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مذكرة متهيدية
يتناول هذا الفصل ممارسة جملس األمن فيما يتعلق بتسوية املنازعات بالوسائل
السلمية ضمن إطار املواد  33إىل ( 38الفصل السادس) واملادتني  11و99
من امليثاق.
وكان من العناصر املميزة للفترة قيد االستعراض توسع نطاق إجراءات
املجلس يف هذا املجال إىل حد كبري  ،1قد ُعزي هذا إىل حتسن الفرص املتاحة
لتسوية النـزاعات وضرورة اختاذ إجراءات فيما يتصل باحلاالت احلرجة النامجة
عن تغيري هياكل الدولة عقب انتهاء فترة احلرب الباردة .2
ويف اجتم���اع القمة ال���ذي عقده املجل���س يف  31كانون الثاين/
يناير  1992بش���أن موضوع مسؤولية املجلس عن صون السلم واألمن
الدولي�ي�ن  ،3أعرب املتكلمون ع���ن األمل يف أن تتيح هذه الفترة اجلديدة
فرصًا جديدة لصون السلم واألمن على نطاق عاملي .ويف نفس الوقت،
أبرز عدة متكلمني املخاطر النامجة عن تفكك وتغري عدة دول أعضاء.
ويف بي���ان اعتمد يف اختتام اجتماع القمة كرر أعضاء املجلس تأكيد
أن���ه “ينبغي حل مجيع املنازعات بني الدول س���لميًا وفق���ًا ألحكام امليثاق”
وأعربوا عن اعتقادهم بأن هناك اآلن “ظروفًا دولية جديدة مؤاتية بدأ جملس
األم���ن يف ظلها يضطلع بفعالية أكثر مبس���ؤوليته الرئيس���ية عن صون الس���لم
واألمن الدوليني” .4
ويف تقري���ره املعنون “برنامج للس�ل�ام” امل���ؤرخ  17حزيران/يونيه
 ،5 1992ال���ذي دع���ا املجلس يف البيان الس���الف الذكر األم�ي�ن العام إىل
إع���داده ،الحظ األمني العام أن املنظمة “قد برز ذراعها األمين الذي كانت
قد أجنزته ظروف مل تنشأ األمم املتحدة ملواجهتها ومل تع ّد هلا ،كأداة رئيسية
 1انظر ،على سبيل املثال ،التعليقات على أنشطة املجلس الواسعة النطاق يف تقرير
األمني العام عن أعمال املنظمة لعام ( 1992الوثائق الرمسية للجمعية العامة ،الدورة السابعة
واألربعون ،امللحق رقم  ،)A/47/1( 1الفقرة .)16
 2انظر ،على س���بيل املثال ،املحضر احلريف للمناقش���ة اليت ج���رت يف  31كانون
الثاين/يناير  1992يف اجتماع القمة بش���أن مس���ؤولية جملس األمن عن صون السلم واألمن
الدوليني (اجللس���ة  )3046ويرد أيضًا موجز هلا يف الفصل الثامن ،الفرع  .28وانظر أيضًا
بيان رئيس جملس األمن الذي اعتمد يف هناية اجتماع القمة ذلك ( ،)S/23500وتقرير األمني
العام املعنون “خطة السالم” املؤرخ  17حزيران/يونيه .)S/24111( 1992
 3ه���ذا أول اجتماع يعقده املجلس على اإلطالق على مس���توى رؤس���اء الدول
واحلكومات (انظر احلاشية .)2
 .S/23500 4اتفق أعضاء املجلس كذلك ،يف هذا البيان ،على أن لدى العامل اآلن
“أفضل فرصة لتحقيق السالم واألمن الدوليني منذ تأسيس األمم املتحدة” ،ولكنهم سلموا
أيضًا بأن التغيري ،وإن يكن حمل ترحيب ،قد “أتى مبخاطر جديدة هتدد االستقرار واألمن”،
والحظوا أن “من بني أكثر املشاكل حدة ما يكون منها نتيجة لتغيري هياكل الدول”.
 .S/24111 5العنوان الكامل للتقرير “برنامج للس�ل�ام :الدبلوماسية الوقائية صنع
السالم وحفظ السالم”.

ملن���ع الصراع���ات وحلها وحلفظ الس�ل�ام”  .6والحظ األم�ي�ن العام كذلك
“أن التصمي���م احل���ايل يف جملس األمن على حل املنازع���ات الدولية بالطريقة
املتوخ���اة يف امليثاق قد فت���ح الطريق لقيام املجلس بدور أكثر نش���اطًا .ومع
زي���ادة الوحدة أتت قوة التأث�ي�ر واإلقناع لتأخذ بأيدي األطراف املتعادية إىل
مائدة املفاوضات” .7
واس���تجابة لذلك التقرير ،ش���جعت اجلمعية العام���ة جملس األمن ،يف
قرار اختذ يف  18كانون األول/ديس���مرب  ،1992على “االس���تفادة الكاملة
من أحكام الفصل الس���ادس من امليثاق املتعلق بإجراءات وأس���اليب تس���وية
املنازعات بالوسائل الس���لمية وعلى مطالبة األطراف املعنية بتسوية منازعاهتا
بالوسائل السلمية” .8
ونظ���رًا ألن الفصل الثامن م���ن هذا املجلد يقدم بيان�ا�ً كام ً
ال لوقائع
أعمال املجلس املتعلقة بتسوية املنازعات بالوسائل السلمية ،فإن الفصل احلايل
ال يناقش ممارس���ات املجلس الرامية إىل تس���وية املنازعات بالوسائل السلمية
مناقش���ة وافي���ة .فهو يركز ،بدالً م���ن ذلك ،على مواد خمت���ارة تكون أصلح
ما يكون إلبراز الكيفية اليت فُسرت هبا أحكام الفصل السادس من امليثاق يف
املداوالت وتطبيقها يف مقررات املجلس ذات الصلة.
وق���د ّصمم���ت طريقة عرض وتصنيف امل���واد ذات الصلة حبيث تبني
املمارس���ات واإلجراءات اليت جلأ إليها املجلس بطريقة س���هلة املأخذ .وعلى
نقي���ض جملدات املرجع الس���ابقة ،فقد ُصنِّفت امل���واد إىل فئات حتت عناوين
مواضيعية بدالً من مواد منفردة من امليثاق بغية جتنب إسناد أعمال املجلس أو
قراراته إىل مواد حمددة من امليثاق ألن األعمال أو القرارات ال تش�ي�ر يف حد
ذاهتا إىل املادة بعينها.
ويوض���ح اجل���زء األول كيف عرض���ت الدول األعض���اء والدول غري
األعض���اء ،يف إطار املادة  ،35منازعات وحاالت جديدة على جملس األمن.
 ،S/24111 6الفق���رة  .15وق���دم األم�ي�ن الع���ام أيض�ا�ً تعريف���ات ملصطلح���ات
“الدبلوماس���ية الوقائية” و“صنع الس�ل�ام” و“حفظ الس�ل�ام” و“بناء الس�ل�ام بعد انتهاء
[النـزاع]” (املرجع نفسه ،الفقرة  .)20ويُعرف صنع السالم بأنه “العمل الرامي إىل التوفيق
بني األطراف املتعادية ،ال سيما عن طريق الوسائل السلمية مثل تلك اليت ينص عليها الفصل
الس���ادس من ميثاق األمم املتحدة” .ويف تعليقات إضافية على صنع الس�ل�ام يقدم التوضيح
التايل يف التقرير“ :بني مهمة الس���عي ملنع وقوع [النـزاع] وحفظ الس�ل�ام تكمن مس���ؤولية
العمل على التوفيق بني األطراف املتخاصمة بالوسائل السلمية .ويتضمن الفصل السادس من
امليثاق قائمة شاملة بوسائل حل النـزاع هذه” (املرجع نفسه ،الفقرة .)34
 ،S/24111 7الفقرة .35
 8القرار  120/47ألف ،اجلزء األول ،الفقرة 3؛ وش���جعت اجلمعية العامة أيضًا
“األم�ي�ن الع���ام وجملس األمن على إجراء مش���اورات مكثفة ومس���تمرة يف مرحلة مبكرة،
بغية وضع اس���تراتيجية مناس���بة ،لكل حالة على حدة ،لتسوية املنازعات املحددة بالوسائل
السلمية ،تشمل اشتراك األجهزة واملؤسسات والوكاالت األخرى يف منظومة األمم املتحدة
وكذلك الترتيبات واملنظمات اإلقليمية ،حسب االقتضاء”( .املرجع نفسه ،الفقرة .)4
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وينظ���ر أيض���ًا يف إحاالت األمني العام هلذه احل���االت مبوجب املادة  99ومن
إحاالت اجلمعية العامة يف إطار املادة  .)3( 11ويبني اجلزء الثاين التحقيقات
تقصي احلقائق ال�ت�ي صدر هبا تكليف من جملس األمن يف إطار البند
وبعث���ات ّ
تقصي احلقائق اليت أوفده���ا األمني العام واليت أعرب
 34م���ع مراعاة بعثات ّ
املجلس عن تأييده هلا أو اليت أحاط هبا علمًا .وعالوة على ذلك ،س���يبحث
ه���ذا اجلزء ع���دة أمثلة ،ومنه���ا واحد عل���ى اخلصوص ،طلب���ت فيها الدول
لتقصي احلقائق.
األعضاء أو اقترحت على املجلس إجراء حتقيق أو إيفاد بعثة ّ
ويعط���ي اجل���زء الثالث نبذة عن توصيات املجل���س وقراراته الصادرة مبوجب
مواد امليثاق ذات الصلة فيما يتعلق بتس���وية املنازعات بالوس���ائل الس���لمية.
وبالتحديد ،س���يوضح التوصيات اليت قدمها املجل���س إىل األطراف املتـنازعة
ً
فض�ل�ا عن ق���رارات املجلس اليت تطلب إىل األمني العام اس���تخدام مس���اعيه
احلميدة يف تس���وية املنازعات بالوس���ائل السلمية .ويف اخلتام ،سيعكس اجلزء
الرابع املناقش���ات البنيوية داخل جملس األمن ومراس�ل�اته مع الدول األعضاء
بشأن تفسري أو تطبيق أحكام الفصل السادس من امليثاق.
الفقرة  ،3املادة 11
للجمعي���ة العامة أن تس���ترعي نظر جملس األم���ن إىل األحوال اليت حيتمل أن
تعرض السالم واألمن الدوليني للخطر.
املادة 33
 - 1جيب على أطراف أي نزاع من ش���أن اس���تمراره أن يعرض صون
الس���لم واألم���ن الدولي�ي�ن للخطر أن يلتمس���وا حله ب���ادئ ذي بدء بطريق
املفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية ،أو أن
يلجأوا إىل الوكاالت والتنظيمات اإلقليمية أو غريها من الوس���ائل السلمية
اليت يقع عليها االختيار.
 - 2ويدع���و جملس األم���ن ،أطراف النـزاع إىل أن يس���ووا ما بينهم من
النـزاع بتلك الطرق ،إذا رأى ضرورة لذلك.
املادة 34
جمللس األمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إىل احتكاك دويل
قد يثري نزاعًا ،لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النـزاع أو املوقف من شأنه
أن يعرض للخطر صون السلم واألمن الدوليني.

املادة 35
 - 1لكل عضو من “األمم املتحدة” أن ينبه جملس األمن أو اجلمعية العامة
إىل أي نزاع أو موقف من النوع املشار إليه يف املادة الرابعة والثالثني.
 - 2لكل دولة ليست عضوًا يف “األمم املتحدة” أن تنبه جملس األمن أو
اجلمعية العامة إىل أي نزاع تكون طرفًا فيه إذا كانت تقبل مقدمًا يف خصوص
هذا النـزاع التزامات احلل السلمي املنصوص عليها يف هذا امليثاق.
 - 3جت���ري أحكام املادتني  11و 12على الطريقة اليت تعاجل هبا اجلمعية
العامة املسائل اليت تنبه إليها وفقًا هلذه املادة.
املادة 36
 - 1جمللس األمن يف أية مرحلة من مراحل نزاع من النوع املشار إليه يف
املادة  33أو موقف شبيه به أن يوصي مبا يراه مالئمًا من اإلجراءات وطرق
التسوية.
 - 2على جملس األمن أن يراعي ما اختذه املتـنازعون من إجراءات سابقة
حلل النـزاع القائم بينهم.
 - 3عل���ى جملس األمن وهو يق���دم توصياته وفقًا هلذه امل���ادة أن يراعي
أيض���ًا أن املنازعات القانونية جيب على أطراف النـزاع  -بصفة عامة  -أن
يعرضوه���ا عل���ى حمكمة العدل الدولية وفقًا ألحكام النظام األساس���ي هلذه
احملكمة.
الفقرة  ،1املادة 37
إذا أخفقت الدول اليت يقوم بينها نـزاع من النوع املشار إليه يف املادة الثالثة
والثالثني يف حله بالوسائل املبينة يف تلك املادة وجب عليها أن تعرضه على
جملس األمن.
املادة 38
جمللس األمن  -إذا طلب إليه مجيع املتـنازعني ذلك  -أن يقدم إليهم توصياته
بقصد حل النـزاع ً
حال س���لميًا ،وذلك بدون إخالل بأحكام املواد من 33
إىل .37
املادة 99
لألم�ي�ن الع���ام أن ينبه جملس األمن إىل أي مس���ألة ي���رى أهنا قد هتدد حفظ
السالم واألمن الدوليني.
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الجزء األول

إحالة املنازعات واحلاالت إىل جملس األمن
مالحظة

يف إطار امليثاق ،ينظر إىل املواد  35و )1( 37و 38عمومًا على أهنا
األحكام اليت جيوز للدول ،أو ال جيوز ،يف حالة املادة  ،)1( 37االستناد
إليها يف إحالة املنازعات إىل جملس األمن .وأثناء الفترة املستعرضة ،أحيلت
منازعات وحاالت على حنو حصري تقريبًا إىل جملس األمن مبوجب رسائل
موجهة من الدول األعضاء .وفيما أشري صراحة إىل املادة  35يف عدد قليل
من الرسائل  ،9فإن معظم الرسائل مل يشر إىل أية مادة بعينها كأساس لتقدمي
تلك الرسائل .10
ومبوج���ب املادت�ي�ن  )3( 11و 99من امليثاق ،جي���وز للجمعية العامة
ولألمني العام إحالة مس���ائل إىل جملس األمن  .11وفيما مل تقم اجلمعية العامة
أثناء الفترة املس���تعرضة بإحالة أية مس���ائل إىل جملس األمن مبوجب املادة 11
( ،12 )3فإن األمني العام أحال مسائل إىل جملس األمن وفقًا ملا هو منصوص
عليه يف املادة  ،99وذلك يف عدد حمدود من احلاالت.
 9انظر الرس���ائل التالية املوجهة إىل رئيس جملس األمن :الرس���التان املؤرختان 22
آذار/مارس و 3نيس���ان/أبريل  1989من ممثل أفغانستان بشأن االعتداء العسكري املزعوم
من جانب باكس���تان ( S/20545و)A/20561؛ والرس���الة املؤرخ���ة  28كانون الثاين/يناير
 1991م���ن ممثل كوبا فيم���ا يتعلق باحلالة بني الع���راق والكوي���ت ()S/22157؛ واملذكرة
الش���فوية املؤرخة  8ش���باط/فرباير  1991من البعثة الدائمة للجماهريية العربية الليبية فيما
يتعل���ق باحلالة يف األراضي الفلس���طينية املحتلة ()S/22211؛ والرس���الة املؤرخة  8أيار/مايو
 1992م���ن ممثل كوب���ا فيما يتعلق باألنش���طة اإلرهابية املزعومة ضد كوب���ا ()S/23890؛
والرس���الة املؤرخ���ة  11أيار/مايو  1992من ممثل أرمينيا فيم���ا يتعلق باحلالة يف ناغورين -
كاراباخ ()S/23896؛ والرس���الة املؤرخة  7كانون األول/ديسمرب  1992من ممثل البوسنة
واهلرسك فيما يتعلق باحلالة املتدهورة يف البوسنة واهلرسك ( .)S/24916انظر أيضًا املحضر
احلريف جللس���ة جملس األمن  2861املعقودة يف  28نيسان/أبريل 1989؛ ويف تلك اجللسة
وجه ممثل بنما الشكر للمجلس يف بيانه االفتتاحي ملوافقته على طلب بنما عقد جلسة “على
ّ
أساس املادتني  34و ،S/PV.2861( ”35الصفحة .)6
 10يف التقرير الذي قدمه األمني العام عن أعمال املنظمة لعام  ،1990أعرب عن
اعتقاده أن قدرة األمم املتحدة يف جمال صنع الس�ل�ام س���تقوى كثريًا إذا كان ملجلس األمن
بناء على
جدول أعمال للس�ل�ام ال ينحصر يف البنود املدرج���ة يف رمسيًا يف جدول األعمال ً
طلب الدول األعضاء ،وإذا عقد جلسات دورية الستعراض املسرح السياسي وحتديد نقاط
اخلطر اليت حيتاج فيها األمر إىل ممارسة الدبلوماسية الوقائية والتطلعية (الوثائق الرمسية للجمعية
العامة ،الدورة اخلامسة واألربعون ،امللحق رقم  ،)A/45/1( 1الصفحة  .)7وباملثل ،اقترح
األم�ي�ن الع���ام يف تقريره لع���ام  1989أن جيتمع جمل���س األمن دوريًا على مس���توى وزراء
اخلارجية للنظر يف حالة السالم واألمن الدوليني يف خمتلف املناطق ،على أن تكون اجللسات،
عند االقتضاء ،مغلقة ،وأن يقوم املجلس ،يف احلاالت اليت حيتمل أن يقع فيها احتكاك دويل،
بالتصرف من تلقاء نفسه أو أن يطلب إىل األمني العام بذل مساعيه احلميدة (املرجع نفسه،
الدورة الرابعة واألربعون ،امللحق رقم  ،)A/44/1( 1الصفحة .)5
 11باإلضافة إىل ذلك ،تقضي املادة  )2( 11بأنه على اجلمعية العامة أن حتيل إىل
جملس األمن املسائل املتصلة بصون السلم واألمن الدوليني اليت يلزم اختاذ إجراء بشأهنا.
 12على أن رسائل عديدة ،تتصل باحلالة يف األراضي العربية املحتلة ،أحيلت إىل
جملس األمن من إحدى اهليئات الفرعية للجمعية العامة ،هي اللجنة املعنية مبمارسة الشعب
الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف .وقد أوردت قائمة هبذه الرسائل يف الفصل السادس،

اإلحاالت من الدول
مل تقدم للمجلس منازعات أو حاالت من جانب أية دولة سوى عضو واحد
يف األمم املتحدة مبوجب املادة  .)2( 35على أن ممثل قربص أثار مسألة بصدد
احلالة يف قربص فيما يتعلق بقيام دولة عضو ،هي تركيا ،بتقدمي رسالة من كيان
ليست له صفة الدولة ،هو “اجلمهورية التركية لشمال قربص” .13
وجه إىل معظم املنازعات أو احلاالت
ويف حني أن انتباه جملس األمن ّ
من جانب طرف أو أكثر من أطراف النـزاع أو احلالة ،فإن املنازعات الداخلية
يف يوغوس�ل�افيا الس���ابقة ويف ليربيا ويف طاجيكستان أحيلت إىل املجلس من
جانب دول أعضاء أخرى  .14على أن الدول املتأثرة بتلك املنازعات أكدت
صراح���ة موافقتها على التدخ���ل من جانب جملس األم���ن .وبصدد احلالة يف
وجه إليها انتباه املجلس يف أيلول/سبتمرب  1991مبوجب
يوغوس�ل�افيا ،اليت ّ
15
وجهت إىل رئيس جملس
يوغوس�ل�افيا
فإن
،
أعضاء
دول
رس���ائل من بضع
ّ
16
األمن رسالة مؤرخة  24أيلول/سبتمرب  ، 1991رحبت فيها صراحة بقرار
وجه
دعوة جملس األمن لالنعقاد للنظر يف احلالة .وبصدد احلالة يف ليربيا ،اليت ّ
إليها انتباه املجلس مبوجب رسالة مؤرخة  15كانون الثاين/يناير  1991من
ك���وت ديفوار  ،17قام ممثل ليربيا يف اجللس���ة  2974املعقودة يف  22كانون
الثاين/يناي���ر  ،1991لي���س بتأكيد موافقة ليربيا على قي���ام املجلس بالتدخل
فحسب ،بل أعرب أيضًا عن األسف لعدم القيام هبذا التدخل يف وقت أبكر.
وأش���ار إىل أن بلده ظل حياول لعدة أش���هر أن جيعل املجلس ينظر يف احلالة،
وأبدى اس���تياءه من أن التطبيق الصارم ألح���كام امليثاق املتصلة بعدم التدخل
يف الش���ؤون الداخلية للدول قد “أبطل فعالية املجلس وهدفه الرئيسي املتعلق
املعنون “العالقات مع اجلمعية العامة” .ويف إحدى تلك الرسائل ،وهي الرسالة املؤرخة
 9شباط/فرباير  ،)S/20455( 1989أيدت اللجنة طلبًا قدمته تونس ،باسم املجموعة العربية،
بعقد جلسة فورية ملجلس األمن .وقد أدرجت الرسالة يف جدول أعمال املجلس كبند فرعي
يف اجللسة  ،2845وتواصل النظر فيها يف اجللسات  2846و 2847و 2849و.2850
 13يف اجللس���ة  ،2928املعقودة يف  15حزيران/يونيه  ،1990ش���كا ممثل قربص
م���ن “املمارس���ة غري املقبولة ملمثل تركيا لدى األمم املتح���دة ،اليت تكررت عدة مرات ،يف
طلب تعميم ،وقيامه بتعميم ،رسائل وبيانات كوثائق لألمم املتحدة صادرة ومعربة عن آراء
شبه دولة ،األمر الذي أدين بقوة وبال مواربة يف قراري جملس األمن  )1983( 541و550
( ،S/PV.2928( ”)1984الصفحة  .)21انظر أيضًا الرس���ائل املؤرخة  28آب/أغسطس
و 14أيلول/س���بتمرب و 16تش���رين األول/أكتوبر  1989املوجهة إىل األمني العام من ممثل
تركيا ( S/20821و S/20845و.)S/20903
 14بصدد احلالة يف يوغوس�ل�افيا ،انظر الرسالة املؤرخة  24أيلول/سبتمرب 1991
املوجهة إىل رئيس جملس األمن من ممثل يوغوس�ل�افيا ( .)S/23069وبصدد احلالة يف ليربيا،
انظر الرسالة املؤرخة  15كانون الثاين/يناير  1991املوجهة إىل رئيس جملس األمن من ممثل
كوت ديفوار ( .)S/22076وبصدد احلالة يف طاجيكستان ،انظر الرسالة املؤرخة  19تشرين
األول/أكتوبر  1992املوجهة إىل األمني العام من ممثل قريغيزستان (.)S/24692
 15الرس���ائل املؤرخة  19و 20أيلول/س���بتمرب  ،1991املوجهة إىل رئيس جملس
األمن من ممثلي النمسا وكندا وهنغاريا ( S/23052و S/23053و.)S/23057
.S/23069 16
.S/22076 17
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بصون السلم واألمن الدوليني”  .18وبصدد احلالة يف طاجيكستان  ،19أقرت
20
حكومة طاجيكستان ،يف رسالة مؤرخة  21تشرين األول/أكتوبر 1992
إىل رئيس جملس األمن ،بأن اجلهود اليت بذلتها القيادة السياسية للبلد لتسوية
النـزاع بالوس���ائل السلمية قد باءت بالفشل ،وطلبت صراحة ،يف مجلة أمور،
إيفاد “بعثة لصنع السالم”.
وباإلضافة إىل املنازعات الداخلية املذكورة أعاله ،فإن احلالة اليت تلت
وجه إليها انتباه جملس
تدخل القوات املس���لحة للواليات املتح���دة يف بنما قد ّ
األم���ن أيض�ا�ً من جانب طرف ثال���ث ،هو نيكاراغوا ،ال�ت�ي طلبت ،يف 20
كانون األول/ديس���مرب  ،1989عقد جلس���ة فورية ملجلس األمن  .21وتلقى
األمن العام يف اليوم نفس���ه رس���التني صادرتني عن سلطتني ميدانيتني خمتلفتني
يف بنما .22

اإلحاالت من األمني العام
وجه األمني العام رسالة مؤرخة  15آب/
بصدد احلالة يف الشرق األوسطّ ،
أغسطس  23 1989إىل رئيس جملس األمن ،أشار فيها إىل ممارسة مسؤولياته
ووجه انتباه املجلس إىل تدهور احلالة يف لبنان .واستجابة
مبوجب امليثاقّ ،
املوجه من األمني العام ،عقد املجلس على الفور جلسته 2875
للنداء العاجل ّ
للنظر يف هذا البند.
وجه األمني العام انتب���اه جملس األمن ،يف
وبص���دد احلالة يف أنغ���والّ ،
رس���الة مؤرخة  27تش���رين األول/أكتوبر  1992موجهة إىل رئيس جملس
األمن  ،24إىل احلالة السياسية املتدهورة وزيادة حدة التوتر يف البلد .ويف اليوم
نفسه ،عقد املجلس جلسته  3126للنظر يف هذا البند.
وباإلضاف���ة إىل تلك الرس���ائل ،قام األمني الع���ام ،كجزء من التزاماته
العام���ة بتق���دمي التقاري���ر ،بإعالم جملس األم���ن بالتطورات املتصلة باملس���ائل
املعروضة على املجلس .على أن األمني العام أعرب عن اس���تيائه ،يف تقاريره
الس���نوية ع���ن أعمال املنظمة الص���ادرة أثناء الفترة املس���تعرضة ،من أنه نظرًا
لعدم كفاية وس���ائل نقل املعلومات فإنه ال ميكنه يف كل احلاالت تقييم ما إذا
كان جيب توجيه انتباه املجلس إىل مس���ألة من املس���ائل من عدمه  25ويف هذا
 ،S/PV.2974 18الصفحة .3
19
وجه انتباه املجلس إىل احلالة يف طاجيكستان مبوجب رسالة مؤرخة  19تشرين
ّ
األول/أكتوبر  ،1992موجهة من ممثل قريغيزستان (.)S/24692
.S/24699 20
 21انظر الرس���الة املؤرخة  20كانون األول/ديس���مرب  ،1989املوجهة إىل رئيس
جملس األمن من ممثل نيكاراغوا (.)S/21034
 22اس���تجابة لطلب من رئي���س جملس األمن يف جلس���ته  2901املعقودة يف 21
ال باملادة  15من النظام الداخلي املؤقت
كانون األول/ديسمرب  ،1989قام األمني العام ،عم ً
للمجلس ،بتقدمي تقرير عن وثائق تفويض هاتني اهليئتني ،ولكن مل يكن يف مقدوره أن يصدر
األولية اليت قدمت (انظر.)S/21047 :
رأيًا عن مدى كفاية أوراق التفويض ّ
.S/20789 23
 24مل تصدر هذه الرسالة كوثيقة من وثائق جملس األمن ،انظر،S/PV.3126 :
الصفحة .)2
 25الوثائ���ق الرمسي���ة للجمعي���ة العامة ،ال���دورة الرابع���ة واألربع���ون ،امللحق رقم
 ،)A/40/1( 1الصفح���ة 5؛ واملرجع نفس���ه ،الدورة اخلامس���ة واألربع���ون ،امللحق رقم 1
( ،)A/45/1الصفح���ة 7؛ واملرج���ع نفس���ه ،الدورة السادس���ة واألربع���ون ،امللحق رقم 1
( ،)A/46/1الصفحة .3

الش���أن ،أصدر رئيس جملس األمن بيانًا يف  30تشرين الثاين/نوفمرب ،1992
بصدد البند املعنون “خطة للسالم :الدبلوماسية الوقائية وصنع السالم وحفظ
الس�ل�ام”  ،26أعرب فيه أعضاء املجلس عن رأي مفاده أن زيادة اس���تعمال
تقص���ي احلقائق ،وفقًا للميثاق واإلعالن ال���ذي اعتمدته اجلمعية العامة يف 9
ّ
كانون األول/ديس���مرب  ،27 1991أمر من شأنه أن يساعد األمني العام على
الوفاء مبسؤولياته مبوجب املادة  99وأن يسهل مداوالت املجلس .28

طبيعة املسائل املحالة إىل جملس األمن
وفقًا للمادة  ،35اليت ينظر إليها عمومًا ،يف حالة عدم وجود دليل يشري إىل
أحكام أخرى من أحكام امليثاق ،على أهنا األساس الذي يتم االستناد إليه يف
إحالة املسائل إىل جملس األمن من جانب الدول ،جيوز ألية دولة عضو أن
توجه انتباه املجلس إىل “أي نزاع” ،أو “أية حالة قد تؤدي إىل احتكاك
ّ
وجه انتباه املجلس إىل
دويل أو قد تثري نزاعًا” .وأثناء الفترة املستعرضةّ ،
بضع مسائل جديدة ،أحيلت إليه يف معظمها باعتبارها “حالة”  29ونادرًا
ما أحيلت باعتبار أهنا “نزاع”  .30ويف حاالت أخرى ،أشري إىل موضوع
الرسائل املعنية مبصطلح خمتلف ،مثل “نزاع”  31أو “حادث”  ،32أو وصف
يف شكل سردي .33
وجي���در باملالحظ���ة أيض�ا�ً أنه فيما تش���كل أحكام امليث���اق اليت حتدد
األس���اس الذي جيوز للدول أن تس���تند إليه يف توجيه انتب���اه جملس األمن إىل
جزءا من الفصل السادس من امليثاق،
املسائل املتعلقة بالسالم واألمن الدوليني ً
فإن موضوع الرس���ائل املقدمة إىل املجلس ونوع اإلجراءات املطلوبة بالنسبة
هلا ليست حمدودة بنطاق ذلك الفصل .فأثناء الفترة املستعرضة ،زعمت بضع
رسائل مقدمة إىل املجلس صراحة وجود هتديد للسالم واألمن على الصعيدين
.S/24872 26
27
تقصي األمم املتح���دة للحقائق يف ميدان صون الس���لم واألمن
إع�ل�ان بش���أن ّ
الدوليني (القرار  ،59/46املرفق).
 28ش���جعت اجلمعية العامة األم�ي�ن العام أيضًا ،يف ق���رار اعتمدته يف  18كانون
األول/ديسمرب  ،1992على “أن يواصل ،وفقًا للمادة  99من ميثاق األمم املتحدة ،توجيه
انتباه جملس األمن ،حس���ب ما يراه مناس���بًا ،إىل أية مس���ألة قد هتدد يف رأيه صون الس���لم
واألمن الدوليني ،على أن يش���فع ذلك بتوصياته يف هذا الش���أن” (القرار  120/47ألف،
اجلزء الثاين ،الفقرة .)4
توجه االنتباه إىل احلاالت القائمة
اليت
أدناه،
اجلدول
يف
املدرجة
الرس���ائل
 29انظر
ّ
يف بنما ويوغوس�ل�افيا الس���ابقة وهاي�ت�ي وليربيا والصومال وناغ���ورين  -كراباخ وجورجيا
وطاجيكستان.
 30انظر ،مثالً ،الرس���الة املؤرخ���ة  11أيار/مايو  1992املوجهة إىل رئيس جملس
األمن من ممثل أرمينيا ( ،)S/23896اليت تشري إىل “النـزاع بني مجهورية ناغورين  -كاراباخ
ومجهورية أذربيجان” .على أنه أش�ي�ر يف الرس���الة نفس���ها إىل “حالة النـزاع املسلح  ...يف
مجهورية ناغورين  -كاراباخ وفيما حوهلا”.
 31انظر الرس���الة املؤرخة  21تش���رين األول/أكتوبر  ،1992املوجهة إىل رئيس
جملس األمن من ممثل طاجيكستان (.)S/24699
 32انظر الرسالة املؤرخة  2نيسان/أبريل  ،1992املوجهة إىل رئيس جملس األمن
م���ن ممثل فنـزويال ( ،)S/23771والرس���الة املؤرخة  27نيس���ان/أبريل  ،1992املوجهة إىل
رئيس جملس األمن من ممثل كوبا (.)S/23850
 33انظر الرس���الة املؤرخة  3كانون الثاين/يناير  ،1990املوجهة إىل رئيس جملس
األمن من ممثل نيكاراغوا (.)S/21066

النظر يف أحكام الفصل السادس من امليثاق

اإلقليمي أو الدويل  ،34أشري إليه بأنه “غزو”  35أو “عدوان”  ،36أو طلب
اخت���اذ إجراء مبوجب الفصل الس���ابع من امليث���اق  .37ويتناول الفصل احلادي
عشر من هذا املجلد احلاالت اليت قرر فيها املجلس فع ً
ال وجود هتديد للسالم،
أو انتهاك للسالم ،أو عدوان.
ويف بع���ض األح���وال ،طعنت ال���دول األعضاء يف إحالة مس���ألة إىل
املجل���س حيث رفض���ت االدعاءات بأنه يوجد فع ً
ال نزاع ،أو حالة قد تفضي
إىل احتكاك دويل أو إىل نشوء نزاع ،حسب مقتضى املادة .35
وردًا على طلب من أفغانس���تان يف رس���الة مؤرخة  3نيس���ان/أبريل
 38 1989بأن يعقد املجلس جلس���ة للنظر يف تدخل باكس���تان يف ش���ؤوهنا
39
الداخلية ،ش���ككت باكستان ،يف رس���الة مؤرخة  7نيسان/أبريل 1989
يف أنه من املناس���ب عقد مثل تلك اجللسة وذهبت إىل أن املادة  35ال عالقة
هلا باملسألة .وأصرت باكستان على أن احلالة هي حالة داخلية حبت ،تنطوي
على مقاومة ش���عب أفغانس���تان حلكم غري ش���رعي ال ميثله ،وال تنطوي على
ن���زاع بني أفغانس���تان وبلد آخ���ر أو على حالة تعرض صون الس���لم واألمن
الدوليني للخطر.
 34انظر الرس���ائل التالي���ة املوجهة إىل رئيس جملس األمن :بص���دد احلالة يف بنما،
الرس���الة املؤرخة  25نيس���ان/أبريل  1989املوجه���ة من ممثل بنما ( )S/20606والرس���الة
املؤرخة  23كانون األول/ديسمرب  1989املوجهة من ممثل نيكاراغوا ()S/21051؛ وبصدد
احلالة بني العراق والكويت ،الرسالة املؤرخة  2نيسان/أبريل  1991املوجهة من ممثل تركيا
املوجهتان من ممثلي اململكة
( ،)S/22435والرس���التان املؤرختان  7آب/أغس���طس ّ 1992
املتحدة والواليات املتحدة ( S/24495و ،)S/24396والرس���الة املؤرخة  28تش���رين األول/
أكتوب���ر املوجه���ة من ممثل بنن ()S/24735؛ وبصدد احلالة يف الش���رق األوس���ط ،الرس���الة
املؤرخة  17ش���باط/فرباير  1992املوجهة من ممثل لبنان ()S/23604؛ وبصدد احلالة فيما
يتصل بناغورين  -كاراباخ ،الرسالة املؤرخة  9أيار/مايو  1992املوجهة من ممثل أذربيجان
()S/23894؛ وبصدد احلالة يف جورجيا ،الرس���الة املؤرخة  6تشرين األول/أكتوبر 1992
املوجهة من ممثل جورجيا (.)S/24619
 35انظر الرسالة املؤرخة  2آب/أغسطس  1990املوجهة إىل رئيس جملس األمن
من ممثل الكويت (.)S/21423
 36انظر الرس���ائل التالية املوجهة إىل رئيس جملس األمن :الرس���التان املؤرختان 4
كانون الثاين/يناير  1989من ممثلي اجلماهريية العربية الليبية والبحرين ( S/20364و)20367؛
والرس���الة املؤرخ���ة  3نيس���ان/أبريل  1989املوجه���ة من ممث���ل أفغانس���تان ()S/20561؛
والرس���التان املؤرخت���ان  27أيار/ماي���و و 13متوز/يوليه  1992املوجهة من ممثل البوس���نة
واهلرس���ك ( S/24024و)S/24266؛ والرس���ائل املؤرخة  11و 12و 13متوز/يوليه 1992
من ممثلي كرواتيا وسلوفينيا ( S/24264و S/24265و.)S/24270
 37انظر الرس���ائل التالية املوجهة إىل رئيس جملس األمن بصدد احلالة يف البوس���نة
واهلرس���ك :الرسائل املؤرخة  27أيار/مايو و 13متوز/يوليه و 10آب/أغسطس و 4تشرين
الثاين/نوفمرب و 7كانون األول/ديس���مرب  1992من ممثلي البوس���نة واهلرس���ك (S/24024
و S/24266و S/24401و S/24761و ،)S/24916والرسالتان املؤرختان  11و 12متوز/يوليه
 1992من ممثل كرواتيا ( S/24264و)S/24265؛ والرس���ائل املؤرخة  10آب/أغس���طس
 1992م���ن ممثل���ي تركيا ومجهوري���ة إيران اإلس�ل�امية والكوي���ت ( S/24409وS/24410
و)S/24416؛ والرس���ائل املؤرخة  11و 12و 13آب/أغس���طس  1992من ممثلي ماليزيا
وباكس���تان ومصر واإلم���ارات العربية املتح���دة والبحرين وجزر القمر وقط���ر (S/24412
و S/24419و S/24431و S/24433و S/24439و)S/24440؛ وبص���دد احلال���ة يف األراضي
الفلس���طينية املحتل���ة ،الرس���الة املؤرخة  18كانون األول/ديس���مرب  1992م���ن ممثل لبنان
(.)S/24980
.S/20561 38
.S/20577 39
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ويف عدة أحوال أخرىُ ،طعن يف إحالة مسألة إىل جملس األمن ألسباب
مماثل���ة ،ولكن بدون إش���ارة صرحية إىل املادة  35م���ن امليثاق  .40وحيث إن
احلج���ج اليت طرحت يف تلك احلاالت كانت أق���رب اتصاالً باالختصاصات
العامة للمجلس يف إطار الفصل الس���ابع من امليثاق منها حبق الدول األعضاء
يف إحال���ة ن���زاع مبوجب املادة  ،35فإن تفاصي���ل تلك احلجج مبيّنة يف اجلزء
الرابع من الفصل احلايل ،الذي يقدم ملحة عامة عن املناقشات املتصلة مبختلف
املسائل البارزة اليت أثريت يف مداوالت املجلس.

الرسائل
عرضت املنازعات واحلاالت على املجلس ،عمومًا ،بواسطة رسائل موجهة
إىل رئيس املجلس .إالّ أن املجلس كان حياط علمًا ،يف العديد من احلاالت،
ببعض املسائل من خالل رسائل موجهة إىل األمني العام  .41وكانت تلك
 40بصدد رسالة مؤرخة  2شباط/فرباير  1990موجهة إىل رئيس جملس األمن
من ممثل كوبا ،ادعت حترش الواليات املتحدة بسفينة جتارية كوبية ( ،)S/21120ذكر
ممثل الواليات املتحدة يف اجللسة  ،2907يف مجلة أمور ،أن “الواقعة ال متثل مشاحنة بني
الواليات املتحدة وكوبا ،وإن كانت احلكومة الكوبية ،ألسباب غري واضحة ،حتاول أن
تعتربها كذلك” وأن “الواليات املتحدة ال جتد سببًا أيًّا كان يدعو املجلس إىل النظر يف هذه
املسألة الروتينية املتعلقة بإنفاذ القانون ،وهي مسألة ال تنطوي على أي هتديد للسالم واألمن
الدوليني” ( ،S/PV.2907الصفحات  .)37 - 34وبصدد رسالة مؤرخة  25نيسان/أبريل
 1989موجهة إىل رئيس جملس األمن من ممثل بنما ( ،)S/20606ادعت “وقوع تدخل
صارخ يف الشؤون الداخلية لبنما من جانب الواليات املتحدة” ،ذهبت الواليات املتحدة إىل
أن بنما طلبت عقد جلسة للمجلس ألسباب تتعلق بالعمل السياسي الداخلي فيها ليس إالّ
( ،S/PV.2861الصفحات  .)27 - 18وبصدد رسالة مؤرخة  3كانون الثاين/يناير 1990
موجهة إىل رئيس جملس األمن من ممثل نيكاراغوا ( ،)S/21066فيما يتعلق بتدخل مزعوم من
جانب الواليات املتحدة يف مسكن سفري نيكاراغوا لدى بنما ،نازعت الواليات املتحدة يف أن
تلك الواقعة تشكل هتديدًا حمتم ً
ال للسالم واألمن الدوليني من شأنه “أن يتطلب عقد جلسة
رمسية للمجلس أو حىت نظر املجلس يف هذه املسألة” ( ،S/PV.2905الصفحة  .)21وبصدد
وجهت إىل اجلماهريية العربية الليبية بأن تبدي التعاون التام يف التحقيقات بشأن
الطلبات اليت ّ
األعمال اإلرهابية اليت ارتكبت ضد رحلة طائرة بان أمريكان  103يوم  21كانون األول/
ديسمرب  ،1988ورحلة طائرة احتاد النقل اجلوي  772يوم  19أيلول/سبتمرب  ،1989ذهب
ممثل اجلماهريية العربية الليبية ،يف اجللسة  3033املعقودة يف  21كانون الثاين/يناير ،1992
إىل أن املجلس ال اختصاص له يف النظر يف هذه املسألة ،من حيث إهنا ال تدخل يف باب
املنازعات السياسية (انظر الرسائل املؤرخة  20و 23كانون األول/ديسمرب  1991املوجهة
إىل األمني العام من ممثلي فرنسا واململكة املتحدة والواليات املتحدة ( S/23306وS/23307
و S/23308و S/23309و)S/23317؛ انظر أيضًا مناقشة هذه املسألة يف اجلزء الرابع من
الفصل احلايل والبيان االفتتاحي الذي أدلت به اجلماهريية العربية الليبية يف اجللسة S/( 3033
 ،PV.3033الصفحات  13ــ  15و.)22
 41تنص املادة  6من مشروع النظام الداخلي املؤقت للمجلس ،على أن األمني
العام ملزم بإحاطة مجيع املمثلني يف جملس األمن بتلك الرسائل بشكل فوري .انظر الرسائل
املؤرخة  22آذار/مارس  1989املوجهة من ممثل أفغانستان ()S/20545؛ واملؤرخة 23
كانون األول/ديسمرب  1989املوجهة من ممثل نيكاراغوا ()S/21051؛ واملؤرخة  15آب/
أغسطس  1990املوجهة من ممثل اجلماهريية العربية الليبية ()S/21529؛ واملؤرخة  11تشرين
األول/أكتوبر  1990املوجهة من ممثل تونس ()S/21870؛ واملؤرخة  24تشرين الثاين/
نوفمرب  1990املوجهة من ممثل اجلماهريية العربية الليبية ()S/21964؛ واملؤرخة  20و23
كانون األول/ديسمرب  1991املوجهة من ممثلي فرنسا واململكة املتحدة والواليات املتحدة
( S/23306و S/23307و S/23308و S/23309و)S/23317؛ واملؤرخة  19تشرين األول/
أكتوبر  1992املوجهة من قريغيزستان (.)S/24692
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الرسائل تتضمن إما وثيقة موجهة إىل جملس األمن  ،42تدعو إىل عقد
اجتماع ملجلس األمن  ،43وإما طلبًا لتعميم الرسالة باعتبارها وثيقة من
وثائق جملس األمن  ،44أو تتضمن إشارة صرحية إىل الفقرة  1من املادة 35
من امليثاق .45
ويش����تمل اجلدول أدناه على الرس����ائل اليت أحيل����ت مبوجبها املنازعات
واحلاالت اجلديدة إىل جملس األمن خالل الفترة قيد االستعراض .وباإلضافة إىل
ذلك ،أُدرجت يف اجلدول الرس����التان املؤرختان  27و 28تشرين الثاين/نوفمرب
املوجهتان إىل رئيس جملس األمن من ممثلي الس����لفادور ونيكاراغوا ،46
ّ 1989
جزءا من
على التوايل ،ألن املس���ائل موضوع الش���كوى وإن كانت تش���كل ً
ن���زاع أوس���ع يف أمريكا الوس���طى ،فإهنا برزت عقب إبرام اتفاقات الس�ل�ام

اإلقليمية اليت كان النـزاع س���يُنهى مبقتضاها  .47وباملثل ،أُدرجت يف اجلدول
أيضًا شكوى قدمتها أفغانستان خبصوص ما زعمت أنه عدوان عسكري من
جانب باكس���تان  ،48إذ أن هذه املس���ألة ،اليت نظر فيها املجلس يف إطار بند
جدول األعمال القائم املعنون “احلالة املتصلة بأفغانس���تان”  ،49برزت عقب
إبرام اتفاقات جنيف للس�ل�ام  50اليت كان مما تعهدت أفغانس���تان وباكستان
مبوجبها إقامة عالقاهتما على أس���اس “التقيد الصارم مببدأ عدم تدخل الدول
بأي شكل يف شؤون الدول األخرى”.
أما الرسائل اليت مل تزد على أهنا أبلغت هبا الدول األعضاء معلومات،
ومل تس���تدع أن يعقد املجلس جلس���ة أو أن يتخذ إج���راءات حمددة ،فإهنا مل
تدرج يف اجلدول ألنه ال ميكن اعتبارها إحاالت مبوجب املادة .35

 42انظر ،على س���بيل املثال ،الرس���الة املؤرخة  23كانون األول/ديسمرب 1989
املوجهة إىل األمني العام من ممثل نيكاراغوا ،واليت حتيل هبا رسالة حتمل نفس التاريخ موجهة
إىل رئيس جملس األمن (.)S/21051
 43انظر ،على س���بيل املثال ،الرس���التني املؤرختني 15آب/أغسطس و 24تشرين
املوجهتني إىل األمني العام من ممثل اجلماهريية العربية الليبية (S/21529
الثاين/نوفمرب ّ 1990
و.)S/21964
 44انظر ،على س���بيل املثال ،الرس���الة املؤرخة  19تش���رين األول/أكتوبر 1992
املوجه���ة إىل األمني العام من ممثل قريغيزس���تان ()S/24692؛ والرس���ائل املؤرخة  20و23
كانون األول/ديس���مرب  1991املوجهة إىل األمني العام من ممثلي فرنس���ا واململكة املتحدة
والواليات املتحدة ( S/23306و S/23307و S/23308و S/23309و.)S/23317
 45انظر ،على س���بيل املثال ،الرسالة املؤرخة  22آذار/مارس  1989املوجهة إىل
األمني العام من ممثل قريغيزستان (.)S/20545
 S/20991 46و.S/20999

 47إجراءات إقامة سالم وطيد ودائم يف أمريكا الوسطى (اتفاق إسكيبوالس الثاين)
( ،S/19085املرفق)؛ واإلعالن املش���ترك لرؤس���اء مجهوريات أمريكا الوسطى (،S/20491
املرفق)؛ وإعالن تيال (انظر.)S/20778 :
48
املوجهتني
انظر الرس���التني املؤرختني  22آذار/مارس و 3نيسان/أبريل ّ 1989
إىل رئيس جملس األمن من ممثل أفغانستان ( S/20545و.)S/20561
 49أُدرج هذا البند ،للمرة األوىل ،يف جدول أعمال املجلس يف جلس���ته ،2828
املعقودة بتاريخ  31تشرين األول/أكتوبر  .1988وقد نظر املجلس يف شكويي أفغانستان
املؤرختني  22آذار/مارس و 3نيس���ان/أبريل  ،1989ويف رسالة موجهة من ممثل باكستان
مؤرخة  7نيس���ان/أبريل  ،)S/20577( 1989يف جلس���تيه  2852و ،2853املعقودتني يف
 11و 17نيسان/أبريل  ،1989على التوايل.
 50وقّعت أفغانس���تان وباكستان هذه االتفاقات بتاريخ  14نيسان/أبريل 1988
(انظر ،S/19835 :املرفق األول).

توجه انتباه جملس األمن إىل املنازعات أو احلاالت
الرسائل اليت ّ
خالل الفترة 1992 - 1989
من  1كانون الثاين/يناير إىل  31كانون األول/ديسمرب 1989
الرسالة

املادة أو القاعدة احملتكم إليها
كأساس لتقدمي الرسالة

اإلجراء املطلوب من جملس األمن اختاذه

اجللسة والتاريخ

رسالة مؤرخة  4كانون الثاين/يناير 1989
موجهة إىل رئيس جملس األمن من القائم
باألعمال باإلنابة لبعثة اجلماهريية العربية الليبية
الدائمة لدى األمم املتحدة ()S/20364

طلب عقد جملس األمن فورًا من أجل وقف
العدوان فيما يتعلق بإسقاط القوات اجلوية
األمريكية لطائريت استطالع ليبيتني فوق املياه
الدولية.

اجللسة 2835
 5كانون الثاين/يناير 1989

رسالة مؤرخة  4كانون الثاين/يناير 1989
موجهة إىل رئيس جملس األمن من القائم
باألعمال باإلنابة لبعثة البحرين الدائمة لدى األمم
املتحدة ()S/20367

طلب انعقاد جملس األمن فورًا لبحث موضوع
إسقاط القوات اجلوية األمريكية لطائريت
استطالع ليبيتني فوق املياه الدولية ،والعمل على
إيقاف العدوان على اجلماهريية العربية الليبية
الشعبية االشتراكية.

رسالة مؤرخة  3نيسان/أبريل  1989موجهة
إىل رئيس جملس األمن من القائم باألعمال
باإلنابة لبعثة أفغانستان الدائمة لدى األمم املتحدة
()S/20561

طلب عقد جلسة طارئة ملجلس األمن للنظر يف
عدوان باكستان العسكري ،وتدخلها يف الشؤون
الداخلية ألفغانستان.

اجللسة 2852
 11نيسان/أبريل 1989

النظر يف أحكام الفصل السادس من امليثاق

الرسالة
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املادة أو القاعدة احملتكم إليها
كأساس لتقدمي الرسالة

اإلجراء املطلوب من جملس األمن اختاذه

اجللسة والتاريخ

رسالة مؤرخة  25نيسان/أبريل  1989موجهة
إىل رئيس جملس األمن من املمثل الدائم لبنما
لدى األمم املتحدة ()S/20606

طلب عقد جلسة فورية ملجلس األمن للنظر يف
احلالة اخلطرية اليت تواجهها بنما نتيجة لتدخل
الواليات املتحدة األمريكية يف شؤوهنا الداخلية.

اجللسة 2861
 28نيسان/أبريل 1989

رسالة مؤرخة  15آب/أغسطس ،1989
موجهة من األمني العام إىل رئيس جملس األمن
()S/20789

طلب عقد جلسة مستعجلة ملجلس األمن بغية
اإلسهام يف التوصل إىل حل سلمي للحالة
املتدهورة يف لبنان ،اليت تشكل هتديدًا حقيقيًا
للسالم واألمن الدوليني.

اجللسة 2875
 15آب/أغسطس 1991

رسالة مؤرخة  27تشرين الثاين/نوفمرب 1989
موجهة إىل رئيس جملس األمن من املمثل الدائم
للسلفادور لدى األمم املتحدة ()S/20991

طلب عقد جلسة مستعجلة ملجلس األمن للنظر
يف األعمال اليت ارتكبتها حكومة نيكاراغوا
انتهاكًا لالتفاقات اإلقليمية.

اجللسة 2896
 30تشرين الثاين/نوفمرب 1989

رسالة مؤرخة  28تشرين الثاين/نوفمرب 1989
موجهة إىل رئيس جملس األمن من املمثل الدائم
لنيكاراغوا لدى األمم املتحدة ()S/20999

طلب توسيع نطاق أهداف اجللسة العاجلة اليت
طلبت السلفادور عقدها للنظر يف اآلثار اخلطرية
اليت تلحق بعملية إحالل السالم يف أمريكا
الوسطى بسبب التدهور الشديد للحالة يف
السلفادور.

رسالة مؤرخة  20كانون األول/ديسمرب 1989
موجهة إىل رئيس جملس األمن من املمثل الدائم
لنيكاراغوا لدى األمم املتحدة ()S/21034

طلب عقد جلسة عاجلة ملجلس األمن يوم 20
كانون األول/ديسمرب  1989للنظر يف احلالة
السائدة عقب غزو الواليات املتحدة األمريكية
لبنما.

اجللسة 2899
 20كانون األول/ديسمرب
1989

الفترة من  1كانون الثاين/يناير إىل  31كانون األول/ديسمرب 1990
رسالة مؤرخة  3كانون الثاين/يناير 1990
موجهة إىل رئيس جملس األمن من القائم
باألعمال باإلنابة لبعثة نيكاراغوا الدائمة لدى
األمم املتحدة ()S/21066

طلب عقد جلسة عاجلة ملجلس األمن يف 8
كانون الثاين/يناير  1990تتعلق باحتالل جنود
الواليات املتحدة األمريكية لبنما.

اجللسة 2905
 17كانون الثاين/يناير 1990

رسالة مؤرخة  2شباط/فرباير  1990موجهة إىل
رئيس جملس األمن من املمثل الدائم لكوبا لدى
األمم املتحدة ()S/21120

طلب عقد جلسة ملجلس األمن للنظر يف مضايقة
أحد قوارب حرس السواحل التابعة للواليات
املتحدة ،لسفينة جتارية كوبية واهلجوم املسلح
عليها.

اجللسة 2907
 9شباط/فرباير1990

رسالة مؤرخة  2آب/أغسطس  1990موجهة
إىل رئيس جملس األمن من املمثل الدائم للكويت
لدى األمم املتحدة ()S/21423

طلب عقد جلسة فورية ملجلس األمن للنظر يف
الغزو العراقي للكويت يف الصباح املبكر من يوم
 2آب/أغسطس .1990

اجللسة 2932
 2آب/أغسطس 1990

رسالة مؤرخة  2آب/أغسطس  1990موجهة
إىل رئيس جملس األمن من املمثل الدائم للواليات
املتحدة األمريكية لدى األمم املتحدة ()S/21424

طلب عقد جلسة عاجلة ملجلس األمن يف ضوء
غزو القوات العراقية للكويت وطلب املمثل
الدائم للكويت.

الفترة من  1كانون الثاين/يناير إىل  31كانون األول/ديسمرب 1991
رسالة مؤرخة  15كانون الثاين/يناير 1991
موجهة إىل رئيس جملس األمن من القائم
باألعمال باإلنابة للبعثة الدائمة لكوت ديفوار
لدى األمم املتحدة ()S/22076

طلب عقد جلسة ملجلس األمن تتعلق بتدهور
احلالة االقتصادية واالجتماعية يف ليربيا.

اجللسة 2974
 22كانون الثاين/يناير 1991
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رسالة مؤرخة  2نيسان/أبريل  1991موجهة إىل
رئيس جملس األمن من املمثل الدائم لتركيا لدى
األمم املتحدة ()S/22435

طلب عقد جلسة عاجلة ملجلس األمن للنظر يف
احلالة املقلقة املتعلقة بالعراقيني املتواجدين على
احلدود التركية والختاذ اإلجراءات الالزمة لوقف
قمع اجليش العراقي للمواطنني العراقيني مشال
العراق.

اجللسة 2982
 5نيسان/أبريل 1991

رسالة مؤرخة  4نيسان/أبريل  1991موجهة
إىل رئيس جملس األمن من القائم باألعمال
باإلنابة لبعثة فرنسا الدائمة لدى األمم املتحدة
()S/22442

طلب عقد جلسة عاجلة ملجلس األمن لبحث
احلالة اخلطرية النامجة عن أعمال التعسف اليت
ترتكب يف حق املواطنني العراقيني.

رسالة مؤرخة  19أيلول/سبتمرب  1991موجهة
إىل رئيس جملس األمن من املمثل الدائم للنمسا
لدى األمم املتحدة ()S/23052

طلب النظر على سبيل االستعجال يف احلالة
املتردية املتعلقة بيوغوسالفيا يف مشاورات غري
رمسية ألعضاء جملس األمن.

رسالة مؤرخة  19أيلول/سبتمرب  1991موجهة
إىل رئيس جملس األمن من املمثل الدائم لكندا
لدى األمم املتحدة ()S/23053

طلب عقد جلسة عاجلة ملجلس األمن خبصوص
احلالة املتردية املتعلقة بيوغوسالفيا.

رسالة مؤرخة  20أيلول/سبتمرب  1991موجهة
إىل رئيس جملس األمن من املمثل الدائم هلنغاريا
لدى األمم املتحدة ()S/23057

طلب عقد جلسة عاجلة ملجلس األمن خبصوص
احلالة املتردية املتعلقة بيوغوسالفيا.

رسالة مؤرخة  24أيلول/سبتمرب 1991
موجهة إىل رئيس جملس األمن من املمثل الدائم
ليوغوسالفيا لدى األمم املتحدة ()S/23069

طلب عقد جلسة ملجلس األمن ملناقشة احلالة
يف يوغوسالفيا وطلب مشاركة الوزير االحتادي
للشؤون اخلارجية ليوغوسالفيا يف اجللسة ،على
أمل أن يتمكن املجلس من اختاذ قرار خالل
اجللسة يسهم يف اجلهود املبذولة حاليًا من أجل
يوغوسالفيا.

رسالة مؤرخة  30أيلول/سبتمرب  1991موجهة
إىل رئيس جملس األمن من املمثل الدائم هلاييت
لدى األمم املتحدة ()S/23098

طلب عقد جلسة عاجلة ملجلس األمن لبحث
احلالة يف هاييت وآثارها على االستقرار اإلقليمي.

رسالة مؤرخة  24تشرين الثاين/نوفمرب 1991
موجهة من األمني العام إىل رئيس جملس األمن
()S/23239

اجللسة 3009
 25أيلول/سبتمرب 1991

اجللسة 3011
 3تشرين الثاين/نوفمرب 1991
اجللسة 3018
 27تشرين الثاين/نوفمرب 1991

رسالة مؤرخة  21تشرين الثاين/نوفمرب ،1991
موجهة إىل رئيس جملس األمن من املمثل الدائم
ألملانيا لدى األمم املتحدة ()S/23232

طلب عقد جلسة عاجلة ملجلس األمن لبحث
احلالة يف يوغوسالفيا

رسالة مؤرخة  26تشرين الثاين/نوفمرب 1991
موجهة إىل رئيس جملس األمن من املمثل الدائم
لفرنسا لدى األمم املتحدة ()S/23247

طلب عقد جلسة طارئة ملجلس األمن لبحث
احلالة يف يوغوسالفيا
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رسائل مؤرخة  20و 23كانون األول/
ديسمرب  1991موجهة إىل األمني العام من
ممثلي فرنسا ،واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى
وآيرلندا الشمالية ،والواليات املتحدة األمريكية
( S/23306و S/23307و S/23308وS/23309
و)S/23317

مل يُطلب اختاذ أي إجراء ،وإمنا طُلب تعميم
الرسائل والوثائق املرفقة من قبل حكومات الدول
املفجوعة وهيئاهتا القضائية فيما يتعلق بتحطيم
طائرة بان أمريكان يف رحلتها رقم  103بتاريخ
 21كانون األول/ديسمرب  1988وطائرة احتاد
النقل اجلوي يف رحلتها رقم  772بتاريخ 19
أيلول/سبتمرب  ،1989باعتبارها من وثائق
اجلمعية العامة وجملس األمن.

اجللسة 3033
 21كانون الثاين/يناير 1992

رسالة مؤرخة  20كانون الثاين/يناير 1992
موجهة إىل رئيس جملس األمن من القائم
باألعمال باإلنابة يف البعثة الدائمة للصومال لدى
األمم املتحدة ()S/23445

طُلب عقد جلسة فورية للمجلس لبحث املعضلة
اإلنسانية املتردية يف الصومال.

اجللسة 3039
 23كانون الثاين/يناير 1992

طُلب عقد جلسة عاجلة ملجلس األمن لكي
يعرض عليه انتهاك البعثة الدبلوماسية لفنـزويال يف
طرابلس ،باجلماهريية العربية الليبية ،يف  2نيسان/
أبريل .1992

اجللسة 3064
 2نيسان/أبريل 1992

رسالة مؤرخة  23نيسان/أبريل  1992موجهة
إىل رئيس جملس األمن من القائم باألعمال
باإلنابة يف بعثة النمسا الدائمة لدى األمم املتحدة
()S/23833

طلب عقد جلسة عاجلة ملجلس األمن بشأن
احلالة املتدهورة يف البوسنة واهلرسك ،اليت تعرّض
السالم واألمن الدوليني للخطر.

اجللسة 3070
 24نيسان/أبريل 1992

رسالة مؤرخة  24نيسان/أبريل  1992موجهة
إىل رئيس جملس األمن من ممثل فرنسا لدى األمم
املتحدة ()S/23838

طُلب عقد جلسة عاجلة ملجلس األمن الختاذ
إجراءات قد تُفضي إىل استعادة السالم يف
البوسنة واهلرسك.

رسالة مؤرخة  9أيار/مايو  1992موجهة إىل
رئيس جملس األمن من ممثل أذربيجان الدائم لدى
األمم املتحدة ()S/23894

توجيه انتباه جملس األمن إىل احلالة اخلطرية يف
ناغورين  -كاراباخ.

رسالة مؤرخة  11أيار/مايو  1992موجهة إىل
رئيس جملس األمن من ممثل أرمينيا الدائم لدى
األمم املتحدة ()S/23896

طلب عقد جلسة طارئة ملجلس األمن لبحث
تصعيد النـزاع يف ناغورين  -كاراباخ.

رسالة مؤرخة  27نيسان/أبريل  1992موجهة
إىل رئيس جملس األمن من ممثل كوبا الدائم لدى
األمم املتحدة ()S/23850

طلب عقد جلسة ملجلس األمن يف أسرع
ما ميكن للنظر يف األنشطة اإلرهابية املزاولة
ضد مجهورية كوبا.

رسالة مؤرخة  2نيسان/أبريل  1992موجهة إىل
رئيس جملس األمن من ممثل فنـزويال الدائم لدى
األمم املتحدة ()S/23771

ال بقرار جملس األمن 752
تقرير األمني العام عم ً
()S/24000( )1992

املادة  3من نظام جملس
األمن الداخلي املؤقت

اجللسة 3072
 12أيار/مايو 1992

اجللسة 3080
 21أيار/مايو 1992
اجللسة 3082
 30أيار/مايو 1992

620

الرسالة

مرجع ممارسات جملس األمن — ملحق 1992 – 1989
املادة أو القاعدة احملتكم إليها
كأساس لتقدمي الرسالة

اإلجراء املطلوب من جملس األمن اختاذه

رسالة مؤرخة  26أيار/مايو  1992موجهة إىل
رئيس جملس األمن من ممثل كندا الدائم لدى
األمم املتحدة ()S/23997

يف ضوء احلالة يف البوسنة واهلرسك ،طُلب عقد
جلسة رمسية عاجلة للمجلس بغية فرض جزاءات
اقتصادية وجتارية ونفطية على سلطات بلغراد
والنظر يف اختاذ خطوات تسمح لقوافل اإلغاثة
اليت حترسها األمم املتحدة بالوصول إىل املدنيني
يف البوسنة واهلرسك وفتح مطار سراييفو ألسباب
إنسانية.

رسالة مؤرخة  27أيار/مايو  1992موجهة إىل
رئيس جملس األمن من وزير خارجية البوسنة
واهلرسك ()S/24024

طلب إجراء مشاورات عاجلة مع أعضاء جملس
األمن ،لكي يتخذ املجلس ما قد يراه مناسبًا
من التدابري إلهناء األعمال الوحشية يف البوسنة
واهلرسك.

رسالة مؤرخة  11متوز/يوليه  1992موجهة
إىل رئيس جملس األمن من وزير خارجية كرواتيا
()S/24264

طلب عقد جلسة طارئة للمجلس وإقراره
إجراءات عسكرية دولية بشأن احلالة يف كرواتيا
والبوسنة واهلرسك.

رسالة مؤرخة  12متوز/يوليه  1992موجهة
إىل رئيس جملس األمن من وزير خارجية كرواتيا
()S/24265

اقتراح عقد جلسة فورية ملجلس األمن وإقرار
التدخل العسكري بشأن احلالة يف كرواتيا
والبوسنة واهلرسك.

رسالة مؤرخة  13متوز/يوليه  1992موجهة
إىل رئيس جملس األمن من املمثل الدائم للبوسنة
واهلرسك لدى األمم املتحدة ()S/24266

بشأن احلالة يف كرواتيا والبوسنة واهلرسك ،طُلب
اختاذ املجلس جلميع اخلطوات الضرورية ،مبا فيها
القوة اجلوية ،لوقف تفاقم الكابوس اإلنساين
والشروع يف رحالت إغاثة جوية إىل توسال،
وهي مدينة تقع يف مشال سراييفو.

رسالة مؤرخة  13متوز/يوليه  1992موجهة
إىل رئيس جملس األمن من القائم باألعمال
باإلنابة لبعثة سلوفينيا الدائمة لدى األمم املتحدة
()S/24270

طلب مناقشة املجلس بأقصى درجات
االستعجال للحالة الراهنة يف البوسنة واهلرسك
واختاذ التدابري الضرورية لوضع حد للعدوان
واإلرهاب املسلح وما يسمى بالتطهري اإلثين
وضمان االحترام الشديد لسيادة مجهورية
البوسنة واهلرسك وسالمة أراضيها واستقالهلا
وحدودها املعترف هبا.

اجللسة والتاريخ

اجللسة 3097
 17متوز/يوليه 1992

رسالة مؤرخة  17متوز/يوليه  1992موجهة إىل
رئيس جملس األمن من املمثلني الدائمني لبلجيكا
وفرنسا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى
وآيرلندا الشمالية لدى األمم املتحدة ()S/24305
رسالة مؤرخة  4آب/أغسطس  1992موجهة
إىل رئيس جملس األمن من القائم باألعمال
باإلنابة من بعثة الواليات املتحدة لدى األمم
املتحدة ()S/24376

طلب عقد جلسة فورية ملجلس األمن لبحث
التقارير املتعلقة بإساءة معاملة األسرى املدنيني
يف املعسكرات يف مجيع أحناء يوغوسالفيا السابقة.

اجللسة 3103
 4آب/أغسطس 1992

النظر يف أحكام الفصل السادس من امليثاق

الرسالة
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رسالة مؤرخة  4آب/أغسطس  1992موجهة
إىل رئيس جملس األمن من ممثل فنـزويال الدائم
لدى األمم املتحدة ()S/24377

طلب عقد جلسة عاجلة ملجلس األمن لبحث
التقارير الواردة يف وسائط االتصال الدولية عن
معسكرات االعتقال وتعذيب مواطين مجهورية
البوسنة واهلرسك من قبل مواطنني يف مجهورية
يوغوسالفيا االحتادية.

رسالة مؤرخة  7آب/أغسطس  1992موجهة
إىل رئيس جملس األمن من القائم باألعمال
باإلنابة لبعثة بلجيكا الدائمة لدى األمم املتحدة
()S/24393

طلب عقد جلسة عاجلة ملجلس األمن لبحث
مسألة القمع يف العراق والسماح للمقرر اخلاص
املعين حبالة حقوق اإلنسان يف العراق باالشتراك
يف اجللسة مبوجب القاعدة  39من النظام
الداخلي املؤقت للمجلس.

رسالة مؤرخة  7آب/أغسطس  1992موجهة
إىل رئيس جملس األمن من القائم باألعمال
باإلنابة لبعثة فرنسا الدائمة لدى األمم املتحدة
()S/24394

طلب عقد جلسة عاجلة للمجلس للنظر يف احلالة
الناشئة اليت تشكل هتديدًا للسالم واألمن الدوليني
يف العراق.

رسالة مؤرخة  7آب/أغسطس  1992موجهة
إىل رئيس جملس األمن من املمثل الدائم للمملكة
املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية لدى
األمم املتحدة ()S/24395

طلب عقد جلسة عاجلة للمجلس للنظر يف
استمرار قمع السكان املدنيني يف العراق.

رسالة مؤرخة  7آب/أغسطس  1992موجهة
إىل رئيس جملس األمن من القائم باألعمال
املؤقت يف بعثة الواليات املتحدة لدى األمم
املتحدة ()S/24396

طلب عقد جلسة عاجلة للمجلس للنظر يف
استمرار قمع سكان العراق املدنيني كما طلب
يوجه املجلس الدعوة إىل املقرر اخلاص املعين
أن ّ
حبالة حقوق اإلنسان يف العراق مبوجب القاعدة
 39من النظام الداخلي املؤقت للمجلس.

رسالة مؤرخة  10آب/أغسطس  1992موجهة
إىل رئيس جملس األمن من املمثل الدائم للبوسنة
واهلرسك لدى األمم املتحدة ()S/24401

طلب عقد جلسة عاجلة ملجلس األمن مع إجراء
مناقشة رمسية للنظر يف احلالة يف البوسنة واهلرسك
واختاذ التدابري اجلماعية املناسبة على النحو
املنصوص عليه يف الفصل السابع من امليثاق وذلك
الستعادة األمن واالستقرار يف املنطقة.

رسالة مؤرخة  10آب/أغسطس  1992موجهة
إىل رئيس جملس األمن من القائم باألعمال
باإلنابة لبعثة تركيا الدائمة لدى األمم املتحدة
()S/24409

طلب عقد جلسة عاجلة للمجلس مع إجراء
مناقشة رمسية للنظر يف احلالة يف البوسنة واهلرسك
واختاذ التدابري املناسبة على النحو املنصوص عليه
يف الفصل السابع من امليثاق وذلك للتخفيف من
حمنة البوسنة واهلرسك.

رسالة مؤرخة  10آب/أغسطس  1992موجهة
إىل رئيس جملس األمن من القائم باألعمال
باإلنابة لبعثة مجهورية إيران اإلسالمية الدائمة
لدى األمم املتحدة ()S/24410

تأييد الطلب املقدم من املمثل الدائم للبوسنة
واهلرسك من أجل عقد جلسة عاجلة ملجلس
األمن مع إجراء مناقشة رمسية ،للنظر يف احلالة
اخلطرية يف ذاك البلد واختاذ التدابري املناسبة على
النحو املنصوص عليه يف الفصل السابع من امليثاق
قصد استعادة السالم واالستقرار يف املنطقة؛
وجتديد الدعوة املوجهة إىل جملس األمن من منظمة
املؤمتر اإلسالمي الختاذ التدابري الضرورية مبوجب
املادة  42من امليثاق ،دون مزيد من التأخري.

اجللسة والتاريخ

اجللسة 3105
 11آب/أغسطس 1992

اجللسة 3106
 13آب/أغسطس 1992
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رسالة مؤرخة  11آب/أغسطس  1992موجهة
إىل رئيس جملس األمن من ممثل ماليزيا الدائم
لدى األمم املتحدة ()S/24412

طلب عقد جلسة عاجلة للمجلس ،مع إجراء
مناقشة رمسية ،للنظر يف احلالة املتدهورة يف
البوسنة واهلرسك ،واختاذ إجراءات مجاعية مناسبة
مبا فيها التدابري املنصوص عليها يف املادة  42من
الفصل السابع من امليثاق.

رسالة مؤرخة  11آب/أغسطس  1992موجهة
إىل رئيس جملس األمن من ممثل السنغال الدائم
لدى األمم املتحدة ()S/24413

طلب عقد جلسة عاجلة ملجلس األمن تتبعها
مناقشة مضمونية ،قصد النظر يف احلالة يف البوسنة
واهلرسك.

رسالة مؤرخة  11آب/أغسطس  1992موجهة
إىل رئيس جملس األمن من القائم باألعمال
باإلنابة لبعثة اململكة العربية السعودية الدائمة
لدى األمم املتحدة ()S/24415

طلب عقد جلسة عاجلة للمجلس للنظر يف احلالة
اخلطرية يف البوسنة واهلرسك وإجياد حل فوري
من أجل استعادة السالم واالستقرار.

رسالة مؤرخة  10آب/أغسطس  1992موجهة
إىل رئيس جملس األمن من القائم باألعمال
باإلنابة لبعثة الكويت الدائمة لدى األمم املتحدة
()S/24416

طلب عقد جلسة عاجلة للمجلس للنظر يف احلالة
اخلطرية املتدهورة يف البوسنة واهلرسك اليت هتدد
السالم واألمن الدوليني ،والختاذ التدابري املناسبة
على النحو املنصوص عليه يف الفصل السابع من
امليثاق.

رسالة مؤرخة  11آب/أغسطس  1992موجهة
إىل رئيس جملس األمن من ممثل باكستان الدائم
لدى األمم املتحدة ()S/24419

طلب عقد جلسة عاجلة للمجلس مع إجراء
مناقشة رمسية للنظر يف احلالة اخلطرية يف البوسنة
واهلرسك ،مبا يف ذلك اختاذ التدابري املناسبة
على النحو املنصوص عليه يف الفصل السابع من
امليثاق.

رسالة مؤرخة  12آب/أغسطس  1992موجهة
إىل رئيس جملس األمن من ممثل مصر الدائم لدى
األمم املتحدة ()S/24423

طلب عقد جلسة عاجلة للمجلس مع إجراء
مناقشة رمسية للنظر يف احلالة يف البوسنة واهلرسك
واختاذ إجراءات مجاعية مناسبة ،مبا فيها التدابري
املنصوص عليها مبوجب املادة  42من الفصل
السابع من امليثاق وذلك الستعادة السالم
واالستقرار يف املنطقة.

رسالة مؤرخة  13آب/أغسطس  1992موجهة
إىل رئيس جملس األمن من املمثل الدائم لإلمارات
العربية املتحدة لدى األمم املتحدة ()S/24431

طلب عقد جلسة عاجلة للمجلس بالنظر إىل
احلالة املتدهورة يف البوسنة واهلرسك اليت تشكل
هتديدًا للسالم واألمن الدوليني ،واختاذ التدابري
املناسبة مبوجب الفصل السابع من امليثاق بغية
استعادة السالم واالستقرار يف املنطقة.

رسالة مؤرخة  13آب/أغسطس  1992موجهة
إىل رئيس جملس األمن من ممثل البحرين الدائم
لدى األمم املتحدة ()S/24433

طلب عقد جلسة عاجلة ملجلس األمن للنظر يف
احلالة اخلطرية يف البوسنة واهلرسك بغية اختاذ
التدابري املناسبة مبوجب الفصل السابع من امليثاق،
بغرض وضع حد لتدهور احلالة اليت متثل هتديدًا
للسالم واألمن الدوليني.

اجللسة والتاريخ

النظر يف أحكام الفصل السادس من امليثاق
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رسالة مؤرخة  13آب/أغسطس  1992موجهة
إىل رئيس جملس األمن من املمثل الدائم جلزر
القمر لدى األمم املتحدة ()S/24439

طلب عقد جلسة عاجلة ملجلس األمن مع
املناقشة الرمسية للنظر يف احلالة يف البوسنة
واهلرسك واختاذ إجراءات مجاعية مناسبة مبا فيها
التدابري املنصوص عليها مبوجب املادة  42من
الفصل السابع من امليثاق ،وذلك الستعادة السالم
واالستقرار يف املنطقة.

رسالة مؤرخة  13آب/أغسطس  1992موجهة
إىل رئيس جملس األمن من ممثل قطر الدائم لدى
األمم املتحدة ()S/24440

طلب عقد جلسة عاجلة رمسية للمجلس للنظر
يف احلالة املتدهورة يف البوسنة واهلرسك والنظر
يف اختاذ إجراءات مناسبة مبوجب أحكام الفصل
السابع من امليثاق.

رسالة مؤرخة  5تشرين األول/أكتوبر 1992
موجهة إىل رئيس جملس األمن من ممثلي مصر،
ومجهورية إيران اإلسالمية ،وباكستان ،واململكة
العربية السعودية ،والسنغال ،وتركيا لدى األمم
املتحدة ()S/24620

طلب باسم جمموعة االتصال التابع ملنظمة املؤمتر
اإلسالمي ،يدعو املجلس إىل إنشاء معابر آمنة
واختاذ تدابري فعالة إلتاحة االستمرار يف العملية
اإلنسانية دومنا عائق؛ واختاذ التدابري املناسبة ملنع
اهلجمات اجلوية على البوسنة واهلرسك ،على
إثر االتفاقات املتوصل إليها يف مؤمتر لندن بشأن
“منطقة حظر الطريان” واختاذ اخلطوات الالزمة
إلحالة املسؤولني عن ممارسة التطهري اإلثين والقتل
اجلماعي وعن ارتكاب االنتهاكات اجلسيمة
للقانون اإلنساين الدويل ،وال سيما التفاقيات
جنيف ،إىل حمكمة دولية.

اجللسة 3119
 6تشرين األول/أكتوبر 1992

رسالة مؤرخة  6تشرين األول/أكتوبر 1992
موجهة إىل رئيس جملس األمن من النائب األول
لوزير خارجية جورجيا ()S/24619

طلب عقد جلسة عاجلة للمجلس للنظر يف احلالة
اخلطرية يف جورجيا واختاذ اإلجراءات املناسبة
الستعادة السالم واالستقرار يف املنطقة.

اجللسة 3121
 8تشرين األول/أكتوبر 1992

رسالة مؤرخة  27تشرين األول/أكتوبر 1992
موجهة إىل رئيس جملس األمن من األمني العام
(مل تصدر كوثيقة من وثائق جملس األمن؛ انظر:
 ،S/PV.3126الصفحة )2

اقتراح نظر املجلس يف احلالة السياسية املتدهورة
وتصاعد التوتر يف أنغوال.

اجللسة 3126
 27تشرين األول/أكتوبر
1992

رسالة مؤرخة  29تشرين األول/أكتوبر 1992
موجهة إىل رئيس جملس األمن من األمني العام
()S/24739

اجللسة 3131
 30تشرين األول/أكتوبر
1992

رسالة مؤرخة  19تشرين األول/أكتوبر 1992
موجهة إىل األمني العام من ممثل قريغيزستان
الدائم لدى األمم املتحدة ()S/24692

اقتراح نظر جملس األمن يف احلالة يف طاجيكستان
حتت إشراف رئيس جملس األمن.

رسالة مؤرخة  21تشرين األول/أكتوبر 1992
موجهة إىل رئيس جملس األمن من املمثل الدائم
لطاجيكستان لدى األمم املتحدة ()S/24699

طلب إيفاد املجلس بعثة حلفظ السالم لتوفري
املعونة اإلنسانية لطاجيكستان على وجه
االستعجال.

رسالة مؤرخة  5آذار/مارس  1992موجهة
إىل رئيس جملس األمن من القائم باألعمال
باإلنابة لبعثة بلجيكا الدائمة لدى األمم املتحدة
( S/23685و)Add.1

اجللسة 3139
 23تشرين الثاين/نوفمرب 1992
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رسالة مؤرخة  3آب/أغسطس  1992موجهة
إىل رئيس جملس األمن من القائم باألعمال
باإلنابة لبعثة بلجيكا الدائمة لدى األمم املتحدة
()S/24386
اإليعاز بأن مشاركة املقرر اخلاص املعين حبالة
حقوق اإلنسان يف العراق ستفيد جملس األمن
فائدة كبرية يف مداوالته املتعلقة بالعراق اليت
سيجريها يف  23تشرين الثاين/نوفمرب .1992

رسالة مؤرخة  19تشرين الثاين/نوفمرب 1992
موجهة إىل رئيس جملس األمن من ممثل بلجيكا
الدائم لدى األمم املتحدة ()S/24828

الجزء الثاني

وتقصي احلقائق
التحقيق يف املنازعات ّ
مالحظة

تنص املادة  34على أن ملجلس األمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد
يؤدي إىل احتكاك دويل أو قد يثري نزاعًا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا
النـزاع أو املوقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السالم واألمن الدوليني.
على أن املادة  34مل متنع األجهزة األخرى من القيام بوظائف التحقيق ومل
تقصر االختصاص العام للمجلس على معرفة احلقائق ذات الصلة ألي نزاع
لتقصي احلقائق .51
أو موقف بإيفاد بعثة ّ
تقصي احلقائق بالنس���بة ملنع املنازعات يف
وقد أبرز جملس األمن أمهية ّ
بيان لرئيسه بتاريخ  30تشرين الثاين/نوفمرب  1992فيما يتصل بالبند املعنون
“برنامج للسالم :الدبلوماسية الوقائية وصنع السالم وحفظ السالم”  .52ويف
بتقصي احلقائق الذي
ذل���ك البيان ،أحاط جملس األمن علمًا باإلعالن املتعلق ّ
53
بتقصي احلقائق يف
اعتمدت���ه اجلمعية العامة  ،ورحب باملقترح���ات املتعلقة ّ
51
بتقصي احلقائق الواردة يف تقرير األمني العام املعنون
طبقًا للمقترحات املتعلقة ّ
بالتقصي الرمسي للحقائق من جملس األمن أو من
“خطة للسالم” ،فإنه “قد يأيت التكليف ّ
اجلمعية العامة ،وقد ختتار أي من هاتني اهليئتني أن ترسل بعثة حتت سلطتها املباشرة ،كما قد
تدعو األمني العام إىل اختاذ اخلطوات الالزمة مبا يف ذلك تعيني مبعوث خاص” (،S/24111
بتقصي احلقائق الذي تضطلع به األمم املتحدة يف ميدان
الفقرة  .)25وطبقًا لإلعالن املتعلق ّ
ص���ون الس���لم واألمن الدوليني ال���ذي اعتمدته اجلمعية العامة يف  9كانون األول/ديس���مرب
تقصي
 ،1991ف���إن جملس األم���ن واجلمعية العامة ينبغي أن يعطيا األفضلية لألمني العام يف ّ
احلقائق (قرار اجلمعية العامة  ،59/46املرفق ،الفقرة  .)15كذلك فإن املقترحات املذكورة
بتقصي احلقائق تنص أيضًا على أنه “يف الظروف االستثنائية جيوز للمجلس
أعاله واملتعلقة ّ
أن جيتم���ع خ���ارج املقر وفقًا ملا ينص علي���ه امليثاق ،ال بغية االطالع على احلقائق مباش���رة
فحسب ،بل كذلك إلعمال سلطة املنظمة يف حالة بذاهتا” ( ،S/24111الفقرة .)25
.S/24872 52
 53القرار  ،59/46املرفق (انظر احلاشية  .)51ويف السنة السابقة على الفترة اليت
تقصي احلقائق قد مت التش���ديد عليها يف اإلعالن املتعلق
يتناوهلا التقرير ،كانت أمهية بعثات ّ
مبنع وإزالة املنازعات واحلاالت اليت قد هتدد السالم واألمن الدوليني وبدور األمم املتحدة يف
هذا امليدان (قرار اجلمعية العامة  ،51/43املرفق ،الفقرة .))12( 1

تقرير األمني العام املعنون “برنامج للسالم”  .54وأعرب أعضاء املجلس عن
تقصي احلقائق كوسيلة للدبلوماسية الوقائية
رأي مؤداه أن “زيادة اللجوء إىل ّ
[ ...ميك���ن أن] يؤدي إىل أفضل تفهم ممك���ن للحقائق املوضوعية يف احلالة،
وهو ما ّ
ميكن األمني العام من النهوض مبسؤولياته مبقتضى املادة  99من امليثاق
وييس���ر مداوالت جملس األمن” .ويف البيان نفسه ،أعلن أعضاء املجلس أهنم
تقصي احلقائق على
“سييس���رون ويشجعون كل استخدام مناس���ب لبعثات ّ
أس���اس كل حالة على حدة” ،وأيدوا وجهة نظر األمني العام وهي أنه “يف
تقصي احلقائق يف نزع فتيل أي نزاع أو
بعض احلاالت ميكن أن تساعد بعثة ّ
حالة” وأحاطوا علمًا مع االرتياح “مبا مت مؤخرًا من التوس���ع يف اس���تخدام
تقصي احلقائق” .55
بعثات ّ
وخالل الفترة اليت يتناوهلا التقرير ،اختذ جملس األمن قرارين يتضمنان
تقص للحقائق وإما يف القيام
طلبًا صرحيًا إىل األمني العام بأن يش����رع إما يف ّ
بوظائ����ف حتقي����ق .ففي الق����رار  ،)1992( 780طلب املجل����س إىل األمني
العام أن ينش����ئ جلنة خرباء حمايدة لدراسة وحتليل األدلة املتعلقة باالنتهاكات
اخلط��ي�رة التفاقيات جني����ف وغريها من انتهاكات القانون الدويل اإلنس����اين
يف إقليم يوغوس��ل�افيا الس����ابقة ،وأن يقدم تقريرًا إىل املجلس عن النتائج اليت
54
تقصي احلقائق”.
طبقًا هلذه املقترحات فإنه “يلزم اللجوء على حنو متزايد إىل ّ
تقص للحقائق تابعة لألمم املتحدة
وذكر أيضًا أن “أي طلب يرد من دولة ما إلرسال بعثة ّ
إىل إقليمه���ا ينبغي أن يدرس دون تأخ�ي�ر ال مربر له” ( ،S/24111الفقرة 25؛ وانظر أيضًا
تقصي احلقائق يف التقارير السنوية
احلاش���ية  .)51كذلك ترد الدعوات إىل حتسني ترتيبات ّ
لألم�ي�ن العام عن أعمال املنظمة (انظر على س���بيل املثال :الوثائ���ق الرمسية للجمعية العامة،
الدورة اخلامسة واألربعون ،امللحق رقم  ،)A/45/1( 1الصفحة 7؛ واملرجع نفسه ،الدورة
الرابعة واألربعون ،امللحق رقم  ،)A/44/1( 1الصفحة .)5
55
تقص���ي احلقائق ه���ذه ،ذكر رئي���س املجلس البعث���ات اليت
كأمثل���ة لبعث���ات ّ
أوفدت ،خالل الس���نة نفس���ها ،إىل مولدوفا وناغورين  -كاراباخ وجورجيا وأوزبكستان
وطاجيكس���تان .وللحصول على مزيد من املعلومات ع���ن هذه البعثات ،انظر تقرير األمني
العام ذا الصلة عن أعمال املنظمة (الوثائق الرمسية للجمعية العامة ،الدورة السابعة واألربعون،
امللحق رقم  ،)A/47/1( 1الصفحة .))18
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ختلص إليها تلك اللجنة  .56وفيما يتعلق بالصراع املدين يف ليربيا ،فإن جملس
األمن ،بعد أن طلب إليه يف اجللس����ة  3138املعقودة يف  19تش����رين الثاين/
نوفم��ب�ر  1992من ممثلي ال����دول األعضاء يف مجاعة االقتصادية لدول غرب
أفريقي����ا وليربيا وع����دد من الدول املهتمة األخرى تأيي����د اجلماعة االقتصادية
لدول غرب أفريقيا يف جهودها لتحقيق الس��ل�ام واالس����تقرار يف البلد ،طلب
إىل األم��ي�ن العام ،يف الق����رار  ،)1992( 788أن يوفد ممث ً
ال خاصًا إىل ليربيا
لتقييم احلالة وأن يبلغ املجلس بأية توصيات يود أن يتقدم هبا.
وباإلضافة إىل هذه املقررات ،أعرب املجلس ،يف بيانات لرئيسه ،عن
تقصي احلقائق اليت أوفدها األمني العام إىل كمبوديا
ترحيبه أو تأييده لبعثات ّ
ومولدوف���ا وناغ���ورين  -كاراباخ وجورجيا وأوزبكس���تان وطاجيكس���تان
وغريها .57
ويف وق���ت س���ابق من الفترة اليت يتناوهل���ا التقرير ،رحب املجلس ،يف
لتقصي احلقائق إىل
الق���رار  ،)1990( 672بق���رار األم�ي�ن العام إيفاد بعث���ة ّ
األراضي العربية املحتلة ،وهو القرار الذي مل يتسن تنفيذه بسبب رفض سلطة
االحتالل استقبال هذه البعثة .58
ويف عدد من املناسبات األخرى ،طلبت الدول األعضاء أو اقترحت على
لتقصي احلقائق .وكانت هذه الطلبات أو
جملس األمن إجراء حتقيق أو إيفاد بعثة ّ
االقتراحات ،اليت مل يتخذ جملس األمن قرارات بشأهنا ،تتعلق مبا يلي:
59
• فيما يتعلق بشكوى أفغانستان من اعتداء باكستان عليها ،
طلب ممثل أفغانستان ،يف اجللسة  2852املعقودة يف  11نيسان/
أبريل  ،1989أن يوفد جملس األمن إىل أفغانستان وباكستان بعثة
لتقصي احلقائق مؤلفة من أعضاء من املجلس.
ّ
• فيما يتعلق بادعاء السلفادور أن نيكاراغوا قامت ضدها بأعمال
عدوانية  ،60اقترح ممثل السلفادور ،يف اجللسة  2896املعقودة
يف  30تشرين الثاين/نوفمرب  ،1989أن يوفد املجلس بعثة
للتحقق من الوقائع على الطبيعة .61
• فيما يتعلق بادعاءات نيكاراغوا قيام الواليات املتحدة بأعمال ضد
مقر إقامة سفري نيكاراغوا إىل بنما يف  29كانون األول/ديسمرب
 56لالطالع على مزيد من التفاصيل ،انظر احلالة  1أدناه.
 57يف رسالة مؤرخة  3آب/أغسطس  ،)S/20769( 1989أبلغ رئيس جملس األمن
األمني العام بأن أعضاء املجلس وافقوا على اقتراحه الوارد يف رس���الة مؤرخة  2آب/أغسطس
تقص للحقائق إىل كمبوديا .ويف بيان للرئيس بتاريخ 12
 ،)S/20768( 1989بإرس���ال بعثة ّ
تقص للحقائق
لبعثة
العام
األمني
بإيفاد
املجلس
أعضاء
أيار/ماي���و  ،)S/23904( 1992رحب
ّ
إىل ناغورين  -كاراباخ .ويف مذكرة للرئيس بتاريخ  10أيلول/سبتمرب  ،1992أحاط املجلس
علم���ًا باعت���زام األمني العام إيفاد بعثة نوايا حس���نة إىل أخبازي���ا ( .)S/24542ويف بيان للرئيس
بتاريخ  8تشرين األول/أكتوبر  ،)S/24637( 1992أيد املجلس قرار األمني العام بإيفاد بعثة
إىل جورجيا .ويف بيان للرئيس بتاريخ  30تشرين األول/أكتوبر  ،1992رحب املجلس بقرار
األمني العام إيفاد بعثة نوايا حسنة إىل طاجيكستان وآسيا الوسطى (.)S/24742
 58لالطالع على مزيد من التفاصيل ،انظر احلالة  2أدناه.
59
وجه انتباه جملس األمن إىل هذه املسألة يف رسالة من ممثل أفغانستان مؤرخة
ّ
 3نيسان/أبريل .)S/20561( 1989
60
وجه انتباه جملس األمن إىل هذه املس���ألة يف رس���الة من ممثل السلفادور مؤرخة
ّ
 27تشرين الثاين/نوفمرب .)S/20991( 1989
 ،S/PV.2896 61الصفحة .17
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 ،62 1989طلب ممثل نيكاراغوا ،يف اجللسة  2905املعقودة يف
 16كانون الثاين/يناير  ،1990إجراء حتقيق .63
• فيما يتعلق بالشواغل الدولية املتصلة بقمع السكان املدنيني
العراقيني يف أجزاء من العراق  ،64أعلن ممثل العراق ،يف اجللسة
 2982املعقودة يف  5نيسان/أبريل  ،1991أن حكومة العراق
ترحب “ببعثة دولية يشكلها األمني العام أو جملس األمن إىل
العراق مع ضمانات كاملة يف حرية التحرك واالتصال هلم لكي
يؤكدوا احلقائق ويروا الوقائع بأعينهم” .65
• فيما يتعلق بالطلبات اخلاصة بتعاون اجلماهريية العربية الليبية
يف التحقيقات اليت جترى يف األعمال اإلرهابية ضد طائرة بان
أمريكان يف رحلتها رقم  103بتاريخ  21كانون األول/ديسمرب
 1988وطائرة شركة احتاد النقل اجلوي يف رحلتها  772بتاريخ
 19أيلول/سبتمرب  ،66 1989أعلن ممثل اجلماهريية العربية الليبية
يف اجللسة  3033املعقودة يف  21كانون الثاين/يناير ،1992
أن “األبعاد الدولية لألحداث املثارة قد جتعل من التحقيق الدويل
وسيلة مناسبة للبداية يف حل اخلالف” وأن بلده قد ذهب إىل
“الترحيب بلجنة حتقيق حمايدة” .67
وتعرض دراس���ات احلالة التالية تفاصي���ل عمليات اختاذ القرار املتعلقة
تقص للحقائ���ق إىل األراضي العربية املحتل���ة؛ وتلخص احلجج
بإيف���اد بعث���ة ّ
تقص للحقائق
املقدمة خالل املناقش���ة فيما يتعلق بطلب أفغانستان إيفاد بعثة ّ
إىل أفغانستان وباكستان.
احلالة 1
احلالة يف يوغوسالفيا السابقة
إنشاء جلنة خرباء للتحقيق فيما يدعى وقوعه من انتهاكات للقانون اإلنساين
الدويل يف يوغوسالفيا السابقة .فيما يتعلق باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة،
أكد جملس األمن من جديد ،يف بيان لرئيسه يف اجللسة  3103املعقودة يف
62
وجه اهتمام جملس األمن إىل هذه املسألة يف رسالة من ممثل نيكاراغوا بتاريخ
ّ
 3كانون الثاين/يناير .)S/21066( 1990
 ،S/PV.2905 63الصفحة .12
64
وجه انتباه املجلس إىل هذه الش���واغل يف رس���التني مقدمتني من تركيا وفرنسا
ّ
بتاريخ  2و 4نيسان/أبريل  1991على التوايل  S/22435و.)S/22442
 ،S/PV.2982 65الصفح���ة  .20وأضاف ممثل العراق أنه “كان يتوقع من جملس
األم���ن أن يتري���ث بعض الوقت لكي يرى احلقائق والوقائ���ع من قبل مثل هذه البعثة قبل أن
يتعجل ،كما اعتاد على ذلك خالل الشهور املاضية” .انظر أيضًا تعليقات اهلند املؤيدة لبعثة
تقصي احلقائق ( ،S/PV.2982الصفحتان .)63 - 62
ّ
 66انظر الرس���ائل املؤرخة  20و 23كانون األول/ديس���مرب  1989املوجهة إىل
األم�ي�ن العام من ممثلي فرنس���ا واململكة املتح���دة والواليات املتح���دة األمريكية (S/23306
و S/23307و S/23308و S/23309و .)S/23317وانظر أيضًا تقريري األمني العام املؤرخني
ال بالقرار
 11ش���باط/فرباير و 3آذار/م���ارس  S/23574( 1992و )S/23672املقدمني عم ً
.)1992( 731
 ،S/PV.3033 67الصفحة  .11ويف اجللس���ة نفس���ها ،اقت���رح املراقب عن جامعة
الدول العربية “عرض هذه املس���ألة أمام جلنة حتقيق دولية حمايدة” واقترح “تش���كيل جلنة
م���ن األمم املتحدة وجامعة الدول العربية [ ]...لدراس���ة كاف���ة الوثائق املتعلقة باملوضوع”
( ،S/PV.3033الصفحات .)30 - 28
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 4آب/أغسطس  ،1992أن مجيع األطراف ملزمة باالمتثال لاللتزامات
املقررة يف القانون اإلنساين الدويل وأن األشخاص الذين يرتكبون أو يأمرون
بارتكاب انتهاكات خطرية التفاقيات جنيف مسؤولون شخصيًا عن هذه
االنتهاكات.
ويف اجللس���ة  3106املعقودة يف  13آب/أغس���طس  ،1992اعتمد
املجل���س القرار  )1992( 771الذي تضم���ن ،يف مجلة أمور ،مطالبة الدول
واملنظمات اإلنس���انية الدولية “بتجميع املعلومات املوثقة املتصلة بانتهاكات
القانون اإلنس���اين الدويل املرتكبة يف أراضي يوغوسالفيا السابقة وجعل هذه
املعلوم���ات متاحة للمجلس” وطل���ب إىل األمني العام “أن يقدم إىل املجلس
تقري���رًا يلخ���ص هذه املعلومات ،ويوص���ي بالتدابري اإلضافي���ة اليت قد تكون
مناسبة يف ضوء هذه املعلومات”
68
ويف مذك���رة مؤرخة  3أيلول/س���بتمرب  ، 1992أحال األمني العام
إىل املجل���س تقري���رًا عن احلالة يف أراضي يوغوس�ل�افيا الس���ابقة قدمه املقرر
اخلاص للجنة حقوق اإلنس���ان .ويف ه���ذا التقرير ذكر املقرر اخلاص أن “مثة
حاجة ملحة إلنشاء جلنة حتقيق حتت رعاية اهليئات املختصة يف األمم املتحدة
وبالتعاون معها تكلف مبهمة معرفة مصري آالف األشخاص الذين اختفوا بعد
االستيالء على فوكوفار فض ً
ال عن مصري غريهم من األشخاص الذين اختفوا
69
خالل املنازعات يف يوغوس�ل�افيا الس���ابقة”  .وش���دد املقرر اخلاص على
أن “احلاجة ملقاضاة املس���ؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة والصارخة حلقوق
اإلنس���ان وعن اإلخالل بالقانون اإلنس���اين ال���دويل وردع مرتكيب مثل هذه
االنتهاكات يف املس���تقبل تتطلب التجميع املنهج���ي للوثائق املتعلقة مبثل هذه
اجلرائم والبيانات الش���خصية املتصلة باملس���ؤولني عنها”  .70وعلى ذلك فقد
اش���تمل التقرير على توصية بإنشاء حلنة لتقييم احلاالت املعينة اليت قد تتطلب
إحالتها إىل القضاء وإجراء مزيد من التحقيقات بشأهنا .71
ويف اجللس���ة  3119املعق���ودة يف  6تش���رين األول/أكتوبر ،1992
أعرب عدد من املتكلمني عن تأييدهم القوي إلنش���اء هذه اللجنة على وجه
االس���تعجال .وتكلم رئيس املجلس ،بصفته ممث ً
ال لفرنس���ا ،فقال إنه يعتقد يف
الواقع أن “من املهم جدًا أن يبعث جملس األمن حتذيرًا واضحًا ملرتكيب هذه
االنتهاكات الذين جيب أن يفهموا أهنم مسؤولون عنها مسؤولية شخصية”.
وأضاف أن قرار إنشاء جلنة للتحقيق “هو جزء مما يتوقع أن تقوم به اهليئات
املختصة من إنش���اء جهة قضائي���ة جنائية دولية تصدر أحكامها بش���أن هذه
األعمال”  .72وعلى النحو نفسه ذكر ممثل بلجيكا أن إنشاء اللجنة من شأنه
أن جيعل “املبدأ الوارد يف اتفاقية جنيف فيما يتعلق باملسؤولية الشخصية عن
جرائم احلرب أكثر قابلية للتطبيق”  .73وأعرب ممثل االحتاد الروسي عن أمله
“بناء على معلومات متحقق منها جيدًا ،إعطاء
يف أن تس���تطيع هذه اللجنةً ،
صورة حقيقية النتهاك اتفاقيات جنيف وغريها من انتهاكات القانون الدويل
اإلنس���اين اليت حتدث يف أراضي يوغوس�ل�افيا السابقة” ،وذكر أن قرار إنشاء
68
69
70
71
72
73

.S/24516
 ،S/24516املرفق ،الفقرة .67
املرجع نفسه ،الفقرة .69
املرجع نفسه ،الفقرة .70
 ،S/PV.3119الصفحة .16
املرجع نفسه ،الصفحة .12

هذه اللجنة س���وف ال يقتصر على تس���وية املسألة اليوغوسالفية ألنه سيكون
أيض���ًا حتذيرًا ل���كل من ينتهكون قواعد القانون الدويل اإلنس���اين يف جماالت
النـ���زاع األخرى”  .74وأعرب ممثل فنـزويال عن اعتقاده بأن “قرار تش���كيل
جلنة من اخلرباء للتحقيق يف مجيع انتهاكات القانون اإلنس���اين الدويل يستلهم
اللجنة اليت شكلت يف عام  1943ألغراض مماثلة ،وكانت بعد ذلك أساسًا
إلج���راءات حمكمة نورينربغ” ،وقال إهنا “لن تقوم فقط بتحديد املس���ؤولية
ومعاقبة املذنبني ،ولكنها ستكون أيضًا رادعًا هامًا” .75
76
ويف اجللسة نفسها ،اعتمد املجلس باإلمجاع القرار )1992( 780
الذي طلب فيه إىل األمني العام أن ينشئ ،على وجه االستعجال ،جلنة خرباء
حمايدة لدراسة وحتليل املعلومات املقدمة إليها وأية معلومات أخرى قد حتصل
عليها اللجنة منن خالل حتقيقاهتا وجهودها اخلاصة .77
ويف اجللس���ة  3137املعقودة يف  16تش���رين الثاين/نوفمرب ،1992
اعتم���د املجلس القرار  )1992( 787الذي رحب فيه بإنش���اء جلنة اخلرباء،
وطلب إىل اللجنة أن تتابع بنش���اط حتقيقاهتا فيما يتعلق باالنتهاكات اخلطرية
التفاقيات جنيف املؤرخة  12آب/أغس���طس  1949وغريها من انتهاكات
القانون اإلنساين الدويل اليت ترتكب يف أراضي يوغوسالفيا السابقة ،وال سيما
ممارسة “التطهري اإلثين”.
احلالة 2
احلالة يف األراضي العربية احملتلة
بعثة التحقيق املقترح إيفادها إىل األراضي العربية احملتلة .يف اجللسة 2926
املعقودة يف  31أيار/مايو  ،1990وفيما يتعلق باحلالة يف األراضي العربية
املحتلة ،نظر املجلس يف مشروع قرار بإنشاء جلنة تتألف من ثالثة من أعضاء
املجلس توفد إىل األراضي الفلسطينية “لبحث احلالة فيما يتعلق بسياسات
إسرائيل وممارساهتا” يف تلك األراضي  .78ومل يتم اعتماد مشروع القرار ،الذي
اقترحه عدد من أعضاء املجلس ،بسبب اعتراض أحد األعضاء الدائمني .79
ويف  8تشرين األول/أكتوبر  1990وبعد أعمال العنف اليت اندلعت
يف مدينة القدس القدمية وأدت إىل وفاة أكثر من  21فلسطينيًا ،أشار املراقب
الدائم عن فلس���طني يف اجللسة  2946إىل االقتراح الوارد يف مشروع القرار
املذكور وطالب ،يف ضوء األحداث املأساوية املشار إليها أعاله“ ،أن يرسل
املجل���س عل���ى الفور جلنة للتحقيق فيما حدث يف القدس”  .80ويف اجللس���ة
 74املرجع نفسه ،الصفحات .16 - 14
 75املرجع نفسه ،الصفحات .11 - 7
 76قدم مش���روع القرار ذو الصلة من بلجيكا وفرنسا وفنـزويال واملغرب واململكة
املتحدة والواليات املتحدة وانضمت إليها هنغاريا.
 77قب���ل اعتم���اد القرار  ،)1992( 780طلب املجل���س تقدمي هذه املعلومات يف
القرار .)1992( 771
 78ينص مش���روع القرار على أن يطلب إىل اللجنة تقدمي تقرير يتضمن توصيات
بش���أن س���بل ووس���ائل ضمان س�ل�امة املدنيني الفلس���طينيني ومحايتهم يف ظ���ل االحتالل
اإلسرائيلي.
 79الوثيق���ة  ،S/21326املقدمة من إثيوبيا وزائري وكوبا وكوت ديفوار وكولومبيا
وماليزي���ا واليمن .ويف  9تش���رين األول/أكتوبر  ،1990قدم مش���روع قرار يتضمن نفس
األحكام تقريبًا ،ولكنه مل يطرح للتصويت (.)S/21851
 ،S/PV.2946 80الصفحة .11

النظر يف أحكام الفصل السادس من امليثاق

 2947املعقودة يف اليوم التايل ،أيد عدد من املتكلمني مطالبة فلسطني بإجراء
لتقصي احلقائق .81
حتقيق أو إيفاد بعثة ّ
ويف اجللس���ة  2948املعقودة يف  12تش���رين األول/أكتوبر ،1990
ق���ام املجلس ،بعد أن أبلغ���ه األمني العام بقراره بإيفاد بعثة إىل املنطقة ،بالنظر
يف مش���روع قرار يرح���ب فيه املجلس بذل���ك القرار  .82وذك���ر الرئيس أن
األمني العام أوضح له ،يف املشاورات غري الرمسية اليت أجراها أعضاء املجلس
وأدت إىل النظر يف مش���روع القرار ،أن “ه���دف هذه البعثة  ...هو البحث
يف الظ���روف املحيطة باألحداث املأس���اوية اليت وقعت يف القدس والتطورات
األخ���رى املش���اهبة يف األراض���ي املحتلة ،وتق���دمي تقرير  ...يتضم���ن النتائج
والتوصيات املقدمة إىل املجلس بشأن الطرق والوسائل الكفيلة بضمان سالمة
املدنيني الفلس���طينيني ومحايتهم حتت االحتالل اإلس���رائيلي”  .83وبعد بيان
الرئيس ،طرح مش���روع القرار للتصويت ومت اعتماده باإلمجاع بوصفه القرار
.)1990( 672
وبعد أن علم املجلس برفض إس���رائيل استقبال البعثة املقترحة املوفدة
م���ن األمني الع���ام  ،84عقد اجتماع���ًا يف  24تش���رين األول/أكتوبر 1990
ملواصل���ة النظر يف احلالة يف جلس���ته  .2949ويف تلك اجللس���ة ،أوضح ممثل
إس���رائيل أن إس���رائيل أعربت عن استعدادها ملس���اعدة األمني العام يف إعداد
تقرير عن احلوادث ذات الصلة ،ولكنه ش���دد على أن إس���رائيل ،شأهنا شأن
أي���ة دولة أخرى ذات س���يادة ،هي الس���لطة الوحي���دة يف األراضي اخلاضعة
لسيطرهتا .وأشار املمثل إىل أن إسرائيل عيّنت من جانبها “جلنة حتقيق مستقلة
تتألف من ثالث شخصيات مرموقة” وأن هذه اللجنة ستقدم قريبًا “النتائج
واالس���تنتاجات ال�ت�ي تتوصل إليها فيما يتعلق بتسلس���ل األحداث وأس���باهبا
واإلجراءات اليت اختذهتا قوات األمن اإلسرائيلية” .85
وأع���رب كثري من املتكلمني عن أس���فهم لرفض إس���رائيل اس���تقبال
بعث���ة األمني العام وش���ددوا على أن إس���رائيل ملزمة باالمتث���ال للقرار 672
( .86 )1990وذكر أيضًا أن حساس���يات إس���رائيل ق���د أخذت يف االعتبار
عن���د تن���اول املجلس هلذه املس���ألة وأن املجلس بدالً م���ن أن يدعو يف القرار
 )1990( 672إىل إنش���اء جلن���ة تابعة له للتحقي���ق يف احلادث ،رحب بقرار
األمني العام إيفاد بعثة إىل املنطقة  .87وبعد إجراء مزيد من املداوالت ،اعتمد
 ،S/PV.2947 81الصفح���ات ( 10 - 6الكوي���ت)؛ والصفح���ات 17 - 13
(مص���ر)؛ والصفح���ات ( 37 - 32اجلمهورية العربية الس���ورية)؛ والصفحات 56 - 51
(باكستان).
 82الوثيقة  ،S/21859املقدمة من كندا واململكة املتحدة واشترك يف تقدميها احتاد
اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية وزائري وفرنسا وفنلندا وكوت ديفوار.
 83على أن األمني العام ذكر يف البيان املذكور أنه “مبوجب اتفاقية جنيف الرابعة،
تقع املسؤولية الرئيسية عن ضمان محاية الفلسطينيني على عاتق الدولة املحتلة ،أال وهي
إسرائيل” (انظر ،S/PV.2948 :الصفحة .)27
 84انظ���ر البي���ان الذي اعتمده جملس الوزراء اإلس���رائيلي يف  14تش���رين األول/
أكتوبر  1990املش���ار إليه يف تقرير األمني العام بتاريخ  31تش���رين األول/أكتوبر 1990
( ،S/21919الفقرة .)3
 ،S/PV.2949 85الصفحة .17
 86املرج���ع نفس���ه ،الصفح���ات ( 35 - 26فلس���طني)؛ والصفح���ات 40 - 36
(الس���ودان)؛ والصفحات ( 47 - 43اليم���ن)؛ والصفحات ( 51 - 47زائري)؛ والصفحتان
( 53 - 52ماليزيا)؛ والصفحات ( 55 - 53كولومبيا)؛ والصفحات ( 60 - 56كوبا).
 87انظر ،على سبيل املثال ،S/PV.2949 ،الصفحات .47 - 43
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جمل���س األمن باإلمجاع ،يف  24تش���رين األول/أكتوبر  ،1990القرار 673
( 88 )1990الذي ش���جب فيه رفض إس���رائيل استقبال بعثة األمني العام إىل
املنطقة ،وحث احلكومة اإلس���رائيلية على إعادة النظر يف قرارها ،وأصر على
أن متتث���ل امتثاالً تامًا للقرار  )1990( 672وأن تس���مح للبعثة باملضي قدمًا
وفقًا للغرض الذي أرسلت من أجله.
وأش���ار األمني العام يف تقريره املقدم إىل املجلس بتاريخ  31تش���رين
األول/أكتوبر  1990إىل أنه ،نظرًا لرفض إسرائيل استقبال بعثته ،مل يستطع
احلص���ول عل���ى معلومات مس���تقلة م���ن أرض الواقع عن الظ���روف املحيطة
باحلوادث األخرية اليت وقعت يف القدس والتطورات املماثلة يف الضفة الغربية
وقطاع غزة .89
وقد نوقش التقرير يف اجللس���ة  2953املعقودة يف  7تش���رين الثاين/
نوفم�ب�ر  1990اليت ن���دد فيها عدد من املتكلمني برفض إس���رائيل القرارات
املذكورة أعاله .على أن ممثل إسرائيل ذكر أن إسرائيل وحدها هي املسؤولة
عن األراضي املحتلة وأهنا “ترفض أي اعتداء على سيادهتا وسلطتها” .وذكر
ممثل إس���رائيل أنه يعتقد أن البعثة املقترحة “ليس الغرض منها هو التحقق من
الوقائع بل هو حماولة مكشوفة لالعتداء على سيادة إسرائيل” .90
ويف  20كانون األول/ديس���مرب  ،1990اعتمد املجلس القرار 681
( )1990ال���ذي طلب في���ه إىل األمني العام رصد ومراقب���ة احلالة فيما يتعلق
باملدنيني الفلسطينيني الذين يعيشون حتت االحتالل اإلسرائيلي ،وأن يستخدم
ويعيّن أو يس���تعني مبوظفي وموارد األمم املتحدة أو غريها وأن يبقي املجلس
على اطالع بصورة منتظمة .91
احلالة 3
احلالة فيما يتعلق بأفغانستان
لتقصي احلقائق إىل أفغانستان وباكستان .يف اجللسات
طلب إيفاد بعثة ّ
 2852إىل  2860املعقودة يف الفترة من  11إىل  26نيسان/أبريل ،1989
نظر جملس األمن يف احلالة فيما يتعلق بأفغانستان ،بعد أن تلقى رسالة من
أفغانستان تدعي فيها وقوع اعتداء عسكري عليها من جانب باكستان .92
وأش���ار ممثل أفغانس���تان إىل “اآلثار اخلطرية لعدوان باكستان بالنسبة
للس�ل�ام واألمن يف املنطقة ويف العامل” ،وأوضح أن بلده جلأ إىل جملس األمن
“على أس���اس التزام جملس األمن الناش���ئ عن املادتني  34و 35من امليثاق”
لتقصي احلقائق تتأل���ف من أعضاء من
وطل���ب إىل جمل���س األمن إيفاد بعث���ة ّ
املجلس إىل أفغانستان وباكستان .93
 88كان مشروع القرار ( )S/21893مقدمًا من كوبا وكولومبيا وماليزيا واليمن.
 S/21919 89و ،Corr.1الفقرة .8
 ،S/PV.2953 90الصفحتان  52و.56
 91يف بي���ان اعتم���د يف  4كانون الثاين/يناي���ر  ،)S/22046( 1991أعرب رئيس
املجل���س ع���ن تأييد أعضاء املجلس ملا يقوم به األمني العام يف تنفيذ القرار .)1990( 681
وق���د أوف���د األمني العام ممثله الش���خصي إىل املنطق���ة يف الفترة م���ن  1إىل  11آذار/مارس
 .1991وخلصت املناقشات اليت جرت مع الفلسطينيني واملسؤولني اإلسرائيليني خالل هذه
الفترة يف تقرير قدم إىل جملس األمن يف  9نيسان/أبريل .)S/22472( 1991
 92رسالة مؤرخة  3نيسان/أبريل .)S/20561( 1989
 ،S/PV.2852 93الصفحتان  6و.24
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وذكر ممثل باكستان أن املادتني  34و 35ال عالقة هلما باحلالة الراهنة
يف أفغانس���تان ،وأن هذه احلالة ال هتدد الس�ل�ام واألمن كم���ا عرفتهما املادة
 34بأي حال من األحوال ،ولكنها متثل اس���تمرارًا “لنضال الشعب األفغاين
لإلطاحة بالنظام غري الش���رعي وغري املمثل للشعب الذي فرضه عليهم تدخل
عسكري خارجي”  .94ووافق كثري من املتكلمني على أن املادتني  34و35
ال تنطبقان  ،95وأعربوا عن رأي مؤداه أن النـزاع يف أفغانس���تان يتعني النظر
إلي���ه على أنه نضال مش���روع م���ن أجل تقرير املص�ي�ر  .96كذلك ذكر عدد
م���ن املتكلمني أن اآللية املنش���أة يف إط���ار اتفاقات جنيف ،وه���ي بعثة األمم
املتحدة للمس���اعي احلميدة يف أفغانس���تان وباكس���تان ،قد طلب إليها مرارًا

 94املرجع نفسه ،الصفحة .26
 ،S/PV.2853 95الصفحات ( 16 - 11اململكة العربية السعودية)؛ و،S/PV.2856
الصفحات ( 30 - 26جزر القمر)؛ و ،S/PV.2859الصفحة ( 16الصومال).
 ،S/PV.2853 96الصفح���ات ( 11 - 6منظمة املؤمتر اإلس�ل�امي)؛ والصفحات
( 45 - 41الياب���ان)؛ والصفح���ات ( 53 - 51الوالي���ات املتح���دة)؛ و،S/PV.2855
الصفحات  21و( 22كندا)؛ و ،S/PV.2859الصفحتان ( 20 - 12الصومال).

إجراء حتقيقات وأن األمر ،هلذا ،ال يستدعي إنشاء آلية حتقيق أخرى أو اختاذ
أي إجراء آخر .97
وعلى عكس ذلك ،ذكر ممثل احتاد اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية
أن جلوء أفغانستان إىل املجلس كان عم ً
ال “صحيحًا وسليمًا ويف وقته متامًا”
ألن أفغانستان تعاين من تدخل خارجي من جانب باكستان  .98ووافق على
هذا الرأي عدد من املتكلمني اآلخرين .99
وق���د ف���رغ جمل���س األمن من نظره يف ه���ذا البند يف اجللس���ة 2860
املعقودة يف  26نيسان/أبريل  1989بدون اختاذ أي قرار.
 ،S/PV.2853 97الصفحات ( 21 - 16ماليزيا)؛ و ،S/PV.2855الصفحتان
 11و( 12الصني)؛ و ،S/.PV.2856الصفحات ( 30 - 26جزر القمر)؛ و،S/PV.2857
الصفحة ( 12بنغالديش).
 ،S/PV.2855 98الصفحات ( 63 - 31احتاد اجلمهوريات االشتراكية
السوفياتية).
 ،S/PV.2857 99الصفحات ( 10 - 3تشيكوسلوفاكيا)؛ والصفحتان 16
و( 17يوغوسالفيا)؛ والصفحات ( 28 - 18مجهورية أوكرانيا االشتراكية السوفياتية)؛
و ،S/PV.2859الصفحتان  11و( 12هنغاريا)؛ والصفحات ( 38 - 31مجهورية بييلوروسيا
االشتراكية السوفياتية).

الجزء الثالث

مقررات جملس األمن املتعلقة حبل املنازعات سلميًا
مالحظة

حيتوي الفصل السادس من امليثاق على أحكام خمتلفة ميكن مبوجبها ملجلس
األمن أن يتقدم بتوصيات إىل أطراف النـزاع أو احلالة .فحسب املادة 33
( )2من امليثاق ،ميكن للمجلس أن يدعو األطراف إىل تسوية نزاعاهتم بوسائل
سلمية منصوص عليها يف املادة  .)1( 33وحسب املادة  )1( 36ميكن
للمجلس أن يوصي مبا يراه مالئمًا من اإلجراءات أو طرق التسوية .وتنص
املادة  )2( 37على أنه ميكن للمجلس أن يوصي مبا يراه مالئمًا ،من شروط
حل النـزاع ،يف حني أن املادة  38تنص على أنه ميكن للمجلس أن يقدم
ال سلميًا.
توصياته إىل األطراف بقصد حل النـزاع ح ً
وكجزء من جهود املجلس الرامية إىل تسوية املنازعات سلميًا يف إطار
الفصل الس���ادس من امليثاق ،فقد أقر املجلس أو أيد مرارًا االتفاقات السلمية
املعقودة بني أطراف النـزاع ،أو أوصى مبختلف أس���اليب وإجراءات التسوية،
مثل املفاوضات الثنائية أو املتعددة األطراف  ،100وجهود الوساطة أو التوفيق
 100انظر على سبيل املثال ،خبصوص احلالة بني العراق والكويت ،القرار 660
( ،)1990الذي أدان فيه املجلس غزو العراق للكويت ودعا كال البلدين إىل “البدء فورًا
يف مفاوضات مكثفة حلل خالفاهتما” .وقد اعتمد القرار  )1990( 660صراحة مبوجب
املادتني  39و 40من امليثاق .بيد أنه وبقدر ما تعترب املفاوضات ،ألغراض هذا القرار،
“تدابري مؤقتة” يف حدود معىن املادة  ،40فإنه ال ميكن متييزها عن جهود األطراف ،املطلوبة
مبوجب املادة  ،)1( 33من أجل إجياد حل بالوسائل السلمية) .انظر أيضًا ،على سبيل املثال،
حيث فيه املجلس أطراف النـزاع يف جنوب أفريقيا على التعاون
القرار  )1992( 765الذي ّ
يف استئناف عملية التفاوض .وخبصوص احلالة يف طاجيكستان ،انظر بيان رئيس جملس
األمن املؤرخ  30تشرين األول/أكتوبر  ،)S/24742( 1992الذي حيث فيه أعضاء املجلس

اليت يبذهلا األمني العام  ،101أو اللجوء إىل الترتيبات اإلقليمية  .102ويف إحدى
احلاالت ،فيما يتعلق باحلالة يف كمبوديا ،حيث اختذ أعضاء املجلس اخلمسة
الدائمون املبادرة باقتراح ش���روط حمددة للتس���وية وذلك يف حماولة منهم حلل
النـزاع .103
“حكومة طاجيكستان ،والسلطات املحلية ،وقادة األحزاب ،واجلماعات األخرى املعنية،
على الدخول يف حوار سياسي بغية التوصل إىل تسوية شاملة للنـزاع بالطرق السلمية”.
 101انظر ،على س���بيل املثال ،خبصوص احلالة يف قربص ،القرار ،)1990( 649
الذي يدعو فيه املجلس زعماء الطائفتني إىل التعاون مع األمني العام يف إجناز خمطط التفاق
الشامل.
102
انظر الفصل الثاين عش���ر ،اجلزء الس���ادس ،لالطالع على مزيد من التفاصيل
يش���جع هب���ا جملس األمن اجلهود املبذولة من قب���ل الترتيبات اإلقليمية يف
بش���أن الكيفية اليت ّ
التس���وية الس���لمية للمنازعات .وعلى سبيل املثال ،خبصوص مس���ألة الصحراء الغربية ،دعا
ال مع رئيس مؤمتر
املجل���س يف الق���رار  )1990( 658الطرف�ي�ن إىل أن يتعاونا تعاون���ًا كام ً
رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة اإلفريقية يف جهودمها الرامية إىل التوصل إىل تسوية
يف وق���ت ّ
مبكر .وخبصوص احلال���ة يف ليربيا ،دعا أعضاء املجلس األطراف ،ببيان رئاس���ي
م���ؤرخ  22كانون الثاين/يناي���ر  ،)S/22133( 1991إىل التعاون م���ع اجلماعة االقتصادية
لدول غرب أفريقيا (اإليكواس) من أجل اس���تعادة السالم .وخبصوص احلالة يف يوغوسالفيا
سابقًا ،دعا املجلس مبوجب القرارات  )1992( 749و )1992( 752و)1992( 764
األط���راف إىل التع���اون مع االحت���اد األورويب يف جهوده من أجل التوصل إىل حل سياس���ي
متفاوض عليه .وخبصوص احلالة يف ناغورين  -كاراباخ ،ناشد أعضاء املجلس ،ببيانني من
الرئيس مؤرخني  26آب/أغسطس  )S/24493( 1992و 27تشرين األول/أكتوبر 1992
( ،)S/24721األطراف التعاون مع مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا بغية التوصل إىل تس���وية
سلمية خلالفاهتا.
 103لالطالع على التفاصيل ،انظر القسم ألف أدناه.

النظر يف أحكام الفصل السادس من امليثاق

توج���ه النداءات والتوصيات ذات الصلة إىل الدول فحس���ب ،بل
ومل ّ
وجه���ت أيضًا يف حاالت عديدة ،إىل اجله���ات الفاعلة غري الدول .وهذا ما
ّ
حدث مثالً ،يف املنازعات الداخلية اليت وقعت يف كمبوديا وقربص والسلفادور
يوجه
ولبنان وليربيا والصومال وطاجيكس���تان ويوغوسالفيا السابقة ،حيث ّ
املجل���س نداءه على وجه التحديد إىل الفصائل أو الطوائف املعنية يف النـزاع،
أو على األعم إىل مجيع أطراف النـزاع .104
ويه���دف هذا اجلزء م���ن الفصل إىل إعطاء نبذة عامة عن ممارس���ات
املجلس فيما يتعلق بتسوية املنازعات سلميًا بإيراد األمثلة على أكثر القرارات
صلة اليت اعتمدها املجلس خالل الفترة املستعرضة .ومبا أنه ليس من املمكن
دائم���ًا التأكد من األس���اس العملي يف إطار امليثاق الذي اس���تند إليه يف اختاذ
قرارات املجلس الفردية ،فإن النبذة تبني القرارات ذات الصلة حس���ب نس���ق
منتظم ،دون أن تُنسب إىل مواد حمددة يف امليثاق.

ألف  -التوصيات املتعلقة بشروط التسوية
أو طرقها أو إجراءاهتا

أقر شروط التسوية ،أو أوصى بطرق
فيما يلي أمثلة اقترح فيها جملس األمن أو ّ
أو إجراءات للتسوية.
مبوجب الق���رار  ،)1991( 696رحب املجلس بالقرار الذي اختذته
حكومة أنغوال واالحتاد الوطين لالستقالل التام ألنغوال بإبرام اتفاقات السالم
ألنغوال.
وخبص���وص احلال���ة يف كمبوديا ،أحال أعضاء املجل���س الدائمون إىل
األمني العام ،إثر اجتماع حكوماهتم يف باريس يومي  27و 28آب/أغسطس
 104خبصوص احلالة يف قربص ،دعا جملس األمن ،مبوجب القرار ،)1990( 649
زعماء الطائفتني يف قربص إىل متابعة املفاوضات قصد التوصل إىل اتفاق إطاري شامل بشأن
قربص .وخبصوص احلالة يف السلفادور ،دعا املجلس ،مبوجب القرارين )1991( 693
و ،)1991( 714ك ً
ال من حكومة السلفادور وجبهة فارابوندو ماريت للتحرير الوطين إىل
متابعة املفاوضات البنّاءة .وخبصوص احلالة يف يوغوسالفيا ،دعا املجلس مبوجب القرارين
 )1992( 740و ،)1992( 743مجيع األطراف اليوغوسالفية إىل التعاون مع املؤمتر املعين
بيوغوسالفيا .ومبوجب القرار  ،)1992( 749دعا املجلس مجيع األطراف واجلماعات
األخرى املعنية يف البوسنة واهلرسك إىل التعاون مع اجلهود اليت تبذهلا اجلماعة األوروبية،
ومبوجب القرار  ،)1992( 757دعا الطوائف الثالث يف البوسنة واهلرسك إىل استئناف
حث أعضاء املجلس،
مناقشاهتا بشأن الترتيبات الدستورية .وخبصوص احلالة يف طاجيكستانّ ،
مؤرخ  30تشرين األول/أكتوبر  ،)S/24742( 1992حكومة طاجيكستان
يف بيان من رئيسه ّ
والسلطات املحلية وزعماء األحزاب واجلماعات األخرى املعنية على الشروع يف حوار
سياسي .وخبصوص احلالة يف لبنان ،دعا أعضاء املجلس ،يف بيانني صادرين عن الرئيس
مؤرخني  31آذار/مارس  )S/20554( 1989و 15آب/أغسطس ،)S/20790( 1989
مجيع األطراف إىل مراعاة وقف إطالق النار .ويف بيان للرئيس مؤرخ  27كانون األول/
ديسمرب  ،)S/21056( 1989دعا أعضاء املجلس الشعب اللبناين ،وال سيما مجيع املسؤولني
احلكوميني ،من مدنيني وعسكريني ،إىل دعم رئيس مجهوريتهم والعملية الدستورية اليت
استهلت يف الطائف .وخبصوص احلالة يف ليربيا ،دعا أعضاء املجلس يف بيان للرئيس مؤرخ
 22كانون الثاين/يناير  ،)S/22133( 1991مجيع أطراف النـزاع إىل التعاون مع اجلماعة
االقتصادية لدول غرب أفريقيا (اإليكواس) ،مبوجب القرار  ،)1992( 788دعا املجلس
تلك األطراف إىل احترام وتنفيذ خمتلف االتفاقات اليت اتفقت بشأهنا ومبوجب القرار 668
( ،)1990حث املجلس مجيع أطراف النـزاع يف كمبوديا على ضبط النفس .ومبوجب القرار
 ،)1992( 733حث املجلس مجيع أطراف النـزاع يف الصومال على تشجيع إجياد تسوية
سياسية يف الصومال ،ومبوجب القرار  ،)1992( 751دعا مجيع األطراف واحلركات
والطوائف يف الصومال إىل التمسك فورًا بوقف إلطالق النار.
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 ،1990برس���الة مؤرخة  30آب/أغسطس  ،105 1990وثيقة إطارية حتدد
“العناصر الرئيس���ية لتسوية سياسية شاملة للنـزاع يف كمبوديا تستند إىل دور
موسع لألمم املتحدة” .وبعد أن أشارت األطراف الكمبودية إىل قبوهلا إطار
التسوية هذا  ،106أقر املجلس ،يف قراره  ،)1990( 668هذا اإلطار ورحب
بقب���ول األط���راف له .ومبوجب الق���رار  ،)1991( 718أعرب املجلس عن
تأييده التام للتسوية السياسية الشاملة للنـزاع يف كمبوديا“ ،املوقّعة يف باريس
يف  23تشرين األول/أكتوبر .107 ”1991
وخبص���وص جهود الس�ل�ام اليت بذل���ت يف أمريكا الوس���طى ،أعرب
املجل���س ،مبوجب ق���راره  ،)1989( 637عن تأييده التفاق غواتيماال ،108
واإلعالن املشترك لرؤساء مجهوريات أمريكا الوسطى  ،109ودعا الرؤساء إىل
مواصلة جهودهم إلحالل س�ل�ام ثابت دائم يف أمريكا الوس���طى من خالل
تنفي���ذ االلتزامات املقطوع���ة يف اتفاق غواتيماال ويف عبارات النوايا احلس���نة
الواردة يف اإلعالن املشترك.
ومبوج���ب القرار  ،)1991( 693رحب املجلس باتفاق املكس���يك
الذي وقّعته حكومة الس���لفادور وجبه���ة فارابوندو ماريت للتحرير الوطين يف
 27نيسان/أبريل  ،1991ودعا كال الطرفني إىل سرعة مواصلة املفاوضات،
“مع التحلي باملرونة يف إطار يركز على البنود اليت مت االتفاق عليها يف جدول
أعمال كراكاس ،حىت يتسىن التوصل ،على سبيل األولوية ،إىل اتفاق سياسي
حول القوات املسلحة واالتفاقات الالزمة لوقف املواجهة املسلحة” .ومبوجب
القرار ذاته ،طلب املجلس إىل كال الطرفني “أن يس���لكا عملية متواصلة من
املفاوضات بغية الوصول يف أقرب موعد ممكن إىل األهداف املبيّنة يف اتفاقات
املكسيك املعقودة يف  27نيسان/أبريل  1991وإىل سائر األهداف األخرى
الواردة يف اتفاق جنيف املعقود يف  4نيس���ان/أبريل  ،1990وأن يتعاونا هلذا
الغرض تعاونًا كام ً
ال مع األمني العام وممثله الشخصي يف جهودمها”.
رحب املجل���س باتفاق نيويورك
ومبوج���ب الق���رار ّ ،)1991( 714
املؤرخ  25أيلول/س���بتمرب  ،1991ال���ذي اتفق فيه الطرفان على الضمانات
والشروط املتعلقة بالتوصل إىل تسوية سلمية ،مبا يف ذلك األحكام اليت تسمح
بإعادة إدماج أفراد جبهة فارابوندو ماريت للتحرير الوطين يف حياة البلد املدنية
واملؤسس���ية والسياسية .ويف القرار ذاته ،حث املجلس األطراف على املضي،
يف جولة املفاوضات التالية ،خبطى “مكثفة ومستمرة للتوصل يف أقرب موعد
ممكن إىل وقف إلطالق النار وإىل تس���وية سلمية للنـزاع املسلح وفقًا لإلطار
الوارد يف اتفاق نيويورك”.
.S/21689 105
 106ع�ب�رت األطراف الكمبودية عن قبوهلا ،يف اجتماع غري رمسي عقدته فرنس���ا
وإندونيس���يا ،بوصفهما الرئيسني املش���اركني للمؤمتر الدويل املعين بكمبوديا؛ انظر الرسالة
املؤرخة  11أيلول/س���بتمرب  1990املوجهة إىل األمني العام من ممثلي فرنس���ا وإندونيس���يا
(.)S/21732
 107مبوج���ب القرار  ،)1991( 717قرر املجلس أن يش���كل بعثة متقدمة لألمم
املتحدة يف كمبوديا فور توقيع هذا االتفاق.
 108اإلجراء الالزم إلحالل سالم ثابت دائم يف أمريكا الوسطى املوقّع يف مدينة
غواتيماال يف  7آب/أغسطس  1987من قبل رؤساء مجهوريات كوستاريكا والسلفادور
وغواتيماال وهندوراس ونيكاراغوا ( ،S/19085املرفق).
 109اإلعالن املوقّع من قبل رؤساء مجهوريات أمريكا الوسطى يف  14شباط/فرباير
 ،S/20491( 1989املرفق).
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وخبصوص احلالة يف قربص ،دعا املجلس مبوجب قراره )1990( 649
زعيم���ي الطائفتني إىل متابعة بذل اجلهود للتوصل حبرية إىل اتفاق مقبول من
اجلانبني وإىل “التعاون على قدم املساواة مع األمني العام للقيام يف املقام األول
وعلى وجه االستعجال ،بإجناز خمطط االتفاق الشامل ،حسبما مت االتفاق عليه
يف حزيران/يونيه .110 ”1989
ويف أعق���اب تقدمي تقري���ر األمني العام املقدم يف  21آب/أغس���طس
 ،1992واملتعلق بنتيجة بعثة مس���اعيه احلميدة يف قربص  ،111حث املجلس
الطرف�ي�ن ،يف قراره  ،)1992( 774على متابعة املفاوضات دومنا انقطاع يف
مقر األمم املتحدة حىت التوصل إىل اتفاق إطاري شامل بشأن أساس جمموعة
األفكار املبيّنة يف تقرير األمني العام املؤرخ  3نيسان/أبريل .112 1992
ومبوج���ب الق���رار  ،)1992( 750ص���ادق املجلس عل���ى جمموعة
األفكار املنعكسة يف تقرير األمني العام املؤرخ  8تشرين األول/أكتوبر 1991
كأساس مناسب للتوصل إىل اتفاق شامل ،على أن يُربم كمجموعة متكاملة
مقبولة من كلتا الطائفتني .113
وخبصـوص احلالــة يف يوغـوس��ل�افيا س����ابـقًا ،دعــ����ا املجلــس مجيــع
أطراف النـزاع يف القرار  )1991( 713إىل تس����وية منازعاهتا “من خالل
التفاوض يف املؤمتر املعين بيوغوس��ل�افيا ،مبا يف ذلك عن طريق اآلليات املبينة
يف إطاره” .114
ويف أعقاب تدهور املوقف بشكل خطري يف البوسنة واهلرسك ،حث
املجلس ،مبوجب القرار  ،)1992( 752الطوائف الثالث يف البوسنة واهلرسك
على املشاركة بنشاط وبصورة بنّاءة و“بصفة مستمرة” يف املحادثات الثالثية
املتعلق���ة بالترتيبات الدس���تورية حتت رعاية املؤمتر املعين بيوغوس�ل�افيا وعلى
“عقد وتنفيذ االتفاقات املوضوعة يف تلك املحادثات”.
ويف بيان أدىل به الرئيس بتاريخ  2أيلول/سبتمرب  ،115 1992أعرب
أعضاء املجلس عن تأييدهم الكامل لبيان املبادئ املعتمد واالتفاقات األخرى
ال�ت�ي مت التوص���ل إليها يف مرحل���ة لندن من املؤمتر الدويل املعين بيوغوس�ل�افيا
س���ابقًا ،املعقودة يف  26و 27آب/أغس���طس  ،1992والحظوا بارتياح أن
املؤمتر املعقود يف لندن قد وضع اإلطار الذي ميكن التوصل ضمنه إىل تس���وية
سياس���ية شاملة لألزمة يف يوغوسالفيا سابقًا جبميع جوانبها وذلك من خالل
بذل جهود دؤوبة .116
110

(.)S/21400

ومبوج���ب القرار  ،)1992( 779رحب املجلس باإلعالن املش���ترك
املوق���ع يف جني���ف يف  30أيلول/س���بتمرب  1992من قبل رئيس���ي مجهورية
كرواتيا ومجهورية يوغوس�ل�افيا االحتادية (صربيا واجلبل األسود) ،الذي أكد
من جديد ،يف مجلة أمور ،نزع سالح شبه جزيرة بريفالكا ،وأقر املبادئ اليت
اتفق عليها الرئيس���ان واليت مفادها أن مجي���ع البيانات أو االلتزامات اليت متت
حتت الضغط ،وال سيما البيانات وااللتزامات املتصلة باألراضي واملمتلكات،
هي كلها الغية وباطلة وأن جلميع املشردين احلق يف العودة بسالم إىل ديارهم
السابقة.
ومبوجب القرار  ،)1992( 787ناشد املجلس األطراف أن يواصلوا
املفاوضات من أجل وضع الترتيبات الدستورية على أساس مشروع املخطط
الدستوري للبوسنة واهلرسك حتت رعاية الرئيسني املتشاركني للّجنة التوجيهية
للمؤمتر الدويل املعين بيوغوس�ل�افيا سابقًا ،على أن جتري هذه املفاوضات يف
دورة غري متقطعة.
رحب أعضاء املجلس ،يف بيان للرئيس
وخبصوص احلالة يف جورجياّ ،
مؤرخ  10أيلول/س���بتمرب  ،1992مببادئ التس���وية املتصلة بأخبازيا والواردة
يف الوثيقة اخلتامية الجتماع موسكو املعقود يف  3أيلول/سبتمرب  1992بني
االحتاد الروسي وجورجيا ،اليت ّ
أكدت وحدة أراضي جورجيا ،ونصت على
117
وقف إطالق النار وأوجدت األساس لتسوية سياسية شاملة .
وخبص���وص لبن���ان ،أكد أعضاء املجلس من جدي���د ،يف بيان للرئيس
مؤرخ  22تشرين األول/نوفمرب  ،118 1989ويف بيانات عديدة الحقة ،119
تأييدهم التفاق الطائف الذي صادق عليه الربملان اللبناين يف  5تشرين الثاين/
نوفمرب  1989بوصفه األس���اس الوحيد لضمان س���يادة لبنان ضمانًا كام ً
ال
واستقالله وسالمة أراضيه ووحدته الوطنية.
ويف بي���ان من الرئيس م���ؤرخ  7أيار/مايو  1992خبصوص احلالة يف
120
املؤرخ
ليربيا  ،أعرب أعضاء املجلس عن اعتقادهم بأن اتفاق ياموسوكرو ّ
 30تش���رين األول/أكتوبر  1991إمنا يق ّدم أفضل إطار ممكن من أجل إجياد
حل سلمي للنـزاع الليربي وذلك خبلق الظروف الضرورية إلجراء انتخابات
ح���رة ونزيه���ة يف ليربي���اّ .
وأك���د املجلس م���ن جديد ،مبوجب ق���راره 788
ّ
( ،)1992ه���ذا املوقف ودعا األط���راف إىل احترام وتنفيذ خمتلف االتفاقات
اليت وافقت عليها ضمن إطار عملية السالم.

تكرر هذا النداء يف بيان من رئيس املجلس مؤرخ  19متوز/يوليه 1990

.S/24472 111
.S/23780 112
 113مبوجب القرارين  )1992( 774و ،)1992( 789باإلضافة إىل إعادة تأكيد
هذه املصادقة ،صادق املجلس أيضًا على التعديالت اإلقليمية املبينة يف اخلريطة الواردة يف
مرفق تقرير األمني العام املؤرخ  21آب/أغسطس  ،)S/24472( 1992وذلك كأساس
للتوصل إىل اتفاق شامل.
114
املوجه إىل األطراف ،لكي تتعاون ،مع املؤمتر ،يف القرارات 740
تكرر النداء ّ
( )1992و )1992( 743و )1992( 752و )1992( 762و )1992( 764و787
( )1992ويف بيان من رئيس املجلس مؤرخ  2أيلول/سبتمرب .)S/24510( 1992
.S/24510 115
 116كرر املجلس دعمه هلذه االتفاقات يف القرار .)1992( 776

 .S/24542 117انظر أيضًا بيان رئيس جملس األمن املؤرخ  8تشرين األول/
أكتوبر  )S/24637( 1992الذي دعا فيه املجلس مجيع األطراف إىل التقيد بأحكام ذاك
االتفاق.
118
 .S/20988اعتُمد البيان يف أعقاب اغتيال رئيس مجهورية لبنان يف بريوت يف
وقت سابق من ذاك اليوم.
 119البيانات الرئاسية املؤرخة  27كانون األول/ديسمرب  1989و 31متوز/يوليه
 1990و 30كانون الثاين/يناير  1991و 31متوز/يوليه  1991و 29كانون الثاين/يناير
 1992و 30متوز/يوليه  S/21056( 1992و S/21418و S/22176و S/22862وS/23495
و.)S/24362
.S/23886 120

النظر يف أحكام الفصل السادس من امليثاق

رحب املجلس مبوجب القرار )1992( 782
وخبص���وص موزامبيقّ ،
بتوقيع اتفاق عام للس�ل�ام  121يف  4تشرين األول/أكتوبر  ،1992يف روما،
بني حكومة موزامبيق وحركة املقاومة الوطنية املوزامبيقية (رينامو) .122
رحب املجلس ،مبوج���ب القرار 628
وخبص���وص احلال���ة يف ناميبياّ ،
( ،)1989بتوقي���ع االتف���اق بني أنغ���وال وكوبا وجنوب أفريقي���ا من ناحية،
واالتف���اق بني أنغوال وكوبا من ناحية أخرى ،حيث مت توقيع كليهما يف 22
كانون األول/ديسمرب  ،1988وأَعرب عن تأييده الكامل هلذين االتفاقني.
أقر املجل���س ،مبوجب القرار
وخبص���وص احل���ال يف الصحراء الغربيةّ ،
123
امل���ؤرخ  18حزيران/يونيه ، 1990
 )1990( 658تقري���ر األمني العام ّ
يتضمن النص الكامل القتراحات التس���وية اليت قبلتها األطراف يف 30
الذي ّ
أقر ملخصًا للخطة املق ّدمة من األمني العام لتنفيذ
كما
،1988
آب/أغسطس
ّ
تلك االقتراحات.

باء  -املقررات اليت تشرك األمني العــــام يف جهـــــود
املجلس من أجل التسوية السلمية للمنازعات

تنص املادة  99من امليثاق على أن لألمني العام أن ينبه جملس األمن إىل أي
مسألة يرى أهنا قد هتدد حفظ السالم واألمن ،ولكن امليثاق ال يشرح أو حيدد
دور األمني العام فيما يتعلق مبسائل السالم واألمن.
على أن جهود املجلس من أجل التس���وية الس���لمية للمنازعات كثريًا
بناء على
ما تتطلب اشتراك األمني العام الذي يقوم ،بالتنسيق مع املجلس أو ً
طلبه ،بتيسري اجلهود السلمية بطرق خمتلفة .وقد تأكد ذلك مرة أخرى يف بيان
لرئيس املجلس اعتمد يف اجتماع القمة الذي عقد يف  31كانون الثاين/يناير
 1999فيما يتصل يف البند املعنون “مس���ؤولية جملس األمن يف صون الس���لم
واألم���ن الدوليني”  ،124ال���ذي أكد فيه أعضاء املجلس أن لألمني العام دورًا
حامسًا يف تعزيز السالم واألمن الدوليني .125
وخالل الفترة قيد االس���تعراض ،دعا املجلس مرارًا أطراف النـزاع أو
أط���راف احلالة إىل التعاون يف مفاوضات جترى برعاية األمني العام ،أو أعرب
عن تأييده لوجود أو طلب إىل األمني العام صراحة القيام بدور إجيايب يف عملية
حتقيق تسوية سياسية.
وقد وردت أعاله املقررات اليت دعت األطراف املتنازعة إىل التعاون
مع األمني العام يف جهوده .وتعطي النبذة التالية أمثلة ملقررات طلب جملس
األمن إىل األمني العام حتديدًا بذل مس����اعيه يف هذا املضمار أو رحب بتلك
املساعي.
 ،S/24635 121املرفق.
 122يف الق���رار  )1992( 797ح ّدد املجلس م���ن جديد على األمهية اليت يعلقها
على اتفاق السالم العام وعلى وفاء األطراف حبسن نية بااللتزامات الواردة فيه.
( S/21360 123املحال إىل املجلس عم ً
ال بالقرار .))1988( 621
.S/23500 124
 125كذلك شجعت اجلمعية العامة ،يف قرار اختذه يف  18كانون األول/ديسمرب
 ،1992األمني العام وجملس األمن “على إجراء مشاورات مكثفة ومستمرة يف مرحلة
مبكرة ،بغية وضع استراتيجية مناسبة ،لكل حالة على حدة ،لتسوية املنازعات املحددة
بالوسائل السلمية ،تشمل اشتراك األجهزة واملؤسسات والوكاالت األخرى يف منظومة األمم
املتحدة ،وكذلك الترتيبات واملنظمات اإلقليمية ،حسب االقتضاء” (القرار  120/47ألف،
الفرع أوالً ،الفقرة .)4
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وبع���د أن نظ���ر املجلس يف تقرير األمني العام بش���أن احلالة يف أمريكا
الوس���طى ،املؤرخ  26حزيران/يوني���ه  ،126 1989الذي عرض فيه تفاصيل
عن التقدم الذي حققته حكومات أمريكا الوسطى ودور األمني العام يف هذه
العملية ،أعرب املجلس يف قراره  )1989( 637عن تأييده التام لألمني العام
يف مس���اعيه احلميدة ،بالتش���اور مع املجلس .وأكد املجلس تأييده من جديد
يف قرارات الحقة .127
وبع���د النظ���ر يف تقريري األم�ي�ن العام املؤرخ�ي�ن  21كانون األول/
ديس���مرب  1990و 16نيس���ان/أبريل  ،128 1991اللذين قدم فيهما األمني
العام عرضًا جلهوده من أجل حتقيق تس���وية سياسية للنـزاع يف السلفادور يتم
التوصل إليها عن طريق التفاوض ،أثىن املجلس يف القرار  ،)1991( 693بني
أمور أخرى ،على األمني العام وممثله الشخصي املساعي احلميدة اليت يبذالهنا
وأعرب عن تأييده التام ملواصلة جهودمها من أجل تيس�ي�ر التوصل إىل تسوية
سلمية للنـزاع يف السلفادور.
ويف القرار  ،)1991( 714هنأ املجلس األمني العام وممثله الشخصي
ألمريكا الوس���طى على ما بذاله من جهود بارعة ال تكل ،كانت ذات أمهية
حامسة بالنس���بة لعملية السالم .ويف القرار  ،)1992( 729أكد املجلس من
جديد تأييده ملواصلة األمني العام للمساعي احلميدة فيما يتعلق بعملية السالم
يف أمريكا الوسطى.
وقد واصل األمني العام مهمة مس���اعيه احلميدة يف قربص على أساس
إذن جملس األمن الذي جيدد كل ستة شهور .129
ويف بيان للرئيس بتاريخ  9حزيران/يونيه  ،130 1989رحب أعضاء
املجلس باملباحثات املباشرة اليت بدأت يف آب/أغسطس  1988برعاية األمني
الع���ام ،وطلبوا إىل األطراف التع���اون من املمثل اخلاص لألمني العام يف حتقيق
تسوية عادلة ودائمة يتم التوصل إليها عن طريق التفاوض.
وبعد أن تبني أن االجتماع الذي عقد بني زعيمي الطائفتني يف قربص
يف الفترة من  26ش���باط/فرباير إىل  2آذار/مارس  1990مل يس���فر عن أي
تقدم  ،131طالب املجلس ،يف القرار  ،)1990( 649هذين الزعيمني بالتعاون،
على قدم املس���اواة ،مع األمني العام يف القيام ،على وجه السرعة ،بوضع إطار
اتفاق ش���امل ،وأعرب عن تأييده الكامل “للجه���د احلايل الذي يبذله األمني
العام يف اضطالعه مبهمة املساعي احلميدة املتعلقة بقربص” .132
126
127

.S/20699
القرارات  )1990( 654و )1991( 693و )1992( 729و791

(.)1992
 S/22031 128و S/22494و.Corr.1
 129كان اإلذن يعطى بانتظام عند التمديد نصف السنوي لوالية حفظ السالم
املنشأة مبوجب القرار )1964( 186؛ انظر القرارات  )1989( 634و)1989( 646
و )1990( 657و )1990( 680و )1991( 691و )1991( 697و)1991( 723
و )1992( 750و )1992( 759و .)1992( 796ولالطالع على اإلذن األصلي ،انظر
القرار  ،)1975( 367الفقرة .6
.S/20682 130
 131انظر تقرير األمني العام املؤرخ  3نيسان/أبريل  ،S/23780( 1990الفقرة
.)3
 132مت اإلعراب عن هذا التأييد أيضًا يف بيان لرئيس املجلس بتاريخ  19متوز/يوليه
.)S/21400( 1990
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وبع���د أن ظهرت جمموعة من األفكار يف املحادثات اليت أجريت عام
 1991بني زعيمي الطائفتني يف قربص وممثلي األمني العام ،أيد املجلس ،يف
بيان لرئيس���ه بتاريخ  13متوز/يوليه  ،133 1992عزم األمني العام على دعوة
الزعيمني إىل اجتماع مشترك مبجرد أن يصبح اجلانبان داخل “النطاق املؤدي
إىل اتفاق بشأن جمموعة األفكار”.
وبع���د تق���دمي األمني العام يف  21آب/أغس���طس  1992لتقريره عن
نتائج مهمة مساعيه احلميدة يف قربص  ،134أكد املجلس من جديد ،يف القرار
 ،)1992( 774م���ا س���بق أن أعرب عنه يف الق���رار  )1991( 716من أن
عقد اجتماع دويل على مستوى عال يرأسه األمني العام وتشترك فيه الطائفتان
وتركيا واليونان ميثل آلية ّفعالة للتوصل إىل إطار شامل بشأن قربص.
وخبصوص احلالة يف كمبوديا ،أبلغ األمني العام أعضاء املجلس ،برسالة
مؤرخة  2آب/أغس���طس  1989وموجهة إىل رئيس جملس األمن  ،135بأنه
حضر املؤمتر املعين بكمبوديا الذي عقد يف باريس يف  30متوز/يوليه 1989
مبب���ادرة من حكومة فرنس���ا ،وذلك يف الوقت ال���ذي كان قد أعرب فيه عن
رأي مؤداه أن السالم يف كمبوديا ال ميكن حتقيقه إالّ يف إطار تسوية سياسية
شاملة .ويف رسالة مؤرخة  30آب/أغسطس  ،136 1990أحال ممثلو مخسة
م���ن أعضاء جملس األم���ن الدائمني إىل األمني العام بيانًا مش���تركًا ،ذيلت به
وثيقة إطارية ،ومت فيهما حتديد العناصر الرئيسية لتسوية سياسية شاملة للنـزاع
يف كمبودي���ا  .137وقب���ل الطرفان هذا اإلط���ار يف اجتماع غري رمسي عقد يف
جاكارتا يف  10أيلول/س���بتمرب  ،138 1990كما أيده جملس األمن يف القرار
 )1990( 668املعتمد يف  20أيلول/سبتمرب .1990
وخبصوص احلالة يف الصحراء الغربية ،أعرب املجلس يف القرار 658
( )1990عن تأييده التام لألمني العام يف مهمة مس���اعيه احلميدة ووافق على
تقريره  139الذي تضمن النص الكامل ملقترحات التسوية اليت قبلها الطرفان يف
 30آب/أغسطس  1988كإطار عام خلطته لتنفيذ هذه املقترحات.
ومبوجب القرارين  )1991( 690و ،)1991( 725أعرب املجلس
عن تأييده التام جلهود األمني العام من أجل تنظيم اس���تفتاء على تقرير املصري
لشعب الصحراء الغربية واإلشراف على هذا االستفتاء.
وخبصوص يوغوسالفيا السابقة ،دعا املجلس يف القرار )1991( 713
األمني العام إىل تقدمي مساعدته فيما يتعلق باجلهود اجلماعية املبذولة من أجل
السالم واحلوار يف يوغوسالفيا برعاية الدول األعضاء يف االحتاد األورويب.

ومبوج���ب القرار  ،)1992( 765دعا املجلس األمني العام إىل تعيني
ممثل خاص جلنوب أفريقيا ليوصي ،بعد مناقشات مع األطراف ،بالتدابري اليت
تس���اعد على اإلهن���اء الفعلي للعنف وعلى هتيئة الظ���روف إلجراء مفاوضات
تؤدي إىل حتول س���لمي إىل دولة دميقراطي���ة متحدة وغري عنصرية يف جنوب
أفريقيا.
ويف  23كان���ون الثاين/يناير  ،1992طلب املجلس إىل األمني العام،
مبوجب القرار  )1992( 733املس���اعدة يف عملية حتقيق تس���وية سياسية يف
الصوم���ال  .140وبعد اجتماع عقد بني األمني العام وقادة الفصائل الصومالية
خ�ل�ال مؤمتر للمصاحلة الوطني���ة والوحدة عقد يف نيويورك يف الفترة من 12
إىل  14ش���باط/فرباير  ،141 1992وبعد مفاوضات دولية أخرى أجريت يف
الصومال يف الفترة من  29شباط/فرباير إىل  3آذار/مارس  ،1992مت التوصل
إىل اتفاق على وقف إلطالق النار.
ومبوج���ب القرار  )1992( 751طلب املجل���س إىل األمني العام أن
ييسر املحافظة على وقف إطالق النار يف كل أحناء البلد وأن يواصل مشاوراته
م���ع األطراف واحل���ركات الصومالية من أجل عقد مؤمت���ر للمصاحلة الوطنية
والوحدة يف الصومال .ومبوجب القرار نفس���ه ،قرر جملس األمن إنشاء عملية
لألمم املتحدة يف الصومال لدعم جهود األمني العام.
وخبص���وص احلالة يف جورجيا ،أح���اط أعضاء املجلس علمًا ،يف بيان
للرئيس بتاريخ  10أيلول/س���بتمرب  ،142 1992بعزم األمني العام على إيفاد
بعثة نوايا حسنة وطلبوا إليه إبالغ املجلس دوريًا بالتطورات يف أخبازيا.
وخبصوص األعم���ال اإلرهابية اليت يدعى أن اجلماهريية العربية الليبية
قامت هبا ،طلب املجلس إىل األمني العام ،يف القرار  ،)1992( 731السعي
إىل احلص���ول على التعاون الكامل من جان���ب احلكومة الليبية يف التحقيقات
اليت جترى خبصوص تفجري طائرة ش���ركة بان أمريكان يف رحلتها رقم 103
بتاريخ  21كانون األول/ديسمرب  1988وطائرة شركة احتاد النقل اجلوي يف
رحلتها رقم  772بتاريخ  19أيلول/سبتمرب .143 1989
ويف  25كانون الثاين/يناير  ،1992وبعد مش���اورات مع الس���لطات
الليبي���ة ،بعث األمني العام ،عن طريق مبعوث خاص ،برس���الة ش���خصية إىل
الزعيم الليبـي ،أعرب فيها عن أمله يف أن تتم تسوية األمر بسرعة ،ولكنه شدد
على أنه يتصرف يف إطار القرار  )1992( 731وليس كوس���يط بني جملس
األمن والسلطات الليبية .144

.S/24271 133
.S/24472 134
.S/20768 135
 ،S/21689 136املرفق والتذييل.
 137مت اعتماد البيان يف نيويورك يف  27و 28آب/أغس���طس  1990يف اجللس���ة
السادسة اليت عقدها األعضاء الدائمون اخلمسة على مستوى نواب الوزراء.
 138يف رس���الة مؤرخة  11أيلول/سبتمرب  )S/21732( 1990موجهة إىل األمني
العام ،أحال ممثال إندونيس���يا وفرنسا ،بوصفهما الرئيس�ي�ن املشاركني للمؤمتر الدويل املعين
بكمبوديا ،البيان املش���ترك الذي صدر عن االجتماع غري الرمسي يف جاكارتا ،والذي قبلت
في���ه األطراف الكمبودية الوثيقة اإلطارية اليت وضعها األعضاء الدائمون اخلمس���ة باعتبارها
أساسًا لتسوية النـزاع يف كمبوديا ،والتزموا بتطوير هذا اإلطار إىل تسوية سياسية شاملة من
خالل عمليات مؤمتر باريس.
.S/21360 139

 140تك���رر هذا الطل���ب يف الق���رارات  )1992( 751و )1992( 767و775
( )1992و.)1992( 794
 141اجتم���ع وفد مش���ترك بني األمم املتحدة وثالث منظم���ات إقليمية وحكومية
دولية ،ترأسه مبعوث األمني العام إىل الصومال ،مع كل من الفصيلني الصوماليني كل على
ح���دة يف  13و 14ش���باط/فرباير؛ انظر تقرير األمني العام امل���ؤرخ  11آذار/مارس 1992
( ،)S/23693الفقرة .22
.S/24542 142
 143انظ���ر الرس���ائل املؤرخ���ة  20و 23كانون األول/ديس���مرب  1989املوجهة
إىل األم�ي�ن العام من فرنس���ا واململكة املتح���دة والواليات املتح���دة ( S/23306وS/23307
و S/23308و S/23309و.)S/23317
 144انظر تقريري األمني العام املؤرخني  11شباط/فرباير و 3آذار/مارس 1992
ال بالقرار .)1992( 731
( S/23574و ،)S/23672املقدمني عم ً
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النظر يف أحكام الفصل السادس من امليثاق

وخبص���وص احلالة بني الع���راق والكويت  ،145ق���ام املجلس ،يف 18
آب/أغس���طس  ،1990بعد عدة أيام من طلبه إىل العراق أن ينس���حب فورًا
وبال شروط من الكويت يف القرار  )1990( 660وفرضه حظرًا جتاريًا عامًا
على العراق يف القرار  ،)1990( 661باعتماد القرار  )1990( 664الذي
رحب في���ه جبهود األمني العام من أجل إجراء مفاوضات عاجلة مع حكومة
 145ال تس���تخدم املس���اعي احلميدة لألمني العام عادة ىف احلاالت اليت تصبح فيها
تدابري اإلعمال يف إطار الفصل الس���ابع من امليثاق ضرورية ،ولكن حماوالت اس���تخدام هذه
املساعي قد تبذل أحيانًا يف موازاة فرض تدابري إعمال .وملا كانت الوساطة واملساعي احلميدة
وسيلتان تستخدمان عادة يف إطار الفصل السادس من امليثاق ،فإن املقررات املذكورة هنا مت
إدراجها على الرغم من أهنا اعتمدت ،كليًا أو جزئيًا ،يف إطار الفصل السابع من امليثاق.

الع���راق بعد ما أعرب عنه أعضاء املجلس م���ن االهتمام والقلق يف  17آب/
أغسطس .1990
ومبوج���ب القرار  ،)1990( 670رحب املجلس باس���تخدام األمني
العام ملساعيه احلميدة من أجل التوصل إىل تسوية سلمية على أساس قرارات
املجلس ذات الصلة ،وأحاط علمًا مع التقدير جبهوده املس���تمرة لتحقيق هذه
الغاي���ة .وأعل���ن املجلس يف وقت الحق ،يف القـرار  ،)1990( 674أنه واثق
من أن األمني العام س���يتيح مس���اعيه احلميدة ومن أنه سيواصل هذه املساعي
حسبما يراه مناسبًا وبذل جهود دبلوماسية من أجل التوصل إىل حل سلمي
لألزمة اليت تسبب فيها غزو العراق واحتالله للكويت ،على أساس القرارات
 )1990( 660و )1990( 662و.)1990( 664

الجزء الرابع

مناقشة شرعية حول تفسري أحكام الفصل السادس من امليثاق وتطبيقها
مالحظة

هذا اجلزء من الفصل يربز أهم املناقشات اليت جرت يف مداوالت املجلس
بالنسبة لتفسري أحكام معيّنة من امليثاق تتعلق بدور املجلس يف التوصل
إىل تسوية سلمية للمنازعات .وهذا يشمل بصفة خاصة مناقشات بشأن
اختصاص املجلس بالنسبة للنظر يف نـزاع أو حالة وسلطته بالنسبة إلصدار
توصيات مالئمة يف إطار الفصل السادس من امليثاق.
وعم ً
ال بأحكام الفصل السادس ذات الصلة فإن املجلس يقدم ،عندما
يعت�ب�ر ذلك ضروريًا ،توصيات بش���أن النـزاع���ات أو احلاالت اليت يكون من
تعرض الس�ل�ام واألمن الدوليني للخط���ر .ولذلك ،فإن هذا اجلزء
ّ
املرجح أن ّ
ّ
يركز على املناقشات اليت تتعلق بوجود نـزاع أو حالة يف إطار مدلول الفصل
السادس من امليثاق.
وعند إص���دار توصيات إىل األطراف ،يتعني على جملس األمن أيضًا،
وفق���ًا للم���ادة  36من امليث���اق ،أن يأخ���ذ يف االعتبار أية إجراءات لتس���وية
املنازعات تكون قد اختذت بالفعل فيما بني األطراف ،وكذلك القاعدة العامة
اليت تقتضي أن حتال املنازعات ذات الطبيعة القانونية إىل حمكمة العدل الدولية.
ولذا ،فإن احلاالت اليت كانت فيها االشتراطات املنصوص عليها يف الفقرتني
 2و 3من املادة  36موضعًا ملداوالت سوف ينظر فيها أدناه.
وبالنظ���ر إىل أن إحال���ة حالة أو نـزاع إىل املجلس ق���د اعتُرض عليها
بناء على أس���انيد واضحة ،فإن بعض احلاالت جيري النظر فيها حتت عناوين
فرعية متعددة.

املسائل املتعلقة بوجود منازعة

يف احلاالت التالية ،اعتُرض على إحالة دولة عضو حلالة إىل املجلس على
أساس تأكيد بأن الواقعة موضع البحث مل تكن تشكل نـزاعًا .146
 146احلاالت اليت رفض فيها اإلقرار بوجود نـزاع على أساس عدم ارتباط واقعة
ما أو نـزاع ما بأية دولة أخرى ولكن الواقعة تشكل ،أو النـزاع يشكل ،يف األساس ،مسألة
داخلية ،جيري حبثها يف الفصل الثاين عشر.

خالل مداوالت املجلس يف اجللسة  2835اليت ُعقدت يف  5كانون
الثاين/يناير  1989بشأن إسقاط الواليات املتحدة األمريكية لطائريت استطالع
147
جزءا من أية خالفات
ليبيت�ي�ن  ،أنكرت الوالي���ات املتحدة أن الواقعة متثل ً
ب�ي�ن البلدين ،أو هلا عالقة هبا ،وأصرت على أن طائرهتا كانت يف حالة دفاع
عن النفس مبوجب املادة  51من امليثاق .148
ويف اجللسة  ،2841املعقودة يف  11كانون الثاين/يناير  ،1989جرى
قدمه عدد من البلدان ،غري أنه مل يتم اعتماده.
التصويت على مش���روع قرار َّ
ومبوجب مش���روع الق���رار هذا كان املجلس سيش���جب إس���قاط الطائرتني
الليبيتني؛ وكان س���يدعو الطرفني إىل حل خالفاهتما بالوس���ائل السلمية وإىل
التعاون مع األمني العام لبذل اجلهود من أجل حتقيق تسوية سلمية للخالفات
القائمة بينهما .149
وخبصوص رس���الة مؤرخة  2شباط/فرباير  1990موجهة إىل رئيس
جملس األمن من ممثل كوبا  150بشأن ما ُزعم من تعرض سفينة جتارية كوبية
للمضايقة من جانب الواليات املتحدة األمريكية ،دفع ممثل الواليات املتحدة،
يف اجللسة  2907اليت عقدت يف  9شباط/فرباير  ،1990بأن الواقعة ليست
“نـزاع���ًا بني الواليات املتحدة وكوبا” ولكنه���ا “حالة روتينية للتفتيش عن
املخدرات” ،وه���ي “إجراء روتيين ومعتاد لفرض القانون يف أعايل البحار”
147
مؤرختني  4كان���ون الثاين/يناير
ُعرض���ت الواقع���ة على املجل���س برس���التني َّ
موجهت�ي�ن إىل رئيس جملس األمن من ممثل اجلماهريية العربية الليبية وممثل البحرين
َّ ،1989
( S/20364و .)S/20367وهاتان الرسالتان اللتان تصفان الواقعة على أهنا عدوان نُظر فيهما
يف اجللسات  2835و 2836و 2839و 2840و 2841اليت عقدها املجلس .ولالطالع
على معلومات أمشل بالنسبة ملعاجلة هذه املسألة ،انظر الفصل الثامن ،الفرع .3
 ،S/PV.2835 148الصفحات .17 - 12
 ،S/20378 149مش���روع ق���رار مقدم م���ن إثيوبيا واجلزائر والس���نغال وكولومبيا
وماليزي���ا ونيب���ال ويوغوس�ل�افيا .وكانت نتيج���ة التصويت كما يل���ي 9 :أعضاء مؤيدين،
و 4أعضاء معارضني (فرنسا وكندا واململكة املتحدة والواليات املتحدة) ،وعضوان ممتنعان
عن التصويت (الربازيل وفنلندا) (انظر ،S/PV.2841 :الصفحات .)50 - 47
.S/21120 150
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و“مبا يتس���ق والقانون واملمارس���ة الدوليني املتع���ارف عليهما” .وعلى هذا،
فإن من رأي الواليات املتحدة أن هذه املسألة ال تستحق أن ينظر فيها جملس
األمن .151

التأكيد على عدم تعرض السالم
واألمن الدوليني للخطر

يف عدد من املناسبات ،طعنت دول أعضاء يف االختصاص العام للمجلس،
مبوجب الفصل السادس ،يف النظر يف مسائل معينة أو تقدمي توصيات بالنسبة
هلا ،جازمة بأن املنازعة أو احلالة ال هتدد السالم أو األمن الدوليني .ولذلك
فإن من املمكن عرض تلك احلاالت يف هذا الفرع رغم أن التعبري “هتديد
السلم” يشري عادة إىل النظر يف حالة معروضة على جملس األمن مبوجب
الفصل السابع من امليثاق.
موجهة إىل
وفيما يتعلق برس���الة مؤرخة  3كانون الثاين/يناير َّ 1990
رئيس املجلس من ممثل نيكاراغوا  ،152بش���أن ما قيل من أن الواليات املتحدة
قد اقتحمت مقر إقامة س���فري نيكاراغوا لدى بنما ،أوضح ممثل نيكاراغوا ،يف
اجللس���ة  2905املعقودة يف  17كانون الثاين/يناير  ،1990أن نيكاراغوا قد
طلب���ت أن ينعقد املجلس إلصدار قرار يدين فيه ذلك العمل الذي وصفه بأنه
يعترب “استفزازًا يُقصد به رد مماثل  -قد يسفر عن إطالق العنان ألعمال أوسع
نطاقًا ضد نيكاراغوا متثل هتديدًا خطريًا للسالم واألمن الدوليني” .153
وردًا على ذلك ،ذكر ممثل الواليات املتحدة أنه ليس هناك ما يدعو إىل
عقد اجتماع رمسي للمجلس ،أو إىل أن ينظر املجلس يف املسألة ،ألن احلادث
ال ميثل هتديدًا فعليًا أو حمتم ًال للس�ل�ام واألم���ن الدوليني ،وألنه توجد بالفعل
وس���ائل واضحة ملعاجلته  .154وباتباع النهج نفسه ،ذكر ممثل اململكة املتحدة
أن املسألة ال تشكل ،يف رأيه ،أي هتديد للسالم واألمن الدوليني ،وال توفر أي
أساس ألن يتخذ جملس األمن قرارًا مبوجب الفصل السادس من امليثاق .155
وجرى التصويت على مش���روع قرار ،قدمه ع���دد من الدول األعضاء،
وأعرب فيه املجلس عن قلقه إزاء احلادثة ،غري أن مشروع القرار مل يُعتمد .156
وأوض���ح ممثال فنلندا وكن���دا ،ومها املتحدثان اآلخ���ران الوحيدان يف
صوتا لصاحل مشروع القرار ألن احلادثة قيد البحث شكلت
املناقشة ،أهنما قد ّ
انتهاكًا للمبادئ العامة للقانون الدويل .غري أن ممثل فنلندا أشار إىل أنه ال تزال
“تواجه صعوبة يف قبول ما يُقال من أن موضوع مشروع القرار يدخل ضمن
املحدد يف امليثاق” وذلك ألن “األحداث
اختصاص جملس األمن على النحو َّ
املوصوفة يف مش���روع القرار ليس���ت ذات طابع ميثل هتديدًا للس�ل�ام واألمن
الدوليني” .157
 ،S/PV.2907 151الصفح���ات  .37 - 26وللمزي���د من التفاصيل ،انظر الفصل
الثامن ،الفرع الثاين.
.S/21066 152
 ،S/PV.2905 153الصفحتان  2و 3والصفحات .21 - 9
 154املرجع نفسه ،الصفحات .33 - 21
 155املرجع نفسه ،الصفحات .33 - 21
 ،S/21084 156مشروع قرار مقدم من إثيوبيا وزائري وكوبا وكوت ديفوار وكولومبيا
وماليزيا واليمن الدميقراطية .وكانت نتيجة التصويت كما يلي :املؤيدون  13عضوًا ،واعترض
عضو واحد (الواليات املتحدة) وامتناع عضو واحد عن التصويت (اململكة املتحدة).
 ،S/PV.2905 157الصفحة .34

وخبص���وص األعمال اإلرهابية املزعوم أن اجلماهريية العربية الليبية قد
ارتكبتها ضد طائرة “بان أمريكان” يف رحلتها  103يوم  21كانون األول/
ديس���مرب  1988وطائرة “اتحاد النقل الج���وي” يف رحلتها  772يوم 19
أيلول/سبتمرب  ،1989نظر جملس األمن ،يف جلسته  ،3033املعقودة يف 21
كانون الثاين/يناير  ،1992يف رسائل مؤرخة  20و 23كانون األول/ديسمرب
 1991موجهة إىل األمني العام من ممثلي فرنس���ا واململكة املتحدة والواليات
املتح���دة ا ُدع���ي فيها أن موظف�ي�ن رمسيني يف احلكومة الليبية قد اش���تركوا يف
احلادثني  .158ونظر املجلس أيضًا يف مشروع قرار اقترحته البلدان الثالثة يدين
فيه املجلس حتطيم الطائرتني ،كما حيث احلكومة الليبية على أن تتعاون تعاونًا
كام ً
ال يف حتديد املسؤولية عن األعمال اإلرهابية .159
وخالل املداوالت اليت أجراها املجلس بش���أن مش���روع القرار ،أكد
ممثل اجلمهورية العربية الليبية أن املسألة ليست نـزاعًا له طبيعة سياسية باملعىن
هتدد أبدًا أي بلد وال ميكن
الوارد يف الفصل الس���ادس من امليثاق ألن ليبيا مل ِّ
160
أن “تسلك مسلكًا من شأنه تعريض األمن والسالم للخطر” .
غ�ي�ر أن هذا الرأي مل يؤيِّده مقدمو مش���روع الق���رار الذين كان من
رأيهم أن الوضع يش���كل هتديدًا للس�ل�ام واألمن الدوليني  .161وأعرب أيضًا
متحدث���ون آخرون ،وصف بعضهم اإلرهاب الدويل على أنه هتديد للس�ل�ام
واألمن الدوليني ،عن تأييدهم الواضح ملش���روع القرار  ،162الذي اعتُمد بعد
ذلك باعتباره القرار .)1992( 731

الطبيعة القانونية للمنازعات يف ضوء
املادة  )3( 36من امليثاق

تنص املادة  )3( 36على أنه ينبغي ملجلس األمن وهو يقدم توصياته يف
إطار املادة  36أن يراعي أيضًا أنه يف املنازعات القانونية جيب على أطراف
النـزاع  -بصفة عامة  -عرض النـزاع على حمكمة العدل الدولية وفقًا
ألحكام النظام األساسي هلذه املحكمة .163
 S/23306 158و S/23307و S/23308و S/23309و .S/23317ولالطالع على
مناقشة كاملة للبند ،انظر الفصل الثامن ،اجلزء  .3انظر أيضًا التقريرين اللذين أعدمها األمني
العام وفقًا للقرار  S/23574( )1992( 731و.)S/23672
 ،S/23422 159مش���روع قرار قدمته فرنس���ا واململكة املتحدة والواليات املتحدة
األمريكية.
160
 ،S/PV.3033الصفحة .22
 161انظ���ر بصفة خاصة ،S/PV.3033 :الصفحات  78و( 81الواليات املتحدة)؛
والصفحت���ان ( 82 - 81فرنس���ا)؛ والصفح���ات ( 105 - 102اململك���ة املتح���دة)؛
و ،S/PV.3063الصفحتان  66و( 67الواليات املتحدة)؛ والصفحات ( 72 - 68اململكة
املتحدة)؛ والصفحات ( 75 - 72فرنسا).
 162انظ���ر ،S/PV.3033 :الصفحتان  46و( 47كن���دا)؛ والصفحتان  72و73
(إك���وادور)؛ والصفحتان  82و( 83بلجيكا)؛ والصفحتان  87و( 88االحتاد الروس���ي)؛
و ،S/PV.3063الصفحت���ان  76و( 77هنغاري���ا)؛ والصفح���ات ( 80 - 77النمس���ا)؛
والصفحتان ( 81 - 80االحتاد الروسي)؛ والصفحات ( 84 - 82فنـزويال).
 163يف تقري���ره املعن���ون “خطة للس�ل�ام” ذكر األمني الع���ام أن “زيادة االعتماد
على املحكمة تش���كل مس���امهة هامة يف مهمة صنع السالم اليت تضطلع هبا األمم املتحدة”،
ووج���ه االنتباه إىل س���لطة جملس األمن مبوجب املادتني  36و 37م���ن امليثاق يف أن يوصي
ّ
ال���دول األعضاء بع���رض النـزاع على حمكمة العدل الدولي���ة أو عرضه للتحكيم أو على أية
آلي���ة أخرى لتس���وية املنازع���ات ( ،S/24111الفقرة  .)38وترد توصي���ات مماثلة يف تقارير
األم�ي�ن الع���ام عن أعمال املنظمة (انظر على س���بيل املثال :الوثائ���ق الرمسية للجمعية العامة،

النظر يف أحكام الفصل السادس من امليثاق
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ويف األمثل���ة التالية ،أعربت الدول األعضاء عن ش���كها يف أن يكون
للمجلس اختصاص يف نظر نزاع ما بسبب ما يدعى من أن هلذا النـزاع طابعًا
قانوني���ًا ،أو قدم���ت حججًا تؤي���د إحالة مثل هذا النـ���زاع إىل حمكمة العدل
الدولية.
وفيم���ا يتعلق مبا يدعى من أن اجلماهريية العربية الليبية قد ارتكبته من
األعم���ال اإلرهابية ضد طائرة لش���ركة بان أمري���كان يف رحلتها رقم 103
بتاري���خ  21كان���ون األول/ديس���مرب  1988وضد طائرة لش���ركة  UTAيف
رحلتها رقم  772بتاريخ  19أيلول/سبتمرب  ،1989نظر املجلس ،يف جلسته
 3033املعق���ودة يف  21كانون الثاين/يناير  ،1992يف رس���التني مؤرختني
 20و 23كانون األول/ديس���مرب  1991مقدمتني إىل األمني العام من ممثلي
فرنسا واململكة املتحدة والواليات املتحدة  ،164اُُدعي فيهما بتورط مسؤولني
باحلكوم���ة الليبي���ة يف تلك األعم���ال .كذلك نظر املجلس يف مش���روع قرار
اقترحت���ه ال���دول املتضررة ،وفي���ه يدين املجلس ،ضمن أم���ور أخرى ،تفجري
الطائرتني وحيث حكومة ليبيا على التعاون التام يف حتديد املس���ؤولية عن تلك
األعمال اإلرهابية .165
ويف تلك اجللس���ة ،أكد ممثل اجلماهريي���ة العربية الليبية أن التحقيقات
ال�ت�ي أجري���ت يف البلدان الثالثة املذكورة مل تثبت على اإلطالق تورط الدولة
الليبي���ة ،كما ذكر أن احلادث املذكور هو مس���ألة ذات طبيع���ة قانونية متامًا
ينبغي أن تنظر فيها سلطة قضائية وليس ملجلس األمن اختصاص النظر فيها.
وش���ددت اجلماهريية العربية الليبية على أهنا بدأت يف اختاذ إجراءات التحقيق
مع الش���خصني املتهمني اللذين س���يتم تقدميهما للمحاكم���ة ومعاقبتهما ،إذا
م���ا مت���ت إدانتهما ،طبقًا ألحكام القانون الليبـي .كذلك أش���ار ممثل ليبيا إىل
أن “الس���لطات املختصة يف بلده أعربت عن اس���تعدادها الس���تقبال حمققني
لالشتراك يف التحقيق” .وقال إنه يعتقد “أن البعد الدويل للحوادث املدعى هبا
قد جيعل التحقيق الدويل وسيلة مناسبة للبدء يف تسوية النـزاع” .وذهب ممثل
ليبيا إىل أنه إذا كانت هناك مسألة معروضة على املجلس فهي “مسألة تتعلق
بتن���ازع االختصاص ،أي بنـزاع حول حكم القانون يف مس���ألة تتعلق بطلب
بناء على ذلك ،أن���ه ينبغي للمجلس أن يأخذ يف
تس���ليم” .وق���ال إنه يعتقدً ،
االعتبار أنه ،وفقًا للمادة  )3( 36من امليثاق ،ينبغي  -بصفة عامة  -عرض
املنازع���ات القانونية على حمكمة العدل الدولية ،وفقًا ألحكام النظام الداخلي

للمحكمة  .166وبشكل أعم ،فقد أعلن املمثل أنه ينبغي للمجلس أن يوصي
بتسوية النـزاع عن طريق القنوات القانونية املختلفة املتاحة ،ال يف إطار امليثاق
فحسب ،بل أيضًا يف إطار االتفاقيات الدولية األكثر اتصاالً باملوضوع .167
وأيد عدد من غري أعضاء املجلس الذين دعوا إىل االشتراك يف املناقشة
موق���ف اجلماهريية العربي���ة الليبية .فقد ذكر ممثل اجلامعة العربية أنه يعتقد أنه
ينبغي عرض النـزاع على جلنة حتقيق دولية حمايدة  .168وذكر ممثال الس���ودان
ومجهورية إيران اإلس�ل�امية أنه ينبغي تسوية النـزاع يف إطار الصكوك الدولية
املوج���ودة ،ع���ن طريق حتقي���ق دويل أو عن طريق التحكي���م  .169وذكر ممثل
العراق أنه “مل يس���بق أن عرضت مثل هذه القضايا على جملس األمن” .170
وذك���ر ممث���ل موريتانيا أنه يعتقد أن احلالة “تظهر يف حد ذاهتا مبظهر مس���ألة
قانونية”  .171وذكر ممثل اليمن “أنه يرى أنه ينبغي أن تعاجل املسألة يف إطارها
القانوين” .172
على أن مقدمي مش���روع القرار ذك���روا ،وأيدهم آخرون من أعضاء
املجل���س ،أهنم يعتقدون أن احلالة تش���كل هتديدًا للس�ل�ام واألمن الدوليني،
وبذلك تكون الوسيلة الوحيدة للتصدي هلا على وجه سليم هي عرضها على
جملس األمن .173
وذك���ر ممثل الواليات املتحدة أن “م���ن الواضع أن اإلجراءات العادية
ال تنطبق على هذا الوضع” ،وطالب املجلس “بأالّ تش���تت انتباهه حماوالت
ليبيا لتحويل هذه املسألة اليت هي مسألة سلم وأمن دوليني إىل مسألة خالفات
ثنائي���ة” .وأض���اف أن الغرض م���ن القرار املقترح هو “جمرد تس���ليم املتهمني
مباشرة إىل السلطات القضائية للحكومات املختصة بالنظر فيها وفقًا للقانون
الدويل” .وأضاف أن ما ذكرته اجلماهريية العربية الليبية من حماكمة رعاياها يف
أماكن أخرى هو “ حماولة يائسة لتحديد أو إجياد سبل من شأهنا أن تقلل بل
تلغي أمهية األدلة اليت مت مجعها بشق النفس يف حتقيقات طويلة شاملة من جانب
الدول املقدمة للطلب” .وأكد املمثل أنه ال ميكن للجماهريية العربية الليبية ،أو
ألية دولة أخرى يف الواقع ،أن حتاول “إخفاء دعمها لإلرهاب الدويل مستترة
خلف املبادئ التقليدية للقانون الدويل وممارسات الدول” .174
وأك���د ممث���ل اململكة املتحدة أن الظرف االس���تثنائي املتمثل يف تورط
حكومة يف اإلرهاب هو الذي جعل من املناسب أن يتخذ املجلس قرارًا حيث

الدورة الرابعة واألربعون ،امللحق رقم  ،)A/44/1( 1الصفحة 6؛ واملرجع نفس���ه ،الدورة
اخلامسة واألربعون ،امللحق رقم  ،)A/45/1( 1الصفحة 7؛ واملرجع نفسه ،الدورة السادسة
واألربع���ون ،امللح���ق رقم  ،)A/46/1( 1الصفحة  .)4وباإلضاف���ة إىل التوصية باللجوء إىل
حمكمة العدل الدولية للفصل يف املنازعات ذات الطبيعة القانونية ،اقترح األمني العام اللجوء
على حنو أكثر تواترًا إىل طلب فتاوى بش���أن اجلوانب القانونية للمنازعات .كذلك ،اقترح
األم�ي�ن العام أن يتمت���ع ،باإلضافة إىل احلقوق اليت متنحها له اجلمعية العامة وجملس األمن يف
إط���ار امل���ادة  96من امليثاق ،حبق التق���دم مبثل هذه الطلبات (انظ���ر ،A/45/1 :الصفحة 7
و ،A/46/1الصفح���ة  .)4وملس���اعدة البلدان النامية اليت تفتقر إىل الوس���ائل الالزمة للجوء
إىل املحكمة أو لتنفيذ قراراهتا ،أنش���أ األمني العام صندوقًا استئمانيًا خاصًا للتربعات (انظر
 ،A/44/1الصفحة .)6
 S/23306 164و S/23307و S/23308و S/23309و .S/23317ولالط�ل�اع عل���ى
مناقش���ة ش���املة للمس���ألة ،انظر الفصل الثالث ،الفرع  .3وانظر أيضًا تقريري األمني العام
ال بالقرار  S/23574( )1992( 731و.)S/23672
املقدمني عم ً
 .S/23422 165وقد اعتمد مشروع القرار باإلمجاع يف اجللسة نفسها بوصفه القرار
.)1992( 731

 ،S/PV.3033 166الصفحات .25 - 4
 167املرجع نفسه ،الصفحة  .22وأشري ،على وجه اخلصوص ،إىل اتفاقية قمع
األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة الطريان املدين املوقّعة مبونتريال يف .1971
 ،S/PV.3033 168الصفحات .31 - 26
 169املرجع نفسه ،الصفحات  36 - 31و.65 - 61
 170املرجع نفسه ،الصفحات .40- 38
 171املرجع نفسه ،الصفحة .52
 172املرجع نفسه ،الصفحة .56
 173املرجع نفس���ه ،الصفحات ( 81 - 78الواليات املتحدة)؛ والصفحتان 81
و( 82فرنس���ا)؛ والصفح���ات ( 105 - 102اململكة املتح���دة)؛ والصفحات 46 - 43
(إيطالي���ا)؛ والصفحتان  46و( 47كندا)؛ والصفحتان  72و( 73إكوادور)؛ والصفحات
( 77 - 73ال���رأس األخض���ر)؛ والصفحتان  82و( 83بلجي���كا)؛ والصفحتان  87و88
(االحتاد الروس���ي)؛ والصفحات ( 91 - 88هنغاريا)؛ والصفحة ( 92النمسا)؛ والصفحة
( 97اليابان).
 174املرجع نفسه ،الصفحتان  78و.81
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اجلماهريية العربية الليبية على إتاحة املتهمني لتقدميهم إىل املحاكمة يف أسكتلندا
أو الواليات املتحدة والتعاون مع الس���لطات القضائية الفرنس���ية .وأضاف أن
حكومته “ال تقول إن هؤالء الرجال مذنبون قبل حماكمتهم” ،ولكنها تقول
“إن مثة أدلة خطرية ضدهم يتعني عليهم مواجهتها أمام املحكمة” .وأضاف
املمثل أنه يعتقد أنه “ملا كانت اجلرمية قد وقعت يف أسكتلندا وكانت الطائرة
أمريكية ،وملا كان التحقيق قد مت يف أسكتلندا ويف الواليات املتحدة ،فإن من
الواض���ح أن املحاكمة ينبغي أن تتم يف أس���كتلندا أو يف الواليات املتحدة”.
وفيما يتعلق باالقتراح الداعي إىل إحالة املسألة إىل حمكمة دولية ،ذكر أن هذا
هو “ببساطة إجراء غري عملي” ،وأن حمكمة العدل الدولية ليس هلا اختصاص
جنائ���ي ،وأنه ال توج���د حمكمة دولية أخرى هلا ه���ذا االختصاص .واعترف
املمثل بأنه ال يفهم موقف البلدان اليت مينع قانوهنا تسليم رعاياها ،ولكنه ذكر
أنه ال توجد يف القانون الدويل قاعدة متنع تس���ليم الرعايا ،مضيفًا أن “بلدانًا
كث�ي�رة ال متنع ذلك يف الواقع وتقوم دائمًا بتس���ليم رعاياها” .أما فيما يتعلق
باملحاكم���ة يف اجلماهريي���ة العربية الليبية ،فقد ذك���ر أنه “جيب أن يكون من
الواضح للجميع أن الدولة املتورطة هي نفسها يف أعمال اإلرهاب ال تستطيع
أن حتاكم مسؤولني فيها” .175
وأعرب ممثل فرنسا عن أمله يف أن يشجع املوقف اإلمجاعي للمجتمع
الدويل ،الذي مت اإلعراب عنه باعتماد قرار جملس األمن املقترح ،الس���لطات
الليبية على االستجابة بسرعة لطلبات السلطات القضائية اليت تقوم بالتحقيق
يف اهلجمات اإلرهابية .176
وأعرب ممثل االحتاد الروسي عن اعتقاده أن من املهم “وفقًا للقواعد
القانونية املعترف هبا عامليًا أن يسمح لألجهزة القضائية يف البلدان اليت تنتمي
إليها الطائرة اليت مت إسقاطها واليت ارتكبت اجلرمية فوق إقليمها بالنظر يف هذه
القضي���ة” .وكان من رأيه أن “املصلح���ة الدولية يف هذه املحاكمة ينبغي أن
تكفل أن تكون هذه املحاكمة علنية وحمايدة” .177
ويف اجللس���ة نفس���ها ،اعتمد مش���روع القرار باإلمجاع بوصفه القرار
 .)1992( 731على أن عددًا من أعضاء املجلس أكدوا الطبيعة االستثنائية
للحالة أو أعربوا عن حتفظات معينة.
وكان من رأي ممثل املغرب أن املجلس يتطرق إىل “مبدأ راس���خ من
مبادئ القانون الدويل س���واء يف القانون العريف أو يف خمتلف الصكوك” ،أي
مبدأ “تس���ليم املته���م أو حماكمته” .لذا ،فإنه ال يش���اطر وجهة النظر القائلة
بأن اعتماد مش���روع القرار “جيسد أي استثناء هلذا املبدأ غري املطعون فيه من
القانون الدويل” .178
وذكر ممث���ل فنـزويال أن “عدم قدرة اجلمعية العامة على اختاذ موقف
بشأن إنشاء حمكمة جنائية دولية جعل من الضروري أن يتصرف املجلس”،
مش�ي�رًا إىل أنه “على الرغم من أن هذا التطبيق هو تدبري اس���تثنائي وينطوي
على مش���اكل بالنس���بة لكثري من البلدان يف جمال االختصاص وتسليم الرعايا
فإن املجلس له االختصاص الالزم وال بد أن يكون مستعدًا لتحمل املسؤولية
 175املرجع نفسه ،الصفحات 105 - 102
 176املرجع نفسه ،الصفحة .83
 177املرجع نفسه ،الصفحة .88
 178املرجع نفس���ه ،الصفحتان  58و .59وقد أعربت زمبابوي ،اليت أيدت أيضًا
مشروع القرار ،عن وجهة نظر مماثلة (املرجع نفسه ،الصفحة .)71
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الكبرية يف سد هذه الفجوة املؤسسية النامجة عن عدم وجود آلية بديلة للنظر
يف اجلرائم ضد اإلنسانية” .179
وع���اد املجل���س إىل النظر يف املس���ألة يف  31آذار/مارس  ،1992يف
جلسته  3063اليت ناقش فيها واعتمد نص القرار .180 )1992( 748
وأكدت اجلماهريية العربية الليبية مرة أخرى أهنا ترحب بإجراء حتقيق
حمايد أو بعرض املس���ألة على حمكمة العدل الدولية ،كما أكدت مرة أخرى
م���ا ذهبت إليه من أن مس���ألة اإلحالة إىل املحكم���ة كان ينبغي أن ينظر فيها
املجل���س على النحو الواجب وفقًا للمادة  )3( 36منن امليثاق  .181وأش���ار
ممثل اجلماهريية العربية الليبية إىل أهنا هي نفس���ها تقدمت بطلب إىل املحكمة
قبل عدة أيام ،وتس���اءل ملاذا ال تس���تطيع األطراف املتضررة ،بدالً من انتظار
حكم املحكمة ،أن متارس الضغط على جملس األمن للنظر يف هذه املسألة يف
الوقت الذي تنظر فيه املحكمة فيها .وأش���ار أيض���ًا إىل أن الواليات املتحدة
أعلن���ت مقدم���ًا رفضها ألي حكم تص���دره حمكمة الع���دل الدولية ال يكون
لصاحلها .182
ويف البيان���ات اليت ألقيت قبل التصويت على مش���روع القرار ،أعرب
أربع���ة من أعضاء املجلس عن تأييدهم لدور مناس���ب ملحكمة العدل الدولية
يف هذه املسألة .183
وذكر ممثل الصني أنه يعتقد أن جلسات االستماع اليت عقدهتا املحكمة
مؤخرًا “تس���اعد بال ش���ك يف توضي���ح احلقائق وتؤك���د احلقيقة من خالل
التحقيق���ات” .وذكر أيض���ًا أن الصني تؤيد “إجراء حتقيقات جادة ش���املة
وعادل���ة وموضوعية يف ح���وادث التفجري” ،وفقًا للميث���اق ومبادئ القانون
الدويل ذات الصلة .184
وأش���ار ممثل اهلند إىل أن اإلج���راءات القانونية املعروضة على املجلس
مل تستكمل بعد ،وذكر أنه يعتقد أن “بعض التأخري ،هلذا السبب ،يف انتقال
املجلس إىل املرحلة التالية يستحق أن ينظر إليه نظرة إجيابية” .وأضاف املمثل
أن من رأيه أنه “ينبغي أن يكون يف اإلمكان عمل هذين اجلهازين الرئيسيني
من أجهزة األمم املتحدة معًا على حنو يعزز فيه كل منهما فعالية ومكانة اآلخر
يف السعي إىل حتقيق السالم واألمن الدوليني” .185
وذك���ر ممث���ل الرأس األخضر أنه يعتقد أن حمكم���ة العدل الدولية “هلا
دور كلما تعلق األمر مبسألة قانونية ،كما ورد يف الفقرة  3من املادة  36من
امليثاق” .وأضاف أنه سيكون “من األنسب” هلذا السبب أن يكون تصرف
 179املرجع نفسه ،الصفحات  .101 - 97كذلك أعرب ممثال الصني واهلند عن
بعض التحفظات.
 180يف القرار  ،)1992( 748الذي اعتمد بأغلبية  10أعضاء دون أي اعتراض
وامتناع مخسة أعضاء عن التصويت (الرأس األخضر وزمبابوي والصني واملغرب واهلند)،
فرض املجلس على اجلماهريية العربية الليبية جمموعة واسعة من التدابري يف إطار الفصل السابع
من امليثاق.وإذا كانت املداوالت ذات الصلة تبدو هلذا خارج إطار هذا الفصل ،فقد مت إيرادها
هنا نظرًا ملا تكرر من اقتباس عدد من املتكلمني للمادة  )3( 36من امليثاق.
 ،S/PV.3063 181الصفحات  6و 7و.17
 182املرجع نفسه ،الصفحات .16 - 12
 183امتنع أعضاء املجلس هؤالء (الرأس األخضر وزمبابوي والصني واهلند)،
باإلضافة إىل املغرب ،عن التصويت على مشروع القرار.
 ،S/PV.3063 184الصفحات .60 - 58
 185املرجع نفسه ،الصفحات .58 - 56

النظر يف أحكام الفصل السادس من امليثاق

املجلس بعد أن تكون حمكمة العدل الدولية ،اليت تنظر يف املسألة ،قد قررت
ما هو القانون الذي ينطبق ،إن كان هناك مثل هذا القانون ،فيما يتعلق مبسألة
االختصاص .كذلك أوضح املمثل أنه سيكون من الصعب على بلده أن يؤيد
أية تدابري قد تتعارض مع دستوره الذي ال يسمح بتسليم رعاياه .186
وواف���ق ممث���ل زمبابوي على أن���ه كان من األفض���ل أن ينتظر املجلس
نتيجة اإلجراءات القانونية .وقال إنه يعتقد أنه “ال يوجد يف امليثاق نص حمدد
يستبعد نظر اجلهازين الرئيسيني يف املسألة يف وقت واحد  ...ولكن ما قصده
واضع���و امليث���اق هو أن يكمل كل من اهليئتني جهود األخرى بدالً من املضي
بطريقة ميكن أن تؤدي إىل نتائج متناقضة” .187
وكان���ت هناك وجهات نظر مماثلة للدول غري األعضاء مبجلس األمن
اليت دعيت إىل حضور االجتماع .188
على أن مقدمي مشروع القرار ،يؤيدهم بعض أعضاء املجلس اآلخرين،
أعرب���وا ع���ن اعتقادهم بأن التدابري اليت يفرضها الق���رار  )1992( 748على
اجلماهريية العربية الليبية هي تدابري مناس���بة وضرورية ملواجهة هتديد الس�ل�ام
واألم���ن الدولي�ي�ن الذي ميثله ما يدعى من عدم قي���ام ذلك البلد بتنفيذ القرار
 )1992( 731والتعاون مع التحقيقات .189
وعلّ���ق ممثل اململك���ة املتحدة على اإلج���راءات املعروضة على حمكمة
الع���دل الدولية فقال إنه يعتقد أن الطلب املق���دم إىل املحكمة من اجلماهريية
العربية الليبية “يس���تهدف يف الواقع التدخل يف ممارس���ة جملس األمن لوظائفه
وحقوقه املشروعة” مبقتضى امليثاق .وشدد على أن املجلس “حيق له متامًا أن
ينش���غل مبس���ائل اإلرهاب والتدابري الالزمة للتصدي ألعمال اإلرهاب يف أية
حالة معينة أو ملنع وقوعها مستقبالً” .190
وواف���ق ممثل فنـزوي�ل�ا على أنه وإن كان من املرغ���وب فيه أن يصدر
يف وق���ت واح���د قرار من املحكمة وقرار م���ن املجلس ،فإن عدم صدور هذا
الق���رار ال مينع من أن تقوم املحكمة أو املجلس باختاذ إجراء ،ألن كال منهما
مس���تقل ع���ن اآلخر .على أن ممثل فنـزويال ذكر أيض�ا�ً أن بلده يرى ضرورة
 186املرجع نفسه ،الصفحات .47 - 44
 187املرجع نفسه ،الصفحات .55 - 48
 188ذكر ممثل موريتانيا أن دول احتاد املغرب العريب تعترب أن باإلمكان تفادي هذه
العقوبات وغريها من التدابري الواردة يف النص وخاصة أن اخلالف الذي نشب بني ليبيا
والدول املعنية يكتسي صبغة قانونية شرعت حمكمة العدل الدولية يف النظر فيه منذ يوم اخلميس
املاضي“ ( ،S/PV.3063الصفحتان  30و .)32وذكر ممثل العراق أن بلده ال يعتقد “أن
ضررًا سيلحق األمن والسالم الدوليني إذا متسك املجلس بالصرب ،وتابع بدأب اجلهود للتوصل
إىل احلل املطلوب ،خصوصًا وأن حمكمة العدل الدولية تنظر يف املوضوع وأن ليبيا قد أعلنت
عن قبوهلا مسبقًا برأي املحكمة” (املرجع نفسه ،الصفحة  .)37ورحبت أوغندا “بعرض
هذه املسألة على حمكمة العدل الدولية بوصفه خطوة إجيابية” (املرجع نفسه ،الصفحات
 .)40- 38وأشار ممثل األردن بشكل أعم إىل “التأكيد على دعوة جملس األمن إىل حل هذا
النـزاع عن طريق املفاوضات والوساطة والتسوية القضائية وفقًا ملا نصت عليه املادة  33من
الفصل السادس من ميثاق األمم املتحدة” (املرجع نفسه ،الصفحتان  26و.)27
 189انظر على وجه اخلصوص بيانات ممثلي الواليات املتحدة (،S/PV.3063
الصفحتان  66و)67؛ واململكة املتحدة (املرجع نفسه ،الصفحات )72 - 68؛ وفرنسا
(املرجع نفسه ،الصفحتان  73و)74؛ واليابان (املرجع نفسه ،الصفحتان  74و)75؛
والنمسا (املرجع نفسه ،الصفحات )80 - 77؛ واالحتاد الروسي (املرجع نفسه ،الصفحتان
 80و.)81
190
 ،S/PV.3063الصفحات .72 - 68
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تزويد منظومة األمم املتحدة “باآلليات القانونية اليت متكنها من التصدي لنوع
وبناء على ذلك ،كرر طلب
األنشطة اإلجرامية املعروض اآلن على املجلس“ً .
فنـزويال ”بإنشاء حمكمة جنائية دولية تكمل حمكمة العدل الدولية .”191
وفيم���ا يتعلق باحلالة بني العراق والكوي���ت  ،192عرض على املجلس
يف جلس���ته  2981املعقودة يف  3نيس���ان/أبريل  1991مش���روع قرار ينص
على مطالبة األمني العام باختاذ الترتيبات الالزمة مع العراق والكويت بالنسبة
لرس���م احلدود بينهم���ا .ويف ذلك االجتماع  ،193أع���رب عدد من املتكلمني
194
عن شكوكهم فيما إذا كانت للمجلس سلطة معاجلة مثل هذا املوضوع
وأعربوا عن رأي مؤداه أن مس���ائل احل���دود ينبغي أن حتال إىل حمكمة العدل
الدولية .195
وأش���ار ممثل إكوادور صراحة إىل املادة  )3( 36فقال إن بلده يعتقد
أن املجلس ،باختاذه موقفًا بشأن احلدود اإلقليمية بني العراق والكويت وبطلبه
إىل األمني العام أن يتخذ الترتيبات الالزمة مع البلدين برس���م احلدود بينهما،
قد اعترب خطأ أن هذه احلالة استثناء من املبدأ العام الذي يقضي بأن حتال هذه
املنازعات إىل حمكمة العدل الدولية .196
وجه مقدمو مشروع القرار االنتباه إىل طبيعة احلالة
وردًا على ذلكّ ،
كحالة فريدة وش���ددوا على أن احلدود اليت سيتم رمسها ستكون هي احلدود
الدولية اليت س���بق االتفاق عليها بني البلدين  ،197وش���ددوا على أن اش���تراك
جملس األمن يف تعيني احلدود ليس حماولة الستخدام املجلس بدي ً
ال عن املبادئ
احلالية املتعلقة بتسوية مسائل احلدود .198
كذلك ،انتقد عدد من املتكلمني ما نص عليه مشروع القرار من إنشاء
جلن���ة وصندوق للتعويضات وذكروا أن حمكمة الع���دل الدولية ،وليس جملس
األمن ،هي اليت ينبغي أن تفصل يف املطالبات املالية املقدمة ضد العراق .199
 191املرجع نفسه ،الصفحات .84 - 82
 192مت إدراج احلالة بني العراق والكويت ،اليت تدخل برمتها يف إطار الفصل السابع
من امليثاق ،يف هذا الفرع لسبب واحد هو اإلشارات الصرحية إىل املادة  )30( 36اليت
وردت يف املناقشة.
 193الوثيقة  ،S/22430املقدمة من رومانيا وفرنسا واململكة املتحدة والواليات
املتحدة.
 ،S/PV.2981 194الصفحات ( 35 - 21العراق)؛ والصفحات 51 - 36
(اليمن)؛ والصفحات ( 71 - 57كوبا)؛ والصفحات ( 80 - 71اهلند)؛ والصفحات
( 110 - 104إكوادور).
 195املرجع نفسه ،الصفحات ( 46 - 38اليمن)“ :ومن اجلدير بالذكر أن جملس
األمن مل يسبق له أن حدد ترسيم احلدود ،ولقد تُرك ذلك باستمرار للتفاوض أو ملحكمة
العدل الدولية عند التراضي”.
 196املرجع نفسه ،الصفحات  .110 - 104وانظر أيضًا الرسالة املؤرخة 18
حزيران/يونيه  1992املوجهة من ممثل إكوادور إىل رئيس جملس األمن ( ،)S/24117وبيان
إكوادور يف اجللسة  ،S/PV.3108( 3108الصفحات .)5 - 3
 197كان املقرر أن يتم رسم احلدود على أساس اتفاق أبرم بني العراق والكويت يف
عام  1963ومت تسجيله لدى األمم املتحدة.
 ،S/PV.2981 198الصفحات ( 91 - 82الواليات املتحدة)؛ والصفحات
( 117 - 111اململكة املتحدة).
 199املرج���ع نفس���ه ،الصفح���ات ( 51 - 36اليمن)؛ والصفح���ات 71 - 51
(كوبا) .وانظر أيضًا الرس���الة املؤرخة  5كانون األول/ديس���مرب  1990واملوجهة من ممثل
كولومبي���ا ( )S/21986والرس���الة املؤرخة  27أيار/ماي���و  1991واملوجهة من ممثل العراق
( ،S/22643املرفق).
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عل����ى أن أغلبي����ة أعضاء املجلس أعربوا ع����ن تأييدهم هلذه النصوص
مش��ي�رين إىل أن مس����ألة التعويض����ات هي جزء أساس����ي م����ن عملية ما بعد
احلرب .200
ويف اجللس���ة نفس���ها ،اعتمد مش���روع الق���رار بوصفه الق���رار 687
(.201 )1991

مدى انطباق إجراءات تسوية املنازعات اليت اتبعها
الطرفان يف ضوء الفقرة  2من املادة  33من امليثاق

تقتضي الفقرة  1من املادة  33من األطراف يف نزاع ما يكون من املرجح
أن يؤدي استمراره إىل تعريض السالم واألمن الدوليني للخطر إىل أن تسعى،
قبل كل شيء ،للتوصل إىل حل بوسائل سلمية ،مثل التفاوض أو املصاحلة
أو التحكيم .كما أن األمهية املعلقة على الطرفني املبذولة للتوصل إىل تسوية
تنعكس أيضًا يف الفقرة  2من املادة  36اليت تنص على أنه ينبغي على جملس
األمن “أن يراعي ما اختذه املتنازعون من إجراءات سابقة حلل النـزاع القائم
بينهم”.
ويف احلاالت التالية ،حتولت مداوالت جملس األمن إىل مس���ألة ما إذا
كان إي�ل�اء أولوية للجه���ود اليت تبذهلا األطراف مبوج���ب تلك األحكام ،يف
ظروف معينة ،من شأهنا أن تقيد اختصاص املجلس يف النظر يف النـزاع وفقًا
للفقرة  2من املادة .33
وخبص���وص م���ا ادعي م���ن أن اجلماهريية العربية الليبي���ة قد ارتكبت
ً
عم�ل�ا إرهابيًا ضد طائرة “بان أمري���كان” يف الرحلة  103يف  21كانون
األول/ديس���مرب  1988وطائرة “اتحاد النقل الجوي” يف الرحلة  772يف
 19أيلول/س���بتمرب  1989أك���د ممثل اجلماهريية العربية الليبية ،يف اجللس���ة
 3033ال�ت�ي عقدها املجل���س ،أن املجلس خمتص فق���ط يف النظر يف النـزاع
“الذي مل تقم األطراف املعنية بالنس���بة له باتباع أي من الوس���ائل الس���لمية
املبين���ة يف املادة  33من امليثاق” .وأش���ار ممثل اجلماهريي���ة العربية الليبية إىل
تداب�ي�ر معيّن���ة اختذها بلده اس���تجابة لطلبات قدمتها ال���دول املتضررةّ ،
ذكر
املمث���ل أعضاء املجل���س بأنه وفقًا للفقرة  2من امل���ادة  36من امليثاق ينبغي
أن يأخ���ذ املجل���س يف االعتبار أية تدابري تكون قد اخت���ذت بالفعل .وبالنظر
إىل أن اجلماهريية العربية الليبية قد “أعربت بش���كل متكرر عن اس���تعدادها
للتفاوض وقبول الوس���اطة والوسائل الس���لمية األخرى لتسوية النـزاع” فإنه
يتع�ي�ن على املجلس “أن يدعو األطراف األخ���رى إىل أن تقبل ذلك التعبري
عن االس���تعداد” .وبصفة خاصة ،ينبغي أن يدعو املجلس الواليات املتحدة
واململكة املتحدة إىل الدخول على الفور مع ليبيا يف “إجراءات االتفاق على
التحكيم وهيئته” .202
وجهتها اجلماهريية
ويف ح�ي�ن أيد عدد من املتكلمني املناش���دة ال�ت�ي ّ
العربية الليبية حلل املس���ألة بوس���ائل التس���وية الس���لمية املحددة يف الفقرة 1
 ،S/PV.2981 200الصفحات ( 55 - 51زائري)؛ والصفحة ( 87الواليات
املتحدة)؛ والصفحات ( 94 - 91فرنسا)؛ والصفحات ( 97 - 94الصني)؛ والصفحات
( 103 - 98االحتاد الروسي)؛ والصفحات ( 117 - 111اململكة املتحدة)؛ والصفحات
( 127 - 122رومانيا)؛ والصفحات ( 131 - 127بلجيكا).
 201اعتم���د القرار بأغلبية  12صوتًا مقابل صوت واحد (كوبا) وامتناع عضوين
عن التصويت (إكوادور واليمن).
 ،S/PV.3033 202الصفحات .25 - 4

م���ن املادة  203 33ف���إن متكلمني آخرين أعربوا ع���ن اعتقادهم بأن الوضع
يتعلق بتعرض الس�ل�ام واألمن الدوليني للتهدي���د وهو ما ال ميكن حله بتلك
الوس���ائل  .204وعلى هذا فإهنم أعربوا عن تأييدهم ملشروع القرار املعروض
على املجلس واملعتمد يف اجللسة نفسها بوصفه القرار .)1992( 731
وبعد اعتماد القرارَّ ،
أكد ممثل الواليات املتحدة أن املس���ألة املطروحة
على املجلس هي حالة إرهاب دويل وليست عبارة عن “اختالف يف الرأي أو
النهج ميكن التوسط فيه أو التفاوض بشأنه” .وهلذا السبب فإنه دعا املجلس
إىل “أالّ تلهيه املحاوالت الليبية لتحويل مس���ألة السالم واألمن الدوليني هذه
إىل خالف���ات ثنائية”  .205وباتباع هنج مماثل ،أعرب ممثل فرنس���ا عن اقتناعه
بأن “اخلطورة االس���تثنائية اليت يتسم هبا هذان اهلجومان واالعتبارات املتصلة
بإعادة القانون واألمن إىل نصاهبما هي اليت تربِّر هذا اإلجراء املتخذ يف جملس
األم���ن”  .206وه���ذا الرأي أيَّده ممثل اململكة املتح���دة الذي اعترب أن اإلجراء
ال���ذي اختذه املجلس ه���و “رد فعل املجتمع الدويل املناس���ب” على الوضع
الناجم عن عدم رد اجلماهريية العربية الليبية “حىت اآلن بطريقة ملموسة على
أخطر االهتامات اخلاصة بتورط الدولة يف أعمال إرهاب” .207
واس���تأنف املجلس نظره يف البند يف اجللس���ة  3063املعقودة يف 31
آذار/مارس  .1992وكان معروضًا على أعضاء املجلس مش���روع قرار آخر
اقترحته البلدان الثالثة املتضررة ويفرض املجلس مبوجبه جمموعة من اجلزاءات
على اجلماهريية العربية الليبية .208
وبينما رفضت اجلماهريية العربية الليبية تسليم املواطنَني الليبيني اللذين
اهتم���ا بالتورط يف أعمال إرهابية ،فإهنا أش���ارت من جديد إىل “اس���تعدادها
الكامل إلجياد حل سلمي وعادل للخالف” وأعربت عن استعدادها للتعاون
م���ع مجي���ع األطراف املعني���ة يف تنفي���ذ الق���رار  .)1991( 731غري أن ممثل
اجلماهريي���ة العربية الليبية أعرب عن رأي بلده ب���أن املجلس باعتماده لذلك
القرار يكون قد تغاضى عن أحكام “املادة  33من امليثاق فيما يتعلق بتسوية
املنازع���ات بني الدول األعضاء بالطرق الس���لمية” ،وأضاف أن “املعضلة يف
حل املش���كلة ال تكمن يف عدم تعاون الس���لطات الليبية” ولكنها تكمن يف
قدمتها اجلماهريية العربية
األطراف األخرى اليت رفض���ت كل املبادرات اليت َّ
الليبي���ة  .209وللتدلي���ل على صحة التأكيدات اليت قدمته���ا اجلماهريية العربية
 203املرجع نفسه ،الصفحتان  26و( 31جامعة الدول العربية؛ الصفحات
( 36 - 31السودان)؛ والصفحات ( 40 - 37العراق)؛ والصفحات 52 - 48
(موريتانيا)؛ والصفحتان  61و( 65مجهورية إيران اإلسالمية)؛ والصفحات 69 - 66
(منظمة املؤمتر اإلسالمي)؛ والصفحة ( 86الصني).
 204املرجع نفسه ،الصفحتان  46و( 47كندا) ،الصفحتان  72و( 73إكوادور)؛
والصفحات ( 81 - 78الواليات املتحدة)؛ والصفحتان  81و( 82فرنسا)؛ والصفحتان
 82و( 83بلجيكا)؛ والصفحتان  87و( 88االحتاد الروسي)؛ والصفحات 105 - 102
(اململكة املتحدة).
 205املرجع نفسه ،الصفحة .79
 206املرجع نفسه ،الصفحة  .82غري أن فرنسا أقرت بأن “هذا اإلجراء الذي
دفعت إىل اختاذه هاتان احلالتان املحددتان من حاالت اإلرهاب الدويل ال ميكن أن يشكل
سابقة” .وفيما يتعلق بالطبيعة االستثنائية لإلجراء الذي اختذه املجلس ،انظر أيضًا املالحظات
اليت أبداها ممثل اهلند وممثل فنـزويال (املرجع نفسه ،الصفحتان  96و.)101
 207املرجع نفسه ،الصفحة .104
 ،S/23762 208اعتُمد مشروع القرار فيما بعد بوصفه القرار .)1992( 748
 ،S/PV.3063 209الصفحات .22 - 3

النظر يف أحكام الفصل السادس من امليثاق

الليبية ،أشار ممثلها ،ضمن ما أشار إليه ،إىل التقرير الذي قدمه األمني العام إىل
جملس األمن املؤرخ  3آذار/مارس  1992والذي أش���ار فيه األمني العام إىل
أنه “كان هناك بعض التطور يف موقف السلطات الليبية” .210
وأع���اد بع���ض املتكلمني اآلخري���ن تأكيدهم لرأيهم بأن���ه ينبغي على
األط���راف ،وفقًا للمادة  ،33أن تس���عى مجيعها ،أوالً وقبل كل ش���يء ،إىل
التوصل إىل حل بوسائل سلمية .211
غري أن مقدمي مش���روع القرار  ،212وأيدهم متحدثون آخرون ،213
أصروا على أن اجلماهريية العربية الليبية مل تلتزم بالقرار  ،)1992( 731وأن
املجل���س يواجه هتديدًا للس�ل�ام واألمن الدوليني ،وأن���ه لذلك ال يوجد بديل
الختاذ تدابري لإلنفاذ.
ويف اجللس���ة نفس���ها ،اعتمد املجلس مش���روع القرار املعروض عليه
بوصفه القرار .214 )1992( 748
وخبصوص رس����الة مؤرخة  3كانون الثاين/يناير  1990موجهة إىل
رئيس املجلس من ممثل نيكاراغوا  ،215ادعى فيها بأن الواليات املتحدة قد
اقتحم����ت مقر البعثة الدبلوماس����ية لنيكاراغوا يف بنم����ا ،أكد ممثل الواليات
املتحدة ،يف اجللسة  2905املعقودة يف  17كانون الثاين/يناير  ،1990بأنه
نظرًا إىل أن املس����ألة قد بُحثت بالفعل بالوسائل الدبلوماسية وألن الواليات
املتحدة قد أعربت رمسيًا عن أسفها حلكومة نيكاراغوا فإنه ال توجد ضرورة
ملواصلة النظر يف هذه املس����ألة من جانب جمل����س األمن .وذكر املمثل مبزيد
من التحديد أنه “يف املمارس����ة الدبلوماس����ية العادية ،إذا مل ميكن حل مسألة
كهذه بش����كل مباش����ر بني األطراف املعنية فإن عميد الس����لك الدبلوماسي
املحل����ي ،وه����و يف هذه احلالة مبعوث البابا الدائم ،يقوم بالوس����اطة بش����أن
احلادث” .216
 ،S/23672 210الفقرة  .6وأشار ممثل اهلند إىل أن بلدان عدم االحنياز مل تدخر
وسعًا لتحقيق تسوية سلمية عن طريق التفاوض ،واقترح أيضًا أن ينظر املجلس يف التطور
الذي حدث يف موقف اجلماهريية العربية الليبية لدى تقرير مسار اإلجراءات اليت سيتخذها
مستقب ً
ال وذلك حسبما أوصى به األمني العام يف تقريره ( ،S/PV.3063الصفحة .)58
211
انظر ،S/PV.3063 :الصفحات ( 25 - 22األردن :إشارة صرحية إىل املادة
)33؛ والصفحات ( 55 - 48زمبابوي)؛ والصفحات ( 58 - 56اهلند)؛ والصفحة 60
(الصني)؛ والصفحات ( 33 - 28موريتانيا)؛ والصفحات ( 65 - 61املغرب :إشارة
صرحية إىل املادة )33؛ والصفحات ( 45 - 42منظمة املؤمتر اإلسالمي)؛ والصفحات
( 47 - 44الرأس األخضر).
 212املرجع نفسه ،الصفحتان  66و( 67الواليات املتحدة)؛ والصفحتان  66و77
(اململكة املتحدة)؛ والصفحات ( 75 - 72فرنسا).
 ،S/PV.3063 213الصفحت���ان  74و( 75الياب���ان)؛ والصفحت���ان  76و77
(هنغاريا)؛ والصفحات ( 80 - 77النمس���ا)؛ والصفحتان  80و( 81االحتاد الروس���ي)؛
والصفحتان  81و( 82بلجيكا)؛ والصفحات ( 84 - 82فنـزويال).
 214اعتُمد القرار بأغلبية  10أعضاء ،دون أي اعتراض مع امتناع مخسة أعضاء
عن التصويت.
.S/21066 215
 ،S/PV.2905 216الصفحة .21

639

وباتب����اع هنج مماثل ،أك����د ممثل اململكة املتحدة ،مع اإلش����ارة إىل أن
بلده ينظر بعني القلق إىل أي انتهاك حلرمة املقار الدبلوماس����ية ،أن الواليات
املتحدة قد أعربت بالفعل رمسيًا ،على أعلى مس����توى ،عن أس����فها حلكومة
نيكاراغوا .217
وج���رى التصوي���ت على مش���روع ق���رار قدمه عدد م���ن الدول
األعض���اء وأعرب فيه املجل���س عن قلقه إزاء احلادثة ،غري أن مش���روع
القرار مل يُعتمد .218
وخبصوص احلالة بني العراق والكويت  ،219اعتمد املجلس ،يف جلسته
 2981القـ���رار  )1991( 687ال���ذي طلب فيه إىل األم�ي�ن العام أن يتخذ
الترتيبات الالزمة مع العراق والكويت لترس���يم احلدود بينهما .وأعرب عدد
من املتكلمني عن ش���كهم يف أن تكون للمجلس س���لطة بالنسبة ملعاجلة هذه
املسائل  ،220وأعربوا عن الرأي الذي مفاده أن املسائل املتعلقة باحلدود ينبغي
أن تبحثها مباشرة األطراف املعنية عن طريق التفاوض .221
وردًا عل���ى ذل���ك ،لفت ممث���ل الواليات املتحدة ،وه���و أحد مقدمي
مشروع القرار ذي الصلة  ،222االنتباه إىل أن الوضع ليس له مثيل ،وشدد على
أن احلدود اليت س���يتم ختطيطها ستكون هي احلدود الدولية اليت سبق االتفاق
عليه���ا ب�ي�ن البلدين  ،223وأكد أن اش���تراك املجل���س يف ختطيط احلدود ليس
حماولة الس���تخدام املجلس ليحل حمل املبادئ القائمة املتعلقة بتس���وية مسائل
احلدود  .224وأعرب ممثل اململكة املتحدة عن مالحظات مماثلة ،وأشار إىل أن
القرار ال حياول تسوية احلدود بني البلدين ،وأعرب عن اعتقاده بأن النـزاع قد
جنم عن “عدم ختطيط تلك احلدود وعــزم العراق على إثـــارة دعاوى إقليمية
ال تتمشى مع اتفاق عام .225 ”1963
 217املرجع نفسه ،الصفحتان  34و.35
 ،S/21084 218مشروع القرار مقدم من كولومبيا وكوت ديفوار وكوبا واليمن
الدميقراطية وإثيوبيا وماليزيا وزائري .وكانت نتيجة التصويت كما يلي :املؤيدون  13عضوًا،
واملعارضون عضو واحد (الواليات املتحدة) واملمتنعون عن التصويت عضو واحد (اململكة
املتحدة).
 219الوضع بني العراق والكويت ،الذي يدخل إمجاالً يف إطار الفصل السابع
للميثاق ،أدرج يف هذا اجلزء على أساس اإلشارات الصرحية إىل الفقرة  1من املادة  33اليت
ذكرت يف املناقشة.
 ،S/PV.2981 220الصفحات ( 35 - 21العراق)؛ والصفحات 51 - 36
(كوبا)؛ والصفحات ( 80 - 71اهلند)؛ والصفحات ( 110 - 104إكوادور) .وانظر
أيضًا الرسالة املوجهة من ممثل إكوادور واملؤرخة  18حزيران/يونيه ،)S/24117( 1992
والبيان الذي أدىل به ممثل إكوادور يف اجللسة  ،)S/PV.3108( 3108الصفحات .5 - 3
 ،S/PV.2981 221الصفحات ( 35 - 21العراق)؛ والصفحات 51 - 36
(اليمن)؛ والصفحات ( 97 - 94الصني).
 ،S/22430 222مشروع القرار مقدم من رومانيا وفرنسا واململكة املتحدة والواليات
املتحدة.
 223أشري إىل اتفاق ُعقد بني العراق والكويت يف عام  ،1963وهو ُمسجل يف
األمم املتحدة.
 ،S/PV.2981 224الصفحات .91 - 82
 225املرجع نفسه ،الصفحات .117 - 111
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وأش���ار ممث���ل الكويت إىل أن جملس األمن ،باعتم���اده للقرار ،يطلب
من األمني العام تقدمي املس���اعدة الالزمة للقيام بعملية فنية لتخطيط احلدود.
وأض���اف أن الكوي���ت تعتقد بأنه من خالل ختطيط احل���دود ميتحن املجلس
“مصداقية العراق واحترامه للقوانني واملواثيق” .226

226

املرجع نفسه ،الصفحة .132

وأشار ممثل فنـزويال إىل أن ختطيط احلدود جيري يف ظروف استثنائية
أعقبت غزو العراق للكويت ،الذي َّ
ش���كل هتديدًا للس�ل�ام واألمن الدوليني.
يب���دل املبدأ الع���ام املعرب عنه يف
ولذل���ك ف���إن فنـزويال تفه���م أن القرار ال ِّ
امل���ادة  33م���ن امليثاق اليت تنص على أنه جيب على أطراف النـزاع من النوع
املعروض على املجلس أن حتله بنفسها عن طريق التفاوض .227
 ،S/PV.3108 227الصفح���ة  .3انظر أيضًا الرس���الة املؤرخ���ة  18حزيران/يونيه
 1992املوجهة إىل رئيس جملس األمن من ممثل فنـزويال ( ،S/24121املرفق).

