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  المستخمص
 الجنائية المحكمة الستقالل لناظمةا النصوص المفاوضة االطراف اوردت أنْ  بعد     
, خصوصا   المتحدة واألمم عموما الدولية بالمنظمات لعالقتيا المحددة والمواد الدولية
 المتحدة األمم لمنظمة التنفيذؼ الجياز بين العالقة تمك طبيعة تحديد من البد صار
 خراال عن مختمفة منيما كال   طبيعة ان عمما, المحكمة وبين األمن مجمس وىو

 نوعي تقارب ىناك كان وان, سياسي جياز األمن مجمس بينما قضائية ىيئة فالمحكمة
 وتثور. الدوليين والسمم األمن حفع في يتمثل منيما لكل الرئيس المقصد ان في بينيما
 النظام مواد بحسب والمجمس المحكمة بين العالقة ان مفادىا فرضية البحث نطاق في
 العالقة ىذه ان كما, اخرػ  تارة متبادلين وتعاون  رقابة قةوعال تارة تبعية عالقة ىي

 القضاء استقالل وىي الجنائية العدالة ركائز من اساسية وركيزة ىامة بضمانة اخمت
 ىيئة وبين المحكمة أمام الجزائية الدعوػ  في الخصوم بين االسمحة في والتوازن 
 .األمن مجمس وبين المحكمة

, الحالة احالة, الدولية الجنائية المحكمة, األمن مجمس ,العالقة الكممات المفتاحية:
 .التحقيق اجراءات تأجيل
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After the negotiating parties included the texts regulating the 

independence of the International Criminal Court and the articles 

specific to its relationship with international organizations in 

general and the United Nations in particular, it became necessary 

to determine the nature of that relationship between the executive 

organ of the United Nations, the Security Council, and the court, 

knowing that the nature of each is different from the other, as the 

Court is a body Judicial, while the Security Council is a political 

body, although there is a qualitative rapprochement between them 

in that the main purpose of each is to maintain international peace 

and security. A hypothesis arises within the scope of the study that 

the relationship between the court and the council according to the 

articles of the system is one of subordination at one time and one 

of control and mutual cooperation at other times. The court and 

the court and between the Security Council. 

Keywords: The relationship, the Security Council, the 

International Criminal Court, the referral of the case, the 

postponement of the investigation procedures. 

 المقدمة
عانت البشرية من ويالت الحروب التي شيدتيا في العصر  أواًل: موضوع البحث:   

الحديث ومن ابرزىا الحربين العالمية االولى والثانية؛ فكانت االخيرة االشد وطأة واالكثر 
انتياكا لحق االنسان في الحياة, فخمف ماليين الضحايا ما بين قتيل وجريح, وسعت 

لمنظمة الدولية الفتية وقت ذاك الى تحقيق العدالة الجنائية من خالل األمم المتحدة ا
محاكمة مرتكبي تمك الجرائم, فأنشأت محكمتي نورمبرغ وطوكيو لمحاكمة مجرمي 
الحرب، وكان إنشاء تمك المحاكم بقرار من مجمس األمن التابع لألمم المتحدة, ثم 

ا السابقة ورواندا ومحكمة مدولة في اعقبت ذلك حقبة تمتيا انشأت فييا محاكم يوغسالفي
سيراليون وتيمور الشرقية ولبنان. اعقب ذلك ظيور الرغبة لدػ المجتمع الدولي في 
إنشاء جياز قضائي جنائي دولي يكون مستقال ومختصا بمحاكمة الجناة الذين يرتكبون 

 جرائم تمثل انتياكا جسيما لحقوق االنسان ولمقانون الدولي االنساني.
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تنبع اىمية البحث من أنَّ االرادة الدولية اتفقت عمى إنشاء جياز  : َأهمية البحث:ثانياً 
قضائي دولي ىو المحكمة الجنائية الدولية, يختص بمحاكمة المجرمين الذين يرتكبون 
انتياكات جسيمة اوردىا النظام االساسي المنشئ لممحكمة, اال أنَّ ىذه االرادة والنظام 

نح جية اخرػ غير قضائية اختصاص احالة الحاالت الى تمك الذؼ اتفقت عميو قد م
المحكمة كما منحو اختصاص تأجيل االجراءات, وىذه الجية ىي مجمس األمن, وىو 
جياز سياسي تابع لألمم المتحدة, األمر الذؼ يفيد بقيام جيات غير قضائية بممارسة 

ت بدقة بغية سمطات واختصاصات قضائية. وكان البد من تحديد ىذه االختصاصا
الحد من اساءة استعماليا, األمر الذؼ يجب معو تحديد طبيعة العالقة بين مجمس 

 األمن والمحكمة.
تتمحور اشكالية البحث حول الضبابية في تحديد طبيعة العالقة  ثالثًا: اشكالية البحث:

دوليين القانونية بين مجمس األمن والمحكمة, فبالرغم من ان الحفاظ عمى السمم واألمن ال
اختصاصان يمارسيما المجمس والمحكمة, اال أنَّ الطبيعة القانونية لكل من المجمس 
والمحكمة مختمفتان, فالمجمس جياز سياسي بامتياز اما المحكمة فيي منظمة دولية 
قضائية، كما ينطمق البحث في اشكاليتو من التساؤالت اآلتية: اسباب منح مجمس 

االجراءات؟ وىل ان تمك االختصاصات ليا السند  األمن اختصاص اإلحالة وتأجيل
القانوني في القانون الدولي بمصادره االساسية وغير االساسية؟ ثم ماىي طبيعة العالقة 

 بين مجمس األمن والمحكمة الجنائية الدولية؟
ة رابعًا: فرضية البحث: يفترض البحث ان عالقة المحكمة بالمجمس عمى وفق اْلَمادَّ

ة )/ ج ( والْ ٖٔ) ( ىي عالقة تكافؤ بين المحكمة والمجمس, كما ان لمجمس َٙٔمادَّ
األمن القدح المعمى والعموية عمى بقية اجيزة منظمة األمم المتحدة في عالقتو 

 بالمحكمة. 
أشتمل ىذا البحث عمى تحديِد طبيعة العالقة بين المحكمة  خامسًا: نطاق البحث:

ة ) ٜٜٛٔام والمجمس من نصوِص نظام روما االساسي لع /ج(  ٖٔوتحديد نصي اْلَمادَّ
ة)  ة )ٙٔواْلَمادَّ /ج( عمى اختصاص مجمس األمن بإحالة ٖٔ( منو، ِإذ نصت اْلَمادَّ

ة )  ( فنصت عمى تأجيل االجراءات.ٙٔحالة, اما اْلَمادَّ
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بغية اثبات فرضية البحث واالجابة عن التساؤالت حول ىذ  سادسًا: منهجية البحث:
ع المنيج االستقرائي في استنطاق نصوص النظام االساسي الموضوع سوف نتب

لممحكمة الجنائية الدولية, وكذلك المنيج التحميمي من خالل تحميل نصوصو, 
مستعرضين االدلة القانونية والفقيية لموصول الى تحديد منطقي قانوني لعالقة المحكمة 

 بمجمس األمن. 
مبحثين, جاء االول منيما تحت عنوان قسمنا بحثنا ىذا عمى  سابعًا: هيكمية البحث:

طبيعة العالقة بين المحكمة والمجمس في احالة حالة, وقسمناه عمى مطمبين بسطنا في 
االول لمسوغات منح المجمس اختصاص اإلحالة، وفي الثاني لشروط اإلحالة, اما 

ءات, المبحث الثاني فتناولنا فيو طبيعة العالقة بين المحكمة والمجمس في وقف االجرا
وقسمناه عمى مطمبين بسطنا في االول منيما لمسوغات منح مجمس األمن اختصاص 

 تأجيل االجراءات, اما الثاني فتناولنا فيو شروط تأجيل أو ارجاء االجراءات.
 المبحث االول

 طبيعة العالقة بين المحكمة والمجمس في احالة حالة  
ضائي الجنائي المختص بمحاكمة ُتَعد المحكمة الجنائية الدولية الجياز الق     

المسؤولين عن ارتكاب جرائم تشكل مساسا بحقوق االنسان وانتياكات جسيمة لمقانون 
الدولي االنساني, وحتى تتمكن المحكمة من ممارسة اختصاصيا البد من ان تعرض 
عمييا ىذه االنتياكات, لذلك حدد النظام االساسي لممحكمة طرق عرض حاالت 

م لمقانون الدولي االنساني عمى المحكمة, واورد النظام الجيات المختصة االنتياك الجسي
بإحالة حالة الى المحكمة وىي كل من: جمعية الدول االطراف, مجمس األمن ومدعي 

 .(ٔ)عام المحكمة
                                                           

((1 
ادَّج )  ًَ  ٚرؼهك فًٛا اخرصاصٓا ذًاسط أٌ ػهٗ: نهًحكًح 1991( يٍ َظاو سٔيا نؼاو 11َصد اْن

ادَّج فٙ إنٛٓا يشاس تجشًٚح ًَ  :انرانٛح األحٕال فٙ األعاعٙ انُظاو ْزا ألحكاو ٔفما (5) اْن

 ْزِ يٍ أكثش أٔ جشًٚح أٌ فٛٓا ٚثذٔ حانح (11 (نهًادج ٔفما انؼاو انًذػٙ إنٗ طشف دٔنح أحاند أ. إرا

 اسذكثد. لذ انجشائى

 انًذػٙ إنٗ حانح انًرحذج، األيى يٛثاق يٍ انغاتغ انفصم تًٕجة يرصشفا األيٍ، يجهظ أحال ب. إرا

 اسذكثد. لذ انجشائى ْزِ يٍ أكثش أٔ جشًٚح أٌ فٛٓا ٚثذٔ انؼاو

 (.15نهًادج ) ٔفما   انجشائى ْزِ يٍ تجشًٚح ٚرؼهك فًٛا ذحمٛك تًثاششج تذأ لذ انؼاو انًذػٙ كاٌ ج. إرا
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وىنا يمكن أن تتوافر عدة مسوغات لمنح مجمس األمن اختصاص اإلحالة الى      
يعة دور المجمس تقتضي منحو ىذا االختصاص, كما أنَّ المحكمة الجنائية الدولية, فطب

المحاكم الدولية الخاصة افضى الى التأخر في تحقيق العدالة الجنائية الدولية, وان 
ىناك رغبات سياسية بدت في مرحمة التفاوض، كما ان االطراف المفاوضة لم تترك 

افقة االعضاء اختصاص اإلحالة مطمقَا بل قيدتو بضرورة ان تصدر اإلحالة بمو 
الخمسة دائمي العضوية وان تكون اإلحالة بقرار يصدر وفقا  لمفصل السابع, وان تشكل 
ة  الحالة المحالة جريمة قد وقعت فعال, وانيا من ضمن الجرائم الواردة في اْلَمادَّ

والستقصاء طبيعة العالقة وازالة الضبابية التي  ,)الخامسة( من نظام روما االساسي
قسم ىذا المبحث عمى مطمبين نتناول في االول منيما مسوغات منح اعترتيا سن

 المجمس اختصاص اإلحالة, ونبسط في الثاني لشروط اإلحالة.
 المطمب االول

 مسوغات منح المجمس اختصاص اإلحالة  
 متصرفا األمن، مجمس أحال عمى " إذا ٜٜٛٔنص نظام روما االساسي لعام      

 أن فييا يبدو العام المدعي إلى حالة المتحدة، األمم اقميث من السابع الفصل بموجب
 .(ٔ)ارتكبت" قد الجرائم ىذه من أكثر أو جريمة
ونظام روما االساسي معاىدة دولية متعددة االطراف َمَر بذات المراحل التي َتُمر      

بيا المعاىدات واوليا مرحمة التفاوض, وخالل ىذه المرحمة افصحت الدول المفاوضة 
رغباتيا وبينت مسوغاتيا وابدت مبرراتيا حول صياغة كل مادة من مواده، لذلك عن 

 سنبين مسوغات منح المجمس اختصاص اإلحالة في الفروع االتية:
 الفرع االول

 اختصاص مجمس األمن في حفظ السمم واألمن الدوليين 
فع تقع عمى عاتق مجمس األمن بنص ميثاق األمم المتحدة وظيفة اساسية ىي ح   

المتحدة سريعا   األمم بو تقوم الذؼ العمل يكون  أن في السمم واألمن الدوليين" رغبة

                                                           
((1 

ادَّج )  ًَ  .1991يٍ َظاو سٔيا االعاعٙ نؼاو  /ب(11اْن
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 حفع في أمر الرئيسية بالتبعات األمن مجمس إلى الييئة تمك أعضاء يعيد وفعَّاال ،
 بواجباتو قيامو في عنيم يعمل نائبا   المجمس ىذا أن عمى ويوافقون  الدولي واألمن السمم
 .(ٔ)"التبعات ىذه وعمي تفرضيا التي
وفي مرحمة المفاوضات طالبت كل من بريطانيا وفرنسا والصين بتمكين مجمس      

األمن من احالة حالة الى المحكمة كونو يختص بحفع السمم واألمن الدوليين, وليكون 
وسيمة ردع لمدول غير االطراف التي ترتكب عمى اقميميا جريمة من الجرائم 

ة )المنصوص عمييا في الْ  ( من النظام, إذ ان نطاق االختصاص الممنوح لجمعية َ٘مادَّ
الدول االطراف في احالة حالة يشترط فيو ان تكون الجريمة قد وقعت في اقميم دولة 
طرف, لذلك كان لزاما لتفادؼ االفالت من العقاب ان يمنح مجمس األمن اختصاص 

 .(ٕ)احالة حالة
ن الدوليين ىو مصطمح واسع يندرج تحتو ويالحع ىنا ان مصطمح السمم واألم     

الكثير من الحاالت, كما ان سمطة مجمس األمن في تحديد ما اذا كانت ىذه الحالة او 
تمك تشكل تيديدا  لمسمم واألمن الدوليين, ىي سمطة تقديرية في حدودىا القصوػ. لذلك 

كل اخالال  بمبدأ يرػ الفقو ان ىذا يمكن ان يكون مدعاة لمكيل بمكيالين األمر الذؼ يش
المساواة, او يكون سببا إلعاقة تحقيق العدالة الجنائية الدولية, خصوصا  مع عدم 

 .(ٖ)خضوع مجمس األمن في اختصاصو ىذا ألية رقابة من جياز اخر
كما ان ما يالحع عمى منح مجمس األمن ليذا االختصاص ان اختصاصات      

ن منحو ٕٔ, ٛ, ٚ, ٙالمجمس محددة بموجب الميثاق في الفصول ) ( من الميثاق, وا 

                                                           
((1 

ادَّج )  ًَ ( يٍ يٛثاق األيى انًرحذج ٔ جاء انفصم انخايظ يٍ انًٛثاق ذحد ػُٕاٌ انٕظائف  41/1اْن

ادَّج ) ًَ  .( يُّ يٍ ضًٍ انٕظائف ٔانغهطاخ41/1ٔانٕاجثاخ ٔجاءخ اْن
((4 

ا يٕلف انٕالٚاخ انًرحذج د. تاسػح انمذعٙ: انًحكًح انجُائٛح انذٔنٛح طثٛؼرٓا ٔاخرصاصاذٓ 

 -انؼذد انثاَٙ - 4٢انًجهذ  –األيشٚكٛح ٔإعشائٛم يُٓا, يجهح جايؼح ديشك نهؼهٕو االلرصادٚح ٔانمإََٛح

 .115, ص4٢٢1
((1 

د. ػثذانًجٛذ نخذاس٘: ػاللح يجهظ األيٍ تانًحكًح انجُائٛح انذٔنٛح ذحشٚك انذػٕٖ ٔذٕلٛفٓا,  

 .161, ص4٢15 اٚهٕل –انغاتغ انؼذد  األكادًٚٛح نهذساعاخ انثاحث يجهح
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الختصاص اإلحالة يؤدؼ الى ممارسة مجمس األمن الختصاصات لم يمنحيا إياه 
 .(ٔ)الميثاق, او انو يؤدؼ الى تعديل لمميثاق من جية غير مختصة بيذا التعديل

ويمكن الرد عمى ىذا القول بأن ميثاق األمم المتحدة منح مجمس األمن اتخاذ ما      
ر ما يجب اتخاذه من  يراه ضروريا من التدابير, حيث نص عمى " لمجمس األمن أن يقرِّ

التدابير التي ال تتطمب استخدام القوات المسمحة لتنفيذ قراراتو، ولو أن يطمب إلى 
أعضاء األمم المتحدة تطبيق ىذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينيا وقف الصالت 

والبحرية والجوية والبريدية والبرقية والالسمكية وغيرىا االقتصادية والمواصالت الحديدية 
 .(ٕ)من وسائل المواصالت وقفا  جزئيا  أو كميا ، وقطع العالقات الدبموماسية"

ة )      /ب( من النظام االساسي ستعزز ٖٔواحالة الحالة من المجمس عمى وفق اْلَمادَّ
مة واختصاص مجمس األمن من سمطة المحكمة في اقرار العدالة ذلك ان سمطة المحك

ىدفيما واحد وىو اقرار العدالة, كما ان مجمس األمن يمكنو تقديم المعمومات عن 
مرتكبي الجرائم ورفع الحصانة عنيم بقرار يصدر عنو, وبغية تعزيز دور المحكمة 

( من اقترحت بعض االطراف المفاوضة حذف عبارة ) متصرفا بموجب الفصل السابع
ة ) المجمس باإلحالة شامال لمفصل السادس /ب( ، ليكون اختصاص ٖٔنص اْلَمادَّ

اال ان تعزيز دور المحكمة عن طريق اإلحالة من المجمس , (ٖ) والسابع من الميثاق
يشكل خروجا عمى مبدأ نسبية المعاىدات الوارد في اتفاقية فينا لقانون المعاىدات لعام 

اتيا عمى اقميم أية دولة , ذلك ان لممحكمة بنص النظام  ممارسة اختصاصٜٜٙٔ
طرف, وليا بموجب اتفاق خاص ان تمارس اختصاصيا عمى اقميم دولة غير طرف 

, وفي ذلك اضافة لمخروج عمى مبدأ نسبية المعاىدات يشكل ىدما  لسيادة (ٗ)في النظام

                                                           
((1 

د. ضاس٘ خهٛم يحًٕد ٔ د. تاعٛم ٕٚعف: انًحكًح انجُائٛح انذٔنٛح ًُْٛح انمإٌَ او لإٌَ  

 .11, ص4٢٢1انًُٓٛح, يطثؼح انضياٌ, تغذاد, 
((4 

ادَّج ) ًَ  ( يٍ يٛثاق األيى انًرحذج.11اْن
((1 

, 4٢٢1, داس انششٔق, انماْشج, 1نٛح, طد. يحًٕد ششٚف تغَٕٛٙ: انًحكًح انجُائٛح انذٔ 

 .165ص -161ص
((1 

ادَّج )  ًَ  .1991( يٍ َظاو سٔيا االعاعٙ نؼاو  1/4اْن
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الدولة وتقويضا  إلرادتيا, وىذا ما يتعارض مع ميثاق األمم المتحدة الذؼ أكد عمى 
 . (ٔ)لةسيادة الدو 

 الفرع الثاني
 الحد من إنشاء المحاكم الخاصة 

منذ نياية الحرب العالمية االولى اصبحت المطالبة بتحقيق العدالة الجنائية      
والقصاص من مرتكبي االنتياكات الجسيمة والبشعة لمقانون الدولي االنساني ولحقوق 

ة ومجمس األمن لتحقيق العدالة االنسان مطمبا  لممجتمع الدولي, وسعيا  من األمم المتحد
 .(ٕ)الجنائية الدولية انشأت خمس لجان تحقيق دولية واربع محاكم دولية

والمالحع ان منح مجمس األمن اختصاص اإلحالة لم يجعمو يكتفي بالمحكمة      
الجنائية الدولية, ولن يحد من سمطتو في إنشاء المحاكم الدولية الخاصة, وذلك ألن 

ة )االختصاص النو  ( من ٘عي لممحكمة محدد بالنظر في الجرائم الواردة في اْلَمادَّ
النظام االساسي وىي جرائم االبادة الجماعية, الجرائم ضد االنسانية, جرائم الحرب, 

 .(ٖ)جريمة العدوان
وان الجرائم التي ترتكب واالنتياكات الجسيمة منيا ما ال يدخل من ضمن الجرائم      

ص النوعي لممحكمة ومنيا جرائم االرىاب واالتجار باألطفال الواردة في االختصا
والنساء وغيرىا من الجرائم, األمر الذؼ ال يستقيم معو افالت مرتكبييا من العقاب 

                                                           
((1 

د. ثُمم عؼذ انؼجًٙ: يجهظ االيٍ ٔػاللرّ تُظاو سٔيا نهًحكًح انجُائٛح انذٔنٛح, يجهح انحمٕق  

 .16, ص4٢٢5, انكٕٚد, 1,ع49انكٕٚرٛح، ط
((4 

انهجُح  انخاصح تًغؤٔنٛح انًرغثثٍٛ فٙ انحشب ٔذُفٛز انؼمٕتاخ  -1ٛح ْٙ:" نجاٌ انرحمٛك انذٔن 

. نجُح انششق األلصٗ نؼاو 1. 1911. نجُح األيى انًرحذج نجشائى انحشب انؼاو 4.   1919نؼاو 

نهرحمٛك  1994فٙ  11٢انًُشأج َفارا  نمشاس يجهظ األيٍ سلى  1994. نجُح انخثشاء نؼاو  1. 1916

. نجُح 5حشب ٔاالَرٓاكاخ األخشٖ نهمإٌَ اإلَغاَٙ انذٔنٙ فٙ ٕٚغٕعالفٛا انغاتمح. فٙ جشائى ان

نهرحمٛك فٙ  1991فٙ ػاو  915انًُشأج ذُفٛزا  نمشاس يجهظ األيٍ سلى 1991انخثشاء انًغرمهح نؼاو 

 االَرٓاكاخ انخطٛشج نهمإٌَ اإلَغاَٙ انذٔنٙ فٙ أسض سٔاَذا. 

حكًح َٕسيثشؽ ٔيحكًح طٕكٕٛ ٔيحكًح ٕٚغغالفٛا انغاتمح ٔيحكًح ايا انًحاكى انذٔنٛح فٓٙ ي    

 عٛشانٌٕٛ.
((1 

د. ػهٙ لهؼح جٙ: انؼاللح تٍٛ انًحكًح انجُائٛح انذٔنٛح ٔيجهظ االيٍ فٙ اطاس َظاو سٔيا, يجهح  

 . 155, ص4٢٢1, 61انمإٌَ انذٔنٙ, انًجهح انًصشٚح نهمإٌَ انذٔنٙ, ع
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بذريعة خروجيا من االختصاص النوعي لممحكمة, فيكون لمجمس األمن سمطة إنشاء 
 .(ٔ)محاكم جنائية خاصة

مس األمن سمطة واسعة في إنشاء المحاكم الدولية ويالحع ىنا كذلك ان سمطة مج     
الخاصة ألنيا تشمل جميع الجرائم وليس الجرائم الواردة في االختصاص النوعي 
لممحكمة الجنائية الدولية, ومما يؤكد ذلك إنشاء المجمس لممحكمة الدولية الخاصة 

وليست من بمبنان الن تكييف جريمة اغتيال الحريرؼ تم عمى انيا جريمة ارىابية 
ة )  ( من نظام روما االساسي.٘الجرائم الواردة في اْلَمادَّ

وبرأينا ان منح مجمس األمن الختصاص اإلحالة لحفع السمم واألمن الدوليين,      
يتضمن عمى َشقَّّي ردع مرتكبي الجرائم واالنتياكات الجسيمة من خالل احالة مرتكبييا 

انوا من الدول االطراف في نظام روما ام من الى المحكمة الجنائية الدولية سواء اك
غيرىم, كما يحقق جانب سياسة المنع او الوقاية وذلك عندما يتيقن مرتكبو تمك الجرائم 
بعدم افالتيم من العقاب ألنَّ  دوليم ليست اطراف في نظام روما وانيم بحكم 

االقميمي عضويتيم في سمطات تمك الدولة لن يقبموا بممارسة المحكمة الختصاصيا 
عمييم، كما نرػ ان اختصاص اإلحالة لم يفمح في الحد من سمطة مجمس األمن في 
إنشاء محاكم جنائية خاصة وال في الحد من تأخير اقرار العدالة الجنائية حيث تمتاز 
المحاكم الدولية الخاصة ببطء االجراءات وتأخر مثول المتيمين بارتكاب الجرائم أماميا 

ن المثول, وخير مثال عمى ذلك عدم مثول العديد من المتيمين ال بل وامتناعيم ع
 بجريمة اغتيال الرئيس الحريرؼ أمام المحكمة الخاصة بمبنان.

 المطمب الثاني
 شـــــــروط اإلحالة 

ة )      /ب( من نظام روما ٖٔاإلحالة اختصاص ممنوح لمجمس األمن بنص اْلَمادَّ
المقررة لو بنصوص ميثاق األمم المتحدة, االساسي, وىي تختمف عن وظائف المجمس 

ولما كانت وظائف المجمس المقررة بنصوص الميثاق ىي وظائف سياسية في طابعيا, 
                                                           

((1 
لح تٍٛ يجهظ االيٍ ٔانًحكًح انجُائٛح انذٔنٛح, اطشٔحح دكرٕساِ, كهٛح د. ٚاعٍٛ طاْش حغٍ: انؼال 

 .1٢9, ص4٢15انحمٕق, جايؼح انُٓشٍٚ,
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والمجمس جياز سياسي, حدد نظام روما جممة شروط لإلحالة من مجمس األمن. ىذه 
 الشروط سنتناوليا في الفروع االتية:

 الفرع االول
 منأْن تصدر اإلحالة عن مجمس األ 

ىنا يجب ان تصدر اإلحالة عن مجمس األمن, وىو الجياز التنفيذؼ في         
منظمة األمم المتحدة, ولم يمنح النظام اختصاص اإلحالة لألمانة العامة وال لمجمس 
حقوق االنسان, عمما  ان االمانة العامة ىي الجياز الرئيس في المنظمة, ومجمس حقوق 

لرقابة والتقصي عن االنتياكات التي تطال حقوق االنسان ىو الجياز المعني با
االنسان, اال ان من وظائف مجمس األمن حفع السمم واألمن الدوليين، ويذىب رأؼ في 

الى ان مجمس األمن جياز سياسي تنفيذؼ لذلك فعميو ان يمارس اختصاصو  (ٔ)الفقو
م ينص نظام روما في اإلحالة مستندا  لمبادغ واعتبارات العدالة الجنائية, حتى وان ل

 عمى ذلك, فإذا ما قرر المجمس احالة الحالة فيجب ان تكون مشفوعة باألدلة والبراىين.
 الفرع الثاني

 أْن يصدر قرار اإلحالة وفقًا لمفصل السابع 
ُمنح مجمس األمن اختصاص اإلحالة لمحفاظ عمى السمم واألمن الدوليين في حالة      

وال يشترط استمرار وقوع الخرق لكن التيديد يمكن  حصول تيديد ليما او وقوع خرق,
ان يستمر ويمكن اال يستمر, كما ان عمى المجمس ان يتخذ قرار اإلحالة وفقا  لمبادغ 
واىداف األمم المتحدة ونظام روما االساسي, فإذا لم يراِع المجمس ذلك ُعَد قراره غير 

 .(ٕ)م المتحدة ومقاصدىا جسيمةمشروعا  وال يمكن تنفيذه اذا كانت مخالفة مبادغ األم
ولما كان القرار وفق الفصل السابع فيو من المسائل الموضوعية, فيشترط موافقة      

تسعة اعضاء منيا الدول الخمسة الدائمة العضوية، وال يعد امتناع احدػ الدول الدائمة 
احالة  العضوية عن التصويت رفضا  لمقرار، ويالحع ىنا ان اعتبار ىذا الشرط َعرقل

                                                           
((1 

, داس انُٓضح انؼشتٛح, انماْشج, 1د. ششٚف عٛذ كايم: اخرصاص انًحكًح انجُائٛح انذٔنٛح,ط

 .159, ص4٢٢1
((4 

 -يجهظ االيٍ -ُاصػاخ انذٔنٛحد. اتشاْٛى احًذ انٛاط: عهطاخ يجهظ االيٍ فٙ ذغٕٚح انً 

 .11٢, ص4٢11انًحكًح انجُائٛح, داس يحًٕد, انماْشج, 
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مرتكبي الجرائم الى المحكمة لرفض احدػ الدول الدائمة العضوية لإلحالة كما ىو 
 الحال في االنتياكات التي وقعت في سوريا واليمن ولبنان.

 الفرع الثالث
ة )   (5ان يكون االنتهاك من ضمن الجرائم الواردة في اْلَمادَّ

الجماعية, جرائم ضد االنسانية, يشترط ان تشكل الحالة جريمة من جرائم االبادة      
جريمة حرب, جريمة عدوان, ويالحع ان اختصاص المحكمة في نظر جريمة العدوان 
متوقف لحين وضع تعريف يحدد اركان الجريمة, ومما تجدر االشارة إليِو انو تم وضع 

لذلك فان تم تبني التعريف فيدخل  ٕٓٔٓتعريف لجريمة العدوان في مؤتمر كمباال عام 
اختصاص المحكمة نظر جريمة العدوان التي ترتكب بعد اقرار التعريف, اما جرائم  في 

العدوان التي ارتكبت قبل تبنيو فال تنظرىا المحكمة عمال بالسريان الزماني لنصوص 
 النظام عمى الجرائم التي ترتكب بعد نفاذه.

 المبحث الثاني
 تطبيعة العالقة بين المحكمة والمجمس في وقف االجراءا 

َبعَد ما منح نظام روما االساسي مجمس األمن اختصاص احالة حالة, عاود واضعوا 
النظام منح المجمس اختصاصا  آخر اكثر فاعمية وأشد خطورة من اختصاصو في احالة 

 أو تحقيق في المضي أو البدء يجوز حالة, حيث نص نظام روما االساسي عمى" ال
 مجمس من طمب عمى بناء   شيرا   عشر اثني لمدة األساسي النظام ىذا بموجب مقاضاة
 الفصل بموجب المجمس عن يصدر قرار يتضمنو المعنى بيذا المحكمة إلى األمن
 .(ٔ)ذاتيا" بالشروط الطمب ىذا تجديد لممجمس ويجوز المتحدة, األمم ميثاق من السابع

ة اعاله نالحع ان ىناك مسوغات لمنح المجمس ىذا االختصاص  كما ومن نص اْلَمادَّ
ة ) ( لطمب التأجيل. عميو سنبسط في المطمب ٙٔان ىناك شروطا  نصت عمييا اْلَمادَّ

االول من ىذا المبحث لمسوغات منح المجمس اختصاص تأجيل اإلجراءات, ونفرد 

                                                           
((1 

ادَّج )  ًَ  .1991( يٍ َظاو سٔيا االعاعٙ نؼاو 16اْن
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المطمب الثاني لشروط تأجيل أو إرجاء اإلجراءات لنستنبط منو طبيعة العالقة بين 
 المحكمة والمجمس.

 المطمب االول
 وغات منح المجمس اختصاص تأجيل االجراءاتمس

جاء منح المجمس الختصاص تأجيل االجراءات بناء  عمى مسوغات ابدتيا الوفود       
المفاوضة, منيا ما يتعمق بحفع السمم واألمن الدوليين ودور المجمس في ذلك, ومنيا ما 

س في حل النزاع وديا ، يتعمق بالموازنة بين تحقيق العدالة الجنائية الدولية ودور المجم
عميو فإننا سنتناول مسوغات منح المجمس اختصاص تأجيل االجراءات في الفروع 

 االتية:
 الفرع االول

 السمم واألمن الدوليين
َمَر منح المجمس اختصاص تأجيل االجراءات بإبداء رغبات مختمفة لموفود      

واألمن الدوليين ودور المجمس فطرحت لجنة القانون الدولي فكرة حفع السمم  المفاوضة,
واوردت في المشروع نصَا يفيد بانو ال  ٜٜٗٔفي ذلك في مشروعيا الخاص سنة 

يجوز لممحكمة فتح التحقيق او اجراء المقاضاة في قضية ضد اؼ شخص اذا كانت 
 .(ٔ)الجريمة ذات صمة بقضية مطروحة أمام مجمس األمن

جنة القانون الدولي ىي ذاتيا الفمسفة التي ويالحع ىنا ان الفمسفة التي تبنتيا ل     
 األمن مجمس يباشر تبناىا واضعوا ميثاق األمم المتحدة, إذ نص الميثاق عمى " عندما

 أن العامة لمجمعية فميس الميثاق، في التي ُرسمت الوظائف ما موقف أو نزاع بصدد
م ، (ٕ)األمن مجمس منيا كذل طمب إذا إالَّ  الموقف أو النزاع شأن ىذا في توصية أّية تقدِّ

وفي تبني ىذه الفمسفة يتجمى بوضوح التركيز عمى دور المجمس في حفع السمم واألمن 
 الدوليين.

                                                           
(1)

ػثذانمادس ٕٚتٙ: ػاللح يجهظ االيٍ تانًحكًح انجُائٛح انذٔنٛح, اطشٔحح دكرٕساِ, كهٛح انحمٕق,  

 . 111, ص4٢14جايؼح ْٔشاٌ, 
((4 

ادَّج )ا  ًَ  ( يٍ يٛثاق األيى انًرحذج.14/1ْن
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وىنا يمكن القول ان واضعوا النظام سعو الى تحقيق نوع من التكافؤ ما بين وظيفة      
تكبي المجمس في حفع السمم واألمن الدوليين وما بين دور المحكمة في معاقبة مر 

الجرائم التي تيدد السمم واألمن الدوليين, اال انيم لم يكونوا موفقين في ذلك لسبب رئيس 
انيم منحوا المجمس اختصاصا  يمارسو عمى المحكمة المستقمة عنو تماما في حين لم 
يمنح الميثاق ىذا االختصاص لممجمس عمى أؼ جياز من اجيزة منظمة األمم 

 .(ٔ)المتحدة
وازاء رأؼ لجنة القانون الدولي ذىب الوفد االردني الى ان منح مجمس األمن     

اختصاص تأجيل االجراءات يجعل من المحكمة جيازا  تابعا  لممجمس ويخل باستقالليا, 
 .(ٕ)األمر الذؼ يولد تناقض بين نصوص النظام االساسي

حفع السمم واألمن كما ان منح اختصاص تأجيل االجراءات لممجمس يساىم في      
الدوليين خصوصا  اذا ما كانت ىناك مفاوضات بين اطراف النزاع يقودىا مجمس 

ترك مجال لممفاوضات عسى ان تنيي النزاع و تعيد السمم  األمن, فمن باب أولى
 .(ٖ)واألمن الدوليين الى نصابو

 الفرع الثاني
 اً الموازنة بين اقرار العدالة الجنائية وانهاء النزاع سياسي

ارتكبت الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية خالل نزاعات      
مسمحة داخمية, وىو ما حصل في يوغسالفيا السابقة ورواندا, سيراليون. ومرتكبي ىذه 
الجرائم اغمبيم مسؤولون رسميون في تمك الدول او زعماء حرب او قادة لجيات فاعمة 

المحكمة المنظمة الدولية المعنية بإقرار العدالة وتحقيقيا, داخل الدولة, ولما كانت 
ومجمس األمن المعني بإنياء النزاع سياسيا , كان لزاما  الموازنة بين غاية المحكمة 

                                                           
((1 

د. دمحم عايح ػًشٔ: ػاللح يجهظ االيٍ تانًحكًح انجُائٛح انذٔنٛح, داس انُٓضح انؼشتٛح, انماْشج,  

 .11, ص4٢٢1
((4 

, 4٢٢1نُذج يؼًش ٚشٕ٘: انًحكًح انجُائٛح انذٔنٛح انذائًح ٔاخرصاصاذٓا, داس انثمافح, ػًاٌ,  

 .419ص
((1 

 .51عؼذ انؼجًٙ: يصذس عاتك, صثمم  
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ولكون العدالة الجنائية ىي احدػ ركائز السمم واألمن ,(ٔ)ومقصدىا وبين وظيفة المجمس
ن الكل وجزئو, وايجاد نوع من ترجيح الدوليين كان ال مفر من ان يتم الموازنة بي

مصمحة عمى اخرػ, فمصمحة المجتمع الدولي في حفع السمم واألمن الدوليين تستمزم 
احيانا  وفي الجرائم التي يرتكبيا زعماء الحرب ضد مواطنو دولة ما ان يتم تأجيل 
االجراءات بحقيم, خاصة اذا افضت المفاوضات الى وضع شرط يتمثل في عدم 

يم أمام القضاء لوقف الجرائم التي يرتكبيا ىؤالء, مع وجود نظام سياسي في مالحقت
 .(ٕ)الدولة ضعيف وعاجز عن تقديميم لمقضاء

وىنا نرػ ان ىذه الموازنة يمكن ان تتحقق اذا ما تم تحديد طمب التأجيل بمرة      
عيل دور ( شيرا  قد تكون كافية لتفٕٗ( شيرا  او )ٕٔواحدة او مرتين, ذلك ان مدة )

سمطة الدولة او ألستتباب نسبي متوسط األمد في السمم واألمن الدوليين كما انيا وقت 
كافي لتفعيل العدالة االنتقالية في الدولة التي وقع عمى اقميميا النزاع الذؼ ارتكبت 

ة ) خاللو الجرائم الخطيرة الواردة ومن نافمة القول ان تأجيل , ( من نظام روما٘في اْلَمادَّ
الجراءات ال يمكن ان يؤتي ثماره ويستوؼ عمى سوقو اال بتفعيل العدالة الجنائية ا

الدولية, وىذا ال يتحقق اال اذا تم اعادة التوازن الى المصالح المتعارضة, عمال بقاعدة 
درء المفاسد مقدم عمى جمب المصالح, إذ ان ترك مرتكبي الجرائم طميقي اليد 

ضاة سيكون درعا ليم يذب عنيم العقاب, كما ان ىذا متحصنين بتأجيل اجراءات المقا
قد يؤدؼ الى تالشي االدلة المادية المباشرة او غير المباشرة او تراجع الشيود عن 

 اقواليم او امتناعيم عن الشيادة. 
 المطمب الثاني

 شــــــــروط تــأجيــل او ارجاء االجـــــراءات 

                                                           
(1)
 .POLITI Mauro:« SUR LA BASE DE L’article 16,la volonté du conseil de 

sécurité y_c_b est en mesure d’influencer de façon négative l’exercice des 

fonctions de la cour»Revue générale de droit international public ,N2,1999 

,p. 843 
((4 

, 1انحمٕلٛح, ط انحهثٙ يُشٕساخ انذٔنٛح, انؼذانح َحٕ انذٔنٛح، انجُائٛح انًحكًح :حًذ د. لٛذا َجٛة 

 .111, ص4٢٢6تٛشٔخ, 
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ة )      ما االساسي شروطا  يجب توافرىا في طمب تأجيل ( من نظام رو ٙٔاوردت اْلَمادَّ
االجراءات, فيجب ان يصدر طمب بقرار عن مجمس األمن, وبصدد حالة معينة و 

عميو فأننا  ،بموجب الفصل السابع من الميثاق, وصريحا , وان يكون محدد المدة
 سنتناول شروط التأجيل او االرجاء في الفروع االتية.

 الفرع االول
 التأجيل او االرجاء بقرار صريح أن يكون طمب

ال يمكن تأجيل او ارجاء التحقيق إال بقراٍر يصدر عن مجمِس األمن, وىذا يعني      
ان عمى المجمس اتخاذ موقف ايجابي يكون بصيغة اصدار قرار, وىذا يعني عدم 
امكانية طمب التأجيل او االرجاء لمجرد ان تكون الحالة معروضة عمى مجمس األمن 

 . (ٔ)عة لممناقشةوخاض
وىذا الشرط يستمزم ان يحظى قرار طمب التأجيل بموافقة تسعة اصوات من الدول      

االعضاء في المجمس وان يالقي استحسانيم بالمبررات المطروقة التخاذه, وما يؤيد ما 
ذىبنا إليِو ان مشروع النظام الذؼ اعدتو لجنة القانون الدولي كان ينص عمى عدم البدء 

حقيق اذا كانت الحالة معروضة لمنقاش أمام المجمس بمعنى ان موافقة الدول بالت
, كما يؤيد صدور القرارين (ٕ)االعضاء غير الزمة إلرجاء او تأجيل التحقيق والمقاضاة

( عن مجمس األمن يطمب فييما من المحكمة االمتناع عن التحقيق  ٚٛٗٔو ٕٕٗٔ)
 .(ٖ)فع السالم لمخالفات لنظام رومابشأن ارتكاب موظفين او اعضاء في بعثات ح

أما بخصوص ان يكون طمب التأجيل او االرجاء صريحا , فإن ىذا الشرط ورد      
ة استيمت  بيذا المحكمة إلى األمن مجمس من طمب عمى بصيغة " بناء المعنى" واْلَمادَّ

 النظام ىذا بموجب مقاضاة أو تحقيق في المضي أو البدء يجوز بعبارة" ال
, وبمفيوم الموافقة لمنص السالف ال يجوز ان يصدر القرار مسببا  بتيديد (ٗ)اسي"األس

                                                           
((1 

, يُشٕساخ انحهثٙ ، 1د. اتشاْٛى انذساجٙ: جشًٚح انؼذٔاٌ ٔيذٖ انًغؤٔنٛح انمإََٛح ػُٓا، ط

 .1٢11، ص 4٢٢5تٛشٔخ ، 
((4 

 .11. ٔ د. ثمم عؼذ انؼجًٙ: يصذس عاتك, ص111َٙ: يصذس عاتك, صد. يحًٕد ششٚف تغٕٛ 
((1 

 S/RES/1422 ( 2002 ( ٔS/RES/1487 ( 2003لشاس٘ يجهظ االيٍ ) 
((1 

ادَّج )  ًَ  .1991( يٍ َظاو سٔيا االعاعٙ نؼاو 16اْن
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السمم واألمن الدوليين مثال  او بأن الحالة تشكل خرقا ليما, أؼ يجب ان يسبب القرار 
صراحة بطمب التأجيل او األمتناع عن التحقيق والمقاضاة, وما يؤيد ىذا ما نص عميو 

ة )ا المجمس في قراره " يطمب ( من نظام روما االساسي تمنع ٙٔتساقا  مع نص اْلَمادَّ
 .(ٔ)المحكمة الجنائية الدولية"

 الفرع الثاني
 تحديد الحالة المطموب تأجيل التحقيق فيها او إرجاؤه

ة)        يجوز ( من النظام االساسي ونصو" الٙٔىذا الشرط مستفاد من صدر اْلَمادَّ
اة", وىذا يعني وجوب بدء التحقيق او المقاضاة مقاض أو تحقيق في المضي أو البدء

في جريمة من الجرائم الداخمة في االختصاص النوعي لممحكمة, اما اذا لم يكن 
التحقيق قد ُبِدَء بو او لم تبدأ المحكمة اجراءات المقاضاة فال يكون لمجمس األمن ان 

 يطمب تأجيمو او إرجاؤه.
( في ٚٛٗٔوال في القرار ) ٕٕٓٓفي  (ٕٕٗٔوىذا ما لم يحدث في القرار )     

 الواليات ىي واحدة دولة إصرار عمى بناء (ٕٕٗٔ (القرار تبني , إذ جرػ ٖٕٓٓ
 األمن مجمس أعضاء رفض أن ، وبعد ٕٕٓٓ حزيران ٖٓ ففي .األمريكية المتحدة
المتحدة  الواليات لمواطني الحصانة بمنح المتعمق مقترحيا ابتداء اآلخرون  عشر األربعة

 األمريكية المتحدة الواليات قامت السالم، حفع بعثات في مريكية المشاركيناأل
 البوسنة في المتحدة األمم بعثة فترة صالحيات تجديد ضد النقض حق باستخدام
 السالم األخرػ  حفع عمميات جميع لوقف النقض حق باستخدام وىددت واليرسك،

 األمريكية المتحدة الواليات بيا قامت حممة من جزءا   المبادرة وتشكل .المتحدة لألمم
 أفراد يخضع ال أن وضمان الجنائية الدولية المحكمة لتقويض بأسره العالم نطاق عمى
لموالية  والمدنيون، العسكريون  قادتيا وكذلك الخارج، في المنتشرة المسمحة قواتيا

                                                           
((1 

 .S/RES/1422 ( 2002( يٍ لشاس يجهظ االيٍ انًشلى )1انفمشج ) 
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 من كبونويرت ما عن لمساءلتيم األيام من يوم في الجنائية الدولية لممحكمة القضائية
 .(ٔ)الجرائم ىذه مثل

 الفرع الثالث
 صدور قرار التأجيل وفقًا لمفصل السابع وتحديد مدة اإلرجاء

ة )   ( من النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية اصدار قرار ٙٔتضمن نص اْلَمادَّ
المتحدة, وجاء الفصل  األمم ميثاق من السابع الفصل التأجيل او االرجاء بموجب

ع تحت عنوان     "ما يتخذ من اعمال في حال تيديد السمم واألمن الدوليين او الساب
االخالل بيما او وقوع عدوان", وأورد الميثاق نصا عمى " يقرر مجمس األمن ما اذا 
كان قد وقع تيديد لمسمم واألمن الدوليين او اخالل بو او كان ما وقوع عمل من اعمال 

نظام االساسي انو اعتبر البدء بالتحقيق او المقاضاة ويالحع عمى نص ال, (ٕ)العدوان"
تيديدا لمسمم واألمن الدوليين او اخالال بيما, اال ان تأجيل التحقيق او ارجاؤه ىو 
استثناء من االصل قرره واضعوا النظام لمموازنة بين مصمحتين االولى اقرار العدالة 

ما رجحت كفة االخيرة عمى االولى  والثانية منع االخالل بالسمم واألمن الدوليين, فاذا
فإن لممجمس طمب تأجيل التحقيق او ارجاؤه، ومثال ذلك ان يكون احد اعضاء الوفد 
المفاوض في القضية التي تدخل بيا مجمس األمن مسؤوال  في الدولة ومتيما  بارتكاب 

تأجيل جريمة حرب او ابادة جماعية او جريمة ضد االنسانية, فينا يقرر المجمس 
ة ) تاما عن تحديد مدة االرجاء او التأجيل فقد حدد, لتحقيق او ارجاؤها ( مدة ٙٔاْلَمادَّ

( شيرا , وىي المدة التي رأػ واضعوا النظام االساسي كفايتيا لتحقيق ٕٔاالرجاء ب )
وىنا البد لنا ان نسجل ان , ل لحل لمنزاع المعروض عمى المجمسالمفاوضات والتوص

 لدفِع االطراف المتفاوضة لمتوصل الى حلٍّ بأسرع وقت تحديد المدة يشكل عامال  

                                                           
((1 

 انًحكًح 4٢٢1 أٚاس/يإٚ 1 فٙ( IOR :40/006/2003 )انذٔنٛح انًشلًح) انؼفٕ ٔثٛمح يُظًح

 ضذ دائًح حصاَح انًرحذج انٕالٚاخ يٕاطُٙ نًُح نًجهظ األيٍ انمإََٙ غٛش انذٔنٛح انًغؼٗ انجُائٛح

  انذٔنٛح انؼذانح
((4 

ادَّج )  ًَ  ( يٍ يٛثاق األيى انًرحذج.19اْن
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ويالحع , (ٔ)ممكن, كما انيا تشكل وسيمة ضغط لمتنازل عن بعض المواقف المتشددة
كذلك ان النص لم يحدد عدد المرات التي يتم فييا تجديد طمب التأجيل او ارجاؤه, وىذا 

ركائز السمم واألمن الدوليين, فيي امر يؤدؼ الى انكار العدالة الجنائية وىدم ركيزة من 
سبب لضياع االدلة وتقادميا؛ وكذلك ألمتناع الشيود عن اإلدالء بشياداتيم نتيجة 

 شعورىم بضعف االجراءات وعدم رغبة المجمس بتحقيق العدالة.
ونرػ ان اختصاص تأجيل االجراءات او ارجاؤىا اختصاص خطير منح لجياز      

ن كان لو ما يبرره إال أنَّ ذلك قد يؤدؼ الى سياسي من أجيزة منظمة األ مم المتحدة, وا 
اساءة استعمالو واالنحراف بو عن المقصد الذؼ ُقرر ألجمو وخير مثال عمى ذلك قرارؼ 

(, كما انو يغل يد المحكمة عن تحقيق دورىا في اقرار ٚٛٗٔو  ٕٕٗٔمجمس األمن )
وىو اختصاص يؤدؼ الى ضياع العدالة الجنائية ومنع افالت المجرمين من العقاب, 

 االدلة او تقادميا مع التأجيل المتكرر إلرجاء االجراءات. 
 الخاتمة

بعدما بحثنا في االختصاص الممنوح لمجمس األمن بإحالة حالة الى المحكمة      
وطمب تأجيل االجراءات او ارجاؤىا, وتوقفنا عمى اسبابيما وبينا شروطيما, توصمنا الى 

 لتوصيات االتية:االستنتاجات وا
 أواًل: االستنتاجات:

ُمِنَح مجمس األمن اختصاص احالة حالة لمنع افالت االشخاص المنتمين الى  .ٔ
دول غير اطراف في نظام روما االساسي من العقاب, الن نظام روما ال يسرؼ 

 إال عمى الدول االطراف فيو كونو معاىدة شارعة.
الرجاء وفقا  لمفصل السابع من أْن يصدر قرار اإلحالة وطمب التأجيل او ا .ٕ

الميثاق, وىو أمر يجعل نظام روما وميثاق األمم المتحدة متسقان في اعتبار 
الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية تشكل تيديدا لمسمم 

 واألمن الدوليين او اخالال بيما.
                                                           

((1 
 ذكشٚد جايؼح يجهح, انذٔنٛح ٔانًحكًح انجُائٛح األيٍ هظيج تٍٛ د. طهؼد جٛاد نجٙ: انؼاللح

 .45٢ص, 4٢٢9اراس , 1, ع1ط, ٔانغٛاعٛح انمإََٛح نهؼهٕو
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المحكمة فإنو قد استخدام حق النقض بدل ان يكون وسيمة ايجابية لتفعيل دور  .ٖ
يكون وسيمة سمبية لتحصين اشخاص معينين منتمين الى دول غير اطراف في 

 المحكمة تحصنيم من المالحقة وافالتيم من العقاب.
طبيعة العالقة بين المحكمة والمجمس في نطاق احالة حالة ىي عالقة تكافؤ  .ٗ

صد في المراكز القانونية وتكامل في االختصاصات لتحقيق مقصد من مقا
 األمم المتحدة وىو حفع السمم واألمن الدوليين.

طبيعة العالقة بين المجمس والمحكمة في نطاق تأجيل االجراءات او ارجاؤىا,  .٘
عالقة غير متكافئة, جعمت من مجمس األمن جياز رقابي عمى المحكمة, كما 
انيا افضت الى منع المحكمة من مالحقة مرتكبي الجرائم وايقاع العقاب 

 بيم. المناسب
 ثانيًا : التوصيات:

ة )ٔ ( من النظام االساسي لممحكمة الجنائية الدولية  ووضع ٖٔ.ضرورة تعديل اْلَمادَّ
شروط اكثر وضوحا  واتساقا  مع دور المدعي العام وجمعية الدول االطراف, وذلك لكي 
تكون عالقة المحكمة بالمجمس اكثر وضوحا  ودقة من العالقة الحالية وإلعطاء 

 كمة والمدعي العام وجمعية الدول االطراف دورا  أوسع في نطاق اإلحالة.المح
ة )ٕ ( من النظام االساسي والتضييق من السمطة الممنوحة ٙٔ. العمل عمى تعديل اْلَمادَّ

لممجمس في نطاق ارجاء االجراءات او تأجيميا, بغية تفعيل تحقيق العدالة الجنائية أوال , 
 اة سياسية تغل يد المحكمة عن اداء وظيفتيا.ولكي ال يكون حق النقض اد

. منح جمعية الدول االطراف ومدعي عام المحكمة اختصاص النظر في قبول طمب ٖ
لزام مجمس األمن بتقديم مبرراتو في التأجيل واالرجاء  االرجاء او التأجيل من عدمو, وا 

 بدقة, مع ذكر االسباب التي دعتو الى تقديم الطمب في نص القرار. 
 قائمة المصادر والمراجع 

 أوالً : الكتب:

 -يجهظ األيٍ -د. اتشاْٛى احًذ انٛاط: عهطاخ يجهظ األيٍ فٙ ذغٕٚح انًُاصػاخ انذٔنٛح .1

 .4٢11انًحكًح انجُائٛح, داس يحًٕد, انماْشج, 

، يُشٕساخ انحهثٙ 1د. اتشاْٛى انذساجٙ: جشًٚح انؼذٔاٌ ٔيذٖ انًغؤٔنٛح انمإََٛح ػُٓا, ط .4

 .4٢٢5، تٛشٔخ ، 
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د. ضاس٘ خهٛم يحًٕد ٔ د. تاعٛم ٕٚعف: انًحكًح انجُائٛح انذٔنٛح ًُْٛح انمإٌَ او لإٌَ  .1

 .4٢٢1انًُٓٛح, يطثؼح انضياٌ, تغذاد, 

 انحهثٙ يُشٕساخ ,1ط انذٔنٛح, انؼذانح َحٕ انذٔنٛح، انجُائٛح انًحكًح :د. لٛذا َجٛة حًذ .1

 .4٢٢6انحمٕلٛح, تٛشٔخ, 

 .4٢٢1داس انثمافح, ػًاٌ, ٛح انذٔنٛح انذائًح ٔاخرصاصاذٓا,انجُائ نُذج يؼًش ٚشٕ٘: انًحكًح .5

د. دمحم عايح ػًشٔ: ػاللح يجهظ األيٍ تانًحكًح انجُائٛح انذٔنٛح, داس انُٓضح انؼشتٛح,  .6

 .4٢٢1انماْشج, 

 .4٢٢1, داس انششٔق, انماْشج, 1د. يحًٕد ششٚف تغَٕٛٙ: انًحكًح انجُائٛح انذٔنٛح, ط .1

, داس انُٓضح انؼشتٛح, 1: اخرصاص انًحكًح انجُائٛح انذٔنٛح, طد. ششٚف عٛذ كايم .1

 .4٢٢1انماْشج,  

 ثانياً : االطاريح والرسائل الجامعية :

ػثذانمادس ٕٚتٙ: ػاللح يجهظ األيٍ تانًحكًح انجُائٛح انذٔنٛح, اطشٔحح دكرٕساِ, كهٛح  .9

 . 4٢14انحمٕق, جايؼح ْٔشاٌ, 

أليٍ ٔانًحكًح انجُائٛح انذٔنٛح, اطشٔحح دكرٕساِ, ٚاعٍٛ طاْش حغٍ: انؼاللح تٍٛ يجهظ ا .1٢

 .4٢15كهٛح انحمٕق, جايؼح انُٓشٍٚ,

 ثالثاً : األبحاث والدوريات:

د. تاسػح انمذعٙ: انًحكًح انجُائٛح انذٔنٛح طثٛؼرٓا ٔاخرصاصاذٓا يٕلف انٕالٚاخ انًرحذج  .11

 - 4٢انًجهذ  –إََٛحاأليشٚكٛح ٔإعشائٛم يُٓا, يجهح جايؼح ديشك نهؼهٕو االلرصادٚح ٔانم

 .4٢٢1 -انؼذد انثاَٙ

د. ثُمم عؼذ انؼجًٙ: يجهظ األيٍ ٔػاللرّ تُظاو سٔيا نهًحكًح انجُائٛح انذٔنٛح, يجهح  .14

 .4٢٢5, انكٕٚد, 49,ط1انحمٕق انكٕٚرٛح, ع

 جايؼح يجهح, انذٔنٛح ٔانًحكًح انجُائٛح األيٍ يجهظ تٍٛ د. طهؼد جٛاد نجٙ: انؼاللح .11

 .4٢٢9, اراس 1, ع1ط, ٔانغٛاعٛح ََٕٛحانما نهؼهٕو ذكشٚد

د. ػثذانًجٛذ نخذاس٘: ػاللح يجهظ األيٍ تانًحكًح انجُائٛح انذٔنٛح ذحشٚك انذػٕٖ  .11

 .4٢15 عثرًثش –انغاتغ انؼذد  األكادًٚٛح نهذساعاخ انثاحث ٔذٕلٛفٓا, يجهح

َظاو سٔيا, د. ػهٙ لهؼح جٙ: انؼاللح تٍٛ انًحكًح انجُائٛح انذٔنٛح ٔيجهظ األيٍ فٙ اطاس  .15

 .4٢٢1, 61يجهح انمإٌَ انذٔنٙ, انًجهح انًصشٚح نهمإٌَ انذٔنٙ, ع

 رابعاً : المواثيق واالنظمة والقرارات والوثائق الدولية :

 . 1915يٛثاق األيى انًرحذج نؼاو  .16

 .1991َظاو سٔيا االعاعٙ نؼاو  .11

 .S/RES/1422 ( 2002لشاس يجهظ األيٍ انًشلى ) .11

 S/RES/1487 ( 2003لشاس يجهظ األيٍ  ) .19

 4٢٢1 أٚاس/يإٚ 1 فٙ( IOR :40/006/2003 )انذٔنٛح انًشلًح) انؼفٕ ٔثٛمح يُظًح .4٢

 انًرحذج انٕالٚاخ يٕاطُٙ نًُح نًجهظ األيٍ انمإََٙ غٛش انذٔنٛح انًغؼٗ انجُائٛح انًحكًح

 انذٔنٛح. انؼذانح ضذ دائًح حصاَح

 خامساً : المصادر االجنية:

21. POLITI Mauro : « SUR LA BASE DE L’article 16,la volonté du conseil 

de sécurité y_c_b est en mesure d’influencer de façon négative l’exercice 

des fonctions de la cour » Revue générale de droit international public 
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