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 الدولية الجنائية المحكمة ظل في العدوان جريمة على كمباال تعديالت بشأن 

حيز الوجود عام  في دخل نظام روما األساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية

األساسي، تمتلك المحكمة الجنائية  روما نظام من 5 المادة رقم بموجبو م.2002

 الحرب، : جرائماألساسية جرائمال أربعة الدولية االختصاص الموضوعي لمحاكمة

لو و العدوان. من للجدل المثيرة والجريمة الجماعية واإلبادة اإلنسانية، ضد والجرائم

 واحدة بصفتها "العدوان جريمة" شملت األساسي روما نظام من( د( )1) 5 المادةأن 

 الفعلية الممارسة اشترطت الدولية، الجنائية المحكمة اختصاص ضمن الجرائم من

للمادة  ووفقا .األطراف الدول قبل من اإلجراءات من مزيد اتخاذب االختصاص لهذا

أن اعتمدت  بعد إال العدوان جريمة على اختصاصها المحكمة تمارس ،(2) 5 رقم

 الشروط حددتو الجريمة حددت أن اشأنه من والتي األساسي، روما نظام في التعديالت

 الصدد. هذا في ختصاصهاا تمارس أن للمحكمة يمكن بموجبها التي

 وفقا   ياالستعراض مؤتمرال عقد األساسي، روما نظام سريان من سنوات سبع بعد

 تعريف ذلك في بما التعديالت، في للنظر األساسي روما نظام من 121 للمادة رقم

 11 من أوغندا في الفترة كمباال، في االستعراضي المؤتمر هذا وعقد العدوان. جريمة

 جريمة تم تحديد تعريف االستعراضي المؤتمر هذا وفي .م2010 يويون 11 - مايو

 محكمة    نجد مع اعتماد التعريف، األساسي. روما نظام من 8 المادة رقم في العدوان

وضع  بالكفاءة فيستحظى والتي المرة األولى في التاريخ  دائمة   مستقلة   دولية  

 للقوة المشروع غير االستخدام لأشكا أخطرالمسؤولية على عاتق القادة الوطنيين عن 

 .األخرى الدول ضد

 جريمة تشكلالتي  أساسية عناصر ثالثة نحتاج إلى( 1) 8 رقم الجديدة المادة بموجب

 :العدوان
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 شخصا  " أي عسكريا ، أو سياسيا   زعيما   الجريمة مرتكب يكون أن يجب ،األول 

 ".لدولة   كريالعس أو السياسي العمل يوجه أو يتحكم أن له يتيح وضع   في

 يجب على المحكمة أن تثبت أن مرتكب الجريمة كان متورطا  في الثاني ،

 وانية لدولة .دالع التصرفات هذه مثل وتنفيذ وبدء واإلعداد التخطيط

 وفقا   العدوان أعمال من عمل إلى يصل أن يجب الدولة فعل هذا مثل ،الثالث 

،1113 العامة رقم الجمعية قرار في الوارد للتعريف
1
 يشكل عليه، ويجب 

 أن يعني وهذا المتحدة. األمم لميثاق واضحا   انتهاكا   ونطاقه وخطورته بطابعه،

 تخضع أن يمكن فقطالدول  بين للقوة المشروع غير االستخدام أشكال أخطر

 أو الشرعي الفرد قضايا بشكل  واضح   استبعدت وهكذا المحكمة. الختصاص

 .األمن مجلس به أذن الذي لعملا وكذلك النفس، الجماعي عن الدفاع

 بعد قبلتها التي األطراف الدول لتلك بالنسبة التنفيذ حيزفي  كمباال تعديالتستدخل 

 تتقيدالدولية أن  الجنائية للمحكمة ينبغي .والقبول التصديق صك إيداعمن  واحدة سنة

 .فعال   العدوان جريمة على االختصاص ممارسةمن أجل  بالشرطين األخرين

 من عام واحد من أن  بعد أكثر وقعت المزعومة الجريمة أن ل، يجباألو

 التعديالت. قبلت أو صادقت دولة ثالثين

 ،ثلثي أعضاء بأغلبية قرار   اتخاذ يجب أن يتم م2012 يناير 1 بعد الثاني 

 الدولية الموافقة على الجنائية المحكمة األطراف الذي يمنح الدول جمعية

 العدوان. جريمة على اختصاصها ممارسة

                                                           
1
ا  عاما  تعريف ملزمال غير القرار هذا وينص. 1141م عن طريق قرارها رقم 4791اعتمدت الجمعية العامة تعريفا  توافقيا  للعدوان عام   

 .معاييرها تتوافق التي محددةال عمالألل شامل يرغ وتعداد الدولة لعدوان
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 المحكمة اختصاص يتم "تفعيل" أعاله، المذكورة المتطلبات بهذه الوفاء على بناء

الشروط  نفستنطبق  الدولي، األمن مجلس من اإلحالة حالة في. الدولية الجنائية

 المدعي من المبادرة أساس على التحقيق فيها يبدأ التي الحالة في ذلك، ومع .اإلجرائية

 اإلجرائية الشروطتختلف  طرف، دولة قبل من اإلحالة بعد أو( نفسه اءتلق من) العام

 على اختصاصها تمارس أن للمحكمة يجوز الحاالت، هذه في طفيفا . ختصاصالل

 في أعلنت قد الطرف الدولة أن إال طرف، دولة ارتكبتها التي العدوان أعمال من عمل

 لجريمة اختصاص يوجد ال هأن يعني هذا .االختصاص هذا تقبل ال أنها سابق وقت

 وباإلضافة. منها والدول األطراف التي انسحبت لدول غير األطرافبالنسبة ل العدوان

 وعالوة التعديالت. على صادقت من الدولتين المتورطين واحدا   ذلك، يجب أن إلى

 من لعمل قرارا   اتخذاألمن  مجلس كان إذا ما العام المدعي أن يتأكد يجب ذلك، على

 المتحدة عن الحالة لألمم العام األمين وقام بإبالغ المعنية الدولة قبل من العدوان أعمال

 العام للمدعي يجوز القرار، هذا مثل األمن مجلس اتخذ وإذا المحكمة. أماموذلك 

 ستة بعد قدما المضي العام للمدعي يجوز كذلك، يكن لم وإذا التحقيقات؛ مواصلة

 وفيما .التحقيق لبدء للمحكمة التمهيدية شعبةال ذنبإذلك اإلبالغ و تاريخ من أشهر

 األمن، أن مجلس حول فجرت المناقشة نفسه، تلقاء اإلحالة من أو طرف بدولة يتعلق

 تحرك عدم من التأكد من أشهر ستة بعد: أولية تصفية آلية بصفته سيعمل الواقع، في

قضاة  للسماح  أربعة يقنع وعليه أن التمهيدية شعبةال إلى العام المدعي يتوجه، المجلس

االشعار القضائي،  التمهيدية شعبةالومن المحتمل تتخذ  العدوان. لمتابعة إجراء تحقيق

وتمنح اهتماما  كبيرا  لالستدالية، للحقيقة أن مجلس األمن رفض إما بإحالة الوضع من 

 نفسه أو يقوم بتحديد العدوان الضروري.

 يونيو 22 يوم العدوان جريمة بشأن كمباالعلى تعديالت  10الـ فلسطين مصادقة مع

 فلسطين مصادقةيبدو أن  العدوان. جريمة حول جديدة مصلحة برزت م،2012 عام
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 م2012 يناير 1 تبني القرار بعد من أجل األطراف الدول لجمعية اإلمكانية يفتح

. المحكمة معاهدة على القائم فيما يتعلق بالعدوان االختصاص تفعيلوذلك من أجل 

 تفعيل لصالح )ثلثي األعضاء( 2/1 بأغلبية تصويتلل حاجة هناكأنه  بالذكر الجديرو

 الدولية. الجنائية المحكمة اختصاص


