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قرار بشأن تعديل المادة  ٨من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية

إن مجعية الدول األطراف،
إذ تشري إىل الفقرتني  ١و  ٢من املنادة  ١٢١من نظنا رومنا األساسن للمحكمنة اجلنائينة الدولينة
اللتني تسمحان جلمعية الدول األطراف باعتماد أي تعديل مقرتح لنظا رومنا األساسن بعند انقضناء سنع
سنوات م بدء نفاذ النظا األساس ،
وإذ تشنري إىل الفقنرة  ٥من املنادة  ١٢١من النظنا األساسن الني تنن علن أن يصنع أي تعنديل
عل املواد  ٥و  ٦و  ٧و  ٨م النظا األساس نافذا بالنسعة إىل الندول األطنراف ،وذلن بعند سننة واحندة
م إيداع صكوك التصديق أو القعول اخلاصة هبا ،ويف حالة الدولة الطرف الي ال تقعل التعديل ،أن ال متارس
احملكمة اختصاصها فيما يتعلق جبرمية مشمولة بالتعديل عندما يرتكب هذه اجلرمية مواطننون من تلن الدولنة
أو ترتكب اجلرمية يف إقليمها ،وإذ تؤكد فهمهنا أننه فيمنا يتعلنق هبنذا التعنديل ،ينطعنق املعندأ النذي ينطعنق علن
الدولة الطرف الي مل تقعل التعديل عل الدول الي ليست أطرافا يف النظا األساس أيضا،
وإذ تؤكد أنه يف ضوء األحكا الواردة يف الفقرة  ٥م املادة  ٤٠م اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات،
جيوز للدول الي ستصع فيما بعد أطرافا يف النظا األساس أن تقرر عند التصديق عل النظا األساس أو
قعوله أو املوافقة عليه أو االنضما إليه ،ما إذا كانت ستقعل التعديالت الواردة يف هذا القرار،
وإذ تشري إىل املادة  ٩م النظا األساس املتعلقة بأركان اجلرائم الني تنن
تساعد احملكمة يف تفسري وتطعيق أحكا اجلرائم الي تدخل يف اختصاصها،

علن أن تلن األركنان

وإذ تضن يف اعتعارهنا أن اجلرمينة املشنار إليهنا يف الفقنرة ( ٢ه) ’‘19من املنادة  8تشنكل انتهاكنا خطنريا
للقوانني واألعراف املنطعقة عل النزاعات املسلحة ذات الطاب غري الدويل،
وإذ تشري إىل أن اجلرمية املشار إليها يف الفقرة ( ٢ه) ’‘19من املنادة  8من نظنا رومنا األساسن
ال ختل بالربوتوكول اإلضايف الثاين التفاقيات جنيف املؤرخ  9حزيران/يونيه ،1977
 -1تقنرر اعتمناد التعنديل علن الفقنرة ( ٢ه) ’‘19من املنادة  8من نظنا رومنا األساسن للمحكمنة
اجلنائينة الدولينة علن النحنو النوارد يف التنذييل األول ذنذا القنرار ،وأن هنذا التعنديل خيضن للتصنديق أو
القعول ،ويعدأ نفاذه وفقا للفقرة  ٥م املادة  ١٢١م النظا األساس ؛
 -2تقنرر اعتمناد األركنان ذات الصنلة الواجنب إضنافتها إىل أركنان اجلنرائم كمنا هن واردة يف التنذييل
الثاين ذذا القرار؛
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تدعو مجي الدول األطراف إىل التصديق عل تعديل املادة  8أو قعوله؛

 -4حتث مجي الدول الي مل تصدق بعد عل نظا روما األساس أو تنضم إليه عل القيا بذل ،
وعل التصديق بالتايل عل تعديل املادة  8أو قعوله أيضا.
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التذييل األول
يدرج باعتباره المادة ()2(8ﻫ) ’ ‘19الجديدة من نظام روما األساسي
تعمد جتوي املدنيني كأسلوب م أساليب احلرب حبرماهنم م املواد الي ال غىن عنها لعقائهم ،مبنا
يف ذل تعمد عرقلة اإلمدادات الغوثية.

التذييل الثاني
أركااان الجريمااة المنياافي علياااا ااي المااادة ()2(8ﻫ) ’ ‘19الجدياادة ماان
نظام روما األساسي
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أن حير مرتكب اجلرمية املدنيني م مواد ال غىن عنها لعقائهم عل قيد احلياة.
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أن يتعمد مرتكب اجلرمية جتوي املدنيني كأسلوب م أساليب احلرب.
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أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسل غري ذي طاب دويل ويكون مقرتنا به.
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أن يكون مرتكب اجلرمية عل علم بالظروف الواقعية الي تثعت وجود نزاع مسل .
____________
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