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ICC-ASP/16/Res.4القرار

٢٠١٧كانون األول /ديسمرب ١٤ُ                                                      اعت مد بتوافق اآلراء يف اجللسة العامة الثانية عشرة املعقودة يف 
ICC-ASP/16/Res.4

من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية٨قرار بشأن التعديالت على المادة 
إن مجعية الدول األطراف،

من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ١٢١من املادة ٢و١إىل الفقرتني إذ تشري
تعديل مقرتح لنظام روما األساسي بعد انقضاء سبع باعتماد أي اللتني تسمحان جلمعية الدول األطراف 

سنوات من بدء نفاذ النظام األساسي،
من النظام األساسي اليت تنص على أن يصبح أي تعديل ١٢١من املادة ٥إىل الفقرة وإذ تشري

من النظام األساسي نافذا بالنسبة إىل الدول األطراف، وذلك بعد سنة واحدة٨و٧و٦و٥على املواد 
ا، ويف حالة الدولة الطرف اليت ال تقبل التعديل، ال متارس  من إيداع صكوك التصديق أو القبول اخلاصة 
احملكمة اختصاصها فيما يتعلق جبرمية مشمولة بالتعديل عندما يرتكب هذه اجلرمية مواطنون من تلك 

ذا التعديل ينطبق نفس املبدأ الذي فهمها أنه فيما يتعلق وإذ تؤكدالدولة أو ترتكب اجلرمية يف إقليمها، 
ينطبق على الدولة الطرف اليت مل تقبل هذا التعديل على الدول األطراف اليت ليست أطرافا يف النظام 

األساسي أيضا،
من اتفاقية فيينا لقانون ٤٠من املادة ٥أنه يف ضوء األحكام الواردة يف الفقرة وإذ تؤكد

ً                                          بح فيما بعد أطرافا  يف النظام األساسي أن تقرر، عند التصديق على املعاهدات، جيوز للدول اليت ستص
النظام األساسي أو قبوله أو املوافقة عليه أو االنضمام إليه، ما إذا كانت ستقبل التعديالت الواردة يف هذا 

القرار،
النظام أن الدول األطراف يف النظام األساسي والدول اليت تصبح الحقا دوال أطرافا يف وإذ تؤكد

األساسي سيسمح هلا بالتصديق على كل أو بعض التعديالت الثالثة الواردة يف املرفقات األول إىل الثالث 
من هذا القرار أو قبوهلا،

من النظام األساسي املتعلقة بأركان اجلرائم اليت تنص على أن تلك األركان ٩إىل املادة وإذ تشري
اجلرائم اليت تدخل يف اختصاصها،تساعد احملكمة يف تفسري وتطبيق أحكام

أنه حيثما تستوجب أركان اجلرائم أن يقع السلوك يف سياق نزاع مسلح دويل وإذ تضع يف اعتبارها
وأن يكون مقرتنا به، تؤكد هذه األركان بالتايل استبعاد احلاالت املتعلقة بإنفاذ القانون من اختصاص 

احملكمة،
من ‘ ١٦(ه) ’٢والفقرة ‘ ٢٧’(ب) ٢املشار إليها يف الفقرة أن اجلرائموإذ تضع يف اعتبارها

(ه) ٢والفقرة ‘ ٢٨’(ب) ٢(استخدام أسلحة جرثومية، أو بيولوجية، أو تكسينية)؛ والفقرة ٨املادة 
(استخدام أسلحة تؤدي إىل اإلصابة بشظايا ال ميكن كشفها يف جسم اإلنسان ٨من املادة ‘١٧’

(استخدام أسلحة ليزرية مسببة ٨من املادة ‘١٨(ه) ’٢والفقرة ‘ ٢٩’(ب) ٢رة باألشعة السينية)؛ والفق
لعمى دائم) تشكل انتهاكات خطرية للقوانني السارية يف النزاعات املسلحة الدولية والنزاعات املسلحة 

ذات الطابع غري الدويل،
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من ٨من املادة (ه) ٢رة ، والفق٨(ب) من املادة ٢اعتماد التعديالت الثالثة على الفقرة تقرر-١
نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على النحو الوارد يف املرفقات األول إىل الثالث هلذا القرار، 

من النظام ١٢١من املادة ٥ً        وأن خيضع هذا التعديل للتصديق أو القبول، وأن يبدأ نفاذه وفقا  للفقرة 
األساسي؛

اعتماد األركان ذات الصلة الواجب إضافتها إىل أركان اجلرائم كما هي واردة يف املرفقات تقرر-٢
الرابع إىل السادس هلذا القرار.

المرفق األول
من ‘ ١٦(ه)’٢والفقرة ٨من المادة ‘٢٧’(ب)٢ُ                 تعديل ي درج بوصفه الفقرة 

من نظام روما األساسي٨المادة 
امل اجلرثومية أو غريها من العوامل البيولوجية، أو التكسينات، استخدام األسلحة اليت تستعمل العو 

أيا كان أصلها أو طريقة انتاجها؛ 

المرفق الثاني 
من ‘ ١٧(ه)’٢والفقرة ٨من المادة ‘ ٢٨’(ب)٢الفقرة ُ         تعديل ي درج بوصفه

٨المادة 
ّ                                                   أسلحة يكون أثرها األو يل هو اإلصابة بشظايا ال ميكن كشفها يف جسم اإلنسان باألشعة استخدام

السينية؛

المرفق الثالث
من ‘ ١٨(ه)’٢والفقرة ٨من المادة ‘ ٢٩’(ب)٢الفقرة ُ         تعديل ي درج بوصفه

٨المادة 
فها القتالية أسلحة ليزرية مصممة خصيصا لتكون وظيفتها القتالية الوحيدة أو إحدى وظائاستخدام 

ردة، أو للعني املزودة بأجهزة مصححة للنظر؛ هي إحداث عمى دائم للرؤية غري املعززة، أي للعني ا
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الرابعالمرفق 
٨من المادة ‘ ٢٧’(ب)٢أركان الجريمة في الفقرة الجديدة 

أن يستخدم مرتكب اجلرمية أسلحة تستعمل العوامل اجلرثومية أو غريها من العوامل البيولوجية، أو -١
التكسينات، أيا كان أصلها أو طريقة انتاجها.

أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح دويل ويكون مقرتنا به.-٢
د نزاع مسلح.أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجو -٣

٨من المادة ‘ ١٦’(ه)٢أركان الجريمة في الفقرة الجديدة 
أن يستخدم مرتكب اجلرمية أسلحة تستعمل العوامل اجلرثومية أو غريها من العوامل البيولوجية، أو -١

التكسينات، أيا كان أصلها أو طريقة انتاجها.
نا به.أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح دويل ويكون مقرت -٢
أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.-٣

المرفق الخامس
٨من المادة ‘ ٢٨’(ب)٢أركان الجريمة في الفقرة الجديدة 

ّ                                 يستخدم مرتكب اجلرمية أسلحة يكون أثرها األو يل هو اإلصابة بشظايا ال ميكن كشفها يف أن-١
جسم اإلنسان باألشعة السينية.

أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح دويل ويكون مقرتنا به.-٢
أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.-٣

٨من المادة ‘ ١٧’(ه)٢الجريمة في الفقرة الجديدة أركان 
ّ                                 أن يستخدم مرتكب اجلرمية أسلحة يكون أثرها األو يل هو اإلصابة بشظايا ال ميكن كشفها يف -١

جسم اإلنسان باألشعة السينية.
أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح دويل ويكون مقرتنا به.-٢
بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.أن يكون مرتكب اجلرمية على علم-٣
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المرفق السادس
٨من المادة ‘ ٢٩’(ب)٢أركان الجريمة في الفقرة الجديدة 

أن يستخدم مرتكب اجلرمية أسلحة ليزرية مصممة خصيصا لتكون وظيفتها القتالية الوحيدة أو -١
ردة أو للعني )١(إحدى وظائفها القتالية هي إحداث عمى دائم املزودة للرؤية غري املعززة، أي للعني ا

.بأجهزة مصححة للنظر
احلاصل من اآلثار العرضية أو املصاحبة لالستخدام العسكري املشروع أن ال يكون اإلعماء -٢

، مبا يف ذلك أنظمة الليزر املستخدمة ضد األجهزة البصرية.ألنظمة الليزر
يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح دويل ويكون مقرتنا به.أن-٣
.أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح-٤

٨من المادة ‘ ١٨(ه)’٢أركان الجريمة في الفقرة الجديدة 
القتالية الوحيدة أو أن يـستخدم مرتكب اجلرمية أسلحة ليزرية مصممة خصيصا لتكون وظيفتها -١

ردة أو للعني )٢(إحدى وظائفها القتالية هي إحداث عمى دائم املزودة للرؤية غري املعززة، أي للعني ا
.بأجهزة مصححة للنظر

َ                                        احلاصل من اآلثار الع ر ضية أو املصاحبة لالستخدام العسكري املشروع أن ال يكون اإلعماء -٢ َ
الليزر املستخدمة ضد األجهزة البصرية.، مبا يف ذلك أنظمةألنظمة الليزر

ً    أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح ذي طابع غري دويل ويكون مقرتنا  به.-٣
أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.-٤

مصطلح "العمى الدائم" يف هذه املادة "فقدان البصر غري القابل للرجوع وغري القابل للتصحيح، واملسبب لعجز يعين)١(
شديد ال أمل يف الشفاء منه".

يعين مصطلح "العمى الدائم" يف هذه املادة "فقدان البصر غري القابل للرجوع وغري القابل للتصحيح، واملسبب لعجز )٢(
فاء منه".شديد ال أمل يف الش


