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يتناول الفصل الثاين عشر نظر جملس األمن يف مواد امليثاق اليت مل تتناوهلا الفصول السابقة .ويتألف هذا الفصل من
ستة أجزاء :يتناول اجلزءان األول والثاين النظر يف مقاصد األمم املتحدة ومبادئها ،وخباصة ما يتعلق منها باملادة 1
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يركز
املجلس يف أحكام املواد  24و 25و ،26تباعًا ،وهي تتصل مبهام املجلس وسلطاته .أما اجلزء السادس ،فهو ّ
على أحكام الفصل الثامن من امليثاق املتعلقة بالترتيبات اإلقليمية.
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الجزء األول

النظر يف أحكام املادة  ،1الفقرة  ،2من امليثاق
املادة  ،1الفقرة 2
[مقاصد األمم املتحدة هي]:
إمناء العالقات الودية بني األمم على أساس احترام املبدأ الذي يقضي
بالتسوية يف احلقوق بني الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصريها،
وكذلك اختاذ التدابري األخرى املالئمة لتعزيز السلم العام.

مالحظة

خالل الفترة قيد االستعراض ،مل ترد بشأن املادة  ،1الفقرة  ،2من امليثاق
إشارات صرحية يف أي من القرارات أو املقررات األخرى اليت اعتمدها جملس
األمن .غري أن املجلس اعتمد عددًا من املقررات دعمًا ملبدأ تقرير املصري.
ففي حالة ناميبيا ،اليت كانت يف عام  1989آخر مستعمرة متبقية يف القارة
األفريقية ،ساعدت مقررات املجلس يف متهيد الطريق حنو االستقالل والسيادة
الوطنيني (احلالة  .)1وفيما يتعلق باحلالة بشأن الصحراء الغربية ،عمل املجلس
حنو إجراء استفتاء يستطيع به شعب الصحراء الغربية االختيار بني االستقالل
عن املغرب أو االندماج معه (احلالة  .1 )2وفيما يتعلق بكمبوديا ،أيد املجلس
على حنو نشط إجياد تسوية سياسية ّ
متكن الشعب الكمبودي من ممارسة حقه
2
يف تقرير املصري من خالل انتخابات حرة ونزيهة (احلالة  . )3وفيما يتعلق
باحلالة يف األراضي العربية املحتلة ،أكد املجلس من جديد موقفه بأن احلل
العادل والدائم للصراع العريب اإلسرائيلي جيب أن يراعي احلقوق السياسية
املشروعة للشعب الفلسطيين (احلالة  .3 )4وفيما يتعلق حبالة إقليم جزر
املحيط اهلادئ املشمول بالوصاية ،الحظ املجلس أن ثالثة من األجزاء اليت
يتألف منها اإلقليم املشمول بالوصاية اختارت أن متارس حقها يف تقرير
املصري .وقد أعلن ،املجلس ،تبعًا لذلك ،أن اتفاق الوصاية قد انتهى بالنسبة
لتلك الكيانات (احلالة .4 )5
وباإلضافة إىل هذه احلاالت ،نوقش مبدأ تقرير املصري املشار إليه
خالل مداوالت املجلس املتعلقة باحلالة املتصلة بيوغوسالفيا السابقة ،واحلالة
يف قربص ،واحلالة املتصلة بأفغانستان ومسألة جنوب أفريقيا.
 1القرارات  )1990( 658املؤرخ  27حزيران/يونيه  ،1990الفقرة الثانية من
الديباجة؛ و )1991( 690املؤرخ  29نيسان/أبريل  ،1991الفقرة األوىل من الديباجة
والفقرة 2؛ و )1991( 725املؤرخ  31كانون األول/ديسمرب  ،1991الفقرتان  1و2؛
ورسالة مؤرخة  3حزيران/يونيه  1992موجهة من رئيس جملس األمن إىل األمني العام
(.)S/24059
 2القرارات  )1990( 668املؤرخ  20أيلول/سبتمرب  ،1990الفقرة السادسة
من الديباجة؛ و )1991( 717املؤرخ  16تشرين األول/أكتوبر  ،1991الفقرة الثالثة من
الديباجة؛ و )1992( 745املؤرخ  28شباط/فرباير  ،1992الفقرة الرابعة من الديباجة؛
و )1992( 792املؤرخ  30تشرين الثاين/نوفمرب  ،1992الفقرة السادسة من الديباجة.
 3القراران  )1990( 672املؤرخ  12تشرين األول/أكتوبر  ،1990الفقرة الثانية
من الديباجة؛ والبيان الرئاسي املؤرخ  20كانون األول/ديسمرب .)S/22027( 1990
 4القرار  ،)1990( 683املتخذ يف اجللسة  2972املعقودة يف  22كانون األول/
ديسمرب .1990

وفيما يتعلق باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة ،أكد عدد من أعضاء
املجلس يف معرض تشديدهم على احلاجة إىل تسوية سلمية لألزمة ،على أن
أي حل سياسي حيتاج إىل أن يكون على أساس مبدأ تقرير املصري .5
وخالل مناقشات املجلس اليت أجريت بشأن احلالة يف قربص ،قال
ممثل اجلانب التركي القربصي وأيده ممثل تركيا يف قوله إن أي تسوية تفاوضية
ينبغي أن تستند إىل املساواة السياسية بني الشعبني يف اجلزيرة ،وستتطلب
التزامًا صادقًا حبق كال الشعبني يف تقرير املصري  .6ورفض ممثل قربص وأيده
ممثل اليونان  7يف رفضه وصف الطائفة التركية القربصية بشعب له حق مستقل
يف تقرير املصري  ،8وأكد أن حل الصراع جيب أن يكون على أساس وحدة
أراضي قربص ،وفقًا لقرارات جملس األمن ذات الصلة .9
 5انظر على سبيل املثال  ،S/PV.3009الصفحات ( 26 - 23النمسا)،
والصفحات ( 67 - 65فرنسا)؛ و ،S/PV.3082الصفحات ( 20 - 17إكوادور)؛
و ،S/PV.3106الصفحات ( 33 - 31هنغاريا) .وقد حث جملس األمن يف الفقرة  7من القرار
 )1991( 724مجيع الدول واألطراف على االمتناع عن إعاقة التوصل عن طريق التفاوض إىل
نتيجة “تتيح جلميع اليوغوسالفيني اختاذ قرار بشأن مستقبلهم وبناء هذا املستقبل يف سالم”.
(سبق أن أدرجت فقرة مماثلة يف القرار ( )1991( 713الفقرة  )7ولكن يف هذا القرار،
مشلت اإلشارة “مجيع اليوغوسالفيني” بدالً من “مجيع الشعوب اليوغوسالفية”) .ويف القرار
 ،)1992( 752املتخذ يف  15أيار/مايو  ،1992حث املجلس الطوائف الثالث يف البوسنة
واهلرسك على أن تواصل على حنو بنّاء مناقشاهتا بشأن الترتيبات الدستورية للبوسنة واهلرسك،
وطالب بأن تتوقف فورًا مجيع أشكال التدخل من خارج البوسنة واهلرسك .ويف  18و20
أيار/مايو  ،1992أوصى جملس األمن بأن تقبل كدول ذات سيادة ثالث من اجلمهوريات
التأسيسية السابقة ،وهي كرواتيا ،وسلوفينيا ،والبوسنة واهلرسك (القرارات )1992( 753
و )1992( 754املؤرخني  18أيار/مايو  ،1992و )1992( 755املؤرخ  20أيار/مايو
 .)1992أما مركز مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ومركز مجهورية يوغوسالفيا
االحتادية (صربيا واجلبل األسود) ،فقد كان حىت آخر عام  1992ال يزال دون حل.
 6اجلانب التركي القربصي ،S/PV.2898 :الصفحة  ،33و ،S/PV.2928الصفحات
35 - 31؛ وتركيا ،S/PV.2868 :الصفحتان  28و ،29و ،S/PV.2898الصفحة 36؛
و ،S/PV.2969الصفحات .37 - 35
 ،S/PV.3022 7الصفحــة  .28ملـزيــد االطــالع علــى موقــف اليـونان ،انظـــر:
 ،S/PV.2898الصفحة .17
 ،S/PV.2928 8الصفحتان  17و18؛ و ،S/PV.3022الصفحات .23 - 21
 ،S/PV.2868 9الصفحات 11 - 8؛ و ،S/PV.2898الصفحة 9؛ و،S/PV.2969
الصفحتان  17و18؛ و ،S/PV.2992الصفحة  .38وكان جملس األمن ،قد دعا يف مقرراته
املتخذة خالل الفترة قيد االستعراض ،زعيمي الطائفتني إىل أن يواصال جهودمها للتوصل حبرية
إىل حل مقبول لكليهما ينص على إنشاء احتاد يضم الطائفتني واملنطقتني ،وأعاد تأكيد موقفه بأن
املبادئ األساسية للتسوية هي سيادة مجهورية قربص واستقالهلا ووحدة أراضيها وعدم احنيازها
(خاصة يف القرارات  )1990( 649املؤرخ  12آذار/مارس 1990؛ و )1991( 716املؤرخ
 11تشرين األول/أكتوبر  ،1991الفقرة 4؛ و )1992( 750املؤرخ  10نيسان/أبريل
 ،1992الفقرة 2؛ و )1992( 774املؤرخ  26آب/أغسطس  ،1992الفقرة  .)2وانظر
أيضًا البيان الذي أدىل به رئيس املجلس يف  23كانون األول/ديسمرب .)S/23316( 1991
وجتدر اإلشارة يف هذا السياق إىل تعليقات األمني العام الواردة يف تقريره املؤرخ  8آذار/مارس
 :)S/21183( 1990فقد ذكر األمني العام أن املجلس توخى ،يف رسم الوالية املتعلقة مبساعيه
احلميدة يف قربص ح ًال يقوم على وجود دولة واحدة لقربص تتألف من الطائفتني .وكان األمني
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وخالل مداوالت اللجنة املتعلقة باحلالة املتصلة بأفغانستان ،قال ممثل
أفغانستان ،وأيده يف قوله ممثل احتاد اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية وعدة
متكلمني آخرين ،إن الدعم الباكستاين املزعوم إلنشاء “حكومة مؤقتة” على
ال يف الشؤون الداخلية ألفغانستان ،وانتهاكًا حلق الشعب
أراضيها ميثل تدخ ً
10
األفغاين يف تقرير املصري  .غري أن ممثل باكستان قال وأيده يف قوله عدد من
املتكلمني اآلخرين إنه يرى أن التدخل األجنيب ليس هو الذي مينع الشعب
األفغاين من ممارسة حقه يف تقرير املصري ،وإمنا هو “النظام غري املمثل الذي
كان مفروضًا نتيجة التدخل العسكري .”11
وفيما يتعلق مبسألة جنوب أفريقيا ،وصف عدد من املتكلمني الصراع
ضد الفصل العنصري بأنه معركة من أجل تقرير املصري ختوضها أغلبية السكان
األصليني ضد نظام أقلية بيضاء .12
العام قد أورد يف معرض مالحظته على قول ممثل اجلانب التركي القربصي يف أثناء مناقشات
أجريت قبل ذلك بقليل إن لفظة “طائفتني” ينبغي أن تكون مرادفًا للفظة “شعبني” لكل منهما
حق مستقل يف “تقرير املصري” إنه كان قد أبلغ الطرفني بأي تغيري يف املصطلحات قد يغري اإلطار
املفاهيمي الذي تقيد به اجلميع حىت اآلن .انظر أيضًا تقرير األمني العام املؤرخ  19كانون األول/
ديسمرب  ،)S/23300( 1991الذي قدمه إىل املجلس عم ًال بالقرار .)1991( 716
 10لالطالع على البيانات اليت أدىل هبا ممثل أفغانستان ،انظر على سبيل املثال،
 ،S/PV.2852الصفحات  11 - 6و25 - 19؛ و ،S/PV.2857الصفحات  ،32و ،43و- 71
 ،74و ،S/PV.2860الصفحة  .3ولالطالع على التعليقات اليت أبداها املتكلمون اآلخرون ،انظر
على سبيل املثال ،S/PV.2853 :الصفحة ( 22اجلمهورية الدميقراطية األملانية)؛ والصفحة 28
(كوبا)؛ والصفحة ( 33منغوليا) ،والصفحة ( 43اليمن الدميقراطية)؛ و ،S/PV.2855الصفحة
( 3اهلند)؛ والصفحات  32و 51 - 49و( 63احتاد اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية)؛
و ،S/PV.2856الصفحة( 6مجهورية الو الدميقراطية الشعبية)؛ والصفحة( 11نيكاراغوا)؛ والصفحة
( 16إثيوبيا)؛ والصفحة ( 21فييت نام)؛ والصفحة ( 33بلغاريا) ،والصفحة ( 38أنغوال)؛
و ،S/PV.2857الصفحة ( 3تشيكوسلوفاكيا) ،والصفحة ( 16يوغوسالفيا) ،والصفحة 18
(مجهورية أوكرانيا االشتراكية السوفياتية)؛ والصفحات ( 32 - 28الكونغو)؛ ،S/PV.2859
الصفحة ( 7اجلزائر)؛ والصفحة ( 11بولندا) ،والصفحة ( 31مجهورية بيالروسيا االشتراكية
السوفياتية)؛ و ،S/PV.2860الصفحتان  22و( 62احتاد اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية).
 ،S/PV.2859 11الصفحة ( 42باكستان) .وانظر أيضًا  ،S/PV.2852الصفحات
 31 - 26و( 39 - 37باكستان)؛ و ،S/PV.2853الصفحات ( 11 - 6منظمة املؤمتر
اإلسالمي)؛ والصفحات ( 16 - 11اململكة العربية السعودية) ،والصفحات 20 - 17
(ماليزيا) ،والصفحتان  21و( 22اجلمهورية العربية السورية)؛ والصفحات 41 - 38
(تركيا)؛ والصفحتان  42و( 43اليابان)؛ والصفحات ( 53 - 51الواليات املتحدة)؛
و ،S/PV.2855الصفحات ( 11 - 8مجهورية تنـزانيا املتحدة)؛ والصفحتان  12و( 13الصني)؛
والصفحات ( 18 - 13اململكة املتحدة)؛ والصفحات ( 21 - 18فرنسا)؛ والصفحات
( 23 - 21كندا)؛ والصفحات ( 28 - 23مدغشقر)؛ والصفحات ( 31 - 28فنلندا)؛
و ،S/PV.2856الصفحـــات ( 30 - 27جزر القمر)؛ والصفحات ( 33 - 31العراق)؛
والصفحات ( 42 - 38أنغوال)؛ و ،S/PV.2857الصفحتان  11و( 12بنغالديش)؛ والصفحات
( 15 - 12نيبال)؛ والصفحات ( 18 - 16يوغوسالفيا)؛ والصفحات ( 32 - 28الكونغو)؛
و ،S/PV.2859الصفحة ( 7بوركينا فاسو)؛ والصفحتان  16و( 17الصومال)؛ والصفحة 3
(اجلماهريية العربية الليبية)؛ والصفحات ( 42 - 38الواليات املتحدة).
 12أشار مث ًال إىل احلق يف تقرير املصري املتكلمون اآليت ذكرهم :السيد نيلسون
منديال ،رئيس املؤمتر الوطين األفريقي جلنوب أفريقيا ( ،S/PV.3095الصفحات )20 - 17؛
ورئيس مؤمتر الوحدويني األفريقيني آلزانيا (املرجع نفسه ،الصفحة )104؛ وممثل مجهورية
تنـزانيا املتحدة (املرجع نفسه الصفحات  .)185 - 183وأيد جملس األمن ،يف مقرراته املتخذة
خالل الفترة قيد االستعراض تسوية سلمية انتقالية حنو جنوب أفريقيا دميقراطية غري عنصرية
ومتحدة (القرارات  )1992( 765املؤرخ  16متوز/يوليه  ،1992الفقرة السابعة من الديباجة
والفقرتان  4و8؛ والقرار  )1992( 772املؤرخ  17آب/أغسطس  ،1992الفقرة الثالثة من
الديباجة والفقرة 9؛ والبيان الرئاسي املؤرخ  10أيلول/سبتمرب .))S/24541( 1992
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احلالة 1
احلالة يف ناميبيا
13
يف القرارين  )1989( 629و ، )1989( 632شدد جملس األمن على
تصميمه على ضمان استقالل ناميبيا املبكر من خالل انتخابات حرة ونزيهة
حتت إشراف ومراقبة األمم املتحدة ،وفقًا خلطة التسوية اليت كان أقرها أوالً
مبوجب قراره  )1978( 435الذي اعتمد قبل ذلك بأكثر من عقد .14
ويف القرار  ،15 )1989( 643أعاد املجلس تأكيد التزامه مبواصلة
االضطالع مبسؤوليته القانونية عن ناميبيا إىل أن تنال استقالهلا “ليكفل
ممارسة شعب ناميبيا ،دون قيود وبصورة ّفعالة ،حلقوقه غري القابلة للتصرف
يف تقرير املصري ويف االستقالل احلقيقي وفقًا للقرارين )1978( 435
و.16 ”)1989( 640
ال باملقررات املشار إليها أعاله ،أجريت من  7إىل  11تشرين
وعم ً
الثاين/نوفمرب  ،1989انتخابات جلمعية تأسيسية شهد املمثل اخلاص لألمني
العام أهنا كانت حرة ونزيهة .17
ويف  20تشرين الثاين/نوفمرب  ،18 1989رحب أعضاء املجلس يف
بيان من رئيس جملس األمن  ،19باالختتام الناجح لالنتخابات يف ناميبيا،
وأعادوا تأكيد استمرار الدور اهلام لألمم املتحدة يف ضمان تنفيذ خطة
التسوية ،وخباصة بغية اعتماد اجلمعية التأسيسية دستورًا للبالد.
واعتمد الدستور يف  9شباط/فرباير  ،1990ودخل حيز النفاذ يف 21
ال بقرار
آذار/مارس  ،1990وهو اليوم الذي نالت فيه ناميبيا استقالهلا عم ً
جملس األمن .20 )1978( 435
ويف  17نيسان/أبريل  ،21 1990اختذ املجلس باإلمجاع القرار 652
( ،)1990وأوصى اجلمعية العامة بقبول مجهورية ناميبيا عضوًا يف األمم
املتحدة .22
 13اختذا باإلمجاع يف جلسيت املجلس  2842و 2848تباعًا .ويف اجللسة األخرية،
أبرز رئيس املجلس األمهية التارخيية للقرار  ،)1989( 632والحظ أن القرار أعطى إشارة
البدء يف عملية انتقال ناميبيا إىل االستقالل من خالل انتخابات حرة ونزيهة حتت إشراف
ومراقبة األمم املتحدة ،مما ميثل اخلطوة الرئيسية األخرية حنو إهناء االستعمار يف أفريقيا
( ،S/PV.2848الصفحة .)3
 14يف نفس املقررات ،أذن املجلس أيضًا بنشر فريق األمم املتحدة لتقدمي املساعدة
يف فترة االنتقال الذي كان من املتوخى تكوينه مبوجب القرار  .)1978( 435ويف القرار
 ،)1989( 640املعتمد يف اجللسة  2882املعقودة يف  29آب/أغسطس  ،1989أكد
املجلس من جديد التزامه بإهناء استعمار ناميبيا من خالل عقد انتخابات حرة ونزيهة حتت
إشراف ومراقبة األمم املتحدة.
 15اختذ يف اجللسة  2886املعقودة يف  31تشرين األول/أكتوبر .1989
 16انظر القرار  ،)1989( 643الفقرة .4
 17هذا ما لوحظ يف تقرير األمني العام املؤرخ  14تشرين الثاين/نوفمرب ،1989
املتعلق بتنفيذ القرار  )1978( 435بشأن مسألة ناميبيا ( .)S/20967انظر أيضًا S/20967/
 ،Add.1املؤرخ  29تشرين الثاين/نوفمرب .1989
 18اجللسة .2893
.S/20974 19
 20انظر تقريري األمني العام املؤرخني  16و 28آذار/مارس S/20967/( 1990
 Add.2و.)S/21215
 21اجللسة .2918
 22القرار  ،)1990( 652فقرة املنطوق.
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وبعد اعتماد القرار ،رحب املتكلمون باملناسبة التارخيية املتمثلة يف
بلوغ آخر مستعمرة يف القارة األفريقية استقالهلا ،وأشادوا بالدور اإلجيايب
الذي اضطلعت به األمم املتحدة يف العملية  .23وعلق األمني العام على دور
جملس األمن على وجه التحديد ،فقال إنه ملن دواعي االرتياح الكبري أن مت
التوصل أخريًا إىل إجياد حل ملسألة ناميبيا على أساس خطة التسوية اليت
اعتمدها جملس األمن قبل اثين عشر عامًا.
احلالة 2
احلالة بشأن الصحراء الغربية
يف  18حزيران/يونيه  ،1990قدم األمني العام إىل جملس األمن تقريرًا
عن احلالة بشأن الصحراء الغربية  24يتضمن نص خطة تسوية كان طرفا
الصراع  25قباله مبدئيًا .والحظ أن العناصر الرئيسية خلطة التسوية تتمثل
يف وقف إلطالق النار وإجراء استفتاء لتمكني شعب الصحراء الغربية
من ممارسة حقه يف تقرير املصري ،واالختيار بني االستقالل واالندماج مع
املغرب .وتكفل اخلطة بذلك إجياد الظروف الالزمة إلجراء استفتاء حر
ونزيه .ويف القرار ،26 )1990( 658أقر املجلس خطة التسوية الواردة يف
تقرير األمني العام.
27
ويف القرار  ، )1991( 690أعرب املجلس عن تأييده التام ملا يبذله
األمني العام من جهود لقيام األمم املتحدة بالتعاون مع منظمة الوحدة األفريقية
بتنظيم استفتاء بشأن تقرير املصري لشعب الصحراء الغربية واإلشراف على ذلك
االستفتاء ،وقرر إنشاء بعثة لألمم املتحدة من أجل االستفتاء يف الصحراء الغربية.
ويف القرار  ،28 )1991( 725أعاد املجلس تأكيد تأييده جلهود
األمني العام ،ولكنه الحظ مع القلق “الصعوبات وحاالت التأخري اليت
صودفت أثناء تنفيذ خطة التسوية املوضوعة ملسألة الصحراء”.
وأكد أعضاء املجلس تأييدهم املستمر لتنفيذ خطة التسوية يف عدة
رسائل  29أحيلت إىل األمني العام خالل عام  1992ردًا على تقارير
 ،S/PV.2918 23الصفحة ( 6إثيوبيا)؛ والصفحة ( 7األمني العام)؛ والصفحات
( 11 - 9ماليزيـــا)؛ والصفحتان  12و( 13اليمن الدميقراطية)؛ والصفحات ( 15 - 13زائري)؛
والصفحة ( 17كوت ديفوار)؛ والصفحتان  20و( 21الواليات املتحدة)؛ والصفحتان 22
و( 23فرنسا)؛ والصفحات ( 25 - 23احتاد اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية)؛ والصفحتان
 27و( 28اململكة املتحدة)؛ والصفحات ( 31 - 29فنلندا)؛ والصفحتان  31و( 32الصني)؛
والصفحتان  34و( 35كولومبيا)؛ والصفحات ( 38 - 36رومانيا)؛ والصفحات - 39
( 41كندا)؛ والصفحتان  42و( 43كوبا)؛ والصفحتان  47و( 48الربازيل)؛ والصفحات
( 52 - 49جنوب أفريقيا)؛ والصفحات ( 56 - 54نائب رئيس جملس األمم املتحدة
لناميبيا)؛ والصفحتان  57و( 58مايل)؛ والصفحتان  61و( 62إثيوبيا).
.S/21360 24
 25كانت حكومة املغرب وجبهة البوليساريو قبلتا املقترحات مبدئيًا يف  30آب/
أغسطس .1988
 26اعتمد يف اجللسة  2929املعقودة يف  27حزيران/يونيه .1990
 27اعتمد يف اجللسة  2984املعقودة يف  29نيسان/أبريل .1991
 28اعتمد يف اجللسة  3025املعقودة يف  31كانون األول/ديسمرب .1991
 29انظر الرسائل املؤرخة  25آذار/مارس ،و 3حزيران/يونيه ،و 31آب/أغسطس
و 8تشرين األول/أكتوبر  1992على التوايل ،املوجهة من رئيس جملس األمن إىل األمني العام
( ،S/23755و S/24059و S/24504و .)S/24645ملزيد التفاصيل املتصلة هبذه الرسائل ،انظر
الدراسة املتعلقة بالصحراء الغربية الواردة يف الفصل الثامن من هذا امللحق.
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األمني العام عن عملية األمم املتحدة يف الصحراء الغربية  ،30والصعوبات
اليت اعترضتها.
ويف رسالة مؤرخة  22كانون األول/ديسمرب  ،1992موجهة إىل
رئيس املجلس  ،31خلص األمني العام بأسف كبري إىل أن اجلهود الكبرية اليت
بذهلا ممثله اخلاص يف األشهر العديدة املاضية للتوصل مع مجيع األطراف إىل
اتفاقات بشأن اجلوانب الرئيسية من خطة التسوية مل حتقق النتائج املرجوة.
وقال إنه يشعر تبعًا لذلك بأنه مضطر إىل اختاذ خطوات ملموسة إلجراء
االستفتاء ،بصرف النظر عن استمرار غياب االتفاقات املنشودة .وقال إنه
يعتزم أن يبني يف تقريره القادم املزمع تقدميه يف كانون الثاين/يناير ،1993
عدة خطوات ينبغي اختاذها بغية إجراء االستفتاء يف أقرب تاريخ ممكن.
احلالة 3
احلالة يف كمبوديا
برسالة مؤرخة  30آب/أغسطس  ،32 1990أحال ممثلو الدول اخلمس
الدائمة العضوية يف جملس األمن إىل األمني العام بيانًا مشتركًا اعتُمد يف
حيدد العناصر األساسية إلطار مقترح لتحقيق
نيويورك قبل يومني ،وهو بيان ِّ
تسوية سياسية شاملة للنـزاع الكمبودي على أساس قيام األمم املتحدة بدور
معزز .واملبدأ األساسي هلذا اإلطار هو “متكني الشعب الكمبودي من
َّ
حتديد مستقبله السياسي عن طريق انتخابات حرة ونزيهة تنظمها وجتريها
األمم املتحدة يف جو سياسي حمايد ،مع االحترام الكامل للسيادة الوطنية
الكمبودية” .ومبوجب القرار  ،33 )1990( 668اعتمد املجلس هذا اإلطار
الذي يهدف إىل حتقيق تسوية سياسية شاملة .وأشار املجلس  34أيضًا إىل
أن اجلهود اليت تبذهلا الدول األعضاء ،وكذلك جهود إندونيسيا وفرنسا
بوصفهما الرئيسني املشاركني ملؤمتر باريس املعين بكمبوديا “ ،35ترمي إىل
متكني الشعب الكمبودي من ممارسة حقه غري القابل للتصرف يف تقرير املصري
عن طريق انتخابات حرة ونزيهة تنظمها وجتريها األمم املتحدة يف جو سياسي
حمايد ،مع االحترام الكامل للسيادة الوطنية لكمبوديا”.
ومبوجب القرار  ،36 )1991( 717رحب جملس األمن بالتقدم
املحرز حنو إجياد تسوية سياسية شاملة تتيح لشعب كمبوديا ممارسة حقه
غري القابل للتصرف يف تقرير املصري من خالل انتخابات حرة ونزيهة تنظمها
وجتريها األمم املتحدة.
37
ومبوجب القرار  ، )1992( 745أعرب املجلس من جديد عن
رغبته يف املسامهة يف “تأكيد حق تقرير املصري للشعب الكمبودي عن طريق
 30تقارير األمني العام املؤرخة  28شباط/فرباير ،و 29أيار/مايو ،و 20آب/أغسطس
 1992على التوايل ( S/23662و S/24040و .)S/24464انظر أيضًا الرسالة املؤرخة  2تشرين
األول/أكتوبر  1992املوجهة من األمني العام إىل رئيس جملس األمن (.)S/24644
.S/25008 31
 ،S/21689 32املرفق والتذييل.
 33اعتمد القرار يف اجللسة  2941اليت عقدت يف  20أيلول/سبتمرب .1990
 34القرار  ،)1990( 668الفقرة السادسة من الديباجة.
 35أحاط املجلس علمًا أيضًا ،مع التقدير باجلهود اليت تُبذل من جانب املشاركني
يف مؤمتر باريس ،وكذلك اجلهود اليت تبذهلا بلدان احتاد أمم جنوب شرقي آسيا.
 36اعتمد القرار يف اجللسة  3014اليت ُعقدت يف  16تشرين األول/أكتوبر .1991
 37اعتمد القرار يف اجللسة  3057اليت ُعقدت يف  28شباط/فرباير .1992

النظر يف أحكام املواد األخرى من امليثاق

قدمها األمني العام لتنفيذ
انتخابات حرة ونزيهة” ،ووافق على اخلطة اليت َّ
38
الوالية الواردة يف االتفاقات املتعلقة بإجياد تسوية سياسية شاملة .
ومبوجب القرار  ،39 )1992( 792قرر املجلس أن جترى انتخابات
يف الفترة نيسان/أبريل  -أيار/مايو .40 1993
احلالة 4
احلالة يف األراضي العربية احملتلة
خالل املداوالت اليت أجراها املجلس بشأن احلالة يف األراضي العربية املحتلة،
أكد ممثل فلسطني من جديد أن السالم ال ميكن أن يتحقق إالّ بتمكني الشعب
َّ
الفلسطيين من ممارسة حقه يف تقرير مصريه بنفسه وبناء دولته املستقلة على
ترابه الوطين  .41وطلب أن ينظر املجلس يف نشر قوة مراقبني تابعة لألمم
املتحدة يف األراضي الفلسطينية املحتلة ،وهو ما يتيح لألمم املتحدة أن تشرف
على املرحلة االنتقالية املؤدية إىل حتقيق تسوية هنائية ومتكني الشعب الفلسطيين
من ممارسة حقه يف تقرير املصري .42
ومن ناحية أخرى ،ذكر ممثل إسرائيل أن بلده يسعى إىل حسم املركز
النهائي لألراضي وللعرب الفلسطينيني املقيمني وذلك من خالل مفاوضات
مباشرة مع الدول املجاورة إلسرائيل ومع الفلسطينيني العرب املقيمني يف
األراضي وذلك على أساس قراري جملس األمن  )1967( 242و383
( .)1973وأشار إىل أنه ميكن التوصل إىل حل يقر باحلاجات األمنية
إلسرائيل وباحلقوق املشروعة للفلسطينيني إذا ما بدأت املفاوضات مع الدول
العربية وممثلي الفلسطينيني املقيمني يف األراضي .43
وأكد عدد كبري من املتحدثني مرة أخرى تأييدهم حلق الشعب
َّ
44
وإلنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات
الفلسطيين يف تقرير املصري
 38تقرير األمني العام عن كمبوديا ( S/23613و.)Add.1
 39اعتمد القرار يف اجللسة  3143اليت ُعقدت يف  30تشرين الثاين/نوفمرب .1992
 40أشار املجلس مرة أخرى يف القرار  )1992( 792إىل أن جلميع الكمبوديني،
وفقًا لالتفاق املتعلق بالتسوية السياسية الشاملة ،احلق يف تقرير مستقبلهم السياسي عن طريق
إجراء انتخابات حرة ونزيهة إلنشاء مجعية تأسيسية.
 ،S/PV.2910 41الصفحة .32
 ،S/PV.2953 42الصفحة .18
 ،S/PV.2845 43الصفحات  61إىل .63
 ،S/PV.2845 44الصفحة ( 21فلسطني)؛ والصفحة ( 37السنغال)؛ والصفحة
( 47األردن)؛ والصفحتان  51و 52والصفحات  53إىل ( 55مصر)؛ و،S/PV.2846
الصفحات  8إىل ( 10اجلمهورية العربية السورية)؛ والصفحات  18إىل ( 20ماليزيا)؛
والصفحة ( 27الكويت)؛ والصفحة ( 33البحرين)؛والصفحة ( 41إثيوبيا)؛ والصفحة
( 47زمبابوي)؛ والصفحتان  53و( 56باكستان)؛ و ،S/PV.2847الصفحة ( 7السودان)؛
والصفحتان  12و( 15منظمة املؤمتر اإلسالمي)؛ والصفحتان  24و 25والصفحة 27
(يوغوسالفيا)؛ والصفحة ( 32تركيا)؛ والصفحة ( 37اليمن الدميقراطية)؛ والصفحة 43
(أفغانستان)؛ والصفحة  61والصفحتان  64و( 65مجهورية إيران اإلسالمية)؛ والصفحتان
 66و 67والصفحتان  69و( 70اليابان)؛ والصفحات  78إىل  80والصفحة 82
(تشيكوسلوفاكيا)؛ والصفحة ( 87مجهورية أوكرانيا االشتراكية السوفياتية)؛ و،S/PV.2849
الصفحة ( 6اهلند)؛ والصفحة ( 8املغرب)؛ والصفحة ( 22احتاد اجلمهوريات االشتراكية
السوفياتية)؛ والصفحة ( 26اململكة املتحدة)؛ والصفحة ( 31الصني)؛ والصفحة 32
(فنلندا)؛ والصفحات  38إىل  40والصفحة ( 42بنما)؛ والصفحتان  46و( 47مجهورية
الو الدميقراطية الشعبية)؛ و ،S/PV.2850الصفحات  8إىل ( 10كولومبيا)؛ والصفحة 12
والصفحات  13إىل ( 15نيكاراغوا)؛ والصفحة ( 27فرنسا)؛ والصفحات  28إىل 31
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سيادة  .45غري أن عددًا من املتحدثني ،مع إقرارهم باحلقوق السياسية للشعب
(نيبال)؛ و ،S/PV.2863الصفحتان  36و( 37اجلمهورية العربية السورية)؛ والصفحات
 43إىل ( 45السنغال)؛ والصفحة ( 47األردن)؛ و ،S/PV.2864الصفحة ( 16اجلزائر)؛
والصفحتان  21و 22والصفحتان  23و( 24منظمة املؤمتر اإلسالمي)؛ والصفحة 36
(جامعة الدول العربية)؛ والصفحات  48إىل  50والصفحة ( 52اليمن)؛ والصفحة 57
والصفحتان  61و( 62البحرين)؛ و ،S/PV.2865الصفحات  8إىل ( 10مصر)؛ والصفحة
( 17قطر)؛ والصفحتان  41و( 42باكستان)؛ والصفحة ( 44يوغوسالفيا)؛ والصفحة
( 51الكويت)؛ والصفحة ( 57اليمن الدميقراطية)؛ والصفحة ( 62اجلمهورية العربية
السورية)؛ و ،S/PV.2866الصفحات  13إىل ( 15مجهورية أوكرانيا االشتراكية السوفياتية)؛
والصفحات  23إىل ( 25زمبابوي)؛ و ،S/PV.2867الصفحة ( 7احتاد اجلمهوريات
االشتراكية السوفياتية)؛ والصفحة ( 12فنلندا)؛ والصفحتان  14و( 15فرنسا)؛ والصفحة
( 22الصني)؛ والصفحة ( 33فلسطني)؛ و ،S/PV.2888الصفحات  12إىل ( 15السنغال)؛
والصفحتان  27و( 28يوغوسالفيا)؛ والصفحات  38إىل ( 40مجهورية إيران اإلسالمية)؛
والصفحة ( 42جامعة الدول العربية)؛ و ،S/PV.2889الصفحة ( 17فنلندا)؛ والصفحتان 24
و( 25اجلزائر) ،والصفحة ( 36كولومبيا)؛ و ،S/PV2910الصفحات  18إىل ( 20احتاد
اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية)؛ والصفحات  32إىل ( 35فلسطني)؛ والصفحة 46
(ماليزيا)؛ والصفحات  51إىل ( 35كوبا)؛ و ،S/PV.2912الصفحات  23إىل ( 25اليمن)؛
والصفحة ( 37اجلمهورية العربية السورية)؛ والصفحتان  49و( 50إندونيسيا)؛ ،S/PV.2914
الصحفتان  14و( 15باكستان)؛ والصفحات  18إىل ( 20اهلند)؛ و S/PV.2915الصفحات
 8إىل ( 10فرنسا)؛ والصفحتان  11و( 12اململكة املتحدة)؛ والصفحة ( 17اجلزائر)؛
والصفحة ( 27العراق)؛ والصفحتان  46و( 47املغرب)؛ والصفحة ( 52مجهورية إيران
اإلسالمية)؛ والصفحات  53إىل ( 55أفغانستان)؛ و ،S/PV.2920الصفحة ( 22فلسطني)؛
الصفحات  33إىل ( 35مصر)؛ و ،S/PV.2923الصفحة ( 21فلسطني)؛ والصفحتان
 64و( 65اململكة املتحدة)؛ والصفحتان  108و( 109احتاد اجلمهوريات االشتراكية
السوفياتية)؛ والصفحة ( 121فرنسا)؛ والصفحات  147إىل ( 152اليمن)؛ والصفحتان
 159و( 160زائري)؛ والصفحتان  172و( 173السنغال)؛ والصفحة ( 182منظمة املؤمتر
اإلسالمي)؛ والصفحة ( 211العراق)؛ والصفحتان  217و( 223مصر)؛ والصفحات 227
إىل ( 230مجهورية إيران اإلسالمية)؛ والصفحة ( 242قطر)؛ والصفحة ( 271املغرب)؛
والصفحة ( 282يوغوسالفيا)؛ والصفحتان  307و( 308تركيا)؛ و ،S/PV.2926الصفحة
( 7باكستان)؛ و ،S/PV.2945الصفحات  8إىل ( 15فلسطني)؛ والصفحة ( 48السنغال)؛
و ،S/PV.2946الصفحات  23إىل  25والصفحة ( 27اجلماهريية العربية الليبية)؛ والصفحات
 43إىل ( 45الصني)؛ والصفحة ( 63يوغوسالفيا)؛ و ،S/PV.2947الصفحات  37إىل 40
(العراق)؛ و ،S/PV.2948الصفحة ( 5اإلمارات العربية املتحدة)؛ والصفحة ( 16املغرب)؛
والصفحة ( 31كوت ديفوار)؛ و ،S/PV.2949الصفحة ( 37السودان)؛ و،S/PV.2953
الصفحة ( 18فلسطني)؛ و ،S/PV.2957الصفحتان  39و( 40اجلمهورية العربية السورية)؛
و ،S/PV.2970الصفحات  43إىل ( 45كوبا).
 ،S/PV.2846 45الصفحات  8إىل ( 10اجلمهورية العربية السورية)؛ والصفحة
( 26الكويت)؛ والصفحة ( 47زمبابوي)؛ و ،S/PV.2847الصفحة ( 7السودان)؛
والصفحتان  12و( 15منظمة املؤمتر اإلسالمي)؛ والصفحات  24إىل ( 27يوغوسالفيا)؛
والصفحتان  36و( 37اليمن الدميقراطية)؛ والصفحة ( 43أفغانستان)؛ والصفحتان
 61و( 63مجهورية إيران اإلسالمية)؛ والصفحات  78إىل ( 81تشيكوسلوفاكيا)؛
و ،S/PV.2849الصفحات  38إىل  40والصفحات  42إىل ( 45بنما)؛ والصفحة 47
(مجهورية الو الدميقراطية الشعبية)؛ و ،S/PV.2864الصفحة ( 16اجلزائر)؛ والصفحة 21
(منظمة املؤمتر اإلسالمي)؛ والصفحة ( 36جامعة الدول العربية)؛ والصفحات  48و51
(اليمن)؛ والصفحة ( 61البحرين)؛ و ،S/PV.2865الصفحتان  41و( 42باكستان)؛
والصفحة ( 51الكويت)؛ والصفحتان  56و( 57اليمن)؛ والصفحة ( 62اجلمهورية العربية
السورية)؛ و ،S/PV.2866الصفحة ( 23زمبابوي)؛ و ،S/PV.2867الصفحة ( 22الصني)؛
و ،S/PV.2888الصفحة ( 12السنغال)؛ والصفحات  38إىل ( 40مجهورية إيران
اإلسالمية)؛ والصفحة ( 42جامعة الدول العربية)؛ و ،S/PV.2889الصفحتان  24و25
(اجلزائر)؛ والصفحة ( 36كولومبيا)؛ والصفحة ( 41الصني)؛ و ،S/PV.2910الصفحات
 18إىل ( 20احتاد اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية)؛ والصفحات  32إىل ( 35فلسطني)؛
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الفلسطيين ،أكدوا أنه ال ميكن تسوية الوضع إالّ يف سياق تسوية شاملة يتم
التفاوض بشأهنا وتأخذ يف االعتبار أيضًا احلاجة إىل ضمان حق إسرائيل يف
العيش داخل حدود آمنة ومعترف هبا .46
وأكد املجلس من جديد ،يف القرارات اليت اختذها  ،47أن إجياد حل
َّ
عادل ودائم للنـزاع العريب اإلسرائيلي ال بد أن يستند إىل عملية تراعي ما جلميع
عما للشعب الفلسطيين من
دول املنطقة ،مبا فيها إسرائيل ،احلق يف األمن ،فض ًال ّ
حقوق سياسية مشروعة ،وفقًا للقرارين  )1967( 242و.)1973( 338
احلالة 5
إقليم جزر احمليط اهلادئ املشمول بالوصاية
يف  22كانون األول/ديسمرب  ،48 1990نظر املجلس يف مشروع
قرار  49بشأن انطباق اتفاق الوصاية إلقليم جزر املحيط اهلادئ املشمول
و ،S/PV.2912الصفحات  23إىل ( 25اليمن)؛ والصفحة ( 47اجلمهورية العربية السورية)؛
و ،S/PV.2914الصفحتان  14و( 15باكستان)؛ و ،S/PV.2915الصفحة ( 17اجلزائر)؛
والصفحتان  46و( 47املغرب)؛ والصفحة ( 52مجهورية إيران اإلسالمية)؛ والصفحات 53
إىل ( 55أفغانستان)؛ و ،S/PV.2923الصفحات  147إىل ( 150اليمن)؛ والصفحات 158
إىل ( 160زائري)؛ والصفحة ( 173السنغال)؛ والصفحة ( 182منظمة املؤمتر اإلسالمي)؛
والصفحة ( 223مصر)؛ والصفحة ( 242قطر)؛ والصفحة ( 271املغرب)؛ والصفحة
( 282يوغوسالفيا)؛ والصفحة ( 307تركيا)؛ و ،S/PV.2926الصفحة ( 7باكستان)؛
و ،S/PV.2946الصفحات  42إىل ( 45الصني)؛ و ،S/PV.2948الصفحة ( 5اإلمارات
العربية املتحدة)؛ والصفحة ( 16املغرب)؛ والصفحة ( 31كوت ديفوار).
 ،S/PV.2847 46الصفحتان  26و( 27يوغوسالفيا)؛ والصفحتان  66و( 67اليابان)؛
و ،S/PV.2849الصفحة ( 6اهلند)؛ والصفحتان  21و( 22االحتاد السوفيايت)؛ والصفحة 42
(بنما)؛ و ،S/PV.2849الصفحة ( 26اململكة املتحدة)؛ و ،S/PV.2850الصفحات  8إىل 10
(كولومبيا)؛ والصفحة ( 27فرنسا)؛ والصفحة ( 31نيبال)؛ والصفحة ( 33الواليات املتحدة)؛
و ،S/PV.2865الصفحة ( 44يوغوسالفيا)؛ و ،S/PV.2867الصفحة ( 7االحتاد السوفيايت)؛
والصفحة ( 12فنلندا)؛ والصفحتان  14و( 15فرنسا)؛ و ،S/PV.2889الصفحة ( 17فنلندا)؛
والصفحة ( 36كولومبيا)؛ والصفحتان  37و( 38فرنسا)؛ و ،S/PV.2910الصفحات 18
إىل ( 20االحتاد السوفيايت)؛ و ،S/PV.2914الصفحة ( 18اهلند)؛ و ،S/PV.2915الصفحتان
 9و( 10فرنسا)؛ و ،S/PV.2923الصفحتان  64و( 65اململكة املتحدة)؛ والصفحة 121
(فرنسا)؛ و ،S/PV.2946الصفحة ( 63يوغوسالفيا).
 47القرار  )1990( 672الذي اعتمد باإلمجاع يف اجللسة  2948اليت عقدت يف
 12تشرين األول/أكتوبر  ،1990والبيان الذي أدىل به رئيس املجلس واعتمد يف اجللسة
 2970اليت عقدت يف  19كانون األول/ديسمرب .)S/22027( 1990
 48اجللسة .2972
.S/22001 49
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املوحدة وجزر مارشال وجزر ماريانا
بالوصاية على وكاالت ميكرونيزيا َّ
الشمالية .50
وحتدث ممثل نيوزيلندا قبل التصويت وأشار إىل أنه منذ عدة سنوات
أعربت جمموعات اجلزر الثالث هذه عن رغبتها يف احلصول على مركز
سياسي مستقل .وأشار املتحدث إىل أن األمم املتحدة تسترشد منذ عهد
بعيد يف النهج الذي تتبعه إزاء إهناء االستعمار باملبدأ القائل بأن رغبات
الشعب جيب أن حتتل مكان الصدارة يف عمليات تقرير املصري السياسي.
وذكر أنه على أساس الرغبة الصرحية لشعب الكيانات اجلزرية الثالثة املعنية
تؤيد نيوزيلندا الدعوة إىل اإلهناء اجلزئي التفاق الوصاية .51
ويف اجللسة نفسها ،اعتمد املجلس القرار  52 )1990( 683الذي
أشار فيه إىل أن اتفاق الوصاية لإلقليم املشمول بالوصاية ،طبقًا للمادة
 76من امليثاق ،ألزم السلطة القائمة باإلدارة بترقية أهايل اإلقليم املشمول
بالوصاية وهتيئتهم للحكم الذايت أو االستقالل .وإذ أشار املجلس إىل أن
شعوب األجزاء الثالثة اليت تُشكل اإلقليم املشمول بالوصاية قد مارست
حبرية حقها يف تقرير املصري يف استفتاءات عامة قامت مبراقبتها بعثات
ِّ
قرر املجلس أن أهداف اتفاق الوصاية
زائرة موفدة من جملس الوصايةَّ ،
قد حتققت بالكامل وأن اتفاق الوصاية مل يعد منطبقًا فيما خيص تلك
الكيانات .53
 50نُظر يف هذه املسألة حتت بند جدول األعمال املعنون “رسالة مؤرخة  7كانون
األول/ديسمرب  1990موجهة إىل رئيس جملس األمن من رئيس جملس الوصاية”.
 ،S/PV.2972 51الصفحات  9إىل .12
 52اعتمد القرار بأغلبية  14صوتًا مقابل صوت واحد (كوبا).
 53مبوجب القرار  ،)1990( 683أعرب املجلس أيضًا عن أمله يف أن ّ
يتمكن
حبرية.
شعب باالو يف الوقت املناسب من استكمال عملية ممارسة حقه يف تقرير املصري ِّ
وأشارت غالبية من حتدثوا بعد التصويت إىل أن القرار ،الذي اعتُمد للتو ،قد ُوضع
املوحدة وجزر مارشال وجزر
على حنو يسهل ممارسة شعوب واليات ميكرونيزيا َّ
ماريانا الشمالية حلقها يف تقرير املصري ،وإىل أن إهناء وضع هذه الكيانات بوصفها
أجزاء من اإلقليم املشمول بالوصاية سيجعل من املمكن متامًا لإلقليم املعين حتقيق
ً
املركز الذي أعربت عنه الشعوب املعنية حبُ ِّرية  ،S/PV.2972الصفحة ( 13فرنسا)؛
والصفحات  14إىل ( 16الصني)؛ والصفحتان  26و( 27اململكة املتحدة)؛ والصفحة
( 27الواليات املتحدة)؛ والصفحات  28إىل ( 30االحتاد السوفيايت)؛ والصفحتان 30
و( 31إثيوبيا)).
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النظر يف أحكام املواد األخرى من امليثاق

الجزء الثاني

النظر يف أحكام املادة  2من امليثاق
ألف  -املادة  ،2الفقرة 4

املادة  ،2الفقرة 4
ميتنع أعضاء اهليئة مجيعًا يف عالقاهتم الدولية عن التهديد باستعمال
القوة أو استخدامها ضد سالمة األراضي أو االستقالل السياسي ألية دولة أو
على أي وجه آخر ال يتفق ومقاصد األمم املتحدة.

مالحظة

تصف هذه املالحظة اإلجراء الذي اختذه جملس األمن على شكل قرارات
وبيانات رئاسية ومقررات أخرى فيما يتعلق باملادة  .)4( 2وتلي هذه
املالحظة ست دراسات حالة تعرض املناقشات اليت جرت يف املجلس فيما
يتصل هبذه املادة.
وخالل الفترة املستعرضة ،اعتمد املجلس قرارًا واحدًا يتضمن إشارة
صرحية إىل املادة  .54 )4( 2ففي القرار  ،)1992( 748الذي فرض فيه
املجلس جزاءات على اجلماهريية العربية الليبية ،أكد املجلس من جديد“ :أن
واجب كل دولة مبوجب املبدأ الوارد يف الفقرة  4من املادة  2من ميثاق األمم
املتحدة ،االمتناع عن تنظيم أعمال إرهابية يف دولة أخرى أو احلض عليها
أو املساعدة أو املشاركة فيها ،أو القبول بأنشطة منظمة داخل إقليمها تكون
موجهة الرتكاب مثل هذه األعمال .عندما تنطوي هذه األعمال على هتديد
باستخدام القوة أو استخدامها بالفعل” .55
واعتمد املجلس أيضًا  13بيانًا رئاسيًا  ،56رجع فيها املجلس إىل
أحكام املادة  )4( 2أو إىل املبدأ املنصوص عليه فيها .ويف ستة بيانات
رئاسية متصلة باحلالة يف الشرق األوسط ،أكد أعضاء املجلس من جديد
“التزامهم بسيادة لبنان الكاملة واستقالله وسالمته اإلقليمية ووحدته الوطنية
داخل حدوده املعترف هبا دوليًا” .ويف هذا السياق ،أكدوا أن “على كل
دولة أن متتنع عن التهديد باستعمال القوة أو استعماهلا ضد السالمة اإلقليمية
أو االستقالل السياسي ألية دولة أو بأي أسلوب آخر ال يتفق مع أغراض
األمم املتحدة”  .57ويف ستة بيانات رئاسية أخرى صدرت مبناسبة قبول
أرمينيا ،وأذربيجان ،وكرواتيا ،وسلوفينيا ،والبوسنة واهلرسك ،وجورجيا،
على التوايل ،يف عضوية األمم املتحدة “الحظ أعضاء املجلس ببالغ االرتياح
 54القرار  ،)1992( 748املتخذ يف اجللسة  3063املعقودة يف  31آذار/مارس
 ،1992وذلك بأكثرية عشرة أصوات مقابل ال شيء ،وامتناع مخس دول عن التصويت
(الرأس األخضر ،والصني ،واهلند ،واملغرب ،وزمبابوي).
 55القرار  ،)1992( 748الفقرة السادسة من الديباجة.
 S/21418 56املؤرخ  31متوز/يوليه  ،1990و S/22176املؤرخ  30كانون الثاين/
يناير  ،1991و S/22862املؤرخ  31متوز/يوليه  ،1991و S/23495و S/23496املؤرخان
 29كانون الثاين/يناير  ،1992و S/23597املؤرخ  14شباط/فرباير  ،1992وS/23610
املؤرخ  19شباط/فرباير  ،1992و S/23904املؤرخ  12أيار/مايو  ،1992وS/23945
و S/23946املؤرخان  18أيار/مايو  ،1992و S/23982املؤرخ  20أيار/مايو ،1992
و S/24241املؤرخ  6متوز/يوليه  ،1992و S/24362املؤرخ  30متوز/يوليه .1992
 ،S/21418 57و ،S/22176و ،S/22862و ،S/23495و ،S/23610و.S/24362

بالتزام كل دولة رمسيًا بتعزيز مقاصد امليثاق ومبادئه ومنها املبدآن املتعلقان
بتسوية املنازعات بالوسائل السلمية وعدم استعمال القوة”  .58وقد أشري
إىل البيانات اليت أُديل هبا مبناسبة قبول أرمينيا ،وأذربيجان ،على التوايل ،يف
بيان رئاسي آخر يتعلق باحلالة يف ناغورين  -كاراباخ “وال سيما باإلشارة
إىل مبادئ امليثاق املتصلة بتسوية املنازعات بالوسائل السلمية وعدم استخدام
القوة” .59
وخالل الفترة املستعرضة ،اعتمد املجلس عدة قرارات وبيانات رئاسية
تتضمن إشارات ضمنية إىل املبدأ املنصوص عليه يف املادة .)4( 2
وفيما يتعلق باحلالة بني العراق والكويت ،أدان املجلس الغزو وبالتايل
استمرار احتالل الكويت من قِبَل قوات العراق العسكرية  .60وفيما يتعلق
باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة ،أدان أعضاء املجلس علنًا وبال حتفظ استخدام
القوة ودعوا مجيع القوات العسكرية النظامية وغري النظامية املشتركة يف القتال
إىل التصرف وفقًا هلذا املبدأ  .61وفيما يتعلق باحلالة يف جورجيا ،أشار أعضاء
املجلس إىل التزام األطراف بعدم اللجوء إىل استخدام القوة .62
ويف عدد من احلاالت ،أكد املجلس من جديد مبادئ سالمة األراضي،
والسيادة ،واالستقالل السياسي ،للدول وطلب احترامها احترامًا كام ًال .63
 ،S/23496 58و ،S/23597و ،S/23945و ،S/23946و ،S/23982و.S/24241
ويف حالة كل من كرواتيا ،وسلوفينيا ،والبوسنة واهلرسك ،الحظ املجلس أيضًا التزام كل
دولة منها “بالوفاء جبميع االلتزامات الواردة يف امليثاق”( ،انظر ،S/23945 :و،S/23982
و.)S/24241
.S/23904 59
 60القرارات  ،)1990( 660الفقرة 1؛ و )1990( 670الفقرة الثانية من
الديباجة؛ و ،)1990( 674الفقرة الثالثة من الديباجة.
 61البيان الرئاسي املؤرخ  24نيسان/أبريل .)S/23842( 1992
 62البيان الرئاسي املؤرخ  8تشرين األول/أكتوبر .)S/24637( 1992
 63فيما يتعلق باحلالة يف الشرق األوسط ،انظر القرارات  )1989( 630الفقرة
2؛ و )1989( 639الفقرة 2؛ و )1990( 648الفقرة 2؛ و )1990( 659الفقرة 2؛
و )1991( 684الفقرة 2؛ و )1991( 701الفقرة 2؛ و )1992( 734الفقرة 5؛
و )1992( 768الفقرة 2؛ والبيانات املؤرخة  31آذار/مارس )S/20554( 1989؛ و15
آب/أغسطس )S/20790( 1989؛ و 20أيلول/سبتمرب )S/20855( 1989؛ و 7تشرين
الثاين/نوفمرب )S/20953( 1989؛ و 22تشرين الثاين/نوفمرب )S/20988( 1989؛ و27
كانون األول/ديسمرب  .)S/21056( 1989انظر أيضًا S/21418؛ وS/22862؛ وS/23495؛
وS/23610؛ و( S/24362انظر احلاشية  .)56وفيما يتعلق باحلالة يف األراضي العربية املحتلة،
انظر القرار  )1992( 799الفقرة  .3وفيما يتعلق باحلالة بني العراق والكويت ،انظر القرارين
 ،)1991( 686الفقرة الثامنة من الديباجة ،و ،)1991( 687الفقرة الثالثة من الديباجة.
وفيما يتعلق بالرسالة املؤرخة  2نيسان/أبريل  1991املوجهة إىل رئيس جملس األمن من
ممثل تركيا والرسالة املؤرخة  4نيسان/أبريل  1991املوجهة إىل رئيس جملس األمن من
ممثل فرنسا ،انظر القرار  ،)1991( 688الفقرة السابعة من الديباجة .وفيما يتعلق بالرسالة
املؤرخة  17أيار/مايو  1991املوجهة إىل األمني العام من ممثل أنغوال وتقرير األمني العام عن
بعثة األمم املتحدة للتحقق يف أنغوال ،انظر القرار  ،)1991( 696الفقرة الثالثة من الديباجة.
وفيما يتعلق باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة ،انظر القرارات  )1992( 752الفقرة 3؛ و757
( ،)1992الفقرة الرابعة من الديباجة؛ و )1992( 770الفقرة الرابعة من الديباجة.
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وأكد املجلس من جديد أيضًا عدم مقبولية االستيالء على األراضي عن
طريق احلرب  ،64وعدم مقبولية املكاسب أو التعديالت اإلقليمية اليت تتم عن
طريق العنف  ،65وحرمة احلدود الدولية  ،66وعدم مقبولية أي جتاوز على
مبدأ سالمة األراضي  .67وفيما يتعلق باحلالة بني العراق والكويت ،طلب
املجلس “ضم العراق للكويت بأي شكل من األشكال وبأية ذريعة كانت
ليست له أية صالحية قانونية ويعترب الغيًا وباطالً” ،ويطلب كذلك إىل مجيع
الدول واملنظمات الدولية والوكاالت املتخصصة “عدم االعتراف بذلك الضم
واالمتناع عن اختاذ أي إجراء أو اإلقدام على أية معامالت قد تفسر على أهنا
اعتراف غري مباشر بالضم”  .68وفيما يتعلق باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة،
طلب املجلس أن تتعاون مجيع األطراف واجلهات األخرى املعنية يف البوسنة
واهلرسك يف اجلهود الرامية إىل التوصل بشكل عاجل إىل حل سياسي عن طريق
التفاوض ،حيترم املبدأ القائل بأن أي تعديل للحدود بالقوة هو غري مقبول .69
وأكد املجلس من جديد أيضًا أن االستيالء على األراضي بالقوة أو أي
ممارسة “للتطهري اإلثين” مها أمران غري مشروعني وغري مقبولني ،ولن يُسمح
لذلك بأن يؤثرا يف نتيجة املفاوضات املتعلقة بالترتيبات الدستورية جلمهورية
البوسنة واهلرسك  .70ودعا كذلك مجيع األطراف واجلهات األخرى املعنية
ال وأكد أن
إىل احترام وحدة أراضي مجهورية البوسنة واهلرسك احترامًا كام ً
أي كيانات معلنة من طرف واحد أو ترتيبات مفروضة تتعارض مع ذلك لن
تكون مقبولة  .71وأعرب املجلس أيضًا عن قلقه بشأن التطورات املحتملة
اليت ميكن أن تقوض الثقة واالستقرار يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا
أو هتدد أراضيها .72
وفيما يتعلق باحلالة يف مجهورية يوغوسالفيا السابقة ،طالب املجلس
بالوقف الفوري جلميع أشكال التدخل من خارج البوسنة واهلرسك ،مبا يف
ذلك من جانب وحدات اجليش الشعيب اليوغوساليف وكذلك من جانب
عناصر اجليش الكروايت ،وبأن يتخذ جريان البوسنة واهلرسك إجراءات سريعة
 64فيما يتعلق باحلالة يف األراضي العربية املحتلة ،انظر القرار ،)1990( 681
الفقرة الثانية من الديباجة.
 65فيما يتعلق باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة؛ انظر القرارات )1991( 713؛ الفقرة
الثامنة من الديباجة؛ و )1992( 752الفقرة 1؛ و )1992( 757الفقرة الثالثة من الديباجة.
 66فيما يتعلق باحلالة بني العراق والكويت ،انظر القرارات ،)1991( 687
الفقرتني  2و4؛ و ،)1992( 773الفقرة 4؛ والبيانات الرئاسية املؤرخة  17حزيران/
يونيه )S/24113( 1992؛ و 11آذار/مارس )S/23699( 1992؛ و 23تشرين الثاين/
نوفمرب  .)S/24836( 1992وفيما يتعلق باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة ،انظر القرار 757
( ،)1992الفقرة الثالثة من الديباجة .وفيما يتعلق باحلالة يف جورجيا ،انظر البيان املؤرخ 10
أيلول/سبتمرب .)S/24542( 1992
 67فيما يتعلق باحلالة يف جورجيا؛ انظر البيانني املؤرخني  10أيلول/سبتمرب 1992
( )S/24542و 8تشرين األول/أكتوبر .)S/24637( 1992
 68القرار  )1990( 662الفقرتان  1و .2انظر أيضًا القرارين )1990( 661
الفقرة ( 9ب) ،و )1990( 664الفقرة .3
 69القرار  ،)1992( 752الفقرة .1
 70القرار  ،)1992( 787الفقرة .2
 71املرجع نفسه ،الفقرة .3
 72القرار  ،)1992( 795الفقرة الرابعة من الديباجة.
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لوضع حد هلذا التدخل واحترام وحدة أراضي البوسنة واهلرسك  .73يف عدد
من احلاالت ،ناشد املجلس وضع حد لتدخل الدول من اخلارج على شكل
“مساعدة عسكرية أجنبية”  ،74مبا يف ذلك من خالل “دعم القوات غري
النظامية” “ ،75وتقدمي املعونة للقوات غري النظامية أو حلركات التمرد بشكل
صريح أو مستتر” “ ،76وتسلل الوحدات واألفراد غري النظاميني”  .77وفيما
يتعلق باحلالة يف أنغوال ،شدد املجلس على أمهية إحجام مجيع الدول عن اختاذ
أي إجراءات ميكن أن تقوض اتفاق السالم هناك  .78وفيما يتعلق باحلالة يف
ليربيا ،دعا املجلس أيضًا أطراف النـزاع إىل احترام وتنفيذ خمتلف اتفاقات
تعرض للخطر أمن
عملية السالم 79...مبا يف ذلك اإلحجام عن األعمال اليت ّ
الدول املجاورة  ،وباملقابل ،دعا الدول األعضاء إىل ممارسة ضبط النفس
يف عالقاهتا مع مجيع أطراف النـزاع يف ليربيا واإلحجام عن أي عمل معاد
لعمليات السالم  .80ويف حاالت أخرى ،دعا املجلس مجيع الدول و/أو
األطراف يف البلدان املجاورة إىل اإلحجام عن أي عمل ميكن أن يُسهم
يف زيادة التوتر ،أو يعيق إجياد وقف ّفعال إلطالق النار ،أو يعرقل أو يؤخر
التفاوض بشأن نتيجة سلمية للنـزاع  .81وشجب املجلس أيضًا “اإلنذار
الكاذب من جانب جنوب أفريقيا  ...فيما يتعلق بادعاء حترك قوات املنظمة
الشعبية ألفريقيا اجلنوبية الغربية عرب احلدود بني أنغوال وناميبيا” ودعا تلك
الدولة إىل الكف عن مثل هذه األعمال .82
وفيما يتعلق باحلالة بني العراق والكويت ،اعترب املجلس أن أعمال
العنف املرتكبة من قِبل العراق ضد البعثات الدبلوماسية وأفرادها ،مبا يف ذلك
 73القرار  ،)1992( 752الفقرة  .3انظر أيضًا القرار  ،)1992( 757الفقرة
الرابعة من الديباجة.
 74فيما يتعلق باحلالة يف كمبوديا؛ انظر القرار  ،)1991( 717الفقرة اخلامسة
من الديباجة.
 75فيما يتعلق بالبند املعنون “أمريكا الوسطى :اجلهود من أجل السالم” ،انظر
القرار  ،)1989( 637الفقرة الثانية من الديباجة.
 76فيما يتعلق بالبند املعنون “أمريكا الوسطى :اجلهود من أجل السالم”؛ انظر
القرار  ،)1989( 637الفقرة .4
 77فيما يتعلق باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة ،انظر القرار  )1992( 787الفقرة .5
انظر أيضًا القرارين  ،)1992( 752الفقرة 3؛ و ،)1992( 757الفقرة الثالثة من الديباجة؛
والبيان الرئاسي املؤرخ  24نيسان/أبريل .)S/23842( 1992
 78فيما يتعلق بالرسالة املؤرخة  17أيار/مايو  1991املوجهة إىل األمني العام من
ممثل أنغوال وتقرير األمني العام عن بعثة األمم املتحدة للتحقق يف أنغوال ،انظر القرار 696
( ،)1991الفقرة الثالثة من الديباجة.
 79البيان الرئاسي املؤرخ  7أيار/مايو .)S/23886( 1992
 80القرار  ،)1992( 788الفقرة .11
 81فيما يتعلق باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة انظر القرارين  )1991( 713الفقرة
7؛ و )1991( 724الفقرة  .7انظر أيضًا ،فيما يتعلق باحلالة يف الصومال ،القرار 733
( ،)1992الفقرة 6؛ وفيما يتعلق باحلالة يف طاجيكستان ،انظر البيان املؤرخ  30أيلول/
سبتمرب  ،)S/24742( 1992وفيما يتعلق بالرسالة املؤرخة  27تشرين الثاين/نوفمرب 1989
املوجهة إىل رئيس جملس األمن من ممثل السلفادور والرسالة املؤرخة  28تشرين الثاين/نوفمرب
 1989املوجهة إىل رئيس جملس األمن من ممثل نيكاراغوا ،انظر البيان املؤرخ  8كانون
األول/ديسمرب .)S/21011( 1989
 82فيما يتعلق باحلالة يف ناميبيا؛ انظر البيان املؤرخ  3تشرين الثاين/نوفمرب 1989
(.)S/20946

النظر يف أحكام املواد األخرى من امليثاق

انتهاك األمكنة الدبلوماسية واختطاف أفراد متمتعني باحلصانة الدبلوماسية،
وكذلك رعايا أجانب موجودين يف هذه األمكنة ،إمنا تشكل أعماالً عدوانية
وانتهاكًا صارخًا اللتزاماته الدولية تصيب السلوك يف العالقات الدولية وفقًا
مليثاق األمم املتحدة يف الصميم ،وأدان بشدة هذه األعمال .83
وفيما يتعلق باجلماهريية العربية الليبية ،أعرب املجلس عن قلقه بشأن
استمرار أعمال اإلرهاب الدولية جبميع أشكاهلا يف مجيع أحناء العامل؛ مبا فيها
األعمال اليت تتورط فيها الدول بشكل مباشر أو غري مباشر ،واليت تعرض للخطر
وتعرض أمن الدول
أو تزهق أرواح األبرياء ،وتسيء إىل العالقات الدولية ّ
للخطر  ،84وأعرب عن اقتناعه بأن قمع هذه األعمال هو أمر جوهري بالنسبة
للحفاظ على السالم واألمن الدوليني  .85وقرر أنه جيب على احلكومة الليبية أن
تلزم نفسها بشكل قطعي بالتوقف عن مجيع أشكال األعمال اإلرهابية ومساعدة
املجموعات اإلرهابية وأنه جيب عليها أن تبني فورًا بأعمال حمددة ختليها عن
اإلرهاب  .86وفيما يتعلق باحلالة بني العراق والكويت ،طلب املجلس من
العراق أن يبلغ املجلس بأنه لن يرتكب أو يدعم أي عمل من أعمال اإلرهاب
الدويل أو يسمح ألي منظمة موجهة حنو ارتكاب هذه األعمال بالعمل ضمن
أراضيه وأن يدين بشكل ال لبس فيه مجيع أعمال اإلرهاب وأساليبه وممارساته،
وينبذها  .87وأعرب املجلس كذلك عن قلقه أو شجبه للبيانات الصادرة عن
العراق “اليت يهدد فيها باستعمال أسلحة تنتهك التزاماته” والتقارير “اليت
تفيد بأن العراق قد حاول احلصول على مواد لربنامج إلنتاج األسلحة النووية
مبا يتناىف مع التزاماته” والتهديدات الصادرة عن العراق “باستخدام اإلرهاب
ضد أهداف خارج العراق وبقيام العراق بأخذ رهائن” .88
ويف عدد من احلاالت ،دعا املجلس األطراف إىل احترام وصون
اتفاقات وقف إطالق النار وأدان االنتهاكات اليت تعرضت هلا هذه االتفاقات
 .89كما دعا إىل وقف األعمال العدوانية و/أو أعمال العنف ،مبا فيها
انتهاكات القانون اإلنساين الدويل ،وإىل ممارسة ضبط النفس والكف عن
األعمال االستفزازية  .90ويف بعض احلاالت ،دعا املجلس أيضًا إىل سحب
 83انظر القرار  )1990( 667الفقرة السادسة من الديباجة والفقرة  1من املنطوق.
 84انظر القرار  ،)1992( 731الفقرة األوىل من الديباجة.
 85انظر القرار  ،)1992( 748الفقرة الرابعة من الديباجة.
 86املرجع نفسه ،الفقرة .2
 87فيما يتعلق باحلالة بني العراق والكويت؛ انظر القرار )1991( 687؛ الفقرة
32؛ والبيانني املؤرخني  11آذار/مارس )S/23699( 1992؛ و 23تشرين الثاين/نوفمرب
.)S/24836( 1992
 88انظر القرار  ،)1991( 687الفقرات الثامنة واخلامسة عشرة والثالثة والعشرين
من الديباجة.
 89فيما يتعلق باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة ،انظر القرارات ،)1991( 713
الفقرة 4؛ و )1991( 721الفقرة 3؛ و )1992( 743الفقرة 8؛ و )1992( 752الفقرة
1؛ و )1992( 758الفقرتان  5و6؛ و )1992( 761الفقرتان  2و3؛ والبيانات املؤرخة
 7كانون الثاين/يناير  ،)S/23389( 1992و 24نيسان/أبريل )S/23842( 1992؛ و17
متوز/يوليه )S/24307( 1992؛ و 24متوز/يوليه .)S/24346( 1992
 90فيما يتعلق باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة ،انظر القرارات )1992( 727
الفقرة 4؛ و ،)1992( 749الفقرتان  5و6؛ و )1992( 752الفقرة 1؛ و)1992( 762
الفقرة 2؛ و )1992( 764الفقرة 3؛ و )1992( 770الفقرة 1؛ و )1992( 787الفقرة
6؛ والبيان املؤرخ  13نيسان/أبريل  .)S/23802( 1992وفيما يتعلق باحلالة يف الشرق
األوسط ،انظر البيانات املؤرخة  31آذار/مارس )S/20554( 1989؛ و 15آب/أغسطس
)S/20790( 1989؛ و 19شباط/فرباير  .)S/23610( 1992وفيما يتعلق باحلالة بني العراق
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القوات من األراضي األجنبية  .91وفيما يتعلق باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة،
طالب املجلس بأن تُسحب وحدات اجليش الشعيب اليوغوساليف والعناصر يف
اجليش الكروايت املوجودة يف البوسنة واهلرسك ،أو أن ختضع لسلطة حكومة
البوسنة واهلرسك ،أو أن تُحل ويُنـزع سالحها وبوضع األسلحة حتت رصد
دويل ّفعال  .92وأدان املجلس بشدة أي انتهاك للقانون اإلنساين الدويل ،مبا يف
ذلك االنتهاكات اليت تتعلق مبمارسة “التطهري اإلثين” ،وطالب بأن تتوقف
مجيع األطراف واجلهات األخرى املعنية يف يوغوسالفيا السابقة ،ومجيع
القوات العسكرية يف البوسنة واهلرسك ،فورًا وتكف عن مجيع انتهاكات
القانون اإلنساين الدويل ،مبا فيها األعمال املذكورة أعاله  .93ودعا كذلك
مجيع األطراف يف مجهورية البوسنة واهلرسك إىل الوفاء بالتزاماهتا بتنفيذ
وقف فوري لألعمال العدائية والتفاوض بشكل متواصل ودون انقطاع إلهناء
احلصار املفروض على سراييفو واملدن األخرى وجتريدها من السالح ووضع
األسلحة الثقيلة حتت إشراف دويل .94
كما ُوجهت نداءات مماثلة من أجل احترام وصون اتفاقات
وقف إطالق النار ،والتوقف عن األعمال العدائية ،مبا يف ذلك انتهاكات
القانون اإلنساين الدويل ،وممارسة ضبط النفس ،وذلك يف سياق املنازعات
الداخلية  .95ففيما يتعلق باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة ،دعا املجلس
مجيع األطراف واجلهات األخرى املعنية إىل ضمان التوقف فورًا عن طرد
األشخاص عنوة من املناطق اليت كانوا يعيشون فيها وعن أية حماوالت
لتغيري التركيب اإلثين للسكان ،يف أي مكان من مجهورية يوغوسالفيا
والكويت ،انظر القرار  ،)1991( 686الفقرة ( 3أ) .وفيما يتعلق باحلالة املتصلة بناغورين -
كاراباخ ،انظر البيان املؤرخ  12أيار/مايو .)S/23904( 1992
 91فيما يتعلق باحلالة بني العراق والكويت؛ انظر القرارات  )1990( 660الفقرة
1؛ و ،)1990( 662الفقرة الثالثة من الديباجة؛ و ،)1990( 674الفقرة الثانية من
الديباجة .وفيما يتعلق باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة ،انظر القرارات  ،)1992( 752الفقرة
4؛ و ،)1992( 757الفقرة 2؛ و ،)1992( 761الفقرة 3؛ و ،)1992( 762الفقرتان
 3و4؛ و ،)1992( 779الفقرة .4
 92القرار  ،)1992( 752الفقرة 4؛ و ،)1992( 757الفقرة .2
 93القرار  ،)1992( 771الفقرتان  2و .3انظر أيضًا البيان املؤرخ  30تشرين
األول/أكتوبر .)S/24744( 1992
 94القرار  ،)1992( 787الفقرة .6
 95فيما يتعلق باحلالة يف قربص ،انظر القرار  ،)1990( 649الفقرة 5؛ والبيان
املؤرخ  19متوز/يوليه  .)S/21400( 1990وفيما يتعلق باحلالة يف أفغانستان ،انظر البيان
املؤرخ  16نيسان/أبريل  .)S/23818( 1992وفيما يتعلق باحلالة يف كمبوديا ،انظر القرارات
 ،)1991( 718الفقرة 5؛ و ،)1992( 728الفقرة 3؛ و ،)1992( 766الفقرة 3؛ و783
( ،)1992الفقرة 7؛ و ،)1992( 792الفقرتان  8و .15وفيما يتعلق باحلالة يف الصومال،
انظر القرارات  ،)1992( 733الفقرتان  4و6؛ و ،)1992( 746الفقرة اخلامسة من الديباجة
والفقرة 2؛ و ،)1992( 751الفقرة 9؛ و ،)1992( 767الفقرة 9؛ و،)1992( 775
الفقرة 11؛ و ،)1992( 794الفقرتان  1و .4وفيما يتعلق باحلالة يف أنغوال ،انظر القرارات
 ،)1992( 785الفقرتان  3و7؛ و ،)1992( 793الفقرة 4؛ والبيانات املؤرخة  7متوز/يوليه
)S/24249( 1992؛ و 20تشرين األول/أكتوبر )S/24683( 1992؛ و 27تشرين األول/
أكتوبر  .)S/24720( 1992وفيما يتعلق باحلالة يف ليربيا ،انظر القرار  ،)1992( 788الفقرات
 .6 - 3وفيما يتعلق باحلالة يف موزامبيق ،انظر القرار  )1992( 797الفقرة 4؛ والبيان املؤرخ
 27تشرين األول/أكتوبر  .)S/24719( 1992وفيما يتعلق بالبند املعنون “أمريكا الوسطى:
اجلهود من أجل السالم” ،انظر القرار  ،)1992( 791الفقرة  .4وفيما يتعلق باحلالة املتصلة
بالصحراء الغربية ،انظر البيان املؤرخ  31آب/أغسطس .)S/24504( 1992

702

االحتادية االشتراكية سابقًا  .96ويف حالة أخرى ،أدان املجلس قمع
السكان العراقيني املدنيني يف مناطق كثرية من العراق ،مبا يف ذلك يف
املناطق املأهولة باألكراد ،الذي هتدد عواقبه السالم واألمن الدوليني يف
املنطقة وطالب بأن يتوقف العراق فورًا عن هذا القمع ،وذلك مسامه ًة منه
يف إزالة التهديد الذي يتعرض له السالم واألمن الدوليني يف املنطقة .97
وخالل الفترة املستعرضة ،تضمن عدد من مشاريع القرارات اليت مل
يعتمدها املجلس إشارات صرحية إىل املادة  )4( 2أو أهنا رجعت إىل أحكام
املادة  )4( 2أو املبدأ املنصوص عليه فيها  .98ومثة مشاريع قرارات أخرى من
هذا النوع تتضمن ما ميكن اعتباره إشارات ضمنية إىل املبدأ املنصوص عليه
يف املادة .99 )4( 2
احلالة 6
احلالة بني العراق والكويت
مل يثر أي من قرارات جملس األمن املذكورة أعاله واملتعلقة باحلالة بني العراق
والكويت مناقشة دستورية للمادة  .)4( 2على أنه أثريت خالل مداوالت
املجلس بشأن هذا البند حجج تتصل بأحكام هذه الفقرة.
فمن ناحية ،وصفت الكويت الغزو العسكري الذي قامت به العراق
بأنه “انتهاك صارخ للميثاق ،وخاصة للفقرتني  3و 4من املادة  ،”2مما جيعل
من واجب املجلس حتمل مسؤولياته يف حفظ السالم واألمن الدوليني ،مبا يف
ذلك محاية أمن الكويت وسيادهتا وسالمتها اإلقليمية .وأكدت أن اخلالفات
القائمة بني الكويت والعراق ينبغي عالجها بالوسائل السلمية واملفاوضات
وليس عن طريق استخدام القوة ،وفقًا للمعايري والصكوك والقوانني الدولية
“ويف مقدمتها ميثاق األمم املتحدة” .100
ومن ناحية أخرى ،قال ممثل العراق إن األحداث اليت جتري يف
الكويت هي أمور داخلية وأن العراق ال يسعى إىل حتقيق أي هدف أو
غرض يف الكويت .وذكر أن حكومة العراق مل تتصرف إالّ على أساس
طلب باملساعدة تلقته من حكومة الكويت املؤقتة احلرة إلقرار األمن والنظام.
 96القرار  ،)1992( 752الفقرة  .6انظر أيضًا القرار  ،)1992( 757الفقرة
اخلامسة من الديباجة.
 97فيما يتعلق بالرسالة املؤرخة  2نيسان/أبريل  1991املوجهة إىل رئيس جملس
األمن من ممثل تركيا والرسالة املؤرخة  4نيسان/أبريل  1991املوجهة إىل رئيس جملس األمن
من ممثل فرنسا ،انظر القرار  ،)1991( 688الفقرتان  1و.2
 98فيما يتعلق باحلالة يف بنما ،انظر ،S/21048 :الفقرة الثالثة من الديباجة والفقرة
 .1وفيما يتعلق بالرسالة املؤرخة  4كانون الثاين/يناير  1989املوجهة إىل رئيس جملس األمن
من ممثل اجلماهريية العربية الليبية والرسالة املؤرخة  4كانون الثاين/يناير  1989املوجهة إىل
رئيس جملس األمن من ممثل البحرين ،انظر ،S/20378 :الفقرة الرابعة من الديباجة والفقرتان
 1و .3وفيما يتعلق بالرسالة املؤرخة  27نيسان/أبريل  1992املوجهة إىل رئيس جملس األمن
من ممثل كوبا ،انظر ،S/23990 :الفقرة الثالثة من الديباجة.
 99فيما يتعلق باحلالة يف بنما ،انظر ،S/21048 :الفقرة الثالثة من الديباجة .وفيما
يتعلق باحلالة بني العراق والكويت ،انظر ،S/22231 :الفقرة اخلامسة من الديباجة؛ و،S/22232
الفقرتان األوىل والرابعة من الديباجة والفقرة 1؛ و ،S/22232/Rev.3الفقرات األوىل والثانية
واخلامسة من الديباجة؛ و ،S/22233/Rev.2الفقرة الثالثة من الديباجة .وفيما يتعلق بالرسالة
املؤرخة  27نيسان/أبريل  1992املوجهة إىل رئيس جملس األمن من ممثل كوبا ،انظر:
 ،S/23990الفقرتان األوىل والثانية من الديباجة والفقرة  .7انظر أيضًا ،فيما يتعلق باحلالة يف
األراضي العربية املحتلة ،S/20463 ،و ،S/20677و ،S/20945و.S/21933/Rev.1
 ،S/PV.2932 100الصفحات .10 - 3
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وأضاف أن قوات العراق ستنسحب مبجرد إعادة النظام ،كما طلبت حكومة
الكويت املؤقتة احلرة .101
وخالل مداوالت املجلس بشأن هذا البند ،أدان أعضاء املجلس
ال من أعمال
وبعض غري األعضاء غزو العراق للكويت باعتباره عم ً
العدوان العسكري ينطوي على انتهاك صارخ للميثاق وللقانون الدويل
ومجيع قواعد السلوك الدويل املقبولة من اجلميع  .102وأكدوا املبادئ اليت
حتظر استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ،وتنص على عدم التدخل يف
الشؤون الداخلية للدول ،واحترام سالمتها اإلقليمية وسيادهتا واستقالهلا
السياسي  ،103مؤكدين أن هذه املبادئ هلا أمهية خاصة بالنسبة للدول
الصغرية  .104كذلك أكد هؤالء األعضاء من جديد مبدأ التسوية السلمية
للمنازعات  ،105وأدانوا االستيالء على األراضي بالقوة باعتباره انتهاكًا
ال
للميثاق وللقانون الدويل  .106ورفضوا غزو العراق للكويت باعتباره باط ً
والغيًا وليس له أي أثر قانوين  .107كذلك أشار بعض املتكلمني إىل آلية
األمن اجلماعي املحددة يف امليثاق باعتبارها األساس السليم ملعاجلة حاالت
الصراع مثل احلالة قيد النظر .108
 101املرجع نفسه ،الصفحتان  11و.12
 102املرجع نفسه ،الصفحات ( 15 - 3الواليات املتحدة)؛ والصفحة ( 17كندا)؛
والصفحة ( 18ماليزيا)؛ والصفحة ( 22فنلندا).
 103لالطالع على البيانات ذات الصلة انظر ،S/PV.2932 :الصفحة 17
(كولومبيا)؛ والصفحة ( 18ماليزيا)؛ والصفحة ( 22فنلندا)؛ والصفحتان  26و27
(اليمن)؛ و ،S/PV.2933الصفحة ( 18الواليات املتحدة)؛ والصفحات ( 30 - 28الصني)؛
والصفحة ( 36كوت ديفوار)؛ والصفحة ( 37كوبا)؛ والصفحات ( 50 - 48كولومبيا)؛
والصفحة ( 52اليمن)؛ والصفحة ( 53رومانيا)؛ و ،S/PV.2934الصفحة ( 21ماليزيا)؛
و ،S/PV.2937الصفحات ( 55 - 53إيطاليا)؛ و ،S/PV.2963الصفحة ( 11الكويت)،
والصفحتان  44و( 45زائري)؛ والصفحة ( 87كوت ديفوار)؛ والصفحة ( 107الكويت).
كذلك أعيد تأكيد تأييد هذه املبادئ فيما يتعلق باملبادئ اخلمسة للتعايش السلمي بني الدول؛
انظر ،S/PV.2933 :الصفحات ( 30 - 28الصني)؛ و ،S/PV.2963الصفحتان  61و62
(الصني).
104
 ،S/PV.2932الصفحـــة ( 16كــولــومبـيـا)؛ والصفحــــة ( 18مالـيـزيـا)؛
و ،S/PV.2933الصفحة ( 6الكويت)؛ و ،S/PV.2963الصفحة ( 87كوت ديفوار).
 ،S/PV.2932 105الصفحتان  24و( 25رومانيا)؛ و ،S/PV.2933الصفحة 22
(ماليزيا)؛ والصفحتان  29و( 30احتاد اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية)؛ والصفحة
( 33زائري)؛ والصفحة ( 53رومانيا)؛ و ،S/PV.2937الصفحات ( 55 - 53إيطاليا)؛
و ،S/PV.2938الصفحة ( 7اليمن)؛ والصفحة ( 53الصني)؛ و ،S/PV.2963الصفحتان 61
و( 62الصني).
 ،S/PV.2934 106الصفحة ( 22الصني)؛ والصفحة ( 28فنلندا)؛ والصفحة 28
(كولومبيا)؛ والصفحة ( 36الكويت)؛ والصفحتان  41و( 42عمان)؛ و،S/PV.2938
الصفحة ( 41احتاد اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية)؛ والصفحتان  49و( 50كوت
ديفوار)؛ والصفحة ( 56رومانيا)؛ و ،S/PV.2963الصفحة ( 72كندا).
 107لالطالع على البيانات ذات الصلة ،انظر ،S/PV.2934 :الصفحة ( 7الواليات
املتحدة)؛ والصفحة ( 11فرنسا)؛ والصفحة ( 15كندا)؛ والصفحات ( 20 - 18إثيوبيا)؛
والصفحة ( 21ماليزيا)؛ والصفحة ( 22الصني)؛ والصفحة ( 28فنلندا)؛ والصفحة 28
(كولومبيا)؛ والصفحة ( 36الكويت)؛ والصفحتان  41و( 42عمان)؛ و،S/PV.2937
الصفحات ( 55 - 53إيطاليا)؛ و ،S/PV.2963الصفحتان  61و( 62الصني)؛ والصفحة
( 81اململكة املتحدة).
 ،S/PV.2933 108الصفحة ( 53رومانيا)؛ و ،S/PV.2934الصفحة ( 12احتاد
اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية).

النظر يف أحكام املواد األخرى من امليثاق

احلالة 7
البنود املتصلة باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة
مل يثر أي من قرارات جملس األمن املذكورة أعاله واملتعلقة باحلالة يف
يوغوسالفيا السابقة مناقشة دستورية للمادة  .)4( 2على أنه أثريت خالل
مداوالت املجلس بشأن هذا البند حجج تتصل بأحكام هذه الفقرة.
وأكد عدد من أعضاء املجلس وعدد من غري األعضاء من جديد املبادئ
اليت حتظر استخدام القوة أو التهديد باستخدامها  ،109وضرورة احترام السالمة
اإلقليمية والسيادة واالستقالل والتسوية السلمية للمنازعات  ،110وشددوا على
أن من غري املقبول إجراء أي تعديل يف احلدود اخلارجية أو الداخلية أو االستيالء
على األراضي باستخدام القوة  ،111مبا يف ذلك ما يتم من هذه األمور على
أساس سياسات انفصالية  112أو عن طريق سياسات “التطهري اإلثين” أو
اإلبادة اجلماعية أو انتهاكات حقوق اإلنسان  .113وذكر أحد األعضاء أنه
“ينبغي أن تتفهم مجيع أطراف الصراع أنه ال يوجد بديل عن التسوية السلمية
لألزمة يف البوسنة واهلرسك ،وأن أية حماوالت لفرض حل عسكري هلذه
املشاكل بقوة السالح ،وعلى وجه التحديد إقامة ما يسمى بالواليات املطهرة
إثنيًا ،تشكل جرمية ضد شعوهبا ذاهتا وضد اإلنسانية بأسرها” .114
وبعد انضمام كرواتيا والبوسنة واهلرسك كعضوين باألمم
املتحدة  ،115أكد أعضاء املجلس مرة أخرى مبادئ عدم التدخل يف
 ،S/PV.3009 109الصفحة ( 22بلجيكا)؛ والصفحة ( 26النمسا)؛ والصفحة 26
(إكوادور)؛ والصفحة ( 59الواليات املتحدة)؛ و ،S/PV.3082الصفحتان  9و( 10الصني)؛
والصفحة ( 45النمسا)؛ و ،S/PV.3137الصفحة ( 119الصني).
 ،S/PV.3009 110الصفحتان  26و( 27إكوادور)؛ والصفحة ( 66فرنسا)؛
و ،S/PV.3082الصفحة ( 11الصني)؛ والصفحة ( 22اهلند)؛ والصفحة ( 38االحتاد الروسي).
 ،S/PV.3009 111الصفحة ( 12يوغوسالفيا)؛ والصفحة ( 22بلجيكا)؛ والصفحة
( 26النمسا)؛ والصفحة ( 27إكوادور)؛ والصفحتان  59و( 61الواليات املتحدة)؛ وS/
 ،PV.3082الصفحة ( 18إكوادور)؛ و ،S/PV.3106الصفحة ( 31هنغاريا)؛ والصفحة
( 38الواليات املتحدة)؛ و ،S/PV.3136الصفحة ( 18فنـزويال)؛ والصفحتان  29و30
(باكستان)؛ والصفحة ( 59إندونيسيا)؛ والصفحتان  61و( 62فلسطني)؛ والصفحة 67
(األردن)؛ و ،S/PV.3137الصفحة ( 11هنغاريا)؛ والصفحات ( 70 - 67يوغوسالفيا)؛
والصفحات  94و 96و( 97اليونان).
 ،S/PV.3009 112الصفحة ( 37كوبا)؛ والصفحة ( 60الواليات املتحدة)؛
و ،S/PV.3137الصفحتان  34و( 35ليتوانيا)؛ والصفحات ( 47 - 45أذربيجان)؛
والصفحة ( 94اليونان).
 ،S/PV.3082 113الصفحتان  15و( 16هنغاريا)؛ والصفحة ( 25املغرب)؛
والصفحات ( 30 - 28فنـزويال)؛ و ،S/PV.3106الصفحة ( 11اهلند)؛ والصفحة 31
(هنغاريا)؛ و ،S/PV.3136الصفحة ( 5االحتاد الروسي)؛ والصفحة ( 9إكوادور)؛ والصفحة
( 18فنـزويال) والصفحتان  37و( 41سلوفينيا)؛ والصفحة ( 45كندا)؛ والصفحتان
 50و( 53ألبانيا)؛ و ،S/PV.3137الصفحة ( 32النرويج)؛ والصفحة ( 84أوكرانيا)؛
والصفحتان  89و( 90اإلمارات العربية املتحدة)؛ والصفحة ( 94اليونان)؛ والصفحتان
 109و( 110بنغالديش) .وفيما يتعلق بشرعية استخدام القوة على أسس إنسانية يف إطار
آلية األمن اجلماعي املقررة يف امليثاق ،انظر ،S/PV.3106 :الصفحات ( 15 - 11اهلند)؛
والصفحتان  16و( 17زمبابوي)؛ والصفحتان  34و( 35اململكة املتحدة)؛ والصفحتان 43
و( 44فنـزويال)؛ والصفحة ( 45بلجيكا)؛ والصفحة ( 47فرنسا).
 ،S/PV.3136 114الصفحة ( 5االحتاد الروسي).
 115انضمت البوسنة واهلرسك وكرواتيا إىل عضوية األمم املتحدة يف  22أيار/مايو
1992؛ انظر قراري اجلمعية العامة  237/46و 238/46على التوايل.
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الشؤون الداخلية للدول ،واحترام السالمة اإلقليمية للدول وسيادهتا
واستقالهلا السياسي  ،116ومعارضتهم للعدوان على دولة عضو ،مبا يف
ذلك تقدمي الدعم العسكري اخلارجي باملعدات واألفراد للقوات غري
النظامية أو املتمردة  .117ومن ناحية أخرى ،ذكر أن احلالة يف البوسنة
واهلرسك هي “يف جوهرها حرب أهلية” .118
احلالة 8
احلالة يف أمريكا الوسطى
مل يثر القرار الذي اعتمده جملس األمن يف إطار هذا البند  119أي مناقشة
دستورية بشأن املادة  .)4( 2على أنه أبديت وجهات نظر فيما يتعلق بأحكام
هذه الفقرة خالل مداوالت املجلس بشأن هذا البند.
فمن ناحيةُ ،ذكر أن جملس األمن عند نظره يف احلالة يف أمريكا
الوسطى “اعتمد قرارات تشمل سلسلة من املبادئ والتوصيات جلميع
الدول” .وتضمنت هذه املبادئ والتوصيات “حق مجيع دول املنطقة يف
العيش يف سلم وأمن مبنأى عن أي تدخل خارجي؛ وجتنب أي إجراء أو
حماولة لتقويض أو زعزعة استقرار الدول األخرى ومؤسساهتا؛ واحترام
سيادة الشعوب وحقها غري القابل للتصرف يف أن ختتار حبرية نظمها
السياسية واالقتصادية واالجتماعية؛ وتطوير عالقاهتا مبا يتفق مع مصاحل
شعوهبا ومنع أي تدخل خارجي وأي عمل ختريبـي وأي إكراه مباشر أو
غري مباشر وأية هتديدات من أي نوع كانت؛ وعدم استخدام أية تدابري ضد
أي دولة من دول املنطقة يكون من شأهنا عرقلة السعي إىل السالم والتخلي
عن تأييد هذه التدابري أو تشجيعها؛ والتوقف الفوري عن تقدمي أي نوع من
املساعدة إىل القوات غري النظامية أو القوات املتمردة اليت تعمل يف املنطقة
سواء قدمت هذه املساعدات علنًا أو سرًا من جانب أية حكومة داخل
املنطقة أو خارجها”  .120وهذه املبادئ والتوصيات تقرر حقوقًا ولكنها
أيضًا تفرض التزامات على األطراف املعنية “حىت ال تتاح أية فرصة لدول
أخرى لتربر تدخلها” يف األزمة .121
وعلى وجه اخلصوص ،فإن تقدمي املساعدة إىل “القوات غري النظامية
املعادية للدميقراطية” أو “مجاعات األقلية املتمردة” يف السلفادور من جانب
 ،S/PV.3082 116الصفحة ( 18إكوادور)؛ والصفحة ( 28فنـزويال)؛ والصفحة
( 31بلجيكا)؛ و ،S/PV.3106الصفحتان  19و( 20املغرب)؛ والصفحة ( 33هنغاريا)؛
و ،S/PV.3136الصفحة ( 8االحتاد الروسي)؛ والصفحة ( 41سلوفينيا)؛ والصفحتان 61
و( 62فلسطني)؛ و ،S/PV.3137الصفحة ( 13هنغاريا)؛ والصفحات ( 20 - 18قطر)؛
والصفحتان  27و( 28جزر القمر)؛ والصفحات ( 47 - 45أذربيجان)؛ والصفحة 58
(أفغانستان)؛ والصفحة ( 84أوكرانيا)؛ والصفحة ( 92اإلمارات العربية املتحدة)؛ والصفحة
( 106اجلزائر)؛ والصفحة ( 116السنغال).
 ،S/PV.3082 117الصفحــة ( 11الصيـــن)؛ والصفحــة ( 13زمـبـابـــوي)؛
و ،S/PV.3106الصفحة ( 24النمسا)؛ و ،S/PV.3136الصفحة ( 6االحتاد الروسي)؛
والصفحة ( 53ألبانيا)؛ والصفحة ( 67األردن)؛ والصفحة ( 68مجهورية إيران اإلسالمية)؛
و ،S/PV.3137الصفحتان  49و( 50الكويت)؛ والصفحة ( 118البوسنة واهلرسك).
 ،S/PV.3106 118الصفحتان  16و( 17زمبابوي)؛ و ،S/PV.3136الصفحة 26
(زمبابوي)؛ و ،S/PV.3137الصفحة ( 72يوغوسالفيا).
 119بيان الرئيس يف  8كانون األول/ديسمرب .)S/21011( 1989
 ،S/PV.2896 120الصفحة ( 22السلفادور).
 121املرجع نفسه.
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حكومة نيكاراغوا يف شكل “أسلحة ،ومعدات حربية ،ودعم سوقي ،أو توفري
مالذ” ،أو “دعم أديب أو دعاية أو دعم دبلوماسي” ،قد متت إدانته باعتباره
“انتهاكًا ملبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول األخرى وقيامًا بعمل
من أعمال العدوان كما هي حمددة يف الصكوك الدولية” مبا فيها ميثاق األمم
املتحدة وخمتلف االتفاقات اليت تدعم عملية السالم يف أمريكا الوسطى .122
وفيما يتعلق بأعمال الواليات املتحدة يف نيكاراغواُ ،ادعي أن الواليات املتحدة
قد “سلحت وأدارت قوات الثورة املضادة” وأن هذه األعمال ميكن اعتبارها
“ال كعامل خارجي ،بل كسبب لزعزعة االستقرار سواء يف املنطقة أو داخل
كل بلد من بلدان أمريكا الوسطى على حدة”  .123وعلى وجه اخلصوص
فقد وصف قرار الواليات املتحدة بتأجيل تسريح قوات الكونترا يف نيكاراغوا
بأنه “تدخل صريح يف السياسة الداخلية لنيكاراغوا” و“انتهاك واضح”
لالتفاقات الداعمة لعملية السالم يف أمريكا الوسطى .124
وردًا على هذه احلججُ ،ذكر أن الواليات املتحدة قد أوقفت مجيع
املساعدات العسكرية املقدمة إىل املقاومة يف نيكاراغوا ،امتثاالً لالتفاقات
الداعمة لعملية السالم يف أمريكا الوسطى  .125على أنه ُذكر أن عملية
التسليح الواسعة جلبهة فارابوندو ماريت للتحرير الوطين يف السلفادور قد
يسرته حكومتا نيكاراغوا وكوبا .وقيل إن نيكاراغوا تساعد “مجاعة
متمردة حصل مسؤولوها السياسيون على أقل من  4يف املائة من األصوات
مؤخرًا وعادت لتقاتل احلكومة املنتخبة دستوريًا [يف السلفادور] يف انتهاك
مباشر لعملية السالم” .وأضيف أن هذه املساعدة “ليست مساعدة
عسكرية فحسب ولكنها مساعدة تعمل على استمرار أسوأ أنواع املساعدة
الالإنسانية  -وهي تشجيع إرهاب العصابات الذي أدى إىل اخلسارة
املأساوية ملزيد من األرواح”  .126و ُذكر ،من ناحية أخرى ،أن هذا هو
السبب يف قيام الواليات املتحدة بتقدمي “املساعدة االقتصادية والعسكرية
واإلنسانية” إىل السلفادور ،باعتباره “مساعدة مقدمة إىل حكومة منتخبة
دستوريًا دعمًا لعملية السالم وتستخدم ملواجهة الدمار واهلجمات اليت
تقوم هبا العصابات على االقتصاد والبنية األساسية يف ذلك البلد” .وقيل إن
استمرار “الدعم املقدم إىل حكومة السلفادور املنتخبة دميقراطيًا” أمر مربر
“حىت تستطيع الدميقراطيات أن تستمر يف الوجود” .127
احلالة 9
احلالة يف بنما
128
مل يثر القرار الذي اعتمده جملس األمن يف إطار هذا البند أية مناقشة
دستورية للمادة  .)4( 2على أنه أُبديت وجهات نظر تتصل بأحكام تلك
املادة خالل مداوالت املجلس بشأن هذا البند.
 122املرجع نفسه ،الصفحات ( 11 - 8السلفادور).
 123املرجع نفسه ،الصفحتان  56و( 57نيكاراغوا).
 124املرجع نفسه ،الصفحة ( 58نيكاراغوا).
 125املرجع نفسه ،الصفحات ( 56 - 54الواليات املتحدة).
 126املرجع نفسه.
 127املرجع نفسه.
 128لالطالع على قرار املجلس ،الذي اعتمد بأغلبية  14صوتًا مقابل ال شيء
وامتناع بلد واحد عن التصويت (الواليات املتحدة) ،ودعوة ممثل بنما إىل االشتراك يف مناقشة
املسألة دون أن يكون له حق التصويت ،انظر ،S/PV.2901 :الصفحة  .6وانظر أيضًا الفصل
الثالث ،احلالة .1
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ويف إشارة صرحية إىل املادة  )4( 2و/أو ميثاق األمم املتحدة
و/أو قواعد القانون الدويل ،أكد أعضاء املجلس وعدد من غري األعضاء
من جديد مبادئ التسوية السلمية للمنازعات ،وعدم التدخل يف الشؤون
الداخلية للدول ،واحترام السالمة اإلقليمية للدول وسيادهتا واستقالهلا
السياسي ،وحظر التهديد بالقوة أو استعماهلا  ،129مبا يف ذلك استعماهلا
من خالل السياسات الرامية إىل زعزعة االستقرار وسياسات القهر .130
و ُذكر أن تطبيق هذه املبادئ ال يسمح بأي استثناء  131وينبغي أالّ يكون
انتقائيًا  ،132وأن استخدام القوة “ال ميكن املوافقة عليه يف ذاته وأيًّا
ما كانت األسباب”  .133كذلك مت اإلعراب عن رأي مؤداه أنه يتوقع من
الدول الكربى و/أو األعضاء الدائمني يف جملس األمن حتمل مسؤولية خاصة
يف الدفاع عن هذه املبادئ  ،134اليت تعترب ذات أمهية خاصة بالنسبة للدول
األعضاء الصغرية .135
وعلى وجه اخلصوص ،فقد ُذكر أن “االحتجاج حبماية املواطنني
األمريكيني لتربير التدخل هو نفس احلجة اليت ادعتها املرة تلو املرة حكومات
الواليات املتحدة ومذاهبها ملحاولة تربير ما ال ميكن تربيره وإضفاء الشرعية
على أعمال القوة والعنف” 136؛ على أنه ال يوجد معيار أخالقي أو
ال قانونيًا أو جيعل استخدام القوة مبدأ
قانوين ميكن أن جيعل العدوان عم ً
أخالقيًا  .137كذلك قيل إنه مهما تكن احلجج اليت تستخدمها الواليات
املتحدة يف حماولة تربير عملها يف بنما فإن هذا العمل يظل انتهاكًا صارخًا
األولية وللميثاق  .138ويف هذا الصددُ ،ذكر صراحة أن
لقواعد القانون الدويل ّ
استناد الواليات املتحدة إىل املادة  51من امليثاق ال يربر أعماهلا يف بنما ،139
ألنه يعكس “انعدام احلياء لدى من يرتكبون جرمية العدوان مث حياولون تقدمي
 ،S/PV.2899 129الصفحات ( 17 - 3نيكاراغوا)؛ والصفحة ( 18احتاد
اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية)؛ والصفحتان  21و( 22الصني)؛ والصفحات
( 30 - 28كندا)؛ و ،S/PV.2900الصفحتان  6و( 7يوغوسالفيا)؛ والصفحات - 8
( 10نيبال)؛ والصفحة ( 13إثيوبيا)؛ والصفحة ( 17اجلزائر)؛ والصفحة ( 21الربازيل)؛
والصفحة ( 22ماليزيا)؛ والصفحات ( 36 - 34بريو) .كذلك مت التأكيد على املبادئ
الواردة باملادة  )4( 2باإلشارة إىل قراري اجلمعية العامة ( 2131د  )20 -و2625
(د  )25 -وإىل فتوى حمكمة العدل الدولية يف قضية قناة كورفو ،واملبادئ اخلمسة للتعايش
السلمي بني الدول .انظر ،S/PV.2899 :الصفحات ( 17 - 3نيكاراغوا)؛ والصفحتان
 21و( 22الصني).
 ،S/PV.2900 130الصفحة ( 26كوبا).
 ،S/PV.2899 131الصفحات ( 17 - 3نيكاراغوا)؛ و ،S/PV.2900الصفحتان 6
و( 7يوغوسالفيا)؛ والصفحة ( 13إثيوبيا)؛ والصفحتان  17و( 18اجلزائر).
 ،S/PV.2899 132الصفحة ( 18احتاد اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية).
 ،S/PV.2899 133الصفحات ( 25 - 23فرنسا).
 ،S/PV.2900 134الصفحات ( 10 - 8نيبال)؛ والصفحة ( 13إثيوبيا)؛
والصفحتان  17و( 18اجلزائر)؛ والصفحتان  22و( 23ماليزيا).
 135املرجع نفسه ،الصفحة ( 13إثيوبيا)؛ والصفحتان  17و( 18اجلزائر)؛
والصفحتان  22و( 23ماليزيا)؛ والصفحات ( 45 - 43اجلماهريية العربية الليبية).
 ،S/PV.2899 136الصفحات ( 17 - 3نيكاراغوا).
 137املرجع نفسه.
 138املرجع نفسه ،الصفحة ( 18احتاد اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية)؛
و ،S/PV.2900الصفحة ( 13إثيوبيا).
 ،S/PV.2900 139الصفحة ( 41اجلماهريية العربية الليبية).
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أنفسهم كضحايا”  .140كذلك ُذكر أن “التدخل العسكري الذي قامت به
الواليات املتحدة يف بنما هو رد غري متناسب” .141
ومن ناحية أخرى ،قيل إن العمل الذي قامت به الواليات املتحدة مت
استنادًا إىل املادة  51من امليثاق وأن “املقصود به هو محاية حياة األمريكيني،
والدفاع عن معاهدات قناة بنما”  .142ويف هذا الصددُ ،ذكر أن املادة 51
ال باستثناء أساسي من حظر استخدام القوة وتؤكد
من امليثاق تعترف فع ً
143
احلق األصيل يف الدفاع عن النفس الذي تتمتع به الدول األعضاء  .وبعد
دراسة “مجيع الظروف” لتحديد ما إذا كانت هناك “أسباب قاهرة” تربر
ما قامت به الواليات املتحدة يف بنماُ ،ذكر أن هذه األسباب القاهرة وجدت
بالفعل  .144كذلك ُذكر أن الواليات املتحدة “تشاورت مع القيادة املنتخبة
دميقراطيًا يف بنما” قبل قيامها مبا قامت به من أعمال يف ذلك البلد .145
ويف هذا السياق ،برر املتحدث ما قامت به الواليات املتحدة من استخدام
القوة “كملجأ أخري  ...ضد نظام جلأ هو نفسه إىل استخدام القوة لإلطاحة
بالعملية الدميقراطية” يف بنما و“مبوافقة قادة بنما الذين فازوا يف االنتخابات
[األخرية]” .146
على أنه مت اإلعراب عن الشك يف أن يكون باإلمكان تعزيز الدميقراطية
عن طريق الوسائل العسكرية األجنبية  .147و ُذكر أن “أية حماولة تستهدف
اإلطاحة بسلطة تسلطية مغتصبة هي حماولة مشروعة بشرط أالّ يكون فيها
تقويض ألساس العالقات الدولية .وأضيف أن هذا األساس ليس يف هناية
األمر سوى تعبري على الصعيد الدويل عن الرغبة العميقة لدى شعوب األمم
املتحدة يف جعل الدميقراطية البديل الوحيد للفوضى يف العالقات الدولية” .148
ومن هذه الزاوية فإن ،رفض التسلطية ميكن النظر إليه من زاويتني“ :رفض
استخدام أية حكومة للقوة ضد شعبها ،ورفض استخدام سياسة القوة فيما
بني شعوب العامل” .149

من الساحل الليبـي .وقد وصف هذا العمل بأنه مقدمة هلجوم واسع النطاق
على املنشآت االقتصادية والعسكرية يف اجلماهريية العربية الليبية وبأنه يشكل
جزءا من سياسة العدوان اليت تتبعها الواليات املتحدة ضد هذا البلد .وأضاف
ً
أن هذه السياسة بلغت ذروهتا يف عهد اإلدارة احلالية بالواليات املتحدة ،اليت
وجهت التهديدات واالستفزازات وأعمال العدوان ضد اجلماهريية العربية
الليبية .وادعت اجلماهريية العربية الليبية أن الواليات املتحدة تقوم بشكل
منتظم مبناورات حبرية وجوية استفزازية يف مياهها اإلقليمية ويف جماهلا اجلوي
يف حماولة جلر البلد إىل مواجهة عسكرية مهدت هلا محلة مستمرة من التشهري
وزعزعة االستقرار يف البلد أدت إىل العدوان األخري الذي قامت به الواليات
املتحدة .وطالب املجلس بإدانة العدوان العسكري األمريكي واختاذ مجيع
التدابري إلهناء هذا العدوان واستخدام كل الوسائل الالزمة ملنع تكراره .كما
حث املجلس على مطالبة الواليات املتحدة بسحب أسطوهلا البحري وإهناء
مناوراهتا االستفزازية املوجهة ضد اجلماهريية العربية الليبية  .150كذلك مت
اإلعراب عن الغضب باسم جمموعة الدول العربية إزاء “العمل العدواين
الذي ال مربر له” الذي قامت به الواليات املتحدة .وأعربت الدول العربية
عن اعتقادها بأن أعمال العدوان هذه سوف تستمر ما مل تتخذ إجراءات
رادعة إلهناء مثل هذه العمليات العسكرية .وطلب إىل املجلس أن يدين
أعمال العدوان هذه غري املسؤولة وأن يتخذ التدابري املناسبة ملنع تكرارها ضد
اجلماهريية العربية الليبية وأن يتحمل مسؤوليته مبقتضى امليثاق يف حفظ السالم
واألمن الدوليني يف املنطقة .151
وذكرت الواليات املتحدة أهنا هي الطرف املتضرر وليس اجلماهريية
العربية الليبية اليت قام سالحها اجلوي بتحدي العمليات الروتينية اليت تقوم
ال حبريًا اليت تدعي
هبا الواليات املتحدة فيما يتجاوز بكثري مسافة الـ  12مي ً
اجلماهريية العربية الليبية أهنا متثل مياهها اإلقليمية .وأضافت أن ما قامت هبا
طائرات الواليات املتحدة ردًا على االستفزاز والتهديد من جانب مقاتلتني
ليبيتني مسلحتني يتسق متامًا مع مبادئ الدفاع عن النفس املقبولة دوليًا.
وذكرت أن الواليات املتحدة أبلغت األمني العام بذلك ،كما أبلغت رئيس
جملس األمن وفقًا للمادة  51من امليثاق .152
153
ووصف عدد من أعضاء املجلس وعدد من غري األعضاء
ما قامت به الواليات املتحدة بأنه عمل من أعمال العدوان وانتهاك للقانون
الدويل وللميثاق وهتديد للسالم واألمن يف املنطقة .ورفضوا ما تدعيه
الواليات املتحدة من أهنا تصرفت دفاعًا عن النفس ،وحثوا املجلس على

 140املرجع نفسه ،الصفحة ( 28كوبا).
 141املرجع نفسه ،الصفحتان  14و( 15فنلندا) .انظر أيضًا الفصل احلادي عشر،
اجلزء التاسع ،بشأن املادة .51
 ،S/PV.2899 142الصفحتان  31و( 32الواليات املتحدة).
 143املرجع نفسه ،الصفحات ( 30 - 28كندا).
 144املرجع نفسه .انظر أيضًا الفصل احلادي عشر ،اجلزء التاسع ،بشأن املادة
.51
145
 ،S/PV.2899الصفحتان  31و( 32الواليات املتحدة).
 146املرجع نفسه ،الصفحتان  26و( 27الواليات املتحدة).
 ،S/PV.2900 147الصفحتان  6و( 7يوغوسالفيا).
 148املرجع نفسه ،الصفحة ( 67بريو).
 149املرجع نفسه.

 ،S/PV.2835 150الصفحات .13 - 6
 151املرجع نفسه ،الصفحات ( 21 - 17البحرين).
 152املرجع نفسه ،الصفحات ( 17 - 13الواليات املتحدة) .وانظر أيضًا الفصل
احلادي عشر ،اجلزء التاسع ،بشأن املادة .51
 153املرجع نفسه ،الصفحات ( 28 - 24املراقب عن جامعة الدول العربية)؛
والصفحات ( 38 - 32اجلماهريية العربية الليبية)؛ والصفحات ( 42 - 39كوبا)؛
و ،S/PV.2836الصفحات ( 10 - 6أوغندا)؛ والصفحات ( 28 - 23مدغشقر)؛ والصفحات
( 33 - 28نيكاراغوا)؛ والصفحات ( 42 - 39أفغانستان)؛ والصفحات 46 - 43
(اليمن الدميقراطية)؛ و ،S/PV.2837الصفحات ( 11 - 7اجلزائر)؛ والصفحات 22 - 16
(مجهورية إيران اإلسالمية)؛ والصفحات ( 28 - 22زمبابوي)؛ و ،S/PV.2839الصفحات
( 25 - 21السودان)؛ و ،S/PV.2840الصفحات ( 27 - 22اإلمارات العربية املتحدة)؛
والصفحات ( 31 - 27مجهورية أملانيا الدميقراطية)؛ والصفحات ( 46 - 41اليمن)؛
و ،S/PV.2814الصفحات ( 31 - 28منغوليا).

احلالة 10
البنود املتصلة باجلماهريية العربية الليبية
عند نظر املجلس يف هذا البند ،الذي مل يتخذ بشأنه قرارا ،أُبديت آراء فيما
يتعلق بأحكام املادة .)4( 2
فقد ذكر ممثل اجلماهريية العربية الليبية أن الواليات املتحدة ارتكبت
ال من أعمال العدوان بقيامها ،دون أي مربر،
عمدًا ومع سبق اإلصرار عم ً
بإسقاط طائريت استطالع ليبيتني غري مسلحتني كانتا تقومان بدورية بالقرب
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إدانة هذا العمل العدواين واختاذ التدابري الالزمة ملنع تكراره .وطالب عدد من
املتكلمني  154مبمارسة ضبط النفس ومنع زيادة تصعيد التوتر ،وأشار بعضهم
إىل أمهية مبادئ امليثاق املتصلة بعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها
ضد السالمة اإلقليمية أو االستقالل االقتصادي ألية دولة وبالتسوية السلمية
للمنازعات .وذكروا أن املجلس لن يكون قد هنض مبسؤولياته إذا مل يؤكد
بأقوى العبارات ضرورة اتفاق تصرفات الدول مع التزاماهتا الدولية وضرورة
االمتثال للقواعد املنظمة لعالقات الدول ،وخاصة احترام سيادة الدول
واالمتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد الدول .155
وقَبِل بعض املتكلمني اآلخرين  156التفسري الذي قدمته الواليات
املتحدة ألعماهلا .وأوضح أحد األعضاء أنه سيصوت ضد مشروع القرار
املعروض على املجلس بصدد هذا البند  157ألسباب منها ما ورد فيه من
إشارة إىل تعريف العدوان ،وهو ما قد يعين أن الواليات املتحدة تعمدت
وقوع احلادث .158
احلالة 11
البنود املتصلة باجلماهريية العربية الليبية
مل يؤد القراران اللذان اعتمدمها جملس األمن فيما يتعلق باجلماهريية العربية
الليبية  159إىل مناقشة دستورية بشأن املادة  .)4( 2على أنه أبديت وجهات
نظر فيما يتعلق بأحكام تلك املادة خالل مناقشة املجلس للبند.
فخالل نظر املجلس يف القرارين  )1992( 731و،)1992( 748
شجب بعض أعضاء املجلس وبعض غري األعضاء وأدانوا أعمال اإلرهاب
الدويل  ،160واإلرهاب الذي ترعاه الدول  ،161وأعمال اإلرهاب اليت تشترك
فيها الدول بشكل مباشر أو غري مباشر  ،162مبا يف ذلك االشتراك “عن
طريق تقدمي املساعدة املادية أو السياسية أو األدبية لإلرهابيني”  .163وقيل إن
 ،S/PV.2835 154الصفحات ( 23 - 21بوركينا فاسو)؛ والصفحات 32 - 28
(تونس)؛ و ،S/PV.2836الصفحات ( 23 - 18نيبال)؛ والصفحات ( 40 - 37مايل)؛
و ،S/PV.2837الصفحتان  12و( 13كولومبيا)؛ والصفحات ( 32 - 28باكستان)؛
و ،S/PV.2839الصفحات ( 18 - 16السنغال)؛ والصفحات ( 26 - 24اهلند)؛
والصفحات ( 31 - 27املغرب)؛ والصفحات ( 33 - 31بنغالديش)؛ و،S/PV.2840
الصفحات ( 12 - 8مالطة)؛ والصفحات ( 41 - 38بولندا)؛ و ،S/PV.2841الصفحات
( 37 - 32فلسطني)؛ والصفحات ( 45 - 41ماليزيا).
 ،S/PV.2841 155الصفحات ( 45 - 41الرئيس).
 156املرجع نفسه ،الصفحات ( 40 - 37كندا)؛ والصفحة ( 41اململكة املتحدة)؛
والصفحات ( 46 - 44فرنسا)؛ والصفحة ( 46فنلندا).
 .S/20378 157حصل مشروع القرار على تسعة أصوات مؤيدة وأربعة أصوات
معارضة (فرنسا وكندا واململكة املتحدة والواليات املتحدة) وامتنع عضوان عن التصويت
(الربازيل وفنلندا) .ومل يتم اعتماده بسبب األصوات املعارضة لثالثة من األعضاء الدائمني
باملجلس (انظر ،S/PV.2841 :الصفحة .)48
 ،S/PV.2841 158الصفحات ( 46 - 44فرنسا).
 159القراران  )1992( 731و.)1992( 748
 ،S/PV.3033 160الصفحتان  24و( 25اجلماهريية العربية الليبية)؛ والصفحات
( 45 - 43إيطاليا)؛ والصفحة ( 47كندا)؛ والصفحة ( 83بلجيكا)؛ والصفحة 92
(النمسا)؛ و ،S/PV.3063الصفحة ( 59اهلند).
 ،S/PV.3033 161الصفحتان  24و( 25اجلماهريية العربية الليبية).
 162املرجع نفسه ،الصفحة ( 47كندا)؛ والصفحة ( 83بلجيكا).
 ،S/PV.3063 163الصفحة ( 59اهلند).

مرجع ممارسات جملس األمن — ملحق 1992 – 1989

“منطق املواجهة” الذي يغذي اإلرهاب بكل أشكاله ومظاهره “يتعارض
مع مبادئ امليثاق ومقاصده ،حيث تطلب الفقرة  4من املادة  2إىل أعضاء
املنظمة االمتناع يف عالقاهتا الدولية عن التهديد بالقوة أو استعماهلا” .164
على أنه ذكر أيضًا أن القرار  )1992( 731املؤرخ  21كانون الثاين/يناير
“ 1992يقتصر فقط على أعمال اإلرهاب اليت تشترك فيها الدول” .165
وقيل إن هذا القرار قرار استثنائي بطبيعته وال ميكن اعتباره بأي حال من
األحوال سابقة ،حيث إن املقصود به هو “احلاالت اليت تشترك فيها الدول
يف أعمال اإلرهاب” .166

باء  -املادة  ،2الفقرة 5

املادة  ،2الفقرة 5
يقدم مجيع األعضاء كل ما يف وسعهم من عون إىل األمم املتحدة يف
أي عمل تتخذه وفق هذا امليثاق ،كما ميتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ
األمم املتحدة إزاءها عم ًال من أعمال املنع أو القمع.

مالحظة

خالل الفترة قيد االستعراض ،اعتمد جملس األمن ثالثة قرارات
أحكام قد تكون هلا عالقة ما باملبدأ الوارد يف املادة .)5( 2
ففي القرار  )1990( 661املؤرخ  6آب/أغسطس  ،1990فرض
املجلس ،يف إطار الفصل السابع من امليثاق ،نظامًا للجزاءات على كل من
العراق والكويت ،كما ورد تفصيله يف الفقرات من  3إىل  8من القرار .168
على أن املجلس قرر ،يف الفقرة  ،9أنه “بغض النظر عن الفقرات من  4إىل 8
أعاله ،ال يوجد يف هذا القرار ما مينع من تقدمي املساعدة إىل احلكومة الشرعية
يف الكويت” ،وطلب إىل مجيع الدول (أ) اختاذ تدابري مناسبة حلماية األصول
اليت متلكها حكومة الكويت الشرعية ووكاالهتا؛ و(ب) عدم االعتراف بأي
نظام تقيمه سلطة االحتالل .169
ويف القرار  )1992( 740املؤرخ  7شباط/فرباير  ،1992بشأن
احلالة يف يوغوسالفيا السابقة ،أعرب املجلس عن “القلق للدالئل اليت تنم
عن أن احلظر الذي فرضه املجلس على توريد األسلحة يف القرار 713
( )1991ال يراعى حاليًا على الوجه التام ،كما هو مشار إليه يف الفقرة 21
من تقرير  170األمني العام” .171
ويف القرار  )1992( 787املؤرخ  16تشرين الثاين/نوفمرب ،1992
أعرب املجلس عن بالغ القلق “للتقارير اليت تفيد وقوع انتهاكات متواصلة
167

وردت هبا

 ،S/PV.3033 164الصفحة ( 51موريتانيا).
 165املرجع نفسه ،الصفحة ( 101فنـزويال).
 166املرجع نفسه.
 167فيما يتعلق باحلالة بني العراق والكويت ،انظر القرار  .)1990( 661وفيما
يتعلق باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة ،انظر القرارين  )1992( 740و.)1992( 787
 168القرار  ،)1990( 661الفقرات  .8 - 3وانظر أيضًا الفصل احلادي عشر،
اجلزء الثالث ،بشأن املادة .41
 169القــرار  ،)1990( 661الفقـــرة  .9وانظـــر أيضًا القـــرار ،)1990( 670
الفقرة .9
170
.S/23513
 171القرار  ،)1992( 740الفقرة السابعة من الديباجة.

النظر يف أحكام املواد األخرى من امليثاق

للحظر املفروض على توريد األسلحة إىل يوغوسالفيا مبوجب قراريه 713
( )1991املؤرخ  25أيلول/سبتمرب  1991و )1991( 724املؤرخ 15
كانون األول/ديسمرب  .172 ”1991ويف القرار نفسه ،طلب املجلس “إىل
مجيع الدول أن تقدم ،وفقًا ألحكام امليثاق ،املساعدة اليت قد حتتاجها” الدول
اليت تتصرف وفقًا إلذنه باستخدام التدابري اليت تتالءم مع الظروف املحددة،
حسب االقتضاء ،لوقف كل الشحنات البحرية القادمة إىل بلداهنا أو املقلعة
منها ،والدول املشاطئة اليت تتخذ إجراءات لوقف هذه الشحنات ،لضمان
تنفيذ حظر األسلحة املفروض بالقرار  )1991( 713واجلزاءات املفروضة
بالقرار .173 )1992( 757
وخالل نظر املجلس يف مشروع القرار  ،174 )1992( 787أُلقيت
بيانات كانت هلا أيضًا عالقة باملبدأ الوارد يف املادة  .)5( 2فقد طالبت بعض
الدول  175برفع جزئي حلظر األسلحة املفروض على يوغوسالفيا يف القرار
 ،)1991( 713حىت يتاح للبوسنة واهلرسك ممارسة حقها يف الدفاع عن
النفس .وأشارت هذه الدول أيضًا إىل ضرورة مساعدة البوسنة واهلرسك
على حتقيق هذه الغاية  .176وقيل إنه “ال جيوز عدالً وإنصافًا  ...االستمرار يف
سياسة منع البوسنة واهلرسك من احلصول على مساعدات عسكرية ملمارسة
حقها املشروع يف الدفاع عن نفسها”  .177وذكر أيضًا أن الواجب يقتضي
من اجلميع ،مبا يف ذلك جملس األمن“ ،توفري كل دعم ومساعدة ،سواء
عسكرية أو مادية ،لشعب البوسنة ،لكي يقوم حبماية نفسه من املعتدي” .178
وطلب إىل املجتمع الدويل “تقدمي كل الدعم املادي والعسكري واألديب
الضروري لتمكني حكومة البوسنة واهلرسك من ممارسة حق الدفاع عن
النفس”  .179وعالوة على ذلك ،فقد طلب إىل كل من يستطيع ويرغب
يف تقدمي املساعدة املناسبة اليت “تساعد شعب البوسنة على ردع املعتدين
 172القرار  ،)1992( 787الفقرة احلادية عشرة من الديباجة .وانظر أيضًا القرارين
 )1991( 713و.)1991( 724
 173لالطالع على طلب املجلس إىل مجيع الدول تقدمي املساعدة وفقًا للميثاق،
انظر القرار  ،)1992( 787الفقرة  .15ولالطالع على إذن املجلس للدول باختاذ التدابري
الضرورية لوقف الشحنات البحرية ،انظر الفقرة  12من ذلك القرار .ولالطالع على إذن
املجلس للدول املشاطئة باختاذ التدابري الضرورية لوقف الشحن البحري يف هنر الدانوب،
انظر الفقرة  13من ذلك القرار .ولالطالع على إشارة أخرى إىل استناد املجلس إىل الفصل
السابع يف هذه احلالة ،انظر الفصل احلادي عشر ،اجلزء الثالث من هذا امللحق .ولالطالع
على إشارة أخرى إىل استناد املجلس إىل الفصل الثامن يف هذه احلالة ،انظر اجلزء السادس
من هذا الفصل.
.S/24808/Rev.1 174
 ،S/PV.3137 175الصفحة ( 28جزر القمر)؛ والصفحة ( 41كرواتيا)؛ والصفحة
( 51الكويت)؛ والصفحة ( 92اإلمارات العربية املتحدة).
 176انظر أيضًا الفصل احلادي عشر ،اجلزء الثالث ،بشأن املادة  ،41واجلزء التاسع
بشأن املادة .51
 ،S/PV.3137 177الصفحة ( 92اإلمارات العربية املتحدة).
 178املرجع نفسه .وانظر أيضًا الرسالة املؤرخة  13آب/أغسطس  1992املوجهة
من ممثل مصر إىل رئيس جملس األمن ( )S/24438واليت ذكر فيها أن من الضروري ملجلس
األمن ،ضمن أمور أخرى“ ،أن يرخص حلكومة مجهورية البوسنة واهلرسك مبمارسة حق
الدفاع الشرعي يف إطار ميثاق األمم املتحدة ،وأن يساعدها على تطبيق هذا احلق بتمكينها
من احلصول على الوسائل الدفاعية الضرورية الالزمة لذلك”.
 ،S/PV.3137 179الصفحة ( 51الكويت).
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الصربيني” إىل اإلسراع بذلك  .180ويف هذا السياق ،ذكر ممثل كرواتيا
أن حكومته عرضت “املساعدة العسكرية للكرواتيني يف البوسنة واهلرسك
ولقوات حكومة البوسنة” وفقًا التفاقات ثنائية .181

جيم  -املادة  ،2الفقرة 6

املادة  ،2الفقرة 6
تعمل املنظمة على أن تسري الدول غري األعضاء فيها على هذه املبادئ
بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم واألمن الدوليني.

مالحظة

ال توجد إشارات صرحية إىل نص املادة  )6( 2يف قرارات جملس األمن
أو مقرراته .على أن املجلس اعتمد ثالثة قرارات  182كانت تتصل بأحكام
املادة  .)6( 2فقد كان كل من هذه القرارات يتضمن إشارة حمددة إىل
تعاون الدول غري األعضاء باألمم املتحدة يف تنفيذ اجلزاءات املفروضة يف إطار
الفصل السابع من امليثاق .وميكن النظر إىل مجيع القرارات الثالثة على اعتبار
أهنا تستند ضمنيًا إىل أحكام املادة  )6( 2ملطالبة الدول غري األعضاء باألمم
املتحدة باالمتثال للمبدأ املقرر يف املادة .)5( 2
ففي القرار  )1990( 661املؤرخ  6آب/أغسطس  1990الذي
فرض به املجلس جزاءات على العراق ،طلب املجلس “إىل مجيع الدول،
مبا يف ذلك الدول غري األعضاء يف األمم املتحدة ،أن تعمل بدقة وفقًا ألحكام
هذا القرار بغض النظر عن أي عقد مت إبرامه أو ترخيص مت منحه قبل تاريخ
هذا القرار” .183
ويف القرار  )1992( 748املؤرخ  31آذار/مارس  1992الذي
فُرضت به جزاءات على اجلماهريية العربية الليبية ،طلب املجلس “إىل مجيع
الدول ،مبا فيها الدول غري األعضاء يف األمم املتحدة ،ومجيع املنظمات الدولية
أن تعمل على حنو دقيق مبوجب أحكام هذا القرار بصرف النظر عن وجود
أية حقوق ممنوحة أو التزامات مفروضة مبوجب أي اتفاق دويل أو عقد مربم
أو ترخيص أو إذن ممنوح قبل  15نيسان/أبريل .184 ”1992
ويف القرار  )1992( 757املؤرخ  30أيار/مايو  1992الذي فُرضت
به جزاءات على مجهورية يوغوسالفيا االحتادية (صربيا واجلبل األسود) ،طلب
املجلس “إىل مجيع الدول ،مبا فيها الدول غري األعضاء يف األمم املتحدة،
ومجيع املنظمات الدولية ،أن تتصرف على حنو دقيق وفقًا ألحكام هذا القرار،

 180املرجع نفسه ،الصفحة ( 28جزر القمر).
 181املرجع نفسه ،الصفحة ( 41كرواتيا).
 182فيما يتعلق باحلالة بني العراق والكويت ،انظر القرار .)1990( 661
وفيما يتعلق باجلماهريية العربية الليبية ،انظر القرار  .)1992( 748وفيما يتعلق باحلالة يف
يوغوسالفيا السابقة ،انظر القرار  .)1992( 757وانظر أيضًا اجلزء الثاين ،الفرع باء ،املتعلق
باملادة  )5( 2يف هذا الفصل.
 183القرار  ،)1990( 661الفقرة  .5وخالل نظر املجلس يف القرار 661
( ،)S/21441( )1990ذُكر أن “الفقرة  5من املنطوق توضح أيضًا أن مشروع القرار
موجه إىل مجيع الدول ،األعضاء وغري األعضاء على السواء” .انظر ،S/PV.2933 :الصفحة
( 18الواليات املتحدة).
 184القرار  ،)1992( 748الفقرة .7
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رغم وجود حقوق أو التزامات مينحها أو يفرضها أي اتفاق دويل أو عقد
مربم أو أي ترخيص أو إذن ممنوح قبل تاريخ هذا القرار” .185
وباإلضافة إىل ذلك ،اعتمد املجلس عددًا من القرارات والبيانات
الرئاسية اشتملت على نصوص ميكن تفسريها على أهنا إشارات ضمنية إىل
املادة  .)6( 2ففيما يتعلق باحلالة يف األراضي العربية املحتلة ،طلب املجلس إىل
“األطراف السامية املتعاقدة [يف اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني يف زمن
احلرب لعام  ]1949أن تكفل احترام إسرائيل ،السلطة القائمة باالحتالل،
اللتزاماهتا مبوجب االتفاقية وفقًا للمادة  1منها”  .186ويف حاالت أخرى،
كانت النصوص الواردة بقرارات املجلس موجهة إىل “مجيع الدول” .وكان
أغلب هذه النصوص يتصل بتطبيق اجلزاءات واحلظر حيث كان املجلس
يقرر أنه ينبغي “جلميع الدول” أن تتخذ خطوات لفرض تدابري وفقًا لنظام
اجلزاءات الذي يتعلق به األمر ،أو يطالب “مجيع الدول” باختاذ تدابري تتعلق
بتنفيذ أو إدارة اجلزاءات  .187ويف نصوص أخرى ال تتصل اتصاالً مباشرًا
بفرض أو تنفيذ أو إدارة اجلزاءات ،طلب املجلس إىل “مجيع الدول” القيام
بإجراءات خمتلفة ،منها ‘ ’1تأييد مبادرات السالم  ،188مبا يف ذلك تأييدها
بتقدمي التربعات 189؛ و‘ ’2املسامهة يف التعاون الدويل يف جمال معيّن 190؛
و‘ ’3تقدمي الدعم املناسب هليئة أو قوة كلفها املجلس أو التعاون معها 191؛
و‘ ’4تقدمي املساعدة أو الدعم لألمم املتحدة وبراجمها أو وكاالهتا 192؛
 185القرار  ،)1992( 757الفقرة .11
 186القرار  ،)1990( 681الفقرة  .5ويف تاريخ اعتماد القرار ،كانت موناكو
وسان مارينو والكرسي الرسويل وسويسرا أطرافًا سامية متعاقدة يف االتفاقية ،ولكنها مل تكن
أعضاء يف األمم املتحدة.
ً
 187فيما يتعلق بنظام اجلزاءات املفروض على العراق ،انظر القرارات ،)1990( 661
الفقرتان  5و7؛ و ،)1990( 670الفقرات  1و 7و 8و10؛ و ،)1991( 687الفقرتان 25
و27؛ و ،)1991( 700الفقرتان  3و4؛ و ،)1991( 706الفقرة 8؛ و،)1992( 778
الفقرتان  3و .13وفيما يتعلق حبظر األسلحة املفروض على يوغوسالفيا السابقة انظر القرارات
 ،)1991( 724الفقرة 5؛ و ،)1992( 740الفقرة  .8وفيما يتعلق باجلزاءات املفروضة
على مجهورية يوغوسالفيا االحتادية (صربيا واجلبل األسود) ،انظر القرارين ،)1992( 757
الفقرات  11و 12و14؛ و ،)1992( 787الفقرتان  11و .15وفيما يتعلق باجلزاءات
املفروضة على اجلماهريية العربية الليبية ،انظر القرار  ،)1992( 748الفقرات  8 - 3و.10
وفيما يتعلق حبظر األسلحة املفروض على ليربيا ،انظر القرار  ،)1992( 788الفقرة .8
 188فيما يتعلق بالبند املعنون “أمريكا الوسطى :اجلهود من أجل السالم” ،انظر
القرار  ،)1989( 637الفقرة  .4وفيما يتعلق باحلالة يف كمبوديا ،انظر القرار 668
( ،)1990الفقرة  .11وفيما يتعلق باحلالة يف أنغوال ،انظر القرار  ،)1991( 696الفقرة
الثالثة من الديباجة.
 189فيما يتعلق باحلالة يف السلفادور ،انظر القرار  ،)1992( 791الفقرة .7
 190فيما يتعلق بالبند املعنون “وضع عالمات على املتفجرات اللدائنية أو الصفحية
بغرض كشفها” ،انظر القرار  ،)1989( 635الفقرة الثالثة من الديباجة والفقرات  2و5
و 6من املنطوق .وفيما يتعلق باجلماهريية العربية الليبية ،انظر القرار  ،)1992( 731الفقرة
الرابعة من الديباجة.
 191فيما يتعلق باحلالة بني العراق والكويت انظر القرار  ،)1991( 692الفقرة
 .8وفيما يتعلق باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة ،انظر القرار  ،)1992( 743الفقرة .11
وفيما يتعلق باحلالة يف كمبوديا ،انظر القرارين  ،)1992( 766الفقرة  ،8و،)1992( 783
الفقرة .4
192
فيما يتعلق باحلالة يف كمبوديا ،انظر القرار  ،)1992( 745الفقرة  .9وفيما
يتعلق باحلالة يف أنغوال ،انظر القرار  ،)1992( 747الفقرة  .7وفيما يتعلق باحلالة يف
يوغوسالفيا السابقة ،انظر القرار  ،)1992( 757الفقرة .19
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ال بقرارات للمجلس 193؛
و‘ ’5تقدمي املساعدة إىل الدول اليت تتصرف عم ً
و‘ ’6اختاذ خطوات لضمان تعاون أطراف النـزاع أو الصراع مع األمم
املتحدة فيما تقوم به من مبادرات 194؛ و‘ ’7دعم اجلهود اإلنسانية 195؛
و‘ ’8استخدام النفوذ السياسي لتحقيق هدف معيّن 196؛ و‘ ’9التصديق على
صكوك قانونية دولية معيّنة 197؛ و‘ ’10االمتناع عن االعتراف بأي ضم
معلن 198؛ و‘ ’11االمتناع عن أية أعمال ميكن أن تقوض مبادرات السالم
أو تزيد التوترات يف حالة معيّنة .199
ذكر جملس األمن “مجيع الدول” بالتزامها فيما
ويف أحد القرارات ّ
يتعلق “باملراعاة الدقيقة” لقرارات معيّنة من قراراته  .200وقد ميزت بعض
القرارات بني االلتزامات الواقعة على “الدول األعضاء” وااللتزامات الواقعة
على “مجيع الدول” .201
وتضمنت قرارات أخرى اعتمدها املجلس عبارات خمتلفة .ففي القرار
 ،)1990( 670وجه املجلس قراره إىل “كل دولة”  202وبيّن نتائج انتهاك
القرار من جانب “أية دولة”  .203ويف القرار  ،)1992( 748أكد املجلس
من جديد واجب “كل دولة” يف االمتناع عن االشتراك يف اإلرهاب وفقًا

 193فيما يتعلق باحلالة بني العراق والكويت ،انظر القرارين  ،)1990( 665الفقرة
 ،3و ،)1990( 678الفقرة  .3وفيما يتعلق باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة ،انظر القرار
 ،)1992( 770الفقرة  .5وفيما يتعلق باحلالة يف الصومال ،انظر القرار ،)1992( 794
الفقرة .17
194
فيما يتعلق باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة ،انظر القرار  ،)1992( 740الفقرة
 .6وفيما يتعلق باجلماهريية العربية الليبية ،انظر القرار  ،)1992( 731الفقرة .5
 195فيما يتعلق باحلالة يف الصومال ،انظر القرار  ،)1992( 733الفقرة  .9وفيما
يتعلق باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة ،انظر القرار  ،)1992( 761الفقرة .5
 196فيما يتعلق مبسألة أخذ الرهائن واالختطاف ،انظر القرار ،)1989( 638
الفقرة  .3وفيما يتعلق باحلالة بني العراق والكويت ،انظر القرار  ،)1990( 674الفقرة
.12
197
فيما يتعلق باحلالة بني العراق والكويت ،انظر القرار  ،)1990( 674الفقرة
.5
 198فيما يتعلق باحلالة بني العراق والكويت ،انظر القرار  ،)1990( 665الفقرة
.2
 199فيما يتعلق باحلالة يف أنغوال ،انظر القرارات  ،)1991( 696الفقرة الثالثة من
الديباجة ،و ،)1992( 785الفقرة  ،4و ،)1992( 793الفقرة  .8وفيما يتعلق باحلالة يف
يوغوسالفيا السابقة ،انظر القرارين  ،)1991( 713الفقرة  ،7و ،)1991( 724الفقرة .7
وفيما يتعلق باحلالة يف الصومال ،انظر القرار  ،)1992( 733الفقرة .6
 200فيما يتعلق باحلالة بني العراق والكويت ،انظر القرار  ،)1990( 667الفقرة
 ،5الذي ّ
ذكر فيه املجلس “مجيع الدول بأهنا ملزمة بالتقيد بدقة بالقرارات )1990( 661
و )1990( 662و )1990( 664و )1990( 665و.”)1990( 666
 201فيما يتعلق باحلالة بني العراق والكويت ،انظر القرارين ،)1990( 665
الفقرات  ،3 - 1و )1990( 678الفقرتان  2و .3وفيما يتعلق باحلالة يف الصومال ،انظر
القرار  ،)1990( 794الفقرات  12 - 10و.17
 202فيما يتعلق باحلالة بني العراق والكويت ،انظر القرار  ،)1990( 670الفقرة
.5
 203القرار  ،)1990( 670الفقرة  ،12الذي قرر فيه املجلس “يف حالة التهرب
من أحكام القرار  )1990( 661أو هذا القرار من قبل إحدى الدول أو مواطنيها أو من
خالل إقليمها ،أن ينظر يف اختاذ تدابري موجهة حنو الدول املذكورة ملنع هذا التهرب”.

النظر يف أحكام املواد األخرى من امليثاق

للمبدأ املقرر يف املادة  )4( 2من امليثاق  .204ويف القرار ،)1992( 757
قرر املجلس أن متتنع “مجيع الدول” عن توفري أية أموال لسلطات البلد
الذي يتعلق به األمر أو ألية مشاريع به  .205وكان عدد من األحكام الواردة
بالقرارات موجهًا أيضًا إىل “الدول” .206
وخالل الفترة قيد االستعراض ،اعتمد املجلس عددًا من القرارات
قبل املوافقة على انضمام البوسنة واهلرسك وكرواتيا ومجهورية يوغوسالفيا
االحتادية (صربيا واجلبل األسود) ،إىل عضوية األمم املتحدة ،طلب فيها أو
ألزم فيها باختاذ إجراءات من جانب “مجيع الدول” أو “مجيع األطراف
املعنية وغريها” .207
كذلك اعتمد املجلس بيانني رئاسيني طلب فيهما اختاذ إجراءات
من جانب “مجيع الدول”  .208واعتمد املجلس مخسة بيانات رئاسية تتعلق
باحلالة يف الشرق األوسط فرض يف كل منها واجبًا على “أية دولة”؛ ويف
تلك احلالة أكد املجلس ضرورة “أن متتنع مجيع الدول عن التهديد بالقوة

 204فيما يتعلق باجلماهريية العربية الليبية ،انظر القرار  ،)1992( 748الفقرة
السادسة من الديباجة.
 205فيما يتعلق باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة ،انظر القرار  ،)1992( 757الفقرة
 ،5الذي قرر فيه املجلس “أن متتنع مجيع الدول عن توفري أية أموال أو أية موارد مالية
أو اقتصادية أخرى للسلطات يف مجهورية يوغوسالفيا االحتادية (صربيا واجلبل األسود) أو
أية مشاريع جتارية أو صناعية أو أية مشاريع من نوع املرافق العامة ،يف مجهورية يوغوسالفيا
االحتادية (صربيا واجلبل األسود) ،وأن متنع رعاياها وأي أشخاص داخل أقاليمها من إخراج
أية أموال أو موارد من هذا القبيل من أقاليمها أو القيام ،بأية طريقة أخرى ،بتوفري هذه األموال
واملوارد لتلك السلطات أو ألي من هذه املشاريع .”...
 206فيما يتعلق مبسألة أخذ الرهائن واالختطاف ،انظر القرار ،)1989( 638
الفقرة  .6وفيما يتعلق باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة ،انظر القرارات  ،)1992( 757الفقرة
1؛ و ،)1992( 770الفقرتان  2و4؛ و ،)1992( 771الفقرة 5؛ و،)1992( 780
الفقرة  .1وفيما يتعلق باحلالة يف البوسنة واهلرسك ،انظر القرارين  ،)1992( 781الفقرة 5؛
و ،)1992( 787الفقرة  .12وفيما يتعلق باحلالة بني العراق والكويت ،انظر القرارين 674
( ،)1990الفقرتان  2و ،9و ،)1991( 712الفقرة  .11وفيما يتعلق باحلالة يف الصومال،
انظر القرار  ،)1992( 794الفقرة .16
 207لالطالع على هذه العبارات وغريها من العبارات املماثلة ،انظر القرارات 740
( ،)1992الفقرات 8 - 6؛ و ،)1992( 743الفقرات  10 - 8و12؛ و،)1992( 749
الفقرات 6 - 3؛ و ،)1992( 752الفقرات  1و 3و 6و 8و 11و13؛ و،)1992( 757
الفقرات  5 - 3و 7و 9و 11و 12و 14و 17و20؛ و ،)1992( 758الفقرات 8 - 5؛
و ،)1992( 761الفقرات 5 - 2؛ و ،)1992( 762الفقرات  2و 5و11؛ و764
( ،)1992الفقرات  3و 8 - 5و10؛ و ،)1992( 769الفقرة 3؛ و،)1992( 770
الفقرات  1و 5و6؛ و ،)1992( 771الفقرتان  1و3؛ و ،)1992( 779الفقرتان  2و3؛
و ،)1992( 786الفقرة 4؛ و ،)1992( 787الفقرات  3و 4و 6و 11و 15و .18وانظر
أيضًا البيان الرئاسي املؤرخ  24نيسان/أبريل  .)S/23842( 1992ولالطالع على البيانات
ذات الصلة املتعلقة بوضع مجهورية يوغوسالفيا االحتادية (صربيا واجلبل األسود) ،انظر:
S/PV.3116؛ الصفحة ( 2االحتاد الروسي)؛ والصفحة ( 11فرنسا)؛ والصفحة ( 12الواليات
املتحدة)؛ والصفحة ( 13الصني)؛ والصفحة ( 16النمسا)؛ والصفحة ( 16هنغاريا)؛
و ،S/PV.3137الصفحة ( 66السيد عليجا جوكيتش)؛ والصفحة ( 117البوسنة واهلرسك).
وانظر أيضًا القرارات  )1992( 752و )1992( 757و.)1992( 777
 208فيما يتعلق باحلالة يف السلفادور ،انظر البيان الرئاسي املؤرخ  8كانون األول/
ديسمرب  .)S/21011( 1989وفيما يتعلق باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة ،انظر البيان املؤرخ
 4آب/أغسطس .)S/24378( 1992
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أو استخدامها ضد السالمة اإلقليمية أو االستقالل السياسي ألية دولة أو
القيام على أي حنو آخر بعمل يتعارض مع مقاصد األمم املتحدة .209
ومل يؤد أي من هذه القرارات إىل مناقشة دستورية للمادة .)6( 2
على أنه يف عدد من املناسبات أشار أعضاء املجلس إشارات ضمنية إىل املادة
 )6( 2حني طالبوا “مجيع الدول” باختاذ إجراءات  210أو فسروا أحكام
القرارات على أهنا تأذن “جلميع الدول” باختاذ إجراءات  .211وباإلضافة
إىل ذلك ،كانت هناك عدة إشارات إىل التزام “مجيع الدول” باالمتثال
لقرارات جملس األمن وللميثاق  .212ويف حالة من احلاالت مت التمييز بني
واجبات الدول األعضاء وواجبات مجيع الدول فيما يتعلق باحلالة موضوع
املناقشة .213

دال  -املادة  ،2الفقرة 7

املادة  ،2الفقرة 7
ليس يف هذا امليثاق ما يسوغ لألمم املتحدة أن تتدخل يف الشؤون
الداخلية اليت تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما ،وليس فيه
ما يقتضي األعضاء أن يعرضوا مثل هذه املسائل ألن حتل حبكم هذا امليثاق،
على أن هذا املبدأ ال خيل بتطبيق تدابري القمع الواردة يف الفصل السابع.

مالحظة

خالل الفترة قيد االستعراض ،اعتمد جملس األمن قرارًا تضمن إشارة صرحية
إىل الفقرة  7من املادة  .214 2ويف مناقشات املجلس لدى اعتماد عدد من
القرارات ،مل تكن هناك إشارات صرحية إىل الفقرة  7من املادة  ،2ولكن متت
اإلشارة يف مناسبات أخرى إىل املبدأ الوارد يف امليثاق املتعلق بعدم التدخل
يف الشؤون الداخلية للدول .كذلك أجريت مناقشة بشأن تفسري املادة لدى
 209بيانات مؤرخة  30كانون الثاين/يناير )S/22176( 1991؛ و 30متوز/يوليه
)S/22862( 1991؛ و 29كانون الثاين/يناير )S/23495( 1992؛ و 19شباط/فرباير
)S/23610( 1992؛ و 30متوز/يوليه  ،)S/24362( 1992وانظر أيضًا املناقشة املتعلقة
باملادة  )4( 2يف هذا الفصل.
 210فيما يتعلق بالبند املعنون “أمريكا الوسطى :اجلهود من أجل السالم” ،انظر:
 ،S/PV.2871الصفحة ( 4الواليات املتحدة) .وفيما يتعلق باحلالة بني العراق والكويت ،انظر:
 ،S/PV.2933الصفحة ( 18الواليات املتحدة)؛ والصفحة ( 53رومانيا)؛ و،S/PV.2934
الصفحة ( 28كولومبيا) ،والصفحة ( 31رومانيا)؛ و ،S/PV.2938الصفحة ( 56رومانيا)؛
و ،S/PV.2940الصفحة ( 22رومانيا) .وفيما يتعلق باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة ،انظر:
 ،S/PV.3009الصفحة ( 36اليمن) .وفيما يتعلق باحلالة يف ليربيا ،انظر،S/PV.3138 :
الصفحة ( 82إكوادور) .وفيما يتعلق باحلالة يف الصومال ،انظر ،S/PV.3145 :الصفحة
( 27االحتاد الروسي).
 211انظر ،على سبيل املثال ،فيما يتعلق باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة،S/PV.3106 ،
الصفحة ( 16زمبابوي)؛ والصفحة ( 51الصني).
 212فيما يتعلق باحلالة بني العراق والكويت ،انظر ،S/PV.2933 :الصفحة 18
(الواليات املتحدة)؛ و ،S/PV.2940الصفحة ( 21الواليات املتحدة)؛ و،S/PV.2951
الصفحة ( 83زائري) .وفيما يتعلق باحلالة يف أنغوال ،انظر ،S/PV.3130 :الصفحة 23
(االحتاد الروسي) .وفيما يتعلق باجلماهريية العربية الليبية ،انظر ،S/PV.3033 :الصفحة 91
(هنغاريا).
213
فيما يتعلق باحلالة بني العراق والكويت ،انظر ،S/PV.2938 :الصفحة 56
(رومانيا).
214
القرار  ،)1991( 688الفقرة الثانية من الديباجة.
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اعتماد القرار  )1991( 688ولدى اعتماد القرار  )1991( 706املتعلق
بوضع برنامج لتحسني احلالة اإلنسانية يف العراق.
وبوجه أعم ،فإن املبدأ املنصوص عليه يف املادة ( 2الفقرة  ،)7وخاصة
ما يتعلق بأثره على قدرة املجلس على التصدي حلاالت احلرب األهلية
واالنتهاكات الواسعة حلقوق اإلنسان ،قد متت مناقشته أيضًا يف اجتماع
القمة الذي عقده املجلس بشأن البند املعنون “مسؤولية جملس األمن يف حفظ
السالم واألمن الدوليني” .215
احلالة 12
قمع السكان املدنيني العراقيني يف أجزاء من العراق؛
القرار )1991( 688
216
استجابة لطلبني مقدمني من تركيا وفرنسا  ،دعا رئيس جملس األمن
إىل جلسة عاجلة للمجلس يف  5نيسان/أبريل  217 1991ملناقشة الشواغل
املتعلقة بقمع السكان املدنيني العراقيني يف أجزاء من العراق .واعتمد املجلس
القرار  )1991( 688الذي قرر فيه ،بني أمور أخرى ،إدانة القمع وطالب
العراق “بأن يقوم على الفور ،كإسهام منه يف إزالة اخلطر الذي يتهدد السالم
واألمن الدوليني يف املنطقة ،بوقف هذا القمع”.
وذكر ممثل تركيا أن حكومته طلبت عقد هذا االجتماع “بالنظر إىل
التهديد اخلطري للسالم واألمن يف املنطقة الذي تشكله األحداث املأساوية اليت
جتري يف العراق” .وأبرز املعاناة اإلنسانية ملن تأثروا هبذه األحداث وأثر تدفق
الالجئني على بلده .218
وذكر ممثل مجهورية إيران اإلسالمية ،الذي تأثر بلده على حنو مماثل،
أن من الواضح “أن احلالة داخل العراق هلا ،بسبب خطورهتا وآثارها بالنسبة
للبلدان املجاورة ،آثار هتدد السالم واألمن اإلقليميني والدوليني” .219
وأعرب ممثل فرنسا عن رأي مؤداه أن “انتهاكات حقوق اإلنسان
مثل ما يالحظ اآلن تصبح موضع اهتمام دويل عندما تتخذ من األبعاد
ما جيعلها جرمية ضد اإلنسانية” .وأضاف أن “تدفق الالجئني ،واستمرار
القتال يف مناطق احلدود ،وزيادة عدد املذابح ،أمور تثري السخط وهتدد السالم
واألمن الدوليني يف املنطقة” .220
وأكد ممثل الواليات املتحدة مرة أخرى أنه “ليس من دور جملس
األمن وال يف نيته التدخل يف الشؤون الداخلية ألي بلد” ،ولكنه أضاف أن
من “املسؤوليات الشرعية للمجلس” االستجابة لشواغل جارات العراق
“فيما يتعلق باألعداد الكبرية للفارين أو الذين ميكن أن يفروا من العراق عرب
احلدود الدولية بسبب ما ميارسه صدام حسني من قمع ووحشية” .221
 215اجللسة  ،3046املعقودة يف  31كانون الثاين/يناير .1992
 216رسالتان مؤرختان  2و 4نيسان/أبريل  S/22435( 1991و.)S/22442
 217اجللسة .2982
 ،S/PV.2982 218الصفحة .4
 219املرجع نفسه ،الصفحة .15
 220املرجع نفسه ،الصفحة .53
 221املرجع نفسه ،الصفحتان  57و .58على أن ممثل الواليات املتحدة سلّم بأن
القرار يتناول حالة خاصة ظهرت بعد انتهاء حرب اخلليج وال ينبغي اعتباره سابقة عامة
ألعمال جملس األمن يف املستقبل.
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وذكر ممثل اململكة املتحدة أعضاء املجلس بأن مسائل حقوق اإلنسان،
ّ
يف جنوب أفريقيا مثالً ،مل تعترب دائمًا “أمورًا داخلية يف جوهرها” باملعىن
الوارد يف املادة  .)7( 2وأضاف أنه هلذا السبب ال ميكن وصف احلالة بأهنا
مسألة داخلية متامًا .وقال إن هذا الوضع هو على أي حال شاغل دويل ألن
“الزيادة الكبرية يف أعداد الالجئني تؤدي إىل زعزعة االستقرار يف املنطقة
كلها” .222
ووافق عدد من املتكلمني اآلخرين على أن احلالة متثل هتديدًا للسالم
واالستقرار يف املنطقة ،وخاصة بالنظر إىل التدفقات الكبرية لالّجئني من
العراق عرب احلدود الدولية .223
ومن ناحية أخرى ،أكد ممثل العراق أن الالجئني هم “بعض املخربني
ممن اندسوا من وراء احلدود” وأهنم اآلن يفرون إىل مالذات آمنة .وعلى
ذلك فقد وصف العمل الذي يعتزم املجلس القيام به بأنه “تدخل صارخ غري
مشروع يف الشؤون الداخلية للعراق وانتهاك للمادة  2من امليثاق اليت حتظر
التدخل يف الشؤون الداخلية للدول األخرى” .224
وذكر ممثل اهلند ،الذي امتنع عن التصويت على مشروع القرار ،أنه
يفضل أن يركز املجلس اهتمامه “على اجلانب املتعلق بالتهديد أو التهديد
املحتمل للسالم واألمن يف املنطقة” ،وأنه كان ينبغي للمجلس ترك اجلوانب
األخرى “للهيئات األخرى املختصة يف األمم املتحدة” .225
وأعرب ممثل الصني عن تعاطفه مع الصعوبات اليت تواجه تركيا
ومجهورية إيران اإلسالمية نتيجة لتدفق الالجئني ،ولكنه ذكر أن هذه املسألة
وذكر
هي “مسألة شديدة التعقيد ،ألهنا تتعلق أيضًا باألوضاع الداخلية للبلد”ّ .
أعضاء املجلس بأنه ينبغي للمجلس ،وفقًا للمادة  )7( 2من امليثاق “أالّ ينظر يف
أية مسائل تتعلق بالشؤون الداخلية ألية دولة أو يتخذ إجراءات بشأهنا” .226
وذكر ممثل اليمن أنه “ليس من اختصاص املجلس التطرق ملشاكل
داخلية يف أي بلد” وفقًا للمادة  2من امليثاق .وأضاف أن اليمن ال توافق
على الرأي القائل بأنه توجد مشكلة هتدد السالم واألمن الدوليني ألنه
“ال يوجد نـزاع أو حرب عرب حدود العراق مع جاراهتا” .وعلى ذلك ذكر،
أن مشروع القرار هو حماولة “لتسييس هذه املشكلة اإلنسانية“ ،وهو ما قد
يعترب “سابقة خطرية قد تفتح املجال البتعاد املجلس عن مسؤولياته األساسية
يف صون األمن والسالم الدوليني” .227
وذكر ممثل كوبا أن املادة  )7( 2تقرر حدودًا صارمة لسلطة جملس
األمن ،وأن وجود حالة طوارئ إنسانية ال يسمح للمجلس بتجاهل هذه
احلدود ،وخاصة حني يكون امليثاق قد أعطى ألجهزة أخرى باألمم املتحدة

 222املرجع نفسه ،الصفحتان  64و.65
 223املرجع نفسه ،الصفحة ( 24رومانيا)؛ والصفحة ( 36إكوادور)؛ والصفحة
( 56النمسا)؛ والصفحة ( 60احتاد اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية)؛ والصفحة 67
(بلجيكا)؛ والصفحة ( 69إيطاليا)؛ والصفحة ( 74لكسمربغ)؛ والصفحة ( 92كندا).
 224املرجع نفسه ،الصفحة .17
 225املرجع نفسه ،الصفحة .63
 226املرجع نفسه ،الصفحتان  54و. 55
 227املرجع نفسه ،الصفحات .30 - 27

النظر يف أحكام املواد األخرى من امليثاق

سلطة التصدي للمسائل اإلنسانية  .228وأعرب ممثل زمبابوي عن وجهة
نظر مماثلة .229
وأكد أغلب املتكلمني معارضتهم من حيث املبدأ ألي شكل من
أشكال التدخل يف الشؤون الداخلية ألي بلد ،ولكنهم وافقوا على أن األمر
يقتضي اختاذ إجراء من جانب املجلس ،وأعربوا عن اعتقادهم بأن نص
مشروع القرار يتصدى للحالة بطريقة كافية .230
ورحب عدد من املتكلمني صراحة باإلشارة الصرحية إىل املادة 2
( )7الواردة يف ديباجة القرار على اعتبار أن فيها تسليمًا حبدود سلطة األمم
املتحدة يف التدخل يف الشؤون الداخلية للدول األعضاء .231
وفيما يتعلق باالقتراح الذي قدم يف جلسيت آب/أغسطس وتشرين
الثاين/نوفمرب  ،232 1992بدعوة السيد فان دير شتويل املقرر اخلاص
املعين حبالة حقوق اإلنسان يف العراق ،إىل تقدمي معلومات عن احلالة،
شدد ممثال اهلند والصني على أنه ينبغي للمجلس قصر مداوالته وإجراءاته
على جمال اختصاصه مبقتضى امليثاق .وذكرا أن املجلس ال يستطيع مناقشة
حاالت حقوق اإلنسان يف ذاهتا أو وضع أية توصيات يف هذا الصدد.
واعترب املمثالن أن من غري املناسب ،هلذا السبب ،أن يدعو جملس األمن
املقرر اخلاص إىل االشتراك يف جلسات املجلس  .233وقد أيد وفد زمبابوي
هذا املوقف .234
ومن ناحية أخرى ،ذكر ممثل إكوادور أن دعوة السيد فان دير
شتويل (يف هذه احلالة) ال يؤثر على السلطة العادية للمجلس أو يزيد من
هذه السلطة ألنه يدخل يف نطاق قرار مت بالفعل اعتماده وينبغي أن يفهم
على أنه تعبري عن أوجه القصور املوجودة يف ذلك القرار نفسه .وأشار إىل
أن املجلس قد أدان يف القرار  )1991( 688أعمال القمع اليت ترتكبها
حكومة العراق ضد السكان املدنيني يف أجزاء كثرية من البلد واعترب أن
هذا القمع وما يترتب عليه من آثار هو هتديد للسالم واألمن يف املنطقة.
وأضاف أن املقرر اخلاص سيقوم ،هلذا ،بتقدمي معلومات عن مسائل تدخل
يف اختصاص املجلس .235
 228املرجع نفسه ،الصفحات .52 - 42
 229املرجع نفسه ،الصفحتان  31و.32
 230انظر ،على سبيل املثال ،S/PV.2982 ،الصفحات ( 8 - 6تركيا)؛ والصفحتان
 9و( 10باكستان)؛ والصفحات ( 15 - 11مجهورية إيران اإلسالمية)؛ والصفحات - 23
( 25رومانيا)؛ والصفحات ( 37 - 35إكوادور)؛ والصفحة ( 53فرنسا)؛ والصفحة 56
(النمسا)؛ والصفحة ( 58الواليات املتحدة).
 ،S/PV.2082 231الصفحة ( 23رومانيا)؛ وانظر أيضًا الصفحة ( 37إكوادور)؛
والصفحة ( 38زائري)؛ والصفحة ( 61احتاد اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية)؛ والصفحتان
 79و( 80آيرلندا).
 232اجللستان  3105و.3139
 ،S/PV.3105 233الصفحتان  6و( 7اهلند)؛ والصفحتان  12و( 13الصني)؛
و ،S/PV.3139الصفحة ( 3الصني).
 ،S/PV.3105 234الصفحتان  11و( 12زمبابوي)؛ و ،S/PV.3139الصفحتان 4
و( 5زمبابوي).
 ،S/PV.3105 235الصفحات  .10 - 7ويف اجللسة  ،3139قرر املجلس تقدمي
الدعوة (انظر ،S/PV.3139 :الصفحة  .)6وانظر أيضًا الفصل الثالث ،احلالة .4
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احلالة 13
املسائل املثارة فيما يتعلق بوضع برنامج لتحسني احلالة
اإلنسانية يف العراق؛ القرار )1991( 706
يف املداوالت اليت أجريت بصدد اعتماد القرار  ،)1991( 706الذي
أنشأ به املجلس برناجمًا يسمح للعراق مبقتضاه ببيع كميات معيّنة من النفط
واملنتجات النفطية لتمويل شراء املواد الغذائية واألدوية واإلمدادات الالزمة
لسد االحتياجات املدنية ،أثريت مسائل تتعلق باملبدأ املنصوص عليه يف املادة
.)7( 2
فقد ذكر ممثل العراق أن الربنامج املذكور يف القرار )1991( 706
فيه اعتداء على السيادة الوطنية للعراق ويفرض “وصاية أجنبية” على
الشعب العراقي .كما أنه يسلب حكومة العراق “سلطاهتا ومسؤولياهتا” حنو
مواطنيها ،ويلغي دورها يف رعايتهم وتأمني معيشتهم وتوفري قوهتم اليومي
من املواد الغذائية األساسية واخلدمات الصحية والعالجية .وذكر أن القرار
يتضمن “قيودًا استعمارية تسلب العراق حقه يف السيادة الكاملة وتتدخل
يف شؤونه الداخلية وتسرق ثروته النفطية وحتجر على حقه يف التصرف يف
أمواله”  236وأكد أن حماولة فرض نظام لإلشراف من جانب األمم املتحدة
هدفه “االنتقاص من سيادة العراق” .237
وذكر ممثل كوبا أن إنشاء اآللية املقترحة يف القرار يعين “سلب
عناصر من السيادة العراقية وحماولة لفرض نوع من الوصاية على العراق”.
وذهب إىل أن امليثاق ال يسمح للمجلس “بأن يقوم بوظائف معيّنة أو يتحمل
مسؤوليات معيّنة أو بأن يعهد هبذه الوظائف واملسؤوليات إىل األمني العام،
ألن يف ذلك إخالالً واضحًا مببدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول
ومببدأ تساوي الدول يف السيادة” .238
وذكر ممثل الصني أن القرار يتعيّن تنفيذه مع االحترام التام لسيادة
العراق الذي من حقه أن يقوم بدور يف شراء وتوزيع املواد الغذائية واألدوية
واملواد األخرى الالزمة لسد االحتياجات املدنية األساسية .239
وذكر ممثل اهلند أن املساعدة اإلنسانية ينبغي أن تقدم بوسائل تتفق
مع امليثاق“ ،وخاصة مع املبدأ البالغ األمهية وهو عدم التدخل يف الشؤون
الداخلية للدول” .وأضاف أن املهم على وجه اخلصوص أالّ تؤثر التدابري
اليت تعتمد تأثريًا سلبيًا على سيادة العراق أو تقوض هذه السيادة ومن مث
فإن موافقة العراق مسألة “بالغة األمهية” .وأعرب عن اعتقاده بأن األحكام
الواردة يف القرار مل “تطلب وضع ترتيبات وصاية قد تؤدي إىل التدخل يف
الشؤون الداخلية للعراق” وأضاف أن على األمني العام أن يأخذ ذلك يف
االعتبار عند وضع توصياته بشأن تنفيذ القرار .240
واعترب ممثل إكوادور “أن اإلشراف والرصد من جانب األمم املتحدة
ينبغي أالّ يؤديا إىل قيام املنظمة بأعمال تتعارض مع االحترام الدائم ملبادئ
امليثاق ،وخاصة الفقرتني  1و 2من املادة .241 ”2
236
237
238
239
240
241

 ،S/PV.3004الصفحة .37
املرجع نفسه ،الصفحة .41
املرجع نفسه ،الصفحات .70 - 68
املرجع نفسه ،الصفحة .82
املرجع نفسه ،الصفحتان  97و.98
املرجع نفسه ،الصفحتان  101و.102
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وأعرب ممثل زمبابوي عن “حتفظات بشأن أحكام القرار اليت متس
السيادة الوطنية” وأعرب عن اعتقاده بأن “ترتيبات الرصد كان ميكن وضعها
حبيث تكفل الشفافية دون مساس بالسيادة” .242
وشدد عدد من املتكلمني على ضرورة الرصد واإلشراف الدقيقني .243
وذكر ممثل الواليات املتحدة أن املراقبة اليقظة لتوزيع املساعدة اإلنسانية
ملنع حتويلها إىل قطاعات متميزة من املجتمع العراقي أو إساءة استخدامها على
حساب الذين هم يف أمس احلاجة إليها أمر غين عن التأكيد .244
وقال ممثل فرنسا إنه يعتقد أن وضع “تدابري حمددة جدًا لبيع النفط
العراقي واستخدام املوارد اليت حيققها ذلك ولتوزيع السلع األساسية اليت
تشترى هبذه املوارد” أمران ضروريان لسد االحتياجات اإلنسانية للشعب
العراقي ككل ،ألنه ال ميكن الثقة حبكومة العراق .245
وعلى النحو نفسه ذكر ممثل اململكة املتحدة أنه “من الضروري يف الواقع
نظرًا لسجل احلكومة العراقية يف املاضي” أن تقوم األمم املتحدة بوضع ترتيبات
ّفعالة لرصد مبيعات النفط وتوزيع اإلمدادات اإلنسانية توزيعًا عادالً .246
احلالة 14
االستجابة األ ّولية للحالة يف يوغوسالفيا السابقة؛
القرار )1992( 713
247
خالل املداوالت اليت جرت بصدد اعتماد القرار  ، )1992( 713الذي
قرر فيه املجلس ،يف مجلة أمور ،أن احلالة تشكل هتديدًا للسالم واألمن
الدوليني وفرض حظرًا تامًا على مجيع توريدات األسلحة واملعدات العسكرية
إىل يوغوسالفيا ،أكد ممثل يوغوسالفيا إخالص بلده تارخييًا ملبدأ عدم التدخل
واحلق السيادي جلميع الدول يف تقرير مستقبلها ،ولكنه أضاف أن قلق
املجلس له ما يربره متامًا .وذكر أن يوغوسالفيا “يف صراع مع نفسها”
وأعرب عن اعتقاده بأن الشعب اليوغوساليف مل يعد قادرًا على حل األزمة
بنفسه .كما أعرب عن اعتقاده بأن “األزمة اليوغوسالفية هتدد السالم واألمن
على نطاق واسع” .248
وشدد عدد من أعضاء املجلس على أن الصراع بدأ ميتد عرب احلدود
الوطنية وأنه هلذا يبعث على القلق دوليًا  ،249بينما شدد آخرون على أنه،
يف ضوء أحكام امليثاق اليت حتظر تدخل األمم املتحدة يف الشؤون الداخلية
ألية دولة ،فإن موافقة حكومة يوغوسالفيا الصرحية على تدخل املجلس
 242املرجع نفسه ،الصفحة .62
 243املرجع نفسه ،الصفحات ( 75 - 73فرنسا)؛ والصفحة ( 84اململكة
املتحدة)؛ والصفحة ( 87النمسا)؛ والصفحة ( 92بلجيكا).
 244املرجع نفسه ،الصفحتان  79و( 80الواليات املتحدة).
 245املرجع نفسه ،الصفحات .75 - 73
 246املرجع نفسه ،الصفحة .84
 247اعتمد يف اجللسة  3009املعقودة يف  25أيلول/سبتمرب .1991
 ،S/PV.3009 248الصفحات  .20 - 6وانظر أيضًا الرسالة املؤرخة  24أيلول/
سبتمرب  1991واملوجهة من ممثل يوغوسالفيا إىل رئيس جملس األمن ،واليت أبدت فيها
يوغوسالفيا موافقتها على تدخل املجلس يف األزمة (.)S/23069
 ،S/PV.3009 249الصفحة ( 21بلجيكا)؛ والصفحات ( 53 - 51احتاد
اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية)؛ والصفحات ( 62 - 58الواليات املتحدة)؛
والصفحات ( 57 - 55اململكة املتحدة)؛ والصفحات ( 48 - 44اهلند).
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ال حامسًا يف قرارهم بالتصويت مؤيدين
يف األزمة اليوغوسالفية كان عام ً
ملشروع القرار .250
احلالة 15
االستجابة للحالة يف البوسنة واهلرسك؛ القرارات )1992( 757
و )1992( 770و)1992( 771
251
خالل املناقشة اليت أجريت بصدد اعتماد القرار  ، )1992( 757الذي
قرر فيه املجلس أن احلالة يف البوسنة واهلرسك ويف أجزاء أخرى من مجهورية
يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية السابقة تشكل هتديدًا للسالم واألمن
الدوليني ،أعرب أعضاء املجلس عن وجهات نظر خمتلفة فيما يتعلق بطبيعة
هذا التهديد .فقي الوقت الذي رأى فيه عدد من املتكلمني أن هذا النـزاع هو
عدوان خارجي على البوسنة واهلرسك  ،252رأى آخرون أن هتديد السالم
يأيت يف املقام األول من الصراع اإلثين داخل البوسنة واهلرسك .253
وعلى الرغم من هذه االختالفات ،فإن أغلبية واسعة من أعضاء
املجلس وافقت على ضرورة التصدي للتهديد باختاذ تدابري يف إطار الفصل
السابع من امليثاق  .254على أن ممثلي الصني وزمبابوي  ،255اعتربا أن احلالة
ينبغي عالجها عن طريق التفاوض وليس عن طريق اختاذ إجراءات يف إطار
الفصل السابع من امليثاق.
 250املرجع نفسه ،الصفحات ( 32 - 28زمبابوي)؛ والصفحات 37 - 32
(اليمن)؛ والصفحات ( 48 - 44اهلند)؛ والصفحات ( 51 - 49الصني)؛ والصفحات
( 53 - 51احتاد اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية)؛ والصفحات ( 57 - 55اململكة
املتحدة) .وقد أعربت زمبابوي واليمن ،على وجه اخلصوص ،عن قلقهما من احتمال أن
ينظر إىل مشروع القرار املقترح على أنه تدخل من جملس األمن يف أمور هي أساسًا من
الشؤون الداخلية لدولة عضو .وأشار ممثل اليمن إىل أن مثة مي ً
ال إىل أن يعاجل املجلس
املشاكل اجلديدة اليت تطرحها املنازعات الداخلية “بطريقة جتريبية” وحذر من أن هذا النهج
يتعارض مع مبادئ امليثاق ،مبا فيها مبدأ احترام سيادة الدول ومبدأ عدم التدخل يف شؤوهنا
الداخلية .وشدد على أمهية احترام مبادئ امليثاق وجتنب التجريب يف تسوية املنازعات الداخلية
( ،S/PV.3009الصفحة ( 32زمبابوي)؛ والصفحتان  33و( 36اليمن)) .وانظر أيضًا
الرسالة املؤرخة  25أيلول/سبتمرب  ،1991املوجهة من ممثل كندا إىل رئيس جملس األمن،
واليت ذكرت فيها كندا أنه على الرغم من أن مفهوم السيادة مفهوم أساسي بالنسبة للدول،
فإنه ينبغي عند تطبيق هذا املفهوم احترام املبادئ اليت تعلو عليه؛ فلم يعد التدمري الذي ال مربر
له للحياة اإلنسانية أمرًا ميكن اعتباره شاغ ً
ال داخليًا حبتًا (.)S/23076
 251اعتمد يف اجللسة  3082املعقودة يف  30أيار/مايو .1992
 252انظر ،على سبيل املثال ،بيان ممثل الواليات املتحدة الذي ذكر فيه أن “عدوان
النظام الصريب والقوات املسلحة اليت أطلقها ضد البوسنة واهلرسك متثل هتديدًا واضحًا
للسالم واألمن الدوليني” ( ،S/PV.3082الصفحة  .)33وانظر أيضًا بيان ممثل هنغاريا الذي
قال فيه “وباختصار فإن أحكام القرار  )1992( 752ال ميتثل هلا على اإلطالق وما زال
العدوان على البوسنة واهلرسك مستمرًا” (املرجع نفسه ،الصفحة  .)15وذكر ممثل فنـزويال
أن “بلغراد تشن حربًا على دول أخرى هي أعضاء ذات سيادة يف منظمتنا” (املرجع نفسه،
الصفحات .)30 - 26
 253انظر ،على سبيل املثال ،بيان ممثل االحتاد الروسي الذي ذكر فيه أن “اتساع
الصراع اإلثين وحتوله إىل صراع دموي أوسع نطاقًا تشترك فيه مجاعات وقوى من مجهوريات
على حدود البوسنة واهلرسك ميثل هتديدًا حقيقيًا لبلدان املنطقة وللسالم واألمن الدوليني”
( ،S/PV.3082الصفحة .)36
 254اعتمد القرار  )1992( 757بأغلبية  13صوتًا مقابل ال شيء وامتناع بلدين
عن التصويت (زمبابوي والصني).
 ،S/PV.3082 255الصفحات .13 - 9

النظر يف أحكام املواد األخرى من امليثاق

ويف املناقشات اليت جرت بصدد اعتماد القرار ،256 )1992( 770
الذي طلب فيه املجلس إىل الدول ،متصرفًا مبوجب الفصل السابع من امليثاق،
“أن تتخذ ،على الصعيد الوطين أو من خالل الوكاالت أو الترتيبات اإلقليمية،
مجيع التدابري الضرورية اليت تكفل ،بالتنسيق مع األمم املتحدة ،تسهيل توصيل
املساعدة اإلنسانية املقدمة من منظمات األمم املتحدة اإلنسانية ذات الصلة وسائر
املنظمات األخرى إىل سراييفو وحيثما توجد حاجة إىل هذه املساعدة يف املناطق
األخرى من البوسنة واهلرسك” ،قال ممثل الصني إن وفده صوت مؤيدًا للقرار
“العتبارات إنسانية فحسب” .كما ذكر أن الصني تعترب االستناد إىل الفصل
السابع من امليثاق أمرًا غري مناسب وسجل حتفظات الصني بالنسبة لذلك .وأشار
إىل أن الفصل السابع من امليثاق ال ميكن االستناد إليه إالّ يف احلاالت اليت هتدد
السالم واألمن الدوليني هتديدًا خطريًا وليس يف أية ظروف أخرى .وذكر أن من
رأي وفده أن االستناد إىل الفصل السابع يف القرار ينبغي أالّ ميثل سابقة .257
وأعرب معظم أعضاء املجلس اآلخرين عن ترحيبهم باإلجراءات اليت
اختذها املجلس استجابة لألزمة اإلنسانية يف البوسنة واهلرسك أو قبلوا ضرورة
هذه اإلجراءات .258
احلالة 16
احلالة فيما يتعلق بأفغانستان
موجهة إىل رئيس جملس األمن ،مؤرخة  3نيسان/أبريل ،259 1989
يف رسالة َّ
طلب ممثل أفغانستان عقد جلسة طارئة للنظر يف “االعتداءات العسكرية
لباكستان وتدخلها يف السر والعلن يف الشؤون الداخلية ألفغانستان” .260
وأكدت أفغانستان من جديد ادعاءاهتا ضد باكستان خالل مداوالت
ّ
261
املجلس بشأن هذه املسألة وادعت أن “السالم واالستقرار واألمن يف
جنوب غريب آسيا” مهددان ،ولفتت االنتباه إىل آثار “عدوان باكستان
اخلطرية على السالم واألمن يف املنطقة ويف العامل أمجع” .وطلب ممثل
أفغانستان أن يتخذ جملس األمن كل اإلجراءات العاجلة يف نطاق واليته
مبقتضى امليثاق لوقف العدوان والتدخل الباكستاين ضد أفغانستان” .262
 256اعتمد يف اجللسة  3106املعقودة يف  13آب/أغسطس .1992
 ،S/PV.3106 257الصفحة .52
 258املرجع نفسه ،الصفحة ( 6الرأس األخضر)؛ والصفحة ( 9إكوادور)؛
والصفحة ( 11اهلند)؛ والصفحة ( 16زمبابوي)؛ والصفحة ( 21املغرب)؛ والصفحة 21
(اليابان)؛ والصفحتان  22و( 23النمسا)؛ والصفحة ( 28االحتاد الروسي) ،والصفحة 32
(هنغاريا)؛ والصفحة ( 34اململكة املتحدة)؛ والصفحة ( 38الواليات املتحدة)؛ والصفحة
( 44فنـزويال)؛ والصفحة ( 45بلجيكا)؛ والصفحة ( 47فرنسا) .وذكر ممثل إكوادور أنه
يعتقد أن “تقدمي املساعدة اإلنسانية هو بغري شك شرط أساسي إلعادة السالم واألمن يف
املنطقة” (املرجع نفسه ،الصفحة .)9
 .S/20561 259انظر أيضًا الرسالة املؤرخة  28آذار/مارس  1989املوجهة إىل
رئيس جملس األمن من ممثل أفغانستان (.)S/20545
موجهة إىل رئيس املجلس ،مؤرخة
برسالة
 260ردًا على ذلك ،ذكر ممثل باكستان،
ّ
معرضني للخطر.
 7نيسان/أبريل  ،)S/20577( 1989أن السالم واألمن الدوليني غري ّ
وذكرت باكستان أن احلالة يف أفغانستان هي موقف داخلي حمض يتمثل يف مقاومة الشعب
األفغاين لنظام حكم غري شرعي ال ميثله فُرض عليه نتيجة للتدخل العسكري اخلارجي.
 261اجللسات  2852إىل  2860اليت ُعقدت يف الفترة من  11إىل  26نيسان/
أبريل .1989
 ،S/PV.2852 262الصفحات  6إىل 25؛ و ،S/PV.2857الصفحات  38إىل .45
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ومن ناحية أخرى ،ذكر ممثل باكستان أن احلالة يف أفغانستان هي
موقف داخلي حمض ومتثل استمرار كفاح “شعب أفغانستان لإلطاحة بنظام
غري شرعي ال ميثله فُرض عليه نتيجة للتدخل العسكري اخلارجي” .263
وأعرب عدد من املتحدثني أيضًا عن رأيهم الذي مفاده أنه بعد
انسحاب القوات السوفياتية من أفغانستان مل يعد الوضع يف أفغانستان مسألة
نـزاع دويل ،وبالتايل فإنه مسألة ال تتطلب تدخل املجلس .264
غري أن متحدثني عديدين ذكروا أن مواصلة تقدمي الدعم من جانب
باكستان والواليات املتحدة إىل مجاعات الثوار األفغان يف حماولتهم اإلطاحة
حبكومة أفغانستان الشرعية متثل هتديدًا خطريًا للسالم واألمن الدوليني يف
املنطقة .وعلى هذا فإن احلالة ال ميكن أن يُنظر إليها على أهنا مسألة داخلية،
كما أن عرضها على جملس األمن هو إجراء سليم .265
احلالة 17
احلالة يف ليربيا
يف جلسة ُعقدت يف  22كانون الثاين/يناير  ،266 1991أشار ممثل ليربيا
إىل أن بلده قد حاول لعدة أشهر أن يلفت انتباه املجلس إىل احلالة يف بلده.
وأعرب عن أسفه ألن التطبيق الصارم ألحكام امليثاق املتعلقة بعدم التدخل
يف الشؤون الداخلية للدول األعضاء “عرقلت فاعلية املجلس وهدفه الرئيسي
اخلاص بصون السلم واألمن الدوليني” .وأشار إىل مسألة ما إذا كانت هناك
حاجة إىل استعراض أحكام امليثاق اليت تدعو إىل عدم التدخل يف الشؤون
الداخلية للدول األعضاء ،ورمبا إىل إعادة تفسريها .267
263

الصفحة .56

 ،S/PV.2852الصفحة 26؛ و ،S/PV.2859الصفحة 42؛ و،S/PV.2860

 ،S/PV.2853 264الصفحات  6إىل ( 11منظمة املؤمتر اإلسالمي)؛ والصفحتان
 11و( 12اململكة العربية السعودية)؛ والصفحات  17إىل ( 20ماليزيا)؛ والصفحات 43
إىل ( 45اليابان)؛ والصفحات  51إىل ( 53الواليات املتحدة)؛ و S/PV.2855الصفحة
( 12الصني)؛ والصفحات  13إىل ( 16اململكة املتحدة)؛ والصفحتان  21و( 22كندا)؛
و ،S/PV.2856الصفحات  27إىل ( 30جزر القمر)؛ و ،S/PV.2857الصفحتان 11
و( 12بنغالديش)؛ والصفحتان  12و( 13نيبال)؛ و ،S/PV.2859الصفحات  13إىل 17
(الصومال)؛ والصفحات  24إىل ( 26اململكة العربية السعودية)؛ والصفحة ( 38الواليات
املتحدة)؛ و ،S/PV.2860الصفحات  53إىل ( 56الواليات املتحدة).
 ،S/PV.2853 265الصفحات  22إىل ( 30اجلمهورية الدميقراطية األملانية)؛
والصفحات  28إىل ( 32كوبا)؛ والصفحات  32إىل ( 36منغوليا)؛ والصفحات 43
إىل ( 50اليمن الدميقراطية)؛ و ،S/PV.2855الصفحات  3إىل ( 7اهلند)؛ والصفحات
 32إىل ( 35احتاد اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية)؛ و ،S/PV.2856الصفحتان  6و7
(مجهورية الو الدميقراطية الشعبية)؛ والصفحات  11إىل ( 15نيكاراغوا)؛ والصفحات 16
إىل ( 20إثيوبيا)؛ والصفحات  22إىل ( 25فييت نام)؛ والصفحات  33إىل ( 36بلغاريا)؛
والصفحات  38إىل ( 41أنغوال)؛ و ،S/PV.2857الصفحات  3إىل ( 10تشيكوسلوفاكيا)؛
والصفحتان  16و( 17يوغوسالفيا)؛ والصفحات  18إىل ( 22مجهورية أوكرانيا االشتراكية
السوفياتية)؛ والصفحات  28إىل ( 31الكونغو)؛ و ،S/PV.2859الصفحتان  7و( 8اجلزائر)؛
والصفحتان  11و( 12هنغاريا)؛ والصفحتان  21و( 22بولندا)؛ والصفحات  31إىل
( 38مجهورية بيالروسيا االشتراكية السوفياتية)؛ و ،S/PV.2860الصفحات  22إىل 26
والصفحتان  41و( 62احتاد اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية).
 266اجللسة  .2974وقد طلب ممثل كوت ديفوار عقد اجللسة برسالة مؤرخة 15
كانون الثاين/يناير  1991وموجهة إىل رئيس جملس األمن (.)S/22076
 ،S/PV.2974 267الصفحات  3إىل .5
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وخالل املناقشة اليت جرت بصدد اعتماد القرار ،268 )1992( 788
الذي مبوجبه قرر املجلس وجود هتديد للسالم واألمن الدوليني وفرض حظرًا
عامًا على شحنات األسلحة إىل ليربيا ،أكد وزير خارجية ليربيا البُعد الدويل
للحرب األهلية ،وذكر أنه مع انتشار آثار النـزاع أصبح يشكل “بالفعل
حيول “غرب أفريقيا
خطرًا واضحًا على سرياليون املجاورة” وهو ما قد ّ
ببطء إىل سوق للسالح” .وأصر على أن من الواجب النظر إىل احلرب
األهلية “يف سياق مسؤولية املجلس يف صون السلم واألمن الدوليني” .269
وأعرب متحدثون آخرون عن آراء مماثلة .270
احلالة 18
احلالة يف الصومال
271
خالل املناقشة اليت جرت بشأن اعتماد القرار  )1992( 794الذي قرر
املجلس مبوجبه أن “جسامة املأساة اإلنسانية اليت سبَّبها النـزاع يف الصومال”
تشكل هتديدًا للسالم واألمن الدوليني  ،272وافقت غالبية أعضاء املجلس على
 268اعتُمد القرار يف اجللسة  3138اليت عقدت يف  19تشرين الثاين/نوفمرب .1992
 S/PV.3138 269الصفحة .18
 270أعرب ممثل االحتاد الروسي عن اعتقاده بأن “عدم تقيد بعض الفئات الليربية
املتحاربة بتنفيذ اخلطة الرامية إىل حتقيق تسوية سلمية يف ليربيا ،اليت مت االتفاق عليها حتت
رعاية املجموعة االقتصادية لدول غريب أفريقيا ،سيؤدي إىل تفاقم الوضع يف البالد وسيصبح
حمفوفًا باملخاطر ال بالنسبة للدول املجاورة فحسب ،بل أيضًا على السالم واألمن الدوليني،
وال سيما يف منطقة غرب أفريقيا” ( ،S/PV.3138الصفحة  .)66وهذا الرأي أيده أيضًا ممثل
الصني الذي أعرب عن اقتناعه بأن الصراع قد أ ّدى “إىل هتديد سالم وأمن الدول املجاورة
واملنطقة بأسرها” (املرجع نفسه ،الصفحة  .)71وأشار ممثل الرأس األخضر إىل أن حجم
الصراع يف ليربيا قد أصبح “عنصرًا مزعزعًا لالستقرار يف غريب أفريقيا برمتها ويشكل هتديدًا
حقيقيًا للسلم واألمن الدوليني” (املرجع نفسه ،الصفحة  .)68وذكر ممثل إكوادور أنه
يرى أن امتداد آثار األزمة إىل البلدان املجاورة قد أضفى “الطابع الدويل” على األزمة وأن
“وجود املشكلة يه ّدد السالم واألمن يف املنطقة دون اإلقليمية يف جمموعها” (املرجع نفسه،
الصفحة  .)81وحتدث وزير خارجية بنن نيابة عن املجموعة االقتصادية لدول غريب أفريقيا
فأعرب عن خشيته من وجود خطر كبري ألن متتد احلرب األهلية إىل منطقة غريب أفريقيا دون
اإلقليمية بكاملها ومن أن استمرارها يهدد “السالم واألمن يف منطقة غرب أفريقيا ،وبالتايل
السالم واألمن الدوليني” (املرجع نفسه ،الصفحات  8إىل  11والصفحة  .)97وأعرب
ممثل السنغال عن اعتقاده بأن احلرب تشكل “هتديدًا حقيقيًا لسالم وأمن البلدان الستة عشر
اليت تتألف منها املجموعة االقتصادية لدول غريب أفريقيا” ،وبالتايل فإهنا تؤدي إىل “زعزعة
استقرار بلدان املنطقة” (املرجع نفسه ،الصفحة  .)22وأشار ممثل زمبابوي إىل أن الصراع قد
انتشر اآلن “إىل بلدان جماورة وهو لذلك ميثل هتديدًا ليس فقط للمنطقة ولكن للسالم واألمن
الدوليني” (املرجع نفسه ،الصفحة  .)61وأعرب ممثل مصر عن اتفاقه مع الرأي القائل بأن
املوقف ّ
يشكل “هتديدًا للسالم واألمن يف منطقة غريب أفريقيا” ،وأنه “جيب على جملس األمن
العمل إلهناء هذا الصراع” (املرجع نفسه ،الصفحات  92إىل .)95
 271اعتُمد القرار يف اجللسة  3145اليت ُعقدت يف  3كانون األول/ديسمرب
.1992
272
موجهة إىل رئيس جملس
يف رسالة مؤرخة  29تشرين الثاين/نوفمرب ّ 1992
األمن ( ،)S/24868أبلغ األمني العام املجلس بأنه ال بديل العتماد “تدابري أقوى لتأمني
العمليات اإلنسانية يف الصومال” ،وأشار إىل أنه ال توجد يف الصومال أية حكومة ميكنها
أن تطلب وأن جتيز استخدام القوة ،وذكر أنه يتعني على املجلس “مبوجب املادة  39من
امليثاق أن يقرر أن هناك خطرًا يتهدد السلم ،نتيجة النعكاسات النـزاع الصومايل على املنطقة
بأسرها ،وأن يبت يف التدابري اليت ينبغي اختاذها لصون السالم واألمن الدوليني” .غري أنه يف
هذا السياق جتدر مالحظة أن القرار  )1992( 794ال يتضمن أية إشارة إىل “انعكاسات
النـزاع الصومايل على املنطقة بأسرها”.
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أن الوضع اإلنساين يتطلب اختاذ تدابري مبوجب الفصل السابع من امليثاق ،273
دون اإلشارة صراحة إىل أية آثار إقليمية أو دولية معيّنة لألزمة .274
أكد عدد من أعضاء املجلس الطابع الفريد للحالة يف
ويف حني ّ
الصومال ونبهوا إىل أنه ينبغي أالّ يُنظر لإلجراء الذي يتخذه املجلس على أنه
سابقة  ،275اعترب أعضاء آخرون يف املجلس أن الطبيعة اجلديدة للتهديد الذي
متثله احلالة يف الصومال هو أحد أعراض التحديات اجلديدة اليت يتعيَّن على
األمم املتحدة واملجتمع الدويل التواؤم معها .276
احلالة 19
احلالة يف األراضي العربية احملتلة
يف أعقاب أعمال العنف اليت وقعت يف مدينة القدس القدمية ،واليت
أسفرت عن مقتل ما يزيد عن  20فلسطينيًا ،اعتمد املجلس القرار 672
277
لتقصي احلقائق
( . )1990وقد رحب املجلس بقرار األمني العام إيفاد بعثة ّ
إىل املنطقة لبحث الظروف املحيطة باألحداث املأساوية اليت وقعت مؤخرًا يف
القدس والتطورات األخرى املشاهبة يف األراضي املحتلة ،وتقدمي تقرير يتضمن
النتائج والتوصيات إىل املجلس حول الطرق والوسائل الكفيلة بضمان سالمة
املدنيني الفلسطينيني ومحايتهم حتت االحتالل اإلسرائيلي .278
 .S/PV.3145 273انظر ،مثالً ،البيان الذي أدىل به ممثل االحتاد الروسي“ :إن
الوفد الروسي مقتنع بأنه يف املرحلة احلالية يتطلب حل األزمة استخدام قوات دولية مسلحة
حتت إشراف جملس األمن وضمان إيصال وحراسة املساعدة اإلنسانية وتوزيعها على سكان
البالد الذين يتضورون جوعًا” (  ،S/PV.3145الصفحة  .)26وانظر أيضًا البيان الذي أدىل
به ممثل اململكة املتحدة“ :واملجتمع الدويل ال يريد التدخل يف الشؤون الداخلية [للصومال]،
ولكنه ال يستطيع أن يقف مكتوف األيدي ويسمح ألزمة إنسانية هبذه الضخامة أن
تستمر” (املرجع نفسه ،الصفحة  .)35وأشار ممثل فرنسا إىل أنه باعتماد القرار 794
( )1992دلَّل املجلس “على عزمه على وضع هناية ملعاناة الصوماليني” ،وأضاف أن هذا
االلتزام “جزء من مبدأ إمكانية الوصول إىل الضحايا وحق التدخل اإلنساين” يف حاالت
الطوارئ (املرجع نفسه ،الصفحة .)28
 274ومع ذلك ورد بعض من هذه اإلشارات أثناء املناقشة .انظر،S/PV.3145 :
الصفحتان  19و( 20الرأس األخضر)؛ والصفحة ( 42فنـزويال)؛ والصفحة ( 44املغرب)؛
والصفحة ( 38الواليات املتحدة).
 275انظر ،مثالً ،S/PV.3145 ،الصفحة ( 51اهلند)؛ والصفحة ( 17الصني).
وجتدر مالحظة أنه قد وردت أيضًا يف ديباجة القرار  )1992( 794إشارة إىل “الطابع
الفريد” للحالة يف الصومال.
 276أشار ممثل الواليات املتحدة إىل أن “املجتمع الدويل ،إذ يبادر إىل االستجابة
لألحداث املفجعة يف الصومال ،يتخذ أيضًا خطوة هامة صوب وضع استراتيجية يواجه هبا
ما حيمله عامل ما بعد احلرب الباردة يف طياته من فوضى وصراعات” ( ،S/PV.3145الصفحة
 .)36وأعرب ممثل فرنسا عن اعتقاده بأنه هبذا القرار أبدت األمم املتحدة “قدرهتا على
التكيف يف مواجهة التحديات اجلديدة” (املرجع نفسه ،الصفحتان  29و .)30وذكر ممثل
هنغاريا أنه كما يبدو “سيكون من األصعب ،جتاه الرأي العام العاملي ،أن يتفادى املجتمع
الدويل حتمل مسؤوليته إزاء التحديات اليت تندلع يف بؤر األزمات اخلطرية كاألزمة اليت تواصل
متزيق الصومال”( .املرجع نفسه ،الصفحة .)47
 277اعتُمد القرار يف اجللسة  2948اليت ُعقدت يف  12تشرين األول/أكتوبر
 .1990انظر أيضًا املحاضر احلرفية للجلستني  2946و 2947اللتني ُعقدتا بشأن املسألة
نفسها يومي  8و 9تشرين األول/أكتوبر  1990على الترتيب .وانظر أيضًا دراسة احلالة
تقصي احلقائق املقترحة (الفصل العاشر ،اجلزء الثاين ،احلالة .)2
املتعلقة ببعثة ّ
 ،S/PV.2948 278الصفحة  .27ووفقًا ملا ذكره رئيس جملس األمن ،فإن الغرض
من البعثة قد حددته على هذا النحو املشاورات غري الرمسية اليت أجراها األمني العام .غري أن
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وبعد أن علم املجلس بأن إسرائيل قد رفضت استقبال بعثة األمني
العام املقترحة  ،279اجتمع املجلس يف  24تشرين األول/أكتوبر .280 1990
ويف ذلك االجتماع أوضح ممثل إسرائيل أن إسرائيل قد أعربت عن استعدادها
أكد
ملساعدة األمني العام يف إعداد تقرير بشأن األحداث ذات الصلة ،ولكنه ّ
أن إسرائيل ،شأهنا شأن أية دولة أخرى ذات سيادة ،هي السلطة الوحيدة يف
األراضي اخلاضعة لسيطرهتا .وأشار املمثل إىل أن إسرائيل قد عيّنت “جلنة
مستقلة للتحقيق [تابعة هلا] تتألف من ثالث شخصيات مرموقة” ،وستقدم
تلك اللجنة “النتائج واالستنتاجات اليت تتوصل إليها فيما يتعلق بتسلسل
األحداث وأسباهبا واإلجراءات اليت اختذهتا قوات األمن اإلسرائيلية” .281
وأعرب متحدثون عديدون عن أسفهم لرفض إسرائيل استقبال
بعثة األمني العام ،وأكدوا أن إسرائيل عليها التزام بأن متتثل للقرار 672
( .282 )1990وأُشري أيضًا إىل أن حساسية إسرائيل قد روعيت يف توجه
املجلس إزاء هذه املسألة ،وإىل أن القرار  )1990( 672رحب باستحياء
بقرار األمني العام إرسال بعثة إىل املنطقة بدالً من تشكيل جلنة من جملس
األمن للتحقيق يف احلادث .283
وبعد أن أجرى املجلس مزيدًا من املداوالت ،اعتمد باإلمجاع يف 24
تشرين األول/أكتوبر  1990القرار  284 )1990( 673الذي مبوجبه شجب
رفض إسرائيل أن تستقبل بعثة األمني العام إىل املنطقة؛ وحث احلكومة
اإلسرائيلية على إعادة النظر يف قرارها؛ وأصر على أن متتثل امتثاالً تامًا للقرار
 )1990( 672وأن تسمح للبعثة باملضي قدمًا وفقًا للغرض الذي أُرسلت
من أجله.
غري أن األمني العام أشار ،يف التقرير الذي قدمه إىل املجلس ،إىل
أنه بالنظر إىل أن إسرائيل واصلت رفضها استقبال البعثة اليت أوفدها فإنه
مل يتمكن من ضمان استقاللية املعلومات فيما يتعلق بالظروف املحيطة
باألحداث األخرية .285
ولدى نظر املجلس يف التقرير ،شجب عدد من املتحدثني رفض
إسرائيل للقرارين املذكورين أعاله  .286غري أن ممثل إسرائيل كان من رأيه أن
البعثة املقترحة ال هتدف إىل “التأكد من احلقائق” بل إهنا ،باألحرى “حماولة
مكشوفة النتهاك سيادة إسرائيل” .وذكر أن إسرائيل هي وحدها املسؤولة
األمني العام قد ذكر ،مع ذلك ،أنه “مبوجب اتفاقية جنيف الرابعة ،تقع املسؤولية الرئيسية عن
ضمان محاية الفلسطينيني على عاتق الدولة املحتلة ،أال وهي إسرائيل” (املرجع نفسه).
 279يرد البيان ذو الصلة ،الذي اعتمده جملس الوزراء اإلسرائيلي يف  14تشرين
األول/أكتوبر  ،1990يف تقرير األمني العام املؤرخ  31تشرين األول/أكتوبر 1990
( ،S/21919الصفحة .)3
 280اجللسة .2949
 ،S/PV.2949 281الصفحة .17
 282املرجع نفسه ،الصفحات  27إىل ( 30فلسطني)؛ والصفحات  38إىل
( 40السودان)؛ والصفحات  43إىل ( 45اليمن)؛ والصفحة ( 51زائري)؛ والصفحة 52
(ماليزيا)؛ والصفحتان  54و( 55كولومبيا)؛ والصفحة ( 56كوبا).
 283املرجع نفسه ،الصفحتان  44و ،45مثالً.
قدم مشروع القرار من جانب كوبا ،وكولومبيا ،وماليزيا ،واليمن.
ِّ 284
 ،S/21919 285الفقرة .8
 ،S/PV.2953 286الصفحات  6إىل ( 22فلسطني)؛ والصفحات  22إىل 32
(لبنان)؛ والصفحات  32إىل ( 45األردن)؛ والصفحات  57إىل ( 62اليمن)؛ والصفحات
 63إىل ( 66العراق).
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وأكد من جديد أن إسرائيل “سترفض أي مساس
عن األراضي املحتلةّ ،
بسيادهتا وسلطتها” .287
ويف  20كانون األول/ديسمرب  ،1990اعتمد املجلس القرار 681
( )1990الذي مبوجبه أعرب املجلس عن بالغ قلقه إزاء رفض إسرائيل
لقراريه  )1990( 672و ،)1990( 673وطلب إىل األمني العام رصد
ومراقبة احلالة فيما يتعلق باملدنيني الفلسطينيني الذين يعيشون حتت االحتالل
اإلسرائيلي ،وأن يبقي املجلس على اطالع بصورة منتظمة يف هذا الصدد.
احلالة 20
مسؤولية جملس األمن يف صون السلم واألمن الدوليني
خالل اجتماع القمة الذي عقده املجلس بشأن البند املعنون “مسؤولية
جملس األمن يف صون السلم واألمن الدوليني”  ،288ناقش متحدثون
مسألة الكيفية اليت ميكن هبا التوفيق بني مفهوم السيادة الوطنية ومبدأ عدم
التدخل يف الشؤون الداخلية ،من ناحية ،واحلاجة إىل مواجهة انتهاكات
حقوق اإلنسان  289والتهديدات الناشئة عن املنازعات الداخلية ،من ناحية
290
يفسر
أخرى  .وأعرب متحدثون عديدون عن رأي مفاده أنه ينبغي أالّ ّ
مبدأ عدم التدخل بطريقة يكون من شأهنا منع املجلس من مواجهة هذه
التهديدات واالنتهاكات .291
وأشار األمني العام إىل أنه يف سياق التغيريات يف النظام العاملي ويف
ضوء التحديات اجلديدة اليت يواجهها األمن اجلماعي للدول اكتسب مفهوم
سيادة الدولة معىن جديدًا .فباإلضافة إىل “أن سيادة الدولة هي حق هلا”
هناك “بُعد املسؤولية على الصعيدين الداخلي واخلارجي” .وأضاف أن
انتهاك سيادة الدولة كان ،وسيظل ،ميثل إساءة للنظام العاملي ولكن إساءة
“يقوض أيضًا حقوق اإلنسان ويعرض للخطر تعايش
استخدام هذا احلق قد ّ
العامل يف سالم” .292
وأعرب رئيس االحتاد الروسي عن اعتقاده بأن كفالة حقوق اإلنسان
واحلريات ليست مسألة داخلية للدول ،بل هي التزام مبوجب امليثاق والصكوك
287
288

منذ إنشائه.

املرجع نفسه ،الصفحات  51و 52و.56
اجتمع املجلس على مستوى رؤساء الدول واحلكومات وذلك للمرة األوىل

 ،S/PV.3046الصفحة ( 41املغرب)؛ والصفحة ( 46االحتاد الروسي)؛
والصفحة ( 66النمسا)؛ والصفحة  68والصفحتان  72و( ،73بلجيكا)؛ والصفحتان
 114و( 115هنغاريا)؛ والصفحتان  129و( 130زمبابوي)؛ والصفحتان  136و139
(اململكة املتحدة).
 290املرجع نفسه ،الصفحة ( 63النمسا)؛ والصفحة ( 81الرأس األخضر)؛
والصفحتان  129و( 130زمبابوي).
 291املرجع نفسه ،الصفحة  27والصفحات  28إىل ( 30إكوادور)؛ والصفحة
( 57فنـزويال)؛ والصفحات  113إىل ( 115هنغاريا)؛ والصفحتان  129و 130والصفحة
( 131زمبابوي).
 ،S/PV.3046 292الصفحتان  9و .10أشار األمني العام أيضًا إىل أن “احلروب
األهلية مل تعد حروبًا أهلية واملذابح اليت ترتكب بامسها ستجرب العامل على أالّ يقف متفرجًا
إزاءها” .وأشار األمني العام كذلك إىل أن “النـزعة القومية الضيقة اليت تعارض ،أو تتجاهل،
معايري النظام الدويل املستقر والنـزعة القومية األضيق اليت تقاوم التكامل االقتصادي أو السياسي
السليم ميكن أن ختال بالتعايش السلمي العاملي”.
289
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القانونية الدولية األخرى .وأضاف أنه لذلك فإن املجلس مدعو إىل تأكيد
املسوؤلية اجلماعية عن محاية حقوق اإلنسان وحرياته .293
وأشار رئيس الواليات املتحدة إىل أن كرامة اإلنسان وحقوق اإلنسان
ليست “من ممتلكات الدولة” ولكنها عاملية ،وذكر أنه “يف آسيا ويف أفريقيا
ويف أوروبا ويف األمريكتني ،جيب على األمم املتحدة أن تقف إىل جانب
الساعني إىل املزيد من احلرية والدميقراطية” .294
وأشار رئيس إكوادور إىل أن “حرية الدول اليت تسمى بالسيادة
تقوض وإمنا تُدعم بإنشاء منظمات دولية” .295
ال ّ
وأعرب رئيس فنـزويال عن اعتقاده بأن من الضروري أن يُصقل
“املفهوم التقليدي للسيادة الوطنية” وأن تُدخل فيه “املسؤوليات املتعددة
اجلنسية الكامنة يف تكافل مجيع أممنا” .296
وأعرب املستشار االحتادي للنمسا عن رأي مفاده أن عددًا كبريًا
من املسائل املدرجة على جدول أعمال املجلس أصبحت تتصل بشكل
ال أو آجالً ،إىل
متزايد باملنازعات الداخلية اليت من شأهنا أن تؤدي ،عاج ً
وأكد أنه جيب أالّ يُسمح للدول
اإلضرار بالسلم واألمن الدوليني ّ .297
بأن تستخدم “تفسريات بالية للوثائق القانونية كحوائط واقية ميكن أن
تُنتهك خلفها حقوق اإلنسان على نطاق واسع وبطريقة منهجية دون أي
عقاب” .298
وأكد رئيس وزراء بلجيكا أن الدول مسؤولة أمام املجتمع الدويل
ّ
وأكد أيضًا أن “سبب وجود
بأسره عن احترام حقوق اإلنسان لشعوهباّ .
مبدأ عدم التدخل هو من أجل السماح للدول بأن ترعى حبرية رخاء
شعوهبا” .غري أنه نبّه إىل أنه ال ينبغي ألية حكومة استخدام هذا املبدأ
 293املرجع نفسه ،الصفحة .46
 294املرجع نفسه ،الصفحة .51
 295املرجع نفسه ،الصفحة .27
 296املرجع نفسه ،الصفحة .57
 297املرجع نفسه ،الصفحة  .63وعلّق ممثل الرأس األخضر أيضًا على النـزاعات
الوطنية الداخلية ،وأعرب عن اعتقاده بأنه “دون التدخل يف سيادة البلدان ،ميكن أن يكون
لوزع قوات األمم املتحدة لصون السلم دور هام وحاسم يف املساعدة على حتقيق نتيجة سلمية
سريعة للصراعات الوطنية ،حيثما ال تكون هناك حكومة حقيقية مسؤولة ،وتعم الفوضى”
(املرجع نفسه ،الصفحة .)81
 298املرجع نفسه ،الصفحة .66
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كحجة للتغاضي عن انتهاك حقوق اإلنسان ،وإىل أن حقوق الدولة هي يف
خدمة حقوق اإلنسان .299
وذكر وزير خارجية هنغاريا أن “احترام حقوق اإلنسان وحقوق
جمرد مسألة قانونية أو إنسانية [ولكنه] جزء ال يتجزأ
األقليات الوطنية ليس ّ
إجراء
األمن
جملس
يتخذ
أن
عنه
غىن
ال
“مما
وأنه
الدويل”،
من األمن اجلماعي
ً
300
حامسًا للدفاع عن هذه احلقوق ومحايتها” .
وأكد وزير خارجية زمبابوي بأن املبادئ الثابتة اليت تنظم العالقات
ّ
فيما بني الدول  -مثل مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول
األخرى وعدم املساس بسيادة الدول  -جيب أن تستوعب اجلهود اليت
تبذهلا األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية حلماية حقوق اإلنسان األساسية
لألفراد وللمجموعات االجتماعية .وأشار الوزير إىل قلق املجتمع الدويل
وأكد أنه مل يعد من
إزاء الفصل العنصري وسعيه إىل اختاذ إجراء ملواجهتهّ ،
املمكن التهاون مع “االنتهاكات اهلائلة واملتعمدة حلقوق اإلنسان” و“وجود
حاالت قمع واضطهاد” يف أي مكان .غري أنه نبَّه إىل أنه ال بد من أن يلتزم
املجلس احلرص الشديد لتفادي استخدام هذه الصراعات كذريعة لتدخل
الدول الكربى يف الشؤون املحلية املشروعة للدول الصغرية .301
ويف حني أن املتحدثني الذين أشري إىل كلماهتم أعاله قد أيّدوا بصفة
عامة اختاذ إجراء دويل ملواجهة االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان فإن
أكد أنه يف الوقت الذي ينبغي أن تُحترم فيه
رئيس جملس الدولة يف الصني ّ
بالكامل احلقوق واحلريات األساسية فإن هذه املسائل تندرج يف إطار سيادة
كل بلد .وذكر أنه ليس من املناسب وال من املعقول املطالبة بأن ترقى مجيع
الدول إىل مستوى معايري ،أو مناذج ،حقوق اإلنسان يف بلد واحد أو عدد
وأكد أن “املبادئ األساسية مثل املساواة يف السيادة للدول
قليل من البلدانّ .
األعضاء وعدم التدخل يف شؤوهنا الداخلية ،كما هو منصوص عليه يف ميثاق
األمم املتحدة ،ينبغي احترامها من قِبل مجيع األعضاء دون استثناء” .وذكر أنه
يف حني أن الصني على استعداد للتباحث والتعاون مع البلدان األخرى على
قدم املساواة بشأن مسألة حقوق اإلنسان فإهنا تعارض التدخل يف الشؤون
الداخلية للبلدان األخرى حبجة محاية حقوق اإلنسان .302
299
300
301
302

املرجع نفسه ،الصفحة .72
املرجع نفسه ،الصفحتان .115 - 114
املرجع نفسه ،الصفحتان  129و 130والصفحة .131
املرجع نفسه ،الصفحتان  91و.92
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النظر يف أحكام املواد األخرى من امليثاق

الجزء الثالث

النظر يف أحكام املادة  24من امليثاق
املادة 24
 - 1رغبة يف أن يكون العمل الذي تقوم به األمم املتحدة سريعًا
ّفعاالً ،يعهد أعضاء تلك اهليئة إىل جملس األمن بالتبعات الرئيسية يف أمر حفظ
السالم واألمن الدوليني ،ويوافقون على أن هذا املجلس يعمل نائبًا عنهم يف
قيامه بواجباته اليت تفرضها عليه هذه التبعات.
 - 2يعمل جملس األمن ،يف أداء هذه الواجبات ،وفقًا ملقاصد
األمم املتحدة ومبادئها .والسلطات اخلاصة املخولة ملجلس األمن لتمكينه من
القيام هبذه الواجبات مبينة يف الفصول  6و 7و 8و.12
 - 3يرفع جملس األمن تقارير سنوية ،وأخرى خاصة ،إذا اقتضت
احلال ،إىل اجلمعية العامة لتنظر فيها.

مالحظة

مل يتضمن أي قرار من القرارات اليت اعتمدها املجلس خالل الفترة
املستعرضة إشارة صرحية إىل املادة  24من امليثاق ،لكن املبادئ الواردة يف
تلك املادة واضحة ،يف عدد من مقررات املجلس  .303واإلشارات الصرحية
إىل املادة  24وردت يف عدة مناسبات خالل إجراءات املجلس  .304وتبني
احلاالت الواردة أدناه ممارسات املجلس اليت تتعلق بأحكام املادة  24كما
تنعكس يف مقرراته ومداوالته بشأن احلالة بني العراق والكويت ومسؤولية
جملس األمن يف حفظ السالم واألمن الدوليني.

 303فيما يتعلق باحلالة بني العراق والكويت ،انظر القرارين ،)1990( 661
الفقرة اخلامسة من الديباجة؛ و ،)1990( 678الفقرة الثالثة من الديباجة .وانظر أيضًا
مشروع قرار مقدم من كوبا لكنه مل يطرح للتصويت ( ،S/22232الفقرة الثالثة من
الديباجة) .وفيما يتعلق بالبنود املتصلة باحلالة يف يوغوسالفيا سابقًا ،انظر القرارات 713
( )1991الفقرة اخلامسة من الديباجة؛ و )1991( 724الفقرة الثالثة من الديباجة؛
و )1992( 727الفقرة الثالثة من الديباجة؛ و )1992( 740الفقرة اخلامسة من
الديباجة؛ و )1992( 743الفقرة السادسة من الديباجة؛ و )1992( 749الفقرة الثالثة
من الديباجة؛ و )1992( 752الفقرة الرابعة من الديباجة؛ و )1992( 757الفقرة الثانية
عشرة من الديباجة؛ و )1992( 762الفقرة الثالثة من الديباجة .وفيما يتعلق بالرسالتني
املؤرختني  2و 4نيسان/أبريل  1991املوجهتني إىل رئيس جملس األمن من ممثلي تركيا
وفرنسا ،انظر القرار  )1991( 688الفقرة األوىل من الديباجة .وفيما يتعلق بالبند املعنون
“أمريكا الوسطى :اجلهود من أجل السالم” ،انظر البيان الرئاسي املؤرخ  23أيار/مايو
 .)S/21331( 1990وفيما يتعلق بالبند املعنون “عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم”،
انظر البيان املؤرخ  30أيار/مايو .)S/21323( 1990
 304فيما يتعلق باحلالة يف األراضي العربية املحتلة ،انظر ،S/PV.2949 :الصفحة
( 48زائري)؛ والصفحة ( 58كوبا) .وفيما يتعلق باحلالة بني العراق والكويت ،انظر:
 ،S/PV.2951الصفحة ( 6العراق)؛ و( S/PV.2977اجلزء األول) الصفحة ( 23كوبا)؛
والصفحة ( 62زائري)؛ و( S/PV.2977اجلزء الثاين) (مغلقة) ،الصفحتان  89و( 90النمسا).
وفيما يتعلق بالرسالتني املؤرختني  2و 4نيسان/أبريل  1991املوجهتني إىل رئيس جملس
األمن من ممثلي تركيا وفرنسا ،انظر ،S/PV.2982 :الصفحة ( 46كوبا).

احلالة 21
احلالة بني العراق والكويت
احتج بعض املتكلمني يف جلسة املجلس  2981املعقودة يف  2نيسان/أبريل
 ،1991دون اإلشارة إىل املادة  24صراحة ،بأن جملس األمن يستخدم
سلطات غري ممنوحة له مبوجب ميثاق األمم املتحدة  .305فقد ذكر ممثل
اليمن “أن فرض احلدود بني العراق والكويت” يتعارض مع القرار 660
( ،)1990الذي يدعو الطرفني إىل التفاوض حلل خالفاهتما .فمجلس األمن
مل يضع قبل ذلك حدودًا قط؛ وهذه املهمة كانت تُترك دائمًا للمفاوضات،
أو ملحكمة العدل الدولية .وعالوة على ذلك“ ،ليست هناك أي سابقة”
قام فيها جملس األمن بضمان حدود أي بلد  .306وأكد ممثل كوبا أن احلدود
الدولية ينبغي أن تُحترم وأن جملس األمن عليه التزام بضمان عدم انتهاكها.
بيد أنه احتج بأن جملس األمن “تعوزه متامًا سلطة املطالبة باحترام بعض
احلدود ،أو ترسيمها أو تقرير ماهية هذه احلدود املنتهكة يف أي جزء من أية
منطقة من العامل ،وهي احلدود اليت يعلن بشأهنا عن عزمه على االضطالع
مبسؤولية خاصة بشأهنا”  .307وجادل ممثل إكوادور بأن حالة احلدود بني
العراق والكويت ليست أحد االستثناءات اليت تتضمنها املادة  ،36اليت
ينص احلكم ذو الصلة فيها على “أن املنازعات القانونية جيب على أطراف
النـزاع بصفة عامة  -أن يعرضوها على حمكمة العدل الدولية” .وأضاف
ال إن الفصل السابع من امليثاق يأذن باستخدام مجيع الوسائل الالزمة
قائ ً
لتنفيذ قرارات املجلس؛ بيد أنه ال يستطيع أن يُمنح املجلس من السلطات
أكثر مما هو منصوص عليه يف امليثاق .والحظ املتكلم بارتياح بيان ممثل
الواليات املتحدة الذي مؤداه أن احلالة الراهنة للحدود بني العراق والكويت
ال ميكن أن تعترب بأي حال من األحوال سابقة ميكن تطبيقها ،وأن طابعها
كاستثناء هو صفتها املميزة .308
ورأى متكلمون آخرون ،من ناحية أخرى ،أن املجلس ال يضع
حدودًا جديدة يف قضية احلالة بني العراق والكويت  .309والحظ ممثل اهلند
سوى حبرية من قبل البلدين ممارسة
أنه وإن كان يؤكد أن احلدود جيب أن تُ َّ
منهما لسيادتيهما وأنه ال ميكن فرضها اعتباطًا من قبل املجلس ،فهو يالحظ
أن املجلس ال يقحم نفسه يف وضع أي حدود جديدة بني العراق والكويت.
بل إن مشروع القرار الذي سيصبح القرار  )1991( 687يعترف باحلدود
القائمة اليت وافق عليها البلدان ممارسة لسيادهتما الكاملة ،ويدعو هذين
البلدين إىل احترام حرمة احلدود .وقال إن ما تعرفه اهلند هو أن احلكم الوارد
 ،S/PV.2981 305الصفحة ( 40 - 38اليمن)؛ والصفحة ( 60كوبا)؛ والصفحة
( 107إكوادور).
 306املرجع نفسه ،الصفحة .41
 307املرجع نفسه ،الصفحة .61
 308املرجع نفسه ،الصفحتان  107و.108
 309انظر على سبيل املثال  ،S/PV.2981الصفحة ( 78اهلند)؛ والصفحة ( 86الواليات
املتحدة)؛ والصفحات ( 105 - 98االحتاد الروسي)؛ والصفحة ( 113اململكة املتحدة).

مرجع ممارسات جملس األمن — ملحق 1992 – 1989

718

يف مشروع القرار الذي يضمن حرمة احلدود “ال خيول أي بلد سلطة اختاذ
إجراء من جانب واحد مبوجب أي قرار من القرارات السابقة اليت أصدرها
ال إن مقدمي مشروع القرار قد أوضحوا لوفده أنه
جملس األمن” .وأضاف قائ ً
يف حال هتديد احلدود أو انتهاكها ،فإن املجلس سيجتمع الختاذ مجيع التدابري
الضرورية ،حسب االقتضاء ،وفقًا للميثاق .310
وأفاد ممثل الواليات املتحدة أن املهمة امللحة اآلن اليت تنسجم مع
الفصل السابع من امليثاق ،هي إحالل السالم بطريقة ال يهدد فيها العراق
سيادة الكويت وسالمته ثانية أبدًا .وهلذا السبب ،طالب املجلس يف قراره
 )1991( 687أن حيترم كل من العراق والكويت حدودمها بالشكل املتفق
عليه يف عام  ،1963وطلب إىل األمني العام املساعدة يف ترتيب ختطيط
احلدود ،وقرر أن يضمن هو حرمتها .والواليات املتحدة مل تلتمس دورًا
جديدًا ملجلس األمن كهيئة تبت يف احلدود الدولية .فمنازعات احلدود هي
مسائل جيب التفاوض بشأهنا مباشرة بني الدول أو أن تُحل عن طريق وسائل
التسوية السلمية األخرى .311
وشدد ممثل احتاد اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية على أن القرار
 )1991( 687ال يهدف إىل استعادة العدالة فحسب بل يهدف أيضًا
إىل إصدار حتذير ج ّدي إىل مجيع الذين قد جينحون إىل االنطالق يف طريق
العدوان ،واالحتالل ،والضم .وأكد أن صلب القرار هو إجياد وقف دائم
إلطالق النار بني العراق والكويت والدول املتعاونة مع الكويت ،وذلك بعد
إخطار رمسي من العراق بقبوله القرار .وشدد ،يف هذا الصدد ،على أن وزع
مراقيب األمم املتحدة على احلدود بني الكويت والعراق سيوجد الظروف
املناسبة لسحب القوات املتعددة اجلنسيات من املنطقة .والعنصر اهلام يف هذه
العملية هو ختطيط احلدود بني العراق والكويت وفق االتفاق املعقود هلذا
الغرض واملودع لدى األمم املتحدة .ومن األمهية مبكان مالحظة احلكم الذي
مؤداه أن مهمة ضمان حرمة احلدود بني العراق والكويت إمنا تقع على عاتق
جملس األمن ،الذي ،ميكنه هلذا الغرض ،اختاذ مجيع اخلطوات الضرورية وفقًا
مليثاق األمم املتحدة .312
وأفاد ممثل اململكة املتحدة أن ختطيط احلدود على جناح السرعة،
وإجياد وحدة مراقبني تابعة لألمم املتحدة لرصد املنطقة املنـزوعة السالح على
طول احلدود ،وضمان تدخل جملس األمن يف حال انتهاكها ثانية ،كل هذه
التدابري هي جمموعة متكاملة موضوعة بعناية لضمان عدم تكرار الغزو من قبل
العراق .فالقصد هنا ليس قلب املبدأ القائل بأن التفاوض والتوصل إىل اتفاق
إمنا يعود إىل الطرفني .وأضاف أن على املجلس بالطبع واجب االستجابة عند
نشوب منازعات بشأن احلدود قد هتدد السالم واألمن الدوليني .313
ويف اجللسة ذاهتا ،اعتمد املجلس القرار  )1991( 687بأغلبية 12
صوتًا مقابل صوت واحد (كوبا) ،وامتناع عضوين عن التصويت (إكوادور
واليمن) .وفيما يلي نص جزء من القرار:
إن جملس األمن،
...
310
311
312
313

املرجع نفسه ،الصفحة .78
املرجع نفسه ،الصفحة .86
املرجع نفسه ،الصفحات .105 - 98
املرجع نفسه ،الصفحة .113

 - 2يطالب بأن حيترم العراق والكويت حرمة احلدود الدولية وختصيص
اجلزر على النحو املحدد يف “املحضر املتفق عليه بني دولة الكويت واجلمهورية
العراقية بشأن استعادة العالقات الودية واالعتراف واألمور ذات العالقة” الذي
وقّعاه ،ممارسة منهما لسيادهتما ،يف بغداد يف  4تشرين األول/أكتوبر  1963وسجل
لدى األمم املتحدة؛
 - 3يطلب إىل األمني العام أن يساعد يف اختاذ الترتيبات الالزمة مع
العراق والكويت لتخطيط احلدود بني العراق والكويت ،مستعينًا باملواد املناسبة،
مبا فيها اخلرائط املرفقة بالرسالة املؤرخة  28آذار/مارس  1991واملوجهة إليه
من املمثل الدائم للمملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية لدى األمم
املتحدة ،وأن يقدم إىل جملس األمن تقريرًا عن ذلك يف غضون شهر واحد؛
 - 4يقرر أن يضمن حرمة احلدود الدولية املذكورة أعاله وأن يتخذ مجيع
التدابري الالزمة ،حسب االقتضاء ،لتحقيق هذه الغاية وفقًا مليثاق األمم املتحدة؛

ويف اجللسة  3108املعقودة يف  26آب/أغسطس  ،1992نظر
املجلس ثانية يف مسألة ختطيط احلدود بني العراق والكويت .وكرر ممثل
إكوادور حجته بأن املادة  36من امليثاق ال متنح جملس األمن الصالحية مبوجب
الفصل السابع كي يعلن عن رأيه يف احلدود اإلقليمية بني العراق والكويت
أو أن يقرر أي تسوية يقصد هبا رسم تلك احلدود .فالوسائل املستخدمة
لتنفيذ قرارات جملس األمن ال ميكن أن ختلع على املجلس صالحيات تتجاوز
الصالحيات املنصوص عليها يف امليثاق ذاته ،وعالوة على ذلك ،فإن هذه
ال مع القانون الدويل  .314ونظر ممثل
الوسائل ال بد وأن تنسجم انسجامًا كام ً
فنـزويال إىل عملية ختطيط احلدود يف سياق الظروف اخلاصة اليت أعقبت غزو
العراق للكويت ،األمر الذي شكل هتديدًا للسالم واألمن الدوليني .فمشروع
القرار ال يوجد سابقة تغيّر املبدأ العام املعرب عنه يف املادة  33من امليثاق،
والذي مؤداه أن األطراف املتورطني مباشرة يف املنازعات ينبغي أن يتفاوضوا
بقصد جتاوز خالفاهتم  .315وأكد ممثل اهلند أن احلدود هي مسائل حساسة
تسوى بني األطراف حبرية ممارسة منها لسيادهتا .ويف
للغاية وأنه ينبغي أن ّ
احلالة الراهنة ،فإن املجلس ذاته ليس اآلن بصدد إنشاء أية حدود جديدة بني
العراق والكويت ،بل إن كل ما يفعله هو وضع ترتيبات من أجل ختطيط
حدود متفق عليها سابقًا  .316والحظ ممثل االحتاد الروسي أن إجناز ختطيط
احلدود وفقًا للقرار  ،)1991( 687الذي يضمن حرمة احلدود ،هو عنصر
هام يف تعزيز االستقرار اإلقليمي .317
ويف اجللسة ذاهتا ،اعتمد املجلس القرار  )1992( 773بأغلبية 14
صوتًا مقابل ال شيء وامتناع عضو واحد عن التصويت (إكوادور) .وفيما
يلي نص جزء من القرار:
إن جملس األمن،
...
وإذ يشري يف هذا الصدد إىل أن اللجنة ،من خالل عملية ختطيط احلدود،
ال تقوم حاليًا بإعادة توزيع األراضي على الكويت والعراق ،بل مبجرد إجناز العمل
التقين الضروري للقيام ،ألول مرة بوضع حتديد دقيق إلحداثيات احلدود الواردة يف
املحضر املتفق عليه بني دولة الكويت ومجهورية العراق بشأن إعادة عالقات الصداقة
واالعتراف واملسائل ذات الصلة واملوقّع عليه من الطرفني يف  4تشرين األول/أكتوبر
314
315
316
317

 ،S/PV.3108الصفحة .3
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املرجع نفسه ،الصفحتان  7و.8
املرجع نفسه ،الصفحة .9

النظر يف أحكام املواد األخرى من امليثاق
 1963وإىل أن هذا العمل ينجز اآلن يف الظروف اخلاصة اليت تلت غزو العراق
للكويت وعم ً
ال بالقرار  )1991( 687وتقرير األمني العام عن تنفيذ أحكام الفقرة
 3من ذلك القرار،
 - 4يؤكد على ضمانه حلرمة احلدود الدولية املذكورة أعاله ،وقراره بأن
يتخذ ،حسب االقتضاء ،مجيع التدابري الالزمة لتحقيق تلك الغاية وفقًا للميثاق وعلى
النحو املنصوص عليه يف الفقرة  4من القرار .)1991( 687

احلالة 22
مسؤولية جملس األمن يف صون السالم واألمن الدوليني
يف اجللسة  3046املعقودة يف  31كانون الثاين/يناير  ،1992اجتمع جملس
األمن على مستوى رؤساء الدول واحلكومات للنظر يف مسؤولية املجلس يف
صون السالم واألمن الدوليني.
وخالل املناقشة ،أكد املتكلمون احلاجة إىل ضمان وتعزيز نظام األمن
اجلماعي  .318فمهمة املجلس الرئيسية هي بإجياز منع األزمات ،وفقًا مليثاق
األمم املتحدة ،مثل احلروب ،وتفكك الدول ،واإلرهاب  .319و ُذكر أيضًا
أن على األمم املتحدة ،من خالل جملس األمن ،أن تتصرف كحارس ألمن
الدول ،وخباصة البلدان الصغرية ،وأنه ينبغي أن تكون مبثابة عامل مساعد
يف تعزيز أولوية سيادة القانون يف العالقات الدولية  .320ولوحظ أيضًا أن
أحكام القرار املتعلق باألمن اجلماعي ال ميكن أن تصبح عملية ما مل حتترم
مجيع الدول بشكل كامل القانون الدويل وما مل يتحقق مبدأ املساواة بني
الدول  .321وأُفيد ،باإلضافة إىل هذا ،بأن ترتيبات اإلنفاذ اجلماعية اليت تقوم
هبا األمم املتحدة ينبغي أن تضمن االتساق فيما بينها ،وذلك باختاذ إجراءات
بغض النظر عن هوية املعتدي أو الضحية .322
وتناول عدد من املتكلمني مسألة اختاذ القرارات يف املجلس وحق
النقض (الفيتو) .فأُفيد بأن إجراءات جملس األمن ينبغي أن تنبع من “اإلرادة
اجلماعية” للمجتمع الدويل وليس من “وجهات نظر أو رغبات القلة” .323
وملا كان املجلس يتخذ قرارات ذات أمهية كربى باسم أعضاء األمم املتحدة
مجيعًا ،ينبغي أن متثل قراراته إرادة األعضاء مجيعًا  .324ولوحظ أيضًا أن
التاريخ قد جتاوز إىل حد كبري الظروف اليت يستند إليها حق النقض (الفيتو)،
وأن األخطار اليت ُوضع حق النقض من أجل التصدي هلا مل يعد هلا وجود .فقد
حان الوقت كي تستعيد املنظمة املبدأ األساسي الذي تقوم عليه شرعيتها :وهو
املساواة يف احلقوق والواجبات  .325وأشار عدد من املتكلمني إىل محاية وتعزيز
حقوق اإلنسان .فمن ناحية ،كان هناك الذين اقترحوا أن مبدأ عدم التدخل
ينبغي أالّ يُحتج به بغض النظر عن انتهاكات حقوق اإلنسان وأن ملجلس
األمن دورًا ينبغي أن يقوم به يف محاية حقوق اإلنسان .ولذاُ ،ذكر بأن حقوق
 ،S/PV.3046 318الصفحة ( 11األمني العام)؛ والصفحة ( 16فرنسا)؛ والصفحة
( 53الواليات املتحدة)؛ والصفحتان  79و( 80الرأس األخضر).
 319املرجع نفسه ،الصفحتان  14و( 15فرنسا).
 320املرجع نفسه ،الصفحة .78
 321املرجع نفسه ،الصفحات ( 36 - 34املغرب).
 322املرجع نفسه ،الصفحة ( 126زمبابوي).
 323املرجع نفسه ،الصفحة ( 97اهلند).
 324املرجع نفسه ،الصفحة ( 126زمبابوي).
 325املرجع نفسه ،الصفحة ( 56فنـزويال).
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اإلنسان وحرياته هي ليست مسائل داخلية للدول ،بل هي تشكل التزامات
مبوجب امليثاق ،والعهود الدولية ،واالتفاقيات الدولية .ولذا ،فاملطلوب من
املجلس أن يؤكد محاية حقوق اإلنسان وحرياته  .326واقتُرح كذلك أن من
واجب جملس األمن أن يعاجل حاالت االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان
يف مرحلة مبكرة وأن يدعم اإلجراءات املتخذة يف أماكن أخرى لوضع حد
للحاالت غري املقبولة اليت ميكن أن تشكل هتديدًا مباشرًا للسالم واألمن
الدوليني  .327وأكد أحد املتكلمني أنه بالنسبة إىل بلده “فإن احترام حقوق
اإلنسان وحقوق األقليات الوطنية ليس جمرد مسألة قانونية أو إنسانية :إنه جزء
ال يتجزأ من األمن اجلماعي الدويل” .ولذلك ،كان ال بد ملجلس األمن من أن
يتخذ إجراءات حازمة للدفاع عن تلك احلقوق ومحايتها .328
ومن ناحية أخرى ،ذكر عدد من املتكلمني أنه مع تأكيدهم أمهية
حقوق اإلنسان ،فإهنم يعتربون أن هذه احلقوق ال ينبغي حتديدها من طرف
واحد أو استخدامها لتحديد العالقات بني الدول  .329واحتج البعض بأن
مسألة حقوق اإلنسان إمنا تقع ضمن سيادة كل بلد .وكذلك ،ورغم التقدير
الكامل حلقوق اإلنسان ،فإن مسألة حقوق اإلنسان “ال ينبغي أن تستخدم
ذريعة” للتدخل يف الشؤون الداخلية للبلدان األخرى  .330و ُذكر أن املبادئ
القائمة اليت حتكم العالقات بني الدول  -مثل مبدأ عدم التدخل يف الشؤون
الداخلية للدول  -ال بد وأن تراعي اجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة واملنظمات
اإلقليمية يف سبيل محاية حقوق اإلنسان األساسية لألفراد واجلماعات يف
املجتمع .ويف املستقبل ،سيُطلب من املجلس أن ينظر يف عدد متزايد من
املنازعات واحلاالت اإلنسانية ذات الطبيعة املحلية اليت ميكن أن تشكل هتديدًا
للسالم واالستقرار الدوليني .ولذلك ،ال بد من بذل عناية كبرية لضمان عدم
استخدام تلك املنازعات املحلية ذريعة لتدخل الدول العظمى يف الشؤون
املحلية املشروعة للدول الصغرية ،أو استخدام مسائل حقوق اإلنسان بغرض
زعزعة احلكومات األخرى .والسؤال هو ،مىت تربر احلالة املحلية اختاذ
إجراءات دولية  -سواء عن طريق جملس األمن أو املنظمات اإلقليمية  -وهو
أمر يدعو إىل وضع مبادئ لتوجيه هذه القرارات  .331وأُثريت أيضًا خالل
النقاش احلاجة إىل أن يقوم املجلس باختاذ إجراءات وقائية  .332والحظ
مستشار النمسا أن األزمات األخرية إمنا تؤكد احلاجة إىل رد فعل مبكر إزاء
املنازعات املحتملة .وال بد من مث تطوير وسيلة الدبلوماسية الوقائية ،مبا فيها
الوسائل اليت يلجأ إليها جملس األمن .وال بد للمجلس أيضًا من النظر يف
إمكانية النشر الوقائي ألفراد حفظ السالم  .333وأكد رئيس وزراء اململكة
املتحدة أن املجلس سيضطر يف املستقبل إىل أن يكون على استعداد للتصرف
قبل أن يصبح التوتر نـزاعًا .334
 326املرجع نفسه ،الصفحة ( 46االحتاد الروسي).
 327املرجع نفسه ،الصفحة ( 73بلجيكا).
 328املرجع نفسه ،الصفحة ( 115هنغاريا).
 329املرجع نفسه ،الصفحتان  92و( 93الصني)؛ والصفحتان  98و( 99اهلند)؛
والصفحتان  130و( 131زمبابوي).
 330املرجع نفسه ،الصفحتان  92و( 93الصني).
 331املرجع نفسه ،الصفحتان  130و( 131زمبابوي).
 332املرجع نفسه ،الصفحة ( 63النمسا) ،والصفحة ( 71بلجيكا).
 333املرجع نفسه ،الصفحة .63
 334املرجع نفسه ،الصفحتان  137و( 138اململكة املتحدة).
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ويف ختام اجللسة ،ألقى الرئيس باسم األعضاء بيانًا يتضمن إشارات
عديدة إىل مسؤولية املجلس يف حفظ السالم واألمـن الدوليني  .335وفيما يلي
نص جـزء من البيان:

...
عقد جملس األمن اجتماعًا مبقر األمم املتحدة يف نيويورك يف  31كانون
الثاين/يناير  ،1992وذلك ألول مرة على مستوى رؤساء الدول واحلكومات ،وقد
نظر أعضاء املجلس ،ضمن إطار التزامهم مبيثاق األمم املتحدة ،يف “مسؤولية جملس
األمن يف صون السلم واألمن الدوليني”.
يعترب أعضاء جملس األمن اجتماعهم اعترافًا جاء يف حينه بأن هناك ظروفًا
دولية جديدة مؤاتية بدأ جملس األمن يف ظلها يضطلع بفعالية أكثر مبسؤوليته الرئيسية
عن صون السلم واألمن الدوليني.

زمن التغيري
يُعقد هذا االجتماع يف وقت يشهد تغيريًا بالغ األمهية .فقد بعث انتهاء
احلرب الباردة اآلمال يف قيام عامل أكثر أمنًا وإنصافًا وإنسانية .وأُحرز تقدم سريع يف
كثري من مناطق العامل يف حتقيق الدميقراطية وإقامة أشكال حكم متجاوبة ،وكذلك
يف حتقيق املقاصد الواردة يف ميثاق األمم املتحدة .ومن شأن إزالة الفصل العنصري
يف جنوب أفريقيا أن تشكل إسهامًا كبريًا يف هذه املقاصد واالجتاهات اإلجيابية،
مبا يف ذلك تشجيع احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية.
ويف العام املاضي ،جنح املجتمع الدويل ،حتت سلطة األمم املتحدة ،يف
متكني الكويت من استعادة سيادهتا وسالمتها اإلقليمية ،اللتني كانت قد فقدهتما
نتيجة للعدوان العراقي .وتظل القرارات اليت اختذها جملس األمن أساسية إلقرار
السالم واالستقرار يف املنظمة ،وال بد من تنفيذها تنفيذًا تامًا .ويف الوقت ذاته،
يساور أعضاء جملس األمن القلق للحالة اإلنسانية للسكان املدنيني األبرياء يف
العراق.
ويعرب أعضاء املجلس عن تأييدهم لعملية السالم يف الشرق األوسط
يسر املضي فيها االحتاد الروسي والواليات املتحدة األمريكية ،ويأملون أن
اليت ّ
تنتهي إىل خامتة ناجحة على أساس قراري جملس األمن  )1967( 242املؤرخ
335

بيان الرئيس املؤرخ  31كانون الثاين/يناير .)S/23500( 1992

 22تشرين األول/أكتوبر  1967و )1973( 338املؤرخ  22تشرين األول/
أكتوبر .1973
...
كما يدرك أعضاء املجلس أن التغيري ،وإن يكن حمل ترحيب ،قد أتى
مبخاطر جديدة هتدد االستقرار واألمن ،فمن بني أكثر املشاكل حدة ما يكون منها
نتيجة لتغيري هياكل الدول .وسوف حتظى كافة اجلهود اليت تُبذل لتحقيق السلم
واالستقرار والتعاون أثناء هذه التغيريات بتشجيع أعضاء املجلس.
ومن مث ،فإن املجتمع الدويل يواجه حتديات جديدة يف السعي إلحالل
السلم .ويتوقع مجيع الدول األعضاء من األمم املتحدة أن تقوم بدور رئيسي يف
هذه املرحلة احلامسة .ويؤكد أعضاء املجلس أمهية تعزيز وحتسني أداء األمم املتحدة
لزيادة فعاليتها .وقد عقدوا العزم على االضطالع مبسؤولياهتم كاملة داخل األمم
املتحدة يف إطار امليثاق.
إن عدم نشوب احلروب واملنازعات العسكرية بني الدول ليس يف حد ذاته
ضمانًا للسالم واألمن الدوليني .فقد أصبحت املصادر غري العسكرية لعدم االستقرار
يف امليادين االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية واإليكولوجية تشكل هتديدًا للسالم
واألمن .ومن الضروري أن تويل الدول األعضاء يف األمم املتحدة ككل أولوية عليا
حلل هذه املسائل من خالل العمل عن طريق األجهزة املناسبة.

االلتزام باألمن اجلماعي
يتعهد أعضاء جملس األمن بااللتزام بالقانون الدويل ومبيثاق األمم املتحدة.
وينبغي حل مجيع املنازعات بني الدول سلميًا وفقًا ألحكام امليثاق.
ويؤكد أعضاء املجلس من جديد التزامهم بنظام األمن اجلماعي
املنصوص عليه يف امليثاق ،ملعاجلة األخطار اليت هتدد السالم ،وعكس مسار أعمال
العدوان.
ويعرب أعضاء املجلس عن بالغ القلق إزاء أعمال اإلرهاب الدويل،
ويؤكدون احلاجة إىل قيام املجتمع الدويل بالتصدي جلميع هذه األعمال على حنو
ّفعال.
...
ويف اخلتام ،يؤكد أعضاء املجلس عزمهم على البناء على مبادرة عقد
اجتماعهم بغية تأمني إحراز تقدم إجيايب يف تعزيز السالم واألمن الدوليني .ويوافقون
على أن لألمني العام دورًا حامسًا يقوم به.
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النظر يف أحكام املواد األخرى من امليثاق

الجزء الرابع

النظر يف أحكام املادة  25من امليثاق
املادة 25
“يتعهد أعضاء األمم املتحدة بقبول قرارات جملس األمن وتنفيذها
وفق هذا امليثاق”

مالحظة

يف أثناء الفترة اليت هي قيد االستعراض ،اختذ املجلس أربعة قرارات ،استندت
استنادًا صرحيًا إىل املادة  25من امليثاق  .336ويف ثالثة من هذه القرارات،
أكد املجلس على التزام العراق بامتثال قرارات املجلس  .337ويف واحد من
هذه القرارات الثالثة ،طلب املجلس أيضًا إىل مجيع الدول الوفاء بالتزاماهتا
لتنفيذ اجلزاءات املفروضة على العراق  .338ويف القرار الرابع ،أشار املجلس
إىل أحكام املادة  25قبل قراره إنشاء قوة األمم املتحدة للحماية من أجل
تنفيذ خطة األمم املتحدة حلفظ السالم يف يوغوسالفيا .339
وإضافـــــة إىل ذلــــك ،تـــم التطــــرق إىل املـــــادة  ،25مــــن دون
340
االستنــــاد إليهــا استنــــادًا صرحيــــًا ،يف عــــدد كبيــــر مــــن القــــرارات
 336فيما يتعلق باحلالــــة بــــني العــــراق والكويت ،انظر القرارات ،)1990( 667
و ،)1990( 670و .)1991( 686وفيما يتعلق باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة ،انظر
القرارات .)1992( 743
 337انظر القرارات  ،)1990( 667الفقرة الثامنة من الديباجة؛ و،)1990( 670
الفقرتان السابعة والثامنة من الديباجة؛ و ،)1991( 686الفقرة الثانية من الديباجة.
 338القرار  ،)1990( 670الفقرتان السابعة والثامنة من الديباجة ،والفقرة  1من
املنطوق.
 339القرار  ،)1992( 743الفقرة السابعة من الديباجة ،والفقرات  3 - 1من
املنطوق.
 340فيما يتعلق باحلالة يف ناميبيا ،انظر القرارات  ،)1989( 629الفقرة  ،4و632
( ،)1989الفقرة 4؛ و ،)1989( 640الفقرة 1؛ و ،)1989( 643الفقرة  .5وفيما يتعلق
باحلالة يف الشرق األوسط ،انظر القرارات  ،)1989( 633الفقرة (أ)؛ و،)1989( 639
الفقرة 3؛ و ،)1989( 645الفقرة (أ)؛ و ،)1990( 648الفقرة  3و،)1990( 655
الفقرة (أ)؛ و )1990( 659الفقرة 3؛ و ،)1990( 679الفقرة (أ)؛ و،)1991( 684
الفقرة 3؛ و ،)1991( 695الفقرة (أ)؛ و ،)1991( 701الفقرة 3؛ و،)1991( 722
الفقرة (أ)؛ و ،)1992( 756الفقرة (أ)؛ و ،)1992( 790الفقرة (أ) .وفيما يتعلق باحلالة يف
األراضي العربية املحتلة ،انظر القرارات  ،)1989( 636الفقرتان األوىل والثانية من الديباجة،
والفقرة  2من املنطوق؛ و ،)1989( 641الفقرتان األوىل والثانية من الديباجة والفقرة 2
من املنطوق؛ و ،)1990( 673الفقرات األوىل والثانية والرابعة من الديباجة ،والفقرة  2من
املنطوق؛ و ،)1990( 681الفقرة  .2وفيما يتعلق باحلالة بني إيران والعراق ،انظر القرارات
 ،)1989( 631الفقرة (أ)؛ و ،)1989( 642الفقرة (أ)؛ و ،)1990( 651الفقرة (أ).
وفيما يتعلق باحلالة بني العراق والكويت ،انظر القرارات  ،)1990( 661الفقرتان  1و5؛
و ،)1990( 665الفقرة اخلامسة من الديباجة؛ و ،)1990( 666الفقرة اخلامسة من الديباجة
والفقرة  2من املنطوق؛ و ،)1990( 667الفقرتان  3و5؛ و ،)1990( 670الفقرة الثانية
من الديباجة والفقرتان  7و 9من املنطوق؛ و ،)1990( 674الفقرتان الثالثة والثانية عشرة من
الديباجة والفقرات  1و 3و 10من املنطوق؛ و ،)1990( 678الفقرة 1؛ و،)1991( 686
الفقرة األوىل من الديباجة والفقرة  2من املنطوق؛ و ،)1991( 687الفقرة 25؛ و707
( ،)1991الفقرتان  1و5؛ و ،)1991( 712الفقرة 11؛ و ،)1991( 715الفقرة 5؛

والبيانات  341الصادرة عن الرئيس باسم أعضاء املجلس ،وكذا يف مشروع
قرار واحد  342مت التصويت عليه لكن مل يعتمده املجلس .وقد كانت هذه
املشاريع والبيانات الرئاسية موجهة لدول أعضاء على وجه اخلصوص ،أو
أعضاء.
للدول عمومًا أو ألطراف متعددة مل تكن مجيعها دوالً
ً
ويف األحكام املوجهة إىل دولة أو أكثر من الدول األعضاء ،طلب
جملس األمن إىل دولة عضو أو طالبها أو أصر عليها أن متتثل قرارات جملس
األمن  ،343أو أعرب عن التوقع بأن دولة عضوًا ستمتثل التزاماهتا مبوجب
ذكر دولة عضوًا بالتزاماهتا مبوجب قرارات
قرارات املجلس  ،344أو َّ
املجلس  ،345أو أعرب عن اجلزع أو بالغ القلق إزاء رفضه دولة عضو قرارات
املجلس أو رفضها امتثال أحكام تلك القرارات أو تقاعسها عن امتثاهلا 346؛
أو أدان أو شجب أعمال دولة عضو تشكل انتهاكًا لقرارات جملس األمن أو
و ،)1992( 778الفقرتان الثالثة والسادسة من الديباجة والفقرة  13من املنطوق .وفيما يتعلق
بالبنود ذات الصلة بيوغوسالفيا السابقة ،انظر القرارات  ،)1992( 787الفقرتان  4و.5
وفيما يتعلق بالبنود ذات الصلة باجلماهريية العربية الليبية ،انظر القرار  ،)1992( 748الفقرة
السابعة من الديباجة والفقرتان  1و 7من املنطوق.
 341فيما يتعلق باحلالة يف قربص ،انظر البيان الرئاسي املؤرخ  28آذار/مارس
 .)S/22415( 1991وفيما يتعلق باحلالة بني العراق والكويت ،انظر البيانات الصادرة يف 28
حزيران/يونيه  )S/22746( 1991ويف  5شباط/فرباير  )S/23517( 1992ويف  19شباط/
فرباير  )S/23609( 1992ويف  28شباط/فرباير  ،)S/23663( 1992ويف  17حزيران/يونيه
 ،)S/24113( 1992ويف  6متوز/يوليه  )S/24240( 1992ويف  24تشرين الثاين/نوفمرب
 .)S/24839( 1992وفيما يتعلق باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة ،انظر البيان الصادر يف 24
متوز/يوليه .)S/24346( 1992
 342فيما يتعلق باحلالة يف األراضي العربية املحتلة ،انظر ،S/20463 :الفقرتان  2و.4
 343فيما يتعلق باحلالة يف ناميبيا ،انظر القرارين  ،)1989( 640الفقرة 1؛
و )1989( 643الفقرة  .5وفيما يتعلق باحلالة بني العراق والكويت ،انظر القرارات 667
( ،)1990الفقرة 3؛ و ،)1990( 674الفقرة الثانية عشرة من الديباجة والفقرة  3من
املنطوق؛ و ،)1990( 678الفقرة 1؛ و ،)1991( 686الفقرة األوىل من الديباجة والفقرة
 2من املنطوق؛ و ،)1991( 715الفقرة 5؛ و ،)1992( 778الفقرة  .13انظر أيضًا
البيانني الصادرين عن الرئيس ،يف  28شباط/فرباير  )S/23663( 1992ويف  6متوز/يوليه
 .)S/24240( 1992وفيما يتعلق باحلالة يف األراضي العربية املحتلة ،انظر القرارات 636
( ،)1989الفقرتان األوىل والثانية من الديباجة والفقرة  2من املنطوق؛ و،)1989( 641
الفقرتان األوىل والثانية من الديباجة والفقرة  2من املنطوق؛ و ،)1990( 673الفقرتان
األوىل والثانية من الديباجة والفقرة  2من املنطوق.
 344فيما يتعلق باحلالة بني العراق والكويت ،انظر القرار  ،)1990( 666الفقرة .2
 345فيما يتعلق باحلالة بني العراق والكويت ،انظر البيان الصادر يف  17حزيران/
يونيه .)S/24113( 1992
 346فيما يتعلق باحلالة يف األراضي العربية املحتلة ،انظر القرارات ،)1990( 673
الفقرة الرابعة من الديباجة؛ و ،)1990( 681الفقرة  .2وفيما يتعلق باحلالة بني العراق
والكويت ،انظر القرارات )1990( 665؛ الفقرة اخلامسة من الديباجة؛ و،)1990( 666
الفقرة اخلامسة من الديباجة .انظر أيضًا البيانني الصادرين عن الرئيس يف  5شباط/فرباير
 )S/23517( 1992ويف  19شباط/فرباير .)S/23609( 1992
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تقاعسها عن امتثال أحكام هذه القرارات  ،347أو طالب دولة عضوًا بالكف
عن عمل ينتهك قرارات املجلس  348أو قضى بأن متتثل دولة عضو قرارات
املجلس  ،349أو قرر أن متتثل دولة عضو قرارات املجلس  350أو الحظ أن تقاعس
دولة عضو عن امتثاهلا قرارات املجلس يشكل خرقًا ماديًا لقراراته .351
ويف األحكام املوجهة إىل الدول عمومًا ،طلب املجلس إىل “مجيع
وذكر “مجيع
الدول” أو إىل “دول” تنفيذ التدابري الواردة يف قراراته َّ ،352
الدول” بالتزاماهتا بالتقيد بقراراته  .353ويف األحكام املوجهة إىل أطراف
متعددة يف أي نـزاع ،يكون أحدها ،على األقل ،دولة عضوًا ،أكد املجلس
جمددًا مسؤولية األطراف عن تنفيذ خطة للتسوية وفقًا ألحد قرارات
املجلس  ،354أو طالب تلك األطراف بامتثال أحكام قراراتـه  ،355أو طلب
إىل األطراف تنفيذ قراراته  ،356أو طلب إىل األطراف التعاون مع قوة حلفظ
السالم يف اضطالعها بواليتها  ،357أو أدان رفضه األطراف امتثال أحكام
 347فيما يتعلق باحلالة بني العراق والكويت ،انظر القرارات  ،)1990( 670الفقرة
الثانية من الديباجة؛ و ،)1990( 674الفقرة الثالثة من الديباجة؛ و ،)1991( 707الفقرة
1؛ و ،)1992( 778الفقرتان الثالثة والسادسة من الديباجة .انظر أيضًا البيان الصادر عن
الرئيس يف  28حزيران/يونيه .)S/22746( 1991
 348فيما يتعلق احلالة بني العراق والكويت ،انظر القرار  ،)1990( 674الفقرة
.1
349
فيما يتعلق باحلالة بني العراق والكويت ،انظر القرارات  ،)1990( 674الفقرة
10؛ و ،)1991( 707الفقرة 5؛ و ،)1991( 712الفقرة 11؛ و ،)1991( 715الفقرة
5؛ و ،)1992( 778الفقرتان الثالثة والسادسة من الديباجة والفقرة  13من املنطوق .انظر
أيضًا البيانني الصادرين عن الرئيس يف  5شباط/فرباير  ،)S/23517( 1992ويف  24تشرين
الثاين/نوفمرب .)S/24839( 1992
 350فيما يتعلق بالبنود املتصلة باجلماهريية العربية الليبية ،انظر القرار 748
( ،)1992الفقرة .1
 351فيما يتعلق باحلالة بني العراق والكويت ،انظر البيانني الصادرين عن الرئيس يف
 19شباط/فرباير  ،)S/23609( 1992ويف  6متوز/يوليه .)S/24240( 1992
 352فيما يتعلق باحلالة بني العراق والكويت ،انظر القرارات  ،)1990( 661الفقرة
5؛ و ،)1990( 670الفقرة 7؛ و ،)1991( 687الفقرة 25؛ و ،)1991( 712الفقرة
 .11وفيما يتعلق بالبنود ذات الصلة باجلماهريية العربية الليبية ،انظر القرار ،)1992( 748
الفقرة .7
353
فيما يتعلق باحلالة بني العراق والكويت ،انظر القرارين  ،)1990( 667الفقرة
5؛ و ،)1990( 670الفقرة .9
 354فيما يتعلق باحلالة يف ناميبيا ،انظر القرارين  ،)1989( 629الفقرة 4؛ و632
( ،)1989الفقرة .4
 355فيما يتعلق باحلالة يف ناميبيا ،انظر القرارين  ،)1989( 640الفقرة 1؛ و643
( ،)1989الفقرة  .5وفيما يتعلق باحلالة بني العراق والكويت ،انظر البيانات الصادرة عن
الرئيس يف  28حزيران/يونيه  ،)S/22746( 1991ويف  5شباط/فرباير )S/23517( 1992؛
ويف  19شباط/فرباير  ،)S/23609( 1992ويف  28شباط/فرباير )S/23663( 1992؛ ويف
 17حزيران/يونيه )S/24113( 1992؛ ويف  6متوز/يوليه )S/24240( 1992؛ ويف 24
تشرين الثاين/نوفمرب .)S/24839( 1992
 356فيما يتعلق باحلالة يف الشرق األوسط ،انظر القرارات  ،)1989( 633الفقرة
(أ)؛ و ،)1989( 645الفقرة (أ)؛ و ،)1990( 655الفقرة (أ)؛ و ،)1990( 679الفقرة
(أ)؛ و ،)1991( 695الفقرة (أ)؛ و ،)1991( 722الفقرة (أ)؛ و ،)1992( 756الفقرة
(أ)؛ و ،)1992( 790الفقرة (أ) .وفيما يتعلق باحلالة بني إيران والعراق ،انظر القرارات
 ،)1989( 631الفقرة (أ)؛ و ،)1989( 642الفقرة (أ)؛ و ،)1990( 651الفقرة (أ).
 357فيما يتعلق باحلالة يف الشرق األوسط ،انظر القرارات  ،)1989( 639الفقرة
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قراراته 358؛ أو حث األطراف على العمل مبا يتسق مع قراراته  ،359أو شدد
على ضرورة االمتثال الكامل ألحكام قراراته .360
وقد أشري عدة إشارات صرحية أيضًا إىل املادة  ،25وإىل طابعها امللزم
خالل املناقشات اليت دارت يف املجلس  .361على أن املجلس مل يدخل يف
أي مناقشة دستورية بشأن املادة  ،25جتاوزت وجهات النظر الراسخة منذ
أمد بعيد حول أمهيتها وتفسريها وتطبيقها .فلقد استُند إىل املادة  25استنادًا
صرحيًا يف تقرير خاص مؤرخ  18أيلول/سبتمرب  1990صدر عن جلنة
جملس األمن املنشأة مبوجب القرار  )1990( 661بشأن احلالة بني العراق
والكويت  .362ويف رسالة مؤرخة  19كانون األول/ديسمرب  1990موجهة
إىل رئيس املجلس من رئيس اللجنة  ،363وكذا يف عدة رسائل موجهة من
الدول األعضاء  ،364فيما يتعلق باجلزاءات اإللزامية املفروضة على العراق.
وكذلك استُند استنادًا صرحيًا إىل املادة  25يف أربع مذكرات موجهة من
األمني العام ،ومؤرخة  26أيلول/سبتمرب و 4و 10و 22تشرين األول/
أكتوبر  ،365 1990أحال فيها األمني العام إىل أعضاء املجلس نصوص
رسائل وردت من منظمة الطريان املدين الدويل عن احلالة يف منطقة اخلليج.
وقد تطرقت مداوالت ومقررات املجلس بشأن احلالة بني العراق
والكويت إىل جانبني من جوانب تطبيق املادة  ،25ومها التزام العراق بامتثال
قرارات املجلس ،والتزام الدول األعضاء عمومًا بتنفيذ التدابري املطبقة على
العراق مبوجب الفصل السابع من امليثاق (انظر احلالة الثالثة والعشرين أدناه).
3؛ و ،)1990( 648الفقرة  ،3و ،)1990( 659الفقرة 3؛ و ،)1991( 684الفقرة 3؛
و ،)1991( 701الفقرة .3
 358فيما يتعلق بالبنود ذات الصلة بيوغوسالفيا السابقة ،انظر القرار 787
( ،)1992الفقرة .4
 359فيما يتعلق باحلالة يف قربص ،انظر البيان الصادر عن الرئيس يف  28آذار/مارس
.)S/22415( 1991
 360فيما يتعلق باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة ،انظر إىل البيان الصادر يف  24متوز/
يوليه .)S/24346( 1992
 361فيما يتعلق باحلالة يف األراضي العربية املحتلة ،انظر ،S/PV.2926 :الصفحتان
 39و( 40فلسطني) و ،S/PV.2949الصفحة ( 48زائري)؛ والصفحة ( 54كولومبيا)؛
و ،S/PV.2953الصفحة ( 11فلسطني)؛ و ،S/PV.2965الصفحة ( 10الصني)؛
و ،S/PV.2989الصفحات ( 60 - 58اليمن) .ويف ما يتعلق باحلالة بني العراق والكويت،
انظر ،S/PV.2939 :الصفحتان  8و( 12اليمن)؛ و( S/PV.2977اجلزء األول) الصفحة
( 62زائري)؛ و ،S/PV.3108الصفحتان  4و( 5إكوادور)؛ و( S/PV.3139االستئناف )1
الصفحة ( 63فنـزويال) .وفيما يتعلق بالبنود ذات الصلة باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة ،انظر:
 ،S/PV.3009الصفحة ( 43رومانيا) .ويف ما يتعلق باحلالة يف البوسنة واهلرسك ،انظر:
 ،S/PV.3136الصفحات  20 - 9يف النص باللغة اإلنكليزية (فنـزويال).
.S/21786 362
.S/22021 363
 364رسائل موجهة إىل األمني العام :رسالة موجهة من ممثل أوروغواي مؤرخة 7
آب/أغسطس )S/21464( 1990؛ ورسالة موجهة من ممثل قطر مؤرخة  11آب/أغسطس
 ،)S/21500( 1990ورسالة موجهة من ممثل بلغاريا مؤرخة  21آب/أغسطس 1990
()S/21576؛ ومذكرة شفوية موجهة من ممثل اليمن مؤرخة  23آب/أغسطس 1990
()S/21615؛ ورسالة موجهة من ممثل الربازيل مؤرخة  3أيار/مايو ،)S/22567( 1991
ورسالة موجهة من ممثل ميامنار مؤرخة  16متوز/يوليه  ،)S/24329( 1992ورسالة موجهة
من ممثل إكوادور إىل رئيس املجلس مؤرخة  18حزيران/يونيه .)S/24117( 1992
 S/21828 365و S/21839و S/21862و.S/21895

النظر يف أحكام املواد األخرى من امليثاق

احلالة 23
احلالة بني العراق والكويت
يف اجللسة  2933للمجلس ،املعقودة يف  6آب/أغسطس  ،1990واليت
اختذ املجلس خالهلا القرار  ،)1990( 661أشار املتكلمون إىل التزام
العراق بامتثال أحكام القرار  )1990( 660وإىل التزام الدول األعضاء
بتنفيذ اجلزاءات الواجب تطبيقها على العراق مبوجب القرار .)1990( 661
فأشار ممثل الواليات املتحدة إىل أن مشروع القرار جاء ردًا على العدوان
العراقي على الكويت وعلى إخفاق العراق غري املقبول يف امتثال القرار 660
( ،)1990وهو قرار ملزم جلميع الدول األعضاء  .366وأشار ممثل فرنسا
إىل أن على العراق أن ينفذ من دون تأخري ومن دون شروط القرار 660
( ،)1990امللزم جلميع الدول  .367وقال ممثل كندا إن قرارات جملس األمن
ملزمة جلميع الدول األعضاء ،مبا فيها العراق ،وحذر من أن عدم امتثال
العراق أحكام القرار  )1990( 660ال يترك هلذا املجلس من خيار سوى
النظر يف التدابري األخرى اليت ميكن تطبيقها لتنفيذ هذا القرار .368
وأشار ممثل الواليات املتحدة إىل أن مشروع القرار ملزم جلميع
الدول األعضاء .ومضى إىل القول إن مشروع القرار ،كما يتضح من
الفقرة  5من املنطوق ،خياطب “مجيع الدول ،األعضاء منها وغري األعضاء،
على السواء  .”369ويف اجتماعات الحقة ،أعرب متحدثون آخرون عن
رأيهم بأن اجلزاءات ملزمة لكل الدول دون إشارة صرحية إىل الدول األعضاء
يف األمم املتحدة .370
واملقتطفات من القرارات املستنسخة أدناه متثل ممارسة املجلس يف
تفسري وتطبيق املادة  25على احلالة بني العراق والكويت .ففي اجللسة
 ،2933اختذ املجلس القرار  )1990( 661بأغلبية  13صوتًا مقابل
ال شيء وامتناع عضوين عن التصويت (كوبا واليمن) .وفيما يلي نص أجزاء
من القرار:
إن جملس األمن،

...
 - 1يقرر أن العراق مل ميتثل حىت اآلن ،للفقرة  2من القرار 660
( )1990واغتصب سلطة احلكومة الشرعية يف الكويت؛
...
 - 5يطلب إىل مجيع الدول ،مبا يف ذلك الدول غري األعضاء يف األمم
املتحدة ،أن تعمل بدقة وفقًا ألحكام هذا القرار بغض النظر عن أي عقد مت إبرامه
أو ترخيصه مت منحه قبل تاريخ هذا القرار؛
...

ويف جلسته  ،2938املعقودة يف  25آب/أغسطس  ،1990اختذ
املجلس القرار  )1990( 665بأغلبية  13صوتًا مقابل ال شيء ،وامتناع

 ،S/PV.2933 366الصفحة .16
 367املرجع نفسه ،الصفحة .21
 368املرجع نفسه ،الصفحة .23
 ،S/PV.2932 369الصفحة .18
 ،S/PV.2938 370الصفحة ( ،33كندا) ،و( ،S/PV.2977اجلزء الثاين) (مغلقة)،
الصفحة ( 108بلجيكا) ،و ،S/PV.2978الصفحة ( 77اهلند).
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اثنني من األعضاء (كوبا واليمن) عن التصويت .ويف ما يلي نص بعض أجزاء
القرار:
إن جملس األمن،

...
وإذ يثري جزعه الشديد استمرار العراق يف رفضه االمتثال للقرارات 660
( ،)1990و ،)1990( 661و ،)1990( 662و ،)1990( 664وخصوصًا
تصرفات احلكومة العراقية اليت تستخدم السفن الرافعة للعلم العراقي لتصدير النفط؛
 - 1يطلب إىل تلك الدول األعضاء اليت تتعاون مع حكومة الكويت
واليت تقوم بوزع قوات حبرية يف املنطقة أن تتخذ من التدابري ما يتناسب مع الظروف
املحددة وحسب ما تقتضيه الضرورة يف إطار سلطة جملس األمن ،إليقاف مجيع
عمليات الشحن البحري القادمة واخلارجة ،بغية تفتيش محوالهتا ووجهاهتا والتحقق
منها ولضمان اإلنفاذ الصارم لألحكام املتعلقة هبذا الشحن واليت ينص عليها القرار
)1990( 661؛
بناء على ذلك ،إىل التعاون حسب اللزوم،
 - 2يدعو الدول األعضاءً ،
لضمان االمتثال ألحكام القرار  )1990( 661مع استخدام التدابري السياسية
والدبلوماسية إىل أقصى حد ممكن ،وفقًا للفقرة  1أعاله.

ويف جلسته  ،2939املعقودة يف  13أيلول/سبتمرب  ،1990اختذ
املجلس القرار  ،)1990( 666بأغلبية  13صوتًا مقابل صوتني (كوبا
واليمن) .وفيما يلي نص أجزاء منه:
إن جملس األمن،

...
وإذ يساوره بالغ القلق لعدم وفاء العراق بالتزاماته املحددة مبوجب قرار
جملس األمن  )1990( 664املؤرخ يف  18آب/أغسطس  1990فيما يتعلق
بسالمة رعايا الدول األخرى ورفاههم ،وإذ يؤكد من جديد أن العراق يتحمل
املسؤولية الكاملة يف هذا الشأن مبوجب القانون اإلنساين الدويل ،مبا فيه اتفاقية
جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب ،املعقودة يف  12آب/أغسطس ،1949
حيثما انطبق ذلك،
...
 - 2يتوقع من العراق أن يفي بالتزاماته مبوجب قرار جملس األمن 664
( )1990فيما يتعلق برعايا الدول األخرى ،ويؤكد من جديد أن العراق يظل
مسؤوالً مسؤولية كاملة عن سالمتهم ورفاههم وفقًا للقانون اإلنساين الدويل،
مبا فيه اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب ،املعقودة يف  12آب/
أغسطس  ،1949حيثما انطبق ذلك؛

ويف جلسته  ،2940املعقودة يف  16أيلول/سبتمرب  ،1990اختذ
املجلس باإلمجاع القرار  .)1990( 667ويف ما يلي نص أجزاء منه:
إن جملس األمن،
إذ يؤكد من جديد قراراته  )1990( 660املؤرخ  2آب/أغسطس

 ،1990و )1990( 661املؤرخ  6آب/أغسطس  ،1990و)1990( 662
املؤرخ  9آب/أغسطس  ،1990و )1990( 664املؤرخ  18آب/أغسطس
 ،1990و )1990( 665املؤرخ  25آب/أغسطس  ،1990و)1990( 666
املؤرخ  13أيلول/سبتمرب ،1990
...
وإذ هو مصمم على كفالة االحترام ملقرراته وللمادة  25من امليثاق،
وإذ يرى كذلك أن الطابع اخلطري إلجراءات العراق ،اليت تشكل تصعيدًا
جديدًا النتهاكاته للقانون الدويل ،يلزم املجلس ال باإلعراب فحسب عن رد فعله
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املباشر بل أيضًا بالتشاور على وجه االستعجال الختاذ تدابري حمددة إضافية لضمان
امتثال العراق لقرارات املجلس،
...
 - 1يدين بشدة األعمال العدوانية اليت ارتكبها العراق ضد املقار
الدبلوماسية وموظفيها يف الكويت ،مبا فيها اختطاف الرعايا األجانب املتواجدين يف
تلك األماكن؛
 - 2يطالب اإلفراج الفوري عن هؤالء الرعايا األجانب وكذلك عن
مجيع الرعايا املذكورين يف القرار )1990( 664؛
 - 3يطالب أيضًا بأن ميتثل العراق بصورة فورية وتامة اللتزاماته الدولية
مبوجب القرارات  ،)1990( 660و ،)1990( 662و )1990( 664واتفاقية
فيينا للعالقات الدبلوماسية ،املعقودة يف  18نيسان/أبريل  ،1961واتفاقية فيينا
للعالقات القنصلية ،املعقودة يف  24نيسان/أبريل  1963والقانون الدويل؛
...
 - 5يذكر مجيع الدول بأهنا ملزمة بالتقيد بدقة بالقرارات ،)1990( 661
و ،)1990( 662و ،)1990( 664و ،)1990( 665و.)1990( 666

ويف جلسته  ،2943املعقودة يف  25أيلول/سبتمرب  ،1990اختذ
املجلس القرار  )1990( 670بأغلبية  14صوتًا مقابل صوت واحد (كوبا)
وفيما يلي نص أجزاء منه:
إن جملس األمن،
إذ يعيد تأكيد قراراته  )1990( 660املؤرخ  2آب/أغسطس 1990

و )1990( 661املؤرخ  6آب/أغسطس  1990و )1990( 662املؤرخ 9
آب/أغسطس  1990و )1990( 664املؤرخ  18آب/أغسطس  1990و665
( )1990املؤرخ  25آب/أغسطس  1990و )1990( 666املؤرخ  13أيلول/
سبتمرب  1990و )1990( 667املؤرخ  16أيلول/سبتمرب ،1990
وإذ يدين استمرار االحتالل العراقي للكويت ،وعدم قيام العراق بإلغاء
إجراءاته وإهناء ضمه املزعوم واحتجازه رعايا دول أخرى ضد رغبتهم ،مما ميثل
انتهاكًا صارخًا للقرارات  )1990( 660و )1990( 662و)1990( 664
و )1990( 667وللقانون اإلنساين الدويل،
...
وتصميمًا منه على أن يضمن جبميع الوسائل الالزمة التطبيق الصارم والكامل
للتدابري الواردة يف القرار ،)1990( 661
وتصميمًا منه أيضًا على ضمان احترام مقرراته وأحكام املادتني  25و48
من ميثاق األمم املتحدة،
وإذ يؤكد أن أية إجراءات تتخذها حكومة العراق وتكون مناقضة للقرارات
املذكورة أعاله أو للمادتني  25و 48من امليثاق ،من قبيل املرسوم رقم 377
الصادر عن جملس قيادة الثورة يف العراق يف  16أيلول/سبتمرب  ،1990تعترب الغية
وباطلة،
...
 - 7يطلب إىل مجيع الدول أن تتعاون يف اختاذ ما قد يلزم من تدابري،
مبا يتسق مع القانون الدويل ،مبا يف ذلك اتفاقية شيكاغو للطريان املدين الدويل،
الفعال ألحكام القرار
املعقودة يف  7كانون األول/ديسمرب  ،1944لضمان التنفيذ ّ
 )1990( 661أو هذا القرار؛
...
ّ - 9
يذكر مجيع الدول بالتزاماهتا مبوجب القرار  )1990( 661فيما
يتعلق بتجميد األصول العراقية ،ومحاية األصول اليت متتلكها حكومة الكويت

مرجع ممارسات جملس األمن — ملحق 1992 – 1989
الشرعية ووكاالهتا ،املوجودة داخل إقليمها ،وتقدمي تقارير بشأن تلك األصول إىل
جلنة جملس األمن.

ويف جلسته  ،2951املعقودة يف  29تشرين األول/أكتوبر ،1990
اختذ املجلس القرار  )1990( 674بأغلبية 13 ،صوتًا مقابل ال شيء وامتناع
عضوين عن التصويت (كوبا واليمن) .وفيما يلي نص أجزاء منه:
إن جملس األمن،
إذ يشري إىل قراراته  )1990( 660املؤرخ  2آب/أغسطس 1990

و )1990( 661املؤرخ  6آب/أغسطس  1990و )1990( 662املؤرخ 9
آب/أغسطس  1990و )1990( 664املؤرخ  18آب/أغسطس  1990و665
( )1990املؤرخ  25آب/أغسطس  1990و )1990( 666املؤرخ  13أيلول/
سبتمرب  1990و )1990( 667املؤرخ  16أيلول/سبتمرب  1990و670
( )1990املؤرخ  25أيلول/سبتمرب ،1990
...
وإذ يدين األعمال اليت تقوم هبا السلطات وقوات االحتالل العراقية من
أخذ رعايا الدول األخرى رهائن ،وإساءة معاملة الكويتيني ورعايا الدول األخرى
واضطهادهم ،واألعمال األخرى اليت قُدمت عنها تقارير إىل املجلس ،مثل إعدام
السجالت السكانية الكويتية ،وإرغام الكويتيني على الرحيل ،ونقل السكان إىل
الكويت ،والقيام ،بشكل غري مشروع ،بتدمري املمتلكات العامة واخلاصة يف الكويت
واالستيالء عليها ،مبا فيها لوازم ومعدات املستشفيات ،انتهاكًا ملقررات املجلس،
وميثاق األمم املتحدة ،واتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب ،املعقودة
يف  12آب/أغسطس  ،1949واتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية ،املعقودة يف 18
نيسان/أبريل  ،1961واتفاقية فيينا للعالقات القنصلية ،املعقودة يف  24نيسان/أبريل
 ،1963والقانون الدويل،
...
وإذ يطلب إىل العراق االمتثال لقراراته ذات الصلة ،وخاصة قراراته 660
( )1990و )1990( 662و،)1990( 664
وإذ يؤكد من جديد تصميمه على ضمان امتثال العراق لقراراته باستخدام
الوسائل السياسية والدبلوماسية إىل أقصى حد،
 - 1يطالب السلطات وقوات االحتالل العراقية بأن تكف ومتتنع فورًا
على أخذ رعايا الدول األخرى رهائن ،وعن إساءة معاملة الكويتيني ورعايا الدول
األخرى واضطهادهم ،وعن أي أعمال أخرى كاألعمال اليت قُدمت تقارير عنها
إىل جملس األمن والوارد وصفها أعاله ،اليت تشكل انتهاكًا ملقررات املجلس ،وميثاق
األمم املتحدة ،واتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب ،املعقودة يف
 12آب/أغسطس  ،1949واتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية ،املعقودة يف 18
نيسان/أبريل  ،1961واتفاقية فيينا للعالقات القنصلية ،املعقودة يف  24نيسان/أبريل
1963؛
...
 - 3يؤكد من جديد مطالبته بأن يقوم العراق فورًا بالوفاء بالتزاماته
جتاه رعايا الدول األخرى بالكويت والعراق ،مبن فيهم موظفو البعثات الدبلوماسية
والقنصلية ،مبوجب امليثاق ،واتفاقية جنيف سالفة الذكر ،واتفاقية فيينا للعالقات
الدبلوماسية واتفاقية فيينا للعالقات القنصلية ،واملبادئ العامة للقانون الدويل،
وقرارات املجلس ذات الصلة؛
...
 - 10يطلب إىل العراق االمتثال ألحكام هذا القرار وقراراته السابقة ،ويف
حالة عدم االمتثال سيتعني على املجلس اختاذ تدابري أخرى مبوجب امليثاق.

النظر يف أحكام املواد األخرى من امليثاق

ويف جلسته  ،2963املعقودة يف  29تشرين الثاين/نوفمرب  ،1990اختذ
املجلس القرار  )1990( 678بأغلبية  12صوتًا مقابل صوتني (كوبا واليمن)،
وامتناع عضو واحد عن التصويت (الصني) .وفيما يلي نص أجزاء منه:
إن جملس األمن،
إذ يشري إىل ،ويعيد تأكيد قراراته  )1990( 660املؤرخ  2آب/أغسطس

 ،1990و )1990( 661املؤرخ  6آب/أغسطس  ،1990و)1990( 662
املؤرخ  9آب/أغسطس  ،1990و )1990( 664املؤرخ  18آب/أغسطس
 ،1990و )1990( 665املؤرخ  25آب/أغسطس  ،1990و)1990( 666
املؤرخ  13أيلول/سبتمرب  ،1990و )1990( 667املؤرخ  16أيلول/سبتمرب
 ،1990و )1990( 669املؤرخ  24أيلول/سبتمرب  ،1990و)1990( 670
املؤرخ  25أيلول/سبتمرب  ،1990و )1990( 674املؤرخ  29تشرين األول/
أكتوبر  ،1990و )1990( 677املؤرخ  28تشرين الثاين/نوفمرب ،1990
وإذ يالحظ أن العراق رغم كل ما تبذله األمم املتحدة من جهود ،يرفض
الوفاء بالتزامه بتنفيذ القرار  )1990( 660والقرارات الالحقة ذات الصلة املشار
إليها أعاله ،مستخفًا باملجلس استخفافًا صارخًا،
...
وتصميمًا منه على تأمني االمتثال التام لقراراته،
...
 - 1يطالب بأن ميتثل العراق امتثاالً تامًا للقرار  )1990( 660ومجيع
القرارات الالحقة ذات الصلة ويقرر ،يف الوقت الذي يتمسك فيه بقراراته ،أن مينح
العراق فرصة أخرية ،كلفتة تنم عن حسن النية ،للقيام بذلك؛
 - 2يأذن للدول األعضاء املتعاونة مع حكومة الكويت ،ما مل ينفذ
العراق يف  15كانون الثاين/يناير  ،1991أو قبله ،القرارات السالفة الذكر تنفيذًا
كامالً ،كما هو منصوص عليه يف الفقرة  1أعاله ،بأن تستخدم مجيع الوسائل
الالزمة لدعم وتنفيذ القرار  )1990( 660ومجيع القرارات الالحقة ذات الصلة
وإعادة السالم واألمن الدوليني إىل نصاهبما يف املنطقة.

ويف جلسته  ،2978املعقودة يف  2آذار/مارس  ،1991اختذ املجلس
القرار  )1991( 686بأغلبية  11صوتًا مقابل صوت واحد وامتناع 3
أعضاء عن التصويت (الصني واهلند واليمن) .ويف ما يلي نص أجزاء منه:
إن جملس األمن،
إذ يشري إىل ويعيد تأكيد قراراته  )1990( 660املؤرخ  2آب/أغسطس

 1990و )1990( 661املؤرخ  6آب/أغسطس  ،1990و)1990( 662
املؤرخ  9آب/أغسطس  ،1990و )1990( 664املؤرخ  18آب/أغسطس
 ،1990و )1990( 665املؤرخ  25آب/أغسطس  ،1990و)1990( 666
املؤرخ  13أيلول/سبتمرب  ،1990و )1990( 667املؤرخ  16أيلول/سبتمرب
 ،1990و )1990( 669املؤرخ  24أيلول/سبتمرب  ،1990و)1990( 670
املؤرخ  25أيلول/سبتمرب  ،1990و )1990( 674املؤرخ  29تشرين األول/
أكتوبر  ،1990و )1990( 677املؤرخ  28تشرين الثاين/نوفمرب  ،1990و678
( )1990املؤرخ  29تشرين الثاين/نوفمرب .1990
وإذ يشري إىل التزامات الدول األعضاء مبقتضى املادة  25من ميثاق األمم
املتحدة.
...
 - 2يطالب بتنفيذ العراق قبوله لكافة القرارات االثين عشر املذكورة
أعاله وأن يضطلع العراق بصفة خاصة مبا يلي:
( أ ) أن يقوم على الفور بإلغاء إجراءاته الرامية إىل ضم الكويت؛
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(ب) أن يقبل من حيث املبدأ مسؤوليته ،مبوجب القانون الدويل ،عن أية
خسارة أو ضرر أو أضرارًا نامجة بالنسبة للكويت ودول ثالثة ورعاياها وشركاهتا
نتيجة لغزو العراق للكويت واحتالله غري الشرعي هلا؛
(ج) أن يقوم ،على الفور ،وحتت رعاية جلنة الصليب األمحر الدولية ،أو
مجعيات الصليب األمحر أو مجعيات اهلالل األمحر ،بإطالق سراح مجيع الكويتيني
ورعايا الدول الثالثة الذين احتجزهم العراق وأن يعيد أية جثث للموتى من الكويتيني
ورعايا الدول الثالثة الذين احتجزهم على ذلك النحو؛
(د) أن يبدأ على الفور يف إعادة كافة املمتلكات الكويتية اليت استوىل
عليها العراق وأن ينتهي من إعادهتا يف أقصر فترة ممكنة.

ويف جلسته  ،2981املعقودة يف  3نيسان/أبريل  ،1991اختذ املجلس
القرار  )1991( 687بأغلبية  12صوتًا مقابل صوت واحد وامتناع عضوين
عن التصويت (إكوادور واليمن) .وفيما يلي نص أجزاء منه:
إن جملس األمن،
إذ يشري إىل قراراته  )1990( 660املؤرخ  2آب/أغسطس ،1990

و )1990( 661املؤرخ  6آب/أغسطس  ،1990و )1990( 662املؤرخ
 9آب/أغسطس  ،1990و )1990( 664املؤرخ  18آب/أغسطس ،1990
و )1990( 665املؤرخ  25آب/أغسطس  ،1990و )1990( 666املؤرخ 13
أيلول/سبتمرب  ،1990و )1990( 667املؤرخ  16أيلول/سبتمرب  ،1990و669
( )1990املؤرخ  24أيلول/سبتمرب  ،1990و )1990( 670املؤرخ  25أيلول/
سبتمرب  ،1990و )1990( 674املؤرخ  29تشرين األول/أكتوبر  ،1990و677
( )1990املؤرخ  28تشرين الثاين/نوفمرب  ،1990و )1990( 678املؤرخ 29
تشرين الثاين/نوفمرب  ،1990و )1991( 686املؤرخ  2آذار/مارس ،1991
...
 - 1يؤكد مجيع القرارات الثالثة عشر املشار إليها أعاله ،عدا ما جيري
تغيريه صراحة أدناه حتقيقًا ألهداف هذا القرار ،مبا يف ذلك حتقيق وقف رمسي
إلطالق النار؛
...
 - 24يقرر ،وفقًا للقرار  )1990( 661والقرارات ذات الصلة التالية له
وإىل أن يتخذ املجلس مقررًا آخر ،أن تواصل مجيع الدول احليلولة دون قيام رعاياها
ببيع أو توريد ما يلي إىل العراق ،أو ترويج أو تيسري هذا البيع أو التوريد ،أو إمتامه
من أراضيها أو استخدام السفن أو الطائرات اليت ترفع علمها هلذا الغرض:
( أ ) األسلحة واألعتدة ذات الصلة جبميع أنواعها ،مبا يف ذلك على وجه
التحديد البيع أو النقل عن طريق وسائل أخرى جلميع أشكال املعدات العسكرية
التقليدية ،مبا يف ذلك ما يوجه منها للقوات شبه العسكرية ،وقطع الغيار واملكونات
هلذه املعدات ووسائل إنتاجها؛
(ب) املواد املحددة واملعرفة يف الفقرتني  8و 12غري املشمولة خبالف ذلك
أعاله؛
(ج) التكنولوجيا مبوجب ترتيبات ترخيص أو غريها من ترتيبات النقل
املستخدمة يف إنتاج أو استخدام أو ختزين املواد املحددة يف الفقرتني الفرعيتني (أ)
و(ب)؛
(د ) األفراد أو املواد للتدريب أو خدمات الدعم التقين املتصلة بتصميم أو
تطوير أو تصنيع أو استخدام أو صون أو دعم املواد املحددة يف الفقرتني الفرعيتني
(أ) و(ب)؛
 - 25يطلب إىل مجيع الدول واملنظمات الدولية أن تلتزم التزامًا تامًا بالفقرة
 ،24بغض النظر عن وجود أية عقود أو اتفاقات أو تراخيص أو أية ترتيبات أخرى؛

مرجع ممارسات جملس األمن — ملحق 1992 – 1989

726
...
 - 27يطلب إىل مجيع الدول أن تواصل فرض ما يلزم من الضوابط
واإلجراءات الوطنية واختاذ ما يلزم من اإلجراءات األخرى اليت تتسق مع املبادئ
التوجيهية اليت سيضعها املجلس مبوجب الفقرة  .26وذلك لكفالة االمتثال ألحكام
الفقرة  ،24ويطلب إىل املنظمات الدولية أن تتخذ مجيع اخلطوات املناسبة للمساعدة
يف كفالة االمتثال التام هلذا.

ويف جلسة املجلس  ،2996املعقودة يف  28حزيران/يونيه  ،1991أدىل
الرئيس (كوت ديفوار) ،باسم املجلس  ،371ببيان .وفيما يلي نص جزء منه:

وأعضاء املجلس يعربون عن استيائهم الشديد من احلوادث اليت وقعت يف
 23و 25و 28حزيران/يونيه  1991ويدينون يف هذا الصدد مسلك السلطات
العراقية .وكل هذه احلوادث تشكل انتهاكات صارخة لقرار جملس األمن 687
ال عن ذلك ،فإن هذه احلوادث تظهر عدم التزام العراق بتعهداته
( ... )1991وفض ً
الرمسية باالمتثال جلميع أحكام قرار جملس األمن .)1991( 687

ويف جلسته  ،3004املعقودة يف  15آب/أغسطس  ،1991اختذ
املجلس باإلمجاع القرار  .)1991( 707وفيما يلي نص أجزاء منه:
إن جملس األمن،
إذ يشري إىل قراره  )1991( 687املؤرخ  3نيسان/أبريل  1991وقراراته

األخرى يف هذا الشأن.
...
وقد عقد العزم على ضمان االمتثال التام للقرار  )1991( 687وبصفة
خاصة الفرع جيم منه.
...
 - 1يدين انتهاك العراق اخلطري لعدد من التزاماته مبوجب الفرع جيم من
القرار  ،)1991( 687ولتعهداته بالتعاون مع اللجنة اخلاصة والوكالة الدولية للطاقة
الذرية ،مما يشكل انتهاكًا خطريًا لألحكام ذات الصلة من ذلك القرار اليت مت مبوجبها
وقف إطالق النار ونصت على الشروط األساسية إلعادة السالم واألمن يف املنطقة؛
...
 - 5يطلب أن متتثل حكومة العراق امتثاالً تامًا على الفور ،ودون إبطاء
جلميع التزاماهتا الدولية ،مبا يف ذلك تلك الواردة يف هذا القرار ،ويف القرار 687
( ،)1991ويف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية ،واتفاق الضمانات مع الوكالة
الدولية للطاقة الذرية.

ويف جلسته  3008املعقودة يف  19أيلول/سبتمرب  ،1991اختذ
املجلس القرار  )1991( 712بأغلبية  13صوتًا مقابل صوت واحد (كوبا)،
وامتناع عضو عن التصويت (اليمن) .وفيما يلي نص أجزاء منه:
إن جملس األمن،
إذ يشري إىل قراراته السابقة ذات الصلة وخباصة قراراته )1990( 661

املؤرخ  6آب/أغسطس  ،1990و )1991( 686املؤرخ  2آذار/مارس ،1991
و )1991( 687املؤرخ  3نيسان/أبريل  ،1991و )1991( 688املؤرخ 5
نيسان/أبريل  ،1991و )1991( 692املؤرخ  20أيار/مايو  ،1991و699
( )1991املؤرخ  17حزيران/يونيه  ،1991و )1991( 705و)1991( 706
املؤرخني  15آب/أغسطس ،1991
...

ال يف تنفيذ القرار 706
 - 11يطلب إىل الدول أن تتعاون تعاونًا كام ً
( ،)1991وهذا القرار على وجه اخلصوص ،فيما يتصل بأي تدابري يتم اختاذها
فيما يتعلق باسترياد النفط واملنتجات النفطية وتصدير املواد الغذائية واألدوية واملواد
واللوازم لتلبية االحتياجات املدنية األساسية على النحو املشار إليه يف الفقرة 20
من القرار  ،)1991( 687وأيضًا فيما يتعلق بامتيازات وحصانات األمم املتحدة
وموظفيها القائمني على تنفيذ هذا القرار ،وأن تكفل عدم اخلروج عن األغراض
املحددة يف هذه القرارات.

ويف جلسته  ،3012املعقودة يف  11تشرين األول/أكتوبر ،1991
اختذ املجلس باإلمجاع القرار  .)1991( 715وفيما يلي نص أجزاء منه:
إن جملس األمن،
إذ يشري إىل قراريه  )1991( 687املؤرخ  3نيسان/أبريل  1991و707

( )1991املؤرخ  15آب/أغسطس  1991وقراراته األخرى بشأن هذه املسألة،
...
 - 5يطالب بأن يفي العراق دون قيد أو شرط ،جبميع التزاماته املنصوص
عليها يف اخلطط املوافق عليها مبوجب هذا القرار ،وأن يتعاون متامًا مع اللجنة اخلاصة
واملدير العام للوكالة يف تنفيذ اخلطط املذكورة؛
...

ويف جلسة املجلس  ،3058املعقودة يف  28شباط/فرباير  ،1992أدىل
الرئيس (الواليات املتحدة) ،باسم املجلس  ،372ببيان ،فيما يلي نص جزء منه:
يطالب أعضاء املجلس العراق بأن ينفذ على الفور مجيع التزاماته اليت يقضي
هبا قرار املجلس  )1991( 687والقرارات الالحقة املتعلقة بالعراق.

ويف جلسته  ،3117املعقودة يف  2تشرين األول/أكتوبر ،1992
اختذ املجلس القرار  )1992( 778بأغلبية  14صوتًا مقابل ال شيء وامتناع
عضو عن التصويت (الصني) .وفيما يلي نص أجزاء منه:
إن جملس األمن،
إذ يشري إىل قراراته السابقة ذات الصلة وخباصة قراريه  )1991( 706املؤرخ

 15آب/أغسطس  1991و )1991( 712املؤرخ  19أيلول/سبتمرب ،1991
...
وإذ يدين استمرار العراق يف عدم االمتثال اللتزاماته مبوجب القرارات ذات
الصلة،
...
وإذ يشجب رفض العراق التعاون يف تنفيذ القرارين  )1991( 706و712
( ،)1991مما يعرض سكانه املدنيني للمخاطر ،وينتج عنه عدم وفاء العراق بالتزاماته
مبوجب قرارات املجلس ذات الصلة،
...
 - 13يطلب إىل مجيع الدول أن تتعاون تعاونًا كام ًال يف تنفيذ هذا القرار؛

ويف جلسة املجلس  3139املستأنفة ،املعقودة يف  24تشرين الثاين/
نوفمرب  ،1992أدىل الرئيس (إكوادور) ،باسم املجلس  373ببيان ،وفيما
يلي نص جزء منه:
يرى جملس األمن أنه على الرغم من اختاذ بعض اخلطوات اإلجيابية ،فإن
حكومة العراق مل متتثل بعد امتثاالً تامًا وغري مشروط اللتزاماهتا ،وأن عليها أن
تفعل ذلك وأن تتخذ على الفور اإلجراءات املناسبة يف هذا الصدد.
372

371

.S/22746

373

.S/23663
.S/24839
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النظر يف أحكام املواد األخرى من امليثاق

الجزء الخامس

النظر يف أحكام املادة  26من امليثاق
املادة 26
رغبة يف إقامة السالم واألمن الدويل وتوطيدمها بأقل حتويل ملوارد
العامل اإلنسانية واالقتصادية إىل ناحية التسليح ،يكون جملس األمن مسؤوالً
مبساعدة جلنة أركان احلرب املشار إليها يف املادة  47عن وضع خطط تعرض
على أعضاء األمم املتحدة لوضع منهاج لتنظيم التسليح.

مالحظة

أثناء الفترة قيد االستعراض ،مل يعتمد جملس األمن أي قرارات تتطرق مباشرة
إىل املادة  .26بيد أنه عاجل مسائل نزع السالح واحلد من التسلح وأسلحة
الدمار الشامل يف بيان رئاسي اعتُمد يف اجللسة ( 3046اجتماع القمة)
املعقودة على مستوى رؤساء الدول واحلكومات يف  31كانون الثاين/يناير
 1992يف إطار بند جدول األعمال املعنون “مسؤولية جملس األمن يف
صون السلم واألمن الدوليني”  .374وتضمن اجلزء املتعلق هبذا املوضوع من
البيان الذي أصدره الرئيس باسم املجلس فرعًا بعنوان “نزع السالح وحتديد
األسلحة وأسلحة الدمار الشامل” ينص على ما يلي:

يف حني يدرك أعضاء املجلس إدراكًا تامًا مسؤوليات أجهزة األمم املتحدة
األخرى يف ميادين نزع السالح وحتديد األسلحة وعدم انتشارها ،فهم يؤكدون من
جديد املسامهة احلامسة اليت يستطيع التقدم يف هذه املجاالت أن يُسهم هبا يف صون
السلم واألمن الدوليني .ويعربون عن التزامهم باختاذ خطوات حمددة لتعزيز فعالية
األمم املتحدة يف هذه املجاالت.

ويؤكد أعضاء جملس األمن ضرورة أن تقوم مجيع الدول األعضاء
بالوفاء بالتزاماهتا املتعلقة باحلد من األسلحة ونزع السالح؛ وأن متنع انتشار
كافة أسلحة الدمار الشامل جبميع جوانبه؛ وأن تتجنب تكديس ونقل األسلحة
على حنو مفرط وخمل باالستقرار؛ وأن تسوي بالوسائل السلمية أي نـزاع
يف هذه املسائل يهدد أو يعطل املحافظة على االستقرار اإلقليمي والعاملي.
ويؤكدون أمهية قيام الدول املعنية يف وقت مبكر بالتصديق على مجيع الترتيبات
الدولية واإلقليمية للحد من األسلحة وتنفيذها ،ال سيما املحادثات املتعلقة
بتخفيض األسلحة االستراتيجية ومعاهدات األسلحة التقليدية يف أوروبا.
ويشكل انتشار كافة أسلحة الدمار الشامل هتديدًا للسالم واألمن
الدوليني .ويلتزم أعضاء املجلس بالعمل على منع انتشار التكنولوجيا املتعلقة
ببحوث هذه األسلحة وإنتاجها وباختاذ اإلجراءات املناسبة لبلوغ هذه
الغاية.
374

.S/23500

وفيما يتعلق باالنتشار النووي ،ينوهون بأمهية القرار الذي اختذته
بلدان كثرية باالنضمام إىل معاهدة عدم االنتشار ،ويؤكدون الدور األساسي
الفعالة متامًا ،يف تنفيذ هذه املعاهدة،
لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذريةّ ،
الفعالة للرقابة على الصادرات .وسيتخذ أعضاء املجلس
وكذلك أمهية التدابري ّ
التدابري املناسبة يف حالة أي انتهاكات ختطرهم هبا الوكالة الدولية للطاقة
الذرية.
وفيما يتعلق باألسلحة الكيميائية يؤيد أعضاء املجلس اجلهود اليت بذهلا
األطراف يف اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس األسلحة البكتريولوجية
(البيولوجية) والسمية وتدمري تلك األسلحة خالل املؤمتر االستعراضي الثالث
الذي عقد جبنيف يف الفترة من  9إىل  27أيلول/سبتمرب  ،1991من أجل
التوصل ،حبلول هناية العام  ،1992إىل اتفاق على إبرام اتفاقية عاملية حلظر
األسلحة الكيميائية ،تكون مشفوعة بنظام للتحقق.
وفيما يتعلق باألسلحة التقليدية ،حييطون علمًا بتصويت اجلمعية العامة
املؤيد لوضع سجل يف األمم املتحدة لعمليات نقل األسلحة ،وذلك كخطوة
أوىل ،ويدركون يف هذا الصدد أمهية قيام مجيع الدول بتزويد األمم املتحدة
جبميع املعلومات املطلوبة يف قرار اجلمعية العامة.
وتطرق عدة أعضاء يف جملس األمن يف البيانات اليت أدلوا هبا يف
اجتماع القمة إىل دور املجلس يف جماالت احلد من التسلح وعدم انتشار
أسلحة الدمار الشامل ونزع السالح  .375وأشار ممثالن صراح ًة إىل املادة
 .26واعترب أحدمها أن على املجلس تأدية دور أكثر حيوية يف هذه املجاالت
باعتبار ذلك إحدى أهم مهامه يف املستقبل ،مشريًا إىل أن املادة  26من
امليثاق قد منحت املجلس برناجمًا ممتازًا للتحرك يف املستقبل  .376وذكر آخر
أن نزع السالح املتعدد األطراف ميكن تعزيزه عن طريق استخدام أحكام
ختول جملس األمن أن
املادة  26والفقرة  1من املادة  47من امليثاق ،اليت ّ
يضع ،مبساعدة جلنة أركان احلرب ،منهاجًا لتنظيم التسلح .واعترب أن من
شأن هذه األحكام ،اليت ظلت غري مستعملة منذ إنشاء املنظمة ،أن تغين عن
اإلنشاء املؤقت مبوجب القرار  )1991( 687للّجنة اخلاصة اليت تعاجل حاليًا
تدابري نزع السالح املفروضة على العراق .ورأى أن هناك فرصة ال تزال
قائمة الستخدامها يف تنفيذ تدابري نزع السالح ملنطقة الشرق األوسط األوسع
املنصوص عليها يف القرار املذكور .377
 ،S/PV.3046 375الصفحتـــان ( 65 - 64النمسا)؛ الصفحات 110 - 108
(اليابان)؛ الصفحة ( 116هنغاريا)؛ الصفحتان ( 128 - 127زمبابوي).
 376املرجع نفسه ،الصفحتان ( 65 - 64النمسا).
 377املرجع نفسه ،الصفحتان ( 128 - 127زمبابوي).
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الجزء السادس

النظر يف أحكام الفصل الثامن من امليثاق
املادة 52
 - 1ليس يف هذا امليثاق ما حيول دون قيام تنظيمات أو وكاالت
إقليمية تعاجل من األمور املتعلقة حبفظ السالم واألمن الدوليني ما يكون العمل
اإلقليمي صاحلًا فيها ومناسبًا ما دامت هذه التنظيمات أو الوكاالت اإلقليمية
ونشاطها متالئمة مع مقاصد “األمم املتحدة” ومبادئها.
 - 2يبذل أعضاء “األمم املتحدة” الداخلون يف مثل هذه
التنظيمات أو الذين تتألف منهم تلك الوكاالت كل جهدهم لتدبري احلل
السلمي للمنازعات املحلية عن طريق هذه التنظيمات اإلقليمية أو بواسطة
هذه الوكاالت وذلك قبل عرضها على جملس األمن.
 - 3على جملس األمن أن يشجع على االستكثار من احلل
السلمي هلذه املنازعات املحلية بطريق هذه التنظيمات اإلقليمية أو بواسطة
تلك الوكاالت اإلقليمية بطلب من الدول اليت يعنيها األمر أو باإلحالة عليها
من جانب جملس األمن.
 - 4ال تعطل هذه املادة حبال من األحوال تطبيق املادتني الرابعة
والثالثني واخلامسة والثالثني.
املادة 53
 - 1يستخدم جملس األمن تلك التنظيمات والوكاالت اإلقليمية
يف أعمال القمع ،كلما رأى ذلك مالئمًا .ويكون عملها حينئذ حتت مراقبته
وإشرافه .أما التنظيمات والوكاالت نفسها فإنه ال جيوز مبقتضاها أو على
يدها القيام بأي عمل من أعمال القمع بغري إذن املجلس ،ويُستثىن مما تقدم
التدابري اليت تتخذ ضد أية دولة من دول األعداء املعرفة يف الفقرة اآلتية من
هذه املادة مما هو منصوص عليه يف املادة  107أو التدابري اليت يكون املقصود
هبا يف التنظيمات اإلقليمية منع جتدد سياسة العدوان من جانب دولة من تلك
بناء على طلب
الدول ،وذلك إىل أن حيني الوقت الذي قد يعهد فيه إىل اهليئةً ،
احلكومات ذات الشأن ،باملسؤولية عن منع كل عدوان آخر من جانب أية
دولة من تلك الدول.
 - 2تنطبق عبارة “الدولة املعادية” املذكورة يف الفقرة األوىل
من هذه املادة على أية دولة كانت يف احلرب العاملية الثانية من أعداء أية دولة
موقّعة على هذا امليثاق.
املادة 54
جيب أن يكون جملس األمن على علم تام مبا جيري من األعمال حلفظ
السالم واألمن الدوليني مبقتضى تنظيمات أو بواسطة وكاالت إقليمية أو
ما يزمع إجراؤه منها.

مالحظة

ُسجلت أثناء الفترة قيد االستعراض زيادة كبرية يف التعاون بني جملس األمن
والترتيبات أو الوكاالت اإلقليمية .ويتبني من القرارات والبيانات الرئاسية
اليت اعتمدها املجلس ارتفاع يف مستوى وعي املنظمات اإلقليمية بأمهية األمن

والسالم الدوليني وازدياد دورها احلايل أو املحتمل يف صوهنما .ويف حني أنه
مل يُشر يف عام  1989يف قرارات جملس األمن إىل املنظمات اإلقليمية ،ومل
يُشر إىل املنظمات اإلقليمية يف عام  1990إالّ مرة واحدة  ،378فقد بدأت
هذه الصورة تتغري منذ عام  .1991وأشار العديد من القرارات والبيانات
الرئاسية اليت اعتُمدت يف عامي  1991و 1992إىل املنظمات اإلقليمية
ودورها يف حاالت الصراع الدائر يف أفريقيا :جنوب أفريقيا والصحراء الغربية
والصومال وليربيا؛ ويف آسيا :طاجيكستان وكمبوديا؛ ويف أمريكا الوسطى؛
ويف أوروبا :يوغوسالفيا السابقة وناغورين  -كاراباخ؛ ويف الشرق األوسط:
العراق والكويت؛ واحلالة يف الشرق األوسط .وأشري أحيانًا يف هذه القرارات
إشارة صرحية إىل الفصل الثامن من ميثاق األمم املتحدة أو اإلعراب عن تقدير
اجلهود اإلقليمية املبذولة لتسوية النـزاعات أو دعم التعاون بني األمم املتحدة
واملنظمات اإلقليمية ،أو تأييد جهود إقليمية .وتتصل معظم هذه اإلشارات
مبحاوالت تسوية املنازعات سلميًا .وشهدت الفترة قيد االستعراض أيضًا
أول مرة يأذن فيها جملس األمن ملنظمة إقليمية باستخدام القوة.
وتعالَج هذه التطورات يف ممارسات جملس األمن أدناه يف أربعة فروع.
يعرض الفرع ألف بعض الظروف املؤسسية اليت حدثت فيها هذه التطورات،
وأبرزها التوصية اليت تقدم هبا األمني العام يف تقريره املعنون “خطة للسالم”.
ويقدم الفرع باء ملحة عامة عن تشجيع املجلس للجهود اليت تبذهلا املنظمات
اإلقليمية لتسوية النـزاع ،ويشري الفرع جيم إىل حالتني قامت فيهما دول
أعضاء بالتشكيك يف صالحية املجلس يف النظر يف النـزاعات استنادًا إىل
املادة  .52ويعرض الفرع دال ثالث حاالت أذن فيها املجلس ملنظمة إقليمية
باستخدام القوة.

ألف  -النظر العام يف أحكام الفصل الثامن

يف اجللسة اليت عقدها جملس األمن على مستوى رؤساء الدول واحلكومات
يف  31كانون الثاين/يناير  1992للنظر يف مسؤولية املجلس عن صون السلم
واألمن الدوليني ،حتدث عدة أعضاء فيه عن ضرورة اللجوء أكثر إىل الفصل
الثامن من ميثاق األمم املتحدة ،وشددوا على أمهية تعزيز التعاون والتنسيق
بني املجلس واملنظمات اإلقليمية  .379ويف بيان أدىل به رئيس املجلس بعد
اختتام اجتماع القمة ،دعا أعضاء املجلس األمني العام إىل إعداد حتليل
وتوصيات بشأن سبل وتعزيز قدرة األمم املتحدة ،يف إطار أحكام امليثاق،
على االضطالع مبهام الدبلوماسية الوقائية وصنع السالم وحفظ السالم .كما
اقترح أنه ميكن ملا سيعده األمني العام من حتليل وتوصيات أن يغطي ،يف مجلة
أمور“ ،املسامهة اليت تقدمها املنظمات اإلقليمية وفقًا للفصل الثامن من امليثاق
للمساعدة يف أعمال املجلس”.
 378القرار  )1990( 660املؤرخ  2آب/أغسطس  ،1990فيما يتصل باحلالة
بني العراق والكويت.
 ،SPV.3046 379الصفحتان ( 19 - 18فرنسا)؛ والصفحة ( 56فنـزويال)؛
والصفحة ( 68بلجيكا)؛ والصفحة ( 138اململكة املتحدة).

النظر يف أحكام املواد األخرى من امليثاق

وأكد األمني العام يف تقريره املعنون “برنامج للسالم”  380الذي
استجاب فيه لطلب املجلس أن املنظمات اإلقليمية ،يف العديد من احلاالت،
متتلك إمكانيات ينبغي استثمارها يف جمال الدبلوماسية الوقائية وصنع السالم
وحفظ السالم وبناء السالم بعد انتهاء الصراع .وأشار بصورة خاصة إىل أن
جملس األمن مسؤول ،وسيظل مسؤوالً ،مسؤولية رئيسية عن صون السلم
واألمن الدوليني؛ ولكن العمل اإلقليمي ،من قبيل الالمركزية والتفويض
بالسلطة والتعاون مع جهود األمم املتحدة ،ال يستطيع أن خيفف من أعباء
املجلس فحسب ،بل يستطيع أيضًا املسامهة يف زيادة تعميق اإلحساس
باملشاركة وتوافق اآلراء وإضفاء الطابع الدميقراطي فيما يتعلق بالشؤون
الدولية .وذكر األمني العام أن هذا األمر قد يتحقق بعدة وسائل:
فاملشاورات بني األمم املتحدة والترتيبات أو الوكاالت اإلقليمية ميكن أن
تنجز الشيء الكثري لبناء توافق دويل يف اآلراء بصدد طبيعة أي مشكلة وبصدد
التدابري املطلوبة للتصدي هلا .ومن شأن مشاركة املنظمات اإلقليمية يف اجلهود
التكميلية مع األمم املتحدة يف مهام مشتركة أن تشجع الدول خارج املنطقة على
اختاذ إجراءات داعمة .وإذا آثر جملس األمن أن يأذن على وجه التحديد لترتيب
إقليمي أو منظمة إقليمية باالضطالع بالدور الرائد يف معاجلة أزمة داخل املنطقة
التابعة ألي منها ،فإن ذلك قد يفيد يف وضع ثقل األمم املتحدة يف جانب شرعية
اجلهود اإلقليمية .381

وعقب النظر بشكل ّأويل يف تقرير األمني العام ،اعتمد املجلس
بيانًا رئاسيًا يف  29تشرين األول/أكتوبر  1992أعرب فيه عن عزمه على
مناقشة فقرات التقرير املتعلقة بدور املنظمات اإلقليمية  .382وأشار أعضاء
املجلس يف بيان رئاسي صادر يف  30تشرين الثاين/نوفمرب  1992اعتمدوه
يف إطار مواصلتهم النظر يف التقرير ،إىل الدور اإلجيايب الذي تقوم به املنظمات
تقصي احلقائق ،كل يف ميدان اختصاصه ،ورحبوا
واهليئات اإلقليمية يف جمال ّ
تقصي احلقائق
بتعزيز هذا الدور وبالتنسيق الدقيق مع األمم املتحدة يف جهود ّ
اليت تضطلع هبا .383

باء  -تشجيع جملس األمن للجهود اليت تبذهلا
املنظمات اإلقليمية لتسوية النـزاعات سلميًا

أثناء الفترة قيد االستعراض ،شجع جملس األمن طائفة واسعة من اجلهود
السلمية اليت تبذهلا اهليئات أو الوكاالت اإلقليمية ،و/أو طلب من األمني العام
بذل مثل هذه اجلهود بالتعاون مع اهليئات اإلقليمية .ويسلَّط الضوء أدناه على
نشاط املجلس يف هذا الصدد ،حبسب املنطقة.

أفريقيا
بالنسبة إىل ليربيا ،أشاد جملس األمن باجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا
وخمتلف األجهزة التابعة هلا على الدور الذي تؤديه حلل الصراع ،واختذ
إجراءات دعمًا هلذه املنظمة دون اإلقليمية .ففي اجللسة األوىل اليت عقدها
بشأن احلالة يف ليربيا يف  22كانون الثاين/يناير  ،1991أعلن ممثل نيجرييا،
 380العنوان الكامل للتقرير الصادر يف  17حزيران/يونيه  1992هو “الدبلوماسية
الوقائية وصنع السالم وحفظ السالم” (.)S/24111
 ،S/24111 381الفقرتان .65 - 64
.S/24728 382
.S/24872 383
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بصفته رئيسًا ملجموعة سفراء البلدان األعضاء يف اجلماعة االقتصادية لدول
غرب أفريقيا ،أن قادة البلدان األعضاء يف اجلماعة قد مسحوا ،ملواجهة احلرب
األهلية املأساوية يف ليربيا ،بعمليات فريق مراقبة وقف إطالق النار التابع
للجماعة االقتصادية وأيدوها .وأوضح أن والية هذا الفريق ليست االحنياز
إىل طرف دون اآلخر ،إمنا التوفيق بني األطراف وإعادة إحالل السالم واحلياة
الطبيعية واالستقرار يف البلد .وقال إنه ينبغي اإلشادة باجلماعة لتحركها
بطريقة عززت مبادئ امليثاق عرب التدخل للحيلولة دون تدهور احلالة يف
ليربيا إىل درجة جتعلها هتديدًا حقيقيًا للسالم واألمن الدوليني  .384ويف بيان
رئاسي اعتُمد يف اجللسة نفسها  ،385أثىن أعضاء املجلس على رؤساء دول
وحكومات اجلماعة للجهود اليت يبذلوهنا إلحالل السالم واألوضاع الطبيعية
يف ليربيا ،ودعوا أطراف النـزاع إىل مواصلة احترام اتفاق وقف إطالق النار
الذي وقّعوا عليه ،وإىل التعاون التام مع اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا
من أجل إعادة إحالل السالم واحلياة الطبيعية يف البلد .ويف بيان رئاسي صادر
يف  7أيار/مايو  ،386 1992أثىن أعضاء املجلس على اجلماعة االقتصادية
لدول غرب أفريقيا وخمتلف اهليئات التابعة هلا ،والسيما جلنة اخلمسة ،387
على جهودها الدؤوبة الرامية إىل وضع هناية سريعة للنـزاع الليربي .وجددوا
دعوهتم مجي َع أطراف النـزاع إىل احترام وتنفيذ االتفاقات املختلفة املنبثقة عن
عملية السالم املضطلع هبا يف إطار جلنة اخلمسة.
ويف اجللسة الثانية اليت عقدها املجلس يف  19تشرين الثاين/نوفمرب
 ،1992حتدث ممثل بنن باسم رئيس اجلماعة االقتصادية لغرب أفريقيا،
فأشار إىل املبادرات اليت اختذهتا اجلماعة بغرض تسوية الصراع الليربي سلميًا.
وشرح قرار اجلماعة فرض جزاءات على ليربيا وطلب من املجلس دعمه
الراسخ جلعل هذا القرار ملزمًا للمجتمع الدويل  .388كذلك حتدث عدة
متحدثني آخرين ،من ضمنهم وزير اخلارجية يف احلكومة االنتقالية الليربية
ووفد وزاري من اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا وممثل السنغال
الذي حتدث باسم منظمة الوحدة األفريقية ،فناشدوا املجلس دعم أو تأييد
اإلجراءات اليت اعتمدهتا اجلماعة  .389وأشار بعض املتحدثني بالتحديد إىل
الدور الذي يؤديه فريق مراقبة وقف إطالق النار التابع للجماعة االقتصادية
وفقًا للفصل الثامن من امليثاق.
ويف اجللسة نفسها ،اختذ املجلس أول قرار له بشأن ليربيا  -القرار
 )1992( 788املؤرخ  19تشرين الثاين/نوفمرب  - 1992الذي أشاد فيه
املجلس ،بعد إشارته إىل الفصل الثامن من امليثاق ،باجلهود اليت تبذهلا اجلماعة
االقتصادية لدول غرب أفريقيا إلعادة إحالل السالم واألمن واالستقرار يف
 ،S/PV.2974 384الصفحتان .8 - 7
.S/22133 385
.S/23886 386
 387كانت جلنة اخلمسة املعنية بليربيا التابعة للجماعة االقتصادية لغرب أفريقيا تضم
يف عضويتها بوركينا فاسو وكوت ديفوار والسنغال ونيجرييا وممثلني عن احلكومة الليربية
املؤقتة واجلبهة الوطنية القومية الليربية.
 ،S/PV.3138 388الصفحة .12 - 4
 389املرجع نفسه ،الصفحتان ( 19 - 18ليربيا)؛ والصفحات 25 - 21
(السنغال)؛ والصفحة ( 32كوت ديفوار)؛ والصفحة ( 33بوركينا فاسو)؛ والصفحة 38
(غامبيا)؛ والصفحتان ( 42 - 41غينيا)؛ والصفحات ( 48 - 43نيجرييا)؛ والصفحات
( 55 - 53سرياليون)؛ والصفحات ( 60 - 58توغو)؛ والصفحـة ( 77الواليات املتحدة)؛
والصفحتان ( 78 - 77فرنسا)؛ والصفحات ( 80 - 78اململكة املتحدة).
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ليربيا ،رحب بالتأييد والدعم اللذين تقدمهما منظمة الوحدة األفريقية إىل هذه
اجلهود ،ودعا اجلماعة املذكورة إىل مواصلة بذل اجلهود للمساعدة على تنفيذ
اتفاق ياموسوكرو الرابع بطريقة سلمية .ودعا املجلس أيضًا مجيع أطراف
النـزاع إىل احترام وتطبيق اتفاق وقف إطالق النار ومجيع االتفاقات األخرى
اليت انبثقت عن عملية السالم ،وطلب من مجيع الدول التقيد بالتدابري اليت
وضعتها اجلماعة للتوصل إىل تسوية سلمية للنـزاع الدائر يف ليربيا .وفرض
املجلس ،متصرفًا مبوجب الفصل السابع ،حظرًا على توريد األسلحة إىل
ليربيا ،تلبية ،يف مجلة أمور ،إىل طلب اجلماعة واضعًا يف االعتبار رسالة واردة
من احلكومة الليربية اليت أيدت هذا الطلب.
وبالنسبة إىل الصومال ،ضمت ثالث منظمات إقليمية وهي منظمة
الوحدة األفريقية وجامعة الدول العربية ومنظمة املؤمتر اإلسالمي جهودها
إىل جهود األمم املتحدة .وطلب املجلس إىل األمني العام يف قراره 733
( )1992املؤرخ  23كانون الثاين/يناير  ،1992أن يقوم ،بالتعاون مع
األمني العام ملنظمة الوحدة األفريقية واألمني العام جلامعة الدول العربية،
باالتصال فورًا جبميع األطراف املشتركة يف الصراع اللتماس التزامها بوقف
األعمال العدائية إلتاحة توزيع املساعدة اإلنسانية ،والتشجيع على االلتزام
بوقف إطالق النار واالمتثال له ،واملساعدة يف عملية إجياد تسوية سياسية
للصراع يف الصومال .وبعد أن محل وفد مشترك من األمم املتحدة ومنظمة
األطراف
الوحدة األفريقية وجامعة الدول العربية ومنظمة املؤمتر اإلسالمي
َ
الصومالية على إجراء مفاوضات مكثفة يف مقديشو يف الفترة من  29شباط/
فرباير إىل  3آذار/مارس  ،1992مت التوصل إىل اتفاق لوقف إطالق النار
يف  3آذار/مارس  .390ويف اجللسة اليت عقدها املجلس يف  17آذار/مارس
 ،1992رحب عدة متحدثني بالتعاون القائم بني األمم املتحدة واملنظمات
بناء على ذلك التعاون  .391ويف
اإلقليمية ،مشريًا إىل البعثة املشتركة كمثال ً
القرار  )1992( 746الذي اتُخذ يف اجللسة نفسها ،أعرب املجلس عن
تقديره للمنظمات اإلقليمية ،مبا فيها منظمة الوحدة األفريقية وجامعة الدول
العربية ومنظمة املؤمتر اإلسالمي ،لتعاوهنا مع األمم املتحدة يف جهودها حلل
املشكلة الصومالية ،وطلب إىل األمني العام أن يواصل مشاوراته ،بالتعاون
الوثيق مع هذه املنظمات الثالث ،مع مجيع األطراف واحلركات واجلماعات
الصومالية من أجل عقد مؤمتر للمصاحلة والوحدة الوطنية يف الصومال .وكرر
املجلس هذه اآلراء يف القرارين  )1992( 751املؤرخ  24نيسان/أبريل
 1992و )1992( 767املؤرخ  27متوز/يوليه  .1992ويف قراره 775
( )1992املؤرخ  28آب/أغسطس  ،1992طلب املجلس إىل األمني العام
أن يواصل جهوده ،بالتعاون الوثيق مع املنظمات الثالث من أجل التوصل إىل
حل سياسي شامل لألزمة يف الصومال.
وفيما يتعلق جبنوب أفريقيا ،قام املجلس يف قراره )1992( 772
املؤرخ  17آب/أغسطس  ،1992بدعوة املنظمات اإلقليمية واحلكومية
الدولية املعنية األخرى ،مثل منظمة الوحدة األفريقية والكمنولث واالحتاد
األورويب ،أن تنظر يف وزع مراقبيها يف جنوب أفريقيا بالتنسيق مع األمم
 390انظر تقرير األمني العام الصادر يف  11آذار/مارس .)S/23693( 1992
 ،S/PV.3060 391الصفحة ( 12نيجرييا ،باسم رئيس منظمة الوحدة األفريقية)؛
والصفحتان ( 24 - 23املراقب الدائم عن جامعة الدول العربية)؛ والصفحة ( 28املراقب
عن منظمة املؤمتر اإلسالمي)؛ والصفحة ( 33إيطاليا)؛ والصفحتان ( 53 - 52االحتاد
الروسي).
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املتحدة واهلياكل اليت أقيمت مبوجب اتفاق السلم الوطين .وكرر أعضاء
املجلس هذه الدعوة يف بيان رئاسي صادر يف  10أيلول/سبتمرب .392 1992
وتعاونت هذه املنظمات الثالث مع األمم املتحدة يف رصد العملية االنتقالية
واالنتخابات يف جنوب أفريقيا .393
وبالنسبة إىل قضية الصحراء الغربية ،أعرب املجلس يف قراره 658
( )1990املؤرخ  27حزيران/يونيه  ،1990عن تأييده الكامل لألمني العام
يف مهمة مساعيه احلميدة اليت يقوم هبا باالشتراك مع رئيس مؤمتر رؤساء دول
وحكومات منظمة الوحدة األفريقية بغية إجياد تسوية ملسألة الصحراء الغربية.
ودعا املجلس الطرفني إىل أن يتعاونًا تعاونًا تامًا مع البعثة املشتركة .ويف قراره
 )1991( 690املؤرخ  29نيسان/أبريل  1991وقراره )1991( 725
املؤرخ  31كانون األول/ديسمرب  ،1991أعرب املجلس عن تأييده الكامل
للجهود اليت تبذهلا األمم املتحدة ،بالتعاون مع منظمة الوحدة األفريقية،
بتنظيم ومراقبة استفتاء بشأن تقرير مصري شعب الصحراء الغربية.

آسيا
فيما يتعلق باحلالة يف كمبوديا ،عقد مؤمتر دويل ضم جنبًا إىل جنب بلدان
رابطة أمم جنوب شرق آسيا ،ودوالً أخرى من عدة مناطق وأطراف النـزاع
يف كمبوديا للعمل مع األمم املتحدة .ويف القرار  )1990( 668املؤرخ 20
أيلول/سبتمرب  ،1990أحاط املجلس علمًا مع التقدير جبهود بلدان رابطة أمم
جنوب شرقي آسيا والبلدان األخرى املشتركة يف تعزيز البحث عن تسوية
سياسية شاملة.
وبالنسبة إىل احلالة يف طاجيكستان ،رحب املجلس يف بيان رئاسي
صادر يف  30تشرين األول/أكتوبر  ،394 1992باجلهود اليت تبذهلا البلدان
بناء على مبادرة قريغيزستان ،واجلهود اليت
األعضاء يف رابطة الدول املستقلةً ،
تبذهلا الدول األخرى ملساعدة سكان طاجيكستان حلل األزمة .ودعا حكومة
طاجيكستان ومجيع األطراف األخرى يف النـزاع إىل التعاون بصورة نشطة
مع مجيع هذه اجلهود.

أمريكا الوسطى
بُذلت جهود غاية يف التعقيد لوضع حد للصراع املسلح يف أمريكا الوسطى،
بادر إليها قادة املنطقة وبذلتها دول وجمموعات من الدول ومنظمة الدول
األمريكية .وأقر املجلس يف القرار  )1989( 637املؤرخ  27متوز/يوليه
 1989باملسامهة اهلامة اليت قدمتها جمموعة كونتادورا وفريق الدعم التابع هلا
دعمًا للسالم يف أمريكا الوسطى .ويف بيان رئاسي مؤرخ  8كانون األول/
ديسمرب  ،395 1989أعرب أعضاء املجلس عن دعمهم للجهود اليت يبذهلا
األمني العام لألمم املتحدة واألمني العام ملنظمة الدول األمريكية يف عملية
إقرار السالم.
.S/24541 392
 393تقرير وحدة التفتيش املشتركة املعنون “تقاسم املسؤوليات يف جمال حفظ
السالم :األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية”،)A/50/571-JIU/REP/95/4( 1995 ،
الفقرتان  43و.44
.S/24742 394
.S/21011 395

النظر يف أحكام املواد األخرى من امليثاق

أوروبا
اضطلعت اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها جبهود ،بدعم من الدول
املشاركة يف مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا ،أيدها جملس األمن باعتبار
أهنا ذات أمهية حمورية يف املساعدة على حل خمتلف الصراعات واملنازعات
يف يوغوسالفيا السابقة .وتطور الدعم لتلك اجلهود اإلقليمية إىل جهود
دبلوماسية مشتركة مع األمم املتحدة حلفظ السالم.
ويف القرار  )1991( 713املؤرخ  25أيلول/سبتمرب  ،1991بعد
أن أشار املجلس إىل أحكام الفصل الثامن من امليثاق ،أعرب عن تأييده
الكامل للجهود اجلماعية الرامية إىل حتقيق السالم واحلوار املبذولة برعاية
الدول األعضاء يف اجلماعة األوروبية بدعم من الدول املشاركة يف مؤمتر
األمن والتعاون يف أوروبا ،وفرض حظرًا على توريد األسلحة ليوغوسالفيا
دعمًا للتدابري املتخذة من جانب اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها .396
ويف بيان رئاسي صدر يوم  7كانون الثاين/يناير  ،397 1992أبرز أعضاء
املجلس استمرار أمهية الدور الذي تضطلع به بعثة املراقبة التابعة للجماعة
األوروبية .ويف القرارين  )1992( 740املؤرخ  7شباط/فرباير 1992
و )1992( 743املؤرخ  21شباط/فرباير  ،1992بعد أن أشار املجلس إىل
الفصل الثامن من امليثاق ،طلب إىل األطراف اليوغوسالفية التعاون الكامل
مع املؤمتر املعين بيوغوسالفيا يف حتقيق هدفه الذي يرمي إىل التوصل إىل تسوية
سياسية مبا يتفق مع مبادئ مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا.
ويف القرار  )1992( 749املؤرخ  7نيسان/أبريل  ،1992ناشد
املجلس كل األطراف واجلهات املعنية األخرى يف البوسنة واهلرسك
التعاون يف اجلهود اليت تبذهلا اجلماعة األوروبية من أجل التوصل إىل وقف
إطالق النار وإىل حل سياسي عن طريق التفاوض .ويف بيان رئاسي صدر
يوم  24نيسان/أبريل  ،1992رحب املجلس جبهود اجلماعة األوروبية
واألمني العام املبذولة بغية إقناع األطراف باحترام اتفاق وقف إطالق
النار املوقّع حتت رعاية اجلماعة األوروبية ،ووافق على قرار األمني العام
التعجيل بنشر عدد من املراقبني العسكريني من قوة األمم املتحدة للحماية
يف البوسنة واهلرسك؛ وأعرب عن رأي مفاده أن وجودهم ،مثلهم مثل
وجود مراقيب اجلماعة األوروبية ،سيساعد األطراف على تنفيذ التزامهم
باحترام اتفاق وقف إطالق النار .وأعرب املجلس أيضًا عن تأييده
للجهود اليت تضطلع هبا اجلماعة األوروبية يف إطار املناقشات اليت تدور
بشأن الترتيبات الدستورية للبوسنة واهلرسك حتت رعاية املؤمتر املعين
بيوغوسالفيا ،وحث الطوائف الثالث املوجودة يف البوسنة واهلرسك
على املشاركة بنشاط وبصورة بنّاءة يف تلك املحادثات .ويف قرار صدر
يف وقت الحق ،بعد أن أشار املجلس إىل الفصل الثامن من امليثاق ،أعاد
تأكيد دعوته إىل مجيع األطراف مواصلة جهودهم يف إطار املؤمتر املعين
 396مبوجب رسائل مؤرخة  5و 22متوز/يوليه و 6و 21آب/أغسطس و20
أيلول/سبتمرب  1991موجهة إىل األمني العام أحال ممثل هولندا نصوص البيانات واإلعالنات
بشأن يوغوسالفيا اليت اعتمدهتا اجلماعة األوروبية معربة عن نيتها يف التماس الدعم ،من
خالل جملس األمن ،من املجتمع الدويل ملا يبذل من جهود أوروبية ( S/22775وS/22834
و S/22898و S/22975و.)S/23059
.S/23389 397
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بيوغوسالفيا ،واستئناف الطوائف الثالث يف البوسنة واهلرسك مناقشاهتم
بشأن الترتيبات الدستورية .398
ويف القرار  )1992( 764املؤرخ  13متوز/يوليه  ،1992طلب
املجلس إىل األمني العام أن يبقى على اتصال وثيق بالتطورات اليت جتري يف
إطار املؤمتر املعين بيوغوسالفيا وأن يساعد يف البحث عن حل سياسي للنـزاع
يف البوسنة واهلرسك .ويف بيان رئاسي صدر يف  17متوز/يوليه  ،1992أشار
املجلس إىل أنه قرر ،من حيث املبدأ ،االستجابة لطلب قيام األمم املتحدة
باختاذ ترتيبات لقيام قوة األمم املتحدة للحماية مبمارسة اإلشراف على مجيع
األسلحة الثقيلة ،وفقًا التفاق لندن املربم بني األطراف يف ذلك اليوم  .399ويف
 21متوز/يوليه  1992قدم األمني العام للمجلس تقريرًا بشأن تنفيذ ذلك
القرار واآلثار املترتبة عليه من حيث املوارد  .400وخلص يف تقريره إىل أنه ال
تتوفر أحوال متكنه من التوصية بأن يقبل جملس األمن طلب األطراف الثالثة
يف البوسنة واهلرسك بأن تقوم األمم املتحدة باإلشراف على األسلحة الثقيلة
اليت وافقت على وضعها حتت اإلشراف الدويل .وعرب ،يف مجلة أمور ،عن
القلق بشأن مسألتني متسان العالقة بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية يف
جمال صون السالم واألمن الدوليني .األوىل ،أنه أشار إىل أن الفصل الثامن
من ميثاق األمم املتحدة يشدد على الدور الرئيسي للمجلس فيما يتعلق مبثل
هذه املسائل ،حيث ينص ،مثالً ،على أن بوسع املجلس يف ظروف معيّنة
“استخدام” املؤسسات أو الوكاالت اإلقليمية .ومن ناحية أخرى ،فليس فيه
ما ينص على حدوث العكس .والحظ أنه يف حاالت أخرى ،مثل مشاركة
األمم املتحدة ومنظمة إقليمية معًا يف حالة تتعلق بالسالم واألمن الدوليني،
مت توخي احلرص على كفالة عدم املساس بأولوية األمم املتحدة .والثانية ،أن
األمم املتحدة مل تشارك يف التفاوض على اتفاق لندن .وشدد على أنه من غري
املألوف متامًا أن يطلب إىل األمم املتحدة املساعدة على تنفيذ اتفاق سياسي
عسكري مل يكن هلا أي دور يف التفاوض بشأنه .وأضاف أنه مما يضاعف من
قلقه بشأن هاتني النقطتني غياب الوضوح بشأن دور كل من األمم املتحدة
واجلماعة األوروبية يف تنفيذ اتفاق لندن .401
ويف بيان رئاسي صدر يف  24متوز/يوليه  ،402 1992قال املجلس
إنه يتفق مع األمني العام يف رأيه الذي يقول بأن األحوال مل تتوفر بعد لقيام
األمم املتحدة باإلشراف على األسلحة الثقيلة يف البوسنة واهلرسك على النحو
املتوخى يف اتفاق لندن .وأشار املجلس إىل أحكام الفصل الثامن من امليثاق،
ودعا الترتيبات والوكاالت اإلقليمية األوروبية املعنية ،وال سيما اجلماعة
األوروبية ،إىل تعزيز تعاوهنا مع األمني العام يف اجلهود الرامية إىل املساعدة
على حل املنازعات اليت ال تزال نرياهنا متأججة يف يوغوسالفيا السابقة .وذكر
املجلس أنه سريحب بصورة خاصة مبشاركة األمني العام يف أية مفاوضات
جترى حتت رعاية اجلماعة األوروبية .ويف بيان رئاسي صدر يف  2أيلول/
سبتمرب  ،403 1992أحاط املجلس علمًا برسالة من األمني العام مؤرخة
 398القراران  )1992( 752املؤرخ  15أيار/مايو  1992و)1992( 757
املؤرخ  30أيار/مايو .1992
.S/24307 399
.S/24333 400
 401املرجع نفسه ،الفقرات .10 - 7
.S/24346 402
.S/24510 403
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 28آب/أغسطس  ،1992أحال هبا وثائق مرحلة لندن من املؤمتر الدويل
املعين بيوغوسالفيا ،الذي عقد يف  26و 27آب/أغسطس  ،1992والذي
اشترك األمني العام يف رئاسته مع رئيس وزراء اململكة املتحدة ،رئيس جملس
وزراء اجلماعة األوروبية .وأعرب املجلس عن تأييده الكامل لبيان املبادئ
الذي اعتمد واالتفاقات األخرى اليت مت التوصل إليها يف مؤمتر لندن .والحظ
املجلس أيضًا مع االرتياح أن مؤمتر لندن قد أنشأ اإلطار الذي ميكن فيه إجياد
تسوية سياسية شاملة لألزمة القائمة يف يوغوسالفيا السابقة من مجيع جوانبها.
وباإلضافة إىل ذلك ،رحب املجلس بتعيني رئيسي اللجنة التوجيهية اللذين
سيقومان ،حتت التوجيه العام للرئيس املشارك الدائم للمؤمتر الدويل املعين
بيوغوسالفيا السابقة ،بتوجيه األفرقة العاملة ووضع األساس لتسوية عامة
وما يتصل بذلك من تدابري .وأحاط علمًا مع االرتياح بأهنما سيبدآن أعماهلما
على الفور ومتابعتها يف دورة مستمرة مبكتب األمم املتحدة يف جنيف.
والحظ املجلس الطابع العاجل للحالة يف البوسنة واهلرسك ،ودعا األطراف
ال مع رئيسي اللجنة التوجيهية يف حتقيق تسوية شاملة.
إىل التعاون تعاونًا كام ً
وأعاد تأكيد هذه الدعوة يف عدة قرارات الحقة.
ويف القرار  )1992( 786املؤرخ  10تشرين الثاين/نوفمرب ،1992
الذي أعاد فيه املجلس تأكيد احلظر الذي فرضه على حتليق الطائرات العسكرية
يف املجال اجلوي للبوسنة واهلرسك ،رحب املجلس بالنشر الراهن لطليعة
املراقبني العسكريني لقوة األمم املتحدة للحماية وبعثة اجلماعة األوروبية املعنية
بالرصد يف مطارات البوسنة واهلرسك ،وكرواتيا ،ومجهورية يوغوسالفيا
االحتادية (صربيا واجلبل األسود) .ويف القرار  )1992( 798املؤرخ 18
كانون األول/ديسمرب  ،1992أعرب املجلس عن تأييده للمبادرة اليت اختذها
لتقصي احلقائق بشأن املعاملة
املجلس األورويب بإرسال وفد على وجه السرعة ّ
املسيئة للنساء واحتجازهن ،وال سيما النساء املسلمات .وطلب إىل الدول
األعضاء يف اجلماعة األوروبية إعالم األمني العام بأعمال الوفد ،ودعا األمني
العام إىل تقدمي تقرير إىل جملس األمن يف غضون  15يومًا من اختاذ القرار
بشأن التدابري املتخذة لدعم الوفد.
ويف تلك األثناء ،وفيما يتعلق بكرواتيا ،أذن املجلس ،يف القرار 779
( )1992املؤرخ  6تشرين األول/أكتوبر  ،1992لقوة األمم املتحدة للحماية
بأن تقوم ،بالتعاون مع بعثة املراقبة التابعة للجماعة األوروبية ،بتويل مسؤولية
رصد الترتيبات املتفق عليها بشأن انسحاب جيش يوغوسالفيا من كرواتيا.
وبصدد مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ،رحب املجلس ،يف
القرار  )1992( 795املؤرخ  11كانون األول/ديسمرب  ،1992بوجود
بعثة مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية
السابقة .وأشار املجلس إىل الفصل الثامن من امليثاق ،وأذن لألمني العام بأن
يقيم وجودا لقوة األمم املتحدة للحماية يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية
السابقة ،حسبما أوصى به يف تقريره ،وحث القوة على التنسيق بشكل وثيق
مع بعثة مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا املوجودة هناك.
ويف غري ذلك يف أوروبا ،وبصدد احلالة فيما يتعلق بناغورين -
كاراباخ ،أعرب أعضاء جملس األمن ،يف بيان رئاسي صدر يف  12أيار/مايو
 ،404 1992عن امتداحهم للجهود املضطلع هبا يف إطار مؤمتر األمن والتعاون
يف أوروبا هبدف مساعدة األطراف على التوصل إىل تسوية سلمية وتقدمي
املساعدة اإلنسانية .ويف بيانني رئاسيني صدرا يف  26آب/أغسطس و27
404

.S/23904

تشرين األول/أكتوبر  ،405 1992ناشد أعضاء املجلس بقوة مجيع األطراف
وسائر املهتمني باألمر دعم جهود مؤمتر مينسك املعين مبسألة ناغورين -
كاراباخ يف إطار مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا ،والتعاون مع ذلك املؤمتر،
واالشتراك على حنو إجيايب يف املؤمتر بغية التوصل إىل تسوية سلمية للمنازعات
القائمة بينها.

الشرق األوسط
يف أول قرار يعتمده جملس األمن بصدد احلالة بني العراق والكويت،
وهو القرار  )1990( 660املؤرخ  2آب/أغسطس  ،1990دعا املجلس
العراق والكويت إىل البدء فورًا يف مفاوضات مكثفة حلل خالفاهتما،
وأعرب عن تأييده جلميع اجلهود املبذولة يف هذا الصدد ،وبوجه خاص
جهود اجلامعة العربية.
وبشأن احلالة يف الشرق األوسط ،أعرب أعضاء املجلس ،يف عدد
من البيانات الرئاسية املعتمدة يف عام  ،1989عن تأييدهم للجهود اليت تبذهلا
جامعة الدول العربية إلجياد حل لألزمة يف لبنان .406

جيم  -الطعون يف مالءمة اإلجراءات اليت اختذها
جملس األمن يف ضوء املادة 52

الوسائل السلمية اليت يتعني على أطراف نـزاع ،وفقًا للمادة  )1( 33من
امليثاق ،االلتجاء إليها بادئ ذي بدء اللتماس تسوية للنـزاع بينها تشمل
“الرجوع إىل الوكاالت أو الترتيبات اإلقليمية” .وقد تأكد ذلك مرة أخرى
يف املادة  ،52اليت تنص على أن “تبذل الدول األعضاء كل جهد لتدبري احلل
السلمي للمنازعات املحلية عن طريق هذه الترتيبات اإلقليمية أو بواسطة هذه
الوكاالت اإلقليمية ،قبل عرضها على جملس األمن”؛ وأن على جملس األمن
“تشجيع التوصل إىل حل سلمي هلذه املنازعات املحلية بطريق هذه الترتيبات
اإلقليمية أو بواسطة تلك الوكاالت اإلقليمية” .وأثناء الفترة املستعرضة،
طعنت الدول األعضاء يف صالحية جملس األمن للنظر يف نـزاع على أساس
تلك األحكام ،وذلك يف حالتني.
احلالة 24
شكوى نيكاراغوا من انتهاك حرمة مبان دبلوماسية يف بنما
أثناء مداوالت املجلس بشأن رسالة مؤرخة  3كانون الثاين/يناير  1990إىل
رئيس جملس األمن من ممثل نيكاراغوا  ،407تزعم انتهاك الواليات املتحدة
حلرمة مبان دبلوماسية يف بنما ،اعترض اثنان من أعضاء املجلس على النظر يف
هذه الواقعة من جانب املجلس استنادًا ،يف مجلة أمور ،إىل أن عالج املسألة مت
بالكامل على يد الوكالة اإلقليمية املناسبة ،وهي منظمة الدول األمريكية.
فقد أشار ممثل الواليات املتحدة إىل أن حكومته أعربت رمسيًا عن
أسفها على الواقعة حلكومة نيكاراغوا من خالل القنوات الدبلوماسية،
 S/24493 405و.S/24721
 406انظر البيانات الرئاسية املؤرخة  31آذار/مارس و 24نيسان/أبريل و 15آب/
أغسطس و 20أيلول/سبتمرب و 7تشرين الثاين/نوفمرب و 22تشرين الثاين/نوفمرب و27
كانون األول/ديسمرب  S/20554( 1989و S/20602و S/20790و S/20855وS/20953
و S/20988و.)S/21056
.S/21066 407

النظر يف أحكام املواد األخرى من امليثاق

وإىل أن منظمة الدول األمريكية قامت يف وقت الحق باستعراض القضية
وأبدت رأيها يف املسألة  .408وأضاف أنه ولئن كانت التصرفات اليت قامت
هبا الواليات املتحدة فيما يتعلق مبباين سفارة نيكاراغوا يف بنما تصرفات
مؤسفة ،فإهنا ال تفرض ومل تفرض أي هتديد للسالم واألمن الدوليني.
وخلص إىل أنه ال يوجد من مث سبب يدعو إىل اإلصرار على أن جيري
املجلس مناقشة بشأن املسألة ،وبالتايل ال يوجد سبب يدعو املجلس إىل
اختاذ قرار استجابة لشكوى نيكاراغوا  .409وذكر ممثل اململكة املتحدة أن
وفده سيمتنع عن التصويت على مشروع القرار املعروض على املجلس ألن
من رأيه أنه يتصل بواقعة ليس من املناسب اختاذ إجراء بشأهنا من جانب
فذكر بأهنا تقضي
املجلس .وأشار صراحة إىل املادة  )2( 52من امليثاقَّ ،
بأن يبذل األعضاء كل جهدهم لتدبري احلل السلمي للمنازعات عن طريق
الترتيبات اإلقليمية أو بواسطة الوكاالت اإلقليمية وذلك قبل عرضها على
جملس األمن .وقال إن هذا يف رأيه هو بالضبط ما حدث بشأن الواقعة
ال وحبق يف قرار اختذته الوكالة
قيد املناقشة :فاملسألة اليت تثريها عوجلت فع ً
اإلقليمية املناسبة  -وهي منظمة الدول األمريكية  -يف  8كانون الثاين/
يناير .ولذلك فقد أصبحت املسألة مغلقة وهو ال يرى سببًا يدعو إىل إعادة
فتحها يف جملس األمن .410
وطرح للتصويت مشروع قرار يعرب فيه املجلس عن القلق بشأن
الواقعة ،ولكنه مل يعتمد  .411وتكلم ممثل كندا بعد التصويت ،فأشار أيضًا
إىل قرار منظمة الدول األمريكية .وأعرب عن رأي مفاده أن جملس األمن لو
كان قد اعتمد مشروع القرار لكان “قد قام على النحو املناسب بضم صوته
إىل أصوات سائر اهليئات الدولية” اليت تناولت املسألة .412
احلالة 25
احلالة بني العراق والكويت
يف أعقاب غزو العراق للكويت يوم  2آب/أغسطس  ،1990مت االضطالع
جبهود خمتلفة من جانب منظمات إقليمية ترمي إىل التوصل إىل تسوية سلمية
للنـزاع ،أبرزها جامعة الدول العربية .ويف القرار  )1990( 660الذي
اعتمده املجلس يف اليوم نفسه ،أعرب املجلس عن تأييده هلذه اجلهود .413
ويف جلسات تالية للمجلس عقدت للنظر يف كيفية العمل على إهناء غزو
واحتالل الكويت ،ذهب ممثل العراق إىل أنه يف ضوء تلك اجلهود اإلقليمية،
فإن تدخل املجلس سابق ألوانه .وقد رفض ممثل الكويت وممثلو دول أخرى
تلك احلجة حبزم.
 408يف قرار مؤرخ  8كانون الثاين/يناير  ،1990أعلن جملس منظمة الدول
األمريكية أن تصرف الواليات املتحدة يشكل انتهاكًا للحصانات واالمتيازات الدبلوماسية
املعترف هبا مبوجب القانون الدويل ،واليت دونت يف اتفاقية فيبينا للعالقات الدبلوماسية.
 ،S/PV.2905 409الصفحات  29 - 27و.34 - 33
 410املرجع نفسه ،الصفحتان  34و.35
 411اشتركت إثيوبيا وزائري وكوبا وكوت ديفوار وكولومبيا وماليزيا واليمن
الدميقراطية يف تقدمي مشروع القرار ( .)S/21084وحصل على  13صوتًا مؤيدًا ،وصوت
واحد معارض (الواليات املتحدة) وامتناع عضو عن التصويت (اململكة املتحدة).
 ،S/PV.2905 412الصفحة .37
 413دعا املجلس العراق والكويت إىل البدء فورًا يف مفاوضات مكثفة حلل
خالفاهتما وأيد “مجيع اجلهود املبذولة يف هذا الصدد ،وبوجه خاص جهود جامعة الدول
العربية” (القرار  ،)1990( 660الفقرة .)3
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ويف جلسة املجلس املعقودة يف  25آب/أغسطس  ،1990اليت اعتمد
فيها القرار  )1990( 665الذي نص على فرض حظر جتاري على العراق،
شدد ممثل العراق على أمهية مواصلة اجلهود الدبلوماسية ،وال سيما يف سياق
عريب ،وأعرب عن القلق من أن املبادرات اإلقليمية ال حتظى بفرصة عادلة
لالستماع إليها يف املجلس  .414ومن ناحية أخرى ،أشار ممثل الكويت إىل أن
حكومته التمست بالفعل تسوية املسألة يف داخل إطار عريب ،قبل غزو بلده
واحتالله وبعدمها ،غري أن العراق رفض املطالب املنادية بسحب قواته ،دون
شروط ،وفقًا للقرار الذي اعتمدته جامعة الدول العربية يوم  2آب/أغسطس
 ،1990والقرارات اليت اعتمدها يف وقت الحق مؤمتر القمة العريب ووزراء
خارجية البلدان اإلسالمية  .415وأعرب ممثل عمان ،باسم الدول األعضاء
يف جملس التعاون اخلليجي ،عن األسف لعدم مباالة العراق بقرارات جامعة
الدول العربية ومنظمة املؤمتر اإلسالمي اليت دعت إىل السعي إىل إجياد حل
سلمي للحالة باالنسحاب من الكويت وإعادة السلطة الشرعية إىل الكويت.
وأضاف أن ذلك هو السبب الذي حدا حبكومته إىل االنضمام إىل دول أخرى
يف مطالبة جملس األمن بعقد اجللسة احلالية والنظر يف اختاذ ما يلزم من تدابري
لتنفيذ قراراته ذات الصلة .416
ويف جلسة جملس األمن املعقودة يف  29تشرين األول/أكتوبر ،1990
وجه ممثل العراق االنتباه إىل اجلزء من
اليت اعتمد فيها القرار ّ ،)1990( 674
املادة  52من امليثاق الذي ينص على أن “على جملس األمن أن يشجع التوصل
إىل تسوية سلمية للمنازعات املحلية عن طريق الترتيبات اإلقليمية  ،”...وأعرب
عن أسفه لتجاهل املجلس متامًا للمبادرات العربية الداعية إىل التوصل إىل
حل عريب سلمي ألزمة اخلليج .وعزا ذلك “التجاهل من جانب جملس
األمن وأعضائه الدائمني للمبادرات العربية” إىل سياسة متعمدة تشهد
على التصميم على عدم السماح ألية منظمة أو دولة إقليمية بالتصرف
بصورة مستقلة أو مبعزل عن مصاحل الواليات املتحدة  .417وردًا على ذلك،
أعاد ممثل الكويت تأكيد أن العراق هو الذي رفض كل املبادرات العربية
والدولية .وأشار إىل أن املبادرات العربية مشلت قرارًا اعتمد يف اجتماع قمة
طارئ جلامعة الدول العربية  ،418جسد وجهة النظر العربية بشأن الطريقة
اليت ينبغي أن يفض هبا النـزاع ،أي من خالل الدعوة اليت وجهها الزعماء
العرب إىل االنسحاب غري املشروط والتام للعراق وإعادة شرعية الكويت
إليها وتعويضها بالكامل عن اخلسائر اليت منيت هبا .419

دال  -إذن جملس األمن باستعمال القوة من
جانب منظمات إقليمية

أثناء الفترة املستعرضة ،أذن جملس األمن للمرة األوىل ،بقيام منظمة إقليمية
بإنفاذ إجراء .فقد أذن باستعمال القوة لتنفيذ تدابري مبوجب املادة  41يف
حالتني  -يف يوغوسالفيا السابقة ويف الصومال (انظر احلالتني  26و.)27
414
415
416
417
418
419

 ،S/PV.2938الصفحة .76
املرجع نفسه ،الصفحة .62
املرجع نفسه ،الصفحة .66
 ،S/PV.2951الصفحة .17
القرار  ،195الذي اعتمد يف القاهرة يوم  10أيلول/سبتمرب .1990
 ،S/PV.2951الصفحتان  41و.42
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كما أذن املجلس باستعمال القوة من أجل تسهيل قيام املنظمات اإلنسانية
لألمم املتحدة وغريها بتوصيل املساعدة اإلنسانية ،وذلك أيضًا يف حالة
يوغوسالفيا السابقة (احلالة .)28
احلالة 26
تنفيذ حظر األسلحة واحلظر التجاري
على يوغوسالفيا السابقة
استجابة للحالة يف كرواتيا وفيما بعد يف البوسنة واهلرسك ،فرض جملس األمن
حظرًا لتوريد األسلحة على كامل يوغوسالفيا السابقة مبوجب القرار 713
( )1991املؤرخ  25أيلول/سبتمرب  .1991ويف أيار/مايو  ،1992فرض
املجلس حظرًا اقتصاديًا واسع النطاق على مجهورية يوغوسالفيا االحتادية
(صربيا واجلبل األسود) مبوجب القرار  .)1992( 757ومل يرد يف أي من
هذين القرارين نص صريح بشأن إنفاذ أحكامهما .ويف تشرين الثاين/نوفمرب
 ،1992اختذ املجلس خطوات إلنفاذ تلك التدابري .فبموجب القرار 787
( ،)1992الفقرة  ،12فإن املجلس:
مبوجب أحكام الفصلني السابع والثامن من امليثاق ،يطلب إىل الدول أن
تقوم ،مباشرة أو من خالل الوكاالت أو الترتيبات اإلقليمية ،باستخدام التدابري اليت
تتالءم مع الظروف املحددة ،حسب االقتضاء ،وحتت سلطة جملس األمن ،بإيقاف
كل الشحنات البحرية القادمة إىل بلداهنا أو املقلعة منها ،بغية تفتيش حمتوياهتا
والتأكيد من مقاصدها النهائية ،وضمان تنفيذ أحكام القرارين )1991( 713
و.420 )1992( 757

كما طلب املجلس ،يف الفقرة  14من القرار“ ،إىل مجيع الدول
املعنية أن تنسق مع األمني العام مباشرة أو من خالل الوكاالت أو الترتيبات
اإلقليمية ،يف مجلة أمور ،تقدمي التقارير إىل جملس األمن بشأن اإلجراءات
ال بالفقرتني  12و 13من القرار لتيسري رصد تنفيذ هذا القرار”.
املتخذة عم ً
ويف املناقشة اليت دارت يف جملس األمن وأفضت إىل اعتماد القرار 787
( ،)1992أبدى أحد أعضاء املجلس رأيه بأن سلطة املجلس ورقابته على
التنفيذ هلما أمهية حامسة يف تأييده للقرار .421
 420مبوجب هذا اإلذن ،اعترض كل من منظمة حلف مشال األطلسي واحتاد أوروبا
الغربية سفنًا يف البحر األدرياتيكي وهنر الدانوب (انظر تقرير وحدة التفتيش املشتركة املعنون
“تقاسم املسؤوليات يف جمال حفظ السالم :األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية”1995 ،
( ،)A/50/571-JIU/REP/95/4الفقرة .40
 ،S/PV.3137 421الصفحة ( 6اهلند).
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احلالة 27
تنفيذ قرار حبظر األسلحة :الصومال
إزاء تدهور احلالة يف الصومال واخلسائر الفادحة يف األرواح وانتشار األضرار
املادية النامجة عن النـزاع يف البلد ،فرض املجلس حظرًا على توريد األسلحة
للصومال يف كانون الثاين/يناير  1992مبوجب القرار  .)1992( 733ويف
هناية العام ،قام املجلس بتعزيز تلك التدابري .فبموجب الفقرة  16من القرار
 )1992( 794املؤرخ  3كانون األول/ديسمرب  ،1992فإن املجلس:
إذ يتصرف مبوجب الفصلني السابع والثامن من امليثاق ،يدعو الدول،
بصفتها الوطنية أو من خالل الوكاالت والترتيبات اإلقليمية ،إىل اختاذ ما يلزم من
تدابري لضمان التنفيذ الصارم للفقرة  5من القرار .)1992( 733

كما فرض املجلس اشتراطًا بتقدمي التقارير .ففي الفقرة  18من
القرار ،طلب إىل األمني العام ،وحسب االقتضاء إىل الدول املعنية ،تقدمي
تقارير منتظمة إىل املجلس عن تنفيذ القرار ،على أن يقدم أوهلا يف موعد
ال يتجاوز  15يومًا بعد اعتماد القرار.
احلالة 28
تسهيل تسليم املعونة اإلنسانية :مجهورية يوغوسالفيا السابقة
(البوسنة واهلرسك)
يف آب/أغسطس  ،1992سلم املجلس يف القرار  )1992( 770بأن احلالة يف
البوسنة واهلرسك تشكل هتديدًا للسالم واألمن الدوليني ،وبأن توفري املساعدة
اإلنسانية عنصر هام يف اجلهود اليت يبذهلا املجلس الستعادة السالم واألمن
الدوليني يف املنطقة .وإزاء احلالة السائدة يف سراييفو ،اليت عملت بشدة على تعقيد
جهود قوة األمم املتحدة للحماية يف الوفاء بواليتها يف كفالة أمن وتشغيل مطار
سراييفو وتسليم املساعدة اإلنسانية يف سراييفو وسائر أجزاء البوسنة واهلرسك،
فإن املجلس ،متصرفًا مبوجب الفصل السابع ،نص يف الفقرة  2على أنه:
يطلب إىل الدول أن تتخذ ،على الصعيد الوطين أو من خالل الوكاالت
أو الترتيبات اإلقليمية ،مجيع التدابري الضرورية اليت تكفل ،بالتنسيق مع األمم املتحدة،
تسهيل توصيل املساعدة اإلنسانية املقدمة من منظمات األمم املتحدة اإلنسانية ذات
الصلة وسائر املنظمات األخرى إىل سراييفو وحيثما توجد حاجة إىل هذه املساعدة
يف املناطق األخرى من البوسنة واهلرسك.

كذلك فإن املجلس ،يف الفقرة  ،4طلب إىل الدول أن تقدم تقارير
إىل األمني العام بشأن التدابري اليت تتخذها بالتنسيق مع األمم املتحدة من
أجل تنفيذ القرار.

