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9 June 2010  13.00 

  من نظام روما األساسي8مشروع قرار بتعديل المادة 

 
 إن المؤتمر االستعراضي،

شير  رة إذ ي ى الفق ادة  1 إل ن الم ة 123م ة الجنائي ا األساسي للمحكم ام روم ن نظ  م
ؤتمر استعراضي للنظر في أي                      د م م المتحدة عق الدولية، الذي يطلب من األمين العام لألم

 بسبع سنوات،بدء نفاذه نظام األساسي، بعد للتعديالت 

يبدأ ّص على أن   نالتي ت  من النظام األساسي     121 من المادة    5 إلى الفقرة    وإذ يشير [  
سبة         8 و 7 و 6 و 5 للمواد   نفاذ أي تعديل   ى ا   من النظام األساسي بالن دول األطراف التي      ال ل

سبة    بعد سنة واحدة من إيداعها     ،التعديلقبلت   ول، وبالن ى أي   وثيقة التصديق أو القب ة  إل دول
ديل    ل التع م تقب رف ل ارس ان،ط صاصها  ال تم ة اخت شملها     المحكم ي ي رائم الت إزاء الج

ه           ا ارتكبها رعايا تلك الدولة الطرف أو إرتكبت          التعديل اذ  ه أن د فهم ى أرضها، وإذ يؤآ عل
ل       م تقب ة طرف ل ى أي دول سبة إل ق بالن ه المنطب دأ ذات إن المب ديل، ف ذا التع ى ه سبة إل بالن

 )1(]،التعديل، ينطبق آذلك بخصوص الدول التي ليست أطرافًا في هذا النظام األساسي

ر     وإذ يؤآد   ادة      5ة   أنه في ضوء الفق انون المعاهدات          40 من الم ا لق ة فيين  ، من اتفاقي
ا إذا آانت    في النظام األساسي    دول التي تصبح بعد ذلك دوًال أطرافًا   لل  سيسمح رر م أن تق

ه أو        ي أو قبول ام األساس ى النظ صديق عل ت الت رار وق ذا الق ي ه وارد ف ديل ال تقبل التع س
 موافقتها عليه أو انضمامها إليه، 

ى أن  أرآانمن النظام األساسي بشأن     9إلى المادة    وإذ يشير    الجرائم، التي تنّص عل
 اختصاصها،التي تقع داخل تساعد المحكمة في تفسير وتطبيق الجرائم تلك األرآان 

ار الواجب        سموم    أن جرائم     وإذ يأخذ في االعتب سمِّمة  أو األسلحة     استخدام ال ، أو  الم
سوائل    ما في حكمها من     آل من الغازات و   و غيرها أ السامة   استعمال الغازات الخانقة أو       ال

واد أو زة الم تخدام الرصاص ؛أو األجه ي  ات واس دد أو ت الت سّطحتم سم  تت ي ج سهولة ف  ب
ة  ذات   الرصاصاتاإلنسان، مثل    صلب  األغلف آامل جسم الرصاصة، أو       غطي   تال  التي    ة ال

ا ضمن اختصاصات        زة الغالف،   الرصاصات المحزَّ  ة تدخل آله رة      ب المحكم  2موجب الفق
ادة   ) ب( ن الم سارية    8م راف ال وانين واألع سيما للق ًا ج ل انتهاآ ى ، وتمّث ات عل  النزاع

 المسلحة الدولية،

ذآِّر  ان وإذ ي اق   بأرآ ي نط دخل ف ي ت صلة الت رائم ذات ال ان الج ي أرآ رائم الت  الج
 ،2000سبتمبر /أيلول 9اعتمدتها جمعية الدول األطراف في 

______________ 
 .اصة فيما يتعلق بنتيجة المناقشة بشأن التعديالت األخرىهذا النص خاضع للنظر فيه وخ )1(
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ضًا في                   ال أرآان أن   وإذ يرى   ساعد أي ذآورة أعاله يمكن أن ت صلة الم جرائم ذات ال
دولي الطابع غيرتفسيرها وتطبيقها في النزاعات المسلحة ذات   ا تح    ال ضمن  دد، ، حيث أنه

سلوك  ور أخرى، أن ال ه، حدثأم سّلح أو مصاحبًا ل زاع م ياق ن ي س د  ف ا يؤآ تبعاد مم اس
 ،اختصاص المحكمةحاالت إنفاذ القانون من 

استعمال  (8من المادة   ‘ 13’) ه( 2أن الجرائم المقترح إدراجها في الفقرة         يرى وإذ 
سممة  سامة أو الم لحة ال رة ) األس ي الفق ادة ‘ 14’) ه( 2وف ن الم ة أو  (8م ازات الخانق الغ

ل    رى وآ ازات األخ سامة أو الغ ن   ال ا م ي حكمه ا ف زة   م واد واألجه سوائل والم ي )  ال ه
دولي،     ي المنطبقة في الصراع المسلح ذ     انتهاآات خطيرة للقوانين واألعراف     الطابع غير ال
 ،وفق ما يرد في القانون العرفي الدولي

استخدام  (8من المادة ‘ 15’) ه( 2 أن الجريمة المقترح إدراجها في الفقرة وإذ يرى  
سان    سم اإلن ي ج سهولة ف سطح ب دد أو تت ي تتم سيم  ) الرصاصات الت اك ج ضًا انته ي أي ه

سلح ذ   صراع الم ي ال ة ف راف المنطبق وانين واألع دولي يللق ر ال ابع غي م أن  الط ، وإذ يفه
اة   دة، معان اقم، دون فائ ي تف ات الت اني الرصاص تعمل الج ب إال إذا اس ة ال ُترتك الجريم
ي         انون العرف ي الق و وارد ف ا ه ق م ات، وف ذه الرصاص ستهدف به شخص الم راح ال وج

 الدولي، 

رِّر - 1 اد يق ديل  اعتم رة تع ادة ) ه( 2الفق ن الم ة  8م ا األساسي للمحكم ام روم ن نظ  م
رار  األول ب الوارد في المرفق    على النحو   الجنائية الدولية،    ديل      ،هذا الق ذا التع  وأن يخضع ه
صديق أو القب اذه  وأن ،ولللت دأ نف ي يب وارد ف و ال ى النح رة عل ادة  5 الفق ن الم ن 121م  م
 النظام األساسي؛

اني           اعتماد   يقّرر - 2 واردة في المرفق الث ان ال ان      باألرآ ى أرآ رار وإضافتها إل ذا الق ه
 .الجرائم
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 المرفق األول

 8لمادة لتعديل 

 
 : ما يلي8من المادة ) ه (2ضاف إلى الفقرة ي

 ؛المسمِّمة السموم أو األسلحة ماستخدا ‘13’”

تخدام ‘14’ ة أو اس ازات الخانق سامة الغ ا ال ازات  أو غيره ن الغ عم ي  وجمي ا ف م
 األجهزة؛ وأالمواد  وأالسوائل حكمها من 

شري        تتسطحتمدد أو   ت التي استخدام الرصاصات  ‘15’ سهولة في الجسم الب ل    ب ، مث
ات ذات  ةالرصاص صلباألغلف ي ة ال ي ت ال الت ة ل آامغّط سم الرصاص أو ج

 .“الرصاصات المحزَّزة الغالف
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 المرفق الثاني

 أرآان الجرائم

 : ضاف إلى أرآان الجرائم األرآان التاليةت

 ‘3١’) ه) (2 (8المادة 

 جريمة الحرب التي ترتكب باستخدام السموم أو األسلحة المسممة 

 األرآان 

استخدامه إلى نفث هذه أو يستخدم سالحًا يؤدي  مادة مرتكب الجريمةأن يستخدم  -1
 .المادة

أن تكون المادة من النوع الذي يسبب الموت أو يلحق ضررًا جسيمًا بالصحة في  -2
 .المسممةاألحوال العادية من جراء خصائصها 

 . دولي ويكون مقترنًا بهغير ي طابع ذأن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح  -3

 . ثبت وجود نزاع مسلح التي تيةالواقع على علم بالظروف الجانيأن يكون  -4

 ‘4١’) ه ()2( 8المادة 

 جريمة الحرب التي ترتكب باستخدام الغازات أو السوائل أو المواد أو األجهزة المحظورة

  األرآان

 .  غازًا أو مادة مماثلة أو جهازًا آخر مماثًالمرتكب الجريمةأن يستخدم  -1

لموت أو يلحق ضررًا أن يكون الغاز أو المادة أو الجهاز من النوع الذي يسبب ا -2
  .)1( مسممةالجسيمًا بالصحة في األحوال العادية، من جراء خصائصه الخانقة أو 

 . دولي ويكون مقترنًا بهغير أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع  -3

 . التي تثبت وجود نزاع مسلح اقعية على علم بالظروف الوالجانيأن يكون  -4

 ‘5١’) ه ()2( 8المادة 

  الحرب التي ترتكب باستخدام الرصاص المحظور جريمة

 األرآان 

 . رصاصًا معينًامرتكب الجريمةأن يستخدم  -1

أن يكون الرصاص من النوع الذي ينتهك استخدامه القانون الدولي للمنازعات  -2
 .جسم اإلنسانالمسلحة ألنه يتمدد أو يتسطح بسهولة في 
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 ا تجعل استخدامهاتلرصاص اهعلى علم بأن طبيعة هذمرتكب الجريمة أن يكون  -3
 . ة عنهن جدوى المعاناة أو الجراح الناجميفاقم دو

 .دولي ويكون مقترنًا بهغير أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع  -4

 التي تثبت وجود نزاع الواقعية على علم بالظروف مرتكب الجريمةأن يكون  -5
 .مسلح

--- 0  --- 
 
 

 


