ) من بني أسباب امتناع املسؤولية اجلنائية املنصوص عليها يف الفقرة 
ص ال ُيسأل جنائيا إذا كان وقت ارتكابه السلوك "يتصرف على نظام روما األساسي أن الشخ

حنو معقول للدفاع عن نفسه أو عن شخص آخر أو يدافع، يف حالة جرائم احلرب، عن ممتلكات 
ال غىن عنها لبقاء الشخص أو شخص آخر أو عن ممتلكات ال غىن عنها إلجناز مهمة عسكرية، 

بطريقة تتناسب مع درجة اخلطر الذي يهدد هذا ضد استخدام وشيك وغري مشروع للقوة، وذلك
الشخص أو الشخص اآلخر أو املمتلكات املقصود محايتها."

ا حمكمة العدل الدولية يف  ، ولئن أقرت بأن ١٩٩٦متوز/يوليه ٨(ب) يف الفتوى اليت أصدر
، اإلنساينالتهديد باألسلحة النووية أو استخدامها يعد منافيا بوجه عام لقواعد القانون الدويل

أن ختلص بصورة قاطعة إىل أن التهديد باستخدام األسلحة هاميكنذكرت احملكمة أيضا أنه "ال
النووية أو استخدامها سيكون مشروعا أو غري مشروع يف حالة قصوى من حاالت الدفاع عن 

ا معرضا للخطر استخدام ". ومع ذلك، أقرت احملكمة بأن النفس، اليت يكون فيها بقاء الدولة ذا
األسلحة النووية، يف أي حال من األحوال، جيب:
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من ميثاق األمم املتحدة، وأن يفي بَشرَطي ٢من املادة ٤أن يتسق مع الفقرة ‘ ١’
٢٠من امليثاق؛٥١الضرورة والتناسب املنصوص عليهما يف املادة 

سيما ال،مقتضيات القانون الدويل املنطبق يف النزاعات املسلحةأن يتفق مع "‘ ٢’
، وكذلك الواجبات احملددة مبوجب اإلنساين وقواعدهالدويل مقتضيات مبادئ القانون 

٢١املعاهدات وااللتزامات األخرى اليت تتناول األسلحة النووية بشكل صريح".

من نظام روما األساسي بالنظر ٣١(ج) من املادة ١(ج) سيمتثل التعديل املقرتح للفقرة 
ألحكام الفتوى اآلنفة الذكر. ولكي ُتسقط تلك األسباب املسؤولية اجلنائية عن الشخص الذي 
يستخدم أسلحة نووية، فإن ذلك ال ميكن أن حيدث إال يف احلالة البعيدة االحتمال اليت تستخدم 

حالة قصوى من حاالت الدفاع عن النفس، اليت يكون فيها بقاء الدولة تلك األسلحة يف فيها
ا معرضا للخطر ومع ذلك، ينبغي التأكيد ٢٢، حيث يتفق ذلك االستخدام مع ما ذُكر آنفا.ذا

على أن احملكمة نفسها سلمت بأن فيما يتعلق مببادئ القانون الدويل اإلنساين وقواعده، فإن 
األسلحة النووية، بالنظر إىل خصائصها الفريدة [...]، يبدو أنه ال يكاد ميكن التوفيق "استخدام 

٢٣بينه وبني تلك الشروط".

٢٤ترينيداد وتوباغو وبليز-رابعا

التعديل المقترح-ألف
٥المادة 

تمع الدويل بأسره، وللمحكمة -١ يقتصر اختصاص احملكمة على أشد اجلرائم خطورة موضع اهتمام ا
مبوجب هذا النظام األساسي اختصاص النظر يف اجلرائم التالية:

(أ) جرمية اإلبادة اجلماعية؛

(ب) اجلرائم ضد اإلنسانية؛

(ج) جرائم احلرب؛

(د) جرمية العدوان؛

٢٥الدولي بالمخدراتجريمة االتجار (ه) 

املخدرات واملؤثرات ألغراض هذا النظام األساسي، تعين اجلرائم اليت تشمل االجتار غري املشروع ب-٢
ديدا للسالم والنظام واألمن يف دولة أو العقلية أي فعل من األفعال التالية، ولكن فقط عندما تشكل 

منطقة ما:

).ج(٢- ١٠٥الفقرة،١٩٩٦يوليه/متوز٨املؤرخةالفتوى- ٢٠
).د(٢- ١٠٥الفقرة،١٩٩٦يوليه/متوز٨املؤرخةالفتوى- ٢١
الدولية،اجلنائيةللمحكمةبالنسبةالتطبيقالواجبالقانونهياملسلحةللنزاعاتالدويلالقانونيفااملعمولاملبادئأنإىلاإلشارةجتدر- ٢٢
.األساسيرومانظاممن) ب(٢١للمادةوفقا
.٩٥الفقرة،١٩٩٦يوليه/متوز٨املؤرخةالفتوى- ٢٣
لد،)ICC ASP/8/20(٢٠٠٩... الثامنةالدورة... الرمسيةالوثائق- ٢٤ لدىاإليداعإخطارأيضاانظر. الرابعالتذييلالثاين،،املرفقاألولا
).األساسيالنظامبتعديلوتوباغوترينيداداقرتاح(٢٠٠٩أكتوبر/األولتشرين٢٩املؤرخC.N.737.2009.TREATIES-9املتحدةاألمم
.املقرتحالتعديلصيغة- ٢٥
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عرضها أوحتضريها،أواستخالصها،أوصنعها،أوأو مؤثرات عقلية،أية خمدرات(أ) إنتاج
إرساهلا،أوالصفات، أو السمسرة فيها،منصفةبأيتسليمهاأوتوزيعها، أو بيعها، ،أوللبيع،

استريادها أو تصديرها، أو الشروع يف ذلك، أو تنظيمه، أو رعايته، أو أونقلها،أوشحنها،أو
األمر به، أو تيسريه، أو متويله، عند ارتكابه على نطاق واسع يشمل أفعاال ذات طابع عابر 

االتفاقية الوحيدة ، و ١٩٦١االتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام للحدود، مبا يتناىف مع أحكام 
واتفاقية األمم ،١٩٧١واتفاقية املؤثرات العقلية لعام غتها املعدلة، بصي١٩٦١للمخدرات لعام 

؛١٩٨٨املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية لعام 

أو أي منهمأو أي اعتداء آخر على شخصهمأو اختطافاملدنيني أو موظفي األمن قتل (ب) 
ن األفعال املذكورة يف الفقرة الفرعية (أ)؛يف حماولة للدفع بأي فعل معلى حريته

(ج) اهلجمات العنيفة على املباين اخلاصة أو املقرات الرمسية لألشخاص أو املؤسسات بنية نشر 
الرعب وانعدام األمن داخل دولة أو عدة دول، أو تعطيل هياكلها االقتصادية أو االجتماعية أو 

لة بأي فعل من األفعال املذكورة يف الفقرة الفرعية السياسية أو األمنية، عند ارتكاب ذلك يف ص
(أ).

التفسير-باء
فرصة فريدة للمجتمع الدويل للزيادة يف تعزيز األمن ٢٠١٠يتيح املؤمتر االستعراضي املعقود يف كمباال عام 

يف نظام الدويل والعدالة على الصعيد العاملي من خالل النظر يف إدراج جرمية االجتار الدويل باملخدرات 
روما األساسي. وال يزال العمل يف جمال فرض عقوبات دولية على السلوك اإلجرامي الدويل اخلطري عمال 

غري مكتمل.

تمع الدويل بأسره ألنه يهدد السالم والنظام واألمن  ويطرح االجتار الدويل باملخدرات حتديا رئيسيا أمام ا
تمع. ويتطلب األ ثر املتزايد والعابر للحدود الذي ينجم عن االجتار يف الدول اليت تشكل ذلك ا

باملخدرات فرض عقوبات قانونية دولية عاجلة وفعالة ملكافحة هذه اجلرمية اليت أصبحت تسبب قلقا 
شديدا للمجتمع الدويل. وما مل يتم ذلك، ففي غياب إطار قانوين دويل مناسب، ستواصل شبكات 

خدرات بسط أذرعها املدمِّرة إىل ما وراء احلدود الوطنية، وإسقاط اجلرمية املنظمة واالجتار الدويل بامل
ديد النمو االقتصادي واالجتماعي، واالستقرار السياسي، واألمن  احلكومات املنتخبة دميقراطيا، و

الداخلي واخلارجي للدول، والسالمة البدنية والعقلية لألشخاص.

ت من تعزيز مبدأ التكامل، ألن بعض الدول األعضاء تفتقر وسيمّكن إدراج جرمية االجتار الدويل باملخدرا
إىل القدرة واملرافق الالزمة للتصدي هلذه املشكلة الناشئة اليت تسبب قلقا بالغا للمجتمع الدويل برّمته. وإذ 

غري قادرة أو غريتتصرف احملكمة اجلنائية الدولية بصفتها حمكمة املالذ األخري حني تكون احملاكم الوطنية 
تمع من مرتكيب هذه اجلرائم راغبة يف القيام باملالحقة القضائية، فإن احملكمة ستتمكن من محاية ا

الشنعاء دون املساس بنزاهة احملاكم الوطنية.

االتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام ، و ١٩٦١االتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام وبصرف النظر عن أحكام 
واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار ،١٩٧١واتفاقية املؤثرات العقلية لعام بصيغتها املعدلة، ١٩٦١

م مفلتني من ١٩٨٨غري املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية لعام  ، يواصل بارونات املخدرات عمليا
تمع الدويل. ويف الواقع، فإن األنشطة اإلجرامية العابرة للحدود اليت يقوم  ا بارونات أي عقاب يف ا

املخدرات الدوليون، واليت تشمل القتل، واالبتزاز، وغسل األموال، تشكل جرائم خطرية تسبب القلق 
تمع الدويل أية حصانة من اآلثار االجتماعية  للمجتمع الدويل بأسره. وليست ألية دولة من دول ا
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ض أمن الدولة ورفاه األشخاص واالقتصادية الضارة النامجة عن االجتار الدويل باملخدرات، وذلك يعر 
للخطر.

وترى ترينيداد وتوباغو وبليز أن الوقت حان الختاذ اإلجراءات التحضريية الضرورية ملكافحة جرمية االجتار 
تقرتح ترينيداد وتوباغو وبليز أن ينشئ املؤمتر االستعراضي فريقا عامال الدويل باملخدرات. ووفقا لذلك،

جتار الدويل باملخدرات، وأن ينظر الفريق العامل يف مقرتح تعديل نظام روما غري رمسي معنيا جبرمية اال
األساسي على النحو التايل:

٢٦جنوب أفريقيا-خامسا

التعديل المقترح-١
١٦المادة 

إرجاء التحقيق أو المقاضاة
شهرا بناء ال جيوز البدء أو املضي يف حتقيق أو مقاضاة مبوجب هذا النظام األساسي ملدة اثين عشر-١

لس مبوجب الفصل السابع  ذا املعىن يتضمنه قرار يصدر عن ا على طلب من جملس األمن إىل احملكمة 
ا. من ميثاق األمم املتحدة؛ وجيوز للمجلس جتديد هذا الطلب بالشروط ذا

يجوز للدولة صاحبة االختصاص في حالة معروضة على المحكمة أن تطلب إلى مجلس األمن - ٢
أعاله.١جئ عرض المسألة على المحكمة، وفق ما تنص عليه الفقرة أن ير 

) أشهر ٦إذا عجز مجلس األمن عن اتخاذ قرار بشأن طلب الدولة المعنية في غضون ستة (- ٣
من تاريخ استالم الطلب، يجوز للدولة الطرف صاحبة الطلب أن تطلب إلى الجمعية العامة لألمم 

) الصادر ٥-(د٣٧٧بما يتفق والقرار ١األمن بموجب الفقرة المتحدة أن تتولى مسؤولية مجلس
عن الجمعية العامة لألمم المتحدة.

التفسير-٢
ا إىلجنوب أفريقيا دي البعثة الدائمة جلمهورية  األمني العام لألمم املتحدة لدى األمم املتحدة حتيا

محكمة اجلنائية الدولية، اليت تنص على ) من نظام روما األساسي لل١(١٢١وتتشرف بأن تشري إىل املادة 
ما يلي:

بعد انقضاء سبع سنوات من بدء نفاذ هذا النظام األساسي، جيوز ألية دولة طرف أن تقرتح 
تعديالت عليه، ويقدم نص أي تعديل مقرتح إىل األمني العام لألمم املتحدة ليقوم على الفور 

بتعميمه على مجيع الدول األطراف.

جنوب أفريقيا أيضا بإبالغ األمني العام أن الدول األفريقية األطراف يف الدائمة جلمهورية البعثةوتتشرف 
يف أديس أبابا برئاسة ٢٠٠٩تشرين الثاين/نوفمرب ٦إىل ٣نظام روما األساسي عقدت اجتماعا من 

منه.١٦جنوب أفريقيا، تَقرر فيه اقرتاح تعديل على نظام روما األساسي بشأن املادة 

لد،)ICC ASP/8/20(٢٠٠٩... الثامنةالدورة... الرمسيةالوثائق- ٢٦ اإليداعإخطارأيضاانظر. السادسالتذييلالثاين،،املرفقاألولا
).األساسيالنظامبتعديلأفريقياجنوباقرتاح(٢٠٠٩نوفمرب/الثاينتشرين٣٠املؤرخC.N.851.2009.TREATIES-10املتحدةاألمملدى
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وعمال بالقرار املتخذ يف اجتماع الدول األفريقية األطراف يف نظام روما األساسي، حتيل البعثة الدائمة طيه 
) من نظام روما األساسي وتطلب إىل األمني العام أن يقوم بتعميمه ١(١٢١ذلك التعديل وفقا للمادة 

) من نظام روما األساسي.١(١٢١وفقا للمادة 

لألمني العام لدى األمم املتحدة هذه الفرصة لتعرب جمددا جنوب أفريقيا مهورية تغتنم البعثة الدائمة جلو 
.عن أمسى آيات تقديرهالألمم املتحدة

٢٧كينيا-سادسا

١التعديل المقترح -ألف
المحاكمة بحضور المتهم–٦٣المادة 

يف الظروف االستثنائية. ) إجراء احملاكمة يف غياب املتهم ٢(٦٣مبوجب نظام روما األساسي، ترتأي املادة 
ا  وال يعّرف نظام روما األساسي مصطلح الظروف االستثنائية، كما ال توجد سوابق قضائية تسرتشد 

احملكمة يف هذا الشأن.

) أيضا على حماذير أخرى بشأن إجراء مثل هذه احملاكمات يف الظروف اليت يثبت فيها ٢(٦٣وتنص املادة 
ألخرى ولفرتة حمدودة فقط طبقا ملا تقتضيه احلالة.عدم كفاية البدائل املعقولة ا

) على النحو التايل:٢(٦٣وبناء على ما َتقدم، فمن رأينا املتواضع أنه ميكن النظر يف تعديل املادة 

)، يجوز إعفاء المتهم من الحضور المستمر أمام المحكمة إذا ١(٦٣"بصرف النظر عن المادة 
بما في ذلك، ئية، وأن التدابير البديلة اتخذت وتم النظر فيها، اقتنعت الدائرة بوجود ظروف استثنا

تغييرات الجدول الزمني للمحاكمة، أو توقفها المؤقت، أو حضورها على سبيل المثال ال الحصر،
بواسطة استخدام تكنولوجيا االتصاالت أو من خالل المحامين.

صر في ذلك على الضرورة القصوى.) يتم النظر في أي غياب على أساس الحاالت الفردية ويقت٢(
) ال توافق الدائرة االبتدائية على الطلب إال إذا ثبت لها وجود تلك الظروف االستثنائية وإذا  ٣(

حقوق المتهم مضمونة بكاملها في غيابه، وخاصة من خالل قيام محامين بتمثيله، وإذا تنازل كانت
المتهم صراحة عن حقه في حضور المحاكمة."

٢التعديل المقترح -باء
عدم االعتداد بالصفة الرسمية–٢٧المادة 

) على أن "يطبق هذا النظام األساسي على جميع األشخاص بصورة متساوية ١(٢٧تنص المادة 
دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية. وبوجه خاص، فإن الصفة الرسمية للشخص، سواء كان رئيسا 

برلمان أو ممثال منتخبا أو موظفا حكوميا، ال تعفيه بأي لدولة أو حكومة أو عضوا في حكومة أو
حال من األحوال من المسؤولية الجنائية بموجب هذا النظام األساسي، كما أنها ال تشكل، في حد 

"ذاتها، سببا لتخفيف العقوبة.

بتعديلكينيااقرتاح(٢٠١٤مارس/آذار١٤املؤرخC.N.1026.2013.TREATIES-XVIII.10املتحدةاألمملدىاإليداعإخطار- ٢٧
).األساسيالنظام
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) على أن "ال تحول الحصانات أو القواعد اإلجرائية الخاصة التي قد ٢(٢٧كما تنص المادة 
ط بالصفة الرسمية للشخص، سواء كانت في إطار القوانين الوطنية أو الدولية، دون ممارسة ترتب

المحكمة اختصاصها على هذا الشخص."
بإدراج الكالم التايل يف الفقرة الثالثة:٢٧وميكن أيضا لالجتماع أن ينظر يف اقرتاح تعديل على املادة 

أي شخص إعفاء رؤساء الدول الحاليين ونوابهم و أعاله، يجوز ٢و ١"بصرف النظر عن الفقرتين 
. ويجوز للمحكمة يعمل بهذه الصفة أو يحق له أن يعمل بهذه الصفة طوال فترة توليه منصبه

"تجديد هذا اإلعفاء بالشروط ذاتها.

٣التعديل المقترح -جيم
الجرائم المخلة بإدارة العدالة–٧٠المادة 

(و)، ال ميكن ١-٧٠ل هذه اجلرائم، باستثناء ما تنص عليه املادة تفرتض هذه املادة بالذات أن مث-١
ا إال يف حق احملكمة. وباإلشارة إىل احلالة الراهنة املتعلقة بالقضايا الكينية املعروضة على الدائرة  ارتكا

ؤولو االبتدائية اخلامسة (ب) على وجه اخلصوص، ينبغي تعديل هذه املادة لتشمل اجلرائم اليت يرتكبها مس
احملكمة، حبيث يكون واضحا أن كل طرف من طريفَْ اإلجراءات ميكنه اللجوء إىل احملكمة عند ارتكاب 

على النحو التايل:١جرميتني من هذا القبيل. ويُقرتح تعديل الفقرة 

"ينعقد االختصاص للمحكمة على الجرائم التالية المخلة بمهمتها في إقامة العدل، عندما يرتكبها 
شخص:"عمدا أي

٤التعديل المقترح -دال
تنفيذ آلية رقابة مستقلة-١١٢المادة 

) على أنه جيوز جلمعية الدول األطراف أن تنشئ أية هيئات فرعية تقتضيها احلاجة، ٤(١١٢تنص املادة 
مبا يف ذلك إنشاء آلية رقابة مستقلة ألغراض التفتيش والتقييم والتحقيق يف شؤون احملكمة، وذلك لتعزيز 
ا. ويشمل ذلك سلوك املسؤولني، واإلجراءات، ومدونة السلوك يف  كفاءة احملكمة واالقتصاد يف نفقا
مكتب املدعي العام. وقد درج مكتب املدعي العام تارخييا على معارضة نطاق سلطة آلية الرقابة املستقلة. 

ة بوصف مكتبه جهازا )، يتمتع املدعي العام بسلطة العمل بصفة مستقل٢) و (١(٤٢ومبوجب املادة 
منفصال من أجهزة احملكمة، وله السلطة الكاملة يف تنظيم وإدارة املكتب. وهناك تضارب يف السلطات 

بني مكتب املدعي العام وآلية الرقابة املستقلة يستمر وجوده يف مجعية الدول األطراف.

ش والتقييم وإجراء التحقيقات يف مجيع ويُقرتح تفعيل آلية الرقابة املستقلة ومتتيعها بسلطة القيام بالتفتي
أجهزة احملكمة.

٥التعديل المقترح -هاء
التكامل

تؤكد ديباجة نظام روما األساسي أن "احملكمة املنشأة مبوجب هذا النظام األساسي ستكون مكملة 
الديباجة لالختصاصات القضائية اجلنائية الوطنية". ووفقا لقرار االحتاد األفريقي، يقرتح تعديل على نص

املذكور لالعرتاف باآلليات القضائية اإلقليمية على النحو التايل:
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"وإذ تؤكد أن المحكمة المنشأة بموجب هذا النظام األساسي ستكون مكملة لالختصاصات 
القضائية الجنائية الوطنية واإلقليمية."

***


