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تنفيذ كآلية لمن في تفعيل القضاء الجنائي الدولي دور مجلس األ
 قواعد القانون الدولي اإلنساني

 
 1جزائر كلية الحقوق بن عكنون جامعة ال/ دواعر عفاف  .أ

 
 

 

 
 ملخص

لتحقيق غايتو يف احلفاظ على السلم و األمن الدوليُت من خالل جهوده يسعى رللس األمن كآلية دولية 
و محاية حقوق اإلنسان خالل النزاعات ادلسلحة و وقف  ،يف تنفيذ و احًتام القانون الدورل اإلنساين

 .أي انتهاكات لو دبوجب الصالحيات ادلمنوحة لو يف الفصل السابع من ميثاق األمم ادلتحدة 
ساىم رللس األمن يف تفعيل قواعد القانون الدورل اإلنساين من ،قيق ىذه الغايات و من اجل ضمان تح

تنوعت  ،خالل سلطتو يف إرساء قضاء جنائي دورل  يتوذل توقيع العقوبات على منتهكي ىذه القواعد
 إذل أجهزة  مؤقتة كانشاءه حملكميت يوغسالفيا سابقا و رواندا  ، مع جهوده يف بلورة نظام جهاز قضاء

 .جنائي دائم يتمثل يف احملكمة اجلنائية الدولية
 

Résumé : 

Le conseil de sécurité a intégré dans ses compétences essentielles que sont le 

maintien de la paix et de la sécurité internationales le rôle d’exécution des règles du 

droit international humanitaire pour la protection des droits de l’homme pendant les 

conflits armés a caractère internationaux et non internationaux .  

Il fond sa compétence en la matière sur les pouvoirs qui lui sont conférés par 

la charte des Nations Unies et sur les principes internationaux d’humanité . dans le but 

d’assurer le respect et l’exécution de ces règles , le conseil de sécurité a renforcer son 

rôle dans ces relations avec la sanction pénale internationale . 
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صلم عن احلروب والنزاعات الدولية إقًتاف جرائم خطَتة راح ضحيتها سكان مدنيُت أبرياء ،ما أدى للتفكَت 
اليت ظهرت يف ضرورة متابعة اجملرمُت أمام ىيئات قضائية دولية ،إذ أن مسألة إقامة زلاكم جنائية دولية ليست باجلديدة 

واليت عقبتها احلرب العادلية الثانية ، لكن ىذه العدالة إنتقدت ألهنا مثلت احلرب العادلية األوذل  يف  إبان أول صراع
و بعد ذلك .ذبربة إلنشاء عدالة جناية دولية و بالرغم من ذلك فقد مت إعتبارىا أول،عدالة ادلنتصرين على ادلنهزمُت 

ن فوضت ادلهمة الرئيسية حاولت الدول ذبنب إندالع حرب عادلية أخرى من خالل إقامة منظمة األمم ادلتحدة أي
و الذي يعتمد أساسا لتنفيذ مهمتو على الفصل السابع من ميثاق  حلفظ السالم جلهاز مصغر أال ىو رللس األمن 

جراءات الردعية و اإلاألمم ادلتحدة و يتخذ كافة اإلجراءات الالزمة وادللزمة لكافة الدول واليت إضلصرت أساسا يف 
قد وسع رللس األمن من إختصاصاتو إنطالقا دائما من الفصل السابع دليثاق  994 و 993 احلصار ولكن سنة 

األمم ادلتحدة حيث أمر بإنشاء زلكمتُت جنائيتُت دوليتُت خاصتُت لذلك لتكفل باجلرائم اليت وقعت يف إقليم 
طوكيو يف ما خيص  يوغوسالفيا سابقا و كذا إقليم رواندا اللتان أكدتا السابقتُت القضائيتُت لكل من نورمبورغ و

 .ادلسؤولية اجلنائية الدولية للشخص
إال أن العديد من الدول عربت عن عدم رضاىا عن الطريقة اليت قام على أساسها رللس األمن بإنشاء 

احملاكم اجلنائية الدولية اخلاصة لذلك بإعتباره عمل سياسي خالص لذلك سعت للحصول على زلكمة جنائية دولية 
الف لفكرة جهاز فرعي جمللس األمن ،ىي فكرة ليست باجلديدة إمنا طرحت على فًتات عديدة تقوم على منطق مخ
توجت ىذه اجلهود الدولية إلنشاء زلكمة جنائية دولية دائمة  يف إطار مؤسبر روما ادلنعقد إذل أن ومرت دبراحل سلتلفة 

أنو كان ألعضاءه الدائمة دور غَت لس األمن ،ىذه اذليئة القضائية بالرغم من أهنا دل تنشأ مباشرة من طرف مج 998 
ىام و جوىري يف بلورة نظامها األساسي محاية دلصاحلها اخلاصة شلا أفرز نظام أساسي بدور ىام و بارز جمللس األمن 

 .يف عمل احملكمة 
  من خالل من ىذا ادلنطلق نرى الدور البارز الذي يلعبو رللس األمن يف إرساء قواعد القانون الدورل اإلنساين

. جهوده يف إنشاء زلاكم جنائية سواء مؤقتة أو دائمة 
 
لتساؤل عن طبيعة عالقة رللس األمن  و ىذه اذليئات ، فهل اذلدف ادلرجو من رللس األمن لوىو ما يدفعنا  
؟ جنائية دولية دائمة و مستقلة،  حىت لو تعلق األمر دبحكمة لسلم حسب الشروط اليت حيددىا ىولىو التوصل 

ذلك ما سنحاول ربليلو من خالل  ىذه الدراسة من خالل التطرق لنقطتُت أساسيتُت تتعلق األوذل بتحديد 
اختصاصات رللس األمن يف إنشاء احملاكم اجلنائية ادلؤقتة  ،أما النقطة الثانية  تتعلق بإبراز العالقة بُت رللس األمن و 

 . احملكمة اجلنائية الدولية
جلس األمن في إنشاء محكمتي يوغسالفيا سابقا و رواندا  سلطة م: المبحث األول

 
                                                

العقوبات  إنزالالعدوان و  عمالأالدوليُت و قمع  األمنعن حفظ السلم و  األولادلتحدة فهو ادلسؤول  األممالتنفيذية ذليئة  األداة األمنيعد رللس   
تدابَت قمعية  بازباذهالدوليُت  األمنانتهاكها على السلم و  تأثَتو محايتها ينطلق من مسالة  اإلنسانحبقوق  األمنخالفُت و اىتمام رللس ادل باألعضاء

 ،1998اتفاقية روما  أحكامباحملكمة اجلنائية الدولية يف ظل  األمن، عالقة رللس  موسى بن تغريدلزيد من التفاصيل راجع ، .ضد ادلسؤولُت عنها 
 17ص 2006،كلية احلقوق ،فرع قانون جنائي دورل ، جامعة البليدة  ،مذكرة ماجستَت
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خاض رللس األمن ذبربة جديدة يف رلال تنفيذ قواعد القانون الدورل اإلنساين حيث ذباوز 
نظريت التدخل اإلنساين و العقوبات االقتصادية ليدخل رلال القضاء اجلنائي الدورل و ذلك دبحاولتو يف 

  . ا و رواندا كمحاكم جنائية دولية مؤقتةإنشاء زلكميت يوغسالفيا سابق
 

و أمام بشاعة األحداث ،و ذلك بغية التصدي و مواجهة وضعيُت استثنائيُت يصعب توقعهما 
كان لزاما أن يتحرك اجملتمع الدورل ،اليت شهدهتا يوغسالفيا سابقا و ما مت من إبادة األجناس يف رواندا 

  .اخلطَتة للقانون الدورل اإلنساين و تأسيس قضاء جنائي دورلللمتابعة اجلنائية دلرتكيب االنتهاكات 
هبذا الصدد قام رللس األمن بإنشاء زلكمتُت دوليتُت جنائيتُت باالستناد إذل السلطات ادلخولة 

لو طبقا للفصل السابع من ادليثاق األمم ادلتحدة ، األوذل خاصة دبحاكمة األشخاص ادلسؤولُت عن 
 808لقواعد القانون الدورل اإلنساين يف يوغسالفيا سابقا دبوجب القرار رقم  ارتكاب انتهاكات جسيمة

1993لعام 
و الثانية خاصة دبحاكمة األشخاص ادلتهمُت بارتكاب جرائم إبادة اجلنس و االنتهاكات 3

ذه اخلطَتة للقانون الدورل اإلنساين اليت وقعت يف رواندا و كذا الروانديُت ادلسؤوليُت عن ارتكاب مثل ه
 1994.4لعام 955اجلرائم و االنتهاكات يف الدول اجملاورة ذلا دبوجب القرار رقم 

 
و على الرغم من االنتقادات اليت وجهت إذل احملكمتُت من حيث إنشائهما و مدى مشروعية 

مطلب )، إال إهنما تشكالن احد السوابق اذلامة يف إرساء القضاء اجلنائي الدورل  (مطلب أول)وجودمها 
 .(ثان

مدى اختصاص مجلس األمن في إنشاء محكمتي رواندا و يوغسالفيا : المطلب األول 
سابقا 

 

                                                
1

، جامعة اإلنساينفرع القانون الدورل  ،، مذكرة ماجستَت اإلنساينيف تنفيذ قواعد القانون الدورل  األمنرللس  آليات،  بن عبيد إخالصراجع ،  
 130ص  2009/2008باتنة،كلية احلقوق

 
2

فرع ربوالت الدولة ، جامعة تيزي وزو ،، مذكرة ماجستَت اإلنساينالدورل يف تنفيذ قواعد القانون الدورل  األمن،دور رللس  رة ليندةملعما، راجع  
 108ص 2012،كلية احلقوق

 
دلسؤولُت عن االنتهاكات ا األشخاصادلتعلق باحملكمة الدولية حملاكمة  1993/02/22ادلؤرخ يف  808 (1993)رقم  لقرار،ااألمن،رللس  نظرا 3

. يوغسالفيا السابقة إقليمالدورل اليت ارتكبت يف  اإلنسايناجلسيمة للقانون 
ادلسؤولُت عن  األشخاصادلتعلق باحملكمة الدولية حملاكمة  1993/05/25ادلؤرخ يف  827 (1993)رقم   القرار،  األمن، رللس  أيضاانظر 

. يوغسالفيا السابقة إقليمدورل اليت ارتكبت يف ال اإلنسايناالنتهاكات اجلسيمة للقانون 
 
 .ارواندادلتعلق باحلالة يف  1994/11/08ادلؤرخ يف 955 (1994)رقم  القرار األمنلس مجانظر  4
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ذه الشرعية دبوجب لومت إنشاء زلكميت يوغسالفيا سابقا و رواندا من خالل استناد رللس األمن 
الفصل السابع من ميثاق األمم ادلتحدة الذي شكل إحدى التدابَت للحفاظ على السلم و األمن 

، رغم استجابة ىذا اإلجراء دلتطلبات السرعة اليت كانت مطلوبة بإحلاح دلواجهة  (فرع أول )ليُت الدو
الوضع القائم يف كل من يوغسالفيا سابقا و رواندا فقد أثار عدة إشكاليات قانونية حول اختصاص 

. (فرع ثان).قبول الفصل السابع من ادليثاق كأساس قانوين إلنشاء ىذه احملاكم
 

تفضيل الطريقة التأسيسية بدل الطريقة االتفاقية  :األول  الفرع
 

جرى العرف الدورل على أن يتم إنشاء زلاكم جنائية دولية دبوجب اتفاقية دولية كطريقة تقليدية 
 غَت أن رللس األمن و دبوجب متطلبات الوضع ادلتدىور الذي كان سائدا يف منطقيت يوغسالفيا. عادية 

للمجازر الرىيبة و اإلبادة اجلماعية ، سارع اجمللس يف تأسيس  اجل وضع حداسابقا و رواندا و من 
سؤولُت عن االنتهاكات اخلطَتة حلقوق ادلزلكمتُت جنائيتُت بازباذه إجراءات سريعة حملاكمة و معاقبة 

 .إلنسان و القانون الدورل اإلنساين يف ادلنطقتُت
ليت وجهت إذل ىذه الطريقة من اعًتاضات ىذا التحرك السريع افرز رلموعة من االنتقادات ا

حول مدى شرعية القرارات اليت أصدرىا رللس األمن و صالحية إنشاء ىذه األجهزة القضائية اجلنائية 
  .الدولية فهو  ال يتمتع هبذه السلطة  كونو جهاز سياسي ىدفو احلفاظ على السلم و األمن الدوليُت

استبعاد اختصاص اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة يف ومن ابرز االنتقادات ادلوجهة أيضا ىو 
إنشاء ىذه احملاكم استنادا إذل عدم إلزامية قراراهتا و بالتارل عدم فعالية ىذه احملاكم ادلطلوب إنشاؤىا 

أن استبعاد اجلمعية  CHRISTAKIS Théodore    "كيزتيودور كرسيتا"ىذا ما عرب عنو األستاذ 
ذل عدم سبتعها لة إلنشاء احملكمتُت ال يرجع إذل عدم اختصاصها و إمنا إالعامة كإحدى اجلهات ادلؤه

  .غياب فصل سابع للجمعية العامة باختصاص إلزامي أي
ألمن مزايا كي تكون و رغم كل ىذه االنتقادات كان إلنشاء ىذه احملاكم من طرف رللس ا

 .تأدية وظائفها مباشرة بوضع ىذه األجهزة القضائية بسرعة و اليت بدأت يف  فعالة فقد رخص
 

                                                
  109, 110، ادلرجع السابق،ص  لعمامرة ليندةراجع   

 
 «  ce n’est donc pas l’absence d’une compétence de l’assemblée générale qui à 

« escamoté » sa candidature ; mais l’absence d’une compétence à force obligataire 

l’absence d’un chapitre VII pour l’assemblée générale..  » cité in CHRISTAKIS 

Théodore ;L’ONU ;le chapitre VII et la crise Yougoslavie ;Montchrestien ; 

paris ;1996.p192  

  111،ادلرجع السابق ،ص  لعمامرة ليندةو دلزيد من التفاصيل انظر 
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 إعمال الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة : الفرع الثاني 

ف يلت إليها األوضاع يف كل من يوغسالفيا سابقا و رواندا كآبناءا على الوضعية ادلتدىورة اليت 
 39دة رللس األمن ىذه الوضعية يف كل حالة أهنا تشكل هتديدا للسلم و األمن الدوليُت دبقتضى ادلا

ضرورة لتحديد نشاطو " هتديد السلم و األمن الدوليُت " حيث اعترب عبارة ،  من ادليثاق األمم ادلتحدة
يف إطار الفصل السابع ليتماشى و دوره السياسي ىدفو احلفاظ أو استعادة السلم و األمن الدوليُت يف 

 .ة كل من اإلقليمُت و عدم اختصاصو يف مسالة إقامة عدالة دولية جنائي
إذا ربققت   منو 41من ادليثاق إذل ازباذ التدابَت ادلنصوص عليها يف ادلادة  39ربيل ادلادة 

أو عمل من إعمال العدوان بدون أن تتطلب من هتديد السلم أو اإلخالل بو : الت الثالثاإحدى احل
من ادليثاق يتبُت أن  41غَت أن التمعن يف قراءة ادلادة  ،اجمللس استعمال القوة ادلسلحة لتنفيذ قراراتو 

التدابَت الواردة فيها جاءت على سبيل ادلثال ال احلصر ىي تدابَت ذات طبيعة اقتصادية ، وعليو فان 
و منو فال  ،إنشاء زلكمة جنائية دولية مؤقتة يبقى إجراء بعيد عن التدابَت ادلنصوص عليها يف ىذه ادلادة 

اكم  غَت انو وجد مربره يف إحياء عالقة فعلية اليت جيب يوجد أي عالقة بُت إنشاء رللس األمن ذلذه ادلح
 3،أن تكون بُت إنشاء احملاكم الدولية و بضرورة احلفاظ على السلم و األمن الدوليُت

 

لذا فان وجود ىذه األجهزة القضائية وجدت من اجل إرساء مبادئ التعاون الدورل و من اجل 
و . ًن للقانون الدورل اإلنساين األقال تلك يرة ادلرتكبة يفحل مشكل إنساين يتمثل يف االنتهاكات اخلط

سعى رللس األمن من خالل نشاطو لتجسيد مبادئ الفصل السابع من ادليثاق بل يتعدى ذلك  لذا
ماضلا لو . ليكون دبثابة حارس يقظ و مراقب ضامن لتنفيذ الدول زلتوى القانون الدورل اإلنساين

بصالحيتو وضع لوائح إما تشريعية قواعد جنائية أو إنشاء أجهزة  اختصاصات واسعة دبوجب ادليثاق
 .قضائية  دبوجبها تلتزم الدول باحًتامها و تطبيقها

الدوليتُت ليوغسالفيا سابقا و  تضمنيُت إنشاء احملكمتُت اجلنائيتُتمع العلم أن الالئحتُت ادل
ىا رللس األمن عند ازباذ لتدابَت إنشاء رواندا دل تشر إذل أي مادة من ميثاق األمم ادلتحدة استند علي

 .ىذين احملكمتُت بل اكتفت بالذكر  أن الوضع السائد يف ادلنطقتُت يعد هتديدا للسلم و األمن الدوليُت

                                                
 1945 أكتوبر 24الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 1945جوان  26ادلوقع يف  ادلتحدة األمممن ميثاق 39انظر ادلادة   
تَت ،فرع القانون الدورل اجلنائي ،كلية احلقوق ،جامعة احملاكم اجلنائية الدولية ،مذكرة ماجس إنشاءيف  األمن،مدى مسامهة رللس  أعمربركاني راجع ،  

 23،ص 2006البليدة 
 

 يف الدوليُت األمنلغاية زلددة و ىي استعادة السلم و  نشأتاحملكمة  أن :يف ىذا الصددAlain PELLET بليو أالن األستاذكما يؤكد  3
دلزيد من التفاصيل . من اجلو أنشئتال زبدم الغرض الذي  وظائفها  أن تأكدي أنذه احملكمة بعد األمن وضع حد لو سخول جملليوغسالفيا سابقا  و 
 113ادلرجع السابق ، ص  لعمامرة ليندةهبذا الصدد راجع 
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فقد أثار جلوء رللس األمن إذل  ااندوركميت يوغسالفيا سابقا و دلحو أخَتا لتأكيد شرعية إنشاؤه 
 عدة مسائل قانونية أبرزىا التشكيك يف الطبيعة القانونية ذلاتُت إعمال الفصل السابع من ادليثاق إذل

احملكمتُت اليت كانت زلل طعن من طرف دفاع الكثَت من ادلتهمُت ادلماثلُت أمامها على رأسهم ادلتهم  
حيث أثار دفاع عدة حجج تربر عدم اختصاص رللس األمن بإنشاء   DUSKO TADIC"تاديتش"

  .الدرجة األوذل للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا سابقاىذه احملكمة أمام غرفة 

ىذه األخَتة رفضت كل طلبات الدفاع و بعد استئناف القرار أصدرت زلكمة يوغسالفيا سابقا 
يؤكد شرعية احملكمة و اختصاصها يف زلاكمة ادلتهم  1995/10/02 بتاريخأمام غرفة االستئناف قرارا 

TADIC  ، رللس األمن بإنشاء ىذه احملكمة من اجل استتباب السلم و األمن و اعتربت أن قرار
  .ي حاسم أخذت بو حىت زلكمة روانداكما اعترب ىذا القرار اجتهاد قضائ،الدوليُت شرعي 

 
ثار القضائية و العملية لحماية القانون الدولي اإلنساني اآل: المطلب الثاني 

  
األخَتة قضايا ىامة تتعلق أمهها بتوجيو التهم  عرفت العدالة الدولية اجلنائية يف السنوات

للمسؤولُت بغض النظر عن مركزىم و صفاهتم عن ادلأساة و اجملازر اليت ارتكبت يف كل من يوغسالفيا و 
. يف ىذه الدول  ل اليت اقًتفها اجلنود و ادلليشياتعاقبة على األعماادلرواندا ، لتمتد إذل 

 
 ادرة من القضاء الجنائي المؤقتأىم األحكام الص : الفرع األول 

 .سنحاول إبراز أىم احملطات اليت شهدهتا زلكمة يوغسالفيا أوال مث ما تبنتو زلكمة رواندا ثانيا
 :يوغسالفيا سابقاالجنائية الدولية ل ةاألحكام الصادرة من المحكم:أوال 

حيث وجهت  1994بدأت احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا عملها منذ تنصيبها يف سنة 
العديد من التهم إذل ادلسؤولُت عن اجلرائم اليت ارتكبها على إقليمها خاصة يف مجهورية البوسنة و 

كانتهاك رتكيب رلازر يف حق مسلمي البوسنة اذلرسك و بالتحديد ضد األشخاص من صرب البوسنة م
شلارسة التعذيب و القتل  صارخ لقواعد القانون الدورل اإلنساين و ارتكاب اجلرائم ضد اإلنسانية و

 3.اإلبادة اجلماعية  جرائم  إذل إضافةادلعاملة القاسية و االغتصاب و ارتكاب جرائم التصفية العرقية و

                                                
 116.115ادلرجع السابق،ص  مامرة ليندةلعدلزيد من التفاصيل راجع ،  

 Sur ce point d’analyse voir ;STERN Brigitte «  légalité et compétence du tribunal 

pénal international pour le RWANDA ;l’affaire KANYABASHI » in :ADT ;février 

1999 pp 1-4 sur ce site : www.Ridi.org/adi  
 اإلنسانوق و تطوير القضاء الدورل اجلنائي،مذكرة ماجستَت فرع القانون الدورل حلق إنشاءادلتحدة يف  األمم،دور منظمة  لونيس عليراجع يف ذلك  3

 42ص   2002ية احلقوق ،جامعة تيزي وزو ل،ك
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ىارًن "الذي مشل عدة متهمُت    1997نوفمرب 16كان ميالد أول حكم ذلذه احملكمة تاريخ 
دبوجب اجملازر اليت ارتكبت يف  "ندجول سادا"و  "زدارافكو موتستشو ىازًن ديليليتش"و "ديالليتش 
الحتجاز ادلدنيُت و قتلهم و تعذيبهم يف البوسنة الوسطى عام  CELEBICI"شيلبيتشي"معسكر 
1992.  

تيهومَت "يف حق اجلنرال  2002مارس 03و يربز دور ىذه احملكمة بإصدارىا حكم بتاريخ 
إلنسانية و انتهاكات جسيمة الرتكابو جرائم احلرب و ضد ا  Tihomir BLASKIC "بالسكيتش

سنة سجن  45بًتتيب ادلسؤولية اجلنائية الفردية و حكمت عليو بعقوبة  1949التفاقيات جنيف لعام 
. نافذة من القيام هبجمات غَت شرعية ضد ادلدنيُت و األعيان ادلدنية 

 
 Slobodan"سلوبودان ميلوزفيتش"تعد زلاكمة الرئيس السابق جلمهورية يوغسالفيا سابقا 

MILOSEVIC  أىم احملاكمات اليت شهدهتا احملكمة فهي ذبسد أول زلاكمة دولية جنائية لرئيس دولة
 27بتاريخ  Louis Arbour"لويز اربور"يف ىذا القرن بعدما سبت إدانتو من طرف النائب العام  

رف من ط 2001افريل  01بسبب هنجو لسياسة التطهَت العرقي ليتم القبض عليو يف  1999ماي 
جوان 29القوات األمن اليوغسالفية ليتم تسليمو إذل احملكمة اجلنائية الدولية بالىاي  حملاكمتو يوم 

  .2006مارس  14إذل وفاتو ليتم وقف احملاكمة يف  لتآإال أن تدىور صحتو  2001
 

 :الجنائية الدولية لرواندا  ةاألحكام الصادرة من المحكم:ثانيا
سبتمرب 02ليتم صدور أول حكم ذلا يف 1995وفمرب عام بدا نشاط ىذه احملكمة يف ن

رئيس بلدية مدينة  Jean Paul Akayseu "جون بول اكايسو"من الغرفة األوذل يدين   1998
الرتكابو أعمال اإلبادة اجلماعية و اجلرائم ضد اإلنسانية كذا انتهاكات ادلادة الثالثة  TABAتابا 

 3.ليقرر عليو احلكم بالسجن ادلؤبد 1949 ادلشًتكة التفاقيات جنيف األربع لعام
جون "ضد  1994سبتمرب  04و بعد يومُت من صدور ىذا احلكم صدر حكم ثان يف 

الوزير األول للحكومة ادلؤقتة لرواندا إبان اإلبادة اجلماعية يف رواندا عام Jean KMBANDA "كامبندا
ال اإلبادة اجلماعية و اعتداءات الرتكابو أفع 1994افريل إذل جويلية  04يف الفًتة من  1994

                                                
،العدالة اجلنائية  البقيرات عبد القادراجلرمية الفظيعة ، دلزيد من التفاصيل راجع ، أعمالوسنة نتيجة 15ىارًن ديالليتش بعقوبة ادلتهم  إدانةسبت   

 183-185ص  2007ادلطبوعات اجلامعية اجلزائر  ، الطبعة الثانية،ديوان اإلنسانيةالدولية،معاقبة مرتكيب اجلرائم ضد 
 118-119ادلرجع السابق ،ص  ليندة عمامرةراجع  التفاصيلدلزيد من   
  2001اجلرائم الدولية ، احملاكم الدولية اجلنائية ،منشورات احلليب احلقوقية ،بَتوت،  أىم،القانون الدورل اجلنائي ، القهوجي علي عبد القادر، راجع 3

 307ص 
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جسيمة بدنية و نفسية على أبناء قبيلة التوتسي و اعًتافها هبا أثناء احملاكمة ليتضمن احلكم عليو عقوبة 
  ،السجن ادلؤبد مدى احلياة 

و لذلك فتشكل احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا أول جهاز قضائي دورل خيتص دبحاكمة مرتكيب 
ون الدورل اإلنساين يف إطار النزاع ادلسلح  ذو الطابع غَت الدورل  انتهاكات ادلادة الثالثة انتهاكات القان

 .1977و الربتوكول اإلضايف الثاين لعام  1949ادلشًتكة التفاقيات جنيف األربع لعام 
ا مو عليو رغم االنتقادات اليت وجهت إذل احملكمتُت دلسامهة رللس األمن يف إنشاؤمها إال أنو

زا يف نشر القانون الدورل اإلنساين إذ عملت الدول من اجل جعل تشريعاهتا الداخلية تساير أحكام عز
و مع التطورات اجلديدة خاصة ادلتعلقة بالعقاب على انتهاكات  1949اتفاقيات جنيف األربع لعام 

تلك ادلرتكبة  إضفاء صفة االنتهاكات اجلسيمة على ،حقوق اإلنسان ادلرتكبة يف نزاع مسلح غَت دورل 
ديثل تطورا ملحوظا للقانون الدورل اإلنساين الن االنتهاكات اجلسيمة كانت متعلقة  ،يف النزاع الرواندي 

جديد يف العالقات الدولية يتمثل يف مبدأ العدالة يف خدمة  أظهور مبد. بالنزاعات ادلسلحة الدولية فقط 
 .اسًتجاع السلم و األمن الدوليُت

 
حاكم الجنائية المؤقتة متقييم دور مجلس األمن من خالل تجربتي ال :الفرع الثاني 

 
أرست زلكميت يوغسالفيا سابقا و رواندا رلموعة من ادلبادئ اليت تعترب من ركائز القضاء 
اجلنائي الدورل و اليت سامهت بدورىا يف تطبيق قواعد القانون الدورل اإلنساين على الرغم من كوهنا 

 .زوال ادلهمة ادلسندة إليهازلاكم مؤقتة تزول ب
و من بُت أىم ادلبادئ اليت تشكل أثار اجيابية تعكس دور رللس األمن يف تنفيذ قواعد القانون 

 :الدورل اإلنساين نذكر مايلي 
لوطنية يف مقاضاة األشخاص عن اجلرائم امبدأ أولوية احملاكم اجلنائية الدولية عن احملاكم اجلنائية 

من النظام األساسي 1فقرة  9ص احملاكم الدولية ىذا ما نصت عليو ادلادة اليت تدخل ضمن اختصا
و ذلك تفاديا لتنازع االختصاص السليب أو . من نظام زلكمة رواندا 1فقرة 8حملكمة يوغسالفيا و ادلادة 

  .االجيايب بينهما مع منح صالحية احلكم اجلنائي الدورل حجية مطلقة يف مواجهة احملاكم الوطنية
تراجع احلصانة اليت ذبسده مجيع دساتَت العادل ليحمي بعض الشخصيات ليًتاجع ىذا  مبدأ

ادلبدأ دوليا  ليشمل متابعة و زلاكمة متهم انتهك قواعد القانون الدورل اإلنساين مهما كان منصبو 
دليال على ذلك من خالل  "ميلوزوفيتش سلوبودان"و كانت لقضية   ،الرمسي رئيس دولة أو حكومة

                                                
 307نفس ادلرجع،ص   

 182ادلرجع لسابق ص  عبد القادر البقيرات أيضاانظر   165ص  ،ادلرجع السابقبن عبيد إخالصدلزيد من التفاصيل راجع ،   
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و يدعم ىذا . جرائم احلرب و جرائم اإلبادة اجلماعية ،يو التهم بارتكابو جرائم ضد اإلنسانية توج
االذباه مبدأ أخر يتمثل يف ترتيب ادلسؤولية اجلنائية الفردية سواء بتحميل مسؤولية الفرد باعتباره فردا 

باعتباره رئيسا سلميا عن كافة عاديا أي انو ال يتحمل أية مسؤولية يف الوظيفة و باألساس مسؤولية الفرد 
  .األوامر و القرارات اليت يتخذىا 

مبدأ آليات لتعاون الدورل  و ذلك بإلزام زلكميت يوغسالفيا سابقا و رواندا كل الدول بالتعاون 
ين لذا فقد اعتربت ىت .ىا يف البحث عن ادلتهمُت و زلاكمتهم لتسهيل عملية ادلتابعة و احملاكمة عم

  .العدالة  إحاللقانونية فعالة لقمع اجلرائم و  يةآلاحملكمتُت 
 

 : عن إنشاء ىذه احملاكم نذكرىا  وجود سلبيات ناتجةكل ذلك ال يغٍت عن 
استبعاد عقوبة اإلعدام من ضمن العقوبات اليت تقضي هبا  و ترتيب عقوبة ال تتناسب مع 

ل أمرا حتميا و مربرا لًتتيبها ىذا ما النتائج اليت تسفرىا اجلرائم الدولية و فضاعتها  رغم أهنا تشك
احد قادة جيش الصرب أمام زلكمة  "اردديوفتشي دراجن"ل الحظناىا يف مدة العقوبة اليت قررت 

سنوات الشًتاكو يف قتل و تعذيب و اغتصاب   10 اليت حددت ب 1996يوغسالفيا سابقا سنة 
 3.مدنيُت يف البوسنة

 يقصد هبا كبار اجملرمُت و األمساك الصغرى صغار يسمى باألمساك الكربى اليت ظهور ما  
اجملرمُت حيث يؤول اختصاص احملاكم اجلنائية الدولية على زلاكمة الفئة األوذل و ترك الفئة األخرى 

اكمتهم من قبل احملاكم الوطنية ادلعنية رغم عدم وجود  ما يربر ىذا التقسيم بالنسبة حملكميت دلح
 4. يوغسالفيا و رواندا 

 
أىم انتقاد وجو ذلتُت احملكمتُت ىو اشًتاكهما يف ذات ادلدعي العام و ذات الدائرة االستئنافية بالرغم  و

5. من اختالف نظامهما األساسي 
 

ما يكون من شانو تغليب دواعي حفظ  يف إنشاؤمها و إعداد نظامهما  ىذا ما يربز دور رللس األمن
شلا ينعكس بدوره على استقاللية ىذه احملاكم و  ،و العدالة السلم و األمن الدوليُت على دواعي القانون

                                                
 167-173ص،ادلرجع السابق بن عبيد إخالصراجع ،   
 ; 1997  4العدد و االقتصادية و السياسية ، اجمللة اجلزائرية للعلوم القانونيةنظام جنائي دورل،   إرساء، ضلو  احمد بلقاسمراجع   
 308راجع عبد القادر القهوجي ادلرجع السابق ص  3
 174-175ص  ،ادلرجع السابق،بن عبيد إخالصراجع ، 4
  1993ماي  25للمحكمة اجلنائية الدولية ادلؤقتة اخلاصة بيوغسالفيا سابقا ادلعتمد يف يوغسالفيا يف  األساسيالنظام انظر يف ذلك  5

 1994افريل  08يف  ارواندادلعتمد يف  ابرواندللمحكمة اجلنائية الدولية ادلؤقتة اخلاصة  األساسيالنظام  أيضاانظر 
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 .الة عدم اخلضوعؤدي إذل حلهما يف حما ي ،خضوعهم جمللس األمن دبوجب رابطة اخلضوع و التبعية
  .ىذا ما يؤكد الطابع دلؤقت ذلذه احملاكم و زلدودية اختصاصها الزماين و ادلكاين 

كفي وجود ىذا النوع من احملاكم اليت تزول بزوال الظروف و انتهاء فإلقامة عدالة جنائية دولية ال ي نإذ
  .لصالحيتها 

شلا يستدعي ضرورة وجود جهاز قضائي دورل دائم يعاقب كافة األشخاص مهما كانت صفاهتم 
 .الرتكاهبم اجلرائم الدولية و انتهاكهم لقواعد القانون الدورل اإلنساين

 
 من في إرساء قضاء جنائي دولي سلطة مجلس األ: المبحث الثاني     

ساىم رللس األمن يف إطار تأدية مهامو يف احلفاظ على السلم الدورل بتنفيذ قواعد القانون الدورل 
اإلنساين إقامة عالقة مع جهاز قضائي دورل يتمثل يف احملكمة اجلنائية الدولية ، حاول اجمللس لذلك أن 

الدائمة العضوية يف اجمللس على النظام األساسي  يًتك بصمتو من خالل تفعيل اقًتاحات الدول
 . (مطلب ثاين)، كاختصاصات و صالحيات شلنوحة لو (مطلب أول )للمحكمة 

 ليةية الدوئلمحكمة الجنالدور مجلس األمن في إقامة وبّلورة النظام األساسي : المطلب  األول
روما لألمم ادلتحدة  الدبلوماسي  مت عقد يف مقر منظمة األمم ادلتحدة للتغذية و الزراعة مؤسبر 

و إنتهى  998 /5/06 للمفوضُت لإلنشاء احملكمة اجلنائية الدولية الذي مت افتتاحو 
يوم من ادلفاوضات مت  0 وبعد أكثر من ،دولة  00 ،وعرفت إتفاقية روما مشاركة 998 /8/07 
على التصويت  من بينها     دولة و إمتناع     دبوافقة  3تفاق على النظام األساسي للمحكمةاال

دول ضد ىذا ادلشروع من بينها السودان و الصُت  7إخل و صوتت ....اجلزائر و سوريا وكذا السعودية 
مادة و قد كانت النقاشات  6  جزء و   و أخَتا سبت بلورت النظام السياسي يف وثيقة تتكون 

و ادلالحظ 4.إخل...مبدأ التكامل  إحالة للمحكمة ،دور رللس األمن،أساسا حول إختصاصات احملكمة 

                                                
 176ص  ، إخالص بن عبيد  
لتطهَت العرقي،  اجلمن  اإلنسانيةو اجلرائم ضد  اإلبادةتزال زلكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا سابقا رباكم القادة الصرب عن جرائم احلرب و  و ال  

مذكرة ماجستَت قسم القانون العام كلية  اإلنساينتطبيق القانون الدورل  آليات،  غنيم قناص المطيريو دلزيد من التفاصيل حول ىذه ادلسالة راجع 
 74ص 2009-2010 األوسطاحلقوق جامعة الشرق 

ادلتحدة الدبلوماسي للمفوضُت ادلعٍت  األمممن قبل مؤسبر  1998جويلية  17ما يف مة اجلنائية الدولية ادلعتمد يف روكللمح األساسينظام روما انظر  3
  2002جويلية  01الذي دخل حيز التنفيذ يف  A/CONF .183/9July 1998زلكمة جنائية دولية ، وثيقة رقم  بإنشاء

2 
-VOIR PHILIPE WECKEl . « la cour pénale internationale Présentation 

générale »RGDIP1998/P983. 

كتاب مجاعي ،اجلزء " و ربديات أفاق" اإلنساين،الواليات ادلتحدة و القضاء اجلنائي الدورل يف القانون الدورل  إسماعيلعصام نعمت  أيضاانظر -
 66ص  2005منشورات احلليب احلقوقية بَتوت  أفاقوو  اإلنساينالقانون الدورل  تأصيل،  األول
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أن الدول الدائمة العضوية دبجلس األمن سعت ألن تصبح ىذه احملكمة تدعيما لدور إختصاص رللس  
 :األمن أي زبدم مصاحلها فهل صلحت يف  ذلك و كيف يتم ذلك ىذا ما سنحاول دراستو يف ما يلي 

 :إقتراحات إلختصاص قضائي محدود:الفرع األول
النظام األساسي للمحكمة بعدة مراحل لعبت إمتيازات رللس األمن دور ىام من  مرت بلورت

خالل الدول اخلمس الدائمة العضوية  اليت كانت فاعلة وذات ثقل كبَت يف ادلؤسبر حبثا عن خدمة 
 .مصاحلها 

 :مبدأ التكامل وعدم الرجعية كتقييد لإلختصاص القضائي للمحكمة:والأ
األمريكية الدور األساسي للمجلس يف إطار الفصل السابع من ميثاق دعّمت الواليات ادلتحدة 

األمم ادلتحدة و توصلت حلل متمثل يف مبدأ التكامل الذي إعتربتو مبدأ ىام حيث إقًتحت أن ربال 
ما يؤكد .احلالة على احملاكم الوطنية يف ادلرحلة األوذل قبل أن ربال على احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة 

ىو إحلاحها على أن يكون للمحاكم الوطنية دور فعال و كانت مساندة يف ذلك من طرف الصُت  ىذا
فمن  .إذل أن مت التوصل يف األخَت لفكرة التكامل بُت احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة واحملاكم الوطنية

من واجب " 06ة الفقرة خالل القراءة  األوذل لديباجة النظام  األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية خاص
 كل دولة أن تمارس واليتها القضائية الجنائية على  أولئك المسؤولين عن إرتكاب الجرائم الدولية

قبة على اجلرائم الدولية ،بذلك تذكَت لعدم إختصاص احملكمة لوحدىا دلعا ادلادة األوذل منو صلد فيو و"
 .ختصاص السيادي للدولة مت أخذه بعُت اإلعتبارفاال

بعنوان ادلسائل ادلتعلقة بادلقبولية  و اليت تعترب من  17نص المادة ا يدعم مبدأ التكامل ىو م
أىم مواد النظام األساسي حيث نصت يف فقرهتا األوذل على عدم إختصاص احملكمة أو قبوذلا لدعوى 

لدولة حقا غَت ما إذا كانت ذبري التحقيق أو ادلقاضاة يف الدعوى دولة ذلا إختصاص عليها ما دل تكن ا
راغبة يف اإلضطالع بالتحقيق أو ادلقاضاة أو غَت قادرة على ذلك و كذلك يف حالة إجراء ربقيق من 

. طرف دولة ذلا إختصاص و قررت عدم مقاضاة الشخص ادلعٍت 
 
 

  :عدم المتابعة على جرائم الحرب لمدة سبع سنوات تقييد خطير لعمل المحكمة: ثانيا
من نظامها  4  كانت زلل نقاش يف إطار مؤسبر روما ىي ادلادة من أىم ادلسائل اليت 

حيث مت إدماج ىذه .سنوات بالنسبة جلرائم احلرب  7األساسي و اخلاصة بتوقيف إختصاصها دلدة 

                                                
3-

Jean François DOBELLE « la convention de remportant statut de la cours 

pénale internationale »in AFDI 1998.p364. 
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ادلادة يف اللحظات األخَتة من عشية التصويت و ديكن تربيره بالدور الذي تلعبو القوات الفرنسية على 
منها الداخلة يف إ طار قوات حفظ السالم من جهة ومن جهة أخرى ألن جرائم الساحة الدولية خاصة 

  .احلرب على خالف جردية اإلبادة اجلماعية و كذا اجلرائم ضد اإلنسانية ذبرم األعمال ادلنفردة
الدول الدائمة العضوية يف رللس األمن جاىدة  عملت لذلك  أثناء األسبوع األخَت دلؤسبر روما     

ذل مساومة يف شكل رزنامة قدمت للمؤسبر أين كان اإلقًتاح توقيف إختصاص احملكمة دلدة للوصول إ
سنوات فيما يتعلق باجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب مع إمكانية سبديدىا إال أن ىذا قد واجهو  0 

ىذه  رفض العديد من الدول و ىو ما أدى لتقليص اإلختصاص و ادلدة إال أنو بالرغم من ذلك تبقى
  .ادلادة زبدم مصاحل الدول الدائمة العضوية دبجلس األمن

تأكيد الدول الدائمة العضوية في مجلس األمن على ضرورة الحفاظ :الفرع الثاني 
 بإمتيازات لو 

األمن يف اإلحالة للمحكمة وكذا دوره يف ما  سدور رللفمن خالل ادلفاوضات حول كل من 
عاون مع احملكمة كان يندرج ضمن مادة واحدة لكن يف آخر ادلطاف خيص جردية العدوان و يف إطار الت

مت تأجيل نص إختصاص احملكمة حول جردية العدوان أما القواعد اخلاصة دبمارسة اإلختصاص و ادلتمثلة 
و النص الفريد من نوعو اخلاص بسلطات رللس األمن   بالفقرة 3 يف اإلحالة من رللس األمن ادلادة 

لذا إرتأينا التطرق دلراحل اليت مرت هبا بلورة ىذه ادلواد .من النظام األساسي 6 ادلادة  مت النص عليو يف
 .لغاية النص النهائي حىت نربر الدور الذي أعضاء الدائمة العضوية جمللس األمن يف إعدادىا

 :من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  13التاريخ التشريعي للمادة :أوال
"   0فقرة  3 األول ذلذه ادلادة كان من طرف جلنة القانون الدورل من خالل ادلادة  االقًتاح

نظام األساسي و للتمارس المحكمة إختصاصها القضائي طبقا  21دون إخالل بأحكام المادة 
ىذه الجرائم ىي نتيجة إحالة الحالة إلى  20إحتراما للجرائم المنصوص عليها في المادة 

  )"من متصرفا في اإلطار السابع من ميثاق األمم المتحدة المحكمة من مجلس األ
ختصاص إلإذن ىذه األحكام تسمح جمللس األمن اللجوء للمحكمة دون ضرورة قبول الدولة ل

القضائي للمحكمة و دون ضرورة رفع شكوى من طرف الدولة و ىو ما سيجعل احملكمة رلرد وسيلة 
جنة ل،إال أن ادلشروع دل يتحصل على موافقة مجيع أعضاء ال تعكس إستمرارية احملاكم اجلنائية اخلاصة

الذين سبسكو أن اإلحالة من رللس األمن جيب أن تكون وفقا لشروط شلارسة احملكمة إلختصاصها 
جمللس ديكن تربيره من لجنة سبسكت بأن منحها اإلختصاص لالقضائي يف حُت أعضاء أخرى بال
                                                

.
1
William BOURDON

 
» la cour pénale internationale le statut de Rome »ED SEUIL. 

Mai2000.p96.      

 
1-William BOURDON

 
.op cit .p90  
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لك من خاللو رللس األمن  تبعات احلفظ على السلم واألمن خالل الفصل السابع للميثاق و الذي ًن
وىذا ما سبسكت بو  جدا الواليات ادلتحدة األمريكية و روسيا  وأما بريطانيا فقد أكدت على ،العادليُت 

أنو ينبغي جمللس األمن أن يكون قادرا على أن حييل إذل احملكمة حاالت إرتكبت فيها جرائم متجنبا 
أما الصُت و دول أخرى إعتربت ىذه ادلادة تشكل حدا للقبول .سلصصة أخرى  احلاجة إذل زلاكم

اإلرادي للدول إلختصاص احملكمة و إقًتحت أنو من ادلستحسن أن ينص النظام األساسي على 
 .سلطات رللس األمن يف حاالت خاصة جدا 

ل ادلادة وخبصوص اللجنة التحضَتية فقد قدمت إقًتاح يف ما خيص دور رللس األمن من خال
حيث نصت فقرهتا الثانية على أن قرار رللس األمن يف ما خيص اإلحالة من خالل الفصل السابع   0 

نفس ادلسؤولية ادلنوطة بالدول فيما  لو يكونفال بد أن يكون متبوع بالدعم ادلادي للمجلس بالتارل 
 .خيص اإلجراءات 

الة الشكوى إذل ادلدعي العام يف إطار و الفقرة الثالثة من نفس ادلادة فقد مسحت للمجلس إح
احلل السلمي للنزاعات أي الفصل السادس للميثاق و يف الواقع ىذه الفقرة تتماشى ووجهة نظر العديد 

من  3و من الدول اليت كانت ترمي لتوسيع سلطات رللس األمن إال أنو قد مت إستبعاد كل من الفقرة 
منطقي حيث ال بد من التمييز بُت إختصاصات  3ء الفقرة ادلشروع  النهائي للنظام األساسي و إقصا

  .رللس األمن يف إطار الفصل السابع و اإلختصاص اجلنائي للجهاز القضائي

ىكذا كانت العراقيل من طرف الدول الدائمة العضوية دبجلس األمن اليت كانت ترى بأن رللس 
لس األمن لكن إقًتاحات الدول الرائدة و األمن ال ديكنو النظر يف اجلردية إال بعد أن يسمح بذلك مج

دول عدم اإلضلياز اذلادفة إلستقالل احملكمة عن اجمللس ىي اليت مت األخذ هبا بعُت اإلعتبار من خالل 
و بالتارل كل إرتباط لعمل احملكمة و اجمللس و إعتبار ادلرور رلرد عمل إجرائي و  0 إقصاء ادلادة 

ذلك مت إبقاء إمكانية إحالة احلالة من اجمللس يف إطار الفصل السابع رغم .للمحكمة السلطة التقديرية 
 .يف ادلبحث الثاينمن ميثاق األمم ادلتحدة الذي سيكون زلل دراسة 

 
 :من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  16التاريخ التشريعي للمادة :ثانيا

لدائمة العضوية دبجلس األمن كانت أكثر يف ما يتعلق هبذه ادلادة ففي البداية الدول اخلمسة ا
تلقائية أي تنازل الدولة عن إختصاصها دبجرد كون احلالة ربال من تراطا من خالل إقًتاحها لتصفية إش

فكان اإلقًتاح  ادلبلور من جلنة القانون الدورل من خالل مشروع .رللس األمن على أساس الفصل السابع
كن متابعة دبوجب ىذا النظام األساسي إال إذا سبت اإلحالة من يشَت ألنو ال ًن 03فقرة  5 ادلادة 

                                                
 ص.مطبعة الداودي. 00 دمشق.اللجنة الدولية للصليب األمحر "ربدي احلصانة:احملكمة اجلنائية الدولية ": راألحماللجنة الدولية للصليب راجع 1

273  
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ميثاق و عندما يقرر اجمللس لرللس األمن لوجود هتديد بالسلم أو اإلخالل بو من خالل الفصل السابع ل
 . ذلك 

كان ميالد ىذه ادلادة يف إطار ادلؤسبر الدبلوماسي للمفوضُت الذي تطرق للعالقة بُت احملكمة و اجمللس   
شهر دبجرد اتفاق الدول    فيما خيص موقف سنغافورة اليت ىدفت إذل توقيف عمل احملكمة دلدة

اخلمسة الدائمة العضوية يف اجمللس، تظهر يف شكل الئحة تتخذ يف إطار الفصل السابع من ادليثاق ، و 
س الشروط،  ما يزيد من األمر خطورة إمكانية اجمللس ذبديد ىذا التوقيف دلدة سنة أخرى و ىذا بنف

    .إدراج مثل ىذه ادلادة يف النظام يؤكد طغيان ادلتطلب السياسي على العدالة اجلنائية الدوليةف
و قد أعربت العديد من الدول عن رفضها ذلذا اإلقًتاح و أبرزىا كانت الدول الدائمة العضوية يف رللس 

على أنو من المشكوك فيو كمسألة "  األمن خاصة الواليات ادلتحدة األمريكية فجا ء على لسان شلثلها
قانون اإليحاء بأن إجراء مجلس األمن يكون فعاال إال لفترة محدودة من الزمن كإثني عشرا شهرا 

 "فالمجلس يتحمل المسؤولية األولى في صون السلم واألمن العالميين و ال ينبغي تقييده 
ىكذا فإن إقًتاحات الدول الدائمة العضوية يف رللس األمن كانت تسعى جلعل احملكمة تابعة 

دل تؤخذ كل اإلقًتاحات بعُت اإلعتبار لكن مت اإلحتفاظ ،للمجلس أي نوع من احملاكم اجلنائية اخلاصة 
مع .لسجبزء منها كما سندرس الحقا  شلا دفع البعض للتشكيك يف مدى إستقاللية احملكمة عن ادلج

اإلشارة يف األخَت إذل أن معظم الكتاب ادلختصُت يف القانون الدورل قد إتفقوا على القول بأن إنشاء 
احملكمة من ادلفروض أن دينع اجمللس من إقامة زلاكم جنائية خاصة بإعتبار أن للمجلس اإلحالة 

يقة دل يوجد ما دينع اجمللس من للمحكمة اليت تصبح سلتصة دون ضرورة موافقة الدولة ادلعنية إال أن احلق
إنشاء مثل ىذه احملاكم اخلاصة كالغرف فوق العادة يف كمبوديا واحملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة 

فالدول الدائمة العضوية دبجلس األمن سبسكت دبواقف  إذن. لسَتاليون و كذا مثيلتها يف تيمور الشرقية 
طار ىذا ادلؤسبر لبلورة مواد تشَت صراحة جمللس األمن قصد تدعيم إمتيازاتو وأسفرت النقاشات يف إ

وإختصاصاتو يعٍت ىل ديلك إختصاص إجيايب أم العكس ىذا ما سنحاول اإلجابة عنو من خالل 
 .الثاين  طلبادل

 
  :اختصاص مجلس األمن في إطار النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية: المطلب الثاني

 إال أن أىوائهاذبعلها زلكمة حسب  أنوية عند ادلصادقة على نظام روما  حاولت الدول الدائمة العض
ىذا النظام حاول التوفيق بُت متطلبات العدالة و ادلقًتب السياسي بالنص على مهام زلددة جمللس 

ال ؟  أم، فهل زبدم ىذه الصالحيات فعالية احملكمة األمن
                                                

(2)
William BOURDON
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: ة الجنائية الدوليةدور مجلس األمن في تفعيل عمل المحكم: لفرع األولا
من 4 كاختصاص أصيل للمحكمة النظر يف احلاالت اليت ربال من دولة اجلنسية أو دولة اإلقليم ادلادة 

منو  أو بإحالة الدعوى 5 نظام روما أو عندما ربال الدعوى من ادلدعي العام من تلقاء نفسو ادلادة 
 .دبوجب الفصل السابع من ادليثاقلس ادلجللمدعي من 

 
 اإلحالة من مجلس األمن إلى المحكمة الجنائية الدولية: والأ

عندما حييل رللس األمن قضية أو حالة إذل ادلدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولة إمنا يتصرف وفقا 
ألحكام الفصل السابع من ميثاق األمم،يندرج ضمن التدابَت اليت يتخذىا اجمللس للمحافظة على السلم 

  .و األمن الدوليُت
 

من النظام األساسي للمحكمة الجنائية " ب"فقرة 13المادة : إحالة حالة من مجلس األمن 1-
 الدولية

للمحكمة أن : " على مايلي" شلارسة االختصاص"من النظام ربت عنوان " ب"فقرة  3 تنص ادلادة
األساسي يف  وفقا ألحكام ىذا النظام5سبارس اختصاصها فيما يتعلق اجلردية ادلشار إليها يف ادلادة 

إذا أحال اجمللس األمن متصرفا دبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم ادلتحدة ( ب: )األحوال التالية
 ...".،حالة إذل ادلدعي العام يبدو فيها أن جردية أو أكثر من ىذه اجلرائم قد ارتكبت
العام على خالف قيام باستقراء فحوى ىذه ادلادة يتمتع رللس األمن بسلطة إحالة احلالة على ادلدعي 

الدول بذلك،كون أن قراراتو ملزمة على كافة الدول األعضاء باألمم ادلتحدة سواء كانت أعضاء أم ال 
 .  بالنظام األساسي

من النظام األساسي على أن يكون 6 يتمثل الشرط األول يف شكل ىذه اإلحالة اليت أوجبتها ادلادة 
جب الفصل السابع ،فاجمللس ىنا يتجو إذل إقرار فحوى ادلادة الطلب يف شكل قرار صادر عن اجمللس دبو

تكون يف إطار اجلرائم اليت ىي من اختصاص احملكمة و اليت ارتكبت  حالةمن ادليثاق بان مصطلح 3
 3.حبيث تشكل هتديدا للسلم و األمن الدوليُت أو إخالال هبا أو عمال من أعمال العدوان

                                                
يف  أوالتنقل  أوالتحقيق  و يتمتع بسلطات واسعة سواء يف مهائية الدولية و ادلتهم ادلاثل أمااحملكمة اجلنا ىيئةيعترب ادلدعي العام حلقة وصل ىامة بُت   

يف مكافحة اجلرائم الدولية مذكرة دور احملكمة اجلنائية الدولية ، براىيمي صفيان توجيو االهتام، و دلزيد من التفاصيل حول ىذه السلطات راجع ،
 06-37ص 2011جامعة تيزي وزو  ،كلية احلقوق  ،فرع قانون التعاون الدورل،ماجستَت 

(1)
William BOURDON

 
op cit .p28 

 

، دور رللس األمن يف إحالة اجلرائم الدولية إذل احملكمة اجلنائية الدولية، رسالة ماجستَت يف القانون العام، كلية حمزة طالب المواىرةراجع 2-
 552012احلقوق،جامعة الشرق األوسط، ص 
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الرضا ادلسبق للدولة ادلعنية باإلحالة فال يشًتط موافقة دولة  أمبداد أما الشرط الثاين يتمثل يف استبع
 3 من ادلادة" ج" أو" ا" يف حالة الفقرة:"  فقرة    تنص ادلادة. معينة دلمارسة احملكمة الختصاصها

جيوز للمحكمة أن سبارس اختصاصها إذا كانت واحدة أو أكثر من الدول التالية طرفا يف النظام 
من النظام األساسي فانو ال    وفقا لنص ادلادة". 3قبلت باختصاص احملكمة وفقا للفقرة األساسي أو

ديكن للمحكمة أن تباشر اختصاصها إال على دولة ارتكب اجلرم على إقليمها أو دولة جنسية ادلتهم و 
اسي من النظام األس   مع ادلادة" ب"فقرة 3 و حىت تنطبق ادلادة. تكون طرفا يف النظام األساسي

ليس من ادلطلوب أن تكون دولة اإلقليم أو دولة اجلنسية عضو يف النظام أو أهنا صرحت باختصاص 
  .احملكمة

 تحديد اإلجراءات التحريك و اإلحالة - 2
تتمتع احملكمة بسلطة مراجعة قرار اجمللس باإلحالة و ذلك خلطورة موضوع اختصاص احملكمة و ذلك 

على احملكمة التأكد من أن قرار اجمللس ف ات التصويت يف رللس األمنإجراءكبتوافر أسس تستند عليها 
إذ أن دبوجب الفصل السابع منو  باإلحالة قد استكمل إجراءات صدوره وفق ميثاق األمم ادلتحدة 

عضوا يف اجمللس ، أما ادلسائل ادلوضوعية 5 من أصل  9القرارات يف ادلسائل اإلجرائية تصدر دبوافقة 
عضو من بينها الدول الدائمة األعضاء، و اليت يف حالة تغيب أو 5 أعضاء من أصل   9وافقةمب تصدر

 . امتناع احدىا عن التصويت تتأثر قناعة احملكمة بإمكانية شلارسة اختصاصها
من النظام األساسي اليت  فقرة   وفقا لنص ادلادة : إحالة حالة من رللس األمن و مبدأ التكامل-

ق يف إحالة احلالة من رللس ة دلمارسة احملكمة الختصاصها ال تنطبأكدت على شروط ادلسبق
 :،حيث نفس احلكم ينطبق فيما خيص بعض ادلواد النظام األساسي اليت نعاجلها فيمايلياألمن

و قرر ادلدعي العام ( ا)فقرة3 إذا أحيلت حالة إذل احملكمة عمال بادلادة  :"  فقرة 8 بالنسبة للمادة 
ج و ادلادة 3 باشر ادلدعي العام التحقق عمال بادلادتُت  أوقوال لبدئ التحقيق أن ىناك أساسا مع

 .يقوم ادلدعي العام بإشعار مجيع الدول5 
على االحتجاجات اخلاصة باختصاص احملكمة و كذا قبول احلالة من :" منو  9 كما أكدت ادلادة

وى دون أن ينطبق األجل ال تنطبق، ديكن للمحكمة إصدار حكم حول قبول الدع" طرف احملكمة
ففي حالة إحالة الدعوى من اجمللس و ال يقع على ادلدعي العام للمحكمة   فقرة 8 احملدد بشهر ادلادة 

من نظام روما فال يشًتط من   فقرة  بربط ىذه ادلادة مع ادلادة . إبالغ الدول ادلعنية بفتحو للتحقيق
 3 من رللس األمن ، الن ىذه ادلادة دل تذكر ادلادة احملكمة النظر يف مسالة قبول الدعوى عندما ربال

، و بالتارل ذبد احملكمة نفسها سلتصة دون إحالة من الدول ادلختصة أو ادلدعي العام، ىذا ما "ب" فقرة
                                                

(3)
William BOURDON

 
op cit .p28 
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يؤكد اعتقاد البعض أن نظام روما جيعل ربت تصرف رللس األمن زلكمة جنائية دولية خاصة أو دائمة 
ية الدولية ليست كذلك ألهنا انشات دبوجب اتفاق دورل يف إطار األمم على خالف احملكمة اجلنائ

عدم إمكانية رللس األمن من إحالة حالة على ادلدعي العام للمحكمة إال بعد :ادلتحدة ينتج عن ىذا
دخوذلا حيز النفاذ، تأكيد اجمللس على إلزام الدول التعاون مع احملكمة و النص عليو يف قرار اإلحالة فان 

يقم بذلك يف حالة رفض الدول التعاون مع احملكمة ال ديكن ذلذه األخَتة إال إبالغ رللس األمن دل 
  5و7فقرة87ادلادة 

أثارت ادلادة : ففي خالل فًتة التحقيق. خالل فًتة التحقيق و بعد صدور احلكم اجمللس  دوركما يربز 
يقوم ادلدعي :" اليت تنص على مايليمن نظام روما ضمنيا ىذا الدور بعنوان ادلدعي العام  فقرة 5 

العام بتحليل جدية ادلعلومات ادلتلقاة و جيوز لو ذلذا الغرض التماس معلومات إضافية من الدول أو 
و ذلذا األساس ديكن للمدعي العام أن يطلب من اجمللس أن ديده بادلعلومات ". أجهزة األمم ادلتحدة

السلم العادلي  و ذلك  بتشكيل جلان ربقيق كما قام بو  الالزمة للتحقيق باعتباره جهاز أساسي حلفظ
ىذه النقطة أثارت بعض النسبية يف رلال ادلساعدة فهل تكون  أنغَت . ارواندبالنسبة ليوغسالفيا و 

 مساعدة اجمللس للمحكمة دائما يف صاحل العدالة الدولية؟
 مة الجنائية الدوليةمجلس األمن و دوره في إلزام الدول على التعاون مع المحك: ثانيا
للمحكمة أن تدعو أي دولة غَت عضو يف :  5أحكام عامة فقرة: بعنوان طلبات التعاون  87ادلادة 

النظام األساسي إذل تقدًن ادلساعدة حيث ال تكون ىذه األخَتة إال على أساس اتفاق من نوع خاص 
 87من ادلادة  5من فقرة مربم مع احملكمة فرع 
فضت الدولة ما التعاون سواء كانت عضوا بالنظام األساسي أو أبرمت اتفاق خاص، و يف حالة ما إذا ر

فاحملكمة تلجا جلمعية الدول األعضاء أو رللس األمن عندما ىذا األخَت حييل حالة على احملكمة 
 . فرع 5فقرة  87ادلادة

. ء يف نظام روماأثارت ىذه ادلادة شكوك لدى الفقو فيما خيص شروط تطبقها على الدول غَت األعضا
لس األمن على إلزامية التعاون مع احملكمة فانو يسمح ذلذه األخَتة شلارسة اختصاصها مجفعندما ينص 

على الدول غَت األعضاء بالنظام األساسي ،ففي ىذا الفرض أحكام ىذه ادلادة ليس ذلا أي اثر فال 
لعام الدولة اليت ترفض التعاون ستعترب إذا دل حيل اجمللس احلالة على ادلدعي ا. يشًتط وجود اتفاق خاص

ربال احلالة من رللس  أنفلكي تكون قرارات احملكمة ملزمة البد   . قرارات احملكمة رلرد توصيات فقط
األمن و ما على ىذا األخَت إال أن يؤكد إلزامية ىذه القرارات مستندا يف ذلك على الفصل السابع من 

 .ميثاق األمم ادلتحدة

                                                
(1)

William BOURDON
 
op cit .p246 
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ل مطروح يف مدى إمكانية مجعية الدول األعضاء و أو دولة أو األمُت العام اللجوء إذل و يبقى السؤا
؟       .رللس األمن إذا مت اعتبار أن رفض الدولة على التعاون يشكل هتديد السلم 

تنص على اإلجراءات اليت يتخذىا رللس األمن لضان فعالية  أودل ربدد 87من ادلالحظ أن ادلادة  
ما جعل الفقو يفًتض أن اجمللس سيستعمل كل الوسائل اليت خوذلا لو ادليثاق األمم، و  احملكمة ىذا

بالتارل إمكانية اعتبار عدم تعاون الدول مع احملكمة على انو إخالل بالسلم العادلي و يلجا بالتارل 
 .لإلجراءات الردعية ادلنصوص عليها يف الفصل السابع من ميثاق األمم ادلتحدة

فهي ال تشًتط وجود اتفاق خاص يفرض التعاون بُت احملكمة اجلنائية و الدولة :  7فقرة  87ادلادة 
العضو بالنظام األساسي فهذه الدول ملزمة بالتعاون مع احملكمة دبجرد تصديقها على النظام األساسي 

احلالة على  تنطبق ىذه ادلادة عندما حييل اجمللس يف إطار الفصل السابع من ادليثاق. أو انضمامها إليو
يفًتض يف تطبيق ىذه ادلادة وجود تعاون . من نظام روما" ب"فقرة  3 ادلدعي للمحكمة وفقا للمادة

. بُت احملكمة و رللس األمن ليتوجب على ىذا األخَت إال النص على ذلك يف الئحة اإلحالة
 
 

 ةعرقلة مجلس األمن لالختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولي: الفرع الثاني
يف خدمة العدالة الدولية من خالل اإلحالة و التعاون ، إال انو من  يف الفقرة أعاله جهود اجمللس الحظنا

من خالل تأجيل : جهة أخرى منح النظام األساسي للمجلس سلطة شل عمل احملكمة يف حالتُت 
من خالل إمكانية  إدخال جردية العدوان ضمن اجلرائم ادلنصوص عليها يف ادلادة من النظام األساسي،و

 .توقيف اجمللس عمل احملكمة فيما خيص حالة التهديد بالسلم و األمن الدوليُت
من النظام  2فقرة5المادة : دور مجلس األمن في تحديد و تكييف جريمة العدوان : والا

 األساسي
دلادتُت سبارس احملكمة اجلنائية اختصاصها على جردية العدوان مىت اعتمد حكم هبذا الشأن وفقا ل

باعطاءه تعريف جلردية العدوان و وضعو للشروط اليت دبوجبها سبارس احملكمة اختصاصها 3  و   
 .فيما يتعلق هبذه اجلردية مع وجوب تناسق احلكم مع األحكام ذات الصلة من ادليثاق

تيجة خلطورة واجو الفقو صعوبة ربديد تعريف جلردية العدوان كوهنا جردية ضد السلم و األمن الدوليُت ، ن
ىذه اجلردية يفضل رللس األمن عدم اللجوء ذلذا التكييف باعتبارىا جردية ضد السلم يًتتب عنها 
حيث . مسؤولية مدنية ،جنائية، فردية أو شخصية و حىت دولية شلا يدفع اجمللس الزباذ إجراءات ردعية

 إذلة العدوان من مؤيد عدمو يف تكييف جرًن أو األمنتدخل رللس  إمكانيةحول  األفكارتصارعت 
لعدوان جردية دولية داخلة ضمن اختصاصات احملكمة فهي انتهاك ا  أن إذل األخَت، لنصل يف  معارض
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خطَت لاللتزامات الدولية و تعترب جردية عندما ترتكب من طرف أشخاص لكن حىت عندما ترتكب من 
ىم من طرف احملكمة نتيجة فمتابعة األشخاص و معاقبت. طرف دول فتبقى تكيف على أهنا جرائم

ارتكاهبم جلردية العدوان سيجعل من الصعب تناسي مسؤولية الدولة أو أكثر من ذلك دور اجمللس إذا مت 
األمر الذي يثَت نقاش يف حالة مبادرة احملكمة الدولية حملاكمة شخص      .االتفاق حول ىذه اجلردية

  العدوان؟ جردية دون ادلعاينة ادلسبقة جمللس األمن فيما خيص وجود
من النظام 16المادة : عدم تدخل المحكمة الجنائية الدولية في اختصاصات مجلس األمن: ثانيا

ال جيوز البدء أو ادلضي : " على مايلي" ةادلقاضاإرجاء التحقيق أو : "بعنوان 6 تنص ادلادة : ياألساس
را بناءا على طلب من رللس األمن دبوجب ىذا النظام األساسي دلدة اثٍت عشر شو ةمقاضايف ربقيق أو 

إذل احملكمة هبذا ادلعٌت يتضمنو قرار عن اجمللس دبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم ادلتحدة، و جيوز 
تفيد ىذه ادلادة على عدم جواز البدء أو ادلضي يف ." ىذا الطلب بالشروط ذاهتاللمجلس ذبديد 
ن كونو ادلختص حبفظ السلم و األمن الدوليُت، لذا شهرا بناء على طلب رللس األم   التحقيق دلدة 

يتم إبعاد القضية من االختصاص القضائي للمحكمة الدولية يف احلالة اليت هتدد السلم و األمن الدوليُت 
لذا فالتوفيق بُت السالم و العدالة أمر معقد ،لكن .فهي من اخطر التناقضات اليت يتضمنها ىذا النظام

لقد اعتربت      عمل العدالة اجلنائية الدولية؟  حق رللس األمن يف عرقلة و شل ىل ىذا مربر لتأسيس 
إمكانية منح رللس األمن صالحية ذبميد بقرار أعمال احملكمة من قبل العديد من الباحثُت دبثابة 

من العهد الدورل اخلاص 4 من اإلعالن العادلي حلقوق اإلنسان و ادلادة 0 ادلساس الصارخ بادلادة 
من نظام األساسي ادلتعلق دببدأ  40حلقوق ادلدنية و السياسية، و يشكل تناقضا واضحا مع ادلادةبا

من ىذا النظام تعترب مساسا بفاعلية عمل احملكمة باستقالذلا و 6 لذا فادلادة . استقاللية القضاء
ورل و اليت من ادلشروع الذي وضعتو جلنة القانون الد3فقرة 3 و ذلك خالفا للمادة  .دبشروعيتها

أدرجت إمكانية شلاثلة و لكن بطريقة أدق و ابعد عن االعتبارات السياسية، فحوى ىذه ادلادة انو ال 
ديكن إجراء أي ربقيق أو متابعة بشان حالة يكون رللس األمن بصدد تناوذلا كحالة ربمل هتديدا للسلم 

طيل فقط ألسباب تتعلق بالتنسيق بُت أو انقطاعا لو أو عمال عدوانيا، و عليو فهي مسحت بإمكانية التع
اليت تركت مساحة  6 احملكمة و اجمللس بشان مسائل دل تعرض بعد على احملكمة على خالف ادلادة 

واسعة لالعتبارات السياسية حيث سبكن اجمللس من بعث الثقة إذل بعض دول األعضاء لتكون يف وضع 
   مفهوم اجلرائم ضد اإلنسانية"يس تسي" ىنمريح ألهنا لن تكون زلل متابعة من طرف اجمللس دبع

                                                
(1)

William BOURDON
 
op cit .p341 

ادلتحدة للمحكمة اجلنائية الدولية ،مذكرة ماجستَت،فرع القانون الدورل و العالقات الدولية،جامعة  األمم،مدى تفعيل منظمة  دالع الجوىر، راجع  1
 24-31ص 2012/2011اجلزائر كلية احلقوق 

 

  . ، مقال منشور يف صفحة االنًتنت ،منتديات ستار تاديزاألمن،احملكمة اجلنائية الدولية و رللس  ياسر جبورراجع،  1



20 

 

فاحلقيقة احملكمة زلرومة من إمكانية توقيف عمل اجمللس لكنها مرتبطة دبساندة ىذا األخَت ذلا بصورة .
نالحظ أن . و تعاون بُت اجمللس و احملكمة انتقائية ، فكان من األجدر تصور وجود آلية حوار و تشاور

إذل توقيف احملكمة مؤقتا لكن دون تعويضها او استبعادىا كلية لكن كرست صالحية اجمللس  6 ادلادة
منو  03 لس بإمكانو أن يستند إذل ميثاق األمم ادلتحدة مباشرة ادلادةادلجكون : ىذا لن حيل ادلشكل

ليتمكن من توقيف أعمال احملكمة فكيف ديكن فرض عن طريق تعديل غَت مباشر للميثاق ربديد مدة 
منو اليت ذبعل ادليثاق يسمو على كل 03 شهرا ، ىذا يتناقض مع ادلادة    بتدخل رللس األمن 

و من جهة أخرى من باب احلرص على عدم تالشي احلجج كان يكفي النص على ذبميد .  اتفاق دورل
فالنظام األساسي ال يسمح للمدعي . أعمال تنفيذ بطاقات اإليقاف دون غَتىا من أعمال البحث

مع كل ذلك فان البعض يبدو متفائال إذ .  ءات الالزمة للمحافظة على احلجج اذلامةالعام بازباذ اإلجرا
أن قرار التجميد أو اإليقاف ىو قرار يصدر تأسيسا على الفصل السابع من ادليثاق لذا فهو حيتاج إذل 

ديكن األمن أو عدم استعماذلم حق الفيتو اذباىو لذا  رللس يف موافقة اخلمس األعضاء دائمي العضوية
 .يتفق ىؤالء حىت تنعم دبمارسة اختصاصها الأللمحكمة أن تأمل 

 :خاتمة
إن العدالة ال ديكن أن تتحقق على الصعيد العادلي مادامت افضع اجلرائم تظل دون عقاب ، إن " 

 احملكمة اجلنائية الدولية سبثل و ترمز إذل أىم طموحاتنا بان نرى أخَتا السلم و العدل رلتمعان، إن عنصرا
إن إنشاء احملكمة . من العناصر األساسية للمنظومة الدولية حلماية حقوق اإلنسان بصدد أن يرى النور

اجلنائية الدولية حيمل يف ذاتو محاية لعدالة كونية حقيقية عندىا فقط نعلم الضحايا الربيئة للحروب و 
حقوقها، و إن الذين اعتدوا على  النزاعات القددية انو بإمكاهنا أن تفضي أمرىا إذل العدالة و أن سبارس

يف ىذه العبارات البسيطة أن يتأمل أن جيتمع " كوفي عنان"ىكذا حاول ." ىذه احلقوق سوف يعاقبون
السلم و العدل يف العادل ، على أن ىذه التأمالت ال ترقى إذل ذبسيدىا مطلقا يف الواقع و ىذا ما ظهر 

لس األمن بطريقة غَت مباشرة يف بلورة رلموعة من ادلواد من خالل مسامهة الدول الدائمة العضوية يف مج
اليت زبدم مصاحلها اليت برزت بشكل جلي يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الدائمة، و من 

جهة أخرى ترسخ رابط وظيفي بُت رللس األمن و احملكمة الدولية من خالل التدخل ادلوضوعي 
ذلا حسب احلاالت، و ىذا ما شكل عرقلة للمحكمة الدولية يف خبصوص ربريك الدعوى أو تعطي

شلارسة اختصاصاهتا باستقاللية لضمان حسن سَت العدالة اجلنائية الدولية باسم مفهوم احلفاظ على 
  .السلم و األمن الدوليُت

الذي  ادروانسابقا و  يوغسالفياحملكميت  إنشاؤهعند  األمنىذا ادلفهوم الذي تبناه و اعتمده  رللس  
من القصاص يف النزاعات الداخلية و الدولية رغم الطابع  اإلفالتساىم حلد كبَت يف وضع حد النتشار 

باالعتبارات  تأثرىامبادئ القضاء اجلنائي الدورل على الرغم من  أىمت رادلؤقت الذي كساىا تبلو
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ىذه   إعادة إذلادلتحدة  األمم منظمةدعوة  إذلاجملتمع الدورل و ىذا ما حيفز حاليا . السياسية الدولية
و ادلسؤولُت السياسيُت و القادة  األشخاص زلاكم جنائية دولية خاصة دلتابعة و زلاكمة إلنشاءالتجربة 

 و اجملازر الرىيبة اليت سبارس يف األراضي السورية حاليا  اإلنسانالعسكريُت لالنتهاكات اجلسيمة حلقوق 
 .الدوليُت األمنطق ليسود العدل و الوضع يف تلك ادلنا استتبابمن اجل 

اإلنساين القضاء اجلنائي الدورل لتنفيذ وقواعد القانون الدورل  األمنلدور رللس  أكثرومن اجل تفعيل  
ادلسلحة خاصة   اتالت النزاعفعال يشمل كل حا إنساينالعمل على تكريس نظام قانوين  من أفضل

لداخلية مع توفَته احلماية الشاملة لكل الفئات و ذات الطابع غَت الدورل و باخلصوص التوترات ا
من طرف  األمناجمللس  أعمالبتكريس رقابة قضائية على  إالو ال يتجسد ذلك . ادلتضررة  األعيان

يف مبادئ القانون و الشرعية الدولية و  أعماذلاادلتحدة حلصر  األممجهاز زلايد و مستقل عن منظمة 
بشكل واضح  أكثرادلتحدة و ربديد  األممضرورة تعديل كل من ميثاق مع . السياسية التأثَتاتتفادي 

. مفهوم احلماية  دولية  إلرساء األمنصالحيات كل من رللس 
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