
 مكرراً من نظام روما األساسي، 51من المادة  4م، طبقاً للفقرة إعالن مقد  
 بعدم قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بجريمة العدوان

 

حبثت مجهورية كينيا التعديالت املدَخَلة على نظام روما األساسي، فيما يتعلق جبرمية العدوان، اليت  
 33أيار/مايو إىل  13األطراف أثناء مؤمتر املراجعة الذي ُعقد يف الفرتة من اعتمدهتا مجعية الدول 

 .0232 يونيةحزيران/

وتالحظ مجهورية كينيا أن تعريف وسياق جرمية العدوان يشوهبما الغموض، مها ومسألة قبول هذه  
هورية كينيا مج وتُبدياجلرمية، ومن شأهنما إثارة اخلشية من أن تسيء الدول األطراف استخدامهما. 

مكرراً، اليت من شأهنا تقييد  8)و( من املادة  0بوجه خاص اعرتاضًا قويًا خبصوص أحكام الفقرة 
 حق الدول يف أن تطلب تدّخل دول جماورة من أجل إعادة إقرار السالم واألمن يف أراضيها.

ما األساسي، إعالناً مكرراً من نظام رو  31من املادة  4ولذلك تقدم مجهورية كينيا، طبقاً للفقرة  
بعدم قبول ممارسة احملكمة اجلنائية الدويل لالختصاص املتعلق جبرمية العدوان، ألهنا ال تعترب نفسها 

مكررًا من نظام روما األساسي نظرًا إىل أن هذه األحكام غري متفقة مع  8ُملَزمًة بأحكام املادة 
 دستور مجهورية كينيا. 

 1134 املتحدة لألمم العامة جلمعيةا قرار يف الوارد العدوان ريفتع على كينيا مجهورية تعتمدو  
 ،"العدوانية احلرب"و "العدوان" بني مييز الذي ،0234 كانون األول/ديسمرب 34 املؤرخ( 02-د

 القرار من 1 ادةألحكام امل فقاً و و ". الدويل السلم ضد جرمية"تشكل  باعتبار "احلرب العدوانية"
وضرب حصار  ،والقصف ،اهلجوم أو الغزو مثل انًا هو ارتكاب أفعالفإن ما يشكل عدو  ،1134

وقيام دولة باستعمال قواهتا  ،لدولة أخرى املسلحة القوات جانب من إحدى الدول أراضي على
مبوافقة هذه األخرية من أجل ارتكاب أعمال عدوانية،  املسلحة املوجودة داخل إقليم دولة أخرى

 ذلك، على وعالوة. عدوانية أعمال الرتكاب مسلحة مرتزقةقوات  أو نظامية غري قوات واستخدام
 األمم املبادأة باستعمال القوة من جانب دولة ما خرقًا مليثاق أن علىمن هذا القرار  0 املادة تنص

أن خيلص إىل أنه  األمن لسجمل تشكل بينة كافية مبدئياً على ارتكاهبا عماًل عدوانياً وإن كاناملتحدة 
ك ما يربر احلكم بأن عماًل عدوانيًا قد ارُتكب. والتمييز الذي يأخذ به هذا التعريف بني ليس هنا

العمل العدواين واحلرب العدوانية يربهن بوضوح على أنه ليس كل عمل عدواين يشكل جرمية ضد 
عن  السالم؛ إذ ال تدخل ضمن هذه الفئة سوى احلرب العدوانية. بيد أنه ميكن اعتبار الدول مسؤولةً 

  ارتكاب أعمال عدوانية.

 الدولية اجلنائية احملكمة ممارسة قبول عدمإعالهنا ب كينيا مجهوريةوبناء على ذلك، تقدِّم  
 األساسي، روما نظام من مكرراً  8 املادة يف، كما هي معرَّفة العدوان رميةجب فيما يتعلق ختصاصال
 هذهبالنظر إىل أن  األساسي،روما  نظام من 30 املادة مع جنب إىل جنباً  ،مكرراً  31 للمادة وفقاً و 

 .املتحدة لألمم التابع األمن جملس جمال عملضمن متاماً  تدخل املسائل
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