المحكمة الجنائية الدولية :يجب على مجلس المن
رفض تجديد القرار  1422غير القانوني
تشعر منظمة العفو الدولية بقلق بالغ حيال تبن ملس المن التابع للمم التحدة القرار  (2002) 1422ف
يوليو/توز  .2002حيث يسعى القرار ،الذي ينتهي العمل به ف  30يونيو/حزيران  ،2003إل منع الكمة النائية
الدولية )الكمة( من مارسة وليتها القضائية على الشخاص الشاركي ف عمليات أنشئت من قبل المم التحدة ،أو
بوافقتها ،إذا كان هؤلء الشخاص مواطني] تابعي لدول ل تصادق على قانون روما الساسي للمحكمة النائية
الدولية .إن الكمة النائية الدولية هي ملذ أخي ول تباشر إجراءاتا إل عندما تكون الدول غي قادرة على التحقيق
بشأن أشخاص متهمي بارتكاب جرية البادة الماعية أو جرائم ضد النسانية أو جرائم حرب ،أو على مقاضاة
هؤلء الشخاص ،أو إذا كانت غي راغبة ف ذلك .ومنظمة العفو الدولية تعتقد أنه ل ينبغي أن تكون لحد حصانة
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من العقاب عن أسوأ الرائم الت عرفتها البشرية.

أصدرت منظمة العفو الدولية ف  1مايو/أيار  2003وثيقة بعنوان المحكمة الجنائية الدولية :المسعى غير القانوني
لمجلس المن لمنح مواطني الوليات المتحدة حصانة دائمة ضد العدالة الدولية )رقم الوثيقةIOR :
 ،(40/006/2003وهي مذكرة قانونية من  82صفحة تلل القرار  1422وتلص إل أن القرار يشكل انتهاكا xلقانون
روما الساسي ،وليثاق المم التحدة ،ولسواها من معايي القانون الدول .وتدعو الذكرة ملس المن إل عدم تديد
القرار .وتلخص هذه الورقة الوجزة بواعث قلق النظمة.
ما الذي ينص عليه القرار 1422؟
يسعى القرار  1422إل إعطاء حصانة دائمة ضد تقيق الكمة النائية الدولية النشأة حديثا xف التهم النسوبة إل
مواطن الدول غي الصادقة على قانون روما الساسي التهمي بارتكاب البادة الماعية أو جرائم ضد النسانية
أوجرائم حرب أثناء مشاركتهم ف عمليات أنشأتا المم التحدة أو أقرتا ،أو مقاضاة مثل هؤلء الشخاص.
والقرار:
يطلب من الكمة النائية الدولية ،بالتساوق مع فحوى الادة  16من قانون روما الساسي ،عدم الباشرة
*
بالتحقيق أو بإجراءات القاضاة لفتة  12شهرا – xاعتبارا xمن  1يوليو/توز]  -2002ف أية قضية تشمل
مسؤولي] أو موظفي ،حاليي أو سابقي ،تابعي لدولة ل تصادق على قانون روما الساسي بشأن أفعال
قاموا با أو امتناع عن التصرف يتعلقان] بعمليات أنشأتا ،أو أقرتا ،المم التحدة؛
يعرب عن عزمه بأن يقوم بتجديد القرار ،با يتضمنه من شروط ،كل أول يوليو/توز لفتة  12شهرا xإضافية
*
طالا كان ذلك ضرورياx؛

*

يقرر أنه يتعي على الدول العضاء ف المم التحدة عدم القيام بأي فعل ل يتساوق مع أحكام هذا القرار
ومع التزاماتا الدولية.
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لماذا تعارض منظمة العفو الدولية القرار 1422؟
تعارض منظمة العفو الدولية ،جنبا xإل جنب مع الغلبية العظمى من الدول ،القرار بصفته هجوما xمباشرا xعلى الكمة
النائية الدولية ،الت تأسست لتكون حجر الزاوية ف نظام جديد للقضاء الدول يهدف إل وضع حد للفلت من
العقاب عن أشد الرائم خطورة بقتضى القانون الدول .وباحتامها حكم القانون عن طريق التحقيق بشأن الشخاص
التهمي بارتكاب جرية البادة الماعية أوجرائم ضد النسانية أوجرائم حرب ،ومقاضاة هؤلء الشخاص ،عندما
تكون الاكم الوطنية غي قادرة على القيام بذلك ،أو غي راغبة فيه ،فإن الكمة النائية الدولية تع“د بأن تكون أداة
ردع أساسية للشخاص الذين يططون لذه الرائم ،وآلية مهمة ،كذلك ،لضمان أن تأخذ العدالة مراها بشأن أسوأ
الرائم وكفالة إنصاف الضحايا .ومن الواضح أن هدف قانون روما الساسي وغرضه هو ضمان وضع حد للفلت
من العقاب ،حيث ل حصانة لحد عن هذه الرائم ،مهما كان وضعه أو جنسيته.
إن ملس المن قد سعى بإساءته استخدام أحكام قانون روما الساسي وتصرفه خلفا xلا نص عليه ميثاق المم
التحدة ،وغيه من معايي القانون الدول )كما هو موضح ف ما يلي( ،إل إضعاف الكمة والعدالة الدوليتي بإنشائه
نظاما xللفلت من العقاب لواطن الدول غي الطراف ف قانون روما الساسي الشاركي ف عمليات أنشأتا أو أقرتا
المم التحدة ،وذلك عن طريق (1) :الطلب من الكمة النائية الدولية إرجاء النظر ف جيع مثل هذه القضايا ،و )
 (2إلزام جيع الدول العضاء ف المم التحدة بعدم التعاون مع الكمة النائية الدولية إذا ما قررت الضي قدما xبثل
هذه التحقيقات أوالاكمات.
إن القرار  1422يناقض قانون روما الساسي وميثاق المم التحدة وسواها من معايي القانون الدول ،ولذا فإنه غي
ملزم للمحكمة] النائية الدولية أو للدول العضاء ف المم التحدة.
لماذا تم تبني القرار 1422؟
جرى تبن القرار  1422بناء على إصرار دولة واحدة هي الوليات التحدة المريكية .ففي  30يونيو/حزيران ،2002
وبعد أن رفض أعضاء ملس المن الربعة عشر الخرون ابتداء مقتحها التعلق بنح الصانة لواطن الوليات التحدة
الشاركي ف بعثات حفظ السلم ،قامت الوليات التحدة المريكية باستخدام حق النقض ضد تديد فتة
صلحيات بعثة المم التحدة ف البوسنة والرسك ،وهددت باستخدام حق النقض لوقف جيع عمليات حفظ
السلم الخرى للمم التحدة.
وتشكل البادرة جزءا xمن حلة قامت با الوليات التحدة المريكية على نطاق العال بأسره لتقويض الكمة النائية
الدولية وضمان أن ل يضع أفراد قواتا السلحة النتشرة ف الارج ،وكذلك قادتا العسكريون والدنيون ،للولية
القضائية للمحكمة النائية الدولية ف يوم من اليام لساءلتهم عن ما يرتكبونه من مثل هذه الرائم .وف السنة
الاضية ،دأبت الوليات التحدة المريكية على مارسة ضغوط هائلة على دول العال حت توقع معها اتفاقيات غي
قانونية للفلت من العقاب تلزمها بعدم تسليم رعايا الوليات التحدة التهمي بالبادة الماعية وبرائم ضد النسانية
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وجرائم حرب إل الكمة النائية الدولية إذا ما طلب منها ذلك ) .(1وحت  1مايو/أيار  ،2003كانت  27دولة،
بسب ما ذكر ،قد وقعت على اتفاقيات من هذا القبيل ،مع أنه ل تصادق ولو دولة واحدة بعد على اتفاقية من
هذه .وف العديد من الالت ،هددت الوليات التحدة المريكية بسحب مساعداتا العسكرية ،وسواها من أشكال
العونات ،الت تقدمها إل الدول إذا ما رفضت التوقيع .ونتيجة للنجاح الضئيل الذي حققته الوليات التحدة
المريكية ف مسعاها هذا ،فلربا تسعى جاهدة إل تقيق حاية أوسع ،ف ملس المن أو عب مبادرات أخرى،
لرعاياها ولن تسعى إل حايتهم خارج حدودها.
إن منظمة العفو الدولية تعتقد ،سوية مع الغلبية العظمى من التمع الدول ،بأن بواعث قلق الوليات التحدة التمثلة
ف أن يقاضى مواطنوها بدوافع سياسية ل أساس لا نظرا xلا يتويه قانون روما الساسية من تدابي وقائية جوهرية
وضمانات لن]زاهة الاكمات بدف كفالة عدم نشوء هذا الوضع ف يوم من اليام .وقد دعت النظمة الوليات التحدة
المريكية تكرارا xإل إعادة النظر ف موقفها ،وإل النضمام إل الهود الدولية البذولة لوضع حد للفلت من
العقاب.
إثر استخدام الوليات التحدة حق النقض ضد تديد فتة صلحيات بعثة المم التحدة ف البوسنة والرسك ،ناقش
ملس المن السألة بكل تفاصيلها .وف  10يوليو/توز  ،2003عقد ملس المن جلسة مفتوحة دعت خللا نو 70
دولة عضوا xف المم التحدة ملس المن ،على نو فردي أو ف بيانات مشتكة ،إل عدم اعتماد أي قرار من شأنه
تقويض قانون روما الساسي .بيد أن ملس المن ،وف  12يوليو/توز  ،2002تبن القرار  1422بالجاع.
لماذا يتناقض قرار مجلس المن رقم  1422مع قانون روما الساسي؟
تقرر أثناء صياغة قانون روما الساسي تضمي القانون حكما – xالادة  -16يسمح للس المن ،وخدمة للسلم
والمن الدوليي ،بأن يطلب من الكمة النائية الدولية ،طبقا xللفصل السابع من ميثاق المم التحدة ،إرجاء التحقيق
أو القاضاة لفتة  12شهرا .xوف واقع الال ،كانت هناك معارضة] واسعة النطاق من جانب معظم الدول لتضمي]
قانون روما الساسي الادة  16استنادا xإل أنا يكن أن تستخدم لماية مواطن الدول دائمة العضوية ف ملس المن.
بيد أن أنصار الادة  16طمأنوا الدول العارضة بأن القصد الوحيد منها هو تكي ملس المن من إجراء مفاوضات
سلم حساسة لفتة من الوقت ف بعض الظروف الستثنائية .فمثل ،xأعلن نائب رئيس وفد
_______________________________

) (1لزيد من العلومات بشأن موقف منظمة العفو الدولية حيال اتفاقيات الوليات التحدة للفلت من العقاب ،أنظر :المحكمة
الجنائية الدولية :مساعي الوليات المتحدة لحراز الفلت من العقاب عن البادة الجماعية والجرائم ضد النسانية وجرائم
الحرب )رقم الوثيقة (IOR 40/025/2002 :و المحكمة الجنائية الدولية :ضرورة أن يأخذ التحاد الوروبي خطوات أكثر فاعلية
لمنع العضاء من توقيع اتفاقيات الوليات المتحدة للفلت من العقاب )رقم الوثيقة .(IOR 40/030/2002

الملكة التحدة أن "هذا ]الطلب من ملس المن[ سوف يكون حالة نادرة ،ول أتصور] أن اللس سوف يطلب إرجاء
النظر كثيا xف قضايا بقتضى الادة  .(2) "16وأعربت عدة دول بينها كندا وسويسرا ونيوزيلندا لدى ماطبتها ملس
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المن ف  10يوليو/توز  2002عن بواعث قلقها حيال تفكي ملس المن ف استخدام الادة  16على صورة تناقض
القصد الذي ذهب إليه من قاموا بصياغتها.
فقد حدد من صاغوا قانون روما الساسي عن قصد الظروف الت يكن للس المن أن يطلب فيها تأجيل النظر ف
القضايا باشتاط أن يكون ذلك بوجب الفصل السابع من ميثاق المم التحدة ،أي لواجهة تديد للسلم] والمن
الدوليي .وزيادة على ذلك ،فإن الادة  16تتطلب أنه يتعي للموافقة على مثل هذه الطلب أن يضع لوافقة جيع
الدول المس دائمة العضوية ف اللس ،أو امتناعها عن التصويت ،أما ف حال استخدام إحداها حق النقض ،فإن
طلبا xمن هذا القبيل بقتضى الادة  16ل يعود مكنا .xوف حقيقة المر ،فإن مدودية السلطات المنوحة للس المن
ف قانون روما الساسي هي أحد السباب الرئيسية لعارضة الوليات التحدة للقانون .فلطالا طلبت الوليات التحدة
المريكية أن تكون السيطرة على الكمة للس المن -حيث تلك حق النقض ف وجه أي تقيق أو مقاضاة من
جانب الكمة ،وهو ما ت رفضه.
إن القرار  1422يسعى إل إعمال الادة  16على نو ل يقصد إليه من صاغوا قانون روما الساسي:
*

ل يمكن لمجلس المن استخدام المادة  16لفرض استثناءات عامة من الولية القضائية للمحكمة
الجنائية الدولية

فكما أشي ف ما سبق ،ل يقصد] بالادة  16سوى السماح للس المن بالطلب] من الكمة منح تأجيل مؤقت
للتحقيق والقاضاة ف قضية تضع لظروف استثنائية .ومن الواضح من خلل تاريخ الصياغة أن الادة  16تتطلب من
ملس المن أن يدرس أمر تقدي طلب التأجيل على أساس كل حالة بالتها ،مقررا xف كل حالة إن كان طلب الرجاء
ضروري للمساعدة ف استعادة السلم والمن الدوليي أو الفاظ عليهما .بيد أن القرار  1422ل يتخذ استنادا xإل مثل
هذا الساس من النظر ف كل حالة بفردها .وبدل xمن ذلك ،فهو ينص على استثناء عام لطبقة من الشخاص
بكاملها قبل نشوء أي قضية ،ودون أن يفصل ف أن ثة ظروفا xاستثنائية تستدعي مثل هذا الرجاء قد نشأت من أجل
استعادة أو صيانة السلم والمن الدوليي.
*

ل يمكن لمجلس المن أن يقرر تجديد القرار إلى ما لنهاية ،وربما إلى البد

إن تضمي ملس المن القرار  1422نيته ف أن "يد½د الطلب  ...بقتضى الشروط نفسها كل أول يوليو/توز لفتة
شهرا xإضافية طالا كان ذلك ضروريا "xأمر يتناقض مع الادة  16أيضا .xفالادة  16تتضمن على وجه
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_____________________________________________

) (2إليزابيث ويلمهيست ،الكمة النائية الدولية :دور ملس] المن ،ف  ،G. Nesi & Mauro Politi, edsو قانون روما الساسي
للمحكمة] النائية الدولية :تد للفلت من العقاب ،ص ) ( Aldershot: Ashgate Publishing Ltd 2001)ِ 40التأكيد] من الصل(.
وكتبت الؤلفة هذه القالة عندما كانت تشغل منصب نائبة الستشار القانون] لوزارة الارجية والكومنويلث.

التحديد فتة إرجاء مدتا  12شهرا xيوز بعدها للس المن تديد الطلب بوجب الشروط نفسها .وينبغي مددا xأن
يتم تديد طلب] التأجيل على أساس كل حالة بالتها ،وف الوقت الذي يتم فيه تديد القرار .إن إعراب ملس المن
عن عزمه تديد القرار  1422على نو آل يكشف عن عدم اكتاث اللس بالغرض القيقي للمادة  16ونيته توفي
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الصانة الدائمة ضد الكمة النائية الدولية لواطن الدول غي الطراف الشاركي ف عمليات أنشأتا أو أجازتا المم
التحدة .ونظرا xللطبيعة الستثنائية للمادة  ،16وبالنظر للهدف والغرض] اللذين يتوخاها قانون روما الساسي بوضع
حد للفلت من العقاب ،فإنه ينبغي إعطاء هذه الادة أضيق تأويل مكن .وأية ماولة لستخدام الادة  16لعتاض
سبيل مارسة الكمة لوليتها القضائية لكثر من فتة قصية من شأنا أن ل تتساوق مع غرض قانون روما الساسي-
أل وهو ضمان أن يقدم جيع الشخاص الذين تشملهم الولية القضائية للمحكمة إل العدالة ف جيع الالت.
*

الدولي

يخلق القرار  1422طبقة من الشخاص الذين يتمتعون بالحصانة ضد العقاب من جانب القضاء

الثر الذي يتتب على القرار  1422هو امتلك الشخاص الذين يشاركون ف عمليات للمم التحدة من مواطن
الدول غي الطراف ف قانون روما الساسي حصانة من القاضاة من جانب الكمة النائية الدولية ،الت ل تباشر
إجراءاتا القضائية إل عندما تكون الدول غي قادرة أو غي راغبة ف فعل ذلك .ول تدد بعض الدول ،مثل الوليات
التحدة المريكية ،جيع الرائم الت ينص عليها قانون روما الساسي باعتبارها جرائم بوجب قانونا الوطن .ولذا ،فإن
من المكن أن ل تكون الوليات التحدة قادرة على التحقيق مع مواطن من مواطنيها إذا ما وجهت إليه تم تتعلق
برائم دولية تشملها الولية القضائية للمحكمة النائية الدولية ،أو مقاضاة مثل هذا الشخص .ولذلك فإن هذا
الستثناء يناقض هدف وغرض قانون روما الساسي -بوضع حد للفلت من العقاب عن جرية البادة الماعية
والرائم ضد النسانية وجرائم الرب .وزيادة على ذلك ،فهو يشكل خرقا xلعاهدات دولية أخرى ،با فيها اتفاقية
مناهضة التعذيب وغيه من ضروب العاملة أو العقوبة القاسية أو الل إنسانية أو الهينة ،واتفاقيات جنيف لعام ،1949
وكلتاها تلزمان الدول بتقدي الشخاص التهمي بارتكاب هذه الرائم إل العدالة.
لماذا يناقض القرار  1422ميثاق المم المتحدة؟
ملس المن ،مثله مثل كل جهاز سياسي للمم التحدة ،هو منظمة دولية أنشئت وفقا xللقانون] الدول ،ول يوز له
مارسة ما يلكه من سلطات إل بقتضى الصك الدستوري الذي أنشئ على أساسه ،أي ميثاق المم التحدة .ومثل
أي هيئة أخرى أنشئت بوجب القانون ،فهو ل يستطيع التصرف على نو يتجاوز سلطاته بحاولة مارسة سلطات ل
يلكها بقتضى ميثاق المم التحدة ،أو بالتصرف بطريقة تشكل انتهاكا xللميثاق .وكما هو موضح ف ما يلي ،فإن
ملس المن ،بتبنيه القرار  ،1422قد تاوز سلطاته الت ينص عليها ميثاق المم التحدة.
*

فلم يقم مجلس المن بالفصل في وجود تهديد للسلم ،أو خرق للسلم ،أو بوجود عمل عدواني

رهن تصرفه ف القرار  1422بالفصل السابع من ميثاق المم التحدة ،ول يقم الدليل على ما
بيد أن ملس المن Ã
يكن الستناد إليه لتاذ قرار أساسي بوجود تديد للسلم] والمن الدوليي ،وهذا شرط ضروري لتمكي اللس من
اتاذ تدابي وفقا xللفصل] السابع .ويعطي اليثاق ملس المن سلطات مددة لتاذ إجراءات بالعلقة مع تديدات
للسلم ]،أو خروقات للسلم ]،أو بأعمال عدوانية .وحت يكن استخدام هذه السلطات المنوحة بوجب الفصل السابع،
يقضي اليثاق با يلي:
"يتعي على ملس المن الفصل ف وجود أي تديد للسلم ،أو خرق للسلم ،أو عمل عدوان "...
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)الادة (39
وقد اعتفت الكمة النائية الدولية الاصة بيوغوسلفيا السابقة وعلماء بارزون ف القانون الدول بأنه وعلى الرغم من
أن الادة  39تفتح باب الجتهاد بشكل واسع ،فإنه من غي الائز للس المن الستناد إل الفصل السابع ما ل
يكن هناك تديد فعلي للسلم والمن الدوليي .ويظهر تاريخ صياغة القرار  1422أن ملس المن – وللمرة الول
خلل  57عاما -xل يقم بثل هذا الفصل ف وجود تديد قبل أن يسعى إل التصرف بوجب الفصل السابع .وهذا
مفهوم ،وإن كان غي قانون ،نظرا xلعدم] وجود أي خرق أو تديد للسلم والمن الدوليي .وكما لحظ العديد من
الدول الت عارضت تبن القرار ،فإن عمل الكمة النائية الدولية وحفظ السلم أمران يكملن بعضهما بعضا .xوف
القيقة ،فإن التهديد الوحيد الذي استشهد به أثناء اللسات الغلقة للس المن ،بسب ما ذكر ،هو تديد الوليات
التحدة المريكية باستخدام حق النقض ضد تديد فتة عملية حفظ السلم ف البوسنة والرسك وسواها من عمليات
حفظ السلم .إن أحدا xل يتصور أن من شأن ميثاق المم التحدة أن يسمح لعضو دائم ف ملس المن بلق
"تديد" للسلم] والمن الدوليي بأن يهدد ببساطة باستخدام حق النقض ضد تديد الفتة المنوحة لصلحيات قوات
حفظ السلم لكي يتصرف اللس بوجب الفصل السابع.
*

يمكن للقرار  1422أن يس ^هل انتهاك أحكام المنع القطعية في القانون الدولي ،وفي القانون الدولي
لحقوق النسان والقانون النساني الدولي ،وأن يشجع على انتهاكها

ثة مظورات بوجب القانون الدول ف غاية الهية بيث ل يوز تعليقها تت أي ظرف من الظروف  ..وتدعى هذه
أحكام النع القطعية  ،أو السنن القطعية .ومن شأن ارتكاب جرائم بقتضى القانون الدول ،من قبيل جرية البادة
الماعية والرائم ضد النسانية وجرائم الرب -وجيعها جرائم تشملها الولية القضائية للمحكمة] النائية الدولية-
والتعذيب أن يشكل انتهاكا xلحكام النع القطعية هذه.
ويكن للقرار  ،1422الذي يتوخى حظر اتاذ التمع الدول خطوات لنع وقوع البادة الماعية وجرائم ضد النسانية
وجرائم الرب ،أن يسهل انتهاك أحكام النع القطعية ،وأن يشجع عليها ،بتوفيه الصانة من العقاب لطبقة كاملة من
الشخاص .وعلى ذلك ،فهو باطل وغي ملزم للمحكمة النائية الدولية أو للدول العضاء ف المم التحدة.
كما يتعي على ملس المن أيضا xأن يتصرف على نو يتساوق مع أحكام قانون حقوق النسان والقانون النسان
الدول بغض النظر عن اتصافها بأنا سنن قطعية .فتعزيز حقوق النسان وحايتها غرض أول للمم التحدة ،ومن
واجب ملس المن ،بصفته أحد أجهزة المم التحدة ،التصرف على نو يتساوق مع حقوق النسان .وتؤكد البيانات
الصادرة عن المي العام للمم التحدة والرث الفقهي للمحكمة النائية الدولية الاصة بيوغوسلفيا السابقة على أنه
يب على ملس المن وعلى جيع من يشاركون ف عمليات المم التحدة احتام القانون النسان الدول .ومن شأن
الهود الت يبذلا ملس المن الدول لتوفي الصانة للشخاص الشاركي ف عمليات المم التحدة أن يس ½هل
انتهاكات حقوق النسان والقانون النسان الدول ،وأن يشجع عليها ،وبذا فإن ذلك يقع على نو جلي خارج
صلحيات ملس المن.
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لماذا تعتبر المحكمة الجنائية الدولية غير ملزمة بهذا القرار؟
عندما تتلقى الكمة النائية الدولية طلبا xبإرجاء التحقيق أو القاضاة ،يتعي عليها تقرير الثر القانون التتب على
قانون روما الساسي إزاء هذا الطلب .وتنص الادة  16على أنه يكن للس المن أن "يطلب" التأجيل من الكمة
النائية الدولية ،وليس أن "يقرر" أنه يتعي منح هذا التأجيل أو أن "يفصل" ف ذلك .وقد استخدمت كلمة "يطلب"
عن سابق قصد .فليست] للس المن سلطة أن "يأمر" الكمة النائية الدولية ،وهي هيئة قضائية دولية مستقلة،
بالقيام بإجراء ما أو بالمتناع عنه.
ويتعي عندما تتخذ الكمة النائية الدولية قرارا xبشأن قضية تصها أن تقتنع بأن قرارا xقد اتذ على نو يفرض إنفاذ
شرط تتضمنه الادة  16من قانون روما الساسي -أي وجود طلب] استثنائي ،ف قضية بعينها ،بالرجاء الؤقت .ويب
أن يكون الطلب قد ت أيضا xبناء على قرار جرى تبنيه بوجب الفصل السابع من ميثاق المم التحدة ،الذي ل يوز
إنفاذه إل إذا كان ملس المن قد فصل بقتضى الادة  39بوجود تديد للسلم] والمن الدوليي .ول يدث أن ت مثل
هذا الفصل قبل تبن القرار  .1422ويتعي على الكمة النائية الدولية أيضا xأن تفصل ف ما إذا كان الطلب القدم]
إليها متساوقا xمع قانون روما الساسي بكليته .وكما أشي ف ما سبق ،فإنه يبدو جليا xمن تاريخ صياغة الادة  16أن
طلبا xيقدم لرجاء جيع التحقيقات وعمليات القاضاة لي أشخاص من غي مواطن دولة طرف ف قانون روما
الساسي عن سلوك يتعلق بعمليات أنشأتا المم التحدة أو أجازتا ،ومن دون أن تكون قد تلقت قرارات فردية
فصلت ف أن عمليات الرجاء هذه ضرورية للس المن لستعادة السلم والمن الدوليي أو صيانتهما ،من شأنه أن
ل يكون متساوقا xمع تلك الادة ،وكذلك مع هدف وغرض قانون روما الساسي بكليته.
وإذا ما حدث أن ظهرت حالة ينطبق عليها القرار  ،1422فإن بإمكان الكمة النائية الدولية أن تفصل ف الثر
القانون للقرار بالستناد حصرا xإل مسألة ما إذا كانت طبيعة الطلب تندرج تت ما قصدت إليه الادة  16لقانون] روما
الساسي أم ل .وتتطلب تلك الادة أن يتم الطلب من خلل قرار جرى تبنيه بقتضى الفصل السابع .غي أن الكمة
النائية الدولية تلك أيضا xسلطة الفصل ف ما إذا كان ملس المن قد تاوز سلطاته بوجب ميثاق المم التحدة
باعتبار ذلك جزءا xتابعا xلوليتها القضائية .ويب أن تقتنع الكمة النائية الدولية بأن ملس المن قد فصل ف أن
هناك تديدا xللسلم والمن الدوليي أو خرقا xلما ،وأن تقتنع ،ثانيا ،xبأن مثل هذا التهديد أو الرق موجود فعليا.x
إن منظمة العفو الدولية تعتزم ،إذا ما نشأت قضية من هذا القبيل ،حث الكمة النائية الدولية على الفصل ف أن
القرار  1422ل يتضمن طلبا xيشمله معن قانون روما الساسي ،وأنه بالتال غي ذي صلة بأمر الفصل ف ما إذا كان
تقيق أو مقاضاة ما سيباشران بشأن مواطن من مواطن دولة غي طرف.
لماذا تعتبر الدول العضاء في المم المتحدة غير ملزمة بهذا القرار؟
بينما ينص القرار  1422على "الطلب" من الكمة النائية الدولية ،فإنه "يقرر" أنه يتعي على الدول العضاء عدم
اتاذ أي إجراء ل يتساوق مع القرار و"مع التزاماتا الدولية".
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ونتيجة لعدم] فصل ملس المن ف ما إذا كان هناك تديد للسلم] والمن الدوليي ،فإن ما يتضمنه القرار  1422من
قرارات ليست قرارات ملزمة بقتضى الفصل السابع ،كما إن الدول الطراف ف المم التحدة ليست ملزمة بالتقيد با.
وزيادة على ذلك ،فإن ضمان الدول أن ÇيقÆق بشأن الشخاص التهمي برية البادة الماعية أو برائم ضد النسانية
أو برائم حرب ،وأن تتم مقاضاتم ،يتساوق تاما xمع "التزاماتا الدولية" .ومن هنا فإنه ينبغي على الدول العضاء ف
المم التحدة عدم اتاذ أي تدابي من شأنا وقف الكمة النائية الدولية عن التحقيق ف هذه الرائم ومقاضاة
مرتكبيها .وف حالة اتاذ الكمة قرارا xبباشرة تقيق بشأن مواطن من مواطن دولة غي طرف ف قانون روما الساسي،
أو بقاضاته ،بالعلقة مع أفعال تتصل بعملية أجازتا المم التحدة أو أنشأتا ،فإن الدول الطراف ف قانون روما
الساسي سوف تكون ملزمة قانونيا xبالتعاون مع الكمة ،بينما سيكون تصرف الدول غي الطراف متساوقا xمع
التزاماتا بقتضى القانون الدول إذا ما قررت التعاون أيضا.x
ما هو الجراء الذي تنتظر منظمة العفو الدولية من الدول العضاء في مجلس المن والدول الخرى اتخاذه؟
تث منظمة العفو الدولية جيع الدول الربع عشرة الخرى ف ملس المن )أنغول ،بلغاريا ،الكاميون ،الصي،
شيلي ،فرنسا ،ألانيا ،غينيا ،الكسيك ،باكستان ،روسيا التادية ،أسبانيا ،المهورية] العربية السورية ،الملكة التحدة(
على معارضة أي ماولة من جانب الوليات التحدة لتجديد القرار .1422
وتث منظمة العفو الدولية جيع الدول مناشدة ملس المن بأن ل يوافق على طلب التجديد.
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