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1995 موجهة إىل رئيس جملس األمن من ممثل البوسنة واهلرسك 567 . 
أعضاء  فيما بني  أجريت  أعقاب مشاورات  له، يف  ُأذن  قد  أنه  وأعلن 

جملس األمن، بأن يديل بالبيان التايل نيابة عن اجمللس 568 :
املؤرخة 17  الرسالة  حمتويات  إزاء  القلق  ببالغ  األمن  يشعر جملس 
آب/أغسطس 1995 والواردة من األمني العام بشأن استمرار العقبات 
اليت حتول دون قيام قوة الرد السريع املنشأة مبوجب القرار 998 )1995( 
ويف  القوة.  هذه  ونشر  مهامها  بأداء   1995 حزيران/يونيه   16 املؤرخ 
ال  جزًءا  تشكل  السريع  الرد  قوة  أن  تأكيد  اجمللس  يعيد  الصدد  هذا 
للحماية وأن  املتحدة  األمم  للسلم/قوة  املتحدة  األمم  قوات  يتجزأ من 
نشرها مسألة ذات أمهية حيوية لتعزيز ما لقوة األمم املتحدة للحماية من 
واهلرسك. ويشاطر  البوسنة  بواليتها يف جهورية  االضطالع  قدرة على 
اجمللس األمني العام رأيه القائل بأن االتفاقات القائمة بشأن مركز القوات 
قوة  للسالم  املتحدة  األمم  قوات  لوجود  وكافيًا  مناسبًا  أساسًا  تشكل 
اجمللس  ويشعر  السريع.  الرد  قوة  ذلك  يف  مبا  للحماية،  املتحدة  األمم 
ببالغ القلق إزاء اآلثار املرتتبة على استمرار العقبات اليت حتول دون أداء 
قوة الرد السريع ملهامها يف فعالية بعثة األمم املتحدة يف جهورية البوسنة 
واهلرسك. ويطلب اجمللس إىل حكوميت جهورية كرواتيا وجهورية البوسنة 
بتعهدات  االلتزام  العقبات وعلى  إزالة جيع  على  فوراً  العمل  واهلرسك 
السريع،  الرد  لقوة  الالزمة  املرافق  وتوفري  االنتقال  حرية  بشأن  واضحة 
كي تستطيع بذلك أداء مهامها دون مزيد من التأخري. ويطلب اجمللس 
متبقية  أّي صعوبات  بإزالة  تقوما  أن  املذكورتني  احلكومتني  إىل  كذلك 
مع السلطات املختصة يف األمم املتحدة ضمن إطار االتفاقات القائمة 
بشأن مركز القوات. ويؤيد اجمللس متامًا اجلهود اليت يبذهلا األمني العام 
بشأن هذا األمر وسوف يتناول هذه املسألة مرة أخرى يف ضوء تقرير 
آخر يطلب اجمللس إىل األمني العام تقدميه يف موعد ال يتجاوز 24 آب/

أغسطس 1995.

المقرر المؤرخ 2 كانون األول/ديسمبر 1993: رسالة 
موجهة من الرئيس إلى األمين العام

برسالة مؤرخة 1 كانون األول/ديسمرب 1993 موجهة إىل رئيس جملس 
األمن 569 ، أشار األمني العام إىل مالك موظفي الرتب العليا يف جهود 
األمم املتحدة لصنع السلم وحفظ السالم يف يوغوسالفيا السابقة. ويف 
خاصًا  ممثاًل  ليكون  ستولتينربغ  ثورفالد  السيد  ُعني  املاضي،  أيار/مايو 
لألمني العام ورئيسًا متشاركًا للجنة التوجيهية التابعة للمؤمتر الدويل املعين 
بيوغوسالفيا السابقة. ويف ذلك الوقت كان من املأمول أن يتم االتفاق 
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بعد فرتة وجيزة على خطة فانس - أوين للبوسنة واهلرسك، وأن ينصب 
بعد ذلك الرتكيز الرئيسي ألنشطة األمم املتحدة يف يوغوسالفيا السابقة 
الواقع، جنبًا إىل جنب مع مواصلة  تنفيذ تلك اخلطة على أرض  على 
اجلهود لتنفيذ خطة فانس املتصلة باملناطق املشمولة حبماية األمم املتحدة 
يف كرواتيا. إاّل أنه كما يعلم أعضاء جملس األمن، مل تنل خطة فانس 
القبول، وما زال السيد ستولتينربغ يشارك مشاركة كثيفة يف املفاوضات 
املستمرة، مما ال يتيح له وقتًا كافيًا لالضطالع على وجه تام مبهام املمثل 
اخلاص لألمني العام ورئيس بعثة قوة األمم املتحدة للحماية. وعليه، وبعد 
واألطراف  احلكومات  برؤساء  واالتصال  ستولتينربغ  السيد  مع  التشاور 
األخرى املعنية مباشرة يف يوغوسالفيا السابقة، انتهى األمني العام إىل أن 
استئناف املفاوضات يف جنيف، يف أعقاب االجتماع الذي عقد هناك 
يف 29 تشرين الثاين/نوفمرب 1993 بني وزراء خارجية االحتاد األورويب 
والرئيسني املتشاركني للجنة التوجيهية التابعة للمؤمتر واألطراف، جيعل من 
الضروري فصل مهام الرئيس املتشارك للجنة التوجيهية عن مهام املمثل 
اخلاص. ولذلك تتجه نية األمني العام إىل أن يواصل السيد ستولتينربغ 
العمل رئيسًا متشاركًا وأن يعني السيد ياسوشي أكاشي، الذي كان ممثله 
اخلاص لكمبوديا حىت عهد قريب، يف منصب املمثل اخلاص ليوغوسالفيا 
العام  األمني  وذكر  للحماية.  املتحدة  األمم  قوة  بعثة  ورئيس  السابقة 
يف  مباشرة  املعنية  األخرى  واألطراف  احلكومات  رؤساء  أبلغ  أنه  أيضًا 

يوغوسالفيا السابقة بذلك.
أبلغ رئيس   ، 570 وبرسالة مؤرخة 2 كانون األول/ديسمرب 1993 

جملس األمن األمني العام مبا يلي:
أتشرف بإبالغكم بأنه مت توجيه انتباه أعضاء اجمللس إىل رسالتكم 
جهود  موظفي  مالك  بشأن   1993 األول/ديسمرب  1 كانون  املؤرخة 
األمم املتحدة حلفظ السالم وصنع السلم يف يوغوسالفيا السابقة، وهم 
االقرتاح  على  ويوافقون  رسالتكم  يف  الواردة  باملعلومات  علمًا  حييطون 

املذكور فيها.

إنشاء محكمة دولية لمحاكمة األشخاص المسؤولين   - هاء 
عن االنتهاكات الجسيمة للقانون اإلنساني الدولي 

التي ارتكبت في إقليم يوغوسالفيا السابقة
املداوالت األّولية

المقرر المؤرخ 22 شباط/فبراير 1993 )الجلسة 
31٧5(: القرار 808 )1993(

أدرج جملس  املعقودة يف 22 شباط/فرباير 1993،  اجللسة 3175،  يف 
حملاكمة  دولية  حمكمة  “إنشاء  املعنون  البند  أعماله  جدول  يف  األمن 
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الدويل  اإلنساين  للقانون  اجلسيمة  االنتهاكات  عن  املسؤولني  األشخاص 
اليت ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة”. وأدرج اجمللس أيضًا الوثائق 
التالية يف جدول أعماله: رسالة مؤرخة 10 شباط/فرباير 1993 موجهة 
املتحدة، حييل هبا  األمم  لدى  لفرنسا  الدائم  املمثل  العام من  األمني  إىل 
تقرير جلنة فقهاء القانون الفرنسيني املنشأة لدراسة إمكانية إنشاء حمكمة 
جنائية دولية للمحاكمة على اجلرائم املرتكبة يف يوغوسالفيا السابقة 571 ، 
ورسالة مؤرخة 16 شباط/فرباير 1993 موجهة إىل األمني العام من املمثل 
الدائم إليطاليا لدى األمم املتحدة، حييل هبا مشروع نظام أساسي حملكمة 
ختتص جبرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية يف أراضي يوغوسالفيا 
السابقة 572 ، ورسالة مؤرخة 18 شباط/فرباير 1993 موجهة إىل األمني 
العام من املمثل الدائم للسويد لدى األمم املتحدة، حييل هبا القرار الذي 
اختذته الدول املشاركة يف مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا بشأن اقرتاح يدعو 
إىل إنشاء حمكمة دولية جلرائم احلرب ليوغوسالفيا سابقًا مقدم من املقررين 

يف إطار آلية موسكو للبعد اإلنساين للبوسنة واهلرسك وكرواتيا 573 .
وبعد إقرار جدول األعمال، دعا اجمللس ممثلّي البوسنة واهلرسك وكرواتيا، 
أن يكون هلما احلق يف  بدون  املناقشة  املشاركة يف  إىل  بناًء على طلبهما، 
التصويت. مث وجه الرئيس )املغرب( انتباه أعضاء اجمللس إىل عدة وثائق 574 ، 
وإىل نص مشروع قرار كان قد ُأعد يف سياق مشاورات اجمللس السابقة 575 .

وحتدث ممثل الربازيل قبل التصويت، فذكر أن املعلومات اليت جعتها 
دلياًل  وفرت  اإلنسان  حقوق  للجنة  اخلاص  املقرر  وكذلك  اخلرباء  جلنة 
قويًا على انتهاكات خطرية للقانون اإلنساين ترتكب على نطاق جاعي 
وبطريقة منهجية. وال ميكن للمجتمع الدويل أن يسمح هلذا بأن يستمر 
قواعد  ألبسط  اخلطرية  االنتهاكات  فهذه  عقاب.  دون  ميضي  بأن  أو 
اإلنسانية جيب أن ُتعامل على وجهها احلقيقي، وهي أهنا أعمال إجرامية، 
جرائم ضد النساء واألطفال وسائر الضحايا العزل، ولكنها أيضًا جرائم 
ضد اإلنسانية. وتؤيد الربازيل اختاذ إجراء قوي لضمان التأكد الكامل 
ضد  واجلرائم  احلرب  جرائم  حاالت  من  حالة  بشأن كل  احلقيقة  من 
الصدد  السابقة، وتؤيد يف هذا  إقليم يوغوسالفيا  املرتكبة يف  اإلنسانية 
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السابقة  بيوغوسالفيا  املعين  الدويل  املؤمتر  أنشطة  عن  العام  األمني  تقرير   574

إىل  العام  األمني  من  موجهة   1993 شباط/فرباير   9 مؤرخة  ورسالة  )S/25221(؛ 
رئيس جملس األمن، حييل هبا التقرير املؤقت للجنة اخلرباء املنشأة عماًل بالقرار 780 
)1992( لتزويد األمني العام مبا ختلص إليه من استنتاجات بشأن األدلة املوجودة على 
حدوث انتهاكات جسيمة التفاقيات جنيف وغريها من املخالفات للقانون اإلنساين 
 2 مؤرخة  ورسالة  )S/25274(؛  السابقة  يوغوسالفيا  إقليم  يف  ُترتكب  اليت  الدويل 
شباط/فرباير 1993 موجهة إىل األمني العام من ممثل الدامنرك حييل هبا التقرير اخلتامي 

.)S/25240( لبعثة اجلماعة األوروبية للتحقيق يف معاملة املسلمات يف يوغوسالفيا
.S/25314  575

تثبت مسؤوليتهم عن  الذين  األفراد  لتقدمي  دولية  إنشاء حمكمة جنائية 
تلك “األعمال البغيضة” للمحاكمة.

وقال املتحدث أيضًا إن من املهم بصفة خاصة أن ترتكز احملكمة 
الدولية املزمع إنشاؤها على أساس قانوين صلب يكمل فعالية إجراءاهتا. 
وفيما يتعلق مبسألة حتديد أفضل األساليب إلنشاء حمكمة جنائية دولية 
وإمنا  نفسها  تلقاء  من  تنشأ  مل  األمن  جملس  سلطة  إن  قال  خمصصة، 
جملس  ويتصرف  املنظمة.  عضوية  ِقبل كامل  من  تفويض  عن  انبثقت 
األمن، لدى ممارسة مسؤولياته، باسم الدول األعضاء يف األمم املتحدة، 
وفقًا للفقرة 1 من املادة 24 من امليثاق. وصالحيات اجمللس ال ميكن 
طريق  عن  مبتكرة  بطريقة  تفسريها  يعاد  أو  إنشاؤها  يعاد  أو  تنشأ  أن 
امليثاق  أحكام  على  ترتكز  أن  بل جيب  ذاته،  اجمللس  يصدرها  قرارات 
فإن مهمة  إليه  أن اجمللس ميارس مسؤولية موكولة  وبالنظر إىل  احملددة. 
تفسري اختصاصاته تستدعي توخي أقصى درجات احلرص وبالذات لدى 
االستشهاد بنص الفصل السابع من امليثاق. وبصفة خاصة عندما يدعى 
اجمللس بشكل متزايد إىل أن ميارس بالكامل الصالحيات الكبرية املكلف 
هبا، فإن تعريف هذه الصالحيات جيب أن تفسر على حنو صارم على 
أساس نص أحكام امليثاق ذات الصلة، أما جتاوز ذلك فلن يكون متسقًا 

مع املبادئ القانونية وال مع احلكمة السياسية.
النهوض  يف  وإجيايب  قوي  بدور  يضطلع  أن  األمن  جمللس  وينبغي 
اليت  السلم  أن تسهم يف جهود  اليت من شأهنا  العناصر  بتنفيذ خمتلف 
تبلورت يف املؤمتر املعين بيوغوسالفيا السابقة، إاّل أن ذلك الدور ينبغي 
أن يظل يف نطاق السلطات املمنوحة صراحة جمللس األمن وفقًا للميثاق. 
ويف هذا العامل السريع التغري، من املهم بصورة متزايدة تعزيز سيادة القانون 
يف العالقات الدولية بالعمل على كفالة االحرتام الصارم ألحكام ميثاق 

األمم املتحدة وغريه من معايري القانون الدويل 576 .
وذكر ممثل الصني أن وفد بلده يؤيد فحوى مشروع القرار ومن مث 
له. بيد أن هذا التصويت ال ميس مبوقف الصني جتاه  سيصوت مؤيداً 

إجراءات جملس األمن يف املستقبل بشأن املوضوع 577 .
وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار للتصويت واعُتمد باإلجاع بوصفه 

القرار 808 )1993(، ويف ما يلي نصه:
إن جملس األمن،

إذ يؤكد من جديد قراره 713 )1991( املؤرخ 25 أيلول/سبتمرب 
1991 وجيع القرارات الالحقة ذات الصلة،

وإذ يشري إىل الفقرة 10 من قراره 764 )1992( املؤرخ 13 متوز/
يوليه 1992، اليت أكد فيها أن جيع األطراف ملزمة باالمتثال ملا يقع 

S/PV.3175، الصفحات 3 إىل 7.  576

املرجع نفسه، الصفحة 7.  577
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عليها من التزامات مبوجب القانون اإلنساين الدويل وال سيما اتفاقيات 
جنيف املعقودة يف 12 آب/أغسطس 1949، وأن األشخاص الذين 
يرتكبون انتهاكات جسيمة هلذه االتفاقيات أو الذين يأمرون بارتكاهبا 

يعتربون مسؤولني شخصيًا عن هذه االنتهاكات،
وإذ يشري أيضًا إىل قراره 771 )1992( املؤرخ 13 آب/أغسطس 
األطراف وغريهم  أمور، جيع  فيه، ضمن جلة  الذي طالب   ،1992
من األطراف املعنية يف يوغوسالفيا السابقة، وجيع القوات العسكرية يف 
البوسنة واهلرسك، بأن تتوقف وتكف فوراً عن ارتكاب أّي انتهاكات 

للقانون اإلنساين الدويل،
وإذ يشري كذلك إىل قراره 780 )1992( املؤرخ 6 تشرين األول/

أكتوبر 1992، الذي طلب فيه إىل األمني العام أن ينشئ، على وجه 
عماًل  املقدمة  املعلومات  وحتليل  لدراسة  حمايدة  خرباء  جلنة  السرعة، 
معلومات  أّي  وكذلك   ،)1992( و780   )1992(  771 بالقرارين 
أخرى قد حتصل عليها اللجنة، بغية تزويد األمني العام مبا ختلص إليه 
من استنتاجات بشأن ما يوجد من أدلة على حدوث انتهاكات جسيمة 
التفاقيات جنيف وغري ذلك من االنتهاكات للقانون اإلنساين الدويل 

ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة،
وقد نظر يف التقرير املؤقت للجنة اخلرباء املنشأة عماًل بالقرار 780 
)1992(، الذي الحظت اللجنة فيه أن اختاذ قرار بإنشاء حمكمة دولية 
خمصصة فيما يتصل باألحداث اليت وقعت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة 

سيكون متسقًا مع اجتاه أعماهلا،
تقارير  ورود  استمرار  إزاء  جزعه  بالغ  عن  أخرى  مرة  يعرب  وإذ 
داخل  الدويل  اإلنساين  للقانون  النطاق  واسعة  انتهاكات  حدوث  عن 
إقليم يوغوسالفيا السابقة، مبا يف ذلك تقارير عن عمليات قتل جاعي 

واستمرار ممارسة “التطهري اإلثين”،
وإذ يقرر أن هذه احلالة تشكل هتديداً للسلم واألمن الدوليني،

وتصميمًا منه على وضع هناية هلذه اجلرائم واختاذ تدابري فّعالة لتقدمي 
األشخاص املسؤولني عنها إىل العدالة،

اخلاصة  الظروف  ضوء  يف  دولية،  حمكمة  إنشاء  بأن  منه  واقتناعًا 
ليوغوسالفيا السابقة، من شأنه أن ميّكن من حتقيق هذه الغاية وأن يسهم 

يف إعادة السلم وصونه،
للجنة  املتشاركني  الرئيسني  توصية  الصدد  هذا  يف  يالحظ  وإذ 
إنشاء  الداعية إىل  السابقة  بيوغوسالفيا  املعين  الدويل  للمؤمتر  التوجيهية 

حمكمة من هذا القبيل،
وإذ حييط علمًا بقلق شديد بتقرير بعثة اجلماعة األوروبية للتحقيق 

يف معاملة املسلمات يف يوغوسالفيا السابقة،

وإذ حييط علمًا بتقرير جلنة فقهاء القانون املقدم من فرنسا، وتقرير 
جلنة فقهاء القانون املقدم من إيطاليا، والتقرير احملال من املمثل الدائم 

للسويد نيابة عن رئيس مكتب مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا،
يقرر إنشاء حمكمة دولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن   -  1
إقليم  يف  ارتكبت  اليت  الدويل  اإلنساين  للقانون  اجلسيمة  االنتهاكات 

يوغوسالفيا السابقة منذ عام 1991؛
يطلب إىل األمني العام أن يقدم تقريراً عن كافة جوانب هذا   -  2
القرار،  املوضوع، وإن أمكن يف فرتة غايتها ستون يومًا بعد اختاذ هذا 
كي ينظر فيه اجمللس يف أقرب موعد ممكن، على أن يتضمن مقرتحات 
حمددة، وخيارات حيثما يقتضي األمر، بشأن أجنع وأسرع الوسائل لتنفيذ 
املقرر الوارد يف الفقرة 1 أعاله، آخذاً يف االعتبار االقرتاحات املقدمة يف 

هذا الصدد من جانب الدول األعضاء؛
يقرر إن يبقي املسألة قيد نظره النشط.  -  3

وحتدث ممثل فرنسا بعد التصويت، فذكر أن الفظائع اليت ارتكبها 
اليوغوسالفية خلفت وضعًا ال يطاق يذكي هليب  جيع أطراف األزمة 
من  بات  وقد  الدوليني.  واألمن  للسلم  هتديداً  يشكل  وبالتايل  الصراع 
الضروري حماكمة املذنبني إذا كان املراد إقامة العدل للضحايا وللمجتمع 
الدويل. وحماكمة املذنبني معناها أيضًا توجيه رسالة واضحة إىل أولئك 
الذين يواصلون ارتكاب هذه اجلرائم مفادها أهنم سيكونون مسؤولني عن 
أفعاهلم. وبالنسبة لألمم املتحدة، وجمللس األمن بصفة خاصة، حماكمة 
إىل  وإعادته  السلم  واجبهما يف صون  بأداء  تتعلق  املذنبني هي مسألة 
نصابه. وهذه هي االعتبارات اليت حدت بوزير الشؤون اخلارجية الفرنسي 
إىل أن يطلب من فريق من فقهاء القانون أن يعد تقريراً عن إنشاء حمكمة 
اجلسيمة  االنتهاكات  عن  املسؤولني  األشخاص  ملقاضاة  دولية  جنائية 
للقانون اإلنساين الدويل اليت ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ 
بدأت عملية تفكك تلك الدولة. وخلص التقرير إىل أن إنشاء حمكمة 
إطار  يف  األمن  جملس  يقرره  أن  ميكن  أمر  السابقة  ليوغوسالفيا  دولية 
واألمن  السالم  حلفظ  امليثاق  من  السابع  الفصل  مبوجب  اختصاصاته 
االستنتاج  هذا  فرنسا  أيدت  وقد  نصاهبما.  إىل  إعادهتما  أو  الدوليني 
وبادرت بعرض مشروع قرار على جملس األمن من أجل تنفيذه. وقال 
املتحدث أيضًا إن جملس األمن قد اختذ قراراً له مغزى كبري. فللمرة األوىل 
قضاء   - دويل  جنائي  قضاء  بإنشاء  املتحدة  األمم  ستقوم  التاريخ  يف 
للقانون  اجلسيمة  االنتهاكات  ارتكاب  عن  املسؤولني  مبحاكمة  خمتص 
اإلنساين الدويل يف إقليم يوغوسالفيا السابقة. وهذه احملكمة ينبغي أن 
ُتنشأ بأسرع ما ميكن. وينبغي أن يكون ذلك بقرار آخر يتخذه جملس 
األمن مبوجب أحكام الفصل السابع الذي حيدد له صالحيته يف حفظ 

السالم واألمن الدوليني وإعادهتما إىل نصاهبا 578 .

املرجع نفسه، الصفحات 7 إىل 11.  578
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القرار  بقوة  يؤيد  بلدها  وفد  أن  املتحدة  الواليات  ممثلة  وذكرت 
حمكمة  تأسيس  حنو  األوىل  اخلطوة  ميثل  الذي  تواً،  املتخذ  التارخيي 
املتهمني بارتكاب جرائم حرب أو  حتقيق خمصصة ملقاضاة األشخاص 
يوغوسالفيا  إقليم  يف  الدويل  اإلنساين  للقانون  جسيمة  انتهاكات  أّية 
السابقة. ويتطلع وفد بلدها إىل العمل مع األمني العام لكي ينجز بسرعة 
مهمته املتمثلة يف تزويد اجمللس خبيارات بشأن النظام األساسي والنظام 
الداخلي للمحكمة. ومبجرد استالم تقرير األمني العام ستقوم الواليات 
إلنشاء  اجمللس  إطار  يف  بسرعة  بالعمل  األعضاء،  سائر  مع  املتحدة، 

احملكمة مبقتضى الفصل السابع 579 .
وقال ممثل اململكة املتحدة إنه من الضروري إنشاء آلية قانونية دولية 
ملقاضاة املتهمني بارتكاب جرائم حرب، أيًّا كان الطرف الذي ينتمون 
إليه يف الصراع. ويرحب وفد بلده بالعمل القّيم بشأن اآلليات املمكنة، 
الذي يعد إسهامًا قيِّمًا يف دراسة األمني العام بشأن أجنع وأجدى طريقة 
لتأسيس حمكمة. ولن تكون مهمة األمني العام سهلة. فقد أشارت جلنة 
اخلرباء يف تقريرها املؤقت إىل صعوبات حتديد مرتكيب هذه اجلرائم. ومن 
ولذا جيب  الالزمة.  باألدلة  إنشاؤها  جيري  أّي حمكمة  تزويد  الضروري 
أن توفر اللجنة موارد وافية بالغرض لكي تواصل عملها. وأشار إىل أن 
املرتكبة يف  احلرب  لتناول جرائم  قانوين خمصص  “احملكمة” هي كيان 

إقليم يوغوسالفيا السابقة فقط 580 .
يظهر عزم اجملتمع  املتخذ تواً  القرار  الروسي أن  وذكر ممثل االحتاد 
الدويل على ممارسة الضغط على جيع أطراف الصراع للتعجيل بعملية 
القانوين وتكوينها  القانوين للمحكمة الدولية ومركزها  السلم. واألساس 
وصالحياهتا وطرائق تأسيسها وعملها هي أمور سيقررها اجمللس الحقًا. 
الذين  القرار ال بد وأن يؤدي من اآلن غرضًا مفيداً هو جعل  بيد أن 
ال يتورعون عن التضحية بأرواحهم وكرامات مئات وآالف األبرياء من 
أجل أطماعهم السياسية يتوبون إىل رشدهم. ويعتقد االحتاد الروسي أن 
بارتكاب  املتهمني  مبثابة حتذير شديد إىل اجملرمني  أيضًا  القرار سيكون 
جرائم جاعية وبانتهاكات صارخة حلقوق اإلنسان يف أحناء أخرى من 

العامل 581 .
ورأى ممثل هنغاريا أن القرار الذي اختذه جملس األمن يف شهر تشرين 
بدراسة  مكلفة  اخلرباء  من  جلنة  بتشكيل  ويقضي  املاضي  األول/أكتوبر 
للقانون اإلنساين الدويل  وحتليل املعلومات املتصلة باملخالفات اجلسيمة 
املرتكبة يف يوغوسالفيا السابقة له أمهية كبرية. وقال إن املعلومات والتقارير 
الواردة من خمتلف املصادر تؤكد أن خطورة هذه االنتهاكات وجسامتها 

املرجع نفسه، الصفحات 11 إىل 13.  579

املرجع نفسه، الصفحات 13 إىل 15.  580

املرجع نفسه، الصفحة 16.  581

تشكالن هتديداً للسلم واألمن الدوليني. وبالتايل، ينبغي أاّل يكون هناك 
أدىن شك يف اختصاص جملس األمن بتناول هذه املسألة 582 .

وذكر ممثل إسبانيا أن وفد بلده يفهم أن البعض قد ختاجلهم بعض 
إنشاء حمكمة، ألن  إجراءات  باختاذ  اجمللس  اختصاص  الشكوك بشأن 
هذا شيء جديد، ولكن إسبانيا ال تشاطرهم هذه الشكوك، ألن هذا 
تدخل  اليت  السلم  استعادة  هو  الواضح  وهدفه  وحمدد  حمدود  اإلجراء 
بشكل كامل يف إطار اختصاص اجمللس. ويف احلقيقة، ال حياول اجمللس 
إنشاء هيئة قانونية أو تشريعية جديدة ذات طابع دائم. وال جيعل من 
نفسه حكمًا أو مشرعا دائمًا. بل هو ال يسعى سوى إىل إنشاء جهاز 
مؤقت حيمِّل، عن طريق تطبيق القوانني السارية، املسؤولية عن األعمال 
املرتكبة يف صراع دائر تبني بالفعل أنه يهدد السلم ويقوضه. وهذا اجلهاز 
استعادة  يف  املذنبني،  ومعاقبة  العدالة  إىل  اللجوء  من خالل  سيسهم، 
السلم ويكفل صيانته، وذلك من أجل ردع أّي تكرار ألعمال مماثلة يف 
املستقبل. وقال املتحدث إن إسبانيا كانت تفضل إنشاء حمكمة جنائية 
من  أكثر  وقتًا  يتطلب  ذلك  أن  تدرك  ولكنها  عاملي،  اختصاص  ذات 
الوقت املتاح. ومع ذلك يثق الوفد اإلسباين يف أن القرار املتخذ تواً هو 
إنشاء والية قضائية جنائية دولية ذات طابع عاملي  اخلطوة األوىل حنو 
ودائم يف املستقبل، وسيواصل تأييده وتشجيعه للجهود املبذولة يف احملافل 

األخرى لألمم املتحدة لبلوغ هذا اهلدف 583 .

المقرر المؤرخ 25 أيار/مايو 1993 )الجلسة 321٧(: 
القرار 82٧ )1993(

يف 3 أيار/مايو 1993، وعماًل بالقرار 808 )1993(، قدم األمني 
األشخاص  حملاكمة  دولية  حمكمة  إنشاء  عن  تقريراً  اجمللس  إىل  العام 
املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل اليت ارُتكبت 
نظام  به مشروع  ُأرفق  السابقة منذ عام 1991،  إقليم يوغوسالفيا  يف 
أساسي للمحكمة 584 . وقال األمني العام يف التقرير إنه يرى أن ُتنشأ 
من  السابع  الفصل  إىل  يستند  األمن  جملس  من  قرار  مبوجب  احملكمة 
امليثاق. وسيكون هذا القرار تدبرياً من تدابري صون أو استعادة السلم 
أو  للسلم،  هتديد  بوجود  الالزم  اإلقرار  أعقاب  يف  الدوليني،  واألمن 
النهج يتميز بالسرعة وبفورية  انتهاك له، أو وقوع عمل عدواين. وهذا 
الفعالية، حيث إن جيع الدول ستكون خاضعة اللتزام جربي باختاذ أّية 
إجراءات ضرورية لتنفيذ قرار متخذ بوصفه تدبرياً لإلنفاذ مبوجب الفصل 
الدولية، مبقتضى  إنشاء احملكمة  أيضًا أن  العام  السابع. ويعتقد األمني 
قرار يستند إىل الفصل السابع، له ما يربره على الصعيد القانوين، سواء 

املرجع نفسه، الصفحات 18 إىل 21.  582
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من حيث موضوع القرار وهدفه، أو من حيث املمارسة السابقة جمللس 
األمن. وأشار يف هذا الصدد إىل أن اجمللس اختذ، يف مناسبات خمتلفة، 
قرارات مبوجب الفصل السابع ترمي إىل إعادة السلم واألمن الدوليني أو 

صوهنما، مما تضمَّن إنشاء أجهزة فرعية ألغراض شىت.
وأوضح األمني العام أن جملس األمن سينشئ، يف هذه احلالة، جهازاً 
فرعيًا يف نطاق أحكام املادة 29 من امليثاق، وإن يكن له طابع قضائي. 
االعتبارات  عن  مبعزل  بواجباته  يضطلع  أن  اجلهاز  هذا  على  وسيكون 
السياسية؛ ولن يكون خاضعًا لسلطة أو رقابة جملس األمن فيما يتصل 
بأدائه ملهامه القضائية. على أن فرتة بقاء احملكمة الدولية، بوصف إنشائها 
تدبرياً من تدابري اإلنفاذ يف نطاق الفصل السابع، ستكون مرتبطة بإعادة 
يعد  وال  السابقة.  يوغوسالفيا  إقليم  يف  الدوليني  واألمن  السلم  وصون 
جملس األمن، وهو يوكل إىل احملكمة مهمة مقاضاة األشخاص املسؤولني 
عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل، منشئًا هلذا القانون 
أو موعزاً “بسنه”. فاحملكمة الدولية سوف تضطلع، باألحرى، مبهمة 
العام أن  القائم. ولذلك، يقرتح األمني  الدويل  القانون اإلنساين  تطبيق 
يقوم جملس األمن، متصرفًا مبوجب الفصل السابع من امليثاق، بإنشاء 

احملكمة الدولية.
أدرج   ،1993 أيار/مايو   25 يف  املعقودة   ،3217 اجللسة  ويف 
اجمللس تقرير األمني العام يف جدول أعماله. وبعد إقرار جدول األعمال، 
إىل  طلبهما،  على  بناًء  وكرواتيا،  واهلرسك  البوسنة  ممثلي  اجمللس  دعا 
التصويت. مث وجه  احلق يف  هلما  يكون  أن  بدون  املناقشة  املشاركة يف 
الرئيس )االحتاد الروسي( انتباه أعضاء اجمللس إىل نص مشروع قرار مقدم 
ونيوزيلندا،  املتحدة،  واململكة  وفرنسا،  وإسبانيا،  الروسي،  االحتاد  من 

والواليات املتحدة 585 ، وإىل عدة وثائق أخرى 586 .
بوصفه  باإلجاع  واعُتمد  لتصويت  القرار  ُطرح مشروع  وبعد ذلك 

القرار 827 )1993(، ويف ما يلي نصه:

.S/25826  585

مذكرة شفوية مؤرخة 12 آذار/مارس 1993 موجهة إىل األمني العام من   586

ممثل املكسيك )S/25417(؛ ورسالتان مؤرختان 13 نيسان/أبريل 1993 موجهتان 
إىل األمني العام من ممثل كندا )S/25504 وS/25594(؛ ورسالة مؤرخة 5 نيسان/

أبريل 1993 موجهة إىل األمني العام من ممثل الربازيل )S/25540(؛ ورسالة مؤرخة 5 
نيسان/أبريل 1993 موجهة إىل األمني العام من ممثلة الواليات املتحدة )S/25575(؛ 
ورسالة مؤرخة 20 نيسان/أبريل 1993 موجهة إىل األمني العام من ممثل سلوفينيا 
األمني  إىل  موجهة  نيسان/أبريل 1993  مؤرخة 30  ومذكرة شفوية  )S/25652(؛ 
العام من ممثل هولندا )S/25716(؛ ورسالة مؤرخة 11 أيار/مايو 1993 موجهة إىل 
األمني العام من ممثل كندا )S/25765(؛ ورسالة مؤرخة 19 أيار/مايو 1993 موجهة 
أيار/مايو  مؤرخة 24  ورسالة  )S/25801(؛  يوغوسالفيا  ممثل  من  العام  األمني  إىل 
موجهة إىل رئيس جملس األمن من ممثلي االحتاد الروسي، وإسبانيا، وفرنسا، واململكة 

.)S/25829( املتحدة، والواليات املتحدة

إن جملس األمن،
إذ يؤكد من جديد قراره 713 )1991( املؤرخ 25 أيلول/سبتمرب 

1991 وجيع القرارات الالحقة ذات الصلة،
أيار/مايو 1993  املؤرخ 3 و17  العام  تقرير األمني  وقد نظر يف 

املقدم عماًل بالفقرة 2 من القرار 808 )1993(،
وإذ يعرب مرة أخرى عن جزعه الشديد إزاء التقارير املستمرة عن 
يف  الدويل  اإلنساين  للقانون  النطاق  واسعة  انتهاكات صارخة  حدوث 
إقليم يوغوسالفيا السابقة، وال سيما يف جهورية البوسنة واهلرسك، مبا يف 
التقارير املتعلقة بالقتل اجلماعي، وعمليات االحتجاز واغتصاب  ذلك 
“التطهري  ممارسة  واستمرار  واملنهجية،  واملنظمة  النطاق  الواسعة  النساء 

اإلثين”، مبا يف ذلك االستيالء على األراضي واالحتفاظ هبا،
وإذ يقرر أن هذه احلالة ال تزال تشكل هتديداً للسلم واألمن الدوليني،

وقد عقد العزم على وضع حّد هلذه اجلرائم واختاذ تدابري فّعالة لتقدمي 
األشخاص املسؤولني عن ارتكاهبا للعدالة،

واقتناعًا منه بأنه يف ظل الظروف اخلاصة بيوغوسالفيا السابقة، فإن 
قيام اجمللس، كتدبري خمصص، بإنشاء حمكمة دولية وحماكمة األشخاص 
الدويل من شأنه  اإلنساين  للقانون  االنتهاكات اجلسيمة  املسؤولني عن 

حتقيق هذا اهلدف واإلسهام يف استعادة السلم وصونه،
وإذ يعتقد أن إنشاء حمكمة دولية وحماكمة األشخاص املسؤولني عن 
الذكر سيسهمان يف كفالة  السالفة  الدويل  اإلنساين  القانون  انتهاكات 

وقف هذه االنتهاكات وتصحيح أثرها فعليًا،
الرئيسني املتشاركني للجنة  وإذ حييط علمًا يف هذا الصدد بتوصية 
التوجيهية للمؤمتر الدويل املعين بيوغوسالفيا السابقة واملتعلقة بإنشاء تلك 

احملكمة،
 808 القرار  يف  قرره  ما  الصدد،  هذا  يف  جديد،  من  يؤكد  وإذ 
دولية  إنشاء حمكمة  بشأن  املؤرخ 22 شباط/فرباير 1993   )1993(
حملاكمة األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين 

الدويل اليت ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام 1991،
ينبغي  الدولية،  للمحكمة  تعيني مدع عام  أنه إىل حني  وإذ يرى، 
على  تواصل،  أن   )1992( بالقرار 780  عماًل  املنشأة  اخلرباء  للجنة 
وجه االستعجال، جع املعلومات املتصلة باألدلة على حدوث انتهاكات 
خطرية التفاقيات جنيف واالنتهاكات األخرى للقانون اإلنساين الدويل 

على النحو املقرتح يف تقريرها املؤقت،
وإذ يتصرف مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،

يوافق على تقرير األمني العام؛  -  1
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يقرر مبوجب هذا إنشاء حمكمة دولية القصد الوحيد منها   -  2
للقانون  اجلسيمة  االنتهاكات  عن  املسؤولني  األشخاص  حماكمة  هو 
اإلنساين الدويل اليت ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة يف الفرتة بني 
1 كانون الثاين/يناير 1991 وموعد حيدده جملس األمن عند استعادة 
للمحكمة  األساسي  النظام  اعتماد  يقرر  الغاية،  هلذه  وحتقيقًا  السلم، 

الدولية املرفق بتقرير األمني العام؛
يطلب إىل األمني العام أن يقدم إىل قضاة احملكمة الدولية،   -  3
بقواعد  يتعلق  فيما  الدول  من  واردة  اقرتاحات  أّية  انتخاهبم،  عند 
اإلجراءات واإلثبات املنصوص عليها يف املادة 15 من النظام األساسي 

للمحكمة الدولية؛
يقرر أن تتعاون جيع الدول تعاونًا كاماًل مع احملكمة الدولية   -  4
وأجهزهتا وفقًا هلذا القرار والنظام األساسي للمحكمة الدولية وأن تتخذ 
الداخلي  قانوهنا  إطار  تدابري الزمة يف  أّية  بناًء على ذلك  الدول  جيع 
الدول  التزام  ذلك  مبا يف  األساسي،  والنظام  القرار  هذا  أحكام  لتنفيذ 
باالمتثال لطلبات املساعدة أو األوامر الصادرة عن إحدى غرف احملاكمة 

مبقتضى املادة 29 من النظام األساسي؛
غري  واملنظمات  الدولية  احلكومية  واملنظمات  الدول  حيث   -  5
احلكومية على املسامهة بأموال ومعدات وخدمات للمحكمة الدولية، مبا 

يف ذلك تقدمي خرباء؛
يقرر أن يكون حتديد مقر احملكمة الدولية رهنًا بعقد ترتيبات   -  6
مناسبة بني األمم املتحدة وهولندا تكون مقبولة للمجلس، وأنه جيوز أن 
جتتمع احملكمة يف مكان آخر عندما ترى أن ذلك ضروري ألداء مهامها 

بكفاءة؛
يقرر أيضًا أن تضطلع احملكمة الدولية بعملها دون اإلخالل   -  7
حبق اجملين عليهم يف السعي، عن طريق الوسائل املالئمة، للحصول على 
تعويض عن اأَلضرار املتكبدة نتيجة النتهاكات القانون اإلنساين الدويل؛

وجه  على  القرار  هذا  ينفذ  أن  العام  األمني  إىل  يطلب   -  8
عملية  ترتيبات  باختاذ  اخلصوص،  وجه  على  يقوم،  وأن  االستعجال، 
تكفل قيام احملكمة الدولية بأعماهلا بالفعل يف أقرب وقت ممكن. وأن 

يقدم تقارير دورية عن ذلك إىل اجمللس؛
يقرر أن يبقي املسألة قيد نظره النشط.  -  9

وحتدث ممثل فنزويال بعد التصويت، فأشار إىل أن وفد بلده كان 
قد صوت لصاحل القرار 808 )1993(، الذي أنشئت مبقتضاه احملكمة 
الدولية، وذلك ألنه على اقتناع مبسؤولية اجملتمع الدويل عن إعادة التأكيد 
على أن اقرتاف جرائم من هذا القبيل كتلك اليت اقرتفت يف يوغوسالفيا 
السابقة ال ميكن أن يفلت من اإلدانة السياسية واملعاقبة اجلنائية. ويعرتف 
الوفد بأن احملكمة يقصد منها تناول أزمة معينة وحمدودة معروضة على 
هذه  بأن  ويعرتف كذلك  امليثاق،  من  السابع  الفصل  مبقتضى  اجمللس 

احملكمة، كجهاز فرعي للمجلس، لن تفوض - واجمللس ال يفرتض أن 
تشريعات  سن  أو  الدويل  القانون  أعراف  وضع  - صالحيات  يفوض 
اإلنساين  القانون  فقط  ستطبق  فاحملكمة  احلقوق،  هبذه  يتصل  فيما 
الدويل الساري. ويسّلم الوفد أيضًا بأن اجمللس، بإقراره النظام األساسي 
احملكمة  بأن  فنزويال  وتؤمن  أيضًا.  استثنائيًا  إجراء  يتخذ  للمحكمة، 

املخصصة أنشئت لدعم مقاصد امليثاق ومبادئه 587 .
 827 القرار  خالل  من  أنشأ،  قد  اجمللس  إن  فرنسا  ممثل  وقال 
)1993(، حمكمة دولية ستالحق وتقاضي وتعاقب األشخاص من أّي 
جمتمع كان الذين اقرتفوا وما زالوا يقرتفون اجلرائم يف أراضي يوغوسالفيا 
السابقة. ولقد اختذ القرار 827 )1993( مبوجب الفصل السابع من 
يف  احلالة  أوجدته  الذي  الدوليني  واألمن  السلم  هتديد  ويربر  امليثاق. 
القرار، وهو قرار  اللجوء إىل هذه األحكام. وهذا  السابقة  يوغوسالفيا 
مبقتضى املادة 25 من امليثاق، ينطبق بالتايل على جيع الدول، وهذا يعين 
أنه يطلب من جيع الدول أن تتعاون تعاونًا كاماًل مع احملكمة، حىت لو 
اضطرها ذلك إىل تعديل بعض أحكام قانوهنا الداخلي. وأبدى املتحدث 

أيضًا تعليقات فيما يتعلق بالنظام األساسي للمحكمة 588 .
وذكرت ممثلة الواليات املتحدة أن اجلرائم اليت ترتكب يف يوغوسالفيا 
وقادة  هلا مسؤولون حكوميون،  منظمة خطط  غالبًا جرائم  السابقة هي 
عسكريون، وجنود نظاميون يف سالح املدفعية، وعسكريون مشاة. والرجال 
اجلرائم  عن  شخصيًا  مسؤولون  اجلرائم  هذه  يف  يتسببون  الذين  والنساء 
يستلموا  مل  وكوهنم  عليهم،  السيطرة  يدعون  الذين  أولئك  يرتكبها  اليت 
السلطة بطريقة دميقراطية ال يقلل من املسؤولية اليت يتحملوهنا. ورداً على 
املشككني الذين يسخرون من احملكمة باعتبار أن ال حول هلا ألن املشتبه 
فيهم ميكن أن يتحاشوا القبض عليهم، قالت املتحدثة إن احملكمة ستوجه 
إليهم التهمة سواء أمكن القبض عليهم أم ال. ويف حني أن هؤالء األفراد 
ميكن أن يكونوا قادرين على االختباء داخل حدود صربيا أو يف أحناء من 
البوسنة أو أوكرانيا، فإهنم سيعيشون بقية حياهتم مسجونني داخل حدود 
أرضهم. وشددت أيضًا على أن كل حكومة، مبوجب القرار الذي اختذ 
السابقة، ستكون  يوغوسالفيا  مبا يف ذلك كل حكومة موجودة يف  توًا، 
احملكمة.  جانب  من  إليهم  التهمة  وجهت  الذين  أولئك  بتسليم  ملزمة 
وفيما يتعلق بالقرار 827 )1993(، أدلت املتحدثة باملالحظات التالية. 
عملها  مواصلة  ستستمر يف  املتحدة  لألمم  التابعة  اخلرباء  جلنة  إن  أواًل، 
تعيني  قبل  املؤقتة  الفرتة  األدلة خالل  بيانات وإعداد  قاعدة  باستحداث 
مدع عام للمحكمة وموظفني للبدء يف التحقيقات والتحضريات الرمسية 
أن  اللجنة  من  بلدها  وفد  يتوقع  املناسب،  الوقت  ويف  للمحاكمات. 
تتوقف عن العمل وأن “ينتقل” عملها إىل مكتب املدعي العام. ثانيًا، 
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831 النظر في المسائل المندرجة في نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين 

يشجع القرار الدول على تقدمي اقرتاحات تتعلق بقواعد األدلة واإلجراءات 
لينظر فيها قضاة احملكمة. ثالثًا، ينبغي للدول اختاذ تدابري مبوجب قوانينها 
الداخلية لتمكينها من تنفيذ أحكام النظام األساسي. وعلقت املتحدثة 

أيضًا على النظام األساسي للمحكمة 589 .
وذكر ممثل اململكة املتحدة أن جيع األطراف يف يوغوسالفيا السابقة 
على  التأكيد  املهم  ومن  املرتكبة،  اجلرائم  عن  املسؤولية  بعض  تتشاطر 
فقط.  واحداً  طرفًا  يستهدف  ال  اليوم  اجمللس  اختذه  الذي  اإلجراء  أن 
فلقد طالب جملس األمن مراراً بالوقف الفوري هلذه الفظائع لكن هذه 
املطالب مل ُيلتفت إليها. ومن الضروري أن يعرف مرتكبو هذه األفعال 
أن حماسبتهم شخصيًا عن أفعاهلم ليست موضع شك. ومن الضروري 
أيضًا التحقيق يف هذه الفظائع وحماسبة مرتكبيها أيًّا كانوا وحيثما كانوا. 
وإنشاء حمكمة حملاكمة املسؤولني عن ارتكاب هذه االنتهاكات اجلسيمة 
الزم  استثنائي  إجراء  السابقة  يوغوسالفيا  يف  الدويل  اإلنساين  للقانون 
اململكة  حكومة  تزال  ال  ذاته  الوقت  ويف  استثنائية.  ظروف  ملواجهة 
املتحدة تؤيد عمل جلنة القانون الدويل، الذي سيؤدي إىل إنشاء حمكمة 
جنائية دولية ذات اختصاصًا عام. وعّلق املتحدث، مثله مثل املتحدثني 

السابقني، على النظام األساسي للمحكمة 590 .
وقال ممثل نيوزيلندا إن إنشاء احملكمة ومقاضاة األشخاص املشتبه 
الدويل يتصالن إىل حّد كبري  القانون اإلنساين  اقرتافهم جرائم ضد  يف 
باجلهود الشاملة الستعادة السلم واألمن يف يوغوسالفيا السابقة. وشدد 
على أن احملكمة ليست حمكمة عادية. فإن مهمتها هي تطبيق قواعد 
القانون العريف الدويل على حنو حمايد ومستقل، وينبغي أن تتاح الفرصة 
نظامها  أداء مهمتها مبوجب  تنتهي من  بعملها حىت  للقيام  للمحكمة 

األساسي أو حىت يقرر اجمللس أن عملها ينبغي إهناؤه 591 .
وقال ممثل اليابان إنه قد يكون من الالزم إجراء املزيد من الدراسات 
النظام األساسي. ويف نفس  القانونية املكثفة بشأن جوانب خمتلفة من 
يدعو  الذي  الدويل،  اجملتمع  تصميم  بالكامل  اليابان  تشاطر  الوقت، 
للمحكمة،  السريع  اإلنشاء  فيها  مبا  املمكنة،  التدابري  استنفاد كل  إىل 
وهذا  العدالة.  واستعادة  السابقة  يوغوسالفيا  اجلارية يف  الفظائع  إلهناء 
هو السبب الذي دفع اليابان إىل تأييد اختاذ القرار وسبب عزمها على 
التعاون يف تنفيذه بأقصى طاقتها، وفقًا لروح املبادئ املكرسة دوليًا بشأن 
األساسي  النظام  إن  املتحدث  وقال  لدستورها.  ووفقًا  اجلنائية  املسائل 
للمحكمة الدولية يبني طريقة تفكري جملس األمن. أواًل، من الواضح أن 
بدء أنشطة احملكمة ال يعفي بأّي حال من األحوال األطراف املعنية من 
القانونية  املعاجلات  ثانيًا، هذه  الدويل.  القانون اإلنساين  بتنفيذ  التزامها 
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الضخمة  مسؤوليته  من  األحوال  من  بأّي حال  األمن  تعفي جملس  ال 
من  واملساعدة  التعاون  ثالثًا،  برمتها.  اليوغوسالفية  األزمة  معاجلة  عن 
جانب الدول املعنية أساسيان لضمان األداء السلس للمحكمة. وجيب 
وقال  نية.  للتعاون حبسن  الوسائل  تستنفد جيع  أن  الدول  على جيع 
التدابري  باختاذ  ملزم  األمن  جملس  إن  خيتتم كلمته،  أن  قبل  املتحدث، 
االستثنائية اليت يطبقها اليوم. ومع هذا ال ميكن أن حيتج بأن هذه التدابري 
األزمة جعال  التهديد وخطورة  تعقد  اجمللس، ألن  اختصاص  عن  خترج 
تصرف اجمللس حتميًا. بل على العكس، قد حيتج بأن احلالة املعقدة يف 
املالئم بغري اسرتاتيجية  بالشكل  السابقة ال ميكن عالجها  يوغوسالفيا 

شاملة من جانب اجملتمع الدويل 592 .
وقال ممثل املغرب إن وفد بلده كان يرى دائمًا أن احملكمة الدولية 
جيب أاّل تكون سوى عنصر يف خطة، تقوم على مبادئ امليثاق إلهناء 
العدوان الصريب، وللمطالبة بإعادة األراضي املستوىل عليها بالقوة، ولوقف 
“التطهري اإلثين” ولالستعادة الكاملة لسالمة البوسنة واهلرسك اإلقليمية 
االنتهاكات  على  تعاقب  أن  احملكمة  على  وجيب  وسيادهتا.  ووحدهتا 
السلم  ضد  جرائم  باعتبارها  الواسع  مبفهومه  اإلنساين  للقانون  اخلطرية 
واألمن الدوليني. وينبغي عدم التشكيك يف مشروعية وقانونية احملكمة، 
وينبغي أن تقضي احملكمة بأحكام رادعة سواء على مرتكيب اجلرائم أو 
املتواطئني معهم، وينبغي أاّل تتجاهل ضرورة أن حتكم بتعويضات مناسبة 
انتهاكات  عن  الدول  مسؤولية  تتجاهل  أاّل  وينبغي  وأسرهم،  للضحايا 

القانون الدويل املنسوبة إليها 593 .
وأعرب ممثل الرأس األخضر عن اعتقاده بأن إنشاء احملكمة جيب أاّل 
يكون سوى خطوة أوىل يف عملية طويلة ومعقدة. وقال إن وفد بلده يرى 
أن إنشاء احملكمة لن يكون خطوة إجيابية إاّل إذا نظر إليه باعتباره مرتبطًا 
ارتباطًا وثيقًا خبطة سالم شاملة بشكل مالئم قادرة على حفظ السالم 
واألمن الدوليني يف جيع أراضي يوغوسالفيا السابقة. ويعترب وفد بلده 

إنشاء هذه احملكمة أداة لتعزيز السلم واألمن الدوليني 594 .
وقال ممثل باكستان إنه جتري عملية “تطهري إثين” وإبادة جاعية 
انتهاك  البوسنة واهلرسك، يف  وترتكب جرائم بشعة أخرى يف جهورية 
األراضي،  اكتساب  هو  حمدد  هبدف  الدويل،  اإلنساين  للقانون  صارخ 
وكحملة متعمدة للقضاء على البوسنة واهلرسك، وهي دولة ذات سيادة 
حمكمة  إنشاء  يساهم  أن  بلده  وفد  ويأمل  املتحدة.  األمم  يف  وعضو 
دولية ومقاضاة األشخاص املسؤولني عن ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية 
املعتدين  وجالء  اجلرائم  هذه  وقف  يف كفالة  الدويل  اإلنساين  والقانون 
عن األراضي اليت احتلوها بالقوة ويف االستعادة الكاملة لوحدة البوسنة 

املرجع نفسه، الصفحات 22 إىل 26.  592

املرجع نفسه، الصفحتان 26 و27.  593

املرجع نفسه، الصفحات 28 إىل 31.  594
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القرار  بأن  باكستان  وتؤمن  وسيادهتا.  اإلقليمية  وسالمتها  واهلرسك 
متامًا يف  ويقع  للسلم،  أوين  فانس -  عنصر هام يف عملية  تواً  املتخذ 
أنه يتعني على اجملتمع الدويل أن يوقف  إطارها. وذكر املتحدث أيضًا 
اليت  األراضي  جيع  من  االنسحاب  بتحقيق  مساره  ويعكس  العدوان 
الدولية.  الشرعية  ويعيد  اإلثين”،  و“التطهري  القوة  باستخدام  احتلت 
ورأى أن على جملس األمن أن يتحرك بسرعة الختاذ إجراءات تنفيذية 
 أخرى مالئمة وفّعالة يف هذا االجتاه. فال ميكن لوفد باكستان أن يقبل، 
القوة  واستعمال  بالعدوان  املفروض  الراهن  الوضع  ضمنًا،  حىت  وال 
و“التطهري اإلثين”، ألن هذا من شأنه أن يرسي سابقة غاية يف اخلطورة 

يف العامل املتحضر 595 .

وذكر ممثل الصني أنه مراعاة للظروف اخلاصة السائدة يف يوغوسالفيا 
السابقة وطابع االستعجال الذي تتسم به إعادة السلم العاملي إىل نصابه 
واحلفاظ عليه، صوت الوفد الصيين مؤيداً القرار املتخذ للتو، إاّل أن هذا ال 
جيوز تفسريه على أنه تأييد للنهج القانوين. فقد كان رأي الصني دائمًا أنه 
حتاشيًا إلرساء أّية سابقة إلساءة استخدام الفصل السابع من امليثاق، ينبغي 
تبين موقف حكيم إزاء إنشاء حمكمة دولية عن طريق قرارات يتخذها جملس 
األمن مبوجب الفصل السابع. وموقف الوفد الصيين الثابت هو أن إنشاء 
حمكمة دولية ينبغي أن يكون بإبرام معاهدة توفر هلا أساسًا قانونيًا صلبًا، 
وتكفل هلا األداء الفّعال. هذا عالوة على أن النظام األساسي للمحكمة 
الذي اعتمد تواً صك قانوين له صفات معاهدة دولية تنطوي على مسائل 
قانونية ومالية معقدة. وجيب أاّل يصبح فّعااًل إاّل بعد أن تتفاوض عليه وتربمه 
لقوانينها  الوطنية وفقًا  التشريعية  دول ذات سيادة، وتصدق عليه أجهزهتا 
األساسي  للنظام  منه،  بقرار  األمن،  جملس  اعتماد  فإن  هلذا،  الداخلية. 
وخالصة،  تفضيلية  قضائية  سلطة  احملكمة  على  يضفي  الذي  للمحكمة، 
األساسي  النظام  فاعتماد  للدولة.  القضائية  السيادة  مبدأ  مع  يتعارض 
للمحكمة الدولية بقرار من جملس األمن باالستناد إىل الفصل السابع يعين 
أن الدول األعضاء يف األمم املتحدة يتعني عليها أن تنفذه للوفاء بالتزاماهتا 
املنصوص عليها يف امليثاق. وهذا سيجلب الكثري من املشاكل والصعوبات 
سواء من الناحية النظرية أو العملية. وهذا ما جعل الصني تتمسك دائمًا 
أنشئت  اليت  أن احملكمة  الصيين على  الوفد  يؤكد  بتحفظاهتا. وباختصار، 
بالطريقة احلالية ال ميكن اعتبارها إاّل ترتيبًا خمصصًا ال يناسب سوى الظروف 

اخلاصة بيوغوسالفيا السابقة، وينبغي أاّل تشكل أّية سابقة 596 .

األمن  جملس  قيام  إىل  الداعية  االقرتاحات  إن  الربازيل  ممثل  وقال 
معقدة  قانونية  صعوبات  تفرض  اقرتاحات  هي  دولية  حمكمة  بإنشاء 
وكانت  بلده.  وفد  يرضي  مبا  منها  الكثري  حُيسم  مل  باهلينة،  وليست 
“الظروف الفريدة واخلطرية جداً السائدة يف يوغوسالفيا السابقة” هي 

املرجع نفسه، الصفحتان 31 و32.  595
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القرار املتخذ  الربازيل على  الوحيد الذي حدد شكل تصويت  االعتبار 
شامل  تأييد  أنه  على  اإلجيايب  الربازيل  تصويت  ُيفهم  أاّل  وينبغي  تواً. 
للصيغ القانونية املتصلة بتأسيس احملكمة أو املتصلة بنظامها األساسي. 
وأعرب املتحدث عن اعتقاده بأنه كان جيب عرض هذه القضية أيضًا 
الربازيلية  احلكومة  آراء  عن  اإلعراب  جرى  وقد  العامة.  اجلمعية  على 
الرئيسية املتصلة بإنشاء وعمل احملكمة لدى اختاذ  القانونية  يف املسائل 
القرار 808 )1993(. وبوجه خاص، أعربت الربازيل عن رأي مفاده 
أن أنسب وأجنع طريقة إلنشاء احملكمة الدولية هي إبرام اتفاقية تنشئ 
والية جنائية دولية خمصصة وتشمل اختصاصات ممارستها. وخيار إنشاء 
احملكمة مبوجب قرار يتخذه جملس األمن، وهو خيار مل حتبذه الربازيل، 
يرتك عدداً من املسائل القانونية اخلطرية دون حسم، وهي مسائل تتصل 
بالسلطات واالختصاصات املوكلة إىل اجمللس مبوجب امليثاق. ويف رأي 
وفريد  حمدد  وضع  معاجلة  إىل  تواً  املتخذ  القرار  يرمي  الربازيلي،  الوفد 
عن  املسؤولني  األشخاص  مقاضاة  حمددة:  نتيجة  إىل  التوصل  هبدف 
السابقة.  يوغوسالفيا  يف  الدويل  اإلنساين  للقانون  اخلطرية  االنتهاكات 
وبالتايل فإن القرار والنظام األساسي الذي يعتمده ال يقصد هبما وضع 
قواعد أو سوابق جديدة للقانون الدويل. وذكر ممثل الربازيل أن جملس 
األمن، باختاذه هذا القرار، ال يقوم بسن القانون اإلنساين الدويل أو يرمي 
للقانون  السارية  القواعد  تطبيق  مبهمة  احملكمة  بل ستضطلع  سنه،  إىل 
اإلنساين الدويل. وقال املتحدث، قبل أن خيتتم كلمته إنه من الضروري، 
كيما يكون عمل احملكمة فّعااًل، أن حتصل على التعاون التام من جانب 

جيع الدول. وهذا التزام واضح ينبع من القرار املتخذ تواً 597 .
وذكر ممثل إسبانيا أنه ميكن إدخال حتسينات على النظام األساسي. 
ومع ذلك، فضلت إسبانيا اإلبقاء على الشكل الذي اقرتحه األمني العام 
مبجمله لبضعة أسباب. أواًل، ميكن التوصل إىل بعض اإليضاحات بقراءة 
النظام األساسي يف ضوء التفسريات املقدمة يف تقرير األمني العام فيما 
يتعلق بكل مادة. وميكن أن تقدم احملكمة ذاهتا إيضاحات أخرى عندما 
تضع نظامها الداخلي وتبدأ االضطالع بأنشطتها القانونية. وعالوة على 
ذلك، يتطلب هدف استعادة السلم يف أراضي يوغوسالفيا السابقة عماًل 
فوريًا، رمبا جرى النيل منه بسبب املناقشة املطولة واملفصلة لنظام أساسي 
أن  ومع  اهلدف.  ذلك  حتقيق  لضمان  املسبقة  األساسية  بالشروط  يفي 
النظام األساسي خيلو من أحكام صرحية حول هذا الشأن، من الواضح 
أن احملكمة هيئة مستقلة، وهذا استقالل ال خيالف على اإلطالق طابعها 
الدولية  العدل  قرار حمكمة  للمجلس، كما يؤكده  الرمسي،كجهاز فرعي 
فيما يتعلق باحملكمة اإلدارية لألمم املتحدة وصالهتا باجلمعية العامة. ثانيًا، 
ويشمل  بواجباهتا.  الوفاء  ذاته يف  القانون  حمايدة حيكمها  هيئة  احملكمة 
األطراف  جيع  وأعمال  السابقة  يوغوسالفيا  أراضي  جيع  اختصاصها 
املشرتكة يف الصراع. ثالثًا، بالنظر إىل الرغبة يف إنشاء حمكمة تكون فّعالة، 

املرجع نفسه، الصفحات 33 إىل 37.  597
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ال مفر من أن ُيفرض على الدول التزام بالتعاون مع احملكمة استناداً إىل 
الفصل السابع من امليثاق. وهذا االلتزام يتضمن واجب وضع أّي تدابري 
قانونية حملية قد تثبت ضرورهتا. ومن السمات ذات األمهية اخلاصة هلذا 
االلتزام األولوية املوالة للمحكمة على احملاكم الوطنية. وأخرياً ينشئ القرار 
هيئة خمصصة بوالية حمدودة ال من الناحية اجلغرافية والزمنية فحسب ولكن 
من الناحية املادية، حبيث تقتصر على تطبيق القانون الدويل الساري. ويف 
الواقع، بإنشاء احملكمة ال يتمثل اهلدف يف إنشاء قانون دويل جديد أو إىل 

تغيري القانون احلايل، بل يف ضمان االحرتام الفّعال لذلك القانون 598 .
وحتدث الرئيس، بصفته ممثل االحتاد الروسي، فذكر أن وفد بلده 
يؤيد إنشاء احملكمة ألنه يعتربها أداة للعدالة من أجل استعادة الشرعية 
الدولية وإميان اجملتمع العاملي بانتصار العدالة والتعقل. وهلذا فإن جملس 
التدابري  تنفيذ  املتحدة، مبسؤولية  مليثاق األمم  األمن قد اضطلع، وفقًا 
احملددة الواجبة الواردة يف القرار املتخذ توًا، اليت تتضمن إنشاء احملكمة. 
ومع تأييد الوفد الروسي إلنشاء احملكمة، فإنه يعتقد أن هذه اهليئة لن 
تلغي هيئات القضاء الوطنية ولن حتل حملها. وقال املتحدث أيضًا إن 
هلذه  الكبري  القضائي  املعىن  عن  النظر  بغض  الدولية،  احملكمة  إنشاء 
اخلطوة، هو أيضًا عمل سياسي بالغ األمهية من جانب اجملتمع الدويل، 
الذي يقوم يف الوقت نفسه بعمل وقائي ويعمل أيضًا على تعزيز استعادة 

السلم يف املنطقة 599 .

 المقرر المؤرخ 20 آب/أغسطس 1993 
)الجلسة 3265(: القرار 85٧ )1993(

املعقودة يف 20 آب/أغسطس 1993، استأنف  يف اجللسة 3265، 
اجمللس نظره يف البند وأدرج يف جدول أعماله البند الفرعي املعنون “وضع 
قائمة املرشحني ملنصب القضاة”. وبعد إقرار جدول األعمال، وجهت 
قرار  انتباه أعضاء اجمللس إىل نص مشروع  املتحدة(  )الواليات  الرئيسة 
تنقيحات  600  وإىل  السابقة  اجمللس  ُأعد يف سياق مشاورات  قد  كان 

جيب إدخاهلا على املشروع يف شكله املؤقت.
وبعد ذلك ُطرح للتصويت مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفويًا 
يف شكله املؤقت، واعتمد باإلجاع بوصفه القرار 857 )1993(، ويف 

ما يلي نصه:
إن جملس األمن،

إذ يشري إىل قراريه 808 )1993( املؤرخ 22 شباط/فرباير 1993 
و827 )1993( املؤرخ 25 أيار/مايو 1993،

املرجع نفسه، الصفحات 37 إىل 41.  598
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.S/26331  600

اليت  الدولية  احملكمة  قضاة  ملنصب  الرتشيحات  النظر يف  قرر  وقد 
تلقاها األمني العام قبل 16 آب/أغسطس 1993،

يضع قائمة املرشحني التالية وفقًا للمادة 13 من النظام األساسي 
للمحكمة الدولية.

السيد جورج ميشيل أيب صعب )مصر(
السيد أمادو إندياي )مايل(

السيدة اليزابيث أوديو بنيتو )كوستاريكا(
السيد رفائيل باراس )سويسرا(

السيد خوليو أ. باربريس )األرجنتني(
السيد حسني بازارجي )تركيا(

السيد موراجوداجي كريستوفر والرت بينتو )سري النكا(
السيد جيل ديشني )كندا(

السيد ألفونسو دي لوس هريوس )بريو(
السري نينيان ستيفن )أسرتاليا(

السيد رستم سيدوا )باكستان(
السيد الل شان فوهراء )ماليزيا(

السيد أدولفوس غودوين كارييب - هوايت )نيجرييا(
السيد أنطونيو كاسيسي )إيطاليا(

السيد سيخي كامارا )غينيا(
السيد هانز اكسيل فالدميار كولاير )السويد(

السيد فالنتني ج. كيسيليف )االحتاد الروسي(
السيد جريمان يل فواييه دي كوستيل )فرنسا(

السيد يل هويب )الصني(
السيدة غابرييل كريك ماكدونالد )الواليات املتحدة األمريكية(

السيد دانييل دافيد نتاندا نسرييكو )أوغندا(
السيد يريزي ياجتسكي )بولندا(

السيد هايكي يونغ )أملانيا(

المقرر المؤرخ 21 تشرين األول/أكتوبر 1993 
)الجلسة 3296(: القرار 8٧٧ )1993(

 ،1993 األول/أكتوبر  تشرين   21 يف  املعقودة   ،3296 اجللسة  يف 
الفرعي  البند  أعماله  جدول  يف  وأدرج  البند  يف  نظره  اجمللس  استأنف 
املعنون “تعيني املدعي العام”. وبعد إقرار جدول األعمال، وجه الرئيس 
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ُأعد يف  قد  قرار كان  مشروع  إىل نص  اجمللس  أعضاء  انتباه  )الربازيل( 
سياق مشاورات اجمللس السابقة 601 .

بوصفه  تصويت،  بدون  القرار،  مشروع  اجمللس  اعتمد  ذلك  وبعد 
القرار 877 )1993(، ويف ما يلي نصه:

إن جملس األمن،
إذ يشري إىل قراريه 808 )1993( املؤرخ 22 شباط/فرباير 1993 

و827 )1993( املؤرخ 25 أيار/مايو 1993،
وإذ يضع يف اعتباره الفقرة 4 من املادة 16 من النظام األساسي 
للمحكمة الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة 
للقانون اإلنساين الدويل اليت ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ 

عام 1991،
وقد نظر يف ترشيح األمني العام للسيد رامون إيسكوفار - سالوم 

ملنصب املدعي العام للمحكمة الدولية،
للمحكمة  عامًا  مدعيًا  سالوم   - ايسكوفار  رامون  السيد  يعني 

الدولية.

المقرر المؤرخ 8 تموز/يوليه 1994 )الجلسة 3401(: 
القرار 936 )1994(

يف اجللسة 3401، املعقودة يف 8 متوز/يوليه 1994، استأنف اجمللس 
نظره يف البند ويف البند الفرعي املعنون “تعيني املدعي العام”. وبعد إقرار 
جدول األعمال، وجه الرئيس )باكستان( انتباه أعضاء اجمللس إىل نص 

مشروع قرار كان قد ُأعد يف سياق مشاورات اجمللس السابقة 602 .
بوصفه  تصويت،  بدون  القرار،  مشروع  اجمللس  اعتمد  ذلك  وبعد 

القرار 936 )1994(، ويف ما يلي نصه:
إن جملس األمن،

إذ يشري إىل قراريه 808 )1993( املؤرخ 22 شباط/فرباير 1993، 
و827 )1993( املؤرخ 25 أيار/مايو 1993،

وإذ يضع يف اعتباره الفقرة 4 من املادة 16 من النظام األساسي 
للمحكمة الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة 
للقانون اإلنساين الدويل اليت ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ 

عام 1991،
غولدستون  ج.  ريتشارد  للسيد  العام  األمني  ترشيح  يف  نظر  وقد 

ملنصب املدعي العام للمحكمة الدولية،
يعني السيد ريتشارد ج. غولدستون مّدعيًا عامًا للمحكمة الدولية.
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المقرر المؤرخ 25 تموز/يوليه 1994: رسالة موجهة من 
الرئيس إلى األمين العام

جملس  رئيس  إىل  موجهة   )1994( متوز/يوليه   14 مؤرخة   برسالة 
األمن 603 ، أحال األمني العام نسخًا من االتفاق املربم بني األمم املتحدة 
ومملكة هولندا بشأن مقر احملكمة الدولية ملقاضاة األشخاص املسؤولني 
عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل اليت ارتكبت يف إقليم 
يوغوسالفيا السابقة منذ عام 1991 وطلب أن يؤكد جملس األمن أنه 
جيد هذه الرتتيبات مقبولة وأن مقر احملكمة قد تقرر أن يكون يف الهاي.

وبرسالة مؤرخة 25 متوز/يوليه 1994 604 ، أبلغ رئيس جملس األمن 
األمني العام مبا يلي:

 1994 متوز/يوليه   14 املؤرخة  رسالتكم  إىل  باإلشارة  أتشرف 
ومملكة  املتحدة  األمم  بني  املوقع  االتفاق  من  نسخًا  فيها  حتيلون  اليت 
عن  املسؤولني  األشخاص  حملاكمة  الدولية  احملكمة  مقر  بشأن  هولندا 
إقليم  يف  ارتكبت  اليت  الدويل  اإلنساين  للقانون  اجلسيمة  االنتهاكات 
يوغوسالفيا السابقة منذ عام 1991، واالتفاق اخلاص باستئجار مبىن 

تشري شيلبالين 1 يف الهاي.
ويشرفين إبالغكم أن جملس األمن، وفقًا للفقرة 6 من قراره 827 
)1993( املؤرخ 25 أيار/مايو 1993، ودون اإلخالل بنظر اجلمعية 
العامة يف هذه الرتتيبات، يرى أن االتفاقات بني األمم املتحدة وهولندا 

مقبولة، ويؤكد اجمللس أنه قد تقرر أن يكون مقر احملكمة يف الهاي.

المقرر المؤرخ 23 أيلول/سبتمبر 1994: رسالة موجهة 
من الرئيس إلى األمين العام

برسالة مؤرخة 23 أيلول/سبتمرب 1994 605 ، أبلغ رئيس جملس األمن 
األمني العام مبا يلي:

تنص املادة 27 من النظام األساسي للمحكمة الدولية ليوغوسالفيا 
أيار/ املعتمد بقرار جملس األمن 827 )1993( املؤرخ 25  السابقة، 

مايو 1993، على أن عقوبة السجن اليت حتكم هبا احملكمة الدولية على 
الشخص املدان جيب أن تنفذ يف دولة تعّينها تلك احملكمة من قائمة 
بأمساء دول تبدي للمجلس استعدادها لقبول أشخاص مدانني. وُيقرتح، 
يف التقرير املتعلق بالنظام األساسي للمحكمة الدولية الذي قدمه األمني 
العام إىل اجمللس، أن يتخذ اجمللس ترتيبات مناسبة لكي حيصل من الدول 
املعلومات  على ما يدل على رغبتها يف قبول أشخاص مدانني، وهذه 
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.S/1994/849  604

.S/1994/1090  605
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اليت  بالدول  قائمة  سُيعد  الذي  الدولية،  احملكمة  مسجل  إىل  ستحال 
سيجري فيها تنفيذ األحكام.

وبالنيابة عن جملس األمن، أرجو أن تتكرموا مبساعدة اجمللس على 
احلصول على مثل هذه الدالئل من الدول.

)صربيا  االتحادية  يوغوسالفيا  جمهورية  مشاركة   – واو 
والجبل األسود( في أعمال المجلس االقتصادي 

واالجتماعي
املداوالت األّولية

المقرر المؤرخ 28 نيسان/أبريل 1993 )الجلسة 
3204(: القرار 821 )1993(

يف اجللسة 3204، املعقودة يف 28 نيسان/أبريل 1993، أدرج جملس 
يوغوسالفيا  جهورية  “مشاركة  املعنون  البند  أعماله  جدول  يف  األمن 
االقتصادي  اجمللس  أعمال  يف  األسود(  واجلبل  )صربيا  االحتادية 
واالجتماعي”. وبعد إقرار جدول األعمال وجه الرئيس )باكستان( انتباه 
أعضاء اجمللس إىل نص مشروع قرار مقدم من إسبانيا وفرنسا واململكة 
املتحدة 606 ، وتال تنقيحًا جيب إدخاله على املشروع يف شكله املؤقت. 
وأبلغ أعضاء اجمللس أيضًا أن الواليات املتحدة قد انضمت إىل مقدمي 

مشروع القرار.
املنقحة شفويًا  بصيغته  القرار،  للتصويت مشروع  وبعد ذلك طرح 
يف شكله املؤقت، واعتمد بأغلبية 13 صوتًا مقابل ال شيء، مع امتناع 
عضوين )االحتاد الروسي والصني( عن التصويت، بوصفه القرار 821 

)1993(، ويف ما يلي نصه:
إن جملس األمن،

إذ يؤكد من جديد قراره 713 )1991( املؤرخ 25 أيلول/سبتمرب 
1992 وجيع القرارات الالحقة ذات الصلة،

وإذ يضع يف اعتباره أن الدولة اليت كانت تعرف سابقًا باسم جهورية 
يوغوسالفيا االحتادية االشرتاكية مل تعد قائمة،

 1992 أيار/مايو   30 املؤرخ   )1992(  757 بقراره  يذّكر  وإذ 
الذي الحظ فيه “أن ادعاء جهورية يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل 
األسود( بأهنا تواصل بصورة تلقائية عضوية جهورية يوغوسالفيا االحتادية 

االشرتاكية السابقة يف األمم املتحدة مل يلق قبواًل عامًا”،
أيلول/سبتمرب   19 املؤرخ   )1992( بقراره 777  أيضًا  يذّكر  وإذ 
1992 الذي أوصى فيه اجلمعية العامة بأن تقرر أن جهورية يوغوسالفيا 

.S/25675  606

يف  للعضوية  بطلب  تتقدم  أن  عليها  األسود(  واجلبل  )صربيا  االحتادية 
األمم املتحدة وأن ال تشارك يف أعمال اجلمعية العامة،

املؤرخ  قرارها 1/47  العامة مبوجب  بأن اجلمعية  يذّكر كذلك  وإذ 
22 أيلول/سبتمرب 1992، وقد تلّقت توصية جملس األمن املؤرخة 19 
أيلول/سبتمرب 1992، رأت أنه ال ميكن أن تواصل جهورية يوغوسالفيا 
جهورية  عضوية  تلقائية  بصورة  األسود(  واجلبل  )صربيا  االحتادية 
يوغوسالفيا االحتادية االشرتاكية السابقة يف األمم املتحدة، بالتايل قررت 
أنه ينبغي أن تتقدم جهورية يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل األسود( 
اجلمعية  أعمال  يف  تشارك  ال  وأن  املتحدة  األمم  يف  للعضوية  بطلب 

العامة،
وإذ يذّكر بأن اجمللس قرر يف قراره 777 )1992( أن ينظر يف هذه 
املسألة مرة أخرى قبل انتهاء اجلزء الرئيسي من الدورة السابعة واألربعني 
للجمعية العامة، وبأن أعضاء اجمللس قد وافقوا يف كانون األول/ديسمرب 
1992 على إبقاء املسألة موضوع القرار 777 )1992( قيد االستعراض 

املستمر والنظر فيها مرة أخرى يف موعد الحق،
يؤكد من جديد أنه ال ميكن أن تواصل جهورية يوغوسالفيا   -  1
جهورية  عضوية  تلقائية  بصورة  األسود(  واجلبل  )صربيا  االحتادية 
يوغوسالفيا االحتادية االشرتاكية السابقة يف األمم املتحدة ويوصي من 
اجلمعية  قرار  يف  املتخذة  باملقررات  إحلاقًا  تقرر،  بأن  العامة  اجلمعية  مث 
واجلبل  )صربيا  االحتادية  يوغوسالفيا  جهورية  تشارك  ال  أن   .1/47

األسود( يف أعمال اجمللس االقتصادي واالجتماعي؛
يقرر أن ينظر يف هذه املسالة مرة أخرى قبل انتهاء الدورة   -  2

السابعة واألربعني للجمعية العامة.
التصويت، فأشار إىل أن وفد بلده كان  وحتدث ممثل الصني بعد 
يعتقد دائمًا أن جهوريات يوغوسالفيا السابقة ينبغي أن تكون هلا جيعها 
مقاعد يف األمم املتحدة، وأنه ال ينبغي استبعاد أّي جهورية باستخفاف. 
ويرى وفد بلده أن القرار املتخذ تواً يشّكل ترتيبًا انتقاليًا. وهو يأمل أن 
تتسىن تسوية مسألة مقعد جهورية يوغوسالفيا االحتادية على حنو سليم 
وأن تتمكن جهورية يوغوسالفيا االحتادية من احلصول على مقعدها يف 

األمم املتحدة ويف األجهزة اليت تنتمي إىل منظومة األمم املتحدة 607 .
لصاحل  صوت  قد  بلدها  وفد  أن  املتحدة  الواليات  ممثلة  وذكرت 
يوغوسالفيا  جهورية  مطالبة  أن  يعتقد  زال  ما  ألنه  تواً،  املتخذ  القرار 
االحتادية بالعضوية يف املنظمات الدولية هي مطالبة غري صحيحة. ولن 
تؤيد الواليات املتحدة طلب جهورية يوغوسالفيا االحتادية نيل العضوية 
يف األمم املتحدة إاّل عندما تفي صربيا واجلبل األسود باملعايري املنصوص 
عليها يف ميثاق األمم املتحدة. ولذا جيب أن تدلل جهورية يوغوسالفيا 
االحتادية على أهنا دولة حمبة للسلم وجيب أن تظهر استعدادها لالمتثال 
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