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 روسي ألو�رانیا: جر�مة عدوانالغزو ال �شأنبیان 
 تعدیل نظام الوال�ة القضائیة لجر�مة العدوان الحاجة إلى 

 2022مارس آذار/  24
 

واالستخدام المستمر للقوة   2022  فبرایر شباط/  ، فإن غزو  قطعی�ا  تأكیًدا  ،كما أكدت الجمعیة العامة لألمم المتحدة
 ستدعي تو .  إلى درجة العمل العدواني  ن�صال ) من میثاق األمم المتحدة، و 4(   2انتهاًكا للمادة    انضد أو�رانیا �عد 

الفرد�ة الجنائیة  المسؤولیة  األعمال  هذه  األساسي   ،مثل  روما  نظام  في  الوارد  العدوان  جر�مة  تعر�ف  �موجب 
 .) والقانون الدولي العرفي"روما األساسي"نظام ة (للمحكمة الجنائیة الدولی

 
النتهاك  إن   الفظیع  للصراع  الطا�ع  المدمر  واألثر  القوة،  استخدام  لحظر  الضروري   نجعال �،  الجاري روسیا  من 

� العدالة.  العدوان  جر�مة  عن  المسؤولون  یواجه  (شدِّ أن  العدوان  لمنع  العالمي  المعهد  على ضرورة "GIPA"د   (
الجر�مة،   هذه  مرتكبي  محاسبة  عن  ضمان  و فضًال  اإلنسانیة،  ضد  والجرائم  الحرب    موضوع  هيالتي  جرائم 

  )."ICC"( الدولیة المحكمة الجنائیةمن ِقَبل  الجاري لتحقیق ا
والتزامو  القوة،  استخدام  لحظر  األساسیة  األهمیة  تأكید  أجل  لمنع  دعو  ی�المساءلة،    الدول  من  العالمي  المعهد 

 .أ�ًضا تعدیالت جر�مة العدوان علىو جمیع الدول إلى التصدیق على نظام روما األساسي، العدوان 
 
 ، جر�مة العدوان المرتكبة ضد أو�رانیا   مرتكبي  حاكمةعلى م  ،احالی�   ،غیر قادرةٍ   ،نفسها  ،المحكمة الجنائیة الدولیةو 

�سبب القیود المفروضة على ممارسة المحكمة لوالیتها القضائیة على الجر�مة التي ال تنطبق على الجرائم الثالث 
�شمل   وهذا  األساسي.  نظام روما  في  والیتها   اقضائی�   اتقییدً األخرى  ممارسة  من  الدولیة  الجنائیة  المحكمة  �منع 

جر�مة   على  یرتكبها  القضائیة  التي  األساسيا  مواطنوالعدوان  روما  نظام  في  األطراف  غیر  ُترتكب أو    ،لدول 
  في غیاب إحالة مجلس األمن التا�ع لألمم المتحدة. ،(الذي �شمل روسیا و�یالروسیا) هاإقلیمعلى 

مفادها أنه لن یتم التسامح   ،إلى جمیع المعتدین المحتملین واضحةٍ  وتدل األحداث الجار�ة على أهمیة توجیه رسالةٍ 
جعل وال�ة المحكمة الجنائیة الدولیة على ل  ضرورةٌ   هناك   ، من ثمَّ لحظر استخدام القوة، و   فاضحةمع االنتهاكات ال

اتساقً  أكثر  العدوان  الحرب. جر�مة  وجرائم  اإلنسانیة  ضد  والجرائم  الجماعیة  اإل�ادة  على  المحكمة  وال�ة  مع  ا 
، ممكنٍ   التعدیالت المتعلقة �العدوان في أقرب وقتٍ   مراجعةالدول إلى  مي لمنع العدوان  دعو المعهد العالیولذلك،  

 التعدیالت.تلك دت �موجبه التعدیالت �قتضي مراجعة  مِ مع مالحظة أن القرار الذي اعتُ 
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 كجیل أندرسون 
 ستیفان �ار�جا 
 ما�كل �از�لر
 كاتین -د�فید دونات 

 روجر �الرك 
 هانز �ور�ل 

 �ر�ن د�فید م. 
 ب. فیر�نكز  امینیبن 

 دونالد م. فیر�نكز 
 ر�تشارد ج. غولدستون 
 غر�غوري س. غوردون 

 هیل  كیب  كر�ستوفر
 راینر هولیه 

 رو�رت مانسون 
 هوب إلیزابیث ماي
 تیموثي ماكورماك 
 كاري ماكدوغال 

 . نیوتن أما�كل 
 لیام ر. بیس �و 

 كوراسیني -أستر�د ر�سینجر
 فیردوز�و -دیبورا رو�ز

 سادات لیلى 
 سیرجي سا�ابین 
 و�لیام أ. شا�اس 

 ما�كل ب. شارف
 شیفر  .ج د�فید 

 جینیفر تراهان 
 فینتورا  .مانو�ل ج

 ورانج  لا�


