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

 

 953 
 

الذاتيـة   البوسنة واهلرسك أن تعول بصورة متزايدة على مواردها
  .  )٢٠٠(من أجل االضطالع بنجاح باإلصالحات الضرورية

وأشار ممثل االحتاد الروسي إىل أن إعالن نيويـورك مل    
يعاجل مسألة وجود ثالثة جيوش مستقلة يف البوسـنة واهلرسـك   
حبكم الواقع، وهو ما يشكل جبـالء حالـة غـري طبيعيـة ال تفيـد      

سـنة املوحـدة. ودعـا    االجتاه حنو التكامل وحنو تعزيـز دولـة البو  
املمثـل إىل اختـاذ إجـراء الســتحداث مـذهب عسـكري موحــد      
للبوسنة واهلرسك. كذلك أعرب عن قلقـه إزاء اسـتمرار تـأثر    
احلالة يف البوسنة واهلرسك تأثرا سلبيا من جراء قرار التحكيم 
ــذ تلـــك      ــة تنفيـ ــى أمهيـ ــدد علـ ــكو. وشـ ــأن برتشـ ــهائي بشـ النـ

ــؤدي إىل اســتقرار   ــة ت ــرارات بطريق ــة إىل أقصــى حــد   الق احلال
ــد        ــك مــن خــالل حتدي ــاق الســالم، وذل ــع اتف ــق م ممكــن وتتف

يتعلـــق باحلالـــة يف  احللـــول املقبولـــة جلميـــع األطـــراف. وفيمـــا
كوسوفو، قال إن استنتاجاته الشخصية ال تبعـث علـى تفـاؤل    
كبري حيث إن سالمة وأمن السكان يتزايـد تعرضـهما للخطـر    

ث تعبِّــر أكثــر فــأكثر عــن فيمــا يبــدو. وذكــر أن غالبيــة احلــواد
سياسة منظمة هتدف إىل طرد مجيـع السـكان مـن غـري األلبـان      

). وأعــرب ١٩٩٩( ١٢٤٤يقــوض القــرار  مــن كوســوفو ممــا
عن رأي مفاده أن قوة كوسوفو وبعثة األمـم املتحـدة لـإلدارة    
املؤقتة يف كوسـوفو عاجزتـان عـن القضـاء علـى االسـتفزازات       

)، أو ١٩٩٩( ١٢٤٤قـــرار واألنشـــطة اهلادفـــة إىل تقـــويض ال
على ضمان املسـتوى املناسـب مـن السـالمة واألمـن للجميـع.       
بيد أنه أكد أنـه ال يوافـق علـى حمـاوالت ربـط قـرارات تتعلـق        
ــنة واهلرســــك بأيــــة مســــائل ال تتصــــل    بكوســــوفو أو البوســ
باملواضيع قيد املناقشة، ألن ذلك رمبـا فُسـر بوصـفه تـدخال يف     

  .  )٢٠١(غوسالفيا االحتاديةالشؤون الداخلية جلمهورية يو
__________ 

  .١٤و  ١٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٠٠(
  .١٦و  ١٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٠١(

ــد       ــه جيــب تزوي وشــدد ممثــل اململكــة املتحــدة علــى أن
املمثل السامي بالـدعم يف عملـه، وجيـب أن يـتمكن مـن اختـاذ       

  .  )٢٠٢(القرارات الضرورية
ــلحة        ــوة مسـ ــاء قـ ــرورة إنشـ ــني ضـ ــل الصـ ــد ممثـ وأكـ

موحــدة. وأعــرب أيضــا عــن تأييــده ألعمــال احملكمــة اجلنائيــة   
السابقة الـيت يؤمـل أن تـتم بطريقـة مهنيـة      الدولية ليوغوسالفيا 
  .)٢٠٣(وحيادية وموضوعية

وأكد ممثـل سـلوفينيا أن األزمـة يف كوسـوفو وضـعت        
ــار    ــنة واهلرســـك موضـــع االختبـ ــتقرار يف البوسـ الســـلم واالسـ
الــدقيق، وأثـــىن علــى مجيـــع األطــراف يف البوســـنة واهلرســـك    
لســـلوكها املســـؤول احلكـــيم الـــذي أســـهم يف احلفـــاظ علـــى  

ــدها. فســالم البوســنة واهلرســك واســتقرارها   االســت قرار يف بل
ووحدهتا مسألة هلا أمهية حامسة بالنسبة حلل املشاكل األخـرى  
يف املنطقــة، وعلــى األخــص مشــكلة كوســوفو. ولــذلك جيــب 

  .  )٢٠٤(بذل كل اجلهود لتعزيز البوسنة واهلرسك ومؤسساهتا
  

احملكمة الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عـن    -دال 
ــدويل     ــانون اإلنســاين ال ــهاكات اجلســيمة للق االنت

  اليت ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة
(اجللســـــة  ١٩٩٦أيار/مـــــايو  ٨املقـــــرر املـــــؤرخ   

  ): بيان من الرئيس٣٦٦٣
موجهـة إىل   ١٩٩٦نيسـان/أبريل   ٢٤برسالة مؤرخة   

احملكمـة الدوليـة حملاكمـة    ، قـام رئـيس   )٢٠٥(رئيس جملس األمـن 
ــؤو ــانون  األشـــخاص املسـ ــيمة للقـ ــهاكات اجلسـ ــن االنتـ لني عـ

 الــدويل الــيت ارتكبــت يف إقلــيم يوغوســالفيا الســابقة اإلنســاين
__________ 

  .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠٢(
  .٢٢و  ٢١املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٠٣(
  .٢٧حة املرجع نفسه، الصف  )٢٠٤(
)٢٠٥(  S/1996/319.  
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بـإعالم اجمللـس بـرفض مجهوريـة يوغوسـالفيا       ١٩٩١منذ عام 
االحتادية التعاون مع احملكمة حسبما تقضي به قـرارات جملـس   
األمن والنظام األساسي للمحكمة. وكانت مناسبة تقدمي هذا 

ــ ــة عــن    التقري ــة يوغوســالفيا االحتادي ــدا تقــاعس مجهوري ر حتدي
ــة متــهمني هــم مايــل      ــذ أوامــر القــبض الصــادرة ضــد ثالث تنفي
مركســـتش ومريوســـالف راديـــتش وفيســـلني سليفنشـــانني،      

 ٢٦٠ومجــيعهم كــانوا موجــودين يف إقليمهــا ومتــهمني بقتــل   
من املدنيني ورجـال آخـرين غـري مسـلحني يف أعقـاب سـقوط       

  .  ١٩٩١تشرين الثاين/نوفمرب مدينة فوكفار يف 
 ١٩٩٦أيار/مـايو   ٨، املعقودة يف ٣٦٦٣ويف اجللسة   

ــه يف مشــاورات     وفقــا للتفــاهم الــذي كــان قــد مت التوصــل إلي
ــذكورة يف جــدول     اجمللــس الســابقة، أدرج اجمللــس الرســالة امل
ــائق      ــاه اجمللــس إىل الوث ــرئيس (الصــني) انتب ــه. مث وجــه ال أعمال

موجهــة إىل  ١٩٩٦نيســان/أبريل  ١٩التاليــة: رســالة مؤرخــة 
؛ ورسـالة  )٢٠٦(رئيس جملس األمن من ممثـل البوسـنة واهلرسـك   

ــيس جملــس    ١٩٩٦نيســان/أبريل  ١٩مؤرخــة  ــة إىل رئ موجه
ــا  أيار/مــايو  ٨؛ ورســالة مؤرخــة )٢٠٧(األمــن مــن ممثــل كرواتي

ــة      ١٩٩٦ ــل مجهوري ــيس جملــس األمــن مــن ممث موجهــة إىل رئ
  .  )٢٠٨(يوغوسالفيا االحتادية

جللسة نفسها، أدىل الـرئيس بالبيـان التـايل باسـم     ويف ا  
  :  )٢٠٩(اجمللس

  
__________ 

)٢٠٦(  S/1996/300.  
رسالة ُتبلغ اجمللس بـأن الربملـان الكـروايت اعتمـد قانونـا دسـتوريا         )٢٠٧(

يســمح حلكومــة كرواتيــا بــأن تتعــاون مــع احملكمــة الدوليــة وفقــا  
 ٨٢٧لألحكام ذات الصلة الـيت يـنص عليهـا قـرار جملـس األمـن       

)١٩٩٣) (S/1996/306.(  
لومات عن تعاون مجهورية يوغوسالفيا االحتاديـة  رسالة ُتحيل مع  )٢٠٨(

  ).S/1996/339مع احملكمة اجلنائية الدولية (
)٢٠٩(  S/PRST/1996/23.  

ُيعرب جملـس األمـن عـن بـالغ قلقـه إزاء مـا ظهـر مـؤخرا مـن            
 ٨٢٧حاالت عـدم تعـاون مـع احملكمـة الدوليـة املنشـأة مبوجـب القـرار         

، وخاصة عدم تعاون مجهوريـة  ١٩٩٣أيار/مايو  ٢٥) املؤرخ ١٩٩٣(
ــو    ــا هـــ ــة، كمـــ ــالفيا االحتاديـــ ــة  يوغوســـ ــالة املؤرخـــ ــبني يف الرســـ مـــ

املوجهة من رئـيس احملكمـة إىل رئـيس جملـس      ١٩٩٦نيسان/أبريل  ٢٤
  األمن.

ــرار       ــرره يف الق ــا ق ــس إىل م ــأن ١٩٩٣( ٨٢٧ويشــري اجملل ) ب
تتعاون مجيع الـدول تعاونـا كـامال مـع احملكمـة الدوليـة وأجهزهتـا وفقـا         

ــة وأن تتخــذ     ــرار والنظــام األساســي للمحكمــة الدولي ــذلك الق ــع  ل مجي
الدول بناء على ذلك أية تدابري الزمـة يف إطـار قانوهنـا الـداخلي لتنفيـذ      
أحكــام القــرار والنظــام األساســي، مبــا يف ذلــك التــزام الــدول باالمتثــال  
لطلبــات املســاعدة أو األوامــر الصــادرة عــن إحــدى غــرف احملاكمــة        

 من النظام األساسي. وُيشدد اجمللس على أمهيـة هـذه   ٢٩مبقتضى املادة 
االلتزامات، فضال عن االلتزامات اليت تعهدت هبا األطراف يف االتفـاق  
اإلطاري العام للسالم يف البوسـنة واهلرسـك ومرفقاتـه (اتفـاق السـالم،      

  يف جمموعه) بالتعاون الكامل مع احملكمة الدولية.
وُيعرب اجمللـس عـن اسـتيائه لعـدم قيـام مجهوريـة يوغوسـالفيا          

يـذ أوامـر القـبض الصـادرة عـن احملكمـة الدوليـة        االحتادية حىت اليوم بتنف
ضـــــد األشـــــخاص الثالثـــــة املشـــــار إلـــــيهم يف الرســـــالة املؤرخـــــة       

، وهو ُيطالب بتنفيذ أوامر القبض هذه بـدون  ١٩٩٦نيسان/أبريل  ٢٤
  إبطاء.

ويطلــب اجمللــس إىل مجيــع الــدول وغريهــا مــن املعنــيني الوفــاء    
احملكمة الدولية، وخاصة التزامها التام بالتزاماهتا فيما يتعلق بالتعاون مع 

 ١٠٢٢بتنفيذ أوامر القبض اليت حتيلها احملكمة إليهـا. ويشـري إىل قـراره    
الذي أشـار فيـه، يف    ١٩٩٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٢) املؤرخ ١٩٩٥(

مجلــة أمــور، إىل أن االمتثــال لطلبــات وأوامــر احملكمــة يشــكل جانبــا       
يطلــب اجمللــس إىل مجيــع  أساســيا مــن جوانــب تنفيــذ اتفــاق الســالم. و  

ُتضمن بعد قانوهنـا الـداخلي الـنص علـى ترتيبـات متكنـها        الدول اليت مل
مــن الوفــاء التــام بالتزاماهتــا فيمــا يتعلــق بالتعــاون مــع احملكمــة أن تفعــل   

  ذلك.  
  وسيبقي اجمللس هذه املسألة قيد نظره.  

  
(اجللســـة  ١٩٩٧نيســـان/أبريل  ٨املقـــرر املـــؤرخ   

  )١٩٩٧( ١١٠٤): القرار ٣٧٦٣
ــة    ــودة يف ٣٧٦٣يف اجللســـ ــان/أبريل  ٨، املعقـــ نيســـ
ــه يف     ١٩٩٧ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ ــاهم الـــذي كـ ــا للتفـ وفقـ
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إعـداد  ”مشاورات اجمللس السابقة، أدرج اجمللس البند املعنـون  
  يف جدول أعماله. “قائمة باملرشحني ملنصب قضاة

ويف اجللســـة نفســـها، وجـــه الـــرئيس (الصـــني) انتبـــاه   
ــاء مشــاورات    اجمللــس إىل  ــرار كــان قــد أُعــد يف أثن مشــروع ق

ــابقة ــرار للتصـــويت  )٢١٠(اجمللـــس السـ . مث طُـــرح مشـــروع القـ
ــرار   )، ويف ١٩٩٧( ١١٠٤واعُتمــــد باإلمجــــاع بوصــــفه القــ

  يلي نصه:  ما
  ،إن جملس األمن  
شـباط/فرباير   ٢٢) املؤرخ ١٩٩٣( ٨٠٨إىل قراريه إذ يشري   
  ،١٩٩٣أيار/مايو  ٢٥) املؤرخ ١٩٩٣( ٨٢٧و  ١٩٩٣

ــرر     ــد ق ــة    وق أن ينظــر يف الترشــيحات ملناصــب قضــاة احملكم
الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة للقـانون  
اإلنساين الدويل اليت ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة، الـيت تلقاهـا   

  ،١٩٩٧آذار/مارس  ١٣األمني العام حىت 
يـــة العامـــة وفقـــا للفقـــرة الترشـــيحات التاليـــة إىل اجلمعيقـــدم   

  من النظام األساسي للمحكمة الدولية: ١٣(د) من املادة  ٢
ــه (ســري         ــاس باندراناياك ــا دي ــدولف تيس الســيد جــورج ران

  النكا)
  السيد بابكر زين العابدين البشري (السودان)  
  السيدة إليزابيث أوديو بنيتو (كوستاريكا)  
  السيد وانغ تييا (الصني)  
  ان (باكستان)اليد سعد سعود ج  
  السيد كلود جوردا (فرنسا)  
  السيد أملريو سيمويس رودريغيز (الربتغال)  
  السيد فؤاد عبد املنعم رياض (مصر)  
  السيد يان سكوبينسكي (بولندا)  
  السيد حممد شهاب الدين (غيانا)  
  السيد مسعود حممد العامري (قطر)  
  السيد الل شاند فوهراه (ماليزيا)  
  وايت (نيجرييا) -ودوين كارييب السيد أدولفوس غ  
  السيد أنطونيو كاسيزي (إيطاليا)  

__________ 

)٢١٠(  S/1997/283.  

الســـيد ريتشـــارد جـــورج مـــاي (اململكـــة املتحـــدة لربيطانيـــا    
  العظمى وأيرلندا الشمالية)

ــدة      ــات املتحــ ــد (الواليــ ــل كــــريك مكدونالــ ــيدة غابرييــ الســ
  األمريكية)
  السيدة فلورنس ندبيلي مواشاندي مومبا (زامبيا)  
  يل نيتو نافيا (كولومبيا)السيد رافاي  
  السيد دانييل ديفيد نتاندا نسرييكو (أوغندا)  

  
(اجللسـة   ١٩٩٧آب/أغسطس  ٢٧املقرر املؤرخ   

  )١٩٩٧( ١١٢٦): القرار ٣٨١٣
موجهــة إىل  ١٩٩٧متوز/يوليــه  ٣٠برســالة مؤرخــة    

، أبلغ األمني العـام رئـيس اجمللـس بـأن     )٢١١(رئيس جملس األمن
ــة ا  ــيس احملكمــة اجلنائي ــة ليوغوســالفيا الســابقة طلــب   رئ لدولي

ــم        ــة غــري املنتخــبني ليتســىن هل ــرة عمــل قضــاة احملكم ــد فت متدي
  الفصل يف القضايا اليت مل يبت فيها بعد.  

آب/أغســطس  ٢٧، املعقــودة يف ٣٨١٣ويف اجللســة   
ــان  ١٩٩٧ ــاهم الـــذي كـ ــا للتفـ ــه يف   وفقـ ــد مت التوصـــل إليـ قـ

ة املـذكورة يف  مشاورات اجمللس السابقة، أدرج اجمللـس الرسـال  
  جدول أعماله.  

ويف اجللسة نفسـها، وجـه الـرئيس (اململكـة املتحـدة)        
ــد يف أثنـــاء        ــد أعـ ــان قـ ــرار كـ ــروع قـ ــس إىل مشـ ــاه اجمللـ انتبـ

. مث طُـــرح مشـــروع القـــرار )٢١٢(مشـــاورات اجمللـــس الســـابقة
)، ١٩٩٧( ١١٢٦للتصويت واعُتمد باإلمجاع بوصفه القـرار  

  يف ما يلي نصه:و
  ،إن جملس األمن  
ــا    ــيط علمـ ــة   إذ حيـ ــالة املؤرخـ ــه  ٣٠بالرسـ  ١٩٩٧متوز/يوليـ

واملوجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن مــن األمــني العــام، الــيت أرفقــت هبــا    
واملوجهـة إىل األمـني العـام     ١٩٩٧حزيران/يونيـه   ١٨الرسالة املؤرخـة  

مـــن رئـــيس احملكمـــة الدوليـــة حملاكمـــة األشـــخاص املســـؤولني عـــن        
__________ 

)٢١١(  S/1997/605.  
)٢١٢(  S/1997/667.  
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نســاين الــدويل الــيت ارتكبــت يف إقلــيم االنتــهاكات اجلســيمة للقــانون اإل
  يوغوسالفيا السابقة،

وايـت،   -توصية األمني العام بأن يقوم القضـاة كـارييب   يؤيد   
وأوديــو بنيتــو، وجــان، مبجــرد االستعاضــة عنــهم كأعضــاء يف احملكمــة   
الدولية، بالفصل يف قضية سيليبيسي، اليت بـدأوا النظـر فيهـا قبـل انتـهاء      

علمـا بـاعتزام احملكمـة أن تفصـل يف القضـية قبـل       مدة واليتـهم؛ وحيـيط   
  .١٩٩٨تشرين الثاين/نوفمرب 

  
(اجللســــة  ١٩٩٨أيار/مــــايو  ١٣املقــــرر املــــؤرخ   

  )١٩٩٨( ١١٦٦): القرار ٣٨٧٨
ــة    ــودة يف ٣٨٧٨يف اجللســــ ــايو  ١٣، املعقــــ أيار/مــــ
ــه يف     ١٩٩٨ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ ــاهم الـــذي كـ ــا للتفـ وفقـ

لرئيس (كينيـا) انتبـاه اجمللـس    مشاورات اجمللس السابقة، وجه ا
إىل مشـــروع قـــرار مقـــدم مـــن الربتغـــال وســـلوفينيا والســـويد 
وفرنســا وكوســتاريكا وكينيــا واململكــة املتحــدة والواليــات      

. مث وجه الرئيس انتباه اجمللـس إىل رسـالة   )٢١٣(املتحدة واليابان
ــار/ مــايو  ٥مؤرخــة  ــام إىل    ١٩٩٨ أي موجهــة مــن األمــني الع

نيسـان/أبريل   ١٦حييل هبا رسـالة مؤرخـة   رئيس جملس األمن، 
ــة    ١٩٩٨ ــة الدوليـ ــة احملكمـ ــام رئيسـ ــها إىل األمـــني العـ وجهتـ

وأثــارت فيهــا املشــكلة الــيت تواجههــا      ليوغوســالفيا الســابقة 
ــة نتيجــة الزيــادة احلــادة الــيت نشــأت مــؤخرا يف عــدد        احملكم
األشخاص املتهمني جبرائم وفقـا للنظـام األساسـي للمحكمـة،     

  .  )٢١٤(ء دائرة حماكمة ثالثةوأوصت بإنشا
وقال ممثل االحتاد الروسي إن ما يفهمه وفد بلـده هـو     

أن اإلشارة يف مشـروع القـرار إىل الفصـل السـابع مـن امليثـاق       
هي تقنية حبتة ولن تشكل سابقة لقيام جملس األمـن بـالنظر يف   

  .)٢١٥(حاالت مشاهبة
__________ 

)٢١٣(  S/1998/386.  
)٢١٤(  S/1998/376.  
)٢١٥(  S/PV.3878 ٨، الصفحة.  

وأعرب ممثل الصني عن حتفـظ بلـده علـى اللجـوء إىل       
ــرار. والحــظ أن     الفصــل  ــاق يف مشــروع الق ــن امليث الســابع م

احلالـــة يف إقلـــيم يوغوســـالفيا الســـابقة شـــهدت يف الســـنوات  
اخلمــس الســابقة تغــريات هائلــة، ممــا جيعــل مــن غــري املناســب    

  .  )٢١٦(اللجوء إىل الفصل السابع من امليثاق
ويف أثنــاء املناقشــة، أدىل عــدد مــن املــتكلمني ببيانــات    

عمال احملكمة وإلنشـاء دائـرة حماكمـة ثالثـة.     تعرب عن التأييد أل
كذلك طلب العديد من املتكلمني إىل مجيع األطراف التعـاون  

ــتكلمني أيضــا    )٢١٧(الكامــل مــع احملكمــة  ــرز عــدد مــن امل . وأب
  .  )٢١٨(دائمة  ضرورة إنشاء حمكمة جنائية دولية

ويف اجللسة نفسها، طُـرح مشـروع القـرار للتصـويت       
ــرار واعُتمــــد باإلمجــــاع بوصــــفه ا  )، ويف ١٩٩٨( ١١٦٦لقــ

  يلي نصه:  ما
  ،إن جملس األمن  
أيار/مــايو  ٢٥) املــؤرخ ١٩٩٣( ٨٢٧قــراره  إذ يعيــد تأكيــد  
١٩٩٣،  

على اقتناع بأن حماكمـة األشـخاص املسـؤولني عـن      وإذ يظل  
االنتــهاكات اجلســيمة للقــانون اإلنســاين الــدويل الــيت ارُتكبــت يف إقلــيم 

عادة السـالم وصـونه يف يوغوسـالفيا    يوغوسالفيا السابقة تسـهم يف اسـت  
  السابقة،

__________ 

  .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٢١٦(
(اململكة املتحـدة باسـم االحتـاد     ٣ و ٢جع نفسه، الصفحتان املر  )٢١٧(

ــا    ــتونيا وبلغاريـ ــازة إليـــه: إسـ ــبة واملنحـ األورويب والبلـــدان املنتسـ
ــا   ــا وســـلوفاكيا والتفيـ وبولنـــدا واجلمهوريـــة التشـــيكية ورومانيـ
وليتوانيـــا وهنغاريـــا؛ وكـــذلك أيســـلندا وقـــربص والنـــرويج)؛      

ــال)؛ والصــفحة   ٤والصــفحة  ــان)؛ والصــفحة  (الي ٥(الربتغ  ٦اب
 ٨(فرنســــا)؛ والصــــفحة  ٨(الواليــــات املتحــــدة)؛ والصــــفحة 

ــفحة   ــابون)؛ والصـ ــفحة   ٩(غـ ــرين)؛ والصـ ــا)؛  ٩(البحـ (غامبيـ
  (كينيا). ١٠  والصفحة

 ٥(كوسـتاريكا)؛ والصـفحتان    ٤و  ٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٢١٨(
 ٧(سـلوفينيا)؛ والصـفحتان    ٧و  ٦(السويد)؛ والصفحتان  ٦و 
  ازيل).(الرب ٨و 
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واملوجهـة   ١٩٩٨أيار/مـايو   ٥يف الرسـالة املؤرخـة    وقد نظـر   
  العام، إىل رئيس جملس األمن من األمني

بغيـة   زيادة عدد القضاة ودوائر احملاكمة بضرورةواقتناعا منه   
متكني احملكمـة الدوليـة حملاكمـة األشـخاص املسـؤولني عـن االنتـهاكات        

ســيمة للقــانون اإلنســاين الــدويل الــيت ارتكبــت يف إقلــيم يوغوســالفيا اجل
مــن القيــام دون إبطــاء “) احملكمــة الدوليــة”( ١٩٩١السـابقة منــذ عــام  

  مبحاكمة العدد الكبري من املتهمني الذين ينتظرون احملاكمة،
التقدم الكبري احملـرز يف حتسـني إجـراءات احملكمـة     وإذ يالحظ   

بضـرورة أن تواصـل هيئاهتـا بـذل جهودهـا لزيـادة        الدولية واقتناعـا منـه  
  هذا التقدم،
ــرف    ــم    وإذ يتصـ ــاق األمـ ــن ميثـ ــابع مـ ــل السـ مبوجـــب الفصـ
  املتحدة،  
إنشاء دائرة حماكمة ثالثـة يف احملكمـة الدوليـة،    يقرر   - ١  

مـن   ١٣و  ١٢و  ١١وحتقيقا هلـذه الغايـة يقـرر االستعاضـة عـن املـواد       
  ؛  )٢١٩(لوارد يف مرفق هذا القرارالنظام األساسي للمحكمة بالنص ا

أن ُينتخــب ثالثــة قضــاة إضــافيني يف أقــرب     يقــرر   - ٢  
وقــت ممكــن للعمــل يف دائــرة احملاكمــة اإلضــافية ويقــرر أيضــا، دون        

ــرة   ــام الفقـ ــالل بأحكـ ــادة   ٤اإلخـ ــن املـ ــي   ١٣مـ ــام األساسـ ــن النظـ مـ
للمحكمة الدوليـة، أن يعمـل هـؤالء القضـاة فـور انتخـاهبم حـىت تـاريخ         

ء مــدة القضــاة احلــاليني، وأن يقــوم جملــس األمــن، ألغــراض ذلــك  انتــها
مـن النظـام    ١٣(ج) من املادة  ٢االنتخاب، وبصرف النظر عن الفقرة 

األساسي، بوضع قائمـة مـن بـني الترشـيحات الـواردة تضـم مـا ال يقـل         
  عن ستة مرشحني وما ال يزيد على تسعة مرشحني؛

مـع احملكمـة    مجيع الدول على التعاون الكامـل  حيث  - ٣  
) والنظـام  ١٩٩٣( ٨٢٧الدولية وهيئاهتا وفقا اللتزاماهتا مبوجب القرار 

األساسي للمحكمة، ويرحب بالتعاون الذي قُـدم فعـال للمحكمـة مـن     
  أجل اضطالعها بواليتها؛

إىل األمني العـام أن يتخـذ الترتيبـات العمليـة     يطلب   - ٤  
لتعزيـــز فعاليـــة أداء  أعـــاله، و ٢لالنتخابـــات املشـــار إليهـــا يف الفقـــرة  

ــق يف الوقـــت      ــوظفني واملرافـ ــوفري املـ ــا يف ذلـــك تـ ــة، مبـ ــة الدوليـ احملكمـ
املناسب، وخباصة لدائرة احملاكمة الثالثة ومكاتـب املـدعي العـام املتصـلة     
هبا، ويطلب إليه كذلك أن يبقي جملس األمـن علـى علـم وثيـق بالتقـدم      

  احملرز يف هذا الصدد؛
  قيد نظره الفعلي. أن يبقي املسألة يقرر  - ٥  

  
__________ 

  مل ُيدرج املرفق املذكور يف هذا امللحق.  )٢١٩(

(اجللسـة   ١٩٩٨آب/أغسطس  ٢٧املقرر املؤرخ   
  )١٩٩٨( ١١٩١): القرار ٣٩١٩

ــة    ــودة يف ٣٩١٩يف اجللسـ آب/أغســـطس  ٢٧، املعقـ
ــه يف     ١٩٩٨ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ ــاهم الـــذي كـ ــا للتفـ وفقـ

وضـع  ”مشاورات اجمللس السابقة، أدرج اجمللس البند املعنـون  
  يف جدول أعماله.   “اةقائمة باملرشحني ملناصب القض

ــاه      ويف اجللســة نفســها، وجــه الــرئيس (ســلوفينيا) انتب
ــاء مشــاورات     ــرار كــان قــد أعــد يف أثن اجمللــس إىل مشــروع ق

ــابقة ــرار للتصـــويت  )٢٢٠(اجمللـــس السـ . مث طُـــرح مشـــروع القـ
ــرار   )، ويف ١٩٩٨( ١١٩١واعُتمــــد باإلمجــــاع بوصــــفه القــ

  يلي نصه:  ما
  ،إن جملس األمن  
شباط/فرباير  ٢٢) املؤرخ ١٩٩٣( ٨٠٨راراته إىل ق يشري إذ  
 ١١٦٦و  ١٩٩٣أيار/مــــايو  ٢٥) املــــؤرخ ١٩٩٣( ٨٢٧و  ١٩٩٣

  ،١٩٩٨أيار/مايو  ١٣) املؤرخ ١٩٩٨(
ــة  وقـــد قـــرر    ــاة احملكمـــة الدوليـ أن ينظـــر يف ترشـــيحات قضـ

ــانون    ــيمة للقـ ــهاكات اجلسـ ــة األشـــخاص املســـؤولني عـــن االنتـ حملاكمـ
يف إقلــيم يوغوســالفيا الســابقة منــذ عــام اإلنســاين الــدويل الــيت ارتكبــت 

  ،١٩٩٨آب/أغسطس  ٤، اليت تلقاها األمني العام حىت ١٩٩١
(د)  ٢الترشيحات التالية إىل اجلمعية العامة وفقا للفقرة حييل   
  من النظام األساسي للمحكمة الدولية: ١٣من املادة 
  السيد حممد بنونه (املغرب)  
  السيد باتريك روبنسون (جامايكا)  
  السيد يان سكوبينسكي (بولندا)  
  السيد س. و. ب. فادوغودابيتيا (سري النكا)  
  رودريغيس (إكوادور) -السيد لويس فالينسيا   
  السيد بيتر هـ. فيلكيتسكي (أملانيا)  
  يوهان ليندهومل (فنلندا) -السيد بري   
  السيد أوغو أنيبال يانوس مانسّيا (شيلي)  
  راليا)السيد ديفيد أنتوين هانت (أست  

__________ 

)٢٢٠(  S/1998/806.  
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ــؤرخ     ــرر امل ــاين/نوفمرب   ١٧املق  ١٩٩٨تشــرين الث
  )١٩٩٨( ١٢٠٧): القرار ٣٩٤٤(اجللسة 

موجهــة إىل  ١٩٩٨أيلول/ســبتمرب  ٨برســالة مؤرخــة   
ــة  )٢٢١(رئـــيس جملـــس األمـــن  ــة الدوليـ ــاط رئـــيس احملكمـ ، أحـ

ليوغوســالفيا الســابقة اجمللــس علمــا باســتمرار رفــض حكومــة  
تعـــاون مـــع احملكمـــة بعـــدم مجهوريــة يوغوســـالفيا االحتاديـــة ال 

ــيهم الئحــة اهتــام      ــة أشــخاص ُوجهــت إل ــال ثالث ــا باعتق قيامه
ونقلهم إىل احملكمة للتحفظ عليهم، وهم: ميلي ماركسـيتش،  
ومريوسالف راديتش، وفيسيلني سليفانتشانني. وشـدد رئـيس   
احملكمــة علــى كــون هــذا الســلوك غــري شــرعي. وأشــار إىل أن 

لسـابع مـن ميثـاق األمـم     جملس األمن تصرف مبوجب الفصل ا
ــالفيا     ــة ليوغوسـ ــة الدوليـ ــاء احملكمـ ــام بإنشـ ــدما قـ ــدة عنـ املتحـ
الســابقة، وعليــه فــإن مجيــع الــدول مطالبــة قانونــا باالمتثــال        
ألوامر تلك احملكمة مبا يف ذلـك مـذكرات االعتقـال والتسـليم     
الصــــادرة عنــــها. وقــــال عــــالوة علــــى ذلــــك إن مجهوريــــة   

مـــن املـــوقعني علـــى اتفـــاق  يوغوســـالفيا االحتاديـــة، بوصـــفها 
دايتـــــون، ملزمـــــة أيضـــــا بالتعـــــاون مـــــع احملكمـــــة الدوليـــــة 

اإلطـاري العـام، املـادة التاسـعة؛ واملـادة العاشـرة مـن         (االتفاق
). ولــذا، ٧) مــن املرفــق ٢ألــف؛ واملــادة الثالثــة (  - ١ املرفــق

أكد رئيس احملكمة أنه من الالزم أال ُيسمح بعـد اآلن بسـلوك   
  غوسالفيا االحتادية ذلك.حكومة مجهورية يو

ــوبر   ٢٢وبرســالة مؤرخــة      ١٩٩٨تشــرين األول/أكت
ــس األمــن    ــيس جمل ــة إىل رئ ــيس احملكمــة   )٢٢٢(موجه ــاد رئ ، أف

الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة بــأن اجلهــود الــيت بــذلت مــؤخرا 
 )٢٢٣(مــن أجــل التوصــل إىل حــل ســلمي ألحــداث كوســوفو   

__________ 

)٢٢١(  S/1998/839.  
)٢٢٢(  S/1998/990.  
ــطلح      )٢٢٣( ــري مصــ ــق، يشــ ــذا امللحــ ــراض هــ ــوفو”ألغــ إىل  “كوســ

ــة  ” ــة يوغوســالفيا االحتادي ــدون املســاس  “كوســوفو، مجهوري ، ب

وسـالفيا  أسفرت عن إبرام اتفاقات بني حكومـة مجهوريـة يوغ  
االحتاديــة ومنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا ومنظمــة حلــف 
مشال األطلسـي. ويف حـني ُتلـزم االتفاقـات حكومـة مجهوريـة       
يوغوسالفيا االحتادية بقبول نظـام دويل للتحقـق يف كوسـوفو،    
فإهنا ال تتضمن أية أحكام بشـأن التـزام مجهوريـة يوغوسـالفيا     

ل إن البـادي أن بيـان رئـيس    االحتادية بالتعاون مـع احملكمـة. بـ   
صــــربيا حيــــتفظ للنظــــام القضــــائي الــــداخلي يف مجهوريــــة      
يوغوســـالفيا االحتاديـــة حبـــق التحقيـــق واملالحقـــة القضــــائية      
واحملاكمة فيما يتعلـق جبـرائم ارتكبـت يف كوسـوفو قـد تكـون       
داخلــة يف نطــاق الواليــة القضــائية للمحكمــة. وشــدد الــرئيس  

اصـا للمحكمـة، ال سـيما    على أن هذا الوضـع يسـبب قلقـا خ   
إذا مــــا ُوضــــع يف االعتبــــار ســــجل عالقتــــها مــــع مجهوريــــة  
يوغوســالفيا االحتاديــة الــذي يتميــز بعــدم امتثــال شــبه كامــل.   
ــد        ــادة تأكيـ ــري إعـ ــروري أن جتـ ــن الضـ ــه مـ ــد أنـ ــه أكـ وعليـ
اختصــاص احملكمــة بشــكل ال لــبس فيــه، وأن يكــون التــزام       

ون معهـا جـزءا   حكومة مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة بالتعـا    
  كوسوفو.  جليا يف أي قرار يتعلق باحلالة يف

 ١٩٩٨تشـــرين الثـــاين/نوفمرب   ٦وبرســـالة مؤرخـــة    
ــن    ــس األم ــيس جمل ــة إىل رئ ــة   )٢٢٤(موجه ــيس احملكم ــغ رئ ، أبل

الدولية ليوغوسالفيا السابقة اجمللس باسـتمرار رفـض مجهوريـة    
ــان ذلـــك     ــة. وكـ ــع احملكمـ ــاون مـ ــة التعـ ــالفيا االحتاديـ يوغوسـ

غ مبناســبة عــدم إصــدار مجهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة  اإلبــال
تأشريات سـفر للمحققـني التـابعني ملكتـب املـدعي العـام حـىت        
يتسىن هلم أن يباشـروا التحقيقـات يف كوسـوفو. وقـد ذكـرت      

تقبـل أن   مجهورية يوغوسالفيا االحتادية، تربيـرا لـذلك، أهنـا ال   
دد علـى  جتري احملكمة أي حتقيـق يف كوسـوفو وميتوهيـا. وشـ    

أن هــذا املوقـــف يتعـــارض مـــع مــا قـــرره اجمللـــس صـــراحة يف   
__________ 

إلمكان باملسائل املتعلقة باملركز. ويف حاالت أخرى، أبقى قدر ا
  على املصطلحات املستخدمة أصال يف الوثائق الرمسية.

)٢٢٤(  S/1998/1040.  
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ــه   ١٢٠٣ )، و١٩٩٨( ١١٩٩ )، و١٩٩٨( ١١٦٠قراراتــــ
ــات رئاســية     ١٩٩٨( ــن أصــدر بيان ــس األم ). والحــظ أن جمل

استجابة لتقارير قدمتها احملكمة من ذي قبـل عـن عـدم امتثـال     
مجهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة، ومل يســفر ذلــك عــن حتقيــق   

اون املطلــوب مــع احملكمــة. وبنــاء عليــه، فقــد الــتمس مــن  التعــ
جملس األمن أن يتخذ تـدابري ملزمـة مبـا يكفـي لـدفع مجهوريـة       
ــيت     ــم ال ــة إىل االنضــمام إىل صــفوف األم يوغوســالفيا االحتادي

  متتثل ألحكام القانون.  
تشـــــــرين  ١٧، املعقـــــــودة يف ٣٩٤٤ويف اجللســـــــة   

كـان قـد مت التوصـل    وفقا للتفاهم الـذي   ١٩٩٨الثاين/نوفمرب 
إليـــه يف مشـــاورات اجمللـــس الســـابقة، أدرج اجمللـــس الرســـائل 
الثالث يف جدول أعماله. مث وجه الرئيس (الواليات املتحـدة)  
 اانتباه اجمللس إىل مشروع قرار كان مقـدما مـن أملانيـا وإيطاليـ    

ــات    ــدة والواليـ ــة املتحـ ــا واململكـ ــويد وفرنسـ ــال والسـ والربتغـ
ــان، مث  انضــمت ســلوفينيا إىل مقــدمي مشــروع    املتحــدة والياب

  .)٢٢٥(القرار
وتكلــم ممثــل الصــني قبــل إجــراء التصــويت، فقــال إن    

بلده يؤيد عمل احملكمة من حيـث املبـدأ. لكنـه شـدد علـى أن      
اجمللس أنشأ احملكمة على أساس خمصص وهبدف حمـدد. وقـال   
ــازا       ــا ليســت جه ــا أهن ــة، كم ــة دائم إن احملكمــة ليســت حمكم

يف أي وقت يف الشؤون الداخلية ألي بلـد   يستطيع أن يتدخل
ــار        ــا يف إط ــع أساس ــق مبســائل تق ــا يتعل ــان فيم ــة البلق يف منطق
ــد. وأكــد أن املشــاكل يف      ــذلك البل ــة ل ــة القضــائية احمللي الوالي
إقلـــيم كوســـوفو جبمهوريـــة يوغوســـالفيا االحتاديـــة كانـــت      
بطبيعتــها ناشـــئة عـــن أنشـــطة إرهابيـــة وانفصـــالية، وحكومـــة  

وســـالفيا االحتاديـــة تقـــوم بـــإجراء التحريـــات      مجهوريـــة يوغ
وتتناول هذه األمـور مـن خـالل إجراءاهتـا القضـائية الداخليـة.       
وأضــاف أن تنــاول هــذه املســائل يقــع كليــة يف إطــار الســلطة   

__________ 

)٢٢٥(  S/1998/1082.  

ــة.     ــة يوغوســالفيا االحتادي ــة حلكومــة مجهوري القضــائية الداخلي
وأكــد جمــددا أن مبــدأ احتــرام ســيادة مجهوريــة يوغوســالفيا       

اديـة وســالمة أراضــيها ينبغــي أن ُيحتــرم احترامــا صــارما.  االحت
وذكر املمثل أنـه يف ضـوء هـذه االعتبـارات ال يسـتطيع الوفـد       
ــاق كوســيلة     ــد تطبيــق الفصــل الســابع مــن امليث الصــيين أن يؤي
ملمارســــة الضــــغط علــــى مجهوريــــة يوغوســــالفيا االحتاديــــة، 

تنع بعض األحكام الواردة يف مشـروع القـرار. وهلـذا سـيم     وال
  .  )٢٢٦(وفد بلده عن التصويت

ويف اجللسة نفسها، طُرح مشروع القـرار للتصـويت،     
ال شــيء مــع امتنــاع عضــو  صــوتا مقابــل ١٤واعُتمــد بأغلبيــة 

 ١٢٠٧واحــــد (الصــــني) عــــن التصــــويت، بوصــــفه القــــرار 
  ، ويف ما يلي نصه:)٢٢٧()١٩٩٨(

  ،إن جملس األمن  
ــة ب  إذ يشـــري   ــابقة املتعلقـ ــه السـ ــع قراراتـ ــات يف إىل مجيـ الرتاعـ

 أيـار/  ٢٥) املـؤرخ  ١٩٩٣( ٨٢٧يوغوسالفيا السابقة، وخباصة القرار 
  ،١٩٩٣مايو 

  ،١٩٩٦أيار/مايو  ٨إىل بيان رئيسه املؤرخ  وإذ يشري أيضا  
إىل االتفـــاق اإلطـــاري العـــام للســـالم يف وإذ يشـــري كـــذلك   

رة البوسنة واهلرسك ومرفقاته، وخباصة املادة التاسعة منه، واملادة العاشـ 
  ألف، - ١من مرفقه 
تشـرين   ٢٢أيلول/سـبتمرب و   ٨يف الرسائل املؤرخة وقد نظر   

واملوجهــة إىل رئــيس  ١٩٩٨تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٦األول/أكتــوبر و 
جملس األمن من رئيسـة احملكمـة الدوليـة حملاكمـة األشـخاص املسـؤولني       
 عــن االنتــهاكات اجلســيمة للقــانون اإلنســاين الــدويل الــيت ارتكبــت يف   

  ،١٩٩١إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام 
ــتيائه    الســـتمرار مجهوريـــة يوغوســـالفيا وإذ يعـــرب عـــن اسـ

االحتادية يف عدم التعاون بصورة تامة مع احملكمـة الدوليـة، علـى النحـو     
  املبني يف تلك الرسائل،

التــزام مجيــع الــدول األعضــاء بســيادة  وإذ يؤكــد مــن جديــد    
  ية وسالمتها اإلقليمية،مجهورية يوغوسالفيا االحتاد

__________ 

)٢٢٦(  S/PV.3944 ٣و  ٢، الصفحتان.  
  .٣الصفحة  S/PV.3944لالطالع على نتيجة التصويت، انظر   )٢٢٧(



نممارسات جملس األم مرجع 
 

960  
 

ــرف   ــم     وإذ يتصـ ــاق األمـ ــن ميثـ ــابع مـ ــل السـ مبوجـــب الفصـ
  املتحدة،

ما قرره بأن تتعاون مجيع الدول تعاونا يكرر تأكيد   - ١  
) ١٩٩٣( ٨٢٧كـــامال مـــع احملكمـــة الدوليـــة وأجهزهتـــا وفقـــا للقـــرار 

والنظـــام األساســـي للمحكمـــة، مبـــا يف ذلـــك التـــزام الـــدول باالمتثـــال  
ســاعدة أو األوامــر الصــادرة عــن إحــدى غــرف احملاكمــة       لطلبــات امل

مـن النظـام األساسـي وبتنفيـذ أوامـر االعتقـال احملالـة         ٢٩مبقتضى املادة 
إليها من احملكمة، واالمتثـال لطلباهتـا املتعلقـة باحلصـول علـى معلومـات       

  أو إجراء حتقيقات؛
جبمهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة    يهيب مرة أخـرى    - ٢  

ل األخــرى الــيت مل تتخــذ بعــد أي تــدابري الزمــة مبوجــب   وجبميــع الــدو
) والنظــــام ١٩٩٣( ٨٢٧قوانينــــها الداخليــــة لتنفيــــذ أحكــــام القــــرار 

األساسي للمحكمـة الدوليـة أن تفعـل ذلـك، ويؤكـد أنـه ال جيـوز ألي        
دولـــة أن حتـــتج بأحكـــام قوانينـــها الداخليـــة كمـــربر لعـــدم اضـــطالعها 

  دويل؛بالتعهدات امللزمة مبوجب القانون ال
عدم قيام مجهورية يوغوسالفيا االحتاديـة حـىت    يدين  - ٣  

اآلن بتنفيذ أوامر االعتقال الصادرة عن احملكمة الدولية ضد األشخاص 
ــة   ــالة املؤرخـ ــيهم يف الرسـ ــار إلـ ــبتمرب  ٨الثالثـــة املشـ ، ١٩٩٨أيلول/سـ

ويطالب بالتنفيذ الفوري وغري املشـروط ألوامـر االعتقـال هـذه، مبـا يف      
  هؤالء األشخاص إىل احملكمة الحتجازهم؛ذلك نقل 
ــه    - ٤   ــرر طلبـ ــالفيا  يكـ ــة يوغوسـ ــلطات مجهوريـ إىل سـ

االحتادية، وزعماء الطائفة األلبانية يف كوسوفو ومجيع من يعنيهم األمـر  
التعاون التام مع املدعي العـام يف التحقيـق يف مجيـع مـا قـد يرتكـب مـن        

  لدولية؛انتهاكات يف حدود الوالية القضائية للمحكمة ا
إىل رئيس احملكمة أن يبقي اجمللس علـى علـم    يطلب  - ٥  

  بتنفيذ هذا القرار لكي يواصل اجمللس نظره يف هذه املسألة؛
  أن يبقي املسألة قيد نظره.يقرر   - ٦  

  
احلالـــة يف مجهوريـــة مقـــدونيا اليوغوســـالفية     - هاء

  السابقة
(اجللسـة   ١٩٩٦شـباط/فرباير   ١٣املقرر املؤرخ   

  ) ١٩٩٦( ١٠٤٦قرار ): ال٣٦٣٠
ــاير  ٣٠يف    ــانون الثاين/ينـ ــالقرار   ١٩٩٦كـ وعمـــال بـ
ــرا عــن    ١٩٩٥( ١٠٢٧ )، قــدم األمــني العــام إىل اجمللــس تقري

ــيت       ــن الظــروف األخــرى ال ــع وع ــى أرض الواق التطــورات عل
مست والية قوة األمم املتحـدة لالنتشـار الوقـائي يف مجهوريـة     

. )٢٢٨(ي تلك القـوة مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ومجيع نواح
وأشار األمـني العـام يف تقريـره إىل أن نشـر القـوة يف مجهوريـة       
مقدونيا اليوغوسالفية السابقة كان له دور هام يف منع امتـداد  
ــك      ــابقة إىل تلــ ــالفيا الســ ــب يف يوغوســ ــذي نشــ ــرتاع الــ الــ
اجلمهورية وأسهم يف التخفيف من القلق البالغ الذي شـعر بـه   

بـالنظر   ،اخلارجية ألمنه. وذكـر أنـه   ذلك البلد إزاء التهديدات
ثـل  ميبعثة قوة األمم املتحـدة لالنتشـار الوقـائي    استمرار إىل أن 

يوصــى مســامهة هامــة لصــون الســالم واالســتقرار يف املنطقــة،  
ليس فحسب بتمديد والية القوة بل جبعلها بعثة مستقلة تقـدم  
تقاريرها مباشـرة إىل مقـر األمـم املتحـدة يف نيويـورك، وذلـك       

. وأشــــار إىل أنــــه )٢٢٩(١٩٩٦شــــباط/فرباير  ١اعتبـــارا مــــن  
بالرغم من املركز اجلديـد للعمليـة، فسـتكون هلـا أساسـا نفـس       
الوالية ونفس القوام وتكـوين القـوات. وفيمـا يتعلـق بـالربامج      
اجلارية، ذكر أن العمليات اهلندسـية سـتحظى بأوليـة رئيسـية،     

ترتيـب دائـم    أجـل اختـاذ  واقترح أن ُيرصـد بالتـايل اعتمـاد مـن     
ــم      ــوة األم ــة مســتقلة لق بشــأن األصــول اهلندســية يف إطــار بعث
ــوات     ــادة يف القـ ــا يتطلـــب زيـ ــائي، ممـ ــار الوقـ ــدة لالنتشـ املتحـ

ــا حبــوايل    ــرخص هب ــية     ٥٠امل ــال إن اهلياكــل األساس ــردا. وق ف
  أخرى.  رئيسية لالتصاالت ستحظى بأولوية 

موجهـة إىل   ١٩٩٦شـباط/فرباير   ٦رسالة مؤرخـة  بو  
ــيس جم ــديره    )٢٣٠(لــس األمــن رئ ــام عــن تق ، أعــرب األمــني الع

__________ 

)٢٢٨(  S/1996/65.  
ــا      )٢٢٩( أنشــئت قــوة األمــم املتحــدة لالنتشــار الوقــائي بوصــفها كيان

عامال متميزا يف مجهورية مقدونيا اليوغوسـالفية السـابقة عمـال    
ــرار جملــس األمــن   ــؤرخ ١٩٩٥( ٩٨٣بق ــارس  ٣١) امل آذار/م

املشاكل يف يوغوسالفيا السـابقة،  لترابط . غري أنه نظرا ١٩٩٥
القيـادة واملراقبـة العـامتني    عهـد مبهمـيت   لزيادة التنسـيق،  توخيا و

إىل  يوغوســالفيا الســابقة األمــم املتحــدة يففيمــا يتعلــق بوجــود 
مقــر قــوة األمــم املتحــدة للســالم ومارســهما املمــثالن اخلاصــان 
  .لألمني العام وقائد قوة مسرح العمليات التابعة لألمم املتحدة

)٢٣٠(  S/1996/94.  


