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تكامل أم تعارض في : مجلس األمن والمحكمة الجنائية الدولية 
تكريس تطبيق القانون الدولي اإلنساني ؟ 

  في القانون العام بالمعهد األعلى لإلعالمية بالكاف مساعدأستاذ / نجيب بن عمر عوينات. د
 

ملخص  
إن العالقة بني رللس األمن واحملكمة اجلنائية الدولية تظهر على ثالث مستويات حسب  ما حيددىا 

نظامها األساسي، وىي عالقة قد تؤدي إىل تفعيل دور احملكمة اجلنائية الدولية يف ربقيق السلم واألمن 
. لقضاء اجلنائي الدويلالدوليني عن طريق احلد من االنتهاكات اخلطرية ولكن قد تؤدي أيضا إىل تسيس ا

 
Resumé  
La relation entre le conseil de sécurité  et le tribunal pénal 
international est régi par les textes de son statut, et cette relation 
est capable de renforcer  le rôle de le tribunal pénal international 
de réaliser la paix et la sécurité internationale a mettre fin  a des 
graves violations qui menacent l'humanité  mais cette relation 

peut dans plusieurs fois a politiser la justice pénale international  
  

 
 
 
 
 
 

ىل ديكن ألحد أن يكون ىو وحده خرياً وسط عامل من األشرار؟ رأى  :عندما تساءل مكيافيللي
ولكنها يف احلقيقة تعبري عن نصف . الكثريون يف ىذه ادلقولة تعبرياً يتهم اإلنسانية يف صميم طبيعتها

. احلقيقة، فالنفس البشرية أذلمها خالقها مع الفجور تقواىا
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من قتل :" واألخالقية والفلسفية لقول اهلل عز وجل وبقيت فكرة اإلنسانية منحصرة يف األطر الدينية
ليتم  " نفساً ببري نفس أو فساد يف األرر فككأا قتل الناس صبيعاً ومن أحياىا فككأا أحيا الناس صبيعاً 

تكريسها الحقاً يف التشريعات الوطنية والدولية كمفهوم قانوين حديث نسبيا من أجل تفادي مرارات 
العامل من أعماقو ، يف شرقو كما يف غربو ويف جنوبو كما يف مشالو ، حني حدثت احلروب ، فلقد اىتز 

واقًتنت ثورتو عليها بانتفاضة ضد احلرب . احملرقة النازية ألسباب من بينها أنو مل يكن قد فقد إنسانيتو
را دبذحبيت وارتبطت ىذه وتلك حبركة تنامت دلنع االنتشار النووي تكث. نتيجة ويالت احلربني العادليتني

وكان العامل يقول ال ذلذه اجلراشكم كلها دفاعا عن اإلنسان، الذي بشر فالسفة . ىريوشيما وناكازاكي
لقد تعجب بعض . األنوار بعقلو وعقالنيتو وعلمو وحريتو وتسازلو وانتصاره للحق وللعدل وادلساواة

ة اإلنسانية ذات يوم من سري لقد تعجب بعض أنصار اإلنسان ودعا. أنصار اإلنسان ودعاة وادلساواة
ولكن ماذا . شعب مبدع يف أدلانيا وراء ىتلر ، ومن خضوع شعب ذي تاريخ عريق يف روسيا لستالني
يساوي ذلك مقارنة باستسالم اجملتمع الدويل بككملو للجرائم الدولية يف أبشع صورىا؟ 

طى عن اجلرائم اليت قد يرتكبها الفرد ويف احلقيقة ال ديكن ألي رلتمع دبا يف ذلك اجملتمع الدويل أن يتبا
إذا شكلت اعتداء على مصلحة أساسية يف اجملتمع الدويل لذلك تقرر قواعد القانون الدويل ادلسؤولية 
اجلنائية للفرد على الصعيد الدويل حملاكمتو عن اجلرائم اليت يرتكبها وىو األمر الذي مهد السبيل إىل 

وقد أدت االنتهاكات الفاحشة    أعقاب احلرب العادلية الثانيةإجراء زلاكمات طوكيو ونور مبارغ يف
لقواعد ون الدويل اإلنساين يف الصراعات ادلسلحة اليت اندلعت بني صبهوريات يوغسالفيا سابقا دبوجب 

وكما أدت أىوال الصراع العرقي ، 499 فيفري    الصادر عن رللس األمن بتاريخ  808قرار عدد 
البشعة اليت راح ضحيتها مئات األبرياء إىل إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية برواندا اليت يف رواندا واجملازر 

وصلح مؤسبر روما الدبلوماسي قي  994 نوفمرب  8بتاريخ  955تكونت دبوجب قرار رللس األمن عدد 
جنائي من تركيز نظام قضائي  998 جويلية  7 إقرار النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف 

وهبذا فإرساء مبدأ عادلية حق العقاب دبا سبنحو الدول من صالحيات واسعة للمحكمة اجلنائية   دائم
يؤكد أن  4الدولية يف مالحقة وزلاكمة مرتكيب جرائم احلرب وجرائم اإلبادة واجلرائم ضد اإلنسانية

ضو خطورة ىذه اجلرائم على اإلفالت من العقاب بدأ يًتاجع تدرجييا على ادلستوى العادلي وىو أمر تفر
اجملتمع الدويل ألنة يف غياب التعاون بني الدول لن تتحقق اإلجيابية يف التجرًن أو يف العقاب دبا يفقد 

                                                
 (  اآلية )الكرًن، سورة  ادلائدة القران  - 
ادلسؤولية اجلنائية الدولية  للفرد، رسالة  لنيل أطروحة شهادة دكتوراه يف القانون الدويل والعالقات الدولية، جامعة اجلزائر، كلية : أضبد بشارة موسى  - 

.  . ، ص007 /006 احلقوق، 
.  8 .، ص000 ة ثانية منقحة، أروبيس، تونس قانون العالقات الدولية ،طبع: عبد اجمليد العبديل   - 
اإلنساين،  الدويل القانون مفيد شهاب، دراسات يف .اجلرائم ضد اإلنسانية ،إبادة اجلنس وجرائم احلرب وتطور مفاىيمها، د: مسعان بطرس فرج اهلل  -4

.   4.، الطبعة األوىل، ص000 دار ادلستقبل العريب، القاىرة، 

http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=5639
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=5639
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=5639
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=5639
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فلم يعد بإمكان دولة ما أن تعيش منعزلة عن غريىا من الدول ألن  5التنظيم القانوين علة وجودة وفاعليتو
امن الدول فيما بينها حلماية مصاحلها وقيمها ادلشًتكة بتجنب ترابط مصاحل اجملتمع الدويل يستوجب تض

.  إفالت اجملرمني من العقاب لضمان احًتام وتفعيل العدالة اجلنائية الدولية 
ومن احلقائق الثابتة اليت ال ربتاج إىل التككيد أن احملاكم اجلنائية الدولية كافة تربطها باألمم ادلتحدة عالقة 

ما ىي طبيعة تلك العالقة ؟ وقد أثارت مسكلة : لسؤال الذي يتبادر إىل الذىن ىو من نوع ما غري أن ا
عالقة احملكمة اجلنائية الدولية دبنظمة األمم ادلتحدة بعض اخلالفات نظرا حلساسيتها ،والواقع أن العالقة 

قة تعاون فقط ، بني احملاكم اجلنائية الدولية واألمم ادلتحدة أما أن تكون عالقة تبعية أو أن تكون عال
وذلك أن احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة، لكوهنا مل تنشك بقرار ازبذه رللس األمن متصرفا دبوجب 

الفصل السابع من ادليثاق، وإأا أنشئت دبوجب اتفاقية دولية خاصة هبا، فان العالقة بينها وبني األمم 
دبوجب ميثاق األمم ادلتحدة باحلفاظ ادلتحدة عالقة تعاون فحسب، فمجلس األمن الدويل، مكلف 

. على السلم واألمن الدوليني، وديلك القدرة على ازباذ أية تدبري يراىا مالئمة لتحقيق ذلك
أن احملكمة الدولية دبالحقتها ومعاقبتها دلرتكيب جرائم  –من الناحية النظرية على األقل  –ومن ادلؤكد 

واجلرائم ضد اإلنسانية ، تعد أخطر اجلرائم اليت تثري قلق اجملتمع الدويل بكسره،  ،6اإلبادة، وجرائم احلرب 
يف دعم أسس  -شكهنا يف ذلك رللس األمن–وشلا ال شك فيو أهنا بقيامها هبذا الدور سوف تساىم 

وبالتايل فإن جهود .التعايش السلمي بني البشر ، وكذلك أيضاً احلفاظ على السلم واألمن الدوليني 
وتسعى إىل ربقيق ذات ، لس األمن وكذلك جهود احملكمة اجلنائية الدولية تصب كافة يف رلرى واحدمج

. اذلدف، وىو احلفاظ على السلم واألمن الدوليني
ودلا كان األمر كذلك، فإنو من ادلنطقي والضروري أيضاً أن توجد عالقة تعاون يف ىذا اجملال بني 

(. احملكمة اجلنائية الدولية)القضائي و( رللس األمن)السياسي : اجلهازين
إال أن العدالة اجلنائية الدولية قد يتم تسييسها نظراً لدور رللس األمن يف اإلحالة إىل احملكمة اجلنائية 

شلا قد يؤدي إىل ازدواجية ادلعايري أثناء التطبيق، وىو ما يتجلى من خالل بسلطة رللس (  )الدولية
شهراً قابلة    ة اجلنائية وقف إجراءات التحقيق أو  احملاكمة أمامها دلدة األمن يف أن يطلب إىل احملكم

، لكن ما ىو دور رللس األمن يف حالة امتناع (  )للتجديد بناء على قرار يتخذه اجمللس باخلصوص 
دولة طرف ، أو عدم امتثال دولة غري طرف لطلبات التعاون ادلقدمة من احملكمة إذا كان اجمللس ىو 

(.    )حال احلالة إىل  احملكمة اجلنائية الدولية؟ الذي أ
 

                                                
 .95 ، ص  00 اجلزائر ، ديوان ادلطبوعات اجلامعية ، الطبعة الرابعة ، قانون اجملتمع الدويل ادلعاصر : بن عامر تونسي   -5
أبو الخير أحمد عطية المحكمة الجنائية الدولية الدائم :لمزيد التعمق في صالحيات المحكمة و دورها القضائي راجع  - 

 . 200الطبعة الثانية ,,ر النهضة العربية القاهرة اد.دراسة لمنظام األساسي والجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فيها 
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إن العالقة بني احملكمة اجلنائية الدولية ورللس األمن ادلقننة بنصوص صرحية يف أحكام النظام األساسي، 
: وتتجلى على عدة مستويات

 
 ن حق رللس األمن يف اإلحالة للمحكمة اجلنائية الدولية، لوقائع يبدو فيها أ: ادلستوى األول

من    جردية أو أكثر من اجلرائم الواردة يف نظام روما األساسي قد مت ارتكاهبا حسب ادلادة 
. النظام األساسي

 سلطة رللس األمن يف أن يطلب إىل احملكمة اجلنائية الدولية وقف إجراءات : ادلستوى الثاين
يتخذه اجمللس  شهراً قابلة للتجديد بناء على قرار   التحقيق أو احملاكمة أمامها دلدة 

 .من النظام األساسي 6 باخلصوص حسب ادلادة 
 دور رللس األمن يف حالة امتناع دولة طرف ، أو عدم امتثال دولة غري طرف : ادلستوى الثالث

لطلبات التعاون ادلقدمة من احملكمة إذا كان اجمللس ىو الذي أحال احلالة إىل احملكمة حسب 
 .من نظام روما األساسي 87ادلادة 

 
: سلطة مجلس األمن في اإلحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية -1
 

خالل ادلناقشات يف مؤسبر روما، كانت الواليات ادلتحدة األمريكية تطالب أن يكون جمللس األمن وحدة 
سلطة اإلحالة إىل احملكمة اجلنائية الدولية، ولكن الدول األخرى صاحبة العضوية الدائمة يف رللس األمن 

ت أن يشًتك يف ذلك مع الدول األطراف يف النظام األساسي وادلدعي العام للمحكمة والواقع أن أراد
غالبية الدول ادلشاركة يف مؤسبر روما مل تؤيد زبويل رللس األمن سلطة واسعة ذباه احملكمة من أجل الرغبة 

لس األمن شلا قد يؤدي يف تككيد استقاللية احملكمة وتفادي أن تتحول إىل رلرد جهاز سياسي تابع دلج
. إىل سبتع الدول الدائمة العضوية حبق االعًتار إىل تعطيل مهمة احملكمة يف ربقيق العدالة حبق ذاهتا

وعلى أية حال، فقد أقر النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية االذباه القائل بتخويل رللس األمن 
ضافة إىل الدول األطراف يف النظام األساسي وادلدعي العام سلطة اإلحالة إىل احملكمة اجلنائية الدولية باإل

للمحكمة شريطة أن يتصرف اجمللس يف ىذا اإلطار دبوجب الفصل السابع الذي يتعلق بالًتتيبات 
ادلتخذة يف حاالت هتديد السلم واألمن الدوليني أو اإلخالل يهما أو وقوع العدوان، وىي احلاالت اليت 

من  9 حيات وسلطات تقديرية واسعة لإلقرار حبدوثها دبوجب ادلادة يكون فيها للمجلس صال
. ، وأن تصدر اإلحالة منو عن طريق قرار ووفقاً لإلجراءات ادلنصوص عليها يف ادليثاق7ادليثاق

                                                
يقرر رللس األمن ما إذا كان وقع هتديد للسلم أو إخالل بو أو كان ما وقع من أعمال :" من ميثاق منظمة األمم ادلتحدة على أن 9 تنص ادلادة   -7

دتو إىل حلفظ السلم واألمن الدوليني أو إعا  4و  4العدوان، ويقدم يف ذلك توصياتو أو يقر ما جيب ازباذه  من التدابري طبقا ألحكام ادلادتني 
" نصابو
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ونعتقد أن إعطاء دور للمجلس يف ربريك اختصاص احملكمة من شكنو أن دينع أي تعارر زلتمل بني 

ادلمكن أن يؤدي غياب ىذه العالقة إىل قيام ىاتني اذليئتني بالتعامل مع قضية  ىاتني اذليئتني، إذ من
سياسية بالنسبة إىل رللس األمن وقضائية بالنسبة إىل –تعاماًل سلتلفا بسبب اختالف طبيعة كل منهما 

ء خصوصا إذا كانت ىذه القضية تتعلق بالسلم واألمن الدوليني، ىذا باإلضافة إىل أن أعطا -احملكمة
رللس األمن سلطة اإلحالة إىل احملكمة اجلنائية الدولية من شكنو أن جينبو احلاجة إىل إنشاء زلاكم جنائية 

خاصة ، غري أن بعض الدول وادلنظمات غري احلكومية تنتقد زبويل رللس األمن سلطة اإلحالة إىل 
ذه السلطة ديكن أن يؤثر على احملكمة اجلنائية الدولية، ويستند ىذا النقد إىل أن سبتع رللس األمن بو

استقالل احملكمة وحيادىا، ويؤثر بالتايل على دورىا يف ربقيق العدالة الدولية، وديكن أن ينال أيضا من 
. إرادة الدول ادلعنية وسيادهتا

من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية فإهنا ال زبتص إال يف اجلرائم اليت    ووفقاً للمادة 
عد بدء نفاذ النظام األساسي وذبدر اإلشارة إىل أن النظام األساسي قد دخل حيز التنفيذ بداية ترتكب ب
.  ومن مث فإن اختصاص احملكمة يقتصر على اجلرائم اليت ترتكب بعد ىذا التاريخ   00 من جويلية 

بدء نفاذ نظام روما وبناء على ذلك ال زبتص احملكمة اجلنائية الدولية بالنظر يف اجلرائم اليت وقعت قبل 
من حيث ادلبدأ ويري بعض الفقو أن احملكمة اجلنائية الدولية حيق ذلا أن تتخذ قرارا بعدم قبول الدعوي 

كلما تبني أن موضوع اإلحالة خيرج عن نطاق اختصاصها الزمين ولو كان رللس األمن ىو جهة اإلحالة 
ية دولية خاصة ومؤقتة مثل زلكمة يوغسالفيا ولكن ليس شبة ما دينع رللس األمن من إنشاء زلكمة جنائ

 757 السابقة وزلكمة رواندا واحملكمة اجلنائية اخلاصة باغتيال رفيق احلريري دبقتضى القرار عدد 
.   007 ماي  0 الصادر يف 

بشكن  005 مارس    الصادر يف   59 وبالرجوع إىل الواقع العملي صلد أن قرار رللس األمن رقم 
إىل ادلدعى   00 جويلية   ر يف الفصل األول منو إحالة الوضع القائم يف ىذا اإلقليم منذ دارفور قد أق

العام للمحكمة اجلنائية الدولية ويعين ذلك أن رللس األمن قد قصر اإلحالة على الوقائع الالحقة على 
.  8تاريخ بدء نفاذ النظام األساسي للمحكمة اجلنائية 

ألمن من حيث ادلكان يف اإلحالة إىل احملكمة اجلنائية الدولية فهو أما من حيث نطاق سلطة رللس ا
يتمتع بسلطة اإلحالة أيا كان مكان ارتكاب اجلردية أو جنسية اجلناة فيها أي سواء كانت اجلردية قد 

ارتكبت يف إقليم دولة طرف يف النظام األساسي للمحكمة أو ليست طرفا ففي ىذه احلالة ديتد 
للمحكمة اجلنائية الدولية إىل أقاليم الدول غري األطراف يف النظام األساسي وببض  االختصاص ادلكاين

                                                
حقوق اإلنسان بني االمتثال  واإلكراه يف منظمة األمم ادلتحدة، دار ادلطبوعات اجلديدة، : صالح عبد الرضبن احلديثي وسالفو طارق الشعالن  -8

 . 9 . ، ص009 اإلسكندرية، 
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النظر عن قبول تلك الدول الختصاص احملكمة وقد تككد ذلك حيث قام رللس األمن بإحالة قضية 
دارفور إىل ادلدعى العام للمحكمة اجلنائية الدولية على الرغم من أن السودان ليس طرفا يف النظام 

.  ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية األ
وديكن تربير ذلك بكن سلطة رللس األمن يف اإلحالة تستند إىل الفصل السابع من ميثاق األمم ادلتحدة 

. للمحافظة على السلم واألمن الدوليني  4وتندرج ضمن التدابري اليت يتخذىا اجمللس دبوجب ادلادة 
على حالو أو أكثر من اجلرائم اليت وردت يف ادلادة  أما من حيث موضوع اإلحالة ينببي أن يكون

اخلامسة من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، وىي جرائم احلرب وجرائم اإلبادة، واجلرائم ضد 
على  –اإلنسانية ، وجردية العدوان حني يتم االتفاق على تعريفها، وبالتايل ال حيق جملس األمن أن حييل 

حالة تتعلق جبرائم اإلرىاب، أو اذلجرة غري الشرعية، أو غسل األموال، أو ذبارة السالح،  –سبيل ادلثال 
وذبدر اإلشارة إىل أن العمل يف رللس األمن قد درج على إنشاء . أو القرصنة رغم خطورهتا بدون جدال

وقوع انتهاكات  جلنة ربقيق دولية تتوىل فحص البالغات وادلعلومات اليت حيصل عليها اجمللس، واليت تفيد
للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين، ولعل أبرز مثال على ذلك ىو إنشاء جلنة 

التحقيق الدولية بشكن االنتهاكات للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين يف دارفور، 
: وىكذا ديكن القول إن خطة رللس األمن ذبري على مرحلتني

تكوين جلنة ربقيق دولية، : األوىل
اإلحالة إىل احملكمة اجلنائية الدولية ، إذ تبني جمللس األمن من تقرير ىذه اللجنة وقوع انتهاكات : الثانية

. للقوانني سالفة الذكر
قبل استعمال سلطتو يف اإلحالة إأا يستند إىل  ونعتقد أن قيام رللس األمن بتشكيل جلنة ربقيق دولية،

من ميثاق منظمة األمم ادلتحدة، واليت زبول جمللس األمن أن ينشئ الفروع الثانوية ما يرى لو  9 ادلادة 
. ضرورة ألداء وظائفو

وىنا ينببي التككيد على نقطة جوىرية أن إحالة معينة من رللس األمن، شكهنا يف ذلك شكن اإلحالة عن 
ريق الدول األطراف يف النظام األساسي ال يلزم ادلدعي العام دبباشرة إجراءات التحقيق دائماً، وإأا ط

تظل للمدعي العام سلطة تقدير البدء يف التحقيق من عدمو، بل جيوز لو أال يباشر التحقيقات إذا اقتنع 
نية على أىواء سياسية أو أن اإلحالة استندت إىل معلومات غري صحيحة، أو أدلة تافهة، أو كانت مب

. افًتاضات غري واقعية
 

II- حق مجلس األمن في وقف إجراءات التحقيق والمحاكمة بالمحكمة الجنائية :
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ال جيوز البدء أو ادلضي يف ربقيق أو  :من النظام السياسي للمحكمة اجلنائية على انو  6 تنص ادلادة 
مقاضاة دبوجب ىذا النظام األساسي دلدة اثين عشر شهرا بناء على طلب من رللس األمن إيل احملكمة 

وجيوز للمجلس ، هبذا يتضمنو قرار يصدر عن اجمللس دبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم ادلتحدة
. ذبديد ىذا الطلب بالشروط ذاهتا 

ىذا ادلادة أن رللس األمن الدويل جيوز لو أن يطلب إيل احملكمة اجلنائية الدولية وقف  ونستخلص من
:- التحقيق أو إرجاء احملاكمة وفق الشروط التالية 

. ضرورة أن يكون الطلب إيل احملكمة مبينيا على قرار بصدره اجمللس هبذا الشكن : الشرط األول * 
جب الفصل السابع من ميثاق األمم ادلتحدة وبعبارة أخري جيب أن يتصرف اجمللس دبو: الشرط الثاين * 

أن يري اجمللس أن التحقيق أو احملاكمة زلل اإلرجاء من شان االستمرار يف أي منهما أن يشكل هتديدا 
للسلم واألمن الدوليني  

ا غري أن شهر   ينببي أن يكون إيقاف التحقيق أو احملاكمة دلدة زلدودة ال تزيد عن : الشرط الثالث 
. تسمح للمجلس بتجديد الطلب بالشروط ذاهتا لعدد غري زلدد من ادلمرات  6 ادلادة 

من النظام األساسي آثار جدال كبريا وتباينا بني مواقف الدول  6 وصلد أن اإلشارة إيل أن نص ادلادة 
إرجاء  بسبب انقسام الدول بني مؤيد دلنح رللس األمن رخصة 998 اليت شاركت يف مؤسبر روما 

. حسب اضليازىا للرأي األول أو دعمها للرأي الثاين ، ومعارر لذلك ، التحقيق أو احملاكمة 
وتعترب الدول ادلؤيدة أن لفكرة منح رللس األمن سلطة إرجاء التحقيق أو احملاكمة ىي أن تنص ادلادة 

ألمم ادلتحدة ما ىو إال تطبيق عملي لسلطات رللس األمن كما ىي زلددة يف ميثاق منظمة ا 6 
الذي يعطي للمجلس سلطة واسعة النطاق فيما يتعلق بادلسائل ذات ، وخاصة الفصل السابع منو 

وفضال عن ذلك تري ىذه الدول أن حفظ السالم واستعادة . الصلة حبفظ السالم واألمن الدوليني 
وإأا قد يكون عن ،  السالم قد ال يكون بالضرورة عن طريق تدبري اجيايب يف إحالة حالة إيل احملكمة

طريق تدبري سليب يتمثل يف وقف اإلجراءات أمام احملكمة ويف ىذا السياق يقول الدكتور  زلمود شريف 
إن ىذا النص التوفيقي حيًتم إختصاصات رللس األمن الواردة :"6 بسيوين يف تعليقو على نص ادلادة 

يات العدالة حيث أن ىذه الصالحية مقرونة بالبند السابع من ادليثاق كما أنو ال يعترب تدخال يف رلر
بشرطني أوذلما أن يتخذ رللس األمن قرار يف ىذا الصدد وثانيهما أال يتجاوز  مدة تلك اثين عشر 

 9."شهرا، دبا مفاده أن رللس األمن يتحمل العبء السياسي دلثل ىذا القرار
ات أمام احملكمة اجلنائية الدولية وأما الدول ادلعارضة لفكرة منح رللس األمن رخصة إيقاف اإلجراء

فتتمثل يف أن ذلك من شانو أن يردي إيل نتائج سلبية وخطرية يف نفس الوقت ولعل أبرزىا تسييس 

                                                
اإلنساين، دار ادلستقبل  الدويل القانون دراسات يف مفيد شهاب، .تقييم النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، د: زلمود شريف بسيوين  -9

 . 45، الطبعة األوىل، ص 000 العريب، القاىرة، 

http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=5639
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=5639
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=5639
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=5639
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األمر الذي يستتبع عرقلو احملكمة ، احملكمة اجلنائية الدولية وجعلها رلرد جهاز تابع جمللس األمن 
عدالة االنتقائية اليت أثبت الواقع ودلت التجربة العملية بإدخاذلا متاىات سياسات الكيل دبكيالني أو ال

. أن رللس األمن جلا ومازال يلجا إيل انتهاجها يف معاجلتو لبعض القضايا الدولية 
ويبدو آن ىذه الصالحية اليت ديتلكها رللس األمن ديكن أن تعرقل عمل احملكمة وحيول دون ربركها يف 

يف ضياع الوثائق واألدلة شلا يسمح ببقاء اجلناة خارجة أيو متابعة الوقت ادلناسب كما ديكن أن تساىم 
قضائية من قبل احملكمة باإلضافة إيل انعكاساتو السلبية على عمليات األمم ادلتحدة حلفظ السالم 

وقد علمت . بالشكل الذي قد يؤدي إيل ربريفها عن أىدافها ومقاصدىا السامية ربت ذرائع متباينة 
ة العضوية باجمللس على توظيف ىذه الصالحية بتحايل شديد من اجل ربصني بعض الدول دائم

وىكذا اصدر رللس األمن قراره رقم . مواطنيها من أيو متابعة قضائية تدخل ضمن اختصاص احملكمة 
، بعد مرور قرابة أسبوع واحد من دخول نظام احملكمة حيز التنفيذ ،  00 جويلية    بتاريخ    4 

شهرا عن مباشرة أي إجراءات للتحقيق أو ادلقاضاة يف حالة    ة امتناع احملكمة دلدة قضي فيو بضرور
أثارة قضية تشمل مسئولني أو موظفني حاليني أو سابقني تابعني لدولة مسامهة يف أعمال األمم ادلتحدة 

، جديدةشهرا    أو اليت تكذن هبا كما أعرب فيو عن اعتزامو سبديد ىذا الطلب بنفس الشروط لفًتة 
وألزم من خاللو صبيع الدول أعضاء األمم ادلتحدة بعدم التعاون مع احملكمة اجلنائية إذا ما قررت ادلضي 

. قدما دبثل ىذه التحقيقات أو احملاكمات 
ولذلك فقد آثار ىذا القرار ردود فعل دولية واسعة أكدت يف رلملها على رفضو باعتباره يسعي إيل منح 

تابعتني لدول غري موقعة على النظام األساسي للمحكمة ويعرقل ربقيق العدالة   حصانو دائمة دلواطنني
اجلنائية الدولية  ويتشابو حبق النقض الذي يتمتع بو األعضاء الدائمون يف رللس أألمن  والذي يتم 

 4ومن ذلك استعمال روسيا والصني حلق النقض يف  0 توظيفو حلماية ادلصاحل االسًتاتيجية ذلذه الدول
دلنع رللس األمن من استصدار قرار يدين اإلنتهاكات اخلطرية اليت يرتكبها النظام السوري    0 فيفري 

. بقيادة بشار األسد يف حق الشعب السوري
 
 

III- الدور الرقابي لمجلس األمن في حالة امتناع دولة من الدول عن التعاون مع المحكمة
: الجنائية الدولية 

 
لإلحكام اخلاصة بالتعاون ، الباب التاسع منو . حملكمة اجلنائية الدولية يكرس النظام األساسي ل

وحيرص رللس األمن على التككيد أن كافة الدول (  0 -86) الدويل وادلساعدة القضائية صلب ادلواد 

                                                
.  9  .، ص009 منشورات اذلئية العامة السورية للكتاب، دمشق، : ييس القانون و قوننة السياسةسيادة الدول بني تس:  حسني علي   -0 
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األطراف وغري األطراف يف نظام روما األساسي على حد سواء يقع عليها التزام التعاون التام مع احملكمة 
جلنائية الدولية يف حالة ما إذا كان رللس األمن ىو الذي أحال احلالة إيل ادلدعي العام للمحكمة ا

من نظام روما األساسي الن رللس األمن عندما حييل حالة إيل    من ادلادة ( ب)دبوجب الفقرة 
حدة ىذا ادلدعي العام للمحكمة إأا يتصرف ي األساس دبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم ادلت

ادليثاق الذي صادقت عليو كما ىو معلوم كافة الدول األعضاء يف منظمة األمم ادلتحدة وليس دبوجب 
النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الذي ال يلزم بطبيعة احلال الدول غري األطرف وإأا يلزم 

بشان   59 رللس األمن رقم  فحسب الدول األطراف فيو فعلي سيبل ادلثال ينص البند الثاين من قرار
دارفور أن تتعاون حكومة السودان وصبيع األطراف األخرى تعاونا كامال مع احملكمة وادلدعي العام ودلا 
كانت احلكومة السودانية قد أعلنت عديد ادلرات أهنا لن تتعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية ولن تسليم 

. أيا من مواطنيها إيل احملكمة 
القانون الدويل تتمثل يف  –التككيد يف ىذا السياق أن اكرب الصعوبات اليت واجهت وما تزال  والبد من

أن قواعد ىذا القانون تفرر التزامات عديدة على الدول غري أهنا قواعد تفتقر يف البالب إيل اجلزاء 
األمر . ال يضئ  الذي يفرر تطبيقها واحًتامها الن القاعدة القانونية بدون جزاء نار ال ربرق ونورا

يؤكد عجز القانون  Georges burdeauالذي جعل من بعض الفقهاء يف القانون الدويل مثل 
ويف عجزه يفسح اجملال لعنصر القوة حىت حيكم ويهيمن على ، الدويل العام عن تنظيم العالقات الدولية 

   العالقات الدولية 
حلاح اآلن يتمثل يف معرفة دور رللس األمن غي ودلا كان األمر كذلك فان السؤال الذي يطرح نفسو بإ

حالة امتناع دولة طرف أو غري طرف عن التعاون مع احملكمة خبصوص اإلجراءات ذات الصلة دبوضوع 
اإلحالة ؟ 

من نظام روما األساسي  87من ادلادة  7و  5لإلجابة على ىذا السؤال نبدأ أوال باإلشارة إيل الفقرتني
عن التعاون جيوز للمحكمة حسب الفقرة  –ففي حالة امتناع دولة غري طرف يف ىذا النظام األساسي 

 7أن تعلم بذلك رللس األمن إذا كان رللس األمن قد أحال ادلسالة إيل احملكمة إما حسب الفقرة  5
طلب تعاون مقدم من احملكمة دبا يتنايف وإحكام ىذا يف حالة عدم امتثال دولة طرف ل  87من ادلادة 

جيوز للمحكمة أن ، النظام األساسي وحيول دول شلارسة احملكمة لوظائفها وسلطاهتا دبوجب ىذا النظام 
تتخذ قرارا هبذا ادلعين وان ربيل ادلسالة إيل رللس األمن إذا كان رللس األمن قد أحال ادلسالة إيل 

. احملكمة 

                                                
 20. المرجع السابق, ص: عبد المجيد العبدلي  -  
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يكشف بوضوح أن احملكمة اجلنائية الدولية جيوز ذلا إعالم  87رة سريعة يف مضمون ادلادة  أن إلقاء نظ
ببض النظر عن كون الدولة ادلمتنعة طرف أو غري طرف . رللس األمن بواقعة االمتناع عن التعاون معها 

. يف نظام روما األساسي طادلا أن اإلحالة كانت من اجمللس 
اإلعالم سبكني رللس األمن من شلارسة دوره الرقايب الذي خيول لو فرر تدابري والواقع أن الباية من ىذا 

. عقابية على الدولة ادلمتنعة عن التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية 
والسؤال الذي يثور اآلن ما ىو أساس ىذا الدور الرقايب جمللس األمن ؟ وما ىي على وجو التحديد 

للمجلس فرضها على الدولة ادلمتنعة عن التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية ؟  التدابري العقابية اليت ديكن
وان شلارسة رللس األمن ذلذا الدور ، ديكننا القول باختصار . دون الدخول يف تفاصيل ال يقتضيها ادلقام 

ول اجمللس اليت تخ 9 الرقايب يستند أساسا إيل الفصل السابع من ميثاق األمم ادلتحدة وخصوصا ادلادة 
سلطة فرر العقوبات حلفظ السلم واألمن الدوليني ومن ادلعلوم أن عدم امتثال دول ما لطلبات التعاون 

على اعتبار أن ، ادلقدمة من احملكمة اجلنائية الولية من شانو أن يشكل هتديدا للسلم واألمن الدوليني 
النظام األساسي من اجلرائم الدولية اجلرائم الداخلية يف اختصاص احملكمة تعد كما ورد يف ديباجة 

. اخلطرية اليت تثري قلق اجملتمع الدويل وهتدد السلم واألمن الدوليني 
وأما خبصوص ماىية التدابري العقابية اليت ديكن للمجلس فرضها يف حالة عدم التعاون من جانب الطرف 

فيمكن القول بإجياز أن النظام األساسي للمحكمة مل يتضمن  –األطراف أو غري األطراف مع احملكمة 
وإزاء ذلك ليس شبة من سبيل سوي الرجوع إيل القاعدة ، نصا خاصا بتعلق بتحديد ماىية ىذه التدابري

من ميثاق األمم ادلتحدة اليت نصت على  9 العامة واعين بذلك على وجو التحديد الرجوع إىل ادلادة 
ليت جيوز للمجلس فرضها حلفظ السالم واألمن الدوليني وقمع العدوان وىي تدابري تتنوع التدابري الوقائية ا

غري عسكرية كالعقوبات االقتصادية وقطع العالقات الدبلوماسية وكذلك تدابري عسكرية قد تصل إيل 
. حد استعمال القوة ادلسلحة 

الدولية يضعف اآلمال إىل ادىن احلدود  وىكذا يبدوا لنا أن دور رللس األمن يف توجهات احملكمة اجلنائية
ولكن احملاوالت على جبهة احملكمة اجلنائية الدولية جيب أن . باللجوء إليها على األقل يف الوقت الراىن 

ألهنا تبقي أداة ضبط على رللس األمن لكسف معايري ادلزدوجة ومناحي عجزه إيل أن ، ال  تستكني 
يف أن ترتكب دولة ما احدي .دور احملكمة اجلنائية الدولية وجدواىا يتم تعديل ىذه الصيبة اليت ربد من 

اجلرائم الدولة وتفلت من العقاب بدعوي أن اإلدانة ال تتعلق بالشخص ادلعنوي الن عدم إدانتها جنائيا 
سيدفعها إيل مواصلو خرق التزاماهتا وبالتايل فان حصانتها تبدو متصادمة مع مبادئ العدالة وادلساواة إذ 

يعد إقرار ادلسئولية اجلنائية للذات ادلعنوية أمر ضروريا للمحافظة على صلاعة القانون اجلنائي الدويل 
وديكن القول أن احملكمة اجلنائية الدولية ليست إليو متابعة وقائية قبل وقوع االنتهاكات وإأا ىي ،

. وجردية اإلبادة بعد وقوعها مؤسسات قضائية زبتص بالعقاب على جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية 
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وىي مفارقة ، ومن ىنا صلد مفارقة واضحة وتناقضا كبريا بني حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين
ذبسد ازدواجية ادلعايري يف رلال اجلنائية الدولية الن آليات حقوق اإلنسان بالبة التنوع والتعدد فيما 

ن داخل دولة بعينها وذلك سواء بشكل وقائي أو بعد وقوع يتعلق باالنتهاكات الفردية حلقوق اإلنسا
االنتهاكات أما يف رلال القانون الدويل اإلنساين فليس شبة آلية متابعة وقائية واحدة وذلك برغم من أن 

. ضحايا القانون الدويل اإلنساين ديثلون إضعاف ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان كما ونوعا 
التناقض ىناك موقفان ال ثالث ذلما ادلوقف األول ىو أن يؤدي افتقاد ادلصداقية وإزاء مثل ىذه ادلفارقة و

أما ادلوقف ، إيل فقدان األمل يف نظام العدالة اجلنائية الدولية واإلحجام بالتايل عن التفاعل معو باجيابية 
من اجل تبيريىا وىو الثاين فهو زلاولة استبالل ىذا التناقض من اجل إدانة ازدواجية ادلعايري وادلثابرة 

. ادلوقف الذي صلده اقرب إيل ادلصلحة الدولية العامة ولتعزيز دور القانون على ادلستوي الدويل 
ونفتقد أن أعطاء دور للمجلس يف ربريك اختصاص احملكمة أو إرجائو من شانو أن دينع أي تعارر 

قة إيل قيام ىاتني اذليئتني بالتعامل إذ من ادلمكن أن يؤدي غياب ىذه العال، زلتمل بني ىاتني اذليئتني 
مع قضية تعامال سلتلفا بسبب اختالف طبيعة كل منهما سياسة بالنسبة إيل رللس األمن وقضائية 

بالنسبة إيل احملكمة خصوصا إذا كانت ىذه القضية تتعلق بالسلم واألمن الدوليني فان ىذه الصالحية 
حامسا ومقررا ضمن قضاء احملكمة بالصفة اليت كنت تنتظرىا وعلى الرغم من كوهنا مل سبنح اجمللس موقعا 

. الواليات ادلتحدة فان فتحت أمامو أبوابا للتدخل والتحايل على صالحيات احملكمة وربريف عملها 
وشلا الشك فيو أن اختصاص اجمللس يف ىذا الشكن يكتسي خطورة كبرية بالنظر إيل طبيعة تشكيلتو 

تبطة حبفظ السلم واألمن الدوليني اليت قد تسمح بالتعامل بنوع من االنتقائية مع وطريقة ازباذ قراراتو ادلر
اجلناة وتؤدي إيل تكسيس العدالة الدولية  

الذي مت بناء علي مقتضيات الفصل السابع  005 مارس    بتاريخ  59 فقرار رللس األمن رقم 
يف دارفور على   00 جويلية   ذ من ميثاق األمم ادلتحدة الذي طلب فيو إحالة الوضع القائم من

وبعد مرور حوايل ثالث سنوات من التحقيقات اليت أجراىا ىذا ، ادلدعي العام للمحكمة اجلنائية 
األخري طلب ادلدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو من احملكمة إصدار مذكرة 

هتمة ارتكاب جردية اإلبادة اجلماعية وجرائم ضد ب" عمر حسن البشري " توقيف حبق الرئيس السوداين 
قرارىا بتوقيف الرئيس  009 مارس  4اإلنسانية وجرائم حرب يف إقليم دارفور لتعلن احملكمة يف 

. السوداين 
أن قرار اإلحالة من رللس األمن وإصدار مذكرة توقيف ضد الرئيس السوداين يثريان عددا من األسئلة 

عن مدي مصداقية ىذه االهتامات فان رلرد توجيو التهمة بادلسئولية عن واإلشكاالت فببض النظر 
جرائم ضد اإلنسانية إيل رئيس دولة غري طرف يف نظام احملكمة أثناء واليتو أو إصدار مذكرة توقيف يف 
حقو من قبل احملكمة يعترب يف حد ذاتو سابقة ديكن أن تشعر كبار ادلسئولني يف الدول بان زمن اإلفالت 
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العقاب قد وىل وانقضي رغم احلصانات ادلمنوحة والتذرع خلف السيادة واالمتناع عن ادلصادقة على  من
نظام احملكمة غري أن ما يثري االنتباه يف ىذا األمر ىو أن منطق االنتقاء وعدالة األقوى مازاال يفرضان 

الة الذي قادة رللس األمن نفسيهما يف واقع دويل ربكمو توازنات سياسية واقتصادية زلددة فقرار اإلح
يف مواجهة السودان كان من األجدر وادلناسب أن ينصب على اجلرائم اإلنسانية اخلطرية اليت ارتكبها 

أفبانستان وغوانتنامو وعلى اجلرائم اليت ترتكبها إسرائيل بشكل مستمر ، الواليات ادلتحدة يف العراق 
نضما بعد إىل نظام احملكمة  األراضي العربية احملتلة خاصة وأهنما معا مل ي

ورغم ىذه اإلشكاالت فان إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية يف حد ذاتو يعد خطوه مهمة على طريق دعم 
السلم واألمن الدوليني وتعزيز احًتام حقوق اإلنسان غري أن عدالة جنائية دولية صارمة كفيلة دبنع 

. سية حقيقية لدي الدول اإلفالت من العقاب يظل مشروعا بتوافر إرادة سيا
ففي الوقت إيل يتوق فيو اجملتمع دويل إيل بناء دويل قائم على العدل خيضع فيو اجلميع على قدم ادلساواة 
لسلطان مؤسسات قضائية وقانونية زلايدة وموضوعية ومستقلة قائمة على نظام دويل فعال للمساءلة 

جاء قرار احملكمة اجلنائية الدولية األخرية باعتقال  اجلنائية عن االنتهاكات اليت تستهدف حقوق اإلنسان
الرئيس السوداين ليعيد من جديد مطالبة اجملتمع الدويل بالنظر يف إعادة  ىيكلة النظام القضائي الدويل 

أن اجملتمع الدويل مطالب اآلن وأكثر من أي وقت مضي بوضع إطار ىيكلي لنظام قضائي دويل أساسو 
وظيفو قوامو وحدة ادلعايري وليس ازدواجيتها  تطبيق القانون وليس ت

ونعتقد انو من ادلهم جدا أن تسعي احملكمة اجلنائية الدولية ومن ورائها اجملتمع الدويل إيل مالحقة كل 
من تسبب يف كارثة دارفور لكننا نرفض يف ذات الوقت غض النظر عن االنتهاكات األخرى يف فلسطني 

لفة من العامل ألن ذلك ديثل بال ريب وال شك تعبريا مباشرا عن اختالل والشيشان وغريىا يف أضلاء سلت
توزيع القوة عادليا ودليال عمليا على احلدود الواقعية الواردة على تطبيق العدالة الدولية على األقوياء رغم 
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