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بصدد التعويض عن  األمندور جملس 

  اجلرائم الدولية 
 عمرو عزت حممود احلود . 

 مىجز البحث

والؿحؽؿة الجـائقة  األمنمجؾس  يفالعالقة الؼاكوكقة بقن مـظؿة األمم الؿتحدة مؿثؾة  تؼوم

 الدولقة طؾى ثالث مرتؽزات.

 أحؽام الؼاكون والعرف الدولققن. أوال:

 أحؽام مقثاق روما. ثاكقا:

أحؽام وثقؼة االتػاق بشلن العالقة بقن األمم الؿتحدة والؿحؽؿة الجـائقة الدولقة  ثالثا:

 .  ( من الـظام األساسي2والتي تستـد إلى الؿادة )

 األمنمسئولقة الحػاظ طؾى السؾم و األمنلؼد طفد مقثاق األمم الؿتحدة إلى مجؾس 

الؿفؿة إكؿا يتصرف بالـقابة  سبقؾه إلكجاز تؾك يفالدولققن وأفصح الؿقثاق أن الؿجؾس وهو 

  .  ويؿتؾك اتخاذ التدابقر الؿالئؿة  لتحؼقق ذلك الفدف يطن الؿجتؿع الدول

الطتباره األداة ؛ بلهؿقة خاصة بقن سائر أجفزة األمم الؿتحدة  األمنوقد اكػرد مجؾس 

هذه وقد دطت  -والسؾم الدولققن األمنالتـػقذية لؾؿـظؿة والؿسئول بصػة مباشرة طن حػظ 

لؿا له من سؾطة التدخل الؿباشر  "البولقس الدولي طؾقه"األهؿقة البعض إلى إصالق مصطؾح 

 .  الدولققن دون اكتظار موافؼة الدول األمنبعض الؿـازطات الدولقة التي هتدد السؾم و يف

مجال حؿاية حؼوق اإلكسان وقد أصبح هذا الدور  يفبدورا هاما  األمنكؿا يتؿتع مجؾس 
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 .أواخر الؼرن الؿـصرم  يفحا لؾعقان أكثر وضو

طدة صالحقات ممثرة فقؿا  األمنوقد حرص واضعوا مقثاق روما طؾى تخويل مجؾس 

اختصاص الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة وال يؿؽن ألحد التؼؾقل  يفيتعؾق بالجرائم التي تدخل 

طؿل الؿحؽؿة )إيجابا وسؾبا( وذلك ألهنا تتعؾق بجوهر  يفمن تلثقر تؾك الصالحقات 

وقد بدا األمر  –سبقل تحؼقؼفا لؾعدالة الجـائقة الدولقة  يفالوضقػة التي تضطؾع هبا الؿحؽؿة 

واضحًا جؾقًا من خالل الؿؿارسات الػعؾقة لعؿل الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة والصالحقات 

إلى أن  األمنراء مػوضي روما حول دور مجؾس تربير تباين آ يف األمنالؿؿـوحة لؿجؾس 

الـفاية طؾى أن تؽون العالقة بقن الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة ومـظؿة األمم  يفاستؼر األمر 

 والسؾم الدولققن.  األمنضؿان  يفاإلصار الذى يضؿن لؽل مـفؿا الؼقام بدوره  يفالؿتحدة 

ة الؿستثقرة الكعؼاد اختصاص حقث كسج كظام روما األساسي كظامقن لإلحالة الدولق

الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة أصؾق طؾقه جاكب من الػؼه الدولي )الـظام الؿزدوج لإلحالة 

الؼاكوكقة( يتؿخض هذا الـظام طن اإلحالة من قبل دولة صرف واإلحالة من قبل الؿدطى 

ق طؾقه البعض ( من كظام روما اشتؿؾت طؾى جاكب آخر لإلحالة أصؾ06العام.. إال أن الؿادة )

 .  األمن)اإلحالة السقاسقة( وهى اإلحالة من جاكب مجؾس 

إشؽالقة كبقرة كاتجة طن  األمنوقد شؽؾت العالقة بقن الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة ومجؾس 

وفؼًا لؿقثاق األمم الؿتحدة من كاحقة ومؽاكة الؿحؽؿة الجـائقة  األمنموجبات مجؾس 

 يف األمنالدولقة بالـسبة لفذا الؿقثاق األمؿي من كاحقة أخرى وكظرًا لؾدور الػعال لؿجؾس 

إحالة الجرائم التي هتدد السؾم  يفالدولققن فال مـاص من إططائه الحق  األمنحػظ السؾم و

 . تصاص الؿحؽؿة الجـائقة الدولقةاخ يفالدولققن وتدخل  األمنو

مؿارسة اختصاص أصقل وكامل ُيعد طامالً هامًا لؾحػاظ طؾى  يفإن استؼالل الؼضاء 

مصداققة وشرطقة الؿحاكم والفقئات التحؽقؿقة الدولقة وبصػة طامة ففـاك طامالن أساسقان 

ـفا وهؿا اإلجراءات االكتؼاص م يفتدطقم استؼاللقة الؿحاكم أو  يفلفؿا األهؿقة الؼصوى إما 
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طؿل  يفالؼضائقة التي تتبعفا الؿحاكم الدولقة والتلثقر الذى تؿارسه األجفزة السقاسقة 

 . الؿحؽؿة

)إذ ال يؿؽن  2112يولقو  يفوإذا كان كظام روما قد كجح إلى حد كبقر بدخوله حقز الـػاذ 

إيجاد آلقة  يفػاذه( إطادة الـظر فقه من قبل الدول األصراف إال بعد مضى سبع سـوات من ك

وفؼًا لؾػصل  األمنكظر الدطوى الؿحالة إلقفا بؼرار من مجؾس  يفتـظم اختصاص الؿحؽؿة 

السابع من مقثاق األمم الؿتحدة ومـح الؿحؽؿة سؾطة مراجعة قراراته فقؿا يتعؾق 

احتؿالقة أن تتداخل إجراءات الؿحؽؿة  يفباالختصاص والؼبول إال أن اإلشؽالقة تثار 

 . األمنكظر بعض الجرائم الدولقة مع قرارات مجؾس  يفائقة الدولقة الجـ

سؾطة اإلحالة إلى  األمنلذلك فؽان جريًا بواضعي كظام روما أن يؽتػوا بؿـح مجؾس 

الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة بغرض مؿارسة اختصاصفا الؼضائي تجاهفا خاصة تؾك الحاالت 

يـبغي أال تتضؿن  األمنإال أن سؾطة مجؾس  الدولققن األمنالتي تتضؿن هتديدا لؾسؾم و

سقطرة يؿارسفا الؿجؾس تجاه اإلجراءات الؼضائقة التي تؼوم هبا الؿحؽؿة والتي تربهن طؾى 

 . استؼاللقة الـظام الؼضائي الدولي ويؽػل صحة مبادئ اإلجراءات الؼضائقة

 ،يا الجرائم الدولقة ضحا ،الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة  ، األمنمجؾس   الؽؾؿات الؿػتاحقة :

رجاء التحؼقق إ ،االحالة  ،التعويض وفؼًا لؾـظام األساسي لؾؿحؽؿة الجـائقة الدولقة 

 والؿؼاضاة .
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Abstract :  

 The Relationship between the United Nations represented in the Security Council 
and the International Criminal Court based in three bases. 

First: The provisions of the International Law and tradition. 
Second: The provisions of the Rome Statute. 
Third: The provisions of the agreement on Relationship between the United Nations 

and the International Criminal Court that based on article (2) of the Basic Statute.    
The charter of the United Nations assigned the Security Council  to maintain 

international peace and security and the charter declared that the Security Council  in its 
way to achieve this mission act on behalf of the international   society and can take the 
necessary measures to achieve that goal.       

The Security Council has a unique importance between all the systems of the United 
Nations as it considered the executive instrument of the organization. It is the main 
responsible for maintaining international peace and security-This importance called 
some to give it the term of (International Police)as it has the authority to interfere 
directly in some international that threaten the conflicts the international peace and 
security without waiting for the approval of the states .  
The Security Council  has an important role in the field of the protection of  human 

rights and this role became clearer for the beholders at the end of the last century. 
The makers of the Rome Statute made sure to authorize the Security Council with 

several effective validities related to the crimes within the jurisdiction of the 
international criminal court. No one can reduce the effects of those validities in the 
work of the court (Positively and negatively) as they related to the essence of the job 
that the court does. In order to achieve the International Criminal Justice - It seemed 
clear through the actual exercises of the work of the International Criminal Court and 
the validities granted to the Security Council in justifying the variation of the opinions of 
the Rome’s Commission are on the role of the Security Council. Until the matter settled 
at the end that the Relationship between the International Criminal Court and the 
organization of the United Nations is in the framework that guarantees to each of them 
to do his role to guarantee the international security and peace 

The Rome Basic Statute has woven two statutes of the enlightened international 
referral to hold the Jurisdiction of the International Criminal Court called by of side of 
the International Jurisprudence (Double statute of the legal referral), this statute is a 
result of the referral by a state party and the referral by the general prosecutor ….. 
However, article (13) of the Rome Statute included another side of the referral called by 
some (The political referral). It is the referral by the Security Council 

The Relationship between the International Criminal Court and the Security Council 
formed a big problem resulted from obligations of the Security Council according to the 
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charter of the United Nations from one side and the position of the International 
Criminal Court concerning this UN charter on the other hand . Due to the effective role 
of the Security Council in maintaining the international peace and security .There is no 
way but to give it the right of the referring the crimes that threaten the international 
peace and security and fall under the jurisdiction of the International Criminal Court(1).  

The Rome Basic Statute succeeded to great extent by entering to the zone of 
execution in July 2002. The states parties cannot reconsider in it except after seven 
years of its execution. It found mechanism to organize the jurisdiction of the court in 
considering an issue that the decision of the Security Council refers it to it according to 
chapter seven of the charter of the United Nations. And granted the court the authority 
to review its decisions related to jurisdiction and admissibility, but the problem arose in 
the possibility that the proceedings of the International Criminal Court interfere in 
considering some international crimes with the decisions of the Security Council 

The independence of jurisdiction in exercising an authentic and complementary 
jurisdiction considered an important factor in keeping the credibility and the legitimacy 
of the international arbitrary courts and bodies. Generally, there are two basic factors 
that have the extreme importance .Whether in reinforcing the independence of the 
courts or decreasing it .These are judicial proceedings that the international courts 
follow and the effect that the political systems exercise on the work of the court(1). 

The makers of Rome Statute should have satisfied with grating the Security Council 
the authority of referring to the International Criminal Court to exercise its judicial 
jurisdiction towards it. Especially, those cases that include a threat of international 
peace and security , nevertheless, the authority of Security Council must not include 
control exercised by the Council towards the judicial proceedings made by the court, 
which prove the independence of the international judicial system and guarantees the 
correctness of the principles of the judicial proceedings 
 
Keywords : The Security Council, the International Criminal Court, victims of international 
crimes, compensation in accordance with the statute of the International Criminal Court, 
referral, postponement of investigation and prosecution.  
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 المقذمة
 األمنمسئولقة الحػاظ طؾى السؾم و األمنلؼد طفد مقثاق األمم الؿتحدة إلى مجؾس  

سبقؾه إلكجاز تؾك الؿفؿة إكؿا يتصرف  يفالدولققن وأفصح الؿقثاق أن الؿجؾس وهو 

 . (0)التدابقر الؿالئؿة  لتحؼقق ذلك الفدف اتخاذويؿتؾك  الدوليبالـقابة طن الؿجتؿع 

األداة  باطتبارهبلهؿقة خاصة بقن سائر أجفزة األمم الؿتحدة  األمنوقد اكػرد مجؾس 

وقد دطت  -والسؾم الدولققن األمنالتـػقذية لؾؿـظؿة والؿسئول بصػة مباشرة طن حػظ 

لؿا له من سؾطة  "طؾقه الدوليالبولقس "هذه األهؿقة البعض إلى إصالق مصطؾح 

الدولققن دون  األمنهتدد السؾم و التيبعض الؿـازطات الدولقة  يفالتدخل الؿباشر 

  .(2)موافؼة الدول اكتظار

وقد أصبح هذا  مجال حؿاية حؼوق اإلكسان يفبدورا هاما  األمنكؿا يتؿتع مجؾس 

 .(6)أواخر الؼرن الؿـصرم يفالدور أكثر وضوحا لؾعقان 

صقؾة خؿسون طاما بقن  استؿروقد كشلت الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة بعد صراع محتدم 

                                                        

رغبة ىف أن يؽون العؿل الذى تؼوم به األمم الؿتحدة  "( من مقثاق األمم الؿتحدة طؾى أكه 21تـص الؿادة ) (0)

، الدوليبالتبعات الرئقسقة ىف أمر حػظ السالم  األمنسريعا وفعاال يعفد أطضاء تؾك الفقئة إلى مجؾس 

تػرضفا طؾقه هذه التبعات مقثاق االمم  يالتويوافؼون طؾى أن هذا الؿجؾس يعؿل كائبا طـفم ىف ققامه بواجباته 

 الؿتحدة اكظر الؿوقع االلؽرتوين : 

Hrlibrary . umn.edu/araf/a00/  

لؾؿحؽؿة الجـائقة الدولقة، مذكرة لـقل درجة  األساسي: مبدأ التؽامل ىف ضل الـظام وداد يمحزم سايغد/   (2)

، كؾقة الحؼوق والعؾوم السقاسقة، مـتوري، جامعة األخوة الدوليالؿاجستقر ىف الؼاكون العام فرع الؼاكون 

 .1ص 2112الجزائر، 

لحؼوق االكسان، دار الثؼافة لؾـشر  الدولي: الؼاكون د. محؿد خؾقل الؿوسى، د/ محؿد يوسف عؾوان (6)

 .12، ص2101والتوزيع، طؿان، االردن، الطبعة الخامسة، 
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دائم وكان مجقئفا بؿثابة كؼطة  جـائيالغالبقة العظؿى من دول العالم بحثًا طن قضاء 

  .(0)تاريخ العالقات الدولقة يفتحول 

طدة صالحقات ممثرة  األمنوقد حرص واضعوا مقثاق روما طؾى تخويل مجؾس 

الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة وال يؿؽن ألحد  اختصاص يفتدخل  التيفقؿا يتعؾق بالجرائم 

طؿل الؿحؽؿة )إيجابا وسؾبا( وذلك ألهنا تتعؾق  يفالتؼؾقل من تلثقر تؾك الصالحقات 

 –سبقل تحؼقؼفا لؾعدالة الجـائقة الدولقة  يفؿة تضطؾع هبا الؿحؽ التيبجوهر الوضقػة 

وقد بدا األمر واضحًا جؾقًا من خالل الؿؿارسات الػعؾقة لعؿل الؿحؽؿة الجـائقة 

روما حول  يتربير تباين آراء مػوض يف األمنالدولقة والصالحقات الؿؿـوحة لؿجؾس 

الـفاية طؾى أن تؽون العالقة بقن الؿحؽؿة  يفاألمر  استؼرإلى أن  األمندور مجؾس 

اإلصار الذى يضؿن لؽل مـفؿا الؼقام بدوره  يفالجـائقة الدولقة ومـظؿة األمم الؿتحدة 

 .(2)والسؾم الدولققن األمنضؿان  يف

  :األتقة ةسوف كتـاول خطه البحث خالل الخط

بصدد التعويض طن الجرائم  األمنلؿجؾس  اإليجابيالدور   الؿبحث األول:

 الدولقة.

                                                        

: د/زياد عتقاينضفور الحاجة إلى إكشاء محؽؿة جـائقة دولقة اكظر  ساهؿت ىف التيلؾؿزيد حول األحداث  (0)

، 0، ط 2112، مـشورات الحؾبى الحؼوققة ، الجـائي الدوليالؿحؽؿة الجـائقة الدولقة وتطور الؼاكون 

 .012-22ص

دار الؿطبوطات الجامعقة ،  ، ، أهم الجرائم الدولقةالدولي الجـائي: الؼاكون قفوجيد/ عؾى عبد الؼادر  (2)

 .201-206، ص2110الؼاهرة ، 



 

0362 

سؾطة االحالة بقن الرفض  األمنحول مـح مجؾس  اآلراءتباين   الؿطؾب األول :

 والتليقد

 واثارها السؾبقة. باإلحالة األمنالتطبقؼات العؿؾقة لسؾطه مجؾس  : الثاينالؿطؾب 

 بصدد التعويض طن الجرائم الدولقة. األمنالدور السؾبى لؿجؾس   : الؿبحث الثاين

 . ةارجاء التحؼقق والؿؼاضا يف األمنحدود سؾطة مجؾس  الؿطؾب األول:

 يف والؿؼاضاةالتحؼقق  بنرجاء األمنالؿؿارسات العؿؾقة بؿجؾس   : الثاينالؿطؾب 

 .  الدوليالواقع 
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 المبحث األول
 عن الجرائم الذوليةبصذد التعىيض  األمنلمجلش  اإليجابيالذور 

  -وسـؼوم بتؼسقم هذا الؿبحث إلى مطؾبقن:

سؾطة االحالة بقن  األمنحول مـح مجؾس  اآلراءالؿطؾب األول تباين  يفكستعرض 

 باإلحالة األمنالتطبقؼات العؿؾقة لسؾطه مجؾس  الثاينالرفض والتليقد . الؿطؾب 

 واثارها السؾبقة . 

بقن  اتػاقلم تؽن محل  األمنن العالقة بقن الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة ومجؾس إ

ممتؿر روما بل كاكت محل جدل كبقر حتى الؾحظات  يفشاركت  التيوفود الدول 

 يفذلك يرجع أن تؾك اآللقة والؿتؿثؾة  يفوالسبب  األساسياألخقرة من إقرار الـظام 

سؾطة اإلحالة قد أثارت مخاوف الدول إلى الحد الذى وصػفا معه  األمنمـح مجؾس 

 .(0)"السقاسي االدطاء"البعض بلهنا ُتعد بؿثابة 

إلى أن  األمنمجؾس  يفمؼدمتفا الدول دائؿة العضوية  يففذهبت بعض الدول و 

إال تطبقؼًا لسؾطات  هي ما األمنلدولقة ومجؾس الجـائقة االعالقة بقن الؿحؽؿة 

حقن رأت بعض الدول  يفالػصل السابع من مقثاق األمم الؿتحدة  يفالؿجؾس الؿحددة 

قس طؿل سلمن شلكه أن يمدى إلى ت األمناألخرى أن مـح تؾك السؾطة لؿجؾس 

 األمنيرى أن مجؾس  اتجاهالؿحؽؿة مؿا يمثر سؾبا طؾى أدائفا وقد اكؼسؿت اآلراء بقن 

                                                        

، العدد واالقتصادية: كظم اإلحالة إلى الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة، مجؾة العؾوم الؼاكوكقة د/ حازم محؿد عتؾم (0)

 .003، ص2116األول، السـة الخامسة واألربعون، يـاير 
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مؿارسة  يفأى دور  األمنيرفض أن يؾعب مجؾس  واتجاهالبد أن يؽون له دورًا كبقرًا 

 .(0)كل ما يطرح طؾى الؿحؽؿة من قضايا يف  الختصاصاهتاالؿحؽؿة 

األول كؿا أكدت طؾى ضرورة  االتجاهوقد تزطؿت الواليات الؿتحدة األمريؽقة 

معظم  الكتؼادكان مثارًا  الرأيدون غقره بقد أن هذا هبذه السؾطة  األمناكػراد مجؾس 

وجعؾفا أداة سقاسقة  (2)الؼاكوينطؾقه من إفراغ الؿحؽؿة من مضؿوهنا  يـطويالوفود لؿا 

 . األمنلؿجؾس 

وقد اتخذت الواليات الؿتحدة موقػا طدائقا من الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة مـذ كشلهتا 

 (Rule pf power on rule of law)بل طؿؾت طؾى تغؾقب قاكون الفقؿـة طؾى هقؿـة الؼاكون 

ولعل أبرز الدالئل طؾى ذلك قرار مجؾس  (6)جؿقع اتػاققاهتا الدولقة يفوجعؾته مبدأ لفا 

لؿـح حصاكة  األمنتدابقر من مجؾس  باتخاذالخاص  0122/2112رقم  األمن

الـظام  يفقوات دولقة تابعقن لدولة لقست صرف  يفمستؼبؾقة لألفراد الؿشاركقن 

 .  (1)األساسي

                                                        

ىف كظر الجرائم الدولقة وفؼا التػاق روما لعام  اكعؼادهو: آلقة تحديد االختصاص يد / مدوس فالح الرشقد (0)

، الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة والؿحاكم الوصـقة مجؾة الحؼوق، جامعة الؽويت، الدولي األمن، مجؾس 0112

 .03، ص2116، السـة السابعة والعشرون، يوكقو الثاينالعدد 

ضوء الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة، دار الثؼافة لؾـشر  ىف اإلكساين الدولي: الؼاكون يد/ عؿر محؿود الؿخزوم(  2)

 .612، ص2112والتوزيع، طؿان، االردن، الطبعة األولى، 

مـشلة الؿعارف اإلسؽـدرية،  هقؿـة الؼاكون أم قاكون الفقؿـة، :د/ باسقل يوسف، خؾقل محؿود يد/ ضار (6)

 .221ص 2112الطبعة األولي

( من الـظام 03سـدا لؾؿادة ) األمنالعؿؾقة لفقؿـة الواليات الؿتحدة األمريؽقة طؾى قرارات مجؾس  الوقائع (1)

الؿرجع  :د/باسقل يوسف، خؾقل محؿود يد/ ضارالؿحؽؿة الجـائقة الدولقة.  استؼاللقة باكتفاك األساسي

 . 232، 230السابق ص
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محؿالً هبا إلى ممتؿر روما واضحة  يوصل الوفد األمريؽ التيوقد باتت األهداف 

: أن الواليات الؿتحدة تريد العؿل من أجل الوصول إلى أولفاثالث كؼاط  يفومحددة 

 ي: أن الؿسئولقة األمريؽقة طن السالم العالؿوثاكقفاتحؼقق ممتؿر كاجح يـتفى بؿعاهدة 

 يفتتؼاسؿه الواليات الؿتحدة األمريؽقة مع اآلخرين يجب أن يؽون طامالً مفؿًا  التيو

مريؽقة مؼتـعة بلن الؿحؽؿة لن تؽون : أن الواليات الؿتحدة األوثالثفاكجاح الؿحؽؿة 

الجرائم دون إذن الؿحؽؿة  يفكاجحة بوجود مدطى طام يؿؾك صالحقة مباشرة التحؼقق 

 . (0)األمنأو صؾب من إحدى الدول األصراف أو مجؾس 

غقر أن موافؼة الدول دائؿة العضوية )روسقا، الصقن، الواليات الؿتحدة االمريؽقة، 

هذا الشلن فؼد سارت تؾك  يففركسا والؿؿؾؽة الؿتحدة( لم تـصرف إلى التطابق الؽامل 

مع الدول  بالتوازي باإلحالةفقؿا يتعؾق  األمنالدول إلى ممازرة اختصاص مجؾس 

من جفة أخرى وهو موقف متباين طن الؿوقف  األصراف من جفة والؿدطى العام

 .(2)األمنالسابق الذى اكصرف إلى قصر هذا االختصاص وحده طؾى مجؾس  األمريؽي

أتت هبا الواليات  التيمعظم دول العالم لتؾك الطروحات الغربقة  استجابةوإزاء طدم 

إخضاع االختصاص  فاقرتحتالؿتحدة األمريؽقة فؼد طادت وحاولت الؿراوغة 

                                                                                                                                                                     

 = كذلك راجع:

، مجؾة الحؼوق، العدد الثالث، الدوليالؿتحدة ىف ضل الؼاكون  : كظرة ىف أزمة األمم= ماجد ياسقن الحؿوى

 .232، ص232، ص2116السـة السابعة والعشرون سبتؿرب 

: الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة الدائؿة واختصاصاهتا دار الثؼافة لؾـشر والتوزيع، طؿان، لـدة معؿر يشوى د/ (0)

 .221.، ص2112االردن، 

 .021اإلحالة إلى الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة، مرجع سابق، ص: كظم د/ حازم محؿد عتؾم (2)
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كل حالة طؾى حدة بداًل من أن  يفيحؿل الؿدطى طؾقه جـسقتفا و التيؿوافؼة الدولة ل

 .(0)لم يـل الؼبول من الغالبقة االقرتاحبذلك الشلن إال أن هذا  األمنيـػرد مجؾس 

قد  التيولم يؽن من الؿستغرب تليقد إسرائقل لؿوقف الواليات الؿتحدة األمريؽقة و

متذرطة  الدوليمجال االدطاء  يفى دور لؾؿدطى العام طربت طن رفضفا بعدم إططاء أ

بحجة الخوف من تعرضه لؾضغوط السقاسة وهو ما أوضحه مستشار الحؽومة 

بؼوله أن إسرائقل ال يؿؽـفا التصديق طؾى الؿعاهدة  "القاكقم وبؿشطاين  "اإلسرائقؾقة 

تسققسفا كؿا أن هذه أققؿت بؿوجبفا الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة بسبب إمؽاكقة  التي

جرائم حرب  بارتؽابإسرائقل  الهتامالؿحؽؿة يؿؽن أن تؽون وسقؾة بقد الدول العربقة 

 . (2)ضدها بسبب سقاسة االستقطان

ورغم توققع الواليات الؿتحدة األمريؽقة وإسرائقل طؾى الؿعاهدة الؿـشئة لؾؿحؽؿة 

الؿحؽؿة إال أكه سرطان  صاصاختتؼويض  يفالجـائقة الدولقة بعد محاولتفؿا الؿستؿرة 

ما تغقر موقف كؾقفؿا فبادرت الواليات الؿتحدة األمريؽقة بسحب توققعفا طؼب تولى 

ذات العام وهو  يفوأطؼبتفا إسرائقل  3/1/2112الرئاسة بتاريخ  "االبنجورج بوش "

 . (6)تجاه الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة األمريؽيما يمكد طؾى مسايرة األخقرة لؾؿوقف 

                                                        

لقوسف الجديدة،  ، روزاألساسي: الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة، كشلهتا، وكظامفا د/ محؿود شريف بسقوين (0)

 .13هامش  003، ص2112الطبعة الثالثة، 

ؼافة لؾـشر والتوزيع، طؿان، االردن، ىف طالم متغقر ، دار الث الدولي الجـائي: الؼضاء يد/ عؾى يوسف الشؽر (2)

 .10.ص2110الطبعة األولى، 

: الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة، هقؿـة الؼاكون أم قاكون الفقؿـة، د/ باسقل يوسف، خؾقل محؿودي د/ ضار (6)

 .26مرجع سابق، ص
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لؾواليات الؿتحدة األمريؽقة وإسرائقل تجاه الؿحؽؿة الدولقة  العدائيأمام الؿوقف و

روما فؼد سعت معظم الدول إلى  يفالجـائقة والذى قد بدا جؾقًا أمام كافة الؿمتؿرين 

تؾك الصالحقة الخطقرة خوفًا من الجور طؾى  األمنالؿعارضة الشرسة لؿـح مجؾس 

 . (0)تؾك اآللقة استخدام يفالؿحؽؿة والتعسف  استؼاللقة

سؾطة  األمنممتؿر روما طؾى مـح مجؾس  يففعارضت معظم وفود الدول الؿشاركة 

اإلحالة وكان من بقـفا مجؿوطة الدول األفريؼقة والفـد والؿؽسقك وإيران وبعض 

الدول العربقة وطؾى رأسفا لقبقا واألردن ومصر وطؾى الرغم من إجؿاع تؾك الدول طؾى 

لتؾك السؾطة إال أن آرائفم لم تـصرف إلى التطابق الؽامل  األمنمجؾس رفضفم مـح 

 األمنمـح تؾك السؾطة طؾى مجؾس  يفهذا الشلن فاكتؼدت بعض الدول االقتصار  يف

 .(2)بقـؿا طارض البعض اآلخر طؾى مـح الؿجؾس تؾك السؾطة باألصل

                                                        

 . 22كظر الجرائم الدولقة، مرجع سابق، ص : آلقة تحديد االختصاص واكعؼاده ىفيمدوس فالح الرشقد (0)

، 001: الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة الدائؿة واختصاصاهتا، مرجع سابق، صمعؿر يشوى هلـد د/كذلك راجع 

 (. 2هامش )

ىف ضوء الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة، مرجع  اإلكساين الدولي: الؼاكون يد/ عؿر محؿود الؿخزومكذلك راجع 

 .612سابق، ص

ضت لقبقا مـح الؿجؾس مثل هذه السؾطة محذرة أن إططاء الؿجؾس تؾك السؾطة سوف يؼوض الثؼة ىف طار (2)

 األمنيـؼص من مصداققتفا األمر الذى يؿؽن األطضاء الدائؿقن ىف مجؾس  وبالتاليالؿحؽؿة  واستؼاللحقاد 

 من جعل الؿحؽؿة أداة لؿؿارسة الضغط طؾى البؾدان الصغقرة الـامقة.

وحده دون بؼقة أجفزة األمم الؿتحدة وأشار  األمنطؾى مجؾس  اإلحالةاألردن اقتصار سؾطة  فقؿا اكتؼدت

مـػصال طن  األمنمن خالل مـاقشات روما أكه لقس من الواضح لديه لؿاذا يـػرد مجؾس  األردينالؿـدوب 

    أجفزة األمم الؿتحدة بلن يمذن له بتؼديم إحاالت إلى الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة.
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قغة توفقؼقة وسطقا حاول الوصول إلى ص اتجاهًاوطؾى جاكب تؾك الخالفات ضفر 

وقد تبـى هذا االتجاه الؿخالف الذى أصؾق طؾقه  اإلحالةسؾطة  األمنبشلن مـح مجؾس 

بذلت  األساسيمثؾت قوة دفاطقة كبقرة لؾـظام  التيو "اآلراء يفالدول الؿتضاربة "

هذا الشلن وتؿخضت  يفجفودا مضـقة من أجل التوفقق بقن وجفات الـظر الؿتعارضة 

و إزاء تخوف الجؿقع من أن إبطاء العؿؾقة ،  (0)تؾك الجفود إلى مػاوضات طديدة

تؾك الؿػاوضات األمر الذى حدا بالسقد  اهنقارالتػاوضقة من الؿؿؽن أن يمدى إلى 

رئقس الؾجـة العامة بالتشاور مع مؽتب الؾجـة هبدف إهناء أطؿال  (2)"فقؾقب كقرش"

 .(6)صػؼة تؼرها الدول إما بالرفض أو الؼبول االختالفاتتؾك  تباراطالؿمتؿر طؾى 

كظام روما من  واضعيجاكبًا بعدما تؿؽن  األمريؽيإال أكه وأخقرًا قد صرح الؿؼرتح 

هناية األمر طؾى طدم إكؽار  يفالؿمتؿرون  واستؼرالوقوف أمام الطروحات األمريؽقة 

                                                                                                                                                                     

لتؾك السؾطة من شلكه أن يؼرر حصاكة واقعقة لرطايا الدول  األمنأن مـح مجؾس  يبقـؿا رأى الوفد الفـد

قن الدول ذات السقادة لذا رغبت بدائؿة العضوية والدول الحؾقػة لفا وهو ما يؿس بؿبدأ الؿساواة الؿؼرر 

 .االقرتاحلؽـه وىف األخقر لم يتم تبـى هذا  األمنالفـد ىف االقرتاح بتحديد كطاق دور مجؾس 

 . 003، مرجع سابق، صاألساسي: الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة، كشلهتا، وكظامفا د/ محؿود شريف بسقوين

 .611، ص612: الؿرجع السابق، صيد/ عؿر محؿود الؿخزومكذلك 

سرتالقا، الـؿسا، األرجـتقن، بؾجقؽا، ا "الدول الؿتضاربة ىف اآلراء  "مثل هذا التحالف والذى أصؾق طؾقه  (0)

، كرواتقا، الدكؿارك، مصر، فـؾـدا، ألؿاكقا، القوكان، جواتقؿاال، إيرلـدا، إيطالقا، لقستوتو، هولـدا، يكـدا، تشقؾ

، أورجوايكقوزلـدا، الـرويج، الربتغال، ساموا، سؾوفاكقا، جـوب أفريؼقا، السويد، سويسرا، تزيـداد وتوباغو 

 .001: الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة، مرجع سابق، صد/ محؿود شريف بسقوين –فـزويال 

 .31: هقؿـة الؼاكون أم قاكون الفقؿـة، مرجع سابق، صد/ باسقل يوسف، خؾقل محؿود يد/ ضار (2)

، الؿرجع السابق، ذات األساسي: الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة، كشلهتا، كظامفا د/ محؿود شريف بسقوين (6)

 وما بعدها.الؿوضع 
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ذلك شلن الدول  يفحق اإلحالة إلى الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة شلكه  األمنتبوء مجؾس 

 . (0)األصراف والؿدطى العام لؾؿحؽؿة

هو األداة التـػقذية لألمم الؿتحدة حقث  األمنبلن مجؾس  األمريؽيوتذرع الؿؼرتح 

مواجفة الدول األطضاء وغقر االطضاء طؾى خالف  يفيؿؾك إصدار الؼرارات الؿؾزمة 

إلى تحؼقق أهم أهداف  يالسع األمنأجفزة الؿـظؿة فقتولى مجؾس  يلـسبة لباقالحال با

( 21/0الدولققن وهو ما كصت طؾقه الؿادة ) األمناألمم الؿتحدة وهى صقاكة السؾم و

من تطبقق كظرية )السابق والالحق( فالؿقثاق  اكطالقا (2)من الػصل السابع من الؿقثاق 

ن بقـؿا كظام روما هو الالحق فتؽو 0111مـذ طام هو السابق وتسود أحؽامه  األمؿي

 الدولي يالـطاق الؼضائ يف األمؿيمن أحؽام الؿقثاق  استثـاءً إال  يبذلك أحؽامه ما ه

  . (6)الجـائي

طؾى أكه لؾؿحؽؿة أن  األساسي/ب( من كظام روما 06وطؾى ذلك فؼد كصت الؿادة )

( وفؼا ألحؽام هذا الـظام 1الؿادة ) يفختصاصفا فقؿا يتعؾق بجريؿة مشار إلقفا اتؿارس 

  -االحوال التالقة: يف األساسي

متصرفًا بؿوجب الػصل السابع من مقثاق األمم الؿتحدة  األمنإذا أحال مجؾس  -1

                                                        

 .36ىف كظر الجرائم الدولقة، مرجع سابق، ص  واكعؼاده: آلقة تحديد االختصاص يمدوس فالح الرشقد (0)

 .021ىف طالم متغقر، مرجع سابق، ص الدولي الجـائي: الؼضاء يد/ عؾى يوسف الشؽركذلك 

 .20لقة، صىف ضل كظام الؿحؽؿة الجـائقة الدو العدوان: جريؿة د/ كايف حامد العؾقؿات (2)

(3)  Gabriele della Morte: Les frontiers de la competence de la cour penal international observation 
critiques Revue international de droit penal, Vol/2/2003, p 45.  

والعؼوبات الدولقة ضد الدول واالفراد، مـشورات  الدولي: كظام الجزاء د/ عؾى جؿقل حربكذلك راجع 

 .111.، ص2101الحؾبى الحؼوققة، بقروت، لبـان، الطبعة االولى، 
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 .(0)رتؽبتأحالة إلى الؿدطى العام يبدو فقفا أن جريؿة أو أكثر من هذه الجرائم قد 

تػسقر ما اكتفى إلقه ممتؿر روما وما أورده  يفوأساتذته  الدوليوقد اكربى فؼه الؼاكون 

شريف  محؿود الدكتور/فذهب  األمنتؼرير حق االحالة لؿجؾس  يف األساسيكظامه 

 األمنما هو إال تطبقؼًا لسؾطة مجؾس  باإلحالةإلى أن اختصاص الؿجؾس  بسقوين

الدكتور / أستاذكا األستاذ مقثاق األمم الؿتحدة بالػصل السابق بقـؿا ذهب  يفالؿحددة 

معـاها ومغزاها طن  يفإلى أن الـصوص الـظرية الؿـؿؼة تختؾف  أحؿد فؤاد ػيمصط

الػاطؾة لؾدول الؽربى وقدرهتا طؾى  التلثقريةإغػال الؼوة  يففؿفا طـد التطبقق إذ ال يـبغ

وال سقؿا أن  األمنالضغط طؾى الؿدطى العام لقتولى التحؼقق فقؿا يحقؾه إلقه مجؾس 

من أطضاء الؿجؾس من  1تحتاج لؿوافؼة  التية من الؿسائل الؿوضوطقة قرار اإلحال

 .(2)بقـفم الدول الخؿس الؽربى مجتؿعة

جاءت  األمن( الؿاكحة لحق اإلحالة لؿجؾس 06وجديرًا بالذكر أن كص الؿادة )

طدة أمام ما شؽؾته تؾك الصالحقة من هواجس كبقرة لدى  اطتباراتتعبقرًا طن 

 .االطتباراتومن أهم هذه   –روما  يفالؿمتؿرين 

وتعزيز كشاصفا وتػعقل  األمنتدطقم التعاون الؿطؾوب من الؿحؽؿة ومجؾس  -0

أفرزهتا الؿؿارسات الػعؾقة  التيفعؾى الرغم من بعض الؿخاصر  اختصاصفا

                                                        

 .األساسي/ب( من كظام روما 06الؿادة ) (0)

متصرفا بؿوجب الػصل السابع من مقثاق االمم الؿتحدة حالة إلى الؿدطى العام يبدو  األمنإذا أحال مجؾس 

 تؽبت . أرمن الجرائم قد  هاأو غقر جريؿةفقفا أن 

 الدوليالعام، الجزء السادس، الؼاكون  الدولي:  الؼاكون استاذكا األستاذ الدكتور/ مصطػى أحؿد فؤاد (2)

 .221 – 221ص 2101، كؾقة الحؼوق، جامعة صـطا، سـة الجـائي
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 يفطالقته مع األكظؿة الؼضائقة األخرى فؼد حاول الؿمتؿرين  يف األمنلؿجؾس 

أدائه  يفحددها مقثاق األمم الؿتحدة  التي األمنآلقة مجؾس  روما االستػادة من

 . (0)الدولققن األمنحػظ السؾم و يفلؿفؿته 

تؿويل كػؼات  يفومن خالل تؾك العالقة تزداد مربرات مساهؿة األمم الؿتحدة 

الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة األمر الذى يعود باإليجاب طؾى فعالقة وسرطة كشاط 

 .(2)الؿحؽؿة

من شلكه أن يمدى إلى تػعقل كشاط الؿحؽؿة والذى يعتؿد  األمنأن تدخل مجؾس  -2

الـاشئة طن مقثاق األمم الؿتحدة طؾى أية التزامات تعاهدية  االلتزاماتطؾى سؿو 

 . (6)أخرى

ومن ثم وبؿوجب الؼرارات الصادرة وفؼًا ألحؽام هذا الؿقثاق يستطقع الؿجؾس أن 

 اختصاصمن الخضوع لؿا يرتتب طؾقه مد  األساسيلـظام ا يفيؾزم دواًل غقر أصراف 

 . (1)الؿحؽؿة

                                                        

(1)  Zhu Wenqi: La cooperation entre les Etats non partie et la cour penal international, Revue 
international de la croix Rouge vol: 88 2006, p100.  

: آلقة تحديد االختصاص واكعؼاده ىف كظر الجرائم الدولقة، مرجع سابق، يمدوس فالح الرشقدكذلك راجع: 

 .01ص

وجؿعقة الدول األصراف  تغطى كػؼات الؿحؽؿة "تـص طؾى أكه  التيو األساسي( من كظام روما 001الؿادة ) (2)

 تؼررها جؿعقة العدول واألصراف. التيبؿا ىف ذلك مؽتبفا وهقئاهتا الؿطؾبقة الؿحددة ىف الؿقزاكقة 

يرتبط هبا أطضاء األمم الؿتحدة وفؼًا ألحؽام هذا  التي االلتزاماتإذا تعارضت  "( من الؿقثاق 016الؿادة ) (6)

 الؿرتتبة طؾى هذا الؿقثاق. بالتزاماهتمآخر يرتبطون به فالعربة  دولي التزامالؿقثاق مع أى 

العدد  واالقتصاد، مجؾة الؼاكون األمن: العالقة بقن الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة ومجؾس يد/عبد العزيز الـويض (1)

 . 30، ص2111، 10
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صالحقة  األمنتؼتضقان تخويل مجؾس  –الحػاظ طؾى هقبة الؿحؽؿة وسؿعتفا  -6

من خالل مـحه تؾك السؾطة ففو يؿؾك وفؼًا لؿقثاق األمم الؿتحدة  (0)الؾجوء إلقفا

لم يرد هبا كصوصًا صريحة  التيصالحقة إكشاء محاكم جـائقة دولقة خاصة و

مجال حػظ السؾم  يفيختص هبا الؿجؾس  التيالتدابقر  يفولؽـفا وردت ضؿـًا 

 .(2)الدولققن األمنو

يضطؾع هبا مجؾس  التي الدوليتحؼقق التوافق بقن مسئولقة الحػاظ طؾى السؾم  -1

تضطؾع به الؿحؽؿة الجـائقة  التي الدولي الجـائيي مع العؿل الؼضائ األمن

من إكشاء محاكم جـائقة دولقة خاصة   األمن. فؾقس هـاك ما يؿـع مجؾس (6)الدولقة

األمر الذى يمدى  –لؿـحه تؾك السؾطة  األساسيإذا ما تم إهؿال كصوص الـظام 

إلى إفراغ الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة من محتواها وأهداففا ويجعؾفا طديؿة 

خاصة وأن هـاك العديد من الجرائم الدولقة الخطقرة مثل جرائم  (1)الوجود

الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة وهو ما يػتح  اختصاص يفلم تدخل حتى اآلن  اإلرهاب

                                                                                                                                                                     

ورات الحؾبى الحؼوققة، ، آفاق وتحديات، مـشاإلكساين الدولي: الؼاكون د/ أسعد دياب وآخرونكذلك راجع 

 .33، ص2101لبـان، 

 .021ىف طالم متغقر، مرجع سابق، ص الدولي الجـائي: الؼضاء يد/ عؾى يوسف الشؽر (0)

ال تتطؾب  التيمن التدابقر  اتخاذهأن يؼرر ما يجب  األمن( من مقثاق األمم الؿتحدة لؿجؾس 10الؿادة ) (2)

 الؼوة الؿسؾحة تـػقذًا لؼراراته. استخدام

، مجؾة العؾوم 0112روما الؿتعؾؼة بنكشاء الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة لعام  اتػاققة: شاهقن عؾى شاهقن (6)

 .262، ص2111الؼاكوكقة واالقتصادية، العدد األول، السـة السادسة واألربعون، يـاير 

لؼاكون، السـة التاسعة، وا األمن: الؿالمح الرئقسقة لؾؿحؽؿة الجـائقة الدولقة، مجؾة معتصم خؿقس مشعشع (1)

 .261، ص2110كؾقة شرصة دبى، العدد األول، يـاير 
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 يفلؾحديث طن إكشاء محاكم جـائقة دولقة خاصة لتـظر  األمنالؿجال أمام مجؾس 

 األساسيـظام أن العديد من الدول لم تـضم لؾ يفتؾك الجرائم وال سقؿا 

 يف األمنلؾؿحؽؿة الجـائقة الدولقة فال يؽن بوسعفا غقر الؾجوء إلى مجؾس 

 .(0)من العؼاب ةتشؽقل تؾك الؿحاكم حتى ال يػؾت الجـا

 يفسؾطة الحق  األمنكصوصه مـح مجؾس  يفويرى الباحث أن كظام روما حقن أورد 

اإلحالة فنكه قصد من وراء ذلك إططائه تؾك السؾطة بسقف الحقاء فنذا كان بؿؼدور 

فقؿا  األمريؽيوجه الؿوقف  يفكظام روما ووفود الدول الؿشاركة الوقوف  يواضع

الؿجؾس األصقل  باختصاصفنكه وأمام الدفع  اإلحالةسؾطة  األمنيتعؾق بؿـح مجؾس 

فنن  االستسالمتحدة فؾم ُيعد بؿؼدور همالء سوى ذلك الشلن وفؼا لؿقثاق األمم الؿ يف

وفودها طن التصديق طؾى كظام روما ستجد كػسفا أمام أحؽام  بنقصاءسارطت الدول 

 مقثاق األمم الؿتحدة وان صادقت طؾى الؿقثاق ستسرى طؾقفا أحؽام مقثاق روما.

الؿاكحة لؿجؾس  األساسي( من كظام روما 06البداية إلى أن الؿادة ) يفيجب التـويه 

سؾطة حق اإلحالة إلى الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة قد وسعت من صالحقات  األمن

لؽل ما يفدد  التصدي يففؾم ُتعد قاصرة طؾى وضقػته السقاسقة الؿتؿثؾة  األمنمجؾس 

 التيلؾجرائم الجـائقة  التصديلتشؿل  امتدتيخل هبؿا بل  والسؾم الدولققن أو األمن

أن يتم  يـبغي التيبنحالتفا لؾؿحؽؿة الجـائقة الدولقة و األساسيكص طؾقفا كظام روما 

                                                        

 .213، هقؿـة الؼاكون أم قاكون الفقؿـة، مرجع سابق، صد/ باسقل يوسف، خؾقل محؿود يد/ ضار (0)
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ذلك أن  األساسيالؼقام هبا بـاء طؾى طـاصر محددة لؾجريؿة كص طؾقفا كظام روما 

واقع األمر مفؿة قضائقة ولقست  يفتؾك الحالة هى  يفيؼوم هبا الؿجؾس  التيالؿفؿة 

 . (0)سقاسة ومن الؿػرتض أن تستلثر هبا الجفات الؼضائقة

اإلحالة  يفلفذه السؾطة الؿتؿثؾة  األمنومن التطبقؼات العؿؾقة لؿؿارسة مجؾس 

من قضقة دارفور مـذ  األمندارفور( فؼد بدأت إهتؿامات مجؾس  –)الوضع السوداكى 

بعد أن اتخذت اإلدارة األمريؽقة موقػًا طدائقًا واضحًا إزاء الحؽومة  – (2)2111طام 

 التيرئقس الوزراء األمريؽى إلقؾقم دارفور و "كولن باول "السوداكقة وخاصة بعد زيارة 

ذات العام قرر الؽوكجرس  يفاألمقن العام لألمم الؿتحدة و "طـان  يفكو "تؼابل فقفا مع 

 (Genocideدارفور إبادة جؿاطقة ) يفؾى إطتبار ما يجرى األمريؽى توصقة كصت صراحة ط

(6) . 

األمريؽون بتحؿقل الحؽومة السوداكقة الؿسئولقة الرئقسقة طؿا أصاب  ػيولم يؽت

إقؾقم دارفور وأبـاءه من إزهاق لألرواح وتدمقر الؿؿتؾؽات بل أكدوا طؾى إرتؽاب 

الـساء وقتل الؿدكققن وتبـى سقاسة  جرائم طديدة ضد اإلكساكقة من شاكؾه إغتصاب

مواجفة أبـاء الؼبائل  يفمـفجقة قوامفا مؿارسة أطؿال التطفقر العرقى واإلبادة الجؿاطقة 

                                                        

: الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة كحو العدالة، مـشورات الحؾبى الحؼوققة، بقروت، لبـان، د/ فقدا كجقب حؿد (0)

 .011، 016، ص2113الطبعة األولى، 

، 2101: السودان والؿحؽؿة الجـائقة الدولقة، دار الـفضة العربقة، الطبعة األولى، عبد اهلل األشعلد/ (2)

 .022ص

(3)  Straus, Socott: Darfur and the Genocide Debate (Foreign Affairs V8, VO1 January / Febrawry, 2005, p123. 
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بالرغم أن تؼرير لجـة التحؼقق الدولقة بشلن دارفور الؿؼدم لألمم  (0)الدارفورية اإلفريؼقة

السوداكقة قد أكد طؾى طدم  والذى كان متحامالً طؾى الحؽومة 2111يـاير  يفالؿتحدة 

 .(2)حدوث طؿؾقات إبادة جؿاطقة

ولم يؼتصر موقف الواليات الؿتحدة األمريؽقة الؿعادى لؾحؽومة السوداكقة طـد هذا 

 التيالحد ولؽـفا سعت إلى الدفع بالؿشؽؾة الدارفورية داخل أروقة األمم الؿتحدة و

ـى تصورها الؽامل حؿؾة طؾى تب يفوكجحت  األمنألؼت بضغوصفا طؾى مجؾس 

لؿشؽؾة دارفور كؿا أستطاطت تؿريرة لفا من خالل العديد من مشاريع الؼرارات 

تؼدمت هبا وبعض تابعقفا من حؾف الـاتو إلكتؼاد حؽومة الخرصوم وإهتامفم بعدم 

دارفور وقد صالب الؿجؾس بـاء  يفالتعاون وتحؿقؾفم الؿسئولقة الؽامؾة لؿا يحدث 

يوما يؾقه تؼارير دورية بخصوص ما  61غضون  يفبتؼديم تؼرير  طؾى ذلك األمقن العام

 . (6)أحرزته أو لم تحرزه الحؽومة السوداكقة من تؼدم بصدد مطالبات الؿجؾس

طؾى إصدار ثالث قرارات  األمنضوء تؾك التصعقدات األمريؽقة أقدم مجؾس  يفو

رها طؾى تدويل أسبوع واحد طؽست حرص الداطقن إلى إقرا يفتتعؾق بنقؾقم دارفور 

 يفبطون تؾك الؼرارات طؾى إطتبار أن الوضع  يفتؾك الؿشؽؾة من خالل التلكقد الدائم 

                                                        

(1)  Vesely, Milan: The shadow of darfur (African Business, August/ September, 2004) p 36, at http://www. Higbeam.com> doc. 

الوثقؼة رقم  األمناكظر تؼرير لجـة األمم الؿتحدة لتؼصى الحؼائق حول دارفور الؿؼدم إلى مجؾس  (2)

S/2005/60. 

 م الؿتحدة موقع األم (6)

http:// daccessdds. un. org /doc/ undoc/ 6EN / NO4/446/ 00 / pdf / NO/ 4446/00 pdf / open- element 

http://www/
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باالستقاء  السوداكققناألمر الذى اصاب  (0)الدولققن األمناإلقؾقم مثل هتديدًا لؾسؾم و

الشديد طن موقف الواليات الؿتحدة إيزائفم والذى شعروا من خالله أكه ُيعد تجسقدًا 

 .(2)دارفور كاذبة يفالؿعايقر وأن دطاواهم طن الؼتل واالغتصاب  الزدواجقة

 األمنيستخدم فقفا مجؾس  التيالسابؼة األولى من كوطفا  0116ويؿثل الؼرار رقم 

 يفإحالة مسللة إلى الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة مـذ إقرار تلسقسفا  يفصالحقاته 

إكشاء الؿحاكم الجـائقة الدولقة الؿمقتة  يفيستـد  األمنإذ كان مجؾس  02/2/0112

الحرب إلى سؾطاته بؿوجب الػصل السابع بتؽوين هقئات ثاكوية  مجرميلؿحاكؿة 

 . (6)الدولققن األمنإقرار السؾم و يفلؿساطدة الؿجؾس 

                                                        

 بشلن إكشاء بعثة الؿراقبة ىف دارفور )يوكامقد(.  2111مارس  21بتاريخ  0113الؼرار  (0)

إجراءات أخرى من  العسؽريخطر والخاص بتوسقع كطاق العؼوبات لتشؿل باإلضافة إلى ال – 0110الؼرار 

وتجؿقد األرصدة الؿادية وشؿؾت العؼوبات اثـقن من الؼادة الؿتؿردين  –بقـفا خطر السػر طؾى بعض األفراد 

  والرئقس السابق لؾؼوات الجوية السوداكقة إضافة إلى أحد زطؿاء مقؾقشقات الجـجويد.

http:// archive. aawsat. com / detaits – 2009 – 3 March en 11053 العدد 

 طؿر البشقر ىف أحد خطاباته قائالً:  السوداين الرئقسيوقد طرب هذا التصور  (2)

ألهنم يسعون إلى الضغط طؾقـا بدون وجه حق وكحن كؼول لفم ال تتحدثوا طن دارفور لؾتغطقة طؾى 

ب بوسعه أن يتحدث طن حؼوق فضائحؽم ىف العراق وفؾسطقن فال أضن أن الذى ارتؽب جرائم أبو غري

األخقر جائر وضالم وكاذب يتحدثون طن قصف الؿدكققن وهم يػعؾون  األمريؽياإلكسان وأن مشروع الؼرار 

 والػؾوجة وبغداد.  الرماديذلك يومقا ىف 

 ."السودان هتدد بػتح أبواب جفـم أمام الغرب  "راجع بصدد مضؿون هذا الخطاب 

 www. Almotamar. net / news 14888. htm: متاح طؾى

: الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة والسودان، جدل السقاسقة والؼاكون، مركز دراسات محؿد عاشور مفدى د/ (6)

 .61، ص21ص 2101الطبعة األولى،  الوحدة، لبـان، 
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بـاء طؾى تؼرير لجـة التحؼقق الدولقة بشلن "ويؿؽن إيجاز فحوى الؼرار فقؿا يؾى 

دارفور وإذ يتصرف الؿجؾس  يفوحؼوق اإلكسان  الدولي كسايناإلالؼاكون  اكتفاكات

دارفور مـذ  يفلة الوضع الؼائم صبؼًا لؾػصل السابع من مقثاق األمم الؿتحدة قرر إحا

إلى الؿدطى العام لؾؿحؽؿة الجـائقة الدولقة ويطالب الؿجؾس حؽومة  2112يولقو 0

اون الؽامل مع الؿحؽؿة دارفور بالتع يفالسودان وجؿقع أصراف الصراع األخرى 

والؿدطى العام وأن يؼدم إلقفا كل ما يؾزم من مساطدة طؿالً هبذا الؼرار وقد صدر الؼرار 

 .(0)أربع دول طن التصويت وامتـاعبلغؾبقة أحد طشر صوتًا 

الواليات الؿتحدة األمريؽقة طن التصويت ال  امتـاعولعل الغؿوض الذى اكتـف 

الواليات الؿتحدة  مـدوبةمـاص من صرحه غقر أن تػسقره وتربيره جاء بتصريح 

أن الواليات الؿتحدة األمريؽقة رفضت مـذ  يف "وودز بقرتسون"األمريؽقة السػقرة 

ة ورفضفا الؿـشئ لؾؿحؽؿة الجـائقة الدولق األساسيإلى كظام روما  االكضؿامالبداية 

ذات الوقت ال تعرتض  يفالتام لخضوع أى من مواصـقفا لوالية هذه الؿحؽؿة ولؽـفا 

من  الدوليالؿحػل  يفتوحقد الؽؾؿة  يفمـفا  بتغاءً اؼرار دون أن تصوت لصالحه طؾى ال

أجل الوصول لـتقجة فعالة لتحؼقق العدالة وطدم إفالت الؿتورصقن من الؿساءلة 

 . (2)والعؼاب

الؿعايقر االمريؽقة واضحة مع صدور قرار الؿحؽؿة الجـائقة  ازدواجقةوقد باتت 

                                                        

             موقع األمم الؿتحدة:  (0)

http:// daccess dds. un. org /doc/ undoc/ GEN / NO5/292/ 71 / pdf / no. 529271 pdf / open element 

 :اإللؽرتوينالؿوقع  (2)

http:// sadaneseonline. com / cgi – bin / sdb / 2db / 2bb. cgi ? seq  msg & boarcL  6 & msg  1112670996 & rn1 
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 هتؿتيحقث وجفت له  السوداينباطتؼال الرئقس  الؼاضي 2111مارس  1 يفالدولقة 

دارفور وقد آثار هذا الؼرار  يفجرائم ضد اإلكساكقة  وارتؽابجرائم حرب  ارتؽاب

فؽاكت تؾك الؿرة األولى  العالؿي الرأياألوساط الدولقة وطؾى صعقد  يفضجة كربى 

يصدر فقفا قرار من محؽؿة دولقة بتوققف رئقس دولة بغقة تؼديؿه لؾؿحاكؿة وقد  التي

سوزان "صرحت الؿـدوبة الدائؿة لؾواليات الؿتحدة األمريؽقة لدى األمم الؿتحدة 

الؿحؽؿة الدولقة لؿحاسبة  اتخذتهى أن الواليات الؿتحدة تدطم اإلجراء الذ "ريس

رقم  الدولي األمندارفور.... وقرار مجؾس  يفجرائم فظقعة  ارتؽابالؿسئولقن طن 

دارفور إلى الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة يتطؾب من حؽومة  يفالذى أحال الجرائم  0116

قة السودان وكل أصراف الـزاع األخرى التعاون الؽامل مع الؿحؽؿة الجـائقة الدول

 . (0)وبحث كل الدول واألصراف الؿعقـة طؾى التعاون بالؽامل ومحؼؼقفا

  "طؿر البشقر" لؾرئقس السوداين ةالدولق ةالجـائق ةوقد بدت مظاهر مالحؼة الؿحؽؿ

لؾدول لؾتعاون معفا وتـػقذ  ةطؾبات الؿحؽؿتمـذ صدور مذكره توققػه وتعددت م

غقر ان جـوب افريؼقا امتـعت طؾى   2111قرارها بتوققف البشقر واطتؼاله الصادر طام 

 "بريتوريا" ةوتذرطت حؽوم 2101اطتؼال البشقر وتسؾقؿه خالل زيارته لفا طام 

وجاءت اخر  ةبحصاكه رؤساء الدول واكدت اهنا غقر مؾزمه بتـػقذ قرار الؿحؽؿ

بشان توققف البشقر ما اثقر بشلن الشؽوى الؿؼدمة ضد  ةؾى الساحة الدولقءات طاالـد

 2102رب ؿالجـائقة الدولقة يف كوف ةمن جاكب الؿحؽؿ الدولي األمناألردن الى مجؾس 

                                                        

حؾو إصدار الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة مذكرة الؼبض طؾى البشقر متاح طؾى  ياكظر ىف هذا الصدد بقان أمريؽ (0)

  www. Amrico. gov (4/3/200)موقع وزارة الخارجقة األمريؽقة 
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فقؿا يتعؾق بتـػقذ امر اطتؼال البشقر حال  ةبسبب امتـاطفا طن التعاون مع الؿحؽؿ

 .(0) تواجده بلراضقفا يف مارس يف ذات العام

دارفور لؾؿحؽؿة الجـائقة الدولقة لؿؾم فؼه  يفبنحالة الوضع  األمنوإزاء قرار مجؾس 

أوراقه بحثًا وكؼبًا طن إيجاد تػسقرًا قاكوكقًا لفذا الؼرار بعد أن وجه إلقه  الدوليالؼاكون 

  -يؿؽن إجؿالفا فقؿا يؾى: التيغالبقة بـوده و يفسفام الـؼد 

( من كظام روما 06وفق الؿادة )"خالقًا من طبارة ضرورية وهى جاء قرار اإلحالة  -0

كؿا أوضح أكه يتصرف  0116لؾؼرار  من خاللفا يتضح التلسقس الؼاكوين التيو

صبؼًا لؾػصل السابع من مقثاق األمم الؿتحدة وهذا يعـى أن الؼرار قد اكطوى طؾى 

العام وهى طدم سريان  الدوليال يػفم إال من خالل تطبقق قواطد الؼاكون  استثـاء  

كصوص كظام روما طؾى أى دولة لقست صرف فقه ثم طاد يـص طؾى طدم جواز إلزام 

الدول غقر األصراف بلية التزامات كاتجة طن كظام روما سواء فقؿا يتعؾق بؿحاكؿة 

بتحويل تؾك  التزامفاقوات حػظ السالم أو من خالل  يفرطاياها الؿشاركقن 

 . (2)العؿؾقات

 اتػاققةؿحؽؿة الجـائقة الدولقة لفا شخصقة قاكوكقة مستؼؾة وقد أكشئت بؿوجب أن ال -2

دولقة مؾزمة ألصراففا فؼط وغقر مؾزمة لدول غقر األصراف وفؼًا لؿا كصت طؾقه 

أكدت أن رضا الدولة  التيو 0131فققـا لؼاكون الؿعاهدات  اتػاققة( من 61الؿادة )

                                                        

(1)   www. Thenewkhalij.org 
(2)  John. R. crook: Contemporary practice of the united state. A.J.I.L vol 99 (2005) p. 501 

 كذلك راجع:

بنحالة الوضع ىف  األمن: مدى مشروطقة قرار مجؾس ي، د/ عبد السالم حسقن العـزيد/ رشقد حؿد العـز

 .10، ص11، ص2100دارفور لؾؿحؽؿة الجـائقة الدولقة، مجؾة الحؼوق، العدد الرابع، طام 
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والسودان لم يصادق طؾى  االتػاققةالؿستؼؾة ذات السقادة يعرب طـه بالتصديق طؾى 

 . (0)لؾؿحؽؿة الجـائقة الدولقة األساسيالـظام 

ورد بالػؼرة السادسة من الؼرار إخضاع مواصن أى دولة من الدول الؿساهؿة من  -6

أفرادها  أو مسمولقتفا أو األساسيكظام روما  يفخارج السودان ال تؽون صرفا 

الحالققن أو السابؼقن لؾوالية الؿصرية لتؾك الدولة الؿساهؿة طن كل ما يدطى 

 األمنأكشلها أو أذن هبا مجؾس  التيارتؽابه أو االمتـاع من ارتؽابه كتقجة لؾعؿؾقات 

ما لم تتـازل تؾك الدول الؿساهؿة طن هذه الوالية الؿصرية تـازال واضحا وهو ما 

من الـظام  (2) (22مع كص الؿادة ) األساسيمن كظام روما  (22تعارض مع الؿادة )

يؼرر إخضاع مواصـى أى دولة من الدول  األمنفؼد كصت طؾى أن مجؾس  األساسي

كظام روما أو مسئولقفا أو أفرادها  يف الؿساهؿة من خارج السودان ال تؽون صريف

الحالققن أو السابؼقن لؾوالية الحصرية لتؾك الدول الؿساهؿة طن كل ما يدطى 

 األمنأكشلها مجؾس  التيمن أطؿال كتقجة لؾعؿؾقات  ارتؽابهطن  االمتـاعأو  ارتؽابه

ساهؿة أو فقؿا يتصل هبذه العؾؿقات ما لم تتـازل تؾك الدول الؿ األفريؼيأو االتحاد 

 األمنطن هذه الوالية الحصرية تـازال صريحا األمر الذى يبدو مـه مـح مجؾس 

 يفالدول غقر األصراف  لؿواصـيالحصاكة من الؿثول أمام الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة 

وكلن  األفريؼي االتحادطؿؾقات إذن هبا الؿجؾس أو  يفتساهم  التيكظام روما و

ضؿاكًا لؾواليات الؿتحدة األمريؽقة من طدم  الؿجؾس يؼصد من وراء تؾك الػؼرة

                                                        

 .21ص، الدوليتطبقق الؼاكون  واكحراف: الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة د/ معاذ أحؿد محؿد تـؼو (0)

 بالصػة الرسؿقة(. االطتداء)طدم  األساسي( من كظام روما 22الؿادة ) (2)
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 يفثؿة جرائم تدخل  بارتؽابحالة إهتام أى مـفم  يفدارفور  يفمثول قواهتا 

 .(0)الؿحؽؿة اختصاص

( من كظام روما 001كؿا تعارضت الػؼرة السابؼة من الؼرار مع كص الؿادة ) -1

يسؾم بلكه ال يجوز أن تتحؿل األمم الؿتحدة أية كػؼات "فؼد كصت طؾى  (2)األساسي

بؿا فقفا الـػؼات الؿتعؾؼة بالتحؼقؼات أو الؿالحؼات  باإلحالةمتؽبدة فقؿا يتصل 

كظام روما  يفالؼضائقة فقؿا يتصل بتؾك اإلحالة وأن يتحؿل تؾك التؽالقف األصراف 

، وهو ما يدطو إلى االستغراب من "اإلسفام فقفا بطوطقة يفترغب  التيوالدول 

طؾى الرغم من أكه أقدم طؾى هذا الؼرار )اإلحالة( مـصرفا  األمنموقف مجؾس 

الوارد بـص  االلتزامبؿوجب الػصل السابع من مقثاق األمم الؿتحدة إال أكه يتربأ من 

 .(6)الؿادة السابؼة

فور لؾؿحؽؿة الجـائقة دار يفقد أصدر قرارًا بنحالة الوضع  األمنإذا كان مجؾس  -1

                                                        

دراسة تتضؿن قراءة ىف قرار  األمن: الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة وطالقتفا بؿجؾس د/ محؿد هاشم الؿاقورا (0)

الدولقة  ( بشلن دارفور، بحث مؼدم لؾـدوة الدولقة حول الؿحؽؿة الجـائقة2111) 0116رقم  األمنمجؾس 

 .23، ص21، ص2112يـاير  01/00)الطؿوح الواقع، آفاق الؿستؼبل( أكاديؿقة الدراسات العؾقا، لقبقا /

أموال الؿحؽؿة وجؿعقة الدول األصراف تغطى كػؼات الؿحؽؿة  " األساسي( من كظام روما 001الؿادة ) (2)

تؼرره جؿعقة الدول  التيدة ىف الؿقزاكقة وجؿعقة الدول األصراف بؿا ىف ذلك مؽتبفا وهقئاهتا الػرطقة الؿحد

 األصراف من الؿصادر التالقة.

 االشرتاكات الؿؼررة لؾدول األصراف.  -أ  

كتقجة  الؿتؽبدةاألموال الؿؼدمة من األمم الؿتحدة رهـا بؿوافؼة الجؿعقة العامة وبخاصة فقؿا يتصل بالـػؼات  -ب

 .األمنلإلحاالت من مجؾس 

 .22: الؿرجع السابق، صاقوراد/ محؿد هاشم الؿ (6)
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الدولقة متصرفًا بؿوجب الػصل السابع من مقثاق األمم وهذا يعـى أكه يؾزم لصدور 

حق الػقتو ففذا يعـى أن  استخدامالؼرار موافؼة األطضاء الخؿسة الدائؿقن وطدم 

الدول دائؿة العضوية ستؽون دائؿًا بؿـلى طن تطبقق تؾك الوسقؾة إلحالة جرائؿفا 

 . (0)األساسيالـظام  يفإلى الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة إذا لم تؽن صرفًا 

الؿعاير وقد  وازدواجقةضربا من ضروب العدالة االكتؼائقة  األمنكان قرار مجؾس  -3

راق الؼاكوكقة مع األوراق السقاسقة فنن كان ما حدث بنقؾقم دارفور اختؾطت األو

بلهنا شؽؾت جرائم حرب وجرائم ضد اإلكساكقة  األمنوصف من جاكب مجؾس 

مارس  يفلؾعراق  األمريؽيمن جاكب قوات االحتالل  أرتؽبتفنن تؾك االفعال 

 سرائقؾياإل االحتاللبصػة مـفجقة ومستؿرة من جاكب قوات  أرتؽبكؿا  2116

مجرد اإلداكة الؾػظقة أمام هذه  يف األمنالؿخقؿات الػؾسطقـقة ولم يػؽر مجؾس  يف

االكتفاكات دون مراطاة مؼتضقات العدالة الدولقة وخاصة أحؽام مقثاق األمم 

مسؾؿي  ضد"مقاكؿار "ازاء ما يحدث  األمنكؿا جاء صؿت مجؾس …(2)الؿتحدة

كقا( ااستؽؿاال لتؾك الضروب بعد ان تؼدمت ) فركسا و بريط 2102طام  الروهقـجا

اال ان اطرتاض  "مقاكؿار"طؾى الػور يف   ةبؿشروع قرار لوقف العؿؾقات العسؽري

بقان من  بنصدارهناية االمر الى االكتػاء  يفالصقن طؾى استصدار ثؿة قرارات أدت 

                                                        

ىف إحالة الجرائم الدولقة أى الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة، رسالة  األمن: دور مجؾس حؿزة صالب الؿواهرة (0)

 .12، ص2102ماجستقر، جامعة الشرق األوسط، كؾقة الحؼوق، 

، 10، مجؾة السقاسة الدولقة، الؿجؾد 0116الؼرار  دارفور، قراءة ىف ي: محاكؿة مجرميد/ أحؿد الرشقد (2)

 .012.، ص2113، يـاير، 036العدد 

 ؽرتوينلاكظر الؿوقع اال  (2)

http// www.alhurra.com 25/10/2017 

http://www.alhurra.com/
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 .(0)دث لفمالء الضحايا اطرب من خالله طن قؾؼه إزاء ما يح األمنمجؾس 

الروهقـجا لم تخرج الى  يبشلن مسؾؿ ةان تصريحات األمم الؿتحدويرى الباحث . 

بلهنم األكثر اضطفادا ديـقا ولغويا  ةاألمؿق ةحقز التطبقق رغم سابؼة إقرار تؾك الؿـظؿ

 األمنبتؿرير ما يحدث يف بورما الى مجؾس  ةواكتػت األمم الؿتحد "مقاكؿار"داخل 

والذى لم يحرك ساكـًا تجاه تؾك الواقعة .. وتـتظر تؾك االقؾقات بقن الػؼر الؿدقع 

طن صؿته وان يضع الؼاكون  الدوليان يخرج الؿجتؿع  يوالتفجقر والتطفقر العرق

 .  ةواالطتبارات السقاسق االزدواجقةحدًا لعجزه بعقدًا طن  الدولي

إلى الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة ففـاك  ناألموقد اكتؼؾت طدوى االكتؼائقة من مجؾس  -2

العديد من االكتفاكات العديدة لحؼوق اإلكسان واالتػاققات  الدوليطؾى الؿسرح 

لؾؿحؽؿة الجـائقة الدولقة  الؿوضوطياالختصاص  يفتدخل  التيالدولقة و

)العراق( بنغرام  أبو غريبغواكتاكامو )كوبا( سجن  معتؼؾيكالجرائم الؿرتؽبة ضد 

 الؼارة السوداء.  اكتفاكاتطؾى  تان إال أن تركقز الؿحؽؿة يؼتصرفغاكسأ

أحد أهم مبادئه وهو  يف األساسيكظام روما  0116 األمنلؼد أصاب قرار مجؾس  -2

الؼضائقة من  السوداكقةمبدأ )التؽامل( بتؾك االكتؼائقة والذى اطتربت السؾطات 

حقن أن إسرائقل لم تعترب كذلك بل كان لفا  يفكظر جرائم دارفور  يفخالله غقر راغبة 

وكزاهة األمر الذى يدل داللة  استؼاللالؼدرة والرغبة لؿا يحؿل قضاؤها من 

السقاسقة طؾى الؼاكون وترجقح كػة قاكون الؼوة  االطتباراتواضحة طؾى تغؾقب 

                                                        

 .21مرجع سابق، ص، األمن: الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة وطالقتفا بؿجؾس د/ محؿد هاشم الؿاقورا (6)
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 . (0)طؾى حساب قوة الؼاكون

الػصل  يفصالحقاته الواردة  أن لجوء الؿجؾس إلى مؿارسة االطتبار يفإذا وضع  -1

 يفالسابع من الؿقثاق فنن تؾك الصالحقات لقست مطؾؼة كؿا يظن البعض ولؽـفا 

الدولققن وبعبارة أخرى أن  األمنحؼقؼة األمر مؼقدة رهن توافر حالة هتديد السؾم و

 يفالػصل السابع من الؿقثاق هو إيجاد رابط  يفالتطبقق السؾقم لألحؽام الواردة 

 التي الؼراراتالدولققن أو وقوع حالة طدوان بقن  األمنلتفديد بالسؾم وحالة ا

وفؼًا لتؾك األحؽام وقد تزداد الصعوبة مع الطبقعة السقاسقـة  األمنيتخذها مجؾس 

وجود حق  يفال تؿؽـه من مؿارسة ثؿة أدوار قضائقة ال سقؿا  التيو األمنلؿجؾس 

الوصول إلى الؼرار الؿـاسب بشلن  الػقتو لؾدول دائؿة العضوية الذى يحول دون

 .(2)تؽقف الحالة فقؿا يتعؾق بالعدوان

الدولققن أصبح مبفؿا وغقر محدد الداللة وأخضع  األمنومن ثم فنن هتديد السؾم و

بعضفا بالعالقات الدولقة وطؾى ذلك فقتعقن طؾى الؿجؾس  ارتبطتلتػسقرات مختؾػة 

تحؽم تػسقر كصوصه  التيأن يتولى تؾك الؿفؿة بغض الطرف طن تؾك األسس 

                                                        

: الئحة إهتام حؾم العدالة الدولقة ىف مؼاضاة إسرائقل، الطبعة األولى، مركز دراسات د/ عبد الحسقن شعبان (0)

 .0، ص2101الوحدة العربقة، لبـان، 

 :”M.Stein “ويرى  (2)

The security concil would not perform well if it were forced into a judicial role, consistency is more 
important in a judicial body than in a political body the political nature of the security concil would make 
it difficult for the security concil to make consistence decisions on aggression the veto power would make 
consistency impossible the security concil could not label one of the permanent members an aggressor 
even if that member had committed aggression that was in every objective sense, for more blatant and 
grievous than the aggression committed by some other state that had been labeled an aggressor.  

Mark.s.stein : The security council – the international criminal court, and the crime of Aggression / 
university of missouri. st. louis. Dept, of political science phd. 2001 – p.9. 
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 العاديمؼدمتفا أن يتم تػسقرها بحسن الـقة وفؼا لؾؿعـى  يفوالؿعاهدات الدولقة 

قؿا يتعؾق غاية األهؿقة سواء ف يفالؿجؾس من كتائج  تؽققفأللػاضفا لؿا كتج طن 

كاكت تؾك اآلثار  ترتتب طؾى قرار التؽققف سواءً  التيأو من حقث اآلثار  (0)باختصاصه

طسؽرية أو غقر  جزاءاتأو توصقات أو قرار  باتخاذهاتتعؾق بتدابقر يؼرر الؿجؾس 

 .(2)يديـفا الؼرار التيطؾى الدول  األدبيويصل األمر إلى حد التلثقر  طسؽرية

 يالؼاض 2100فرباير  23 يف 0121الؼرار رقم  األمنالؿؼابل أصدر مجؾس  يفو

إلى الؿدطى العام لؾؿحؽؿة الجـائقة  2100فرباير  01لقبقا مـذ  يفبنحالة الوضع السائد 

ذلك الؼرار أيضا أكه يتصرف بؿوجب الػصل السابع من مقثاق  يفالدولقة وقد أشار 

إال أن هذا الؼرار لم يستـد إلى الحالة  (6)10لؿادة األمم الؿتحدة ويتخذ تدابقر بؿوجب ا

 والسؾم الدولققن أو األخالل هبؿا.  األمنوهى حالة هتديد  اتخاذهتربر  التي

لقبقا يشؽل هتديدًا لألمن والسؾم  يفحقث لم يرد به أية إشارة إلى أن الوضع الؼائم 

إلى أحؽام الػصل السابع  حتؽاملالالدولققن أو إخالاًل هبؿا والذى ُيعد متطؾبًا أساسقًا 

                                                        

بشلن إحالة الوضع ىف دارفور  األمن: مدى مشروطقة قرار مجؾس ي، د/ عبد السالم العـزيد/ رشقد العـز (0)

 .21، ص22لؾؿحؽؿة الجـائقة الدولقة، مرجع سابق، ص

ة قالعام دراسة تلصقؾقة تحؾقؾ الدولي: الجزاءات الجـائقة ىف الؼاكون يد/ سامى محؿد عبد العال الخضر (2)

، 232، ص2102رسالة لـقل الدكتوراه، كؾقة الحؼوق، جامعة صـطا،  الدوليتطبقؼقة ىف ضوء الؼاكون 

 .232ص

يتخذها إزاء  التيسؾطة تحديد مدى وكوع التدابقر واإلجراءات  األمن( مجؾس 10حقث مـحت الؿادة ) (6)

 مـفؿا أو بلسؾوب تـػقذه، راجع يستخدام الؼوة الؿسؾحة دون أن تؼقده بلاالؿوقف أو الـزاع مؿا ال يتطؾب 

العام، مرجع سابق،  الدولي: الجزاءات الجـائقة ىف الؼاكون يد/ سامى محؿد عبد العال الخضرىف ذلك 

 (.0هامش ) 232ص
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اإلحالة إلى الؿحؽؿة الجـائقة  يفطؾقه الؿشروطقة  ػيمن مقثاق األمم الؿتحدة ويض

 . (0)الدولقة

فرباير  21 يفبرتحقبه لؼرار مجؾس حؼوق اإلكسان الؿمرخ  األمنوأطرب مجؾس 

 يفذلك قراره بنيػاد لجـة دولقة مستؼؾة طؾى وجه االستعجال لؾتحؼقق  يفبؿا  2100

الجؿاهقرية العربقة  يف ارتؽاهبالحؼوق اإلكسان الؿزطوم  الدوليالؼاكون  اكتفاكاتجؿقع 

 . (2)الؾقبقة

وذلك لؾوقوف طؾى حؼائق وضروف تؾك االكتفاكات والجرائم الؿرتؽبة وتحديد 

ن وقد أطترب الؿجؾس أن الفجؿات الؿؿـفجة والواسعة هوية الضالعقن فقفا حقثؿا أمؽ

الجؿاهرية العربقة الؾقبقة ضد السؽان الؿدكققن قد ترقى إلى مرتبة  يفتـشئ  التيالـطاق 

 .(6)جرائم ضد اإلكساكقة

فقؿا  اختصاصفاكوفؿرب من ذات العام أطؾـت الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة طن  يفو

من خالل مذكرة  الؼذايفبشلن محاكؿة سقف اإلسالم  يالؼرار الـفائ اتخاذيتعؾق بعؿؾقة 

طؾى  اشتؿؾتجرائم ضد اإلكساكقة  ارتؽابهالسابق بتفؿة  يتوققف بحق كجل الزطقم الؾقب

الثورة الؾقبقة وأكه وبؿوجب هذا الؼرار  اكدالعمـذ  رتؽبتأو واضطفادطؿؾقات قتل 

 .(1)عاون الؽامل مع الؿحؽؿةيتعقن طؾى السؾطات الؾقبقة اإللتزام بالت

لؾؿحؽؿة  األساسيالـظام  يفأن لقبقا أن لم تؽن صرفا  يفواستـد قرار الؿجؾس 

                                                        

(1)  Mirjan Damska: What is the point of international criminal justice ? vol  83 Chicago law  – kent L. 
Revieu December 2007 p 329 – 361.   

 A/HRC/ ReS/S – 15/1اكظر  (2)

 S/Res/ 1970 (2011)اكظر  (6)

 www. Facebook.com / wamarabic: اإللؽرتوينالؿوقع  (1)



  

0332 

تحؿل  0111األمم الؿتحدة مـذ طام  يفالجـائقة الدولقة فنهنا وبؿؼتضى طضويتفا 

لؼرار الؿجؾس رقم  االمتثالتـػقذ مذكرات االطتؼال ويجب طؾقفا  يفالؿسئولقة األولى 

والذى يدطوها إلى التعاون الؽامل مع الؿحؽؿة والؿدطى العام وتؼديم  0121

األمر الذى يؼقد الحؽومة الؾقبقة ويغل يدها طن االكػراد  –الؿساطدات الضرورية 

بتحديد مؽان محاكؿته ويشؿل هذا تسؾقؿه لؾؿحؽؿة وإذا أرادت الحؽومة الؾقبقة 

مذكرة الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة فؾقس أمامفا  يفائم وردت محاكؿته داخؾقًا طؾى جر

سوى الطعن بؿذكرة قاكوكقة صالبة االختصاص لؾسؾطات الؾقبقة طؾى أن تتضؿن تؾك 

 .(0)الؿذكرة أهنا قادرة ومستعدة لـظر الؼضقة من خالل إجراءات كزيفة وطادلة

فتفا أثـاء إصدار واج التيوقد تغؾبت الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة طؾى الصعوبات 

الدولة  يفترجع إلى طدم شغل سقف اإلسالم لثؿة مـاصب رسؿقة  التيمذكرة التوققف و

أكه خؾقػة والده غقر الؿعؾن والشخص األكثر كػوذا داخل حاشقته  يفإال إهنا بررت ذلك 

ويتؿتع بالسقطرة طؾى أجزاء حاسؿة من اجفزة الدولة وقد تحؿل تؾك التربيرات بقن 

إلقفا وال سقؿا أهنا لم تشر  لالستـادال تجد مربرًا قاكوكقًا  التيثقرًا من الثغرات صقاهتا ك

البالد تجعؾه مسئوال طن قرارات  يفإلى مؿارسة سقف اإلسالم ألية صالحقات رسؿقة 

أططقت أو كػذت وقد ضل الوضع قائؿًا إلى القوم طؾى الساحة الدولقة وخاصـة بعد وفاة 

تعؼقد اسرتاتقجقة االدطاء خاصة بعد أن  يفواألمر الذى أسفم  (الرئقس )معؿر الؼذايف

                                                        

ىف إحالة الجرائم الدولقة إلى الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة،، مرجع  األمن: دور مجؾس حؿزة صالب الؿواهرة (0)

 .11سابق، ص
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 .(0)اطتؿدت مذكرة توققف )سقف اإلسالم( طؾى دور والده وسؾطته الؿطؾؼة

أن مـح الؿحؽؿة اختصاص طؾى رطايا الدول غقر  الدوليلذا يرى جاكب من الػؼه 

من شلكه أن يؾغى حؼوقفا الؿؼررة لفا بؿوجب الؼاكون  األساسيالـظام  يف األصراف

 . (2)الدوليوهو ما يشؽل اكتفاكا لؼواطد الؼاكون  االتػاقي الدولي

لسؾطة اإلحالة من قبل  السيءأدت إلى االستخدام  التيأن الضغوط السقاسقة وكرى 

أثرت سؾبقا بدورها طؾى طؿل الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة قد تجعل  التيو األمنمجؾس 

اآلوكة األخقرة وكلكه أمام الؿحاكم  يف الدوليلألحداث طؾى الصعقد  يءالؿستؼر

تغؾبت فقفا االطتبارات السقاسقة طؾى مؼتضقات  التيالعسؽرية بـورمربج وصوكقو و

ة الؿغرضة والؿػرصة لؾواليات العدالة الدولقة ويتضح هذا األمر من خالل االزدواجق

فؿن كاحقة كجد أن الواليات الؿتحدة األمريؽقة  األمنالؿتحدة األمريؽقة ومجؾس 

لـظامفا  لالكضؿامبالؿحؽؿة الجـائقة الدولقة ورفضفا التام  اطرتاففاوأمام طدم 

بؿؼتضى طضويتفا الدائؿة باألمم الؿتحدة لتوصقف  األمنتدفع مجؾس  األساسي

ال تعرتف  التياالت بؿا يتػق وأغراضفا وتؿرر له اإلحالة إلى الؿحؽؿة وتؽققف الح

 اختصاصالوقت كػسه ترفض  يفبوجودها فـجدها تعؾن وتعرتف بؼرار اإلحالة و

تدخالته إزاء  يفال يجد الصعوبة  األمنالؿحؽؿة.... ومن كاحقة أخرى كجد أن مجؾس 

فؼًا لؿقثاق األمم الؿتحدة مرتديًا الؿواقف الدولقة فقتذرع دائؿا بؿؼتضى صالحقاته و

                                                        

ىف إحالة الجرائم الدولقة إلى الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة، مرجع  األمن: دور مجؾس حؿزة صالب الؿواهرة (0)

 .11، ص11سابق، ص

(2)  Ruth wedgwood, Harold K. Jacobson L Monroe leigh, the united states and the statute of Rome 
A.j.I.L, vol 95, 2000, p 124, 127. 
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الدولققن رغم التـاقض الشديد الذى شاب قراراته والبطالن  األمنثوب حػظ السؾم و

طؾى تؾك  2101كوفؿرب  06 يفالذى البس كصوصه وقد دلت أحداث باريس 

ساكـًا ولم يشعر الغرب بالخطر  األمنوالعدالة االكتؼالقة فؾم يحرك مجؾس  االزدواجقة

 تعظقم داطش إال بعد تػجقرات فركسا. تجاه 

 فركسيباإلجؿاع مشروع قرار  2101كوفؿرب  21بتاريخ  األمنفؼد تبـى مجؾس 

سوريا والعراق بعد أحداث باريس حقث دطا جؿقع الدول إلى  يفلؿحاربة تـظقم داطش 

ؿا قة باإلرهابلؿحاربة الؿـظؿات  الدولياإلجراءات الضرورية بؿا يتػق والتعاون  اتخاذ

وقد  –البؾدين  أراضي يففقفا تـظقم الدولة اإلسالمقة والؼضاء طؾى معاقل الؿتطرفقن 

وأكؼره وبقروت وشبه جزيرة سقـاء  التوكسقةسوستة  يفقة اإلرهابأدان الؼرار األطؿال 

سوريا والعراق  يفقراره إلى تػعقل الجفود لوقف تدفق األجاكب  يفالؿصرية ودطا 

 . (0)اإلرهابوتجػقف مـابع تؿويل 

والذى أدان فقه  2211قراره رقم  األمنأصدر مجؾس  2101كوفؿرب  22وبتاريخ 

كل اإلجراءات الالزمة ضد هذا التـظقم وقد وصػه الـص  اتخاذتـظقم داطش وأجاز 

 الػركسيوقد صرح الؿـدوب  " الدولققن األمنغقر الؿسبوق لؾسؾم و يبالتفديد العالؿ"

أن هذا التـظقم يريد تؼويض الؿثل األطؾى لؾحرية  "فراكسوا ديالتر"لدى األمم الؿتحدة 

اإلكساكقة الؿشرتكة والؿثل األطؾى الذى تجسده األمم الؿتحدة وحث الؼرار الدول 

األمم الؿتحدة طؾى تؽثقف جفودهم لوقف تدفق التؽػقرين األجاكب ومـع  يفاألطضاء 

                                                        

 :اإللؽرتويناكظر الؿوقع  (0)

m. elwatannews. com / news / details/ 8406/2 
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 .(0)لكه لحظة مفؿةوتم وصػه ب اإلرهابتؿويل 

بصػه طامة  الدوليطؾى الؿستوى  اإلرهابوطؾى صعقد تؾك التوترات التي أحدثفا 

بصػه خاصة أطؾـت كل من مصر والسعودية واالمارات والبحرين مؼاصعة قطر  والعربي

مـفا طؼب اهتامفا بدطم وتؿويل  الدبؾوماسقةوسحب البعثات  2102دبؾوماسقا يف يوكقو 

بالتصديق طؾى مـاقشة ما وصػوه  األمنمجؾس  األربعةالبت الدول ... وص اإلرهاب

 .(2)"قطر  بنرهاب"

 الجـائقة الؿحؽؿةقطر الى  بنحالةان ما اثقر من قبل البعض بشلن الؿطالبة وكرى، 

 الؿحؽؿةالذى يتؿثل يف  الدولي الجـائياحؽام وقواطد الؼضاء  يفامرًا يجا الدولقة

ويػرغ كصوص مواده من مضؿوهنا الؼاكوين .اذ ان  األساسيوكظامفا  الدولقة الجـائقة

تختص بـظرها  التيالجرائم  الخامسة مادتهكص  يفقد اورد  األساسيكظام روما 

 .اإلرهابلم تشتؿل طؾى جرائم  التيطؾى سبقل الحصر و الدولقةالؿحؽؿة الجـائقة 

 قوناإلرهابكشل  التيلؾؿجتؿعات العربقة و واالدطاءاتوأمام إلؼاء الغرب لالهتامات 

 الؿػؽرينتولدت طن أفؽار كبار  التيرحاهبا فؼد دارت العديد من الؿـاضرات  يف

وأبرزها إحدى  الذايتوطربت طن الـؼد  اإلرهابالغربقن حول الؿسئولقة طن ضاهرة 

بعد  اإلرهابمعايقركا الؿزدوجة فقؿا يتعؾق ب"الؿؼاالت الـؼدية لؾؽاتب )بن كورتون( 

تحدث خاللفا طن  "وقف طن لوم الؿسؾؿقن وكـظر كظرة صادقة ألكػسـاباريس فؾـت

                                                        

ضد داطش، جريدة األهرام الؿصرية  األمنباريس ولـدن ترحبان بؼرار مجؾس  "جاء ذلك تحت طـوان  (0)

 .1، ص011، السـة 12012، العدد 22/00/2101بتاريخ 

(2)  Saudi Arabia ,Bahraim ,Egypt and the united Arab Emirates broke off relations with qatar in the 
worst dirplomatic crisis to hit culf Arab states in decades. 

    www.CNN.com5/6/2017 middleeast: اإللؽرتوينلؾؿزيد اكظر الؿوقع 

http://www.cnn.com/
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 األمريؽيلؾطبؼات الؽادحة وأدان الغزو  الطبؼيوالظؾم  العـصريضواهر التؿققز 

سجن  يفت الؿتحدة األمريؽقة مارستفا الواليا التيلؾعراق وحوادث التعذيب 

أدت إلى صدور تقارات التطرف  التيمؼدمة األسباب  يفكاكت  التيو "غريب أبو "

 .(0)سرطان ما تحولت إلى إرهاب صريح التيو

 

     

 

                                                        

األهرام  بؼؾم السقد يس جريدة "والفقؿـة الغربقة  اإلسالمياإلرهاب بقن التطرف  "جاء ذلك بعـوان  (0)

 .02، ص011، السـة 12013، العدد 23/00/2101الؿصرية بتاريخ 
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 الثانيالمبحث 
 بصذد التعىيض عن الجرائم الذولية األمنالذور السلبى لمجلش 

قـد شـؽؾت إشـؽالقة كبقـرة  األمـنإن العالقة بقن الؿحؽؿة الجـائقة الدولقـة ومجؾـس 

ــات مجؾــس  ــة  األمــنكاتجــة طــن موجب ــة ومؽاك ــاق األمــم الؿتحــدة مــن كاحق وفؼــًا لؿقث

مـن كاحقـة أخـرى وكظـرًا لؾـدور  األمؿـيالؿحؽؿة الجـائقة الدولقة بالـسبة لفـذا الؿقثـاق 

 يفالـدولققن فـال مــاص مـن إططائـه الحـق  األمنحػظ السؾم و يف األمنالػعال لؿجؾس 

الؿحؽؿة الجـائقة  اختصاص يفالدولققن وتدخل  األمنهتدد السؾم و التيجرائم إحالة ال

 .(0)الدولقة

)إذ ال  2112يولقـو  يفوإذا كان كظام روما قد كجح إلى حـد كبقـر بدخولـه حقـز الـػـاذ 

 يفيؿؽن إطادة الـظر فقه من قبل الدول األصراف إال بعد مضـى سـبع ســوات مـن كػـاذه( 

كظـر الـدطوى الؿحالـة إلقفـا بؼـرار مـن مجؾـس  يفالؿحؽؿـة  اختصـاصإيجاد آلقة تـظم 

وفؼًا لؾػصـل السـابع مـن مقثـاق األمـم الؿتحـدة ومــح الؿحؽؿـة سـؾطة مراجعـة  األمن

أن تتـداخل  احتؿالقـة يفتثـار  اإلشـؽالقةقراراته فقؿا يتعؾـق باالختصـاص والؼبـول إال أن 

لجـرائم الدولقـة مـع قـرارات مجؾـس كظر بعـض ا يفإجراءات الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة 

 .(2)األمن

                                                        

 .010: الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة كحو العدالة، مرجع سابق، صد/ فقدا كجقب حؿد (0)

 : ”Arsanjani “ويرى  (2)

One concern throughout the negotiations expressed mostly by the permanent members of the security 
council was the possibility of conflict between the jurisdiction of  the court and the functions of the 
council. 
Mahonoush Arsanjani: The Rome statute of international criminal court A.J.I.L,, Vol, 93. 1999 p. 26 
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 من خالل ما سبق سـؼوم بتؼسقم هذا الؿبحث إلى مطؾبقن:

 . ةارجاء التحؼقق والؿؼاضا يف األمنحدود سؾطة مجؾس الؿطؾب األول: 

 يف ةرجـاء التحؼقـق والؿؼاضـانب األمـنوالؿؿارسات العؿؾقة بؿجؾـس : الثاينالؿطؾب 

 .  الدوليالواقع 

  ةتؾك السؾط األمنحول مـح مجؾس  الػؼفيالخالف  : اوالً 

( 03الؿـادة ) األساسيمفؿة الؿحؽؿة صعوبة وتعؼقدا حقن أورد كظامفا  ازدادتلؼد 

شئون  يفلؾتدخل  األمنبقن كصوصه فؼد شؽؾت تؾك الؿادة فرصة غقر مسبوقة لؿجؾس 

ومـن ثــم التـلثقر طؾــى مجـرى العدالــة  باســتؼاللفاالؿحؽؿـة الجـائقـة الدولقــة والؿسـاس 

   .(0)الجـائقة الدولقة وحؼوق ضحايا الجرائم الدولقة

كزاهة  يفضوء التشؽك الدائم  يفوقد أثارت تؾك الصالحقة تخوف جؿقع الدول 

لؾسؾطات الؿؿـوحة لفم بؿوجب مقثاق  استعؿالفمالدائؿقن طـد  األمنأطضاء مجؾس 

األمم الؿتحدة األمر الذى يمدى بالؿحؽؿة الجـائقة الدولقة إلى التبعقة ويجعؾفا بؿـلى 

 .(2)وسؾطاته التؼديرية الواسعة األمنطن االستؼاللقة وال سقؿا أمام صالحقات مجؾس 

ؽؿة الجـائقة تحريك اختصاص الؿح يفقد لعب دورًا إيجابقًا  األمنإذا كان مجؾس و

اإلحالة إلى  يفمـحته الحق  التيو األساسي( من كظام روما 06الدولقة من خالل الؿادة )

الؿحؽؿة وفؼـا ألحؽـام الػصـال السـابع مـن مقثـاق األمـم الؿتحـدة فـنن هـذا الـظـام قـد 

                                                        

 .011، ص011: الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة كحو العدالة، مرجع السابق، صد/ فقدا كجقب حؿد (0)

 .  30ص2111دار هومة الجزائر، الطبعة االولى : الؿسئولقة الجـائقة الدولقة لؾػرد،د/ أحؿد بشارة موسى (2)
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بعـض الحـاالت  يفبوضقػة أخرى ولؽـفا سؾبقة وهى الرتخقص لـه  األمناختص مجؾس 

 .(0)أن يعؾق أو يوقف كشاط الؿحؽؿة

ال " لؾؿحؽؿـة الجـائقـة الدولقـة طؾـى أكـه األساسي( من الـظام 03فؼد كصت الؿادة )

تحؼقق أو مؼاضاة بؿوجب هذا الـظام لؿدة اثـى طشر شفرًا بـاء  يف الؿضييجوز البدء أو 

ار يصدر طن الؿجؾس إلى الؿحؽؿة هبذا الؿعـى يتضؿن قر األمنطؾى صؾب من مجؾس 

بؿوجب الػصل السابع من مقثاق االمم الؿتحـدة ويجـوز لؾؿجؾـس تحديـد هـذا الطؾـب 

  .(2)"بالشروط ذاهتا

روما ووفود الدول الؿشاركة  ياآلراء بقن ممتؿر واختؾػتوقد تؿحورت الؿـاقشات 

طديدة كان أبرزهـا أكـه يجـب الػصـل  الطتباراتتؾك الصالحقة  األمنطؾى مـح مجؾس 

 . (6)كفقئة سقاسقة األمنبقن الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة كفقئة قضائقة ومجؾس 

                                                        

 ي، اختصاصفا التشريعاألساسيالؿحؽؿة الجـائقة الدولقة، اكشائفا وكظامفا : الؾطقف حسند/ سعقد عبد  (0)

، 2111ة العربقة، الطبعة األولى، الحديث والؿعاصر، دار الـفض الدولي الجـائيوتطبقؼات الؼضاء  يوالؼضائ

 .61ص

 .األساسي( من كظام روما 03الؿادة ) (2)

إلى أن يطؾب تعؾقق التحؼقق لػرتة  األمنال يػفم لؿاذا يحتاج مجؾس  "كه إلى أ حقث أشار الؿـدوب األردين (6)

 أن تصبح الؿحؽؿة مجرد ذيل تابع لؾؿجؾس.                                  يتطول طن اثـى طشر شفرًا وال يـبغ

غقر مسؿى ختصاص الؿحؽؿة إلى أجل اال يعطل  يتوفقر ضؿاكات ك ييـبغ "كؿا أكد الؿـدوب اإليطالى أكه 

 وأن يؼتصر طؾى فرتة زمـقة محددة طـد إطادة تحديد الطؾب.

كؿا اقرتح وفد سقرالقون خػض مدة التلجقل إلى ستة أشفر بدال من اثـى طشر شفرًا أو جعؾه قابالً لؾتجديد 

 مرتقن إذا كان ستة أشفر ولؿرة واحدة إذا كان اثـى طشر شفرًا.

ىف ضوء الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة، مرجع سابق،  اإلكساين الدولي: الؼاكون يد/ عؿر محؿود الؿخزومراجع 

 .632ص 630ص
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فنذا كان من الؿؼصود أن تؿـارس الؿحؽؿـة اختصاصـفا حتـى لـو لـم يطؾـب مجؾـس 

مـفا ذلك إذا ما توافرت شروط اكعؼاد اختصاصفا فنن إطؿال تؾك الؿادة من شلكه  األمن

)وهو الوحقد الذى يؿؾك ذلك( بتلجقل التحؼقق والؿؼاضاة أثــاء  األمنمجؾس  أن يؼوم

 . (0)األساسيمؿارسة اختصاصفا وفؼا لـظامفا 

وجفت من وفود الدول الؿشاركة حـول  التيوقد فاقت تؾك الؿـاقشات واالكتؼادات 

سؾطة االحالة لعدم اقتصـار األمـر بؿـحفـا  األمنتؾك الصالحقة ما أثقر طن مـح مجؾس 

 .(2)كظر الدطوى يفالؿختص  يطؾى غل يد الؿحؽؿة بل تغل يد الؼضاء الوصـ

 التـيو األمـنمجؾـس  يفاصطدمت كل هذه االكتؼادات بنرادة الـدول دائؿـة العضـوية 

تؿارسـفا  التـيرفضت وبشدة أية ققود حتى ولو كان زمـًا يحد من صـالحقتفا الؿطؾؼـة و

طـربت طـفـا تؾـك  التـيوقد بات هـذا األمـر واضـحًا مـن خـالل اآلراء  األمنمجؾس  يف

الدول أثـاء الؿـاقشات وطؾى رأسـفا الواليـات الؿتحـدة األمريؽقـة فؽاكـت خـط الـدفاع 

ومفامــه ال يجـب أن يعـاد  األمـناألول أمام تؾك االكتؼـادات معؾــة أن سـؾطات مجؾـس 

 .(6)ػرتة زمـقة محدودةأن يؼوض قرارته ب يكتابتفا وال يـبغ

وبذلك فنن الواليات الؿتحـدة األمريؽقـة لـم تؽتـف بػـرض إرادهتـا طؾـى الؿـمتؿرين 

 يفســؾطة اإلحالــة طؾــى الؿحؽؿــة بــل أهنــا قــد ســعت  األمــنفقؿــا يتعؾــق بؿـــح مجؾــس 

                                                        

لؾؿحؽؿة الجـائقة الدولقة )دراسة تحؾقؾقة  األساسيوطالقته بالـظام  األمن: مجؾس يثؼل سعد العجؿ (0)

( مجؾة الحؼوق، السـة التاسعة والعشرون، العدد الرابع، 0112، 0122، 0122) األمنلؼرارات مجؾس 

 .61، ص2111يسؿرب، د

 .611: الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة، مرجع سابق، صد/ سعقد عبد الؾطقف حسن (2)

 .632: الؿرجع السابق، ص يد/ عؿر محؿود الؿخزوم (6)
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ــه  ــن ورائ ــى إخضــاع الؿحؽؿــة لؼراراهتــا الســقادية هتــدف م ــا إل ــدة مـف محــاوالت جدي

 .(0)الجـائقة الدولقة اإلجفاض الؽامل لؾؿحؽؿة

قرتاح قدم من قبل سـغافورة جاء توفقؼًا اإلى أن اكتفى كل هذا الزخم من الؿـاقشات ب

تجاهات الؿتعارضة وبعـد مطالبـة الـدول الدائؿـة العضـوية بـلن راء الؿختؾػة واالبقن اآل

قـرتاح ثـم مباشرة الؿحؽؿة ألطؿالفا وبعد الؿوافؼـة طؾـى هـذا اال يفيؽون لفا هذا الحق 

 .(2)األساسي( من الـظام 03الؿادة ) يفتضؿقـه 

مـن مشــروع  01/0كــص الؿـادة  يفوجـديرًا بالـذكر أن صـقاغة هــذا الؿؼـرتح قـد جـاء 

ال يؿؽـن مباشـرة أو متابعـة بــاء طؾـى هـذا الـظـام  " يطؾـى الـحـو التـال األساسـيالـظام 

الــدولققن أو بالعــدوان  ناألمــ)كــزاع( أو موقــف علــه طالقــة بالســؾم و يفلؾـظــر  األساســي

ه أو طؿـل عبصدد[ دراستفا عبصػتفا تشؽل هتديد لؾسؾم أو خرقـًا لـ األمنيؽون مجؾس 

يؼـرر مجؾـس  التيطؾى الػصل السابع من مقثاق األمم الؿتحدة و من أطؿال العدوان بـاءً 

                                                        

 . 023ىف طالم متغقر، مرجع سابق، ص الدولي الجـائي: الؼضاء يد/ عؾى يوسف الشؽر (0)

 .022الجـائقة الدولقة، مرجع سابق، ص: كظم اإلحالة إلى الؿحؽؿة د/ حازم عتؾم

   :”Becheraqui “ويرى  (2)

En vertu de l'article (16) du statut de Rome ، le conseil de securite est investi d'un autre pouvoir, celui de 
surseoir a une enquete ou a une poursuite penal. En effet il poura demander a la cour penal international 
de ne pas engager ou de suspender des enquetes ou des poursuites sar le fondement du chapitre VII de la 
charte des nations unies cette disposition proposee a l'origine pas singapout est un compromise a l'option 
exigeant l'autoristation du conseil de securite pour chaque dossier pouvaut etre du dessort de la cour. les 
divers projets elabores avant la proposition de singapour se fondaient sur l'atternative suivante la cour ne 
peut exerce ، ses pouvoirs si le conseil securite ne l'autorise pas ……. En l'occurrence les conditions 
d'exercer de la competence de la cour consistaient dans la vote en faveur de l'action de cette jurisdiction 
international pas la majorute des members du conseil de securite et en particulier par l'absence de 
l'exercice du veto par un de members permanents. 
Doreid Becheraoui : l'exercice des competences de la cour penal international op. cit. p.21  

  -كذلك:

Mauro politi: Le stalut de Rome de la cour penal international le point de vue d'un negociateur R.G.D.1.P, 
1999, 4, p818 – 820. 
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طؾى الػصـل  يؼوم بؿؿارسة مفامه بـاءً  التيأهنا تشؽل هتديدًا لؾسؾم أو خرقًا له عو األمن

غقـر ذلـك )دون إذن مسـبق مـن مجؾـس  األمـنالسابع من الؿقثـاق[، إال إذا قـرر مجؾـس 

 . (0)(األمن

 يففـاكربى كـل مــفم  الـدوليفؼـه الؼـاكون  اسـتػزازوقد أدى األخذ هبذا الؿؼـرتح إلـى 

 الـدولي الؼـاكوينتوجقه أسفم الـؼد والتعبقر طن آرائفم بالعبـارات الـؼديـة وكعتـوا الـظـام 

أهنـا تعتـرب تؿؽـقن  األمـنفؼد طرب بعض الػؼه طن هـذه السـؾطة لؿجؾـس  -بعدم الػاطؾقة 

ــس  شــرطي ــنلؿجؾ ــن  األم ــال"م ــة  االدطــاءات "اغتق ــى الؿحؽؿــة الجـائق ــة إل الؿرفوط

  -:يحقث جاءت اكتؼاداهتم طؾى الـحو التال (2)الدولقة

إدخال الجرائم الدولقة األكثر خطورة طؾـى الؿجتؿـع  يفأن خطورة تؾك الؿادة تؽؿن 

الؿعادلة السقاسقة وإخراجفا من دائرة الؿالحؼة الؼضائقة لخضوطفا لؾتوققـت  يف الدولي

الدولققن األمر  األمنبذلك من خالل حػظه لؾسؾم و األمنالزمـى الذى يلمر فقه مجؾس 

ولقـة وجعـل العدالـة الدولقـة الذى يمدى إلى تؼويض أهم غايـات الؿحؽؿـة الجـائقـة الد

وقد يعؽس كص الؿادة اهداره السـتؼالل  (6)رهـًا ألهواء وأغراض الدول دائؿة العضوية

                                                        

 :قد وردت تؾك العبارات بقن األقواس لؾداللة طؾى أن الصقاغة غقر هنائقة (0)

 United Nations diplomatic conference of plenipotentiaries on the establishment of an international 
criminal court / Rome, Italy 15 June – 17 July 1998, Document  / Conf. 183/2 – Report of the preparatory 
committee ou the establishment of an international criminal court, p. 24 Articlr 10/ Role of the security 
council, relationship between the security concil and international criminal court. 

 . 212: الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة الدائؿة واختصاصاهتا، مرجع سابق، صمعؿر يشوى هلـد د/  (2)

كظم اإلحالة إلى الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة، مجؾة العؾوم الؼاكوكقة واالقتصادية،  : د/ حازم محؿد عتؾمكذلك راجع 

 .023مرجع سابق، ص

 .013، ص011: الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة كحو العدالة الدولقة، مرجع سابق، صد/ فقدا كجقب حؿد (6)
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الوقـت الـراهن أحـد أجفـزة األمـم  يفمباشـرة سـؾطتفا وخاصـة أهنـا ال ُتعـد  يفالؿحؽؿة 

 . (0)الؿتحدة

الؿحؽؿـة الجـائقـة  اختصـاصأن أحؽام هذه الؿـادة شـؽؾت ققـدا أشـد واقسـى طؾـى 

أيـة  يف اختصاصفامؿارسة  يفغل يد الؿحؽؿة من االستؿرار  يفالدولقة وتؿثل هذا الؼقد 

ذلـك الؿجــى  يفأخـرى بؿـا  اطتبـاراتمرحؾة من مراحل الدطوى بغض الطرف طن أيـة 

 . (2)طؾقه

كؿا أثارت تؾك الؿادة إشؽاالت طدة فقؿا يتعؾق بوضعقة الؿتفم الؿوقـوف طؾـى ذمـة 

حالة صؾب الؿجؾس باإلرجاء وماذا لو أصؾق سراحة بعد اإليؼاف ففـل يعــى  يفحؼقق الت

 التـيالؿـسوبة إلقه وهل يحق له الؿطالبة بالتعويض طن الؿـدة  االهتاماتذلك براءته من 

  .(6)قضاها قبل قرار التعؾقق؟

أن تؾــك الســؾطة ذات صبقعــة سقاســقة تــمدى إلــى أن يؽــون طؿــل الؿحؽؿــة الجـائقــة 

ــة تابعــا الد ــدول دائؿــة  األمــنبعــض الحــاالت إلرادة مجؾــس  يفولق ــدًا إلرادة ال وتحدي

يتطؾــب  التــيالؿجؾــس حقــث أن صؾــب االرجــاء مــن الؿســائل الؿوضــوطقة  يفالعضــوية 

موافؼــة التســعة أطضــاء مــن بقـــفم الخؿــس الــدول الؽــربى مؿــا يــمثر ســؾبا طؾــى تحؼقــق 

                                                        

 الؿتحدة راجع: باألمملؾؿزيد طن طالقة الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة  (0)

Serge Sur: La convention de rome entre les ong et le conseil de securite R.G.D.I. P 1/1999. p44 

 . 216: هقؿـة الؼاكون أم قاكون الفقؿـة، مرجع سابق، صباسقل يوسف د/، خؾقل محؿود يد/ ضار (2)

الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة، مرجع سابق،  : مبدأ التؽامل ىفيخالد عؽاب حسون العبقدد/ كذلك راجع 

 .000ص

: العالقة بقن األمم الؿتحدة والؿحؽؿة الجـائقة الدولقة الدائؿة، دار الـفضة الؿختار عؿر سعقد شـاند / (6)

 .022، ص2111االولى،   ةالعربقة، الؼاهرة، الطبع
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وما يزيد من خطورة تؾك السؾطة كوهنـا غقـر  (0)أكشئت من أجؾفا التيالؿحؽؿة ألهداففا 

 . (2)ققد مادى أو زمـىي مؼقدة بل

وقد ذهب جاكبًا من الػؼه إلى أن تؾك السؾطة ُتعد إخالاًل وخرقًا لؾؿبادئ والؿػاهقم 

الؼضاء ويؼصد  استؼاللقامت هبا الؿحاكم الدولقة الؿختؾػة ذلك أن  التيوالؿؿارسات 

ت الؼضــائقة طــن ســؾطة أيــة أشــخاص د ققامــه بــاإلجراءاالؿــدطى العــام طـــ اســتؼاللبــه 

 . (6)جفات خارجقة تؿثل الدطامة األولى لتؾك الؿبادئ والؿػاهقم أو

الــدائؿقن طــدم إحالــة بعــض الجــرائم إلــى  األمــنخاصــة وإذا مــا قــرر أطضــاء مجؾــس 

أن تؾـك  اطتبـارالؿحؽؿـة الجـائقـة الدولقـة طؾـى  اختصاص يفالؿحؽؿة رغم أهنا تدخل 

( مـن الؿقثـاق 61الؿـادة ) يفالجرائم تؽون مرتبطة بنحدى الحـاالت الؿـصـوص طؾقفـا 

 .(1)يتم التلكد من توافرها التياالمم الؿتحدة و

كـامالً بعؾـو  اطرتافـًاطؾـى  تـطـويوقد ذهب جاكبًا آخر من الػؼـه إلـى أن هـذه الؿـادة 

الـدولققن ذلـك أن كـص  األمنالؼضايا الؿتعؾؼة بالسؾم و يفطؾى الؿحؽؿة  األمنمجؾس 

الؿادة يسؿح لؾؿجؾس بالتلجقالت الؿتتالقـة األمـر الـذى يـمدى إلـى إيؼـاف اإلجـراءات 

 .(1)الؼضائقة لؾؿحؽؿة إلى ماال هناية وبدوره إلى إيؼاف كشاط الؿحؽؿة كؾقًا

تحــول دون تؿؽــن الؿحؽؿــة مــن الؼقــام  التــيوتشــؽل تؾــك الؿــادة العؼبــة األساســقة 

                                                        

 .222وقواطد اإلحالة، مرجع سابق، ص: الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة، االختصاص يد/ عادل عبد اهلل الؿسد (0)

 .023ىف طالم متغقر، مرجع سابق، ص الدولي الجـائي: الؼضاء يد/ عؾى يوسف الشؽر (2)

(3)  Yuval Shany: Assessing the effectiveness of international court: A Goal Based Approach 106, Am. J. 
Int'l. L 225, 226 (2012 ) 

 .616، ص612: الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة،  مرجع سابق، ص د/ سعقد عبد الؾطقف حسن (1)

 .000: مبدأ التؽامل ىف الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة، مرجع سابق، صخالد عؽاب حسون العبقدى (1)
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بـل قـد يصـل األمـر إلـى إلغـاء  األساسـيكظـام رومـا  يفائقة والؿحددة لفا بوضقػتفا الؼض

بـدطوى الحػـاظ طؾـى السـؾم  األمـنوخضوطفا لسقطرة وكػوذ مجؾس  (0)دورها بالؽامل

 .  (2)الدولققن األمنو

هذا السقاق ما أبرزته تؾك الؿادة مـن تــاقض بـقن صـالحقات  يفوما يزيد األمر تعؼقدًا 

سـؾطة االهتـام وفؼـا  باطتبـارهع بـه الؿـدطى العـام مـن صـالحقات وما يتؿتـ األمنمجؾس 

لـظام روما وذلك بحجب سؾطته من قبل الؿجؾس األمر الذى يمدى إلى مـعه من متابعة 

 . (6)األمنطؿؾه لػرتة زمـقة أثـى طشر شفرًا قد تزيد بالتجديد من مجؾس 

تغؾقـب فؽـرة االسـتؼرار طؾـى  يفكؿا أضفرت تـاقضًا ال يؼل أهؿقة طـن سـابؼة يتؿثـل 

إجراءات التحؼقـق والؿحاكؿـة مـن شـلكه أن يـمدى إلـى  يفحساب العدالة ذلك أن السقر 

أكثـر الجـرائم  بارتؽابـهالـدولققن  األمـنهتديـد السـؾم و يفالـذى تسـبب  يالػاطل الحؼقؼ

دفـع كشـاط الؿحؽؿـة ولـقس تؼويضـه  يوطؾى ذلك فقـبغـ الدوليخطورة طؾى الؿجتؿع 

 . (1)التحؼقق بداًل من إرجائه تحؼقؼًا لؾعدالة يف يضكحو الؿ

شــرطقًا يتالطــب مــن خاللــه  تؾــك الســؾطة غطــاءً  اطتبــاركؿــا ذهــب رأيــًا فؼفقــًا إلــى 

السقاسقون بؿصقر الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة وتؿارس مـن خاللـه الـدول الؽـربى دائؿـة 

                                                        

 .161ص، 162، مرجع سابق، صالجـائي الدولي: الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة وتطور الؼاكون زياد عتقايند/  (0)

: العالقة بقن األمم الؿتحدة والؿحؽؿة الجـائقة الدولقة الدائؿة، مرجع سابق، الؿختار عؿر سعقد شـان (2)

 .002، ص003ص

 .23: الؿرجع السابق، صالؿختار عؿر سعقد شـاند/  (6)

، مرجع سابق، : العالقة بقن األمم الؿتحدة والؿحؽؿة الجـائقة الدولقة الدائؿةد/ الؿختار عؿر سعقد شـان (1)

 .022ص
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 . (0)وفؼًا ألغراضفا بغقة شل حركة الؿحؽؿة األمنالعضوية ضغوصفا طؾى مجؾس 

الؿميد لتؾك السؾطة إلى تربير موقػفم باالستـاد إلى مشروع  االتجاهوقد ذهب إكصار 

ــام  ــاكون  األساســيالـظ ــة الؼ ــدوليلؾجـ ــام  ال ــل تصــرف  0111ط والخــاص بنرجــاء ك

ت طؾقـه الؿوقف ذاته وهـو مـا كصـ األمنلؾؿحؽؿة الجـائقة الدولقة طـدما يعالج مجؾس 

مـن مقثـاق األمـم الؿتحـدة  02مـن الؿـادة  والؿسـتوحاةمن الؿشروع ذاتـه  26/6الؿادة 

الجؿعقة العامـة لألمـم الؿتحـدة طـن مـاقشـة أيـة مسـللة يؽـون مجؾـس  بامتـاعوالؿتعؾق 

صرفا فقفا واألمر الذى يتطؾب من الؿحؽؿة الحصول طؾى ترخقص مسبق يؿؽـفا  األمن

 .(2)قف محل معالجة من صرفهمن مباشرة كشاصفا حقال مو

وقد رأى جاكبًا آخر من الػؼـه تعـارض أحؽـام تؾـك الؿـادة مـع مضـؿون كـص الؿـادة 

تصدر وفؼًا لفا من شلهنا أحـداث تغققـرات  التيفققـا ذلك أن الؼرارات  اتػاققة( من 11)

مـع مـا  يفوهـو مـا يتــا األساسـيوهو ما يعد تعديال لؾـظام  األساسيجوهرية لـظام روما 

تعـديل الؿعاهـدات الجؿاطقـة صبؼـا  يـبغـي( سالػة البقان من أكـه 11ورد بلحؽام الؿادة )

إلـى الســد  افتؼـرت( قد 03ومن ثم فنكه يؿؽن الؼول أن الؿادة ) (6)لؿا ورد هبا من أحؽام

الصحقح الـذى يجقزهـا ويربرهـا كؿـا أن سـعى الؿحؽؿـة الجـائقـة الدولقـة وراء  الؼاكوين

الــدولققن وهــى أهــم غايــات  األمــنحػــظ الســؾم و يفتحؼقــق العدالــة الدولقــة سقســاهم 

تؼضى بلرجاء  التيدون أن يؽون لفذا األخقر مربرًا لؿؿارسة تؾك السؾطة  األمنمجؾس 

                                                        

وتحؾقؾقة  تلصقؾقةبالؿحؽؿة الجـائقة الدولقة، دراسة  األمن: طالقة مجؾس د/ محؿد سامح عؿرو (0)

 .11، ص2112لؾؿؿارسات العؿؾقة، دار الـفضة العربقة، الطبعة األولى، 

(2)  Memoire de Dea: Le role du conseil de securite dans la procedure devant  la coure penal international 
droit international et organizations internationals  - Annee universitaire 1999 – 2000 p 71. 

 .10با لؿحؽؿة الجـائقة الدولقة، مرجع سابق، ص األمن: طالقة مجؾس د/ محؿد سامح عؿرو (6)



 

0322 

 . (0)التحؼقق والؿؼاضاة 

إلى أن تؾك الؿادة ُتعد بؿثابة ثـورة  احؿد فؤاد ػياألستاذ الدكتور مصطويرى أستاذكا 

ــد  ــا لؾؿجؾــس الق ــة ويبؼــى مــن خاللف ــادئ العام ــى الؿب ــة طؾ ــه  ىالطــولقاكوكق فقؿــا يحقؾ

 .(2)كظر الدطوى يفلؾؿحؽؿة الجـائقة الدولقة حتى ولو بدأت مؿارسة اختصاصفا 

هذا الصدد صرح األمقن العام لؿـظؿة العػـو الدولقـة بـلن الؿجؿوطـة الدولقـة لـم  يفو

ــق محؽؿــة ذات اختصــاص طــالؿ ــد طــن  يتســتطع فــرض شــروصفا مــن أجــل خؾ وبعق

وأضـاف....  األمـنمجؾـس  يفالضغوصات الؿؿارسة من صـرف الـدول دائؿـة العضـوية 

مفؿـة  يف األمـنيتـدخل مجؾـس لؼد رجعـا إلى كؼطـة البدايـة إذا لـم تؽـن تريـد أن "قائالً 

 . (6)"تحؼقؼاهتا وطؿؾفا ولؽن هذا لم يتم تحؼقؼه يفيجب أن تؽون مستؼؾة  التيالؿحؽؿة 

لؾؿحؽؿـة الجـائقـة الدولقـة  األساسـيمـحفـا الـظـام  التـيوأخقرًا فـنن تؾـك الرخصـة 

وهــو الحــق  يالتؼاضــ يفأطــدمت أحــد أهــم حؼــوق اإلكســان وهــو حؼــه  األمــنلؿجؾــس 

صقؾـة كػاحفـا الطويـل  هالؿؽػول لؾجؿقع دون استثـاء والـذى حاولـت اإلكسـاكقة تؽريسـ

الؿالذ األخقر غقر أن تؾك السؾطة قد  يحقث كان من الؿممل أن تؽون تؾك الؿحؽؿة ه

سـتقػاء اآلقـة شـل كشـاط الؿحؽؿـة ومـن ثـم حرمـان الضـحايا مـن  األمنمـحت مجؾس 

 .(1)حؼوقفم الؿسؾوبة

                                                        

 .021: الؿرجع السابق، صالؿختار عؿر سعقد شـان (0)

 الدوليالعام، الجزء السادس، الؼاكون  الدوليالؼاكون  ستاذكا األستاذ الدكتور/ مصطػى أحؿد فؤاد:أ (2)

 .611، صالجـائي

، 2111: العدالة الجـائقة الدولقة ودورها ىف حؿايه حؼوق االكسان ،دار هومه الجزائر دون صبعه بايه  يسؽاكـ (6)

 .12ص

 .213، ص211، صاألمن: العالقة بقن الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة ومجؾس يبن عامر توكسد/   (1)
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 : ومبرراتهتؾك السؾطة  األمناالتجاه الؿؤيد لؿـح مجؾس   :ثاكقًا

 :الدولي األمنتحؼقق التوازن بقن متطؾبات العدالة الدولقة ومؼتضقات السؾم و -1

الدولققن فضؿـوا  األمنحػظ السؾم و يفدور العدالة  األساسيادرك واضعوا الـظام 

ديباجته الـص طؾى أن من أهم أسباب إكشاء الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة هو االختصاص 

 العالم. يف األمنأشد الجرائم خطورة طؾى السؾم و يفبالـظر 

( قد أتت بحل وسط بقن إرساء العدالة وتحؼقق السؾم 03رأى همالء أن الؿادة ) وقد

ذكرت أن أهم أهداف  التيمن مقثاق األمم الؿتحدة و 0/0وهو ما كصت طؾقه الؿادة 

 .(0)الدولققن األمنهذه الؿـظؿة الدولقة حػظ السؾم و

وجود  يفروما أكػسفم أمام إشؽالقة ال مـاص من صرحفا تتؿثل  يفوجد ممتؿر

هدفقن أساسقن يـتؿقان إلى أكظؿة قاكوكقة متضاربة فؽان طؾقفم إيجاد طالقات تعاوكقة 

ولم يؽن من  –وتحؼقق العدالة الجـائقة الدولقة  الدوليبقن هدف الحػاظ طؾى السؾم 

                                                        

هتدد السؾم وإلزالتفا،  التيثم أضافت تحؼقؼًا لفذه الغاية تتخذ الفقئة التدابقر الؿشرتكة الػعالة لؿـع األسباب  (0)

ؿبادئ العدل وغقرها من وجوه األخالل بالسؾم وتـذرع بالوسائل السؾؿقة وفؼًا ل العدوانوتؼؿع أطؿال 

 قد تمدى إلى اإلخالل بالسؾم أو لتسويتفا. التيلحل الؿـازطات الدولقة  الدوليوالؼاكون 

، 61لؾؿحؽؿة الجـائقة الدولقة، مرجع سابق، ص األساسيوطالقته بالـظام  األمن: مجؾس يد/ ثؼل سعد العجؿ

 .61ص

  -كذلك:     

Philipe Wechel : La cour penale internationale “ presentation generale “ revue generale de droit 
international public. A. pedone. paris. No4, 1998. p. 991. 

 كذلك راجع:

Sayeman Bula – Bula, la cour penal international et ses rapports avec le conseil de securite des nations 
unis Revue Africaine de droit international public 2-4, aoute, 1999 – pp330 – 331.    
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وخاصة إذا ما تعؾق هذا  (0)الؿستغرب وفؼًا لؿـطق التعاون أن يـتج طـه تعارض تبعقة

والسؾم الدولققن، فؽان البد من  األمنرض بؿسللة من مسائل هتديد التداخل والتعا

 . (2)البحث طن آلقة تحؽم هذا التداخل

أن أهـم  األمنوجود سؾطة اإلرجاء الؿؿـوحة لؿجؾس  مميديذات السقاق وجد  يفو

السـالم أفضـل حـال  اتػاقبعض األحقان يؽون إبرام  يفمربرات وجود تؾك السؾطة أكه و

إلـى مـا جـاء  الـرأيويسـتـد هـذا  –التحؼقؼات وإجراءات الؿتابعـة الؼضـائقة  يفمن البدء 

 يفيشــرع الؿــدطى العــام "تـــص طؾــى أن  التــيو األساســي( مــن كظــام رومــا 16بالؿــادة )

التحؼقـق يـظـر  يفقـرار الشـروع  اتخـاذالتحؼقق بعد تؼديم الؿعؾومات الؿتاحة لـه ولـدى 

خطــورة الجريؿــة ومصــالح  اطتبــاره يفآخــذًا  ...... مــا إذا كــان يــرى"يفالؿــدطى العــام 

الؿجـى طؾقفم  أن هــاك أسـباب جوهريـة تـدطو لالطتؼـاد أن إجـراء التحؼقـق لـن يخـدم 

 .(6)"مصالح العدالة

                                                        

 .003، مرجع سابق، صاألمن: العالقة بقن الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة ومجؾس يبن عامر توكسد/  (0)

(2)  (A/ Conf / 49/10) 
Report of international law commission on its forty-sixth ، Draft statite at. p. 85 Art 23(3) of the draft 
statute for an international criminal court of the international law commission (ILCdraft statute) 
reads follows: vo prosecution may be commenced under thus statute ausing from a situation which 
is being dealt with by the security conciles athreat to or beach of the peace or an act of aggression 
under chapter VII of the charter, unless the security concil otherwise decided.  

 :محؿود شريف بسقوكى كذلك يرى دكتور

Par contre selon la proposition de singapour adoptee en definitive par le Statut de Rome la Cour 
penale internationale ne peut agn si le Conseil de securite en decide ainsi. Ainsi, le vote du Conseil, 
au lieu de permettrre l’actiyation de la Cour. lui empeche l’action Le droit de veto se transforme 
donc en instrument de garantie )C’est le cas par exemple d’un veto oppose par un de members 
permanents de conseil de securite contre la volonte de la majorite du Consil qui envisage la 
suspension de l’activite de la volonte de la majorite de la majorite du Conseil qui envisage la 
suspension de l’activite de la Cour.  
Mahmoud Cherif Bassiouni La Cour penale internationale: histoire des commissions d’enquete 
internationale et des trrbunaux penaux internationaux ، 3eme edition ouvrage redige en arabe. 
Egypte. 2002. p. 165 et s. 

بالؿحؽؿة الجـائقة الدولقة، رسالة دكتوراه، جامعة زهران،  األمن: طالقة مجؾس عبد الؼادر يوبيد /   (6)

 .220ص2100/2102الجزائر، 
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وهـى الحػـاظ  األمـنيضطؾع هبـا مجؾـس  التيفالبد أن يؽون هـاك توافق بقن الؿفؿة 

الــدولققن وغايــة الؿحؽؿــة الجـائقــة الدولقــة وهــى تحؼقــق العدالــة  األمــنطؾــى الســؾم و

الـذى تؼـوم بـه الؿحؽؿـة بؿـا يتػـق  الـدولي الجــائي الؼضـائيالدولقة من خـالل العؿـل 

إذا تعارضــت "( طؾــى أكــه 016مادتــه ) يفوأحؽــام مقثــاق األمــم الؿتحــدة والــذى يـــص 

 التـزام أىألحؽـام هـذا الؿقثـاق  يرتبط هبا أطضـاء األمـم الؿتحـدة وفؼـًا التيااللتزامات 

 .(0)"آخر يرتبطون به بالعربة بالتزاماهتم الؿرتتبة طؾى هذا الؿقثاق دولي

تجريفـا  التـيقد تثقرهـا الؿتابعـات  التيكؿا يمدى هذا التوافق إلى تجـب اإلشؽاالت 

فؼـد توجــد  الـدوليالؿحؽؿـة وتؿثـل طائؼـا أمـام جفـود الؿجؾـس لؾحػـاظ طؾـى السـؾم 

بحقث  الدوليـقة يظفر من خاللفا التعارض بقن تحؼقق العدالة وحػظ السؾم حاالت مع

 .(2)سبقل صقاكة الثاكقة يففقتم التضحقة باألولى  –ال تخدم األولى الثاكقة 

الدولققن طؾـى حسـاب  األمنتغؾقب الحػاظ طؾى السؾم و يفكؿا تظفر تؾك التضحقة 

بالتـدخل الؿباشـر  األمـنيؼـوم فقفـا مجؾـس  التـيالحاالت  يفالؿحؽؿة الجـائقة الدولقة 

 األمـنالسـؾم و اسـتعادةسـبقل  يفلؾتسوية بقن أصراف الصراع ويبذل مجفودات واضحة 

 .  (6)الدولققن

                                                        

، مرجع سابق، 0112روما الؿتعؾؼة بنكشاء الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة لعام  اتػاققة: د / شاهقن عؾى شاهقن  (0)

 .261، ص262ص

(2)  Gabriele. Della morte: les frontiers de la comptenece de la cour penal international observation 
critiques, Revue international de droit penal, vol/2/2003 p. 45. 

(3)  Le pouvoir donne en vertu de l’article 16 du statute de Rome au conseil de securite de surseoir a 
enqueter ou a poursuivre tend a reconnaitre a un organ politique un droit de controle sur les 
activites d’un organ Judicaire face a une possibilite d’un conflit entre les interest de la Justice 
international et ceux du maintien de la pax et de la securite. on            a choisi de sacufier les 
premiers et garanter les seconds.  
Doreid Bechraoui : L’exercice des competence de la cour penal international: op, cit p 21, 22. 
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يعؿـل طؾـى تـدطقم كشـاط الؿحؽؿـة مـن خـالل  األمـنأن مجؾـس  ويرى بعض الػؼـه

ضـل طـدم كػـع الؿعالجـة الؼضـائقة بقـد أن  يفتؼديره لؿعالجة الؿواقـف بـالطرق السـؾؿقة 

الجرائم الدولقة قد يمدى إلـى تػـاقم األوضـاع طؽـس إذا مـا  مرتؽبيتوققع العؼاب طؾى 

تعؼب قادة  يف الختصاصفاوأن مواصؾة االهتام ومؿارسة الؿحؽؿة  -كاكت محل تسوية 

ضـل  يفسقصـبح طـديم الػائـدة  األمـنحالـة تعؾقـق التحؼقـق مـن قبـل مجؾـس  يفالصراع 

 .(0)السالم واسرتدادالتوفقق بقن أصراف الصراع  يفجفود الؿجؾس الؿبذولة 

إلـى أن الؿؿارسـات الحديثـة  الغربـيوخالفًا لفذا الطرح فؼد ذهب جاكب مـن الػؼـه 

لؾدول الؿـتؼؾة من الديؽتاتورية إلى الديؿؼراصقة ال يؿؽن لفا الوصول إلى تحؼقق سـالم 

مسار العدالة الدولقة وخاصة أمام مطالب الضحايا الدائؿة بعؼاب  اكتفاكدائم دون  يدول

 األمنالؿسئولقن طن مآسقفم وطؾى ذلك فؿن غقر الؿتصور أن تتعارض أهداف مجؾس 

ــة  ــاط الؿحؽؿ ــع كش ــدة م ــاق األمــم الؿتح ــن مقث ــابع م متابعــة  يفبؿوجــب الػصــل الس

( مـن كظـام رومـا 1ؿـادة )إحدى الجرائم الواردة بـص ال ارتؽاهبم يفاألشخاص الؿشتبه 

 .(2)الدولققن األمنطؾى هتديدًا واضحًا لؾسؾم و يتـطو التيو

الؿؿـوحـة لـه  األمـنوقد اطتربها بعـض الؿميـدين تطبقؼـًا حؼقؼقـًا لسـؾطات مجؾـس 

الؿوكـل إلقـه صـقاكة  والرئقسي األساسيبؿوجب مقثاق األمم الؿتحدة باطتباره الؿسئول 

 الختصاصـفامؿارسـة الؿحؽؿـة  اسـتؿرارلـه أن مـن شـلن فـنذا مـا تبـقن  العـالؿيالسالم 

طؾى هتديد السؾم أو تعريضه لؾخطر كـان مـن واجبـه تعؾقـق سـقر إجراءاهتـا وفؼـًا  ييـطو

                                                        

(1)  Dr Mahmoud Cherif Bassiouni ‘ Per l’istituzion de l tribunale penale international permamemte nel 
1998. No peace without justice (ed) Roma – 1997 p 68. 

(2)  Beate Rudolf: “Considerations constituionnelles a propos de l’etablissement d’une Justice penale 
international revue de droit del’homme. puf. paris. No39 – 1999 p. 467. 
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ستثـائقًا بعد فشل طؿؾقات افنن الؾجوء لؾؿحؽؿة يعد إجراءات  يوبالتال،  (0) لتؾك الؿادة

األمر الذى يـعؽس إيجابقًا طؾى فاطؾقة أحد أهـم أهـداف  (2)تسوية الـزاع بالطرق السؾؿقة

إال بؿوجـب مقثـاق  األمـنالؿحؽؿة حقث أن كظـام رومـا ال يؿؽــه تؼققـد سـؾطة مجؾـس 

 .(6)األمم الؿتحدة

ــراهتم  االتجــاهويــدلؾون أكصــار هــذا  ــل الؿجؾــس، تؾــك  يفطؾــى صــحة تربي أن تخوي

بـرام مػاوضـات سـالم بغقـة تؼريـب حالة تلزم األوضـاع الدولقـة تؿؽــه مـن إ يفالرخصة 

سـبقل ذلـك يؿــح  يفلحـل األزمـة و اتػـاقوجفات الـظر الؿتبايـة من أجل الوصول إلى 

مجؾـس  والكتفـاج -بــود االتػـاق  احرتامفمالجرائم الدولقة مؼابل  لؿرتؽبيطػو شامل 

والؼاضـقة  األساسـي( مـن كظـام رومـا 03هذا الؿسـار يعؿـل طؾـى تػعقـل الؿـادة ) األمن

التحؼقـق أو الؿحاكؿـة حقـال الجـرائم  يف الؿضـيبتعؾقق كشاط الؿحؽؿـة وتوققػفـا طـن 

 . (1)األوضاع الدولقة يفالؿرتؽبة ويعد ذلك تشجقعًا لعؿؾقة السالم وضؿان االستؼرار 

فنن تعؾقق طؿل الؿحؽؿة قد يرتك فرصة لؾوصـول إلـى حؾـول  االطتبارضوء هذا  يفو

الوصول إلقفا من خـالل التفديـد بالؿتابعـات الؼضـائقة والضـغط  سقاسقة دائؿة ال يؿؽن

طؾى أصراف الـزاع األمر الذى يمدى إلى طؾـو الحؾـول السقاسـقة طؾـى الحؾـول الؼاكوكقـة 

                                                        

 .023: الجرائم ضد اإلكساكقة، مرجع سابق، صسوسن تؿرخان بؽة (0)

دراسة تحؾقؾقة وتلصقؾقة، دار الـفضة  الدولي الجـائي: مبدأ التؽامل ىف الؼضاء  د/ عبد الػتاح محؿد سراج (2)

 .100، ص2110العربقة، الؼاهرة 

وما  012، مرجع سابق، صاألساسي: الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة، كشلهتا وكظامفا د/ محؿود شريف بسقوين (6)

 بعدها.

(4)  loannis perz: La Justice penal international a l’eprouve de maintien de la paix: apropos de la relation 
entre la cour penal international et le conceil de securite rerue belge de droit international, vol / 39 
2006 p. 83-84. 
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حؼـوق  واسـتقػاءوالؼضائقة وأولوية الحؾول السؾؿقة صويؾة الؿدى طؾى مطالـب العدالـة 

 .  (0)الضحايا

مقثـاق األمـم  يف الـدوليوجـودة بـقن العدالـة والسـؾم وجديرًا بالذكر أن االشؽالقة الؿ

طؾى حساب العدالة الدولقة قد اكسـحبت إلـى  الدوليالؿتحدة فقؿا يتعؾق بتحؼقق السؾم 

( بقن مواده فتبدو وكلهنا مؾحؼًا لؿا هو موجـود 03بندراجه لؾؿادة ) األساسيكظام روما 

ــاق األمــم الؿتحــدة  ــدولققن  األمــنخولــت لؾؿجؾــس مفؿــة حػــظ الســؾم و التــيبؿقث ال

( مــن الـظــام 16مـحتفــا الؿــادة ) التــيومــا يعضــد ذلــك الســؾطة التؼديريــة  – واســرتداده

لؾؿــدطى العــام إزاء الؿواقــف الؿعروضــة طؾقــه وقدرتــه طؾــى إرجــاء التحؼقــق  األساســي

 . (2)تؼتضقفا ضروف كل موقف التيوالؿتابعة حسب االطتبارات 

 األمـنإلقفا أكصار هذا االتجاه لؾداللة طؾـى دور مجؾـس  استـد التيز األمثؾة ومن أبر

 احتجـاز"الـدولققن متعاوكـا مـع الؿحـاكم الدولقـة قضـقة  األمـنالحػاظ طؾى السـؾم و يف

أضفـرت تعـاون مجؾـس  التـيو "0121صفران طـام  يف األمريؽقةالرهائن بؿبـى السػارة 

 يفبالتــدخل  األمــنجـبــا إلــى جـــب مـع محؽؿــة العــدل الدولقــة فؼـد بــدأ مجؾــس  األمـن

وبعد أربعة أيام لجلت الواليات الؿتحدة األمريؽقة إلى محؽؿة العدل  21/00/0121

 األمنالؿؼابل أصدر مجؾس  يفقامت باتخاذ بعض اإلجراءات التحػظقة و التيالدولقة و

 .(6)احتجاز الرهائن استؿرار ديسؿرب من ذات العام أدان فقه يفقراره 

                                                        

 .31، ص36مرجع سابق ص – األمن: العالقة بقن الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة ومجؾس  يالعزيز الـويضطبد  (0)

(2)  Arnaud poitevin cour penal international: les enques tes et faltitude de procureur, rerue des 
fundament aux No 4. 2004 P. 6. 

لؾؿحؽؿة الجـائقة الدولقة، مرجع سابق، هامش  األساسيوطالقته بالـظام  األمن: مجؾس يسعد العجؿثؼل  (6)

 .63، ص61ص
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أن تؽون العدالة الجـائقة الدولقـة جـبـًا إلـى جــب  يكسجامًا مع األصل العام فقـبغاو

 يفبعـض األحقـان و يفحتؿالقـة التــاقض بقـفؿـا اطؾى الرغم من  الدوليمع فؽرة السالم 

أثـاء مػاوضات ممتؿر رومـا أن األصـؾح  " Conso "ذات الصدد قد صرح رئقس الؿمتؿر

كثقرًا ما يؽون خصؿًا لؿا هو أقل خقرًا وطؾى ذلك فـنن أولويـة السـؾم والعـدل الـدولققن 

حػـظ  يفطن العدالة الجـائقة الدولقة هو الحل األمثـل لبؾـوغ الفـدف األسـؿى والؿتؿثـل 

 .(0)الدولققن األمنالسؾم و

 تخاذ الؼرار:اإرضاء مراكز  -2

(  03تؾـك السـؾطة مـربرًا آخـر إلدراج الؿـادة ) األمـنيضقف الؿميدين لؿـح مجؾـس 

 التيوضع حدًا لؾشؽاوى التعسػقة  يفلؾؿحؽؿة الجـائقة الدولقة يتؿثل  األساسيبالـظام 

فؼـد أطربـت  – األساسـي/ب( مـن الـظـام 06قد ترفع من بعض الدول إطؿـااًل لؾؿـادة )

أثــاء مػاوضـات رومـا طـن تخوففـا مـن تعرضـفا  مناألمجؾس  يفالدول دائؿة العضوية 

 . (2)طؿؾقات حػظ السالم( يفتشارك قواهتا  التيإلى شؽاوى تعسػقة )خاصة الدول 

أن فركسا ال ترغب أن تتحول الؿحؽؿـة إلـى مــرب "بؼوله  يفؼد أشار الؿـدوب الػركس

قـد ال يؽـون الفـدف مـفـا إال الؿسـاس  التـيوتخطر بواسـطة شـؽاوى تعسـػقه و يسقاس

قــد تتحؿــل مخــاصر  التــيوالسقاســة الخارجقــة إلحــدى الــدول  األمــنبؼــرارات مجؾــس 

                                                        

(1)  Flavia, lattanzi, Competence de la cour penal international et consentement des etats, Revue 
General de droit international public, vol / 103. No2, 1999. p44. 

بالؿحؽؿة الجـائقة الدولقة، رسالة دكتوراه، جامعة زهران، الجزائر،  األمنطالقة مجؾس  عبد الؼادر: يوبي (2)

 .220،  ص2100/2102

، مرجع سابق، األمن: العالقة بقن الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة ومجؾس الـويضيعبد العزيز كذلك راجع  

 .31ص
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 . (0)طؿؾقات حػظ السالم

ــام  ــول أن الـظ ــن الؼ ــذا يؿؽ ــد اســتجاب  األساســيول ــة ق ــة الدولق ــة الجـائق لؾؿحؽؿ

أجفـزة قضـائقة دولقـة  اسـتعؿاللؿخاوف تؾك الدول من الشؽاوى التعسـػقة ولؿحاولـة 

ألغراض سقاسقة ووضع رقابة من كػس الـوع وهى رقابة سقاسقة من أجل إقـرار حصـاكة 

واقعقة لرطايا هذه الدول أو حتـى حؾػائفـا طـن صريـق إخضـاع الؿحؽؿـة لرقابـة مجؾـس 

 .(2)األمن

الؼـرار لؿجؾـس  اتخـاذتعـد بؿثابـة مراكـز  التـيوأمام إرضـاء الـدول دائؿـة العضـوية و

فقه لبعض  استـدوامن خالل مؿارسة الضغوط السقاسقة فؼد وجد الؿميدين تربيرًا  األمن

احتـوت طؾـى تجسـقد تػعقـل  التـيمضـامقـفا و واسـتؼراءكصوص مقثاق األمـم الؿتحـدة 

، 21من خالل تؾك الدول وهو ما يؼرر ضؿن الؿواد ) األمنلؾسؾطات الواسعة لؿجؾس 

غقـر قـادرا طؾـى إرجـاء كشـاط  األمـن( من الؿقثاق ذاتـه بحقـث إذا كـان مجؾـس 10، 61

فبنمؽاكــه تجــاوز تؾــك العؼبــات طــن صريــق أحؽــام  األساســيالؿحؽؿــة وفؼــًا لـظامفــا 

 .(6)األمم الؿتحدة يفالؿقثاق من خالل الدول األطضاء وغقر األطضاء 

                                                        

، دون صبعة، مـشورات الؿعفد العربى لحؼوق اإلكسان اإلكساين الدولي: مدخل إلى الؼاكون الزماليعامر د /  (0)

    .1، ص0112والؾجـة الدولقة لؾصؾقب األحؿر، 

 كذلك راجع:      

B. Stern: l'annee des nations unies – problemes juridiques, questions de paix et de securite, A.F.D.I, vol, 
LVI, 2010, p 347: 353. 

 : ”Becheraoui “ويؼول  (2)

Aussi, sur le fondement ce type d’agrumentation le Etats parties au statut de Rome se sont proposition en 
Faveur du maintien des proposition qui attribuent en pouvoir de sursis au conseil de securite II en resulte 
que face au risqué eventual d’une utilisation polotique des instruments judicaires internationaux. le statut 
de Rome a mis en plac un controle du meue type (un controle politique).  
Doried Beheraoui: L’exercice des competence de la cour penal internationale ; op cit. p. 22. 

(3)  serge sur, Vers une cour penal international la convetion de Rome entre les ONG, et le conseil de 
securite, revue generale de droit international public.  A depone. paris. tome 103 NO1 1999 p.44. 
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إرجاء كشـاط الؿحؽؿـة  األمنمجؾس  يفمؼدور الدول دائؿة العضوية  يفإذا لم يؽن و

فنهنـا مـن الؿؿؽـن أن تتجـاوز تؾـك الصـعوبة بـلن تعـرض طؾـى  األساسيإصار الـظام  يف

 .(0)األمم الؿتحدة التوقف طن التعاون مع الؿحؽؿة يفالدول األطضاء 

أن التوقف طـن التعـاون مـع  (William A schabas)  الؽـدي الدوليويرى خبقر الؼاكون 

والدول دائؿة  األمنيؿارسفا مجؾس  التيالؿحؽؿة صورة من صور الضغوصات الخػقة 

العضوية مستخدما سؾطاته الؿؼررة له وفؼا لؿقثاق األمم الؿتحدة وطؾى ذلك فنن كشـاط 

 . (2)الؿحؽؿة سقصبح معؾؼًا بحؽم الواقع

 األمـنمجؾس  يفخاصة الدول دائؿة العضوية  بل واألكثر من ذلك فنن الدول الؽربى

وذلك من خالل االتػاققات الثـائقة  األمنتستطقع أن تشل طؿل الؿحؽؿة خارج مجؾس 

 التـي االتػاققـاتتربمفا بعض الدول الؽربى مـع الـدول األخـرى لعـل أبرزهـا تؾـك  التي

 .(6)إبرامفا لؾحد من التعاون مع الؿحؽؿة يفاكخرصت الواليات الؿتحدة 

وترتقبًا لؿا تؼدم فنن تؾك السؾطة الؼاضقة بنرجاء كشاط الؿحؽؿـة سـواء تـم إدراجفـا 

بؿقثاق روما أم ال فاألمر سقان إذ أن الواقع قد فرضفا طؾى هذا الـظـام لطبقعتفـا الضـؿـقة 

ولـذا فؽـان مـن األفضـل إدراجفــا حتـى يؿؽـن وضـع بعــض الؼقـود طؾقفـا لضـؿان طــدم 

خاصــة بعــد مــا ضــن الؽثقــر أن  – (1)د الشــرطقة الدولقــةطــن قواطــ األمــنمجؾــس  اكحــراف

                                                        

(1)  Serg Sur: Vers une cour penal international op. cit 44, 45 
(2)  william A schabas: La cour penal international, un pas de plus contre l’impunite, seminaire virtuel de 

phil osophie de droit mortrel le 9/12/1999 p. 446. 

تواجه الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة، مجؾة مركز بحوث الشرصة،  التي: الحصاكة أحد التحديات د/ أحؿد أكور (6)

 .121، ص121، ص2111العدد السابع والعشرون، يـاير 

 .666، ص623: الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة الدائؿة واختصاصاهتا، مرجع سابق، صد/ لـدة معؿر يشوى (1)
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 يالـدولققن هـو اختصـاص حصـر األمـنصالحقات الؿجؾس فقؿا يتعؾق بحػظ السؾم و

 التـييـػرد به دون غقره إلى الحد الذى يصل بالؿحؽؿة لالمتـاع طن التعامل مع الؼضايا 

الدولققن إال بعد الحصول طؾى تـرخقص مسـبق لـذلك  األمنطؾى هتديد لؾسؾم و يتـطو

 يفمن الؿجؾس والؼول بغقـر ذلـك ُيعـد تطػـالً مـن الؿحؽؿـة وطرقؾـة الجفـود الؿبذولـة 

 .(0)وفؼًا لسؾطته التؼديرية األمنسبقل تسوية الؿواقف من جاكب مجؾس 

 :2002عام  1422رقم  األمنقرار مجؾس  

 األساسيأن الؿحاوالت الػاشؾة لؾواليات الؿتحدة األمريؽقة لتعديل كظام روما 

كصوص هذا الـظام يؿؽن  يفلؾبحث طن إيجاد ثؿة ثغرات  األمريؽققنأدت بالؿسئولقن 

 .(2)بواسطتفا إطػاء مواصـقفا من أية مالحؼة قضائقة من قبل الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة

( الؼاضقة بؿـح 03كص الؿادة ) يففؼد وجدت الواليات الؿتحدة األمريؽقة      

الؿستؿرة  اطرتاضاهتاسؾطة إرجاء التحؼقق أو الؿؼاضاة طوضا طن  األمنمجؾس 

تؼضى بلن  التيو األساسيمن الـظام  02/2تعديل كص الؿادة  يفالعديدة ومحاوالهتا 

وقعت الجريؿة طؾى إقؾقؿفا  التيتؿارس الؿحؽؿة اختصاصفا .... إذا كاكت الدولة "

الحصول طؾى حصاكة دائؿة لجـودها طؾى  يفسعقا مـفا  " األساسيالـظام  يفصرفا 

إلى أن ترجؿت الواليات الؿتحدة تؾك  –كظام روما  يفدولة لقست صرف  أراضي

                                                        

 .21، ص21ولقة، مرجع سابق، صبالؿحؽؿة الجـائقة الد األمنؾس : طالقة مجد/ محؿد سامح عؿرو (0)

 .11لؾؿحؽؿة الجـائقة الدولقة، مرجع سابق، ص األساسيوطالقته بالـظام  األمن: مجؾس يثؼل سعد العجؿ (2)
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االطرتاضات وهددت باستعؿالفا حق الػقتو ضد أى قرار لتجديد طؿل قوات األمم 

 اختصاصحالة طدم إطػاء قواهتا من  يف 2112يولقو  يفالبوسـة والفرسك  يفالؿتحدة 

 .(0)الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة

ن األمر قد تجاوز ذلك إلى التفديد ولم تؼف التفديدات األمريؽقة طـد هذا الحد بل أ

تساهم هبا الواليات  التيبعدم دفع الحصة الؿالقة الؿؼدرة لعؿؾقات حػظ السالم 

تجاه الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة والذى  يلؿوقػفا العدائ استؽؿاالً  (2)الؿتحدة األمريؽقة

فلما أن يؽون هذا الؼاكون أمريؽقا  الدولييعترب بؿثابة أسوأ تجسقد إلهدار قواطد الؼاكون 

 .(6)أم أكه يصبح طديم الوجود

يولقو  02 يف 0122الؼرار رقم  األمنو إزاء تؾك الضغوط االمريؽقة أصدر مجؾس 

األمم الؿتحدة التابعقن لؾدول غقر األصراف من الؿحاكؿة أمام الؿحؽؿة  موضػيبنطػاء 

تجديد إرجاء الؿالحؼة أمام  يفلؿدة اثـى طشر شفرًا مع الـقة الواضحة  (1)الجـائقة الدولقة

                                                        

 :  ”Julien Detais “ويؼول  (0)

L’administration amircane menace j’apposer son veto au renouvellement du manduat de la polcie 
des nations unies en Dasnie – Herzegovine et depose parallelement un project de reslution le 19 juin 
2002. Celui – ci a ayaut pas ete adopte. comme annonce les etates – unies s’opposent a l’extension 
pour six mois, du mendat, des forces des nations unies en Bosine, Herzegovine . 
Julien Detais: Les Etates unies et la cour penal international revue des droit fondamentaux, No3 
Janvier – decembre 2003, p . 38 

، 061: الـظام الؼاضى لؾؿحؽؿة الجـائقة الدولقة، مرجع سابق، صبراء مـذر كؿال عبد الؾطقف د.كذلك راجع: 

 011ص
(2)  Coatition for the international criminal court, compliation of documents on UN security council 

resolutions 1422/1487 at I.Available at :  
http: // www. Iccnow. Org . 

 . 622، مرجع سابق ،صالدولي: كظرة ىف أزمة األمم الؿتحدة ىف ضل الؼاكون  يماجد ياسقن الحؿو (6)

 لؾؿزيد حول موقف الدول من الؼرار: (1)

 .  001: ص001لدولقـة، مرجع سابق، صبالؿحؽؿـة الجـائقـة ا األمن: طالقـة مجؾس محؿد سامح عؿرو د. اكظر

لؾؿحؽؿة الجـائقة الدولقة، مرجع سابق،  األساسيوطالقته بالـظام  األمن: مجؾس  العجؿيثؼل سعد كذلك 

 . 12ص



 

0321 

وبؿعـى آخر كؾؿا هددت الواليات الؿتحدة األمريؽقة  "كؾؿا دطت الحاجة"الؿحؽؿة 

طؿؾقات حػظ  استؿرارطـد صرح مسللة  األمنمجؾس  يف "حق الػقتو" باستخدام

 . (0)السالم

  -وقد كص الؼرار عؾى ما يؾى:

لؾؿحؽؿة الجـائقة الدولقة  األساسيإذ يحقط طؾؿًا بدخول الـظام  األمن أن مجؾس

، وإذ يمكد ما لعؿؾقات األمم الؿتحدة من أهؿقة بالـسبة 2112يولقو  0 يفحقز التـػقذ 

كظام روما  يفالدولققن، وإذ يالحظ أن الدول لقست جؿقعفا صرفا  األمنإلى السؾم و

وال سقؿا مبدأ التؽامل.. وإذ  األساسيوفؼًا لؾـظام  اختصاصهقررت أن تؼبل  األساسي

ستواصل االضطالع  األساسيكظام روما  يفلقست أصرافًا  التييالحظ أن الدول 

 الوصـقة فقؿا يتعؾق بالجرائم الدولقة. اختصاصاهتابؿسئولقاهتا ضؿن 

   وإذ يتصرف الؿجؾس بؿوجب الػصل السابع من مقثاق األمم الؿتحدة:

أن تؿتــع الؿحؽؿـة الجـائقـة  األساسـي( من كظام روما 03مع الؿادة ) اتساقًايطؾب  -0

طـن بـدء أو مباشـرة أيـة إجـراءات  2112يولقـو  0الدولقة لؿدة اثـى طشر شفرا بدءًا 

حـالققن  مـوضػقنحالـة إثـارة أى قضـقة تشـؿل مسـئولقن أو  يفلؾتحؼقق أو الؿؼاضـاة 

 بليفقؿا يتصل  األساسيكظام روما  يفسابؼقن تابعقن لدولة مساهؿة لقست صرفًا  أو

تـشـئفا األمـم الؿتحـدة أو تـلذن هبـا إال إذا قـرر  التيطؿل أو إغػال يتعؾق بالعؿؾقات 

 خالف ذلك. األمنمجؾس 

( أطاله بالشروط كػسـفا وذلـك 0الػؼرة ) يفتجديد الطؾب الؿبقن  اطتزامهيعرب طن  -2

                                                        

 . 001، ص011: الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة كحو العدالة الدولقة، مرجع سابق، ص دد / فقدا كجقب حؿ (0)
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ول من يولقو من كل سـة مدة أثـى طشر جديدة ما دامت استؿرت الحاجـة إلـى األ يف

 ذلك. 

 التزاماهتـا( مع 0مع الػؼرة ) يفتتخذ أية إجراءات تـا أاليؼرر أكه طؾى الدول األطضاء  -6

 الدولقة 

 . (0)يؼرر أن تبؼى الؿسللة ققد كظره -1

السؾبقة األولى طؾى كػاذ مقثاق روما كؿـا ضـؿـت الحصـاكة  هوقد أتى هذا الؼرار بثؿار

 . (2)إصالق يفضوء قابؾقته لؾتجديد  يفلؼوات األمم الؿتحدة إلى أجل غقر مسؿى 

التـابع  األمـنيـشئفا مجؾس  التيالفدف من كشر العؿؾقات "حقث أشار الؼرار إلى أن 

أو إطـادة إرسـائفؿا وأن  "نالـدولقق األمـنلألمم الؿتحدة أو يلذن هبـا هـو صـون السـؾم و

التـابع  األمنيـشئفا مجؾس  التيالعؿؾقات  يفتقسقر قدرة الدول األطضاء طؾى الؿساهؿة 

الـدولققن وكؾتـا العبـارتقن ال تعـربان طـن  األمنلألمم الؿتحدة أو يلذن هبا يخدم السؾم و

أى طؿـل وجود هتديد لألمن والسؾم الدولققن أو اإلخالل هبؿا كؿا لم تػصح طن وجـود 

من أطؿال العدوان األمر الـذى ال يسـتؾزم إصـدار قـرارات مؾزمـة وفؼـا ألحؽـام الػصـل 

السابع من مقثاق األمم الؿتحدة لذا فنن هذا الؼرار قد صدر بؿـلى طن الؿبادئ الؼاكوكقـة 

                                                        

لم توقع طؾى  التيطؾى مـح الحصاكة لرطايا جؿقع الدول  األمنوقد صوتت جؿقع الدول األطضاء ىف مجؾس  (0)

قوات حػظ السالم من الؿثول أمام الؿحؽؿة  لؾؿحؽؿة الجـائقة الدولقة من العامؾقن ىف األساسيالـظام 

  وذلك مدة سـة قابؾة لؾتجديد.

وآلقة الرقابة طؾقفا، مجؾة جامعة  الدولي األمن: مشروطقة الؼرارات الصادرة طن مجؾس كسقم حسوكه يرمز

 .111، ص2100، العدد األول، 22دمشق لؾعؾوم االقتصادية والؼاكوكقة، الؿجؾد 

 .022: كظم اإلحالة إلى الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة، مرجع سابق، صد/ حازم محؿد عتؾم (2)
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 . (0)تعقق الؿحؽؿة طن الؼقام بوضقػتفا الؼضائقة التي

فؼد وصػه بعض الػؼه بلكه قد سبب شؾالً لدور الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة كؿا أوضـح 

 –وهـو مـا يخـالف  األساسـيمن خالل تعديل كظـام رومـا  األمنتعؿقق سؾطات مجؾس 

بقـؿا ذهب جاكب آخـر مـن الػؼـه أن هـذا  –كصًا وروحًا  الدوليوبجالء أحؽام الؼاكون 

طؿـل مجؾـس  يفطؾى تحؽم االطتبـارات السقاسـقة مضؿوكه داللة واضحة  يفالؼرار يدل 

والذى يمثر سؾبًا طؾى الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة إلى الحـد الـذى يعقؼفـا طـن أداء  األمن

 . (2)مفامفا الؿوكؾة إلقفا

تؾك السؾطة ققدا يؽبل يد الؿحؽؿة  اطتباربقـؿا ذهب جاكبًا آخر من الػؼه إلى 

أية مرحؾة  يفكظر أى دطوى و يفسة اختصاصفا الجـائقة الدولقة من االستؿرار بؿؿار

الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة أحؽامفا  استصدارمن التحؼقق وإلى ما قبل  بتداءاكاكت طؾقفا 

ولؿدة اثـى طشر شفرًا قابؾة لؾتجديد لعدد غقر محدود من الؿرات ودون مراطاة ألية 

ذلك حؼوق الضحايا فضالً طن ما يمديه تغؾقب االطتبارات السقاسقة من  يفبؿا  اطتبارات

 . (6)ضوء تجديدها طدة مرات يفإثارة الشؽك حول كزاهة وحقاد التحؼقؼات الؼضائقة 

الؼاكون  يف أساسيتؼويضًا لؿبدًأ  الدوليالؼاكون  يفوقد أطتربه الؽثقر من الباحثقن 

طؾى  يتـطو التياؤه وذلك لطبقعته االكتؼائقة ووهو الؿساواة أمام قض يالجـائ الدولي

طؿؾقات حػظ  يفالؿشاركقن  األساسيالـظام  يفمؽقالقن أحدهؿا لؾدول غقر األصراف 

                                                        

(1)  Amnesty international، Criminal court: the unlawful Altempt by the security council to Give us 
citizen permanent impunity from international justice 3 (2003) May 2003. 

 .  026بالؿحؽؿة الجـائقة الدولقة، مرجع سابق، ص األمن: طالقة مجؾس د/ محؿد سامح عؿرو (2)

دار الثؼافة لؾـشر والتوزيع، ة، لؾؿحؽؿة الجـائقة الدولق الؼضائي: الـظام د/ براء مـذر كؿال عبد الؾطقف (6)

 .061، ص062، ص2112طؿان، االردن، الطبعة األولى، 
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بلسره وقد ضل هذا الؼرار مثااًل لسقطرة الواليات  الدوليالسالم واآلخر لؾؿجتؿع 

ضؾفا آلقة  يفالؿتحدة األمريؽقة طؾى السقاسة الدولقة والعدالة الجـائقة الدولقة وأصبحت 

 . (0)جؿقعفا يفمعظم الحاالت أن لم يؽن  يفموصومة بالتـاقض  األمنمجؾس 

اال  الدوليتؿع تػرض رؤيتفا ولقس طؾى الؿج التيوتبؼى الؽؾؿة العؾقا لؾؼوة 

ضقاع  يفترتك طظقم األثر السؾبى الؿتؿثل  التيواالكصقاع لتؾك السؾطة  (2)التجاوب

 . (6)وتعطقل العدالة الجـائقة الدولقة لصالح ضحايا الجرائم الدولقة األدلة

بل واألكثر من ذلك فؼد ذهب البعض أن كظام روما قد حول الؿحؽؿة الجـائقة 

وفؼًا ألغراض  واكتؼائقًاسقاسقًا  األمنيستخدمفا مجؾس  الدولقة إلى أداة قضائقة

أطضائه الدائؿقن ومصالحفم السقاسقة خاصة وأن الواليات الؿتحدة األمريؽقة ضؾت 

 .(1)تـاصب الؿحؽؿة العداء وتسعى لفدم مشروع إكشائفا

تحؼقؼًا  األمنولم يؽن من الؿستغرب أن تؼف الواليات الؿتحدة وراء مجؾس 

ته بطؾب تلجقل وإرجاء التحؼقق صالحقا استعؿال يفمـحة تؾك السؾطة  يفألغراضفا 

 ػيهذه الصالحقة ما يؽ يفالؿؼاضاة بل أن األمر الذى فاق الؼبول هو إهنا لم تجد  أو

لعرقؾة طؿل الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة بل سعت إلى مـح الؿجؾس حق التجديد دون 

                                                        

 .006، ص001قة كحو العدالة الدولقة، مرجع سابق، ص: الؿحؽؿة الجـائقة الدولفقدا كجقب حؿد (0)

، 010، الؿرجع السابق، صالدولقة الجـائقة لؾؿحؽؿة: الـظام الؼضائي د/ براء مـذر كؿال عبد الؾطقف (2)

 .012ص

من الؿحاكم الؿمقتة إلى الؿحؽؿة الجـائقة  الجـائي الدولي: تطور الؼضاء د/ حقدر عبد الرازق حؿقد (6)

 .021الدولقة، ص

 .120، مرجع سابق، صالجـائي الدولي: الؼضاء د/ عؾى جؿقل حرب (1)



 

0316 

جاءت ممكدة  التي( و03جب الؿادة )التؼقد بعدد من الؿرات وهو ما تحؼق لفا بؿو

 .(0)لفذه الرغبة

ضؿان إكشاء محؽؿة  يفقضت طؾى أمال العديد من الدول ومحاولتفا الحثقثة  التيو

جـائقة بعقدة طن أى تلثقرات خارجقة سواء كاكت تؾك التلثقرات لدول أو مـظؿات دولقة 

طؾى طؽس اآلمال مشقرًا إلى طدم  األساسيلذا جاء الـظام  –حؽومقة أو غقر حؽومقة 

ضوء الضغوط الؿستؿرة لؾدول دائؿة العضوية طؾى مجؾس  يفإمؽاكقة تحؼقق ذلك 

 . (2)األمن

وجفت لفذا الؼرار طـد حد اآلراء الػؼفقة والؽتابات  التيولم تؼتصر االكتؼادات 

ت الدولقة فؼد الـؼد إلى الؿـظؿات والفقئا امتدبل  الدوليالـؼدية من جاكب فؼه الؼاكون 

الؿحؽؿة الجـائقة "بعـوان  2116مايو  0 يفأصدرت مـظؿة العػو الدولقة وثقؼة قاكوكقة 

لؿـح مواصن الواليات الؿتحدة حصاكة  األمنلؿجؾس  الدولقة الؿسعى غقر الؼاكوين

أن  يـبغيوأطربت طن أكه ال  0122حؾؾت من خاللفا الؼرار "دائؿة ضد العدالة الدولقة 

 .(6)طرفتفا البشرية التيتؽون ألحد حصاكة من العؼاب طن أسوأ الجرائم 

 : 2003عام  1441الؼرار رقم  -2

 يفوفؼا لؿا تم الـص طؾقه  02/3/2116 يف 0122الؼرار رقم  األمنأصدر مجؾس 

تجديد الطؾب بـػس  التزامهيعرب طن  األمنمجؾس "الػؼرة الثاكقة من أن  0122الؼرار 

                                                        

 .012ىف طالم متغقر، مرجع سابق، ص الدولي الجـائي: الؼضاء يد/ عؾى يوسف الشؽر (0)

 .023، 021: الجرائم ضد اإلكساكقة، مرجع سابق، صد/ سوسن تؿرخان بؽة (2)

   .IOR51/002/2003, 1May, 2003اكظر الوثقؼة رقم  (6)

 ( IOR 10/006/2003 )كذلك الوثقؼة رقم 
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يولقو من كل طام لؿدة أثـى طشر شفرًا قابؾة لؾتجديد صالؿا  0 يفالشروط وذلك 

 .(0)"استؿرت الحاجة

وقد صرحت دول طديدة بتصريحات شديدة الؾفجة ضد هذا الؼرار سعت من 

 اطتؿادهمـاقشات طؾـقة أجريت قبل  يفخاللفا إلى دطم الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة 

 . (2)فركسـا وألؿاكقـا وسوريـا األمنمجؾس  يفأطضاء  طن التصويت ثالث دول وامتـعت

وقد سعت الواليات الؿتحدة األمريؽقة من وراء استصدار هذا الؼرار من مجؾس 

 يفطؿؾقات حػظ السالم باستغالل ما جاء  يفإلى تجديد حصاكة قواهتا الؿشاركة  األمن

طؾى البحث  األمنس تتضؿن فؼرته الثاكقة طؾى استعداد مجؾ التيو 0122الؼرار رقم 

  .(6)تطؾبفا الؼرار السابق التيبذات الشروط 

صقاغته طن سابؼة  يفقد جاء مختؾػا  0122وقد ذهب بعض الػؼه إلى أن الؼرار 

الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة وفؼًا  اختصاص استبعادحقث لم يشر صراحة إلى  0122

قوات حػظ  يفكؿا أشار إلى االختصاص الخالص لؾدول الؿشاركة  – 03لؾؿادة 

أية  ارتؽابلؿحاكؿة األفراد التابعقن لفا إذا ما كسب إلقفم  -فؼرته السابؼة يفالسالم 

ما لم تتـازل هذه الدول طن اختصاصفا لؾؿحؽؿة ويتضح من ذلك أن  -جرائم دولقة 

ه بنصداره لفذا الؼرار قد أحجب بتعؾقق دور الؿحؽؿة بل أك ػيلم يؽت األمنمجؾس 

                                                        

(1)  United Nations / security council / SIRes / 1487 (2003) 12 June 2003 

، مرجع الدولي: الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة، دراسة لتطور كظام الؼضاء د/ عبد الحؿقد محؿد عبد الحؿقد (2)

 . 161، ص162سابق، ص

 لؾؿزيد طن تصريحات الدول وتصريح األمقن العام لألمم الؿتحدة.

 .012، ص06لجـائقة الدولقة، مرجع سابق، صبالؿحؽؿة ا األمن: طالقة مجؾس د/ محؿد سامح عؿرواكظر 

(3)  Julien detals: op, cit p39. 
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كظام  يفأية جرائم يرتؽبفا أفراد تابعقن لؾدول غقر األصراف  يفطن الـظر  اختصاصفا

كؿا لم يشر إلى مدة سريان هذا  –( 03روما وهو ما يتعارض صراحة مع كص الؿادة )

 .(0)الؼرار أو مدة تجديده

سحبت الواليات الؿتحدة األمريؽقة محاولتفا لتجديد مشروع  2111يوكقو  26 يفو

العراق  يفوذلك بسبب تؾك التسريبات الخاصة باالطتداء طؾى السجـاء  0122الؼرار 

طـان( أمام  كويفالعام لألمم الؿتحدة ) األمنغريب( وطؾى ضوء معارضة  بوأ)سجن 

 يفثؿاكقة من االطضاء إلى أن اكتفى العؿل به  امتـاعضل  يفالعام مشروع التجديد  الرأي

تؿتع هبا األفراد التابعون لدول غقر  التيواكتفى معه فرتة الحصاكة  2111يوكقو  61

أكشلهتا األمم الؿتحدة أو أذكت  التيطؿؾقات حػظ السالم  يفاألصراف حال مشاركتفم 

 .(2)هبا

 يفكاكت قد ألؼى هبا  التيإلى تجديد اآلمال  األمريؽيوقد أدى هذا االكسحاب 

ضؾؿات االكتؼائقة وخاصة ما يتعؾق فقفا بؼضايا حؼوق اإلكسان كؿا اطتربه البعض مظفرًا 

حقن ذهب البعض اآلخر طؾى ضرورة طدم  يف –من مظاهر اكتصار العدالة الدولقة 

 العدالة الؿعؼودة طؾى تؾك اآلمال خاصة وأن الواليات الؿتحدة األمريؽقة يفالؿغاالة 

إال بسبب بعد أن ألؼت فضقحة سجن بو غريب بظاللفا طؾى  االكسحابلم تـح كحو هذا 

بسبب تصرفات قواهتا ضد أسرى الحرب  األمنأروقة مجؾس  يفدارت  التيالؿـاقشات 

والؿودطقن بالسجن بالعراق وأن الواليات الؿتحدة كاكت والزالت تؾؿح أهنا ستواصل 

                                                        

 .011بالؿحؽؿة الجـائقة الدولقة، مرجع سابق، ص األمن: طالقة مجؾس د/ محؿد سامح عؿرو (0)

    . 1، ص2مرجع سابق، ص ) IORS I / 002 / 2003الوثقؼة الصادرة طن مـظؿة العػو الدولقة ) (2)
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ت حصاكة مع الدول األخرى خاصة الدول األصراف جفودها وسعقفا طؾى إبرام اتػاققا

 .(0)من الـظام 12كظام روما وفؼا لؾؿادة  يف

( أن 0122، 0122السابؼقن ) األمنمجؾس  لؼراريوقد أثبتت التجارب العؿؾقة 

قرارات الؿجؾس ولقس العدالة الدولقة وأن  يفتتحؽم  التي هيمصالح الدول الؽربى 

قد استخدم  األمنالتعامل مع األحداث تحؽؿفا الؿعايقر الؿزدوجة ذلك أن مجؾس 

سابؼة كادرة تػوق  يفسؾطاته الؿسترتة خؾف الػصل السابع من مقثاق األمم الؿتحدة 

ققن مـح من الدول األمناالحتؿال والتصور وضع هبا مػفومًا استباققًا لتفديد السؾم و

  .(2)خاللفا الحصاكة الؿستؼبؾقة من الؿالحؼة الؼضائقة من قبل الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة

معفا كؿا ورد بـص الؼرار  اتساقًاولقس  03ألحؽام الؿادة  اكتفاكًاكؿا مثال الؼرارين 

لؽوهنؿا يرسقان بشؽل مـتظم مـع الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة من مؿارسة  0122

ترتؽب من  التيو اختصاصفا يفتدخل  التيشلن أية جريؿة من الجرائم ب اختصاصفا

 .(6)األساسيالـظام  يفلقس أصراف  دول  أفراد تابعون ل

قد أكشل مبدأ بنصداره هذين  األمنإلى أن مجؾس  الغربيوقد ذهب جاكب من الػؼه 

توفقر حصاكة لصالح قوات حػظ السالم الدولقة األمر الذى  يفالؼرارين تؿثل هذا الؿبدأ 

 . (1)األساسيمن كظام روما  2لـص الؿادة  التعسػييدل داللة واضحة طؾى التػسقر 

تػسقره وإال سقؿثل هذا  يففال يجوز التوسع  استثـاءً  03ن قد ورد بـص الؿادة وأن كا

بل يتعدى األمر ألكثر من ذلك فقعد تخطقًا صريحًا  األساسيتعديالً لؾـظام 

                                                        

 .013، ص011بالؿحؽؿة الجـائقة الدولقة، مرجع سابق، ص األمن: طالقة مجؾس د/ محؿد سامح عؿرو (0)

 .033الؿـظؿات الدولقة العالؿقة واإلقؾقؿقة، مرجع سابق، ص : مبادئيد/ سفقل حسقن الػتالو (2)

 .016لؾؿحؽؿة الجـائقة الدولقة، مرجع سابق، ص ي: الـظام الؼضائد/ براء مـذر كؿال عبد الؾطقف (6)

(4)  Julien Details: op, cit. p 39. 
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والذى ال يؿؾك تػويضا بتعديل الؿعاهدات الدولقة حتى ولو  األمنلصالحقات مجؾس 

من  61كان مستـدًا لؿقثاق األمم الؿتحدة والؼول بغقر ذلك يعـى مخالػة لـص الؿادة 

 .(0)فقـا لؼاكون الؿعاهدات اتػاققة

 :2003 عام 1441الؼرار رقم  -3

بعد أقل من شفرين طؾى  0/2/2116 يف 0112الؼرار رقم  األمنأصدر مجؾس 

لقربيا فـص طؾى إكشاء  يفوجاء هذا الؼرار بؿـاسبة الصراع الدائر  0122الؼرار  استصدار

 يفإيؼاف إصالق الـار الؿمرخ  اتػاقدولة لقربيا لدطم تـػقذ  يفقوات متعددة الجـسقات 

وقد جاء هذا الؼرار شامالً إطػاء الؼوات من اختصاص الؿحؽؿة  2116يوكقه  02

 . (2)0122الجـائقة الدولقة والذى كان قد كص طؾقه الؼرار 

 فؼد كصت الػؼرة السابعة مـه عؾى أن:

أو سابق يـتؿى لدولة من الدول  حالييؼرر أال يخضع أى مسئول أو موضف "

لؾؿحؽؿة الجـائقة الدولقة، إال لؾوالية  األساسيم روما كظا يفالؿساهؿة ال تؽون صرفا 

تصرف أو إهؿال يدطى وقوطه ويؽون كاجؿًا طن  بليالؼضائقة لتؾك الدولة فقؿا يتعؾق 

لقربيا أو متصال  يفطؿل الؼوة متعددة الجـسقات أو قوة األمم الؿتحدة لتحؼقق االستؼرار 

 .(6)له وذلك ما لم تتـازل الدول الؿساهؿة صراحة طن تؾك الوالية الخاصة

ولعل أهم ما تؿقز به هذا الؼرار أن االطػاء أو الحصاكة من اختصاص الؿحؽؿة 

الجـائقة الدولقة جاءت مطؾؼة دون أية ققود زمـقة وبؿعـى آخر فؼد مـح هذا الؼرار 

تـشئفا  التيالعؿؾقات  يفالؿسئولقن والؿوضػقن الؿشاركقن الحصاكة الدائؿة لؽل من 

                                                        

 .212سابق، ص : الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة الدائؿة واختصاصاهتا، مرجعمعؿر يشوى لـده د/( 0)

(2)  Unsc: Res. 4197 (1Agust 2003). 
(3)  Unsc / Res / 1497 (I Agust 2002). 
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من  0122، 0122الؼرارين السابؼقن  يفاألمم الؿتحدة أو تلذن هبا طؾى خالف ما ورد 

شفر قابؾة لؾتجديد لػرتة  02أن االطػاء من اختصاص الؿحؽؿة ستؽون ممقتة )

  .(0) مجامؾة(

أى  يف 03لم يشر لؾؿادة  0112 إلى أن الؼرار الغربيوقد ذهب جاكب من الػؼه 

كػالة الحصاكة الخاصة لألفراد  يف 0122موضع مـه كؿا أكه جاء امتدادًا لؾؼرار رقم 

كظام روما  يفقوات طؿؾقات السالم صالؿا كاكوا تابعقن لدول غقر أصراف  يفالؿشاركقن 

 . (2)وال يجوز محاكؿتفم طن أية جرائم إال من خالل محاكؿفم الوصـقة األساسي

 التيوتصرفاته  األساسيأحؽام الـظام  استخدامبنساءته  األمنوقد أدى سعى مجؾس 

إلى أضعاف الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة والعدالة  الدوليجاءت مغايره لؿعايقر الؼاكون 

مـه أفراد يـتؿون لدول  استػادمن العؼاب  باإلفالتالجـائقة الدولقة بنكشائه كظامًا سؿح 

 .(6)لؾؿحؽؿة الجـائقة الدولقة األساسيظام الـ يفغقر أصراف 

 

     

                                                        

 . 16لؾؿحؽؿة الجـائقة الدولقة، ص األساسيوطالقته بالـظام  األمن: مجؾس العجؿيثؼل سعد  (0)

(2)  That the  Third states are still only triable by their national states. 
See: Ademola ABass: the compentence of the security council to teminalethe jurisdiction of the 
international criminal court, vok Ho, 2005. p 275. 

 .111مرجع سابق، ص : الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة،د/ عبد الحؿقد محؿد عبد الحؿقد (6)
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 الخاتمة
يتؿتع  األمنالتلكقد أكه إذا كان من الحؼقؼة أن كعرتف أن مجؾس  يـبغيوأخقرًا فنكه 

بصالحقات واسعة وفؼًا ألحؽام الػصل السابع من مقثاق األمم الؿتحدة إال أن هذه 

الحؼقؼة ال تعـى إصالق تؾك الصالحقات إلى الحد الذى تخرج به خارج حدود الؼاكون 

لؿبادئ  اطتباراتوأن يتصرف دون أية  الدوليالذى يحؽم جؿقع طـاصر الؿجتؿع 

ولؽن شلكه شلن  الختصاصهفنكه لقس كؿا يظن البعض ال حدود  – الدوليالؼاكون 

ال  التياألجفزة األخرى يخضع لـظام قاكوكى يحدد له الصالحقات واالختصاصات و

إحالة  خاصة بعدما اشارت الؿؿارسات الػعؾقة الى ذلك من خالل يجوز تجاوزها

لقة الذى آثار جداًل دارفور ولقبقا إلى الؿحؽؿة الجـائقة الدو يفلؾوضع  األمنمجؾس 

كظام روما  يففؼفقًا وقاكوكقًا واسعًا طؾى الساحة الدولقة خاصة وأهنؿا لقستا صرفًا 

الوضع الذى اضعف من أسفم الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة باطتبارها ممسسة  األساسي

قضائقة مستؼؾة وجعل الؽثقرون يـظرون إلقفا بلهنا )محؽؿة لؾضعػاء( فؼط وأن 

 أصبح يخضع لؾؼوة ولقس كؿا يػرتض البعض أكه يخضع لؾؼاكون. ليالدوالؿجتؿع 

 التوصقات:

والؿحؽؿة  األمنتحؽم العالقة بقن مجؾس  التيالضوابط  يفضرورة إطادة الـظر  -0

الؿاكحة سؾطة  األساسي( من الـظام 03الجـائقة الدولقة وخاصة ما يتعؾق بالؿادة )

 يفاإلرجاء حتى ال تمثر سؾبًا طؾى الوضقػة الؼضائقة لؾؿحؽؿة الجـائقة الدولقة 

من شلهنا اضعاف أسفم الؿحؽؿة وطزوف الؽثقر من  التيتحؼقق العدالة الدولقة و

ضقاع حؼوق ضحايا الجرائم الدولقة  يفالدول طن االكضؿام إلقفا وقد تسبب 

 استقػاء حؼوقفم.  يفوتلخقرهم 
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الالزمة بحقث تسؿح لؿواصـقفا  حث الدول العربقة إلى سن الؼواكقن والتشريعات -2

الجرائم  ومرتؽبيالحرب  مجرميغقرهم من الؾجوء لؾؿحاكم الوصـقة ضد  أو

الؾجوء إلى  يفحق الشعوب العربقة خاصة إذا ما ضاقت هبم السبل  يفالدولقة 

 الؿحؽؿة الجـائقة الدولقة. 
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