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جمعية الدول األطراف

الدورة السادسة عشرة
٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ١٤–٤نيويورك، 

بالتعديالتالمعنيالعاملتقرير الفريق

إضافة

النظر في مقترحات لتعديل نظام روما األساسي- ثانيا
بلجيكا- ألف 

[…]
كانون األول/ديسمرب ١٣و١١و٨، عقد الفريق العامل ثالث جلسات يف دورةالخالل و - مكررا٢٢

.من النظام األساسي٨تعديل املادة ملواصلة املناقشة بشأن ٢٠١٧
ثالثاملتعلقة بإضافة ٨للمادة لتعديالت املقرتحة بشأن اوتوصل الفريق العامل إىل توصية -الثثا٢٢

األسلحة اليت تسبب استخدام استخدام األسلحة البيولوجية والتكسينية، و حرب جديدة وهي جرائم 
األسلحة الليزرية اليت تسبب استخدام شعة السينية، و إصابات بشظايا يف جسم اإلنسان ال تكشف باأل

ال تزال بعض الوفود تشعر بالقلق إزاء احلاجة إىل إضافة استخدام أسلحة و . العمى الدائم، على التوايل
توافق االعرتاض على جديدة إىل قائمة األفعال اليت ميكن أن تشكل جرائم حرب، ولكنها قررت عدم

عن اعتماد أعلن أحد الوفود أنه لن يقف حائال يف التوصل إىل توافق لآلراء ولكنه ينأى بنفسه اآلراء. و 
استخدام األلغام املضادة بشأن إضافة التعديل املقرتح يظل التعديالت. واتفق الفريق العامل أيضا على أن 

لألفراد مدرجا يف جدول أعماله.

القرارات والتوصيات-خامسا
[…]

من نظام ٨الفريق العامل اجلمعية باعتماد مشروع قرار بشأن التعديالت املدخلة على املادة يوصي -٣٧
.)روما األساسي (املرفق السادس
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المرفق األول
في القرار الجامعإلدراجهمشروع نص 

[…]

:تضاف فقرة جديدة يف الفرع اخلامس بعنوان "النظر يف التعديالت" نصها كما يلي-٣
ا ٨مجيع الدول األطراف إىل التصديق على التعديالت املدخلة على املادة تدعو"" اليت اعتمد

ا السادسة عشرة أو قبوهلا ؛)١("اجلمعية يف دور

________________________
)١(

ICC-ASP/16/Res…
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المرفق السادس
من نظام روما األساسي٨مشروع قرار بشأن التعديالت على المادة 

للمحكمة الجنائية الدولية
،مجعية الدول األطرافإن 

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

سنوات من بدء نفاذ النظام األساسي،
اسي اليت تنص على أن يصبح أي تعديل من النظام األس١٢١من املادة ٥إىل الفقرة وإذ تشري

من النظام األساسي نافذا بالنسبة إىل الدول األطراف، وذلك بعد سنة واحدة ٨و٧و٦و٥على املواد 
ا، ويف حالة الدولة الطرف اليت ال تقبل التعديل، ال متارس  من إيداع صكوك التصديق أو القبول اخلاصة 

ة مشمولة بالتعديل عندما يرتكب هذه اجلرمية مواطنون من تلك احملكمة اختصاصها فيما يتعلق جبرمي
ذا التعديل ينطبق نفس املبدأ الذي وإذ تؤكدالدولة أو ترتكب اجلرمية يف إقليمها،  فهمها أنه فيما يتعلق 

التعديل على الدول األطراف اليت ليست أطرافا يف النظام هذاينطبق على الدولة الطرف اليت مل تقبل
سي أيضا،األسا

من اتفاقية فيينا لقانون ٤٠من املادة ٥أنه يف ضوء األحكام الواردة يف الفقرة وإذ تؤكد
املعاهدات، جيوز للدول اليت ستصبح فيما بعد أطرافًا يف النظام األساسي أن تقرر، عند التصديق على 

يف هذا ةالواردتنت ستقبل التعديالالنظام األساسي أو قبوله أو املوافقة عليه أو االنضمام إليه، ما إذا كا
القرار،

النظاميفأطرافادوالالحقاتصبحاليتوالدولاألساسيالنظاميفاألطرافالدولأنتؤكدوإذ
إىلاألولاملرفقاتيفالواردةالثالثةالتعديالتبعضأوكلعلىبالتصديقهلاسيسمحاألساسي

قبوهلا،أوالقرارهذامنالثالث
من النظام األساسي املتعلقة بأركان اجلرائم اليت تنص على أن تلك األركان ٩إىل املادة وإذ تشري

تساعد احملكمة يف تفسري وتطبيق أحكام اجلرائم اليت تدخل يف اختصاصها،
أنه حيثما تستوجب أركان اجلرائم أن يقع السلوك يف سياق نزاع مسلح دويل وإذ تضع يف اعتبارها

هذه األركان احلاالت املتعلقة بإنفاذ القانون من اختصاص احملكمة،تستبعد مقرتنا به، وأن يكون
من ‘ ١٦(ه) ’٢فقرة وال‘ ٢٧’(ب) ٢الفقرةأن اجلرائم املشار إليها يف وإذ تضع يف اعتبارها

(ه) ٢فقرة وال‘ ٢٨’(ب) ٢فقرة (استخدام أسلحة جرثومية، أو بيولوجية، أو تكسينية)؛ وال٨املادة 
(استخدام أسلحة تؤدي إىل اإلصابة بشظايا ال ميكن كشفها يف جسم اإلنسان ٨من املادة ‘١٧’

مسببة ليزرية (استخدام أسلحة ٨من املادة ‘١٨(ه) ’٢فقرة وال‘ ٢٩’(ب) ٢لفقرة باألشعة السينية)؛ وا
ولية والنزاعات املسلحة لعمى دائم) تشكل انتهاكات خطرية للقوانني السارية يف النزاعات املسلحة الد

ذات الطابع غري الدويل،
من ٨من املادة (ه) ٢، والفقرة ٨(ب) من املادة ٢الفقرة علىثالثةت التعديالالاعتماد تقرر-١

هلذا القرار، وأن خيضع هذا التعديل إىل الثالثاألولاتنظام روما األساسي على النحو الوارد يف املرفق
من النظام األساسي؛١٢١من املادة ٥يبدأ نفاذه وفقاً للفقرة للتصديق أو القبول، وأن

اتاعتماد األركان ذات الصلة الواجب إضافتها إىل أركان اجلرائم كما هي واردة يف املرفقتقرر-٢
هلذا القرار.الرابع إىل السادس



ICC-ASP/16/22/Add.1/Rev.1

422A1R1-A-141217

األولالمرفق 
من ‘١٦(ه)’٢الفقرة و ٨مادةمن ال‘٢٧’(ب)٢الفقرة بوصفه تعديل يُدرج 

من نظام روما األساسي٨مادةلا
استخدام األسلحة اليت تستعمل العوامل اجلرثومية أو غريها من العوامل البيولوجية، أو التكسينات، 

أيا كان أصلها أو طريقة انتاجها؛ 

المرفق الثاني 
من ‘١٧(ه)’٢فقرة وال٨من المادة ‘ ٢٨’(ب)٢فقرة البوصفهتعديل يُدرج 

٨مادةلا
استخدام أسلحة يكون أثرها األّويل هو اإلصابة بشظايا ال ميكن كشفها يف جسم اإلنسان باألشعة 

السينية؛

المرفق الثالث
من ‘١٨(ه)’٢فقرة وال٨من المادة ‘ ٢٩’(ب)٢فقرة البوصفهتعديل يُدرج 

٨مادة لا
أو إحدى وظائفها القتالية أسلحة ليزرية مصممة خصيصا لتكون وظيفتها القتالية الوحيدة استخدام 

ردة، أو للعني املزودة بألللرؤية غري املعززة، أي هي إحداث عمى دائم ؛مصححة للنظرجهزةلعني ا
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الرابعالمرفق 
٨من المادة ‘٢٧)’(ب٢الجديدةفقرةالة في ميأركان الجر 

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

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 ‘١٦)’ه(٢فقرة الجديدة الة في ميأركان الجر 
أسلحة تستعمل العوامل اجلرثومية أو غريها من العوامل البيولوجية، أو أن يستخدم مرتكب اجلرمية-١

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

المرفق الخامس
٨من المادة ‘٢٨)’(ب٢فقرة الجديدةالة في ميأركان الجر 

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

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

٨من المادة ‘١٧)’ه(٢فقرة الجديدةالة في ميأركان الجر 
ميكن كشفها يف أسلحة يكون أثرها األّويل هو اإلصابة بشظايا ال أن يستخدم مرتكب اجلرمية -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
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المرفق السادس
٨من المادة ‘٢٩)’(ب٢الجديدةفقرةالة في ميأركان الجر 

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

.مصححة للنظرجهزةبأ
املصاحبة لالستخدام العسكري املشروع ضية أو ر احلاصل من اآلثار العأن ال يكون اإلعماء -٢

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

٨من المادة ‘ ١٨(ه)’٢الجديدة فقرةالة في ميأركان الجر 
أسلحة ليزرية مصممة خصيصا لتكون وظيفتها القتالية الوحيدة أو ستخدم مرتكب اجلرمية ـأن ي-١

ردة أو للعني )٢(إحدى وظائفها القتالية هي إحداث عمى دائم املزودة للرؤية غري املعززة، أي للعني ا
.مصححة للنظرجهزةبأ
احلاصل من اآلثار الَعَرضية أو املصاحبة لالستخدام العسكري املشروع أن ال يكون اإلعماء -٢

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

_____________

________________________
يعين مصطلح "العمى الدائم" يف هذه املادة "فقدان البصر غري القابل للرجوع وغري القابل للتصحيح، واملسبب لعجز )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(

شديد ال أمل يف الشفاء منه".


