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  العدالة وسيادة القانون: دور األمم املتحدة - ٥٥
  اإلجراءات األولية

(اجللسة  ٢٠٠٣أيلول/سبتمرب  ٢٤املقرر املؤرخ   
  ): بيان من الرئيس٤٨٣٣

ــاجليف    ــودة يف ٤٨٣٣ ةلسـ ــبتمرب أي ٢٤، املعقـ لول/سـ
، أدرج جملــس األمــن يف جــدول أعمالــه البنــد املعنــون  ٢٠٠٣

أدىل األمـني  و ‘‘العدالة وسيادة القـانون: دور األمـم املتحـدة   ’’
 .  )١(ببيانات مجيع أعضاء اجمللسوالعام 

علمت، مـن  ت أن األمم املتحدةإىل األمني العام  أشارو  
ن ليسـت  مـن العمليـات املعقـدة، أن سـيادة القـانو      كثريخالل 

إىل اتبــاع هنــج  اترفـا، وأن العدالــة ليســت قضــية جانبيــة. ودعــ 
شمل سلسلة العدالـة  يأن  يتعنيشامل للعدالة وسيادة القانون، 

تخـذها األمـم   ت. وأشـار إىل أن اإلجـراءات الـيت    برمتها اجلنائية
ــزماملتحــدة  ــتند إىل أن  يل ــوق اإلنســان   تس إقامــة ومعــايري حق
اإلنســاين الــدويل وقــانون حقــوق  مبــادئ القــانونإىل العدالــة و

علــى اإلنســان وقــانون الالجــئني والقــانون اجلنــائي. وذكــر أن 
وأن  توجـه ، حيثما أمكن، بدال من أن أن ترشداألمم املتحدة 
ا هــــوراء أن ختلــــف، هبــــدف أن تســــتبدلمــــن  نعــــزز بــــدال

. وأكد أن وضع حـد ملنـاخ   ترحلمؤسسات حملية قوية عندما 
، عامـة النـاس  يـوي السـتعادة ثقـة    اإلفالت مـن العقـاب أمـر ح   

آليات العدالـة االنتقاليـة أن تركـز ال علـى املسـؤولية      أن على و
أيضا على احلاجة إىل حتقيـق   إمناالفردية عن اجلرائم اخلطرية، و

يف بعـض   ،العدالـة واملصـاحلة   هديف املصاحلة الوطنية. وأقر بأن
مـــن  وأضــاف أن  كــل منـــهما مــع اآلخــر    يتنــافس األحيــان،  

__________ 

ــبانيا    يف  )١(   ــاد الروســـي إسـ ــة، كانـــت كـــل مـــن االحتـ  تلـــك اجللسـ
وباكستان وبلغاريا واجلمهورية العربية السورية وشـيلي والصـني   
وغينيـــا وفرنســـا واملكســـيك ممثلـــة بـــوزير خارجيتـــها. وكانـــت 
اململكـة املتحــدة ممثلـة بــوزير الدولـة للشــؤون اخلارجيـة وشــؤون     

 الكومنولث.

اجمللـس   أن حيـاول يف كل حالة مـن هـذه احلـاالت،     ريالضرو
 .  )٢(املوازنة بني متطلبات السالم والعدالة

، يف مجلـة  الـيت أدلـوا هبـا    يف البيانـات  ودعا املشاركون  
ــور،  ــفأمـ ــوية     إىل تكثيـ ــة إىل التسـ ــدابري الراميـ ــتخدام التـ اسـ

مــن  ٣٣الســلمية للمنازعــات، علــى النحــو املتــوخى يف املــادة  
زيـــادة االمتثـــال لقـــرارات اجمللـــس؛  وم املتحـــدة؛ ميثـــاق األمـــ

القـــانون اإلنســـاين وحقـــوق اإلنســـان قـــانون كفالـــة تطبيـــق و
الدويل ومجيع أحكـام اتفاقيـات جنيـف؛ وحتقيـق تنسـيق أكـرب       
داخل منظومة األمم املتحدة، وكذلك مع املؤسسـات الدوليـة   
األخــرى واملنظمــات اإلقليميــة والشــركاء احمللــيني واملنظمــات  

علـى إنشـاء احملكمـتني    كـثريون  احلكومية. وأثىن تكلمـون   غري
املخصصتني ليوغوسـالفيا السـابقة وروانـدا، واحملكمـة اخلاصـة      

عـدد مـن املمـثلني     دعـا لسرياليون، واحملكمة اجلنائية الدوليـة. و 
 يف جمــايل ةحــاالت الطارئــ للإىل تشــكيل جمموعــة مــن اخلــرباء  

 ه يلــزمتكلمني أنــالعدالــة وســيادة القــانون. ورأى عــدد مــن املــ
لعدالة وسيادة القـانون يف عمليـات األمـم    لإيالء اهتمام جدي 

اع. وأكـد بعـض   رتاملتحدة حلفظ السالم والتعمري بعد انتهاء ال
شرط ضـروري للعدالـة    ياملمثلني على احلاجة إىل التنمية، وه

 وسيادة القانون.  

أن تنفــذ قــرارات  ه يلــزم والحــظ ممثــل باكســتان أنــ     
ــاجمللـــس ومق ــام هرراتـ ــز  بانتظـ ــوة  ودون متييـ ــها، وبقـ ــا بينـ فيمـ

يف نطـاق الفصـل    وقوعهـا أيضـا، بصـرف النظـر عـن     متساوية 
السادس أو الفصل السابع مـن امليثـاق. وحـذر مـن أن التنفيـذ      
االنتقــائي يقــوض الثقــة يف النظــام ويقــوض مصــداقية األمــم       

أعرب ممثـل اجلمهوريـة العربيـة السـورية عـن رأي      و.)٣(املتحدة
__________ 

  )٢(  S/PV.4833،  ٤-٢الصفحات. 

 .٥املرجع نفسه، الصفحة   )٣(  



النظر يف املسائل املندرجة يف إطار مسؤولية - الفصل الثامن 
األمن عن صون السلم واألمن الدولينيجملس   

 
 

11-21843 1009 
 

علـى   طبقـت ه أن عددا من القرارات الـيت اختـذها اجمللـس    مفاد
 .  )٤(ىخردول أعلى   تطبق يف الواقعبعض الدول ومل

بــذل جهــود   يلــزم هالحتــاد الروســي أنــ  اممثــل ورأى   
كفالة تعزيـز األسـس القانونيـة حلفـظ السـالم، وفقـا       لمشتركة 

 ه يلــزم اضــطالعميثــاق وقــرارات اجمللــس. كمــا أشــار إىل أنــلل
مــع التقيــد الصــارم بقــرارات   اهلــاعمبأمــم املتحــدة األ يئــاته
ــها ســتبعد ُييلــزم أن لــس واجمل أي تفســري تعســفي أو أوســع  من

تلــك القــرارات، األمــر الــذي ميكــن أن تكــون لــه آثــار  لنطاقــا 
ســـلبية علـــى جنـــاح جهـــود حفـــظ الســـالم ومصـــداقية األمـــم 

 .  )٥(عام بوجهاملتحدة 

فــاده أن وأعــرب ممثــل الواليــات املتحــدة عــن رأي م    
املفاوضــات قــد ال يكــون أفضــل     وســطبــدء احملاكمــات يف  

إىل  حيتـاج األمـر   بينمااع، رتسبل لتحقيق التنمية بعد انتهاء الال
أعــرب ممثـل اململكــة املتحــدة عــن  و. )٦(املتبــع املرونـة يف النــهج 

ــل األمــل يف أن ــة املطــاف    تزي ــة يف هناي ــة الدولي احملكمــة اجلنائي
 .  )٧(لية املستقلةاحلاجة إىل احملاكم الدو

األمــم املتحــدة   إيــالءممثــل الكــامريون علــى   وشــدد   
، هـا منـع اهنيار وإصـالح الـدول   واألولوية لضمان توفري األمـن  

رساء األساس إلقامة الدولة احلديثـة. وبعبـارة أخـرى،    وإلويف 
عمل األمم املتحدة على إعادة بناء الدولة، من املتوقع أن تفإن 

 .  )٨(من امليثاق ٤و  ٢ادتني امل منفهم ما ُيعلى حنو 

ــس اجللســة، أدىل الــرئيس (اململكــة املتحــدة)        ويف نف
  ه:لبعض أجزائ ،فيما يلي نص)٩(ببيان باسم اجمللس

__________ 

 .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٤(  

 .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٥(  

 .٢٦املرجع نفسه، الصفحة   )٦(  

 .٢٩املرجع نفسه، الصفحة   )٧(  

 .٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )٨(  

  )٩(  S/PRST/2003/15. 

ــوزاري يف        ــتوى الــ ــى املســ ــن علــ ــس األمــ ــع جملــ  ٢٤اجتمــ
العدالـة وسـيادة القـانون: دور    ’’للنظر يف مسـألة   ٢٠٠٣أيلول/سبتمرب 
ب الـوزراء عـن آرائهـم وتصـوراهتم بشـأن      . وقـد أعـر  ‘‘األمـــم املتحـدة 

هذه املسائل مؤكدين على أمهيتها احليوية وأشاروا إىل التركيـز املتكـرر   
عليهـــا يف أعمـــال اجمللـــس، وذلـــك مـــثال يف ســـياق محايـــة املـــدنيني يف   
الصراعات املسلحة، وفيما يتعلق بعمليات حفظ السالم، وفيمـا يتصـل   

  ؛بالعدالة اجلنائية الدولية

أيلول/سـبتمرب مـدى    ٢٤ضحت البيانات الصـادرة يف  وقد أو  
ــذا اجملــال داخــل        ــة واخلــربة يف ه ــه التجرب ــل ب ــذي حتف ــل ال ــراء الطائ الث
منظومــة األمــم املتحــدة ويف البلــدان األعضــاء. وارتــأى الــوزراء أن مــن 
املالئم أن تسـتمر دراسـة كيفيـة تسـخري وتوجيـه هـذه اخلـربة والتجربـة         

لـــس، وألعضـــاء األمـــم املتحـــدة عامـــة حـــىت ُتتاحـــا بقـــدر أكـــرب للمج
وللمجتمــع الــدويل برمتــه، ويســتفاد مــن دروس املاضــي وجتاربــه ويــبىن  
عليها عند االقتضاء. ورحب اجمللس بصفة خاصـة بعـرض األمـني العـام     
تقدمي تقرير يكون من شـأنه طـرح توجيهـات ومعلومـات ُيسترشـد هبـا       

  عند مواصلة النظر يف هذه املسائل.

 ٣٠ أجريـــــــــت يف الـــــــــيتداوالت املـــــــــ  
 )٤٨٣٥(اجللسة  ٢٠٠٣أيلول/سبتمرب 

ــة    ــودة يف ٤٨٣٥يف اجللسـ ــبتمرب  ٣٠، املعقـ أيلول/سـ
مـن وكيـل األمـني    إعالميـة  ، استمع اجمللس إىل إحاطـة  ٢٠٠٣

أدىل هبـا  ذلـك ببيانـات    أعقبـت العام لعمليات حفظ السالم، و
ســـــــتراليا، وااألرجنـــــــتني، واألردن، وممثلـــــــو أذربيجـــــــان، 

ــواي،  ــاد األورويب وأوروغــــ ــم االحتــــ ــا (باســــ )، )١٠(وإيطاليــــ
ومجهوريـة كوريـا،   الربازيل، وترينيـداد وتوبـاغو،   والبحرين، و
سـان  ورومانيـا،  ومجهورية الكونغو الدميقراطيـة، والـدامنرك،   و

ــارين ــل  و ،ســرياليونو ،وسويســرا ،، والســويدوم صــربيا واجلب

__________ 

أعربت إسـتونيا وأيسـلندا وبلغاريـا وبولنـدا وتركيـا واجلمهوريـة         )١٠(  
وقربص والتفيا وليتوانيا  تشيكية ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينياال

 ومالطة والنرويج وهنغاريا عن تأييدها للبيان.
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النمسـا،  وكنـدا، وليختنشـتاين،   واألسود، والفلـبني، وفنلنـدا،   
 املستشار القانوين لألمم املتحدة.  وونيوزيلندا، واليابان، 

أكــد وكيــل األمــني العــام لعمليــات حفــظ الســالم،   و  
كيانــات عــن ألمانــة العامــة وتابعــة لبالنيابــة عــن عــدة إدارات 

األمم املتحدة اليت تشارك يف دعـم العدالـة وسـيادة القـانون يف     
 هايعــد بوســع اع، أن األمــم املتحــدة ملرتجمتمعــات مــا بعــد الــ 

ه فيـ  ننخرط’’ جانبيا االتعامل مع سيادة القانون بوصفها نشاط
ربز تـ . ودعـا إىل ضـمان أن   ‘‘األهـداف السياسـية   على هـامش 

مــن املراحــل األوىل ملفاوضــات   بــدءا مســألة ســيادة القــانون   
أنــه قــد أصــبح مــن  وأعــرب عــن اعتقــاده. امــا بعــدهفالســالم 

تعزيــز ســيادة القــانون يف الواضــح أن فعاليــة األمــم املتحــدة يف 
ة الواليـات  مالءممن أحناء العامل قد تعرقلت بسبب عدم  كثري

ــوارد. و ــة حــىت  الحــظ وامل ــك الوقــت أن احملــاكم الدولي مل  ذل
قاضـاة املشـتبه   ملكفـاءة أو فعاليـة   ذات أهنـا أدوات   يثبت دائما

. وأعـرب عـن تأييـده،    تـهم وحماكم ارتكاهبم أخطر اجلـرائم يف 
بشــكل دعم الــملســاعدة وتقــدمي التحــرك حنــو ليف مجلــة أمــور، 

لنظم القضائية الوطنية، وشدد على احلاجـة إىل ضـمان   لأوسع 
يف اتفاقـات السـالم أحكـام    عـام يـرد   أي عفـو  مـن  ستبعد ُتأن 
لعفو عن جرائم احلـرب واإلبـادة اجلماعيـة واجلـرائم املرتكبـة      ل

ضد اإلنسانية وغريها من االنتهاكات اجلسيمة لقانون حقـوق  
ه يلـزم  اإلنساين الدويل. وأخريا، أشار إىل أنـ والقانون  اإلنسان

يف مــن أي اســتراتيجيات ُتعتمــد   دف الرئيســي اهلــأن يتمثــل 
لـنظم العدالـة فيهـا وبنـاء قـدراهتا،      تعزيز امتالك النظم الوطنيـة  

هلـا يف  رجعية املنقطة هي الأن تكون القواعد واملعايري الدولية و
 .  )١١(اهلاعمكافة أ

معظــم املــتكلمني، يف مجلــة أمــور، علــى أمهيــة   اتفــقو  
ــد  ــز وتوطيـ ــة  التعزيـ ــدرات احملليـ ــال قـ ــانون؛  يف جمـ ــيادة القـ سـ

تعزيـز امللكيـة الوطنيـة وبنـاء     ووإشراك اجلهات الفاعلة احملليـة؛  
__________ 

  )١١(  S/PV.4835،  ٨-٣الصفحات. 

التســوية الســلمية للمنازعــات؛ املتمثــل يف وهر اجلــالقــدرات؛ و
مبـدأ التكامـل،   ستند إىل ت يتوإنشاء احملكمة اجلنائية الدولية، ال

متعلقــة فضــال عــن احملــاكم الدوليــة األخــرى؛ وإدراج عناصــر  
 اتواليــــوالعدالــــة وســــيادة القــــانون يف عمليــــات الســــالم ب

سـيادة القـانون يف   اخلاصـة ب تعميم مراعـاة اجلوانـب   و؛ اتالبعث
عمــل األمــم املتحــدة؛ واحلاجــة إىل حتســني املــوارد واملســاعدة  

بعرض األمني العام أن يقـدم   من املمثلني كثري رحبوالتقنية. 
وأعرب عـدة مـتكلمني عـن تأييـدهم،      املسألة.هذه تقريرا عن 

يف مجلــة أمــور، لتكــوين جمموعــة مــن اخلــرباء يعتمــد عليهــا يف  
جمـــال ســـيادة القـــانون؛ وتعزيـــز التعـــاون بـــني األمـــم املتحـــدة 

  واملنظمات الدولية؛ وتوثيق التنسيق بني اجلهات املاحنة.
جيـد   موقـف أن اجمللـس يف   إىل لنيبعـض املمـث  وذهب   

(ب) من نظام روما األساسـي   ١٣املادة بميكنه من االستفادة 
للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة، وإحالــة احلــاالت ذات الصــلة إىل  

ــاب   ــن العقـ ــة اإلفـــالت مـ ــفها أداة ملكافحـ ــة بوصـ  .)١٢(احملكمـ
لــس مــع اجملتعــاون يأعــرب ممثــل نيوزيلنــدا عــن األمــل يف أن  و

يثـاق،  املئية الدولية يف إطار نظام روما األساسي واحملكمة اجلنا
تنع عن اختاذ أي إجـراءات مـن شـأهنا أن تقـوض فعاليـة      ميوأن 

الـيت أُعـرب   الشـواغل  أن ممثـل كنـدا    رأى. و)١٣(عمل احملكمـة 
إمكانيـة حتقيـق احملكمـة اجلنائيـة     بشأن يف بعض األوساط عنها 

 ني ألطـراف مـواطنني منـتم   يف أمـر نظريـة  من الوجهة الالدولية 
ــة  ــن معين ــدولغــري م ــده     ال ــد بل ــا. وأضــاف أن وف ــربر هل ال م

 يكــون فيهــا مــن الواضــح قبــول أنــه يف احلــاالت الــيت يفتــرض 
الدولــة املتضــررة اختصــاص احملكمــة، والــيت تكــون فيهــا هــذه   
الدولة غري راغبـة أو غـري قـادرة علـى التصـدي جلـرائم واسـعة        

ــإن النطــــاق،  ـــ فــ ــة يف حتقيـ ــة اجمللــــس بــــدعم احملكمــ ق العدالــ

__________ 

 (السويد). ٢٨(األردن)؛ والصفحة  ٢٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٢(  

 .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٣(  
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أي  قـــفت أنـــه ينبغـــي أالالســـويد ممثلـــة  رأت. و)١٤(للضـــحايا
 .  )١٥(التطبيق يف هناية املطافعاملية احملكمة بلوغ أمام  وائقع

أعرب ممثل أوروغواي عن رأي مفاده أن العدالة و  
يف  ميثالم واألمن الدوليني ميكن أن وصون السال

، ويف هذا هدفني غري متوافقنيبعض األحيان 
من النظام األساسي  ١٦إىل أن املادة  شارأق، السيا

يطلب أن بلمجلس تأذن لللمحكمة اجلنائية الدولية 
التحقيقات أو احملاكمات اليت  وقفاحملكمة إىل 
 رسالة معخل اتدتإذا كانت تلك اإلجراءات  ابدأهت

رأى، م واألمن الدوليني. وصون الساليف اجمللس 
 ١٤٨٧ ) و٢٠٠٢(١٤٢٢ذلك، أن القرارين  رغم

ال ميثالن تطبيقا صحيحا لتلك املادة  )١٦()٢٠٠٣(
.)١٧(من النظام األساسي

__________ 

 .٢٣ املرجع نفسه، الصفحة  )١٤(  

 .٢٨ملرجع نفسه، الصفحة ا  )١٥(  

لالطــالع علــى معلومــات بشــأن هــذين القــراراين، أنظــر الفــرع     )١٦(  
.دال، مــن هــذا الفصــل، عــن عمليــات األمــم املتحــدة حلفــط ٤٧

 السالم.

 .٣٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٧(  


