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S 

لقد تناولت هذه الدراسة حالة حتريك الدعوى أمام احملكمة اجلنائية الدولية من قبل جملس 

( من النظام األساسي، إذ مبوجب هذه املادة 31األمن استنادًا إلحكام الفقرة "ب" من املادة )

من إحالة حالة إىل احملكمة وذلك مبوجب قرار يصدر منه استنادا للفصل يستطيع جملس األ

السابع من ميثاق األمم املتحدة. وقد استعمل جملس األمن سلطته يف اإلحالة إىل احملكمة يف 

حالتني يف النزاع يف السودان وليبيا وعجز جملس األمن يف إحالة الوضع يف فلسطني وسوريا 

 دولية.إىل احملكمة اجلنائية ال

Abstract 
This study dealt with the case of proceedings before the 
International Criminal Court by the UN Security Council on the 
basis of the judgments of paragraph (b) from article 13, of Primary 
law. Due to this article, the Security Council can refer a case to the 
Court by virtue of a decision issued under the 7th Chapter of the 
Charter of the United Nations. The Security Council has used its 
authority to refer to the International Criminal Court in two cases, 
in the Sudan conflict, the events in Libya, and couldn't refer the 
situation in the case of Palestine and Syria to the International 
Criminal Court. 

 مقدمة

اجملتمع الدولي من العديد من اجلرائم الدولية، حيث باتت  ةمعانا ّنإ

وجرائم ضد اإلنسانية العدوان وجرائم اإلبادة اجلماعية جرائم احلرب وجرمية 

كبريا يواجه ضمري البشرية وقيمتها، األمر الذي دفع  تشكل عائقًا

مقرتفيها، صورها وعقاب أشكاهلا وبكافة اجلرائم اجملتمع الدولي إىل حماربة هذه 

 3491وهو ما عملت عليه حمكمتا نورمربغ وطوكيو الدوليتان سنة 

عند حماكمتها جملرمي احلرب 3491و
(1)

. 

اكمات الج  جا ت عقب احلرب العاملية الثانية مركز الفرد يف احملعززت 

الدولية هي وحدها واملنظمات املستوى الدولي، بعد أن كانت فيه الدول 
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ون الدولي العام، فأصبح الفرد مسؤواًل عن ارتكابه للجرائم أشخاص قان

مسؤواًل جنائيًا على املستوى الدوليوالدولية، 
(2)

. 

وتأكدت املسؤولية اجلنائية الفردية يف احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة يف 

قضائية من نظام روما األساسي للمحكمة، والج  تعد أول هيئة  51املادة 

، ليتم بعدها حماكمة 5005منذ نفاذ نظام روما األساسي يف دولية دائمة 

مجيع مرتكيب اجلرائم الج  تدخل يف اختصاصها بعد هذا التاريخ، حيث 

موضع اهتمام اجملتمع الدولي اجلرائم يقتصر اختصاص احملكمة على أشد 

 بأسره.

أكد النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على دور مهم جمللس 

يف إجرا ات احملكمة اجلنائية الدولية، كونه اجلهاز املسؤول عن األمن 

 التبعات الرئيسية حلفظ السلم واألمن الدوليني.

اجلرمية الدولة متثل تهديدًا للسلم واألمن الدوليني كان البد من  باعتبار أّن

تدخل اجمللس يف احملكمة يف حماولة لتفعيل اختصاصها ملعاقبة األفراد 

ارتكاب اجلرائم الدولية، ومن هنا بدأت العالقة بني جملس  املسؤولني عن

األمن كجهاز سياسي، وبني احملكمة اجلنائية الدولية كجهاز قضائي
(3)

. 

ترسخت عالقة أكثر بني جملس األمن واحملكمة، من خالل املواد الج  مت 

إدراجها يف النظام األساسي للمحكمة، وخاصة املادة الثالثة عشر الفقرة 

نية من النظامالثا
(4)

جملس األمن دورا يف إحالة منحت ، والج  من خالهلا 

إىل املدعي العام اختصاص احملكمة جرمية من اجلرائم الج  تندرج يف 

 للمحكمة طبقا للفصل السابع من ميثاق منظمة األمم املتحدة.

يف  فعاال اهل ميكن جمللس األمن أن يلعب دورلذلك يطرح التساؤل التالي 

اجلرائم الدولية عن طريق استخدام سلطته يف اإلحالة إىل  مواجهة

 احملكمة اجلنائية الدولية؟

املبحث ؛ ولإلجابة على هذه اإلشكالية نقسم هذه الدراسة إىل مبحثني

والذي مت تقسيمه  ،اإلطار القانوني لسلطة جملس األمن يف اإلحالة األول

اإلحالة )املطلب  ةسلط اجمللس منح حول إىل املطالب التالية: اخلالف

األساس  علة ختويل جملس األمن سلطة اإلحالة )املطلب الثاني(، األول(،
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شروط اإلحالة  )املطلب الثالث(، لسلطة جملس األمن يف اإلحالة يالقانون

التطبيقات املبحث الثاني ، )املطلب الرابع( من جملس األمن إىل احملكمة

والذي  ،الدولية  احملكمة اجلنائيةالعملية لسلطة جملس األمن يف اإلحالة إىل

الوضع يف دارفور )املطلب األول(، الوضع  مت تقسيمه إىل املطالب التالية:

 )املطلب الثالث(.    سورياو فلسطني الوضع يف )املطلب الثاني(، يف ليبيا

إىل  املبحث األول: اإلطار القانوني لسلطة جملس األمن يف اإلحالة

 يةاحملكمة اجلنائية الدول

آرا  الدول حول منح جملس األمن سلطة اإلحالة إىل احملكمة  اختلفت

اجلنائية الدولية بني معارض لذلك ومؤيد )املطلب األول(، إىل أن استقر 

الج  دفعت  عديدة األمر على منح هذه السلطة إىل جملس األمن ألسباب

ي وقد استندت هذه السلطة على أساس قانون، إىل ذلك )املطلب الثاني(

)املطلب الثالث(، والج  أخضعها النظام األساسي جملموعة من الشروط 

 .(الرابع)املطلب 

أثنا   اإلحالة سلطة اجمللس منح حول املطلب األول: اخلالف

إنشا  احملكمة اجلنائية الدولية كانت هناك خماوف كبرية للعديد من الدول 

ن جملس األمن حول سلطة جملس األمن يف اإلحالة إىل احملكمة؛ بسبب أ

ميكنه استنادا إىل هذه السلطة إحالة أي قضية ما يبدو فيها ارتكاب 

جرمية أو أكثر من اجلرائم الج  تدخل ضمن اختصاص احملكمة، ويكون 

بذلك متصرفا مبوجب الفصل السابع الذي يعطي جمللس األمن سلطة 

أساسية يف احلفاظ على األمن والسلم الدوليني
(5)

 . 
 إحالة سلطة األمن جملس منح ات النظر حولوجه لفتوبسبب ذلك اخت

 :حالة ما إىل احملكمة اجلنائية الدولية بني مؤيد ومعارض
الواليات ّد تع اإلحالة سلطة اجمللس لتخويل املؤيد االجتاه :أوال

 سعتاملتحدة االمريكية يف مقدمة الدول املؤيدة هلذه السلطة، حيث 
 على والسيطرة اهليمنة يف ارخييالت مسارها خالل املتحدة الواليات

 جليًا ذلك وظهر العامل، يف العظمى القوة باعتبارها املؤسسات الدولية،
 املتحدة األمم هيئة إنشا  أجل من مع الدول أبرمتها الج  مفاوضاتها يف
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قد و ،فرانسيسكوسان  ويف يالطا ويف "أوكس دومارتون" يف 1945 سنة

 الدوليةلمؤسسات ل الشديدبالعدا   مريكيةاأل املتحدة الوالياتسياسة  متيزت
، ومن بينها احملكمة اجلنائية الدوليةاخلاصة مصاحلها مع املتعارضة

)6(. 

 إنشا  مشروع إفشال الطرق بشتى األمريكيةالواليات املتحدة  حاولت
 دون اإلحالة بسلطة األمن جملس بانفراد باقرتاحها املتمثل وذلك احملكمة،

 املؤيدة الدول مع اختلفت فيه ما وهو ،العام دعىوامل الطرف الدولة
األمر  أعاله، املذكورة األطراف مع باملوازاة اإلحالة سلطة اجمللس مبنح

 مبوجبه ثاني، باقرتاح موقفها عن حتيد أن املتحدة بالواليات أدى الذي
 .)7()املتهم جنسية دولة قبول بشرط احملكمة( اختصاص تقييد تستطيع

 القانون جلنة أعضا  بعض طرف من أيضا الطرح هذا تأييد مت ولقد
 بسلطة العام املدعي إشراك أعضائها أحد عند اقرتاح وذلك ،الدولي
 مؤمتر يف الدول أبدت بعض فقد أخرى جهة ومن التحقيق، مباشرة

أساس  على الصالحية هذه مبثل العام املدعي إقحام من ختوفها روما

 جتعل الج  الدول رغبة عند انتها  يةالسياس بالقضايا حمماًل سيصبح أنه
 إمكانية أخرى دواًل رأت حني يف مآربها، بغية حتقيق سياسية أداة منه

 العربية الدول أبدت كما معينة، حدود يف العام للمدعي دور إعطا 
 وأجهزة الدول من وترخيص شكوى ورود بشرط االجتاه هلذا تأييدها

األمم املتحدة
)8(. 

ومنها فرنسا، روسيا، بريطانياالسلطة هذه لعضوية اأيدت الدول دائمة 
(9)

 

واليابان اوبعض الدول الج  تسري يف ركبها مثل أملاني
(10)

. 
 االجتاه يرى اإلحالة سلطة اجمللس ملنح املعارض االجتاه :ثانيا

 جمللس دور أي إعطا  ميكن ال اإلحالة أنه سلطة اجمللس ملنح املعارض
 اهليئتني طبيعة واختالف تباين أن ساسأ على ،عمل احملكمة يفاألمن 
 من احلد ثم ومن ،قضائية على هيئة سياسية هيئة بسيطرة كفيل

 مقاضاة مسألةيف  اجمللس إشراك من البعض ختوف عن فضال استقالليتها،
يرتكبونها الج  اجلرائم عن األفراد

(11(
. 
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 هذه مثل اجمللس ملنح املعارضة الدول مواقف تصلبت ذلك على وبنا 
 اإلفريقية، الدول املعارضة، الدول بني من وكانت لسلطة اخلطرية،ا

واهلند
(12)

واملكسيك ،
(13)

 أيضا وأبدى العربية، الدول وإيران، وبعض ،
 فاسو بوركينا يف اجملتمعنياإلفريقية  الوحدة ملنظمة الوزرا  جملس أعضا 

 زين،اجلها بني حدود وضع على منوهني باحملكمة اجمللس عالقة حول 3441 يف

 )14( )احملكمة استقاللية من تنال أو متس ال أن شأنها من(
 

استقر اخلالف على منح جملس األمن سلطة اإلحالة ولكن دون انفراده 

 بذلك أي إىل جانب الدول األعضا  واملدعي العام للمحكمة.

أقر النظام  املطلب الثاني: علة ختويل جملس األمن سلطة اإلحالة

ئل بتخويل جملس األمن سلطة اإلحالة إىل احملكمة األساسي االجتاه القا

اجلنائية الدولية، باإلضافة إىل الدول األطراف يف النظام األساسي واملدعي 

 العام للمحكمة. ويف تربير ذلك:

إن  أوال: االستغناء عن إنشاء احملاكم اخلاصة من قبل جملس األمن

اضي على إنشا  جملس األمن درج خالل سنوات التسعينيات من القرن امل

جرائم حمددة. وال شك أن إعطا  جملس  للنظر يفحماكم جنائية خاصة 

أن يغين اجمللس  األمن سلطة اإلحالة إىل احملكمة اجلنائية الدولية من شأنه

يدعم دور احملكمة اجلنائية الدوليةوإنشا  حماكم جنائية خاصة،  عن
(15)

. 

إنشا  حماكم  إىلمستقباًل   اللجو هن منح جملس األمن سلطة اإلحالة جينبإ

مع  السابقة ورواندا. اجنائية دولية مؤقتة كما حصل يف يوغسالفي

اإلشارة إىل أن اجمللس عندما ُيحيل إىل احملكمة، فهو ال ُيحيل قضية باملعنى 

املعروف يف التشريعات الوطنية كشكوى ضد فرد أو أفراد معروفني 

عينة ُيَقدِّر فيها اجمللس وقوعهـا بل ُيحيل إىل احملكمة حالة م بأمسائهم،

 تاركًا للمدعي العام ضمن نطاق اجلرائم الداخلة يف اختصاص احملكمة،

االتهام إىل فرد أو أفراد معروفني وتوجيه  ،التحقيقإجرا   سلطة للمحكمة

بأمسائهم
(16)

. 

ن النظام األساسي مل يكتِف جبعل جملس األمن أحـد اجلهات الثالث الج  إ

خيتلف يف حمتواه عن  وإمنا منحه امتيازًا خيتص به، يك الدعوى،ميكنها حتر
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أو من  السلطة اخلاصة بتحريك الدعوى من أحد الدول األطراف،

إعفا  إحاالت جملـس األمن من النظام األساسي  أقر حيث املدعي العام.

الدولة الج  ارتكبت والج  تشرتط موافقة  )قاعدة الرضائية(، مقتضيـات

حد رعاياهاأإقليمها أو من قبل اجلرمية يف 
(17)

لتحريك الدعوى 
(18)

. 

ن العالقة إثانيا: استعانة جملس األمن باحملكمة يف حتقيق أهدافه 

بني احملكمة اجلنائية الدولية وجملس األمن ما هي إال تطبيق لسلطة جملس 

األمن كما هي حمددة يف ميثاق األمم املتحدة، وخاصة الفصل السابع، 

لمجلس سلطة سياسية مطلقة فيما يتعلق باألمور الج  والذي يعطي ل

ويعطي أيضا الفصل السابع  ،تنطوي على حفظ واستعادة وبقا  السالم

للمجلس سلطة فرض العقوبات حلفظ وبقا  السالم، ونتيجة لذلك فإن 

للمحكمة للتحقيق وإقامة االدعا   ما جمللس األمن احلق يف أن حييل حالة

النهائي
(19)

. 

 لثالث: األساس القانون لسلطة جملس األمن يف اإلحالةاملطلب ا

يعود األساس القانوني لسلطة جملس األمن يف إحالة اجلرائم الدولية إىل 

احملكمة اجلنائية الدولية إىل دور جملس األمن يف احلفاظ على السلم واألمن 

من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية  31باإلضافة إىل املادة  ،الدوليني

 الدولية.

 أوال: دور جملس األمن يف احلفاظ على السلم واألمن الدوليني

إىل  ما اىل احملكمة، حالة بإحالةيستند جملس األمن يف ممارسة اختصاصه 

يف ذلك مبوجب الفصل السابع من امليثاق  املتحدة متصرفًا مميثاق األم

الل به ووقوع تهديد السلم واإلخحاالت اإلجرا ات الج  تتخذ يف  املعنون بـ"

"العدوان
(20)

يثاق الج  املمن  14، ويتم تفعيل هذا الفصل من خالل مادة 

متنح جملس األمن سلطة حتديد وجود أي تهديد للسالم أو أي خرق له، أو 

وقوع عمل عدواني ويقدم توصياته، أو يعني اإلجرا ات الج  تتخذ 

، فاملادة ولينيالدواألمن السالم للمحافظة على  95 ،93مبقتضى املادتني 

 95تعنى بالتدابري الج  ال تشمل على استخدام القوة، يف حني أن املادة  93

تعنى بالتدابري الج  تشمل على استخدام القوة
(21)

.  
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األمم ميثاق حددها الج  لإلجرا ات يتخذ جملس األمن قرار اإلحالة وفقا 

إنه يلزم وضوعية فاملسائل املتعلق بي وما دام قرار اإلحالة .املتحدة

األعضا  يف جملس األمن،  31لصدوره موافقة تسع دول من بني الدول 

يكون من بينها األعضا  دائمو العضوية يف جملس األمن، ومل يتعرض 

النظام األساسي للمحكمة إىل مثل هذه اإلجرا ات، كما مل يتعرض إىل 

إىل احملكمة هالقرار بعد اختاذ اكيفية إحالة جملس األمن ملثل هذ
(22)

 . 

إن جملس  ثانيا: املادة الثالثة عشرة من النظام األساسي للمحكمة

األمن يستند يف ممارسة اختصاصه بتحريك الدعوى أمام احملكمة اجلنائية 

نه إالج  تقول ، الفقرة ب من النظام األساسي 31الدولية إىل نص املادة 

 املادة "للمحكمة أن متارس اختصاصها فيما يتعلق جبرمية مشار إليها يف

إذا أحال -. وفقا ألحكام هذا النظام األساسي يف األحوال التالية: ب1

األمم املتحدة حالة ميثاق من السابع جملس األمن، متصرفا مبوجب الفصل 

 ."أو أكثر من هذه اجلرائم قد ارتكبتجرمية إىل املدعي العام يبدو فيها أن 

العام املدعي يل إىل وبنا  على نص هذه املادة ميكن جمللس األمن أن حي

للمحكمة أي حالة يبدو فيها أن جرمية أو أكثر من اجلرائم الداخلة يف 

أختصاصها قد ارتكبت، وعندما يقرر جملس األمن إحالة تلك احلالة فإن 

األمني العام لألمم املتحدة حييل وعلى الفور قرار جملس األمن اخلطي إىل 

د األخرى الج  تكون وثيقة الصلة املدعي العام مشفوعا باملستندات واملوا

بقرار اجمللس، وباملقابل حتال عن طريق األمني العام املعلومات الج  تقدمها 

الفقرة األوىل من اتفاق  31احملكمة إىل جملس األمن، وهو ما وضحته املادة 

واألمم املتحدة الذي الدولية التفاوضي املعين بالعالقة بني احملكمة اجلنائية 

يف مجعية الدول األطراف يف النظام األساسي للمحكمة مت إقراره
(23)

. 

تشري  املطلب الرابع: شروط اإلحالة من جملس األمن إىل احملكمة

شروط يتعني توفرها وهي على  ةمن النظام األساسي إىل ثالث 31املادة 

 النحو التالي:

أناط النظام األساسي جمللس األمن أوال: أن تكون اإلحالة من جملس 

العام، وإذا ما كان هناك شك للمدعي من سلطة هامة يف إحالة أي حالة األ
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ويعترب هذا احلق الذي  ،يف ارتكاب إحدى اجلرائم الج  ختتص بها احملكمة

يتمتع به جملس األمن حقا استئثاريا وانفراديا جمللس األمن فقط
(24)

. 

أكد  ثانيا: أن تكون اإلحالة بناء على الفصل السابع من امليثاق

لنظام األساسي للمحكمة على ضرورة أن يكون قرار اإلحالة مستندا ا

للفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة 
(25)

مبوجب الفصل السابع فإن  .

عن حفظ  جمللس األمن أن حييل احلالة إىل املدعي العام باعتباره مسؤواًل

 السلم واألمن الدوليني، عندما يرى أن جرمية أو أكثر من اجلرائم الج 

 ختتص بها احملكمة قد ارتكبت.

لكي يتمكن جملس  : أن يبدو جمللس األمن ارتكاب جرمية أو أكثرثالثًا

األمن من القيام بسلطة يف إحالة حالة على املدعى العام، فال بد أن يبدو 

 1جمللس األمن وقوع جرمية أو أكثر من اجلرائم املنصوص عليها يف املادة 
 .من النظام األساسي للمحكمة

ويالحظ أن لفظ "يبدو" املشار إليه يف النص، مبعنى الشبهات والقرائن 

الج  تدل على وقوع اجلرمية، ووفق هذا التفسري فإن على جملس األمن 

احملكمة، اختصاص أو أكثر تدخل يف جرمية التحقيق يف احليثيات الج  تشكل 

لجو  إىل الب تقضيمن ميثاق األمم املتحدة والج   14وذلك مبوجب املادة 

 حلالة ماالفصل السابع من امليثاق، حيث يعتمد جملس األمن يف بتكييف 

فيما إذا كانت تشكل تهديدا للسلم واألمن الدوليني أو عمال من أعمال 

العدوان
(26)

. 

العملية لسلطة جملس األمن يف اإلحالة التطبيقات  املبحث الثاني:

 إىل احملكمة اجلنائية الدولية

من إىل استعمال سلطته يف اإلحالة إىل املدعي العام لقد جلأ جملس األ

وعجز يف حاالت أخرى )فلسطني  )السودان وليبيا( حالتنيللمحكمة يف 

 وسوريا(. 

ختتلف الروايات حول النزاع األول يف املطلب األول: الوضع يف دارفور 

يف  حالةأي تسجل نه مل فإ، فوفقا ملركز تراث دارفور )السودان( دارفور

ختطى فيها النزاع حدوده الطبيعية كخالف صغري بني رعاة  فوردار

من أصول  م، ومل يصبح حوار البندقية أصاًل3411إال عام  ،ومزارعني
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الليبية أواخر الثمانينات واحلرب التشادية -دارفور إال بعد احلرب التشادية

التشادية بعدها، و مل يعرف اجلنجاويد إال بعد نزوح قبائل تشادية إىل –

دخيل عليهم من تشاد فكلمة واملصطلح تشادية أصال فالتسمية ، "دارفور

جنجاويد هي كلمة مكونة من ثالثة مقاطع هي: )جن( مبعنى رجل، 

نسبة إىل  Gو)جاو( يقصد بها الرجل الذي حيمل مدفعا رشاشًا من نوع 

املنتشر يف دارفور بكثرة  1G املدفع الرشاش
(27)

. 

رن املاضي أدى تزايد التصحر واجلفاف إىل يف سبعينيات ومثانينيات الق

حركات تنقل ضخم للناس، فتحركت فئات من الرّحل إىل عمق املناطق 

اجلنوبية يف السودان. ودخل "قادمون جددًا" من تشاد وليبيا وموريتانيا 

إىل السودان. وبسبب ظاهرة ندرة املياه وغريها من املوارد يف دارفور 

إىل النزاع يف املنطقة. وزادت حدة النزاع زيادة مالت العالقات مياًل أكرب 

القروية، وتدفق األسلحة وامليليشيات كبرية لدى تشكيل جمموعات الدفاع 

بني قبيلة الفور قائمًا كان النزاع الثمانينيات إىل املنطقة. وقبيل انتها  عقد 

إىل ما دار من صراعات على األراضي واملواردوإضافة وقبائل الرّحل. 
(28)

. 

املركزية متارس التمييز احلكومة بأن دارفور ويف هذه الفرتة شعرا سكان 

بوجه عام من اخلدمات االجتماعية  افقد استبعدو، ضدهم وتهمشهم

الج  تقدمها الدولة يف العادة، مثل التعليم والرعاية الطبية األساسية، 

وباإلضافة عجز احلكومة عن إمخاد النزاع الدائرة يف املنطقة
(29)

. 

سكانها، طال الذي والتهميش نطالقًا من هذا النزاع الذي دار يف املنطقة، وا

بدأت تتشكل جمموعتان متمردتان هما حركة جيش السودان وحركة 

تطور الصراع إىل نزاع مسلح  5005ومنذ بداية عام ، العدالة واملساواة

واسع النطاق بني مجاعتني متمردتني هما جيش/حركة حترير السودان 

العدالة واملساواة من جهة وبني قوات احلكومة السودانية من وحركة 

 سم "اجلنجويد" فإّناجهة أخرى، أما بشأن امليلشيات االثنية املعروفة ب

حكومة أعوان تدعي بأنهم الدولية اإلغاثة ووكاالت ركات التمرد يف دارفور ح

وتابعون هلا  أنهم عرب يشنون هجمات عنيفة على األفارقة السود من 
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بائل الفور واملساليت والزغاوة يف الوقت الذي تنفي احلكومة السودانية ق

ذلك
(30)

. 

 قتلمن القرى، و الكثريبتدمري  الدائر يف إقليم دارفور تسبب النزاعوقد 

مما أدى مبجلس  السكان،عشرات اآلالف من املدنيني، وتشريد املاليني من 

لعديد من لصداره األمن إىل التدخل يف النزاع الدائر يف دارفور بإ

 القرارات من بينها قرار اإلحالة إىل احملكمة
(31)

 . 3141رقم  

جا  قرار اإلحالة من جملس األمن 3951أوال: طريقة اختاذ القرار 
(32)

 

، حتقيقاتهاباشرت  الج الدولية للمحكمة بنا  عل تقرير جلنة التحقيق 

وجرائم  ،سانهنالك انتهاكات حلقوق اإلن وتوصلت إىل نتائج مفادها أّن

ومن ثم  ،قد ارتكبت يف هذا اإلقليم نتيجة للحرب ،اغتصاب متعددة

 رفعت اللجنة تقريرها إىل جملس األمن.

 13أصدر جملس األمن القرار يف  3951ثانيا: مضمون قرار اإلحالة 

الذي أحال فيه قضية دارفور بالسودان إىل  3141رقم  5001مارس 

الصادر عن جملس األمن ما نصه: )إن  3141احملكمة، وقد تضمن القرار 

جملس األمن، إذ حييط علما بتقرير جلنة التحقيق الدولية بشأن انتهاكات 

، وإذ "s/10/5001" القانون اإلنساني الدولي وحقوق اإلنسان يف دارفور

إذ ، يقر أن حالة السودان ال تزال تشكل تهديد للسالم واألمن الدوليني

 ه:ّنإمن ميثاق األمم املتحدة فيتصرف مبوجب الفصل السابع 

إىل املدعي العام  5005متوز  3يقرر إحالة الوضع القائم يف دارفور من  -3

 للمحكمة اجلنائية الدولية.

يقرر أن تتعاون حكومة السودان ومجيع أطراف الصراع األخرى يف  -5

دارفور تعاونا كامال بهذا القرار، و إذ يدرك أن الدول غري األطراف يف 

األساسي ال يقع عليها أي التزام مبوجب النظام األساسي،  نظام روما

وحيث مجيع الدول واملنظمات اإلقليمية والدولية األخرى املعنية على 

أن تتعاون تعاونا كامال
(33)

. 
يدعو احملكمة واالحتاد اإلفريقي إىل مناقشة الرتتيبات العملية الج   -1

كانية إجرا  مداوالت ، مبا يف ذلك أمواحملكمةستيسر عمل املدعي العام 
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املبذولة ملكافحة اإلفالت اإلقليمية يف املنطقة، من شأنها أن يف اجلهود 

 من العقاب.
ووفقا لنظام روما االقتضا  يشجع أيضا احملكمة على أن تقوم، حسب  -9

لتعزيز سيادة القانون داخلية األساسي، بدعم التعاون الدولي جبهود 

فالت من العقاب يف دارفورومحاية حقوق اإلنسان و مكافحة اإل
(34)

. 
واملصاحلة ويشجع اجلروح يشدد أيضا على ضرورة العمل على التئام  -1

تشمل مجيع القطاعات اجملتمع مؤسسات إنشا  على الصدد يف هذا 

السوداني، من قبل جلان تقصي احلقائق أو املصاحلة، وذلك لتدعيم 

الستعادة السلم اإلجرا ات القضائية وبالتالي تعزيز اجلهود املبذولة 

 الدائم، مبساعدة ما يلزم من دعم االحتاد اإلفريقي والدعم الدولي.
السودان خارج من املساهمة يقرر إخضاع مواطين أي دولة من الدول  -1

ال تكون طرفا يف نظام روما األساسي، أو مسؤوليها أو أفرادها 

ن كل احلاليني أو السابقني، للوالية احلصرية لتلك الدولة املساهمة ع

ما يدعى ارتكابه أو االمتناع عن ارتكابه من أعمال نتيجة للعمليات 

الج  أنشأها أو أن بها اجمللس أو االحتاد اإلفريقي، أو فيما يتصل بهذه 

العمليات، ما مل تتنازل تلك الدولة املساهمة عن هذه الوالية تنازال 

 واضحا.
ات فيما يتصل يسلم بأنه ال جيوز أن تتحمل األمم املتحدة أية نفق -1

باإلحالة، بنا يف ذلك النفقات املتعلقة بالتحقيقات أو املالحقات 

تلك التكاليف األطراف تتحمل ، وأن اإلحالةفيما يتصل بتلك القضائية 

 يف نظام روما األساسي والدول الج  ترغب يف اإلسهام فيها طواعية.
ثالثة أشهر  يدعو املدعي العام إىل اإلدال  ببيان أمام اجمللس يف غضون -1

من اختاذ هذا القرار ومرة كل ستة أشهر بعد ذلك عن اإلجرا ات 

 املتخذة عمال بهذا القرار.
يقرر أن تبقي املسألة قيد نظره -4

(35) 
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وبعدما أصدر جملس األمن هذا القرار اخلاص بإحالة ملف دارفور إىل 

فيها  احملكمة، تلقى املدعي العام حمفوظات جلنة التحقيق الدولية، الج  جا 

ألف شخص قد قتلوا بشكل مباشر يف هجمات شنتها  11أن حوالي 

القوات املسلحة السودانية واملليشيات التابعة هلا املسماة باجلنجويد، وأن 

اإلقليم تعرضوا إىل حلملة سكان ما يقرب من مليوني ونصف مليون من 

واسعة من التخريب والرتهيب والتجويع واالغتصاب، وأن اجليش 

ني وعصابات اجلنجويد أخذت أوامرها لتنفيذ ذلك بشكل مباشر السودا

من الرئيس السوداني عمر حسن البشري
(36)

. 

الدولية، ومعلومات التحقيق وبنا  على املعلومات الج  وردت يف تقرير جلنة 

أخرى واستجواب العديد مصادر أخرى إضافية استقاها املدعي العام من 

قد استوفيتالتحقيق لبد  القانونية ملتطلبات اأن قرر ، اخلربا  املستقلنيمن 
(37)

 . 
يف اجلرائم  حتقيقًا 5001 جوانبنا  على هذا فتحت احملكمة يف السادس من 

أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل  5001 ماي 51املرتكبة يف دارفور، ويف 

باحملكمة أوامر اعتقال لوزير الدولة السوداني للشؤون اإلنسانية أمحد 

وزعيم اجلنجويد على قشيب، وهذا جرا  سلسلة من اهلجمات هارون، 

، وقد أشارت احلكومة السودانية 5009و 5001على غرب دارفور يف علم 

علنا إىل أنها لن تتعاون مع احملكمة
(38)

اجملرمني يف ستحاكم وتصر على أنها  ،

بنفسهادارفور 
(39)

. 

دعي العام قام السيد لويس مورينو أوكامبو امل 5001 جويلية 39ويف 

للمحكمة بتقديم األدلة الج  قال بأنها: )تربهن على أن الرئيس السوداني 

اجلماعية، وجرائم ضد اإلنسانية، ارتكب جرائم اإلبادة قد البشري عمر حسن 

وجرائم احلرب يف دارفور. فبعد مرور ثالث سنوات على طلب جملس األمن 

غة يرى املدعي العام أن بالتحقيق يف دارفور، واستنادا إىل األدلة الدام

ن عمر حسن البشري يتحمل مسؤولية أهناك مربرات معقولة لالعتقاد ب

اجلنائية فيما خيص التهم املوجهة بارتكاب جرائم اإلبادة اجلماعية، 

واجلرائم ضد اإلنسانية، وجرائم احلرب(
(40)

. 

 وال تزال القضية حتى يومنا هذا قيد النظر يف احملكمة.
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يعترب الوضع يف ليبيا من احلاالت الج   الوضع يف ليبيااملطلب الثاني: 

القضية ومضمون خلفية إىل نتعرض ، وسوف احملكمةأحاهلا جملس األمن إىل 

 قرار اإلحالة.

تعود خلفية القضية إىل األحداث الج  شهدتها  أواًل: خلفية القضية

سجن امي ضحايا ثر اعتقال حمأ فيفري 31يف يوم  ليبيا، والج  انطلقت 

فخرج أهالي الضحايا ومناصريهم  ،بنغازيمدينة يف  فتحي تربل بوسليم

لتخليصه وذلك لعدم وجود سبب العتقاله، وارتفعت األصوات مطالبة 

مما دعا الشرطة إىل  وإسقاط العقيد القذايف شخصيًا ،بإسقاط النظام

 31واستمرت املظاهرات حتى يوم  ،م العنف ضد املتظاهريناستخدا

 األحداث إىل حتولت هذهم 2011 فيفري 17يوم اخلميس فيفري، ويف 

كربت و ،انتفاضة شعبية مشلت بعض املدن الليبية يف املنطقة الشرقية

ريح برصاص قوات اجلقتيل والمن  الكثرياالحتجاجات بعد سقوط 

اخلارجومرتزقة مت جلبهم من  األمن
(41)

 . 

سياسية بإصالحات الذين طالبوا الليبيون الشبان  االنتفاضةقاد هذه 

يف البداية عبارة عن مظاهرات  االنتفاضةنت واقتصادية واجتماعية. كا

الكتائب  عندما قامتواحتجاجات سلمية، لكن مع تطور األحداث 

م األسلحة النارية الثقيلة والقصف اجلوي باستخدا ملعمر القذايفالتابعة 

مسلحة تسعى لإلطاحة  انتفاضلقمع املتظاهرين العّزل، حتولت إىل 

ال حتى اللحظة األخريةالذي قرر القت مبعمر القذايف
(42)

 . 

فرض وجملس األمن وأمام هذه الوضعية الج  عرفتها ليبيا تدخل 

وجتميد أصول  ،حظرا بيع السالح لليبيا تعقوبات على النظام اللييب مشل

وإحالة الوضع يف ليبيا إىل ، لعدد من القادة يف ليبياومنع من السفر 

احملكمة
(43). 

 51س األمن التابع لألمم املتحدة يف تبنى جمل ثانيًا: مضمون القرار

الوضع  بإحالةمقابل صفر  31بتصويت  3411القرار رقم  5033فيفري 

للمحكمة اختصاص جاري وقائم القرار يف ليبيا إىل احملكمة. منح هذا 

يطالب هذا القرار من  .5033فيفري  31على األحداث يف ليبيا بد ًا من 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AC%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AC%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AC%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%8A_%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%8A_%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2011
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A
http://www.hrw.org/ar/news/2011/02/27-0
http://www.hrw.org/ar/news/2011/02/27-0
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1970%282011%29
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1970%282011%29
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وهو مطلب ُملزم لليبيا  –السلطات الليبية التعاون الكامل مع احملكمة 

دولة طرف يف ليست مبوجب ميثاق األمم املتحدة، وهذا رغم أن ليبيا 

حكمةللماملعاهدة املنشئة 
(44)

 . 

أوامر   5033 جوان 51قضاة احملكمة يف  أصدرثر قرار اإلحالة. إوعلى 

سيف اإلسالم و معمر القذايفحبق كل من  القائد اللييب السابق  توقيف

كان الثالثة  ،عبد اهلل السنوسي، ورئيس املخابرات اللييب السابق القذايف

مطلوبني الرتكابهم جرائم ضد اإلنسانية، جرا  أدوارهم يف االعتدا ات 

واهلجمات على املدنيني، مبن فيهم املتظاهرين السلميني يف طرابلس 

وبنغازي ومصراتة وأماكن أخرى يف ليبيا
(45)

. 

. 5033أكتوبر  50ة احملكمة اخلاصة بالقذايف إثر مصرعه يف قضي انتهت

أما أوامر التوقيف اخلاصة باملشتبهني االثنني اآلخرين فما زالت نافذة. 

هذا يعين أن مساعي ليبيا القانونية حملاكمة سيف اإلسالم القذايف 

ية الدولأوامر توقيف احملكمة اجلنائية والسنوسي داخل ليبيا ال تؤثر على نفاذ 

الصادرة حبق املشتبهني
(46)

. 

فشل جملس األمن يف سوريا فلسطني واملطلب الثالث: الوضع يف 

رغم  هذاو ،إىل احملكمة اجلنائية الدولية وفلسطني إحالة الوضع يف سوريا

وهذا بسبب الفيتو املستعمل من  دعوة العديد من األطراف إىل ذلك،

 قبل بعض الدول دائمة عضوية يف جملس األمن.

ممارسة احملكمة اجلنائية الدولية الختصاصها  ّنإفلسطني واًل: الوضع يف أ

باجلرائم املرتكب فلسطني من قبل إسرائيل
(47)

فقرة  31تتم حسب مادة  

"ب" من النظام األساسي، أي بإحالة القضية إىل املدعي العام من قبل 

جملس األمن تطبيقا للفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة.
(48)

 . 

ولة عن ؤكن إحالة الدعوى من قبل جملس األمن، الذي يعد اهليئة املسمي

حفظ األمن والسلم الدوليني، استنادًا إىل ما جا  يف الفصل السابع من 

منه الج  نصت:" يقرر جملس األمن ما إذا كان وقع  (14)يف املادة  امليثاق

عدوان، تهديد للسلم أو إخالل به أو ما إذا كان وقع عمل من أعمال ال

http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1101337.pdf
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1101337.pdf
http://www.hrw.org/ar/news/2011/06/27
http://www.hrw.org/ar/news/2011/06/27
http://www.hrw.org/ar/news/2011/06/27
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1101339.pdf
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1101339.pdf
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1101345.pdf
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1101345.pdf
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1101345.pdf
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1101360.pdf
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1101360.pdf
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1274559.pdf
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ويقدم يف ذلك توصياته، أو يقرر ما جيب اختاذه من تدابري حلفظ السلم 

واألمن الدوليني
(49)

 . 

اجمللس الفيتو األمريكي الذي  ولكن يف هذه احلالة تعرتض إحالة

تستعمله الواليات املتحدة على أي قرار إدانة ضد إسرائيل يف جملس 

اسة القائمة يف العالقات األمن، ذلك أن سياسة الكيل مبكيالني هي السي

الدولية املعاصرة. فبعد أن مسح عدم اعرتاض الواليات املتحدة األمريكية 

على إحالة جملس األمن قضية دارفور إىل احملكمة، نرى أن قضية 

فلسطني ما زالت رهينة الفيتو األمريكي، وتقاعس الدولي عن محاية 

الشعب الفلسطيين من جرائم االحتالل اإلسرائيلي
(50)

    . 

قامت أكثر من مئة منظمةسوريا يف الوضع ثانيًا: 
  املدني من اجملتمع (51)

بإصدار البيان لدعوة جملس األمن إىل املوافقة على  خمتلف أحنا  العامل من

 حملكمة اجلنائية الدولية.إىل مكتب االدعا  با سورياقرار بإحالة الوضع يف 

ونتيجة لذلك ٌأعدت العديد من مشاريع قرارات من اجل إحالة الوضع 

يقضي  5039ماي  55يف سوريا إىل احملكمة. وكان آخرها. مشروع قرار يف 

يف الهاي احملكمة الصراع يف سوريا إىل  بإحالة اجلرائم الج  يرتكبها أطراف

حرب وجرائم ضد اإلنسانية يف احتماالت وقوع جرائم  الج  ستحقق يف

واستخدام حق النقض  مشروع القرار، توكان روسيا قد عارض، سوريا

مرات أربع روسيا الفيتو مع استخدمت ضده، واتفقت معها الصني، الج  

يف الشأن السوريسابقة 
(52).  

سوريا  يفالصراع أطراف يرتكبها الج  اجلرائم كان مشروع قرار إحالة 

دولة، وقد طالب هذه الدول بأن  10ييد أكثر من للمحكمة حيظى بتأ

حرب وجرائم ضد جرائم ارتكاب  تقوم احملكمة بالتحقيق يف مزاعم

سوريا اإلنسانية من قبل مجيع األطراف املتنازعة يف
)53(. 

ولكن رغم التأييد الكبري إلحالة الوضع يف سوريا إىل احملكمة إال أن جملس 

روسي الصيين، وبقي الوضع على حاله األمن وقف عاجزًا أمام الفيتو ال

 إىل يومنا هذا.

 

http://www.hrw.org/ar/middle-eastn-africa/syria
http://www.hrw.org/ar/middle-eastn-africa/syria
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 اخلامتة

إنشا  احملكمة اجلنائية الدولية ميثل خطوة مهمة حنو حتقيق العدالة  إّن

اجلرائم بالنظر يف أهم احملكمة املختصة اجلنائية املرجوة. فوجود هذه 

من النظام األساسي يشكل ضمانة  1الدولية املنصوص عليها يف املادة 

الدولية، وفرصة لكل املظلمني واملستضعفني العدالة اجلنائية مة لسري مه

، يف العامل السرتداد حقوقهم أو على األقل إحساسهم بوجود هذه العدالة

ولكن اختصاص احملدود للمحكمة جعلها ختيب أمال الشعوب املظلومة 

سلطة إحالة يف حماكمة اجملرمني الدوليني، لذلك مت منح جملس األمن 

 .احملكمة رائم الدولية إىلاجل

الرضائية سوف تعطل قاعدة احملكمة يف حالة إحالة جملس األمن إىل 

، كما يعطل مبدأ التكامل األعضا باختصاص احملكمة بالنسبة للدول غري 

بني احملكمة اجلنائية الدولية
(54)

إحالة جملس األمن  الوطنية، أي أّنواحملاكم  

األعضا  يف احملكمة وهو شي  غري دول إىل الاحملكمة توسع من اختصاص 

 إجابي.

ه ال ّنأسلطة جملس األمن يف اإلحالة إىل احملكمة، إال  تولكن رغم إجيابيا

ميكن جمللس األمن يف استخدامه لسلطته هذه أن يكون فعال يف مواجهة 

 للجرائم الدولية لألسباب:

من قبل السبب األول: إن إحالة أي حالة للمحكمة اجلنائية الدولية -

 وعلى -جملس األمن  متوقف على أرادة األعضا  الدائمني يف اجمللس
 فيما السيما ،اجمللس يف تتحكم الج -  املتحدة األمريكية الوالياتم رأسه
امليثاق هلا خوهلا الج  صالحياتها املوضوعية مبوجب باملسائل يتعلق

(55)
، 

 ال مبوجبه الذي حلق النقض، استعماهلا يف املتمثلة امتيازاتها عن فضال
 الدول األعضا  إحدى مصاحل مع يتعارض قد قرار أي يصدر أن ميكن

 واألمن السلم على احلفاظ القرار هذا شأن من كان ولو ،اجمللس يف
لذلك فإن سلطة جملس األمن يف اإلحالة سوف تصطدم بعقبة  الدوليني،

 مصلحة الدول دائمة العضوية الج  متتلك حق الفيتو.
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اني: تبين جملس األمن سياسة الكيل مبكيالني يف تعامله مع السبب الث-

األحداث الدولية فبينما حييل جملس األمن النزاع يف السودان وليبيا إىل 

احملكمة، جنده يقف مكتوف األيدي أمام الوضع يف فلسطني
(56)

 ّنرغم  أ 

املالزمة للعمليات العسكرية الصهيونية ليست حمل  اإلجراميةالصفة 

واإلنسانية الج  حّصلها اجملتمع الدولي، عرب املقاييس القانونية شك بكل 

مراحل تطوره املختلفة فتظهر هذه الصفة بكل وضوح من أساليب 

قط يف تطبيق جملس األمن  فلم يفكروأهداف تلك العمليات احلربية. 

الفصل السابع من امليثاق، وهو الفصل املنطبق إجرائيًا وموضوعيًا 

ومل يفكر يف إحالة الوضع يف ، السلم واألمن الدوليني تهديدعلى حاالت 

فلسطني على احملكمة
(57)

. 
لذلك البد من استبعاد حق النقض يف استخدام سلطة اإلحالة ألنه رغم 

الج  حتققها هذه السلطة املمنوحة جمللس األمن، إال أنها تصطدم  تاالجيابيا

، األمر الذي بعقبة حق النقض للدول دائمة العضوية يف جملس األمن

جعل العديد من احلاالت الج  ارتكبت فيها جرائم دولية ال حتال إىل احملكمة 

 اجلنائية الدولية.  

 اهلوامش واملراجع املعتمــــدة

                                                 
محزة طالب املواهرة،" دور جملس األمن يف إحالة اجلرائم الدولية إىل احملكمة اجلنائية الدولية"،  -(1)

 5، ص 5035رسالة ماجستري، كلية احلقوق جامعة الشرق األوسط، 

أنشأها جملس األمن بقرارات انفرادية، صدرت عن اجمللس حملاكمة األشخاص املسؤولني عن  -(2)

االنتهاكات اخلطرية للقانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي حلقوق اإلنسان يف كل من يوغسالفيا 

 و روندا.

 .1محزة طالب املواهرة ،" املرجع السابق"،  ص  -(3)
للمحكمة أن متارس »( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على أن 31دة )تنص املا -(4)

وفقا ألحكام هذا النظام األساسي يف األحوال  1اختصاصها فيما يتعلق جبرمية مشار إليها يف املادة 

أو حالة يبدو فيها أن جرمية  39التالية: )أ( إذا أحالت دولة طرف إىل املدعي العام وفقا للمادة 

أكثر من هذه اجلرائم قد ارتكبت؛ )ب( إذا أحال جملس األمن، متصرفا مبوجب الفصل السابع من 

ميثاق األمم املتحدة، حالة إىل املدعي العام يبدو فيها أن جرمية أو أكثر من هذه اجلرائم قد 

جلرائم وفقا ارتكبت؛ )ج( إذا كان املدعي العام قد بدأ مبباشرة حتقيق فيما يتعلق جبرمية من هذه ا

ويستفاد من هذا النص أن اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية حمدد باجلرائم «. 31للمادة 

املنصوص عليها يف النظام األساسي. وعلى غرار القضا  الوطين، مثة جهة لالدعا  أمام احملكمة 
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عا  اصطالح اجلنائية الدولية. ويطلق النظام األساسي على الشخص املنوط به القيام مبهمة االد

 «.املدعي العام»
م.د. عادل محزة عثمان،" احملكمة اجلنائية الدولية بني الشرعية الدولية واهليمنة االمريكية"، جملة  -(5)

 13، العراق،  ص 1الكوفة،  العدد 
دالع اجلوهر،" مدى تفعيل منظمة األمم املتحدة للمحكمة اجلنائية الدولية" مذكرة ماجستري  -(6)

 .4-1، ص 5035،  3اجلزائر جامعةقوق ، كلية احل
 ،د. رامي ذيب أبو ركبه،" االختصاص وقواعد اإلحالة لدى احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة" -(7)

 .530، ص 5031، 3، عدد 1مج اجمللة األردنية يف القانون والعلوم السياسية، 
 للنشر الثقافة دار اصاتها،واختص الدائمة الدولية اجلنائية احملكمة يشوي، معمر لندة -(8)

 275 ص ، 2008 عمان، والتوزيع،

بريطانيا قالت إن وفدها يؤيد بقوة متكني جملس األمن من إجرا  إحاالت بيد أنها توافق على أن  -(9)

يتم هذا مبوجب الفصل السابع، هذه اإلحاالت سوف تتدخل يف استقالل احملكمة ببساطة الن 

مل حيدث أن انتقد احد جملس األمن بالتدخل يف استقالل احملكمتني اجمللس يعترب هيئة سياسية، و

ليوغسالفيا السابقة ورواندا، اللتني كانتا تعمالن لفرتة طويلة من الوقت. د. مسية رشيد جابر،" 

دور جملس األمن الدولي يف إحالة القضايا اجلنائية إىل احملكمة اجلنائية الدولية"، جملة املنصورة، 

 501، ص 5001اق، ، العر1عدد 

مندوب اليابان قال إن العالقة بني جملس األمن واحملكمة تعترب عالقة رئيسية حيث إن اجلرائم  -(10)

الج  تدخل يف اختصاص احملكمة هي اشد اجلرائم خطورة، والج  هي حمل االهتمام الدولي، حيث 

ليني فمن الصواب أن إن جملس األمن هو اجلهاز الرئيسي املسؤول عن صون السلم واألمن الدو

يكون هلذا اجمللس دور مبقتضى النظام األساسي، و ينبغي أن يكون للمجلس سلطة اإلحالة إىل 

احملكمة ،ويف هذا الرأي ال ينبغي اشرتاط موافقة األطراف املعنية. د. مسية رشيد جابر،" املرجع 

 501السابق"، ص 
 .30دالع اجلوهر ،" املرجع السابق " ، ص  -(11)

مندوب اهلند قال إن احملكمة هي هيئة قضائية مستقلة، وليست منربا  سياسيا. كما أن سلطات  -(12)

جملس األمن ومسؤولياته منصوص عليها يف ميثاق األمم املتحدة وال ميكن أن يطرح منها أو 

يضاف إليها مبوجب النظام األساسي للمحكمة فإذا كان القصد اإلضافة إىل سلطات جملس عن 

كمة فيجب أن يكون ماثال يف األذهان أن احملكمة على خالف اجمللس ليس هلا أي دور يف طرق احمل

صون السلم واألمن الدوليني، وأن غالبية كبرية من الدول األعضا  يف األمم املتحدة ترى أن 

 .  501هيكل جملس األمن يعترب غري متثيلي لدول . د. مسية رشيد جابر ،" املرجع السابق"، ص

كسيك أشار ممثلها أن املؤمتر ينعقد يف وقت تناقش فيه األمم املتحدة عدد من االقرتاحات من امل -(13)

اجل إصالح جملس األمن. وتعترب تلك املناقشات الدائرة هناك ذات صلة باملناقشة الدائرة هنا، 

باألمم برابط احملكمة اجلديدة  ووينبغي للمؤمتر إال يكرر الغلطة الج  ارتكبت يف سان فرانسيسك

 501املتحدة مثل حمكمة العدل الدولية . د. مسية رشيد جابر،" املرجع السابق"، ص 
 30-4ص ، دالع اجلوهر ،" املرجع السابق " -(14)

جملة العدل،  محد عبد الظاهر،" سلطة جملس األمن يف اإلحالة إىل احملكمة اجلنائية الدولية" ،أ -( 15)

 .1ص  5030، 1العدد
 1املرجع السابق"، ص " ظاهر،محد عبد الأ -(16)
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حتى ميكن ممارسة االختصاص من قبل احملكمة اجلنائية الدولية يف حق دولة معينة البد أن  -(17)

تكون، إما أن تكون طرف يف احملكمة اجلنائية الدولية وإما أن تقبل ممارسة احملكمة اختصاصها 

من  1و35/5احملكمة. املادة  فيما يتعلق باجلرمية قيد البحث مبوجب إعالن يودع لدى مسجل

 النظام األساسي
 1املرجع السابق"، ص " محد عبد الظاهر،أ -(18)

 .نفس املرجع (19)

 من ميثاق االمم املتحدة. 13إىل 90مواد من   -(20)

حرشاوي عالن،" عالقة جملس األمن باحملكمة اجلنائية الدولية"، جملة احلقوق والعلوم اإلنسانية ،  -(21)

 51(، ص. 5030)كانون الثاني  9. العدد جامعة اجللفة

 .59-51ص.  نفس املرجع، -(22)

 . 51 ص، السابق" حرشاوي عالن ،" املرجع -(23)

بوعزة عبد اهلادي،" جملس األمن و احملكمة اجلنائية الدولية فى عامل متغري"، دار الفكر العربي ،  -(24)

 .11، ص 5031اإلسكندرية ، مصر ، الطبعة األوىل 

وهي تندرج يف إطار ما يتخذ من  13إىل  14لإلشارة  فإن مواد الفصل السابع هي املواد من و  -(25)

 أعمال يف حاالت تهديد السلم و اإلخالل به ووقوع العدوان.
 .14بوعزة عبد اهلادي،" املرجع السابق" ،  -(26)
  .13محزة طالب املواهرة ، املرجع السابق، ص  -(27)

" التداعيات السياسية لقرار احملكمة اجلنائية إصدار مذكرة توقيف حبق  م.م. وجيه محيد زيدان -(28)

، 9الرئيس السوداني)دراسة مستقبلية("، جملة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، العدد
 315 -313،  ص3السنة

 .315نفس املرجع،ص  -(29)
 .13محزة طالب املواهرة ، املرجع السابق، ص  -(30)

 جع.نفس املر -(31)
واخلاص بالنزاع حول دارفور.  3141استند القرار الصادر من جملس األمن و الذي حيمل الرقم  -(32)

من النظام األساسي للمحكمة مبوجب الفصل السابع من ميثاق  31على الفقرة )ب( من املادة 

ألمن األمم املتحدة والج  تقر "إذا أحال جملس األمن متصرفا مبوجب الفصل السابع من ميثاق ا

 املتحدة إحالة إىل املدعي العام فيبدو فيه جرمية أو...اخل"
 انظر قرار جملس األمن على املوقع:  -(33)

http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/1593(2005) 
 S/RESL1593(5001قرار جملس األمن ،رقم : ) -(34)

 S/RESL1593(5001قرار جملس األمن ،رقم : ) -(35)
يوبي عبد القادر،" عالقة جملس االمن باحملكمة اجلنائية الدولية"، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه  -(36)

 351، ص 5033/5035يف القانون العام، جامعة وهران كلية احلقوق، 
 نفس املرجع. -(37)
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ر األطراف یاألطراف غ ذ قراراتها يف مواجهة الدولیإن احملكمة تفتقر إىل قوات تضمن هلا تنف -(38)

األطراف بالتعاون مع غري إللزام الدول آليات قد وضع خري يف نظامها األساسي. إال أن هذا األ

ر یة إللزام الدول غیآل من النظام األساسي للمحكمة على( 11/1فقد نصت املادة )، احملكمة

أنه: " نصها على  ث ورد يفیة، حیم املساعدة القضائیاألطراف بالتعاون مع احملكمة، وتقد

املساعدة املنصوص  ر طرف يف هذا النظام األساسي إىل تقدمیللمحكمة أن تدعو أي دولة غ

على أي أساس  ب خاص أو اتفاق مع هذه الدولة أویها يف هذا الباب على أساس ترتیعل

أو  اًبا خاًصیترت عقدت ،ر طرف يف هذا النظام األساسيیويف حالة امتناع دول غ .مناسب آخر

اتفاق من هذا  ب أویاحملكمة عن التعاون خبصوص الطلبات املقدمة مبقتضى ترت اتفاقا مع

كان جملس  ة الدول األطراف أو جملس األمن إذایجوز للمحكمة أن ختطر بذلك مجعیل یالقب

  ."األمن قد أحال حالة إىل احملكمة

 األمـن هـو مـن أحالـةوأن جملـس  ،س طرًفـا فـي النظـام األساسـيیوانطالًقـا مـن أن السـودان لـ
 مكـن القـول بـأن حكومـة السـودان ملزمـةیم دارفـور علـى احملكمـة ، یالوضـع فـي إقلـ

نـا لقـانون ییـة فیاتفاق مـن( 19إاّل أّننـا بـالرجوع إلـى نـص املـادة  )  .بالتعاون مع احملكمة

هـا أحكـام هـذه ی تسـري علر الطرف فـي املعاهـدة الیغ ن الـدولأاملعاهـدات تؤكـد لنـا 

احملكمـة إذا لـم  علـى معاهـدة رومـا املنشـئة هلـذه املعاهـدة، ومبـا أن دولـة السـودان لـم تصـادق

ـر یـة ومـن ثـم هـي غیاجلنائ هـا أحكـام معاهـدة رومـا املنشـئة للمحكمـةیتسـر عل

إال أن هـذا  املسـألة  قهـي فـي هـذهوان كـان هنـاك جـدال ف، ملزمـة بالتعـاون مـع احملكمـة

إىل  لیقودنـا إلـى أن نتطـرق بالتفصـیـة ین النصـوص القانونیاملوجـود بـ التنـاقض

ة یالفرضـ)ة ملزمـة بالتعـاون مـع احملكمـةین، احلكومـة السـودانیتین الفرضیهات

(. ةیة الثانیالفرض)ةیر ملزمة بالتعاون مع احملكمة اجلنائیة غیالسودان ، احلكومـة(األولـى

كمرشو اهلامشي ،" سلطات جملس األمن يف اإلحالة إىل احملكمة اجلنائية الدولية )دراسة قانونية 

لقضية إقليم دارفور السوداني(مذكرة ماجستري يف احلقوق جامعة حممد خيضر بسكرة، 

 331-331، ص 5035/5031

 ةیدولة السودانال التزام رجعی احملكمة عم بالتعاون ملزمة ةی: احلكومة السوداناألوىل ةیالفرض

 ـعیجلم ملزمـة ـةیدول معاهدة شكلیالذي  املتحـدة األمـم ثـاقیم إلـى احملكمـة مع بالتعاون

جملس األمن مبوجب الفصل  عـن الصـادرة اإلحالـة قـرار مضـمون إلـى وكـذلك أعضـائها،

 به نیطباملخا األطراف على اإللزامي الطابع ضفىیالسابع الذي 

 التزام عدم رجعی .احملكمة مع بالتعاون ملزمة ریغ ةیاحلكومة السودان :ةیالثان ةیالفرض

فـي نظـام  طـرف ـریغ ـرةیكـون هـذه األخإىل  احملكمة مع بالتعاون ةیسودانال احلكومة

 كمـة،احمل مـع تتعـاون ال بـأن قـررت عنـدما ةیاحملكمـة، وهـذا مـا دفعـت بـه الدولـة السـودان

 .ریالبشــ حســن عمــر الســوداني سیور قــرار اعتقــال الــرئصــد بعــد خاصــة

 ــةیالداخل الشــؤون فــي تــدخال شــكلیو اســيیووصــفت القــرار بأنــه قــرار س

 .350 -334ادتها. كمرشو اهلامشي،" املرجع السابق"، ص یبس ومساسًا السودان لدولــة
 .19ب املواهرة ، املرجع السابق، ص محزة طال -(39)

 .نفس املرجع -(40)

 31/01/5031، تاريخ االطالع  https://ar.wikipedia.org/wikiانظر املوقع:  -(41)

 نفس املرجع. -(42)

https://ar.wikipedia.org/wiki
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 انظر املوقع اجلزيرة نت :  -(43)

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/8/22   ،  

 .34/01/5031تاريخ االطالع 

 على املوقع :  S/RES/1973(2011)انظر القرار رقم  -(44)

http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/1973(2011) 
 انظر املوقع اجلزيرة نت :  -(45)

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/8/22   ،  
 34/01/5031تاريخ االطالع 

 جلزيرة نت : انظر املوقع ا -(46)

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/8/22 
عن انضمام دولة  احملكمة وقد انضمت فلسطني إىل احملكمة اجلنائية الدولية، حيث أعلنت  -(47)

 .5031بهولندا يف  الهايفلسطني رمسيًا إىل احملكمة الج  يوجد مقرها يف مدينة 

اجلرائم الج  ترتكبها  إحالةنظام روما هو إمكانية  إىلحق حصلت عليه فلسطني عقب االنضمام  أهم

و جرائم احلرب وجرائم العدوان الج  ارتكبت يف حق  اإلنسانيةإسرائيل من جرائم ضد 

اجلنايات الدولية"، جملة الفلسطينيني  إىل مدعى عام احملكمة . عيسى قراقع،" األسرى وحمكمة 

السنة الثالثة عشر،  13حق العودة، املركز الفلسطيين ملصادر حقوق املواطنة والالجئني،العدد 

  5، ص5031

د. عبد الرمحن حممد على ،" جرائم احلرب االسرائيلية جرا  العدوان وفقًا ملعاهدة روما  -( 48)

 513ة للدراسات و االستشارات ، ص املؤسسة للمحكمة اجلنائية الدولية"، مركز الزيتون
احملامية : فدوى الذويب / الوعري،" احملكمة اجلنائية الدولية"، شركة بيت املقدس للمحاماة و  -(49)

الدراسات، البحث استكمااًل ملتطلبات نيل درجة املاجستري يف القانون  كلية الدراسات العليا /  

 51،  ص 5039جامعة بريزيت، 
 511 -515، ص  نفس املرجع -(50)

 ، املنشور على املوقع :5039بيان منظمات اجملتمع املدني حول احلاجة إىل العدالة ، ماي  -(51)

 http://www.hrw.org/ar/news/2014/05/15-0  
 منشور على موقع اإلخباري بي بي سي ، املوقع :  -(52)

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014/05/140521_syria_un_vote_icc.sh
tml 

 نفس املرجع. -(53)

إن القول إن اختصاص احملكمة هو اختصاص تكميلي الختصاص الدول يؤدي إىل التأكيد  -(54)

هنا  على مبدأ السيادة للدول الج  هلا األسبقية يف احلكم و املعاقبة وفقا لقضائها الوطين، و من

يظهر نوع من التعارض يقف يف وجه إحالة جملس األمن ألية حالة إىل احملكمة من دون رضا 

الدولة أو قبوهلا الختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ، و من أجل حتقيق احرتام مبدأ سيادة الدول 

تى ومبدأ التكامل ، نكون أمام حالة رفض هذه احملكمة ألية حالة مرفوضة من الدول وذلك ح

تضع احملكمة اعتبارا للمبدأ وكذلك جملس األمن عند إصداره لقرار اإلحالة دون رضا الدول 

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/8/22
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/1970%282011%29
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/8/22
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/8/22
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/30a15b83-baa7-4b94-a43e-22bd1f26b54d
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/30a15b83-baa7-4b94-a43e-22bd1f26b54d
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/4a49053f-7bbb-42a3-a2f4-3c3ea342c2d3
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/4a49053f-7bbb-42a3-a2f4-3c3ea342c2d3
http://www.hrw.org/ar/news/2014/05/15-0
http://www.hrw.org/ar/news/2014/05/15-0


 د.سدي عمر             ...في إحالة الجرائم الدولية إلى المحكمة سلطة مجلس األمن

 للدراسات القانونية واالقتصادية (211) 1122جوان  –(21)ع/مةية محكسداس ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 
املعنية.د.بشري مجعة عبد اجلبار،" اجلرمية الدولية يف ظل احلكمة اجلنائية الدولية"، جملة كلية 

 .311- 311الرتاث اجلامعي، العدد العاشر، جامعة االنبار ، العراق، ص 

جياد جلي احلديدي ،" العالقة بني جملس األمن و احملكمة اجلنائية الدولية "، جملة د. طلعت  -(55)

 511، ص  3جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية"، العدد 

مقولة ل اجنفار كارلسون  جمللس األمنلقد لفَت نظري يف خضم هذا النقد الشديد الذي يوجه  -(56)

 من النقد الذي يوجه لألمم املتحدة هو نتيجة لتجاهل إن الكثري»رئيس وزرا  السويد يقول: 

حقيقة أن األمم املتحدة ما هي إال حنن ، فهي مل تكن كائنا منفصال عنا : فقدراتها هي ما مننحه 

د. حسني أبو طالب، " األمم املتحدة يف مخسني  «هلا ، كما أن انتكاساتها حنن املسؤولون عنها

 313، ص 3441ية و اإلسرتاتيجية ، عامًا"، مركز الدراسات السياس
د. حممد العامل الراجحى،" حول نظرية حق االعرتاض يف جملس األمن"، دار الثقافة اجلديدة،  -(57)

  .539 – 533ص ، 3440 القاهرة ، الطبعة األوىل،


