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:الممخص
 كاف، وفي ظؿ افتقاد المجتمع الدولي آللية قضائية جنائية دولية دائمة،بعد نياية الحرب الباردة
مف الضروري إيجاد البدائؿ المناسبة لمتصدي النتياكات حقوؽ اإلنساف في الكثير مف النزاعات الدولية

تطور دور مجمس االمف مف خالؿ تشكيؿ محاكـ جنائية مؤقتة بموجب التدابير الالزمة لحظظ السمـ

.واالمف

 دو ار فػي التسػريع باعتمػاد النظػاـ،لعبت المحاكـ الجنائية الخاصة التي تـ إنشائيا مف طرؼ مجمس األمف

األساسػي لممحكمػػة الجنائيػة الدوليػػة واكػدت عمػػح اسػتحداث وظػػائؼ قضػائية لمجمػػس األمػف فػػي تعبيػر عػػف
.تطور في سمطات مجمس االمف وفؽ التظسير الموسع ألحكاـ الظصؿ السابع مف الميثاؽ

. الميثاؽ– محاكـ جنائية- حظظ السمـ واألمف- مجمس األمف:الكممات المفتاحية

Abstract: After the end of the Cold War, and in light of the international community's lack of
a permanent international criminal judicial mechanism, it was necessary to find appropriate
alternatives to address human rights violations in many international conflicts. The role of the
Security Council evolved through the formation of temporary criminal courts under the
necessary measures to maintain peace and security.
The Special Criminal Courts, which were established by the Security Council, played a role in
accelerating the adoption of the Statute of the International Criminal Court and emphasized
the creation of judicial functions for the Security Council in an expression of the evolution of
the powers of the Security Council in accordance with the expanded interpretation of the
provisions of Chapter VII of the Charter
Key words : the Security Council - maintaining peace and security - the charter - criminal
courts
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مقدمة:
إف ما تسببت فيو الحروب مف مآسي ودمار عبر التاريخ خاصة إباف الحرب العالمية الثانية
جعمت البشرية في أمس الحاجة إلح مجتمع دولي ترعح سموكو قواعد قانونية تعكس التطور البشري ،ويتـ
ذلؾ عبر نظاـ عالمي يحد مف ميؿ الدوؿ إلح المجوء إلح القوة ويدفع بيا إلح االحتكاـ إلح قواعد قانونية
ووسائؿ سممية لحؿ النزاعات فيما بينيا،.ولذلؾ أدرؾ المجتمع الدولي ضرورة إنشاء نظاـ جنائي دولي،
يحوؿ دوف اإلفالت مف العقاب ،لمنتيكي قواعد وأعراؼ الحرب وتحقيؽ العدالة الدولية الجنائية الدولية
المنتظرة ،وبالرغـ مف فشؿ إنشاء ىذه المحكمة إال أف آماؿ المجتمع الدولي في محاربة ومعاقبة مرتكبي
الجرائـ الدولية تجددت
ومع تطور دور مجمس األمف خاصة بعد نياية الحرب الباردة ،وفي ظؿ افتقاد المجتمع الدولي
آللية قضائية جنائية دولية دائمة ،كاف مف الضروري إيجاد البدائؿ المناسبة لمتصدي النتياكات حقوؽ
اإلنساف في الكثير مف النزاعات الدولية ،عند تصديو النتياكات حقوؽ اإلنساف ،وقواعد القانوف الدولي
اإلنساني عمح اثر الجرائـ الوحشية التي ارتكبت في منطقتي يوغسالفيا السابقة ورواندا ،مف خالؿ تحمؿ
التبعات الرئيسية في مجاؿ إقرار وحظظ السمـ واألمف الدولي ،بدأت بتشكيؿ محاكـ جنائية مؤقتة خاصة
وليذه األسباب تجددت فكرة مناقشة مسالة إمكانية إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة ،وبظضؿ ذلؾ أبصرت
المحكمة الجنائية الدولية الدائمة النور في سنة  ،1998وىو الحدث الذي شكؿ طظرة نوعية في تاريخ
كرست دو اًر قضائياً لمجمس األمف ،في مجاؿ العدالة الجنائية الدولية .
المجتمع الدولي،والتي ّ

ىاتو الممارسػات أكػدت عمػح اسػتحداث وظػائؼ قضػائية لمجمػس األمػف باعتمػاد النظػاـ األساسػي لممحكمػة

الجنائيػػة الدوليػػة ،التػػي تعػ ّػد آليػػة لتطبيػػؽ أحكػػاـ القػػانوف الػػدولي الجنػػائي واإلنسػػاني ،ليػػذا تػػيتي ىاتػػو الورقػػة
البحثية في سياؽ تسميط الضوء عمح اإلشكاؿ الرئيسي المتمثؿ حوؿ مظاىر تطور دور مجمس األمف مػف
خػ ػػالؿ التظسػ ػػير الموسػ ػػع ألحكػ ػػاـ الميثػ ػػاؽ س ػ ػواء بإنشػ ػػاء محػ ػػاكـ جنائيػ ػػة بموجػ ػػب ق ػ ػ اررات أو مػ ػػف خػ ػػالؿ

المخولة لو بموجب النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية
الصالحيات القضائية
ّ
ولتحميؿ االشكالية السابقة الذكر تـ اعتماد خطة مقسمة الي مبحثيف يػتـ تنػاوؿ فكػرة تطػور مظيػوـ حظػظ

زعػات الدوليػة فػي مبحػث اوؿ وسػمطات مجمػس االمػف
السمـ واألمف الدولييف في التعاطي مػع الن ا

بموجب نظاـ المحكمة الجنائية الدولية في مبحث ثاف.
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المبحث األول :تطور مفهوم حفظ السمم واألمن الدوليين في التعاطي مع النزاعات الدولية

نظ ار لبشاعة الجرائـ التي عرفتيا يوغسالفيا ورواندا عمح وجػو التحديػد اضػطر المجتمػع الػدولي عػف

طريؽ ق ارريف صادريف مف مجمس األمف إلح إنشاء ىاتيف المحكمتيف ،بغض النظر عػف نظػرة الظقيػاء إلػح

اختصاصػػات محكمػػة يوغسػػالفيا وكػػذلؾ األمػػر بالنسػػبة لمحكمػػة روانػػدا فإنػػو ال يمكػػف التشػػكيؾ فػػي قيمتيمػػا

كسابقة قانونية ،وأنشيت المحكمتاف مف طرؼ مجمس األمف الذي مػارس اختصاصػا لػـ يكػف متاحػا لػو مػف
قبؿ ،وذلؾ اعتمادا عمح صالحيات الباب السابع مف الميثاؽ.

المطمب األول :الفصل السابع من الميثاق كأساس لمعاقبة مرتكبي االنتهاكات التي تعد جرائم دولية
مػع التيديػدات واالنتياكػات المتكػررة لمسػمـ واألمػف الػػدولييف ،تطػور دور مجمػس األمػف فػي التعامػؿ مػػع
النزاعات الدولية ،باستخداـ مجمس األمف لسمطتو التي نص عمييا الظصؿ السابع مف ميثاؽ األمػـ المتحػدة
بممارسة سمطة الردع العقابي ضد مرتكبي الجرائـ الدولية ،لحماية مصالح المجتمع الدولي المحمية.

مارس مجمػس وظيظتػو األساسػية والمتعمقػة بحظػظ السػمـ واألمػف الػدولييف باتبػاع اسػموب انشػاء محػاكـ

جنائيػة دوليػة خاصػة كآليػة لمواجيػة الوضػع االسػتثنائي فػي الكثيػر مػف الن ازعػات،األمر الػذي دعػا إلػح

ضػرورة المالحقػة الجنائيػة لالنتياكػات الجسػيمة لمقػانوف الػدولي اإلنسػاني ،واقامػة قضػاء دولػي ليػذا

الغرض.1

فػي تعبيػر عػف رغبػة مجمػس األمػف والمجتمػع الػدولي فػي التصػدي لظػاىرة اإلجػراـ الػدولي عمومػا

ومتابعة األشخاص المظترض مسؤوليتيـ عف ارتكاب انتياكات جسيمة لمقانوف الدولي اإلنساني ،وأماـ ىذا
الوضع الذي شكؿ انتياكاً لمسمـ واألمف الدولييف وجد مجمس األمف نظسو ممزماً باتخاذ تدابير وفقا لمظصػؿ
السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة 2وكذا إرساؿ مجموعة مف القػوات الدوليػة إلػح ىػذه األ ارضػي لتصػبح ىػذه
القوات المجموعة األولح لقوة الحماية التابعة لألمـ المتحدة.

3

و اقتناعو بوجوب القياـ بإجراء-مف أجؿ حظظ السمـ واألمف الدولييف واستنادا عمح الظصؿ السػابع ،إنشػاء
ىيئػة قضػائية دوليػة ذات طػابع جنػائي ذات غػرض خػاص ،تتمثػؿ وظيظتيػا فػي محاكمػة األشػخاص

المظتػرض مسػؤوليتيـ عػف ارتكػاب انتياكػات جسػيمة لمقػانوف الػدولي اإلنسػاني فػي إقمػيـ يوغسػالفيا السػابقة
 1بوؿ تافرينيو ،تجربة المحكمتيف الجنائيتيف الدوليتيف ليوغسالفيا السابقة ورواندا ،المجمة الدولية لمصميب األحمر ،السنة العاشرة ،العدد
 ،58نوفمبر -ديسمبر ، 1997ص591

2

مسعد عبد الرحمف زيداف قاسـ ،تدخؿ األمـ المتحدة في النزاعات المسمحة غير ذات الطابع الدولي ،دار الجامعة الجديدة لمنشر،

اإلسكندرية ، 2003،ص. 274
3 Olivier CORTEN et Pierre KLEIN, « Action humanitaire et chapitre 7 : La redéfinition du mandat et
des moyens d’action des forces des Nations Unies », A.F.D.I, 1993, p 109.
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منذ سنة. 1991لمحاكمة المسؤوليف عف االنتياكات الجسيمة لمقانوف الدولي اإلنساني المقترفػة عمػح إقمػيـ
يوغسالفيا السابقة بكؿ استقاللية ونزاىة ،وبغض النظر عف مكانتيـ داخؿ النظاـ اإلداري أو العسكري أو

في جماعتيـ العرقية ،1ومف جية أخرى انتياز الظرصة مف أجؿ التكريس القانوني والعممي لظكرة المسؤولية
الجنائية الدولية عف االنتياكات الجسيمة لمقانوف الػدولي اإلنسػاني ولحقػوؽ اإلنسػاف المقترفػة خػالؿ النػزاع

المسمح في يوغسالفيا سابقا . 2

المطمب الثاني :قانونية إنشاء محاكم جنائية دولية خاصة استنادا لمفصل السابع من الميثاق:
قانونية إنشاء محاكـ جنائية دولية خاصة استنادا لمظصػؿ السػابع مػف الميثػاؽ مػف قبػؿ مجمػس األمػف
بموجب الق ارريف رقـ  808لسنة  ،1993والقرار  827لسنة  ،1994أثػار نقػاش واسػعا حػوؿ مػدى شػرعية
قي ػػاـ األم ػػف بإنش ػػاء المح ػػاكـ الدولي ػػة مػ ػرة أخ ػػرى م ػػف قب ػػؿ دف ػػاع المتيم ػػيف أم ػػاـ المحكمت ػػيف ،وط ػػرح دف ػػاع

المتيميف في أكثر مناسبة العديد مف االنتقادات حوؿ شرعية تيسيس المحاكـ الدولية.

فميثاؽ األمـ المتحدة لـ يمنح مجمس األمف حؽ إنشاء ىيئة قضائية بموجب سمطات الظصؿ السػابع

مػػف الميثػػاؽ ،إلػػح إف مجمػػس األمػػف لػػـ ينشػػف محػػاكـ فػػي ن ازعػػات مسػػمحة مختمظػػة  ،وىػػو ال يممػػؾ سػػمطات
قضػػائية أو تظػػويض يمكنػػو مػػف تيسػػيس ىيئػػة قضػػائية ،ولػػيس لييئػػة ذات ص ػالحيات تنظيذيػػة مثػػؿ مجمػػس
األمف ،تشكيؿ محكمة دولية مستقمة وغير متحيزة في الوقت نظسو ،بغرض المحاكمة عمح أنواع معينة مف
الجرائـ ،وبناء عمح رأي الدفاع بيف ىػذه المحػاكـ وق ارراتيػا وأحكاميػا تعػد غيػر شػرعية ،ألف قػ اررات إنشػائيا

الصادرة عف مجمس األمف ىي في األساس ال تكتسب صظة الشرعية.3

ذىب اتجاه آخر يؤيد ويجػد تبريػ ار لشػرعية عمػؿ مجمػس األمػف المتمثػؿ فػي إنشػاء المحػاكـ الدوليػة،

آخذيف بعيف االعتبار طبيعتيا القضػائية الجنائيػة ،فػالحجا واألسػس القانونيػة التػي اعتمػد عمييػا فػي إنشػاء

المحكمػة الجنائيػة الدوليػة لمحاكمػة المسػئوليف عػف االنتياكػات الجسػيمة لمقػانوف الػدولي اإلنسػاني فػي إقمػػيـ
يوغسػػالفيا السػػابقة  ،1991تجػػد أساسػػيا وشػػرعيتيا فػػي الظصػػؿ السػػابع كيسػػاس قػػانوني إلنشػػاء المحكمػػة

الدولية ليوغسالفيا السابقة.4،
1

محمود شريؼ بسيوني ،المحكمة الجنائية الدولية )نشيتيا ونظاميا األساسي مع دراسة لتاريخ لجاف التحقيؽ الدولية والمحاكـ الجنائية

الدولية ،مطابع رو از ليوسؼ الجديدة ، 2002،ص51
Mutoy MUBIALA : « Le tribunal pénal international pour le Rwanda : Vrai ou fausse copie du
tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie », R.G.D.I.P, 1995/4, p 932.
 3ثقؿ سعد العجمي ،مجمس األمف والمحكمة الخاصة بجريمة اغتياؿ رئيس الوزراء األسبؽ رفيؽ الحريري ،مجمة الحقوؽ ،عدد،2
2

الكويت ،جويمية ،2010ص ص99 -98

 4مرشد أحمد السيد ،وغازي اليرمزي ،القضاء الدولي الجنائي ،الدار العممية لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف ،2002 ،ص .23
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ذلؾ أف مبرر عدـ إتباع األسموب االتظػاقي فيػو مسػاس بسػيادة الػدوؿ ،خاصػة فيمػا يتعمػؽ مسػيلة العقػاب،
والذي ىو األساس مف اختصاص الدوؿ ،كما أنو يستغرؽ وقتاً طويالً مف أجؿ وضع معاىدة دولية ،فكػاف
مف الضروري المجوء إلح إتباع أسموب إنشاء المحكمة مػف خػالؿ قػ اررات مجمػس األمػف وىػو مػا يتسػؽ مػع

مقتضػػػيات الضػ ػػرورة ،والبػػػدء الظعمػ ػػي والس ػ ػريع إلنشػ ػػاء محكمػ ػػة ،تخ ػػتص بمحاكم ػػة األشػػػخاص المظتػ ػػرض
مسػػؤوليتيـ عمػػح االنتياكػػات الخطي ػرة ،لمقػػانوف الػػدولي اإلنسػػاني ،كمػػا أنػػو يتوافػػؽ مػػع ىػػذه الحالػػة المشػػكمة

لخطر عمح السمـ واألمف الدولييف.

كما أنيا تجد شرعيتيا باعتبارىا أجيزة قضائية مساعدة لمجمس األمف ،1حيث تجيز المادة  29مػف

ميثػاؽ األمػـ المتحػدة لمجمػس األمػف أف ينشػي مػف الظػروع الثانويػة مػا يػرى لػو ضػرورة ألداء وظائظػو ،وعميػو
رأى مجمس األمف مف خالؿ ق ارريو  827و  955ضرورة في إنشاء ىذه المحاكـ مف أجؿ تحقيػؽ اليػدؼ

الذي يقع عمػح عاتقػو بموجػب الظصػؿ السػابع مػف ميثػاؽ األمػـ المتحػدة «... ،مجمػس األمػف يػرى أنػو فػي

الظروؼ الحالية فإف المحكمة تمكف مف الوصوؿ وتسييؿ اليدؼ المتمثؿ في إعادة السمـ واألمف الدولييف
إلح إقميـ يوغسالفيا السابقة»  ،ناىيؾ أف المادة  41مف الميثػاؽ جػاءت مظتوحػة وبتظسػير ُم َّوسػع ليػا قػرر
مجمس األمف أنو مف الممكف أف يمارس وظيظة قضائية عف طريؽ أجيزة ثانوية ومساعدة ما دامت تساعد
في حظظ السمـ واألمف الدولييف واستعادتو ،وبالتالي فإف تصػرؼ مجمػس األمػف عمػح أسػاس الظصػؿ السػابع
في إنشاء المحاكـ الجنائية يجد تبريره القػانوني والعممػي ومػف ث ّػـ إضػظاء الشػرعية القانونيػة ،ومػف شػيف ىػذا
القرار أف يكوف تدبي ار مف تدابير حظظ السمـ واألمف الدولييف ،أو استعادتو فػي أعقػاب اإلقػرار بوجػود تيديػد
لمسمـ أو انتياؾ لو أو وقوع عمؿ عدواني.

تطور دور مجمس األمػف واألمػـ المتحػدة ،بشػكؿ عػاـ بػيف تيديػد السػمـ وفػؽ المػادة  39يمكػف أف يمتػد إلػح

الن ازعػػات المسػػمحة الغيػػر الدوليػػة ،فمجمػػس األمػػف قػػد توسػػع فػػي سػػمطاتو وفػػؽ ىػػذا السػػياؽ ،خػ ّػوؿ لمجمػػس
األمف أف يؤدي دور مباشر في القمع الػدولي الجنػائي ،وأف تبريػر توسػع فػي صػالحيات مجمػس األمػف فػي
إنشاء المحاكـ الدولية الجنائية ،يجد شرعيتو في فكرة التظسير الغػائي ألحكػاـ ميثػاؽ األمػـ المتحػدة ،أو فػي

الموسع ألحكاـ الميثاؽ.2.
إطار ما يسمح بنظرية السمطات الضمنية كوسيمة مف وسائؿ التظسير ّ

1

بوؿ تافرينيو ،تجربة المحكمتيف الجنائيتيف الدوليتيف ليوغسالفيا السابقة ورواندا ،المجمة الدولية لمصميب األحمر ،السنة العاشرة ،العدد

2

التيجاني زليخة ،المحاكـ الجنائية الدولية )النشية واآلفاؽ(  ،المجمة الجزائرية لمعموـ القانونية واالقتصادية والسياسية ،العدد رقـ، 04

 ،58جنيؼ ،نوفمبر-ديسمبر ،1997 ،ص.590
كمية الحقوؽ ،جامعة الجزائر ، 2008،ص.383
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المطمب الثالث :مجمس األمن كفاعل أساسي في إجراءات تحريك الدعوى الجنائية الدولية:
مكف النظػاـ األساسػي لممحكمػة الجنائيػة الدوليػة ،اعتبػرت قيػداً خطيػ اًر عمػح الممارسػة العمميػة لممحكمػة،

أبػػرز التحػػديات التػػي تواجػػو المحكمػػة وتػػرىف اسػػتقالليتيا وتضػػرب صػػميـ مصػػداقيتيا ،وىػػي ىيمنػػة مجمػػس

األمف مػف خػالؿ سػمطتي اإلحالػة واإلرجػاء وتظػتح بابػاً ل فػالت مػف العقػاب لمرتكبػي الجػرائـ األشػد خطػورة
والتي تيدد األمف والسمـ الدولي.

المادة  13الظقرة ) ب( مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية ،حيث جاء فييا«  :لممحكمة

أف تمارس اختصاصيا فيما يتعمؽ بجريمة مشار إلييا في المادة  5وفقا ألحكاـ ىػذا النظػاـ األساسػي فػي

األحواؿ التالية إذا أحاؿ مجمس األمف ،متصرفا بموجب الظصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة ،حالة إلح

المدعي العاـ يبدو فييا أف جريمة أو أكثر مػف ىػذه الجػرائـ قػد ارتكبػت ،اسػتنادا إلػح نػص المػادة  39مػف

ميثاؽ األمـ المتحد ،1ذلؾ أف حظظ السمـ واألمف الدولييف يعتبػر مػف صػميـ المسػؤوليات التػي يضػطمع بيػا

مجمػس األمػف ،وعميػو إذا رأى مجمػس األمػف أف يحيػؿ قضػية مػا إلػح المحكمػة الجنائيػة الدوليػة فػإف ذلػؾ

يكوف بناء عمح تقديره بيف ىذه الوضعية تقع ضمف نطاؽ االختصاص الموضوعي لممحكمػة ،وأف إحػدى

الجرائـ المكونة لالختصاص الموضوعي أو أكثر قػد ارتكبػت ،معطيػا بػذلؾ المجػاؿ لممػدعي العػاـ والػدائرة
التمييدية بالمحكمة لمقياـ بإجراءات التحقيؽ االتياـ .2

فظػي نظػاـ اإلحالػة يتصػرؼ مجمػس طبقػا لمظصػؿ السػابع مػف ميثػاؽ األمػـ المتحػدة وفقػا لمػا ورد

بالظقرة )ب ( مف الماد 13مف النظاـ األساسي لممحكمة ،نظ ار لتمتع مجمس األمف في ىذا المجاؿ بسمطة

تقديريػة كبيػرة فإنػو يقػوـ بظحػص مػدى وجػود تيديػد لمسػمـ ،أو إخػالؿ بالسػمـ ،أو فعػؿ مػف أفعػاؿ العػدواف،

ويتخذ بشيف ذلؾ تدابير مف أجؿ حظظ السمـ أو إعادتو إلح نصابو ،كما لو أيضا فحص كؿ تيديد لألمف

الدولي ،مف خالؿ الوقوؼ عند جسامة الجرائـ المرتكبة ،وافالت الظاعميف مف العقاب.

صػدور اإلحالػة فػي شػكؿ قػرار صػادر عػف مجمػس األمػف اسػتناد لمظصػؿ السػابع مػف ميثػاؽ ىيئػة األمػـ

المتحدة وفقا ما جاء في نص المادة  13مف النظاـ األساسي؛ ال تكوف اإلحالة إال عف طريؽ قرار صادر
عػف مجمػس األمػف بموافقػة تسػعة مػف أصػؿ خمسػة عشػر عضػوا يكػوف مػف بينيػا جميػع األعضػاء دائمػي

العضوية ،وذلؾ ألف األمر يتعمؽ بمسيلة موضوعية ،كما يجػب أف تكػوف الحالػة التػي صػدر بشػينيا قػرار

AIDA.AZAR- « Le Tribunal Spécial Le Liban : Une Expérience Originale » R.G.D.I.P.2007. P 643.
AIDA.AZAR, IBID, P 654.
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تحريؾ الدعوى أماـ المحكمة تتضمف ارتكػاب جػرائـ تنػدرج ضػمف االختصػاص المػادي لممحكمػة الجنائيػة

الدولية ،ويترتب عف وقوعيا تيديد لمسمـ واألمف الدولي.1

فظػػي مػػا يتعمػػؽ بسػػمطة اإلحالػػة لػػو أف يحيػػؿ متص ػرفا بموجػػب الصػػالحيات الممنوحػػة لػػو فػػي الظصػػؿ

السابع مف ميثاؽ األمػـ المتحػدة  ،إلػح المػدعح العػاـ لممحكمػة أيػة حالػة يبػدو فييػا أف جريمػة أو أكثػر مػف

الجػ ػرائـ الت ػػي ت ػػدخؿ ف ػػي اختص ػػاص المحكم ػػة الجنائي ػػة الدولي ػػة ق ػػد ارتكب ػػت ،وذل ػػؾ بغ ػػض النظ ػػر ع ػػف أي
اعتبارات مرتبطة بالجرائـ الدولية ،وعمح الرغـ لما تمثمو السمطة الممنوحة لمجمس األمف في مجاؿ اإلحالة
لممحكمة الجنائية الدولية مف أىمية خاصة ،إذ تساىـ في حظظ السمـ واألمف الػدولييف ،إال أف ىػذه السػمطة

تع ػػد خطيػ ػرة ،إذ أف اض ػػطالع المجم ػػس بي ػػذه الس ػػمطة ق ػػد يك ػػوف م ػػف ش ػػينو خض ػػوع المجم ػػس لالعتب ػػارات
السياسية ،وىيمنة وسيطرة الدوؿ الكبرى دائمة العضػوية عميػو باسػتخداـ حػؽ الظيتػو ،ضػد كػؿ مػا يتعػارض

مػع مصػػالحيا أو مصػػالح الدولػػة المواليػة ليػػا ،فيظػػؿ بالتػػالي مجمػس األمػػف ال يسػػتعرض سػػمطة اإلحالػػة إال

ضد الدوؿ الضعيظة.2

أكثر مػف ذلػؾ فػإف لمجمػس األمػف فػي ىػذا السػياؽ لػو سػمطة واضػحة فػي تعميػؽ اإلحالػة مػف قبػؿ المػدعي

العػػاـ أو الػػدوؿ ،وفق ػاً لػػنص المػػادة ( )15حيػػث يتجمػػح أف المحكمػػة الجنائيػػة لػػـ تعػ ّػد معنيػػة بشػػكؿ كامػػؿ
بالتصدي لمجرائـ الدولية ،بؿ ال يزاؿ مجمس األمف يحتظظ بالدور األكبر في التعامؿ معيا.

المبحث الثاني :سمطات مجمس االمن بموجب نظام المحكمة الجنائية الدولية

مف المؤكد أف العالقات التي تربط المحكمة الجنائية الدولية بمنظمة األمـ المتحدة تشكؿ نواة
أساسية لظيـ بعد وفعالية المحكمة التي نصت عمييا ديباجتيا عمح أف إرادات الدوؿ األطراؼ اتجيت
إلنشاء محكمة جنائية دولية دائمة ومستقمة ،مرتبطة باألمـ المتحدة وليا اختصاص عمح الجرائـ األشد
خطورة والتي تمس المجتمع الدولي والعديد مف أحكاـ النظاـ األساسي تشير إلح مرجعية نظاـ األمـ
المتحدة في سير المحكمة نظسيا.
المطمب االول :صالحية مجمس األمن في تعطيل سمطات المحكمة الجنائية الدولية
المادة  16مػف النظػاـ األساسػي التػي أعطػت لمجمػس األمػف سػمطة أخػرى تتمثػؿ فػي السػماح لػو بػاف

يطمػػب مػػف المحكمػػة ،طبقػػا لمصػػالحيات الممنوحػػة لػػو بموجػػب الظصػػؿ السػػابع مػػف ميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة،
1

Noémie BLAISE, « Les interactions entre la cour pénale internationale et le conseil de sécurité :
justice versus politique ? », Revue internationale de droit pénal, 3e /4e trimestres, Editions, Toulouse,
2011, p 421.
 2المادة  39مف ميثاؽ األمـ المتحدة.
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أرجػػاء أو تيجيػػؿ البػػدء أو حتػػح االسػػتمرار فػػي إجػراءات التحقيػػؽ أو المحاكمػػة فػػي أي دعػػوى منظػػورة أمػػاـ

المحكمة الجنائية الدولية لمدة سنة قابمة لمتجديد.1

المػػادة ( )16تظقػػد المحكمػػة اسػػتقالليتيا وتجعميػػا خاضػػعة لييئػػة سياسػػية تتمتػػع بصػػالحيات ال حػػدود

ليػػا ،يترتػػب عميػػو أنػػو لػػف تكػػوف ىنػػاؾ أيػػة إج ػراءات تجػػاه المتيمػػيف بارتكػػاب جريمػػة تجنيػػد األطظػػاؿ فػػي
النزاعات المسمحة ،حيث تعتبر قيدا عمح اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ممػا يػؤدي إلػح شػمميا ،وىػذا
بطبيعة الحاؿ يؤدي أيضا إلح شؿ القضاء الوطني المختص في ىذه الدعوى بالتبعية مػا داـ انػو ال يمكػف

انعقػػاد اختصػػاص المحكمػػة الجنائيػػة الدوليػػة ،إال إذا كػػاف االختصػػاص القضػػاء الػػوطني غيػػر منعقػػد وفػػي

الحقيقة ال يػراد لػو أف ينعقػد وذلػؾ فػي الحػاالت التػي يػدعي فييػا بػيف القضػاء الػوطني غيػر ارغػب أو غيػر
قادر عمح تحقيؽ العدالة.

كمػػا أف سػػمطة التعميػػؽ واإلرجػػاء الممنوحػػة لمجمػػس األمػػف الػػدولي بموجػػب المػػادة ( )16مػػف النظػػاـ

األساسػي ،قػػد تجعػػؿ المحكمػة الجنائيػػة الدوليػػة فػػي عالقػة تبعيػػة غيػػر محػػدودة لمجمػس األمػػف ،األمػػر الػػذي
يؤكػد أف المػػادة ( )16مػػف النظػػاـ األساسػي تكػريس لالنتقائيػػة فػػي تطبيػؽ العدالػػة الجنائيػػة الدوليػػة ،ذلػػؾ أف

عمؿ المحكمة قد يتيثر أو يتوقؼ كمياً بسبب المواقؼ السياسية لمدوؿ الدائمة العضوية لمجمػس األمػف كمػا
والتيثير بصظة سمبية عمح أداء المحكمة لمياميا".

وتكمف خطورة ىذه اإلجراء فػي إمكانيػة اسػتعمالو كتغطيػة وحمايػة لدولػة وقعػت الجػرائـ بإقميميػا أو

ارتكبت مف طرؼ رعاياىا ويرغب مجمػس األمػف فػي مسػاعدتيا ،مسػتغال الظصػؿ السػابع مػف ميثػاؽ األمػـ
المتحدة كيساس إلجراء التوقيؼ و لو أف يمنع البدء في المحاكمة أو يوقؼ االستمرار فييا وذلؾ لمدة سنة
قابمة لمتجديد.2

فالمادة  16مف النظاـ األساسػي أف ىػذه األخيػرة ذات طبيعػة اسػتثنائية ومجػاؿ تطبيقيػا ضػيؽ بمػا

يتناسػب مػع روح معاىػدة رومػا وأىػدافيا ،وبالتػالي يجػب أف يػتـ تظسػيرىا تظسػي ار ضػيقا بمػا يحقػؽ إرادة

األطػراؼ ويضػمف اسػتقاللية المحكمػة وبنػاء عمػح ذلػؾ ينبغػي تظسػير عبػارة« ويجػوز لممجمػس تجديػد ىػذا
الطمب بالشروط ذاتيا » تظسي ار حرفيا ،بمعنح أف تجديد المنع أو الوقؼ يػتـ عنػد تػوافر الشػروط المطموبػة
1

محمد حس القاسمي ":المحكمة الجنائية الدولية ومجمس األمف :عشر سنوات مف التعايش أـ التصادـ" ،مجمة الشريعة والقانوف ،كمية

2

ا لمختار عمر سعيد شناف " :العالقة بيف مجمس األمف والمحكمة الجنائية الدولية" ،الندوة العممية حوؿ المحكمة الجنائية الدولية،

القانوف ،جامعة اإلمارات العربية ،العدد  ،57جانظي ،2014 ،ص .53

الطموح واآلفاؽ" 11 -10 ،جانظي ،2007أكاديمية الدراسات العميا ،طرابمس ،ليبيا ،ص  .17- 14وأيضا :أوسكار سوليرا،
االختصاص القضائي التكميمي والقضاء الجنائي الدولي ،مختارات مف إعداد المجمة الدولية لمصميب األحمر ،2002 ،ص .164
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بنػاء عمػح طمػب مجمػس األمػف ،وال يمكػف ليػذا األخيػر أف ُيجػري تجديػد عمػح التجديػد ،لمػا فػي ذلػؾ مػف
تعطيؿ لعمؿ المحكمة وفشؿ نشاطيا المتكرر ،والذي مف شينو أيضا المساس بحقوؽ المػتيـ فػي محاكمػة
1

مباشرة وبقائو رىف الحبس االحتياطي لمدة غير محددة.

ورغـ ىذا الطرح فالمادة  16مف نظاـ روما األساسي باشتراطيا في قرار مجمس األمف المتضمف

إيقاؼ نظر المحكمة الجنائية الدولية في قضية ما أف يكوف قد صدر استناد إلح الظصؿ السابع مف ميثاؽ

األمـ المتحدة ال سيما المادة  39منو ،ستمنح المحكمة إمكانية مراقبة موضوعية وشرعية قرار اإلجراء وما

إذا كاف التصويت عميو قد تـ وفؽ احتراـ كامؿ لمقتضيات الظصؿ السابع ،وربط ذلؾ بموجب قرار صادر

عف مجمس األمف بموافقة األعضاء دائمي العضوية فيو وىذا عف طريؽ إصدار مجمس األمف قرار يطمب

فيو مػف المحكمػة إرجػاء التحقيػؽ أو المحاكمػة فػي القضػية المعروضػة أماميػا ،وعميػو أف يػربط ىػذا القػرار

بالمسػؤولية المنوطػة بمجمػس فػي مجػاؿ حظػظ السػمـ واألمػف الػدولييف وىػذا مػا يظسػر تبعيػة المحكمػة كييئػة

قضائية جنائية لوالية مجمس األمػف باعتبػاره ىيئػة سياسػية  ،وىػذا مػا يجعػؿ الجيػاز القضػائي -المحكمػة-

في التبعية لمجياز السياسي -مجمس األمف.

المطمب الثاني :تأثير السمطات المقررة لمجمس االمن عمى فعالية اإلفالت من العقاب
مف المؤكد أف العالقات التي تربط المحكمة الجنائية الدولية بمنظمة األمـ المتحدة تشكؿ نواة
أساسية لظيـ بعد وفعالية المحكمة والتداخالت المحتمؿ وجودىا في ىذه العالقات ،نشير أف لممحكمة
الجنائية الدولية وظيظة قضائية ،بينما مجمس األمف عبارة عف جياز سياسي محض فمجمس األمف

يضطمع بحظظ السمـ واألمف الدولييف ،لكف في أغمب الحاالت تكوف المحكمة الجنائية الدولية مدعوة

لممارسة اختصاصيا في النظر في الجرائـ المتعمقة بالحاالت التي يختص بيا مجمس األمف إذا كانت

تشكؿ تيديدا لمسمـ واألمف الدولييف حسب الظصؿ السابع مف الميثاؽ.

قيد مجمس األمف عبر إنشاء محاكـ دولية جنائية بموجب الظصؿ السابع مف الميثاؽ ممارسة

القضاء العالمي ،مجي از ليا العمؿ فقط وفؽ العامؿ السياسي الذي يحدده األعضاء الدائموف أساساً ،وىو
األمر الذي يمغي الميمة األساسية لممحكمة الجنائية الدولية وسمطتيا ،التي ال زالت اليوـ في مراحميا

األولح.2

1

Mauro politi . le statut de Rome de cour pénale international, le point devue d'un négociateur ,revue
de droit international public, n=02.1999. p843.
 2بف عامر تونسي ،تيثير مجمس األمف عمح المحكمة الجنائية الدولية ،المجمة الجزائرية لمعموـ القانونية االقتصادية والسياسية ،العدد
 ،4كمية الحقوؽ ،جامعة الجزائر ، 2008،ص.206
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أصػدر مجمػس األمػف إعمػاال بػنص المػادة  16مػف النظػاـ األساسػي عمػح تبنػي القػرار رقػـ 1422
والذي قضح بإعظاء موظظي األمـ المتحدة التابعيف لمدوؿ غير األطراؼ في النظاـ األساسي لممحكمة مف

المتابعة أماـ المحكمة الجنائية الدولية لمػدة اثنػي عشػر شػيرا ،واضػعا بػذلؾ نظػاـ العدالػة الجنائيػة الدوليػة
عمح طرفي نقػيض عنػدما طمػب فػي الظقػرة الثالثػة مػف القػرار مػف الػدوؿ االلتػزاـ بعػدـ اإلخػالؿ بااللت ازمػات

الدوليػة بمػا فييػا نظػاـ رومػا األساسػي المنشػي لممحكمػة مػف جيػة ،وبػالقرار المتنػاقض بذاتػو مػع النظػاـ

األساسي مف جية أخرى ،وليس ىذا وفقط ،بؿ لظت االنتباه إلح إمكانية تجديد التوقيؼ مرة ثانية ،وىو ما
تحقؽ فعال في القرار الثاني رقـ  1497الذي تـ اعتماده سنة بعد القرار األوؿ رقـ ()1422وخصوصا مػا
يتعمؽ باختصاصيا تجاه قوات حظظ السالـ الدولية ،الذي كاف موضػوعا لمعديػد مػف القػ اررات التػي أصػدرىا

المجمس ،والتي أدت إما إلح تعميػؽ أو إرجػاء اسػتبعاد اختصػاص المحكمػة تجػاه أفػراد تمػؾ القػوات ،1يبػيف

التطبيػػؽ االنتقػػائي بمػػا تضػػمنو الق ػرار  4100والػػذي اس ػػتند فيػػو إلػػح نػػص الم ػادة ( )16مػػف نظػػاـ روم ػػا

األساسػػي ،2وبالتػػالي يظيػػر م ػرة أخػػرى رفػػض القػػوى الكبػػرى لممارسػػة المحكمػػة واليتيػػا القضػػائية مػػف أجػػؿ

حماية أفػراد القػوات المسػمحة األمريكيػة مػف الخضػوع لممحكمػة الدوليػة الجنائيػة عػف الجػرائـ التػي يرتكبوىػا،
ويتبيف التطبيػؽ االنتقػائي والمعػايير المزدوجػة فػي التعامػؿ مػع قواعػد القػانوف الػدولي الجنػائي وتيػدؼ إلػح

تحقيؽ األجندة األمريكية فقط بمعنح أن يستخدم المظيوـ عؿ النحو الذي يحقؽ أىداؼ السياسية األمريكية
وىكذا تتجسد التخوفػات مػف ارتبػاط المحكمػة بمجمػس األمػف ،فاعتمػاده االنتقائيػة والكيػؿ بمكيػاليف والشػواىد
السػػابقة تػػدؿ عمػػح أف مجمػػس األمػػف واقػػع تحػػت تػػيثير سػػيطرة المصػػالح الضػػيقة ،واسػػتخداـ حػػؽ الظيتػػو فػػي
التصويت عمح اإلحالة أو التعميؽ يؤدي إلح الطعف في شرعية تصػرفات مجمػس األمػف ،ويؤكػد مػرة أخػرى

األصوات المطالبة بإصالحو خصوصا النظاـ القانوني لحؽ الظيتو

.

المطمب الثالث :مجمس االمن وضرورة اعمال التعاون الدولي في التصدي لمجرائم الدولية:
يكرس النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية الباب التاسع منو لألحكاـ الخاصة بالتعاوف الدولي

والمساعدة القضائية (المواد  )102 -86كذلؾ ،يحرص مجمس األمف – في ق اررات اإلحالة – عمح تقريػر
التزاـ جميع الدوؿ المعنية بالتعاوف الكامؿ مع المحكمة.

ف ػالبرغـ مػػف أف النظػػاـ األساسػػي لممحكمػػة الجنائيػػة الدوليػػة أولػػح أحكػػاـ التعػػاوف الػػدولي والمسػػاعدة

القضػػائية ،فػػي التصػػدي لمج ػرائـ الدوليػػة مػػف منطمػػؽ أف التعػػاوف مػػع المحكمػػة واجػػب عمػػح جميػػع الييئػػات
1

ىانس كوكمر – ترجمة :محمد جميد ،العدالة الجنائية الدولية في مظترؽ الطرؽ" ،الدار العالمية لمكتاب ،الدار البيضاء ،المغرب،

 ،2013ص.188 :

 2سمطاف عمي عبد اهلل عبو ،دور القانوف الدولي الجنائي في حماية حقوؽ اإلنساف ،دار دجمة ،عماف ،األردف ،2010 ،ص .288
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القضائية الوطنية المختصة ،أما فيما يخص الدوؿ غير األطراؼ في النظاـ األساسي  ،فانو ال يوجد نص
صػريح فػػي النظػػاـ األساسػػي يطمػػب منيػػا التعػػاوف مػػع المحكمػػة الجنائيػػة الدوليػػة ،وبمػػا أف نظػػاـ رومػػا انشػػي
بموجب اتظاقية دولية ال تمزـ إال أطرافيا  ،فاف مسالة تعاوف ىػذه الػدوؿ مػع المحكمػة أمػر صػعب  ،وميمػا

يكف فالمحكمة ال تممؾ صالحية الترخيص لدولة طرؼ باستعماؿ القوة ضد دولة أخرى مف اجؿ الحصوؿ

عمح التعاوف.1

بينت الممارسة العممية أف إحدى أصعب المشػكالت بالنسػبة لممحكمػة ،ىػو فػي فػرض سػمطتيا عمػح الػدوؿ

غير ممتزمة ،طالما أف سيادة الدوؿ ال ازلػت تشػكؿ حجػر الزاويػة فػي النظػاـ الػدولي ،وىػو دائػـ مػرتبط كمػا

سػبؽ اإلشػارة إليػو مشػكمة عمػؿ المحكمػة المسػتقؿ فػػي إطػار األمػـ المتحػدة ،فػإذا أجمػع األعضػاء الػػدائموف
باإلضافة إلح أربعة أعضاء غير دائميف حوؿ إرجاء أي تحقيؽ أو محاكمة ،فإف المحكمة الجنائية الدولية

قػػد تمػػنح حتم ػاً مػػف مزاولػػة واليتيػػا فػػي تمػػؾ المسػػيلة ،وبالتػػالي فػػإف العامػػؿ الميػػـ الػػذي يح ػدد اختصػػاص
المحكمة ونجاحيا كمؤسسة لمقضاء الجنائي الدولي ،يكمف في تيكيد سمطتيا تجاه الدوؿ.2

فظػػي سػػياؽ تقػػويض عمػػؿ المحكمػػة وتحييػػدىا ،حيػػث أصػػدرت الواليػػات المتحػػدة قػػانوف حمايػػة األفػراد

األمػ ػريكييف الع ػػامميف بالخدم ػػة العس ػػكرية  ASPAف ػػي  2أوت  2002ال ػػذي بموجب ػػو يمن ػػع عم ػػح األجيػ ػزة
والييئات األمريكية التعاوف مع المحكمة الدولية وأخطر ما فيػو إجػازة اسػتعماؿ كػؿ الوسػائؿ إلطػالؽ سػراح

أي م ػواطف أمريكػػي محتجػػز مػػف قبػػؿ المحكمػػة بمػػا فييػػا اسػػتعماؿ القػػوة العسػػكرية ،بػػؿ سػػارعت الواليػػات

المتحدة األمريكية لعقد اتظاقيات ثنائية مع أكبر عدد مف الدوؿ األعضػاء فػي المحكمػة وصػؿ عػددىا ق اربػة

المائة اتظاقية سنة  ،2006تمنع بموجبيا تسميـ المواطنيف األمريكية إلح المحكمة الجنائية الدولية.3

فاتظاقيات الحصانة ىذه ال يمكف إدراجيا إال تحت عنوف اإلفالت مف العقاب وقد صػيغت بنػاء عمػح

التظسير الخاطف لممادة  2/98مف نظاـ روما األساسي وىذا باعتراؼ الواليات المتحدة األمريكية الضمني،

لما طمبت مف المجنة التحضيرية لممحكمة الجنائية الدوليػة تبنػي تظسػير ممػزـ يجعػؿ مضػموف المػادة 2/98

يعػػود عمػػح اتظاقيػػات وضػػع الق ػوات القائمػػة والمسػػتقبمية ،لقػػد اسػػتغمت الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة الضػػعؼ
الػوارد فػػي الظقػرة الثانيػػة مػػف المػػادة  98مػػف نظػػاـ رومػػا األساسػػي  ،والتػػي تمنػػع المحكمػػة مػػف مطالبػػة دولػػة

1

خمظاف كريـ ،مجمس األمف وتحديات السمـ واألمف العالمييف ،دراسة في ضوء مقترحات إصالح ألمـ المتحدة ،مجمة المظكر ،العدد

 10كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ،بسكرة ،ص .40
William Schabas., United States Hostility to the International Criminal Court: It’s All about the
Security Council, in European Journal of International Law, Vol. 15, No. 4 (2004), p 702.
3 Anna Rosén and Veronica Jorméus Gruner ،Article 98 Agréments: Legal or Not, Département of
Behavioral, Social and Legal Sciences, University of Orebro, Swedish, Spring 2007, p 13.
2
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بتسػميـ أشػػخاص متواجػديف عػػف إقميميػػا طالمػا كػػاف ىػذا الطمػػب يتعػػارض مػع الت ازمػػات الدولػة السػػابقة عمػػح
توقيعيا أو تصديقيا عمح نظاـ روما ،وتحايمت عمح ىذا النص وفسرتو بما يخدـ مصالحيا ثـ عمدت إلح

اس ػػتغالؿ ن ػػص ى ػػذه الم ػػادة لمحص ػػوؿ عم ػػح حص ػػانة لرعايتي ػػا عب ػػر دف ػػع دبموماس ػػيتيا ف ػػي الع ػػالـ لخ ػػوض
مظاوضات مع حكومات تمؾ الدوؿ لمتوقيع عمح اتظاقيات تعظي بموجبيا رعاياىا مف تسميميـ لدى المحكمة
الجنائيػػة  ،وتطم ػػب فيي ػػا الموافق ػػة المس ػػبقة عم ػػح أي عممي ػػة تق ػػديـ ألح ػػد رعاياى ػػا م ػػتيـ بجريم ػػة ت ػػدخؿ ف ػػي
اختصػػاص النظػػاـ األساسػػي لممحكمػػة الجنائيػػة الدوليػػة ومػػف ثػػـ يتبػػيف أف جيػػود المحكمػػة الجنائيػػة الدوليػػة

لمحد مف فكرة الحصانة عند وقوع الجرائـ الدولية تواجييا عدة صعوبات واقية متعمقة باالعتبارات السياسية
والمصالح أكثر منيا قانونية.

خاتمة:

إنشاء المحكمة الجنائية الدولية يمثؿ خطوة ميمة نحو تحقيؽ العدالة الجنائية ،فوجود ىذه المحكمة
المختصة بالنظر في أىـ الجرائـ الدولية المنصوص عمييا في المادة الخامسة مف النظاـ األساسي يمثؿ

ضمانة ميمة لسير العدالة الجنائية الدولية ،وفرصة لكؿ المظموميف والمستضعظيف في العالـ السترداد
حقوقيـ أو عمح األقؿ إحساسيـ بوجود ىذه العدالة ،كما تبدو المحكمة أنيا مألت فراغا في التشريع

الدولي الجنائي.

أهم النتائج المتوصل إليها:
التغيرات الجذرية التي عرفيا المجتمع الدولي بانتياء الحرب الباردة وتغيير موازيف القوة ،والتي كانت حاف از
ميما لتطوير مظيوـ العدالة الجنائية الدولية مف خالؿ استحداث آليات جديدة لمقاضاة مرتكبػي االنتياكػات

الجسيمة لمقانوف الدولي اإلنساني وحقوؽ اإلنساف.

تطػػور مظيػػوـ السػػمـ واألمػػف الػػدولييف ،باتجػػاه مجمػػس األمػػف بتيسػػيس محػػاكـ خاصػػة بموجػػب ق ػ اررات عمػػح

ضوء الظصؿ السابع عبر ممارسة القضاء العالمي.

ساىـ مجمس األمف في ممارسة العدالة الجنائية الدولية سواء مف حيث تيسيسو آللياتيا مف خالؿ نموذجي

المحػاكـ الجنائيػة الدوليػة الخاصػة أو المحػاكـ المختمطػة ،أو مػف خػالؿ االشػتراؾ مػع المحكمػة الجنائيػة

الدولية في ممارسة اإلجراءات.

استمرار ظاىرة نظاـ القضاء الدولي المؤقت بإيعاز مف مجمس األمف الدولي والمتمثؿ في المحػاكـ المؤقتػة

خاصػػة التػػي أنش ػػئت بعػػد دخ ػػوؿ المحكمػػة الجنائي ػػة الدوليػػة حي ػػز التنظيػػذ  ،آخ ػػر ىػػذه المح ػػاكـ حاليػػا ى ػػي
المحكمػػة الجنائيػػة الدوليػػة الخاصػػة بمبنػػاف لمتحقيػػؽ ومتابعػػة المتيمػػيف فػػي اغتيػػاؿ رئػػيس الػػوزراء األسػػبؽ

"الحريري"  ،قد يمس إنشاء ىذه المحاكـ بظعالية واستقاللية ومصداقية المحكمة الجنائية الدولية الدائمة فػي
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آف واحد  ،رغـ أف ىذه الجريمة لـ يكف إحالتيا عمح المحكمػة الجنائيػة الدوليػة الدائمػة  ،الف ىػذه الجريمػة
تعد مف قبيؿ جرائـ اإلرىاب و التي ال وجود ليا بيف الجػرائـ التػي تػدخؿ فػي اختصػاص المحكمػة الجنائيػة

الدولية الدائمة.

وجود عالق ة وثيقة بيف المحكمة الجنائية الدولية واألمـ المتحدة ،تيدؼ إلح تظعيؿ العدالة الجنائية الدوليػة

باعتبار المحكمة تعتبر آلية تنظيذ لمقانوف الدولي الجنائي ،وضرورة وحتمية لتحقيؽ األمف والسمـ الدولييف.

قياـ مجمس األمف باختراؽ الحػدود الظاصػمة بػيف السػمطات التنظيذيػة والقضػائية يجػب أف يصػاغ اختصػاص
المجمس بما يجعمو أال يتصرؼ بديؿ كجياز قضػائي بػديؿ عبػر تيسيسػو محػاكـ خاصػة ،مػع إعػادة تظسػير
وضػػبط لمظػػاىيـ قواعػػد القػػانوف الػػدولي المرتبطػػة بػػالحقوؽ وااللت ازمػػات الدوليػػة ،إضػػافة إلػػح إعػػادة تظعيػػؿ

خاصػػة فكػرة االختصػػاص التكميمػػي ،واف يكػػوف االختصػػاص عػػالمي،
واصػػالح النظػػاـ األساسػػي لممحكمػػة،
ّ
فػػي مواجيػػة الج ػرائـ الدوليػػة التػػي تشػػكؿ خط ػ ار عمػػح المصػػالح الحيويػػة المشػػتركة لمجماع ػة الدوليػػة ،والتػػي
تشكؿ خط اًر عمح األمف والسمـ الدولييف ،مع ضرورة اعتماد تعريؼ واضح ومحدد لجرائـ اإلرىاب الػدولي،
تمييػػدا إلخضػػاع ىػػذه الج ػرائـ لمبػػدأ شػػرعية الج ػرائـ والعقوبػػات ،ضػػرورة وضػػع حػػد التسػػاع نطػػاؽ الجريمػػة

المنظمة ،خصوصا مع بروز تداعياتيا الخطيرة ،وفؽ مقتضيات حظظ األمف والسمـ الدولي.
االقتراحات:

 يعتبر تغيير جذري في ىيكمة األمـ المتحدة و إعادة النظر في ميثاقيا أم ار حتميا  ،خاصة أف ميثاؽالمنظمة مع ما شيده النظاـ الدولي خالليا تطورات تبدلت معيا خريطة العالـ ومراكز القوى مرات عديدة
 ،وىو ما يستدعي إعادة النظر في ميثاؽ ىذه المنظمة وتكييظو مع واقع المجتمع الدولي الذي دخؿ في
األلظية الثالثة بخطح متذبذبة لعد تيكده مف المصير المجيوؿ الذي سطرتو لو الدوؿ العظمح في إطار ما
يسمح بالعولمة  ،فاإلصالح بات خطوة ال يمكف تجاىميا أو تيجيميا لتخدـ استقاللية المحكمة الجنائية
الدولية وتوفر ليا اإلمكانيات واآلليات القانونية لجعميا فعالة وبعيدة عف التيثيرات السياسية.
 معالجة أوجو القصور ومظاىر الخمؿ الموجودة في النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية يعد أم ارضروريا ،لتظادي اإلشكاالت الناجمة عنيا سواء عمح المستوى النظري أو التطبيقي ،فاألصوات المطالبة
بمراجعة تمؾ الثغرات ما فتئت تتصاعد خاصة آلية اإلحالة مف مجمس األمف الدولي وفقا لممادة  13مف
النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية والمادة  16مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية التي
جاءت تحت عنواف إرجاء التحقيؽ والمقاضاة.
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