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شــروع إىل مأيضــا اجمللــس  تمــامهالــرئيس ا اســترعىو  
ــرار ــدون   )٤٦(قـ ــاع وبـ ــذ باإلمجـ ــويت، واختـ ــه للتصـ ؛ ومت طرحـ

قـــام اجمللـــس  ، وبـــه)٢٠٠١( ١٣٥٣مناقشـــة بوصـــفه القـــرار 
  بأمور، من بينها أنه:

مرفقـات  التوصـيات الـواردة يف   وافق على اعتمـاد املقـررات و    
  القرار؛

ــات حفــظ الســالم أن        ــق العامــل املعــين بعملي طلــب إىل الفري
ــه بشــأن تعزيــز قــدرة األمــم املتحــدة علــى إنشــاء ودعــم      يواصــل أعمال

  عمليات حلفظ السالم تتسم بالكفاءة والفاعلية؛

تعهد بأن يتابع على حنو وثيق تنفيذ التدابري املتفق عليهـا فيمـا     
بالتعاون مع البلـدان املسـامهة بقـوات، وطلـب إىل الفريـق العامـل        يتعلق

التابع له أن يقيـِّـم كفاءة وفعالية التدابري املتفق عليها خـالل سـتة أشـهر    
من اختاذ هذا القرار، وأن ينظر يف إدخال مزيد من التحسـينات عليهـا،   

يـرا  آخذا يف اعتباره مقترحـات البلـدان املسـامهة بقـوات، وأن يقـدم تقر     
 .إىل اجمللس عن هذه املسائل

املعين والفريق العامل التابع جمللس األمن  - جيم
 بعمليات حفظ السالم

 اإلجراءات األولية

ــرامل   ــؤرخ قــ ــاير   ١٤ر املــ ــانون الثاين/ينــ كــ
مـــذكرة مـــن   :)٤٤٤٧لســـة (اجل ٢٠٠٢

 رئيس اجمللس 

ــالة مؤرخــة   مبوجــب   ــانون األول/ديســمرب  ٣١رس  ك
رئـيس الفريـق   أحـال  ، لـس األمـن  موجهة إىل رئيس جم ٢٠٠١

ــابع جمللــس األمــن   ا ــات حفــظ الســالم   املعــينولعامــل الت بعملي
مشروع مـذكرة   رفق بالتقريرالتقرير الثالث للفريق العامل، وم

__________ 

  )٤٦(  S/2001/573. 

مـــن رئـــيس اجمللـــس بشـــأن االتفـــاق علـــى عقـــد اجتماعـــات   
مشتركة للفريق العامل والبلدان املسامهة بقوات كآلية إضـافية  

ع تلـك البلـدان بشـأن عمليـات حمـددة حلفـظ       لتعزيز التعاون مـ 
 .  )٤٧(السالم

 ١٤، املعقودة كجلسة خاصـة يف  ٤٤٤٧ ةلساجليف و  
، نظــر اجمللــس يف التقريــر املــذكور  ٢٠٠٢كــانون الثاين/ينــاير 

ــدمها     أعــاله. ويف تلــك اجللســة، اســتمع اجمللــس إىل إحاطــة ق
الســيد كريتــيس وارد، الــرئيس الســابق للفريــق العامــل. كمــا   

فيمــا تعليقــات وطرحــوا أســئلة  بعــض الأعضــاء اجمللــس  أبــدى
أعضــاء اجمللــس مــذكرة مــن رئــيس       تعلــق باإلحاطــة. وأقــر  ي

 .  )٤٨(اجمللس

 األمم املتحدة حلفظ السالم عمليات  -  دال

 اإلجراءات األولية 

 ٢٠٠٢متوز/يوليـــــه  ١٢ر املـــــؤرخ قـــــرامل  
ــة اجل( ــرار ٤٥٧٢لســـــــــــــــــ ): القـــــــــــــــــ

٢٠٠٢(١٤٢٢(  

ــة    ــودة يف ، املع)٤٩(٤٥٧٢يف اجللسـ ــه  ١٢قـ متوز/يوليـ
ــون     ٢٠٠٢ ــد املعنــ ــه البنــ ــدول أعمالــ ــس يف جــ ، أدرج اجمللــ

مث وجــه الــرئيس  ‘‘.عمليــات األمــم املتحــدة حلفــظ الســالم  ’’
ــرار     ــس إىل مشــروع ق ــام اجملل ــة املتحــدة) اهتم ومت  )٥٠((اململك
ــرار      ــد باإلمجــاع بوصــفه الق  ١٤٢٢طرحــه للتصــويت واعُتِم

  بينها أنه: قام اجمللس بأمور، من به)، و٢٠٠٢(

__________ 

  )٤٧(  S/2001/1335. 

  )٤٨(  S/2002/56. 

، فيمـا  ٢١انظر أيضـا الفصـل الثـاين عشـر، اجلـزء الرابـع، احلالـة          )٤٩(  
 يتعلق بالنظر يف أحكام متنوعة من امليثاق.

  )٥٠(  S/2002/747. 
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طلب أن متتنع احملكمة اجلنائية الدولية ملـدة اثـين عشـر      
، عـن بـدء أو مباشـرة    ٢٠٠٢متوز/يوليـه   ١شهرا، اعتبارا مـن  

أيــة إجــراءات للتحقيــق أو املقاضــاة، يف حالــة إثــارة أي قضــية 
تشمل مسؤولني أو موظفني حـاليني أو سـابقني تـابعني لدولـة     

األساسي، فيما يتصل بـأي  مسامهة ليست طرفا يف نظام روما 
عمل أو إغفال يتعلق بالعمليات اليت تنشـئها األمـم املتحـدة أو    

  تأذن هبا، إال اذا قرر جملس األمن ما خيالف ذلك؛

ــنفس الشــروط      أ   ــب ب ــد الطل ــه متدي ــن اعتزام عــرب ع
شـهرا جديـدة،    ١٢متوز/يوليه من كل سنة لفترة  ١وذلك يف 

  طاملا استمرت احلاجة إىل ذلك؛
نه على الـدول األعضـاء أال تتخـذ أيـة إجـراءات      قرر أ  

  .ومع التزاماهتا الدولية الطلب السالف الذكرتتناىف مع 
ــؤرخ     ــرر امل ــه  ١٢املق  ٢٠٠٣حزيران/يوني

 ١٤٨٧): القــــــــــرار ٤٧٧٢(اجللســــــــــة 
)٢٠٠٣(  
موجهــة إىل  ٢٠٠٣حزيران/يونيــه  ٦رســالة مؤرخــة ب  

، كنــداو ،األردن، وسويســرا و،طلــب ممثلــ )٥١(رئــيس اجمللــس 
ــدا ووليختنشــتاين،  عقــد اجمللــس جلســة عامــة وأن   أن ينيوزيلن

إىل الــتكلم يف مناقشــات اجمللــس  بــاألمر يــدعو الــدول املهتمــة  
). ٢٠٠٣( ١٤٢٢بشــأن التجديــد املقتــرح ألحكــام القــرار     

 ينطــوي علــىذلك القــرار لــإىل أن التجديــد املقتــرح  واوأشــار
 تلــكيهــا لــدول األعضــاء، مبــا فا علــى مباشــر ذات تــأثريآثــار 
، ألساسـي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة    طراف يف نظام روما ااأل

ساسـية للقـانون الـدويل    األ املسـائل حبفـظ السـالم و   تعلـق فيما ي
 ودور اجمللس يف تعزيز القانون واملساءلة.  

__________ 

  )٥١(  S/2003/620. 

ــة و   ــودة يف )٥٢(٤٧٧٢يف اجللسـ ــران/ ١٢، املعقـ  حزيـ
لــــس الرســــالة املــــذكورة أعــــاله يف اجمل، أدرج ٢٠٠٣يونيــــه 
الــرئيس (االحتــاد  وجــهول أعمالــه. وباإلضــافة إىل ذلــك، جــد

حزيران/يونيـه   ١٠رسالة مؤرخة اجمللس إىل  هتمامالروسي ) ا
، وإىل )٥٣(لــساجملموجهــة مــن ممثــل اليونــان إىل رئــيس  ٢٠٠٣

أعضـاء   معظم ببيانات . وخالل اجللسة، أدىل)٥٤(مشروع قرار
ــس ــذلك ، )٥٥(اجمللــــــ ــوكــــــ ــتني،  وممثلــــــ واألردن، األرجنــــــ

 ،، وترينيـداد )٥٧(وبريووالربازيل، وباكستان،  ،)٥٦(روغوايوأو
ــة الكونغــو       ــران اإلســالمية، ومجهوري ــة إي ــاغو، ومجهوري وتوب

ــرا،  ــا، وسويســــ ــة، وجنــــــوب أفريقيــــ ــدا،  الدميقراطيــــ وكنــــ
ــا،  ــتاين، ومـــالوي، ونيجرييـ ــدا وليختنشـ ــدا،ونيوزيلنـ  ، وهولنـ

 .  ))٥٨(واليونان (باسم االحتاد األورويب

 طلبـه د يجدلت جيتمعأن اجمللس إىل ام األمني الع أشارو  
أن متتنع احملكمة اجلنائية الدولية ملدة اثـين عشـر شـهرا، اعتبـارا     

__________ 

لالطالع على مزيد من املعلومـات بشـأن املناقشـة الـيت دارت يف       )٥٢(  
ين عشر، اجلزء الثاين، الفرع ألف، هذه اجللسة، انظر الفصل الثا

مـن امليثـاق؛ والفصـل احلـادي      ٢٤، فيما يتعلـق باملـادة   ١٧احلاة 
عشــر، اجلــزء األول، الفــرع بــاء، فيمــا يتعلــق باملناقشــة املرتبطــة   

 .٣٩باملادة 

  )٥٣(  S/2003/639 يـــذكر فيهـــا أن اليونـــان، بوصـــفها تـــرأس االحتـــاد ،
ــن   ــدم مـ ــوة الطلـــب املقـ ــد بقـ ــات األردن  األورويب، تؤيـ حكومـ

 وسويسرا وكندا وليختنشتاين ونيوزيلندا لعقد جلسة.

  )٥٤(  S/2003/630. 

 مل يدلِ ممثال شيلي واملكسيك ببيانات.  )٥٥(  

 ُدعي ممثل كوبا إىل املشاركة ولكنه مل يدل ببيان.  )٥٦(  

ــة عــن الــدول األعضــاء يف جمموعــة ريــو      )٥٧(   تكلــم ممثــل بــريو بالنياب
أوروغـواي وبـاراغواي والربازيـل وبنمـا     (األرجنتني وإكـوادور و 

وبوليفيــا وبــريو واجلمهوريــة الدومينيكيــة والســلفادور وشــيلي      
وغواتيماال وغيانا وفرتويال وكوسـتاريكا وكولومبيـا واملكسـيك    

 ونيكاراغوا وهندوراس).

أعربت إستونيا وأيسلندا وبلغاريا وبولنـدا واجلمهوريـة التشـيكية      )٥٨(  
وفينيا وقربص والتفيـا وليتوانيـا ومالطـة    ورومانيا وسلوفاكيا وسل

 والنرويج وهنغاريا عن تأييدها للبيان.
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باشرة يف حالـة إثـارة   املبدء أو ال، عن ٢٠٠٢متوز/يوليه  ١من 
أي قضــية تشــمل مســؤولني أو مــوظفني حــاليني أو ســابقني      
تابعني لدولـة مسـامهة ليسـت طرفـا يف نظـام رومـا األساسـي،        

ما يتصل بأي عمل أو إغفال يتعلـق بالعمليـات الـيت تنشـئها     في
الحــظ أن اجمللــس يعتمــد علــى  . واألمــم املتحــدة أو تــأذن هبــا 

هـذه  ، وشـدد علـى أن   )٥٩(من نظام رومـا األساسـي   ١٦املادة 
بـل أن  ، بصـفة عامـة   شمل هذا الطلـب تأن  ااملادة ال يقصد هب

لـى  عـالوة ع  قـال إنـه،  حبالـة معينـة. و   امتعلق احمددطلبا تشمل 
يف لألسـباب التاليـة: أوال،    اضروري هذا الطلب يرىذلك، ال 

تاريخ األمم املتحدة، مل يقترب أي مـن حفظـة السـالم أو أي    
فرد آخر من أفراد البعثـات مـن ارتكـاب اجلـرائم الـيت تقـع يف       

إن الـــذين ، ا؛ ثانيـــإطـــار اختصـــاص احملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة
التابعة لألمـم املتحـدة يظلـون    خيدمون يف بعثات حفظ السالم 

مبوجـب املـــادة   ثالثـا،  ؛ خاضعني الختصاص الدول التابعني هلا
من نظـام رومـا األساسـي، ال تقبـل أيـة قضـية يف احملكمـة         ١٧

بــالتحقيق أو املقاضــاة اجلنائيــة الدوليــة إذا كانــت قــد تناولتهـــا 
. وأكـد  بتناوهلـا دولـة هلـا اختصـاص بشـأهنا     بالفعــل أو تقــــوم  

ص اشـــخاألاهتــام أحـــد  أنـــه، يف حالـــة األمــني العـــام اعتقــاده   
بارتكـاب   هبااألمم املتحدة املأذون من بعثات العاملني يف بعثة 

اختصاص احملكمة اجلنائيـة  جرمية من النوع الذي يقع يف إطار 
شـديدة  التابع هلا ذلـك الشـخص سـتكون    الدولة فإن ، الدولية

جيعل األمر الذي ام، لى إجراء التحقيق يف ذلك االهتاحلرص ع
ــة   ــري قابلـ ــدعوى غـ ــة  لالـ ــة الدوليـ ــة اجلنائيـ ــدمي إىل احملكمـ . لتقـ

أن اجمللــس يــرى مــن   بــ القبــول هيف حــني ميكنــ أضــاف أنــه  و
ألن احملكمـة  ، شهرا أخرى ١٢جتديد الطلب لفترة  الضروري

__________ 

ال جيــوز ’’مــن نظــام رومــا األساســي: ١٦قيمــا يلــي نــص املــادة   )٥٩(  
ــام      ــذا النظـ ــب هـ ــاة مبوجـ ــق أو مقاضـ ــي يف حتقيـ ــدء أو املضـ البـ

عشر شهرا بناء على طلـب مـن جملـس األمـن      األساسي ملدة اثين
لـس مبوجـب   جملا ملعـىن يتضـمنه قـرار يصـدر عـن     ذا اهبإىل احملكمة 

الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة؛ وجيـوز للمجلـس جتديـد    
 ‘‘ا.هتبالشروط ذا هذا الطلب

ال تزال يف مستهل وجودها ومل تعرض أية قضـايا عليهـا حـىت    
يف أال يتكـرر هـذا األمــر   ل أعـرب عـن األمـ   فقـد  ، ذلـك احلـني  

أن يفسـره العـامل بأنـه يعـين أن     مـن   ه. وأعرب عـن ختوفـ  سنويا
ــس يرغــب يف   ــّدعي اجملل ـــن   أن ي ــة للذي ــة ودائم  حصــانة مطلق

يقـوض  لـن  . وإذا ما حدث ذلـك، فإنـه   هعملياتخيدمــون فـــي 
عية وشـر مسـلطة اجمللـس و  أيضـا   وإمنـا فحسب، سلطة احملكمة 
 .  )٦٠(األمم املتحدةبه الذي تضطلع  حفظ السالم

أن القـرار   ممـن املـتكلمني عـن اعتقـاده    كثري أعرب و  
ا مـــأهنو، نمشـــروع القـــرار غـــري ضـــروري) و٢٠٠٢( ١٤٢٢

ــة للضــحاياحتقيــق مــن أمهيــة املســاءلة و  نقلــالي هنمــا وأ ،العدال
املبـــادئ األساســـية للقـــانون الـــدويل. وشـــدد عـــدة   انقوضـــي

ملعاجلـة   إجـراء جمللس ا ذأن يتخه ال جاحة إىل متكلمني على أن
 التصــدي هلــذ ضــمانات ان أل غــري اجلديــة خطــر احملاكمــات  

طر مدرجـة بالفعـل يف النظـام األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة       اخل
ــة. وأعربــ  ــقبشــأن مــدى   همأيضــا عــن شــكوك   واالدولي  تواف

إجـراءات يف  اختـاذ   وعن قلقهـم إزاء والية اجمللس مع  ينقرارال
، سـالم واألمـن الـدوليني   ديـد واضـح لل  حالة عدم وجود أي هت

أساســي الختــاذ إجــراء يف إطــار الفصــل     مســبق هــو شــرط  و
 ةءميثــل إســاالســابع مــن امليثــاق. ومت التشــديد أيضــا علــى أنــه  

قصـد هبـا    مل ُييتمن نظام روما األساسي، ال ١٦لمادة لتطبيق ل
ــانةملـــنح أن تكـــون أداة قـــط  ــبق حصـ ــة مـــن  ل ةمسـ ــة كاملـ فئـ

 .  )٦١(األشخاص

__________ 

  )٦٠(  S/PV.4772،  ٤-٣الصفحات. 

 ٧-٦(كنـــدا)؛ والصـــفحتان  ٦-٤املرجـــع نفســـه، الصـــفحات   )٦١(  
 ٩(األردن)؛ والصـــــــفحة  ٨-٧(نيوزيلنـــــــدا)؛ والصـــــــفحتان 

ــتاين)؛ والصـــفحتان  ١٠-٩ا)؛ والصـــفحتان (سويســـر (ليختنشـ
(مجهورية إيران اإلسـالمية)؛   ١٣(اليونان)؛ والصفحة  ١٢-١١

(مـــــالوي)؛  ١٦-١٥(بـــــريو)؛ والصـــــفحتان  ١٧والصـــــفحة 
(ترينيــــداد  ١٩-١٨(الربازيــــل)؛ والصــــفحتان  ١٦والصــــفحة 

ــاغو)؛ والصــفحتان  ــتني)؛ والصــفحة   ٢٠-١٩وتوب  ٢١(األرجن
(نيجرييــا)؛ والصــفحة  ٢٣-٢٢والصــفحتان  (جنــوب أفريقيــا)؛
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ــل مجهوأعــرب و   ــران اإلســالمية   ممث ــة إي عــن أيضــا ري
اإلصــرار علــى توســيع نطــاق أحكــام القــرار إىل  القلــق مــن أن

ــالنظر إىل الضــمانات القائمــة يف النظــام    ،أجــل غــري مســمى  ب
املتســم ، وكــذلك البيــان ألساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــةا

يرقـى  ، مـوظفي احملكمـة   خمتلف أدىل بهالذي للغاية باملسؤولية 
اجلــرائم  شـد ت مـن العقـاب علـى أ   فـال اإل مـاس إىل مسـتوى الت 

ــ ــا فيوخط ــارة، مب ــة ضــد      ه ــة واجلــرائم املرتكب ــادة اجلماعي اإلب
 ١٤٢٢اإلنسانية وجرائم احلرب. وأشـار أيضـا إىل أن القـرار    

واليـة بعثـة األمـم    تعرض متديد أن ) مل يعتمد إال بعد ٢٠٠٢(
أخـــرى، بعثـــات نـــب ااملتحـــدة يف البوســـنة واهلرســـك، إىل ج

 .  )٦٢(د باستخدام حق النقضللتهدي
) ٢٠٠٢( ١٤٢٢وذكــر ممثــل أوروغــواي أن القــرار    

ُيحــدث نوعــا غريبــا مــن التمييــز بــني مــرتكيب أبغــض اجلــرائم: 
ــى      ــدانوا عل ــاك جمرمــون ميكــن أن حيــاكموا وي ــة هن فمــن ناحي
جرائمهم، ومن ناحيـة أخـرى يوجـد مـن جيـوز هلـم التصـرف        

 .  )٦٣(وهم حتت محاية احلصانة
ــدة     ــن    وأشــار ع ــتكلمني إىل أن صــون الســلم واألم م

ــدوليني وقمــع اجلــرائم اخلطــرية ال ميكــن اعتبار      نيفهــد مهــاال
حملكمــة اجلنائيــة الدوليــة تعكــس أيضــا  ا ني وأن قواعــدمتضــارب

ــى  تصــميمال ــار  وضــععل ــل إط ــة جيع ــمدور احملكم ــع  اتوافق م
 .  )٦٤(حتياجات األمن اجلماعيا

ــل باكســتان عــن أســفه   وأعــرب    ــام رو ممث ــا ألن نظ م
األمـر  بلـدان،  ال تبـديها األساسي ال ينص على التحفظات الـيت  

__________ 

ــدا)؛ والصـــفحة   ٢٥ ــا)؛ والصـــفحة   ٣١(هولنـ  ٣٣-٣٢(أملانيـ
 (اجلمهورية العربية السورية).

 .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٦٢(  

 .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )٦٣(  

(الربازيل)؛  ١٦(سويسرا)؛ والصفحة  ٩املرجع نفسه، الصفحة   )٦٤(  
(األرجنــتني)؛ والصــفحة  ١٩حة (بــريو)؛ والصــف ١٧والصــفحة 

ــفحة   ٢٣ ــة)؛ والصـــــ ــو الدميقراطيـــــ ــة الكونغـــــ  ٢٧(مجهوريـــــ
 (الكامريون).

ــل     ــان ميكــن أن يكف ــذي ك ــاق االنضــمام إل  ال ــيع نط ــهتوس . ي
الشــواغل فيمــا  بعــض لــديهاوأشــار إىل أن حكومــة باكســتان 

ــام عـــدة يتعلـــق ب النظـــام األساســـي للمحكمـــة اجلنائيـــة  بأحكـ
ــة،  ــهاالدوليـ ــراءات  منـ ــدء اإلجـ ــة بـ ــال املؤقـــتو، آليـ  ،االعتقـ

 ،واألحكام املتعلقة بالرتاعات املسلحة غري ذات الطابع الدويل
ن أل نظــراحصــانة رؤســاء الــدول أو احلكومــات. و   ومســألة 

ــات يف  نيســامهباكســتان أكــرب امل  ــم املتحــدة حلفــظ  عملي األم
وا تعرضـ ي نينبغي أالشدد على أن حفظة السالم فقد السالم، 

هيئـة وطنيـة    أي جانـب مـن   انفراديةأو  ةتعسفي ألي إجراءات
هـو الشـاغل الرئيسـي     ذلـك قال إنـه بـالنظر إىل أن   أو دولية. و

مهمـا كانـت    املطـروح، مشـروع القـرار    دفـع إىل تقـدمي  ي ذال
عـرب عـن تأييـده ملشـروع القـرار.      فإنه ي، غري حمتملة الظروف

أنه ميكن جتنب التجديد السنوي يف املستقبل من خـالل  رأى و
 .  )٦٥(ترتيبات منفصلة

 ١٢ حصـل علـى  ؛ ووع القرار للتصـويت رح مشروطُ  
أعضــاء عــن    ٣صــوتا مؤيــدا، مقابــل ال شــيء، مــع امتنــاع       

ــورية    ــة السـ ــة العربيـ ــا، اجلمهوريـ ــويت (أملانيـ ــاالتصـ )، ، فرنسـ
ــد بوصــفه القــرار    قــام اجمللــس   وبــه ،)٢٠٠٣( ١٤٨٧واعتم

  بأمور، من بينها أنه:
ا، طلب أن متتنع احملكمة اجلنائية الدوليـة ملـدة اثـين عشـر شـهر       

ــارا مــن  ــه  ١اعتب ــة إجــراءات   ٢٠٠٣متوز/يولي ، عــن بــدء أو مباشــرة أي
ــة إثــارة أي قضــية تشــمل مســؤولني أو       ــق أو املقاضــاة، يف حال للتحقي
موظفني حاليني أو سابقني تابعني لدولة مسـامهة ليسـت طرفـا يف نظـام     
روما األساسي، فيما يتصل بأي عمل أو إغفـال يتعلـق بالعمليـات الـيت     

م املتحدة أو تـأذن هبـا، إال إذا قـرر جملـس األمـن مـا خيـالف        تنشئها األم
  ذلك؛

قرر أن على الدول األعضاء أال تتخذ أية إجراءات تتناىف مـع    
 قرر أن يبقي املسألة قيد نظره.و ومع التزاماهتا الدولية؛ الطلب املذكور

__________ 

 .٢٧املرجع نفسه، الصفحة   )٦٥(  
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أعرب عـن األمـل   فبعد التصويت، ممثل فرنسا تكلم و  
لــدول الــيت  لملــدة ســنة واحــدة    داجلديــ التمديــديتــيح يف أن 

ــ ال تغلــب أن تزال لــديها حتيــز ضــد احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة   ي
 .  )٦٦(على هذا التحيز

ــا، والصــني، و ،االحتــاد الروســيممثلــو وأعــرب    بلغاري
ــا، عـــن تأييـــد  ــة،  ال هموغينيـ ــة الدوليـ ــة اجلنائيـ قـــوي للمحكمـ

 ةختلفــاملأيضــا بالشــواغل املشــروعة للبلــدان   هم اعترفــواولكنــ
علـى أن أعضـاء    وااملشاركة يف عمليات حفظ السالم. وشدد

أن بــروح مــن التراضــي والتفــاهم و  واأن يتصــرفجيــب اجمللــس 
 .  )٦٧(بنشاط على إجياد حل يكون مقبوال للجميع واعملي

واململكـة املتحـدة    لغارياوبوإسبانيا  أنغوالممثلو ورأى   
 انتســـقم) ٢٠٠٣( ١٤٨٧و  )٢٠٠٢( ١٤٢٢قـــرارين ال أن

من النظام األساسي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة،     ١٦ملادة مع ا
 ١٤٢٢مـــن القـــرار  ١أن جتديـــد احلكـــم الـــوارد يف الفقـــرة و
قــوض يالنظــام األساســي وال ) ال يــؤثر علــى ســالمة  ٢٠٠٢(

لتـدخل اجمللـس يف   لقـرار ال يشـكل سـابقة    هـذا ا أن و ،احملكمة
ئم مبحاكمـة اجلـرا  واختصاصـها  لدول األعضاء لاحلق السيادي 

يف نظـــام رومـــا  ةدرجـــواملاإلنســـانية املرتكبـــة ضـــد البغيضـــة 
 .  )٦٨(األساسي
الرئيسـي هـو    هوأكد ممثل الواليـات املتحـدة أن شـاغل     

أن جيــد أفــراد أمريكيــون أنفســهم خاضــعني للواليــة القضــائية   
مـع  وشدد علـى أن القـرار ينسـجم     .للمحكمة اجلنائية الدولية

ــدويل     ــانون ال ــادئ الق ــن مب ــدأ أساســي م ــة  مب : ضــرورة موافق
ذلـك املبـدأ   أضـاف أن  مـة. و الدولة إذا أريد هلـا أن تكـون ملزَ  

ــا يف     ُيراعــى باســتثناء أفــراد وقــوات الــدول الــيت ليســت أطراف
__________ 

  )٦٦(  S/PV.4772،  ٣٠الصفحة. 

(غينيــا)؛  ٣٤(بلغاريـا)؛ والصــفحة   ٣٣املرجـع نفســه، الصــفحة    )٦٧(  
 (االحتاد الروسي). ٣٦(الصني)؛ والصفحة  ٣٦والصفحة 

 ٣٢(اململكــة املتحــدة)؛ والصــفحة  ٢٩رجــع نفســه، الصــفحة امل  )٦٨(  
 (أنغوال). ٣٤(بلغاريا)؛ والصفحة  ٣٣(إسبانيا)؛ والصفحة 

 وأكـد مـن الواليـة القضـائية للمحكمـة.      نظام رومـا األساسـي  
أن ذلك القرار ال يـؤثر بـأي طريقـة علـى الـدول األطـراف يف       

ال يرفـع فئـة   و ،ا األساسـي نفسـه  احملكمة، وال على نظـام رومـ  
احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة    ألن  ،كاملة مـن النـاس فـوق القـانون    

حــدوث حالــة واحــدة حتــاول  وقــال إن  القــانون.هــي ليســت 
فيهــا احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة ممارســة واليتــها القضــائية علــى   
املشاركني يف عملية من عمليات األمم املتحدة سيكون له أثر 

ورأى  سـتقبل. يف امل ة علـى عمليـات األمـم املتحـدة    ضار للغايـ 
احملكمة اجلنائية الدولية معرضة يف كل مرحلـة مـن مراحـل    أن 

نظام روما األساسي ال يـوفر ضـوابط    أنإجراءاهتا للتسييس. و
 حكمــةأن وضــع كــل الثقــة يف التصــرف الســليم للم و ؛كافيــة

    .)٦٩(ليس ضمانا
  بالنسبة باأللغامأمهية األعمال املتعلقة  - هاء 

  عمليات حفظ السالم ىلإ
  يةولاإلجراءات األ

ــت يف      ــيت أجريـ ــداوالت الـ ــرين  ١٣املـ تشـ
  )٤٨٥٨(اجللسة  ٢٠٠٣الثاين/نوفمرب 

ــة    ــودة يف ٤٨٥٨يف اجللس  تشــرين الثــاين/  ١٣، املعق
أدرج اجمللس يف جـدول أعمالـه البنـد املعنـون      ،٢٠٠٣نوفمرب 

عمليــات حفــظ إىل ة أمهيــة األعمــال املتعلقــة باأللغــام بالنســب’’
مـن وكيـل    تني إعالميـتني واستمع اجمللس إىل إحاط ‘‘.السالم 

، ومــدير مركــز جنيــف  األمــني العــام لعمليــات حفــظ الســالم 
الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسـانية. وأدىل مجيـع أعضـاء    

 .  تنيبعد اإلحاطببيانات اجمللس 
تــه يف إحاط ،بالتفصــيل وكيــل األمــني العــام  تنــاول و  

ــة ــق     اإلعالميــ ــا يتعلــ ــرز فيمــ ــذي أحــ ــوظ الــ ــدم امللحــ ، التقــ
آخـر   سألةهذه املاجمللس  عاجلباإلجراءات املتعلقة باأللغام منذ 

__________ 

 .٣٠-٢٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٦٩(  


