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احملكمة الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة  -  ٣٥    
  يل اليت ارُتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقةللقانون اإلنساين الدو

احملكمة الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون     
اإلنساين الدويل اليت ارُتكبت يف إقليم رواندا واملواطنني الروانديني املسؤولني 

  االنتهاكات املماثلة املُرتكبة يف أراضي الدول اجملاورة  عن
  

(اجللســة  ١٩٩٦شــباط/فرباير  ٢٩ملقــرر املــؤرخ ا  
  )١٩٩٦( ١٠٤٧): القرار ٣٦٣٧

 شـــــــباط/  ٢٩، املعقـــــــودة يف  ٣٦٣٧يف اجللســـــــة    
وفقا للتفاهم الذي كـان قـد مت التوصـل إليـه يف      ١٩٩٦ فرباير

ــه    مشــاورات اجمللــس الســابقة، أدرج اجمللــس يف جــدول أعمال
ص املسـؤولني  احملكمـة الدوليـة حملاكمـة األشـخا    ”البند املعنون 

ــدويل الـــيت     ــاين الـ ــانون اإلنسـ ــيمة للقـ ــهاكات اجلسـ عـــن االنتـ
احملكمـــة الدوليـــة وارُتكبـــت يف إقلـــيم يوغوســـالفيا الســـابقة؛  

ــيمة     ــهاكات اجلسـ ــن االنتـ ــؤولني عـ ــة األشـــخاص املسـ حملاكمـ
ــدا      ــيم روانـ ــت يف إقلـ ــيت ارُتكبـ ــدويل الـ ــاين الـ ــانون اإلنسـ للقـ

نتـــهاكات املماثلـــة واملـــواطنني الروانـــديني املســـؤولني عـــن اال 
  .“املُرتكبة يف أراضي الدول اجملاورة: تعيني املدعي العام

ويف اجللسة نفسها، وجه الرئيس (الواليـات املتحـدة)     
أُعـد خـالل مشـاورات     كان قد انتباه اجمللس إىل مشروع قرار

. وطُـرح مشـروع القـرار للتصـويت واعُتمـد      )١(اجمللس السابقة
  )، ويف ما يلي نصه:  ١٩٩٦( ١٠٤٧باإلمجاع بوصفه القرار 

  
  ،إن جملس األمن  
شباط/فرباير  ٢٢) املؤرخ ١٩٩٣( ٨٠٨إىل قراراته  إذ يشري  
ــؤرخ ١٩٩٣( ٨٢٧، و ١٩٩٣ ــايو  ٢٥) املــ  ٩٣٦ ، و١٩٩٣أيار/مــ

) املــــؤرخ ١٩٩٤( ٩٥٥، و ١٩٩٤متوز/يوليــــه  ٨) املــــؤرخ ١٩٩٤(
  ،١٩٩٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٨

__________ 

  )١(  S/1996/139.  

الســــيد ريتشــــارد ج.  اســــتقالة وإذ يالحــــظ مــــع األســــف  
  ،١٩٩٦تشرين األول/أكتوبر  ١غولدستون اعتبارا من 

مــن النظــام   ١٦مــن املــادة   ٤الفقــرة  وإذ يضــع يف اعتبــاره   
ــة األشـــخاص املســـؤولني عـــن       ــي للمحكمـــة الدوليـــة حملاكمـ األساسـ
االنتــهاكات اجلســيمة للقــانون اإلنســاين الــدويل الــيت ارتكبــت يف إقلــيم 

من النظام األساسي للمحكمـة الدوليـة    ١٥ادة يوغوسالفيا السابقة وامل
ــانون    ــيمة للقـ ــهاكات اجلسـ ــة األشـــخاص املســـؤولني عـــن االنتـ حملاكمـ
اإلنســاين الــدويل الــيت ارتكبــت يف إقلــيم روانــدا واملــواطنني الروانــديني   
  املسؤولني عن االنتهاكات املماثلة املرتكبة يف أراضي الدول اجملاورة،

العام للسـيدة لـويز آربـور ملنصـب     يف ترشيح األمني وقد نظر   
  املدعي العام للمحكمتني الدوليتني املذكورتني أعاله،

ــني   ــة الدوليــة       يع ــة للمحكم ــة عام ــور مدعي ــويز آرب ــيدة ل الس
ــانون    ــيمة للقـ ــهاكات اجلسـ ــة األشـــخاص املســـؤولني عـــن االنتـ حملاكمـ
اإلنساين الدويل اليت ارتكبت يف إقليمـي يوغوسـالفيا السـابقة واحملكمـة     

دولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة للقـانون  ال
اإلنســاين الــدويل الــيت ارتكبــت يف إقلــيم روانــدا واملــواطنني الروانــديني   
املسؤولني عن االنتهاكات املماثلـة املرتكبـة يف أراضـي الـدول اجملـاورة،      

  وذلك اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ استقالة السيد غولدستون.
  

 ١٩٩٩آب/أغســـــــطس  ١١رر املـــــــؤرخ املقـــــــ  
  )١٩٩٩( ١٢٥٩): القرار ٤٠٣٣  (اجللسة

ــة    ــودة يف ٤٠٣٣يف اجللسـ آب/أغســـطس  ١١، املعقـ
ــه يف     ١٩٩٩ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ ــاهم الـــذي كـ ــا للتفـ وفقـ

مشــاورات اجمللــس الســابقة، اســتأنف اجمللــس نظــره يف البنــد.   
قـد   نكا ووجه الرئيس (ناميبيا) انتباه اجمللس إىل مشروع قرار

ــرح مشــروع  )٢(أُعــد خــالل مشــاورات اجمللــس الســابقة   . وطُ
__________ 

  )٢(  S/1999/863.  
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 ١٢٥٩القــرار للتصــويت واعُتمــد باإلمجــاع بوصــفه القــرار      
  )، ويف ما يلي نصه:  ١٩٩٩(

  ،إن جملس األمن  
شباط/فرباير  ٢٢) املؤرخ ١٩٩٣( ٨٠٨إىل قراراته  إذ يشري  
ــؤرخ ١٩٩٣( ٨٢٧، و ١٩٩٣ ــايو  ٢٥) املــ  ٩٣٦ ، و١٩٩٣أيار/مــ

) املــــؤرخ ١٩٩٤( ٩٥٥، و ١٩٩٤متوز/يوليــــه  ٨املــــؤرخ  )١٩٩٤(
 ٢٩) املـــــؤرخ ١٩٩٦( ١٠٤٧، و ١٩٩٤تشــــرين الثـــــاين/نوفمرب   ٨

  .١٩٩٦شباط/فرباير 
مـع األسـف اسـتقالة السـيدة لـويز أربـور اعتبـارا         وإذ يالحظ  

  .١٩٩٩أيلول/سبتمرب  ١٥من 
مــن النظــام   ١٦مــن املــادة   ٤الفقــرة  وإذ يضــع يف اعتبــاره   

ــي  ــة األشـــخاص املســـؤولني عـــن      األساسـ للمحكمـــة الدوليـــة حملاكمـ
االنتــهاكات اجلســيمة للقــانون اإلنســاين الــدويل الــيت ارتكبــت يف إقلــيم 

مـن النظـام األساسـي     ١٥واملـادة   ١٩٩١يوغوسالفيا السابقة منذ عـام  
  للمحكمة الدولية لرواندا.

يف ترشــيح األمــني العــام للســيدة كــارال دل بــونيت   وقــد نظــر  
  ع عام للمحكمتني املذكورتني أعاله.ملنصب مد
الســيدة كــارال دل بــونيت بوظيفــة مــدع عــام للمحكمــة  يعــني  

الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة للقـانون  
اإلنسـاين الــدويل الــيت ارتكبــت يف إقلــيم يوغوســالفيا الســابقة واحملكمــة  

دأ فيـه نفـاذ اسـتقالة السـيدة     الدولية لرواندا اعتبارا من التاريخ الـذي يبـ  
  لويز آربور.

  
تشـــــــرين  ١٠املـــــــداوالت الـــــــيت أُُجريـــــــت يف   

  )٤٠٦٣(اجللسة  ١٩٩٩الثاين/نوفمرب 
تشــــــــرين  ١٠، املعقــــــــودة يف ٤٠٦٣يف اجللســــــــة   

وفقا للتفاهم الـذي كـان قـد مت التوصـل      ١٩٩٩الثاين/نوفمرب 
ــه يف مشــاورات اجمللــس الســابقة، أدرج اجمللــس يف جــدول    إلي

احملكمـة الدوليـة حملاكمـة األشـخاص     ”اله البندين املعنونني أعم
املسؤولني عن االنتهاكات اجلسـيمة للقـانون اإلنسـاين الـدويل     

احملكمـــة ” و “الـــيت ارُتكبـــت يف إقلـــيم يوغوســـالفيا الســـابقة
الدوليـــة حملاكمـــة األشـــخاص املســـؤولني عـــن االنتـــهاكات      

يف إقلـــيم  اجلســـيمة للقـــانون اإلنســـاين الـــدويل الـــيت ارُتكبـــت
ــهاكات    ــؤولني عـــن االنتـ ــديني املسـ ــواطنني الروانـ ــدا واملـ روانـ

. ودعــا الــرئيس “املماثلــة املُرتكبــة يف أراضــي الــدول اجملــاورة 

(سلوفينيا)، مبوافقة اجمللس، ممثـل روانـدا، بنـاء علـى طلبـه، إىل      
املشاركة يف املناقشـة بـدون أن يكـون لـه احلـق يف التصـويت.       

مــن نظامــه  ٣٩ا، مبوجــب املــادة ووجــه اجمللــس الــدعوة أيضــ 
الــــداخلي املؤقــــت، إىل املدعيــــة العامــــة للمحكمــــة الدوليــــة 

  لمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا.لليوغوسالفيا السابقة و
ــة العامــة للمحكمــتني إن جملــس األمــن      وقالــت املدعي

بإنشــائه احملكمــتني يكــون قــد وضــع آليــة قويــة إلنفــاذ القــانون 
احملكمتني ستلجآن إىل اجمللس من وقـت  اإلنساين الدويل، وإن 

إىل آخــر كلمــا دعــت الضــرورة إىل أن يضــغط اجمللــس بكــل    
ثقله على من يرفضون الوفاء بالتزامـاهتم الدوليـة الـيت يفرضـها     
ــاق األمــم املتحــدة. وأضــافت      ــيهم الفصــل الســابع مــن ميث عل
املتكلمة قائلة إن احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة سبق هلـا  

مـن   “التحـدي الكامـل  ”فعل أن أبلغـت جملـس األمـن عـن     بال
جانب مجهورية يوغوسالفيا االحتاديـة فيمـا يتعلـق بتسـليم مـن      

عرائض اهتام رمسية، إضافة إىل قـرار مجهوريـة   ضدهم صدرت 
كرواتيا يف اآلونة األخرية االمتناع عن التعـاون ألهنـا اختـارت    

 األعمـال  من جانب واحد أن تنكر والية احملكمـة للتحقيـق يف  
الــيت ارتكبتــها قواهتــا يف عمليــة العاصــفة والعمليــة اخلاطفــة. مث 
أشــــارت إىل أن يف البوســــنة واهلرســــك مــــن املتــــهمني مــــن  

االسـتقرار أن تصـل إلـيهم. وقالـت إهنـا      حتقيـق  تستطيع قوة  ال
ــس، إضــافة إىل دعــم      ــاج إىل مســاعدة اجملل ــذلك الســبب حتت ل

وليـــة الرئيســـية  احلكومـــات الوطنيـــة ومجيـــع املؤسســـات الد   
األخرى. وأكدت املتكلمة أنـه مـن األساسـي لنجـاح احملكمـة      
أال ُيســـمح للـــدول بـــأن متلـــي علـــى املدعيـــة العامـــة املســـتقلة  

ينبغـي أن حتقـق أو ال حتقـق فيـه مـن أحـداث، ألن السـلطة         ما
الــيت منحهــا اجمللــس للمدعيــة العامــة ســلطة أساســية. وبعــد أن 

ــاء      ــود االدع ــن جه ــثريا م ــنة   ذكــرت أن ك ــك الس ــام يف تل الع
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ــوفو  ــائج  )٣(انصـــبت علـــى كوسـ ــا للنتـ ــيال أوليـ ، عرضـــت حتلـ
  .)٤(األوىل

وأدىل مجيــع أعضــاء اجمللــس ببيانــات أعربــوا فيهــا عــن   
ــة العامــة. وشــدد معظــم     تقــديرهم ألعمــال احملكمــتني واملدعي
املتكلمني على أمهية تعاون مجيـع الـدول مـع احملكمـتني تعاونـا      

وز للــدول أن تعلــق تعاوهنــا مــن جانــب تامــا، وقــالوا إنــه ال جيــ
واحد ألي سبب كـان. وأشـار عـدة مـن ممثلـي الـدول إىل أن       
ــدمت إســهاما كــبريا يف      ــم املتحــدة بإنشــائها احملكمــتني ق األم
تطوير القـانون اجلنـائي الـدويل، ومـن ذلـك صـدور أول إدانـة        
بارتكاب اإلبادة اجلماعيـة وجـرائم ضـد اإلنسـانية يف روانـدا.      

من ممثلي الدول عن قلقهم إزاء حاالت التـأخر   بضعةوأعرب 
يف إقامة العدل بينما يوجد املتهمون رهن االحتجـاز ينتظـرون   

  .)٥(احملاكمة لفترات طويلة
وقال ممثل فرنسا إن األمم املتحدة بإنشائها احملكمـتني    

وضعت األسـاس لنظـام جنـائي دويل حقيقـي. وشـدد املـتكلم       
ني التـزام قـانوين علـى عـاتق     على أن تعاون الـدول مـع احملكمـت   

كل دولة عضو يف األمم املتحدة، وأن الدول لـيس مـن حقهـا    
أن توقف تعاوهنا مع احملكمتني. وخلـص املـتكلم إىل أن جنـاح    
احملكمــتني وجنــاح املدعيــة العامــة أيضــا يعتمــد علــى ســالمة        
اإلطــار القــانوين الــذي تضــطلع فيــه احملكمتــان واملدعيــة العامــة 

عـــرب يف هـــذا الصـــدد عـــن ســـعادة فرنســـا كـــل مبهامهـــا. وأ
__________ 

اختصـارا   “كوسـوفو ”، يسـتخدم مصـطلح   امللحقألغراض هذا   )٣(  
، بـدون املسـاس   “ا االحتاديـة كوسوفو، مجهوريـة يوغوسـالفي  ” لـ

باملسائل املتعلقة باملركز. ويف حاالت أخرى، أُبقي قدر اإلمكان 
  على املصطلحات املستخدمة أصال يف الوثائق الرمسية.

  )٤(  S/PV.4063 ٥إىل  ٢، الصفحات.  
 ٧(األرجنــتني)؛ والصــفحتان  ٦و  ٥املرجــع نفســه، الصــفحتان   )٥(  

 ١٣(ماليزيا)؛ والصفحة  ١٢إىل  ١٠(كندا)؛ والصفحات  ٨ و
 ١٤(الربازيــل)؛ والصـــفحة   ١٤و  ١٣(هولنــدا)؛ والصـــفحتان  
 ١٥(البحـــرين)؛ والصـــفحة  ١٥و  ١٤(غامبيـــا)؛ والصـــفحتان 

  (ناميبيا). ١٥(غابون)؛ والصفحة 

ــراءات العمـــل    ــان لتحســـني إجـ ــذهلا احملكمتـ ــاجلهود الـــيت تبـ بـ
  .)٦(بالرجوع إىل خمتلف النظم القانونية لتستلهم منها األفكار

وأكـــد ممثـــل اململكـــة املتحـــدة أن الـــدول تقـــع علـــى    
عاتقهـــا مســـؤولية تســـليم مجيـــع املتـــهمني الـــذين يقيمـــون يف  

ني، وفقا اللتزاماهتا مبوجب قرارات جملـس  أراضيها إىل احملكمت
األمن ذات الصلة. وقال إن بلده ال يزال يشعر بقلق بـالغ ألن  

ويف  )٧(زالــــوا طلقــــاء يف مجهوريــــة صربســــكا  املتــــهمني مــــا
األداء الصـريب يف هـذا   كـان  مجهورية يوغوسـالفيا االحتاديـة. و  

اخلصوص هو األقل مدعاة للرضا. وأضـاف قـائال إن كرواتيـا    
ا كانــت متاطــل يف بعــض األحيــان، وإن كانــت تبــدو يف   أيضــ

أحيان أخرى مستجيبة فيما يتعلق باالمتثال لطلبـات احملكمـة،   
وأشار إىل أن احملكمة تريد مـن أعضـاء اجمللـس أن يظلـوا علـى      
اتصـــال مباشـــر بكرواتيـــا للتأكـــد مـــن أهنـــا تســـتجيب فعـــال.  
وأعرب املتكلم عن إصـرار بلـده بشـكل خـاص علـى ضـرورة       

تقوم كرواتيا بتسـليم املتـهم مالديـن نـاليتيليتش إىل حمكمـة      أن 
الهاي، وأن حترز تقدما يف جمال تسليم الوثائق املتعلقة بعمليـة  
العاصفة والعملية اخلاطفة دون تأخري. مث أكد أنـه يـتعني علـى    
أعضاء جملـس األمـن أن ينتبـهوا أكثـر إىل أنـه تقـع علـى عـاتق         

قـال  دول تفـي بالتزاماهتـا. و  اجمللس مسؤولية التأكـد مـن أن الـ   
إذ يتوقع أن خترج إىل الوجود عما قريـب احملكمـة اجلنائيـة    إنه 

الدوليـة، وأن تقـوم بعملـها بنشــاط، يقتـرح أن ينـاقش أعضــاء      
بالتأكـد  من التـزام  يقع على عاتق اجمللس ما جملس األمن أيضا 

  .)٨(من إنفاذ النظام األساسي للمحكمة
ــه مــا     ل هنــاك جمــال لتحســني  زا وقــال ممثــل الصــني إن

ــني       ــات القائمــة ب ــها اخلالف ــور من ــة أم عمــل احملكمــتني يف مجل
__________ 

  .٧و  ٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٦(  
مبوجــب االتفــاق اإلطــاري العــام للســالم يف البوســنة واهلرســك،   )٧(  

ة صربسكا هي أحد الكيانني، باإلضافة إىل احتاد البوسنة مجهوري
  واهلرسك، اللذين يشكالن البوسنة واهلرسك.

  .٩و  ٨املرجع نفسه، الصفحتان   )٨(  



ممارسات جملس األمن مرجع 
 

1208 09-25531 
 

ا تـــالـــدول واحملكمـــتني يف ميـــدان التعـــاون. وأشـــار إىل أن كل 
يـتعني  قـائال إنـه   احملكمتني أنشـئتا بقـرارات مـن جملـس األمـن،      

لــذلك علــى البلــدان املعنيــة أن تتعــاون مــع احملكمــتني وفقــا        
الصـــلة، والنظـــامني األساســـيني  لقـــرارات جملـــس األمـــن ذات

ــه     ــائال إن ــة. وأضــاف املــتكلم ق ــها الوطني للمحكمــتني، وقوانين
ينبغي للمحكمتني، لـدى طلبـهما التعـاون مـن الـدول املعنيـة،       
أن تأخـــذا أيضـــا يف االعتبـــار املصـــاحل العامـــة واألمنيـــة لتلـــك 
البلدان، وأن حتترما القوانني الوطنية لتلك الدول. ونبه إىل أنـه  

عدم قيام احملكمتني بذلك، فإهنمـا سـتظالن تواجهـان     ةحاليف 
مهام صعبة يف املستقبل. مث أعرب عـن أمـل بلـده يف أن يتسـم     
عمل احملكمتني بـالروح املهنيـة واملوضـوعية والرتاهـة والتحـرر      

  .)٩(من أي تدخل سياسي
وقال ممثل االحتاد الروسي إن بلـده يؤيـد مطالبـة كـل       

ــد بااللتزامــ   ــدول بالتقي ــع    ال ــاون م ــث التع ــن حي ــة م ات الدولي
ــه  ــد أنـ ــتني. بيـ ــرى احملكمـ ــة   يـ ــة الدوليـ ــا خيـــص احملكمـ ، يف مـ

ــتعني       ــا ي ــع املشــاكل املتصــلة هب ليوغوســالفيا الســابقة، أن مجي
حلها من خالل التعاون املباشر بني األطـراف واحملكمـة، وفقـا    
ــرارات جملــس األمــن ويف النظــام      ــه يف ق ــا هــو منصــوص علي مل

وشدد املتكلم على أنـه ينبغـي أال ُيعتقـل     األساسي للمحكمة.
ــا،       ــيهم يف إقليمه ــر عل ــيت ُيعث ــة ال ــة الدول ــهمون دون موافق املت
وقال إنه ينبغي أيضا أال يكون اعتقاهلم نامجا عن تعرض تلـك  

رفضــا مطلقــا   روســيا  تــرفض  كــراه ال لــزوم لــه. و   إلالــدول 
املمارسـة بالفعـل   قـد حـدثت تلـك    عرائض االهتام املختومـة. و 

االسـتقرار يف البوسـنة، وقـال إن ذلـك     حتقيـق  يتعلق بقوة  فيما
يتجــاوز واليــة أي قــوة مــن هــذا النــوع. وأعــرب املــتكلم عــن 

ــده يف صــحة     ــوائم  ”شــكوك خطــرية تســاور بل ــا ُيســمى بق م
املمارسـات تتعـارض مـع    أن تلـك  ، باعتبار “املتهمني املختومة

النظــام األساســي للمحكمــة ومــع نظامهــا الــداخلي. وقــال إن 
__________ 

  .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٩(  

املمارســات حتــرم الســلطات يف الــدول املعنيــة واملتــهمني   لــكت
ــداء اســتعدادهم للتعــاون مــع احملكمــة.     أنفســهم مــن فرصــة إب
ــى أن أي إجــراء ُيتخــذ ألغــراض احتجــاز      ــتكلم عل وشــدد امل
شخص ما متهم بارتكـاب جـرائم حـرب ينبغـي أن ُينظـر إليـه       

ود يف املقام األول مـن حيـث اآلثـار الـيت قـد يرتبـها علـى اجلهـ        
ــدفع     ــة وال ــة يف املنطق ــق اســتقرار احلال ــة إىل حتقي ــة الرامي الدولي
قدما بعملية السـالم. وقـال إنـه كانـت هنـاك حـاالت خطـرية        
خالل عمـل احملكمـة يف اآلونـة األخـرية ُسـمح فيهـا بـالتراخي        
إزاء هــذا املبــدأ، ومــن ذلــك اهتــام زعــيم صــربيا ومجهوريــة        

ارات تـــؤدي إىل القـــرتلـــك أن رأى يوغوســـالفيا االحتاديـــة. و
زعزعة االستقرار يف البوسنة ومجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة    
واملنطقة برمتها، وتشكل عائقا إضافيا يعتـرض السـري قـدما يف    
عمليـــة التـــوطني يف البوســـنة وكوســـوفو. وخبصـــوص أنشـــطة 
ــة ليوغوســالفيا الســابقة يف كوســوفو،     ــة الدولي احملكمــة اجلنائي

ملوضــوعية وتتقيــد بشــكل صــارم قــال إهنــا ينبغــي أن تتحلــى با
)، ١٩٩٩( ١٢٤٤بقرارات جملس األمن، مبـا يف ذلـك القـرار    

وبالنظـام األساسـي للمحكمــة. وأردف املـتكلم قــائال إنـه مــن     
الواضـــح أن احملكمـــة مل تعمـــل حـــىت اآلن مبوضـــوعية، حيـــث 
ــق يف       ــى التحقي ــاريخ عل ــا أساســا حــىت ذاك الت تركــز اهتمامه

ن. وخلــص املــتكلم إىل القــول إن اجلــرائم املرتكبــة ضــد األلبــا
على احملكمة اجلنائية الدوليـة أن حتقـق بفعاليـة يف املـدى الـذي      
بلغته الفظائع اليت ارتكبها املتطرفون مـن ألبـان كوسـوفو ضـد     
ــة يف كوســوفو،       ــن الشــعوب غــري األلباني ــم م الصــرب وغريه

ســـيكون هنـــاك أســـاس الهتـــام احملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة  وإال
السـابقة بأهنـا تكيـل مبكيـالني، وهـو مـا لـن يعـزز          ليوغوسالفيا

  .)١٠(فعالية عمل احملكمة
ممثل الواليات املتحدة أن أحد أكرب التحـديات  رأى و  

اليت تواجه حمكمـة يوغوسـالفيا السـابقة هـو احتجـاز املتـهمني       
__________ 

  .١٠و  ٩املرجع نفسه، الصفحتان   )١٠(  
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صــربيا جعلــت هــذا العمــل وقــال إن الــذين ال يزالــون طلقــاء. 
ي ملتـهمني هـاربني مـن    توفري ملجأ فعلـ وذلك بصعب التحقيق 

وجه العدالة. وعلى جملس األمـن أن يقـف صـامدا يف إصـراره     
، “ثالثيـة فوكوفـار  ”على أن تنقل صربيا املتـهمني، مبـن فـيهم    
، وأخــــريا “أركــــان” أي الفريــــق أول راتكــــو مالديــــتش، و

ــلوبو ــتكلم     داس ــرب امل ــه. وأع ــهمون مع ــوفيتش، واملت ن ميلوس
أنــه ال بــد مــن أن يواجــه أيضــا عــن اعتقــاد الواليــات املتحــدة 

رادوفـــان كـــاراديتش العدالـــة أمـــام احملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة  
ليوغوسالفيا السابقة. وشدد على أن هؤالء املتـهمني الـذين مل   

ــيهم بعــد جيــب أن يفهمــوا    ــه ال يوجــد ُيلــق القــبض عل هلــم أن
ــات املتحــدة     “مــأوى آمــن ” ــال إن الوالي ــى اإلطــالق، وق عل
ــا   ال ــى بعــض النق ــق عل ــل الروســي.   تواف ــا املمث ــيت طرحه ط ال

وخبصوص كرواتيا، أعرب عـن ترحيـب بلـده بالتعـاون الـذي      
يف اآلونة األخرية يف واحدة من القضايا اهلامـة، وحـث   حدث 

حكومة كرواتيا على االمتثال الفوري لطلب احملكمـة التعـاون   
ذكـر يف اخلتـام   فيما يتعلق بعملية العاصفة والعملية اخلاطفـة. و 

ــده  ــد بل ــة يف      أن وف ــس تكــون فعال ــدابري يف اجملل ــاذ ت ــد اخت يؤي
  .)١١(حتسني االمتثال لقرارات احملكمتني

وقال ممثل سلوفينيا إن املسألة الفعليـة املطروحـة علـى      
جملس األمن اآلن هي ما إذا كان من الضروري اختاذ قـرارات  

القـرارات. وأوضـح أن   تلـك  إضافية من جانب اجمللـس ونـوع   
مـن األمهيـة مبكـان للمجلـس أن يبـدأ       بلده يرى أنه قـد يكـون  

عملية دراسة إضافية وأكثر تفصـيال للخطـوات الـيت ينبغـي أن     
ُتتخذ يف ما بعد. وأكـد أن اجمللـس تقـع علـى عاتقـه مسـؤولية       
تقدمي الدعم لألجهزة القضـائية الـيت أنشـأها ومسـؤولية تعزيـز      

  .)١٢(فعاليتها
__________ 

  .١٣و  ١٢املرجع نفسه، الصفحتان   )١١(  
  .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٢(  

رة وتدخلت املدعية العامة للمحكمـتني الـدوليتني للمـ     
الثانيـــة للـــرد علـــى املالحظـــات الـــيت أثارهـــا أعضـــاء اجمللـــس، 
فأعربــت عــن رفضــها ادعــاء الــبعض بــأن حتقيقــات جتــري مــن 
جانــب واحــد يف كوســوفو. وأكــدت املدعيــة العامــة ألعضــاء 
اجمللس أن مكتبـها جيـري حتقيقـات لـيس املتـهمون فيهـا مجيعـا        
مــن الصــرب، بــل منــهم املســلمون أيضــا وعناصــر مــن جــيش  

يــر كوســوفو. وأوضــحت أن الصــعوبة يف إجــراء حتقيقــات حتر
بشأن املتهمني من جيش حترير كوسوفو إمنا تنشأ عـن موقـف   
مجهورية يوغوسالفيا االحتادية وصربيا. وقالت إن العديـد مـن   
الضحايا الصرب املشاركني يف التحقيقات اليت جيريها مكتبـها  

ــة ال     ــة اختــذوا ملجــأ يف صــربيا، حيــث ال تســتطيع احملكم دولي
الوصــول إىل هنــاك، بعــد أن اضــطُرت إىل إغــالق مكتبــها يف   

ــة، ف     ــام املختوم ــرائض االهت ــا بالنســبة لع ــراد. أم ــد بلغ ــرت ق أق
ــأل.      ــى املـ ــر علـ ــرائض ال ُتنشـ ــل عـ ــا بالفعـ ــة أهنـ ــة العامـ املدعيـ
وأوضحت أنه يف األنظمـة القانونيـة الوطنيـة ال ُتنشـر عـرائض      

ــذ، وقالــت إن  االهتــام يف اإلنترنــت أو يف الصــحف قبــل ا  لتنفي
ــس      ــق نفـ ــل وفـ ــابقة تعمـ ــالفيا السـ ــة ليوغوسـ ــة الدوليـ احملكمـ
األسس. وقالت أيضا إن سـلفها وجـد أن ذلـك األسـلوب يف     
إجراء التحقيقات له أمهية فائقة وقـد باركتـه كـل مـن الـدائرة      

ذلــك االبتدائيـة ودائـرة االسـتئناف. وأشـارت املتكلمـة إىل أن      
الـــداخلي والنظـــامني  األســـلوب منصـــوص عليـــه يف النظـــام    

األساســيني. وقالــت إهنــا علــى اســتعداد ملناقشــة أوامــر القــبض  
لـدول  ااملختومة مع الدول املعنية، ولكـن بعـد أن تكـون تلـك     

قــد ألقــت القــبض علــى مجيــع األشــخاص الــذين ال يزالــون        
  .)١٣(طلقاء

__________ 
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