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RC/Res.5القرار

٢٠١٠هحزيران/يوني١٠اعتمد بتوافق اآلراء يف اجللسة العامة الثانية عشرة املعقودة يف 

RC/Res.5
من نظام روما األساسي٨مادة بتعديل الالقرار 

إن املؤمتر االستعراضي،
من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الذي ١٢٣من املادة ١إىل الفقرة إذ يشري

يطلب إىل األمني العام لألمم املتحدة عقد مؤمتر استعراضي للنظر يف أي تعديالت للنظام األساسي، بعد 
بدء نفاذه بسبع سنوات،

من النظام األساسي اليت تنّص على أن يبدأ نفاذ أي ١٢١من املادة ٥إىل الفقرة وإذ يشري
لدول األطراف اليت قبلت التعديل، بعد ىل اإمن النظام األساسي بالنسبة ٨و٧و٦و٥تعديل للمواد 

ال أنلتعديل،سنة واحدة من إيداعها وثيقة التصديق أو القبول، وبالنسبة إىل أي دولة طرف مل تقبل ا
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 أي وإذ يؤكدعلى أرضها، رتكبت ا
اليت ليست أطرافاً يف هذا النظام األساسي،مل تقبل التعديل، ينطبق كذلك خبصوص الدولدولة طرف

سيسمح ،من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات٤٠من املادة ٥أنه يف ضوء الفقرة وإذ يؤكد
للدول اليت تصبح بعد ذلك دوًال أطرافاً يف النظام األساسي أن تقرر ما إذا كانت ستقبل التعديل الوارد يف 

ظام األساسي أو قبوله أو موافقتها عليه أو انضمامها إليه، هذا القرار وقت التصديق على الن

من النظام األساسي بشأن أركان اجلرائم، اليت تنّص على أن تلك األركان ٩إىل املادة وإذ يشري
اجلرائم اليت تدخل يف اختصاصها،أحكامتساعد احملكمة يف تفسري وتطبيق

دام السموم أو األسلحة املسمِّمة، أو استعمال أن جرائم استخوإذ يأخذ يف االعتبار الواجب
املواد أو األجهزة؛ السوائل أوما يف حكمها منكلالغازات اخلانقة أو السامة أو غريها من الغازات و 

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

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

ا مجعيـــة بأركــان اجلــرائم ذات الصــلة الــيت تــدخل يف نطــاق أركــان اجلــرائم الــيت اعوإذ يــذكِّر تمــد
،٢٠٠٠أيلول/سبتمرب ٩الدول األطراف يف 
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أن أركان اجلرائم ذات الصلة املذكورة أعاله ميكن أن تساعد أيضاً يف تفسريها وتطبيقها وإذ يرى
ا حتدد، ضمن أمور أخرى، أن السلوك حدث يف  يف النزاعات املسلحة ذات الطابع غري الدويل، حيث أ

اً له، مما يؤكد استبعاد حاالت إنفاذ القانون من اختصاص احملكمة،سياق نزاع مسّلح أو مصاحب

(استعمال األسلحة السامة ٨من املادة ‘١٣’(ه) ٢الفقرة شار إليها يف أن اجلرائم املوإذ يرى 
ما (الغازات اخلانقة أو السامة أو الغازات األخرى وكل٨من املادة ‘١٤’(ه) ٢أو املسممة) ويف الفقرة 

السوائل واملواد واألجهزة) هي انتهاكات خطرية للقوانني واألعراف املنطبقة يف الصراع مها منيف حك
الطابع غري الدويل، وفق ما يرد يف القانون العريف الدويل،ياملسلح ذ

(استخدام الرصاصات اليت ٨من املادة ‘١٥’(ه) ٢يف الفقرة شار إليها أن اجلرمية املوإذ يرى
ح بسهولة يف جسم اإلنسان) هي أيضًا انتهاك جسيم للقوانني واألعراف املنطبقة يف تتمدد أو تتسط
أن اجلرمية ال تُرتكب إال إذا استعمل اجلاين الرصاصات وإذ يفهمالطابع غري الدويل، يالصراع املسلح ذ

ذه الرصاصات، وفق ما هو وارد يف القانون اليت تفاقم، دون فائدة، معاناة وجراح الشخص املستهدف 
:العريف الدويل

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

ام األساسي؛من النظ١٢١من املادة ٥يبدأ نفاذه وفقاً للفقرة 

اعتماد األركان ذات الصلة الواجب إضافتها إىل أركان اجلرائم كما هي واردة يف املرفق يقّرر-٢
ذا القرار.هلالثاين 
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المرفق األول

٨تعديل للمادة 

ما يلي:٨من املادة (ه) ٢يضاف إىل الفقرة 
؛املسمِّمةالسموم أو األسلحة استخدام‘١٣’"

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

استخدام الرصاصات اليت تتمدد أو تتسطح بسهولة يف اجلسم البشري، مثل الرصاصات ‘١٥’
."ذات األغلفة الصلبة اليت ال تغّطي كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات احملزَّزة الغالف
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فق الثانيالمر 

أركان الجرائم

ضاف إىل أركان اجلرائم األركان التالية:ت

‘١٣’) (ه) ٢(٨المادة 
مةجريمة الحرب التي ترتكب باستخدام السموم أو األسلحة المسمّ 

األركان

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

الذي يسبب املوت أو يلحق ضررًا جسيمًا بالصحة يف األحوال أن تكون املادة من النوع-٢
.املسممةالعادية من جراء خصائصها 

دويل ويكون مقرتناً به.غري ي طابع ذأن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح -٣

ح.اليت تثبت وجود نزاع مسلّ الواقعيةعلى علم بالظروف اجلاينأن يكون -٤

‘١٤’(ه) )٢(٨المادة 
ب التي ترتكب باستخدام الغازات أو السوائل أو المواد أو األجهزة المحظورةجريمة الحر 

األركان

غازاً أو مادة مماثلة أو جهازاً آخر مماثًال.مرتكب اجلرميةأن يستخدم -١

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

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

اليت تثبت وجود نزاع مسلح.اقعيةعلى علم بالظروف الو اجلاينأن يكون -٤

ا فيما ليس يف هذا ا)١( لركن ما يفسر على أنه حيد، بأي طريقة، من قواعد القانون الدويل القائمة أو الناشئة أو ميس 
يتعلق باستحداث وإنتاج وختزين واستخدام األسلحة الكيميائية.
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‘١٥’(ه) )٢(٨المادة 
جريمة الحرب التي ترتكب باستخدام الرصاص المحظور

األركان

رصاصاً معيناً.مرتكب اجلرميةتخدم أن يس-١

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

يفاقم دون اجتعل استخدامهاتالرصاصهعلى علم بأن طبيعة هذمرتكب اجلرمية أن يكون -٣
النامجة عنه.جدوى املعاناة أو اجلراح 

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

ح.اليت تثبت وجود نزاع مسلّ الواقعيةعلى علم بالظروف مرتكب اجلرميةأن يكون -٥


