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 للنظامخيرة الحعديالت ألاملخص عن  

  للمحكمة الجنائية الدوليةألاشاس ي 

 

عباس وليد شحاذ ألا

 

ى اللساز   جم ،  2010في عام   مت العدوان َو وإطدىادا لهرا ، 1في مؤجمس وامباال RC/Res.4إعخماد كساز خٌى حٍس

 : اللساز جم حعدًل الىظام ألاطاس ي للمدىمت الجىائيت الدوليت وذلً واآلحي

 8املادة "مً الىظام  8لىظام ألاطاس ي وجم إظاؿت الىص الخالي للمادة مً ا 5املادة  مً 2جم خرؾ الـلسة   -

  "مىسًزا

: جسيمة العدوان

مت العدوان"ألػساض َرا الىظام ألاطاس ي، حعني  -1 كيام شخص ما، له وطع ًمىىه ؿعال مً الخدىم " حٍس

بدء أو جىـير ؿعل  في العمل الظياس ي أو العظىسي للدولت أو مً جىحيه َرا العمل، بخسؼيؽ أو إعداد أو

.  عدواوي ٌشيل، بدىم ػابعه وزؼىزجه وهؼاكه، اهتهاوا واضحا مليثاق ألامم املخددة

 

اطخعماٌ اللىة املظلحت مً حاهب دولت ما طد طيادة دولت " ؿعل العدوان"، ٌعني 1ألػساض الـلسة  -2

لت أزسي جخع . ازض مع ميثاق ألامم املخددةأزسي أو طالمتها إلاكليميت أو اطخلاللها الظياس ي، أو بأي ػٍس

وؿًلا للساز : وجىؼبم صـت ؿعل العدوان على أي ؿعل مً ألاؿعاٌ الخاليت، طىاء بئعالن خسب أو بدوهه، وذلً

ٌ  14املؤزر في ( XXIX)3314الجمعيت العامت لألمم املخددة  مت  1974دٌظمبر /واهىن ألاو الري عصف حٍس

 : العدوان بأنها

                                                           
ليا  الاماهت العامت -آزس الخؼىزاث: املدىمت الجىائيت الدوليت  :املصدز 1 ت آلطيا وإؿٍس  (AALCO)للمىظمت اللاهىهيت الاطدشاٍز
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ة لدولت ما بؼصو إكليم دولت أزسي أو الهجىم عليه، أو أي اخخالٌ عظىسي، ولى كيام اللىاث املظلح - أ

وان مؤكخا، ًىجم عً مثل َرا الؼصو أو الهجىم، أو أي طم إلكليم دولت أزسي أو لجصء مىه باطخعماٌ 

 اللىة؛ 

 كيام اللىاث املظلحت لدولت ما بلصف إكليم دولت أزسي باللىابل، أو اطخعماٌ دولت ما أًت -ب

 أطلحت طد إكليم دولت أزسي؛

طسب خصاز على مىاوئ دولت ما أو على طىاخلها مً حاهب اللىاث املظلحت لدولت أزسي؛  -ج

ت أو ألاطؼىلين ( د ت أو الجٍى ت أو البدٍس كيام اللىاث املظلحت لدولت ما بمهاحمت اللىاث املظلحت البًر

 البدسي والجىي لدولت أزسي؛ 

واتها املظلحت املىحىدة دازل إكليم دولت أزسي بمىاؿلت الدولت كيام دولت ما باطخعماٌ ق -ٌ

املظيـت، على وحه ًخعازض مع الشسوغ التي ًىص عليها الاجـاق، أو أي جمدًد لىحىدَا في إلاكليم 

 املروىز إلى ما بعد نهاًت الاجـاق؛

زسي الزجياب طماح دولت ما وطعذ إكليمها جدذ جصسؾ دولت أزسي بأن حظخسدمه َرٍ الدولت ألا -و

 عمل عدواوي طد دولت زالثت؛

إزطاٌ عصاباث أو حماعاث مظلحت أو كىاث ػير هظاميت أو مسجصكت مً حاهب دولت ما أو باطمها   -ش

جلىم طد دولت أزسي بأعماٌ مً أعماٌ اللىة املظلحت جيىن مً الخؼىزة بديث حعادٌ ألاعماٌ 

 .لًاملعددة أعالٍ، أو اشتران الدولت بدوز ملمىض في ذ

  

 :مً الىظام ألاطاس ي 15ًدزج الىص الخالي بعد املادة  -

 مىسًزا 15املادة 

: (proprio motuإلاحالة من الدول، املبادزة الراثية ) ممازشة الاخحصاص بشأن جسيمة العدوان

مت العدوان وؿًلا للمادة  -1 ىا (ج)و( أ)الـلسجين  13ًجىش للمدىمت أن جمازض ازخصاصها بشأن حٍس ، َز

 .بأخيام َرٍ املادة

ًجىش للمدىمت ؿلؽ أن جمازض ازخصاصها املخعلم بجسائم عدوان ُأزجىبذ بعد مسوز طىت واخدة على  -2

 . ػسؾ مصادكت أو كبٌى الخعدًالث مً زالزين دولت
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خسر بأػلبيت دٌو  -3 ًُ ًىا بأخيام َرٍ املادة، وبمىحب كساز  مت العدوان َز جمازض املدىمت ازخصاصها على حٍس

أػساؾ حظاوي ألاػلبيت املؼلىبت العخماد حعدًالث على الىظام ألاطاس ي، وذلً بعد ألاٌو مً واهىن الثاوي 

2017 . 

مت العدوان التي جيشأ عً ؿعل أن جمازض ار 12ًجىش للمدىمت، وؿًلا للمادة  -4 جصاصها املخعلم بجٍس

عدواوي ُأزجىب مً دولت ػسؾ ما لم جىً الدولت الؼسؾ أعلىذ مظبًلا بئًداع إعالن مع املسجل أنها ال جلبل 

ًمىً ان ًخم سحب َرا الاعالن في أي وكذ و ًجب الىظس ؿيه مً كبل الدولت الؼسؾ زالٌ . الازخصاص

 .زالر طىىاث

مت ؿيما ي -5 ا في َرا الىظام، ال ًمىً للمدىمت ان جمازض ازخصاصها املخعلم بجٍس
ً
حعلم بدولت ليظذ ػسؿ

 . العدوان عىدما ًسجىبها مىاػىىا جلً الدولت أو جسجىب على إكليمها

مت عدوان،  -6 عىدما ًسلص املدعي العام إلى وحىد أطاض معلٌى للبدء في إحساء جدليم ؿيما ًخعلم بجٍس

وعلى . د أوال مما إذا وان مجلع ألامً اجسر كسازا مـادٍ وكىع ؿعل عدوان ازجىبخه الدولت املعىيتعليه أن ًخأن

املدعي العام أن ًبلؽ ألامين العام لألمم املخددة بالىطع اللائم أمام املدىمت، بما في ذلً أي معلىماث أو 

 . وزائم ذاث صلت

مجلع ألامً كسز ذلً، أن ًبدأ الخدليم ؿيما ًخعلم  ًجىش للمدعي العام، في الحاالث التي ًيىن ؿيها -7

مت عدوان  .بجٍس

س مً َرا اللبيل في ػظىن طخت أشهس بعد إلابالغ، ًجىش للمدعي العام أن ًبدأ  -8 في خالت عدم خدور جلٍس

ؼت أن ًيىن كظم الدائسة الخمهيدًت كد أذن ببدء الخدليم ؿيما  مت عدوان، شٍس الخدليم ؿيما ًخعلم بجٍس

مت عدوان وؿًلا لإلحساءاث الىازدة في املادة ًخع ، وان ال ًيىن مجلع الامً كسز زالؾ ذلً 15لم بجٍس

 .16إطدىاًدا للمادة 

ال ًسل الخددًد الصادز مً حهاش مً زازج املدىمت بسصىص وكىع ؿعل عدوان بما جسلص إليه املدىمت  -9

 . انفي إػاز َرا الىظام ألاطاس ي ؿيما ًخعلم بىكىع ؿعل العدو
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إليها . ليع في َرٍ املادة ما ًسل باألخيام املخعللت بممازطت الازخصاص ؿيما ًخعلم بجسائم أزسي مشاز  -10

 .5في املادة 

 

  :مىسًزا في الىظام ألاطاس ي 15ًخم إدزاٌ الىص الخالي علب املادة  -

 2مىسز  15املادة 

: (إحالة من مجلس ألامن) ممازشة الاخحصاص على جسيمة العدوان

مت العدوان ػبًلا للمادة  -1 ًىا بأخيام َرٍ (ب)13ًجىش للمدىمت أن جمازض ازخصاصها املخعلم بجٍس ، َز

 .املادة

أزجىبذ بعد مسوز طىت واخدة على  ًجىش للمدىمت ؿلؽ أن جمازض ازخصاصها املخعلم بجسائم عدوان ُ -2

 . املصادكت أو كبٌى الخعدًالث مً زالزين دولت ػسؾ

ًىا بأخيام َرٍ املادة، وبمىحب كساز ًخسر بأػلبيت دٌو جمازض املدً -3 مت العدوان َز مت ازخصاصها على حٍس

أػساؾ حظاوي ألاػلبيت املؼلىبت العخماد حعدًالث على الىظام ألاطاس ي، وذلً بعد ألاٌو مً واهىن الثاوي 

2017 . 

ا با -4 ـً س خدور ؿعل عدوان مً حاهب حهاش زازج املدىمت مجح لىخائج التي جخىصل إليها ال ًيىن جلٍس

 .املدىمت بمىحب َرا الىظام ألاطاس ي

 .5َرٍ املادة ال جسل باألخيام املخعللت بممازطت الازخصاص ؿيما ًخعلم بجسائم أزسي مشاز إليها في املادة -5

 

 :مً الىظام ألاطاس ي 25مً املادة  3ًدزج الىص الخالي بعد الـلسة  -

مت ا 3 لعدوان، ال جؼبم أخيام َرٍ املادة إال على ألاشخاص الرًً ًيىهىن في وطع مىسًزا، ؿيما ًخعلم بجٍس

 . ًمىنهم مً الخدىم ؿعال في العمل الظياس ي أو العظىسي للدولت أو مً جىحيهه
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 :مً الىظام ألاطاس ي بالجملت الخاليت 9مً املادة  1ٌظخعاض عً الجملت ألاولى مً الـلسة . 6

 .مىسًزا وجؼبيلها 8و 8و 7و 6همت في جـظير املىاد حظاعد أزوان الجسائم املذ -1

مً الىظام ألاطاس ي بالـلسة الخاليت، وجبلى بليت  20مً املادة  3ٌظخعاض عً العبازة الاطتهالليت للـلسة   -

 :الـلسة بدون حؼيير

 7وأ 6الصخص الري ًيىن كد خىهم أمام مدىمت أزسي عً طلىن ًيىن مدظىًزا أًًظا بمىحب املىاد  -3

مىسًزا ال ًجىش مداهمخه أمام املدىمت ؿيما ًخعلم بىـع الظلىن إال إذا واهذ إلاحساءاث في املدىمت  8أو 8أو

 :ألازسي 

 

 : واآلحي 2002وكد جم إدزاٌ حعدًالث على أزوان الجسائم التي جم إعخمادَا في مؤجمس الدٌو ألاػساؾ في عام 

: عديالت على أزكان الجسائمت

 مىسًزا 8املادة 

مت العدوان  حٍس

ملدمت 

 

 8مً املادة  2مً املـهىم أن صـت ؿعل العدوان جىؼبم على أي ؿعل مً ألاؿعاٌ املشاز إليها في الـلسة   -1

 .مىسًزا والتي حعد ؿعل عدواوي

مت كد أحسي جلييًما كاهىهًيا ملا إذا وان اطخعماٌ اللىة  -2 ال ًىحد اشتراغ مـادٍ إزباث أن مسجىب الجٍس

 .ًدىافى مع ميثاق ألامم املخددة املظلحت

 . هي وصف مىطىعي" واضًحا"ولمت  -3
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مت كد أحسي جلييًما كاهىهًيا للؼابع  -4 الري ًدظم به " الىاضح"ال ًىحد اشتراغ مـادٍ إزباث أن مسجىب الجٍس

 .اهتهان ميثاق ألامم املخددة

 :ألازوان

 

مت بخسؼيؽ ؿعل عدواوي أو بئعدادٍ  -1  .أو بدئه أو جىـيرٍكام مسجىب الجٍس

مت شخص  -2 وان في وطع ًمىىه مً الخدىم ؿعال في العمل الظياس ي أو العظىسي للدولت ( 1)مسجىب الجٍس

 .التي ازجىبذ ؿعل العدوان أو مً جىحيه َرا الـعل

املخمثل في اطخعماٌ اللىة املظلحت مً حاهب دولت ما طد طيادة دولت أزسي أو طالمتها –ؿعل العدوان -3

 .كد ازجىب -كليميت أو اطخلاللها الظياس ي أو بأي صىزة أزسي جخعازض مع ميثاق ألامم املخددةإلا

مت وان مدزوا للظسوؾ الىاكعيت التي جثبذ أن اطخعماٌ اللىة املظلحت على َرا الىدى  -4 مسجىب الجٍس

 . ًخعازض مع ميثاق ألامم املخددة

ا واضًحا مليثاق ألامم املخددةؿعل العدوان ٌشيل، بدىم ػابعه وزؼىزجه وهؽ -5
ً
 . اكه، اهتهاو

مت وان مدزوا للظسوؾ الىاكعيت التي جثبذ َرا الاهتهان الىاضح مليثاق ألامم املخددة -6  .مسجىب الجٍس

 

 إلاحاالت من مجلس ألامن: أما بخصوص إخحصاص املحكمة الجنائية الدولية فهي كاآلجي

مت عدوان بىاء على إخالت مً مجلع  -1 مً املـهىم اهه ًجىش للمدىمت أن جمازض ازخصاصها بشأن حٍس

مً الىظام ألاطاس ي بعد مسوز طىت واخدة على الخصدًم أو اللبٌى بالخعدًالث مً ( ب)13ألامً وؿًلا للمادة 

 .ًيىن جالًيا أيهما( مىسًزا 15مً املادة  3ًظاؾ هص ممازل للـلسة )زالزين دولت ػسؾ أو 

مت العدوان بىاًء على إخالت مً مجلع ألامً وؿًلا  -2 مً املـهىم أن جمازض املدىمت ازخصاصها بشأن حٍس

مً الىظام ألاطاس ي بؼع الىظس عّما إذا واهذ الدولت املعىيت كبلذ ازخصاص املدىمت في َرا ( ب)13للمادة 

 . الصدد
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: الاخحصاص الزمني

مً الىظام ألاطاس ي، أن ازخصاص املدىمت ًىدصس في  13مً املادة ( أ،ج)ؿلساث مً املـهىم، وؿًلا لل -3

مىسًزا، ومسوز طىت  15مً املادة  3حسائم العدوان املسجىبت ؿلؽ بعد اجساذ اللساز املىصىص عليه في الـلسة 

 . واخدة على الخصدًم أو اللبٌى بالخعدًالث مً زالزين دولت ػسؾ أيهما ًيىن جالًيا

: اص املحلي بشأن جسيمة العدوانالاخحص

مت العدوان جىؼبم ؿلؽ ألػساض َرا الىظام  -4 مً املـهىم أن الخعدًالث التي جدىاٌو ؿعل العدوان وحٍس

مً هظام زوما ألاطاس ي، ال جـظس َرٍ الخعدًالث على أنها جدّد أو جسّل، بأي شيل  10ووؿًلا للمادة . ألاطاس ي

لي اللائمت أو التي جخؼىز ؿيما بعد ألػساض ػير أػساض َرا الىظام مً ألاشياٌ، بلىاعد اللاهىن الدو

 . ألاطاس ي

مً املـهىم أن َرٍ الخعدًالث ال ًجب أن جـظس على أنها جيش ئ الحم في ممازطت الازخصاص املدلي، أو  -5

 . الالتتام به، ؿيما ًخعلم بـعل عدوان جسجىبه دولت أزسي 

 


