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 جريمة العدوان مفهوم وأركان 
ً
 5991روما  مليثاق 0252 كمباال لتعديالتوفقا

 عبدهللاالامين  أبوعبيدهعمر 

 

 تستلل امل
 لتعديالت كمباال  

ً
تعريف موحد  فيه الدول ألاعضاء على ، والذي توافقت0991مليثاق روما  0202تناول موضوع البحث مفهوم جريمة العدوان وأركانها وفقا

إلي تفعيل دور لجريمة العدوان بغرض  تحديد ألافعال التي تشكل جريمة العدوان وألاشخاص املسؤولين من ارتكلبها، وبناًء على هذا التعريف تسعى الدول 
ة العدوان وذلك بقصد مكافحتها والحد من وقوعها من أجل املحافظة  السلم وألامن الدوليين  وتعزيز املحكمة الجنائية الدولية في املعاقبة على ارتكاب جريم

. واستخدمت في هذا على تعريف موحد لجريمة العدوان مبدأ عدم الافالت من العقاب. وعليه تمثلت مشكلة البحث في مدى قدرة الدول ألاعضاء في التوافق

أن إيجاد تعريف -0ي وإلاستقرائي ألامر الذي ممكنني من الوصول إلي عدد من النتائج والتوصيات . و من أهم هذه النتائج البحث املنهج الوصفي والتحليل

رتب مسئولية جنائية على ألافراد العسكريين والقادة السياسيين عن أفعال  0202أن تعريف كمباال  -0موحد للعدوان يسهم في تعزيز السلم وألامن الدوليين .
، تعديل 0991على جميع الدول ألاعضاء في ميثاق روما  -0العدوان التي تتم بواستطهم أوبتوجيههم  أو بعلمهم .وأهم التوصيات التي خرج بها البحث تتمثل في 

بر للمحكمة الجنائية الدولية في تقرير اعطاء دور أك -0مكررمن امليثاق . 1قوانينها الداخلية وذلك بتضمين ألافعال التي تشكل جريمة العدوان الواردة في املادة 
.
ً
 وقوع حالة العدوان وعدم ترك أمر التقرير ملجلس ألامن منفردا

 

 مقدمة 
فكانت الحرب  ،العدوانية عرف املجتمع الدولي منذ أقدم العصور الحرب

التوسع الرغبة في تقع بين الدول والكيانات لألسباب مختلفة من ضمنها 

ستغالل ثروات ابغرض فرض الهيمنة و  أو  راض ي الغير أالسيطرة بضم حب و 

وحتى منتصف القرن العشرين لم يكن اللجوء الي الحرب  ،خرى الدول ألا 
 بصورة مطلقة فكان يمكن اللجوء إلي الحرب بعد فشل الجهود 

ً
محرما

 لعهد عصبة ألاممالسلمية لتسوية النزاع 
ً
إال أنه بعد قيام  ،وذلك وفقا

ستخدام القوة أو استخدامها اأصبح التهديد ب 0991عام في ألامم املتحدة 
 دول ضد سيادة ال

ً
 للسلم وألامن الدوليين   عمال

ً
 ويتعبر مهددا

ً
 دوليا

ً
محرما

لية تحديد الفعل الذي قامت به ؤو من مسوعليه يقع على عاتق مجلس ألا 

البد أن يكون كان  وعليه  .الدولة ما اذا كان يشكل جريمة عدوان أم ال
فعال التي تشكل جريمة العدوان وذلك من تفاق مسبق على ألا اهنالك 

اضطلت به  ألامر  ،ووصف أركانها تحديد مفهوم جريمة العدوانخالل 

بكمباال في  0202 عام عضاء في املحكمة الجنائية الدوليةمجموعة الدول ألا 
 وصلت هذه الدول إلي تعريفت والذي بموجبهألاول  ستعراض يجتماعها الا ا

، 0201يوليو  01 حيز النفاذ فيالتعديل  دخلو  ،اندو لجريمة الع موحد

فأصبحت جريمة العدوان واحدة من الجرائم الدولية  التي تنظر فيها 
  . الجنائية الدولية املحكمة

 أهمية الورقة العلمية 
  :في التالي الورقة العلميةتتمثل أهمية 

أن ايجاد تعريف موحد لألفعال التي تشكل جريمة العدوان يسهل من -0

 عمل املحكمة الجنائية الدولية .
أن توحيد جهود املجتمع الدولي يساعد فياملكافحة على جريمة العدوان  -0

. 

أن تحديد مفهوم جريمة العدوان يساعد في تحديد أركان جريمة -3

  العدوان وكيفية املعاقبة عليها.

 ورقة العلميةأهداف ال
 لتعديالت ميثاق روما  -0

ً
 .0991التعريف بمفهوم جريمة العدوان وفقا

كان جريمة العدوان ، ومسؤولية الدول وألافراد عن ارتكاب تحديد أر  -0

 فعل العدوان.

تنبيه أعضاء املجتمع الدولي بدخول جريمة العدوان إلي حيز النفاذ،   -3
 وذلك بعد الاتفاق على ألافعال التي تشكل جريمة العدوان 

  الورقة العلمية أسباب اختيار
 .على الدول وذلك ألسباب مختلفة  العدوان زدياد حاالت اا -0

 على تعريف موحد ملا يعتبر جريمة عدوانلفترة طويلة تفاق الدول اعدم  -0

 .ختصاص املحكمة بشأن املعاقبة على هذه الجريمةايد مأدى إلي تج
املحافظة على السلم وألامن الدوليين من خالل عدم  فيص الدول حر  -3

 لجريمة تفاق على مفهوم موحدنتيجة لعدم الا ،فالت من العقابالا 

 .لعدوان ا

 الورقة العلميةمشكلة 
 في ألاسئلة التالية :الورقة العلمية كلة تتمثل  مش

 ت الدول ألاطراف في املحكمة الجنائية الدوليةستطاعاإلي أي مدى  -0

 تفاق على تعريف موحد لجريمة العدوان.الا

 م.0202في كمباال تفاق عليه ما هو تعريف جريمة العدوان الذي تم الا -0
 للتعريف املتوافق عليه . -3

ً
 ماهي أركان جريمة العدوان وفقا
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  الورقة العلميةمنهج 
املنهج الوصفي واملنهج التحليلي واملنهج  هذه الورقة العلميةستخدمت في ا

ستقرائي ألامر الذي مكننى من الوصل إلي عدد من النتائج والتوصيات إلا 

 .املهمة

 الورقة العلميةهيكل 
 للتالي : 

ً
 تم تقسيم البحث إلي وفقا

 املبحث ألاول : مفهوم جريمة العدوان 
 ف العدوان في اللغة .ير املطلب ألاول : تع

 املطلب الثاني : تعريف جريمة العدوان في املصطلح القانوني .

 املبحث الثاني : أركان جريمة العدوان .
 املطاب ألاول : الركن الشرعي.

 املطلب الثاني : الركن الدولي .

 املطلب الثالث : الركن املادي .

 املطلب الرابع :الركن املعنوي . 

 .الخاتمة 

 مفهوم جريمة العدوان:  املبحث ألاول 
السعي إلي إيجاد تعريف موحد للعدوان يساعد في التعرف على ألافعال 

 على التي تشكل جريمة العدوان وتحديد أركانها ، و 
ً
العمل ذلك بناءا

املشترك من الحد من وقوعها واملعاقبة على إرتكابها ، وعليه أتناول في هذا 

 للتقسيم التالي :
ً
 املبحث مفهوم جريمة العدوان وفقا

 املطلب ألاول : تعريف جريمة العدوان في اللغة
 : أي ظلمه وتجاوز الحد  

ً
 وُعُدواء وُعْدوانا

ً
يقال ال عدوان على  و  ،يقال َعْدوا

 ٹ ٹ چفالن ال سبيل وال سلطان عليه وفي التنزيل العزيز 
َ

ال
َ
ِإِن انَتَهوا ف

َ
ف

ين  ُعدَواَن ِإال امِلِ
َ
ى الظ

َ
والعدي  ، دوان هنا الظلمعاملقصود من ال (1)چ َعل

 .(2)جماعة القوم يعدون للقتال 

والُعْدوان  فيه القدر .ُدّوا وُعدوان وَعَداًء أي ظلم جاوز ْدوا وعُ عَ  َعَدا فالِن 
ى إلِاثِم َوالُعدَواِن چالظلم وقوله تعالى 

َ
 َعل

ْ
وا

ُ
َعاَون

َ
 ت

َ
معنى ذلك ال  (3)چ  َوال

 وُعْدَوى تعاونوا على املعصية والظلم 
ً
 وِعْدوانا

ً
 وُعُدٌوا

ً
 وَعَدا

ً
. وَعَدا عليه َعْدوا

ه ظلمه
ُ
ل
ُ
  .(4) وهم، وَعَدا بنو فالن على بنى فالن أي ظلم وتَعدى واعتَدى ك

 

 
 

                                                           
 ) 1( سورة البقرة  ، آية 093.

مطبعة  ،الجزء الثاني ،املعجم الوسيط ، ونابراهيم مصطفى واحمد الزيات وآخر ( 

 )2مصر، 0990، ص 119.

 ) 3( سورة املائدة ، آية 0 .

 ،الدار املصرية للتأليف والترجمة ،التاسع عشرالجزء  ،لسان العرب ابن منظور، (

 )4القاهرة، ص 019.

 يف العدوان في املصطلح القانونيتعر املطلب الثاني : 
، وهي (5)الم وأمن إلانسانية"جريمة ضد الس عرفها الفقيه جورسيل بأنها" 

التي يتم التوجيه والتحضير لها لشن حرب عدوانية والسير بها كذلك 

تم ذكرها في  يفعال التشتراك في خطة مدبرة أو مؤامرة لتنفيذ أي من ألا لال 

رغ فقد أعتبرت يأما محكمة نورمب ،غر ( من نظام محكمة نورمبي/أ 9املادة )
أن حرب العدوان ليست فقط جريمة دولية بل إنها الجريمة الدولية التي 

هذه  كل تعلو الجرائم ألاخرى والتي تتميز عن جرائم الحرب بأنها تتضمن

من مشروع التقنين الخاص بالجرائم ضد  (0)ولقد عرفتها املادة .(6)الجرائم 
ستخدام سلطات اسالم وأمن البشرية بأنها كل فعل عدوان بما في ذلك 

الوطني ض غير الدفاع الشرعي االدولة القوة املسلحة ضد دولة أخرى ألغر 

 أو الجماعي أو تنفيذ
ً
 لقرار  ا

ً
 لتوجيه هيئة مختصة من هيئات  ا

ً
أو تطبيقا

 . (7)مم املتحدةألا 

 فقط على اللجوء  
ً
 لهذا التعريف ال يعتبر العدوان قاصرا

ً
ستخدام الي إوفقا

قتصادي أو حرب القوة العسكرية ضد دولة أخرى وإنما يشمل العدوان الا
يالحظ أن  ،التجويع أو العدوان ألايدويولجي أو غيره من وسائل العدوان

دون  طقتصرت أفعال العدوان على العمل املسلح فقإرغ يمحاكم نورمب

. وقبل قيام ألامم املتحدة كانت حرب العدوان بقية أنواع العدوان ألاخرى 
ستنفاد الطرق السلمية أمام الدول لتسوية منازعاتها عن ا دمتاحة بع

مم املتحدة عام وبعد قيام ألا  ،ستخدام القوة املسلحةالي إطريق اللجوء 

التهديد باستعمالها ضد سيادة الدول أو  ستعمال القوة أوام أصبح 0991
 . نص اسالمة 

ً
 دوليا

ً
 محرما

ً
ن الجمعية ع املبادىء الصادر عالنإقليمها أمرا

 والتعاون  تعلق بالعالقات الوديةوامل 09/02/0912مم املتحدة في العامة لأل 

متناع الدول في عالقاتها الدولية عن التهديد امبدأ على" (8)بين الدول 

ستقالل قليمية أو الا ستعمالها ضد السالمة الااو أستعمال القوة اب

.  مم املتحدة "ية دولة أو على أي نحو آخر يتنافى مع مقاصد ألا السياس ي أل 

يجاد تعريف موحد للعدوان وعليه إعتمدت  امم املتحدة في هتمت ألا اولقد 
 للع 0919/ 09/00لألمم املتحدة في عام  الجمعية العامة

ً
 ،دوانتعريفا

 الق
ً
عتماد تعريف للعدوان سوف يسهم في اناعها بأن من شأن توذلك نظرا

وجاء في من الدوليين ونص على ذلك في ديباجة القرار. تعزيز السلم وألا 
ستعمال القوة املسلحة من قبل دولة ما ابأن  (9)( "د -09)3309القرار رقم 

ستقاللها السياس ي أو بأي اقليمية أو ضد سيادة دولة أخرى أو سالمتها الا

 في ديباجة (10)"مم املتحدةصورة أخرى تتنافى مع ميثاق ألا 
ً
. وجاء أيضا

ستعمال غير املشروع للقوة أن العدوان يمثل أفدح صور الا " القرار

                                                           
لقاهرة النهضة العربية ، ا ر عليها ، داالجرائم االدولية وسلطة العقاب عبد الواحد الفار، (

 )5، 0999، ص 000.

 ،الجرائم التي تختص بها املحكمة الجنائية  الدولية ، آخرونمحمد أمين املهدي و  (

 )6الطبعة الثانية، بدون دار نشر،ص 099.

املحاكم  ،أهم الجرائم الدولية ،القانون الجنائي الدولي علي عبد القادر القهوجي،  (1)

 . 02ص ،0220 ،لبنان ،منشورات الحلبي الحقوقية،ولىالطبعة ألا  ،الجنائية الدولية

 )8(  قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم )0901( بتاريخ 0912/02/09.

 .0919ديسمبر   09الصادر في A/RES/3314(xxix))( قرار تعريف العدوان  رقم 9 )

 )10( املادة )0( من القرار )3309 09د( الصادر من الجمعية العامة لألمم املتحدة 0919.
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 0)مم املتحدة في املادةويوافق هذا التعريف ما جاء في ميثاق ألا . "وأخطرها

/9 ) 
ً
في عالقاتهم الدولية عن التهديد  التي منعت أعضاء الهيئة جميعا

ستقالل السياس ي راض ي أو الا ستخدامها ضد سالمة ألا استعمال القوة أو اب

. مع العلم (11)مم املتحدة آخر ال يتفق ومقاصد ألا  ية دولة أو على أي وجهأل 

خالل بأن مقاصد الهيئة هو قمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الا 
من ولقد أوكلت ملجلس ألا "مم املتحدة ميثاق ألا ( من 0/ 0بالسلم املادة )

عمل من  أي بالسلم أو  خاللاسلطة البت في أمر وجود أي تهديد للسلم أو 

من ، وعليه أن يضع التوصيات املناسبة لصون السلم وألا أعمال العدوان
تخاذها لهذا الي نصابهما أو يقرر التدابير التي يجب إعادتهما إالدوليين أو 

 
ً
. فان مسألة وقوع  "( من امليثاق90-90حكام املادتين )أل  الغرض طبقا

 بدور مجلس ألا االعدوان ترتبط 
ً
 وثيقا

ً
من من في حفظ السلم وألا رتباطا

 الدوليين .

، وردت جريمة العدوان 0991وعند إنشاء املحكمة الجنائية الدولية عام  

مادة  ،ثرهأهتمام املجتمع الدولي باشد خطورة موضوع في قائمة الجرائم ألا 

. ولكنها لم تأتي بتعريف لجريمة ساس ي للمحكمةمن النظام ألا  (1/0)
لي وقت الحق يتم فيه التوافق على تعريف موحد إ رمالعدوان وترك هذا ألا 

 في  ،لهذه الجريمة
ً
عية الدول املكونة مجتماع جاولقد تم ذلك الحقا

 في 0202عام ول ستعراض ي ألا للمحكمة الجنائية الدولية في مؤتمرهم الا 
وأدرج التعريف الذى تم التوافق  ،في الجلسة الثالثة عشرة ايوغندب كمباال

 بعد ساس ي للمحكمةالجنائية الدولية( مكرر من النظام ألا 1عليه في املادة )

 . وذلك على النحو التالي : (12)(1إلغاء الفقرة الثانية من املادة )

تعني "جريمة العدوان " قيام شخص  ،هذا النظام الاساس يض " ألغرا -0

 من التحكم في العمل السياس ي للدولة أو من  ،ما
ً
له وضع يمكنه فعال

 ،بتخطيط أو إعداد أو بدء تنفيذ عمل عدواني يشكل ،توجيه هذا العمل
 ا ،بحكم طابعه وخطورته ونطاقه

ً
 مليثاق ألامم املتحدة. نتهاكا

ً
 واضحا

العدواني " استعمال القوة املسلحة من ، يعني " العمل 0ألغراض الفقرة  -0

ستقاللها اقليمية أو جانب دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سالمتها إلا
مم املتحدة . وتنطبق السياس ي أو بأي طريقة أخرى تتعارض مع ميثاق ألا 

سواء باعالن حرب  ،صفة العمل العدواني على أي عمل من ألاعمال التالية

 لقرار ألا  ،أو بدونه
ً
كانون  /09( املؤرخ  09-)د3309مم املتحدة وذلك وفقا

 : 0919ديسمبر ألاول /

                                                           
 ،دوليةالجرائم التي تختص بها املحكمة الجنائية ال، وأخرون محمد أمين املهدي ( 

 )11مرجع سابق، 091.
تنص على أنه  " تمارس املحكمة  0991( من ميثاق روما 0( فقرة )1( املادة )00)

 
ً
( 000للمادتين )إلاختصاص على جريمة العدوان متى أعتمد حكم بهذا الشان وفقا

( يعرف جريمة العدوان ويضع الشروط التي بموجبها تمارس املحكمة  اختصاصها 003و)

 مع ألاحكام ذات ا
ً
لصلة من فيما يتعلق بهذه الجريمة . ويجب أن يكون هذا الحكم متسقا

 ميثاق ألامم املتحدة .  

 ،قليم دولة أخرى أو الهجوم عليهإقيام القوات املسلحة لدولة ما بغزو )أ( 

  ،حتالل عسكري اي أأو 
ً
ينجم عن مثل هذا الغزو أو  ،ولو كان مؤقتا

 ستعمال القوة ؛انه بخرى أو لجزء مأقليم دولة أو أي ضم إل ،الهجوم

أو  ،قليم دولة أخرى بالقنابلإ)ب( قيام القوات املسلحة لدولة ما بقصف 

 قليم دولة أخرى ؛إستعمال دولة ما أية أسلحة ضد اب

)ج( ضرب حصار على موانى دولة ما  أو على سواحلها من جانب القوات 

 املسلحة لدولة أخرى ؛

القوات املسلحة لدولة ما بمهاجمة القوات املسلحة البرية أو  م)د( قيا
 البحرية أو الجوية أو الاسطولين البحري والجوي لدولة أخرى ؛

قليم دولة إستعمال قواتها املسلحة املوجودة داخل ا)ه( قيام دولة ما ب

على وجه يتعارض مع الشروط التي ينص  ،أخرى بموافقة الدولة املضيفة

قليم املذكور إلي ما بعد نهاية أو أي تمديد لوجودها في الا ،اقتفعليها الا
 تفاق ؛الا

ن تستخدمه أقليمها تحت تصرف دولة أخرى بإ)و( سماح دولة ما وضعت 

 رتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة ؛خرى ال هذه الدولة ألا 

رسال عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات غير نظامية أو مرتزقة من ا)ز( 
عمال القوة أخرى بأعمال من أسمها تقوم ضد دولة الة ما أو بجانب دو 

تراك أو اش ،عمال املعَددة أعالهاملسلحة تكون من الخطورة بحيث تعادل ألا 
 الدولة بدور ملموس في ذلك".

 للتعديالت على أركان الجرائم ) القرار  ،وتتكون جريمة العدوان
ً
 ،9وفقا

 املرفق الثاني ( من : 

مرتكب الجريمة بتخطيط عمل عدواني أو بإعداده أو بدئه أو  مقيا -0"

 تنفيذه . 

 في العمل  -0 
ً
كون مرتكب الجريمة شخص في وضع يمكنه من التحكم فعال

ت العمل العدواني أو من توجيه رتكباالسياس ي أو العسكري للدولة التي 

 هذا العمل .

املسلحة من جانب ارتكاب العمل العدواني املتمثل في استعمال القوة  -3
ستقاللها السياس ي اقليمية أو دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سالمتها إلا

 مم املتحدة .أو بأي صورة أخرى تتعارض مع ميثاق ألا 

 للظروف الواقعية التي تثبت أن  -9
ً
ستعمال اكون مرتكب الجريمة مدركا

 . مم املتحدةالقوة املسلحة على هذا النحو يتعارض مع ميثاق ألا 

 ا ،وخطورته ونطاقه  طابعهبحكم  ،العمل العدواني يشكل -1
ً
  نتهاكا

ً
واضحا

 مليثاق ألامم املتحدة.

 للظروف الواقعية التي تثبت هذا الا   كان مرتكب الجريمة -9
ً
نتهاك مدركا
 الواضح مليثاق ألامم املتحدة " . 

 للتفيصل أعاله فإن جريمة العدوان يقوم بها أشخاص 
ً
لهم طبيعيون وفقا

 
ً
القدرة على التحكم في الوضع السياس ي والعسكري في الدولة وذلك وفقا
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للمناصب التي يشغلونها سواء كانوا قادة دول أو زعماء سياسيين أو قادة 

عداد أو تنفيذ أي ولهم القدرة على إتخاذ القرار بالتخطيط أو الا  ون عسكري
ام القوة ستخداعتداء بكما البد أن يكون الا  ،هجوم ضد دولة أخرى 

باحدى الطرق التي تم  ذكرها في  أو بالتهديد باستخدام القوة أو  العسكرية

وعليه تقتصر أفعال العدوان على العمل العسكري فقط دون  ،املادة أعاله
املقاطعة الدبلوماسية  وأ قتصادي أو السياس يدخال عمليات الحصار الاا

في  الوقت نه إمع العلم  ،وعمليات التجويع من ضمن جرائم العدوان

مما يؤدي إلي خلق  قتصادي بأبشع صورهالحاضر يمارس الحصار الا
أوضاع سيئة داخل الدولة املحاصرة مما يضطرها لكسر هذا الحصار الذي 

 وضد مصالح شعبها إلي إستخدام القوة املسلحة ألامر الذي 
ً
تعتبره جائرا

عليه كان البد و  ،من الدوليينضطراب السلم وألا اشعال الحرب و ا يؤدي إلي

الذي تمارسه الدول العظمى  الجائر  قتصاديدخال عمليات الحصار الاامن 

 تعاقب عليه املحكمة الجنائية الدولية .
ً
 عدوانيا

ً
 ضد الدول النامية عمال

 أركان جريمة العدوان:  املبحث الثاني
 للتعريف الصادر عن مؤتمر كمباال 

ً
والذي تم فيه إلاتفاق على  0202وفقا

( مكرر. وعليه فإن 1تحديد أركان جريمة العدوان حيث تناولت ذلك املادة )

مثلها مثل بقية الجرائم جريمة العدوان يلزم لوقوعها توفر أربعة أركان 

 للتالي :
ً
 الدولية ألاخرى وأتناول هذه ألاركان وفقا

 : الركن الشرعيطلب ألاول امل
الداخلى والدولي  مبدأ الشرعية الجنائية من مبادئي القانون الجنائي يعتبر 

على حد سواء،ومفاده ال جريمة وال عقوبة إلي بنص قانوني يعرف الجرم 

.  (13)ويبين كذلك العقوبة والتدابير التي تترتب على الجرم  ،ويحدد أركانه

نصوص قانونية  العرف الدولي أو  وتستند الجرائم الدولية بصورة عامة إلي

تفاقية إلابادة الجماعية لعام إمثل تفاقيات الدولية الخاصة متمثلة في إلا
ضافيين لعام والبروتكولين الا  0999ربع لعام تفاقيات جنيف ألا إو  0991

عامة وخاصة تفاقيات تتضمن أحكام إوالبعض آلاخر يستند إلي  ،0911

فنجد أن  ،بالجرائم ألاربع كالنظام ألاساس ي للمحكمة الجنائية الدولية
( 00من نظام روما ألاساس ي تنص في الفقرة ألاولى من املادة ) 03و 00املواد 

 بموجب  هذا النظام ألاساس ي ما لم إعلى 
ً
نه " ال يسأل الشخص جنائيا

ختصاص املحكمة " . اوقت وقوعه جريمة تدخل في  ،يشكل السلوك املعني
 إ( على 03ونصت املادة )

ً
نه " ال يعاقب أي شخص أدانته املحكمة إال وفقا

 أن يكمن و " .لهذا النظام ألاساس ي 
ً
تستند املحاكم الدولية في أحكمها وفقا

من الجنائية يواجه املحكمة مما لقواعد القانون الدولي العرفي بالرغم 

رفية والكشف عن الركن املعنوي صعوبة في الكشف عن هذه القواعد الع

ملحاكمة مجرمي   0991لعام  إال أنه نجد أن محاكم نورمبيرغ ،للجريمة

على قواعد  الصادرة ستندت في أحكامهاا ،الحرب ألاملان ومحاكم طوكيو

وهنالك جهود حثيثة من قبل ألامم املتحدة ووكالتها  ،القانون الدولي العرفي

                                                           
حكيم سيان،  مفهوم جريمة العدوان في ظل تطور نظام روما ألاساس ي للمحكمة  (13)

ديسمبر الجزائر، الجنائية الدولية، ، مجلة أبحاث قانونية وسياسية،العدد الخامس، 

  jijel.ez-www.univ . نقال عن املوقع031، ص0201

املتخصصة لتدوين قواعد القانون الدولي الجنائي العرفي باعتبارها 

بعد تطور نظام روما ألاساس ي فيما يتعلق إنه ف ،(14)تفاقيات دولية ا
يجاد تعريف لها والذي حدد أركان هذه امن خالل  ،بجريمة العدوان

فان  ،رتكابهااوكذلك العقوبات املترتبة على الجريمة وشروط مكافحتها 

لركن الشرعي ساس ي هو ألاساس الشرعي لجريمة العدوان أي انظام روما ألا 
 .لهذه الجريمة متوفر

 : الركن الدولي  الثاني لباملط
فعل العدوان من دولة  صدور يقصد بالركن الدولي في جريمة العدوان هو 

قليم أو قوات أو سفن أو اعلى خطتها أو برضاها على   أو عدة دول أو بناءً 

بحيث يمكن القول بان هذه  ،طائرات دولة أخرى أو عدة دول أخرى 

 (.15)عالقة دولية محرمةالجريمة قد أنشأت 

عتداء قائمة وال تعتبر جريمة دولية إذا تخلف وعليه ال تعتبر جريمة حرب الا 

 :(16)حوال التالية وفق ألا  ركنها الدولي . ويمكن أن نضرب مثال لذلك

إذا قام ضابط بصورة منفردة ودون تعليمات صادرة إليه من مركز  -0

 فإن فعله هذا ال يعد جريمة عدوان ضد دولة أجنبية . ،القيادة

قتال مسلح بين القوات املسلحة لدولة ما مع أفراد  أو شركة أو هيئات  -0

 ال يكون عدوان.

 لدولة معينة أو العكس .عتداء سفن القراصنة ا -3

مهاجمة عصابات مسلحة على قوات الدولة أو العكس إذا كانت بغير  -9

 إذن الدولة التي تنتمي إليها العصابات املهاجمة .

ي مجموعات منشقة أالحروب الداخلية بين القوات املسلحة للدولة و  -1
 منها أو بين املليشيات املتناحرة داخل الدولة الواحدة .

 عدوانية تلك الحروب التي تقع بين دول تكون وتعتب 
ً
 ار حربا

ً
تحادا

 
ً
دولي  نظام ليإأوالقتال املسلح بين دولتين تخضع احداهما  ،كونفدراليا

فال يشترط لوقوع  ية وتكون الثانية حرة ذات سيادة.كاالنتداب أو الوصا

 جريمة العدوان بتوافر الركن الدولي أن تكون الدولة أو الدول املعتدية

 ذات سيادة كاملة . فيتوافر الركن الدولي إذا 
ً
والدولة املعتدى عليها دوال

وقع فعل العدوان بين دولة ناقصة السيادة أو من دولة ناقصة السيادة 

على أخرى كاملة السيادة أو من دولة كاملة السيادة على أخرى ناقصة 

 .(17)السيادة 

 

                                                           
جريمة العدوان في ظل نظام املحكمة الجنائية الدولية، دار  ،نايف حامد العليمات (

 )14الثقافة، الاردن، 0202،ص 001.

 )15( علي عبد القادر القهوجي، القانون  الدولي الجنائي ، مرجع سابق، ص 90.

 )16( املرجع السابق نفسه، ص 90-90.

 ،يةضة العربدار النه ،الطبعة ألاولى،الجريمة الدولية ،عبيد صالح ( حسنين إبراهيم

 )17القاهرة، 0919، 023.

http://www.univ-jijel.ez/
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 : الركن املادي املطلب الثالث
يتمثل الركن املادي لجريمة العدوان في وقوع فعل العدوان عن طريق 

صادر عن كبار املسؤولين أو القادة في  ويكون  ،ستخدام القوة املسلحةا

 .(18)دولة ضددولة أخرى 

فجريمة الحرب العدوانية جريمة سلوك مجرد ال يشترط لوقوعها  ضرورة 
 مادية جسيمة أو  ،جراميةاتحقق نتيجة 

ً
وأن ينجم عنها في الغالب أضرارا

 فيها وليست غير جسيمة حسب ألاحوال إال أن هذه ألا 
ً
ضرار ليست عنصرا

 لتحققها.
ً
 شرطا

ستخالص الركن املادي لهذه الجريمة من نصوص عديدة من اويمكن 

( إلي أن 9( الفقرة )0مم املتحدة الذي يشير في املادة )ضمنها ميثاق ألا 

راض ي أو ستعمال القوة ضد سالمة ألا استعمال القوة أو اديد بالته
ية دولة أو على أي وجه آخر ال يتفق ومقاصد ألامم ستقالل السياس ي أل الا 

مم املتحدة حدد الركن املادي املتحدة .ويتبين من النص أن ميثاق ألا 

ستخدام  الفعلي ستعمال القوة سواء عبر التهديد أو الا اة العدوان بملجري

الخاص بإعالن مبادىء القانون الدولي املتعلقة  0901لها  . وتوسع القرار 
 مليثاق ألا 

ً
مم املتحدة الصادر في بالعالقات الودية والتعاون بين الدول وفقا

حكام الخاصة بالركن املادي لجريمة العدوان ؛ في ألا  0912كتوبر إول من ألا 

ستعمالها لخرق الحدود ا مال القوة أوعستاالتهديد ب "لي أنإوالذي أشار 
تخاذ ذلك وسيلة لحل النزاعات الدولية اخرى أو أالدولية القائمة لدولة 

قاليم الدول وحدودها " وكذلك "التهديد اببما فيها املنازعات املتعلقة 

مثال ذلك  ،ستعمالها لخرق الحدود الدولية الفاصلةاستعمال القوة أو اب
ستعمال القوة " اامية التي تنطوي على نتقعمال " الا خطوط الهدنة ..." وألا 

وكل " عمل قسري يكون فيه حرمان الشعوب ... من حقها في تقرير مصيرها 

ستقالل " وتنظيم أو تشجيع تنظيم القوات غير بنفسها وفي الحرية والا 
قليم ابما في ذلك املرتزقة لالقارة على  ،النظامية أو العصابات املسلحة

رهابية في دولة عمال إلا عمال الحرب ألاهلية أو ألا دولة أخرى "، " وتنظيم أ
أو قبول تنظيم  ،و املساعدة أو املشاركة فيهاأ ،أو التحريض عليها ،أخرى 

رتكاب مثل هذه ألاعمال عندما اتكون موجهة إلي قليمها انشاطات في داخل 
ستعمال اتكون ألاعمال املشار إليها في هذه الفقرة منطوية على تهديد ب

ستخدام القوة املسلحة اطار ويدخل في هذا إلا  ،ستعمالها "االقوة أو 
 أل احتالل إل 

ً
فيعد التدخل املسلح  (19)ثاقحكام امليقليم دولة أخرى خالفا

 مليثاق ألا 
ً
مم املتحدة وكافة أشكال التدخل أو محاوالت التهديد ألاخرى خالفا

قتصادية و الا و عناصرها السياسيةأالتي تستهدف شخصية الدولة 

 للقانون الدولياوالثقافية 
ً
 . كما أنه ال يجوز أل ،نتهاكا

ً
 عدوانيا

ً
ية دولة عمال

رهابية أو املسلحة الرامية إلي قلب نظام تنظيم النشاطات الهدامة أو الا 
أو مساعدة هذه النشاطات أو التحريض  ،الحكم في دولة أخرى بالعنف

                                                           
 )18( على عبد القادر القهوجي،القانون  الدولي الجنائي ، مرجع سابق، ص 00 .

رجع م  ،الجرائم التي تختص بها املحكمة الجنائية الدولية،ونمحمد أمين املهدي وآخر ( 

 )19سابق،ص 091.

أو التدخل في حرب أهلية  ،ض ي عنهاعليها أو تمويلها أو تشجيعها أو التغا

 ناشبة في أية دولة أخرى .

حول تعريف العدوان  0919ول من ديسمبر بتاريخ ألا  3309ثم جاء القرار 

فعال املكونة لهذه الجريمة والذي سبق ذكره لينص على مجموعة من ألا 

 عند التطرق 
ً
كد القرار أن الافعال ألي تعريف جريمة العدوان . و إسابقا

كورة فيه ليست على سبيل الحصر وإنما أعطى مجلس ألامن صالحية املذ

 بموجب ميثاق ألامم 
ً
أن يقرر ما إذا كانت أفعال أخرى تشكل عدونا

عمال املعددة أعاله ليست من القرار إن " ألا  9فجاء في املادة  ،املتحدة
 اوملجلس ألامن أن يحكم بأن أعم ،جامعة مانعة

ً
 أخرى تشكل عدوانا

ً
ال

تفاق على تعريف جريمة العدوان وبعد أن تم الاى امليثاق " بمقتض 

جتماعهم اعضاء في املحكمة الجنائية الدولية في بواسطة جمعية الدول ألا 

كان جريمة العدوان التي ر شتمل التعريف على أاو   00/9/0202بيوغنده في 
/ 0/00( بتاريخ 09-)د3309جاءت في قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة 

 ، باالضافة إلي التالي : 0919

تعني " جريمة العدوان " قيام شخص  ،ألغراض هذا النظام الاساس ي -0
 من التحكم في العمل السياس ي للدولة أو توجيه ،ما

ً
له وضع يمكنه فعال

بحكم  ،بتخطيط أو إعداد أو بدء تنفيذ عمل عدواني يشكل ،هذا العمل

 مليثاق ألا إطابعه وخطورته ونطاقه 
ً
 واضحا

ً
 مم املتحدة . نتهاكا

 .تشمل ما جاء في قرار الجمعية العامة لأل  -0
ً
 مم املتحدة املذكور آنفا

 وعليه يشمل الركن املادي لجريمة العدوان : 

 في تنفيذ عمل عدواني . عداد أو البدءالتخطيط أو الا  -0
ستعمال القوة املسلحة من جانب ارتكاب العمل العدواني املتمثل في ا -0

ستقاللها السياس ي اقليمية أو دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سالمتها الا

 مم املتحدة . أو بأي صورة أخرى تتعارض مع ميثاق ألا 

 لهذا التعريف الجديد التقع جريمة العدوان 
ً
شخاص بواسطة ألاوفقا

شخاص القادرين على التحكم في العمل العاديين وإنما يقوم بها ألا

عمال العدوانية عمال السياسية نحو ألا السياس ي في الدولة أو من توجيه ألا 
عمال مسبقة ألقيام بمن خالل ا ،عدادأو بالتخطيط أو إلا  ،خرى للدول ألا 

جتماعات املكثفة الا  بعقدبالعدوان املسلح من خالل الترتيب بدء على 

دارات والوحدات الا دوار بين بواسطة الخبراء ورسم الخطط وتوزيع ألا 

املختلفة داخل الدولة وهؤالء هم كبار السياسيين والقادة العسكريين 
كما يتمثل العمل  ،فعالهم هذه جريمة عدوانأوتشكل  ،داريينوبعض الا 

ما ضد سيادة دولة ستعمال القوة املسلحة من جانب دولة االعدواني في 

ستقاللها السياس ي أو باي صورة أخرى اقليمية أو أخرى أو سالمتها الا
 مم املتحدة .تتعارض مع ميثاق ألا 

 ،شخاص العاديين في الدولة املعتديةوعليه ال تقع جريمة العدوان من ألا

عمال دارة ألا اشخاص الذين يتمتعون بسلطة وإنما ترتكب بواسطة ألا
الداخلية والخارجية في الدولة وذلك بالقيام بعملية التخطيط أو السياسية 
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أن جريمة العدوان التقع لي إشارة هنا وتجدر الا  . (20)شراف أو التنفيذ الا 

رتكبها والتي اولكن يسأل عن الجرائم التي من الجندي أو املوظف الصغير 
الدولية  وإنما تقع املسؤولية. (21)تكون مخالفة لقوانين الحرب وأعرافها 

نه ال يمكن مساءلة أل  ،الجنائية على الضباط العظام أو كبار موظفي الدولة

 
ً
الدولة كشخص معنوي عن الجرائم الدولية ولكن يمكن مساءلتها مدنيا

املسؤولية الجنائية عن جريمة   لحقتها بالطرف آلاخر .أعن ألاضرار التي 

لضرورة البدء في من عمليات التحضير والتنظيم وليس با أالعدوان تبد

 ،نائي الداخليجعملية الشروع أو املحاولة كما هو معمول به في القانون ال
 يسأل عن هذه الجريمة كل من يشترك في إدارة الحرب بعد شنها . اكم

كما يسأل عن تلك الجريمة كل من يساهم فيها بالتخطيط والتجهيز وتهيئة 

ار في الدولة السياسيين الكبالبيئة الداخلية والخارجية من املسؤولين 

 .والقادة العسكريين

 ،قليم دولة أخرى جريمة عدواناويشكل التدخل الدولي غير املشروع في  

في الدعوى املقدمة  ،09/00/0221وجاء في قرار محكمة العدل الدولية في  

عتبرت فيه أن اوالذي من جمهورية الكنغو الديمقراطية ضد دولة يوغندا 
نتهكت مبدأ عدم اللجوء إلي القوة في العالقات الدولية اا جمهورية أوغند

عمال العسكرية في أراض ي جمهورية الكنغو بسبب ألا  ،ومبدأ عدم التدخل

والدعم الفعال للقوات غير  Ituriحتالل اباالضافة إلي  ،الديمقراطية
 ،اللوجستية ،راض ى سواء من الناحية العسكريةالنظامية على هذه ألا 

عمال التي قامت بها عتبرت املحكمة أن ألا اولقد  .(22)الاقتصادية واملالية 

 غير مشروع بلغ درجة من الجسامة 
ً
متد لفترة زمنية ايوغندا تعتبر تدخال

 على مبدأ عدم امما شكل 
ً
 خطيرا

ً
ستخدام القوة ضد سيادة الدول انتهاكا

 في العتبرت ألاعمال املرتكبة تشكل او  ،قليميةأو سالمتها الا
ً
ئون شتدخال

ندلعت فيها في االداخلية لجمهورية الكنغو الديمقراطية وفي الحرب التي 
لزمت املحكمة جمهورية يوغندا بالتعويض عن اذلك الحين .وبناًء عليه 

وجاء في قرار  .(23)ضرار التي لحقت بجمهورية الكنغو الديمقراطية ألا 

 ميركيةالواليات املتحدة ألا محكمة العدل الدولية في قضية نيكاراغوا ضد 
في  بشأن ألانشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا والصادر 

ستبعدت وصف العدوان املسلح لعمليات املساعدة ا، إنها (24) 01/9/0919

سلحة واملساعدات اللوجستية رسال ألا امن خالل املقدمة إلي املتمردين 

قدمته الواليات املتحدة لي أن الدعم الذي إوغيرها وأشارت املحكمة 

                                                           
 )20( علي عبد القادر القهوجي ، القانون الدولي الجنائي ، مرجع سابق، ص 13 .

 لنص املادة )21)
ً
( من الئحة نورمبيرج " ال يسأل الجندي  مسؤولية جنائية 92( وذلك وفقا

دولية عن أعمال القتال التي إشترك فيها أثناء الحرب العدوانية، ولكن اليمنع من مساءلته 

أجهز على  عن الجرائم التى يرتكبها ضد قوانين وعادات الحرب أو ضد الانسانية كما لو 

 أسير أو جريح

ص  ،033الفقرة ،30/1/9022إلي   0/1/0221( تقرير محكمة العدل الدولية للفترة من 

 عن املوقع   
ً
 )9022. نقال

 بشأن النزاع بين جمهورية محكمة العدل الدولية الصادر منمن القرار  09( الفقرة 03) 

  .09/00/0221بتاريخ   الكنغو الديمقراطية وجمهورية يوغندا
  1ص  30/1/0919الي  1/0911تقرير محكمة العدل الدولية في الفترة من  ا/  (24 )

ً
.نقال

 (www.icj-cij.orgعن )

تصال إستخدام وسائل اميركية أخذ اشكال عديدة منها على سبيل املثال ألا 

لي مرحلة تدخل  مباشر إإال أنها لم تصل  ،متطورة والدعم اللوجستي
 لوحدات مقاتلة أميركية .

عتمد عدة تفاهمات ا 0202ستعراض ي ألاول لعام أشير إلي أن املؤتمر الا  

مة الجنائية الدولية فيما كساس ي للمحنظام روما ألا بخصوص تعديالت 
ن " العدوان أعتبر ا( و 9) املرفق الثالث من القرار يتعلق بجريمة العدوان 

وأن تحديد ما إذا كان قد  ،ستخدام غير املشروع للقوةشكال الا أهو أخطر 

ة بكل عتبار جميع الظرف الخاصرتكب عمل عدواني يتطلب أن تؤخذ في الا ا
 مليثاق ألامم  ،عمال املعنية وعواقبهابما في ذلك خطورة ألا  ،حالة

ً
وفقا

 املتحدة " .

 : الركن املعنوي  الرابعاملطلب 
فال تقع هذه الجريمة  ،جريمة العدوان حدوثها يتطلب توفر القصد الجنائي

والقصد املطلوب هو القصد . غير مقصودرتكب فعل العدوان بخطأ اإذا 

ويتكون القصد العام من العلم  ،توفر قصد خاصالعام فقط  فال يشترط 

دة تتجه نحو تحقيق مادياتها أو على ار االعلم بعناصر الجريمة و  ،رادةوالا 
وأنه . فيجب أن يعلم الجاني أن فعله غير مشروع  (25)ألاقل قبول تحقيقها

قليمية أو من شأنه املساس بسيادة الدولة املعتدى عليها أو سالمتها إلا

ساس ي من النظام ألا  (32/0/3 ) وضحت املادةأولقد ستقاللها السياس ي . ا
مفهوم القصد والعلم " يتوافر القصد لدى  للمحكمة الجنائية الدولية

 :(26)الشخص عندما 

 رتكاب هذا السلوك .ا ،فيما يتعلق بسلوكه ،يقصد هذا الشخص -أ

التسبب في تلك النتيجة  ،فيما يتعلق بالنتيجة ،يقصد هذا الشخص –ب 

 طار املسار العادي لألحداث .انها ستحدث في إأو يدرك 

 أنه توجد ظروف  "العلم"في حين  تعني لفظة 
ً
أو أن يكون الشخص مدركا

أو "عن "  ، وتفسر لفظتا "يعلمستحدث نتائج في املسار العادي لألحداث 

 لذلك
ً
 . علم" تبعا

وينصب  .فعدم العلم ينفي القصد الجنائي وبالتالي ال توجد جريمة عدوان 

لفعل العدوان وعلى الوقائع التي عدم العلم على الصفة غير املشروعة 

في  فعل العدوان دة الجاني إليار ايتكون منها فعل العدوان . ويجب أن تتجه 

  كما أنهة .ذاته أي املساس بالسيادة أو إنهاء العالقات الودية السلمي
ً
وفقا

في املؤتمر إلاستعراض ي ألاول  0202ألركان الجرائم بصيغتها املعدلة لعام 

لجمعية الدول ألاعضاء في املحكمة الجنائية الدولية ، يجب أن يكون 

 للظروف الواقعية التي تثبت أن استعمال القوة 
ً
مرتكب الجريمة مدركا

أنه ال يلزم باثبات أنه قد ، كما املتحدةاملسلحة يتعارض مع ميثاق ألامم 
 ملا إذا كان استعمال القوة املسلحة يتنافى مع امليثاق أجرى 

ً
 قانونيا

ً
تقييما

                                                           
 ) 25( علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي ، مرجع سابق ، ص 11. 

 )26( املادة )32( الفقرة  0، 3 من ميثاق روما 0991 .   
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 للظروف (27)
ً
. باالضافة إلي ذلك يجب أن يكون مرتكب الجريمة مدركا

صل أن وألا  .مليثاق ألامم املتحدة الواقعية التي تثبت هذا الانتهاك الواضح 
ولكن يفترض  ،الجنائي يقع على عاتق جهة إلادعاءعبء توافر القصد 

، كما يمكنه أن يثبت توافره في حق املعتدي إذا كان هو البادىء بالعدوان

 عدم توافر القصد في جانبه على الرغم من أنه قد بادر باستخدام القوة
(28). 

 الخاتمة
 لتعديالت 

ً
مليثاق  0202تطرق البحث ملفهوم  وأركان جريمة العدوان وفقا

بمدينة كمباال بيوغندا ، والذي خلص إلي العديد من النتائج  0991روما

 للتالي :
ً
 والتوصيات وفقا

: النتائج
ً
 أوال

السلم وألامن الدوليين للعدوان يسهم في تعزيز  يجاد تعريف موحدان أ -0

رتب مسؤولية جنائية على ألافرادالعسكريين  0202تعريف كمباال    -0
أو  بتوجيههم السياسيين عن أفعال العدوان التي تتم بواستطهم أو والقادة 
 بعلمهم .

 جريمة العدوان تقوم على أربع أركان رئيسية .  -3

لذا يطلق  ،من أشد الجرائم الدولية خطورة جريمة العدوان تعتبر    -9

 عليها أم الجرلئم . 

العدوان تعتبر جريمة  ،بعد دخول تعديالت ميثاق روما حيز النفاذ  -1

واحدة من الجرائم التي تعاقب عليها املحكمة الجنائية الدولية وذلك 

 من ا
ً
 . 0201يوليو 01عتبارا

فالت من أن ايجاد تعريف موحد لجريمة العدوان يؤدي إلي عدم الا   -9

 العقاب .

 : التوصيات
ً
 ثانيا

نينها اتعديل قو  ،0991على جميع الدول ألاعضاء في ميثاق روما  -0

 الداخلية وذلك بتضمين ألافعال التي تشكل جريمة العدوان الواردة في

 امليثاق . مكررمن 1املادة 
عطاء دور أكبر للمحكمة الجنائية الدولية في تقرير وقوع حالة العدوان ا -0

 .وعدم ترك أمر التقرير ملجلس ألا 
ً
 من منفردا

ضمن أفعال قتصادي والسياس ي من دخال حالة الحصار الااالعمل على  -3
 العدوان التي تعاقب عليها املحكمة الجنائية الدولية.

قتصادي واملقاطعة الدبلوماسية دخال عمليات الحصار الااالعمل على  -9

 تعاقب عليه املحكمة 
ً
 عدوانيا

ً
الجماعية خارج اطار ألامم املتحدة عمال

 الجنائية الدولية.

                                                           
رجع ، الجرائم التي تختص بها املحكمة الجنائية الدولية ، م وناملهدي وآخر ( محمد أمين 

 ) 27سابق ، ص 011.

 )28(  علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص 92 .

 املصادر واملراجع
: املصادر

ً
 أوال

 القرآن الكريم

:
ً
 كتب اللغة واملعاجم ثانيا

ابن منظور، لسان العرب، الجزء التاسع عشر،الدار املصرية للتأليف   .0
  .، )د.ت(والترجمة ، القاهرة

ابراهيم مصطفى واحمد الزيات وآخرون، املعجم الوسيط ، الجزء   .0
 م.0990الثاني، مطبعة مصر، 

: كتب القانون 
ً
 ثالثا

الجريمة الدولية،الطبعة ألاولى، دار حسنين إبراهيم صالح عبيد،   -0

 م0919النهضة العربية، القاهرة، 

، الجرائم التي تختص بها املحكمة الجنائية  وأخرونمحمد أمين املهدي   -0

 الدولية ، الطبعة الثانية، بدون دار نشر.

عبد الواحد الفار،الجرائم االدولية وسلطة العقاب عليها، دار النهضة   .3

 م.0999القاهرة ، العربية ، 

علي عبد القادر القهوجي، القانون الجنائي الدولي، أهم الجرائم الدولية،   .9

املحاكم الجنائية الدولية، الطبعة ألاولى،منشورات الحلبي الحقوقية، 
 م.0220لبنان، 

نايف حامد العليمات، جريمة العدوان في ظل نظام املحكمة الجنائية   .1
 م.0202ن، الدولية، دار الثقافة، الارد

: املجالت واملنشورات
ً
 رابعا

ساس ي مفهوم جريمة العدوان في ظل تطور نظام روما ألا حكيم سيان،   .0

، مجلة أبحاث قانونية وسياسية،العدد للمحكمة الجنائية الدولية

 م.0201الخامس، الجزائر، ديسمبر 

:املواد والقرارات
ً
 خامتسا

من القرار الصادر من محكمة العدل الدولية بشأن  09( الفقرة 03)   .0

النزاع بين جمهورية الكنغو الديمقراطية وجمهورية يوغندا  بتاريخ 

09/00/0221 . 

 م.0991( من ميثاق روما 0( فقرة )1( املادة )00)  .0

 م.30/1/0919الي  1/0911تقرير محكمة العدل الدولية في الفترة من  ا/  .3

 .09/02/0912( بتاريخ 0901لجمعية العامة لألمم املتحدة رقم )قرار ا  .9

ديسمبر   09الصادر في A/RES/3314(xxix))قرار تعريف العدوان  رقم   .1

0919. 

د( الصادر من الجمعية العامة لألمم 09 3309( من القرار )0املادة )  .9

 .0919املتحدة 

 م.0991من ميثاق روما  3، 0( الفقرة  32املادة )  .1

: املواقع إلالكترونيةسادس
ً
 ا

www.icj-cij.org موقع تقرير محكمة العدل الدولية    

www.univ-jijel.ezموقع مجلة أبحاث قانونية وسياسية  

http://www.univ-jijel.ez/
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