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٢٠١٤أيلول/سبتمرب ٢٩بيان صحفي: نيويورك، 

على نظام روما أدخلت تعدیالت على تصدقالتفیا وبولندا واسبانیا 
جریمة العدوانوبالمتعلقة بجرائم الحرب ٨لمادة لاألساسي 
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يداع حبرارة اإلة تينا إنتلمان، ري ساسي السفاألطراف لنظام روما األعية الدول رحبت رئيسة مج
أدخلت على يتال٢٠١٠عام تالصك التصديق على تعديل٢٠١٤أيلول/سبتمرب ٢٥الذي مت بتاريخ 

، ومن ، وزير الشؤون اخلارجيةإدغاردز رينكيفيسسعادة السيدمن قبل التفيا بواسطةساسياألنظام روما 
مارفيل، وزير الشؤون اخلارجية مارغيللو - ه مانويل غارسياسعادة السيد خوسيبواسطةأسبانياقبل

ةوزير اخلارجية ووكيلة، نائبدينديس-موشيشكاسعادة السيدة هنريكا بواسطةولندا، ، ومن قبل بوالتعاون
وزير الدولة يف وزارة الشؤون اخلارجية.

مدت ليت اعتُ جمموعتني من التعديالت امننظام روما األساسي ل٢٠١٠تعديالت عام تتكون 
بتوافق اآلراء يف املؤمتر االستعراضي األول لنظام روما األساسي الذي عقد يف كمباال، أوغندا. تتعلق أول 

ز استخدام أسلحة معينة أثناء النزاع املسلح غري يّ متيتمن نظام روما األساسي، ال٨هذه التعديالت باملادة 
ا جرائم حرب.  جرمية العدوان.على أحكام ملمارسة اختصاص احملكمة بتتعلق الثانية و الدويل على أ

بولندا واسبانيا يرفع عدد التصديقات على جرمية العدوان و التصديق من قبل التفياصكإيداع إن 
إلنشاء تدابري ملموسةعلى اعتمادعزم الدول األطراف إىلهذه التصديقات تشري إىل مثانية عشر. "

شجعين وحيدوين األمل تهذه التصديقاتإن نتيلمان. "إةالرئيسكما قالت،  "جرمية العدوانملنع و املسائلة
".ميف أن الدول األطراف األخرى من مجيع املناطق سوف حتذو حذوه
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، ٢٠٠٥. ويف عام ٢٠٠٢/يونيوحزيران٢٨صدقت التفيا على نظام روما األساسي يف لقد 
تعاريف ومبادئ اجلرائم البعض جوانب باإلضافة إىل اعتمدت تشريعات لضمان التعاون مع احملكمة، 

امتيازات يةعلى اتفاقصدقت٢٠٠٤ديسمرب كانون األول/٢٣يف و الواردة يف نظام روما األساسي. 
يف و صدقت بولندا على نظام روما األساسي. ٢٠٠١نوفمرب تشرين الثاين/١٢يف و وحصانات احملكمة. 

جرائم نظام روما األساسي واألحكام املتعلقة تضمن ، اعتمدت تشريعات ت٢٠٠٤و ٢٠٠٥عامي 
امتيازات يةاتفاقىعلصدقت٢٠٠٩فرباير ط/شبا١٠بالتعاون، على التوايل، يف القانون احمللي. ويف 

. ويف ٢٠٠٠/أكتوبرتشرين األول٢٥صدقت أسبانيا على نظام روما األساسي يف و وحصانات احملكمة. 
ن جرائم نظام روما األساسي واألحكام املتعلقة بالتعاون يف ، اعتمدت تشريعات تتضم٢٠٠٣عام 

امتيازات وحصانات احملكمة.يةعلى اتفاقصدقت٢٠٠٩سبتمرب أيلول/٢٤يف و القانون احمللي. 

نة العدواالتعديالت على جريم
قائمة املشاركون بالتصديق–املتحدة ممجمموعة معاهدات األ

٨المادة تعديل
كون بالتصديقة املشار مقائ–جمموعة معاهدات األمم املتحدة 
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