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Résumé : 
Cette étude essaie d'exposer les 

amendements qui ont touché le Statut de 
la Cour pénale internationale 
conformément à l'article 5, paragraphe 
2, de celui-ci en définissant les éléments 
du crime d'agression et ses dispositions, 
au cours de la Conférence de révision de 
Kampala en Juin 2010, et qui figurent 
dans l'arret 6.RC /Res, et qui était  le 
résultat de ce qui figurait dans le 
document final de la Conférence du 
Rome, ou il a été  décidé de créer un 
comité préparatoire sur l'agression, y 
compris la définition des éléments  du 
crime d'agression et les conditions dans 
lesquelles la Cour exerce sa compétence 
à l'égard de ce crime, ces propositions 
sont soumises à l'Assemblée des États 
parties à la Conférence de révision tenue 
après sept années de l'entrée en vigueur 
du Statut en raison des obstacles qui ont 
empêché d' y réaliser  lors de la 
conférence de Rome. 

 :ملخص
التعدیالت تحاول الدراسة التعرض الى 

التي مست النظام االساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 
ه من خالل تحدید اركان من 2فقرة  5للمادة وفقا 

جریمة العدوان واحكامها خالل المؤتمر االستعراضي 
 الواردة فيو   2010بكمباال في جوان 

 د فيهو ما جاء تتویجا لما ور ، و RC/Res.6لقرارا
تقرر إنشاء لجنة  حینالوثیقة الختامیة لمؤتمر روما 

تحضیریة بشأن العدوان، بما في ذلك تعریف وأركان 
جرائم العدوان والشروط التي تمارس بموجبها المحكمة 
اختصاصها فیما یتعلق بهذه الجریمة، وتقدم هذه 
المقترحات إلى جمعیة الدول األطراف في مؤتمر 

نوات من دخول النظام س 7استعراضي یعقد بعد
نتیجة العقبات التي حالت دون  األساسي حیز النفاذ

  .تحقیق ذلك في مؤتمر روما 
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  :دمةمف

املادة ي2فقرة5نصت سيأ العدوان مة جر ف عر أن ع ا ف ورد سا النظام من

عد املوضوع ملراجعة مؤتمر للمحك7الحقا سا النظام نفاذ من اوردت1 مةسنوات ثم ومن ،

مة ر ا ذه بخصوص ا الختصاص املحكمة ممارسة أن مفاده العدوان مة بجر يتعلق خاصا حكما

ن للمادت وفقا الشأن ذا حكم اعتماد ع مة123و121يتوقف جر عرف سا النظام من

ذ بنظر ا الختصاص املحكمة ملمارسة الالزمة ان ر و الشروط ضع و توقفالعدوان و مة، ر ا ه

التوصل يتم ملا طراف الدول جمعية اعتماد ع مة ر ا ذه ع ا الختصاص املحكمة ممارسة

املتحدة2إليھ مم ميثاق الصلة ذات ام ح مع سقا م كم ا ذا ون ي أن جب و وجاء3، ،

لتح ية تحض نة شاء إ تقرر بأنھ روما ملؤتمر تامية ا بإعدادالوثيقة تقوم املقاصد ذه قيق

ال والشروط العدوان جرائم ان وأر ف عر ذلك بما العدوان، شأن حكم وضع ألجل حات مق

جمعية إ حات املق ذه وتقدم مة، ر ا ذه يتعلق فيما ا اختصاص املحكمة ا بموج تمارس

عد عقد استعرا مؤتمر طراف دخول7الدول من بقصدسنوات النفاذ ح سا النظام

العدوان مة بجر املتعلقة ام ح تدخل أن ع العدوان مة جر شأن مقبول نص إ التوصل

سا النظام الصلة ذات ام لألح طراف الدول إ سبة بال   .4النفاذ

للمادة نادا الو 2فقرة5واس التعديالت اعتماد تم سا النظام ولمن املرفق اردة

للفقرةRC/Res.6للقرار وفقا النفاذ ح تدخل وال املادة5، كما121من ، سا النظام من

أيضا تقرر كما القرار، لذات ي الثا املرفق الواردة رائم ا ان أر ع التعديالت اعتماد أيضا تقرر

نفة التعديالت بتفس املتعلقة مات التفا وتقرراعتماد القرار، لذات الثالث املرفق الواردة الذكر

املحكمة ممارسة ع سنوات سبع مرور عد العدوان مة جر حول التعديالت استعراض كذلك

املرفق الواردة التعديالت تقبل أو تصادق أن طراف الدول جميع دعوة ثم ومن ا، اختصاص

امل حول ا طرح يمكن ال الية ش و تم: وضوعول، ال العدوان مة جر ام واح ان أر ما

جوان بكمباال ستعرا املؤتمر خالل ا جابة ؟2010اعتماد منو ون ت الية ش ذه ع

ن التالي ن املطلب خالل من   :خالل

ول  ي: املطلب التحض نة ال حات ومق روما مؤتمر العدوان مة جر ان أر حول الف   ةا

ي الثا كمباال: املطلب مؤتمر سا النظام عديل عد العدوان مة جر ان   أر
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ول  ية:  املطلب التحض نة ال حات ومق روما مؤتمر العدوان مة جر ان أر حول الف   ا

الدولية نائية ا املحكمة اختصاص الواقعة رائم ا ضمن العدوان مة جر إدراج أثار

ب القانوناختالفا نة مناقشات عرفتھ الذي ذاتھ ختالف و و روما مؤتمر املشاركة الوفود ن

ية التحض نة وال   .الدو

الدولية نائية ا للمحكمة سا النظام أقر الذي بروما الدبلوما املؤتمر لف وقد

وقد العدوان، مة بجر ع عمل ق فر شكيل اجل من ية التحض نة ذاال ل العام سق امل أعد

مة جر ف عر ما ن مسألت تضمن ية، التحض نة ال ر تقر ا تضم حة مق مناقشة ورقة ق الفر

خالل من املطلب ذا ل تعرض وس العدوان، مة جر ان وأر ختصاص ممارسة وشروط العدوان

ن التالي ن   :الفرع

ول  مؤت: الفرع العدوان مة جر ان أر حول الف روماا   مر

ي الثا العدوان: الفرع مة جر بخصوص الدولية نائية ا للمحكمة ية التحض نة ال حات   مق

ول    الفرع

روما مؤتمر العدوان مة جر ان أر حول الف   ا

املادة اص ا كم با العدوان مة جر باإلجراءات5استفردت أو سا النظام من

ا الوثيقة اصة ا اختصاصخرى الواقعة رائم ا ضمن ا إدراج أثاره ما ب س تامية

نة وال الدو القانون نة مناقشات خالل الوفود ن ب الرأي واختالف جدل من املحكمة

ال رائم ا ضمن العدوان بإدراج ينادي اتجاه وجد فقد روما، مؤتمر مناقشات خالل ثم ية التحض

املحكمة ا وأن5 تختص بنظام، قياسا الوراء إ اجع ال بمثابة عد ختصاص ذا من ا حرما

تأخذ ولم ناقصة املؤتمر العدوان مة ر املطروحة فات التعر أن رأت ا أ كما ج، نورم

رقم العامة معية ا قرار سبان العدوان3314: ا ف عر آراء ثالثة طرحت   :حيث

ول  أنھ:الرأي إ ب يرتكبھذ والتنفيذ بالعدوان مر و عداد و التخطيط من سلوك عن عبارة

املعنية الدولة ة العسكر أو السياسية القيادة يمارسون اص   .أ

ي الثا قرار:الرأي ا ذكر ورد أعمال و العدوان مة جر ل ش ال باألعمال قائمة بإدراج اكتفى

رقم العامة معية   . 3314: ا
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وم:الثالثالرأي ال يوجھ حينما ترتكب العدوان مة جر أن إ ب ذ حيث ن السابق ن الرأي ن ب مزج

حتالل دف أخرى لدولة السيا ستقالل أو قليمية السالمة ضد دولة بھ تقوم الذي املس

الدولة تلك إلقليم ي ز ا أو الشامل الضم أو   .6 العسكري

أن إ راء عض ت اواتج ف عر حول عام اتفاق إ بالتوصل مة ر ا ذه إدراج يرتبط

شاء إ تأخ بدون وذلك من ومجلس املحكمة من ل ووظائف أدوار ن ب املناسب التوازن وحول

العدوان إضافة ا إطار يمكن مراجعة آلية توف مية بأ قيل ذلك من ب قر رأي و املحكمة،

لتأخ منعا الحقة عارضمرحلة وقد عام، بوجھ مقبول ف عر وضع يتم أن إ املحكمة شاء إ

حكم أو الديباجة مناسبة عبارات إضافة ان باإلم بأنھ القول خالل من الفكرة ذه البعض

رائم ا ذه عن الفردية نائية ا املسؤولية بخصوص سلبية تاجات است أية ملنع النظام منطوق

الدو القانون   .العربموجب

ف    عر وضع محاولة املناسب وغ العس من بأنھ البعض قال تماما مغاير اتجاه و

مقبول ف عر لوضع محاولة أي شأن من وألن والشمول والدقة الوضوح من قدر ع ون ي للعدوان

مسائل ع بالضرورة تنطوي العدوان مة جر وألن املحكمة، شاء إ ا كث يؤخر أن عام سياسيةبوجھ

فيھ الفصل تتو أن املناسب من س ل ثم ومن إقليمية، بحقوق االدعاء ع بالوقا متصلة وأخرى

النفوذ ع الدول ن ب التنافس رحمة تحت املحكمة يضع قد ا إدراج ألن دولية جنائية محكمة

العدوان أعمال تصاحب أخرى جرائم ع قضائية والية املحكمة لدى سيظل وألنھ ، السيا

السياسية والوظيفة للمحكمة القضائية الوظيفة ن ب مناسبة عالقة تحقيق يتعذر وألنھ ة كث أحيان

شأنھ من ون ي قد العدوان مة جر إدراج ألن املتحدة، مم ميثاق وفق من مجلس ا يؤد ال

طر ل للمحكمة العام القبول ض   .عر

لة مش إ أساسا الرأي الف ا رجع عدمو الوفود عض الحظت حيث العدوان ف عر

الذي ج نورم ميثاق ا ضال أخرى وفود رأت نما ب عام، بوجھ عليھ متفق للعدوان ف عر وجود

مفرطا جاء م نظر ج نورم ميثاق ف عر ألن الوفود عض تقره لم ما و و ف، عر يتضمن ا رأ

الزمن وأن للغاية ضيق وأنھ الدقة رقمعدم العامة معية ا قرار أن الوفود عض ورأت تجاوزه، : قد

سم14الصادر3314 يمكن1974د عناصر تضمن و عام بوجھ مقبوال للعدوان ف عر يقدم

مة ر ا ذه ف عر ا الدول7 إدراج موقف و و ،Non- Aligned Movement  وال

ورأ30تجمع إيران وكذا قية وإفر ية عر معيةدولة ا قرار وفق العدوان ف عر ع بقاء ت

النضال أن ت واعت العدوان خانة تحت را ضم أو العسكري حتالل وضعت وقد العامة،

للميثاق وفقا مشروعة نضاالت ية جن السيطرة من والتحرر املص ر تقر يل   .8 س
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القرا ذا أن بالقول أخرى وفود الرأي ا خالف مة،وقد كجر للعدوان ف عر يتضمن ال ر

ع للعدوان عام ف عر ع تفاق سر من ون ي قد أنھ إ راء عض أشارت ثالثة ة ج ومن

سانية وأمن سلم املاسة رائم ا ملدونة ا مناقش الدو القانون نة إليھ تتجھ ما غرار

إ الوصول ا تفضيل عن أخرى آراء ت لضمانوأعر لألفعال بتعداد ا و م للعدوان عام ف عر

الشرعية مبدأ إنفاذ ام   .اح

املحكمة انت ولو ح للعدوان ف عر وضع ضرورة ع راء عض أصرت نما ب

ك ي النظام ذا حكم إضافة للعدوان ف عر أي إدراج عدم املنادية راء ت واتج مختصة،

امل ام أح وفق من وخاللملجلس ال، أم بالعدوان ما حالة وصف يمكن ان إذا ما تقدير أمر يثاق

العدوان مة جر إدراج ومصر وإيطاليا أملانيا ا بي من الدول من كب عدد طلب روما مؤتمر مناقشات

املحكمة ا تختص ال رائم ا ند9 ضمن وال تحادية روسيا دة املؤ الدول تلك جانب وإ ،

وال ن املحكمةوالص اختصاص ضمن ا إلدراج دة املؤ الدول مقدمة انت ال ية العر والدول يابان

روما مؤتمر الساحقة غلبية مثلت الدول ذه   .10 و

من عدوان حالة وجود ر تقر دور من ملجلس ون ي بأال الدول غالبية مطالبة انت وقد

خالف ع املحكمة باختصاص يتصل فيما ممعدمھ ميثاق من ع السا الفصل وفق اختصاصھ

د11 املتحدة تؤ ال الدول ن و من ملجلس دور لوجود الرافضة الدول ن ب التوفيق ممكنا يكن فلم ،

صوص ا ذا لھ دور ن12 وجود املجتمع تمام با حظيت ال ل املشا أحد ذه انت وقد ،

ن ب العالقة بحث خالل من روما واختصاصمؤتمر العدوان مة جر بالنظر املحكمة اختصاص

دائمة الدول قامت وقد مة، ر ا ذه بالنظر املتحدة مم ميثاق من املستمد من مجلس

العدوان مة جر بالنظر ا الختصاص املحكمة مباشرة جواز عدم بالتمسك من مجلس ة العضو

اب ارت من مجلس يقرر أن عد للمحكمة،إال املجلس قرار إلزامية و مة ر ا ذه ل م امل دولة

للمحكمة من ملجلس املمنوح ختصاص ذا الدول عض عارضت تجاه ذا   .وعكس

يؤدي    ونھ من ملجلس املمنوح ختصاص ذا الدول عض عارضت تجاه ذا وعكس

دبية ا وسلط املحكمة مصداقية من التقليل اإ استقالل قوض و ا دور من مفرطة بصورة حد و ،

ن الدائم عضاء مكن و ا أدا ع مناسب غ سياسيا نفوذا دخل و الذاتية ا وسلط ا وحياد

منح ضرورة أيضا شكيك ال جرى كما املحكمة، ألعمال سبة بال النقض حق ممارسة من املجلس

أس ع للمحكمة سبة بال من ملجلس تحركدور أن يمكن سا النظام طراف الدول أن اس

ة، التاف وى للش فرز آلية أو ترشيح از كج العام املد عمل و وى ش بتقديم املحكمة اختصاص

من ون ي بحيث للمحكمة ختصاص بعية ب للقبول ا استعداد الدول من كب عدد أيد وسط وكحل

ا مسبقا من مجلس يقرر أن ن ذهاملتع النظر قبل الدولة جانب من العدوان مة جر اب رت
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من قرار صدور عذر إذا مة ر ا ذه النظر للمحكمة ذلك من ناء واست املحكمة، قبل من مة ر ا

مجلس لقرار القانونية القيمة حول دائرا النقاش يزال وال معقولة، مدة خالل الشأن ذا املجلس

ملزم ان إذا وما المن أم للمحكمة   . 13 ا

ولكن املحكمة اختصاص تدخل ال رائم ا من مة كجر العدوان إدراج ممكنا يكن ولم

املادة خاصا نصا ا ل وضع بل مة، ر ا ذه ف عر النظام يتضمن سا5/2لم النظام من

املو  ملراجعة مؤتمر الحقا ي سيأ العدوان مة جر ف عر أن ع ا ف عدورد من7ضوع سنوات

اعتماد ع مة ر ا ذه ع ا الختصاص املحكمة ممارسة توقف و للمحكمة، سا النظام نفاذ

ضمن العدوان مة جر أدرجت التوفيقي ل ا ذا و إليھ، التوصل يتم ملا طراف الدول جمعية

املطلوب ف التعر وضع مع لذلك العم التطبيق وتحقق املحكمة مستقبليةاختصاص زمنية ة  ف
14 .  

ي الثا العدوان: الفرع مة جر بخصوص الدولية نائية ا للمحكمة ية التحض نة ال حات   مق

نة ال الدولية نائية ا للمحكمة سا النظام أقر الذي لروما الدبلوما املؤتمر لف

امل أعد وقد العدوان، مة بجر ع عمل ق فر شكيل ية ورقةالتحض ق الفر ذا ل العام سق

مة جر ف عر ما ن مسألت الورقة وتناولت ية، التحض نة ال ر تقر ا تضم حة مق مناقشة

العدوان مة جر ف عر خصوص و العدوان، مة جر ان وأر ختصاص ممارسة وشروط العدوان

أنھ الورقة ت عدو : (أو مة جر ما ص يرتكب سا النظام ذا ونألغراض ي عندما ان

فعلية مشاركة شارك أو أمر و ھ، توج أو للدولة العسكري أو السيا العمل التحكم لھ يح ي وضع

العمل ل ش أن ع شنھ أو فيھ الشروع أو لھ عداد أو ي عدوا لعمل التخطيط علم وع عمدا

مليثاق صارخا ا ا ان ونطاقھ وخطورتھ خصائصھ بحكم ي املتحدةالعدوا   . )مم

املادة ام أح تطبيق عدم ع اح ق احتوى ن25/3كما املادت النظام33و28وكذا من

ومسؤولية الفردية املسؤولية جوانب ببعض اصة ا ام ح و العدوان، مة جر ع سا

العا املد م يل عندما أنھ سق امل اح اق وأضاف الرؤساء، وأوامر تحقيقالقادة إجراء للمحكمة م

املعنية الدولة انت إذا ما بت قد من مجلس أن من أوال املحكمة تتأكد العدوان، مة جر شأن

من مجلس املحكمة تبلغ ذلك بت قد من مجلس ون ي ال وعندما ي العدوا العمل ارتكبت قد

املالئم جراء املجلس يتخذ ي ل ا عل املعروضة الة مجلسبا بت عدم حالة إ اح ق شر ولم ،

املسألة ذه للدعوىمن املحكمة تتصدى أم العامة معية ا إ أ ي أم الدعوى ترفض ل ف

الدولية العدل محكمة من فتوى تطلب   .أم
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الواردة    الشروط إ مضاف مسبق شرط ع اح ق أكد العدوان مة جر ان أر وحول

يم2املادة عدوا عمل اب ارت تم إذا ما مختص از ج ت ي أن ن يتع أنھ فحواه ، سا النظام ن

العمل يوجھ أو يتحكم أن لھ يح ي وضع ي ا ا ون ي أن املتمثلة التالية ان ر توافر مع أوال

الو  ذلك ي ا ا ون ي وأن ي، العدوا العمل ترتكب ال للدولة العسكري أو علمالسيا ع ضع

يقوم وأن فعلية مشاركة فيھ شارك أن أو شنھ أو لھ عداد و ي العدوا العمل بتخطيط يأمر وأن

معية ا ف بتعر الوارد النحو ع مرتكبا أي عدوانيا عمال ما دولة ترتكب وأن وعلم قصد عن بذلك

الد أفعال بأن علم ع ي ا ا ون ي وأن للعدوان، املتحدة لألمم وأنالعامة عدوانيا عمال تمثل ولة

وأن املتحدة مم مليثاق صارخا ا ا ان ونطاقھ وخطورتھ خصائصھ بحكم ي العدوا العمل ل ش

والعلم القصد مرتكبھ لدى   . 15 يتوافر

إ بالتوصل العدوان مة جر بخصوص الدولية نائية ا املحكمة اختصاص عليق ظل و

مج سلطة تبقى مة ر ا ذه ل ف فعر التعر ذا غياب مسكن دواء من فشل16 لس حالة و ،

ة الضرور التداب اتخاذ و الدو من و السلم حفظ سية الرئ بمسؤولياتھ القيام عن من مجلس

إطار تمارسھ وأن ا عل املعتدى للدولة الشر الدفاع حق عود أن بھ ف املع من فإن العدوان لرد

القان ةقواعد مس أعمال من بھ تقوم ما يمثل وال ا حق ستعيد و العدوان تردع ح الدو ون

املتحدة مم مبادئ عن خروجا الة ا   .ذه

املادة أن إ شار أن51و ع نصت وال خ ا جز تنص املتحدة مم ميثاق من

ا عن الدفاع ق استعماال عضاء ا اتخذ ال تلكالتداب تؤثر وال فورا من مجلس إ تبلغ لنفس

من امليثاق ذا ام أح من املستمدة ومسؤولياتھ سلطتھ بمقت للمجلس فيما حال بأي التداب

وإعادتھ الدو من و السلم فظ عمال من التخاذه ضرورة يرى ما وقت أي يتخذ أن ق ا

لذل امة ال التطبيقات ومن نصابھ، وإسرائيلإ ية العر الدول ن ب وسط الشرق حدث ما   .17 ك

ي الثا كمباال: املطلب مؤتمر سا النظام عديل عد العدوان مة جر ان   أر

للفقرة نادا اس تقرر املادة2وقد الواردة 18 5من التعديالت اعتماد سا النظام من

للقرار ول نا RC/Res. 6املرفق ر للفقرة، وفقا النفاذ ح تدخل وال ا، قبول أو ا عل بالتصديق

املادة5 القبول121من أو املصادقة قبل ا ا بإم طرف دولة ل أن علما أخذ و ، سا النظام من

املادة إليھ واملشار إعالن رائم15إدراج ا ان أر ع التعديالت اعتماد أيضا يقرر كما مكرر،

التعديالتالواردة بتفس املتعلقة مات التفا اعتماد أيضا يقرر كما القرار، لذات ي الثا املرفق

مة جر حول التعديالت استعراض كذلك قرر و القرار، لذات الثالث املرفق الواردة الذكر نفة

الدول  جميع دعوة ثم ومن ا، اختصاص املحكمة ممارسة ع سوات سبع مرور عد طرافالعدوان
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القرار مقدمة تضمنتھ ما ذا و ول، املرفق الواردة التعديالت تقبل أو تصادق ستعرض19 أن وس ،

التالية الفروع القرار   :مرفقات

ول  العدوان: الفرع مة جر شأن الدولية نائية ا للمحكمة سا النظام   عديالت

ي الثا ا: الفرع وفق رائم ا ان أر ع سا8ملادةعديالت النظام من   مكرر

الثالث العدوان: الفرع مة جر شأن سا النظام عديالت بخصوص مات   تفا

ول  العدوان: الفرع مة جر شأن الدولية نائية ا للمحكمة سا النظام   عديالت

القرار الفقرةRC/Res. 6نص حذف املادة2ع سا5من النظام كما20 من ،

املادة إدراج ع النص القرار املادة8تضمن عد سا8مكرر النظام النظام:     (من ذا ألغراض

ع ، العدوان" سا مة العمل" جر التحكم من فعال يمكنھ وضع لھ ما، ص قيام

بدء أو إعداد أو بتخطيط العمل، ذا توجيھ من أو للدولة العسكري أو فعلالسيا تنفيذ أو

املتحدة مم مليثاق ا وا ا ا ،ان ونطاقھ وخطورتھ ع طا بحكم ، ل ش ي   .عدوا

الفقرة ع1ألغراض العدوان" ، ضد" فعل ما دولة جانب من ة املس القوة استعمال

مع تتعارض أخرى قة طر بأي أو ، السيا ا استقالل أو قليمية ا سالم أو أخرى دولة ميثاقسيادة

أو حرب بإعالن سواء التالية، فعال من فعل أي ع العدوان فعل صفة وتنطبق املتحدة، مم

املتحدة لألمم العامة معية ا لقرار وفقا وذلك ول14املؤرخ)  29-د(  3314بدونھ، سم/ انون د

1974 21  :  

أخرى)أ( دولة إقليم غزو ما لدولة ة املس القوات ،قيام عسكري اختالل أي أو عليھ، وم ال أو

منھ زء أو أخرى دولة إلقليم ضم أي أو وم، ال أو الغزو ذا مثل عن ينجم مؤقتا، ان ولو

القوة   .باستعمال

أية)ب( ما دولة استعمال أو بالقنابل، أخرى دولة إقليم بقصف ما لدولة ة املس القوات قيام

أخرى دولة إقليم ضد ة  .أس

أخرى)ج( لدولة ة املس القوات جانب من ا سواحل ع أو ما دولة ئ موا ع حصار   . ضرب

ن)د( سطول أو ة و ا أو ة البحر أو ية ال ة املس القوات اجمة بم ما لدولة ة املس القوات قيام

أخرى لدولة وي وا   .البحري
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املوجودة)ـ( ة املس ا قوا باستعمال ما دولة الدولةقيام بموافقة أخرى دولة إقليم داخل

قليم ا لوجود تمديد أي أو تفاق، ا عل ينص ال الشروط مع يتعارض وجھ ع املضيفة،

تفاق اية عد ما إ   .املذكر

اب)  و( الرت خرى الدولة ذه ستخدمھ بأن أخرى دولة تصرف تحت ا إقليم وضعت ما دولة سماح

عدوا ثالثةعمل دولة ضد   .ي

ا)ز( باسم أو ما دولة جانب من مرتزقة أو نظامية غ قوات أو مسلة جماعات أو عصابات إرسال

عمال عادل بحيث طورة ا من ون ت ة املس القوة أعمال من بأعمال أخرى دولة ضد تقوم

ذلك ملموس بدور الدولة اك اش أو أعاله،   . 22 املعددة

امل أدرجت املادة15ادةكما عد ممارسة 23 15مكرر ع تنص وال سا النظام من

الذاتية املبادرة اي الدول من باإلحالة يتعلق فيما العدوان مة جر شأن propio motuختصاص
تنص للمادة: (وال وفقا العدوان مة جر شأن ا اختصاص تمارس أن للمحكمة ،)ج(و) أ( 13يجوز

ا بأح نا املادةر ذه   .م

سنة مرور عد ارتكبت عدوان مة جر ع ا اختصاص تمارس أن فقط للمحكمة يجوز

طرف دولة ن ثالث من التعديالت قبول أو مصادقة ع  . واحدة

قرار بموجب ، املادة ذه ام بأح نا ر العدوان مة جر ع ا اختصاص املحكمة تمارس

غلبي ساوي أطراف دول بأغلبية عديتخذ وذلك ، سا النظام ع عديالت العتماد ة املطلو ة

ي الثا انون من   2017ول

للمادة وفقا للمحكمة شأ12يجوز ت ال العدوان مة بجر املتعلق اختصاصا تمارس أن ،

مع إعالن بإيداع مسبقا أعلنت الطرف الدولة تكن لم ما طرف دولة من أرتكب ي عدوا فعل عن

أ ل منامل فيھ النظر جب و وقت أي عالن ذا ب يتم أن يمكن ختصاص، تقبل ال ا

سنوات ثالث خالل الطرف الدولة  .قبل

ا اختصاص تمارس أن للمحكمة يمكن ال ، النظام ذا طرفا ست ل بدولة يتعلق فيما

ع ترتكب أو الدولة تلك مواطنوا ا يرتك عندما العدوان مة بجر ااملتعلق  .إقليم

يتعلق فيما تحقيق إجراء للبدء معقول أساس وجود إ العام املد يخلص عندما

عدوان فعل وقوع مفاده قرارا اتخذ من مجلس ان إذا مما أوال يتأكد أن عليھ عدوان مة بجر

بالوضع املتحدة لألمم العام ن م يبلغ أن العام املد وع املعنية الدولة أمامارتكبتھ القائم

صلة ذات وثائق أو معلومات أي ذلك بما  .املحكمة،
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التحقيق يبدأ أن ذلك، قرر من مجلس ا ون ي ال االت ا العام، للمد يجوز

عدوان مة بجر يتعلق  .فيما

للمد يجوز بالغ، غد ر أش ستة غضون القبيل ذا من ر تقر حدوث عدم حالة

أذنالعام قد يدية التم الدائرة قسم ون ي أن طة شر عدوان، مة بجر يتعلق فيما التحقيق يبدأ أن

املادة الواردة لإلجراءات وفقا عدوان مة بجر يتعلق فيما التحقيق من15ببدء مجلس ون ي وأن ،

للمادة نادا اس ذلك خالف  . 16قرر

املحكمة خارج من از ج من الصادر التحدي يخل تخلصال بما عدوان فعل وقوع بخصوص

العدوان فعل بوقوع يتعلق فيما سا النظام ذا إطار املحكمة  .24 إليھ

أخرى بجرائم يتعلق فيما ختصاص بممارسة املتعلقة ام باألح يخل ما املادة ذه س ل

املادة ا إل  . 25 5مشار

املادة أضيفت املادة2مكرر15كما تضمنتمك15عقب وال سا النظام ررا

نصت وال من مجلس من باإلحالة يتعلق فيما العدوان مة جر ع ختصاص ممارسة ع النص

للمادة: (ع طبقا العدوان مة بجر املتعلق ا اختصاص تماس أن فقط للمحكمة نا) ب( 13يجوز ر ،

املادة ذه ام   .بأح

تمارس أن فقط للمحكمة سنةيجوز مرور عد ارتكبت عدوان بجرائم املتعلق ا اختصاص

طرف دولة ن ثالث من التعديالت قبول أو املصادقة ع  .واحدة

قرار موجب و ، املادة ذه ام بأح نا ر العدوان مة جر ع ا اختصاص املحكمة تمارس

الن ع عديالت العتماد ة املطلو غلبية ساوي أطراف دول بأغلبية عديتخذ وذلك ، سا ظام

ي الثا انون من  . 2017ول

ال بالنتائج فا م املحكمة خارج از ج جانب من عدوان فعل حدوث ر تقر ون ي ال

سا النظام ذا بموجب املحكمة ا إل  .تتوصل

إ مشار أخرى بجرائم يتعلق فيما ختصاص بممارسة املتعلقة ام باألح تخل ال املادة املادةذه ا ل

5( 26 . 

املادة عدلت سا25كما النظام الفقرة 27 من عد ي3وذلك كما املادة مكررا-: ( من

وضع ونون ي الذين اص ع إال املادة ذه ام أح تطبق ال العدوان، مة بجر يتعلق فيما

للدولة العسكري أو السيا العمل فعال التحكم من م ھيمك توج من   ).أو
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القرار     أضاف الفقرةRC/Res. 6كما من و ملة ا عن ستخلص املادة1بأنھ 9من

التالية ملة با سا النظام املواد: (من تفس املحكمة رائم ا ان أر مكررا8و8و7و6ساعد

ا   ) .وتطبيق

القرار نص العبارة RC/Res. 6كما عن ستخلص للفقرةبأنھ اللية املادة3س 20من

غي بدون الفقرة بقية وتبقى التالية، بالفقرة سا النظام حوكم-(من قد ون ي الذي ص ال

املواد بموجب أيضا محظورا ون ي سلوك عن أخرى محكمة يجوز8أو8أو7أو6أمام ال مكرر

إذا إال السلوك بنفس يتعلق فيما املحكمة أمام خرى محاكمتھ املحكمة جراءات   .28 )انت

ي الثا املادة: الفرع وفق رائم ا ان أر ع سا8عديالت النظام من   مكرر

ا إل املشار فعال من فعل أي ع تنطبق العدوان فعل صفة أن ع القرار نص

املادة2الفقرة م8من اط اش يوجد ال ي عدوا فعل عد وال مةمكررا ر ا مرتكب أن إثبات فاده

لمة و املتحدة مم ميثاق مع نا ي ة املس القوة استعمال ان إذا ملا قانونيا تقييما أجرى " قد

ا تقييما" وا أجرى قد مة ر ا مرتكب أن إثبات مفاده اط اش يوجد وال موضو وصف

ميثاق  اك ان بھ سم ي الذي الوا ع للطا املتحدةقانونيا   .مم

أو بإعداده أو ي عدوا فعل بتخطيط مة ر ا مرتكب قام ما إذا فانھ ان ر يخص وفيما

تنفيذه أو أو. بدئھ السيا العمل فعال التحكم من يمكنھ وضع ان ص مة ر ا مرتكب

الفعل ذا توجيھ من أو العدوان فعل ارتكبت ال للدولة   . العسكري

العدوان دولة–فعل سيدة ضد ما دولة جانب من ة املس القوة استعمال املتمثل

املتحدة مم ميثاق مع تتعارض أخرى صورة بأي أو السيا ا استقالل أو قليمية ا سالم أو أخرى

ارتكبت–   . قد

ع ة املس القوة استعمال أن ت تث ال الواقعية للظروف ا مدر ان مة ر ا مرتكب

املتحدةذا مم ميثاق مع يتعارض   .النحو

املتحدة مم مليثاق ا وا ا ا ان ونطاقھ، وخطورتھ عھ طا بحكم ل، ش العدوان   . فعل

املتحدة مم مليثاق الوا اك ن ذا ت تث ال الواقعية للظروف ا مدر ان مة ر ا   .29 مرتكب

الثالث ا:  الفرع عديالت بخصوص مات العدوانتفا مة جر شأن سا   لنظام

املح ختصاص و الزم ختصاص و من مجلس من حاالت تخص مات التفا ذه و

أخرى  مات تفا و العدوان مة جر   : شأن
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من-أوال مجلس من   :حاالت

إحالة ع بناء عدوان مة جر شأن ا اختصاص تمارس أن للمحكمة يجوز أنھ وم املف من

للمادةمن وفقا من سا) ب( 13مجلس النظام أو30 من التصديق ع واحدة سنة مرور عد

أو طرف دولة ن ثالث من بالتعديالت للفقرة( القبول مماثل نص املادة3يضاف ما) مكررا15من أ

تاليا ون   .ي

ع بناءا العدوان مة جر شأن ا اختصاص املحكمة تمارس أن وم املف منمن إحالة

للمادة وفقا من قبلت) ب( 13مجلس املعنية الدولة انت إذا عما النظر غض سا النظام من

الصدد ذا املحكمة  .31 اختصاص

الزم-ثانيا   : ختصاص

للفقرات وفقا وم املف املادة) أ،ج(من املحكمة13من اختصاص أن سا النظام من

العدو  جرائم الفقرةينحصر عليھ املنصوص القرار اتخاذ عد فقط املرتكبة املادة3ان 15من

ون ي ما أ طرف دولة ن ثالث من بالتعديالت القبول أو التصديق ع واحدة سنة مرور عد و مكررا،

  .تاليا

العدوان-ثالثا مة جر شأن املح   : ختصاص

ناول ت ال التعديالت أن ع القرار نص ذاوقد ألغراض فقط تنطبق العدوان مة جر

للمادة وفقا سا من32 10النظام ل ش بأي تخل أو تحد ا أ ع التعديالت ذه تفسر ال و منھ،

النظام ذا أغراض غ ألغراض عد فيما تتطور ال أو القائمة الدو القانون بقواعد ال ش

  .سا

ال  التعديالت ذه أن ع نص ممارسةكما ق ا ت ا أ ع تفسر أن يجب

أخرى  دولة ترتكبھ عدوان بفعل يتعلق فيما بھ ام ل أو ، املح   . 33 ختصاص

  : خاتمة

نائية ا للمحكمة سا النظام العدوان مة جر ان أر الستعراض محاولتنا عد

  الدولية

جوان بكمباال ستعرا املؤتمر خالل للمحكمة2010من سا النظام عديل عرف والذي

تحديد ثم ومن ا ا أر وتفصيل العدوان مة جر ف عر خالل من رائم ا ان أر وكذا الدولية نائية ا

ي القانو ا يا   .ب
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مة ر ا ذه ع املعاقبة يمكن ال ألنھ الدولية، الشرعية مبدأ يخص م م تطور و و

ي ب تحديد دون الردع تخصوتحقيق ان ر مسالة أن باعتبار ا، ا أر تحديد خالل من ي القانو ا ا

الشق تصور يمكن ال املوضوعية نائية ا الدولية القاعدة شقي من ري جو شق و و م التجر شق

دونھ ة بالعقو املتعلق ي   .الثا

مؤ  العدوان مة جر ان أر تحديد مسألة ضت اع ال العقبات ورغم انھ لوحظ تمروقد

وثيقة وكذا الدولية نائية ا للمحكمة سا النظام ان ر ذه تحديد غاب ثم ومن روما،

خالل من العقبات تلك ل تجاوز تم فقد سا النظام نتقا النص ووجود رائم، ا ان أر

خ بتار بكمباال ستعرا النظام 2010جوان10املؤتمر عديل عرف للمحكمةالذي سا

ا يا ب تحديد ثم ومن العدوان مة جر ان أر وتفصيل رائم ا ان أر وثيقة وكذا الدولية نائية ا

ا ا أر تحديد عد مة ر ا ذه ع عة املتا تحقيق يمكن بأنھ القول معھ يمكن ما و و ي، القانو

نا ا الدولية للعدالة يحسب كب تطور و الشرعية، ملبدأ جوانبوفقا جميع اكتمال خالل من ئية

ا عل واملعاقبة العدوان مة جر م   .تجر
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