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مذكرة متهيدية
يغطي هذا الفصل إجراءات جملس األمن املتصلة بإنشاء ومراقبة اهليئات الفرعية اليت تع ّد ضرورية ألداء املجلس ملهامه
مبوجب ميثاق األمم املتحدة .وس���لطة املجلس يف ما يتعلق بإنش���اء هيئات فرعية منصوص عليها يف املادة  29من
امليثاق ،وتعرب عنها املادة  28من النظام الداخلي املؤقت للمجلس ،على النحو التايل:
املادة التاسعة والعشرون
جمللس األمن أن ينشئ من اهليئات الفرعية ما يراها ضرورية ألداء وظائفه.
املادة الثامنة والعشرون
يعين هيئة أو جلنة أو مقررًا ملسألة حمددة.
جمللس األمن أن ّ

وش���هدت الفترة من  1989إىل  1992توس���عًا كبريًا يف عدد اهليئات الفرعية اليت أنش���أها املجلس.
وأصدر املجلس تكليفات بإنشاء  11عملية جديدة من عمليات حفظ السالم ،وأنشأ أربع جلان جديدة لإلشراف
على تنفيذ التدابري املتخذة عم ً
ال باملادة  41من امليثاق .وأنش���أ أيضًا عددًا من اللجان املخصصة يف أعقاب النـزاع
بني العراق والكويت .وباإلضافة إىل ذلك ،أذن املجلس بإنشاء جلنة خرباء لفحص االنتهاكات املبلغ عنها للقانون
اإلنساين الدويل يف يوغوسالفيا السابقة.
ويستعرض اجلزء األول من هذا الفصل هذه اهليئات اجلديدة ،جنبًا إىل جنب مع اهليئات اليت أنشئت يف
ما قبل عام  1989وكانت ال تزال قائمة خالل الفترة قيد االستعراض أو خالل جزء منها .وتقسم اهليئات إىل فئات
مخس رئيس���ية ،تعكس طابعها أو مهامها الرئيس���ية ،وهي :اللجان الدائمة أو املخصصة؛ وهيئات التحقيق؛ وبعثات
حفظ الس�ل�ام؛ وجلان اإلش���راف على تنفيذ التدابري املتخذة عم ً
ال باملادة 41؛ واهليئات املخصصة .ومت خالل الفترة
قيد االس���تعراض إهناء عمل س���ت بعثات من بعثات حفظ الس�ل�ام .وسيجري تناول ذلك يف اجلزء الثاين .أما اجلزء
الثالث فيتناول أربع حاالت جرى فيها بصورة رمسية اقتراح إنشاء هيئات فرعية ،لكنها مل تنشأ.
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الجزء األول

اهليئات الفرعية ملجلس األمن اليت أنشئت أو استمرت خالل الفترة من  1989إىل 1992
ألف  -اللجان الفرعية واللجان املخصصة

خالل الفترة من  1989إىل  ،1992استمر وجود جلنة اخلرباء املعنية بالنظام
الداخلي ،واللجنة املعنية باجتماعات املجلس خارج املقر ،لكنهما مل تعقدا
أي اجتماعات.
وطُلب إىل اللجنة املعنية بقبول األعضاء اجلدد أن تنظر يف طلبات
االنضمام إىل عضوية األمم املتحدة املقدمة من  22دولة ،واليت أحاهلا إليها
املجلس مبوجب املادة  50من النظام الداخلي املؤقت .ويتناول الفصل السابع
توصيات كل من اللجنة واملجلس بشأن قبول األعضاء اجلدد .وهناك هيئة
أخرى معنية بالعضوية ،وهي جلنة اخلرباء اليت أنشأها املجلس يف جلسته
 ،1506وتعىن مبسألة العضوية باالنتساب ،وقد ظلت هذه اللجنة قائمة
لكنها مل تعقد أي اجتماعات.
ومن اهليئات الفرعية املخصصة اليت أنشئت قبل عام  1989واستمر
وجودها خالل الفترة قيد االستعراض اللجنة املنشأة مبوجب قرار جملس األمن
 )1979( 446بشأن احلالة يف األرض الفلسطينية املحتلة؛ واللجنة املخصصة
املنشأة مبوجب قرار جملس األمن  )1982( 507بشأن سيشيل .ومل يكن
هناك أي نشاط ألي من هاتني اهليئتني خالل الفترة قيد االستعراض.

باء  -هيئات التحقيق

أثناء الفترة قيد االستعراض ،أذن جملس األمن لألمني العام بأن ينشئ جلنة
خرباء للتحقيق يف االنتهاكات اجلسيمة التفاقيات جنيف واالنتهاكات
األخرى للقانون اإلنساين الدويل املرتكبة يف إقليم يوغوسالفيا السابقة.
ال بالقرار  )1992( 780لدراسة
جلنة اخلرباء املنشأة عم ً
االنتهاكات املبلغ عنها للقانون اإلنساين الدويل يف إقليم
يوغوسالفيا السابقة
مبوجب القرار  )1992( 780املؤرخ  6تشرين األول/أكتوبر ،1992
طلب جملس األمن إىل األمني العام أن ينشئ ،على وجه السرعة ،جلنة خرباء
حمايدة لدراسة وحتليل األدلة املتعلقة حبدوث انتهاكات خطرية التفاقيات
جنيف املؤرخة  12آب/أغسطس  1949وغري ذلك من انتهاكات للقانون
اإلنساين الدويل ترتكب يف إقليم يوغوسالفيا السابقة  .1وطلب املجلس أيضًا
إىل األمني العام أن يقدم إليه تقريرًا عن إنشاء اللجنة وعن االستنتاجات اليت
ختلص إليها اللجنة ،وأن يأخذ هذه االستنتاجات يف االعتبار عند وضع أي
 1قبل اعتماد ذلك القرار ،طلب جملس األمن ،يف قراره  )1992( 771املؤرخ
 13آب/أغسطس  ،1992إىل الدول ،وعند االقتضاء ،املنظمات اإلنسانية الدولية ،أن
تفحص املعلومات املوثقة املوجودة حبوزهتا ،أو اليت قدمت إليها ،مما يتصل هبذه االنتهاكات،
وأن تتيح هذه املعلومات للمجلس .ويف القرار  ،)1992( 780طلب املجلس مرة أخرى
إىل الدول وإىل هيئات األمم املتحدة ذات الصلة وإىل املنظمات األخرى ذات الصلة أن تتيح
هذه املعلومات وأن تقدم املساعدات املالئمة األخرى إىل جلنة اخلرباء.

توصيات فيما يتعلق باختاذ التدابري املناسبة األخرى املطلوبة يف القرار 771
(.)1992
ويف  14تشرين األول/أكتوبر  ،1992قدم األمني العام إىل املجلس
تقريرًا عن إنشاء جلنة اخلرباء  .2والحظ أن طلب املجلس إنشاء هذه اللجنة
يشكل إىل حد ما ازدواجية يف ما يتعلق مببادرة قامت هبا إحدى اهليئات
األخرى التابعة لألمم املتحدة ،وهي جلنة حقوق اإلنسان ،اليت طلبت إىل
رئيسها قبل شهرين أن يعيّن مقررًا خاصًا بشأن يوغوسالفيا السابقة .3
ولذلك ،فقد راعى عند تشكيل جلنة اخلرباء والية وعمل املقرر اخلاص بغية
التقليل من االزدواجية إىل أدىن حد ،وحتقيق أقصى قدر ممكن من الكفاءة
يف استخدام املوارد الشحيحة ،واحلد من التكاليف .وأعلن األمني العام أن
اللجنة ،اليت سيكون مقرها يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف ،ستتكون
مبدئيًا من مخسة أعضاء يعملون بصفتهم الشخصية ،وتعاوهنا أمانة مصغرة
تعتمد على املوارد اليت جرى توفريها بالفعل للمقرر اخلاص .4
ورحب جملس األمن ،يف القرار  )1992( 787املؤرخ  16تشرين
الثاين/نوفمرب  ،1992بإنشاء جلنة اخلرباء ،وطلب إىل اللجنة أن تتابع بنشاط
حتقيقاهتا فيما يتعلق باالنتهاكات اخلطرية التفاقيات جنيف وغريها من
انتهاكات القانون اإلنساين الدويل اليت ترتكب يف إقليم يوغوسالفيا السابقة،
وال سيما ممارسة “التطهري العرقي” .5

جيم  -بعثات حفظ السالم

خالل فترة األربع سنوات قيد االستعراض ،أصدر جملس األمن تكليفات بإنشاء
 11بعثة جديدة حلفظ السالم  -يف الصحراء الغربية ،وأنغوال ،والصومال،
وجنوب أفريقيا ،وموزامبيق ،وأمريكا الوسطى ،والسلفادور ،والعراق والكويت،
ويوغوسالفيا السابقة ،وناميبيا ،وكمبوديا  -وكانت هاتان األخريتان من
البعثات املعقدة واملتكاملة .وأذن املجلس أيضًا بتغيريات وتوسعات كبرية يف
عدد من الواليات اخلاصة هبا .ويف بيان أدىل به رئيس املجلس يف ختام اجللسة
اليت عقدها املجلس على مستوى القمة يف  31كانون الثاين/يناير ،1992
الحظ أعضاء املجلس اتساع نطاق املهام املكلفة هبا بعثات حفظ السالم:
2

.S/24657

 3عم ً
ال بقرار جلنة حقوق اإلنسان /1992دإ  ،1/1 -الذي اعتمدته اللجنة يف
 14آب/أغسطس  ،1992تتمثل والية املقرر اخلاص يف التحقيق مباشرة يف حالة حقوق
اإلنسان يف إقليم يوغوسالفيا السابقة ،وال سيما يف البوسنة واهلرسك ،وتلقى املعلومات
ذات الصلة واملوثوق هبا عن حالة حقوق اإلنسان هناك من احلكومات واألفراد واملنظمات
احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية.
 4يف  26تشرين األول/أكتوبر  ،1992عيّن األمني العام الربوفسور فريتس
كالشوفن (هولندا) رئيسًا للجنة اخلرباء ،والربوفسور حممود شريف بسيوين (مصر) ،والسيد
وليام ج .فينريك (كندا) ،والقاضي كيبا مبايي (السنغال) ،والربوفسور توركيل أوبسال
(النرويج) أعضاء باللجنة.
 5انظر الفقرة  8من القرار.

اهليئات الفرعية ملجلس األمن
يالحظ أعضاء املجلس أن مهام األمم املتحدة لصون السلم قد زادت واتسع
نطاقها بش���كل كبري يف الس���نوات األخرية .فعمليات مراقب���ة االنتخابات
والتحقق من احترام حقوق اإلنسان وإعادة الالجئني إىل وطنهم هي جزء
ال يتجزأ من اجلهود اليت يبذهلا جملس األمن لصون الس���لم واألمن الدوليني
بناء على طلب األطراف املعنية أو مبوافقتها.
يف تسوية املنازعات اإلقليميةً ،
وهم يرحبون هبذه التطورات .6

وواصل املجلس أيضًا اإلشراف على عمل عدد من بعثات حفظ
السالم اليت أنشئت خالل فترة سابقة  ،7قام معظمها بالدور التقليدي الذي
تقوم به قوة للفصل أو دور املراقبني العسكريني.
وجيري أدناه استعراض بعثات حفظ السالم هذه حسب املنطقة
اجلغرافية وحسب ترتيب تاريخ إنشائها .8

أفريقيا

 - 1بعثة األمم املتحدة للتحقق يف أنغوال املنشأة
ال بقرار جملس األمن )1988( 626
عم ً

أنشئت بعثة األمم املتحدة للتحقق يف أنغوال يف  20كانون األول/
ديسمرب  1988مبوجب قرار جملس األمن  )1988( 626لكي تقوم
برصد انسحاب القوات واملعدات الكوبية من أنغوال وفقًا جلدول زمين
مت االتفاق عليه بني حكوميت أنغوال وكوبا  .9وبدأت البعثة بفريق متقدم
مؤلف من  18مراقبًا عسكريًا مت نشرهم يف لواندا يف  3كانون الثاين/يناير
 ،1989وبلغ قوامها  70مراقبًا عسكريًا حبلول  25أيار/مايو ،1991
وهو التاريخ الذي أجنزت فيه البعثة مهمتها ،وفقًا لتقرير هنائي لألمني العام
مؤرخ  6حزيران/يونيه  .10 1991والحظ األمني العام يف تقريره أن
مجيع موارد البعثة ستركز فيما بعد على املهام اجلديدة الصادر هبا تكليفات
مبوجب القرار  )1991( 696املؤرخ  30أيار/مايو  1991لبعثة األمم
املتحدة للتحقق يف أنغوال ،اليت عرفت بعد ذلك باسم بعثة األمم املتحدة
الثانية للتحقق يف أنغوال .11

.S/23500 6
 7يف أفريقيا ،بعثة األمم املتحدة للتحقق يف أنغوال؛ ويف آسيا ،فريق مراقيب األمم
املتحدة العسكريني يف اهلند وباكستان ،وبعثة األمم املتحدة للمساعي احلميدة يف أفغانستان
وباكستان؛ ويف أوروبا ،قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص؛ ويف الشرق األوسط،
هيئة األمم املتحدة ملراقبة اهلدنة ،وقوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك ،وقوة األمم املتحدة
املؤقتة يف لبنان ،وفريق مراقيب األمم املتحدة العسكريني إليران والعراق.
 8لالطالع على مزيد من التفاصيل بشأن عمليات حفظ السالم هذه ،انظر:
(.The Blue Helmets: A Review of United Nations Peacekeeping (3rd. edition, 1996

 ،S/20345 9املرفق .وبعد ذلك بوقت قصري ،ويف خطوة موازية ،أنشأ جملس األمن
فريق األمم املتحدة للمساعدة املؤقتة يف ناميبيا (انظر الفرع  ،2أدناه).
 .S/22678 10كانت التقارير اخلمسة السابقة لألمني العام عن بعثة األمم املتحدة
للتحقق يف أنغوال كالتايل ،S/20625 :و ،S/20783و ،S/20955و S/21246و،Add.1
و.S/21860
 11يف ما يتعلق ببعثة األمم املتحدة الثانية للتحقق يف أنغوال ،انظر الفرع  ،4أدناه.

89

 - 2فريق األمم املتحدة للمساعدة يف فترة االنتقال
ال بقراري جملس األمن )1978( 435
املنشأ عمــ ً
و)1989( 629
إنشاء الفريق
حينما سعى جملس األمن إىل تنفيذ خطة التسوية املتعلقة باستقالل ناميبيا،
عن طريق إجراء انتخابات حرة حتت إشراف األمم املتحدة ومراقبتها ،أنشأ
املجلس فريق األمم املتحدة للمساعدة يف فترة االنتقال ملساعدة املمثل اخلاص
لألمني العام يف هذا املسعى .وأنشأ املجلس فريق املساعدة مبوجب قراره
 )1978( 435املؤرخ  29أيلول/سبتمرب  ،1978الذي وافق فيه على
تقرير األمني العام املؤرخ  29آب/أغسطس  1978وعلى بيانه اإليضاحي
املؤرخ  28أيلول/سبتمرب  .12 1978بيد أنه حينما فشلت خطة السالم،
مل يدخل فريق املساعدة طور التشغيل يف ذلك الوقت .ويف أعقاب إحراز
تقدم يف عملية السالم يف عام  ،13 1988اختذ املجلس باإلمجاع ،يف 16
كانون الثاين/يناير  ،1989القرار  )1989( 629الذي قرر مبوجبه أن يكون
 1نيسان/أبريل  1989هو موعد بدء تنفيذ القرار  .)1978( 435وطلب
املجلس من جنوب أفريقيا ختفيض حجم قوات الشرطة اخلاصة هبا يف ناميبيا
بغية حتقيق توازن معقول بني تلك القوات وبني أفراد فريق املساعدة مبا يكفل
قيام الفريق بأعمال املراقبة على حنو ّفعال .وطلب املجلس أيضًا إىل األمني
ال عن تنفيذ القرار  ،)1978( 435آخذًا يف
العام أن يع ّد تقريرًا مستكم ً
االعتبار مجيع التطورات ذات الصلة اليت حدثت منذ اختاذ القرار ،مع التماس
التدابري لالقتصاد يف التكلفة مع عدم املساس بفعالية العملية.
ويف تقرير مؤرخ  23كانون الثاين/يناير  ،14 1989قدم األمني العام
توصياته بشأن تنفيذ القرار  )1978( 435على أن يبدأ التنفيذ اعتبارًا من
 1نيسان/أبريل  ،1989كما حدد االحتياجات املطلوبة لفريق املساعدة.
والحظ األمني العام أن عددًا من االتفاقات والتفامهات اليت مت التوصل إليها
جزءا
بني األطراف منذ اختاذ القرار  )1978( 435أصبحت أيضًا تشكل ً
من خطة األمم املتحدة املتعلقة بناميبيا .وهي تشمل اتفاقًا مت التوصل إليه
يف عام  1982بأن يقوم فريق املساعدة مبراقبة القواعد اخلاصة باملنظمة
الشعبية ألفريقيا اجلنوبية الغربية (سوابو) يف أنغوال وزامبيا ،وااللتزامات اليت
تعهدت هبا جنوب أفريقيا بضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة يف ناميبيا.
ويف بيان إيضاحي مؤرخ  9شباط/فرباير  ،15تناول األمني العام الشواغل اليت
أثارهتا أطراف شىت بشأن بعض التوصيات الواردة يف تقريره .ومبوجب القرار
 )1989( 632املؤرخ  16شباط/فرباير  ،1989وافق جملس األمن على
تقرير األمني العام وعلى بيانه اإليضاحي ،وقرر تنفيذ القرار )1978( 435
“بصيغته األصلية والنهائية” .وطلب املجلس إىل األمني العام أن يبقيه على
علم تام بالتطورات يف ما يتعلق بتنفيذ القرار.
انظر  S/12827و ،S/12869على التوايل.
 13يف  13كانون األول/ديسمرب  ،1988وقّعت حكومات أنغوال وكوبا وجنوب
أفريقيا بروتوكول برازافيل الذي اتفقت األطراف مبوجبه على حتديد  1نيسان/أبريل 1989
كموعد لبدء تنفيذ قرار جملس األمن .)1978( 435
.S/20412 14
.S/20457 15
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والية الفريق وتكوينه
متثلت والية فريق األمم املتحدة للمساعدة يف فترة االنتقال ،على النحو
املبيّن يف القرار  ،)1978( 435يف مساعدة املمثل اخلاص لألمني العام على
االضطالع بالوالية املمنوحة له ،وهي “تأمني االستقالل املبكر لناميبيا من
خالل انتخابات حرة ونزيهة حتت إشراف األمم املتحدة ورقابتها”.
ومبوجب اخلطة اليت وافق عليها املجلس يف عام  ،16 1978كان من
املتوخى أن يتكون فريق املساعدة من شق مدين وشق عسكري ،وخيضع
كالمها للتوجيه العام للممثل اخلاص لألمني العام  .17ويتألف الشق املدين من
عنصرين :عنصر شؤون االنتخابات ،وعنصر مراقيب الشرطة .ويقوم عنصر
شؤون االنتخابات مبساعدة املمثل اخلاص يف تنفيذ خمتلف مراحل العملية
االنتخابية .وعليه أن يتأكد يف كل مرحلة من نزاهة وسالمة مجيع التدابري
اليت تؤثر على العملية السياسية قبل وضع هذه التدابري موضع التنفيذ .واقترح
األمني العام ،يف تقريره املؤرخ  23كانون الثاين/يناير  ،18 1989اإلبقاء على
األويل للمشرفني االنتخابيني وعددهم  800فرد .واقترح من ناحية
القوام ّ
أخرى زيادة عدد مراقيب الشرطة من الرقم املنصوص عليه يف عام 1978
وهو  360فردًا إىل  500فرد يف ضوء الزيادة يف حجم قوات شرطة جنوب
أفريقيا يف ناميبيا.
وفيما يتعلق بالعنصر العسكري ،أشار األمني العام إىل ما أعرب عنه
البعض ،وخباصة األعضاء الدائمون يف جملس األمن ،من قلق بالغ إزاء حجم
هذا العنصر وتكلفته املحتملة .ومبوجب اخلطة اليت وافق عليها املجلس يف
عام  ،1978استأثر العنصر العسكري بأكثر من نسبة  75يف املائة من تكلفة
البعثة .ومن جهة أخرى ،قامت بلدان حركة عدم االحنياز ،ومنظمة الوحدة
األفريقية ،ودول خط املواجهة ،ومنظمة سوابو بإبالغ األمني العام بأهنا
تعترض بقوة على إجراء أي ختفيض يف حجمها .ويف ظل تلك الظروف،
اقترح األمني العام اإلبقاء على احلد األعلى املأذون به للعنصر العسكري لفريق
املساعدة مبا يبلغ قوامه  7 500فرد على أن يتم نشر القوة يف البداية بقوام قدره
 4 650فردًا  .19وأوضح األمني العام أنه يف حالة قيام ممثله اخلاص باإلبالغ
عن وجود حاجة فعلية ألي أفراد عسكريني إضافيني ،فإن األمني العام سيقوم
بنشر أي عدد يراه ضروريًا من بني أفراد الكتائب االحتياطية ،رهنًا بعدم
وجود أي اعتراض من جملس األمن .ويف الوقت نفسه ،اقترح األمني العام
مفهومًا للعمليات يركز العنصر العسكري مبقتضاه على مهام حمددة بعينها،
وهي :رصد تسريح قوات املواطنني ،ووحدات املغاوير ،والقوات التابعة
لفئات عرقية ،مبا يف ذلك القوة اإلقليمية ألفريقيا اجلنوبية الغربية؛ ورصد
ال عن قوات سوابو يف البلدان
أفراد قوات دفاع جنوب أفريقيا يف ناميبيا ،فض ً
املجاورة؛ وتأمني املنشآت يف منطقة احلدود الشمالية .على أن ذلك ال يعين
إلغاء املهام األخرى اليت متت املوافقة عليها يف القرار  ،)1978( 435من قبيل
رصد وقف األعمال العدائية بني مجيع األطراف ،وإبقاء احلدود حتت املراقبة،
 S/12827 16و.S/12869
 17عم ً
ال بقرار جملس األمن  ،)1978( 431عيّن األمني العام السيد ماريت
آهتيساري ممث ً
ال خاصًا له.
.S/20412 18
 19لالطالع على قائمة بالبلدان املسامهة يف العنصر العسكري لفريق األمم املتحدة
للمساعدة يف فترة االنتقال ،انظر الرسائل املتبادلة التالية بني األمني العام ورئيس جملس األمن:
S/20479؛ وS/20480؛ وS/20847؛ و.S/20848

ومنع أعمال التسلل .وسيتوىل القيام ببعض تلك املهام أفراد الرصد واملراقبة
العسكريون الذين سيزداد عددهم من  200إىل .300
وبذلك ،ستبلغ التكلفة املقدرة للعنصرين املدين والعسكري لفريق
األمم املتحدة للمساعدة يف فترة االنتقال قرابة  416مليون دوالر ،باستثناء
تكلفة عملية اإلعادة إىل الوطن وإعادة التوطني اليت ستقوم هبا مفوضية
األمم املتحدة لشؤون الالجئني ،وهي العملية اليت سيجري اإلعالن عن
نداء خاص هبا.
20
ويف بيان إيضاحي مؤرخ  9شباط/فرباير  ، 1989أعلن األمني
العام أنه يف أعقاب بيانات قدمت له من عدد من الوفود ،قرر أن يقوم بإجراء
استثنائي خالفًا ملا جرت عليه املمارسة املعتادة يف عمليات حفظ السالم ،وأن
مينح لقائد قوة فريق األمم املتحدة للمساعدة يف فترة االنتقال السلطة التقديرية
لإلذن للمراقبني العسكريني حبمل أسلحة دفاعية ،عند الضرورة .وحسبما
جرت املوافقة عليه يف القرار  ،)1978( 435فإن العنصر العسكري لفريق
املساعدة لن يلجأ إىل استعمال القوة إالّ يف حالة الدفاع عن النفس .21
التنفيذ/زيادة قوام الفريق
يف  16آذار/مارس  ،1989ويف إضافة لتقرير األمني العام املؤرخ  23كانون
الثاين/يناير  ،22أحال األمني العام إىل املجلس نص اتفاق مت التوقيع عليه يف
نيويورك يف  10آذار/مارس بني األمم املتحدة ومجهورية جنوب أفريقيا حول
مركز فريق املساعدة .ويف  30آذار/مارس ،يف إضافة ثانية  ،23أفاد األمني
العام بأن جنوب أفريقيا ومنظمة سوابو وافقا كالمها ،كتابة ،على اقتراحه بأن
يبدأ وقف رمسي إلطالق النار يف  1نيسان/أبريل .1989
وخالل تبادل للرسائل بني األمني العام ورئيس جملس األمن ،بتاريخ
 24و 26أيار/مايو  ،24 1989وافق أعضاء جملس األمن على اقتراح األمني
بناء
العام بزيادة عدد أفراد مراقيب الشرطة املدنية بالفريق إىل  1 000مراقبً ،
على توصية من ممثله اخلاص يف ناميبيا.
ومبوجب القرار  )1989( 640املؤرخ  28آب/أغسطس ،1989
طالب املجلس بأن تتقيد مجيع األطراف املعنية ،وال سيما جنوب أفريقيا،
تقيّدًا دقيقًا بأحكام القرارين  )1978( 435و .)1989( 632وطالب
أيضًا بتسريح مجيع القوات شبه العسكرية والقوات اإلثنية ووحدات املغاوير،
ال سيما الكويفويت ،وكذلك تفكيك هياكلها القيادية حسبما يقضي
القرار  .)1978( 435وطلب املجلس إىل األمني العام أن يستعرض احلالة
الفعلية على الطبيعة بغية حتديد كفاية العنصر العسكري لفريق األمم املتحدة
للمساعدة يف فترة االنتقال بالنسبة إىل قدرته على االضطالع مبسؤولياته على
النحو املأذون به مبوجب القرارين  )1978( 435و )1989( 632وأن يبلغ
جملس األمن بالنتيجة .ودعا أيضًا األمني العام إىل استعراض كفاية عدد مراقيب
الشرطة وذلك لالضطالع بالعملية الالزمة إلجراء أية زيادة مناسبة قد يراها
ضرورية الضطالع الفريق مبسؤولياته على حنو ّفعال .وباإلضافة إىل ذلك،
طلب املجلس إىل األمني العام ،عند قيامه باإلشراف على العملية االنتخابية
20
21
22
23
24

 ،S/20457الفقرة .6
.S/12827
.S/20412/Add.1
.S/20412/Add.2
 S/20657و ،S/20658على التوايل.
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ومراقبتها ،أن يكفل اتفاق مجيع التشريعات املتعلقة بالعملية االنتخابية مع
أحكام خطة التسوية؛ وأن تتفق مجيع اإلعالنات مع قواعد السلوك املقبولة
دوليًا إلجراء انتخابات حرة ونزيهة ،وال سيما كفالة أن حيترم اإلعالن املتعلق
باجلمعية التأسيسية اإلرادة السيادية لشعب ناميبيا؛ وأن يكفل االلتزام باحلياد
الدقيق يف توفري املرافق اإلعالمية ،وخصوصًا يف اإلذاعة والتلفزيون ،جلميع
األطراف من أجل نشر املعلومات املتعلقة باالنتخابات .وطلب املجلس إىل
األمني العام أن يقدم إليه تقريرًا قبل هناية أيلول/سبتمرب بشأن تنفيذ القرار.
ومن خالل رسالتني متبادلتني بني األمني العام ورئيس جملس األمن
مؤرختني  26و 28أيلول/سبتمرب  ،25 1989وافق أعضاء املجلس على
اقتراح األمني العام بزيادة أخرى يف عدد أفراد مراقيب الشرطة املدنية بالفريق
إىل  .1 500ومن خالل رسالتني متبادلتني بني األمني العام ورئيس جملس
األمن مؤرختني  10و 17تشرين األول/أكتوبر  ،26 1989وافق أعضاء
املجلس أيضًا على اقتراح األمني العام بزيادة عدد املشرفني على االنتخابات
إىل  1 395مشرفًا .ومع موافقتهم على هذه الزيادة ،أعربوا عن اهتمامهم
بأن تظل نفقات فريق املساعدة قيد املراقبة الدقيقة يف وقت تتزايد فيه املطالب
على موارد حفظ السالم.
27
ويف تقرير مؤرخ  6تشرين األول/أكتوبر  ، 1989تناول األمني
ال عن بعض
العام خمتلف القضايا اليت أثارها القرار  ،)1989( 640فض ً
اجلوانب اهلامة األخرى لتنفيذ خطة التسوية .وذكر األمني العام يف مالحظاته
اخلتامية أنه ال تزال لديه شواغل فيما يتعلق بوجود أعضاء سابقني من وحدة
مكافحة التمرد املعروفة باسم الكويفويت ضمن شرطة أفريقيا اجلنوبية
الغربية ،وأشار إىل املشاكل املتعلقة بتعاون قوات شرطة أفريقيا اجلنوبية الغربية
مع مراقيب الشرطة التابعني لفريق املساعدة .وأشار أيضًا إىل الصعوبات اليت
تواجه الفريق يف التحقق من عزل املحاربني التابعني ملنظمة سوابو يف أنغوال
يف حدود قاعدهتم .وشدد على أنه من الضروري مواصلة التعاون بني مجيع
األطراف املعنيني ،خاصة وأن فريق املساعدة ليست لدية أية صالحيات إلنفاذ
أحكام خطة التسوية.
ومبوجب القرار  )1989( 643املؤرخ  31تشرين األول/أكتوبر
 ،1989كرر املجلس مطالبته بالتسريح الكامل جلميع القوات شبه
العسكرية ،والقوات اإلثنية ،ووحدات املغاوير ،وال سيما الكويفويت
ال عن التفكيك التام هلياكلها
والقوة اإلقليمية ألفريقيا اجلنوبية الغربية ،فض ً
القيادية ،وطلب إىل األمني العام أن يواصل بذل جهوده لضمان االستبدال
الفوري لألفراد املتبقني من قوة دفاع جنوب أفريقيا .وطالب املجلس أيضًا
بأن تتعاون شرطة أفريقيا اجلنوبية الغربية تعاونًا تامًا مع أفراد الشرطة املدنية
التابعني لفريق املساعدة تنفيذًا للمهام املكلفني هبا يف إطار خطة التسوية،
ودعا األمني العام إىل أن يبقي قيد االستعراض الدائم مسألة كفاية عدد
مراقيب الشرطة التابعني لفريق املساعدة .وعهد املجلس إىل األمني العام
بأن يكفل اختاذ مجيع الترتيبات الالزمة وفقًا خلطة التسوية من أجل ضمان
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سالمة ناميبيا اإلقليمية وأمنها مبا يكفل االنتقال السلمي إىل االستقالل
الوطين ،ومساعدة اجلمعية التأسيسية يف االضطالع باملسؤوليات املنوطة
هبا مبوجب خطة التسوية .وطلب منه أيضًا أن يقوم بإعداد اخلطط املناسبة
حلشد مجيع أشكال املساعدة لشعب ناميبيا أثناء الفترة التالية النتخابات
اجلمعية التأسيسية وحىت نيل البلد استقالله .وطلب املجلس إىل األمني العام
أن يقدم إليه يف أقرب وقت ممكن تقريرًا عن تنفيذ القرار.
28
ويف تقرير مؤرخ  3تشرين الثاين/نوفمرب  ، 1989تناول األمني
العام القضايا اليت أثارها القرار  )1989( 643وبيّن آخر التطورات املتعلقة
جبوانب معيّنة أخرى من تنفيذ خطة األمم املتحدة بشأن ناميبيا .والحظ أن
ممثله اخلاص ،بعد أن أجرى تقييمًا دقيقًا للحالة ،خلص إىل أنه على اقتناع،
بوجه عام ،بأن األوضاع مهيأة مبا يسمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة يف
ناميبيا يف ذلك الوقت .واستنادًا إىل مجيع املعلومات اليت توفرت لديه ،أيد
األمني العام ذلك االستنتاج .ويف  14تشرين الثاين/نوفمرب  ،1989قدم
األمني العام تقريرًا آخر عن تنفيذ القرار  .29 )1978( 435وتضمن التقرير
نتائج االنتخابات اليت أجريت يف ناميبيا يف الفترة من  7إىل  11تشرين الثاين/
نوفمرب  ،1989واليت صادق ممثله اخلاص عليها بأهنا انتخابات حرة ونزيهة،
ومن مث فهي متهد السبيل لعقد مجعية تأسيسية والستقالل ناميبيا.
ويف بيان أدىل به رئيس جملس األمن يف  20تشرين الثاين/نوفمرب
 1989باسم أعضاء املجلس  ،30رحب أعضاء املجلس باالختتام الناجح
لالنتخابات يف ناميبيا ،واليت صادق عليها املمثل اخلاص لألمني العام باعتبارها
حرة ونزيهة .وأكدوا من جديد على مواصلة الدور الذي تقوم به األمم
املتحدة أثناء فترة االنتقال من أجل ضمان التنفيذ التام خلطة التسوية إىل أن
يتحقق االستقالل وتعتمد اجلمعية التأسيسية دستورًا حيقق لناميبيا سيادهتا.
وطلبوا أيضًا إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية التأسيسية مجيع ما يلزمها
من مساعدة لالضطالع مبسؤوليتها .ويف  16آذار/مارس  ،1990قدم
األمني العام إضافة إىل تقريره املستكمل  ،31تضمنت النص الكامل لدستور
مجهورية ناميبيا الذي أقرته اجلمعية التأسيسية يف  9شباط/فرباير .1990
وأبلغ املجلس أن الدستور سيدخل حيز النفاذ اعتبارًا من يوم االستقالل،
 21آذار/مارس .1990
إهناء الوالية
يف  28آذار/مارس  ،1990قدم األمني العام تقريرًا هنائيًا عن تنفيذ القرار
 32 )1978( 435خلص فيه إىل أنه مع نيل ناميبيا استقالهلا ليلة 21/20
آذار/مارس  ،1990انتهت الوالية اليت كلف هبا جملس األمن فريق األمم
املتحدة لتقدمي املساعدة يف فترة االنتقال.

28
29

 S/20871 25و ،S/20872على التوايل.
 S/20905 26و ،S/20906على التوايل.
 S/20883 27و( .Add.1تتضمن اإلضافة تقرير بعثة األمم املتحدة بشأن
املحتجزين ،اليت أوفدها املمثل اخلاص لألمني العام إىل أنغوال وزامبيا يف الفترة من  2إىل 21
أيلول/سبتمرب .)1989

30

.S/20943
.S/20967
.S/20974

 .S/20967/Add.2انظر أيضًا  S/20967/Add.1املؤرخ  29تشرين الثاين/
نوفمرب  ،1989املرفق به نص إعالن اجلمعية التأسيسية لناميبيا ،والرسائل املتبادلة بني املمثل
اخلاص لألمني العام واحلاكم اإلداري العام بشأن إعالن قيام اجلمعية.
.S/21215 32
31
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 - 3بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية
ال بقرار جملس األمن )1991( 690
املنشأة عم ً
إنشاء البعثة
أوصى األمني العام ،يف تقرير مؤرخ  18حزيران/يونيه  ،33 1990بإنشاء
بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية لتنفيذ مقترحات التسوية اليت
وضعها باالشتراك مع رئيس مؤمتر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة
األفريقية  34واليت قبلها من حيث املبدأ املغرب واجلبهة الشعبية لتحرير الساقية
احلمراء ووادي الذهب (جبهة البوليساريو) يف  30آب/أغسطس .1988
والعناصر الرئيسية للتسوية املقترحة هي وقف إطالق النار وإجراء استفتاء
خيتار مبوجبه شعب الصحراء الغربية بني االستقالل أو االندماج مع املغرب.
وتستند خطة التنفيذ الواردة يف التقرير إىل التوصيات اليت قدمتها اللجنة الفنية
اليت أنشئت يف  30حزيران/يونيه  .1989وهي تنص على فترة انتقالية
تستمر منذ دخول وقف إطالق النار حيز النفاذ وحىت إعالن نتائج االستفتاء،
سيكون فيها املمثل اخلاص لألمني العام للصحراء الغربية املسؤول الوحيد
عن مجيع املسائل املتعلقة باالستفتاء وسيساعد املمثل اخلاص يف أداء مهامه
فريق متكامل من أفراد األمم املتحدة املدنيني والعسكريني والشرطة املدنية
يعرف ببعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية .ووافق جملس األمن،
مبوجب القرار  )1990( 658املؤرخ  27حزيران/يونيه  ،1990على تقرير
ورحب باعتزامه إرسال بعثة فنية إىل الصحراء الغربية والبلدان
األمني العام؛ ّ
املجاورة إلدخال حتسينات على اجلوانب اإلدارية من اخلطة املحددة؛ وطلب
مفصل يف أقرب فرصة ممكنة حيتوي بوجه خاص على
إليه إحالة تقرير آخر ّ
تقديرات تكلفة البعثة ،ليأذن املجلس على أساسه بإنشاء البعثة.
35
وقدم األمني العام ،يف  19نيسان/أبريل  ،1991تقريرًا آخر
مفصلة فيما يتعلق بتكوين البعثة وقوامها ومدهتا،
حيتوي على مقترحات ّ
موصيًا بإنشاء البعثة اآلن وتشغيلها حبلول بداية الفترة االنتقالية ،بعد حنو 16
أسبوعًا من موافقة اجلمعية العامة على ميزانية البعثة .وقرر املجلس مبوجب
القرار  )1991( 690املؤرخ  29نيسان/أبريل  ،1991إنشاء بعثة األمم
املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية ،حتت سلطته ،وفقًا لتقرير األمني العام
املؤرخ  19نيسان/أبريل 1991؛ وقرر أن تبدأ الفترة االنتقالية خالل وقت
ال يتجاوز  16أسبوعًا بعد موافقة اجلمعية العامة على ميزانية البعثة؛ وطلب
إىل األمني العام أن يطلعه بانتظام على سري تنفيذ خطة التسوية اليت وضعها.
والية البعثة وتكوينها
ستضطلع بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية ،عم ًال بالقرارين
 )1990( 658و )1991( 690اللذين أقر املجلس مبوجبهما تقريري األمني
العام املؤرخني  18حزيران/يونيه  1990و 19نيسان/أبريل ،36 1991
باملهام التالية( :أ) رصد وقف إطالق النار؛ (ب) التحقق من خفض القوات
املغربية يف الصحراء الغربية؛ (ج) مراقبة قصر وجود القوات املغربية وقوات
.S/21360 33
 34سيتم تنفيذ خطة التنفيذ بالتعاون مع منظمة الوحدة األفريقية اليت سريتبط ممثلوها
بالعملية من أوهلا إىل آخرها كمراقبني رمسيني.
 S/22464 35و.Corr.1
 S/21360 36و.S/22464

جبهة البوليساريو على مناطق معيّنة؛ (د) اختاذ خطوات مع الطرفني لضمان
اإلفراج عن مجيع السجناء أو املحتجزين السياسيني من الصحراء الغربية؛ (هـ)
اإلشراف على تبادل أسرى احلرب حتت رعاية جلنة الصليب األمحر الدولية؛
(و) تنفيذ برنامج اإلعادة إىل الوطن حتت رعاية مفوضية األمم املتحدة لشؤون
الالجئني؛ (ز) حتديد الناخبني املؤهلني وتسجيلهم؛ (ح) تنظيم االستفتاء
وضمان أن يكون حرًا ونزيهًا وإعالن النتائج.
وتتكون البعثة من ثالث وحدات :وحدة مدنية مؤلفة من حنو 900
شخص مبن فيهم أفراد جلنة حتديد اهلوية  ،37وجلنة االستفتاء وعنصر لتنفيذ
برنامج اإلعادة إىل الوطن ،ووحدة أمنية مؤلفة من حنو  300ضابط شرطة؛
ووحدة عسكرية بقوام يبلغ  1 700فرد تقريبًا مبن فيهم  550مراقبًا
عسكريًا وكتيبة مشاة من  700فرد ووحدة دعم جوي من  110أفراد
وكتيبة لوجيستيات من  200فرد .38
ووافق املجلس ،عن طريق رسالتني متبادلتني بني األمني العام ورئيس
جملس األمن ،مؤرختني  21و 24حزيران/يونيه  ،39 1991على مقترح األمني
العام بتعيني اللواء أرماند روي (كندا) قائدًا للقوة لوحدة البعثة العسكرية.
ووافق املجلس ،من خالل تبادل رسالتني أخريني مؤرختني  3و 9متوز/يوليه
 ،40 1991على تكوين الوحدة العسكرية اليت اقترحها األمني العام.
ومشلت منطقة البعثة إقليم الصحراء الغربية واملواقع املحددة يف البلدان
املجاورة ،اليت من املعروف أن عددًا من الصحراويني الغربيني يعيشون فيها.
ووفقًا للجدول الزمين الذي اقترحه األمني العام ،ستكمل البعثة مهامها
الرئيسية خالل  36أسبوعًا .41
وحسب توصية األمني العام الواردة يف تقريره املؤرخ  19نيسان/
أبريل  ،1991سينظر يف التكلفة الكلية للعملية ،املقدرة بنحو  200مليون
دوالر ،بوصفها وجهًا من أوجه نفقات املنظمة اليت تتحملها الدول األعضاء
وفقًا للمادة  )2( 17من امليثاق ،باستثناء تكلفة برنامج اإلعادة إىل الوطن،
ستمول عن طريق التربعات.
املقدرة بنحو  35مليون دوالر ،واليت ّ
التنفيذ
أبلغ األمني العام املجلس ،مبوجب رسالة مؤرخة  8متوز/يوليه  1991موجهة
إىل رئيس املجلس  ،42أنه كتب إىل املغرب وجبهة البوليساريو مقترحًا ببدء
وقف رمسي إلطالق النار يف  6أيلول/سبتمرب  ،1991وافق عليه الطرفان.
وأحال األمني العام ،مبوجب رسالة مؤرخة  3أيلول/سبتمرب  1991موجهة
إىل رئيس املجلس  ،43مذكرة تتعلق بتنفيذ وقف إطالق النار .وبيّن أنه

 37ستكلف جلنة حتديد اهلوية باملهمة الرئيسية املتعلقة بتحديد هوية مجيع الصحراويني
الغربيني املؤهلني للتصويت يف االستفتاء وتسجيلهم.
 38حيمل ضباط الشرطة السالح يف احلاالت اليت يؤذن هلم فيها بذلك فقط،
وال يلجؤون إىل استخدامه إالّ يف حالة الدفاع عن النفس .أما بالنسبة للوحدة العسكرية،
تطبق القواعد العادية السارية يف عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم فيما يتعلق حبمل السالح
واستخدامه.
 S/22734 39و.S/22735
 S/22771 40و.S/22772
 41انظر.S/22464 :
.S/22779 42
.S/23008 43

اهليئات الفرعية ملجلس األمن

نتيجة للقلق الذي يساوره إزاء التطورات األخرية اليت حدثت على طول
احلدود الدولية ،قرر أن يتم تركيز مجيع جهود البعثة ،يف تلك املرحلة ،على
املناطق املشار إليها يف املذكرة .وهو يعتزم نشر حنو  100مراقب عسكري،
اعتبارًا من  6أيلول/سبتمرب  ،1991للتحقق من وقف إطالق النار ووقف
األعمال العدائية يف تلك املناطق .وأبلغ الرئيس األمني العام ،مبوجب رسالة
مؤرخة  4أيلول/سبتمرب  ،44 1991بأن األعضاء أقروا اإلجراء الذي اختذه.
وقد مت االتفاق ،من خالل تبادل رسالتني مؤرختني  13و 17أيلول/سبتمرب
 ،45 1991بني األمني العام ورئيس املجلس ،أن يتم نشر  100مراقب
عسكري إضايف واملوظفني الالزمني ملهام القيادة واملراقبة والدعم اللوجيسيت
واالتصاالت والنقل اجلوي والنقل الطيب يف تلك املناطق.
وأفاد األمني العام ،يف تقرير مؤرخ  19كانون األول/ديسمرب
 ،46 1991بأن اجلدول الزمين للبعثة حيتاج إىل تعديل .إذ أن الطرفني
لديهما وجهات نظر متباينة وتفسريات خمتلفة لبعض العناصر الرئيسية خلطة
التسوية ،مبا فيها تلك املتعلقة مبسألة معايري األهلية للتصويت يف االستفتاء.
ومن املرجح أن يكون هناك تأخري لبضعة أشهر بينما تستمر املشاورات مع
األطراف املعنية بتلك املسائل .وخالل هذه الفترة ،ستبذل جهود لتقليل
التكاليف .وسيتم ،على حنو خاص ،سحب املوظفني املدنيني والعسكريني
الذين ال حاجة هلم لدعم املشاورات والتحقق من وقف إطالق النار .وقد
أقر جملس األمن التقرير يف القرار  )1991( 725املؤرخ  31كانون األول/
ديسمرب  ،1991وطلب إىل األمني العام أن يقدم تقريرًا آخر يف أقرب وقت
ممكن على أن يكون ذلك بأي حال من األحوال خالل شهرين.
وأكد األمني العام ،يف تقرير مؤرخ  28شباط/فرباير  ،47 1992أن
ّ
املهمة الرئيسية لبعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية ،يف ضوء
انتشارها املحدود احلايل ،هي مراقبة وقف إطالق النار .وشدد على أن
استمرار اخلالفات بني األطراف فيما يتعلق بتفسري خطة التسوية جعل من
الصعب وضع جدول زمين لسري االستفتاء .وأوصى بالنظر يف اختاذ مسارات
عمل بديلة إذا مل حتل املسائل املعلقة خالل األشهر الثالثة املقبلة؛ حيث سيقدم
وفقًا لذلك تقريرًا آخر إىل جملس األمن قبل هناية أيار/مايو .ويف الوقت نفسه،
أوصى باملحافظة على املستوى احلايل من نشاط البعثة .وأفاد بأن تقليصًا آخر
للبعثة جيري تنفيذه لتحقيق أقصى قدر من الوفورات.
48
وكرر األمني العام ،يف تقرير مؤرخ  29أيار/مايو  ، 1992تأكيد
قصر دور الوحدة العسكرية التابعة للبعثة على مراقبة وقف إطالق النار .ومع
مالحظة أن الطرفني قد وافقا على إحياء خطة التسوية ،أوصى األمني العام
بتمديد والية البعثة لفترة ثالثة أشهر أخرى .وأبلغ رئيس جملس األمن األمني
العام ،مبوجب رسالة مؤرخة  3حزيران/يونيه  ،49 1992أن أعضاء املجلس
يشاركونه الرأي بشأن ضرورة اإلبقاء على االنتشار احلايل للبعثة وطلب إليه
أن يقدم تقريرًا مرحليًا آخر بشأن تنفيذ اخلطة يف أقرب وقت ممكن.
44
45
46
47
48
49

.S/23009
 S/23043و.S/23044
.S/23299
.S/23662
.S/24040
.S/24059
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وأشار األمني العام ،يف تقرير مؤرخ  20آب/أغسطس ،50 1992
إىل أن اخنفاضًا ملحوظًا قد حدث يف عدد انتهاكات وقف إطالق النار وأن
ممثله اخلاص قد أجرى حمادثات مع اجلانبني هتدف إىل التغلب على العقبات
املتبقية إلجراء االستفتاء .وأعرب األمني العام عن اعتزامه تقدمي تقرير آخر
قبل هناية أيلول/سبتمرب إلبالغ املجلس بنتائج تلك املحادثات .وأوصى بإبقاء
التوزيع احلايل واملوظفني احلاليني لبعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء
الغربية .وأبلغ رئيس جملس األمن األمني العام ،مبوجب رسالة مؤرخة 31
آب/أغسطس  ،51 1992بأن أعضاء املجلس موافقون على اقتراحه.
وذكر األمني العام ،يف رسالة مؤرخة  2تشرين األول/أكتوبر 1992
موجهة إىل رئيس املجلس  ،52أن املحادثات بني ممثله اخلاص وكل من الطرفني
مل تكن حامسة .ولذلك ،اقترح تأجيل موعد تقدمي التقرير املذكور يف تقريره
السابق ملدة تتراوح ما بني ستة إىل مثانية أسابيع ريثما جترى مشاورات أخرى.
وأوصى بأن يتم اإلبقاء ،يف غضون ذلك ،على االنتشار احلايل واملوظفني
احلاليني للبعثة .وأبلغ رئيس املجلس األمني العام ،يف رسالة مؤرخة  8تشرين
األول/أكتوبر  ،53 1992أن أعضاء املجلس يكررون تأكيد دعمهم التام
جلهوده املبذولة للتغلب على العقبات اليت تعرقل تنفيذ خطة التسوية وتأييدهم
القتراحه الرامي إىل اإلبقاء على االنتشار احلايل واملوظفني احلاليني للبعثة.
وذكر األمني العام ،يف رسالة مؤرخة  16تشرين الثاين/نوفمرب 1992
موجهة إىل رئيس جملس األمن  54أنه سيتعني ،مرة أخرى ،تأجيل تقدمي
تقريره حىت األسبوع الثاين من كانون األول/ديسمرب انتظارًا لنتائج االجتماع
االستشاري لشيوخ القبائل يف الصحراء الغربية املزمع عقده يف جنيف .بيد
أن األمني العام ذكر ،يف رسالة مؤرخة  22كانون األول/ديسمرب 1992
موجهة إىل رئيس جملس األمن  ،55أنه نتيجة لالختالفات القائمة بني الطرفني،
فقد تعذّر عقد االجتماع االستشاري .وذكر أيضًا أنه بالرغم من غياب
االتفاق املنشود بني مجيع املعنيني بشأن اجلوانب الرئيسية من خطة التسوية،
فإنه يرى أنه ملزم باختاذ خطوات حمددة إلجراء االستفتاء ،على أمل أن يتعاون
ال إنه سيحدد هذه اخلطوات يف تقريره
الطرفان معه تعاونًا تامًا .وأضاف قائ ً
املقبل ،الذي سيقدمه إىل املجلس خالل النصف الثاين من شهر كانون الثاين/
يناير .1993

ال
 - 4بعثة األمم املتحدة للتحقق يف أنغوال املنشأة عم ً
بقرار جملس األمن )1991( 696
إنشاء البعثة
أسند جملس األمن ،مبوجب القرار  )1991( 696املؤرخ  30أيار/مايو
 ،1991والية جديدة لبعثة األمم املتحدة للتحقق يف أنغوال (ستُعرف فيما
بعد باسم بعثة األمم املتحدة الثانية للتحقق يف أنغوال) اليت كانت قد أجنزت
.S/24464 50
.S/24504 51
.S/24644 52
.S/24645 53
 54مت تعميم الرسالة (املشار إليها يف الوثيقة  )S/25008على أعضاء املجلس إال أهنا
مل تصدر كوثيقة من وثائق جملس األمن.
.S/25008 55
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مهمتها املتعلقة باإلشراف على انسحاب القوات الكوبية من أنغوال يف 25
أيار/مايو  1991ووافق املجلس على التوصيات اليت وردت يف تقريري
األمني العام املؤرخني  20و 29أيار/مايو  ،56 1991مبا يف ذلك توسيع
والية بعثة األمم املتحدة للتحقق يف أنغوال وإطالة أمدها من أجل متكني البعثة
من القيام مبهام حتقق جديدة نشأت عن اتفاقات السالم اليت أبرمتها مؤخرًا
حكومة أنغوال واالحتاد الوطين لالستقالل التام ألنغوال  .57وتشمل املهام
الناشئة لألمم املتحدة عن اتفاقات السالم( :أ) التحقق من مراقبة وقف إطالق
النار؛ (ب) املشاركة يف مراقبة الشرطة األنغولية خالل فترة وقف إطالق
النار .وأوصى األمني العام الحقًا بأن تستمر الوالية اجلديدة لبعثة األمم
املتحدة للتحقق يف أنغوال من  31أيار/مايو  ،1991التاريخ الذي سيدخل
فيه وقف إطالق النار حيز النفاذ ،حىت اليوم التايل إلمتام االنتخابات الرئاسية
والتشريعية ،اليت ستجرى خالل الفترة مابني  1أيلول/سبتمرب و 30تشرين
الثاين/نوفمرب  .1992وباإلضافة إىل ذلك ،أوصى األمني العام بأن تتحمل
الدول األعضاء التكلفة الكاملة للعملية البالغة حنو  132.3مليون دوالر وفقًا
للمادة  )2( 17من امليثاق.
وأصدر األمني العام تقريره بعد أن تلقى رسالة مؤرخة  17أيار/مايو
 1991من ممثل أنغوال حييل هبا رسالة مؤرخة  8أيار/مايو من وزير العالقات
اخلارجية يف أنغوال  .58وطلب الوزير إىل األمني العام أن يتخذ إجراء لضمان
مشاركة األمم املتحدة يف التحقق من تنفيذ اتفاقات السالم حسب ما اتفق
عليه الطرفان ،وبالتايل أن يبلغ جملس األمن باحلاجة إىل إطالة أمد وجود بعثة
األمم املتحدة للتحقق يف أنغوال يف البلد إىل حني إجراء االنتخابات العامة.
والية البعثة وتكوينها
ذكر األمني العام ،يف تقريريه املؤرخني  20و 29أيار/مايو  ،59 1991أن
املراقبني العسكريني لبعثة التحقق الثانية سيعملون يف اتصال وثيق مع األفرقة
املشتركة لرصد وقف إطالق النار املؤلفة من ممثلي الطرفني األنغوليني ،ولكن
سيظلون مبعزل عنهم  .60وستراقب بعثة التحقق الثانية عن كثب أداء هؤالء
املراقبني وستقدم الدعم يف التحقيق يف ما يدعى من انتهاكات لوقف إطالق
النار ويف تسوية هذه االنتهاكات ،وستساعد يف حل املشاكل اليت قد تطرأ
داخل أفرقة الرصد .ووفقًا للجدول الزمين التفاقات السالم ،ستبدأ أفرقة
الرصد عملها حبلول  15حزيران/يونيه  ،1991وستُنشر قدرة حتقق تابعة
ال حبلول  30حزيران/يونيه ،وهو املوعد الذي
لألمم املتحدة نشرًا كام ً
تبدأ فيه قوات اجلانبني التحرك حنو مناطق التجمع .ومن املقرر أن تكتمل
حتركات هذه القوات حبلول  1آب/أغسطس  .1991وفيما يتعلق برصد
 S/22627 56و.Add.1
 57وقّع رئيسا الوفدين املعنيني باألحرف األوىل على االتفاقات يف أستوريل بالربتغال
يف  1أيار/مايو  ،1991ووقّعا التوقيع النهائي عليها يف لشبونة يف  31أيار/مايو.
.S/22609 58
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 60وفقًا التفاقات السالم (انظر ،)S/22609 :ستخضع تلك األفرقة للّجنة املشتركة
للتحقق والرصد املؤلفة من ممثلي الطرفني األنغوليني وممثلي الربتغال واحتاد اجلمهوريات
السوفياتية االشتراكية والواليات املتحدة بصفة مراقبني .وسيدعى ممثل عن األمم املتحدة
حلضور اجتماعات اللجنة .وستخضع اللجنة إلشراف اللجنة السياسية العسكرية املشتركة
اليت سيكون هلا تكوين مماثل .وميكن دعوة ممثل عن األمم املتحدة حلضور اجتماعات اللجنة
السياسية العسكرية املشتركة.
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الشرطة األنغولية ،ورغم الفقرة  1 - 2من اجلزء الثالث من بروتوكول
إستوريل  ،61سيعمل مراقبو الشرطة التابعون لبعثة التحقق الثانية ،شأهنم يف
ذلك شأن زمالئهم العسكريني ،على حنو وثيق مع أفرقة الرصد املشتركة بني
أنغوال ويونيتا ،على أن حيافظوا على هويتهم املستقلة ويظلوا حتت التسلسل
القيادي لألمم املتحدة.
وكان من املتوخى أن ختضع بعثة التحقق الثانية للقيادة العامة لكبري
الضباط العسكريني وأن تتألف من  350مراقبًا عسكريًا و 90مراقبًا شرطيًا
على األكثر ،و 14أخصائيًا طبيًا عسكريًا ،وحنو  80من األفراد املدنيني
يُستقدمون من األمانة العامة إىل جانب عدد مماثل من املوظفني املعيّنني
حمليًا ،ووحدة جوية  .62وسيصبح توفري األمن ملوظفي األمم املتحدة ،الذين
سيكونون غري مسلحني ،مسؤولية الطرف املسيطر على املنطقة اليت يوجـدون
فيها .وفيما يتعلق بتكوين البعثة ،فقد ذكر األمني العام يف تقريريه املؤرخني
 20و 29أيار/مايو  ،63 1991أنه يعتزم ،بعد أن تشاور مع اجلانبني ،أن
ال مبراقبني عسكريني يف
يطلب من الدول األعضاء العشرة اليت تسهم فع ً
بعثة التحقق  64زيادة حجم وحداهتا بقدر كبري .بيد أنه وبالنظر إىل القوام
املقترح للبعثة ،سيلزم إجياد مسامهني إضافيني مبراقبني عسكريني وبوحدات
دعم .ويف رسالة مؤرخة  13حزيران/يونيه  1991موجهة إىل رئيس جملس
األمن  ،65اقترح األمني العام أن تقدم  24دولة مراقبني عسكريني لبعثة
التحقق الثانية  .66وأبلغ رئيس املجلس األمني العام يف رد مؤرخ 18
حزيران/يونيه  67أن أعضاء املجلس وافقوا على اقتراحه.
تنفيذ الوالية وتوسيع نطاقها
ال بقرار جملس األمن  )1991( 696املؤرخ  30أيار/مايو ،قدم األمني
عم ً
العام إىل املجلس تقريرًا مؤرخًا  4حزيران/يونيه  1991عن تنفيذ والية بعثة
التحقق الثانية  .68وأبلغ املجلس بأنه عقب توقيع اتفاقات السالم يف لشبونة يوم
 31أيار/مايو  ،1991نُشرت يف  2حزيران/يونيه  1991جمموعات متقدمة
من مراقيب األمم املتحدة يف مخسة من املقار اإلقليمية الستة لبعثة التحقق .ويف
تقرير مؤرخ  6حزيران/يونيه  ،69 1991أبلغ األمني العام املجلس بأن بعثة
 ،S/22609 61الصفحة  49من النص اإلنكليزي.
 62خالل تبادل للرسائل بني األمني العام ورئيس جملس األمن بتاريخ  11و16
متوز/يوليه  S/22797( 1991و ،)S/22798وافق أعضاء املجلس على اقتراح األمني العام
تعيني اللواء لورانس أومارغوي (نيجرييا) كبري املراقبني العسكريني لبعثة التحقق الثانية .ويف
وقت الحق ،ويف أعقاب رسالة من السلطات النيجريية تفيد بأن اللواء أومارغوي أصبحت
لديه ارتباطات أخرى ،جرى تعيني اللواء إدوارد أوشي أونيمنا كبريًا للمراقبني العسكريني
بدالً منه (انظر S/22954 :و.)S/22955
 S/22627 63و.Add.1
 64األرجنتني ،األردن ،إسبانيا ،الربازيل ،تشيكوسلوفاكيا ،اجلزائر ،الكونغو،
النرويج ،اهلند ،يوغوسالفيا.
.S/22716 65
 66باإلضافة إىل الدول العشرة املسامهة بالفعل يف بعثة التحقق األوىل ،أصبحت
آيرلندا وزمبابوي وسنغافورة والسنغال والسويد وغينيا  -بيساو وكندا وماليزيا ومصر
واملغرب ونيجرييا ونيوزيلندا وهنغاريا وهولندا من املسامهني مبراقبني يف بعثة التحقق الثانية.
.S/22717 67
.S/22672 68
.S/22678 69

اهليئات الفرعية ملجلس األمن

التحقق األوىل قد نفذت بالكامل الوالية املسندة إليها مبوجب قرار املجلس
 )1988( 626املؤرخ  20كانون األول/ديسمرب  1988وأنه سيجري من
اآلن فصاعدًا تركيز مجيع مواردها على املهام اجلديدة املوكولة إىل البعثة،
املعاد تسميتها ببعثة األمم املتحدة الثانية للتحقق يف أنغوال ،مبوجب القرار
 )1991( 696املؤرخ  30أيار/مايو .1991
ويف  31تشرين األول/أكتوبر  ،1991أبلغ األمني العام يف تقريره
عن أنشطة بعثة التحقق الثانية خالل الفترة من  31أيار/مايو إىل  25تشرين
األول/أكتوبر  ،70 1991جملس األمن بأن بعثة التحقق الثانية قد أكملت
حبلول  30أيلول/سبتمرب  ،1991انتشارها يف مجيع املناطق الـ  46اليت كانت
تتجمع فيها قوات اجلانبني ،ولكن ليس يف مناطق التجمع األربعة اليت مل يبدأ
ال عن ذلك ،أصبح يف مجيع عواصم املقاطعات الـ 18
استخدامها بعد .وفض ً
حبلول هناية أيلول/سبتمرب وجود للشرطة التابعة لبعثة التحقق الثانية .إالّ أن
حترك قوات كال اجلانبني حنو مناطق التجمع كان يشهد تأخريات كبرية.
ال عن ذلك ،أدى التأخر يف إنشاء أفرقة الرصد املشتركة املتوقعة يف
وفض ً
اتفاقات السالم إىل مبادرة بعثة التحقق الثانية على حنو متزايد ،وبتشجيع من
كال اجلانبني ،إىل أن ترصد من تلقاء نفسها بعض جوانب االتفاقات ،مثل
العد الدوري للقوات واألسلحة املوجودة يف مناطق التجمع .وأعاق عدم قيام
اجلانبني بإنشاء األفرقة املشتركة لرصد الشرطة املتوخاة يف االتفاقات مراقيب
الشرطة التابعني لبعثة التحقق عن أداء املهام املنوطة هبم .وكان يلزم التأكيد
يف هذا الصدد على أن مراقيب الشرطة التابعني لألمم املتحدة غري مسؤولني
عن صون القانون والنظام .وفيما يتعلق بالظروف اليت كانت تؤدي فيها
بعثة التحقق الثانية واليتها ،فقد وصفها األمني العام بأهنا كانت يف بعض
احلاالت“ ،من أصعب الظروف اليت مر هبا أفراد حفظ السالم التابعون لألمم
املتحدة”.
ومن خالل تبادل للرسائل بني األمني العام ورئيس املجلس بتاريخ
 3و 9كانون األول/ديسمرب  ،71 1991وافق أعضاء املجلس على اقتراح
األمني العام بأن يقوم مؤقتًا بإعادة نشر  25فردًا عسكريًا فنلنديًا إىل بعثة
التحقق الثانية من عمليات حفظ السالم يف الشرق األوسط ألداء بعض مهام
التشييد اليت كانت تلزم على سبيل االستعجال لتحسني عمل أفراد البعثة
وظروف معيشتهم.
ويف رسالة مؤرخة  6شباط/فرباير  1992موجهة إىل رئيس
املجلس  ،72أشار األمني العام إىل البيان الذي أدىل به سلفه يف جلسة
غري رمسية للمجلس عقدت يف  20كانون األول/ديسمرب  ،1991بشأن
الطلب الذي تلقاه من حكومة أنغوال  73بأن تقوم األمم املتحدة مبا يلي:
(أ) تقدمي مساعدة تقنية ملساعدة احلكومة يف التحضري لالنتخابات املقرر
إجراؤها يف أيلول/سبتمرب 1992؛ (ب) إرسال مراقبني عن األمم املتحدة
ملتابعة عملية االنتخابات األنغولية إىل حني متامها .وذكر األمني العام أنه
استجابة لذلك الطلب جرى بالفعل توقيع اتفاق بشأن املساعدة التقنية مع
حكومة أنغوال .وفيما يتعلق مبراقبة االنتخابات ،سيقدم قريبًا اخلطة التنفيذية
الالزمة إىل املجلس ،مشفوعة بتوصية بتوسيع نطاق بعثة التحقق الثانية كي
70
71
72
73

.S/23191
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عممت الرسالة على أعضاء املجلس ولكنها مل تصدر بوصفها وثيقة رمسية.
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تضم ُشعبة انتخابية .كما أبلغ رئيس املجلس بأنه سيعيّن مارغريت جوان
آنسيت يف منصب ممثله اخلاص ألنغوال ورئيس بعثة التحقق الثانية وذلك
لتنسيق األنشطة الراهنة واملتوقعة للبعثة .وذكر رئيس املجلس يف رد مؤرخ
 7شباط/فرباير  74أن أعضاء املجلس قد رحبوا بقرار األمني العام تعيني
السيدة آنسيت.
ويف  3و 20آذار/مارس  ،1992قدم األمني العام تقريرًا آخر
إىل جملس األمن عن بعثة التحقق الثانية  75يوصي فيه خبطة تنفيذية ملراقبة
االنتخابات يف أنغوال وتوسيع نطاق البعثة .وكانت التوصيات تستند إىل
تقرير ممثلته اخلاصة وفريق استقصائي زار أنغوال يف الفترة من  17إىل 20
شباط/فرباير  .1992وذكر األمني العام أن االنتخابات اخلاضعة إلشراف
دويل تشكل عنصرًا أساسيًا يف تنفيذ اتفاقات السالم وأنه وفقًا لالتفاقات،
“سيتمثل دور األمم املتحدة يف مراقبة االنتخابات والتحقق منها ،وليس
يف تنظيمها” .وسيغطي الرصد كامل العملية االنتخابية ،مبا فيها تسجيل
الناخبني واحلملة االنتخابية وفرز األصوات .وبالنظر إىل املسؤوليات املوسعة
لبعثة التحقق ،أوصى بتوسيع نطاق البعثة لتشمل مكتبًا للممثلة اخلاصة يف
لواندا؛ وشعبة انتخابية تتبعها ستة مكاتب إقليمية ويرأسها كبري املوظفني
االنتخابيني؛ وحنو  141موظفًا دوليًا و 68موظفًا حمليًا .وسيأيت  100من
مراقيب االنتخابات الـ  400املطلوبني أثناء فرز األصوات من موظفي البعثة
احلاليني  .76وقدر األمني العام أن التكلفة اإلضافية لألنشطة املوسعة للبعثة،
للفترة من  15آذار/مارس إىل  31تشرين األول/أكتوبر  ،1992ستصل إىل
ما يقرب من  18.8مليون دوالر.
ويف اجللسة  3062ملجلس األمن املعقودة يف  24آذار/مارس ،1992
اختذ املجلس القرار  ،)1992( 747الذي وافق فيه على التوصيات الواردة
يف تقرير األمني العام املؤرخ  3و 20آذار/مارس وقرر توسيع والية البعثة ملا
تبقى من فترة واليتها احلالية .وشدد املجلس على الضرورة املشار إليها يف
الفقرة  18من التقرير بأن تتوافر أمام البعثة االنتخابية لألمم املتحدة املوافقة
الصرحية من الطرفني على اتفاقات السالم ألنغوال .وحث الطرفني على القيام،
يف أقرب وقت ممكن ،بوضع جدول زمين دقيق للعملية االنتخابية يف أنغوال
حىت ميكن إجراء االنتخابات يف التاريخ املحدد ،وطلب إىل األمني العام أن
يتعاون يف حتقيق ذلك .كما طلب جملس األمن إىل األمني العام أن يبقي
املجلس على علم بالتطورات وأن يقدم تقريرًا آخر يف غضون ثالثة أشهر
من اختاذ هذا القرار.
وخالل تبادل للرسائل بني األمني العام ورئيس جملس األمن بتاريخ
 14و 20أيار/مايو  ،77وافق أعضاء املجلس على توصية األمني العام بزيادة
القوام الشرطي لبعثة التحقق من  90فردًا إىل  126فردًا ،وتوسيع املهام
املوكولة لوحدة الشرطة لتشمل قيامها بدور يف املهام االنتخابية للبعثة.
.S/23557 74
 S/23671 75و.Add.1
 76من أصل العدد املتبقي من املراقبني الالزمني وقدره  300مراقب ،يتم اختيار
 100مراقب من موظفي برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وغريه من وكاالت األمم املتحدة يف
أنغوال ومن متطوعني من منظمات غري حكومية خمتارة؛ ويُستقدم  100مراقب من األمانة
العامة؛ وتساهم الدول األعضاء بـ  100مراقب.
 S/23985 77و.S/23986
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ال بالقرار  )1992( 747املؤرخ  24آذار/مارس ،قدم األمني
وعم ً
العام تقريرًا آخر مؤرخًا  24حزيران/يونيه  1992بشأن أنشطة بعثة التحقق
الثانية  .78وأفاد أنه جرى وضع جدول زمين للعملية االنتخابية .وأن ممثلته
اخلاصة تقوم بتنسيق مجيع أشكال املساعدة التقنية املقدمة إىل حكومة أنغوال
بشأن املسائل االنتخابية ،وكذلك املساعدة اإلنسانية اليت تشكل ،رغم
ال حيويًا لنجاح عملية السالم .كما
خروجها عن نطاق والية البعثة ،عام ً
يواصل املراقبون العسكريون لبعثة التحقق الثانية أداء مهام التحقق املسندة
إليهم .إالّ أن حصر قوات كال اجلانبني يف أماكن التجمع ال يزال يواجه
مشاكل ،شأنه يف ذلك شأن تسريح القوات ،الذي يتخلف أيضًا عن املواعيد
املقررة له .ورغم أن أفرقة الرصد الشرطية املشتركة قد أنشئت أخريًا يف
املقاطعات الـ  18مجيعها ،فإن نظام الرصد مبعرفة الشرطة يعتمد اعتمادًا شبه
كامل على موارد بعثة التحقق الثانية فيما يتصل بالنقل واالتصاالت ،رغم أن
هذه املوارد مل يقصد هبا أن تستخدم يف هذه األغراض وال هي كافية للقيام
هبا .وذكر األمني العام يف مالحظاته اخلتامية أن جملس األمن قد يود مواصلة
استعراض احلاجة إىل تقدمي دعم مستمر إىل أنغوال خالل ما سيكون حتمًا
“فترة صعبة ودقيقة من االنتقال السياسي عقب االنتخابات”.
ويف جلسة املجلس  3092املعقودة يف  7متوز/يوليه  ،1992وعقب
إجراء مشاورات ،أدىل الرئيس باسم املجلس ببيان  79ورد فيه ،ضمن مجلة
أمور ،أن املجلس يتطلع إىل تقرير الحق يقدمه األمني العام يف بداية احلملة
االنتخابية.
ال بالبيان الذي أدىل به رئيس
ويف  9أيلول/سبتمرب  ،1992وعم ً
املجلس يف  7متوز/يوليه ،أفاد األمني العام بأن بعثة التحقق الثانية قد شرعت
يف التحقق من عملية تسجيل الناخبني اليت انتهت يف  10آب/أغسطس ،ويف
رصد احلملة االنتخابية اليت بدأت رمسيًا يف  29آب/أغسطس ،وتنفيذ خطة
تنفيذية ملراقبة التصويت يومي  29و 30أيلول/سبتمرب  .1992وفيما يتعلق
بالشكوك اليت أبداها أحد الطرفني بشأن فعالية وحياد البعثة ،قال إنه قدم
تأكيدات بأنه سيجري على حنو واف التحقيق يف مجيع املسائل اليت أثريت.
أما األمثلة املحددة اليت حصلت عليها ممثلته اخلاصة فإهنا تظهر بشكل رئيسي
وجود سوء فهم لدور البعثة ومبالغة يف تقدير قدرة األمم املتحدة وواليتها.
وذكر األمني العام أيضًا أن حكومة أنغوال ويونيتا قد أشارا علنًا إىل إمكانية
التقدم بطلب إىل بعثة التحقق الثانية لتظل يف أنغوال أثناء الفترة االنتقالية اليت
تلي االنتخابات .80
ويف اجللسة  ،3115املعقودة يف  18أيلول/سبتمرب  ،1992أدىل
رئيس جملس األمن ببيان باسم املجلس  81أعرب فيه عن قلق املجلس إزاء
ما أفصح عنه يف أنغوال من شكوك بشأن فعالية البعثة وحيادها ،ورحب
بقرار األمني العام إجراء حتقيق شامل يف مجيع املسائل املثارة يف هذا الصدد.
وأعرب املجلس عن تأييده القوي لألمني العام وملمثلته اخلاصة وموظفي
البعثة .وأحاط علمًا مبا أفيد به عن اتفاق بني احلكومة و“يونيتا” على أن
يطلب إىل األمم املتحدة متديد وجود البعثة يف أنغوال وأبدى استعداده لدراسة
هذا الطلب إذا كان يستند إىل تأييد واسع النطاق يف أنغوال وإذا كان يقترح
78
79
80
81

 S/24145و.Corr.1
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للبعثة والية حمددة بوضوح من حيث نطاقها ومدهتا .وأشار إىل أنه يتطلع إىل
تلقي تقرير آخر من األمني العام بعد االنتخابات.
82
ويف رسالة مؤرخة  24أيلول/سبتمرب  ، 1992أحال ممثل أنغوال رسالة
إىل األمني العام من وزير خارجية أنغوال يطلب فيها متديد والية بعثة التحقق
الثانية املقرر أن تنتهي يف  30تشرين األول/أكتوبر  ،1992حىت  31كانون
األول/ديسمرب  ،1992بالنظر إىل إمكانية إجراء جولة ثانية يف االنتخابات
الرئاسية وتأخر الوصول إىل خامتة لعملية إرساء الدميقراطية اجلارية يف أنغوال.
وعقب االنتخابات الرئاسية والربملانية اليت جرت يف أنغوال يف 29
و 30أيلول/سبتمرب  ،1992أدرج جملس األمن على جدول أعماله ،يف
جلسته  3120املعقودة يف  6تشرين األول/أكتوبر ،تقدمي تقرير شفوي من
األمني العام عن بعثة التحقق الثانية .ويف اجللسة ذاهتا أدىل الرئيس ببيان باسم
املجلس  83أعرب فيه املجلس عن قلقه إزاء التقارير اليت تلقاها واليت تفيد
بأن أحد طريف اتفاقات السالم يعترض على صحة االنتخابات وإزاء إعالن
بعض القادة املنتمني إىل الطرف ذاته اعتزامهم االنسحاب من القوات املسلحة
األنغولية اجلديدة .وذكر املجلس أنه قرر أن يوفد إىل أنغوال ،يف أسرع وقت
ممكن ،جلنة خمصصة تتكون من أعضاء يف املجلس لدعم تنفيذ اتفاقات السالم
بالتعاون الوثيق مع املمثلة اخلاصة .ويف مذكرة مؤرخة  8تشرين األول/
أكتوبر  ،84 1992ذكر الرئيس أن أعضاء املجلس قد وافقوا ،عقب إجراء
مشاورات ،على أن تتألف اللجنة املخصصة من االحتاد الروسي والرأس
األخضر واملغرب والواليات املتحدة.
وزارت اللجنة املخصصة أنغوال يف الفترة من  11إىل  14تشرين
األول/أكتوبر  1992وقدمت تقريرًا شفويًا إىل أعضاء املجلس يف 19
تشرين األول/أكتوبر .ويف اليوم نفسه ،أدىل الرئيس ببيان لوسائط اإلعالم
باسم أعضاء املجلس  85رحبوا فيه مبسامهة اللجنة يف ختفيف التوتر يف أنغوال
ويف التماس حل للصعوبات اليت ج ّدت بعد االنتخابات .والحظ أعضاء
املجلس ،مع االرتياح ،أن املمثلة اخلاصة لألمني العام قد شهدت بأنه ،مع
أخذ مجيع أوجه القصور يف احلسبان ،ميكن اعتبار أن االنتخابات كانت بوجه
عام حرة ونزيهة ،وأن زعماء الطرفني يف اتفاقات السالم قبلوا الدخول يف
حوار مبا يتيح إمكانية استكمال انتخابات الرئاسة .وأشاروا إىل أهنم يتطلعون
إىل توصيات األمني العام عن مسامهة األمم املتحدة يف ضمان استكمال
انتخابات الرئاسة ،وإىل استعدادهم الختاذ إجراءات دون تأخري على أساس
هذه التوصيات.
ويف اجللسة  ،3126املعقودة يف  27تشرين األول/أكتوبر ،1992
وبعد إجراء مشاورات ،أدىل رئيس املجلس ببيان باسم املجلس  86ذكر فيه
أنه (أي املجلس) أحاط علمًا بالرسالة املؤرخة نفس التاريخ واملوجهة من
األمني العام إىل رئيس املجلس  87ودعا يونيتا واألحزاب األخرى املشتركة يف
العملية االنتخابية إىل احترام نتائج االنتخابات اليت شهدت املمثلة اخلاصة بأهنا
.S/24585 82
.S/24623 83
.S/24639 84
( S/24683 85بيان إىل وسائط اإلعالم).
.S/24720 86
87
عممت الرسالة على أعضاء املجلس ولكنها مل تصدر بوصفها وثيقة من
ّ
وثائق املجلس.
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كانت بوجه عام حرة ونزيهة .وأدان املجلس حبزم “اهلجمات واالهتامات
اليت ال أساس هلا” اليت تشنها إذاعة يونيتا على املمثلة اخلاصة لألمني العام
وبعثة التحقق الثانية ،وطلب الوقف الفوري هلذه اهلجمات واالهتامات وكرر
تأكيد تأييده التام للممثلة اخلاصة وللبعثة .وحث زعماء طريف اتفاقات السالم
على الدخول دون إبطاء يف حوار يستهدف التمكني من عقد اجلولة الثانية من
االنتخابات الرئاسية ،وكرر اإلعراب عن استعداده للتصرف دون إبطاء على
أساس التوصيات اليت ميكن أن يتقدم هبا األمني العام بشأن مسامهات األمم
املتحدة يف إجناز العملية االنتخابية.
ويف رسالة مؤرخة  29تشرين األول/أكتوبر  1992موجهة إىل
رئيس جملس األمن  ،88أشار األمني العام إىل أن حكومة أنغوال قد أبلغته يف
 22أيلول/سبتمرب  1992بطلبها  89متديد أنشطة بعثة التحقق الثانية حىت 31
كانون األول/ديسمرب  .1992وذكر أنه أرجأ ،مع ذلك ،تقدمي توصية إىل
املجلس بشأن الطلب بالنظر إىل “عدم اليقني” الذي نشأ عقب االنتخابات.
وذكر األمني العام أنه يف ظل هذه الظروف ال يرى مناصًا من أن يوصي
بتمديد الوالية احلالية لبعثة التحقق الثانية لفترة مؤقتة مدهتا  31يومًا ،أي
حىت  30تشرين الثاين/نوفمرب .وأعرب عن أمله يف أن يكون حينذاك ،بتعاون
طريف اتفاقات السالم ،أقدر على تقدمي توصية حمددة بشأن الوالية املقبلة
للبعثة وحجمها.
واختذ جملس األمن يف جلسته  ،3130املعقودة يف  30تشرين األول/
أكتوبر  ،1992القرار  )1992( 785الذي وافق فيه على التوصية الواردة
يف رسالة األمني العام وأعرب عن تأييده لبيان املمثلة اخلاصة الذي شهدت
فيه بأن االنتخابات كانت حرة ونزيهة بوجه عام .كما طلب املجلس إىل
ال
األمني العام أن يقدم إليه ،حبلول  30تشرين الثاين/نوفمرب ،تقريرًا مفص ً
عن احلالة يف أنغوال وكذلك توصيات طويلة األجل ،مصحوبة باآلثار املالية
املترتبة عليها ،بشأن والية البعثة وعدد أفرادها.
ويف  25و 30تشرين الثاين/نوفمرب  ،1992وعم ًال بالبيان الذي أدىل
به رئيس املجلس يف  18أيلول/سبتمرب  90والقرار  ،)1992( 785قدم
األمني العام تقريرًا آخر  91أبلغ فيه املجلس بأن بعثة التحقق الثانية قد تولت
منذ إجراء االنتخابات عددًا من املهام اليت تتجاوز واليتها األصلية .وحافظت
البعثة ،عقب اندالع قتال عنيف بني القوات احلكومية وقوات يونيتا ،على
وجودها العسكري والشرطي واملدين دون أي تغيري يف املواقع الـ  67املوجودة
يف مجيع أحناء البلد وعملت على احلفاظ على وقف إطالق النار الذي مت
التوصل إليه حديثًا عن طريق الوساطة ،حيث تقوم بدوريات يف أماكن التوتر
وتستخدم مساعيها احلميدة لتشجيع احلوار بني الطرفني  .92وذكر يف التقرير
أنه أوفد يف  5تشرين الثاين/نوفمرب ،وكيل األمني العام لعمليات حفظ السالم،
السيد ماراك غولدينغ ،ملساعدة ممثلته اخلاصة يف جهودها املستمرة املبذولة
يف املساعدة على تنفيذ وقف إطالق النار ،وإعادة عملية السالم إىل مسارها
الصحيح ،واستكشاف الدور الذي ميكن أن تؤديه البعثة يف املستقبل .وأضاف
.S/24736 88
.S/24585 89
.S/24573 90
 S/24858 91و.Add.1
 92جاء وقف إطالق النار ،الذي بدء نفاذه رمسيًا يف  2تشرين الثاين/نوفمرب ،نتيجة
جلهود بذهلا األمني العام بنفسه ،بدعم من الدول األعضاء.
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أن اجلانبني قد اتفقا على احلاجة إىل وجود موسع للبعثة من أجل هتيئة ظروف،
يف حوايل ستة أشهر ،ميكن فيها إجراء اجلولة الثانية من االنتخابات الرئاسية
والوصول بعملية السالم إىل خامتة ناجحة.
وأكد األمني العام يف تقريره أنه قد أوضح للجانبني أنه لن يكون
مستعدًا للتوصية بتوسيع والية البعثة وزيادة قوامها ،أو حىت باستمرارها
بقوامها احلايل ،ما مل يُقنعاه بالتزامهما الصادق باتفاقات السالم وبتنفيذمها
هلا ،وال سيما األحكام األساسية املتصلة حبل اجليوش املوجودة وإنشاء قوات
عسكرية وشرطية موحدة وغري متحزبة .وأضاف أنه سيتعني على اجلانبني
االتفاق على جدول زمين واضح وعلى إجراء تقييم رمسي على فترات منتظمة
ملدى وفائهما بالتزاماهتما .ولذلك ،فهو ال يزال غري قادر على أن يتقدم إىل
جملس األمن بالتوصيات الطويلة األجل املطلوبة يف القرار .)1992( 785
وأوصى بتمديد الوالية احلالية للبعثة لفترة إضافية مدهتا شهران ،حىت 31
كانون الثاين/يناير  ،1993وذكر أنه سيقدم تقريرًا آخر قبل ذلك التاريخ.
واقترح أن يتم ،يف هذه األثناء ،اختاذ خطوات عاجلة بتعاون من الدول
األعضاء املعنية ،الستعادة القوام املأذون به للبعثة وهو  350مراقبًا عسكريًا
و 126مراقبًا شرطيًا ،بعد أن كان قد تقلص إىل  210و 77على التوايل،
توقعًا النتهاء والية البعثة .وسيدلل ذلك على استمرار التزام املجتمع الدويل
بعملية السالم كما سيشكل تدبريًا عمليًا لتحسني أمن األفراد التابعني للبعثة
يف امليدان وتعزيز قدرهتم على ترسيخ وقف إطالق النار .وقدر األمني العام
أن تبلغ التكلفة اإلضافية املرتبطة بتمديد والية البعثة شهرين إىل حنو 12.4
مليون دوالر تتحملها الدول األعضاء وفقًا للمادة  )2( 17من امليثاق.
ويف اجللسة  ،3144املعقودة يف  30تشرين الثاين/نوفمرب ،1992
اختذ جملس األمن القرار  )1992( 793الذي وافق فيه على التوصية املتقدمة
لألمني العام .وناشد الطرفني الدخول يف حوار يرمي إىل حتقيق املصاحلة
الوطنية وإىل مشاركة مجيع األطراف يف العملية الدميقراطية واالتفاق على
جدول زمين واضح للوفاء بالتزاماهتما وفقًا التفاقات السالم .كما طلب إىل
األمني العام أن يقدم حبلول  31كانون الثاين/يناير  1993تقريرًا آخر عن
ال بشأن الدور اآلخر لألمم
احلالة يف أنغوال ،مصحوبًا بتوصياته األطول أج ً
املتحدة يف عملية السالم الذي ذكر املجلس أنه ينبغي أن حيدد بوضوح من
حيث النطاق واملدة وأن يقوم على أساس قدر واسع النطاق من التأييد يف
أنغوال.
ويف رسالة مؤرخة  18كانون األول/ديسمرب  1992موجهة إىل
ال بالقرار  )1992( 793املؤرخ  30تشرين الثاين/
جملس األمن  ،93وعم ً
نوفمرب  ،1992ذكر األمني العام أنه ما مل تتحسن احلالة يف أنغوال بسرعة،
فلن يستطيع التوصية بتوسيع وجود األمم املتحدة يف أنغوال ،الذي قال كال
اجلانبني إهنما يريدانه .وأضاف أنه على الرغم من أن اجلانبني قد وافقا من
حيث املبدأ على احلاجة لتوسيع والية بعثة التحقق الثانية وزيادة قوامها على
األرض ،مبا يف ذلك توفري قوات مسلحة ،ال تزال اخلالفات قائمة بينهما،
وخباصة بشأن النطاق الذي ينبغي أن متارس به البعثة املساعي احلميدة أو مهمة
الوساطة يف املستقبل ،واملدى الذي ينبغي أن تشارك به يف تنظيم وإجراء
اجلولة الثانية من االنتخابات الرئاسية .وأشار ،يف هذا السياق ويف مسعى منه
يود مناشدة
إلعادة عملية السالم إىل مسارها الصحيح ،إىل أن املجلس قد ّ
93
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الزعيمني قبول دعوة األمني العام حلضور اجتماع مشترك يف جنيف ،أو يف
مكان آخر تابع لألمم املتحدة مثل أديس أبابا.
ويف جلسة جملس األمن  3152املعقودة يف  22كانون األول/ديسمرب
 ،1992أدىل الرئيس ببيان باسم املجلس  94أعرب فيه املجلس عن تأييده
الكامل لإلجراءات اليت كان يتخذها األمني العام هبدف حل األزمة أهاب
وجهها إليهما
بالرئيس دوس سانتوس والدكتور سافيميب أن يقبال الدعوة اليت ّ
األمني العام حلضور اجتماع مشترك ،حتت رعايته ،يف مكان يتفق عليه،
لتأكيد إحراز تقدم حقيقي يف العمل باتفاقات بيسيسي (للسالم) بغرض
تنفيذها على الوجه التام ،وأنه قد مت التوصل إىل اتفاق بشأن وجود دائم
لألمم املتحدة يف أنغوال.

 - 5عمليـة األمـم املتحـدة يف الصومال املنشأة مبوجب
قرار جملس األمن )1992( 751
اإلنشاء
يف  3آذار/مارس  ،1992وقّع الرئيس املؤقت علي مهدي حممد واجلنرال
حممد فرح عيديد على اتفاق لتنفيذ وقف إلطالق النار وافقا مبوجبه على
“تنفيذ تدابري لتثبيت وقف إطالق النار من خالل آلية رصد تابعة لألمم
املتحدة”  .95ووافق اجلانبان أيضًا على أن يزور فريق تقين تابع لألمم املتحدة
مقديشو لبلورة هذه التدابري.
96
ويف تقرير مق ّدم إىل جملس األمن بتاريخ  11آذار/مارس ، 1992
أبدى األمني العام اعتزامه إيفاد فريق تقين يف أقرب وقت ممكن إلعداد خطة
تنفيذية آللية رصد تابعة لألمم املتحدة .وأضاف أنه يعتزم أن يطلب من
الفريق التقين أن ينظر أيضًا يف آليات ممكنة لضمان توصيل املساعدة اإلنسانية
دون معوقات إىل املشردين يف مقديشو وحوهلا .وذكر أن هذه املمارسة متثل
ابتكارًا قد يتطلب من جملس األمن أن ينظر فيه بعناية ،مشريًا إىل أن هدفها
جرى توقعه بالفعل من خالل التفاهم الذي مت التوصل إليه مع الفصيلني
وهو أن املطلوب من الشرطة املدنية لألمم املتحدة هو املساعدة يف توصيل
املعونة اإلنسانية يف مقديشو وحوهلا .ويف قرار جملس األمن )1992( 746
املؤرخ  17آذار/مارس  ،1992أيد املجلس بشدة قرار األمني العام إيفاد
فريق تقين إىل الصومال على وجه االستعجال .وطلب أن يقوم الفريق التقين
أيضًا بوضع “خطة ذات أولوية عالية إلنشاء آليات لضمان تسليم املساعدة
اإلنسانية دون عوائق”.
ويف  27و 28آذار/مارس  ،1992جرى التوقيع على اتفاقات مع
اجلانبني يف مقديشو لتحقيق ما يلي( :أ) نشر مراقبني لألمم املتحدة لرصد
وقف إطالق النار؛ و(ب) نشر موظفي أمن تابعني لألمم املتحدة حلماية
موظفي املنظمة وصون أنشطتها لدى استمرارها يف تقدمي املساعدة اإلنسانية
واملساعدة الغوثية األخرى يف مقديشو وحوهلا .ويف تقرير إىل املجلس مؤرخ
 21نيسان/أبريل  ،97 1992أوصى األمني العام بإنشاء عملية لألمم املتحدة
يف الصومال لفترة مبدئية مدهتا ستة أشهر ،تتشكل على النحو التايل .تتألف
94
95
96
97
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البعثة من  50مراقبًا عسكريًا غري مسلح لرصد وقف إطالق النار ،ووحدة
مشاة قوامها  500فرد لـ “توفري حراسة عسكرية لقوافل إمدادات اإلغاثة
التابعة لألمم املتحدة على مستوى من القوة يكفي لردع اهلجمات وإطالق
النار بشكل ّفعال دفاعًا عن النفس إذا تبينت عدم فعالية الردع” .وسيكون مقر
أفراد األمن على منت سفينة يف ميناء مقديشو .وستكون وحدة املشاة مسلحة
تسليحًا خفيفًا وستقوم بدوريات على منت مركبات خفيفة وستحتفظ ضمن
االحتياطي بعنصر من السيارات املدرعة الصغرية الستخدامها يف حاالت
الطوارئ .وسيقدم عنصر مدين مؤلف من  79موظفًا اخلدمات اإلدارية
وخدمات الدعم .وسيجري إنشاء البعثة حتت سلطة جملس األمن .وسيقوم
األمني العام بتعيني قائد القوة يف عملية األمم املتحدة يف الصومال ،بعد
التشاور مع الطرفني ومبوافقة جملس األمن ،وسيقدم قائد القوة تقاريره إىل
األمني العام عن طريق املمثل اخلاص .وسيقوم املمثل اخلاص بتوجيه أنشطة
األمم املتحدة يف الصومال بشكل عام ومبساعدة األمني العام على التوصل إىل
تسوية سلمية للنـزاع  .98وأوصى األمني العام يف إضافة لتقريره  ،99باعتبار
تكلفة العملية من نفقات املنظمة اليت تتحملها الدول األعضاء وفقًا للمادة
 )2( 17من امليثاق.
ويف قرار جملس األمن  )1992( 751املؤرخ  24نيسان/أبريل
 ،1992قرر املجلس إنشاء عملية األمم املتحدة يف الصومال حتت سلطته،
ودعمًا لبعثة األمني العام املستمرة يف الصومال .وطلب املجلس إىل األمني
العام أن ينشر على الفور  50مراقبًا عسكريًا لرصد وقف إطالق النار يف
مقديشو .كما وافق من حيث املبدأ على أن ينشئ ،يف ظل التوجيه العام من
قِبل املمثل اخلاص ،قوة أمن تابعة لألمم املتحدة يتم نشرها يف أقرب وقت
ممكن لتوفري األمن لألفراد التابعني لألمم املتحدة وملعداهتا وإمداداهتا يف ميناء
ومطار مقديشو ،وحراسة شحنات اإلمدادات اإلنسانية يف طريقها إىل مراكز
التوزيع .وطلب املجلس إىل األمني العام أن يواصل مشاوراته مع الطرفني يف
مقديشو فيما يتعلق بقوة األمن املقترحة لألمم املتحدة وأن يقدم ،على ضوء
تلك املشاورات ،توصياته اإلضافية إىل املجلس لكي يتخذ قراره يف أقرب
وقت ممكن.
الوالية
ُكلفت عملية األمم املتحدة يف الصومال ،مبوجب القرار ،)1992( 751
برصد وقف إطالق النار يف مقديشو ،وتقرر من حيث املبدأ أن توفر العملية
األمن ألنشطة املساعدة اإلنسانية يف مقديشو وحوهلا.
تنفيذ الوالية وتوسيع نطاقها
يف رسالة مؤرخة  23حزيران/يونيه  1992موجهة إىل رئيس املجلس ،100
أفاد األمني العام بأنه سيقوم ،بعد أن توصل إىل اتفاق مع الفصيلني الرئيسيني
يف مقديشو ،باختاذ خطوات فورية لنشر املراقبني العسكريني .يف رد على
الرسالة الثانية من األمني العام اليت حتمل نفس التاريخ ،أبلغ رئيس املجلس
األمني العام بأن أعضاء جملس األمن قد وافقوا على اقتراحه تعيني اللواء امتياز
 98يف أعقاب تبادل للرسائل بتاريخ  24نيسان/أبريل  1992بني األمني العام
ورئيس جملس األمن ،عيِّن حممد سحنون من اجلزائر ممث ً
ال خاصًا يف  28نيسان/أبريل 1992
( S/23851و.)S/23852
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شاهني من باكستان ،كبريًا للمراقبني العسكريني لعملية األمم املتحدة يف
الصومال .101
ويف الشهر التايل ،ويف مواجهة احلالة املع ّقدة واملتدهورة يف الصومال،
اقترح األمني العام يف تقرير مؤرخ  22متوز/يوليه  ،102 1992أن تزيد األمم
املتحدة من جهودها املبذولة للمساعدة يف التوصل إىل وقف ّفعال إلطالق
النار يف مجيع أحناء البلد ،مع املضي قدمًا يف الوقت نفسه جبهود موازية
لتشجيع املصاحلة الوطنية .وكان من رأي األمني العام أن املنظمة ينبغي أن
ال يتناول مجيع جوانب
يكون هلا وجود يف مجيع املناطق وأن تنتهج هنجًا شام ً
احلالة يف الصومال  -اإلغاثة اإلنسانية واإلنعاش ،ووقف القتال واألمن،
وعملية السالم واملصاحلة الوطنية  -يف إطار موحد .واقترح حتقيقًا هلذه
الغاية إنشاء أربع مناطق عمليات يف البلد ،تقوم يف كل منها عملية موحدة
تابعة لألمم املتحدة بتنفيذ األنشطة املتوخاة يف القرار  )1992( 751وهي:
األنشطة اإلنسانية ،ورصد وقف إطالق النار ،وصون األمن ،مع املساعدة
يف الوقت نفسه على تسريح املقاتلني ونزع سالحهم .كما أعلن اعتزامه
إرسال فريق تقين إىل الصومال لدراسة أمور منها (أ) إمكانية رصد ترتيبات
وقف إطالق النار يف أجزاء أخرى من البلد غري مقديشو؛ (ب) إمكانية
نشر مراقبني عسكريني يف جنوب غرب املنطقة على احلدود مع كينيا؛ (ج)
جدوى برنامج لتبادل “األسلحة مقابل الغذاء”؛ (د) احلاجة إىل قيام قوات
أمن حبراسة ومحاية أنشطة املساعدة اإلنسانية والقائمني هبا يف أجزاء أخرى
من البلد؛ (هـ) إمكانية قيام األمم املتحدة بدور يف املساعدة على إعادة إنشاء
قوات الشرطة املحلية .ويف قرار جملس األمن  )1992( 767املؤرخ 27
متوز/يوليه  ،1992وافق املجلس على اقتراح األمني العام إنشاء أربع مناطق
عمليات وأيد بشدة قراره إرسال فريق تقين إىل الصومال.
ويف رسالة مؤرخة  12آب/أغسطس  1992موجهة إىل رئيس
املجلس  ،103أفاد األمني العام بأن الفصيلني الرئيسيني يف مقديشو قد وافقا
على النشر الفوري لقوة أمن قوامها  500فرد كجزء من عملية األمم املتحدة
يف الصومال .واقترح أن تتألف القوة من وحدة من باكستان ،وهو ما وافق
عليه املجلس .104
ويف تقرير مؤرخ  24آب/أغسطس  ،105 1992طلب األمني العام
تزود
زيادة يف القوام املأذون به للعملية إلنشاء أربع مناطق أمن .واقترح أن َّ
العملية ،فيما يتعلق بكل منطقة ،بوحدة قوامها  750فردًا .وباإلضافة إىل
املنطقتني املتفق عليهما (بوساسو يف الشمال الشرقي ومنطقة غيدو على
احلدود مع كينيا) ،اقترح نشر وحدات يف بربرة وكسمايو فور أن تتيح ذلك
املشاورات مع القادة .وبذلك يصل جمموع قوام أفراد األمن التابعني لألمم
املتحدة املتوخى نشرهم يف الصومال إىل  3 500فرد .ومبوجب القرار 775
( )1992املؤرخ  28آب/أغسطس  ،1992أذن املجلس بزيادة قوام العملية
 .S/24181 101يف تبادل آخر للرسائل ،أبلغ رئيس املجلس األمني العام بأن أعضاء
املجلس قد وافقوا على اقتراحه بأن تتألف العناصر العسكرية للعملية من وحدات من األردن
وإندونيسيا وبنغالديش وتشيكوسلوفاكيا وزمبابوي وفنلندا وفيجي ومصر واملغرب والنمسا
( S/24177و S/24178املؤرختني  22و 25حزيران/يونيه  ،1992على التوايل).
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وبنشرها الحقًا وفقًا ملا جرت التوصية به .ويف رسالة مؤرخة  1أيلول/
سبتمرب  1992موجهة إىل رئيس املجلس  ،106طلب األمني العام إىل املجلس
أن يوسع نطاق انطباق اإلذن الوارد يف القرار  )1992( 775ليشمل أيضًا
وحدة الدعم اللوجسيت املشمولة بتوسيع العملية .وبذلك يصل القوام الكلي
للعملية يف مجيع الرتب إىل  4 219فردًا .ويف رسالة مؤرخة  8أيلول/سبتمرب
 ،107 1992أبلغ رئيس املجلس األمني العام بأن أعضاء املجلس قد وافقوا
على اقتراحه.
ويف رسالة مؤرخة  24تشرين الثاين/نوفمرب  1992موجهة إىل رئيس
املجلس  ،108ذكر األمني العام أن الظروف اليت استجدت يف الصومال جتعل
من الصعوبة مبكان أن تنفذ العملية الوالية اليت أوكلها إليها املجلس .وأضاف
أنه ينظر على سبيل االستعجال يف احلالة وال يستبعد احتمال أن يغدو من
الضروري إعادة النظر يف املقدمات واملبادئ األساسية اليت استندت إليها
جهود األمم املتحدة يف الصومال.
وخلص أعضاء جملس األمن إىل أن احلالة اليت وصفها األمني العام
ال ميكن التسامح معها .ويف  25تشرين الثاين/نوفمرب ،أعربوا عن تأييدهم
الشديد لرأيه الذي مفاده أنه آن األوان لالنتقال إىل الفصل السابع من امليثاق
وطلبوا توصيات حمددة مبا ميكن لألمم املتحدة أن تفعله لتدارك الوضع .109
ويف رسالة مؤرخة  29تشرين الثاين/نوفمرب  ،1992موجهة إىل
رئيس املجلس  ،110حدد األمني العام مخسة خيارات للعمل .ال ينطوي اثنان
منها على استخدام القوة .إالّ أن األمني العام قد استبعدمها لعدم كفايتهما،
وأشار إىل أن جملس األمن “ليس أمامه مفر من أن يقرر اختاذ تدابري أقوى
لتأمني العمليات اإلنسانية يف الصومال” .وعرض ثالثة خيارات تنطوي على
استعمال القوة لضمان وقف العنف ضد جهود اإلغاثة اإلنسانية )1( :أن
تقوم عملية األمم املتحدة يف الصومال باستعراض للقوة يف مقديشو لردع
الفصائل وغريها من اجلماعات املسلحة املوجودة يف املدينة ويف أماكن أخرى
يف الصومال حىت ال حتجم عن التعاون مع العملية؛ ( )2القيام بعملية إنفاذ
على نطاق البلد كله من قبل جمموعة من الدول األعضاء خيوهلا جملس األمن
بأن تفعل ذلك؛ ( )3االضطالع بعملية إنفاذ على نطاق البلد كله حتت قيادة
األمم املتحدة وسيطرهتا .وأبلغ األمني العام املجلس ،يف شرحه للخيار الثاين،
بعرض الواليات املتحدة قيادة هذه العملية .واقترح إذا اختار املجلس هذا
اخليار ،أن يكون من بني ما ينص عليه قرار املجلس القاضي باألخذ هبذا اخليار
أن الغرض من العملية هو حل املشكلة األمنية املباشرة وأنه سيجري االستعاضة
عنها بعملية حفظ سالم تقليدية لألمم املتحدة فور نزع سالح اجلماعات غري
النظامية وإخضاع األسلحة الثقيلة للفصائل املنظمة لرقابة دولية.
ويف القرار  )1992( 794املؤرخ  3كانون األول/ديسمرب ،1992
أذن املجلس ،متصرفًا مبوجب الفصل السابع ،لألمني العام والدول األعضاء
املتعاونة مع الدولة العضو اليت عرضت إنشاء عملية لتهيئة أجواء آمنة لعمليات
اإلغاثة يف الصومال أن تستخدم “كل الوسائل الالزمة” للقيام بذلك .كما
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قرر املجلس أن تؤدي عملية األمم املتحدة يف الصومال عملياهتا وأن يكون
أي نشر إضايف ألفراد العملية املأذون هبم يف القرار  )1992( 775حسب
ما يتراءى لألمني العام يف ضوء تقييمه لألوضاع يف امليدان .وطلب املجلس
إىل األمني العام أن يقدم إليه تقريرًا يف غضون  15يومًا عن تنفيذ القرار وعن
بلوغ هدف هتيئه بيئة آمنة ،وذلك لكي يتمكن املجلس من اختاذ القرار الالزم
لالنتقال السريع إىل عمليات مستمرة حلفظ السالم .كما طلب إليه أن يقدم
خطة مبدئية يف غضون نفس املدة لضمان ُّ
متكن العملية من أداء واليتها بعد
سحب القيادة املوحدة.
111
ويف تقرير مؤرخ  19كانون األول/ديسمرب  ، 1992أبلغ األمني
العام املجلس بأنه جرى بعد اختاذ القرار  ،)1992( 794تعليق أي انتشار
إضايف يف الصومال حلني إجراء تقييم لألوضاع يف امليدان .غري أنه أذن ،يف
بناء على مشورة ممثله اخلاص وقائد القوة ،بنشر
 18كانون األول/ديسمربً ،
ال عن ذلك ،جرى نشر فريق
 100فرد إضايف لتعزيز مقر قيادة العملية .وفض ً
لالتصال من العملية يف مقر قيادة فرقة العمل املوحدة .وعرض األمني العام
أفكاره بشأن نوع الوالية اليت ستحتاجها العملية للحفاظ على البيئة اآلمنة
لعمليات اإلغاثة اإلنسانية بعد أن ترسيها فرقة العمل املوحدة .إالّ أنه كان
يرى أن من السابق ألوانه تقرير كيف ومىت ينبغي االستعاضة عن فرقة العمل
املوحدة ،وأوصى بالتايل بأن يرجئ املجلس اختاذ قرار يف هذا الصدد إىل أن
يزداد وضوح احلالة على أرض الواقع يف الصومال.

اآلليات وتقويتها .وبالتايل فقد أوصى بأن تتيح األمم املتحدة حنو  30مراقبًا
للعمل يف جنوب أفريقيا ،يف ارتباط وثيق مع األمانة الوطنية للسالم ،تعزيزًا
ملقاصد االتفاق .وسيتمركز املراقبون يف مواقع متفق عليها يف أحناء خمتلفة من
جنوب أفريقيا .ومن املمكن ،حسب االقتضاء ،زيادة أعدادهم من جانب
منظمات دولية خمتصة مثل منظمة الوحدة األفريقية والكمنولث واجلماعة
األوروبية .وكان من رأي األمني العام أن الترتيبات العملية املتمخضة عن هذه
التوصية ينبغي أن تكون موضوع مناقشات مبكرة ومفصلة بني األمم املتحدة
واحلكومة واألطراف املعنية .وكان يعتقد ،يف هذا الصدد ،أن اخلربة املستفادة
من إيفاد  10مراقبني تابعني لألمم املتحدة لتغطية املظاهرات احلاشدة اليت
جرت مؤخرًا ميكن أن تكون ذات فائدة يف حتديد مهام وأساليب عمل
الفريق األكرب املقترح.
ومبوجب القرار  )1992( 772املؤرخ  17آب/أغسطس ،1992
أذن جملس األمن لألمني العام بالقيام ،بصورة عاجلة ،بنشر مراقبني لألمم
املتحدة يف جنوب أفريقيا ،بالصورة وباألعداد اليت يراها مالئمة مبا ّ
ميكن من
التصدي بشكل ّفعال ألوجه القلق اليت الحظها يف تقريره ،وذلك بالتنسيق
مع اهلياكل اليت أقيمت مبوجب اتفاق السالم الوطين؛ وطلب إليه أن يقدم إىل
املجلس تقريرًا كل ثالثة أشهر أو أقل يف حال الضرورة ،عن تنفيذ القرار.
كما دعا املجلس املنظمات الدولية ،مثل منظمة الوحدة األفريقية والكمنولث
واجلماعة األوروبية ،إىل النظر يف نشر مراقبيها يف جنوب أفريقيا بالتنسيق
مع األمم املتحدة واهلياكل اليت أقيمت مبوجب اتفاق السالم الوطين .وعقب
اعتماد القرار ،أدىل رئيس املجلس ببيان  114ذكر فيه أن من املفهوم لدى
أعضاء املجلس أن األمني العام سيتشاور مع املجلس بشأن عدد املراقبني الذين
يعتزم نشرهم يف من وقت آلخر.

مبوجب القرار  ،)1992( 765املعتمد باإلمجاع يف  16متوز/يوليه ،1992
أدان جملس األمن تصاعد أعمال العنف يف جنوب أفريقيا ودعا األمني العام
ال خاصًا جلنوب أفريقيا لكي يقوم،
إىل أن يعيّن ،على سبيل االستعجال ،ممث ً
بعد إجراء مباحثات مع األطراف ،بتقدمي توصيات الختاذ “تدابري من شأهنا
أن تساعد على إهناء أعمال العنف بصورة ّفعالة وعلى هتيئة الظروف املالئمة
إلجراء مفاوضات تؤدي إىل انتقال سلمي حنو جنوب أفريقيا دميقراطية
ال عنصرية موحدة”.وطلب املجلس إىل األمني العام أن يقدم تقريرًا إليه يف
أقرب وقت ممكن.
112
ويف تقرير مؤرخ  7آب/أغسطس  ، 1992أبلغ األمني العام
جملس األمن بنتائج املهمة اليت قام هبا ممثله اخلاص إىل جنوب أفريقيا يف الفترة
من  21إىل  31متوز/يوليه  .1992وأوصى األمني العام بعدد من التدابري
إلهناء العنف بصورة ّفعالة وهتيئة الظروف املالئمة الستئناف املفاوضات
املتوخاة يف القرار  .)1992( 765وفيما يتعلق بالطلبات اجلدية العديدة
املقدمة إىل األمم املتحدة إليفاد مراقبني إىل جنوب أفريقيا ،خلص األمني
113
العام إىل أنه بالنظر إىل اآلليـات اليت أرساها بالفعل اتفاق السالم الوطين
الذي وافقت عليه األطراف كافة ،فإن أكثر سبل العمل حكمة هو تعزيز هذه

الوالية
كان اهلدف من الوالية اليت أنيطت ببعثة مراقيب األمم املتحدة يف جنوب
أفريقيا ،وفق ما ورد يف القرار  )1992( 772وتقرير األمني العام املؤرخ
 7آب/أغسطس  ،1992هو املساعدة يف كبح العنف يف البلد بالتنسيق مع
اهلياكل اليت أقيمت مبوجب اتفاق السالم الوطين.

 - 6بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جنوب أفريقيا املنشأة
ال بقرار جملس األمن )1992( 772
عم ً
إنشاء البعثة

.S/24992 111
.S/24389 112
 113أرسى االتفاق الوطين ،املوقّع يف  14أيلول/سبتمرب  ،1991إطارًا شام ً
ال وافق
عليه مجيع األطراف واملنظمات واملجموعات الرئيسية يف جنوب أفريقيا إلهناء العنف وتيسري
التنمية االجتماعية االقتصادية وإعادة اإلعمار ( ،S/24389الفقرة .)73

التنفيذ
يف أعقاب مشاورات مع جملس األمن ،أعلن األمني العام يف  9أيلول/سبتمرب
 1992قراره نشر بعثة تتألف من عدد أقصاه  50مراقبًا لألمم املتحدة يف
جنوب أفريقيا تنفيذًا للقرار  .115 )1992( 772ويف  10أيلول/سبتمرب،
أبلغ أعضاء املجلس بقراره إيفاد فريق متقدم يتألف من  13مراقبًا إىل جنوب
أفريقيا ،كجزء املراقبني املقرر نشرهم يف البلد البالغ عددهم  50مراقبًا .116
117
ويف نفس اليوم ،ويف بيان أدىل به رئيس جملس األمن باسم املجلس
شدد األعضاء على ضرورة وضع حد للعنف وهتيئة الظروف املالئمة إلجراء
مفاوضات تفضي إىل إقامة جنوب أفريقيا دميقراطية ال عنصرية موحدة،
ورحبوا بقرار األمني العام إيفاد فريق متقدم إىل البلد.
114
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ويف تقرير مؤرخ  22كانون األول/ديسمرب  ،118 1992أبلغ األمني
العام املجلس بأنه جرى حبلول هناية تشرين األول/أكتوبر نشر مراقيب بعثة مراقيب
األمم املتحدة يف جنوب أفريقيا يف مناطق جنوب أفريقيا اإلحدى عشرة مجيعها
وأهنم وصلوا حبلول هناية تشرين الثاين/نوفمرب إىل متام عددهم البالغ  50مراقبًا.
وكان مقر قيادة البعثة يف جوهانسربغ وكان هلا مكتب إقليمي يف ديربان.
وأفاد األمني العام أن األفراد التابعني للبعثة قد راقبوا املظاهرات
واملسريات وغريها من أشكال التحرك اجلماعي ،والحظوا تصرف األطراف
كافة ،وسعوا جبد للحصول على معلومات تشري إىل مدى اتساق أعمال
األطراف مع مبادئ اتفاق السالم الوطين واملبادئ التوجيهية للجنة غولدستون
املنظمة للمسريات والتجمعات السياسية .وعزز املراقبون مشاهداهتم امليدانية
بإقامة اتصاالت غري رمسية واحلفاظ عليها على مجيع املستويات مع اهلياكل
ال عن الرابطات املدنية
احلكومية واألحزاب السياسية واملنظمات القائمة ،فض ً
وغريها من املجموعات .وانتُدب عدة أعضاء من فريق البعثة للعمل يف جلنة
غولدستون للتحري يف أعمال العنف والتخويف العلنية باإلضافة إىل واجباهتم
األخرى .كما حضر أفرقة املراقبني يف أحناء شىت من البلد جلسات االستماع
اليت عقدهتا اللجنة يف مواقع عملهم .وانضم إىل مراقيب البعثة  17مراقبًا من
الكمنولث و 14مراقبًا من اجلماعة األوروبية و 11مراقبًا من منظمة الوحدة
األفريقية .وعملت أفرقة املراقبني الدولية على حنو وثيق مع بعضها البعض
حيث كانت تتبادل املعلومات وكثريًا ما كانت تقوم ،كأفرقة خمتلطة ،مبراقبة
املناسبات واالجتماعات.
119
وذكر األمني العام ،يف مالحظاته اخلتامية يف نفس التقرير  ،أن
املراقبني الدوليني قد قوبلوا بالترحيب من جانب مجيع األطراف املعنية ونسب
إليهم الفضل فيما تركوه من أثر مفيد على الوضع السياسي بوجه عام .ولكن
بعضهم كان من رأيه أن هناك حاجة إىل تعزيز البعثة ،بينما ارتأى آخرون أنه
ينبغي توسيع نطاق واليتها .وأضاف أنه يعتزم ،بالنظر إىل دقة احلالة السائدة
يف جنوب أفريقيا اليت تتسم مبستويات عنف غري مقبولة بل ومتصاعدة يف
بعض األماكن ،تعزيز البعثة بشكل حمدود بإضافة  10مراقبني آخرين إليها.

ال
 - 7عملية األمم املتحدة يف موزامبيق املنشأة عم ً
بقرار جملس األمن )1992( 797
اإلنشاء
أحال ممثل موزامبيق ،ضمن رسالة مؤرخة  10آب/أغسطس  1992موجهة
إىل األمني العام  ،120نص اإلعالن املشترك الذي وقّعه رئيس مجهورية
موزامبيق ورئيس حركة املقاومة الوطنية املوزامبيقية يف روما يف  7آب/
أغسطس  .1992وقد اتفق الطرفان ،مبوجب هذا اإلعالن ،على أمور منها
“قبول دور املجتمع الدويل ،وخباصة دور األمم املتحدة ،يف رصد وضمان
تنفيذ اتفاق السالم العام ،وال سيما وقف إطالق النار والعملية االنتخابية”.
ويف رسالة مؤرخة  6تشرين األول/أكتوبر  ،1992موجهة إىل األمني
العام  ،121أحال ممثل موزامبيق وثيقتني :نص اتفاق السالم العام املوقّع يف روما
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يف  4تشرين األول/أكتوبر  1992الذي يقرر مبادئ وطرائق إحالل السالم
يف موزامبيق؛ ورسالة مؤرخة نفس التاريخ موجهة إىل األمني العام من رئيس
موزامبيق .وطلب الرئيس يف هذه الرسالة من األمني العام أن يتخذ اإلجراءات
املناسبة لضمان مشاركة األمم املتحدة يف رصد وضمان تنفيذ اتفاق السالم
العام ومساعدة حكومة موزامبيق عن طريق تقدمي املساعدة التقنية يف إجراء
االنتخابات العامة ورصدها .وطلب ،يف هذا الصدد ،من األمم املتحدة أن
رئاسة اللجان التالية :جلنة اإلشراف على تنفيذ اتفاق السالم العام ومراقبة
تنفيذه؛ وجلنة وقف إطالق النار املنصوص عليها يف الربوتوكول السادس؛
وجلنة الدمج املنصوص عليها يف الربوتوكول الرابع .كما طلب األمني العام
إبالغ جملس األمن باحلاجة إىل إيفاد فريق لألمم املتحدة إىل موزامبيق ملراقبة
اتفاق السالم العام إىل حني إجراء االنتخابات العامة املقرر إجراؤها ،مبدئيًا،
بعد انقضاء عام على التوقيع على االتفاق.
ويف  9تشرين األول/أكتوبر  ،1992قدم األمني العام إىل جملس
األمن تقريرًا عن الدور املقترح لألمم املتحدة يف موزامبيق  .122وذكر أن
األمم املتحدة قد طلب منها يف األساس أن تقوم ببعض املهام املحددة فيما
يتعلق بوقف إطالق النار واالنتخابات واملساعدة اإلنسانية .وأوصى خبطة
ال خاصًا
عمل فورية وأعلن عن اعتزامه ،أن يعيّن ،رهنًا مبوافقة املجلس ،ممث ً
مؤقتًا يتوىل املسؤولية العامة عن أنشطة األمم املتحدة الداعمة لالتفاق.
وسيذهب املمثل اخلاص املؤقت فور تعيينه إىل مابوتو ملساعدة األطراف
يف إقامة األجهزة املشتركة املقرر أن ترأسها األمم املتحدة ويف وضع الصيغة
النهائية لطرائق وشروط الترتيبات العسكرية ويف أداء األعمال التحضريية
األولية من فريق يف حدود 25
األخرى .وسيتلقى الدعم يف أداء هذه املهام ّ
مراقبًا عسكريًا يُستقدمون من بعثات حفظ السالم القائمة .وسيطلب من
املمثل اخلاص إرسال تقرير يف أقرب وقت ممكن يقدم األمني العام استنادًا إليه
توصيات إىل جملس األمن لنشر عملية لألمم املتحدة يف موزامبيق .ومبوجب
القرار  )1992( 782املؤرخ  13تشرين األول/أكتوبر  ،1992وافق جملس
ال خاصًا مؤقتًا ملوزامبيق ،وإيفاد فريق يف
األمن على تعيني األمني العام ممث ً
حدود  25مراقبًا عسكريًا إليها .كما أشار إىل أنه يتطلع إىل تقرير األمني
العام عن إنشاء عملية األمم املتحدة يف موزامبيق ،يتضمن على وجه اخلصوص
ال لتكلفة العملية.
تقديرًا مفص ً
وعيّن األمني العام ألدو أجلو من إيطاليا ممثله اخلاص املؤقت ملوزامبيق.
وقد وصل هذا األخري إىل مابوتو برفقة فريق من  21مراقبًا عسكريًا يف 15
تشرين األول/أكتوبر وهو التاريخ الذي بدأ فيه نفاذ اتفاق السالم العام.
ويف  20تشرين األول/أكتوبر  ،1992جرى أيضًا نشر فريقني من املراقبني
العسكريني يف بريا ونامبوال ومها من عواصم املقاطعات .123
ويف بيان أدىل به رئيس جملس األمن باسم املجلس يف  27تشرين
األول/أكتوبر  ،124 1992أعرب املجلس عن قلقه البالغ من التقارير اليت
تفيد حبدوث انتهاكات جسيمة لوقف إطالق النار ،وأهاب باألطراف وقف
تلك االنتهاكات وحثها على التعاون الكامل مع املمثل اخلاص املؤقت .وأكد
املجلس أن االحترام الكامل لوقف إطالق النار شرط ضروري لإلسراع
بإنشاء العملية ونشرها بنجاح.
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ويف تقرير إىل املجلس مؤرخ  3كانون األول/ديسمرب ،125 1992
قدم األمني العام خطة تنفيذية مفصلة لعملية األمم املتحدة يف موزامبيق.
وأشار ،يف معرض وصفه للصعوبات اليت تواجه العملية ،إىل مساحة البلد
وما يعتري هياكله األساسية من دمار وما أصاب اقتصاده من اضطراب
بسبب احلرب واجلفاف وإىل ضعف قدرة احلكومة على النهوض باملهام
اجلديدة النابعة من االتفاق وإىل تعقيد العمليات املتوخاة يف االتفاق.
وذكر أنه يرى لزامًا عليه أن يوصي بتوفري موارد كبرية جدًا هلذا الغرض،
وال سيما على اجلانب العسكري .وأوضح أن ذلك راجع إىل اعتقاده بأنه
ال ميكن هتيئة الظروف املؤاتية إلجراء انتخابات ناجحة يف موزامبيق إالّ إذا
متت السيطرة على الوضع العسكري بصورة تامة .كما نبه إىل أن االتفاق
ينفذ إالّ إذا بذلت األطراف جهودًا دؤوبة وخملصة للوفاء بالتزاماهتا.
لن َّ
وأوصى ،استنادًا إىل ذلك ،بإنشاء ونشر عملية األمم املتحدة يف موزامبيق
على النحو املبيّن يف تقريره.
ومبوجب القرار  )1992( 797املؤرخ  16كانون األول/ديسمرب
 ،1992وافق املجلس على تقرير األمني العام وعلى التوصيات الواردة
فيه .وقرر املجلس إنشاء عملية األمم املتحدة يف موزامبيق ،على النحو
الذي اقترحه األمني العام ووفقًا التفاق السالم العام يف موزامبيق ،وذلك
للفترة املمتدة حىت  31تشرين األول/أكتوبر  .1993وطلب إىل األمني
العام أن يبقيه على علم بالتطورات وأن يقدم تقريرًا آخر حبلول  31آذار/
مارس .1993
الوالية
وفقًا التفاق السالم العام ،كانت والية العملية ،بالصيغة اليت اقترحها األمني
العام ووافق عليها جملس األمن ،تتألف من عناصر أربعة مترابطة بياهنا على
النحو التايل( :أ) سياسي :القيام بصورة حمايدة بتسهيل تنفيذ االتفاق ،وخباصة
برئاسة جلنة اإلشراف واملراقبة وجلاهنا التابعة؛ (ب) عسكري :رصد وقف
إطالق النار ،والفصل بني القوات وجتميعها ،وتسرحيها ومجع األسلحة
وختزينها وتدمريها ،والتحقق من ذلك ،ورصد االنسحاب الكامل للقوات
األجنبية ،وتسريح اجلماعات املسلحة اخلاصة وغري النظامية ،والتحقق من
ذلك ،واإلذن باختاذ ترتيبات أمنية فيما يتعلق باهلياكل األساسية احليوية،
وكفالة األمن لالضطالع بأنشطة األمم املتحدة واألنشطة الدولية األخرى
دعمًا لعملية السالم ،وال سيما يف املمرات؛ (ج) انتخايب :تقدمي املساعدة
التقنية ورصد العملية االنتخابية برمتها؛ (د) إنساين :تنسيق ورصد مجيع
عمليات املساعدة اإلنسانية ،وخباصة العمليات املتعلقة بالالجئني ،والنازحني
داخليًا ،واألفراد العسكريني املسرحني والسكان املحليني املتضررين ،ويف هذا
السياق ،رئاسة جلنة املساعدة اإلنسانية.
وذكر األمني العام يف تقريره املؤرخ  9كانون األول/ديسمرب
 ،1992أنه رغم أن االتفاق ال ينص على دور حمدد للشرطة املدنية لألمم
املتحدة يف رصد حياد الشرطة املوزامبيقية ،فإن التجربة اليت صودفت يف
أماكن أخرى تشري إىل أن من املمكن أن يكون هؤالء املراقبون إضافة
قيمة لعملية األمم املتحدة يف موزامبيق .ولذلك فهو يعتزم أن يطلب إىل
ممثله اخلاص املؤقت احلصول على موافقة األطراف على ضم عنصر شرطة
إىل البعثة.
125
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تكوين العملية وهيكلها

كان من املقرر أن تتألف العملية مما يلي( :أ) مكتب للممثل اخلاص املؤقت
ملوزامبيق ،يضم عددًا من املوظفني الفنيني الدوليني يصل أقصاه إىل  12موظفًا،
و(ب) عنصرًا عسكريًا ،يرأسه قائد قوة ويضم سرية مقر وفصيلة من الشرطة
العسكرية؛ و 354مراقبًا عسكريًا؛ و 5كتائب مشاة ،يتألف كل منها من
 850فردًا كحد أقصى؛ وكتيبة مهندسني؛ و 3سرايا لوجستيات؛ ووحدات
للدعم اجلوي والدعم يف جمال االتصاالت والدعم الطيب ودعم مراقبة احلركة؛
و(ج) وحدة تقنية مدنية لدعم املهام اللوجستية املتعلقة بالتسريح؛ و(د) عنصرًا
من الشرطة ،إذا وافقت األطراف على إضافته ،برئاسة كبري مراقيب الشرطة،
ويتألف من عدد ال يتجاوز  128فردًا من أفراد الشرطة لرصد احلريات
املدنية وتقدمي املشورة الفنية إىل اللجنة الوطنية لشؤون الشرطة؛ و(هـ) شعبة
انتخابية ،يتألف قوامها من عدد أقصاه  148من موظفي االنتخابات الدوليني
وموظفي الدعم ،مع نشر  1 200من مراقيب االنتخابات الدوليني يف وقت
إجراء االنتخابات والفترات اليت تسبقها وتليها مباشرة؛ و(و) مكتب لألمم
املتحدة لتنسيق املساعدة اإلنسانية ،يرأسه منسق للشؤون اإلنسانية ويضم 16
موظفًا فنيًا دوليًا؛ و(ز) عنصرًا إداريًا ،يتألف من  28موظفًا فنيًا دوليًا وعدد
من متطوعي األمم املتحدة ال يتجاوز  100متطوع ،وعدد أقصاه  124من
موظفي الدعم الدوليني وعدد مناسب من املوظفني املحليني.
وفيما يتعلق بتكاليف العملية ،فقد قدر األمني العام أهنا ستحتاج إىل
 331.8مليون دوالر للفترة من بداية إنشائها وحىت  31تشرين األول/
أكتوبر  .126 1993وأوصى باعتبار التكاليف املتصلة بإنشاء العملية ونشرها
من نفقات املنظمة اليت تتحملها الدول األعضاء وفقًا للمادة  )2( 17من
ميثاق األمم املتحدة.

األمريكتان

 - 8فريـق مراقبـي األمم املتحدة يف أمريكا الوسطى
ال بقرار جملس األمن )1989( 644
املنشأ عم ً

اإلنشاء
يف رسالة مؤرخة  24شباط/فرباير  1989موجهة إىل األمني العام  ،أحال
ممثلو السلفادور وغواتيماال وكوستاريكا ونيكاراغوا وهندوراس نص اإلعالن
املشترك لرؤساء مجهوريات أمريكا الوسطى  ،128الذي أوكل فيه الرؤساء إىل
األمم املتحدة ،ضمن مجلة أمور ،مهمة املساعدة يف إنشاء آلية دولية للتحقق
املباشر من الوفاء بااللتزامني األمنيني اللذين قطعومها على أنفسهم مبوجب
اتفاق إسكيبوالس الثاين  ،129ومها (أ) وقف تقدمي املساعدة إىل القوات غري
النظامية وحركات التمرد ،و(ب) عدم استخدام إقليم أي دولة لشن هجمات
على الدول األخرى.
127
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 128اعتمد رؤساء مجهوريات أمريكا الوسطى هذا اإلعالن يف  14شباط/فرباير
 1989يف مؤمتر القمة الذي عقدوه يف كوستا ديل سول بالسلفادور .لالطالع على
التفاصيل ،انظر ،S/20491 :املرفق.
 129الوثيقة املعنونة “إجراءات إحالل سالم وطيد ودائم يف أمريكا الوسطى” اليت
وقّعها رؤساء مجهوريات أمريكا الوسطى اخلمسة يف مدينة غواتيماال يف  7آب/أغسطس
 ،S/19085( 1987املرفق).

اهليئات الفرعية ملجلس األمن

ويف تقرير مؤرخ  26حزيران/يونيه  130 1989مقدم إىل جملس األمن
ال بالقرارين  )1983( 530و ،)1985( 562أبلغ األمني العام املجلس
عم ً
بأن رؤساء مجهوريات أمريكا الوسطى اخلمسة قد وجهوا إليه رسالة مؤرخة
 31آذار/مارس  131 1989يطلبون فيها إليه اختاذ اخلطوات الالزمة إلنشاء
فريق مراقبني لألمم املتحدة يف أمريكا الوسطى .ولكنه مل يتمكن من اختاذ
تلك اخلطوات بالنظر إىل التحفظ الذي أبداه أحد املوقّعني .132
واعتمد جملس األمن ،يف جلسته  2871املعقودة يف  27متوز/يوليه
 ،1989القرار  )1989( 637الذي طلب فيه ،ضمن مجلة أمور ،إىل
الرؤساء مواصلة جهودهم للتوصل إىل سالم وطيد ودائم؛ وأعرب فيه عن
تأييده الكامل ملواصلة األمني العام مهمة املساعي احلميدة اليت يقوم هبا بالتشاور
مع جملس األمن؛ وطلب إليه أن يقدم تقريرًا منتظمًا عن تنفيذ القرار.
ويف  11تشرين األول/أكتوبر  ،1989قدم األمني العام إىل املجلس،
ال بقراره  )1989( 637تقريرًا  133أوضح فيه أن السبيل قد اتضح أمامه،
عم ً
يف اجتماع رؤساء مجهوريات أمريكا الوسطى اخلمسة الذي عقد يف تيال،
هندوراس ،يف  7آب/أغسطس  ،134 1989لكي يرسل بعثة استطالعية إىل
املنطقة  135سيصبح بإمكانه استنادًا إىل استنتاجاهتا أن يضع توصية ملجلس
األمن من أجل إنشاء فريق مراقيب األمم املتحدة يف أمريكا الوسطى .وسيستند
املفهوم التنفيذي للفريق إىل ورقة العمل اليت مت االتفاق عليها مسبقًا مع تلك
احلكومات .وأوصى األمني العام بإنشاء الفريق على الفور لفترة مبدئية مدهتا
ستة أشهر .وتضمن تقريره اقتراحات مفصلة بشأن والية البعثة وتكوينها
ونشرها إىل جانب تقدير مبدئي فيما يتعلق باحتياجاهتا املالية.
واعتمد املجلس ،يف جلسته  2890املعقودة يف  7تشرين الثاين/
نوفمرب  ،1989قراره  )1989( 644الذي وافق فيه ،ضمن مجلة أمور،
على تقرير األمني العام املؤرخ  11تشرين األول/أكتوبر 1989؛ وقرر أن
ينشئ على الفور ،حتت سلطة املجلس ،فريق مراقبني لألمم املتحدة يف أمريكا
الوسطى ملدة ستة أشهر؛ وطلب إىل األمني العام إبقاء جملس األمن على علم
كامل مبا يستجد من تطورات .ويف اجللسة ذاهتا ،أدىل رئيس املجلس ببيان
باسم أعضاء املجلس أعرب فيه عن رغبة أعضاء املجلس يف التأكد ،عند أي
نظر يف جتديد والية الفريق ،من أن وجود الفريق سيظل يسهم بنشاط يف
حتقيق سالم وطيد ودائم يف أمريكا الوسطى .136
الوالية
يقضي القرار  )1989( 644الذي وافق مبوجبه املجلس على تقرير األمني
العام املؤرخ  11تشرين األول/أكتوبر  ،137 1989بأن يقوم الفريق بالتحقق
.S/20699 130
.S/20642 131
 132انظر مذكرة األمني العام املؤرخة  18أيار/مايو  )S/20643( 1989املوجهة
إىل وزراء خارجية مجهوريات أمريكا الوسطى.
.S/20895 133
 134انظر ،S/20778 :املرفق الثاين ،و.S/20786
 135زارت تلك البعثة املنطقة يف الفترة من  3إىل  23أيلول/سبتمرب .1989
.S/20952 136
.S/20895 137
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املباشر من( :أ) وقف تقدمي املساعدة للقوات غري النظامية وحركات التمرد؛
و(ب) عدم استخدام إقليم أي دولة لشن هجمات على الدول األخرى.
وألداء هاتني املهمتني ،سيتألف الفريق مما جمموعه  260مراقبًا
عسكريًا؛ وحنو  115من أفراد األطقم اجلوية وموظفي الدعم؛ وحنو 50
فردًا للوحدة البحرية؛ وعدد أقصاه  14من األخصائيني الطبيني؛ وحنو 104
من املوظفني الدوليني للقيام باملهام السياسية واإلدارية؛ وحنو  82من املدنيني
املعيّنني حمليًا  .138ولن يكون املراقبون العسكريون للفريق مسلحني ،شأهنم
يف ذلك شأن املراقبني العسكريني يف بعثات مماثلة تابعة لألمم املتحدة .ولكن
سيطلب من احلكومات اخلمس إذا طلب كبري الضباط العسكريني ،يف حالة
استثنائية ،حراسة مسلحة حلماية أفراد الفريق وهم يؤدون مهامهم ،أن توفر
احلكومة املعنية هذه احلراسة .وخالل تبادل للرسائل بني األمني العام ورئيس
جملس األمن بتاريخ  16و 21متوز/يوليه  ،139 1989وافق املجلس على
اقتراح األمني العام تعيني اللواء أغوستني كيسادا غوميس (إسبانيا) كبري
املراقبني العسكريني للفريق .140
وأنشئ فريق املراقبني العسكريني يف أمريكا الوسطى يف  7تشرين
الثاين/نوفمرب  1989لفترة مبدئية مدهتا ستة أشهر .ووفقًا ملا أوصى به األمني
العام يف تقريره املؤرخ  11تشرين األول/أكتوبر  ،1989تعترب تكاليف
الفريق ،املقدرة بـ  41مليون دوالر هلذه الفترة املبدئية ،من نفقات املنظمة اليت
تتحملها الدول األعضاء وفقًا للمادة  )2( 17من امليثاق.
تنفيذ الوالية/متديدها وتغيريها
يف تقرير مؤرخ  15آذار/مارس  ،141 1990التمس األمني العام من جملس
األمن موافقته العاجلة على أساس طارئ على توسيع والية فريق مراقيب األمم
املتحدة يف أمريكا الوسطى وإضافة أفراد مسلحني إىل قوامه لتمكينه من القيام
بدور يف التسريح الطوعي ألفراد املقاومة النيكاراغوية  .142وذكر أن الفريق
سيكون يف إطار واليته املوسعة ،مسؤوالً عن تنفيذ اجلوانب العسكرية للخطة
املشتركة اليت متت املوافقة عليها يف تيال ،هندوراس يف  7آب/أغسطس
 1989لتسريح أفراد املقاومة النيكاراغوية أو إعادهتم إىل الوطن أو توطينهم
االختياري يف نيكاراغوا وبلدان أخرى ،يف حني تكون جلنة الدعم والتحقق
ال بتلك اخلطة مسؤولة عن املسائل املدنية.
الدولية  143اليت مت إنشاؤها عم ً
واختذ املجلس ،يف جلسته  2913املعقودة يف  27آذار/مارس
 ،1990القرار  )1990( 650الذي أقر مبوجبه تقرير األمني العام؛ وقرر أن
 138لالطالع على قائمة البلدان املسامهة بأفراد يف الفريق ،انظر الرسائل املتبادلة
التالية بني األمني العام ورئيس جملس األمن S/20979 :و S/20980و S/21232و،S/21233
و S/21261و.S/21262
 S/20981 139و.S/20982
 140عقب تقليص حجم الفريق ،عمل اللواء لويس ماكنـزي (كندا) كبريًا للضباط
العسكريني باإلنابة يف الفترة من  18كانون األول/ديسمرب إىل  13أيار/مايو  ،1991مث
حل حمله اللواء فيكتور سوانثيس باردو (إسبانيا) الذي جرى تعيينه يف هذا املنصب عن
طريق تبادل للرسائل بتاريخ  24نيسان/أبريل  1991بني األمني العام ورئيس جملس األمن
( S/22527و.)S/22528
.S/21194 141
 ،S/20778 142املرفق األول.
 143لالطالع على التفاصيل املتعلقة بلجنة الدعم والتحقق الدولية ،انظر الفرع
هاء  1 -أدناه.
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يأذن ،وفقًا للتقرير ،بتوسيع والية الفريق وإضافة أفراد مسلحني إىل قوامه؛
وطلب إىل األمني العام أن يبقى جملس األمن على علم تام بأي تطورات
أخرى بشأن تنفيذ القرار.
ويف رسالة مؤرخة  19نيسان/أبريل  1990موجهة إىل رئيس
املجلس  ،144أشار األمني العام إىل بيان كان قد أدىل به أثناء مشاورات
غري رمسية أجراها املجلس يف اليوم نفسه  145بشأن جمموعة اتفاقات وقّعتها
األطراف يف وقت سابق من اليوم نفسه يف ماناغوا ،نيكاراغوا ،بشأن
التسريح الطوعي ألفراد املقاومة النيكاراغوية (اتفاقات ماناغوا) .ونتيجة
لتلك االتفاقات ،طلبت األطراف أن يقوم فريق مراقيب األمم املتحدة برصد
كل من وقف إطالق النار الذي دخل حيز النفاذ يف ذلك اليوم نفسه،
والفصل بني القوات الذي سينجم عن انسحاب قوات احلكومة النيكاراغوية
من مناطق األمن اليت ستنشأ يف نيكاراغوا لتيسري عملية التسريح .وإذ الحظ
األمني العام أن اتفاقات ماناغوا تشكل خطوة هامة حنو إحالل عملية السالم
يف أمريكا الوسطى ،أوصى بأن يوافق املجلس على زيادة توسيع والية فريق
مراقيب األمم املتحدة لتشمل املهام املذكورة أعاله.
واختذ املجلس ،يف جلسته  2919املعقودة يف  20نيسان/أبريل
 ،1990القرار  )1990( 653الذي أقر مبوجبه مقترحات األمني العام
بشأن إضافة املهام اجلديدة إىل والية فريق مراقيب األمم املتحدة؛ وطلب منه
أن يقدم تقريرًا عن مجيع جوانب عمليات الفريق قبل انقضاء مدة واليته يف
 7أيار/مايو .1990
ال بالقرار  ،)1990( 653قدم األمني العام تقريرًا يف 27
وعم ً
146
نيسان/أبريل  1990يتضمن سردًا للعمليات اليت قام هبا الفريق خالل
وذكر األمني العام بأن الوالية األصلية
األشهر الستة األوىل من وجودهّ .
للفريق كانت تتمثل يف التحقق من امتثال حكومات دول أمريكا الوسطى
اخلمس اللتزاماهتا األمنية الواقعة عليها مبوجب اتفاق إسكيبوالس الثاين .وبعد
بناء على
وسعت والية الفريق مرتني ً
االنتخابات اليت جرت يف نيكاراغواّ ،
طلب األطراف النيكاراغوية .وذكر األمني العام أن سردًا ألداء الفريق ملهامه
اجلديدة اليت شرع فيها للتو سريد يف شكل إضافة للتقرير .وأوصى بإبقاء
والية وقوام فريق املراقبني العسكريني دون تغيري ومتديد واليته لستة أشهر
أخرى على أن يكون مفهومًا أن مهامه املتمثلة يف رصد وقف إطالق النار،
والفصل بني القوات يف نيكاراغوا وتسريح أفراد املقاومة تنتهي بانتهاء عملية
التسريح يف موعد أقصاه  10حزيران/يونيه .1990
147
ويف  2أيار/مايو  ،1990الحظ األمني العام يف إضافة لتقريره
املؤرخ  27نيسان/أبريل  ،1990أن عدم بدء تسريح أفراد املقاومة
النيكاراغوية يف  25نيسان/أبريل ،على النحو املنصوص عليه يف اتفاقات
ماناغوا ،مسألة تثري قلقًا بالغًا .وقال إنه يرى أنه يلزم حاليًا أن يبذل مجيع
املعنيني باألمر جهودًا جادة إلعادة عملية التسريح إىل مسارها.
واختذ املجلس ،يف جلسته  2921املعقودة يف  4أيار/مايو ،1990
القرار  )1990( 654الذي أقر فيه ،يف مجلة أمور ،تقريري األمني العام

املؤرخني  27نيسان/أبريل و 2أيار/مايو 1990؛ وقرر متديد والية فريق
مراقيب األمم املتحدة ملدة ستة أشهر أخرى حىت  7تشرين الثاين/نوفمرب
 ،1990على حنو ما أوصى به األمني العام ،على أن يكون مفهومًا أن مهامه
املتمثلة يف رصد وقف إطالق النار ،والفصل بني القوات يف نيكاراغوا وتسريح
أفراد املقاومة تنتهي بانتهاء عملية التسريح يف موعد أقصاه  10حزيران/يونيه
1990؛ وطلب إىل األمني العام أن يقدم إليه تقريرًا عن عمليات الفريق
قبل انقضاء مدة واليته ،وأن يركز خباصة يف ذلك التقرير على إجناز عملية
التسريح يف موعد أقصاه  10حزيران/يونيه .1990
ويف اجللسة  ،2922املعقودة يف  23أيار/مايو  ،1990أدىل الرئيس
ببيان ورد فيه أن أعضاء جملس األمن يعربون عن قلقهم إزاء بطء وترية عملية
التسريح ويطلبون من األمني العام أن يواصل مراقبة احلالة على أرض الواقع
من خالل أحد كبار ممثليه وأن يقدم تقريرًا عن ذلك إىل املجلس حبلول 4
حزيران/يونيه .148 148 1990
ال هبذا البيان الرئاسي ،قدم األمني العام تقريرًا يف  4حزيران/
وعم ً
يونيه  149 1990حييط فيه املجلس بآخر ما جد على أرض الواقع من
تطورات فيما يتعلق باملهام املوكولة إىل فريق مراقيب األمم املتحدة ،ويبلغه أن
املقاومة اقترحت يف اجتماع عقد بني األطراف يومي  29و 30أيار/مايو
 ،1990أن يعهد إىل الفريق مبهام إضافية هي جتميع األسلحة اليت قد تظل
حبوزة املدنيني ،وتدريب قوة شرطة وطنية جديدة ،والتحقق من التخفيض
املقترح يف عدد أفراد اجليش.
ال بالقرار 654
ويف  8حزيران/يونيه  ،1990قدم األمني العام عم ً
( )1990تقريرًا يبلغ فيه املجلس بآخر املستجدات املتعلقة بعملية التسريح
على وجه التحديد  .150وأبلغ األمني العام املجلس بأن هذه العملية شهدت
تقدمًا سريعًا ،لكنه يرى أن مثة شكوكًا بشأن ما إن كان باإلمكان االنتهاء
منها حبلول  10حزيران/يونيه  ،1990على النحو املتوخى يف تقريره املؤرخ
 27نيسان/أبريل  .1990وأوصى بأن ميدد املجلس فترة مهام الفريق املتصلة
برصد وقف إطالق النار وفصل القوات وتسريح أفراد املقاومة حىت 29
حزيران/يونيه .1990
واختذ املجلس ،يف جلسته  2927املعقودة يف  8حزيران/يونيه
 ،1990القرار  ،)1990( 656الذي قرر فيه ،يف مجلة أمور ،أن ميدد فترة
مهام الفريق املشار إليها أعاله على أن يكون مفهومًا أهنا ستنتهي بانتهاء
عملية التسريح يف أجل أقصاه  29حزيران/يونيه  ،1990وطلب إىل األمني
العام أن يقدم إليه تقريرًا عن ذلك حبلول التاريخ املذكور.
ال بالقرار  ،)1990( 656قدم األمني العام تقريرًا يف 29
وعم ً
151
حزيران/يونيه  1990يبلغ فيه املجلس بإمتام عملية التسريح يف جانبها
ال بالقرار  ،)1990( 654قدم األمني العام يف  26تشرين
األساسي .وعم ً
األول/أكتوبر  1990إىل املجلس تقريرًا إضافيًا يتضمن سردًا للعمليات اليت
قام هبا الفريق منذ  7أيار/مايو  .152 1990وذكر األمني العام أنه بعد انتهاء
148

144
145
146
147

.S/21257
 ،S/21259املرفق.
.S/21274
.S/21274/Add.1

149
150
151
152

.S/21331
.S/21341
.S/21349
.S/21379
.S/21909
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مشاركة الفريق يف عملية التسريح ،تولت حكومة نيكاراغوا املسؤولية عن
تسريح أي من أفراد املقاومة املتبقني ،يف حني واصلت جلنة الدعم والتحقق
الدولية معاجلة اجلوانب املدنية من تلك العملية .ويف أعقاب مشاورات مع
حكومة نيكاراغوا ،تقرر أن يواصل الفريق على أساس مؤقت االحتفاظ
بوجود يف تلك املناطق اليت يوجد فيها عدد كبري من أفراد املقاومة وأفراد
أسرهم من الذين ال يزال العمل جاريًا إلعادة توطينهم .وورد يف التقرير أن
الفريق عاد آنذاك إىل واليته األصلية بصيغتها اليت اعتمدها املجلس يف القرار
 ،)1989( 644أي التحقق من امتثال حكومات دول أمريكا الوسطى
اللتزاماهتا األمنية الواقعة عليها مبوجب اتفاق إسكيبوالس الثاين .وإذ الحظ
األمني العام أمهية االحتفاظ بوجود عسكري لألمم املتحدة يف املنطقة لدعم
عملية السالم ،أوصى بأن ميدد املجلس والية الفريق بصيغتها املحددة يف
القرار  )1989( 644ملدة ستة أشهر أخرى حىت  7أيار/مايو .1991
وأبلغ األمني العام أيضًا املجلس اعتزامه أن خيفض يف أواسط شهر كانون
األول/ديسمرب قوام املراقبني العسكريني إىل  158مراقبًا.
واختذ جملس األمن ،يف جلسته  2952املعقودة يف  5تشرين الثاين/
نوفمرب  ،1990القرار  )1990( 675الذي أقر فيه ،يف مجلة أمور ،تقرير
األمني العام ،وقرر متديد والية فريق مراقيب األمم املتحدة يف أمريكا الوسطى
كما هي حمددة يف القرار  )1989( 644لفترة ستة أشهر أخرى ،وطلب
إىل األمني العام أن يقدم إليه تقريرًا عن عمليات الفريق قبل انقضاء الفترة
اجلديدة للوالية.
ال بالقرار  ،)1990( 675قدم األمني العام تقريرًا يف 29
وعم ً
153
نيسان/أبريل  1991يتضمن سردًا بشأن هيكل تنظيم الفريق وما قام به
وبناء على مشورة كبري
من عمليات منذ  27تشرين األول/أكتوبر ً .1990
املراقبني العسكريني ،أوصى األمني العام بتخفيض عدد أفراد الفريق إىل 130
مراقبًا عسكريًا ومتديد واليته كما هي حمددة يف القرار  )1989( 644لفترة
ستة أشهر أخرى حىت  7تشرين الثاين/نوفمرب .1991
واختذ جملس األمن ،يف جلسته  2986املعقودة يف  6أيار/مايو
 ،1991القرار  )1991( 691الذي أقر فيه ،يف مجلة أمور ،تقرير األمني
العام ،وقرر متديد والية فريق مراقيب األمم املتحدة يف أمريكا الوسطى كما
هي حمددة يف القرار  )1989( 644ملدة ستة أشهر أخرى ،وطلب إىل األمني
العام أن يقدم إليه تقريرًا عن عمليات الفريق قبل انقضاء فترة الوالية.
ال بالقرار  ،)1991( 691قدم األمني العام ،يف  28تشرين
وعم ً
154
األول/أكتوبر  ،1991تقريرًا يبلغ فيه املجلس بأن حكومات أمريكا
الوسطى اخلمس أبدت رغبتها يف متديد والية الفريق لستة أشهر أخرى.
والعتبارات حماسبية حمضة ،أوصى األمني العام بتمديد الوالية ملدة مخسة
أشهر و 23يومًا ،بدالً من ستة أشهر حبيث تنتهي يف آخر يوم من الشهر
التقوميي أي يف  30نيسان/أبريل .1992
واختذ جملس األمن ،يف جلسته  3016املعقودة يف  6تشرين الثاين/
نوفمرب  ،1991القرار  )1991( 719الذي أقر فيه ،يف مجلة أمور ،تقرير
األمني العام ،وقرر متديد والية فريق مراقيب األمم املتحدة يف أمريكا الوسطى
كما هي حمددة يف القرار  )1989( 644حىت  30نيسان/أبريل ،1992
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وطلب إىل األمني العام أن يقدم إليه تقريرًا عن عمليات الفريق قبل انقضاء
فترة الوالية ،وأن يقدم إليه على وجه اخلصوص تقريرًا يف غضون ثالثة أشهر
عن أي تطورات تستدعي إعادة النظر يف حجم الفريق أو مستقبله.
إهناء الوالية
ال بالقرار 719
يف تقرير مؤرخ  14كانون الثاين/يناير  155 1992مقدم عم ً
( ،)1991أبلغ األمني العام املجلس بأن تقدمًا كبريًا قد أحرز يف تسوية
الصراع املسلح يف السلفادور ،وأوصى بأن ينهي املجلس والية الفريق اعتبارًا
من  17كانون األول/يناير  .1992واختذ املجلس القرار ،)1992( 730
ال بالتوصية الواردة يف القرار ،إهناء والية الفريق اعتبارًا من 17
وقرر عم ً
كانون الثاين/يناير  .1992واختذ املجلس ،يف جلسته  3031املعقودة يف
 16كانون الثاين/يناير  ،1992القرار  )1992( 730الذي أقر مبوجبه تقرير
ال بالتوصية
األمني العام املؤرخ  14كانون الثاين/يناير  ،1992وقرر عم ً
الواردة فيه إهناء والية الفريق اعتبارًا من  17كانون الثاين/يناير .1992

 - 9بعثة مراقيب األمم املتحدة يف السلفادور املنشأة
ال بقرار جملس األمن )1991( 693
عم ً
إنشاء البعثة
ذكر األمني العام يف بيان أدىل به يف مشاورات غري رمسية عقدت يف  3آب/
ّ
156
أغسطس  ، 1990بأن ممثلي حكومة السلفادور وجبهة فارابوندو ماريت
للتحرير الوطين وقّعا ،يف جنيف ،يف  4نيسان/أبريل  ،1990يف حضوره،
اتفاقًا للدخول يف عملية تفاوض حتت رعايته إلهناء الصراع املسلح يف
السلفادور بالوسائل السياسية .وعلى أساس املفاوضات اليت أجريت منذ
ذلك احلني ،توخى األمني العام أن تشمل املسؤوليات املنوطة باألمم املتحدة
لبلوغ األهداف املحددة يف االتفاق ،التحقق من وقف إطالق النار ،ورصد
العملية االنتخابية ،والتحقق من احترام حقوق اإلنسان .وأعرب األمني العام
عن رأيه بأنه من األنسب أن يتم االضطالع بتلك املهام باعتبارها عملية
متكاملة توضع حتت سلطة جملس األمن.
ويف رسالة مؤرخة  29آب/أغسطس  1990موجهة إىل رئيس
املجلس  ،157أبلغ األمني العام املجلس بأنه نتيجة آلخر جولة من املحادثات
املباشرة اليت أجريت للتو يف كوستاريكا ،يظهر أن هناك رغبة بني األطراف
يف أن تباشر يف أقرب وقت ممكن االستعدادات لتنفيذ املسؤوليات املذكورة
أعاله .وذكر أنه ،بالرغم من عدم وجود وقف رمسي للقتال ميكن التحقق منه،
يرى ضرورة أن تتخذ خطوات لتمكني األمم املتحدة من تقييم احلالة ومباشرة
وبناء على ذلك ،التمس األمني العام من املجلس مساعدته
تلك االستعداداتً .
يف وضع الترتيبات الالزمة ،مبا يف ذلك النظر يف إمكانية إنشاء مكتب صغري
لألعمال التحضريية يف السلفادور استعدادًا إلحالل بعثة للتحقق يتم إنشاؤها
يف الوقت املناسب .ويف رسالة مؤرخة  6أيلول/سبتمرب  ،158 1990أبلغ
رئيس جملس األمن األمني العام مبوافقة أعضاء املجلس على اقتراحه.
155
156

153
154

.S/22543
.S/23171

157
158

.S/23421
 ،S/22031املرفق.
.S/21717
.S/21718
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ال
ويف تقرير مؤرخ  8تشرين الثاين/نوفمرب  159 1990مقدم عم ً
بالقرار  ،)1989( 637ذكر األمني العام أنه يف أول نتيجة تسفر عنها
عملية املفاوضات فيما يتعلق مبسألة جوهرية ،وقّع الطرفان يف  26متوز/
160
يوليه  ،1990يف سان خوسيه ،كوستاريكا اتفاقًا بشأن حقوق اإلنسان
ال يتضمن االلتزامات املفصلة لضمان احترام حقوق اإلنسان دون قيد يف
السلفادور فحسب ،بل وينص أيضًا على إنشاء بعثة لألمم املتحدة للتحقق،
تعطى صالحيات الختاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات يسمح هبا القانون حلماية
حقوق اإلنسان يف البلد وتعزيزها.
161
ويف تقرير مؤرخ  21كانون األول/ديسمرب  ، 1990مقدم
ال بالقرار  ،)1989( 637أبلغ األمني العام املجلس أنه يف حني
أيضًا عم ً
أن اجلدول الزمين املتفق عليه يف كاركاس كان قد نص على جمموعة من
االتفاقات املتزامنة ،أملح كال الطرفني يف السلفادور إىل رغبتهما يف إحالل
آلية حلقوق اإلنسان دون انتظار إبرام اتفاقات أخرى .ولذا ،فهو يعتزم أن
يطلب قريبًا من املجلس أن يأذن له بإنشاء بعثة يف السلفادور ملراقبني من
األمم املتحدة ،يعهد إليها برصد االتفاقات املربمة بني الطرفني .وأوصى األمني
العام بأن يتم يف أقرب وقت إنشاء عنصر التحقق من احترام حقوق اإلنسان
كخطوة أوىل صوب إنشاء هذه العملية املتكاملة .وأعلن أنه سيوفد لتحقيق
هذا الغرض ،بعثة تقنية إىل السلفادور ملساعدته يف إعداد خطة تنفيذية .وذكر
أنه سيلتمس يف الوقت املناسب من املجلس أن يأذن له بنشر العناصر األخرى
للبعثة وهي العناصر اليت ستوكل إليها مهمة التحقق من أي اتفاقات سياسية
أخرى قد يتم التوصل إليها ،ومن وقف إطالق النار متاشيًا يف ذلك مع مفهوم
إجناز عملية وحيدة ومتكاملة يف السلفادور.
ال بالقرار  ،)1989( 637قدم
ويف  16نيسان/أبريل  ،1991وعم ً
األمني العام تقريرًا  162أوصى فيه بأن يتم يف أقرب وقت إنشاء عنصر حقوق
اإلنسان يف بعثة مراقيب األمم املتحدة يف السلفادور .وذكر فيه أنه حاملا يتم
التوصل إىل اتفاق على وقف إلطالق النار وتدعى األمم املتحدة إىل القيام
بالدور األوسع نطاقًا املزمع أن تقوم به ،سيتسىن إدراج املوارد املقابلة يف
هيكل البعثة لتمكينها من العمل بفعالية ككل متكامل .وقدم األمني العام
أيضًا مقترحات فيما يتعلق بوالية عنصر حقوق اإلنسان يف البعثة وتشكيله
ونشره ومدته ،وقدم مبلغًا تقديريًا ّأوليًا الحتياجاته املالية .163
واختذ املجلس ،يف جلسته  2988املعقودة يف  20أيار/مايو ،1991
القرار  )1991( 693الذي أقر فيه ،يف مجلة أمور ،تقرير األمني العام املؤرخ
 16نيسان/أبريل 1991؛ وقرر أن ينشئ حتت سلطته ،بعثة ملراقيب األمم
املتحدة يف السلفادور لرصد مجيع االتفاقات املربمة بني الطرفني تكون واليتها
يف البداية التحقق من امتثال الطرفني التفاق حقوق اإلنسان املوقع بينهما يف
سان خوسيه يف  26متوز/يوليه  ،1990وقرر أن يتم إنشاء البعثة لفترة أوىل
.S/21931 159
.S/21541 160
.S/22031 161
 S/22494 162و.Corr.1
 163يف أعقاب مشاورات مع بعض أعضاء جملس األمن ،قدم األمني العام يف إضافة
لتقريره ( )S/22494/Add.1توضيحًا بشأن طريقة التمويل حيث ذكر أنه سيوصى اجلمعية
العامة بأن تعترب تكلفة البعثة نفقات للمنظمة تتحملها الدول األعضاء وفقًا للمادة )2( 17
من امليثاق.
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مدهتا  12شهرًا؛ وطلب إىل األمني العام أن يبقي املجلس على علم كامل
بشأن تنفيذ القرار.
الوالية
أنشئت بعثة مراقيب األمم املتحدة يف السلفادور يف  20أيار/مايو  1991لفترة
ّأولية مدهتا  12شهرًا ودخلت مرحلة العمل يف  26متوز/يوليه .164 1991
ال بالقرار  ،165 )1991( 693الذي أقر املجلس مبوجبه تقرير
وعم ً
األولية للفريق
األمني العام املؤرخ  16نيسان/أبريل  ،1991تضمنت الوالية ّ
املهام التالية( :أ) الرصد الفعلي حلالة حقوق اإلنسان؛ (ب) التحقيق يف
احلاالت املحددة املنطوية على ادعاءات بوقوع انتهاكات حلقوق اإلنسان؛
(ج) تعزيز حقوق اإلنسان؛ (د) تقدمي توصيات من أجل القضاء على
انتهاكات حقوق اإلنسان وتعزيز احترامها.
وكان يتعني على البعثة أن تعتمد هنجًا تدرجييًا يف اضطالعها هبذه
املهام قبل إحالل وقف إلطالق النار .وكان ينتظر منها أن تركز يف املرحلة
األوىل على رصد حالة حقوق اإلنسان املتوقع أن تستغرق ما بني  60و90
يومًا ،على أن متارس يف املرحلة الثانية مجيع املهام املنوطة هبا مبوجب االتفاق
بشأن حقوق اإلنسان .وتتألف البعثة أثناء املرحلة األوىل من قرابة 70
موظفًا دوليًا من الفئة الفنية و 28من أفراد الشرطة و 15من ضباط االتصال
العسكريني .ويضاف إليها خالل املرحلة الثانية قرابة  20من املوظفني من
الفئة الفنية و 38من أفراد الشرطة.
ومن خالل رسالتني مؤرختني  26حزيران/يونيه و 1متوز/يوليه
 166 1991جرى تبادهلما بني األمني العام ورئيس جملس األمن ،وافق املجلس
على التشكيل الذي اقترحه األمني العام للعنصر العسكري للبعثة.
وعلى حنو ما أوصى به األمني العام ،تقرر أن تعترب تكلفة البعثة املقدرة
مببلغ  32مليون دوالر لفترة ّأولية مدهتا  12شهرًا ،نفقات للمنظمة تتحملها
الدول األعضاء وفقًا للمادة  )2( 17من امليثاق.
تنفيذ الوالية ومتديدها وإدخال تغيريات عليها
أحال األمني العام إىل جملس األمن ،مبوجب مذكرتني مؤرختني  16أيلول/
167
األوليني
سبتمرب و 15تشرين الثاين/نوفمرب  1991التقريرين املرحليني ّ
املتعلقني ببعثة مراقيب األمم املتحدة يف السلفادور اللذين أطلع فيهما املجلس
على تشكيل البعثة وأنشطتها خالل الفترة من  26متوز/يوليه  1991إىل 31
تشرين األول/أكتوبر .1991
ويف بيان أدىل به رئيس جملس األمن يف  3كانون الثاين/يناير 1992
 ،168أعرب أعضاء املجلس عن ترحيبهم بتوقيع حكومة السلفادور وجبهة
 164انظر التقرير األول لألمني العام عن بعثة مراقيب األمم املتحدة يف السلفادور
( )S/23037الذي حدد فيه تاريخ  26متوز/يوليه  1991موعدًا لبدء عمل البعثة بعد عام من
توقيع اتفاق سان خوسية بشان حقوق اإلنسان.
 S/22494 165و Corr.1و.Add.1
 S/22751 166و.S/22752
 S/23037 167و .S/23222وملحق هباتني الوثيقتني تقريران ملدير شعبة حقوق
اإلنسان بالبعثة .ويف مذكرات مؤرخة  19شباط/فرباير ،و 5حزيران/يونيه و 12آب/
أغسطس  ،1992أحال األمني العام تقارير مرحلية أخرى لشعبة حقوق اإلنسان (لالطالع
على التفاصيل ،انظر S/23580 :و S/24066و.)S/24375
.S/23360 168

اهليئات الفرعية ملجلس األمن

فارابوندو ماريت للتحرير الوطين ،يف  31كانون األول/ديسمرب  1991على
“ميثاق نيويورك”  ،169الذي سجل ،يف مجلة أمور ،أن الطرفني أبرما اتفاقات
أخرى سيؤدي تنفيذها إىل إهناء الصراع املسلح يف السلفادور .ورحب أعضاء
املجلس أيضًا مبا أعلنه األمني العام يف اليوم نفسه من اعتزامه تقدمي تقرير خطي
ومقترحات يف ما يتعلق باإلجراءات اليت يلزم اختاذها من جانب املجلس بشأن
حمتوى تلك االتفاقات ،وال سيما االتفاق املتعلق بوقف الصراع املسلح واالتفاق
املتعلق بإنشاء قوة شرطة مدنية وطنية ،ومها االتفاقان املقرر التوقيع عليهما يف
إطار اتفاق السالم النهائي  170يف مكسيكو سييت يف  16شباط/فرباير 1992
واللذين توخيا قيام األمم املتحدة مبهميت التحقق والرصد.
ال بالقرار )1991( 693
ويف  10كانون الثاين/يناير  ،1992وعم ً
قدم األمني العام تقريرًا  171أوصى فيه بتوسيع نطاق والية بعثة مراقيب
األمم املتحدة يف السلفادور وبزيادة فورية كبرية يف قوامها لتمكينها من
االضطالع باملهام اإلضافية اليت تبتغيها حكومة السلفادور وجبهة فارابوندو
ماريت للتحرير الوطين ،وال سيما التحقق من كافة جوانب وقف إطالق النار
والفصل بني القوات ورصد حفظ النظام العام إىل حني إنشاء قوة جديدة
للشرطة الوطنية .وإذا مت توسيع نطاق الوالية فإنه سيتعني إضافة شعبتني
جديدتني  -شعبة عسكرية وشعبة للشرطة  -إىل شعبة حقوق اإلنسان
املوجودة بالفعل .ويبلغ القوام األساسي الذي سيلزم توفريه للشعبة العسكرية
إىل حني إمتام وقف املواجهة العسكرية  244مراقبًا .وسيلزم توفري 128
مراقبًا آخر لتمكني البعثة من االضطالع باملسؤوليات الضخمة املسندة إليها
خالل فترة األيام الثالثني اليت سيجري أثناءها تنفيذ الفصل بني القوات.
ويتألف القوام األساسي لشعبة الشرطة من  631ضابطًا .وباإلضافة إىل
ذلك ،سيلزم توفري  95موظفًا مدنيًا لتقدمي الدعم يف جماالت اإلدارة
والنقل واالتصاالت واملشتريات .وكما هو متوخى يف اتفاق وقف الصراع
املسلح  ،172فإن عملية إهناء املواجهة املسلحة ستنجز حبلول  31تشرين
وبناء على ذلك ،سيقدم األمني العام تقريرًا آخر إىل
األول/أكتوبر ً .1992
املجلس يف منتصف تشرين األول/أكتوبر  1992يتضمن توصيات بشأن
عمليات البعثة املستمرة وقوامها يف الفترة التالية لنهاية ذلك الشهر.
وقدم األمني العام ،يف إضافة لتقريره  ،173تقديرًا لآلثار املترتبة على
توسيع نطاق والية البعثة من حيث التكلفة .وإذا قرر املجلس املوافقة على
توسيع النطاق ،فمن املقدر أن تبلغ تكلفة البعثة قرابة  58.9مليون دوالر
للفترة من  1كانون الثاين/يناير إىل  31تشرين األول/أكتوبر .1992
وأوصى األمني العام بأن تعترب تكلفة البعثة مصروفات للمنظمة تتحملها
الدول األعضاء وفقًا للمادة  )2( 17من امليثاق.
ويف اجللسة  3030ملجلس األمن ،املعقودة يف  14كانون الثاين/
يناير  ،1992اختذ املجلس القرار  )1992( 729الذي وافق فيه ،يف مجلة
أمور ،على تقرير األمني العام املؤرخ  10كانون الثاين/يناير 1992؛ وقرر
توسيع نطاق والية البعثة لتشمل عملييت التحقق والرصد فيما يتعلق بتنفيذ
 ،S/23402 169املرفق.
 ،S/23501 170املرفق.
.S/23402 171
 172لالطالع على نص هذا االتفاق ،انظر الفصل السابع من اتفاق السالم النهائي
املوقّع يف مكسيكو سييت يف  16كانون الثاين/يناير  ،S/23501( 1992املرفق).
 13 ،S/23402/Add.1 173كانون الثاين/يناير .1992
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مجيع االتفاقات املربمة بني الطرفني فور التوقيع عليها ،وخاصة االتفاق املتعلق
بوقف الصراع املسلح واالتفاق املتعلق بإنشاء شرطة مدنية وطنية؛ وقرر أيضًا
متديد والية البعثة حىت  31تشرين األول/أكتوبر 1992؛ وطلب إىل األمني
العام أن يقدم تقريرًا عن عمليات البعثة قبل انتهاء فترة الوالية اجلديدة.
وعن طريق رسالتني متبادلتني بني األمني العام ورئيس جملس األمن
مؤرختني  16و 17كانون الثاين/يناير  ،174 1992وافق املجلس على اقتراح
األمني العام تعيني العميد فيكتور سوانثس باردو ،من إسبانيا ،يف منصب
كبري املراقبني العسكريني وقائد الشعبة العسكرية بالبعثة .وعن طريق رسالتني
متبادلتني أخريني مؤرختني  3و 5شباط/فرباير  ،175 1992أبلغ األمني العام
املجلس بتكوين الشعبة العسكرية للبعثة وأحاط املجلس علمًا بذلك .176
ال
ويف  25شباط/فرباير  ،1992ق ّدم األمني العام إىل جملس األمن ،عم ً
بالقرارين  )1991( 693و ،)1992( 729تقريرًا أبلغ فيه املجلس بأنه قد
مت إنشاء كل من الشعبة العسكرية وشعبة الشرطة وأن الشعبة العسكرية قد
بدأت االضطالع بأنشطتها يف جمال التحقق .177
ويف تقرير مؤرخ  26أيار/مايو  178 1992مقدم من األمني العام إىل
ال بالقرار  ،)1992( 729قدم األمني العام وصفًا ألنشطة
جملس األمن عم ً
البعثة منذ دخول وقف إطالق النار حيز النفاذ يف  1شباط/فرباير 1992
وللتقدم الذي أحرزه الطرفان يف تنفيذ االتفاقات املربمة بينهما .ويف حني أثىن
األمني العام على الطرفني ملا حققاه من جناح يف احلفاظ على وقف إطالق
النار ،أعرب عن قلقه إزاء التأخرات يف تنفيذ االتفاقات .179
ويف رسالة مؤرخة  19تشرين األول/أكتوبر  1992موجهة إىل
رئيس املجلس  ،180أفاد األمني العام بأنه ال يعتقد أن تسريح جبهة فارابوندو
ماريت للتحرير الوطين ميكن أن يُنجز حبلول  31تشرين األول/أكتوبر 1992
حسبما يقضي به اتفاق السالم املربم يف  16كانون الثاين/يناير .1992
ويف رسالة مؤرخة  28تشرين األول/أكتوبر  ،181 1992أبلغ األمني العام
رئيس املجلس بأنه طرح مقترحات على كال الطرفني من أجل التغلب على
الصعوبات اليت تعوق تفكيك اهلياكل العسكرية جلبهة فارابوندو ماريت
للتحرير الوطين ،وبأن املشاورات مستمرة .ويف الوقت نفسه ،أوصى بأن
يقوم املجلس بتمديد والية البعثة لفترة مؤقتة متتد لشهر واحد حىت  30تشرين
الثاين/نوفمرب .وتوقع األمني العام أنه سيتمكن حبلول ذلك التاريخ من إعداد
 S/23433 174و.S/23434
 S/23521 175و.S/23522
 176عن طريق رسالتني متبادلتني بني األمني العام ورئيس جملس األمن مؤرختني
 15و 20أيار/مايو  ،1992على التوايل ،وافق املجلس على توصية األمني العام الداعية إىل
اإلبقاء مؤقتًا على قوة الشعبة العسكرية كما هي ومد فترة اخلدمة حىت  1أيلول/سبتمرب
للمراقبني العسكريني الذين كان مقررًا أن يتركوا البعثة يف  1حزيران/يونيه وعددهم 39
مراقبًا ( S/23987و.)S/23988
.S/23642 177
.S/23999 178
 179يف  3حزيران/يونيه  ،1992أدىل رئيس املجلس ببيان إىل وسائط اإلعالم ،قام
فيه املجلس ،يف مجلة أمور ،حبث الطرفني على إظهار حسن النية فيما يتصل بالتنفيذ الكامل
لالتفاقات َّ
وذكرمها بالتزامهما باختاذ كافة التدابري الالزمة لضمان سالمة البعثة وأعضائها.
.S/24688 180
.S/24731 181
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توصية حمددة بشأن الوالية والقوام الالزمني للبعثة من أجل التحقق من تنفيذ
املرحلة النهائية لعملية السالم يف السلفادور.
ويف اجللسة  3129ملجلس األمن ،املعقودة يف  30تشرين األول/
أكتوبر  ،1992اختذ املجلس القرار  )1992( 784الذي وافق فيه ،يف مجلة
أمور ،على اقتراح األمني العام متديد والية البعثة حىت  30تشرين الثاين/نوفمرب
 ،1992وطلب إليه أن يقدم حبلول ذلك التاريخ توصيات بشأن فترة متديد
الوالية وبشأن الوالية نفسها وبشأن ما حتتاج إليه البعثة من أفراد للتحقق من
تنفيذ املرحلة النهائية لعملية السالم.
182
موجهة
ويف رسالة مؤرخة  11تشرين الثاين/نوفمرب 1992
إىل رئيس املجلس ،أبلغ األمني العام املجلس مبوافقة الطرفني على اقتراحه
الداعي إىل إهناء الصراع املسلح بشكل رمسي يف  15كانون األول/ديسمرب
 .1992وحسبما طُلب منه يف القرار  ،)1992( 784فإنه سيقدم تقريرًا
إىل املجلس عن التقدم املحرز يف عملية السالم وعن توصياته بشأن متديد
والية البعثة.
ويف  23تشرين الثاين/نوفمرب  ،1992قدم األمني العام إىل جملس
ال بالقرارين  )1992( 729و ،)1992( 784تقريرًا أوصى فيه
األمن ،عم ً
بتمديد والية البعثة لفترة ستة أشهر أخرى حىت  31أيار/مايو .183 1993
وأفاد بأن البعثة واصلت االضطالع مبهام التحقق املوكولة إليها مبوجب
االتفاقات العديدة اليت وقّعت عليها حكومة السلفادور وجبهة فارابوندو
ماريت للتحرير الوطين .وأشار إىل أن والية البعثة ،مبوجب القرار 693
( ،)1991هي “رصد مجيع االتفاقات املربمة بني الطرفني” .ونظرًا
لتمديد أجل بعض املهام الرئيسية ،مثل تقليص حجم القوات املسلحة
ونشر الشرطة املدنية الوطنية ،إىل عام  ،1994أعرب األمني العام عن
اعتزامه أن يقدم إىل املجلس على فترات منتظمة توصياته بشأن أنشطة
البعثة وقوامها يف املستقبل .وتوقع أن تكون البعثة قد أجنزت عملها حبلول
منتصف عام  .1994ويف إضافة لتقريره  ،184أوصى األمني العام بأن تعترب
التكلفة املتعلقة بتمديد البعثة مصروفات للمنظمة تتحملها الدول األعضاء
وفقًا للمادة  )2( 17من امليثاق.
ويف اجللسة  3142ملجلس األمن ،املعقودة يف  30تشرين الثاين/
نوفمرب  ،1992اختذ املجلس القرار  )1992( 791الذي وافق فيه ،يف مجلة
أمور ،على تقرير األمني العام املؤرخ  23تشرين الثاين/نوفمرب 1992؛ وقرر
متديد والية البعثة على النحو املحدد يف القرارين  )1991( 693و729
( )1992حىت  31أيار/مايو 1993؛ وطلب إىل األمني أن يقدم تقريرًا،
حسب االقتضاء ،عن مجيع جوانب عمليات البعثة قبل انتهاء فترة الوالية
اجلديدة على أكثر تقدير.
ويف تقرير مؤرخ  23كانون األول/ديسمرب  ،185 1992أبلغ األمني
العام املجلس بأنه قد مت إهناء الصراع املسلح بني حكومة السلفادور وجبهة
فارابوندو ماريت للتحرير الوطين بشكل رمسي يف  15كانون األول/ديسمرب.
إالّ أن األمني العام أشار إىل أنه ما زال هناك الكثري مما ينبغي االضطالع به
182
183
184
185

.S/24805
.S/24833

 30 ،S/24833/Add.1تشرين الثاين/نوفمرب .1992
.S/25006

لكفالة تنفيذ األحكام املتبقية من اتفاقات السالم يف مواعيدها حتت إشراف
البعثة.

آسيا

 - 10فريق مراقيب األمم املتحدة العسكريني يف اهلند
ال بقرار جملس األمن 47
وباكستان املنشأ عم ً
()1948

خالل الفترة قيد االستعراض ،واصل فريق مراقيب األمم املتحدة العسكريني
ال بقرار جملس األمن  )1948( 47رصد وقف
يف اهلند وباكستان املنشأ عم ً
إطالق النار بني اهلند وباكستان يف والية جامو وكشمري استنادًا إىل قرار
جملس األمن .186 )1951( 91

 - 11بعثة األمم املتحدة للمساعي احلميدة يف أفغانستان
ال بقرار جملس األمن 622
وباكستان املنشأة عم ً
()1988
أبرمت ،يف نيسان/أبريل  ،1988اتفاقات جنيف بشأن تسوية احلالة املتصلة
بأفغانستان  .187ويف رسالتني مؤرختني  14و 22نيسان/أبريل ،1988
أبلغ األمني العام جملس األمن بالدور املطلوب منه القيام به يف رصد تنفيذ
االتفاقات  .188وأعرب عن اعتزامه إيفاد  50مراقبًا عسكريًا إىل املنطقة،
رهنًا مبوافقة املجلس .ومبوجب القرار  )1988( 622املؤرخ  31تشرين
األول/أكتوبر  ،1988أكد املجلس موافقته على التدابري الواردة يف الرسالتني،
وخصوصًا الترتيب املتعلق باإليفاد املؤقت إىل أفغانستان وباكستان لضباط
عسكريني من العمليات اجلارية لألمم املتحدة للمساعدة يف مهمة املساعي
احلميدة .وأنشئت البعثة لفترة ّأولية مدهتا  20شهرًا تبدأ من أيار/مايو
.1988
ومبوجب القرار  )1990( 647املؤرخ  11كانون الثاين/يناير
 ،1990م ّدد جملس األمن والية بعثة األمم املتحدة للمساعي احلميدة يف
أفغانستان وباكستان ملدة شهرين آخرين تنتهي يف  15آذار/مارس 1990
مبا يتفق وتوصيات األمني العام  .189وبعد ذلك ،أشار األمني العام ،يف
رسالته املؤرخة  12آذار/مارس  1990املوجهة إىل رئيس املجلس  ،190إىل
 186قرر املجلس ،مبوجب الفقرة  7من القرار  ،)1951( 91أن “يواصل فريق
املراقبني العسكريني اإلشراف على وقف إطالق النار يف الوالية” .ومنذ عام  ،1971مل
يناقش املجلس أمر البعثة اليت متول من امليزانية العادية لألمم املتحدة دون احلاجة إىل تدبري
دوري للتجديد .ويف أعقاب إبرام اتفاق سيمال بني اهلند وباكستان يف  2متوز/يوليه ،1972
أخذت اهلند موقفًا يعترب أن والية البعثة قد انتهت ،وهو موقف ال تقبله باكستان .وأكد
األمناء العامون املتعاقبون على أن البعثة ال ميكن أن تلغى إال بقرار من جملس األمن.
 187نصت اتفاقات جنيف ( ،S/19835املرفق) ،اليت وقّعت عليها أفغانستان
وباكستان يف  14نيسان/أبريل  1988مبشاركة الواليات املتحدة واحتاد اجلمهوريات
االشتراكية السوفياتية كضامنني ،يف مجلة أمور ،على االنسحاب الكامل للقوات األجنبية
من أفغانستان.
 S/19835 188و.S/19836
 189انظر مذكرة األمني العام املؤرخة  15شباط/فرباير ،)S/20465( 1989
وتقريره املؤرخ  20تشرين األول/أكتوبر  ،)S/20911( 1989ورسالته املؤرخة  9كانون
الثاين/يناير .)S/21071( 1990
.S/21188 190

اهليئات الفرعية ملجلس األمن

مشاوراته اليت أجراها مع األطراف املوقّعة على اتفاقات جنيف ،وأشار إىل
أن متديدًا آخر للترتيبات اجلارية لن “حيظى بتوافق اآلراء الالزم” .وأعرب
بناء على ذلك إعادة نشر عدد صغري من املراقبني العسكريني
عن اعتزامه ً
كمستشارين عسكريني ملمثله الشخصي يف أفغانستان وباكستان من أجل
املساعدة يف مواصلة تنفيذ املسؤوليات اليت أسندهتا إليه اجلمعية العامة لتيسري
191
وبناء على
التوصل يف وقت مبكر إىل اتفاق بشأن تسوية سياسية شاملة ً .
192
ذلك ،مسح املجلس بانتهاء فترة والية البعثة يف  15آذار/مارس . 1990

ال
 - 12بعثة األمم املتحدة املتقدمة يف كمبوديا املنشأة عم ً
بقرار جملس األمن )1991( 717
إنشاء البعثة
أيد جملس األمن ،مبوجب القرار  )1990( 668املؤرخ  20أيلول/سبتمرب
 ،1990اإلطار املتعلق بإجياد تسوية سياسية شاملة للنـزاع يف كمبوديا 193؛
ورحب بقبول مجيع األطراف الكمبودية هلذا اإلطار وباتفاقهم على تشكيل
جملس وطين أعلى باعتبار أنه اهليئة الشرعية ومصدر السلطة يف كمبوديا
طوال الفترة االنتقالية 194؛ وشجع األمني العام على االستمرار ،ضمن سياق
األعمال التحضريية إلعادة عقد مؤمتر باريس املعين بكمبوديا وعلى أساس
هذا القرار ،يف الدراسات التحضريية لتقييم اآلثار املترتبة بالنسبة للموارد،
وللتوقيت ،واالعتبارات األخرى املتصلة بدور األمم املتحدة يف كمبوديا.
ويف رسالة مؤرخة  8آب/أغسطس  1991موجهة إىل رئيس
195
وجه األمني العام عناية املجلس إىل عدد من القرارات اهلامة
املجلس ّ ،
اليت اختذها املجلس الوطين األعلى ،وال سيما موافقته على الوقف الفوري
غري املحدود إلطالق النار وتعهده بالكف عن تلقي املساعدة العسكرية
اخلارجية ،وقراره أن يطلب إىل األمم املتحدة أن توفد بعثة استقصائية إىل
كمبوديا .وأضاف أن األمري سيهانوك قد طلب رمسيًا ،نيابة عن املجلس
الوطين األعلى يف رسالة مؤرخة  16متوز/يوليه ،إىل األمم املتحدة أن توفد
بعثة استقصائية إىل كمبوديا بغية تقييم وسائل املراقبة وعددًا مناسبًا من
موظفي األمم املتحدة ملراقبة وقف إطالق النار ووقف املعونات العسكرية
األجنبية بالتعاون مع الفريق العامل العسكري التابع للمجلس الوطين األعلى.
وأشار األمني العام أيضًا إىل أن األعضاء الدائمني اخلمسة يف جملس األمن
وكمبوديا كرروا اإلعراب يف بالغ صدر يف  18متوز/يوليه  196 1991عن
وجوب أن تتحقق األمم املتحدة من انسحاب القوات العسكرية األجنبية
ووقف إطالق النار وقطع املساعدة العسكرية اخلارجية وأن تشرف على
ذلك .وحتقيقًا هلذه الغاية ،رحبوا باقتراح املجلس الوطين األعلى بأن توفد
األمم املتحدة بعثة استقصائية إىل كمبوديا .واتفقوا على التوصية بإيفاد هذه
البعثة ،وعلى أن تبدأ البعثة عملية التحضري للجوانب العسكرية لسلطة األمم
املتحدة االنتقالية يف كمبوديا ،وعلى النظر يف الكيفية اليت ميكن هبا استخدام
 191قرار اجلمعية العامة  15/44املؤرخ  1تشرين الثاين/نوفمرب .1989
 192انظر الرسالة املوجهة من رئيس املجلس املؤرخة  28آذار /مارس  1990اليت
يشري فيها إىل موافقة أعضاء املجلس (.)S/21218
.S/21689 193
.S/21732 194
.S/22945 195
.S/22889 196
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املساعي احلميدة لألمني العام يف احلفاظ على وقف إطالق النار .ويف ضوء
ما سبق ،أبلغ األمني العام املجلس باعتزامه البدء يف اختاذ الترتيبات الضرورية
إليفاد بعثة استقصائية إىل كمبوديا .ويف رسالة مؤرخة  14آب/أغسطس
 ،197 1991أبلغ رئيس املجلس األمني العام مبوافقة املجلس على اقتراحه.
ويف تقرير مؤرخ  30أيلول/سبتمرب  ،198 1991ذكر األمني العام
أنه يف ضوء تقرير البعثة االستقصائية ،بإمكان األمم املتحدة أن تساعد
األطراف الكمبودية على احلفاظ على وقف إطالق النار عن طريق إيفاد
بعثة متقدمة صغرية إىل كمبوديا مكونة بصفة رئيسية من ضباط اتصال
عسكريني ،وذلك ملساعدة األطراف على التصدي ألية انتهاكات ،أو
انتهاكات مزعومة ،لوقف إطالق النار وتسوية األوضاع النامجة عنها.
وميكن أن تعترب هذه البعثة املتقدمة املرحلة األوىل يف آلية املساعي احلميدة
وبناء على ذلك ،أوصى األمني العام
املتوخاة يف مشاريع اتفاقات السالمً .
بأن يأذن املجلس بإنشاء بعثة األمم املتحدة املتقدمة يف كمبوديا حبيث
تتوىل البعثة مهامها فور توقيع االتفاق املتعلق بالتسوية السياسية الشاملة
للنـزاع يف كمبوديا .وستدمج البعثة يف السلطة االنتقالية لألمم املتحدة يف
كمبوديا فور قيام جملس األمن بإنشاء السلطة االنتقالية .وأوصى األمني
العام بأن تقوم البعثة املتقدمة مبهامها حتت سلطة جملس األمن وحتت قيادة
األمم املتحدة.
وقرر املجلس ،مبوجب القرار  )1991( 717املؤرخ  16تشرين
األول/أكتوبر  ،1991تشكيل البعثة املتقدمة حتت سلطته على النحو الذي
أوصى به األمني العام فور توقيع االتفاقات املتعلقة بإجياد تسوية سياسية
شاملة للنـزاع يف كمبوديا .وطلب املجلس إىل األمني العام أن يقدم قبل 15
تشرين الثاين/نوفمرب  1991تقريرًا عن تنفيذ القرار ،وأن يبقي املجلس على
علم تام مبا يستجد من تطورات.
والية البعثة وتكوينها
تتمثل والية البعثة املتقدمة ،حسبما أوصى به األمني العام وما وافق عليه
جملس األمن يف القرار  ،)1991( 717يف مساعدة األطراف الكمبودية
األربعة على التصدي ألية انتهاكات ،أو انتهاكات مزعومة ،لوقف إطالق
النار وتسوية األوضاع النامجة عنها ،وتوعية السكان املدنيني وتدريبهم فيما
يتعلق باتقاء خماطر األلغام.
وتقرر أن تقوم البعثة مبهامها يف امليدان كعملية متكاملة حتت
املسؤولية العامة ملسؤول مدين يشغل منصب كبري ضباط االتصال يعيّنه
األمني العام  .199وباإلضافة إىل املهام املنوطة به فيما يتصل بالبعثة ،تسند
إىل كبري ضباط االتصال مسؤولية إقامة االتصاالت مع املجلس الوطين
األعلى حول األعمال التحضريية لنشر السلطة االنتقالية وحول املسائل
األخرى املتعلقة بدور األمم املتحدة يف تنفيذ اتفاقات السالم .وتقرر أن
يتوىل قيادة العناصر العسكرية بالبعثة كبري ضباط االتصال العسكريني
الذي يعينه األمني العام مبوافقة جملس األمن ويرفع تقاريره إىل األمني العام
.S/22946 197
 S/23097 198و.Add.1
 199عيّن األمني العام السيد أ .هـ .س .عطاء الكرمي (بنغالديش) يف منصب كبري
ضباط االتصال بالبعثة .انظر تقرير األمني العام الذي قدمه إىل جملس األمن يف  14تشرين
الثاين/نوفمرب  ،S/23218( 1991الفقرة .)3
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من خالل كبري ضباط االتصال  .200ويقدم األمني العام بدوره التقارير إىل
جملس األمن عن عمليات البعثة بشكل منتظم.
وقدرت احتياجات البعثة بـ  8من موظفي االتصال املدنيني و 50من
ضباط االتصال العسكريني ،و 20من األفراد العسكريني اآلخرين لتشكيل
وحدة التوعية التقاء خماطر األلغام ،وما يقرب من  75موظفًا مدنيًا دوليًا
و 75حمليًا للدعم .وستكون هناك أيضًا وحدة لالتصاالت العسكرية تتألف
من حنو  40شخصًا تقدمها أستراليا على سبيل التربع ،ووحدة جوية.
وسيكون أفراد البعثة العسكريون غري مسلحني ،وتقدمهم الدول األعضاء
بناء على طلب األمني العام  .201وكان من املتوخى أن يتم نشر البعثة تدرجييًا
ً
وعلى مراحل .وقدرت تكلفة البعثة لفترة تشغيل تبلغ ستة أشهر مببلغ 19.9
مليون دوالر تتحملها الدول األعضاء وفقًا للمادة  )2( 17من امليثاق.
تنفيذ الوالية وتوسيع نطاقها
وجه األمني العام
يف مذكرة مؤرخة  30تشرين األول/أكتوبر ّ ، 1991
انتباه جملس األمن إىل الصكوك املعتمدة يف مؤمتر باريس املعين بكمبوديا
يف  23تشرين األول/أكتوبر ( 1991اتفاقات باريس) .ويف تقرير مؤرخ
 14تشرين الثاين/نوفمرب  ،203 1991أبلغ األمني العام املجلس ببدء سريان
الترتيبات املتعلقة بإنشاء بعثة األمم املتحدة املتقدمة يف كمبوديا بعد التوقيع
على اتفاقات باريس ،وبأن البعثة قد دخلت مرحلة التشغيل .وأفاد بأن من
املتوقع أن يتم نشر األفراد املدنيني والعسكريني يف املوعد املقرر حبلول منتصف
كانون األول/ديسمرب .1991
ويف تقرير آخر مؤرخ  30كانون األول/ديسمرب  ،204 1991أوصى
األمني العام بتوسيع والية بعثة األمم املتحدة املتقدمة يف كمبوديا لتشمل
تدريب الكمبوديني على إزالة األلغام ،والشروع يف برنامج إلزالة األلغام
إضافة إىل الربنامج القائم للتوعية يف جمال األلغام .والحظ أنه رغم أن إزالة
األويل
األلغام كلية ستكون بالضرورة عملية طويلة األجل ،فإن الربنامج ّ
سيمكن البعثة من تقليل اخلطر الذي تشكله األلغام للسكان املدنيني والبدء يف
اإلعداد إلعادة آمنة ومنظمة لالّجئني واملشردين إىل وطنهم حتت رعاية األمم
املتحدة .وسيسهل أيضًا نشر البعثة يف الوقت املناسب وقيامها مبسؤولياهتا يف
مجيع أحناء كمبوديا .ويستلزم توسيع والية البعثة املتقدمة يف كمبوديا ما يناهز
 1 100فرد إضايف ،بينهم كتيبة مهندسني ميدانيني قوامها  700فرد ،كما
ستترتب عليه آثار مالية وإدارية.
ومبوجب القرار  )1992( 728املؤرخ  8كانون الثاين/يناير ،1992
وافق املجلس على تقرير األمني العام املؤرخ  30كانون األول/ديسمرب،
“وبوجه خاص على تقدمي املساعدة يف جمال قيام الكمبوديني بإزالة األلغام”؛
202

 200جرى تأكيد تعيني العميد ميشيل لوريدون (فرنسا) يف منصب كبري ضباط
االتصال العسكريني يف رسالتني متبادلتني بني األمني العام ورئيس جملس األمن (S/23205
و.)S/23206
 201وفقًا للممارسة املعتادة ،يتم اختيار البلدان املسامهة عن طريق مشاورات مع
األطراف ومبوافقة جملس األمن ،مع مراعاة مبدأ التكافؤ اجلغرايف .ولالطالع على تلك القائمة
للبلدان املسامهة بأفراد يف العنصر العسكري للبعثة ،انظر الرسائل التالية اليت تبادهلا األمني العام
ورئيس املجلس S/23186 :وS/23187؛ و S/23216وS/23217؛ و S/23414و.S/23415
.S/23179 202
.S/23218 203
 S/23331 204و.Add.1

وطلب إىل املجلس الوطين األعلى يف كمبوديا وإىل مجيع األطراف الكمبودية
أن تواصل التعاون التام مع بعثة األمم املتحدة املتقدمة يف كمبوديا ،مبا يف ذلك
التعاون معها يف االضطالع بواليتها املوسعة؛ وطلب إىل األمني العام أن يبقي
املجلس على علم بأي تطورات أخرى.
إهناء الوالية
أشار األمني العام يف تقريره املرحلي األول عن السلطة االنتقالية لألمم املتحدة
يف كمبوديا  205املقدم إىل املجلس يف  1أيار/مايو  1992إىل أن وصول
ممثله اخلاص لكمبوديا ،السيد ياسوشي آكاشي ،إىل البلد يف  15آذار/مارس
األويل للسلطة االنتقالية لألمم املتحدة يف كمبوديا اليت
 1992وافق النشر ّ
استوعبت على إثر ذلك بعثة األمم املتحدة املتقدمة يف كمبوديا.

 - 13السلطة االنتقالية لألمم املتحدة يف كمبوديا املنشأة
ال بقرار جملس األمن )1992( 745
عم ً
إنشاء السلطة
206
وجه األمني
مبوجب مذكرة مؤرخة  30تشرين األول/أكتوبر ّ ، 1991
العام ،وفقًا للطلب املوجه إليه يف الفقرة  12من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر باريس،
انتباه جملس األمن إىل الصكوك املعتمدة يف مؤمتر باريس يف  23تشرين األول/
أكتوبر  ،207 1991مبا يف ذلك االتفاقات املتعلقة بإجياد تسوية سياسية شاملة
للنـزاع يف كمبوديا (اتفاقات باريس) ،واليت دعت املجلس إىل إنشاء السلطة
االنتقالية لألمم املتحدة يف كمبوديا وختويلها الوالية املحددة يف االتفاقات.
ويف اجللسة  3015ملجلس األمن املؤرخة  31تشرين األول/أكتوبر
 ،1991اختذ املجلس القرار  )1991( 718الذي أعرب فيه املجلس ،يف
مجلة أمور ،عن تأييده التام لالتفاقات املوقّعة يف باريس ،وأذن لألمني العام
بتسمية ممثل خاص لشؤون كمبوديا يتصرف باسم األمني العام ،على حنو
ما نصت عليه االتفاقات؛ ورحب باعتزام األمني العام إيفاد بعثة استقصائية
إىل كمبوديا إلعداد خطة لتنفيذ الوالية املتوخاة يف االتفاقات ،وطلب إىل
األمني العام أن يقدم تقريرًا يتضمن خطته للتنفيذ ،مبا يف ذلك على وجه
اخلصوص تقدير تفصيلي لتكلفة السلطة االنتقالية لألمم املتحدة يف كمبوديا،
على أن يكون من املفهوم أن ذلك التقرير سيكون هو األساس الذي يستند
إليه املجلس يف اإلذن بإنشاء السلطة االنتقالية ،وأن يتم فيما بعد النظر يف
ميزانية السلطة االنتقالية واملوافقة عليها وفقًا ألحكام املادة  )2( 17من ميثاق
األمم املتحدة.
وعن طريق رسالتني مؤرختني  14و 15كانون الثاين/يناير 1992
متبادلتني بني األمني العام ورئيس جملس األمن  ،208رحب أعضاء املجلس
ال خاصًا لشؤون
بتعيني وكيل األمني العام ياسوشي آكاشي (اليابان) ممث ً
كمبوديا.

205

 S/23870وCorr.1

و .2وفيما يتعلق بسلطة األمم املتحدة االنتقالية يف

كمبوديا ،انظر الفرع  13أدناه.
.S/23179 206
.S/23177 207
 S/23428 208و.S/23429
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اهليئات الفرعية ملجلس األمن

ويف رسالة مؤرخة  18كانون الثاين/يناير  ،1992موجهة إىل رئيس
جملس األمن  ،209الحظ األمني العام اإلقرار الواسع باحلاجة إىل نشر السلطة
االنتقالية على سبيل االستعجال .وأبلغ املجلس أنه لكي يتمكن من اإلعداد
للمرحلة األوىل من نشر السلطة االنتقالية ،قرر أن يقدم إىل اجلمعية العامة
مقترحًا برصد اعتماد ّأويل قدره  200مليون دوالر يتاح على الفور بعد
األولية.
موافقة جملس األمن على تقريره املتعلق خبطة التنفيذ ،لتغطية النفقات ّ
ويف رسالة مؤرخة  24كانون الثاين/يناير  ،210 1992أبلغ رئيس املجلس
األمني العام بأن أعضاء املجلس أحاطوا علمًا مبا يعتزم القيام به ،ورحبوا
بتأكيده هلم تقدمي توزيع تفصيلي هلذا االعتماد إىل اللجنة االستشارية لشؤون
اإلدارة وامليزانية واللجنة اخلامسة عند نظرمها يف هذه املسألة.
ال بالقرار  ،)1991( 718املؤرخ  19شباط/فرباير ،1992
وعم ً
211
قدم األمني العام تقريرًا يتضمن خطته لتنفيذ اتفاقات باريس  .واقترح
أن تتكون السلطة من سبعة عناصر متميزة على النحو التايل :عنصر حقوق
اإلنسان ،والعنصر االنتخايب ،والعنصر العسكري ،وعنصر اإلدارة املحلية،
وعنصر الشرطة ،وعنصر إعادة التوطني ،وعنصر التأهيل .وسوف خيتلف
مستوى أنشطة العناصر املختلفة خالل الفترة االنتقالية ،وينسق ،حسب
احلاجة ،مبا يسمح بأكفأ استخدام للموارد وأكثره فعالية من حيث التكاليف.
وإذ الحظ األمني العام أن االنتخابات هي حمور عملية التسوية الشاملة ،فقد
أوصى بأن جترى االنتخابات يف موعد ما بني أواخر نيسان/أبريل أو أوائل
أيار/مايو .1993
واختذ جملس األمن ،يف جلسته  3057املعقودة يف  28شباط/فرباير
 ،1992القرار  )1992( 745الذي وافق مبوجبه ،يف مجلة أمور ،على
تقرير األمني العام الذي يتضمن خطته؛ وأنشأ مبوجبه السلطة االنتقالية لألمم
املتحدة يف كمبوديا حتت سلطته لفترة ال تتجاوز  18شهرًا؛ وقرر أن جترى
االنتخابات يف كمبوديا يف موعد ال يتجاوز أيار/مايو 1993؛ وطلب إىل
األمني العام أن يقدم تقارير إىل املجلس يف مواعيد حمددة عن التقدم املحرز يف
تنفيذ القرار وعن املهام اليت ال يزال يتعني االضطالع هبا يف العملية ،مع إيالء
اعتبار خاص ألجنع وأكفأ استخدام للموارد .212
والية السلطة وتكوينها
من املقرر خالل الفترة االنتقالية  ،أن يفوض املجلس الوطين األعلى إىل
السلطة االنتقالية لألمم املتحدة يف كمبوديا مجيع السلطات الالزمة لتنفيذ
اتفاقات باريس ،مبا فيها تلك املتعلقة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وما يتعلق
بذلك من جوانب اإلدارة يف كمبوديا .ومشلت الوالية املمنوحة للسلطة
االنتقالية تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها؛ وتنظيم انتخابات عامة حرة ونزيهة؛
213

.S/23458 209
.S/23459 210
 S/23613 211و.Add.1
 212واصلت بعثة األمم املتحدة املتقدمة يف كمبوديا ،اليت أنشئت فور التوقيع على
اتفاقات باريس يف تشرين األول/أكتوبر  ،1991العمل حىت دخلت السلطة االنتقالية لألمم
املتحدة يف كمبوديا طور التشغيل ،وعندها استوعبت السلطة االنتقالية البعثة ووظائفها.
 213عرفت الفترة االنتقالية بالفترة اليت تبدأ بدخول اتفاقات باريس حيز التنفيذ (يف
 23تشرين األول/أكتوبر  )1991وتنتهي باعتماد اجلمعية التأسيسية املنتخبة وفقًا لالتفاقات
الدستور الكمبودي اجلديد وحتويل نفسها إىل هيئة تشريعية ،وبعد إقامة حكومة كمبودية
جديدة بعد ذلك.

وإقامة ترتيبات عسكرية لتحقيق االستقرار وبناء الثقة بني أطراف النـزاع
الكمبودية األربعة؛ وإنشاء إدارة مدنية لكفالة هتيئة مناخ سياسي حمايد من
شأنه أن يفضي إىل انتخابات حرة ونزيهة؛ واحلفاظ على سيادة القانون
والنظام؛ وإعادة توطني واستقرار الالجئني واملشردين الكمبوديني؛ وإصالح
اهلياكل األساسية الكمبودية الضرورية .214
ومن املقرر أن يرأس السلطة االنتقالية املمثل اخلاص لألمني العام وأن
يقيم حوارًا مستمرًا مع املجلس الوطين األعلى فيما يتعلق بأنشطة السلطة
االنتقالية يف إطار تنفيذ واليتها .وقدر عدد ما يلزم من املوظفني املدنيني
الدوليني مبا جمموعه  .1 149وعالوة على ذلك ،فقد كان من املقرر أن
يضم العنصر العسكري ،الذي يرأسه قائد للقوة ،ما قوامه  15 900فرد من
مجيع الرتب .وكان من املقدر كذلك أن عناصر السلطة االنتقالية سيدعمها
ما جمموعه  7 000من موظفي الدعم املتعاقد معهم حمليًا ،بينهم حوايل
 2 500مترجم شفوي وعدد إضايف من املوظفني املؤقتني حسبما تقتضيه
احلاجة.
وبلغت تقديرات تكاليف السلطة االنتقالية ،مبا يف ذلك االعتماد
األويل البالغ  200مليون دوالر ،ما يناهز  1 900مليون دوالر .وال تشمل
ّ
التقديرات تكاليف برنامج اإلعادة إىل الوطن ،الذي سيصدر نداء منفصل
بشأن متويله.
التنفيذ
من خالل رسالتني مؤرختني  8و 11آذار/مارس  1992متبادلتني بني األمني
العام ورئيس جملس األمن  ،215وافق أعضاء املجلس على تعيني الفريق جون
م .ساندرسون (أستراليا) قائدًا للقوة والعميد ميشيل لوريدون (فرنسا) نائبًا
لقائد القوة للعنصر العسكري للسلطة االنتقالية .ومن خالل رسالتني متبادلتني
أخريني مؤرختني  31آذار/مارس و 2نيسان/أبريل  ،216 1992وافق أعضاء
املجلس على تشكيل الوحدات العسكرية للسلطة االنتقالية.
ال بالقرار  )1992( 745املؤرخ  1أيار/مايو ،1992
وعم ً
قدم األمني العام إىل املجلس التقرير املرحلي األول عن عملية السلطة
االنتقالية  ،217استنادًا إىل زيارته إىل كمبوديا ،يف الفترة من  18إىل 20
نيسان/أبريل  .1992وذكر يف التقرير أن وصول ممثله اخلاص إىل كمبوديا،
يف  15آذار/مارس  ،1992بصحبة كبار مساعديه كان مبثابة املرحلة
األوىل من نشر البعثة واستيعاهبا لبعثة األمم املتحدة املتقدمة يف كمبوديا.
وحذر من أنه رغم بذل كل اجلهود إلجناز املهام املعقدة للسلطة االنتقالية
داخل األطر الزمنية املحددة يف خطة التنفيذ ،فإن الصعوبات وحاالت
التأخري اليت واجهتها السلطة أثناء عملية االنتشار قد تؤثر تأثريًا ضارًا ،إن
هي مل تعاجل ،يف قدرة السلطة االنتقالية على االلتزام جبدوهلا الزمين الصارم
وذكر األمني العام يف مالحظاته اخلتامية بأن التجربة
املتعلق بالعملياتّ .
املتعلقة بتنفيذ عملية ضخمة ومعقدة من هذا القبيل رمبا تشري إىل احتمال
 214لالطالع على املزيد من التفاصيل ،انظر.S/23613 :
 S/23695 215و.S/23696
 ،S/23773 216و ،S/23774و .S/23775ولالطالع على معلومات إضافية عن
تشكيل الوحدات العسكرية التابعة للسلطة االنتقالية أثناء الفترة قيد االستعراض ،انظر:
 S/24397وS/24398؛ و S/24706و.S/24707
 S/23870 217و Corr.1و.2
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احلاجة إىل إعادة دراسة األسلوب الذي تُطبق به القواعد واألنظمة املالية
اإلدارية احلالية للمنظمة على مثل هذه العمليات.
218
ويف رسالة مؤرخة  14أيار/مايو  ، 1992شكر رئيس جملس
األمن ،باسم أعضاء املجلس ،األمني العام على تقريره ورحب مبا تال ذلك
من إعالن بدء املرحلة الثانية من ترتيبات وقف إطالق النار يف  13حزيران/
يونيه ( 1992مرحلة جتميع املقاتلني ونزع أسلحتهم وتسرحيهم).
ويف  12حزيران/يونيه  ،1992قدم األمني العام تقريرًا خاصًا إىل
جملس األمن  .219والحظ أن تنفيذ املرحلة الثانية من وقف إطالق النار،
اليت كان من املقرر أن تبدأ يف  13حزيران/يونيه  ،1992يتعرض خلطر
شديد نتيجة لعدم تعاون حزب كمبوتشيا الدميقراطية .بيد أنه خلُص ،بعد
النظر يف املسألة بعناية ،إىل أنه جيب أن تبدأ املرحلة الثانية من وقف إطالق
النار يف  13حزيران/يونيه  1992كما كان مقررًا هلا ،حتاشيًا لتبدد قوة
الدفع وإضعاف قدرة السلطة االنتقالية على تنظيم وإجراء االنتخابات حبلول
نيسان/أبريل أو أيار/مايو  .1993وشدد على أنه يتعني أن يبذل كل جهد
ممكن إلقناع حزب كمبوتشيا الدميقراطية باالنضمام إىل األطراف األخرى
يف تنفيذ التسوية السياسية الشاملة ،واقترح أن ينظر جملس األمن بنفسه يف
ما قد يراه مناسبًا من إجراءات حتقيقًا هلذا اهلدف.
ويف اجللسة  3085ملجلس األمن املعقودة يف  12حزيران/يونيه
 ،1992أدىل رئيس املجلس ببيان باسم املجلس  220شدد فيه املجلس على
ضرورة بدء املرحلة الثانية من الترتيبات العسكرية يف  13حزيران/يونيه
 ،1992وحث املجلس األمني العام على التعجيل بنشر كامل قوة حفظ
السالم التابعة لسلطة األمم املتحدة االنتقالية يف كمبوديا وداخل البلد .وطلب
املجلس إىل مجيع األطراف أن تتقيد تقيّدًا شديدًا بااللتزامات اليت قبلتها،
مبا فيها التعاون مع السلطة االنتقالية.
ويف  14متوز/يوليه  ،1992قدم األمني العام إىل جملس األمن تقريرًا
خاصًا ثانيًا عن الصعوبات اليت تواجه السلطة االنتقالية يف تنفيذ اتفاقات
باريس  .221ورغم استمرار حزب كمبوتشيا الدميقراطية يف عدم التعاون،
فإنه يرى أن املضي قدمًا حنو تنفيذ املرحلة الثانية من وقف إطالق النار
أنسب من تعليق العملية .وأكد على احلاجة إىل معاجلة مسألة احلصول على
والفعال من جانب املوقّعني على اتفاقات باريس جلهود السلطة
التأييد الكامل ّ
االنتقالية لألمم املتحدة يف كمبوديا لتنفيذ واليتها.
ويف اجللسة  3099ملجلس األمن ،املعقودة يف  21متوز/يوليه ،1992
اختذ املجلس القرار  )1992( 766الذي قام فيه املجلس ،يف مجلة أمور ،حبث
مجيع الدول ،وبصفة خاصة الدول املجاورة ،على تقدمي املساعدة إىل السلطة
االنتقالية؛ ووافق على اجلهود اليت يبذهلا األمني العام وممثله اخلاص لكمبوديا
ملواصلة تنفيذ اتفاقات باريس برغم الصعوبات ،ودعامها إىل التعجيل بنشر
العناصر املدنية للسلطة ،وال سيما العنصر املكلف باإلشراف على اهلياكل
اإلدارية القائمة أو إدارهتا؛ وطالب حزب كمبوتشيا الدميقراطية بأن يسمح
دون إبطاء بنشر أفراد السلطة االنتقالية يف املناطق اخلاضعة لسيطرته وأن ينفذ
218
219
220
221

.S/23928
.S/24090
.S/24091
.S/24286

ال عن اجلوانب األخرى التفاقات
املرحلة الثانية من اخلطة تنفيذًا كامالً ،فض ً
باريس؛ وطلب إىل األمني العام وممثله اخلاص أن يكفال أالّ يستفيد من
املساعدات الدولية املقدمة إلنعاش وتعمري كمبوديا سوى األطراف اليت تفي
بالتزاماهتا مبوجب اتفاقات باريس وتتعاون تعاونًا تامًا مع السلطة االنتقالية.
ومبوجب القرار  )1992( 745املؤرخ  21أيلول/سبتمرب ،1992
قدم األمني العام إىل جملس األمن تقريره املرحلي الثاين عن السلطة االنتقالية .222
وأبلغ بأنه رغم القيود املفروضة من جراء رفض حزب كمبوتشيا الدميقراطية
املشاركة مشاركة كاملة يف عملية السالم ،فإن السلطة االنتقالية لألمم
املتحدة يف كمبوديا قطعت خطوات كبرية حنو حتقيق أهدافها واقتربت من
مصممًا
االنتشار الكامل يف معظم إقليم كمبوديا تقريبًا .وعليه ،فقد بات ّ
على أن تتواصل العملية االنتخابية وفقًا للجدول الزمين املحدد يف خطة
التنفيذ .وذكر أنه يدرس مقترحًا بإجراء انتخابات رئاسية تزامنًا مع انتخاب
مجعية تأسيسية .بيد أنه بالنظر إىل أن إجراء انتخابات رئاسية غري منصوص
عليه يف اتفاقات باريس ،فسوف يتطلب األمر ،إذنًا من جملس األمن مع
توفري موارد إضافية .وأوصى األمني العام بزيادة عدد نقاط املراقبة داخل
البلد وعلى طول حدوده.
223
ويف رسالة مؤرخة  29أيلول/سبتمرب  ، 1992أبلغ رئيس جملس
األمن األمني العام بأن أعضاء املجلس يرغبون يف أن يتاح هلم مزيد من
الوقت لدراسة تقريره املؤرخ  21أيلول/سبتمرب  ،1992وحتديد اإلجراءات
األخرى اليت يتطلبها.
ويف اجللسة  3124ملجلس األمن ،املعقودة يف  13تشرين األول/
أكتوبر  ،1992اختذ املجلس القرار  )1992( 783الذي وافق فيه ،يف مجلة
أمور ،على تقرير األمني العام؛ وأكد أن العملية االنتخابية سوف تتم حسب
اجلدول الزمين املحدد يف خطة التنفيذ؛ وأيد اعتزام األمني العام إنشاء نقاط
مراقبة داخل البلد وعلى طول حدوده مع البلدان املجاورة؛ وطالب بأن يفي
حزب كمبوتشيا الدميقراطية على الفور بالتزاماته مبوجب اتفاقات باريس،
وأن يسهل دون إبطاء انتشار السلطة بالكامل يف املناطق الواقعة حتت سيطرته،
وأن ينفذ بالكامل املرحلة الثانية من اخلطة ،وال سيما اإليواء والتسريح؛ ودعا
مجيع األطراف يف كمبوديا إىل التعاون على حنو كامل مع السلطة لتحديد
مواقع حقول األلغام وتسهيل حتقيقات السلطة يف التقارير املتعلقة بالقوات
األجنبية واملساعدات األجنبية وانتهاكات وقف إطالق النار داخل األراضي
الواقعة حتت سيطرهتا؛ وكرر مطالبته بأن تتخذ مجيع األطراف التدابري الالزمة
لكفالة سالمة وأمن مجيع األفراد التابعني لألمم املتحدة؛ وشجع األمني العام
وممثله اخلاص على مواصلة جهودمها لتهيئة مناخ سياسي حمايد لالنتخابات،
وطلب يف ذلك السياق أن يتم دون إبطاء إنشاء مرفق البث اإلذاعي التابع
للسلطة حبيث يغطى األراضي الكمبودية بأسرها؛ وشجع األمني العام وممثله
اخلاص على االستفادة بالكامل من مجيع اإلمكانيات اليت تتيحها والية السلطة
لرفع كفاءة الشرطة املدنية املوجودة يف حل املشاكل املتزايدة واملتعلقة بصون
القانون والنظام يف كمبوديا؛ وطلب إىل األمني العام أن يقدم إىل جملس األمن
يف أقرب وقت ممكن ،ويف وقت ال يتجاوز  15تشرين الثاين/نوفمرب ،1992
تقريرًا عن تنفيذ القرار.
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ويف  15تشرين الثاين/نوفمرب  ،1992ق ّدم األمني العام إىل جملس
األمن تقريره عن تنفيذ القرار  .224 )1992( 783وذكر أن حزب
كمبوتشيا الدميقراطية واصل رفضه التعاون مع السلطة يف تنفيذ اتفاقات
باريس ،أو االنصياع ملناشدات جملس األمن الواردة يف قراريه )1992( 766
و .)1992( 783وأشار إىل أن الصعوبات اليت اعترضت تنفيذ املرحلة الثانية
من وقف إطالق النار أدت إىل تعليق فعلي لعملية التجميع ونزع السالح
والتسريح .ويف ضوء تلك التطورات ،وزيادة انتهاكات وقف إطالق النار
واهلجمات على األفراد التابعني للسلطة االنتقالية ،فقد بات من الضروري
إجراء تعديل على أنشطة العنصر العسكري للسلطة .وأشار األمني العام إىل
أنه يتفق مع رئيسي مؤمتر باريس املشاركني يف وجوب مواصلة عملية السالم
ويف وجوب احلفاظ على اجلدول الزمين الذي ينتهي بإجراء انتخابات حرة
ال على
ونزيهة ،يف موعد ال يتجاوز أيار/مايو  .1993وقال إنه وافق فع ً
التعديالت الالزمة يف نشر العنصر العسكري للسلطة االنتقالية بغية إذكاء
اإلحساس العام باألمن وتعزيز القدرة على محاية سجل الناخبني ،ومن مث
عملية االقتراع ،وال سيما يف املناطق النائية أو غري اآلمنة .وأردف أن ذلك
يعين أن التخفيض املزمع لعدد أفراد العنصر العسكري على النحو املتوخى
يف خطته للتنفيذ ،املؤرخة  19شباط/فرباير  ،225 1992مل يعد ذا جدوى.
وعالوة على ذلك ،وبعد أن درس بعناية اقتراح الرئيسني املشاركني بإجراء
انتخابات لتسمية رئيس دولة كمبودي على أساس االقتراع العام املباشر،
وافق على أن إجراء انتخابات رئاسية سيسهم يف عملية املصاحلة الوطنية
وسيساعد على تعزيز مناخ االستقرار أثناء الفترة اليت ستقوم فيها اجلمعية
التأسيسية مبهمة صياغة الدستور الكمبودي اجلديد واعتماده .وعليه ،فقد
طلب إىل ممثله اخلاص أن يقوم بوضع خطط احتياطية لقيام سلطة األمم
املتحدة بتنظيم هذه االنتخابات وإجرائها ،علمًا بأن سلطة األمم املتحدة
ستحتاج يف الوقت املناسب احلصول على إذن من جملس األمن وإىل توفري
املوارد اإلضافية.
ويف اجللسة  3143ملجلس األمن ،املعقودة يف  30تشرين الثاين/
نوفمرب  ،1992اختذ املجلس القرار  )1992( 792الذي أيد فيه ،يف مجلة
أمور ،تقرير األمني العام؛ وقرر أن تشرع السلطة يف األعمال التحضريية
إلجراء انتخابات حرة ونزيهة يف نيسان/أبريل  -أيار/مايو  1993يف مجيع
مناطق كمبوديا اليت تصل إليها السلطة بصورة كاملة وحبرية ،وذلك اعتبارًا
من  31كانون الثاين/يناير 1993؛ وطلب إىل األمني العام أن يقدم أي
توصيات بشأن قيام السلطة االنتقالية بتنظيم انتخابات رئاسية وإجرائها
تزامنًا مع االنتخابات املقررة للجمعية التأسيسية ،إىل جملس األمن الختاذ قرار
بشأهنا؛ وطالب بأن يفي حزب كمبوتشيا الدميقراطية على الفور بالتزاماته
مبوجب اتفاقات باريس؛ وطلب إىل من يعنيهم األمر ضمان اختاذ تدابري وفقًا
لالتفاقات ملنع إمداد املناطق اليت حيتلها أي طرف كمبودي ال ميتثل التفاقات
باريس مبنتجات النفط ،وطلب إىل األمني العام أن يدرس وسائل تنفيذ تلك
التدابري؛ ودعا السلطة االنتقالية إىل إقامة مجيع ما يلزم من نقاط املراقبة على
احلدود ،وطلب إىل الدول املجاورة أن تتعاون تعاونًا تامًا يف إنشاء نقاط
املراقبة تلك وتشغيلها واملحافظة عليها؛ وأيد قرار املجلس الوطين األعلى
املؤرخ  22أيلول/سبتمرب  1992بفرض حظر مؤقت على تصدير جذوع
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الشجر من كمبوديا حلماية املوارد الطبيعية لكمبوديا ،وطلب إىل السلطة
االنتقالية أن تتخذ التدابري املناسبة لكفالة تنفيذ ذلك احلظر املؤقت؛ وطلب
إىل السلطة االنتقالية أن تواصل رصد وقف إطالق النار وأن تتخذ تدابري ّفعالة
ملنع تكرار أو تصاعد القتال يف كمبوديا ،وكذلك منع حوادث قطع الطرق
وهتريب األسلحة؛ وطالب أيضًا بأن تتخذ مجيع األطراف مجيع اإلجراءات
الالزمة حلماية أرواح وأمن أفراد السلطة يف مجيع أحناء كمبوديا وإبالغ
إجراءاهتا إىل املمثل اخلاص لألمني العام؛ وطلب إىل األمني العام أن يقدم إىل
جملس األمن ،يف أقرب وقت ممكن ،ويف موعد ال يتجاوز  15شباط/فرباير
 ،1993تقريرًا عن تنفيذ القرار ،وعن أي تدابري أخرى قد تكون ضرورية
ومناسبة لكفالة حتقيق األهداف األساسية التفاقات باريس.

أوروبا

 - 14قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص ،املنشأة
ال بقرار جملس األمن )1964( 186
عم ً

خالل الفترة قيد االستعراض ،واصلت قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف
ال بقرار جملس األمن  ،)1964( 186أداء مهمتها املتمثلة
قربص املنشأة عم ً
وبناء عليه ،قام األمني العام ،عند هناية كل فترة ستة أشهر
يف احتواء النـزاعً .
من والية القوة ،بإبالغ املجلس ،بأنه يف ضوء احلالة السائدة يف امليدان
والتطورات السياسية ،فإن وجود القوة ال غىن عنه ،سواء للمساعدة يف
احلفاظ على اهلدوء السائد يف اجلزيرة أو إلجياد أفضل الظروف املؤاتية لكي
يبذل األمني العام مساعيه احلميدة  .226ودأب جملس األمن من جهته على
متديد والية القوة لفترات مدهتا ستة أشهر .227
وظلت قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص العملية الوحيدة بني
عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم اليت ال تُمول من االشتراكات املقررة
تكاليف
على الدول األعضاء يف املنظمة .ووفقًا للقرار  ،)1964( 186تغطي
َ
املقدمة للوحدات ،وحكومة قربص ،والتربعات املقدمة
القوة احلكومات ِّ
للقوة .ويف القرار  )1990( 682املؤرخ  21كانون األول/ديسمرب ،1990
أعرب املجلس عن قلقه حيال “األزمة املالية املزمنة واملتفاقمة باستمرار” اليت
تواجهها القوة وقرر النظر يف “ترتيبات بديلة لتغطية تكاليف القوة اليت تتوىل
األمم املتحدة املسؤولية عنها ،وذلك بغرض إرساء أساس مايل سليم ومأمون
وبناء على سلسلة طويلة من املشاورات بني أعضاء املجلس والبلدان
للقوة”ً .
املسامهة بقوات وجهات أخرى معنية ،كرر األمني العام ،الذي كان قد طُلب
إليه حبث هذه املسألة ،توصيته الداعية إىل اعتماد نظام لالشتراكات املقررة
باعتباره أجنع وسيلة إلرساء أساس مايل سليم ومأمون للقوة  .228لكن عند
هناية عام  ،1991أدىل رئيس املجلس ببيان لوسائط اإلعالم باسم أعضاء
املجلس أوضح فيه أنه يف ضوء املناقشة اليت دارت يف إطار املشاورات غري
226

 S/20663و ،Add.1و S/21010و ،Add.1و S/21340و ،Add.1وS/21981

و ،Add.1و S/22665و Add.1و ،Add.2و S/23263و ،Add.1وS/24050

و،Add.1

و S/24917و.Add.1
 227مبوجب القرارات  ،)1989( 634و ،)1989( 646و،)1990( 657
و ،)1990( 680و ،)1991( 697و ،)1991( 723و ،)1992( 759و796
(.)1992
 228تقرير األمني العام عن متويل قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص املؤرخ
 15تشرين األول/أكتوبر .)S/23144( 1991

مرجع ممارسات جملس األمن — ملحق 1992 – 1989

114

الرمسية ،تبيّن أنه مل حيصل االتفاق الالزم يف املجلس الختاذ قرار بشأن إحداث
تغيري يف متويل قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص  .229ويف تقرير
مؤرخ  1كانون األول/ديسمرب  ،1992أبلغ األمني العام املجلس بأنه نتيجة
لقرارات اختذهتا البلدان املسامهة بقوات خلفض وحداهتا ،سيُعاد تشكيل القوة
وسيُعاد تنظيمها بغرض إدامة قدرهتا على القيام مبهمتها .230

 - 15قوة األمم املتحدة للحماية يف يوغوسالفيا السابقة،
ال بقرار جملس األمن )1992( 743
املنشأة عم ً
إنشاء القوة

استجابة للطلبات اليت تقدمت هبا األطراف اليوغوسالفية الرئيسية من أجل
إنشاء عملية لألمم املتحدة حلفظ السالم يف يوغوسالفيا  ،231قرر جملس
األمن مبوجب قراره  ،)1991( 724املؤرخ  15كانون األول/ديسمرب
 ،1991إرسال جمموعة صغرية من األفراد ،من ضمنهم أفراد عسكريون،
إىل يوغوسالفيا إلجراء التحضريات الالزمة من أجل النشر املحتمل هلذه
العملية .232
ومبوجب القرار  )1992( 727املؤرخ  8كانون الثاين/يناير ،1992
أيد املجس خطة األمني العام  233القاضية بإرسال جمموعة يصل عدد أفرادها
إىل  50من ضباط االتصال العسكريني على الفور إىل يوغوسالفيا ،على
أن يعقب ذلك تنظيم عملية أكرب حني تُستوىف الظروف الالزمة لنشر قوة
حلفظ السالم.
ومبوجب القرار  )1992( 740املؤرخ  7شباط/فرباير ،1992
رحب املجلس باجلهود املتواصلة اليت يبذهلا األمني العام ومبعوثه الشخصي
ّ
ليوغوسالفيا من أجل تذليل العقبات املتبقية اليت حتول دون نشر عملية
حلفظ السالم  ،234وطلب إىل األمني العام اإلسراع يف ما يقوم به من
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 231يف رسالة مؤرخة  24تشرين الثاين/نوفمرب  1991موجهة إىل رئيس جملس
األمن ( ،)S/23239كان األمني العام قد أبلغ املجلس بأنه خالل اجتماع عقد يف جنيف
يوم  23تشرين الثاين/نوفمرب وترأسه مبعوثه اخلاص ،أوضحت األطراف اليوغوسالفية
الرئيسية (ممثلة من قِبل الرئيس ميلوسيفيتش رئيس مجهورية صربيا ،والرئيس تودميان رئيس
مجهورية كرواتيا ،والفريق أول كادييفِتش وزير دفاع مجهورية يوغوسالفيا االحتادية
االشتراكية) أهنا تود أن ترى نشر عملية لألمم املتحدة حلفظ السالم يف يوغوسالفيا.
ويف  26تشرين الثاين/نوفمرب ،تقدم املمثل الدائم ليوغوسالفيا بطلب رمسي إلنشاء هذه
العملية (.)S/23240
 232أشار املجلس أول األمر إىل إمكانية إنشاء هذه العملية يف قراره )1991( 721
املؤرخ  27تشرين الثاين/نوفمرب  .1991وعم ًال بذلك القرار ،قدم األمني العام إىل املجلس ورقة
مفاهيمية إلنشاء هذه العملية ( ،S/23280املرفق الثالث) وقبلتها األطراف ،على حنو ما أشري إليه
يف تقرير األمني العام املؤرخ  5و 7كانون الثاين/يناير  S/23363( 1992و.)Add.1
 233انظر تقرير األمني العام املؤرخ  5و 7كانون الثاين/يناير S/23363( 1992
و.)Add.1
234
كان األمني العام قد أوضح يف تقريره املؤرخ  4شباط/فرباير 1992
( )S/23513أنه مل يكن بعد يف وضع يسمح له بالتوصية بنشر قوة حلفظ السالم ،إذ بدا أن
أحد األطراف املوقّعة على اتفاق جنيف وطرفًا آخر رفضا عناصر أساسية من خطة األمم
املتحدة إلحالل السالم.

حتضريات لتكون هذه العملية على أهبة االستعداد لالنتشار فور أن يقرر
املجلس ذلك.
235
ووفقًا لتوصيات األمني العام الالحقة وخطة حفظ السالم املؤرخة
 11كانون األول/ديسمرب  ،236 1991قرر جملس األمن ،مبوجب قراره
 ،)1992( 743املؤرخ  21شباط/فرباير  ،1992إنشاء عملية حلفظ السالم
“كترتيب مؤقت ألجل هتيئة ظـروف السـالم واألمـن الالزمـة للتفاوض على
تسويـة شاملة لألزمة اليوغوسالفية”  .237وتقرر تسمية العملية باسم قوة
األمم املتحدة للحماية  .238وطلب املجلس إىل األمني العام القيام على الفور
بنشر عناصر القوة اليت ميكن هلا أن تساعد على وضع خطة التنفيذ من أجل
نشر القوة بكامل أفرادها يف أقرب وقت ممكن .239
وبعد استالم خطة تنفيذ من األمني العام يف  2نيسان/أبريل
 ،240 1992أذن جملس األمن ،مبوجب قراره  )1992( 749املؤرخ
 7نيسان/أبريل  ،1992بنشر قوة األمم املتحدة للحماية بكامل أفرادها يف
أقرب وقت ممكن.
والية القوة وتكوينها
على حنو ما أوصى به األمني العام  ،241أُنشئت قوة األمم املتحدة للحماية
لفترة ّأولية مدهتا  12شهرًا .وسيكون مقر القوة يف سراييفو وتُنشر يف
ثالث مناطق يف كرواتيا تُسمى “املناطق املشمولة حبماية األمم املتحدة”.
وكانت هذه هي املناطق اليت ارتأى األمني العام أهنا تستلزم ترتيبات خاصة
لضمان وقف إطالق نار دائم .وستكون تلك الترتيبات ذات طابع مؤقت
ولن متس بنتائج املفاوضات السياسية الرامية إىل التوصل إىل تسوية شاملة
لألزمة اليوغوسالفية .وألغراض األمم املتحدة ،قُسمت املناطق املشمولة
باحلماية إىل أربعة قطاعات  -هي الشرق والغرب والشمال واجلنوب  -يف
مناطق سالفونيا الشرقية وسالفونيا الغربية وكرايينا .وإضافة إىل ذلك ،سيُنشر
مراقبون عسكريون يف بعض املواقع من البوسنة واهلرسك حماذية لكرواتيا.
وستشمل مهام قوة األمم املتحدة للحماية ما يلي( :أ) ضمان أن
تصبح املناطق املشمولة حبماية األمم املتحدة جمردة من السالح ،ومحاية مجيع
األشخاص املوجودين يف هذه املناطق من املخاوف املتعلقة بوقوع هجمات
مسلحة؛ (ب) التحقق من أن قوات الشرطة املحلية تقوم بواجباهتا دون متييز
ضد األشخاص من أية جنسية؛ (ج) مساعدة وكاالت املساعدة اإلنسانية
التابعة لألمم املتحدة على إعادة مجيع املشردين الذين يرغبون يف العودة إىل
ديارهم يف املناطق املشمولة باحلماية.
235
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(S/23592

(.)S/23777
 241انظر التقارير التالية اليت أع ّدها األمني العام S/23280 :املؤرخ  11كانون
األول/ديسمرب 1991؛ و S/23592و Add.1املؤرخ  15و 19شباط/فرباير 1992؛
و S/23777املؤرخ  2نيسان/أبريل .1992

اهليئات الفرعية ملجلس األمن

ولالضطالع باملهام املذكورة أعاله ،ستتألف قوة احلماية من عنصر
عسكري وعنصر للشرطة وعنصر مدين ووحدة للطريان .وسيتوىل مهمة
القيادة العامة يف امليدان قائد القوة  .242وسيتألف العنصر العسكري من 12
كتيبة مشاة كبرية جمموع قوامها  10 400فرد من مجيع الرتب وعناصر
أخرى للدعم يف املقر ويف املجال اللوجسيت يبلغ جمموعها حوايل  2 840فردًا
من مجيع الرتب و 100مراقب عسكري  .243وستسري عليه القواعد العادية
يف عمليات حفظ السالم لألمم املتحدة املتعلقة حبمل السالح واستخدامه.
وسيتألف عنصر الشرطة من قرابة  530شرطيًا غري مسلح سيُنشر 320
منهم خالل املرحلة التمهيدية .وتقرر أن يتكون العنصر املدين ،الذي سيقوم
بطائفة من املهام السياسية والقانونية واإلعالمية واإلدارية ،من حوايل 500
موظف ،معظمهم من موظفي األمم املتحدة احلاليني.
وق ّدر األمني العام أن التكلفة املرتبطة بتمركز القوة واإلنفاق عليها،
لفترة ّأولية مدهتا  10أشهر ،ستقارب  600مليون دوالر .وتقرر أن تتحمل
الدول األعضاء هذه التكلفة وفقًا للفقرة  2من املادة  17من امليثاق.
وإضافة إىل ذلك ،أتاحت األطراف اليوغوسالفية لألمم املتحدة بعض السلع
واخلدمات باملجان.
تنفيذ الوالية وتوسيع نطاقها
(أ) كرواتيا
‘ ’1جدوى حفظ السالم يف كرواتيا
الحظ األمني العام يف تقرير مؤرخ  12أيار/مايو  244 1992أن التطورات
اليت حدثت منذ أن وافق املجلس على خطة إرسال قوة حفظ السالم
التابعة لألمم املتحدة إىل كرواتيا أثارت شكوكًا جديدة حول اجلدوى
ووجه األمني العام انتباه املجلس خباصة إىل القرار
من تلك العمليةّ .
الذي اختذته سلطات بلغراد ،عقب اإلعالن عن مجهورية يوغوسالفيا
االحتادية يوم  27نيسان/أبريل  ،1992والقاضي بسحب جنود اجليش
الشعيب اليوغوساليف من اجلمهوريات األخرى غري صربيا واجلبل األسود
والتخلي عن السلطة على أولئك الذين ميكثون فيها .وقال إن ذلك
أزال بالفعل طرفًا من أطراف خطة حفظ السالم يكتسي تعاونه أمهية
أساسية لنجاحها ،وحيل حمله عنصر جديد أو عناصر جديدة ليست ُملزمة
رمسيًا بقبول سلطات بلغراد هذه اخلطة .ومن شأن رفض القوات املحلية
املوسعة تسرحيها أن يقوض أساس اخلطة اليت ُكلفت قوة األمم املتحدة
َّ
ال عن حتمل القوة مسؤولياهتا يف
للحماية بتنفيذها .غري أنه ال يرى بدي ً
املناطق املشمولة حبماية األمم املتحدة وفقًا خلطة حفظ السالم ،وناشد يف
الوقت ذاته اجليش الشعيب اليوغوساليف والسلطات الصربية أن يستخدما
نفوذمها لتهدئة خماوف الطوائف الصربية اليت قد جتد نفسها خارج املناطق
املشمولة باحلماية.
 242عن طريق رسالتني مؤرختني  26شباط/فرباير  1992بني األمني العام ورئيس
جملس األمن ( S/23646و ،)S/23647وافق أعضاء املجلس على اقتراح األمني العام بتعيني
الفريق ساتيش نامبيار (اهلند) قائدًا لقوة األمم املتحدة للحماية.
 243لالطالع على قائمة البلدان املسامهة جبنود يف قوة األمم املتحدة للحماية،
انظر الرسائل التالية املتبادلة بني األمني العام ورئيس جملس األمن S/23648 :وS/23649؛
و S/23697و.S/23698
.S/23900 244
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‘ ’2االنتشار األ ّويل
مبوجب القرار  )1992( 752املؤرخ  15أيار/مايو  ،1992الحظ جملس
األمن التقدم املحرز حىت ذلك الوقت يف نشر قوة األمم املتحدة للحماية،
ورحب بتويل هذه القوة املسؤولية اليت تقضي هبا واليتها يف سالفونيا الشرقية،
وطلب إىل األمني العام أن يكفل اضطالع القوة مبسؤولياهتا يف مجيع املناطق
املشمولة حبماية األمم املتحدة يف أقرب وقت ممكن.
ويف  26حزيران/يونيه  ،1992أفاد األمني العام  245بأن قوة األمم
املتحدة للحماية تولت مسؤولياهتا كاملة يف القطاعني الشرقي والغريب .إالّ
أن قائد القوة كان قد أكد أنه سيكون من الصعب للغاية أن تتحمل القوة
مسؤولياهتا كاملة ما مل يتم التوصل إىل حل ملسألة بعض املناطق يف كرواتيا
توجد مبحاذاة قطاعي الشمال واجلنوب  246اللذين كان يسيطر عليهما اجليش
الشعيب اليوغوساليف وتسكنهما غالبية من الصرب ،لكنهما يقعان خارج
حدود املناطق املشمولة حبماية األمم املتحدة املتفق عليها .ويف حني مارست
سلطات بلغراد ضغوطًا شديدة إلدماج تلك املناطق ضمن املناطق املشمولة
حبماية األمم املتحدة ،مانعت السلطات الكرواتية يف إدخال أي تغيريات على
حدود املناطق املشمولة باحلماية .ويف ظل تلك الظروف ،وإلحالل االستقرار
يف املنطقة ،اقترح األمني العام ما يلي( :أ) إنشاء جلنة مشتركة حتت رئاسة قوة
األمم املتحدة للحماية ،تضم ممثلني عن حكومة كرواتيا والسلطات املحلية يف
املنطقة ،لإلشراف على عملية إعادة السلطة يف تلك املناطق من قِبل حكومة
كرواتيا ومراقبة تلك العملية؛ (ب) نشر عدد مناسب من مراقيب األمم املتحدة
العسكريني مبحاذاة خط املواجهة وداخل تلك املناطق؛ (ج) نشر أفراد من
الشرطة املدنية التابعني لألمم املتحدة يف مجيع أرجاء تلك املناطق هبدف رصد
ما تقوم به قوات الشرطة املوجودة للحفاظ على القانون والنظام ،مع إيالء
اعتبار خاص لتمتع كل جمموعات األقليات بالعيش الكرمي .وذكر األمني العام
أن تنفيذ هذه التدابري سيستوجب تعزيز قوة األمم املتحدة للحماية بإضافة
حوايل  60مراقبًا عسكريًا و 120من أفراد الشرطة املدنية.
‘ ’3تنفيذ الوالية وتوسيع نطاقها
مبوجب القرار  ،)1992( 762املؤرخ  30حزيران/يونيه  ،1992حث
جملس األمن حكومة كرواتيا واجلهات املعنية األخرى على اتباع مسار العمل
املبيّن يف تقرير األمني العام ،وناشد مجيع األطراف أن تساعد القوة على
تنفيذه .وأوصى بإنشاء اللجنة املشتركة املبيّنة يف التقرير واليت يتعني عليها
التشاور مع سلطات بلغراد أثناء القيام مبهامها .كما أذن بتعزيز القوة ،على
النحو املقترح يف التقرير ،لتقوم باملهام املبيّنة فيه مبوافقة حكومة كرواتيا
واجلهات األخرى املعنية.
247
ويف تقريرين مؤرخني  27متوز/يوليه و 6آب/أغسطس ، 1992
أبلغ األمني العام املجلس بأن القوة حققت عددًا من اإلجنازات الناجحة منذ
توليها املسؤولية يف القطاعات األربعة ،مبا يف ذلك وضع حد النتهاكات وقف
إطالق النار اليت تُستخدم فيها األسلحة الثقيلة ،والتخفيف من حدة التوتر
وانسحاب معظم عناصر اجليش الشعيب اليوغوساليف .غري أن بعض املشاكل
ال تزال قائمة ،خاصة يف ما يتعلق بالتسلح املفرط للشرطة املحلية يف املناطق
245
246
247

.S/24188
يف التقرير ،أُشري إىل هذه املناطق باسم “املناطق الوردية”.
 S/24353و.Add.1
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املشمولة حبماية األمم املتحدة واستمرار اضطهاد غري الصرب يف بعض املناطق.
ولذا مل تتوفر الظروف املؤاتية لعودة املشردين طواعية إىل ديارهم ،وهذا أحد
األوجه اهلامة خلطة حفظ السالم اليت وضعتها األمم املتحدة .وعالوة على
ذلك ،فمنذ أن قبلت األطراف خبطة حفظ السالم وأقرها املجلس ،اكتسبت
اجلمهوريات يف املنطقة شخصية قانونية دولية وأصبحت ثالث منها دوالً
أعضاء يف األمم املتحدة .وقد أثارت السلطات الكرواتية مسألة مراقبة حدود
ً
املناطق املشمولة باحلماية حيث تلتقي مع ما أصبح اآلن حدودًا دولية.
وقدم األمني العام توصيات قائد القوة الداعية إىل توسيع نطاق والية
القوة احلالية لتشمل مراقبة دخول املدنيني إىل املناطق املشمولة حبماية األمم
املتحدة ،وأداء مهام اهلجرة واجلمارك عند حدود املناطق املشمولة باحلماية
حيث تلتقي مع احلدود الدولية .كما سيتعني تعزيز قوام عنصر الشؤون
املدنية .غري أن األمني العام ،يف معرض اإلشارة إىل أن تطور األوضاع
يف يوغوسالفيا السابقة أصبح يدفع بقوة احلماية إىل أداء مهام شبه إدارية
تتعدى نطاق ممارسات حفظ السالم العادية ،يعتقد بأن تويل هذه املهام
كان أمرًا ضروريًا إذا أُريد عدم تقويض اجلهد الذي يبذله املجلس بالفعل
يف كرواتيا .248
وق ّدر األمني العام أن التكلفة املرتبطة بزيادة توسيع والية قوة احلماية
وتعزيز قوامها ،على النحو املوصى به أعاله ،ستبلغ زهاء  30مليون دوالر،
وبالتايل حوايل  6ماليني دوالر شهريًا.
ومبوجب القرار  )1992( 769املؤرخ  7آب/أغسطس ،1992
أقر جملس األمن تقرير األمني العام وأذن بتوسيع والية قوة احلماية وتعزيز
قوامها املقترحني.
ويف  28أيلول/سبتمرب  ،1992قدم األمني العام إىل املجلس تقريرًا
آخر  249ذكر فيه أنه مت التوصل إىل اتفاق بشأن انسحاب العناصر املتبقية من
اجليش اليوغوساليف من كرواتيا وجتريد شبه جزيرة بريفالكا من السالح.
وجيري وضع الترتيبات التفصيلية لتنفيذ هذا االتفاق يف صيغتها النهائية .ويف
غضون ذلك ،أوصى بأن يأذن جملس األمن لقوة احلماية بأن تتوىل مسؤولية
رصد الترتيبات املتفق عليها.
ومبوجب القرار  )1992( 779املؤرخ  6تشرين األول/أكتوبر
 ،1992أقر جملس األمن تقرير األمني العام وأذن لقائد القوة بتويل مسؤولية
رصد الترتيبات املتفق عليها من أجل االنسحاب التام للجيش اليوغوساليف
من كرواتيا ،وجتريد شبه جزيرة بريفالكا من السالح ،وإزالة األسلحة الثقيلة
من املناطق املجاورة لكرواتيا واجلبل األسود.
(ب) البوسنة واهلرسك
‘ ’1جدوى عملية حلفظ السالم يف البوسنة واهلرسك
أبلـغ األمني العـام جملس األمـن ،يف تقريـره املـؤرخ  24نيسان/أبـريـل
 ،250 1992بأنه أثناء اجتماع عقده مع وزير خارجية البوسنة واهلرسك
 248أكدت حكومة كرواتيا ،عن طريق رسالة مؤرخة  7آب /أغسطس 1992
موجهة إىل رئيس املجلس ( ،)S/24390أن كرواتيا قبلت بتقرير األمني العام كحل مؤقت ملسألة
مراقبة حدود املناطق املشمولة حبماية األمم املتحدة حيث تلتقي مع احلدود الدولية جلمهورية
كرواتيا إىل أن تُستوىف الشروط الالزمة لتتوىل السلطات الكرواتية مراقبتها بصفة تامة.
.S/24600 249
.S/23836 250
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يف  10نيسان/أبريل  ،1992طلب وزير اخلارجية نشر قوات حلفظ
السالم تابعة لألمم املتحدة يف البوسنة واهلرسك .وكان األمني العام قد
أكد ،يف معرض رده على ذلك الطلب ،على تقسيم العمل بني األمم
املتحدة ،اليت تقتصر واليتها حلفظ السالم على احلالة يف كرواتيا ،ودور
املفوضية األوروبية يف جمال صنع السالم يف يوغوسالفيا بأسرها .251
وكان املبعوث الشخصي لألمني العام قد أبلغ الرئيس البوسين بأنه يف
ضوء مجيع العناصر املؤثرة على احلالة يف البوسنة واهلرسك ،مبا يف ذلك
استشراء العنف يف ذلك الوقت على وجه اخلصوص ،ونظرًا للتقييدات
املتعلقة باملوارد البشرية واملادية واملالية ،فإن نشر عملية حلفظ السالم ليس
باألمر املمكن  .252وبالرغم من ذلك قرر األمني العام التبكري بإرسال
مراقبني عسكريني غري مسلحني إىل البوسنة واهلرسك ،وهم املراقبون
الذين كان من املتوخى نشرهم أصالً ،وفقًا لورقة املفهوم املتعلقة بقوة
احلماية التابعة لألمم املتحدة  ،253بعد نزع سالح املناطق املشمولة حبماية
األمم املتحدة .254
ورحب املجلس بقرار إرسال مراقبني عسكريني إىل البوسنة واهلرسك،
يف البيان الرئاسي املؤرخ  24نيسان/أبريل  .255 1992وأعرب املجلس عن
اعتقاده بأن وجود هؤالء املراقبني سيساعد األطراف على تنفيذ ما تعهدت به
يف  23نيسان/أبريل  1992من التزام باحترام وقف إطالق النار املوقّع عليه
يف سراييفو ،يف  12نيسان/أبريل ،شأنه يف ذلك شأن وجود عناصر الرصد
التابعة للمفوضية األوروبية.
ويف  30نيسان/أبريل  ،1992أبلغ األمني العام املجلس أنه قرر إيفاد
وكيل األمني العام لعمليات حفظ السالم ،ماراك غولدنغ ،لبحث تطورات
احلالة يف البوسنة واهلرسك والنظر يف جدوى إنشاء عملية حفظ سالم تابعة
لألمم املتحدة فيها  ،256وهي مبادرة حظيت بترحيب املجلس أيضًا .257
وعقب زيارة السيد غولدنغ إىل املنطقة ،قدم األمني العام إىل املجلس،
يف  12أيار/مايو  ،1992تقريرًا  258جاء فيه أنه ثبتت ،وفقًا الستنتاجات
السيد غولدنغ ،استحالة تنفيذ اتفاق وقف إطالق النار املوقّع عليه يف 12
نيسان/أبريل .وعليه خلص األمني العام إىل أن االضطالع بأنشطة حلفظ
السالم يف البوسنة واهلرسك ،خارج نطاق املشاركة املحدودة للمراقبني
العسكريني التابعني لقوة احلماية ،يف سراييفو ومنطقة موستار ،ال يعترب جمديًا
يف تلك املرحلة من الصراع .وأشار األمني العام إىل أن أحد اخليارات اليت
استُكشفت متثل يف استكشاف جدوى نشر قوات حلفظ السالم تابعة لألمم
املتحدة ،لتؤدي دورًا أكثر حمدودية  -وفقًا لطلب رئيس البوسنة واهلرسك،
انظر الفقرة  2من التقرير.
 252انظر الفقرة  27من التقرير.
 ،S/23280 253املرفق الثالث ،الفقرة .13
 254انظر ،S/23836 :الفقرة .20
.S/23842 255
 256رسالة مؤرخة  29نيسان/أبريل  1992موجهة من األمني العام إىل رئيس
جملس األمن (.)S/23860
 257رسالة مؤرخة  30نيسان/أبريل  1992موجهة من رئيس جملس األمن إىل
األمني العام (.)S/23861
.S/23900 258
251
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عزت بيغوفيتش  -ملراقبة مطار سراييفو وتوفري احلماية لعناصر توصيل املعونة
اإلنسانية ،وكفالة فتح الطرق واجلسور واملعابر احلدودية.
وطلب جملس األمن إىل األمني العام ،مبوجب قراره )1992( 752
املؤرخ  15أيار/مايو  ،1992أن يبقي مسألة جدوى توفري احلماية لربامج
اإلغاثة اإلنسانية الدولية وكفالة سالمة وأمن إمكانية الوصول إىل مطار
ال عن إمكانية نشر بعثة حلفظ السالم ،يف
سراييفو ،قيد نظره الفعلي ،فض ً
ضوء تطورات احلالة.
259
ويف  26أيار/مايو  ،1992أبلغ األمني العام بأن املراقبني العسكريني
الذين مت نشرهم يف منطقة موستار قد غادروا املنطقة ،يف  14أيار/مايو ،حينما
وصلت املخاطر اليت هتدد حياهتم مستوى غري مقبول .ومت أيضًا سحب زهاء
ثلثي موظفي مقر قوة احلماية من سراييفو ،يف  16و 17أيار/مايو ،حيث
تبقى فيها حوايل  90موظفًا ،كانوا يقومون مبساعيهم احلميدة من أجل تعزيز
وقف إطالق النار على املستوى املحلي وكذلك األنشطة اإلنسانية .وفيما
يتعلق جبدوى توفري احلماية لربامج اإلغاثة اإلنسانية الدولية ،كان األمني العام
على قناعة بأن بذل جهد صادق من أجل إقناع األطراف املتحاربة بإبرام
اتفاقات تسمح بتوصيل إمدادات اإلغاثة دون عائق واحترام هذه االتفاقات
قد ميثل أفضل مسار يبشر باخلري .وأعرب األمني العام عن قدر من التفاؤل بأن
الظروف السائدة قد تكون هي األفضل من حيث التبشري بإمكانية عقد هذه
االتفاقات .وتعيّن على كبري املراقبني العسكريني التابعني لقوة احلماية ،الذي
كان على رأس املجموعة الوحيدة من العناصر الدولية املتبقية يف سراييفو ،بذل
جهوده الرامية إىل ترتيب املفاوضات املطلوبة واملساعدة عليها.
‘ ’2اتفاق مطار سراييفو
الحظ األمني العام ،يف تقرير مؤرخ  6حزيران/يونيه  ، 1992أن
األطراف كانت قد وقّعت ،يف اليوم السابق ،يف البوسنة ،على اتفاق اشتمل،
يف مجلة أمور ،على تصور بأن تتوىل قوة احلماية املسؤولية العملياتية الكاملة
عن تشغيل مطار سراييفو وتأمينه ،إذ أن املطار كان سيعاد فتحه من أجل
توصيل اإلمدادات اإلنسانية ،وذلك حتت السلطة القطعية لألمم املتحدة.
وعلى أساس ذلك االتفاق (اتفاق املطار) اقترح قائد القوة التابعة لقوة احلماية
مفهوم عمليات يتعيّن مبوجبه نشر املراقبني العسكريني التابعني لألمم املتحدة
يف سراييفو ،كأول تدبري لتهيئة الظروف األمنية املناسبة .وقُ ِّدر أنه يتعني توفري
اإلضافات التالية لقوام هذه القوات( :أ) كتيبة مشاة معززة تتكون من زهاء
 1 000فرد؛ (ب)  60مراقبًا عسكريًا؛ (ج) موظفون عسكريون ومدنيون
للمقر القطاعي لقوة احلماية الذي سيُنشأ يف سراييفو؛ (د)  40فردًا من
الشرطة املدنية؛ (هـ) إمكانية توفري بعض األفراد الفنيني واملهندسني واملوظفني
للمطار ،إذا تطلبت احلالة تعزيز املوظفني العاملني يف املطار .261
وق ّدر األمني العام أن التكلفة اإلضافية لزيادة حجم القوات ،ملدة
أربعة أشهر حىت منتصف تشرين األول/أكتوبر  ،1992ستصل إىل 20
مليون دوالر تقريبًا ،أي حوايل  3ماليني دوالر يف الشهر .وأوصى بأن
260

.S/24000 259
 S/24075 260و.Add.1
 261الحظ األمني العام يف هذا التقرير أيضًا أنه كان قد طلب إىل قائد القوة
مواصلة التفاوض بشأن منطقة أمنية حدودية تشمل مدينة سراييفو بأكملها ،كمرحلة ثانية
للمفاوضات مع األطراف.

تتحمل الدول األعضاء هذه التكلفة اإلضافية ،وفقًا ألحكام املادة )2( 17
من امليثاق.
وقرر جملس األمن ،مبوجب القرار  )1992( 758املؤرخ  8حزيران/
يونيه  ،1992تعزيز والية وقوام قوة األمم املتحدة للحماية حسب ما جاء
يف تقرير األمني العام .وأ ِذن املجلس لألمني العام بنشر املراقبني العسكريني
واملوظفني ذوي الصلة واملعدات املطلوبة لتنفيذ املرحلة األوىل من األنشطة،
يف الوقت الذي يراه مناسبًا.
ويف  29حزيران/يونيه  ،1992أبلغ األمني العام املجلس بأن تقدمًا
كبريًا قد أحرز جتاه استئناف تويل قوة احلماية ملسؤوليتها عن املطار .262
وبالرغم من أنه مل يتم التوصل يف حينه إىل وقف مطلق إلطالق النار ،أبدى
األمني العام موافقته على توصية قائد قوة احلماية بأن تغتنم القوة الفرصة اليت
أتاحتها تلك التطورات .ومن مثَّ ،طلب األمني العام إىل املجلس منح اإلذن
املتوخى يف القرار  )1992( 758من أجل نشر عناصر إضافية لقوة احلماية،
كضرورة لتأمني املطار وتشغيله .263
ويف اليوم نفسه ،اعتمد جملس األمن القرار  ،)1992( 761الذي
منح مبوجبه ذلك اإلذن.
وذكر األمني العام ،يف تقريرين مؤرخني  10و 13متوز/يوليه 1992
 ،264أن املطار قد أعيد فتحه يف ذلك الوقت ،حتت رعاية قوة األمم املتحدة
للحماية ،من أجل توصيل املساعدة اإلنسانية .إالّ أنه اتضح ،بعد اكتمال
شكل العملية ،أن قوام القوة مل يكن كافيًا .واقترح األمني العام زيادة قوامها
إىل  1 600فرد ،بغية كفالة أمن املطار وتشغيله وتوصيل املساعدة اإلنسانية.
وق ّدر التكلفة املنقحة لتعزيز قوام القوة ،ملدة أربعة أشهر حىت منتصف تشرين
األول/أكتوبر  ،1992حبوايل  22.7مليون دوالر ،أي زهاء  3.8ماليني
دوالر يف الشهر  .265وأشار األمني العام أيضًا إىل أنه بالرغم من البداية
املشجعة إالّ أن بعض الشروط األساسية املنصوص عليها يف اتفاق املطار مل
يتم االمتثال هلا من قِبل أي طرف من األطراف .266
وأَ ِذن جملس األمن لألمني العام ،مبوجب القرار  )1992( 764املؤرخ
 13متوز/يوليه  ،1992بأن يقوم فورًا بنشر عناصر إضافية لقوة احلماية،
وفقًا للتوصية الواردة يف التقرير املشار إليه أعاله.
‘ ’3اإلشراف على األسلحة الثقيلة
أحال ممثلو بلجيكا وفرنسا واململكة املتحدة ،مبوجب رسالة مؤرخة  17متوز/
يوليه  1992موجهة إىل رئيس جملس األمن  ،267نص اتفاق بني األطراف يف
 262انظر الوثيقة  .S/24201وكان األمني العام قد أشار ،يف تقريره املؤرخ 15
حزيران/يونيه  S/24100( 1992و ،)Corr.1إىل أنه بالرغم من التقدم امللحوظ الذي أحرز
يف املناقشات حول سحب األسلحة الثقيلة إىل مواقع جتعل املطار خارج مدى رميها ،إالّ أنه
بدا واضحًا أن عم ً
ال كثريًا ما زال ينتظر التنفيذ كي يعاد تشغيل املطار.
 263بيان أدىل به األمني العام إىل جملس األمن (.)S/24201
 S/24263 264و.Add.1
 265للحصول على التقديرات السابقة انظر الوثيقة .S/24075/Add.1
 266متت اإلشارة على وجه اخلصوص إىل ضرورة التوصل إىل وقف إلطالق
النار؛ وإخضاع التجمعات الكاملة لألسلحة الثقيلة للرصد بواسطة قوة احلماية؛ وإنشاء
ممرات أمنية.
267
.S/24305
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البوسنة واهلرسك ،مت التوقيع عليه يف لندن ،واتفقت األطراف فيه ،يف مجلة
أمور ،على وقف إطالق النار يف مجيع أحناء إقليم البوسنة واهلرسك ،ملدة 14
يومًا ،وطلبوا إىل جملس األمن اختاذ الترتيبات الالزمة لوضع مجيع األسلحة
الثقيلة حتت اإلشراف الدويل.
268
ويف اليوم نفسه ،أدىل الرئيس ببيان باسم املجلس  ،ذكر فيه أن
املجلس قرر ،من حيث املبدأ ،االستجابة لطلب األمم املتحدة بشأن اختاذ
الترتيبات لإلشراف على مجيع األسلحة الثقيلة ،وفقًا التفاق لندن.
ويف  21متوز/يوليه  ،1992ق ّدم األمني العام إىل املجلس تقريرًا،
أرفق به مفهومًا للعمليات املتعلقة باإلشراف على األسلحة الثقيلة يف البوسنة
واهلرسك .إالّ أن األمني العام ،بعد أن درس بعناية اتفاق لندن والظروف
ال عن مشورة قائد القوة ،الحظ أنه ال يستطيع يف الوقت
اليت أبرم فيها ،فض ً
الراهن التوصية بقبول جملس األمن للطلب املقدم من األطراف الثالثة يف
البوسنة واهلرسك ،بأن تتوىل األمم املتحدة اإلشراف على األسلحة الثقيلة اليت
اتفقوا على وضعها حتت اإلشراف الدويل .269
ويف  24متوز/يوليه  ،1992أدىل الرئيس ببيان باسم جملس األمن ،270
أعرب املجلس فيه عن اتفاقه يف الرأي مع األمني العام .ودعا املجلس األمني
العام إىل إجراء اتصاالت مع مجيع الدول األعضاء ،وخباصة الدول األعضاء
يف املنظمات اإلقليمية ذات الصلة يف أوروبا ،ودعوهتا إىل القيام بصورة عاجلة
بتوفري املعلومات لألمني العام عن األفراد واملعدات والدعم اللوجسيت ،مما
ستكون مستعدة للمسامهة به يف اإلشراف على األسلحة الثقيلة يف البوسنة
واهلرسك .وذكر البيان أنه يف ضوء نتيجة هذه االتصاالت سيضطلع األمني
العام باملزيد من األعمال التحضريية.
‘ ’4توفري الدعم لتوصيل املساعدة اإلنسانية
يف  10أيلول/سبتمرب  ،1992ق ّدم األمني العام إىل جملس األمن تقريرًا
عرض فيه مقترحات بشأن كيفية تيسري توصيل املساعدة اإلنسانية إىل سراييفو
وأجزاء أخرى من البوسنة واهلرسك ،من خالل الدعم املتعلق باحلماية الذي
توفره قوة األمم املتحدة للحماية  .272وأوردت املقترحات تصورًا مفاده أنه
ميكن إضافة هذه الوظيفة إىل والية القوة وتنفيذها بواسطة األفراد العسكريني،
حتت قيادة قائد القوة .ومتثّلت مهمة قوة احلماية ،مبوجب واليتها املوسعة ،يف
دعم جهود مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ،يف جمال توصيل اإلغاثة
اإلنسانية إىل مجيع أرجاء البوسنة واهلرسك ،وخباصة توفري أية محاية ضرورية.
وكان على القوات التابعة للقوة اتباع قواعد االشتباك العادية لعمليات حفظ
تنظمها املفوضية .ومن مثَّ ،يؤذن
السالم ،عند توفريها للدعم للقوافل اليت ِّ
للقوات باستخدام القوة دفاعًا عن النفس ،وهو ما اعترب يف ذلك السياق،
أنه يشمل حماولة أشخاص مسلحني منع قوات األمم املتحدة من تنفيذ مهام
واليتها عن طريق القوة  .273واقترح األمني العام أنه ميكن أيضًا اإلذن لقوة
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 272أعدت هذه املقترحات بالتشاور مع عدد من مقدمي القرار )1992( 770
املؤرخ  13آب/أغسطس  ،1992بشأن البوسنة واهلرسك.
 273انظر الوثيقة  ،S/24540الفقرة .9

احلماية بتوفري احلماية لقوافل املعتقلني الذين يُفرج عنهم ،إذا طلبت اللجنة
الدولية للصليب األمحر ذلك ،إذا وافق قائد القوة على إمكانية تنفيذ ذلك
الطلب .274
ومبوجب القرار  ،)1992( 770الذي اختذه جملس األمن يف 13
آب/أغسطس ،مبوجب الفصل السابع من امليثاق ،دعا املجلس الدول إىل
استخدام مجيع التدابري الضرورية من أجل تيسري توصيل املساعدة اإلنسانية
إىل البوسنة واهلرسك .ومبوجب القرار  )1992( 776املؤرخ  14أيلول/
سبتمرب  ،1992أ ِذن جملس األمن ،تنفيذًا لذلك القرار ،بتوسيع نطاق والية
قوة احلماية التابعة لألمم املتحدة وتعزيز قوامها ،وربط بذلك بني والية
القوة والفصل السابع ،وأدمج اإلذن باستخدام “مجيع التدابري الضرورية”
يف واليتها .275
‘ ’5رصد حظر حتليق الطائرات العسكرية
مت توسيع نطاق والية قوة احلماية مرة أخرى ،يف  9تشرين األول/أكتوبر ،1992
حينما قرر جملس األمن ،مبوجب القرار  ،)1992( 781فرض حظر على حتليق
الطائرات العسكرية يف املجال اجلوي للبوسنة واهلرسك ،وقرر أن تتوىل قوة
الفعال من خالل وضع
احلماية رصد االمتثال لذلك احلظر .وتقرر حتقيق الرصد ّ
مراقبني يف املطارات الواقعة يف أراضي يوغوسالفيا السابقة ،وتأسيس آلية مناسبة
للموافقة على الرحالت اجلوية وتفتيشها  ،276ضمن أشياء أخرى.
وعرض األمني العام ،يف تقريرين مؤرخني  5و 9تشرين الثاين/
نوفمرب  ،277 1992مفهومًا لعمليات الرصد اليت تقوم هبا قوة احلماية ،ورد
فيه تصور لتأسيس مركز لتنسيق ومراقبة الرصد ،يف مقر قيادة قوة احلماية
يف زغرب؛ وتفتيش مجيع الرحالت اجلوية ،اليت تكون وجهاهتا املقصودة
داخل البوسنة واهلرسك؛ ورصد مجيع حتركات الطريان القادمة إىل البوسنة
واهلرسك واملغادرة هلا .وتقرر تنفيذ مهام الرصد والتفتيش بالتعاون مع بعثة
وقدر أنه
اجلماعة األوروبية املعنية بالرصد ومنظمة حلف مشال األطلسيِّ .
ستكون هناك حاجة لوجود  75مراقبًا عسكريًا إضافيًا ،وأن التكلفة املرتبطة
بذلك ستبلغ زهاء  5ماليني دوالر ،لفترة الـ  6أشهر املمتدة من  1تشرين
الثاين/نوفمرب  1992إىل  30نيسان/أبريل  ،1993أي  500 000دوالر
يف الشهر تقريبًا .وتقرر أن تتحمل الدول األعضاء التكلفة اإلضافية ،وفقًا
ألحكام املادة  )2( 17من امليثاق.
ومبوجب القرار  )1992( 786املؤرخ  11تشرين الثاين/نوفمرب
 ،1992أقر جملس األمن مفهوم العمليات ،ووافق على توصية األمني العام
توجه،
املتعلقة بتعزيز قوام قوة احلماية .وطلب املجلس إىل مجيع األطراف أن ِّ
ابتداء من ذلك الوقت ،مجيع الطلبات اخلاصة باإلذن برحالت الطريان إىل
ً
 274وافق أعضاء املجلس ،من خالل رسالتني مؤرختني  10و 12أيلول/سبتمرب
 S/24549( 1992و ،)S/24550متبادلتني بني األمني العام ورئيس املجلس ،على مقترح
األمني العام بأن تستخدم قوة احلماية مواردها املتاحة من أجل محاية املعتقلني ،الذين يتوقع
اإلفراج عنهم خالل فترة وجيزة من معسكري االعتقال الصربيني يف اجلزء الشمايل من
البوسنة واهلرسك ،وذلك رهنًا مبوافقة املجلس على التوصية الواردة يف التقرير.
 275انظر الفقرة  2من القرار .وباإلضافة إىل اإلشارة إىل القرار ،)1992( 770
يشري القرار  )1992( 776أيضًا إىل املهام اليت وردت خطوطها العريضة يف تقرير األمني العام
عن التصور املنقح لعمليات قوة احلماية ،الصادر يف  10أيلول/سبتمرب .)S/24540( 1992
 276انظر الفقرتني  2و 3من القرار.
 S/24767 277و.Add.1
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قوة احلماية ،باستثناء الرحالت اليت حتظرها القوة ،مع عمل ترتيبات خاصة
للرحالت اجلوية اليت تن ّفذ دعمًا لعمليات األمم املتحدة.
‘ ’6مراقبة احلدود
مبوجب القرار  )1992( 787املؤرخ  16تشرين الثاين/نوفمرب ،1992
الذي قرر فيه املجلس ،يف مجلة أمور ،تشديد اجلزاءات املفروضة مبوجب
القرار  )1991( 713والقرار  ،)1992( 757وأعاد فيه تأكيد املطالبة
بالتوقف الفوري جلميع أشكال التدخل من خارج إقليم البوسنة واهلرسك،
قرر املجلس نشر مراقبني على حدود البوسنة واهلرسك بغية تيسري تنفيذ
قراراته ذات الصلة .وطلب املجلس إىل األمني العام تقدمي توصياته بشأن هذه
املسألة إىل املجلس يف أقرب وقت ممكن .278
وق ّدم األمني العام توصياته إىل جملس األمن ،يف  21كانون األول/ديسمرب
 ،1992مبا يف ذلك توصية بزيادة حجم قوة احلماية ،بإحلاق قوات إضافية هبا
يبلغ قوامها  10 000فرد تقريبًا ،بغية متكني أفراد القوة من تسيري الدوريات
فيما بني مجيع نقاط عبور احلدود ،وتفتيش مجيع املركبات واألشخاص ،ومنع
حركة األشخاص والسلع عرب احلدود ،إذا كانت خمالفة لقرارات املجلس .279
(ج) مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
‘ ’1جدوى االنتشار الوقائي
أعلن األمني العام ،يف رسالة مؤرخة  25تشرين الثاين/نوفمرب  1992موجهة
إىل رئيس جملس األمن  ،280أن رئيس مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
أحال إليه طلبًا لنشر مراقبني لألمم املتحدة يف ذلك البلد ،نظرًا إلمكانية
تأثري القتال الدائر يف مناطق أخرى من يوغوسالفيا السابقة عليه .واقترح
األمني العام البدء بإرسال فريق يضم زهاء  12فردًا من العسكريني وأفراد
الشرطة واملوظفني املدنيني إىل مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ،بغية
استطالع جدوى تنفيذ عملية نشر إضافية كبرية لقوات احلماية يف ذلك
البلد .وأبلغ رئيس املجلس األمني العام ،يف رده املؤرخ  25تشرين الثاين/
نوفمرب  ،281 1992مبوافقة أعضاء املجلس على مقترحه.
ويف  9كانون األول/ديسمرب  ،1992ق ّدم األمني العام إىل املجلس
تقريرًا  282عن نتائج البعثة االستطالعية إىل مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية
السابقة  .283وكانت البعثة قد أوصت بتأسيس وجود صغري لقوة احلماية على
اجلانب املقدوين من حدود تلك اجلمهورية مع ألبانيا ومجهورية يوغوسالفيا
االحتادية (صربيا واجلبل األسود) “بوالية وقائية يف جوهرها” تتمثل يف
تقوض الثقة واالستقرار يف
رصد أية تطورات يف مناطق احلدود ميكن أن ِّ
تلك اجلمهورية ،واإلبالغ عن تلك التطورات .وأوصت البعثة كذلك بنشر
جمموعة صغرية من الشرطة املدنية التابعة لألمم املتحدة يف مناطق احلدود
ملراقبة أعمال شرطة احلدود املقدونية ،نظرًا إىل أن احلوادث اليت نتجت
 278انظر الفقرة  16من القرار.
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 283نفِّذت البعثة خالل الفترة من  28تشرين الثاين/نوفمرب إىل  3كانون األول/
ديسمرب .1992
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عن حماوالت عبور احلدود بصورة غري قانونية أدت مؤخرًا إىل زيادة التوتر
على اجلانب املقدوين .لكن املقترح األخري مل حيظ بقبول السلطات املقدونية
املختصة ،خالفًا لالنتشار العسكري.
ومتثّل التصور يف أن وجود قوة احلماية سيتكون من عناصر عسكرية
وأفراد شرطة مدنية وموظفي شؤون مدنية ،وأن تضم القوة يف تكوينها كتيبة
يصل عدد أفرادها إىل  700فرد من مجيع الرتب ،منهم  35مراقبًا عسكريًا،
و 26فردًا من أفراد الشرطة املدنية املكلّفني بالرصد ،و 10من موظفي
الشؤون املدنية ،و 45موظفًا إداريًا ،ومترمجني شفويني حمليني .وتقرر أن
284
األولية للتنسيب
يكون مقر قيادهتا يف سكوبيه  .وتقررت مقابلة التكاليف ّ
وبدء التشغيل من املوارد اليت أتاحتها اجلمعية العامة ،يف دورهتا الراهنة ،لقوة
احلماية التابعة لألمم املتحدة.
‘ ’2اإلذن باالنتشار
أ ِذن جملس األمن لألمني العام ،مبوجب القرار  )1992( 795املؤرخ 11
كانون األول/ديسمرب  ،1992بتأسيس وجود لقوة احلماية التابعة لألمم
املتحدة يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ،حسبما أوصى به األمني
العام يف تقريره ،وطلب إليه إبالغ ذلك األمر إىل السلطات يف ألبانيا ومجهورية
يوغوسالفيا االحتادية (صربيا واجلبل األسود) .وطلب املجلس إىل األمني العام
أن يعمل فورًا على نشر األفراد العسكريني وموظفي الشؤون املدنية واملوظفني
اإلداريني املوصى هبم يف تقريره ،وأن يعمل على نشر أفراد الشرطة املكلفني
تلقيه موافقة حكومة مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة.
بالرصد فور ِّ
وحث املجلس عناصر قوة احلماية يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
على إقامة تنسيق وثيق مع بعثة جلنة األمن والتعاون يف أوروبا.

الشرق األوسط

ال بقرار
 - 16هيئة األمم املتحدة ملراقبة اهلدنة املنشأة عم ً
جملس األمن )1948( 50

يف الفترة ما بني عام  1989و ،1992واصل املراقبون العسكريون يف اهليئة
مساعدة قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك والتعاون معها ،متشيًا مع
اتفاقي وقف إطالق النار وفض االشتباك لعامي  1973و ،1974ومع قوة
األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان املنشأة يف عام  ،1978متشيًا مع واليتها.

 - 17قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك املنشأة
ال بقرار جملس األمن )1974( 350
عم ً
واصلت قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك ،اليت كانت متمركزة على خط
اهلدنة بني إسرائيل واجلمهورية العربية السورية ،اضطالعها بدور قوة فاصلة بني
285
الطرفني .وأثناء الفترة قيد االستعراض ،م ّدد املجلس فترة واليتها مثاين مرات
286
على إثر النظر يف التقارير املرحلية اليت قدمها األمني العام بصورة منتظمة .
 ،S/24923 284املرفق.
مددت فترة والية القوة مبوجب القرارات  )1989( 633و)1989( 645
ِّ 285
و )1990( 655و )1990( 679و )1991( 695و )1991( 722و)1992( 756
و.)1992( 790
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ال
 - 18قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان املنشأة عم ً
بقراري جملس األمن  )1978( 425و426
()1978
بناء على طلب
عم ً
ال بالقرار  ،)1978( 425الذي قرر جملس األمن مبوجبهً ،
من حكومة لبنان ،أن ينشئ حتت سلطته قوة مؤقتة لألمم املتحدة يف جنوب
لبنان ،واصلت القوة االضطالع بواليتها املتمثلة يف “تأكيد انسحاب القوات
اإلسرائيلية وإعادة إحالل السلم واألمن الدوليني ومساعدة حكومة لبنان يف
استعادة سلطتها الفعلية يف املنطقة”.
ويف الفترة ما بني عامي  1989و ،1992ق ّدم األمني العام عددًا
من التقارير عن قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان  ،287واعتمد املجلس مثاين
قرارات م ّدد مبوجبها والية القوة لفترات متتالية  .288ويف تلك القرارات،
طلب املجلس إىل األمني العام مواصلة املشاورات مع حكومة لبنان وأطراف
معنية أخرى بشأن التنفيذ الكامل لوالية القوة.
وأثناء الفترة قيد االستعراض ،تعرض عدة أعضاء يف قوة األمم املتحدة
املؤقتة يف لبنان للقتل أو اإلصابة أو اخلطف يف هجمات شنت على القوة.
وتناول املجلس هذه اهلجمات يف بيانني رئاسيني ألقيا يف اجتماعني متتاليني عقدا
يف  31متوز/يوليه  .289 1989ويف البيان الثاين ،وبعد أن أعرب أعضاء املجلس
عن بالغ القلق إزاء سالمة أفراد القوة وأمنهمّ ،نوهوا مع التقدير باجلهود اهلامة
اليت بذلت لتحسني أمن القوة .ودعوا مجيع األطراف إىل بذل قصارى جهودهم
الفعال ألمن قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان ولتمكني القوة من
لكفالة التعزيز ّ
إجناز واليتها على النحو املنصوص عليه يف القرار .)1978( 425
واستجابة لطلب تقدم به أعضاء املجلس يف  31متوز/يوليه 1990
الستعراض نطاق نشر القوة  ،290أوصى األمني العام بتدابري معيّنة لتنظيم عمل
القوة ،وهو ما من شأنه أن يتيح ختفيض القوام العسكري  291للقوة مبا يناهز
نسبة  10يف املائة .ووافق املجلس الحقًا على بعض من التدابري اليت أوصى
هبا األمني العام .292

 - 19فريق مراقيب األمم املتحدة العسكريني إليران
ال بقرار جملس األمن 598
والعراق املنشأ عم ً
()1987
يف الفترة من عام  1989إىل شباط/فرباير  ،1991واصل فريق مراقيب األمم
املتحدة العسكريني إليران والعراق االضطالع بواليته مبوجب القرار 598
( )1987املؤرخ  20متوز/يوليه  :1987أال وهي “التحقق والتأكد من
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 S/20416و Add.1و Add.1/Corr.1و Add.2و S/20742وS/21102

و S/21406و Corr.1و Add.1و S/22129و Add.1و S/22829و S/23253و.S/24341
مددت فترة والية القوة مبوجب القرارات  )1989( 630و)1989( 639
ِّ 288
و )1990( 648و )1990( 659و )1991( 684و )1991( 701و)1992( 734
و.)1992( 768
 289يف اجللسة  ،2872يف إطار البند املعنون “مسألة أخذ الرهائن واالختطاف”
(مل يصدر البيان باعتباره وثيقة من وثائق جملس األمن :انظر ،S/PV.2872 :الفقرة )3؛
واجللسة  ،2873يف إطار البند املعنون “احلالة يف الشرق األوسط” (.)S/20758
.S/21833 290
.S/22129/Add.1 291
 292القرار  )1992( 734املؤرخ  29كانون الثاين/يناير .1992

وقف إطالق النار واالنسحاب واإلشراف عليهما” .وعقب النظر يف التقارير
املرحلية املقدمة من األمني العام 293 ،اعتمد جملس األمن ستة قرارات تقضي
بتمديد والية الفريق لفترات متتالية .294
ويف تقرير مؤرخ  29كانون الثاين/يناير  ،295 1991أبلغ األمني العام
املجلس بأن أنشطة الفريق تأثرت تأثرًا بالغًا بالتطورات يف منطقة اخلليج
ال اندالع أعمال القتال دون استمرار الفريق يف
الفارسي ،حيث حال فع ً
العمليات يف العراق .ويف أثناء الصراعُ ،سحبت عناصر الفريق اليت كانت قد
عملت يف العراق مؤقتاًَ من العراق ونقلت إىل قربص .واستمرت العمليات
يف اجلانب اإليراين فقط.
إهناء املهمة
يف سياق التقرير املقدم إىل جملس األمن يف  26شباط/فرباير ،296 1991
وصف األمني العام احلالة العامة على طول احلدود بني مجهورية إيران
اإلسالمية والعراق بأهنا هادئة للغاية .وذكر أيضًا أن قوات الطرفني انسحبت
بالكامل إىل احلدود املعترف هبا دوليًا ،وأنه من مث ،ميكن اعتبار أن األحكام
العسكرية للقرار  )1987( 598قد نفذت .وكانت املهام املتبقية يف إطار
ذلك القرار مهام سياسية أساسًا ،وبالتايل أوصى األمني العام بأن يستعاض
عن الفريق مبكتبني مدنيني مصغرين يف بغداد وطهران .وعلى هذا األساس،
أوصى األمني العام بأالّ يتخذ املجلس أي إجراء لتمديد والية الفريق بعد
تاريخ انقضائها يف  28شباط/فرباير .1991
297
ويف رسالة مؤرخة  28شباط/فرباير  ، 1991أبلغ رئيس جملس
األمن األمني العام بأن أعضاء املجلس يوافقون على توصياته ويتفقون معه يف
الرأي على الترتيبات املقترحة .وأعربوا عن امتناهنم لألمني العام وعن تقديرهم
ألعضاء الفريق لتوفيقهم يف إجناز مهمتهم اهلامة.

 - 20بعثة األمم املتحدة للمراقبة يف العراق والكويت
ال بالقرار )1991( 687
املنشأة عم ً
إنشاء البعثة
اختذ جملس األمن ،يف جلسته  2981املعقودة يف  3نيسان/أبريل ،1991
ال بالفصل السابع من ميثاق
القرار  ،)1991( 687الذي أنشأ مبوجبه ،عم ً
األمم املتحدة ،أحكام وشروط وقف رمسي إلطالق النار بني العراق والكويت
ال بالقرار .)1990( 678
والدول األعضاء اليت تتعاون مع الكويت عم ً
 S/20442 293املؤرخ  2شباط/فرباير  ،1989و S/20862املؤرخ  22أيلول/
سبتمرب  ،1989و S/21200املؤرخ  22آذار/مارس  ،1990و S/21803املؤرخ  21أيلول/
سبتمرب  ،1990و S/21960املؤرخ  23تشرين الثاين/نوفمرب  ،1990و S/22148املؤرخ
 29كانون الثاين/يناير  ،1991و S/22263املؤرخ  26شباط/فرباير .1991
 294القرار  )1989( 631املؤرخ  8شباط/فرباير  ،1989والقرار 642
( )1989املؤرخ  29أيلول/سبتمرب  ،1989والقرار  )1990( 651املؤرخ  29آذار/
مارس  ،1990والقرار  )1990( 671املؤرخ  27أيلول/سبتمرب  ،1990والقرار 676
( )1990املؤرخ  28تشرين الثاين/نوفمرب  ،1990والقرار  )1991( 685املؤرخ 31
كانون الثاين/يناير .1991
.S/22148 295
 .S/22263 296انظر أيضًا رسالة األمني العام املؤرخة بالتاريخ نفسه املوجهة إىل
رئيس جملس األمن ،على نفس املنوال (.)S/22279
.S/22280 297
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وأنشئت مبوجب اجلزء باء من القرار منطقة جمردة من السالح على طول
احلدود بني العراق والكويت ،وطلب فيه إىل األمني العام تقدمي خطة للنشر
الفوري لوحدة مراقبني تابعني لألمم املتحدة لرصد خور عبد اهلل واملنطقة
املجردة من السالح.
ال بالقرار  ،)1991( 687قدم
ويف  5نيسان/أبريل  ،1991وعم ً
األمني العام تقريرًا إىل املجلس  298يضم خطة لنشر بعثة األمم املتحدة
للمراقبة يف العراق والكويت وتقييمًا لتكاليف البعثة يف الستة أشهر األوىل
(ما يناهز  83مليون دوالر) .وأوصى بأن تتحمل الدول األعضاء التكاليف
وفقًا للمادة  )2( 17من امليثاق .ويف إضافة هلذا التقرير ،مؤرخة  9نيسان/
أبريل  ،299 1991أبلغ األمني العام املجلس بقبول خطته املقترحة من جانب
حكوميت العراق والكويت.
ويف اجللسة  2983ملجلس األمن ،املعقودة يف  9نيسان/أبريل ،1991
ال بالفصل السابع من امليثاق ،القرار  )1991( 689ووافق
اختذ املجلس ،عم ً
على خطة األمني العام إلنشاء البعثة .وأشار إىل أنه ال ميكن للبعثة إهناء مهمتها
إالّ بقرار رمسي للمجلس ،وبالتايل سيستعرض املجلس مسألة طرائق البعثة
وإهناء مهمتها أو استمرارها كل ستة أشهر.
والية البعثة وتكوينها
تتكون والية البعثة ،على النحو الذي اقترحه األمني العام ووافق عليه
املجلس ،من ثالثة عناصر :رصد خور عبد اهلل واملنطقة املجردة من السالح
بني العراق والكويت 301؛ وردع انتهاكات احلدود من خالل حضورها يف
املنطقة املجردة من السالح ومراقبتها هلا؛ ومراقبة أي إجراء عدائي يشن
انطالقًا من إقليم دولة على األخرى .وذكر األمني العام يف تقريره أن بعثة
األمم املتحدة للمراقبة يف العراق والكويت ،باعتبارها بعثة للمراقبة ،سيطلب
منها الرصد واملراقبة فقط ،حيث لن تتخذ إجراءات مادية ملنع دخول األفراد
العسكريني أو املعدات العسكرية إىل املنطقة املجردة من السالح ولن تتوىل
املسؤوليات اليت كانت تقع ضمن اختصاص احلكومات املضيفة .302وسيؤذن
للبعثة وألفرادها باستخدام القوة للدفاع عن النفس فقط.
وستتخذ البعثة من أم قصر مقرًا هلا داخل املنطقة املجردة من السالح.
وسيتوىل القيادة يف امليدان أحد كبار املراقبني العسكريني .ولالضطالع باملهام
املبيّنة يف مفهوم عمليات البعثة ،أشار األمني العام إىل أنه سيلزم بداي ًة إرسال
جمموعة تتكون من  300مراقب عسكري ،وأن ذلك العدد سيستعرض
مع اكتساب البعثة للخربة .وفيما يتعلق بالدعم املقدم للمراقبني ،اقترح أن
تلحق مؤقتًا بالبعثة مخس وحدات للمشاة مستمدة من عمليات حفظ السالم
املوجودة يف املنطقة ،مبوافقة احلكومات املعنية املسامهة بقوات .وستوفر تلك
300

 S/22454 298و.Add.1-2
.S/22454/Add.3 299
 300انظـر.S/22454 :
 301متتد املنطقة املجردة من السالح على مسافة  10كلم داخل العراق و 5كلم
داخل الكويت انطالقًا من احلدود املشار إليها يف املحضر املتفق عليه بني دولة الكويت
ومجهورية العراق بشأن إعادة العالقات الودية واالعتراف واملسائل ذات العالقة (األمم
املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،485رقم .)7063
 302تقع مسؤولية احلفاظ على القانون والنظام يف املنطقة املجردة من السالح على
عاتق حكوميت العراق والكويت اللتني أقامتا مركزين للشرطة يف األجزاء اخلاصة بكل منهما
يف املنطقة .لالطالع على مزيد من التفاصيل ،انظر ،S/22454 :الفقرة .6

الوحدات األمن األساسي للبعثة خالل مرحلة اإلنشاء .وإذا ما توقع كبري
املراقبني العسكريني ،بعد أربعة أسابيع من بدء العملية ،استمرار احلاجة
إىل عنصر املشاة ،سيسعى األمني العام إىل احلصول على إذن من املجلس
لالستعاضة عن الوحدات املؤقتة بكتيبة أو أكثر على أساس أكثر دوامًا.
األويل للبعثة ،مبا يف ذلك املراقبون العسكريون
وسيبلغ احلد األقصى للقوام ّ
ووحدات املشاة واملهندسني والوحدات اجلوية ووحدات اللوجستيات (مبا
يف ذلك الرعاية الطبية) ووحدات املقر ،ما يقارب  1 440فردًا من مجيع
الرتب ،حيث سيكون  680منهم من املشاة.
التنفيذ
من خالل رسالتني مؤرختني  9و 10نيسان/أبريل  1991متبادلتني بني
األمني العام ورئيس املجلس  ،303وافق أعضاء املجلس على اقتراح تعيني اللواء
غونتر غرايندل (النمسا) كبريًا للمراقبني العسكريني يف البعثة  .304ومن خالل
تبادل رسالتني أخريني ،مؤرختني  11و 12نيسان/أبريل  ،305 1991وافق
األعضاء على القائمة املقترحة للبلدان املسامهة بأفراد عسكريني يف البعثة.
ال بالقرار  ،)1991( 687قدم األمني
ويف  9أيار/مايو  ،1991عم ً
العام للمجلس تقريرًا عن نشر البعثة وعملياهتا  .306وأبلغ املجلس بأن نشر
البعثة كان قد أجنز يف  6أيار/مايو بقوام جمموعه  1 385فردًا عسكريًا .مث
قامت البعثة برصد انسحاب القوات املسلحة اليت كانت ال تزال منتشرة يف
املنطقة املخصصة هلا .وعقب االنسحاب الكامل ،دخلت املنطقة املجردة من
السالح حيز النفاذ يف  9أيار/مايو  1991وتولت البعثة بالكامل مسؤوليات
املراقبة اليت أناطها هبا املجلس .ويف  12حزيران/يونيه  ،1991قدم األمني
العام تقريرًا مرحليًا  307آخر عن البعثة .وذكر أن القوام اإلمجايل للبعثة ُخ ِّفض
إىل  963فردًا من مجيع الرتب حيث أعيدت ثالث من سرايا املشاة اخلمس
اليت انتدبت مؤقتًا من قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان ومن قوة األمم املتحدة
حلفظ السالم يف قربص إىل بعثاهتا األصلية بعد االنتهاء من مرحلة اإلنشاء
ونظرًا لغياب املخاطر األمنية اليت لوحظت يف مطلع شهر نيسان/أبريل.
ويف رسالة مؤرخة  9آب/أغسطس  1991موجهة إىل رئيس
املجلس  ،308اقترح األمني العام على املجلس ختفيض قوام البعثة بنسبة
 45يف املائة تقريبًا استنادًا إىل استعراض آخر وإىل توصيات كبري املراقبني
العسكريني .ولتحقيق قدر أكرب من الكفاءة واالقتصاد ،اقترح ختفيض عدد
املراقبني العسكريني من  300فرد إىل  250فردًا وختفيض حجم الوحدة
الطبية؛ وتوحيد وإعادة توزيع املهام اليت تقوم هبا وحدات اللوجستيات ،مع
ختفيض ضئيل لقوامها؛ وختفيض قوام وحدات املهندسني من  293فردًا
إىل  85فردًا ،على أن خيفض الحقًا إىل  50فردًا بعد إجناز العمل دعمًا
 S/22478 303و.S/22479
 304بعد أن ختلى اللواء غونتر غرايندل (النمسا) عن قيادته للعودة إىل بلده ،وافق
أعضاء املجلس ،من خالل رسالتني متبادلتني مماثلتني ( S/24097و ،)S/24098على اقتراح
تعيني اللواء تيموثي ك .دبواما (غانا) كبريًا للمراقبني العسكريني يف البعثة اعتبارًا من 12
متوز/يوليه .1992
 S/22488 305و.S/22489
.S/22580 306
.S/22692 307
.S/22916 308
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للجنة ختطيط احلدود .غري أنه يف رسالة الحقة مؤرخة  23آب/أغسطس
 ،309 1991أشار األمني العام إىل أنه بالنظر إىل ارتفاع مستوى النشاط
على احلدود بني العراق والكويت رأى أنه من املستحسن عدم االستمرار
يف التخفيض املقرر لعدد املراقبني العسكريني .وأضاف أنه يعتزم رصد احلالة
عن كثب ،وسيقدم تقريرًا للمجلس إن اقتضى األمر.
310
ويف تقرير مؤقت مؤرخ  3أيلول/سبتمرب  ، 1991أبلغ األمني
العام املجلس بأن البعثة واصلت رصد املنطقة املجردة من السالح على
طول احلدود بني العراق والكويت اليت جرى التقيد هبا عمومًا .وتناقص
عدد االنتهاكات .وبالنظر إىل اآلثار املترتبة على احلوادث اليت وقعت،
واصلت البعثة اإلبقاء على مستوى عال من اليقظة يف أداء املهام اليت أناطها
هبا املجلس.
ال
ويف ثالث مناسبات متالحقة أثناء الفترة قيد االستعراض ،وعم ً
بالقرار  ،)1991( 689قدم األمني العام تقارير  311زودت املجلس ،قبل
استعراضه للبعثة الذي جيريه مرتني كل سنة باستعراض عام ألنشطة البعثة على
مدى ستة أشهر .ويف كل حالة من احلاالت ،أوصى باإلبقاء على البعثة لفترة
ستة أشهر إضافية .ووافق أعضاء املجلس على توصياته عرب رسائل وجهت
له من رئيس املجلس .312
ويف تقريره املؤرخ  2تشرين األول/أكتوبر  ،313 1992أشار األمني
العام ،يف مجلة أمور ،إىل أن البعثة واصلت توفري الدعم التقين لبعثات
األمم املتحدة األخرى يف العراق والكويت .وساعدت على وجه اخلصوص
جلنة األمم املتحدة لتخطيط احلدود بني العراق والكويت بالنقل اجلوي
واالتصاالت وبإزالة األلغام يف مواقع وضع العالمات احلدودية .وقدمت
الدعم كذلك ملنسق األمم املتحدة إلعادة املمتلكات من العراق إىل الكويت،
ووفرت مراقبة احلركة فيما يتعلق بكافة طائرات األمم املتحدة اليت حتلق يف
املنطقة .وبقيت البعثة منتشرة يف املنطقة املجردة من السالح وظل مفهومها
للعمليات يقوم على جمموعة من قواعد الدوريات واملراقبة ،ونقاط املراقبة،
والدوريات الربية واجلوية وفرق التحقيق ،واالتصال باألطراف على مجيع
املستويات .وفيما ظل الوضع يف املنطقة املجردة من السالح يتسم باهلدوء
خالل األسابيع األوىل من الفترة قيد االستعراض يف التقرير ،اتسم منذ ذلك
احلني بزيادة تدرجيية للتوتر .وكان املصدر الرئيسي للتوتر قضية مركز
املزارعني العراقيني وحقوق ملكيتهم ممن سيتضررون من ترسيم احلدود
بني العراق والكويت .وخالل إحدى احلوادث املتصلة باملوضوع ،أصيب
أحد املراقبني العسكريني يف البعثة أثناء حماولته استعادة اهلدوء .وبالنظر إىل
ال ال غىن عنه
كافة الظروف ،رأى األمني العام يف استمرار عمل البعثة عام ً
يف احلفاظ على املنطقة املجردة من السالح ويف منع أو احتواء أي حوادث
أخرى ويف احلد من التوتر.
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ويف رسالة مؤرخة  3تشرين الثاين/نوفمرب  ،314 1992أبلغ رئيس
املجلس األمني العام بأن أعضاء املجلس يشاركونه متامًا شواغله املتعلقة
باألخطار اليت هتدد األمن واليت ترتبط بوجود معدات عسكرية عراقية وكويتية
يف ستة مالجئ حمصنة داخل املنطقة املجردة من السالح ،على مقربة من مقر
البعثة  .315وعلى حنو ما أوصى به قائد البعثة ،اعتربوا أنه من الضروري
إفراغ املالجئ املحصنة من حمتوياهتا .كما أعربوا عن رأي مؤداه أن املعدات
العسكرية ينبغي أن تدمر؛ فإذا كانت املعدات تقع ضمن الفئات املذكورة يف
الفقرة  8من القرار ( )1991( 687املتعلقة باألسلحة الكيميائية والبيولوجية
والقذائف التسيارية اليت يتجاوز مداها  150كيلومترًا) ،ينبغي أن تدمرها
اللجنة اخلاصة لألمم املتحدة بالتنسيق مع البعثة.

دال  -جلان جملس األمن

خالل الفترة من  1989إىل  ،1992أنشأ جملس األمن أربع جلان جديدة
ال باملادة  41ضد
تابعة ملجلس األمن لإلشراف على تنفيذ التدابري املعتمدة عم ً
العراق ومجهورية يوغوسالفيا السابقة واجلماهريية العربية الليبية والصومال.
وخالل الفترة نفسها ،واصلت اللجنة اليت سبق للمجلس أنشاؤها ،وهي
جلنة جملس األمن املنشأة مبوجب القرار  )1977( 421بشـأن مسألة جنوب
أفريقيا واصلت القيام بأعماهلا .وجيري أدناه النظر يف هذه اللجان حسب
ترتيب إنشائها.

 - 1جلنة جملس األمن املنشـأة مبوجب القرار 421
( )1977بشـأن مسألة جنوب أفريقيا
واصلت جلنة جملس األمن املنشـأة مبوجب القرار  )1977( 421بشـأن
مسألة جنوب أفريقيا بذل جهودها لضمان التنفيذ الفعّال حلظر األسلحة
اإللزامي املفروض على جنوب أفريقيا مبوجب القرار  )1977( 418املؤرخ
 4تشرين الثاين/نوفمرب  .1977واستعرضت اللجنة عددًا من حاالت
االنتهاكات املزعومة حلظـر األسلحة ،وواصلت النظر يف مسـألة التدابري
التشريعية وتدابري التنفيذ األخرى اليت اعتمدهتا الدول .وتعاونت اللجنة مع
هيئـات حكومية دولية وهيئات غري حكومية شتـى ومع أفراد مـمـن لديهم
خربة يف امليدان بغيـة تعزيز املزيد من التنفيذ الفعّال حلظر األسلحة ،وعقدت
يف أيلول/سبتمرب  ،1989جلسات استماع مغلقة بشـأن هذا املوضوع.
ويف  11كانون األول/ديسمرب  ،1989قدمت اللجنة إىل املجلس تقريرًا
عن أنشطتها عن الفترة من  1980إىل  .316 1989والحظت اللجنة ،يف
الفقرات اخلتامية من التقرير ،أنه بالرغم من أن حظر التعامل يف األسلحة
كان لـه أثر كبري على مؤسسة الدفاع يف جنوب أفريقيا ،إالّ أن احلاالت اليت
أُبلـغت هبا اللجنة توضح أن األسلحة واملواد املتصلة هبا ظلت تصل باستمرار
إىل جنوب أفريقيا انتهاكًا ألحكام احلظر .ودعـت اللجنة مجيع الدول إىل
إحكام جهودها الرقابية وزيادة يقظتهـا فيما يتعلق بإجراءات استصدار

 314أحلقت الرسالة بتقرير خاص عن البعثة ،مؤرخة  10كانون الثاين/يناير ،1993
قدمها األمني العام إىل املجلس .انظر ،S/25085 :املرفق الثالث.
 315أعرب األمني العام عن الشواغل املعنية يف رسالة مؤرخة  23أيلول/سبتمرب
 ،1992مل تصدر كوثيقة من وثائق املجلس.
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اهليئات الفرعية ملجلس األمن

تراخيص تصدير املعدات العسكرية أو إعادة تصديرها بغيـة ضمان أالّ يصل
أي جـزء منها إىل جنوب أفريقيا انتهاكًا لقرارات جملس األمن.

 - 2جلنة جملس األمن املنشـأة مبوجب القرار 661
( )1990بشأن احلالة بني العراق والكويت
إنشـاء اللجنة
قرر جملس األمن ،مبوجب القرار  )1990( 661املؤرخ  6آب/أغسطس
 ،1990متصرفًا مبوجب الفصل السابع من امليثاق وطبقًا للمادة  28من
النظام الداخلي املؤقت للمجلس ،إنشاء جلنـة تابعـة ملجلس األمن تـتألف من
مجيع أعضاء املجلس لكي ترصد تنفيذ اجلزاءات الشاملة اإللزامية املفروضة
على العراق مبوجب القرار نفسـه .وتقرر أن تضطلع اللجنة باملهام التالية وأن
تقدم تقارير عن أعماهلا إىل املجلس مشفوعة مبالحظاهتا وتوصياهتا( :أ) أن
تنظر يف التقارير اليت سيقدمها األمني العام عن التقدم املحرز يف تنفيذ القرار؛
(ب) أن تلتمـس من مجيع الدول املزيد من املعلومات املتصلة باإلجراءات اليت
الفعال للجزاءات.
تتخذها فيما يتعلق بالتنفيذ ّ
تنفيذ الوالية وتوسيـع نطاقها
يف تقرير مرحلـي مؤرخ  15آب/أغسطس  1990عن تنفيذ القرار 661
( ،)1990أبلغ األمني العام املجلس بأن اللجنة عقدت أولـى جلساهتا يوم 9
آب/أغسطس .317 1990
ومبوجب القرار  )1990( 665املؤرخ  25آب/أغسطس ،1990
أذن املجلس باستخدام تدابري تتناسب مع الظروف املحددة وحسبما تقتضيه
الضرورة إليقاف مجيع عمليات الشحن البحري القادمة واخلارجة بغيـة
تفتيش محوالهتا ووجهاهتا والتحقق منها ولضمان اإلنفاذ الصارم لألحكام
املتعلقة هبـذا الشحـن واليت ينص عليها القرار  .)1990( 661وطـلب من
الدول املعنية أن تقـدم تقارير يف هـذا الصـدد إىل جملس األمن وإىل اللجنـة.
ومبوجب القرار  )1990( 661املؤرخ  13أيلول/سبتمرب ،1990
قرر املجلس ،متصرفًا مبوجب الفصل السابع من امليثاق ،أن تـبقـي اللجنة
احلالة فيما يتعلق باملواد الغذائيـة يف العراق والكويت قيـد االستعراض املستمر.
وحتقيقًا هلذا الغرض ،طـلب إىل األمني العام أن يلتمـس ،بصفـة مستمرة،
معلومات من وكاالت األمم املتحدة ذات الصلة وغريهـا من الوكاالت
اإلنسانية املناسبة ومجيع املصادر األخرى ،عن مدى توفـر األغذية يف العراق
والكويت ،وأن ينقـل هذه املعلومات بصفة منتظمة إىل اللجنة .وإذا قررت
اللجنة ،استنادًا إىل تقارير األمني العام ،أنـه قد نشـأت ظروف توجد فيها
حاجة إنسانية ماسة إلمداد العراق أو الكويت باملواد الغذائية ،فإهنا تقوم فورًا
بـإبالغ املجلس بقرارها املتعلق بكيفيـة تلبيـة هذه احلاجـة.
ومبوجب القرار  )1990( 669املؤرخ  24أيلول/سبتمرب ،1990
عهـد املجلس إىل اللجنة مبهمـة دراسة طلبات املساعدة املقدمة يف إطار أحكام
املادة  50من امليثاق والتقدم بتوصيـات إىل رئيس جملس األمن الختاذ اإلجراء
املالئـم بشـأهنا .318
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ومبقتضى القرار  )1990( 670املؤرخ  25أيلول/سبتمرب ،1990
أكـد املجلس ،متصرفًا مبوجب الفصل السابع من امليثاق ،أن القرار 661
( )1990ينطبـق على مجيع وسائل النقل ،مبا فيها الطائرات .وال يسمـح ألي
طائـرة بالوصول إىل العراق أو منـه أو إىل الكويت املحتـل أو منـه باستثناء
الطائرات اليت تقوم بالرحالت املحـددة يف الظروف املحددة يف القرار 670
( .)1990وعهـد إىل اللجنة مبسؤوليات حمـددة يف هذا الصدد لإلذن هبذه
وذكـر املجلس أيضًا مجيع الدول بالتزاماهتا مبوجب القرار 661
الرحالتّ .
( )1990فيما يتعلق بتجميد األصول العراقية ،ومحاية األصول اليت متتلكها
حكومة الكويت الشرعيـة ووكاالهتا ،املوجودة داخل إقليمها ،وتقدمي تقارير
بشـأن تلك األصول إىل اللجنة .وطلب كذلك إىل مجيع الدول أن تُبلغ اللجنة
باإلجراءات اليت تتخذها لتنفيذ األحكام الواردة يف القرار .)1990( 670
ويف بيـان أدىل بـه رئيس جملس األمن باسم املجلس يف  3آذار/مارس
 ،319 1991رحـب املجلس بالقرارات اليت اختذهتا اللجنة حىت ذلك احلني
فيما يتصل باالحتياجات الغذائية والطبيـة ،مبا فيها القرارات اليت فرغـت من
اختاذها ،بغيـة تسهيل تقدمي املساعدة اإلنسانية ،ودعـا اللجنة إىل أن تواصل
البـت على الفور يف الطلبات اليت تقدم إليها واملتعلقة باملساعدة اإلنسانية؛
وحـث اللجنة على أن تولـي اهتمامًا خاصًا للنتائج والتوصيات اليت ختلص
إليها الوكاالت اإلنسانية ذات الصلة بشـأن الظروف احلرجـة الطبية/الصحة
العامة واحلالة التغذوية يف العـراق.
واختـذت اللجنة ،يف جلستهـا  ،36املعقودة يف  22آذار/مارس
 ،1991قرارًا فيما يتصل بتحديد االحتياجات اإلنسانية يف العراق .320
وقـررت اللجنة أن تصدر حكمًا عامًا ،نافذًا على الفور ،بأن الظروف
اإلنسانية “تنطبق فيما يتعلق جبميع سكان العراق املدنيني يف مجيع أحناء اإلقليم
الوطين العراقي” .كما خلصت اللجنة إىل أن الواردات املدنية واإلنسانية
للعراق واملبيّنة يف التقرير الذي أعده وكيل األمني العام ماريت آهتيسـاري ،عن
الزيارة اليت قام هبا إىل العراق يف الفترة من  10إىل  17آذار/مارس 1991
 ،321تتصـل بصورة أساسية بتوفري املواد الغذائية واإلمدادات املخصصة على
وجـه التحديد لألغراض الطبيـة (املـعـفاة من اجلزاءات املفروضة مبوجب
أحكام القرار  ،))1990( 661وأنه ينبغي أن يـسمح هبذه الواردات أيضًا
على الفور .واختذت اللجنة قرارًا باتباع إجراء تقدمي إخطار بسيط فيما يتعلق
باملواد الغذائية اليت يتـم إمداد العراق هبـا ،وباتباع إجراء “عدم االعتراض”
فيما يتعلق بالواردات املدنية واإلنسانية .ورهنًا باإلخطار املسبـق للّجنـة
بالرحلة اجلوية وحمتوياهتا ،متنـح اللجنة موافقتهـا العامة بشـأن مجيع الرحالت
اليت حتمل فقـط مواد غذائية أو إمدادات خمصصة على وجـه التحديد لألغراض
الطبية أو الواردات اإلنسانية.
ويف رسالة مؤرخة  22آذار/مارس  ،322 1991أبلـغ رئيس املجلس
األمني العام بأن أعضاء جملس األمن قد أحاطـوا علمًا ،يف مشاورات غري
رمسية أجراها املجلس بكامل هيئتـه يف  22آذار/مارس  ،1991بقرار اللجنة
بشـأن حتديد االحتياجات اإلنسانية يف العراق.
319

 ،S/21536 317الفقرة .5
 318لالطالع على ممارسات اللجنة واملجلس مبوجب املادة  50خالل الفترة قيد
االستعراض ،انظر الفصل احلادي عشر ،اجلزء الثامن.
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ومبقتضى القرار  )1991( 687املؤرخ  3نيسان/أبريل ،1991
حدد جملس األمن ،متصرفًا مبوجب الفصل السابع من امليثاق ،األحكام
والشروط املتعلقة بوقف رمسي إلطالق النار بني العراق والكويت والدول
ال بالقرار  .)1990( 678وتناول اجلزء
األعضاء املتعاونة مع الكويت عم ً
واو من القرار اجلزاءات املفروضة على العراق .وقرر املجلس ،يف الفقرة 20
من القرار ،أالّ ينطبق احلظر املتعلق ببيع أو توريد سلع أساسية أو منتجات غري
األدوية واإلمدادات الصحية للعراق ،واحلظر املتعلق باملعامالت املالية املتصلة
بذلك الواردة يف القرار  ،)1990( 661على املواد الغذائية اليت تُخطر هبا
اللجنة أو على املواد واإلمدادات الالزمة لتلبية احتياجات مدنية أساسية اليت
واملعجل .وقرر
توافق عليها اللجنة مبوجب إجراء “عدم االعتراض” املبسط َّ
املجلس ،يف الفقرة  23ختويل اللجنة سلطة املوافقة على االستثناءات من حظر
استرياد السلع األساسية واملنتجات اليت يكون مصدرها العراق ،عند االقتضاء،
لضمان توفر موارد مالية كافية لتلبية االحتياجات املدنية الضرورية للعراق.
واختذ املجلس ،يف الفقرة  ،28قرارًا بشأن آلية الستعراض نظام اجلزاءات
املفروض على العراق.
ال بالقرار
ويف تقرير مؤرخ يف  2حزيران/يونيه  ،1991مقدم عم ً
 ،)1991( 687قدم األمني العام مشروعًا ملبادئ توجيهية لتيسري التنفيذ
الدويل التام حلظر األسلحة واجلزاءات ذات الصلة املفروضة على العراق
مبوجب القرار  )1990( 661والقرارات التالية  323ذات الصلة .ومبوجب
مشروع املبادئ التوجيهية ،تصبح اللجنة جهاز جملس األمن املسؤول عن
رصد احلظر املفروض على بيع أو إمدادات األسلحة إىل العراق واجلزاءات
ذات الصلة وتقوم اللجنة مبهامها وفقًا للوالية الواردة يف القرارات 661
( ،)1990و ،)1990( 665و .)1990( 670وتعمل اللجنة بالتعاون عن
كثب مع اللجنة اخلاصة املنشأة مبوجب القرار  )1991( 687ومع الوكالة
الدولية للطاقة الذرية.
ومبقتضى القرار  )1991( 700املؤرخ  17حزيران/يونيه ،1991
اعتمد املجلس ،متصرفًا مبوجب الفصل السابع من امليثاق ،املبادئ التوجيهية
لتسهيل التنفيذ الدويل التام للجزاءات املفروضة على األسلحة واجلزاءات
األخرى ذات الصلة املفروضة على العراق املضمنة يف مرفق تقرير األمني
العام ،وعهد إىل اللجنة مبسؤولية رصد احلظر املفروض على بيع وتوريد
األسلحة إىل العراق وما يتصل به من جزاءات حمددة ذات صلة.
ال بالفقرة  6من املبادئ التوجيهية اليت اعتمدها املجلس بقراره
وعم ً
 ،)1991( 700قدمت اللجنة مخسة تقارير ،على فترات مدة كل منها 90
يومًا ،إىل املجلس عن تنفيذ احلظر املفروض على األسلحة وما يتصل به من
جزاءات ذات صلة مفروضة على العراق .324
ومبقتضى القرار  )1991( 706املؤرخ  15آب/أغسطس ،1991
أذن املجلس ،متصرفًا مبوجب الفصل السابع من امليثاق ،جلميع الدول،
بأن تسمح بالقيام ،أثناء فترة مدهتا ستة أشهر ،باسترياد نفط ومنتجات
نفطية يكون مصدرها العراق مبا يكفي لتحقيق مبلغ حيدده املجلس لتلبية
االحتياجات املدنية األساسية للعراقيني ولتمويل عمليات األمم املتحدة املأذون
 ،S/22660 323املرفق املعنون “مشروع مبادئ توجيهية لتيسري التنفيذ الدويل التام
للفقرات  24و 25و 27من قرار جملس األمن .”)1991( 687
 324انظر ،S/23036 :و ،S/23279و ،S/23708و ،S/24083و،S/24545
و.S/24912
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هبا مبقتضى القرار  ،)1991( 687رهنًا بالشروط التالية( :أ) موافقة اللجنة
على كل عملية شراء لنفط عراقي ومنتجات نفطية عراقية عقب قيام الدولة
املعنية بإخطار اللجنة؛ (ب) دفع مبلغ عملية الشراء يف حساب استئماين تُنشئه
األمم املتحدة؛ (ج) موافقة املجلس على خطة لشراء اإلمدادات الالزمة لتلبية
االحتياجات املدنية األساسية ولعمليات الرصد واإلشراف بصورة مالئمة اليت
تضطلع هبا األمم املتحدة.
ومبقتضى القرار  )1991( 712املؤرخ  19أيلول/سبتمرب ،1991
أكد املجلس ،متصرفًا مبوجب الفصل السابع من امليثاق ،حتديد مبلغ  1.6من
باليني دوالرات الواليات املتحدة بوصفه املبلغ املأذون به للمبيعات املحدودة
من النفط العراقي ،حسبما ورد يف القرار  ،)1991( 706ودعا اللجنة إىل
أن تأذن فورًا بأن يقوم األمني العام باإلفراج عن الثلث األول من املبلغ املشار
إليه رهنًا بتوفر األموال يف احلساب.
ومبا أن القرارين  )1991( 706و )1991( 712مل ينفذا خالل
الفترة قيد االستعراض ،مل تنفذ التدابري اليت ورد وصفها أعاله.
ومبقتضى القرار  )1991( 715املؤرخ  11تشرين األول/أكتوبر
 ،1991طلب املجلس ،متصرفًا مبوجب الفصل السابع من امليثاق ،إىل اللجنة
واللجنة اخلاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يتعاونوا يف وضع آلية لرصد
أية مبيعات أو إمدادات يف املستقبل إىل العراق ملواد مزدوجة االستعمال يكون
من شأهنا أن تساعد العراق يف إنتاج أو حيازة األسلحة اليت ورد وصفها يف
اجلزء جيم من القرار .325 )1991( 687
ويف بيان أدىل به رئيس املجلس إىل وسائط اإلعالم باسم أعضاء
املجلس ،يف  20كانون األول/ديسمرب  ،326 1991طلب أعضاء املجلس
من اللجنة أن تدرس على الفور املواد واإلمدادات الالزمة لتلبية احتياجات
مدنية وإنسانية أساسية على النحو املحدد يف تقرير آهتيسـاري  ،327بغرض
وضع قائمة باألصناف اليت قد تُنقل ،مبوافقة جملس األمن ،من إجراء “عدم
االعتراض” إىل إجراء تقدمي إخطار بسيط .والحظ أعضاء املجلس أيضًا
أن القرارين  )1991( 706و )1991( 712أتاحا للعراق إمكانية بيع
النفط لتمويل شراء املواد الغذائية واألدوية واملواد واإلمدادات الالزمة لتلبية
احتياجات مدنية أساسية لغرض توفري اإلغاثة اإلنسانية .بيد أن هذه اإلمكانية
مل تستغل بعد.
ويف بيان أدىل به رئيس جملس األمن إىل وسائط اإلعالم باسم أعضاء
املجلس يف  5شباط/فرباير  ،328 1992أحاط أعضاء املجلس علمًا بتقرير
رئيس اللجنة بشأن طلب الدراسة املذكور أعاله ،وشجعوه على مواصلة
مشاوراته مع أعضاء اللجنة بشأن هذه الدراسة وتقدمي تقرير إىل املجلس يف
موعد مبكر  .329وتوصلت اللجنة ،يف جلستها  ،66املعقودة يف  6آذار/
 325عم ً
ال هبذا الطلب ،قدمت اللجنة اخلاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ،يف
 13أيار/مايو  ،1994إىل اللجنة مشروع آلية للتصدير واالسترياد لكي تنظر فيه (انظر أيضًا
 ،S/1996/700الفقرات .)92 - 90
.S/23305 326
.S/22366 327
.S/23517 328
 329التقرير الشفوي الذي قدمه رئيس اللجنة يف مشاورات غري رمسية ،مل يصدر
بوصفه وثيقة من وثائق املجلس.

اهليئات الفرعية ملجلس األمن

مارس  ،1992إىل تفهم مؤداه ،أنه مع عدم إدخال أي تغيري على اإلجراء
املتبع ،سينظر عمومًا بعني التأييد يف فئات معيّنة .330

ال بالقرار 724
 - 3جلنة جملس األمن املنشأة عم ً
( )1991بشأن يوغوسالفيا
إنشاء اللجنة

ال بالقرار 713
يف تقرير مؤرخ  25تشرين األول/أكتوبر  ،1991مقدم عم ً
( ،)1991أشار األمني العام إىل أن مبعوثه الشخصي سايروس ر .فانس ،تلقى
تأكيدًات موثوقًا هبا من أطراف عديدة يف يوغوسالفيا بأن احلظر على مجيع
شحنات األسلحة واملعدات العسكرية إىل يوغوسالفيا ،الذي فرضه جملس
األمن مبوجب الفصل السابع من امليثاق ،يف القرار  ،)1991( 713جيري
انتهاكه  .331والحظ يف ضوء خطورة هذا االنتهاك الواضح لقرار املجلس،
أن أعضاء املجلس ،قد يرغبون دون شك ،يف الرد بشكل مناسب.
ومبوجب القرار  )1991( 724املؤرخ  15كانون األول/ديسمرب
 ،1991قرر جملس األمن ،متصرفًا مبوجب الفصل السابع من امليثاق ،وطبقًا
للمادة  28من نظامه الداخلي املؤقت ،إنشاء جلنة تابعة ملجلس األمن تتألف
من مجيع أعضاء املجلس لكي ترصد تنفيذ احلظر على األسلحة الذي فرض
على يوغوسالفيا مبوجب القرار  .)1991( 713وتعيّن أن تقوم اللجنة
باملهام التالية ،وأن تقدم تقارير عن أعماهلا إىل املجلس مشفوعة مبالحظاهتا
وتوصياهتا( :أ) دراسة تقارير الدول األعضاء عن التدابري اليت اختذهتا لتنفيذ
احلظر؛ (ب) التماس املزيد من املعلومات من مجيع الدول ،فيما يتعلق بالتدابري
الفعال للحظر؛ (ج) النظر يف أية معلومات
اليت تتخذها الدول بشأن التنفيذ ّ
تعرضها الدول عليه بشأن انتهاكات احلظر ،وتقدمي التوصيات إىل املجلس،
يف هذا السياق ،بشأن سبل زيادة فعالية احلظر؛ (د) التوصية بالتدابري املناسبة
ردًا على انتهاكات احلظر وتقدمي املعلومات بصفة منتظمة إىل األمني العام
لتوزيعها على الدول األعضاء .332
تنفيذ الوالية وتوسيع نطاقها
يف  13نيسان/أبريل  ،1992قدمت اللجنة إىل املجلس تقريرًا عن أنشطتها
حىت ذلك التاريخ  .333وأحاطت اللجنة علمًا يف الفقرة اخلتامية من التقرير
بأهنا تلقت قدرًا حمدودًا من املعلومات بشأن انتهاكات احلظر على األسلحة،
وأهنا كانت ال تزال تبحث عن السبل اليت تتمكن بواسطتها من احلصول على
املعلومات اإلضافية الالزمة.
وجرى توسيع نطاق والية اللجنة يف  30أيار/مايو  ،1992حينما
فرض جملس األمن ،مبقتضى القرار  ،)1992( 757نظام اجلزاءات الشامل
 330لالطالع على التفاصيل ،انظر التقرير السنوي األول للّجنة املقدم إىل املجلس
( ،S/1996/700الفقرة .)43
 ،S/23169 331الفقرة .38
 332مبوجب القرار  )1992( 727املؤرخ  8كانون الثاين/يناير  ،1992أعاد
املجلس تأكيده على حظر األسلحة وقرر أن احلظر ينطبق على “مجيع املناطق اليت تشكل
جزءا من يوغوسالفيا ،على الرغم من أي قرارات تتعلق مبسألة االعتراف باستقالل مجهوريات
ً
معينة” (القرار  ،)1992( 727الفقرة  ،6والفقرة  33من تقرير األمني العام املؤرخ 5
كانون الثاين/يناير .))S/23363( 1992
.S/23800 333
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على مجهورية يوغوسالفيا االحتادية (صربيا واجلبل األسود) ،الذي تألف من
تدابري لقطع العالقات االقتصادية واملالية والدبلوماسية والعلمية والرياضية
ال عن الرحالت اجلوية ،مع استثناءات حمددة .وطلب املجلس إىل
والثقافية ،فض ً
اللجنة أن ترصد تنفيذ ذلك النظام ،إضافة إىل احلظر املفروض على األسلحة.
وطلب املجلس أيضًا أن تعد اللجنة مبادئ توجيهية بشأن االستثناءات ذات
الصلة بالشحن العابر عن طريق مجهورية يوغوسالفيا االحتادية (صربيا واجلبل
األسود) لسلع أساسية ومنتجات معيّنة 334؛ وطلب من اللجنة أيضًا أن تنظر
وتـبني يف الطلبات املقدمة من أجل املوافقة على رحالت جوية ألغراض
إنسانية وأغراض أخرى تتسق مع قرارات املجلس ذات الصلة.
ومبوجب القرار  )1992( 760املؤرخ  18حزيران/يونيه ،1992
قرر املجلس أن تقوم اللجنة أيضًا ،يف إطار “إجراء عدم االعتراض” املبسط
باملوافقة على طلبات األعضاء من نظام اجلزاءات املفروضة على بيع أو توريد
السلع األساسية واملنتجات املتعلقة باالحتياجات اإلنسانية األساسية إىل
مجهورية يوغوسالفيا االحتادية (صربيا واجلبل األسود).
ومبوجب القرار  )1992( 787املؤرخ  16تشرين الثاين/نوفمرب
 ،1992قرر املجلس أن حيظر الشحن العابر للنفط اخلام ،واملنتجات النفطية،
والفحم ،واملعدات املتصلة بالطاقة ،واحلديد ،والفوالذ ،واملعادن األخرى،
واملواد الكيميائية ،واملطاط ،وإطارات العجالت ،واملركبات ،والطائرات،
واملحركات من مجيع األنواع ،ما مل تأذن اللجنة هبذا الشحن العابر،
بالتحديد وعلى أساس النظر يف كل حالة على حدة ،مبوجب إجرائها اخلاص
“بعدم االعتراض”.
ويف  30كانون األول/ديسمرب  ،1992قدمت اللجنة إىل املجلس
تقريرًا ضمنـته استعراضًا عامًا ألنشطتها فيما يتعلق بتنفيذ احلظر على األسلحة
املفروض مبوجب القرار  )1991( 713ونظام اجلزاءات املفروض مبوجب
القرار  .335 )1992( 757وقدمت اللجنة موجزًا للمبادئ التوجيهية العامة
اليت تطبقها فيما يتصل باملوافقة على اإلعفاءات؛ وأبرزت عددًا من القرارات
اليت اختذهتا فيما يتصل بتنفيذ اجلزاءات ،مبا يف ذلك القراران اللذان عززمها
املجلس فيما بعد 336؛ وقدمت معلومات تتصل بنظرها يف حاالت معيّنة
النتهاكات فعلية أو مشتبه فيها للجزاءات.
 334نص القرار على أن املحظورات ال تنطبق على الشحن العابر عن طريق
مجهورية يوغوسالفيا االحتادية (صربيا واجلبل األسود) للسلع األساسية واملنتجات الناشئة
خارج مجهورية يوغوسالفيا االحتادية (صربيا واجلبل األسود) واملوجودة بصفة مؤقتة يف إقليم
مجهورية يوغوسالفيا االحتادية (صربيا واجلبل األسود) لغرض هذا الشحن العابر فقط.
.S/25027 335
 336مبوجب الفقرة  10من القرار  ،)1992( 787قرر املجلس ،متصرفًا مبوجب
أحكام الفصل السابع من امليثاق ،أن أي سفينة ميلك أغلبية رأس املال املستثمر فيها أو يسيطر
عليها شخص أو شركة يف مجهورية يوغوسالفيا االحتادية (صربيا واجلبل األسود) أو يعمل
من داخلها ،ستعترب ،ألغراض تنفيذ قرارات املجلس ،ذات الصلة ،سفينة تابعة جلمهورية
يوغوسالفيا االحتادية (صربيا واجلبل األسود) بغض النظر عن العلم الذي ترفعه تلك السفينة.
ومبوجب الفقرة  13من القرار نفسه ،أعاد املجلس تأكيد أن الدول املشاطئة تتحمل مسؤولية
اختاذ التدابري الالزمة لضمان أن جيري الشحن عرب هنر الدانوب وفقًا ألحكام القرارين 713
( )1991و ،)1992( 757مبا يف ذلك التدابري املتناسبة مع الظروف املحددة واليت قد يلزم
اختاذها إليقاف هذه الشحنات بغية فحص حمتوياهتا والتحقق من مقاصدها النهائية ولضمان
التنفيذ الدقيق ألحكام هذين القرارين .وتدل هذه األحكام على املوقف الذي اختذته اللجنة
يف وقت مبكر بشأن املسألتني كلتيهما ( ،S/25027الفقرة .)18
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وأكدت اللجنة ،يف الفقرات اخلتامية من تقريرها ،على الطابع
املعقد للمهام املنوطة هبا ،والحظت أن عدم وجود أي آلية مراقبة مستقلة
يعوق يف بعض األحيان قدرة اللجنة على احلصول على املعلومات األصلية
ومتابعة التحقيقات املطلوبة .بيد أن اللجنة رأت أن قرار جملس األمن 787
( )1992قد قطع شوطًا كبريًا يف تاليف هذه الفجوة ،وبأن أذن للدول
اليت تعمل على أساس وطين أو من خالل وكاالت أو ترتيبات إقليمية،
بأن توقف وتفتش السفن البحرية بغية إثبات سالمة املعامالت املتعلقة
337
الفعال
بالشحنات على ظهرها  .والحظت اللجنة أيضًا أنه كان للتنفيذ ّ
للجزاءات أثر عكسي على اقتصادات عدد من البلدان املجاورة ،وقد كتب
البعض منها للّجنة بشأن هذه املسألة .338

ومبوجب القرار  )1992( 751املؤرخ  24نيسان/أبريل ،1992
ال باملادة  28من النظام الداخلي املؤقت للمجلس ،إنشاء
قرر املجلس ،عم ً
جلنة ملجلس األمن تتألف من مجيع أعضاء املجلس لتضطلع باملهام التالية،
وتقدم تقارير عن أعماهلا إىل املجلس مشفوعة مبالحظاهتا وتوصياهتا( :أ) أن
الفعال
تطلب من مجيع الدول معلومات عما اختذته من تدابري بشأن التنفيذ ّ
حلظر األسلحة املفروض مبوجب القرار )1992( 733؛ (ب) وأن تنظر يف
أية معلومات توجه الدول انتباهها إليها بشأن انتهاكات احلظر ،وتقدم يف هذا
السياق توصياهتا إىل املجلس بشأن سبل زيادة فعالية احلظر؛ (ج) وأن توصي
باختاذ التدابري املناسبة إزاء انتهاكات احلظر ،وأن تقدم إىل األمني العام بصفة
منتظمة معلومات من أجل التوزيع العام على الدول األعضاء.

ال بالقرار 748
 - 4جلنة جملس األمن املنشأة عم ً
( )1992بشأن اجلماهريية العربية الليبية

هاء  -اللجـان املخصصـة إلعـادة املمتلكات/منسـق
إعادة املمتلكات

مبوجب القرار  )1992( 748املؤرخ  13آذار/مارس  ،1992قرر جملس
األمن ،متصرفًا مبوجب الفصل السابع من امليثاق وطبقًا للمادة  28من نظامه
الداخلي املؤقت ،إنشاء جلنة تابعة ملجلس األمن تتألف من مجيع أعضاء
املجلس لرصد تنفيذ اجلزاءات املفروضة على اجلماهريية العربية الليبية مبقتضى
القرار نفسه .وستضطلع اللجنة ،بصفة خاصة ،باملهام التالية وتقدم تقارير
عن أعماهلا إىل املجلس مشفوعة مبالحظاهتا وتوصياهتا( :أ) دراسة التقارير
ال بالفقرة  8من القرار ،وفيها يطلب املجلس من مجيع الدول
املقدمة عم ً
أن تبلغ األمني العام حبلول  15أيار/مايو  1992عن التدابري اليت وضعتها
للوفاء بالتزاماهتا املتعلقة باجلزاءات املفروضة على اجلماهريية العربية الليبية؛
(ب) التماس املزيد من املعلومات من مجيع الدول عن اإلجراءات اليت
الفعال للتدابري املفروضة على اجلماهريية العربية الليبية؛
تتخذها بشأن التنفيذ ّ
(ج) النظر يف أية معلومات توجه الدول انتباهها إليها بشأن انتهاكات التدابري،
والقيام ،يف ذلك السياق ،بتقدمي توصيات إىل املجلس بشأن سبل زيادة فعالية
تلك التدابري؛ (د) التوصية بتدابري مناسبة ردًا على انتهاكات التدابري املفروضة
على اجلماهريية العربية الليبية وتزويد األمني العام باملعلومات بصفة منتظمة
لتعميمها على الدول األعضاء؛ (هـ) النظر يف أي طلب تقدمه الدول للموافقة
على رحالت جوية على أساس وجود حاجة لتلبية احتياجات إنسانية هامة،
والبت فيه على وجه السرعة؛ (و) توجيه اهتمام خاص ألية رسائل تقدم
مبوجب املادة  50من ميثاق األمم املتحدة من أية دولة جماورة أو دولة أخرى
قد تنشأ فيها مشاكل اقتصادية خاصة نتيجة لالضطالع بالتدابري املفروضة
على اجلماهريية العربية الليبية.

ال بالقرار 751
 - 5جلنة جملس األمن املنشأة عم ً
( )1992بشأن الصومال
أشار األمني العام ،يف تقرير مؤرخ  21نيسان/أبريل  1992مقدم عم ًال بالقرار
 ،)1992( 746إىل أن جملس األمن قد يرغب يف النظر يف وضع ترتيبات مالئمة
لرصد حظر األسلحة املفروضة على الصومال مبوجب القرار  ،)1992( 733يف
ضوء التقارير املختلفة اليت تشري إىل أن األسلحة ال تزال تتدفق إىل البلد .339
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 ،S/25027الفقرة .25
املرجع نفسه ،الفقرة .23
 ،S/23829الفقرة .48

يف أعقاب الصراع العراقي الكوييت ،أنشأ جملس األمن عددًا من اللجان
املخصصة وهي :جلنة األمم املتحدة لتخطيط احلدود؛ واللجنة اخلاصة لألمم
املتحدة؛ وجلنة األمم املتحدة للتعويضات .وعيّن املجلس أيضًا منسقًا لألمم
املتحدة إلعادة املمتلكات .وخالل الفترة نفسها ،أنشأ املجلس جلنة خمصصة
معنية بالصومال ،وطُلب إليه النظر يف إنشاء عنصر عسكري للجنة الدعم
والتحقق الدولية يف أمريكا الوسطى.

 - 1جلنة الدعم والتحقق الدولية
يف اجتماع مؤمتر القمة املعقود يف تيال ،يف هندوراس ،يف الفترة من  5إىل
 7آب/أغسطس  ،1989توصل رؤساء بلدان أمريكا الوسطى اخلمسة إىل
اتفاق بشأن خطة مشتركة لتسريح أعضاء املقاومة النيكاراغوية أو إعادهتم
وأفراد أسرهم إىل الوطن أو توطينهم وكذلك للمساعدة يف تسريح مجيع
األشخاص املشتركني يف عمليات مسلحة يف بلدان املنطقة عندما يلتمسون
ذلك طواعية  .340ووفقًا ألحكام تلك اخلطة ،طلب رمسيًا ممثلو السلفادور
وغواتيماال وكوستاريكا ونيكاراغوا وهندوراس ،يف رسالة مؤرخة 14
آب/أغسطس  ،341 1989إىل األمني العام أن ينشئ باالتفاق مع األمني
العام ملنظمة الدول األمريكية ،جلنة دولية للدعم والتحقق يُعهد إليها
بتنفيذ اخلطة.
ويف رسالة مؤرخة  28آب/أغسطس ،342 1989أبلغ األمني العام
جملس األمن بأنه اتفق مع األميـن العـام ملنظمة الدول األمريكية ،يف اجتماع عقد
يف  25آب/أغسطس  ،1989على إنشاء اللجنة الدولية للدعم والتحقق اعتبارًا
من  6أيلول/سبتمرب  .1989وذكر أن املهام املناطة باللجنة تتضمن عناصر
هامة بالنسبة ملختلف برامج األمم املتحدة ووكاالهتا ،إالّ أن مسألة التسريح هتم
جملس األمن بصورة خاصة ،إذ أهنا عملية ذات طابع عسكري .ويف هذا الصدد،
الحظ أنه طُلب من اللجنة مجع أسلحة أعضاء املقاومة النيكاراغوية وعتادهم
ومعداهتم العسكرية واالحتفاظ هبا لديها إىل أن يقرر الرؤساء اخلمسة املكان
الذي ينبغي أن ترسل إليه .ويرى أنه ينبغي أن يُعهد هبذه املهمة إىل وحدات
عسكرية جمهزة بأسلحة دفاعية .وقال إنه من اجللي أن الشروع يف هذه العملية
340
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 ،S/20778املرفق األول.
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يدخل يف نطاق اختصاص جملس األمن .وذكر أنه سريجع إىل املجلس ليطلب
إليه اختاذ تدابري ترمي إىل إنشاء هذه القوة عندما يكون بوسعه تقدير احتياجاهتا
من املوظفني واملعدات .ويف رسالة مؤرخة  20أيلول/سبتمرب ،343 1989
أحاط املجلس علمًا مع املوافقة باخلطوات اليت اختذها األمني العام من أجل
تشكيل اللجنة ورحب مع االرتياح باعتزامه أن يطلب إىل املجلس القيام ،يف
حينه ،باعتماد التدابري الالزمة إلنشاء عنصرها العسكري.
غري أنه يف تقرير عن فريق مراقيب األمم املتحدة يف أمريكا الوسطى
مقدم إىل جملس األمن يف  15آذار/مارس  ،344 1990أبلغ األمني العام
املجلس بأنه اتفق ،يف مشاورات مع حكومة نيكاراغوا واملعارضة ُعقدت
يف ماناغوا خالل آذار/مارس  ،1990على أن يضطلع فريق مراقيب األمم
املتحدة يف أمريكا الوسطى باملسؤولية عن اجلوانب العسكرية لتنفيذ اخلطة
املشتركة ،بينما تضطلع اللجنة باملسؤولية عن تنفيذ اجلوانب املدنية من تلك
العملية ،أي إعادة أعضاء املقاومة النيكاراغوية إىل وطنهم أو نقلهم إىل مكان
آخر ،وتضطلع باملسؤولية عن إعادة توطينهم .ويف تقرير آخر عن فريق
مراقيب األمم املتحدة يف أمريكا الوسطى مقدم إىل جملس األمن يف  26تشرين
األول/أكتوبر  ،345 1990أبلغ األمني العام املجلس بأنه بعد أن أوقـف فريـق
مراقبـي األمم املتحدة يف أمريكا الوسطى مشاركته يف عملية التسريح يف 26
حزيران/يونيه  ،1990تولت حكومة نيكاراغوا مسؤولية تسريح أي أفراد
متبقني من أعضاء املقاومة ،يف حني واصلت اللجنة الدولية معاجلة اجلوانب
املدنية لتلك العملية.

 - 2جلنـة األمـم املتحـدة لتخطيط احلـدود بيـن العـراق
ال بالقرار )1991( 687
والكويـت املنشـأة عم ً
إنشاء الوالية
حدد املجلس مبوجب القرار  )1991( 687املؤرخ  3نيسان/أبريل ،1991
متصرفًا مبوجب الفصل السابع من امليثاق ،أحكام وشروط وقف رمسي
إلطالق النار بني العراق والدول األعضاء املتعاونة مع الكويت .وتناول اجلزء
ألف من القرار مسألة احلدود بني العراق والكويت .وطالب املجلس بأن
حيترم العراق والكويت حرمة احلدود الدولية وختصيص اجلزر على النحو
املحدد يف اتفاق مربم بينهما يف  4تشرين األول/أكتوبر 346 1963؛ وطلب
إىل األمني العام أن يساعد يف اختاذ الترتيبات الالزمة مع العراق والكويت
لتخطيط تلك احلدود ،مستعينًا باملواد املناسبة  ،347وأن يقدم إىل جملس األمن
تقريرًا عن ذلك يف غضون شهر واحد؛ وقرر ضمان حرمة احلدود الدولية
املذكورة أعاله.
348
ال بالقرار 687
ويف تقرير مؤرخ  2أيار/مايو  1991مقدم عم ً
( ،)1991حدد األمني العام الترتيبات اليت اختذها مع العراق والكويت
.S/20857 343
.S/21194 344
.S/21909 345
 346املحضر املتفق عليه بني دولة الكويت ومجهورية العراق بشأن إعادة عالقات
الصداقة واالعتراف واملسائل ذات الصلة (األمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد ،485
الرقم .)7063
 347تشمل هذه املواد اخلرائط اليت أحالتها وثيقة جملس األمن .S/22412
.S/22558 348

127

لتخطيط احلدود بينهما .وبعد التشاور مع كلتا احلكومتني ،اقترح إنشاء
جلنة لتخطيط احلدود بني العراق والكويت ،تتكون من ممثل واحد لكل من
العراق والكويت وثالثة خرباء مستقلني يعيّنهم األمني العام ،ويتوىل أحدهم
الرئاسة .وتتمثل والية اللجنة يف ختطيط احلدود الدولية باإلحداثيات اجلغرافية
املحددة يف املحضر املتفق عليه املؤرخ  4تشرين األول/أكتوبر .1963
وستتخذ اللجنة أيضًا الترتيبات الالزمة للتعيني املادي للحدود من خالل
تشييد قوائم أو نصب حدودية .واإلحداثيات اليت حتددها اللجنة ستشكل
التخطيط النهائي للحدود الدولية بني العراق والكويت وفقًا للمحضر املتفق
عليه .وستودع يف حمفوظات كلتا احلكومتني وستقدم نسخة مصدق عليها
إىل األمني العام سيبلغ هبا جملس األمن وسيبقيها وديعة يف حمفوظات األمم
املتحدة.
وأعربت احلكومتان كلتامها عن استعدادمها للتعاون مع األمني العام
وللمشاركة يف جلنة ختطيط احلدود املقترحة .349
ومـن خـالل رسالتني متبادلتني بني األمني العام ورئيس جملس
األمن  ،350مؤرختني  6أيار/مايو و 13أيار/مايو  ،1991أحاط أعضاء
املجلس علمًا بتقرير األمني العام وأعربوا عن تأييدهم ملا يبذله من جهود
يف ذلك الصدد.
التنفيذ
يف رسالة مؤرخة  17أيار/مايو  1991موجهة إىل رئيس جملس األمن ،
أعلن األمني العام عن إنشاء جلنة ختطيط احلدود وعن عقد اجتماعها األول
يف  23أيار/مايو .1991
ويف تقرير مؤرخ  7آذار/مارس  1992عن حالة امتثال العراق
لاللتزامات اليت فرضها عليه القرار  )1991( 687والقرارات ذات الصلة
الالحقة  ،352أفاد األمني العام بأن العراق شارك مشاركة كاملة يف أعمال جلنة
ختطيط احلدود .وأضاف أن املرحلة األوىل من مراحل املسح ورسم اخلرائط
أجنزت يف تشرين الثاين/نوفمرب  1991دون أي عرقلة من جانب العراق.
ويف بيان مؤرخ  17حزيران/يونيه  ،1992أدىل به رئيس جملس
األمن باسم أعضاء املجلس  ،353أحاط أعضاء املجلس علمًا برسالة مؤرخة
 17نيسان/أبريل  1992موجهة إىل األمني العام من رئيس جلنة ختطيط
احلدود  ،354وأعربوا عن تأييدهم التام ألعمال اللجنة .وأشاروا يف ذلك
الصدد إىل أن اللجنة ،بقيامها بعملية ختطيط احلدود ،ال تعيد توزيع أراض بني
الكويت والعراق ،ولكنها تقوم ببساطة بالعمل الفين الالزم من أجل التحديد
الدقيق ملعامل احلدود ألول مرة .وذكروا أهنم يتطلعون إىل إمتام عمل اللجنة.
ويف البيان الرئاسي نفسه ،الحظ أعضاء املجلس مع القلق بوجه خاص
رسالة مؤرخة  21أيار/مايو  1992موجهة إىل األمني العام من وزير خارجية
العراق بشأن أعمال اللجنة  ،355بدا أهنا أثارت تساؤالت عن التزام العراق
351
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فسر بأهنا رفض
بالقرار  .)1991( 687وأعربوا عن القلق من أن الرسالة قد تُ َّ
لنهائية قرارات اللجنة ،رغم أحكام القرار  )1991( 687وتقرير األمني العام
املؤرخ  2أيار/مايو  ،1991اللذين قبلهما العراق رمسيًا .وأكدوا للعراق حرمة
احلدود الدولية اليت ختططها اللجنة واليت ضمنها جملس األمن مبوجب قراره
 ،)1991( 687والعواقب الوخيمة اليت ميكن أن تنجم عن أي انتهاك هلا.
ويف القرار  )1992( 773املؤرخ  26آب/أغسطس  ،1992رحب
املجلس بقرارات اللجنة املتصلة بتخطيط احلدود على األرض  .356ورحب
املجلس أيضًا بقرار اللجنة النظر يف اجلزء الشرقي من احلدود ،الذي يشمل
احلدود البحرية ،وحث اللجنة على أن ختطط ذلك اجلزء من احلدود يف أقرب
وقت مستطاع فتكمل بذلك عملها .وباإلضافة إىل ذلك ،رحب املجلس
باعتزام األمني العام إجراء إعادة ختطيط املنطقة املنـزوعة السالح املشار إليها
فـي القـرار  )1991( 687لكـي تتوافق مع احلدود الدولية اليت خططتها
اللجنة ،مع ما يترتب على ذلك من إزالة مراكز الشرطة العراقية.
ويف بيان أدىل به رئيس جملس األمن يف  23تشرين الثاين/نوفمرب
 ،357 1992الحظ املجلس أن العراق مل يشارك يف أعمال اللجنة يف دورتيها
لشهري متوز/يوليه  1992وتشرين األول/أكتوبر  .1992والحظ املجلس
عالوة على ذلك أن العراق حىت ذلك الوقت رفض االنسحاب من عدد من
مراكز شرطته ،على النحو املطلوب .358

ال بالقرار
 - 3اللجنة اخلاصة لألمم املتحدة املنشأة عم ً
)1991( 687
إنشاء اللجنة
وضع املجلس ،مبوجب القرار  )1991( 687املؤرخ  3نيسان/أبريل
 ،1991متصرفًا مبوجب الفصل السابع من امليثاق ،أحكام وشروط وقف
رمسي إلطالق النار بني العراق والدول األعضاء املتعاونة مع الكويت .ودعا
اجلزء جيم من القرار إىل القيام ،حتت إشراف دويل ،بإزالة أسلحة العراق
الكيميائية والبيولوجية وقذائفه التسيارية اليت يزيد مداها عن  150كيلومترًا
والقطع املتصلة هبا ومرافق إنتاجها .ودعا أيضًا إىل اختاذ تدابري لضمان عدم
استئناف حيازة وإنتاج األصناف املحظورة .وطُلب إىل األمني العام وضع
خطة وتقدميها إىل املجلس للموافقة عليها لتشكيل جلنة خاصة تتوىل تنفيذ
أحكام القرار غري املتصلة بامليدان النووي ومساعدة الوكالة الدولية للطاقة
الذرية يف املجاالت النووية .ويف  18نيسان/أبريل  ،1991بعد أن قبل العراق
رمسيًا أحكام القرار  ،)1991( 687قدم األمني العام إىل املجلس تقريرًا
يتضمن خطة إلنشاء اللجنة اخلاصة لألمم املتحدة  .359ويف رسالة مؤرخة 19
 356وردت قرارات اللجنة يف تقرير آخر من تقارير اللجنة أحيل إىل رئيس جملس
األمن برسالة موجهة من األمني العام مؤرخة  12آب/أغسطس ( 1992جرت اإلشارة إليها
يف القرار  ،)1991( 773لكن مل تصدر كوثائق للمجلس).
.S/24836 357
 358يف رسالة مؤرخة  21أيار/مايو  1993موجهة إىل رئيس جملس األمن ،أحال
األمني العام التقرير النهائي للّجنة ( S/25811و .)Add.1ويف القرار  )1993( 833املؤرخ
 27أيار/مايو  ،1993رحب املجلس باختتام أعمال اللجنة بنجاح ،وأكد من جديد أن
قرارات اللجنة فيما يتعلق بتخطيط احلدود قرارات هنائية.
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نيسان/أبريل  ،360 1991أبلغ رئيس املجلس األمني العام بأن أعضاء املجلس
وافقوا على املقترحات الواردة يف تقريره.
الوالية
كانت والية اللجنة اخلاصة ،على النحو املحدد يف القرار  ،687هي (أ) القيام
على الفور بأعمال تفتيش يف املوقع لقدرات العراق البيولوجية والكيميائية
وما يتعلق منها بالقذائف ،استنادًا إىل تصرحيات العراق وما تعيّنه اللجنة
اخلاصة نفسها من املواقع اإلضافية؛ (ب) جتريد العراق من مجيع األسلحة
الكيميائية والبيولوجية ومجيع خمزونات العوامل ومجيع ما يتصل هبا من
منظومات فرعية ومكونات ومجيع مرافق البحث والتطوير والدعم والتصنيع،
مبا يف ذلك املواد املوجودة يف املواقع اإلضافية اليت تعيّنها اللجنة اخلاصة
نفسها ،وذلك لتدمريها أو إزالتها أو جعلها عدمية الضرر؛ (ج) اإلشراف على
قيام العراق بتدمري مجيع قذائفه التسيارية اليت يزيد مداها عن  150كيلومترًا
والقطع الرئيسية املتصلة هبا ومرافق إصالحها وإنتاجها؛ (د) تقدمي املساعدة
إىل املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي طُلب إليه ،مبوجب القرار
نفسه ،االضطالع بأنشطة مماثلة ألنشطة اللجنة لكن خصيصًا يف امليدان
النووي .وطلب املجلس أيضًا إىل األمني العام وضع خطة لرصد امتثال
العراق اللتزاماته بعدم استخدام أي من األصناف املحددة أعاله أو تطويرها
وتصنيعها أو حيازهتا والتحقق من ذلك باستمرار يف املستقبل.
هيكل اللجنة وتكوينها
شدد األمني العام يف تقريره املؤرخ  18نيسان/أبريل  1991املتعلق هبيكل
اللجنة اخلاصة  361على ضرورة إنشاء هيئة تنفيذية تتسم بالكفاءة والفعالية.
واقترح أن تتألف اللجنة من رئيس تنفيذي ونائب للرئيس التنفيذي ومخسة
ال منها رئيس فريق ويتألف كل فريق من عدد صغري من
أفرقة يرأس ك ً
اخلرباء .وتتمثل جماالت املسؤولية الرئيسية يف األسلحة البيولوجية والكيميائية؛
والقذائف التسيارية؛ وقدرات األسلحة النووية؛ واالمتثال يف املستقبل؛ ودعم
وبناء على ذلك ،سيتراوح عدد األعضاء الرمسيني للّجنة ما بني
العملياتً .
 20و 25شخصًا .وسيساعد اللجنة اخلاصة يف االضطالع مبهامها املختلفة
عدد من اخلرباء التقنيني الذين يعملون كمفتشني وأفرقة للتخلص من الذخائر
وموظفون للدعم امليداين .وهؤالء اخلرباء إما ستجري االستعانة هبم خصيصًا
هلذا الغرض وإما تقوم الدول األعضاء بتوفريهم للّجنة .ورغم أنه مل يكن من
املمكن تقدير عددهم اإلمجايل بالكامل إالّ بعد أن تنجز اللجنة أعمال التفتيش
امليداين األساسية ،فإن األمني العام تنبأ بأن يصل عدد األفراد املعنيني إىل عدة
مئات .ويف تقرير آخر مؤرخ  17أيار/مايو  ،362 1991ذكر األمني العام
أعضاء يف اللجنة ،وأن السيد رولف إيكيوس (السويد)
أنه عيّن  21خبريًا
ً
سيعمل رئيسًا تنفيذيًا هلا .وأضاف أنه بعد التشاور مع احلكومات املعنية،
جيري إنشاء مكتب عمليات ميداين يف البحرين وسوف يكون املكتب يف حالة
تشغيل كامل يف هناية أيار/مايو 1991؛ أما مكتب الدعم فيجري إنشاؤه
يف بغداد .وفيما يتعلق باملفهوم العام للعمليات ،ذكر األمني العام أن اللجنة،
ال من املوظفني يف مقر
بتوجيه من رئيسيها التنفيذي ،ستستخدم عددًا قلي ً
األمم املتحدة يف نيويورك إلعداد خطط مفصلة للعمليات امليدانية يف العراق
360
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فيما يتعلق بكل البنود املتصلة باألسلحة الكيميائية والبيولوجية والقذائف
التسيارية ،وباالشتراك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بالبنود
املتصلة باألسلحة النووية واملواد القابلة لالستعمال يف األسلحة النووية.
تنفيذ الوالية وتوسيع نطاقها
عرض األمني العام ،يف تقريره املؤرخ  17أيار/مايو  ،1991خطة لتنفيذ
أحكام اجلزء جيم من القرار  )1991( 687املتصل بأسلحة الدمار الشامل
يف العراق  .363وقد ُوضعت اخلطة ،على النحو املطلوب يف القرار ،بالتشاور
مع احلكومات املعنية ،وحسب االقتضاء ،مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
ومنظمة الصحة العاملية ،ومبساعدة اللجنة اخلاصة .وتألفت اخلطة من إجراء
تنفيذي من ثالث مراحل( :أ) مرحلة مجع املعلومات وتقييمها؛ (ب) مرحلة
التخلص من األسلحة واملرافق؛ (ج) مرحلة الرصد والتحقق على األجل
الطويل من امتثال العراق اللتزاماته بعدم إعادة حيازة القدرات املحظورة.
ومبوجب القرار  )1991( 699املؤرخ  17حزيران/يونيه  ،1991قام
املجلس ،متصرفًا مبوجب الفصل السابع من امليثاق ،باملوافقة على اخلطة
الواردة يف تقرير األمني العام ،وطلب إليه أن يقدم تقارير مرحلية بشأن تنفيذها
قدمت أربعة
كل ستة أشهر بعد اختاذ القرار .وخالل الفترة قيد االستعراضِّ ،
بدءا من تشرين األول/أكتوبر  .1991وجيري
من هذه التقارير املرحليةً ،
تناول هذه التقارير مبزيد من التفصيل أدناه.
وإزاء عدم تعاون العراق يف أعمال التفتيش على املواقع اليت حددهتا
اللجنة اخلاصة وإتاحة األصناف اليت ميكن أن تكون قد نُقلت من تلك املواقع
ألغراض التفتيش ،وإخفاقه يف الكشف الكامل عن مجيع جوانب براجمه
املتعلقة باألسلحة املحظورة ،اختذ املجلس القرار  )1991( 707املؤرخ
 15آب/أغسطس  1991الذي قام فيه ،متصرفًا مبوجب الفصل السابع
من امليثاق ،بإدانة االنتهاكات اجلسيمة اليت ارتكبها العراق لعدد من التزاماته
مبوجب اجلزء جيم من القرار  )1991( 687وتعهداته بالتعاون مع اللجنة
اخلاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ،واليت رأى أهنا ِّ
تشكل خرقًا أساسيًا
لألحكام ذات الصلة من ذلك القرار .وطالب املجلس العراق بأن (أ) يقدم
ال لألسلحة والربامج املحظورة؛ (ب) يتيح للّجنة
كشفًا تامًا وهنائيًا وكام ً
اخلاصة وللوكالة الدولية للطاقة الذرية وأفرقة التفتيش التابعة هلما إمكانية
الوصول بصورة غري مشروطة وغري مقيدة إىل أي من وإىل مجيع املناطق
واملرافق واملعدات والسجالت ووسائل النقل اليت ترغب يف التفتيش عليها؛
(ج) ميتنع على الفور عن القيام بأي حماولة إلخفاء أي مواد أو معدات ذات
صلة أو نقلها أو تدمريها دون إخطار اللجنة واحلصول على موافقة مسبقة
منها؛ (د) يتيح على الفور للّجنة وللوكالة وأفرقة التفتيش التابعة هلما أية
أصناف ُمنعت من الوصول إليها يف السابق؛ (هـ) يتيح للّجنة وللوكالة وأفرقة
التفتيش التابعة هلما بالتحليق يف مجيع أحناء العراق لتحقيق األغراض ذات
الصلة دون أي تدخل ،والستخدام طائراهتا هي استخدامًا كامالً؛ (و) يوقف
األنشطة النووية من أي نوع؛ (ز) يكفل متتع ممثلي اللجنة والوكالة متتعًا
ال باالمتيازات واحلصانات والتسهيالت املمنوحة هلم ،ويكفل سالمتهم
كام ً
وحرية تنقلهم متامًا؛ (ح) يقوم على الفور بتوفري أو تيسري توفري وسائل النقل
أو الدعم الطيب أو اللوجسيت اليت تطلبها اللجنة والوكالة وأفرقة التفتيش التابعة
 .S/22614 363لالطالع على اخلطة اليت وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما
يتعلق باملجال النووي ،انظر ،S/22615 :املرفق.
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هلما؛ (ط) جييب على أية أسئلة ويستجيب إىل أية طلبات بصورة تامة وكاملة
وفورية للّجنة اخلاصة والوكالة وأفرقتهما التفتيشية .ويف رسالة مؤرخة 25
أيلول/سبتمرب  ،364 1991أبلغ رئيس املجلس ممثل العراق بأن املجلس أحاط
علمًا بالشروط الواردة يف رسالته املؤرخة  24أيلول/سبتمرب  1991بشأن
تنفيذ القرار  )1991( 687والقرارات األخرى ذات الصلة  ،365واعترب أن
تلك الشروط ِّ
تشكل قبوالً من جانب العراق دون أي حتفظ للقرار 707
( )1991وأن حكومة العراق أعطت بذلك موافقتها غري املشروطة على
استخدام اللجنة اخلاصة لطائراهتا هي.
ويف  2تشرين األول/أكتوبر  ،1991ق ّدم األمني العام إىل املجلس
ال بالقرار  ،)1991( 687يتضمن خطة للرصد
تقريرًا آخر  ،366عم ً
والتحقق املستمرين من امتثال العراق اللتزامه غري املشروط بعدم استخدام
أو تطوير أو تركيب أو حيازة أي من األسلحة واألصناف املتصلة باألسلحة
املحظورة يف ذلك القرار .وتوخت اخلطة أالّ تقتصر أعمال الرصد والتحقق
على املواقع واملرافق واملواد العسكرية فحسب بل أن تشمل أيضًا املواقع
واملرافق واملواد املدنية واألصناف األخرى اليت ميكن أن تستخدم باملخالفة
اللتزامات العراق مبوجب القرار  ،)1991( 687أو األنشطة اليت ميكن أن
تكون ذات صلة بذلك .كما تضمنت اخلطة أنشطة الرصد والتحقق املقابلة
اللتزامات العراق اإلضافية مبوجب القرار  .367 )1991( 707وذكر األمني
العام أنه إذا أخذ يف االعتبار أن جملس األمن قد اختذ القرارين )1991( 687
و )1991( 707مبوجب الفصل السابع من امليثاق ،كان من املفترض أن
توكل مهمة الرصد والتحقق إىل هيئة تنفيذية خاضعة لسلطة املجلس .وكان
هذا األمر هامًا بصفة خاصة إذا نشبت أي حالة تتعلق بعدم امتثال العراق
اللتزاماته .وعالوة على ذلك ،وكما هو مبيّن يف القرار  ،)1991( 687كان
من املتعني أن تستفيد تلك اهليئة استفادة مباشرة من اخلربات اليت اكتسبتها
اللجنة اخلاصة واملعلومات اليت مجعتها وقـيّمتها .ويف ضوء تلك االعتبارات،
اقترح األمني العام أن يتم تنظيم وحدة معنية باالمتثال يف إطار اللجنة اخلاصة
لالضطالع مبهميت الرصد والتحقق املنصوص عليهما يف اخلطة.
ومبوجب القرار  )1991( 715املؤرخ  11تشرين األول/أكتوبر
 ،1991وافق املجلس ،متصرفًا مبوجب الفصل السابع من امليثاق ،على اخلطة
املقدمة من األمني العام واملدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وطالب
العراق بأن يفي بصورة غري مشروطة جبميع التزاماته مبوجب هاتني اخلطتني
ال مع اللجنة والوكالة يف تنفيذمها .وقرر املجلس أن
وأن يتعاون تعاونًا كام ً
تقوم اللجنة اخلاصة ،يف ممارستها ملسؤولياهتا بوصفها جهازًا فرعيًا تابعًا
ملجلس األمن ،مبا يلي( :أ) مواصلة االضطالع مبسؤوليتها املتعلقة بتحديد
مواقع إضافية للتفتيش والتحليق؛ (ب) مواصلة تقدمي املساعدة والتعاون إىل
املدير العام للوكالة ،عن طريق تزويده باالتفاق املتبادل باخلربات الفنية اخلاصة
الالزمة والدعم اللوجسيت واإلعالمي وغريه من أشكال الدعم التنفيذي لتنفيذ
ما يقدمه من خطط؛ (ج) أداء ما قد يلزم من مهام أخرى ،بالتعاون يف املجال
النووي مع املدير العام للوكالة بغرض تنسيق األنشطة املضطلع هبا مبوجب
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اخلطط ،مبا يف ذلك االستفادة من اخلدمات واملعلومات املتاحة عمومًا إىل
أقصى حد ممكن .وطلب املجلس إىل األمني العام واملدير العام للوكالة أن
يقدما إىل املجلس تقارير بشأن تنفيذ اخلطط عندما يُطلب منهما ذلك ،وعلى
أي احلاالت ،مرة كل ستة أشهر على األقل بعد اختاذ القرار.
368
ويف مذكرة مؤرخة  25تشرين األول/أكتوبر  ، 1991أحال
األمني العام إىل جملس األمن تقريرًا مقدمًا من الرئيس التنفيذي للّجنة
اخلاصة ،تضمن أول عرض شامل للعمل املضطلع به تنفيذًا للجزء جيم
من القرار  )1991( 687والقرارات الالحقة ذات الصلة .وتطرق التقرير
ال عن
إىل إنشاء اللجنة اخلاصة وتكوينها وتنظيمها وواليتها ومتويلها ،فض ً
األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا يف امليادين الكيميائية والبيولوجية وميدان
القذائف التسيارية ومسؤولياهتا يف املجال النووي .كما تضمن التقرير تقييم
الرئيس التنفيذي للنتائج اليت حتققت ،والصعوبات اليت صودفت واألعمال
اليت ما زال يتعني القيام هبا لضمان التنفيذ الكامل للمتطلبات الواردة يف
قراري املجلس.
369
ويف رسالة مؤرخة  4كانون األول/ديسمرب  ، 1991قدم الرئيس
التنفيذي للّجنة اخلاصة إىل األمني العام تقريرًا ثانيًا يغطي أعمال اللجنة عن
الفترة من  15تشرين األول/أكتوبر إىل  4كانون األول/ديسمرب .1991
وذكر أنه فيما يتعلق باملواقع واألنشطة اليت أعلنها العراق ومسألة مشاركة
العراق يف تدمري األسلحة الكيميائية ،كان هناك تعاون من جانب العراق
على املستوى امليداين .بيد أنه فيما يتعلق باملواقع اليت حددهتا اللجنة اخلاصة،
بناء على مصادر معلوماهتما بشأن
واليت كانت اللجنة والوكالة معنيتني هبا ً
احتمال القيام بأنشطة حمظورة بصورة سرية ،استمرت اللجنة تواجه بعدم
التعاون والتعويق .وبالتايل مل يكن هناك أي تقدم ميكن اإلبالغ عنه يشري إىل
حدوث تغري يف السياسة من جانب العراق حنو الصراحة والشفافية والتعاون
الصعد .وذكر الرئيس التنفيذي كذلك أنه إذا أُريد أن تكون اللجنة
على كافة ُ
والوكالة يف وضع ميكنهما من االضطالع باملهام املوكولة إليهما فيما يتعلق
باستمرار أعمال الرصد والتحقق ،فإنه من األمهية مبكان أن يسلم العراق
صراحة بااللتزامات اليت تقع عليه مبوجب القرار  )1991( 715واخلطتني
املوافق عليهما يف إطاره .وكانت اللجنة والوكالة ما زالتا يف انتظار ذلك
التسليم الصريح.
370
ومبوجب مذكرة مؤرخة  18شباط/فرباير  ، 1992أحال األمني
العام إىل املجلس تقريرًا من الرئيس التنفيذي للّجنة ،استند إىل معلومات
واردة من بعثة خاصة أوفدت إىل بغداد يف  27كانون الثاين/يناير .1992
ويف ذلك التقرير ،الحظ الرئيس التنفيذي أن العراق ال يسلم إالّ بفهمه هو
لاللتزامات املفروضة عليه مبوجب أحكام معيّنة من القرار ،)1991( 687
واليت تقصر كثريًا عما كان ضروريًا لتنفيذ خطط الرصد والتحقيق املستمرين
املوافق عليها مبوجب القرار  .)1991( 715وكان ذلك أمرًا بالغ األمهية
للّجنة اخلاصة إذ كان يتعني عليها آنذاك أن تبدأ يف أنشطة الرصد والتحقق
املستمرين .إالّ أن تلك األنشطة مل يكن من املمكن االضطالع هبا بفعالية
إالّ إذا سلَّم العراق وتقيد بالتزاماته مبوجب القرارين  )1991( 707و715

( .)1991ويف ظل الظروف السائدة ،رأت اللجنة أنه مل يكن أمامها سوى
أن تبلغ املجلس على الفور باملسألة التماسًا لتعليماته.
ويف  19شباط/فرباير  ،1992أصدر رئيس املجلس بيانًا باسم أعضاء
املجلس  ،371أعلن فيه أعضاء املجلس أن إخفاق العراق يف التسليم بالتزاماته
مبوجب القرارين  )1991( 707و ،)1991( 715ورفضه لغاية ذلك
الوقت خلطيت الرصد والتحقق املستمرين ،وعدم تقدميه للكشف التام والنهائي
والكامل عن قدراته يف جمال األسلحة ِّ
تشكل خرقًا أساسيًا مستمرًا لألحكام
ذات الصلة للقرار  .)1991( 687وأيَّد أعضاء املجلس ما قرره األمني العام
من إيفاد بعثة خاصة برئاسة الرئيس التنفيذي للّجنة لزيارة العراق على الفور
لاللتقاء بأعلى مستويات املسؤولني يف حكومة العراق بغرض احلصول على
موافقة العراق غري املشروطة على تنفيذ مجيع التزاماته ذات الصلة مبوجب
القرارات  ،)1991( 687و ،)1991( 707و .)1991( 715وكان
اهلدف من البعثة هو التشديد على “العواقب الوخيمة” إذا مل يتم احلصول
على تلك املوافقة .وطُلب إىل األمني العام أن يقدم تقريرًا عن النتائج اليت
تتوصل إليها البعثة اخلاصة لدى عودهتا.
372
ومبوجب مذكرة مؤرخة  26شباط/فرباير  ، 1992أحال األمني
العام إىل املجلس تقريرًا من الرئيس التنفيذي للّجنة بشأن زيارة البعثة اخلاصة
لبغداد يف الفترة من  21إىل  24شباط/فرباير .وخلص الرئيس التنفيذي إىل
نتيجة مفادها أنه مل ميكنه يف تلك املرحلة أن يبلغ املجلس بأنه حصل على
موافقة غري مشروطة من العراق بتنفيذ مجيع التزاماته ذات الصلة مبوجب
القرارات  ،)1991( 687و ،)1991( 707و .)1991( 715وفيما
يتعلق بالقرار  ،)1991( 707مل يقدم العراق أي تعهد بأنه سيقدم كشفًا
تامًا وهنائيًا وكامالً ،حسبما هو مطلوب ،بشأن مجيع جوانب براجمه املتعلقة
بتطوير أسلحة الدمار الشامل والقذائف التسيارية ،وبشأن مجيع حيازته
من تلك األسلحة .وبدالً من ذلك ،أعرب عن رأي مفاده أنه قدم مجيع
“املعلومات الالزمة” املطلوبة منه .وفيما يتعلق بالقرار ،)1991( 715
مل يقبل العراق سوى “مبدأ” الرصد والتحقق املستمرين ،وكان ذلك
رهنًا باعتبارات “السيادة ،والسالمة اإلقليمية ،واألمن القومي ،وعدم
املساس بقدرات العراق الصناعية” .ويف  28شباط/فرباير  ،1992أدىل
رئيس املجلس ببيان باسم أعضاء املجلس  ،373وافق فيه األعضاء على
جممل االستنتاجات اليت توصلت إليها اللجنة اخلاصة ،وال سيما استنتاجها
أن العراق مل يكن مستعدًا إلعطاء موافقته غري املشروطة على تنفيذ مجيع
التزاماته مبوجب القرارات  ،)1991( 687و ،)1991( 707و715
( .)1991وأكدوا من جديد أن اللجنة اخلاصة وحدها هي اليت حيق هلا أن
حتدد ما هي األصناف اليت ينبغي تدمريها مبوجب القرار ،)1991( 687
وأعلنوا أن رفض العراق تنفيذ ما حددته اللجنة اخلاصة يشكل خرقًا أساسيًا
آخر ألحكام القرار  )1991( 687ذات الصلة.
ويف  10نيسان/أبريل  ،1992أصدر رئيس املجلس بيانًا باسم أعضاء
املجلس  ،374بشأن التطورات اليت بدا أهنا تستدعي وقف عمليات االستطالع
اجلوي اليت تقوم هبا اللجنة اخلاصة فوق العراق وشكلت هتديدًا لسالمتها
371
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وأمنها .وأكد أعضاء املجلس من جديد أن من حق اللجنة القيام بتلك
العمليات ،وطلب من العراق أن يتخذ مجيع التدابري الالزمة لكفالة سالمة
وأمن العمليات اجلوية واألفراد الذين يقومون هبا ،وحذر العراق من العواقب
الوخيمة اليت ستترتب على أي تقصري يف االمتثال هلذه االلتزامات.
375
ومبوجب مذكرة مؤرخة  16حزيران/يونيه  ، 1992أحال
األمني العام إىل املجلس التقرير الثالث املقدم من الرئيس التنفيذي للّجنة
اخلاصة ،بشأن أنشطة اللجنة يف الفترة من  4كانون األول/ديسمرب 1991
إىل  10حزيران/يونيه  .1992وخلص التقرير إىل أن سلوك العراق أكد
اخلربة املتسقة اليت شهدهتا اللجنة اخلاصة بأنه بدون موقف يتسم بالتصميم
والعزم من جانب اللجنة ،ومساندة جملس األمن ،ليس من املرجح أن يتحقق
التعاون الالزم من جانب العراق يف كثري من املجاالت املشمولة باجلزء جيم
من القرار  ،)1991( 687والقرارين  ،)1991( 707و،)1991( 715
حيث مل يتحقق هذا التعاون بعد .وما زالت دعوات اللجنة اخلاصة املتكررة
إىل تغيري موقف العراق حنو موقف يتسم بالصراحة والشفافية والتعاون
على كافة الصعد مل يستجب هلا يف معظمها .ويف  6متوز/يوليه ،1992
أصدر الرئيس بيانًا باسم أعضاء املجلس بشأن رفض العراق السماح لفريق
من املفتشني تابع للّجنة بدخول بعض األماكن اليت حددهتا اللجنة اخلاصة
للتفتيش عليها  .376وأعلن أعضاء املجلس أن هذا الرفض يشكل خرقًا
أساسيا ومرفوضا ألحكام القرار  )1991( 687وطالب بأن يوافق العراق
على الفور على السماح بدخول املفتشني إىل األماكن املعنية لكي تتمكن
اللجنة من حتديد ما إذا كانت توجد فيها أية وثائق أو سجالت أو مواد
أو معدات ذات صلة مبسؤولياهتا.
377
ويف تقرير مؤرخ  19تشرين األول/أكتوبر  ، 1992مقدم إىل
ال بالقرار  ،)1991( 715خلص األمني العام إىل نتيجة مفادها
املجلس عم ً
إىل أن الظروف املؤاتية للبدء بالكامل يف خطة اللجنة املتعلقة بالرصد والتحقق
املستمرين مل تتحقق بعد .إذ مل حيدث أي حترك يف موقف العراق األساسي
بشأن اخلطة والقرار  )1991( 715يشري إىل حدوث تغري يف تقييم اللجنة بأن
العراق يسعى إىل كفالة املضي يف تنفيذ اخلطة على أساس تفسريه اللتزاماته،
وليس على أساس قرارات جملس األمن .ومن مث ،فإن اللجنة ظلت يف غضون
ذلك عاجزة عن حتقيق أي تقدم يتجاوز األعمال التحضريية إىل أعمال الرصد
والتحقق على نطاق كامل.
ومبوجب مذكرة مؤرخة  17كانون األول/ديسمرب ،378 1992
أحال األمني العام إىل املجلس التقرير الرابع املقدم من الرئيس التنفيذي
للّجنة اخلاصة بشأن أنشطة اللجنة للفترة من  10حزيران/يونيه إىل 14
كانون األول/ديسمرب  .1992وخلص الرئيس التنفيذي إىل نتيجة مفادها
أنه بالرغم من إحراز تقدم يف جماالت كثرية ،مل يتحقق أي انفراج كبري
جيعل من املمكن تغيري النتيجة اليت خلص إليها يف التقرير السابق املقدم
إىل املجلس.
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 - 4منسق األمم املتحدة إلعادة املمتلكات من العراق
ال بالقرارين )1991( 686
إىل الكويت عم ً
و)1991( 687
اإلنشاء
مبوجب القرار  )1991( 686املؤرخ  2آذار/مارس  ،1991طالب
املجلس ،متصرفًا مبوجب الفصل السابع من امليثاق ،بأن يبدأ العراق على
الفور يف إعادة كافة املمتلكات الكويتية ،وأن ينتهي من إعادهتا يف أقصر
فترة ممكنة.
379
ويف رسالة مؤرخة  19آذار/مارس  ، 1991أبلغ رئيس املجلس
األمني العام بأن أعضاء املجلس يرون أنه ينبغي أن يتم ترتيب طرائق إعادة
املمتلكات من العراق عن طريق مكتب األمني العام ،بالتشاور مع الطرفني.
وأضاف أن هذا اإلجراء حيظى مبوافقة العراق والكويت.
وردًا على ذلك ،أبلغ األمني العام جملس األمن ،يف رسالة موجهة إىل
الرئيس مؤرخة  26آذار/مارس  ،380 1991بأنه عيّن األمني العام املساعد
ريتشارد فوران بوصفه املوظف املسؤول عن تنسيق إعادة املمتلكات من
العراق إىل الكويت.
ومبوجب الفقرة  15من القرار  )1991( 687املؤرخ  3نيسان/أبريل
 ،1991طلب املجلس إىل األمني العام أن يقدم تقريرًا عن اخلطوات املتخذة
لتيسري إعادة مجيع املمتلكات الكويتية اليت استوىل عليها العراق ،مبا يف ذلك وضع
قائمة بأي ممتلكات ي ّدعي الكويت أهنا مل تتم إعادهتا أو مل تتم إعادهتا سليمة.
الوالية
مبوجب اإلجراءات اليت وضعها األمني العام عم ًال بطلب املجلس ،تقرر أن
يكون دور املنسق هو استالم املطالبات املقدمة من الكويت وتسجيلها وتقدميها
إىل العراق ،وتيسري إعادة املمتلكات اليت أعلن العراق أهنا يف حوزته  .381وتقرر
أيضًا أن يعمل املنسق ،الذي سيساعده فريق صغري من موظفي األمم املتحدة،
يشمل ممث ًال يف امليدان ،كمسجل ومصادق خالل عمليات التسليم ،ولكنه لن
يتسلم أية ممتلكات.
التنفيذ
يف تقرير مؤرخ  7آذار/مارس  1992بشأن امتثال العراق لاللتزامات
املفروضة عليه مبوجب القرار  )1991( 687والقرارات الالحقة ذات
الصلة  ،382الحظ األمني العام ،فيما يتعلق بإعادة العراق للممتلكات الكويتية،
أنه منذ تعيني املنسقُ ،عقد عدد من املناقشات واالجتماعات مع املسؤولني
العراقيني والكويتيني .وبدأت إعادة املمتلكات ،وأعيدت حىت ذلك التاريخ،
ممتلكات بنك الكويت املركزي ،ومكتبة الكويت املركزية ،ومتحف الكويت
الوطين ،ووكالة األنباء الكويتية ،وشركة اخلطوط اجلوية الكويتية ،والقوات
اجلوية الكويتية .وكان هناك عدد من األصناف اإلضافية جاهزة لإلعادة
.S/22361 379
.S/22387 380
 381انظر تقرير األمني العام عن إعادة املمتلكات الكويتية اليت استوىل عليها العراق
( ،S/1994/243الفقرات .)10 - 1
 ،S/23687 382الفقرة .25
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وكانت العملية ما زالت مستمرة .وباإلضافة إىل ذلك ،ق ّدمت الكويت
قوائم باملمتلكات من الوزارات والشركات واألفراد اآلخرين واليت جرت
متابعتها .وقد تعاون كل من املسؤولني العراقيني والكويتيني املشتركني يف
إعادة املمتلكات تعاونًا وثيقًا مع املنسق.
383
ويف بيان صادر عن رئيس املجلس يف  11آذار/مارس ، 1992
أبدى املجلس عددًا من املالحظات بشأن امتثال العراق اللتزاماته مبوجب
القرار  )1991( 687والقرارات األخرى ذات الصلة .وفيما يتعلق بإعادة
املمتلكات الكويتية ،الحظ أعضاء املجلس مع االرتياح ما تلقاه املنسق من
تعاون من املسؤولني العراقيني لتيسري اإلعادة.
بيد أنه يف بيان صادر عن رئيس املجلس يف  23تشرين الثاين/نوفمرب
 ،384 1992لوحظ أن الكثري من املمتلكات ،مبا يف ذلك معدات عسكرية
وممتلكات خاصة ،مل تتم إعادهتا بعد.

ال
 - 5جلنة األمم املتحدة للتعويضات املنشأة عم ً
بالقرارين  )1991( 687و)1991( 692
اإلنشاء/الوالية
مبوجب القرار  ،)1991( 687املؤرخ  3نيسان/أبريل  ،1991حدد املجلس،
متصرفًا مبوجب الفصل السابع من امليثاق ،األحكام والشروط املتعلقة بوقف
إطالق النار رمسيًا بني العراق والكويت والدول األعضاء املتعاونة مع الكويت
ال بالقرار  .)1990( 678وعاجل اجلزء هاء من القرار مسألة التعويضات.
عم ً
وأكد املجلس من جديد أن العراق مسؤول مبقتضى القانون الدويل عن “أي
خسارة مباشرة أو ضرر مباشر  -مبا يف ذلك الضرر الالحق بالبيئة واستنفاد
املوارد الطبيعية  -أو الضرر الواقع على احلكومات األجنبية أو رعاياها أو
شركاهتا” نتيجة لغزوه غري املشروع للكويت واحتالله هلا .وقرر املجلس
إنشاء صندوق لدفع التعويضات املتعلقة هبذه املطالبات وإنشاء جلنة إلدارة
الصندوق؛ وطلب إىل األمني العام أن يضع توصيات لتنفيذ تلك املقررات
وأن يقدمها إىل جملس األمن.
ويف  6نيسان/أبريل  ،1991بعد ثالثة أيام من اختاذ القرار 687
( ،)1991قبل وزير خارجية العراق ،يف رسالتني متطابقتني موجهتني إىل
األمني العام ورئيس جملس األمن  ،385أحكام القرار ،وبذلك قبِل املسؤولية
القانونية عن األضرار اليت وقعت على احلكومات األجنبية أو رعاياها
أو شركاهتا من جراء غزو العراق للكويت واحتالله هلا.
ويف تقرير مؤرخ  2أيار/مايو  ،386 1991عرض األمني العام على
املجلس توصياته املتعلقة باإلطار املؤسسي الذي سيلزم وضعه لتنفيذ األحكام
املتعلقة بالتعويضات الواردة يف القرار  .)1991( 687وأوصى األمني العام
بأن تتخذ جلنة التعويضات شكل مرفق لتسوية املطالبات يتوىل مهمة التحقق
من املطالبات وتقدير قيمتها وإدارة عملية دفع التعويض .وأكد على الطابع
السياسي ال القانوين للمهمة:
383
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إن اللجن���ة لن تكون مبثابة حمكمة أو هيئ���ة حتكيمية ميثُل أمامها األطراف،
بل س���تكون جهازًا سياس���يًا يضطلع مبهمة تقصي احلقائق أساسًا لفحص
املطالب���ات والتحق���ق من صحتها ،وتقييم اخلس���ائر ،وتقدي���ر املدفوعات،
وتسوية املطالبات املتنازع عليها .ويف هذا اجلانب األخري فقط ،قد ينطوي
األمر على مهمة شبه قضائية .387

وأضاف أنه وفقًا لذلك سيكون من املهم للغاية أن يتضمن اإلجراء
“قدرًا من اإلجراءات القانونية الواجبة التطبيق” .وأوصى األمني العام بأن
تعمل اللجنة بوصفها جهازًا فرعيًا تابعًا ملجلس األمن ،وأن تتكون من جملس
إدارة مؤلف من  15عضوًا هم أعضاء جملس األمن يف أي وقت معيّن؛ وأفرقة
من املفوضني ،وأمانة.
ومبوجب القرار  )1991( 692املؤرخ  20أيار/مايو  ،1991قرر
املجلس ،متصرفًا مبوجب الفصل السابع من امليثاق ،إنشاء صندوق األمم
املتحدة للتعويضات وجلنة األمم املتحدة للتعويضات ،وفقًا للفرع األول من
تقرير األمني العام ،على أن يكون مقر جملس إدارة اللجنة يف مكتب األمم
املتحدة جبنيف .وطلب املجلس إىل األمني العام أن يتخذ اإلجراء الالزم لتنفيذ
ووجه جملس اإلدارة
مقرره ،وذلك بالتشاور مع أعضاء جملس إدارة اللجنة؛ ّ
إىل مباشرة تنفيذ األحكام ذات الصلة من القرار  ،)1991( 687آخذًا يف
االعتبار التوصيات اليت وردت يف تقرير األمني العام؛ وطلب إىل جملس اإلدارة
يقدم تقارير دورية إىل األمني العام وجملس األمن.
أن ِّ
التنفيذ
يف رسالة مؤرخة  30أيار/مايو  1991موجهة إىل رئيس جملس األمن ،
أوصى األمني العام بأالّ تتجاوز التعويضات اليت يدفعها العراق ،عن طريق
الصندوق ،نسبة  30يف املائة من قيمة صادراته من النفط واملنتجات النفطية.
ومبوجب القرار  ،)1991( 705املؤرخ  15آب/أغسطس ،قرر جملس األمن
قبول توصيات األمني العام .ومبوجب القرار  ،)1991( 706الذي اختذ
يف اليوم نفسه ،أ ِذن املجلس للدول األعضاء بأن تستورد منتجات نفطية
منشؤها العراق ملدة ستة أشهر ،بقيمة تصل إىل  1.6بليون دوالر ،من أجل
متويل عمليات األمم املتحدة املأذون هبا مبوجب القرار ،)1991( 687
يسر
مبا يف ذلك صندوق التعويضات .بيد أنه نظرًا إىل أن القرار مل ين ّفذ ،مل ْ
بالتايل مفعول التدابري الواردة فيه .ومبوجب القرار  ،)1992( 778املؤرخ
 2تشرين األول/أكتوبر  ،1992قرر املجلس أن يتلقى صندوق التعويضات
نسبة من األموال اليت متثِّل األصول العراقية املجمدة.
388

ال بالقرار
 - 6جلنة جملس األمن املخصصة املنشأة عم ً
 )1992( 794بشأن الصومال
يف رسالة مؤرخة  29تشرين الثاين/نوفمرب  1992موجهة إىل رئيس جملس
األمن  ،389عرض األمني العام اخليارات املتاحة لنظر املجلس هبدف هتيئة
الظروف املالئمة إليصال إمدادات اإلغاثة دون توقف إىل شعب الصومال
الذي يتضور جوعًا .وأشار األمني العام إىل أنه إذا كان أعضاء املجلس
حيبذون خيار االضطالع بعملية إنفاذ على صعيد البلد بأسره تقوم هبا جمموعة
387
388
389

املرجع نفسه ،الفقرة .20
.S/22661
.S/24868
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من الدول األعضاء املأذون هلا بذلك من جملس األمن ،ينبغي للمجلس أن
يسعى لالتفاق مع تلك الدول األعضاء بشأن سبل التسليم بأن العملية قد
أذن هبا جملس األمن وأن املجلس لديه بالتايل مصلحة مشروعة يف األسلوب
اليت تن ّفذ به .ويف ذلك الصدد ،اقترح أن يكون أحد اخليارات املتاحة هو أن
يعيِّن املجلس جلنة خمصصة تتألف من بعض أعضائه ،تقوم بزيارة العملية يف
امليدان من حني آلخر.

ومبوجب القرار  )1992( 794املؤرخ  3كانون األول/ديسمرب
 ،1992أ ِذن املجلس ،متصرفًا مبوجب الفصل السابع من امليثاق ،باالضطالع
بعملية إنفاذ وفقًا للخطوط السالفة الذكر ،وقرر تعيني جلنة خمصصة تتألف
من أعضاء يف جملس األمن إلبالغ املجلس بشأن تنفيذ القرار.
يسجل أي نشاط من جانب اللجنة املخصصة خالل الفترة قيد
ومل ّ
االستعراض.

الجزء الثاني

األجهزة الفرعية التابعة ملجلس األمن اليت أكملت أو أُهنيت واليتها
خالل الفترة من عام  1989إىل عام 1992
عملية حفظ السالم

منشأة مبوجب القرار

اإلهناء

فريق األمم املتحدة للمساعدة يف فترة االنتقال

 ،)1978( 435و ،)1989( 629و)1989( 632

آذار/مارس 1990

فريق مراقيب األمم املتحدة العسكريني إليران والعراق

)1988( 619

شباط/فرباير 1991

بعثة األمم املتحدة للمساعي احلميدة يف أفغانستان وباكستان

)1988( 622

آذار/مارس 1990

بعثة األمم املتحدة األوىل للتحقق يف أنغوال

)1988( 626

أيار/مايو 1991

فريق مراقيب األمم املتحدة يف أمريكا الوسطى

)1989( 644

كانون الثاين/يناير 1992

بعثة األمم املتحدة املتقدمة يف كمبوديا

)1991( 717

آذار/مارس ( 1992استوعبت يف سلطة
األمم املتحدة االنتقالية يف كمبوديا)

أ

لالطالع على تفاصيل اإلهناء ،انظر الفروع ذات الصلة من اجلزء األول.

أ
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الجزء الثالث

أجهزة فرعية تابعة ملجلس األمن اقتُرِح إنشاؤها لكنها مل تنشأ
مالحظة

خالل الفترة قيد االستعراض ،كانت هناك أربع حاالت اقترح فيها رمسيًا
قدمت االقتراحات يف شكل
إنشاء جهاز فرعي ولكن مل يتم إنشاؤه .وقد ِّ
مشاريع قرارات .وتعلّق ثالثة من املقترحات باحلالة يف األراضي العربية
املحتلة؛ أما الرابع فكان يتعلق باحلالة بني العراق والكويت .ويرد أدناه بيان
هذه احلاالت .390
احلالة 1
اقتـراح مقـدم يف اجللسة  2887للمجلس ،املعقـودة فـي  6تشرين
الثاين/نوفمرب  ،1989فيما يتعلق باحلالة يف األراضي العربية احملتلة
يف اجللسة  2887ملجلس األمن ،املعقودة يف  6تشرين الثاين/نوفمرب ،1989
وجه رئيس املجلس انتباه
وأثناء النظر يف احلالة يف األراضي العربية املحتلةّ ،
األعضاء إىل مشروع قرار منقح مقدم من إثيوبيا ،واجلزائر ،والسنغال،
وكولومبيا ،وماليزيا ،ونيبال ،ويوغوسالفيا  ،391يطلب املجلس مبوجبه
إىل األمني العام االضطالع بعملية رصد موقعي للحالة الراهنة يف األراضي
الفلسطينية املحتلة منذ عام  ،1967مبا يف ذلك القدس ،جبميع الوسائل املتاحة
له ،وتقدمي تقارير دورية عن ذلك ،على أن يق ّدم أول تقرير من هذه التقارير
يف أقرب وقت ممكن.
وطُرح مشروع القرار املنقح للتصويت يف اجللسة  2889املعقودة يف
 7تشرين الثاين/نوفمرب  ،1989وحصل على  14صوتًا مؤيدًا مقابل صوت
واحد معارض؛ ومل يعتمد بسبب التصويت السليب ألحد األعضاء الدائمني
يف املجلس.
احلالة 2
مقترحات مقدمة يف اجللسة  2926للمجلس ،املعقودة يف  31أيار/
مايو  ،1990ويف رسالة مؤرخة  9تشرين األول/أكتوبر ،1990
فيما يتعلق باحلالة يف األراضي العربية احملتلة
يف اجللسة  2926ملجلس األمن ،املعقودة يف  31أيار/مايو  ،1990وأثناء
وجه رئيس املجلس انتباه األعضاء
النظر يف احلالة يف األراضي العربية املحتلةّ ،
إىل مشروع قرار مقدم من إثيوبيا ،وزائري ،وكوبا ،وكوت ديفوار ،وكولومبيا،
وماليزيا ،واليمن  ،392ينشئ املجلس مبوجبه جلنة تتألف من ثالثة من أعضاء
املجلس ،يوفدون على الفور لدراسة احلالة املتصلة بسياسات وممارسات
إسرائيل ،السلطة القائمة باالحتالل ،يف األرض الفلسطينية ،مبا فيها القدس،
تقدم تقريرها
اليت حتتلها إسرائيل منذ عام 1967؛ ويطلب إىل اللجنة أن ِّ
 390ال يتضمن ذلك النظر يف احلاالت القليلة اليت اقترح فيها أعضاء املجلس خالل
مداوالت املجلس أو الدول األعضاء يف رسائل موجهة إىل رئيس املجلس إنشاء أجهزة فرعية
دون تقدمي اقتراحاهتا يف شكل مشاريع قرارات.
.S/20945/Rev.1 391
.S/21326 392

إىل املجلس حبلول  20حزيران/يونيه  ،1990متضمنا توصيات بشأن
سبل ووسائل كفالة سالمة ومحاية املدنيني الفلسطينيني يف ظل االحتالل
يزود اللجنة بالتسهيالت الالزمة
اإلسرائيلي؛ ويطلب إىل األمني العام أن ِّ
لتمكينها من االضطالع مبهمتها؛ ويقرر إبقاء احلالة يف األراضي املحتلة قيد
الفحص املستمر والدقيق ومعاودة االنعقاد الستعراض احلالة يف ضوء النتائج
اليت تتوصل إليها اللجنة .وطُرح مشروع القرار للتصويت يف اجللسة ذاهتا
وحصل على  14صوتًا مؤيدًا مقابل صوت واحد معارض؛ ومل يعتمد بسبب
التصويت السليب ألحد األعضاء الدائمني يف املجلس.
ويف  9تشرين األول/أكتوبر  ،1990عممت الدول األعضاء نفسها
مشروع قرار  393يقرر جملس األمن مبوجبه إنشاء جلنة تتألف من ثالثة من
أعضاء املجلس ،يوفدون على الفور لدراسة احلالة الراهنة يف القدس .وكانت
األحكام املتبقية من منطوق النص مطابقة ألحكام منطوق مشروع القرار
السالف الذكر املؤرخ  31أيار/مايو ،باستثناء املوعد املتوقع لتقدمي تقرير
اللجنة وتغيريات حتريرية طفيفة .ومل يطرح مشروع القرار للتصويت.
احلالة 3
اقتراح مقدم يف  15تشرين الثاين/نوفمرب  1990فيما يتعلق باحلالة
يف األراضي العربية احملتلة
يف  15تشرين الثاين/نوفمرب  ،1990قامت كوبا ،وكولومبيا ،وماليزيا،
واليمن ،بتعميم مشروع قرار  ،394يطلب جملس األمن مبوجبه ،بصيغته املنقحة
الحقًا ،إىل األمني العام أن يقوم ،بصفة عاجلة ،برصد ومراقبة احلالة يف
األراضي الفلسطينية املحتلة باستخدام أفراد األمم املتحدة املتمركزين هناك،
وتعيني ما يلزم من موظفني إلجناز هذه املهمة ،وإبقاء املجلس على علم باحلالة
بصفة مستمرة؛ ويطلب كذلك إىل األمني العام أن يقدم تقريرًا عن تنفيذ
األحكام السالفة الذكر يف غضون شهر واحد ،ويقرر معاودة االنعقاد حسب
االقتضاء للنظر يف احلالة .ومل يُطرح مشروع القرار للتصويت.
احلالة 4
مقترحات مقدمة يف اجللسة  2977للمجلس ،املعقودة يف 15
شباط/فرباير  ،1991فيما يتعلق باحلالة بني العراق والكويت
يف اجللسة ( 2977اجلزء الثاين) (املغلقة) ،املعقودة يف  15شباط/
فرباير  ،1991وأثناء النظر يف احلالة بني العراق والكويت ،عرضت كوبا
مشروعي قرارين يقترحان إنشاء جهازين فرعيني.
ومبوجب مشروع القرار األول  ،395فإن املجلس“ ،إذ يضع يف
اعتباره أحكام املادة  29من ميثاق األمم املتحدة” و“إذ يتصرف وفقًا
للمادة  28من النظام الداخلي املؤقت ملجلس األمن” ،يقرر “إنشاء جلنة
393
394
395

.S/21851

.S/21933/Rev.3
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خمصصة تتألف من مجيع أعضاء جملس األمن ،لدراسة احلالة السائدة حاليًا يف
منطقة اخلليج والنظر يف الصيغ املمكنة لوقف األعمال املسلحة وحتقيق تسوية
سلمية للصراع” على أساس قرارات جملس األمن املشار إليها يف الفقرة األوىل
من الديباجة؛ ويقرر أيضًا أن تبدأ اللجنة املخصصة أعماهلا فور اختاذ القرار؛
ويقرر كذلك أن تقدم اللجنة املخصصة تقريرًا إىل جملس األمن عما تتوصل
قدمت يف موعد
إليه من نتائج وعن أي مقترحات حمددة ميكن أن تكون قد ِّ
ال يتجاوز  28شباط/فرباير .1991
ومبوجب مشروع القرار الثاين ،بصيغته املنقحة الحقًا  ،396فإن املجلس
حييط علمًا بوقف األعمال القتالية اهلجومية يف منطقة اخلليج؛ ويطلب إىل
 .S/22232/Rev.3 396ومل يتضمن مشروع القرار األصلي ( )S/22232والنص
املنقح األول ( )S/22232/Rev.1أية أحكام ذات صلة .ومبوجب النص املنقح الثاين
( ،)S/22232/Rev.2يقرر املجلس إعالن وقف فوري إلطالق النار؛ ويطلب إىل األمني
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األمني العام “أن يوفد على الفور بعثة من املراقبني العسكريني التابعني لألمم
املتحدة لإلشراف على وقف األعمال القتالية يف منطقة اخلليج ،واإلسهام يف
وفعال إىل وقف هنائي إلطالق النار”؛ ويطلب أيضًا
التوصل على حنو سريع ّ
إىل األمني العام أن يقدم إىل املجلس “خطة إلنشاء قوة حلفظ السالم على
وجه السرعة ،بالتشاور مع البلدان اليت ستتمركز فيها قوة حفظ السالم،
بغرض إعادة إحالل السالم واألمن الدوليني يف منطقة اخلليج”.
ومل يطرح مشروعا القرارين للتصويت.
العام أن يوفد على الفور بعثة من املراقبني العسكريني التابعني لألمم املتحدة لإلشراف على
وقف إطالق النار؛ ويطلب أيضًا إىل األمني العام أن يقدم إىل املجلس خطة إلنشاء قوة حلفظ
السالم تابعة لألمم املتحدة على وجه السرعة بغرض إعادة إحالل السالم واألمن الدوليني
يف منطقة اخلليج.

