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اجتمــــــع جملـــــــس األمـــــــن علــــــى مســـــــتوى الـــــــوزراء يف     
ــبتمرب  ٢٢ ــر يف  ٢٠٠٤أيلول/سـ ــواء   ”للنظـ ــن احتـ ــة مـ ــب املدنيـ اجلوانـ

  ؛“الصراعات وبناء السالم

ــواء       ــة مــن احت ــوزراء باألمهيــة املتزايــدة للجوانــب املدني وأقــر ال
ــاالت األزمـــات املع    ــة حـ ــراعات يف مواجهـ ــع تكـــرر   الصـ ــدة ويف منـ قـ

الصراعات؛ وأكدوا أمهية تسوية الصراعات وفقـا لألحكـام ذات الصـلة    
  ؛من ميثاق األمم املتحدة

وأقـــر الـــوزراء بأمهيـــة التعـــاون بـــني املـــدنيني والعســـكريني يف   
  ؛احتواء األزمات

ونوه الوزراء مبـا لـبعض املنظمـات اإلقليميـة، ودون اإلقليميـة،        
  ؛ولية من دور متزايد يف احتواء األزماتوغريها من املنظمات الد

وأعــرب الــوزراء عــن تأييــدهم للجهــود الــيت تبــذهلا الــدول          
األعضاء ملواصلة تطوير قدراا على احتواء األزمـات بالوسـائل املدنيـة،    
كمـا أعربــوا عــن تأييــدهم للمبــادرات الــيت تقــوم ــا هــذه الــدول جلعــل  

ــة  وغريهــا هــذه القــدرات متاحــة لألمــم املتحــدة   مــن املنظمــات اإلقليمي
دون اإلقليمية ذات الصلة، كإسـهام يف اجلهـود الـيت تبـذهلا يف صـون       أو

  السالم واألمن الدوليني.

    
 نالقانو بسيادة املتعلقة لبنودا - ٥١

  
   املتحدة األمم دور: القانون وسيادة العدالة - ألف

 األمــن جملــس جلســة يف الــرئيس عــن صــادر بيــان  

تشـــــرين األول/أكتـــــوبر  ٦ يف املعقـــــودة ٥٠٥٢

٢٠٠٤  

ــة يف   ــودة، ٥٠٥٢ اجللســـــــ ــرين ٦ يف املعقـــــــ  تشـــــــ

 أعمالــه جـدول  يف األمــن جملـس  أدرج، ٢٠٠٤ األول/أكتـوبر 

 يف االنتقاليــة والعدالــة القــانون ســيادة عــن العــام األمــني تقريــر
، تقريـره  ويف .)١(الصـراع  بعـد  ما وجمتمعات الصراع جمتمعات

ــرز ــني أب ــام األم ــة أن الع ــة والســالم العدال  ليســت والدميقراطي

 تعـزز  حتميـات  األحـرى  بـل ، اآلخـر  منـها  كـل  يستبعد أهدافا

، احلقـائق  لتقصـي  جلـان  تشـكيل  إىل ودعـا . األخـرى  منها كل
 وقواعـد ، اتللتعويض برامج ووضعالفحص،  عمليات وتنفيذ

. الــربامج تلــك لــدعم الالزمــة املــوارد وتــوفري، دوليــة ومعــايري

 إحالــة علــى األمــن جملــس رةقــد اخلصــوص وجــه علــى وأكــد

 الــيت احلـاالت  يف حـىت ” ،الدوليــة اجلنائيـة  احملكمـة  إىل لقضـايا ا
ــون ال ــا تكـ ــدان فيهـ ــة البلـ ــا املعنيـ ــام يف أطرافـ ــي النظـ  األساسـ

 علــى  التصــديق املضــي قــدما يف  علــى  وشــجع، “للمحكمــة
__________ 

  )١(  S/2004/616.  

 املتحـدة  األمـم  دعـم  تعزيـز  أن أكد، وأخريا. األساسي نظامها

ــز ســيتطلب ــي تعزي ــا قالتنس ــني فيم ــع ب ــات مجي ــة؛ اجله  الفاعل

بشـكل   السجالت حفظو فنية؛ وأدوات للخرباء قوائم وضعو
ــا  ــر انتظام ــل ؛أكث ــدروس تلــك وحتلي ــا ال ــات يف وتطبيقه  والي

 األمـــم بعثـــات وعمليـــات الســـالم وعمليـــات، األمـــن جملـــس

  .  السالم حلفظ املتحدة

 مـن  إحاطـات  إىل الـس  اسـتمع ، نفسـها  اجللسة ويف  

ــام لألمــني اخلــاص واملستشــار العــام مــنياأل مــن كــل ــع الع  ملن

، االنتقاليـــة للعدالـــة الـــدويل املركـــز ومـــدير اجلماعيـــة اإلبـــادة
 ـا  أدىل بيانـات  وتالهـا  اإلمنـائي؛  املتحدة األمم برنامج ومدير

األرجنـتني واألردن وأسـتراليا    عن وممثلون الس أعضاء مجيع
 ومجهوريـة  الروسوبـي  وبـريو  وبورونـدي  وأوغنـدا وإندونيسيا 

ــا ــوب كوري ــا وجن ــانت أفريقي ــادين وجــزر فنســنت وس  غرين

ــدا وســرياليون وسويســرا والســويد وســنغافورة  وفيجــي وفنلن

ــدا ــتاريكا وكنــ ــتاين وكوســ ــيك وليختنشــ ــا واملكســ  والنمســ
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 واليابـان  )٢(األورويب) االحتـاد باسـم  ( وهولنـدا  واهلنـد  ونيجرييا

  .  لفلسطني املراقب واملمثل

 ايســتتب لــن واالســتقرار الســالم إن العــام األمــني وقــال  
ــة مشــروعة بطريقــة” التصــدي يــتم مل مــا  ألســباب” “وعادل

 نتبعــه الــذي النــهج يكـون  أن جيــب أنــه إىل وأشــار. “عصـرا ال

 والسـجون  الشـرطة  يتنـاول مسـائل  ، شـامالً  العدالـة  قطاع إزاء

ــزيج واألخــذ، واحملــاكم ــن مب ــات م ــى حيــدد اآللي  املســتوى عل

ــوطين ــا ،عــام بوجــه ألفضــلا ســيكون ال  حســب، ذلــك يف مب

ــات، االقتضــاء ــة آلي ــة العدال ــق. التقليدي ــائالً وعل  احملــاكم إن ق

ــة ــة مــن قــدرا حققــت قــد املختلطــة أو الدولي  كانــتو ،العدال

 قـدرات  بنـاء  يف واف حنو على تسهم ومل التكلفة باهظة أيضاً

  .  )٣(العدل إلقامة مستدامة وطنية

 اجلماعيــة اإلبــادة مبنــع املعــين اخلــاص املستشــار وأكــد  

ــدويل املركــز ومــدير ــة ال ــة للعدال ــه االنتقالي  تقابــل مــا كــثريا أن

، “واقـع كـأمر   أو القانون حبكم العقاب من بإفالت” الفظائع
 دميقراطـي  نظـام  إىل انتقـال  أي هنـاك  يكون أن ميكن ال ولكن

 العقـاب  مـن  اإلفـالت  طـوق  يكسـر  مل مـا  وعدال إنسانية أكثر

 أنـه  وأكد. املطاف اية يف العقاب وإنزال كمةواحملا باملقاضاة

 إلضــفاء وشــرط النــهائي اهلــدف مبثابــة املصــاحلة اعتبــار ينبغــي

. االنتقاليــة العدالــة حتقيــق إىل الراميــة اجلهــود علــى الشــرعية

 اإلبـادة  مثـل  دوليـة  جرائم عن العفو منح التقرير رفضب وأشاد

 أنـه وارتـأى   .اإلنسـانية  ضدواجلرائم  احلرب وجرائم اجلماعية

ــة مــن  إــاء املســتقبل يف الســالم صــنع لعمليــات مبكــان األمهي

 عفــو مبــنح وعــود” يف اســد “االبتــزاز إىل الســهل اللجــوء”
__________ 

 واهلرسـك  والبوسـنة  وبلغاريـا  وأيسـلندا  ألبانيا من كل البيان أيد  )٢(  

ــا ــة وتركيـ ــدونيا وجهوريـ ــالفية مقـ ــابقة اليوغسـ ــا السـ  ورومانيـ

  والنرويج. وكرواتيا األسود واجلبل وصربيا

  )٣(  S/PV.5052 ،٤  و ٣ الصفحتان.  

 ميكـن  أنـه  واقتـرح . “الفظائع على أخرى ومكافآت حمدد غري

 هـذه  مشـروعية  حتسـني  يف كـبري  بدور يضطلع أن األمن لس

 احملـاكم  أنشـئت  عنـدما  أنـه  إىل أشار مث ومن. املتطورة النظرية

 التـزام  هنـاك  كـان  ،امليثـاق  مـن  السـابع  الفصل مبوجب الدولية

 يف معهــا بالتعــاون األعضــاء الــدول مجيــع جانــب مــن صــريح
 وأنـه ، األدلـة  ومجـع  باالحتجـاز  يتعلـق  فيمـا  وعملياا حتقيقاا

 الفصـــل مبوجــب  يتصــرف  ال عنـــدما حــىت ، للمجلــس  ميكــن 

 املختلطـة  احملـاكم  مـع  التعـاون  بـداء بإ صـراحة  يأمر أن، السابع

  .  )٤(الدولية اجلنائية احملكمة مع أو

وقال مـدير برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي إن سـيادة         
 مــن، ولكــن “أهــم مــن أن تتــرك للمحــامني   ”القــانون هــي  

أليــة  والسياســي االجتمـاعي  ســياقال يف تترســخ أن الضـروري 
ـدف إىل بنــاء   يــتعني أن الدوليـة  املســاعدة أن والحـظ  دولـة. 

ــي لإلصــالح  ــى   ، دعــم حمل ــتعني عل ــى وجــه اخلصــوص، ي  وعل

ــة اجلهــات بــني فيمــا املفاوضــات تيســري املتحــدة األمــم  الوطني

ــاء أجــل مــن املصــلحة صــاحبة  يف لإلصــالح سياســية إرادة بن
  .  )٥(القانون سيادة جمال

 وأيــدت العــام األمــني بتقريــر الوفــود غالبيــة ورحبــت  

ــ كــثري وأعــرب. توصــياته ــة دعمهــم عــن املشــاركني نم  جلمل

 يف القـانون  وسـيادة  العدالـة  لعناصـر  الفعال اإلدماج منها أمور
 ؛احملليـة وامللكيـة   واملشـاورات  ووالياـا؛  املتحـدة  األمم بعثات

ــة األســباب ومعاجلــة  للخــرباء قائمــة ووضــع ؛صــراعلل الكامن

 حمـــاكم وإنشـــاء الالزمـــة؛ املاليـــة املـــوارد تـــوفري إىل باإلضـــافة

 التعـاون  ومواصـلة  الدوليـة؛  اجلنائيـة  احملكمة ذلك يف مبا، يةدول

ــة املنظمــات مــع ــة؛ غــري واملنظمــات اإلقليمي ــز احلكومي  وتعزي

 مــن  عــدد وحــث. القــدرات بنــاء وتــدعيم الدوليــة؛ املعــايري
__________ 

  .٧-٤ الصفحات، نفسه املرجع  )٤(  

  )٥(  S/PV.5052 (Resumption 1) ،٤-٢ الصفحات .  
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 علــى التركيــز علــى واألمــن للســالم التنفيذيــة اللجنــة املمــثلني

 مــن دعــد ورحــب. مؤسســية تغــيريات مــن ميكــن مــا إحــداث

 األمــم بـني  والتشـاور  التعـاون  بشـأن  العالقـة  باتفـاق  املـتكلمني 

 تصـدق  مل الـيت  الـدول  واوحث الدولية اجلنائية واحملكمة املتحدة

  .  ذلك تفعل أنعلى  األساسي روما نظام على بعد

 إىل حاجـة  هنـاك  إن وفنلندا وأملانيا األردن ممثلو وقال  

 ميكـن  املتحـدة  مـم لأل العامـة  األمانـة  داخـل  جديـد  كيان إنشاء

 ســيادة جمــايل يف الفعاليــة مــن مبزيــد العمــل مــن املتحــدة األمــم

 الـذي ، الروسـي  االحتـاد  ممثـل أما  .)٦(االنتقالية والعدالة القانون
 األمــم إطــار يف جديــد تنســيقي هيكــل إنشــاء فكــرة يــرفض ال

ــدة ــأن املتحـ ــائل بشـ ــة املسـ ــيادة املتعلقـ ــانون بسـ ــة القـ  والعدالـ

 البريوقراطيــة اآلليـات  عـدد  زيـادة  أنشـار إىل  فقـد أ ، االنتقاليـة 
، ولـذلك . وفعاليتـه  النظـام  أداء زيادة حسن إىل دائماً ؤديت ال

 علـى  التركيـز  علـى  واألمـن  للسـالم  التنفيذيـة  اللجنة حيث فإنه

ــاد ــبل إجيـ ــة السـ ــيق بتحســـني الكفيلـ ــار يف التنسـ ــات إطـ  اآلليـ

  .  )٧(القائمة

 مؤهـل  قطـاع  هو الديين القطاع أن الفلبني ممثل وأكد  

ــل خــري ــل، احمللــي اتمــع قضــايا مــع للتعامــل تأهي ــة مث  العدال

 بـني  مشـترك  جملـس  إنشـاء  إىل دعـا ، مث ومـن . القـانون  وسيادة

 املعتقـدات  بـني  فيمـا  بالتفـاهم  معنية خمصصة وحدة أو األديان

  .)٨(املتحدة األمم منظومة يف
__________ 

  )٦(  S/PV.5052 ،ــفحات ــا)؛ ١٢-١٠ الصــ  S/PV.5052و  (أملانيــ

(Resumption 1) ،ــفحتان ــفحتان (األردن)؛ ٩ و ٨ الصـ  والصـ

  (فنلندا). ١١  و ١٠

  )٧(  S/PV.5052 ،٩  و ٨ الصفحتان.  

  .٨  و ٧ الصفحتان، نفسه املرجع  )٨(  

، املصــاحلة إزاء التقريــر ــج أن شــيلي ممثــلارتــأى و  
ــيلة عتبارهـــابا ــة وسـ ــار خـــارج االنتقاليـــة للعدالـ ــاء إطـ  ،القضـ
  .  )٩(عملية املصاحلة أن حقيقة يعكس  ال

 علـى  يوافـق  ال وفـده  أن املتحـدة  الواليات ممثل وأكد  

 الواليـات  أبـدت  الـيت ، الدوليـة  اجلنائيـة  لمحكمةل تقريرال تأييد

 يراعـي  ال التقريـر  إن وقـال ، عليهـا  أساسية اعتراضات املتحدة

، اجلنائيـــة العدالـــة بشـــأن الوطنيـــة القـــرارات مناســـب بشـــكل
. بعينـه  جمتمـع  مناسـبة  يراهـا  قد اليت القضائية األحكام وخاصة

 علـــى واليـــة للمحكمـــة تســـند أال مفـــاده رأي عـــن وأعـــرب

. األساســي رومــا نظــام يف أطرافــا ليســت الــيت الــدول مــواطين

 القانونيـــة األصـــول مراعـــاةيعكـــس  ال األساســـي النظـــام وأن

ــا ــا كمـ ــات يف نفهمهـ ــدة الواليـ ــه، املتحـ ــة يف، ألنـ ــور مجلـ  أمـ

 علـــى يـــنص وال احملاكمـــات تعـــدد خبطـــر يســـمح، أخـــرى

 تسـييس لا خلطـر  تتعـرض  احملكمة أن ورأى. باحمللفني احملكمات
  .  )١٠(للمساءلة خاضعة غري اأوبقدر كبري 

 وضـع  يف األمن جملس اخنراط أن بيالروس ممثل وأكد  

ــد ــانون قواعــ ــربره أن ميكــــن ال الــــدويل القــ ــروف إال تــ  الظــ

 واألمـن  السالم على خطرا تشكل اليت العادية وغري االستثنائية

 سياسـية  عناصر” دمج الس ممارسة إن أيضاً وقال. الدوليني

 تشــكل “القــائم الــدويل القــانون ألحكــام منافيــة القــرارات يف

  .)١١(القانون سيادة لفكرة حتديا

 أن ألطـــرافا مجيـــع علـــى أن الصـــني ةممثلـــ توأكـــد  

 ـا  املعتـرف  الدويل القانون وقواعد املتحدة األمم ميثاق حتترم
__________ 

  .١٦ و ١٥ الصفحتان، نفسه املرجع  )٩(  

  .٢٢ الصفحة، نفسه املرجع  )١٠(  

  )١١(  )Resumption 1 (S/PV.5052 ،١٩ الصفحة.  



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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 وأن املعـين  للبلـد  اإلقليميـة  والسالمة بالسيادة يتعلق فيما عامليا

    .)١٢(الداخلية واخلالفات اتصراعال يف التدخل عن حتجم

 تســتخدم  أال جيــب  الســيادة أن  أوغنــدا  ممثــل  وذكــر   

ــاء كغطــاء ــهاكات إلخف ــوق يمةاجلســ االنت ــن اإلنســان حلق  م

  .)١٣(الدول جانب

 باســـــم ببيـــــان املتحـــــدة) (اململكـــــة الـــــرئيس وأدىل  

  :أنه البيان يف الس أورده  ما مجلة ويف، )١٤(الس

ــذ       ــأن تنفيـ ــات بشـ ــى تقـــدمي مقترحـ ــة علـ ــة العامـ حـــث األمانـ
  ؛  )١(من تقرير األمني العام ٦٥التوصيات الواردة يف الفقرة 

ام الذي أدىل بـه األمـني العـام أمـام الـدورة      شار إىل البيان اهلأو  
  ؛  ٢٠٠٤أيلول/سبتمرب   ٢١التاسعة واخلمسني للجمعية العامة يف 

وشدد على أمهيـة تقيـيم االحتياجـات اخلاصـة للعدالـة وسـيادة         
  القانون يف كل بلد مضيف؛  

وأكد أن إاء الظروف اليت تشجع اإلفـالت مـن العقـاب أمـر       
ذهلا اتمعـات يف مرحلـة الصـراع ومـا بعـده      جوهري يف اجلهود الـيت تبـ  

ــامل الـــيت وقعـــت يف املاضـــي، ولتفـــادي وقـــوع مظـــامل يف    لتجـــاوز املظـ
  املستقبل؛  

ــدويل       ــى الصــعيد ال ــة وســيادة القــانون عل وأشــار إىل أن العدال
ــة أساســية لتعزيــز وصــون الســلم واالســتقرار والتنميــة يف     يكتســيان أمهي

  العامل؛  

ـــرار األم    ــب بقــــــ ـــام  ورحــ ـــن العـــــ ــة  أيـــــ ــي األولويــ ن يعطــ
تبقى مـن فتـرة واليتـه لعمـل األمـم املتحـدة مـن أجـل تعزيـز سـيادة            فيما

القانون والعدالة االنتقالية يف اتمعـات الـيت تشـهد صـراعات والـيت متـر       
ودعـا األمـني العـام إىل إبقائـه علـى علـم مبـا         ؛بعـد الصـراعات   مبرحلة ما

 ٦٥دم يف تنفيذ التوصـيات الـواردة يف الفقـرة    حترزه األمانة العامة من تق
مــن التقريــر وأعــرب عــن نيتــه النظــر يف هــذه املســألة جمــددا يف غضــون    

  أشهر.    ستة
__________ 

  )١٢(  S/PV.5052 ،٢٢ الصفحة.  

  )١٣(  )S/PV.5052 (Resumption 1، ١٢ الصفحة.  

  )١٤(  S/PRST/2004/34.  

 وصـــون القـــانون ســـيادة: الـــدويل القـــانون تعزيـــز  -  باء

   الدوليني واألمن السلم

  التمهيدية اإلجراءات    

جملــس األمــن  جلســة يف الــرئيس بيــان صــادر عــن   

    ٢٠٠٦ حزيران/يونيه ٢٢ دة يفاملعقو ٥٤٧٤

ــاجل يف   ــودة، ٥٤٧٤ ةلسـ ــه ٢٢ يف املعقـ  حزيران/يونيـ

ــدول يفالـــس  أدرج، ٢٠٠٦ ــه جـ ــالة أعمالـ ــة الرسـ  املؤرخـ

 لـــدى الـــدامنرك ةممثلـــ مـــن املوجهـــة ٢٠٠٦ حزيران/يونيـــه ٧

 رمسيـة  غـري  ورقـة  ـا  يـل حت ،)١٥(العـام  األمـني  إىل املتحدة األمم

 الرمسيـة  غـري  الورقة حددت وقد. ةاملناقش توجيه يف للمساعدة

 سـيادة  تعزيـز : هـي  خاصـاً  اهتماماً إيالؤها جيدر مسائل ثالث

 مـن  لإلفـالت  حـد  ووضـع ، وبعدهصراع ال يف حاالت القانون

 نظـم  ومصـداقية  كفـاءة  وتعزيـز ، الدوليـة  اجلـرائم  على العقاب

 تنيإحـاط  إىل الـس  واسـتمع . املتحـدة  ألممالتابعة ل زاءاتاجل

 العــدل حمكمــة ةورئيســ املتحــدة لألمــم القــانوين شــاراملست مــن

 وممثلـو  )١٦(الـس  أعضاء مجيع ا أدىل بيانات تلتهما، الدولية

، ونيوزيلنـــدا) أســـتراليا عـــن أيضـــا (نيابـــة وكنـــدا، أذربيجـــان
جنـوب أفريقيـا    وممثلـو ، )١٧( االحتـاد األورويب)  باسمالنمسا (و

ــاال وفنـــــ    ــراق وغواتيمـــ ــرياليون والعـــ ــرا وســـ زويال ـوسويســـ
ــة ــيك   - (مجهوريـ ــر واملكسـ ــتاين ومصـ ــة) وليختنشـ البوليفاريـ

  .  فلسطني عن الدائم واملراقب والنرويج ونيجرييا

وأشار املستشار القـانوين إىل اإلنشـاء الوشـيك للجنـة       
يف هـذا السـياق    أنـه التنظيمية للجنة بناء السالم اجلديدة، وإىل 

__________ 

  )١٥(  S/2006/367.  

  خارجيتها. وزير الدامنرك مثّل  )١٦(  

 والبوسـنة ، وبلغاريـا ، وأيسـلندا ، ألبانيـا  مـن  كـل  البيـان  هـذا  أيد  )١٧(  

، السـابقة  اليوغوسـالفية  مقـدونيا  ومجهوريـة ، وتركيا، واهلرسك
  والنرويج.، وكرواتيا، األسود واجلبل وصربيا، ورومانيا
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 متتلكهـا  الـيت  لوسـائل ا أن حتدد بشـكل أدق  العامة ألمانةا على

 املثلـى  والطريقـة  القـانون  بسيادة النهوض إجراءات لدعم فعال

، العقـاب  مـن  اإلفالت مبسألة يتعلق وفيما .املوارد تلك لتنظيم
 يكمــل متطلــبني والســالم العدالــة تعتــرب أن جيــب أنــه إىل أشــار

ــرب. بعضــا بعضــهما ــه واعت ــو رفــض إرســاء جيــب أن  عــن العف

 يتعلـق  وفيمـا . “إنفـاذه  جيـب  ارامعيـ ” بوصـفه  الدوليـة  اجلرائم

 بشــأن العــام األمــني ءاآر إىل أشــار، اجلــزاءات نظــم بتحســني

، منـها  وشـطبهم  اجلـزاءات  قـوائم  يف كيانـات الو فراداأل إدراج
ــد أن ــذي أكـ ــايريامل الـ ــدنيا عـ ــة الـ ــد الزمـ ــذه أن مـــن للتأكـ  هـ

 تتسـم  آلية تعده استعراض فيها مبا، وشفافة منصفة اإلجراءات

  .)١٨(بالكفاءة

 تعزيــــز” أن الدوليــــة العــــدل حمكمــــة رئيســــة ورأت  

 القـانون  مضـمون  وتعميق توسيع، أوال، يعين “الدويل القانون

 أو الـدويل  للقـانون  االمتثال تأمني آليات تعزيز، وثانيا الدويل؛

 يف الـواردة  األداة تفعيـل  مـن  بد ال أنه وأكدت. أحكامه إنفاذ
 لـس  ينبغـي  وجبـها مب اليت، امليثاق من ٣٦ املادة من ٣ الفقرة

 األطـــراف عـــرض ضـــرورة عامـــة كقاعـــدة يراعـــي أن األمـــن

 سياســةذه األداة هــ وجعــل، احملكمــة علــى القانونيــة املنازعاــ

  .  )١٩(األمن لس أساسية

 بنـاء  جلنـة  إلنشـاء  التقـدير  عـن  املمثلني معظم وأعرب  

 اإلفـالت  مكافحـة  أمهيـة  إىل، أمـور  مجلة يف، وأشاروا، السالم

 إىل دارفـور  يف القـائم  الوضـع  إحالةقيام الس بو اب؛العق من

 حتليــل إىل واحلاجــة الدوليــة؛ اجلنائيــة للمحكمــة العــام املــدعي

 علـى  الوفـود  مـن  العديـد  وشـدد صـراع.  لل اجلوهريـة  األسباب

 وواضــحة  وعادلــة ازمنيــحمــددة   إجــراءات اختــاذ إىل احلاجــة

ــ وكـــذلك، منـــها والرفـــع اجلـــزاءات قائمـــة يف لـــإلدراج  نحملـ
__________ 

  )١٨(  S/PV.5474 ،٦-٤ الصفحات.  

  .١٠-٦ الصفحات، نفسه املرجع  )١٩(  

 يف املسـاعدة  وحـدة  إنشـاء  وإىل إنسانية؛ ألسباب االستثناءات
 املبكـر  لإلنذار ونظام العامة؛ األمانة داخل القانون سيادة جمال

 بـني  فيمـا  التعـاون  وحتسـني  ات؛صراعال حدوث معدل خلفض

 ملفهــوم املصــداقية ذات واملمارســة املتحــدة؛ األمــم وحــدات

 واالختصـــاص لعامليـــةا والواليـــة ؛“احلمايـــة عـــن املســـؤولية”

ــة محكمــةلل العــاملي ــة اجلنائي ــتكلمني بعــض وحــث. الدولي  امل

 تنفيـذ  بشأن مقترحات يتضمن تقرير إعداد على العامة األمانة

 القــانون سـيادة  عـن  العـام  األمــني تقريـر  يف الـواردة  التوصـيات 

ــة ــة والعدال  بعــد مــا وجمتمعــات عصــراال جمتمعــات يف االنتقالي

 الـس  مصـداقية  أن املمثلني من عدد وكان رأي .)٢٠(اعصرال

  .الدويل القانون إطار يف بالعمل التزامه على تقوم

ــا جنــوب ممثــل ورأى   ــه أيضــاً أفريقي  علــى كــان إذا أن

ــق أن الـــس ــه حيقـ ــة قدراتـ ــز يف كاملـ ــانون تعزيـ ــدويل القـ  الـ

ــى واملســاعدة ــانون ســيادة إرســاء عل ــد ال ،الق ــن ب  إصــالح م

 وأسـاليب  األمـن  جملـس  كـوين ت مسـأليت  يعـاجل  إصـالح ، شامل

  .  )٢١(عمله

 مجيـــع أنمفـــاده  رأي عـــن املكســـيك ممثـــل وأعـــرب  

 بعـض  بتفسري تتعلق اختالفات عن تنشأ الدول بني اتصراعال

 اختــاذ عــن ميتنــع بــأن لــسا ونصــح. الــدويل القــانون أحكــام

 بشــــأن احلجـــة  ورفـــض ، “تشـــريعي  طـــابع  ذات” قـــرارات 

 .)٢٢(“للمجلــس لفرعيــةا أو الضــمنية أو اإلضــافية الســلطات”

ــ ممثـــل وأعلـــن  ينبغـــي أنـــه البوليفاريـــة) - (مجهوريـــة زويالـفنـ

 متطلبــات لفــرض ســلطته اســتخدام ممارســة تفــادي للمجلــس
__________ 

  )٢٠(  S/2004/616.  

  )٢١(  S/PV.5474 (Resumption 1)، ١٦ و ١٥ الصفحتان.  

  )٢٢(  S/PV.5474 ،٣٦ الصفحة.  




