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مذكرة متهيدية
يتناول هذا الفصل يف األجزاء من األول إىل اخلامس ،عالقات جملس األمن هبيئات األمم املتحدة الرئيسية األخرى.
ويشمل أيضًا ،يف اجلزء السادس ،املواد ذات الصلة بلجنة األركان العسكرية ،اليت أفردت هلا ،مبوجب املواد 45
و 46و 47من امليثاق ،عالقة خاصة مع جملس األمن.

الجزء األول

العالقات مع اجلمعية العامة
مالحظة

يتصل اجلزء األول مبختلف جوانب العالقة بني جملس األمن واجلمعية العامة.
وهو يبدأ بفرع جديد ،الفرع ألف ،املتعلق بانتخاب اجلمعية ألعضاء املجلس
غري الدائمني .ويعاجل الفرع باء املمارسة اليت تتبعها اجلمعية العامة يف إصدار
توصيات للمجلس مبوجب املادتني  10و 11من امليثاق ،ويف توجيه انتباهه
تعرض السالم واألمن
مبوجب املادة  )3( 11إىل احلاالت اليت حيتمل أن ِّ
الدوليني للخطر .ويتعلق الفرع جيم باحلدود اليت تفرضها املادة  )1( 12على
سلطة اجلمعية العامة يف إصدار توصيات بصدد أي نـزاع أو حالة أثناء ممارسة
املجلس للوظائف املناطة به مبوجب امليثاق فيما يتعلق بذلك النـزاع أو تلك
احلالة .كما يقدم وصفًا لإلجراء املقرر يف املادة  )2( 12الذي خيطر األمني
العام مبوجبه اجلمعية باملسائل املتصلة حبفظ السلم واألمن الدوليني اليت تكون
حمل نظر املجلس ،وخيطرها كذلك بفراغ املجلس من النظر يف تلك املسائل.
وينظر الفرع دال يف احلاالت اليت يتعني أن يتخذ فيها املجلس مقررًا
قبل أن تبت فيها اجلمعية العامة ،مثل تعيني األمني العام وقبول األعضاء أو
تعليق عضويتهم أو طردهم .وتعاجل يف هذا الفرع حالة تتعلق بتعيني األمني
العام (احلالة .)1
ويصف الفرع هاء التقارير السنوية والتقارير اخلاصة اليت يقدمها
املجلس إىل اجلمعية العامة.
وينظر الفرع واو يف ممارسات املجلس األخرى اليت هلا صلة بالعالقات
مع اجلمعية العامة :املناقشات الدستورية اليت جتري داخل املجلس (احلالة )2
وصنع القرار يف املجلس (احلاالت  3و 4و.)5
وأخريًا ،يعاجل الفرع زاي العالقات بني جملس األمن واألجهزة الفرعية
اليت تنشئها اجلمعية العامة واليت قدمت تقارير إىل املجلس أو قامت بدور ما يف
أعمال املجلس .ومل تكن هناك أي مناقشة دستورية ذات صلة هبذه العالقات
خالل الفترة قيد االستعراض .وكما جرت عليه العادة يف املالحق السابقة،
تعرض البنود الواردة حتت هذا العنوان يف شكل جدول.

ألف  -انتخاب اجلمعية العامة ألعضاء جملس األمن
غري الدائمني
مالحظة

خالل الفترة قيد االستعراض ،انتخبت اجلمعية العامة ،وفقًا للمادة  23من امليثاق،
يف كل دورة عادية ،مخسة أعضاء غري دائمني يف جملس األمن لفترة سنتني ليحلوا

حمل األعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم يف  31كانون األول/ديسمرب من السنة
ذات الصلة .ويف كل مرة ،انتخبت اجلمعية العامة األعضاء اخلمسة غري الدائمني
يف غضون جلسة عامة واحدة .ويرد أدناه جدول يبني تلك االنتخابات.
مقرر اجلمعية اجللسة العامة وتاريخ
االنتخاب
العامة

األعضاء الذين انتخبوا ملدة سنتني تبدأ يف
كانون الثاين/يناير من السنة التالية

309/43

إثيوبيا
السابعة والثالثون
 26تشرين األول/أكتوبر فنلندا
كندا
1988
كولومبيا
ماليزيا

306/44

مجهورية اليمن الدميقراطية الشعبية
الرابعة والثالثون
 18تشرين األول/أكتوبر رومانيا
زائري
1989
كوبا
كوت ديفوار
إكوادور
بلجيكا
زمبابوي
النمسا
اهلند

306/45

السادسة والثالثون
 1تشرين الثاين/نوفمرب
1990

305/46

الرأس األخضر
الثانية والثالثون
 16تشرين األول/أكتوبر فنـزويال
املغرب
1991
هنغاريا
اليابان

باء  -التوصيات املقدمة من اجلمعية العامة إىل
جملس األمن يف شكل قرارات مبوجب
املادتني  10و 11من امليثاق
املادة 10

للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة أو أمر يدخل يف نطاق هذا امليثاق
أو يتصل بسلطات فرع من الفروع واملنصوص عليها فيه أو وظائفه.

العالقات مع هيئات األمم املتحدة األخرى

كما أن هلا يف ما عدا ما نص عليه يف املادة  12أن توصي أعضاء األمم
املتحدة أو جملس األمن أو كليهما مبا تراه يف تلك املسائل واألمور.
املادة 11
 - 1للجمعية العامة أن تنظر يف املبادئ العامة للتعاون يف حفظ
السلم واألمن الدوليني ويدخل يف ذلك املبادئ املتعلقة بنـزع السالح
وتنظيم التسليح ،كما أن هلا أن تقدم توصياهتا بصدد هذه املبادئ إىل
األعضاء أو إىل جملس األمن أو إىل كليهما.
 - 2للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة يكون هلا صلة حبفظ السلم
واألمن الدوليني يرفعها إليها أي عضو من أعضاء األمم املتحدة
وجملس األمن أو دولة ليست من أعضائها وفقًا ألحكام الفقرة الثانية
من املادة  ،35وهلا  -فيما عدا ما تنص عليه املادة الثانية عشرة  -أن
تقدم توصياهتا بصدد هذه املسائل للدولة أو الدول صاحبة الشأن أو
جمللس األمن أو لكليهما معًا .وكل مسألة مما تقدم ذكره يكون من
الضروري فيها القيام بعمل ما ،ينبغي أن حتيلها اجلمعية العامة إىل
جملس األمن قبل حبثها أو بعده.
 - 3للجمعية العامة أن تسترعي نظر جملس األمن إىل األحوال اليت
حيتمل أن تعرض السلم واألمن الدوليني للخطر.
املبينة يف هذه املادة من عموم
 - 4ال حتد سلطات اجلمعية العامة ّ
مدى املادة العاشرة.
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مالحظة

خالل الفترة قيد النظر ،قدمت اجلمعية العامة عددًا من التوصيات  -يف شكل
قرارات  -إىل جملس األمن ،بشأن حفظ السلم واألمن الدوليني .وكان عدد
من تلك التوصيات ذا طابع عام ،يتطرق إىل “سلطات ووظائف” املجلس
مبوجب امليثاق و/أو إىل “املبادئ العامة للتعاون يف حفظ السلم واألمن
الدوليني” .ومن مث ،فإهنا ميكن أن ينظر إليها باعتبارها موضحة لسلطات
اجلمعية العامة املتعلقة بتقدمي توصيات وفقًا للمادتني  10و )1( 11على
التوايل من امليثاق .ويرد يف الفرع  1أدناه  1جدول يعرض تلك التوصيات.
ويف قرارات أخرى ،قدمت اجلمعية العامة توصيات إىل جملس األمن إما
بشأن مسائل معيّنة تتصل حبفظ السلم واألمن الدوليني أو تطلب من املجلس
اختاذ إجراء بشأن تلك املسائل ،وفقًا للمادة  .)2( 11وتتعلق تلك التوصيات
مجيعها ببنود مدرجة بالفعل يف جدول أعمال املجلس .ومن بني األمثلة على
طلب اجلمعية العامة من املجلس اختاذ إجراء قراراهتا اليت حتث املجلس على
اختاذ إجراء مبوجب الفصل السابع من امليثاق فيما يتعلق بسياسة الفصل
العنصري اليت تتبعها حكومة جنوب أفريقيا واحلالة يف البوسنة واهلرسك.
ويرد يف الفرع  2جدول يعرض التوصيات املتصلة باملادة .)2( 11
وجهت اجلمعية العامة انتباه جملس األمن إىل حاالت معيّنة وفقًا
كما ّ
للمادة  .)3( 11وتعاجل هذه احلاالت يف الفرع .3
 1مثة قرار آخر جدير باملالحظة يف هذا السياق ،ولكنه ال يتضمن توصية موجهة
بالتحديد إىل جملس األمن ،هو قرار اجلمعية العامة  62/47املؤرخ  11كانون األول/ديسمرب
 ،1992بشأن مسألة التمثيل العادل يف جملس األمن وزيادة عدد أعضائه.
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 - 1توصيات بشأن املسائل املتصلة بسلطات املجلس ووظائفه أو فيما يتعلق باملبادئ العامة
للتعاون يف صون السلم واألمن الدوليني
قرار اجلمعية العامة

عنوان بند جدول األعمال

التوصية

17/44
 1تشرين الثاين/نوفمرب 1989

التع���اون ب�ي�ن األم���م املتح���دة ومنظمة
الوحدة األفريقية

تطل���ب إىل هيئ���ات األمم املتح���دة  -وعلى وجه اخلصوص جمل���س األمن  -أن تواصل
إشراك منظمة الوحدة األفريقية إشراكًا وثيقًا يف مجيع أنشطتها املتعلقة بأفريقيا.

126/44
 15كانون األول/ديسمرب 1989

اس���تعراض تنفيذ اإلعالن اخلاص بتعزيز
األمن الدويل

تؤك���د أن من الضروري كذلك النهوض بفعالية جملس األمن يف االضطالع مبس���ؤوليته
الرئيسية املتمثلة يف صون السلم واألمن الدوليني ،وتعزيز دوره الوقائي وسلطته وقدرته
على التنفيذ وفقًا للميثاق.

13/45
 7تشرين الثاين/نوفمرب 1990

التع���اون ب�ي�ن األم���م املتح���دة ومنظمة
الوحدة األفريقية

تطل���ب إىل هيئ���ات األمم املتح���دة  -وعلى وجه اخلصوص جمل���س األمن  -أن تواصل
إشراك منظمة الوحدة األفريقية إشراكًا وثيقًا يف مجيع أنشطتها املتعلقة بأفريقيا.

 ،59/46املرفق
 9كانون األول/ديسمرب 1991

اإلع�ل�ان املتعلق بتقص���ي احلقائق الذي
تضطلع به األمم املتحدة يف ميدان صون
السلم واألمن الدوليني

وفاء مبس���ؤوليته
ينبغ���ي أن ينظ���ر جملس األم���ن يف إمكانية االضط�ل�اع بتقصي احلقائق ً
األساسية عن صون السلم واألمن الدوليني وفقًا للميثاق.
ينبغي أن ينظر جملس األمن ،كلما كان ذلك مناس���بًا ،يف إمكانية النص يف قراراته على
اللجوء إىل تقصي احلقائق.
عن���د حتديد اجلهة اليت يعهد إليها القي���ام بالترتيب إليفاد بعثة لتقصي احلقائق ،ينبغي أن
يعطي جملس األمن واجلمعية العامة األفضلية لألمني العام ،الذي جيوز له ،يف مجلة أمور،
ال خاصًا أو فريق خرباء يكون مس���ؤوالً أمامه .وجيوز النظر أيضًا يف اللجوء
أن يعيّن ممث ً
إىل هيئة فرعية خمصصة تتبع جملس األمن أو اجلمعية العامة.
ينبغ���ي أن يراع���ي جهاز األمم املتحدة املختص ،عن���د النظر يف إمكانية االضطالع ببعثة
لتقصي احلقائق ،اجلهود األخرى ذات الصلة اليت تبذل لتقصي احلقائق ،مبا يف ذلك اجلهود
اليت تبذهلا الدول املعنية واجلهود املبذولة يف إطار الترتيبات أو الوكاالت اإلقليمية.
ينبغي دائمًا أن يتضمن قرار االضطالع بتقصي احلقائق الذي يتخذه جهاز األمم املتحدة
املخت���ص والية واضح���ة لبعثة تقصي احلقائق ومتطلبات حم���ددة تراعي يف التقرير الذي
تقدمه ،وينبغي أن يقتصر التقرير على عرض ذي طابع وقائعي للنتائج.

71/47
 14كانون األول/ديسمرب 1992

دراسة ش���املة لكامل مس���ألة عمليات
حفظ الس�ل�ام م���ن مجي���ع نواحي هذه
العمليات

تعتقد ...أن األمر يس���تلزم إيالء أوثق اهتمام ملس���ألة استخدام اإلمكانات الوقائية لألمم
املتحدة على نطاق أوسع ،وترى أنه ينبغي تعزيز مسؤوليات جملس األمن واجلمعية العامة
واألمني العام يف هذا الصدد ،وفقًا إلطار امليثاق وأحكامه.

72/47
 14كانون األول/ديسمرب 1992

محاية أفراد حفظ السالم

توص���ي بأن يوضح جملس األمن لألطراف عند اإلذن بعملية جديدة حلفظ الس�ل�ام ،يف
احل���االت املالئمة ،أنه مس���تعد الخت���اذ خطوات أخرى ،وفقًا مليثاق األم���م املتحدة ،إذا
تعرض���ت العملية ،بانتظام ،لإلحب���اط عن طريق توجيه هجمات اس���تفزازية ضد أفراد
األمم املتحدة.
توصي أيضًا بأن يستمر جملس األمن ،بالتعاون مع األمني العام ،يف مجع معلومات موثوق
هب���ا ع���ن اهلجمات املوجهة ضد س�ل�امة أفراد قوات حفظ الس�ل�ام وغريهم من األفراد
التابعني لألمم املتحدة ونشر تلك املعلومات عندما يكون ذلك مالئمًا.

العالقات مع هيئات األمم املتحدة األخرى
قرار اجلمعية العامة

 120/47ألف

عنوان بند جدول األعمال
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التوصية

2

 18كانون األول/ديسمرب 1992

برنامج للس�ل�ام :الدبلوماس���ية الوقائية
واملسائل ذات الصلة

تشجع جملس األمن على االستفادة الكاملة من أحكام الفصل السادس من امليثاق املتعلق
بإجراءات وأس���اليب تسوية املنازعات بالوس���ائل السلمية وعلى مطالبة األطراف املعنية
بتسوية منازعاهتا بالوسائل السلمية.
تش���جع األمني العام وجملس األمن على إجراء مش���اورات مكثفة ومس���تمرة يف مرحلة
مبكرة ،بغية وضع استراتيجية مناسبة ،لكل حالة على حدة ،لتسوية املنازعات املحددة
بالوسائل السلمية ،تشمل اشتراك األجهزة واملؤسسات والوكاالت األخرى يف منظومة
األمم املتحدة ،وكذلك الترتيبات واملنظمات اإلقليمية ،حسب االقتضاء ،وتدعو األمني
العام إىل تقدمي تقرير إىل اجلمعية العامة عن هذه املشاورات.

148/47
 18كانون األول/ديسمرب 1992
2

التع���اون ب�ي�ن األم���م املتح���دة ومنظمة
الوحدة األفريقية

تطلب إىل هيئات األمم املتحدة  -وعلى وجه اخلصوص جملس األمن  - ...أن تواصل
إشراك منظمة الوحدة األفريقية إشراكًا وثيقًا يف مجيع أنشطتها املتعلقة بأفريقيا.

انظر أيضًا القرار  120/47باء املؤرخ  20أيلول/سبتمرب .1993

 - 2توصيات بشأن املسائل املتصلة بصون السلم واألمن الدوليني أو طلب اختاذ إجراء بشأن هذه
املسائل من قبل املجلس
قرار اجلمعية العامة

بند جدول األعمال

التوصية

 27/44جي���م وزاي وح���اء وط���اء
وكاف
 22تشرين الثاين/نوفمرب 1989

سياس���ة الفص���ل العنصري ال�ت�ي تتبعها
حكومة جنوب أفريقيا

حتث جملس األمن على أن ينظر يف اختاذ إجراء فوري مبوجب الفصل الس���ابع من ميثاق
األم���م املتحدة بغية تطبيق جزاءات ش���املة وإلزامية عل���ى نظام جنوب أفريقيا العنصري
ما دام النظام مس���تمرًا يف جتاهل مطالبة أغلبية س���كان جنوب أفريقيا واملجتمع الدويل
بالقضاء على الفصل العنصري.
تطل���ب إىل مجيع هيئات األمم املتحدة وأجهزهتا ووكاالهتا أن تتعاون مع اللجنة اخلاصة
ومركز مناهضة الفصل العنصري يف أنش���طتهما بغية كفالة االتس���اق وحتس�ي�ن التنسيق
واس���تغالل املوارد املتاحة أفضل اس���تغالل يف تنفيذ قرارات اجلمعية العامة وجملس األمن
ذات الصلة.
حت���ث جملس األمن على اخت���اذ إجراءات دون مزيد من اإلبطاء لفرض حظر إلزامي على
توري���د ونقل النفط واملنتجات النفطية إىل جن���وب أفريقيا وكذلك على توريد املعدات
والتكنولوجيا إىل صناعاهتا النفطية ومشاريعها اخلاصة بإسالة الفحم ومتويل هذه الصناعة
وتلك املشاريع واالستثمار فيها.
حت���ث جمل���س األمن على النظر يف اختاذ خطوات فورية لضم���ان التنفيذ الدقيق والكامل
حلظر توريد األسلحة الذي فرضه املجلس يف القرارين  )1977( 418املؤرخ  4تشرين
الثاين/نوفم�ب�ر  1977و )1984( 558امل���ؤرخ  13كانون األول/ديس���مرب ،1984
والقيام برصده على حنو ّفعال.

حتث جملس األمن على أن ينظر دون إبطاء يف اعتماد جزاءات إلزامية ّفعالة ضد جنوب
أفريقيا.
حتث أيضًا جملس األمن على أن يتخذ خطوات من أجل التنفيذ الدقيق للحظر اإللزامي
لتوريد األسلحة الذي فرضه يف القرار  ،)1977( 418وحظر توريد األسلحة املطلوب
يف قراره  ،)1984( 558وأن يؤمن يف إطار القرارات ذات الصلة إهناء التعاون العسكري
والنووي مع جنوب أفريقيا واسترياد املعدات أو اللوازم العسكرية من جنوب أفريقيا.
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41/44
 6كانون األول/ديسمرب 1989

قضية فلسطني

تؤيد توصيات اللجنة املعنية مبمارس���ة الش���عب الفلس���طيين حلقوقه غري القابلة للتصرف
ال���واردة يف الفق���رات  110إىل  118م���ن تقريرها ،وتوجه انتباه جمل���س األمن إىل أنه
م���ا زال ينتظر اختاذ إجراء بش���أن توصي���ات اللجنة بصيغتها اليت أيدهت���ا اجلمعية العامة
مرارًا يف دورهتا احلادية والثالثني وما بعدها.

42/44
 6كانون األول/ديسمرب 1989

قضية فلسطني

تدعو مرة أخرى جملس األمن إىل النظر يف التدابري الالزمة لعقد املؤمتر الدويل للسالم يف
الشرق األوسط ،مبا يف ذلك إنشاء جلنة حتضريية ،والنظر يف توفري ضمانات لتدابري األمن
اليت يوافق عليها املؤمتر جلميع دول املنطقة.

48/44
 8كانون األول/ديسمرب 1989

تقرير اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف
املمارسات اإلسرائيلية اليت متس حقوق
اإلنسان لسكان األراضي املحتلة

تطل���ب إىل جملس األمن أن يكفل احترام إس���رائيل جلمي���ع أحكام اتفاقية جنيف املتعلقة
حبماي���ة املدنيني وق���ت احلرب ،املعق���ودة يف  12آب/أغس���طس  ،1949والتقيد هبذه
األحكام يف األرض الفلس���طينية املحتلة ،مبا فيها القدس واألراضي العربية األخرى اليت
حتتلها إسرائيل منذ عام  ،1967والشروع يف اختاذ تدابري لوقف السياسات واملمارسات
اإلسرائيلية يف تلك األراضي.

121/44
 15كانون األول/ديسمرب 1989

التسلح النووي اإلسرائيلي

وفعالة لضمان امتثال إسرائيل
تطلب مرة أخرى إىل جملس األمن أن يتخذ تدابري عاجلة ّ
لقرار املجلس .)1981( 487

68/45
 6كانون األول/ديسمرب 1990

املؤمت���ر ال���دويل للس�ل�ام يف الش���رق
األوسط

تدعو مرة أخرى جملس األمن إىل النظر يف التدابري الالزمة لعقد املؤمتر الدويل للسالم يف
الشرق األوسط ،مبا يف ذلك إنشاء جلنة حتضريية ،والنظر يف توفري ضمانات لتدابري األمن
اليت يوافق عليها املؤمتر جلميع دول املنطقة.

 74/45ألف
 11كانون األول/ديسمرب 1990

تقرير اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف
املمارسات اإلسرائيلية اليت متس حقوق
اإلنسان للش���عب الفلسطيين وغريه من
السكان العرب يف األراضي املحتلة

تطل���ب إىل جملس األمن أن يكفل احترام إس���رائيل جلمي���ع أحكام اتفاقية جنيف املتعلقة
حبماي���ة املدنيني وق���ت احلرب ،املعق���ودة يف  12آب/أغس���طس  ،1949والتقيد هبذه
األحكام يف األرض الفلس���طينية املحتلة ،مبا فيها القدس ،واألراضي العربية األخرى اليت
حتتلها إسرائيل منذ عام  ،1967والشروع يف اختاذ تدابري لوقف السياسات واملمارسات
اإلسرائيلية يف تلك األراضي.

 176/45جيم ودال وهاء وواو
 19كانون األول/ديسمرب 1990

سياس���ة الفص���ل العنصري ال�ت�ي تتبعها
حكومة جنوب أفريقيا

حت���ث جمل���س األمن على النظر يف اختاذ خطوات فورية لضم���ان التنفيذ الدقيق والكامل
حلظر األسلحة الذي فرضه املجلس يف قراريه  )1977( 418و )1984( 558املؤرخ
 13كانون األول/ديسمرب  ،1984والقيام برصده على حنو ّفعال؛ والنظر يف تعزيز رصد
انتهاكات حظر األس���لحة واإلبالغ عنها ،وتق���دمي معلومات بصورة منتظمة إىل األمني
العام لتوزيعها على عموم الدول األعضاء.
حتث أيضًا جملس األمن على تنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير اللجنة املنشأة مبوجب قرار
املجلس  )1977( 421بشأن اختاذ تدابري مناسبة ضد الدول اليت تنتهك احلظر اإللزامي
لألسلحة املفروض على جنوب أفريقيا.
حتث جملس األمن على أن يتخذ التدابري املناس���بة ضد إسرائيل النتهاكها حظر األسلحة
اإللزامي املفروض على جنوب أفريقيا.

العالقات مع هيئات األمم املتحدة األخرى
قرار اجلمعية العامة

145
التوصية

بند جدول األعمال

تطل���ب إىل مجيع هيئات األمم املتحدة وأجهزهتا ووكاالهتا أن تتعاون مع اللجنة اخلاصة
[ملناهض���ة الفص���ل العنص���ري] ومركز [األمم املتح���دة] ملناهضة الفص���ل العنصري يف
أنشطتهما بغية كفالة االتساق وحتسني التنسيق واستغالل املوارد املتاحة بكفاءة وتفادي
االزدواجية يف اجلهود عند تنفيذ قرارات اجلمعية العامة وجملس األمن ذات الصلة.
حتث جملس األمن على اختاذ إجراءات مبوجب األحكام املناسبة من ميثاق األمم املتحدة
لكفال���ة فرض حظر ّفع���ال على توريد ونقل النفط واملنتجات النفطية إىل جنوب أفريقيا
من أجل القضاء بسرعة وبالوسائل السلمية على الفصل العنصري.
 47/46ألف
 9كانون األول/ديسمرب 1991

تقرير اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف
املمارسات اإلسرائيلية اليت متس حقوق
اإلنسان للش���عب الفلسطيين وغريه من
السكان العرب يف األراضي املحتلة

تطلب إىل جملس األمن أن يكفل احترام إس���رائيل جلميع أحكام اتفاقية [جنيف املتعلقة
حبماية املدنيني وقت احلرب] ،والتقيد هبذه األحكام يف األرض الفلس���طينية املحتلة ،مبا
فيها القدس ،واألراضي العربية األخرى اليت حتتلها إسرائيل منذ عام  ،1967والشروع
يف اختاذ تدابري لوقف السياسات واملمارسات اإلسرائيلية يف تلك األراضي.

 74/46ألف
 11كانون األول/ديسمرب 1991

تؤيد توصيات اللجنة املعنية مبمارس���ة الش���عب الفلس���طيين حلقوقه غري القابلة للتصرف
ال���واردة يف الفق���رات  87إىل  95من تقريرها ،وتوجه انتباه جملس األمن إىل أنه ما زال
ينتظ���ر اختاذ إجراء بش���أن توصيات اللجنة ،بصيغتها ال�ت�ي أيدهتا اجلمعية العامة مرارًا يف
دورهتا احلادية والثالثني وما بعدها.

قضية فلسطني

 79/46ألف وجيم ودال
 13كانون األول/ديسمرب 1991

سياس���ة الفص���ل العنصري ال�ت�ي تتبعها
حكومة جنوب أفريقيا

تطل���ب إىل مجيع احلكومات أن تتقيد متامًا حبظر األس���لحة اإللزامي ،وتطلب إىل جملس
األمن أن يواصل بفعالية رصد دقة تنفيذه ،وحتث الدول على التمس���ك بأحكام قرارات
جملس األمن األخرى املتعلقة باس���ترياد األس���لحة من جنوب أفريقي���ا وتصدير املعدات
والتكنولوجيا املوجهة ألغراض عسكرية أو الستعمال الشرطة يف ذلك البلد.
حت���ث جملس األمن عل���ى النظر يف اختاذ خط���وات فورية لضمان التنفي���ذ الكامل حلظر
األس���لحة الذي فرضه املجلس يف قراريه  )1977( 418و )1984( 558املؤرخ 13
كان���ون األول/ديس���مرب  ،1984والقيام برصده على حنو ّفع���ال ،وعلى تنفيذ توصيات
اللجنة املنشأة مبوجب قرار املجلس  )1977( 421بشأن اختاذ تدابري مناسبة ردًا على
انتهاكات احلظر اإللزامي لألس���لحة ،وتقدمي معلومات بصورة منتظمة إىل األمني العام
لتوزيعها على عموم الدول األعضاء.
حت���ث جملس األم���ن على النظر يف اختاذ التدابري املناس���بة ضد إس���رائيل النتهاكها حظر
األسلحة اإللزامي املفروض على جنوب أفريقيا.

242/46
 25آب/أغسطس 1992

احلالة يف البوسنة واهلرسك

3

حت���ث جملس األمن على أن ينظر ،على أس���اس عاجل ،يف اخت���اذ تدابري إضافية مالئمة،
وفقًا ألحكام الفصل الس���ابع من امليثاق إلهناء القتال واس���تعادة وحدة مجهورية البوسنة
واهلرسك وسالمة أراضيها.

 3انظر أيضًا الرسالة املؤرخة  2أيلول/سبتمرب  1992املوجهة من رئيس اجلمعية العامة إىل رئيس جملس األمن ( ،)S/24517اليت أعرب فيها عن أمله يف أن يرى أعضاء جملس األمن
أن من املالئم اختاذ إجراء عاجل بشأن قرار اجلمعية العامة .242/46
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 64/47ألف
 11كانون األول/ديسمرب 1992

قضية فلسطني

تؤيد توصيات اللجنة [املعنية مبمارس���ة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف]
ال���واردة يف الفق���رات  85إىل  94من تقريرها ،وتوجه انتباه جملس األمن إىل أنه ما زال
ينتظر اختاذ إجراء بش���أن توصي���ات اللجنة بصيغتها اليت أيدهتا اجلمعي���ة العامة مرارًا يف
دورهتا احلادية والثالثني وما بعدها.

 116/47هاء وواو
 18كانون األول/ديسمرب 1992

سياس���ة الفص���ل العنصري ال�ت�ي تتبعها
حكومة جنوب أفريقيا

حت���ث جملس األمن عل���ى النظر يف اختاذ خط���وات فورية لضمان التنفي���ذ الكامل حلظر
األس���لحة الذي فرضه املجلس يف قراره  )1977( 418وقراره  )1984( 558املؤرخ
 13كانون األول/ديسمرب  ،1984والقيام برصده على حنو ّفعال ،وعلى تنفيذ توصيات
اللجنة املنشأة مبوجب قرار املجلس  )1977( 421بشأن اختاذ تدابري مناسبة ردًا على
انتهاكات احلظر اإللزامي لألس���لحة ،وتقدمي معلومات بصورة منتظمة إىل األمني العام
لتوزيعها على عموم الدول األعضاء.
حت���ث جملس األم���ن على النظر يف اختاذ التدابري املناس���بة ضد إس���رائيل النتهاكها حظر
األسلحة اإللزامي املفروض على جنوب أفريقيا.

121/47
 18كانون األول/ديسمرب 1992

احلالة يف البوسنة واهلرسك

حت���ث جمل���س األمن عل���ى أن يدعو مرة أخرى ،يف نطاق مس���ؤوليته عن صون الس���لم
واألمن الدوليني ،قوات صربيا واجلبل األسود ،إىل االمتثال جلميع القرارات ذات الصلة
ووضع حد لألعمال العدوانية ضد مجهورية البوس���نة واهلرس���ك ،وتنفيذ وإعمال مجيع
القرارات املتصلة جبمهورية البوس���نة واهلرسك ويوغوس�ل�افيا السابقة ،وأن ينظر ،على
وج���ه التحديد ،يف التدابري ،مبا يف ذل���ك التدابري التالية ،بصورة عاجلة ،على أالّ يتجاوز
ذلك  15كانون الثاين/يناير :1993
ال جلميع
( أ ) يف ح���ال عدم امتثال القوات الصربية وقوات اجلبل األس���ود امتثاالً كام ً
ق���رارات جمل���س األمن ذات الصل���ة ،أن يأذن للدول األعضاء ،مبوج���ب أحكام الفصل
الس���ابع من ميث���اق األمم املتحدة ،بالتعاون مع حكومة مجهورية البوس���نة واهلرس���ك،
باس���تخدام مجيع الوسائل الالزمة لنصرة مجهورية البوس���نة واهلرسك واستعادة سيادهتا
واستقالهلا السياسي وسالمتها اإلقليمية ووحدهتا؛
(ب) أن يس���تثين مجهورية البوسنة واهلرس���ك من احلظر املفروض على توريد األسلحة
إىل يوغوس�ل�افيا الس���ابقة مبوجب قرار جملس األمن  )1991( 713املؤرخ  25أيلول/
سبتمرب .1991
حت���ث أيض���ًا جملس األمن على النظ���ر يف اختاذ التدابري الالزمة لفت���ح مزيد من املطارات
ومهابط الطائرات ألغراض رحالت اإلغاثة اجلوية اإلنسانية الدولية ،ومواصلة عمليات
اإلن���زال اجلوي الطارئة كتدبري احتياطي ودراس���ة إمكانية ومتطلبات تعزيز مناطق آمنة
لألغراض اإلنسانية.
حتث كذلك جملس األمن على النظر فيما يلزم من موارد لتحسني تنفيذ مجيع القرارات
ذات الصلة ،وتدعو الدول األعضاء إىل إخطار األمني العام مبا ميكنها توفريه من األفراد
والعتاد للمساعدة يف تسهيل هذا اجلهد.
حت���ث جمل���س األمن على النظر ،عندما يتم تقدمي املعلوم���ات الكافية من قبل جلنة اخلرباء
املنش���أة مبوج���ب قرار جمل���س األم���ن  )1992( 780املؤرخ  6تش���رين األول/أكتوبر
 ،1992يف إصدار توصية بإنشاء حمكمة دولية خمصصة جلرائم احلرب ملحاكمة مرتكيب
جرائم احلرب يف مجهورية البوسنة واهلرسك ومعاقبتهم.

العالقات مع هيئات األمم املتحدة األخرى

 - 3احلاالت اليت ُعرضت على جملس األمن

مل تُ ِحل اجلمعية العامة خالل هذه الفترة أي مسألة إىل جملس األمن تستند
صراحة إىل الفقرة  3من املادة  .11بيد أنه يف عدد من القرارات املتخذة
يف الفترة من نيسان/أبريل  1989إىل كانون األول/ديسمرب  ،1992طلبت
اجلمعية العامة إىل جملس األمن أن ينظر أو يدرس“احلالة يف األرض الفلسطينية
املحتلة  .”4وطلبت بالتحديد إىل املجلس النظر يف “التدابري الالزمة لتوفري
احلماية للفلسطينيني املدنيني يف األرض الفلسطينية اليت حتتلها إسرائيل منذ عام
 ،1967مبا فيها القدس” .وقد اتُخذت تلك القرارات يف ما يتصل بعدة بنود من
جدول األعمال متصلة باملوضوع :قضية فلسطني؛ وانتفاضة الشعب الفلسطيين؛
ووكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن؛
وتقرير اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية اليت متس حقوق
اإلنسان للشعب الفلسطيين وغريه من السكان العرب يف األراضي املحتلة.

جيم  -املمارسة املتعلقة باملادة  12من امليثاق
املادة 12

 - 1عندما يباشر جملس األمن ،بصدد نـزاع أو موقف ما،
الوظائف اليت رمست يف امليثاق ،فليس للجمعية العامة أن تقدم أية
توصية يف شأن هذا النـزاع أو املوقف ّإال إذا طلب ذلك منها جملس
األمن.
 - 2خيطر األمني العام  -مبوافقة جملس األمن  -اجلمعية العامة يف
كل دور من أدوار انعقادها بكل املسائل املتصلة حبفظ السلم واألمن
الدوليني اليت تكون حمل نظر جملس األمن ،كذلك خيطرها أو خيطر
أعضاء األمم املتحدة إذا مل تكن اجلمعية العامة يف دور انعقادها،
بفراغ جملس األمن من نظر تلك املسائل وذلك مبجرد انتهائه منها.

مالحظة
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وهذه اإلخطارات استندت إىل البيان املوجز باملسائل املعروضة على جملس
األمن وعن املرحلة اليت بلغها النظر يف تلك املسائل ،الذي يعمم كل أسبوع
ال باملادة  11من النظام الداخلي املؤقت
علـى أعضاء جملس األمن عم ً
للمجلس  .6وكانت البنود الواردة يف اإلخطارات هي نفس تلك الواردة يف
البيان املوجز اخلاص بالفترة املعنية ،باستثناء حذف البنود اليت ال تعترب ذات
صلة بصون السلم واألمن الدوليني.
وقد أدرجت املسائل اليت هي حمل نظر جملس األمن يف اإلخطارات،
منذ عام  ،1951يف فئتني( :أ) املسائل اليت حبثت أثناء الفترة املنقضية منذ
اإلخطار األخري؛ و(ب) املسائل اليت ما زالت قيد نظر املجلس ولكنها مل
تبحث منذ اإلخطار األخري .كما أشارت اإلخطارات أيضًا إىل احلاالت اليت
فرغ فيها املجلس من النظر يف بند معيّن  .7وعندما كف املجلس بعد ذلك
عن تناول مسألة كانت مدرجة يف إخطار ،أبلغ األمني العام اجلمعية العامة
بذلك بتعميم إضافة إىل ذلك اإلخطار .8
ومت احلصول على موافقة جملس األمن ،املطلوبة مبقتضى الفقرة
 2من املادة  ،12بتعميم األمني العام على أعضاء املجلس نسخًا من
مسودة اإلخطارات .وأحاطت اجلمعية العامة علمًا رمسيًا مبختلف
اإلخطارات.

دال  -املمارسة املتعلقة بأحكام امليثاق اليت تنطوي
على توصيات من جملس األمن إىل اجلمعية
العامة
مالحظة

بالنسبة لعدد من املسائل ،ينص ميثاق األمم املتحدة على اختاذ قرارات
مشتركة بني جملس األمن واجلمعية العامة ،ولكن يقتضي بأن يتخذ
ال بالنسبة لتعيني األمني
املجلس قرارًا يف املسألة أوالً .وهذا هو احلال مث ً
العام (املادة  ،)97وقبول األعضاء أو إيقاف عضويتهم أو فصلهم (املواد
 4و 5و ،)6والشروط اليت جيوز مبوجبها لدولة ليست عضوًا يف األمم
املتحدة أن تنضم إىل النظام األساسي ملحكمة العدل الدولية (الفقرة 2
من املادة .9 )93

خالل الفترة قيد االستعراض ،مل تناقش يف جملس األمن طبيعة احلدود اليت
فرضتها الفقرة  1من املادة  12على سلطة اجلمعية العامة يف تقدمي توصيات.
وكذلك مل يطلب جملس األمن إىل اجلمعية العامة تقدمي توصية يف شأن أي
نـزاع أو حالة وفقًا لالستثناء املنصوص عليه يف الفقرة  1من املادة .12
ووفقًا للفقرة  2من املادة  ،12واصل األمني العام إخطار اجلمعية
العامة بـ “املسائل املتصلة بصون السلم واألمن الدوليني اليت تكون حمل
نظر جملس األمن” واملسائل اليت يكون املجلس قد فرغ من معاجلتها .5

ويتناول هذا الفرع بإجياز املمارسة اليت اتبعها املجلس خالل الفترة قيد
االستعراض بالنسبة ألول مسألتني .ومل تُثَر أي مسائل يف ما يتعلق بشروط
االنضمام إىل النظام األساسي للمحكمة.

 4قرارات اجلمعية العامة  20( 233/43نيسان/أبريل )1989؛  6( 2/44تشرين
األول/أكتوبر )1989؛  47/44طاء ( 8كانون األول/ديسمرب )1989؛ 8( 48/44
كانون األول/ديسمرب )1989؛  6( 69/45كانون األول/ديسمرب )1990؛  73/45طاء
( 11كانون األول/ديسمرب )1990؛  74/45ألف ( 11كانون األول/ديسمرب )1990؛
 46/46طاء ( 9كانون األول/ديسمرب )1991؛  47/46ألف ( 9كانون األول/ديسمرب
)1991؛  11( 76/46كانون األول/ديسمرب )1991؛  64/47هاء ( 11كانون األول/
ديسمرب )1992؛  69/47طاء ( 14كانون األول/ديسمرب )1992؛  70/47ألف (14
كانون األول/ديسمرب .)1992
 5انظر مالحظات األمني العام املعنونة “اإلخطار الوارد من األمني العام مبوجب
الفقرة  2من املادة  12من ميثاق األمم املتحدة”  15( A/44/528أيلول/سبتمرب )1989
و 2( Add.1تشرين األول/أكتوبر )1989؛  14( A/45/501أيلول /سبتمرب )1990؛
 17( A/46/479أيلول/سبتمرب )1991؛  15( A/47/436أيلول/سبتمرب  )1992وCorr.1

( 9شباط /فرباير .)1993
 6تنص املادة  11على ما يلي“ :يرسل األمني العام أسبوعيًا إىل املمثلني يف جملس
األمن بيانًا موجزًا باملسائل املعروضة على املجلس وعن املرحلة اليت بلغها النظر يف تلك
املسائل”.
7
انظر على سبيل املثال .A/47/436/Corr.1
 8انظر على سبيل املثال .A/44/528/Add.1
 9يقدم جملس األمن توصيات أيضًا إىل اجلمعية العامة يف ما يتصل بالشروط
اليت جيوز مبوجبها لدولة طرف يف النظام األساسي ملحكمة العدل الدولية ولكنها ليست
عضوًا يف األمم املتحدة أن تشارك يف انتخاب أعضاء املحكمة ،ويف إدخال تعديالت
على النظام األساسي (الفقرة  3من املادة  4واملادة  69من النظام األساسي ملحكمة
العدل الدولية).
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 - 1تعيني األمني العام

املادة 97

بناء على توصية جملس األمن...
ُ ...ت ّعين اجلمعية العامة األمني العام ً

املادة  48من النظام الداخلي املؤقت جمللس األمن

 ...تناقش أي توصية إىل اجلمعية العامة بشأن تعيني األمني العام ويبت
فيها يف جلسة سرية.

مالحظة

وفقًا للمادة  48من النظام الداخلي املؤقت ،عقدت جلسات جملس األمن
للنظر يف مسألة تقدمي توصية إىل اجلمعية العامة بشأن تعيني األمني العام على
شكل جلسات خاصة .وصوت املجلس باالقتراع السري .وكان يعمم بيان
يف هناية كل جلسة ،وفقًا للمادة  55من النظام الداخلي املؤقت ،يبني املرحلة
اليت وصل إليها النظر يف التوصية .وخالل الفترة قيد االستعراض نظر املجلس
يف توصية من هذا القبيل واعتمدها باإلمجاع (احلالة .)1
احلالة 1
نظر جملس األمن ،يف جلسته  3017املعقودة كجلسة خاصة يف  21تشرين
الثاين/نوفمرب  ،1991يف مسألة التوصية املتعلقة بتعيني األمني العام لألمم
املتحدة .ويف أعقاب إجراء اقتراع سري ،اختذ املجلس باإلمجاع القرار 720
( )1991الذي أوصى فيه اجلمعية العامة بتعيني السيد بطرس بطرس غايل أمينًا
عامًا لألمم املتحدة لفترة والية تبدأ يف  1كانون الثاين/يناير  1992وتنتهي
يف  31كانون األول/ديسمرب  .10 1996ومبوجب رسالة مؤرخة  21تشرين
الثاين/نوفمرب  ،1991أحال رئيس املجلس هذه التوصية إىل رئيس اجلمعية
العامة  .11وعم ًال هبذه التوصية ،عينت اجلمعية العامة رمسيًا السيد بطرس غايل
أمينًا عامًا لألمم املتحدة يف  3كانون األول/ديسمرب .12 1991

 - 2العضوية يف األمم املتحدة
مالحظة

يتم قبول أي دولة يف عضوية األمم املتحدة وإيقاف عضوية دولة عضو
بناء على توصية من جملس
أو فصلها من املنظمة “بقرار من اجلمعية العامة ً
األمن” (الفقرة  2من املادة  4واملادتان  5و 6من امليثاق) .ووفقًا للمادة 60
من النظام الداخلي املؤقت ملجلس األمن ،يقدم املجلس توصيته إىل اجلمعية
العامة ،يف احلدود الزمنية املقررة ،بشأن كل طلب عضوية مشفوعة مبحضر
كامل للمناقشة اليت أجراها هبذا الشأن.
وخالل الفترة قيد االستعراض ،أوصى املجلس بقبول انضمام 22
دولة إىل عضوية األمم املتحدة  .13ومل يقدم أي توصية سلبية تستدعي تقدمي
.S/PV./3017 10
.A/46/700 11
 12القرار .21/46
 13ناميبيا ( 17 ،A/S-18/3نيسان/أبريل )1990؛ ليختنشتاين (15 ،A/45/419
آب/أغسطس )1990؛ مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ( 8 ،A/46/354آب/أغسطس
)1991؛ مجهورية كوريا ( 8 ،A/46/354آب/أغسطس )1991؛ ميكرونيزيا (واليات -
املوحدة) ( 12 ،A/46/355آب /أغسطس )1991؛ جزر مارشال ( 12 ،A/46/356آب/

تقرير خاص إىل اجلمعية العامة .ومل يناقش املجلس أو يوصي بإيقاف عضوية
أي عضو أو بفصله.
ويف حالة مجهورية يوغوسالفيا االحتادية (صربيا واجلبل األسود) ،رأى
جملس األمن يف القرار  ،)1992( 777املؤرخ  19أيلول/سبتمرب ،1992
أن مجهورية يوغوسالفيا االحتادية (صربيا واجلبل األسود) ال ميكن أن تواصل
بصورة تلقائية عضوية مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية السابقة
يف األمم املتحدة ،وبالتايل أوصى اجلمعية العامة “بأن تقرر أن مجهورية
يوغوسالفيا االحتادية (صربيا واجلبل األسود) عليها أن تتقدم بطلب للعضوية
يف األمم املتحدة ،وأن ال تشارك يف أعمال اجلمعية العامة” .وقررت اجلمعية
العامة ذلك .14

هاء  -تقارير جملس األمن إىل اجلمعية العامة
املادة  ،24الفقرة 3
يرفع جملس األمن تقارير سنوية ،وأخرى خاصة ،إذا اقتضت احلال،
إىل اجلمعية العامة لتنظر فيها.
املادة  ،15الفقرة 1
تتلقى اجلمعية العامة تقارير سنوية وأخرى خاصة من جملس األمن
وتنظر فيها ،وتتضمن هذه التقارير بيانًا عن التدابري اليت يكون جملس
األمن قد قررها أو اختذها حلفظ السلم واألمن الدوليني.

مالحظة

ال بالفقرة  3من املادة  24من امليثاق ،واصل جملس األمن خالل الفترة
عم ً
قيد االستعراض تقدمي تقارير سنوية إىل اجلمعية العامة  .15وغطى كل من
التقارير الفترة من  16حزيران/يونيه من سنة ما إىل  15حزيران/يونيه من
السنة التالية .وبقي شكل التقرير على حاله دون تغيري خالل هذه الفترة.
وكان يتألف من أربعة أجزاء :اجلزء األول يوفر موجزًا للمسائل اليت نظر فيها
جملس األمن يف إطار مسؤوليته عن صون السلم واألمن الدوليني؛ واجلزء الثاين
أغسطس )1991؛ إستونيا ( 12 ،A/46/460أيلول/سبتمرب )1991؛ التفيا (،A/46/460
 12أيلول/سبتمرب )1991؛ ليتوانيا ( 12 ،A/46/460أيلول/سبتمرب )1991؛ كازاخستان
( 23 ،A/46/853كانون الثاين/يناير )1992؛ أرمينيا ( 29 ،A/46/859كانون الثاين/
يناير )1992؛ قريغيزستان ( 29 ،A/46/860كانون الثاين/يناير )1992؛ أوزبكستان
( 29 ،A/46/861كانون الثاين/يناير )1992؛ طاجيكستان ( 29 ،A/46/862كانون
الثاين/يناير )1992؛ مجهورية مولدوفا ( 5 ،A/46/870شباط/فرباير )1992؛ تركمانستان
( 7 ،A/46/871شباط/فرباير )1992؛ أذربيجان ( 14 ،A/46/880شباط/فرباير )1992؛
سان مارينو ( 25 ،A/46/885شباط/فرباير )1992؛ كرواتيا ( 18 ،A/46/919أيار/مايو
)1992؛ سلوفينيا ( 18 ،A/46/920أيار/مايو )1992؛ البوسنة واهلرسك (،A/46/922
 20أيار/مايو )1992؛ جورجيا ( 7 ،A/46/942متوز/يوليه  .)1992لالطالع على نظر
املجلس يف هذه الطلبات ،انظر الفصل السابع.
 14القرار  1/47املؤرخ  22أيلول/سبتمرب  .1992انظر أيضًا احلالة  1يف الفصل
السابع.
15
أقر جملس األمن التقارير السنوية يف اجللسات التالية اليت عقدت كجلسات
خاصة :التقرير الرابع واألربعون (يغطي الفترة  ،)1989/1988اجللسة 17 ،2892
تشرين الثاين /نوفمرب 1989؛ التقرير اخلامس واألربعون (يغطي الفترة ،)1990/1989
اجللسة  23 ،2958تشرين الثاين/نوفمرب 1990؛ التقرير السادس واألربعون (يغطي الفترة
 ،)1991/1990اجللسة  29 ،3020تشرين الثاين/نوفمرب .1991

العالقات مع هيئات األمم املتحدة األخرى

يتناول “املسائل األخرى” اليت نظر فيها املجلس ،مثل قبول أعضاء جدد،
وتعيني األمني العام ،ومسؤوليات املجلس يف ما يتعلق بانتخاب أعضاء حمكمة
العدل الدولية؛ ويقدم اجلزء الثالث بيانًا بأعمال جلنة األركان العسكرية؛
ويتضمن اجلزء الرابع املسائل اليت عرضت على املجلس ولكن مل تناقش خالل
الفترة املشمولة بالتقرير .وخالل الفترة قيد االستعراض ،واصل جملس األمن
إقرار التقارير يف اجللسات اخلاصة .وأحاطت اجلمعية العامة علمًا بالتقارير يف
أعقاب مناقشة بسيطة أو دون مناقشة .16
وخالل الفترة اليت يغطيها هذا امللحق ،مل يقدم املجلس أي تقرير
خاص إىل اجلمعية العامة (على سبيل املثال ،مبوجب الفقرة  3من املادة 60
من النظام الداخلي املؤقت للمجلس) .17

واو  -ممارسات املجلس األخرى اليت هلا أثرها على
عالقة املجلس باجلمعية العامة
مالحظة

خالل الفترة قيد االستعراض ،جرت مناقشة تداولية مقتضبة بشأن أمهية أن
يقصر املجلس مداوالته وإجراءاته على جمال اختصاصه ،على النحو املحدد يف
امليثاق ،وأن ال يتعدى على اختصاصات اجلمعية العامة .وحدث هذا خالل
نظر املجلس عام  1992يف احلالة بني العراق والكويت واحلالة يف البوسنة
واهلرسك .ويرد بيان عن هذه املناقشة يف احلالة  2أدناه.
واختذ جملس األمن عدة مقررات تناولت أو أبرزت التفاعل بني
املجلس واجلمعية العامة .واشتملت هذه على( :أ) رسالة مؤرخة  5تشرين
األول/أكتوبر  1990موجهة إىل األمني العام من رئيس جملس األمن كجزء
من تبادل للرسائل بشأن هاييت ،حت ّفظ فيها أعضاء املجلس على اختصاص
أجهزة األمم املتحدة يف ما يتعلق باملساعدة االنتخابية؛ و(ب) بيانات رئاسية
تناولت مسائل عامة ،مثل نزع السالح وتقصي احلقائق ،وعملية التنسيق
مع اجلمعية العامة يف النظر يف تقرير األمني العام املعنون “خطة للسالم”؛
و(ج) قرار بشأن مسألة جنوب أفريقيا ،أشار إىل إعالن اجلمعية العامة بشأن
التمييز العنصري وآثاره املدمرة يف اجلنوب األفريقي ،وقدم عنصرًا عمليًا.
وينظر يف هذه املقررات يف احلاالت  3و 4و 5و 6أدناه.

149

إىل السيد ماكس فان دير شتويل ،املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان
يف العراق ،للمشاركة يف نظر املجلس يف احلالة بني العراق والكويت .ويف
اجللسة  ،3134املعقودة يف  13تشرين الثاين/نوفمرب ،اقتُرح توجيه دعوة إىل
السيد تاديوس مازوفيسكي ،املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف إقليم
يوغوسالفيا السابقة ،للمشاركة يف نظر املجلس يف احلالة يف البوسنة واهلرسك.
ويف أعقاب مناقشة وجيزة لكل حالة ،قرر املجلس توجيه الدعوتني .18
وأعرب بعض من أعضاء املجلس عن حتفظات يف هذا اخلصوص.
وشددوا على أن تقصر خمتلف أجهزة األمم املتحدة مداوالهتا وإجراءاهتا
ضمن نطاق اختصاصها مبوجب امليثاق .ورأوا أن املسؤولية الرئيسية للمجلس
تتمثل يف صون السلم واألمن الدوليني ،وأنه ينبغي أن يكون حريصًا يف طريقة
تفسريه لتلك الوالية ،وأن ال يتعدى على مهام األجهزة األخرى .فربأيهم،
ال ميكن للمجلس مناقشة حاالت حقوق اإلنسان يف حد ذاهتا أو تقدمي
توصيات يف ذلك اخلصوص؛ فاملسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان تقع ضمن
اختصاص جلنة حقوق اإلنسان واجلمعية العامة .واعتربوا بالتايل أن من غري
املناسب أن يدعو جملس األمن هذين الشخصني  -املعيّنني من قبل جلنة حقوق
اإلنسان والتابعني هلا  -للمشاركة يف جلسات املجلس .19
وقال عضو آخر إنه ،على الرغم من مشاطرته بعضًا من تلك الشواغل،
ال يرى أن دعوة السيد فان دير شتويل تؤثر بأي شكل من األشكال على السلطة
العادية للمجلس أو تزيد منها ،ألهنا تقع يف نطاق قرار سبق اختاذه ،وينبغي أن
تُفهم على أهنا جتسيد جلميع القيود املتأصلة يف ذلك القرار .وأشار ،يف ذلك
الصدد ،إىل أن املجلس اختذ يف  5نيسان/أبريل  1991القرار )1991( 688
الذي أدان فيه القمع الذي يتعرض له السكان املدنيون العراقيون يف أجزاء كثرية
من البلد .وكان املجلس قد اختذ ذلك القرار ألنه رأى يف االنتهاكات الواسعة
النطاق حلقوق اإلنسان وما نتج عنها من تدفق الالجئني عرب احلدود الدولية
هتديدًا للسلم واألمن الدوليني يف املنطقة .أي أن املجلس قرر أن يتصرف بشأن
جزءا من اختصاصه ،ألن ظاهرة نشأت
هذه املسألة ،اليت ليست يف املعتاد ً
ميكن أن تؤثر على السلم واألمن الدوليني وألنه يضطلع باملسؤولية الرئيسية
عن صوهنما .وأشار املتكلم كذلك إىل أن البلدان األربعة اليت طلبت عقد تلك
اجللسة استندت إىل القرار  .)1991( 688وبالتايل فإن السيد فان دير شتويل
يقدم معلومات بشأن مسائل تدخل يف نطاق اختصاص املجلس .20

احلالة 2
نطاق اختصاص كل من جملس األمن واجلمعية العامة
تناول بعض من أعضاء املجلس مسألة نطاق اختصاص كل من جملس األمن
واجلمعية العامة عندما علقوا على مقترحات قدمت يف ثالث جلسات عام
 1992بتوجيه الدعوة للمشاركة إىل شخصني كانا قد عيّنا مقررين خاصني
للجنة حقوق اإلنسان .ففي جلسيت املجلس  3105و ،3139املعقودتني يف
 11آب/أغسطس و 23تشرين الثاين/نوفمرب ،على التوايل ،اقترح توجيه دعوة

احلالة 3
رسالتان متبادلتان بني األمني العام ورئيس جملس األمن بشأن هاييت
مبوجب رسالتني مؤرختني  7و 17أيلول/سبتمرب  ،21 1990أبلغ األمني
العام رئيس جملس األمن بأنه تلقى طلبًا من الرئيسة املؤقتة حلكومة هاييت
تطلب فيه مساعدة بعثة مراقبة تابعة لألمم املتحدة يف ما يتعلق باالنتخابات
املقبلة يف هاييت .ومبوجب الرسالة املؤرخة  7أيلول/سبتمرب ،طلب األمني

 16لالطالع على مناقشات اجلمعية العامة ذات الصلة ،انظر،A/44/PV.79 :
الصفحة ( 31بشأن التقرير الذي يغطي الفترة )1989/1988؛ و ،A/45/PV.63الصفحات
( 52 - 32بشأن التقرير الذي يغطي الفترة )1990/1989؛ و ،A/46/PV.70الصفحات
( 28 - 2بشأن التقرير الذي يغطي الفترة .)1991/1990
 17تنص تلك املادة على أنه إن مل يوص جملس األمن بقبول الدولة صاحبة الطلب
يف العضوية أو أجل النظر يف طلبها“ ،كان عليه أن يقدم إىل اجلمعية العامة تقريرًا خاصًا
مشفوعًا مبحضر كامل للمناقشة”.

 18بشأن مسألة املشاركة مبوجب املادة  39من النظام الداخلي املؤقت للمجلس،
انظر الفصل الثالث.
 19لالطالع على البيانات ذات الصلة ،انظر ،S/PV.3105 :الصفحات - 6
( 12اهلند ،زمبابوي ،الصني)؛ و ،S/PV.3134الصفحات ( 11 - 9الصني ،زمبابوي)؛
و  ،S/PV.3139الصفحات ( 5 - 3الصني ،زمبابوي).
 20انظر ،S/PV.3105 :الصفحات ( 12 - 6إكوادور).
 S/21845 21و.S/21846
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العام من رئيس املجلس أن ينقل إىل أعضاء املجلس معلومات حمددة عقد
العزم على إبالغها إىل اجلمعية العامة عندما تنظر يف مشروع قرار بذلك
اخلصوص .وقد تضمنت تلك املعلومات ما يفيد بأنه يف حال اعتماد اجلمعية
العامة مشروع القرار ،فإنه سينشئ بعثة مراقبة تعرف باسم فريق األمم املتحدة
للتحقق من نزاهة االنتخابات يف هاييت ،لتقدمي املساعدة يف ما يتصل مبراقبة
العملية االنتخابية والتحقق من نزاهتها ووضع خطط أمن انتخابية ومراعاة
تنفيذها ،حسبما طلبت رئيسة هاييت.
22
ومبوجب رسالة مؤرخة  5تشرين األول/أكتوبر  ، 1990أبلغ
رئيس جملس األمن األمني العام مبا يلي:
لقد قمت بإبالغ أعضاء املجلس برسالتكم املؤرخة  7أيلول/سبتمرب ،بشأن
املساعدة اليت ميكن أن تقدمها األمم املتحدة فيما يتصل باالنتخابات املقبلة
يف هاييت ،وبرسالتكم املؤرخة  17أيلول/سبتمرب واليت توضح الطلب الذي
قدمته حكومة هاييت.
وأعضاء املجلس متفقون ،دون املساس مبوقفهم إزاء اختصاص أجهزة األمم
املتحدة بتقدمي املساعدة االنتخابية إذا طلبتها دولة عضو ،ودون املساس حبق
أي عض���و يف املجلس يف إثارة املس���ألة يف أي وقت الحق يف املجلس ملزيد
من النظر فيه ،على أمهية االستجابة بصورة مؤاتية وعلى وجه السرعة لطلب
املساعدة الذي قدمته حكومة هاييت .ويالحظ األعضاء أن املساعدة املقترحة
لعملية االنتخابات ،على حنو ما طلبته رئيسة هاييت املؤقتة ،واليت تشمل ،يف
مجلة أمور ،توفري مستشارين ومراقبني وخرباء يف املسائل األمنية االنتخابية،
ولكنها ال تشمل إرسال أي قوات حلفظ السالم من األمم املتحدة ،ستكون
برمته���ا موضع نظ���ر اجلمعية العام���ة .وهم يعربون عن األم���ل يف أن تقوم
اجلمعية العامة باختاذ إجراء عاجل حىت يتس�ن�ى تقدمي مساعدة األمم املتحدة
يف نطاق اإلطار الزمين الذي طلبته هاييت إلجراء االنتخابات.

احلالة 4
مسؤولية جملس األمن يف صون السلم واألمن الدوليني
ناقش املجلس ،يف جلسته  3046اليت عقدت على مستوى رؤساء الدول
واحلكومات يف  31كانون الثاين/يناير  ،1992البند املعنون “مسؤولية جملس
األمن يف صون السلم واألمن الدوليني” .ويف ختام اجللسة ،أدىل الرئيس
ببيان باسم أعضاء املجلس  .23ومعلقًا على موضوع “نزع السالح وحتديد
األسلحة وأسلحة التدمري الشامل” ،قال:

يف حني يدرك أعضاء املجلس إدراكًا تامًا مسؤوليات أجهزة األمم املتحدة
األخرى يف ميادين نزع الس�ل�اح وحتديد األس���لحة وعدم انتش���ارها ،فهم
يؤكدون من جديد املس���امهة احلامسة اليت يس���تطيع التقدم يف هذه املجاالت
أن يُسهم هبا يف صون السلم واألمن الدوليني .ويعربون عن التزامهم باختاذ
خطوات حمددة لتعزيز فعالية األمم املتحدة يف هذه املجاالت.
...
وفيما يتعلق باألسلحة التقليدية ،حييطون علمًا بتصويت اجلمعية العامة املؤيد
لوضع سجل يف األمم املتحدة لعمليات نقل األسلحة ،وذلك كخطوة أوىل،
ويدركون يف هذا الصدد أمهية قيام مجيع الدول بتزويد األمم املتحدة جبميع
املعلومات املطلوبة يف قرار اجلمعية العامة .24

.S/21847 22
.S/23500 23
 24قرار اجلمعية العامة  36/46الم املؤرخ  9كانون األول /ديسمرب ،1991
املعنون “الوضوح يف مسألة التسلح”.

احلالة 5
خطة للسالم :الدبلوماسية الوقائية وصنع السالم وحفظ السالم
يف معرض نظر املجلس يف تقرير األمني العام املؤرخ  17حزيران/يونيه 1992
املعنون “خطة للسالم :الدبلوماسية الوقائية وصنع السالم وحفظ السالم” ،25
تطرق إىل النهج اخلاص الذي سيتبعه يف دراسة التقرير وكيف أنه سينسق
بني نظره فيه واملناقشات اجلارية بشأنه يف اجلمعية العامة .وقام بذلك يف إطار
بيانني رئاسيني ،أديل بكل منهما يف جلسة من جلسات املجلس ،يف أعقاب
مشاورات عقدت يف وقت سابق بني أعضاء املجلس .ويف اجللسة ،3089
املعقودة يف  30حزيران/يونيه  ،1992أدىل الرئيس ببيان باسم املجلس ،26
جاء يف اجلزء ذي الصلة منه ما يلي:
وق���د الح���ظ جملس األمن ،لدى ق���راءة التقرير ،احت���واءه على جمموعة من
املقترح���ات اهلام���ة املوجهة إىل خمتلف أجه���زة األمم املتح���دة وإىل الدول
األعض���اء واملنظمات اإلقليمية .ولذلك ،ف���إن جملس األمن على ثقة من أن
مجيع األجهزة والكيانات ،وال سيما اجلمعية العامة ،ستكرس اهتمامًا خاصًا
للتقرير ،وستقوم بدراسة وتقييم عناصر التقرير اليت تتعلق هبا.
وس���يعمد جملس األمن ،يف نطاق اختصاصه ،ومن جانبه ،إىل القيام بدراسة
متعمقة لتوصيات األمني العام ،وإيالئها ما تستحقه من أولوية.

ويف اجللسة  ،3128املعقودة يف  29تشرين األول/أكتوبر ،1992
أدىل الرئيس ببيان آخر باسم املجلس  ،27جاء يف اجلزء ذي الصلة منه
ما يلي:
متشيًا مع البيان الرئاسي املؤرخ  30حزيران/يونيه  ،1992بدأ جملس األمن
دراسة تقرير األمني العام املعنون “خطة للسالم”.
وس���يجري التنس���يق بني هذه الدراسة من جانب جملس األمن لتقرير األمني
الع���ام وبني املناقش���ات الدائرة يف اجلمعية العام���ة .ويرحب املجلس يف هذا
الص���دد باالتص���ال الذي مت بالفعل بني رئيس���ي اهليئتني ويدعو رئيس���ه إىل
مواصلة تلك االتصاالت وتكثيفها.
وقد تابع جملس األمن باهتمام عميق اآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء
خالل املناقشة العامة يف اجلمعية العامة وكذلك خالل املناقشات اليت دارت
ح���ول البند  10من جدول أعمال اجلمعية العامة .كما أحاط علمًا بتقرير
الدورة االستثنائية للّجنة اخلاصة املعنية بعمليات حفظ السالم .28

ويف سياق التعليق على مضمون التقرير يف بيان رئاسي آخر أديل به
باسم أعضاء املجلس يف  30تشرين الثاين/نوفمرب  ،29 1992أشار الرئيس
تقصي احلقائق الذي اعتمدته اجلمعية العامة مؤخرًا:
إىل اإلعالن بشأن ّ
وأعضاء املجلس يرحبون باملقترحات الواردة يف الفقرة  25من تقرير األمني
العام بشأن تقصي احلقائق ويؤيدون تلك املقترحات .ويرى أعضاء املجلس
أن زي���ادة اللج���وء إىل بعثات تقصي احلقائق ،كأداة للدبلوماس���ية الوقائية،
بتقصي احلقائق الذي تضطلع به
وفقًا مليثاق األمم املتحدة واإلعالن املتعلق ّ
30
األمم املتحدة يف ميدان صون الس���لم واألم���ن الدوليني  ،وخاصة املبادئ
25
26
27
28
29
30

.S/24111
.S/24210
.S/24728

.A/47/386
.S/24872
قرار اجلمعية العامة  59/46املؤرخ  9كانون األول/ديسمرب  ،1991املرفق.

العالقات مع هيئات األمم املتحدة األخرى
التوجيهي���ة اليت وردت فيه ،ميك���ن أن يؤدي إىل أفضل تفهم ممكن للحقائق
املوضوعي���ة ألي حال���ة مبا ّ
ميكن األمني العام من الوفاء مبس���ؤولياته مبقتضى
املادة  99من امليثاق ويسهل مداوالت جملس األمن.

احلالة 6
مسألة جنوب أفريقيا
يف اجللسة  3096ملجلس األمن ،املعقودة يف  16متوز/يوليه  1992للنظر يف
مسألة جنوب أفريقيا ،اعتمد املجلس باإلمجاع القرار  .)1992( 765وأشار
املجلس يف إحدى فقرات الديباجة ،إىل اإلعالن املتعلق بالفصل العنصري
ونتائجه املدمرة يف اجلنوب األفريقي  31الذي اعتمدته اجلمعية العامة بتوافق
اآلراء يف دورهتا االستثنائية السادسة عشرة يف  14كانون األول/ديسمرب
 ،1989وهو اإلعالن الذي دعا إىل إجراء مفاوضات يف جنوب أفريقيا يف
جو خال من العنف .ويف الفقرة  4من منطوق القرار ،دعا جملس األمن األمني
ال خاصًا جلنوب أفريقيا ليقدم
العام إىل أن يُ ّعني ،على سبيل االستعجال ،ممث ً
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.

زاي  -العالقات مع اهليئات الفرعية اليت أنشأهتا
اجلمعية العامة
مالحظة

اضطلعت هيئات فرعية معيّنة أنشأهتا اجلمعية العامة بدور ما يف أعمال جملس
األمن ،إما ألنه تربطها باملجلس عالقة خاصة مبوجب قرارات صادرة عن
31

املرفق.

قرار اجلمعية العامة د إ  1/16 -املؤرخ  14كانون األول/ديسمرب ،1989
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اجلمعية العامة ،وإما ألن املجلس استعان خبدمات هذه اهليئات الفرعية أو دعا
موظفيها ليشاركوا يف جلسات املجلس.
وخالل الفترة قيد االستعراض ،أُجريت مناقشات دستورية بشأن
العالقات بني هذه اهليئات الفرعية وجملس األمن .ومن بني اهليئات الفرعية اليت
كانت ال تزال متارس عملها خالل تلك الفترة اللجنة اخلاصة املعنية حبالة تنفيذ
إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة؛ واللجنة اخلاصة ملناهضة
الفصل العنصري؛ وجملس األمم املتحدة لناميبيا؛ واللجنة املعنية مبمارسة
الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف؛ والفريق احلكومي الدويل
لرصد توريد ونقل النفط واملنتجات النفطية إىل جنوب أفريقيا .وقدمت هذه
الكيانات تقارير وتوصيات إىل جملس األمن  -و/أو اجلمعية العامة ،حسب
ال بطلب من اجلمعية العامة .وقدم جملس األمم املتحدة لناميبيا
االقتضاء  -عم ً
آخر رسالة له يف نيسان/أبريل 1990؛ وكانت تلك الرسالة هي إعالن من
حتل املجلس ألن
جملس ناميبيا يقرر مبوجبه أن يوصي اجلمعية العامة بأن ّ
ناميبيا نالت استقالهلا .وشارك جملس األمم املتحدة لناميبيا وبعض اهليئات
الفرعية األخرى أيضًا يف اجتماعات املجلس  .32ويرد يف اجلداول التالية سرد
للرسائل اليت بعثت هبا تلك اهليئات إىل املجلس.
وخالل الفترة قيد النظر ،مل تتضمن املقررات اليت اختذها جملس
األمن إشارات إىل تلك الكيانات .بيد أن املجلس أشار إىل هيئة فرعية
أخرى أنشأهتا اجلمعية العامة .ففي بيان رئاسي مؤرخ  29تشرين األول/
أكتوبر  ،1992والذي اعتمد فيما يتعلق بالنظر يف تقرير األمني العام املعنون
“برنامج للسالم :الدبلوماسية الوقائية وصنع السالم وحفظ السالم” ،أحاط
املجلس علمًا بتقرير الدورة االستثنائية للجنة اخلاصة املعنية بعمليات حفظ
السالم بشأن املوضوع ذاته .33
 32لالطالع على مشاركة هذه اهليئات ،انظر الفصل ثالثًا ،املرفق الثاين ،ألف.
 33بيان رئيس جملس األمن املؤرخ  29تشرين األول/أكتوبر ،)S/24728( 1992
الذي أشار إىل الوثيقة .A/47/386
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الرسائل الواردة من اهليئات الفرعية اليت أنشأهتا اجلمعية العامة

(أ) الرسائل الواردة من اللجنة اخلاصة املعنية حبالة تنفيذ إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة
رمز الوثيقة

التاريخ

املوضوع

S/20796

 18آب/أغسطس 1989

رسالة مؤرخة  17آب/أغسطس  1989حتيل إىل املجلس نص مقرر اختذته اللجنة اخلاصة يف  15آب/أغسطس
 .)A/AC.109/1011( 1989وتلفت الرسالة انتباه املجلس بوجه خاص إىل الفقرة  6وفيها حتث اللجنة اخلاصة
جملس األمن على النظر يف تقرير اللجنة املنش���أة مبوجب قرار جملس األمن  ،)1977( 421وعلى اعتماد تدابري
إضافية لتوس���يع نطاق القرار  ،)1977( 418كما طلبت اللجنة التقيُّد التام بقرار جملس األمن )1984( 558
املؤرخ  13كانون األول/ديسمرب  ،1984الذي يناشد الدول األعضاء أن متتنع عن استرياد األسلحة من جنوب
أفريقيا.

S/20810

 24آب/أغسطس 1989

رس���الة مؤرخة  22آب/أغس���طس  1989حتيل نص قرار عن مس���ألة ناميبيا اختذته اللجنة اخلاصة يف  18آب/
أغسطس  .)A/AC.109/1014( 1989وتلفت الرسالة االنتباه بوجه خاص إىل الفقرة  6اليت حتث جملس األمن
عل���ى أن يواصل متابعة التط���ورات احلاصلة يف ناميبيا عن كثب بغية ضمان التنفيذ التام لقرار جملس األمن 435
( )1978بصيغته األصلية النهائية.

S/20827

 1أيلول/سبتمرب 1989

رس���الة مؤرخ���ة  30آب/أغس���طس  1989حتيل نص النتائ���ج والتوصيات املتعلقة بإقليم ج���زر املحيـط اهلـادئ
املش���مـول بالوصاية ،اليت اعتمدهتا اللجنة اخلاصة يف  7آب/أغس���طس  .)A/AC.109/L.1693( 1989وتلفت
الرسالة االنتباه بوجه خاص إىل الفقرة  ،18اليت ورد فيها أن اللجنة اخلاصة تالحظ أن املادة  83من امليثاق تنص
على أن يباشر جملس األمن مجيع مهام األمم املتحدة املتعلقة باملناطق االستراتيجية ،مبا يف ذلك املوافقة على أحكام
اتفاقات الوصاية واألحكام اليت تغيّرها أو تعدهلا ،وأهنا واثقة يف هذا الصدد من أن جملس األمن س���يويل اهتمامًا
خاصًا للتنفيذ الكامل جلميع أحكام اتفاق الوصاية وامليثاق.

S/21662

 28آب/أغسطس 1990

رس���الة مؤرخة يف  24آب/أغس���طس  1990حتيل نص النتائج والتوصيات املتعلقة بإقليم جزر املحيـط اهلـادئ
املش���ـمول بالوصايـة ،اليت اعتمدهتا اللجنة اخلاصة يف  1آب/أغس���طس  .)A/AC.109/L.1737( 1990وتوجه
الرس���الة االنتباه إىل الفقرة  18من النتائج والتوصيات اليت ورد فيها أن اللجنة اخلاصة الحظت أن املادة  83من
امليثاق تنص على أن يباشر جملس األمن مجيع مهام األمم املتحدة املتعلقة باملواقع االستراتيجية ،مبا يف ذلك املوافقة
عل���ى أح���كام اتفاقات الوصاية واألحكام اليت تغريه���ا أو تعدهلا ،وهي ،يف هذا الصدد ،واثقة من أن جملس األمن
سيويل اهتمامًا خاصًا للتنفيذ الكامل جلميع أحكام اتفاق الوصاية وامليثاق.

S/21678

 30آب/أغسطس 1990

رس���الة مؤرخة  27آب/أغس���طس  1990حتيل نص مقرر يتعلق باألنش���طة والترتيبات العسكرية اليت تقـوم هبا
الـ���دول االس���تعماريـة ،اختذتـه اللجنــ���ة اخلاصــة يف  20آب/أغس���ــطس  .)A/AC.109/1054( 1990وتلفت
الرس���الة االنتباه إىل الفقرة  6وفيها حتث اللجنة اخلاصة جملس األمن على النظر ،بصورة عاجلة ،يف تقرير اللجنة
املنش���أة مبوجب قرار املجلس  )1977( 421وعلى اعتماد تدابري إضافية لتوس���يع نطاق قراره )1977( 418
لزيادة فعاليته ومشوله ،كما طالبت اللجنة اخلاصة التقييد التام بقرار املجلس  )1984( 558الذي يناشد الدول
األعضاء أن متتنع عن استرياد األسلحة من جنوب أفريقيا.

S/23014

 6أيلول/سبتمرب 1991

رسالة مؤرخة  4أيلول/سبتمرب  1991حتيل نص مقرر بشأن األنشطة والترتيبات العسكرية اليت تقوم هبا الدول
االستعمارية ،اعتمدته اللجنة اخلاصة يف  23آب/أغسطس  .)A/AC.109/1090( 1991وتلفت الرسالة االنتباه
بصفة خاصة إىل الفقرة  6اليت حتث جملس األمن على النظر ،بصورة عاجلة ،يف تقرير اللجنة املنشأة بقرار املجلس
 )1977( 421وعلى اختاذ تدابري إضافية لتوسيع نطاق القرار  )1977( 418لزيادة فعاليته ومشوله ،كما تطالب
اللجنة اخلاصة أيضًا التقييد التام بقرار جملس األمن  )1984( 558الذي يناشد الدول األعضاء على أن متتنع عن
استرياد األسلحة من جنوب أفريقيا.
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العالقات مع هيئات األمم املتحدة األخرى
رمز الوثيقة

التاريخ

املوضوع

S/23035

 13أيلول/سبتمرب 1991

رسالة مؤرخة  12أيلول/سبتمرب  1991حتيل نص قرار بشأن إقليم جزر املحيط اهلادئ املشمول بالوصاية ،اختذته
اللجنة اخلاصة يف  14آب/أغس���طس  .)A/AC.109/1095( 1991وتوجه الرس���الة انتباه املجلس إىل الفقرات
الثاني���ة والثالث���ة والرابعة من الديباجة وكذلك إىل الفق���رة  2من منطوق القرار ،ويف تلك الفقرات ذكرت اللجنة
أهن���ا “إذ حتي���ط علمًا باتفاق الوصاية املعقود بني الس���لطة القائمة باإلدارة وجملس األم���ن فيما يتعلق بإقليم جزر
املحيط اهلادئ املش���مول بالوصاية ،وإذ تضع يف اعتبارها أنه مبوجب املادة  83من ميثاق األمم املتحدة ،يباش���ر
جملس األمن مجيع وظائف األمم املتحدة املتعلقة باملواقع االس���تراتيجية ،مبا يف ذلك املوافقة على أحكام اتفاقات
الوصاي���ة واألح���كام اليت تغريها أو تعدهلا ،وأنه ثقة منها بأن جملس األمن س���يواصل إي�ل�اء اهتمام خاص للتنفيذ
الكامل جلميع أحكام اتفاق الوصاية - 2 ... ،حتيط علمًا باعتماد جملس األمن للقرار  )1990( 683املؤرخ 22
كانون األول/ديسمرب  ،1990الذي قرر فيه ،على ضوء بدء سريان نفاذ اتفاقات املركز اجلديد بالنسبة لواليات
ميكرونيزيا املوحدة وجزر مارشال وجزر ماريانا الشمالية ،أن أهداف اتفاق الوصاية قد مت حتقيقها بالكامل وأن
انطباق اتفاق الوصاية فيما يتعلق بتلك الكيانات قد انتهى”.

S/24471

 21آب/أغسطس 1992

رس���الة مؤرخة  19آب/أغس���طس  1992حتيل نص مقرر يتعلق باألنش���طة والترتيبات العس���كرية اليت تقوم هبا
الدول االس���تعمارية ،اختذته اللجنة اخلاصة يف  7آب/أغس���طس  .)A/AC.109/1136( 1992تلفت االنتباه إىل
الفقرة  7من املقرر وفيها حتث اللجنة اخلاصة جملس األمن على أن ينظر على وجه االستعجال يف تقرير جلنة جملس
األمن املنشأة مبوجب القرار  )1977( 421املؤرخ  9كانون األول/ديسمرب  1977وأن يعتمد خطوات أخرى
لتوسيع نطاق قرار املجلس  )1977( 418جلعله أمشل وأكثر فعالية ،ودعت اللجنة كذلك إىل التقيد بدقة بالقرار
 )1984( 558الذي يوعز فيه جملس األمن إىل الدول األعضاء الكف عن استرياد األسلحة من جنوب أفريقيا.

(ب) الرسائل الواردة من اللجنة اخلاصة ملناهضة الفصل العنصري
رمز الوثيقة

التاريخ

املوضوع

S/20634

 16أيار/مايو 1989

رس���الة مؤرخة  11أيار/مايو  1989حتيل تقرير فرقة العمل املعنية جبلس���ات االس���تماع املتعلقة باحلظر النفطي
املفروض على جنوب أفريقيا ،املعقودة يف نيويورك يومي  12و 13نيسان/أبريل  .1989وخلص التقرير إىل أن
صدور قرار إلزامي من جملس األمن بفرض حظر نفطي على جنوب أفريقيا وفقًا للفصل السابع من ميثاق األمم
املتحدة هو أنس���ب وس���يلة الستكمال حظر تصدير األس���لحة إىل جنوب أفريقيا املفروض مبوجب قرار املجلس
( )1977( 418الفقرة  ،)18وأوصى فريق اخلرباء بأن يتخذ املجلس تدابري لتشديد احلظر النفطي على جنوب
أفريقيا (الفقرة .)19

S/20844

 14أيلول/سبتمرب 1989

رس���الة مؤرخة  11أيلول/س���بتمرب  1989حتيل نص النتائج والتوصيات اليت اعتمدهتا احللقة الدراس���ية الدولية
للمنظمات غري احلكومية بش���أن التثقيف املوجه إىل مناهضة الفصل العنصري املعقودة يف جنيف يف الفترة من 4
إىل  6أيلول/سبتمرب  ،1989اليت أعربت فيها احللقة الدراسية عن تأييدها لإلعالن املتعلق مبسألة جنوب أفريقيا
الذي أصدرته يف هراري يف  21آب/أغسطس  ،1989اللجنة املخصصة املعنية باجلنوب األفريقي التابعة ملنظمة
الوح���دة األفريقي���ة (الفقرة  ،)2وأكدت احللقة الدراس���ية من جديد اقتناعها بأن���ه ينبغي ملجلس األمن أن يعتمد
جزاءات شاملة وإلزامية (الفقرة .)3
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 S/20901وCorr.2

 25تشرين األول/أكتوبر  1989قدم���ت اللجنة اخلاصة ،تقريرها الس���نوي ،الذي خلصت في���ه إىل مجلة أمور منها (الفقرة  ،)257أنه على الرغم
م���ن التطورات ال�ت�ي حدثت يف ناميبيا مؤخرًا فيما يتعلق بتنفيذ قرار جمل���س األمن  ،)1978( 435وحىت حتت
 6تشرين الثاين/نوفمرب 1989
القيادة اجلديدة للسيد دي كلريك ،ما زالت بريتوريا تقمع بوحشية أي معارضة سلمية لسياساهتا .وأوصت اللجنة
اخلاصة أيضًا اجلمعية العامة بأن حتث جملس األمن على أن يتخذ إجراءات فورية مبقتضى الفصل السابع من ميثاق
األمم املتحدة ،بغية تطبيق جزاءات ش���املة وإلزامية على النظام( ،الفقرة ( 275ح))؛ وحثت جملس األمن على
أن يتخذ خطوات حمددة يف سبيل التنفيذ الدقيق للحظر اإللزامي على توريد األسلحة ،املفروض يف قراريه 418
( )1977و ،)1984( 558وأن حتث بش���دة الدول ،اليت ختالف على حنو مباش���ر أو غري مباش���ر حظر توريد
األسلحة واملستمرة يف تعاوهنا مع جنوب أفريقيا يف جمايل املخابرات العسكرية والتكنولوجيا ،على أن تكف من
اآلن فصاع���دًا ع���ن هذه األعم���ال (الفقرة ( 275ط)) .وطلبت اللجنة اخلاصة إىل األمني العام أن يؤمن تنس���يق
أنش���طة منظومة األمم املتحدة بش���أن مناهضة الفصل العنصري ودعم ش���عب جنوب أفريقيا املقهور وأن يتخذ
املبادرات املناسبة لتسهيل اجلهود املؤدية إىل القضاء السلمي على الفصل العنصري (الفقرة ( 275س)) .وتضمن
اجلزء الثاين تقريرًا عن التطورات األخرية املتعلقة بالعالقات بني إسرائيل وجنوب أفريقيا.

 S/21953وAdd.1

 21تشرين الثاين/نوفمرب 1990
 5كانون األول/ديسمرب 1990

قدمت اللجنة اخلاصة ،تقريرها السنوي الذي خلصت فيه (الفقرة  )354إىل أنه بالرغم من أن عملية من عمليات
التغيري قد بدأت يف جنوب أفريقيا ،إالّ أن مثة حاجة إىل بذل جهود مستمرة من أجل كفالة حتقيق اهلدف النهائي،
وهو القضاء على الفصل العنصري ،وأوصت اللجنة اخلاصة اجلمعية العامة (الفقرة ( 372ط)) ،جبملة أمور منها،
أن حتث جملس األمن على النظر يف اختاذ خطوات ملموسة لزيادة إحكام تنفيذ احلظر اإللزامي املفروض يف قراري
املجلس  )1977( 418و )1984( 558لوضع حد لالنتهاكات املستمرة حلظر توريد األسلحة .وتضمن اجلزء
الثاين تقريرًا عن التطورات األخرية املتعلقة بالعالقات بني إسرائيل وجنوب أفريقيا.

S/23224

 20تشرين الثاين/نوفمرب 1991

قدمت اللجنة اخلاصة ،تقريرها السنوي ،الذي أوردت فيه الشروط املتضمنة يف اإلعالن املتعلق بالفصل العنصري
وآثاره املدمرة يف اجلنوب األفريقي (قرار اجلمعية العامة دإ  1/16 -املؤرخ  14كانون األول/ديسمرب ،1989
املرف���ق) (الفق���رة  )1الذي طلبت فيه مجلة أمور منها املراعاة الصارمة للحظر اإللزامي املفروض على األس���لحة،
والذي يرصده جملس األمن بفعالية وإبقاء القيود املفروضة على تصدير احلواس���يب ومعدات االتصاالت وتقدمي
التكنولوجيا واالس���تخبارات العس���كرية إىل جنوب أفريقيا حىت يتم إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتقام حكومة
جدي���دة دميقراطية (الفق���رة ( 200م)) .وتضمن اجلزء الثاين تقريرًا عن التطورات األخرية املتعلقة بالعالقات بني
إسرائيل وجنوب أفريقيا.

S/24291

 15متوز/يوليه 1992

رسالة مؤرخة يف  15متوز/يوليه  1992حتيل املالحظات اخلتامية اليت أدىل هبا كبري األساقفة تريفور هاديلستون
يف جلسة االستماع الدولية بشأن العنف السياسي يف جنوب أفريقيا وتنفيذ اتفاق السالم الوطين اليت اشتركت يف
رعايتها اللجنة اخلاصة ملناهضة الفصل العنصري يف لندن يومي  14و 15متوز/يوليه .1992

S/24292

 15متوز/يوليه 1992

رس���الة مؤرخة يف  15متوز/يوليه  1992حتيل البيان الذي أدىل به األب فرانك تش���يكني ،األمني العام ملجلس
كنائس جنوب أفريقيا ،يف جلسة االستماع الدولية بشأن العنف السياسي يف جنوب أفريقيا وتنفيذ اتفاق السالم
الوط�ن�ي ،اليت اش���تركت يف رعايتها اللجنة اخلاصة ملناهض���ة الفصل العنصري يف لندن يومي  14و 15متوز/يوليه
.1992

S/24663

 6تشرين الثاين/نوفمرب 1992

قدم���ت اللجنة اخلاصة ،تقريرها الس���نوي الذي خلصت فيه إىل أن قرار جملس األم���ن ومنظمة الوحدة األفريقية
والكمنول���ث واجلماع���ة األوروبية بإيفاد مراقبني لرصد العنف السياس���ي ولقي ترحيبًا من جانب مجيع األحزاب
السياس���ية واملنظمات الرئيس���ية يف جنوب أفريقيا وخارجها (الفقرة  ،)176وأوصت اللجنة اخلاصة بضرورة أن
تتخ���ذ اجلمعية العامة مجلة أمور منها الترحيب بالق���رارات اليت اختذها جملس األمن يف  16متوز/يوليه و 17آب/
أغسطس  1992وبيانه املؤرخ  10أيلول/سبتمرب  ،1992ووزع مراقيب األمم املتحدة (الفقرة ( 181و)) ،وأن
تطل���ب م���ن جملس األمن أن يواصل رصد تنفيذ التدابري القائمة لوضع هناية للفصل العنصري (الفقرة ( 181م)).
وتضمن اجلزء الثاين تقريرًا عن التطورات األخرية بش���أن العالقات بني جنوب أفريقيا وإس���رائيل ،والذي خلص
إىل أن جنوب أفريقيا واحدة من أكرب زبائن األس���لحة اإلس���رائيلية ،مما يشكل انتهاكًا لقراري جملس األمن 418
( )1977و( )1977( 421الفق���رة  .)204وح���ث اللجن���ة اخلاصة جملس األمن عل���ى وضع هناية لالنتهاكات
(الفقرة  ،)205وأوصت اللجنة اخلاصة بأن تأذن هلا اجلمعية العامة مبواصلة رصد العالقات بني إسرائيل وجنوب
أفريقيا وأن تقدم تقارير إىل اجلمعية العامة وجملس األمن حسب االقتضاء (الفقرة .)206
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S/21270

 24نيسان/أبريل 1990

رسالة مؤرخة  20نيسان/أبريل  1990حتيل نص اإلعالن الذي اعتمده جملس األمم املتحدة لناميبيا يف اجتماعه
االس���تثنائي املعق���ود يف ويندهوك يف الفترة من  9إىل  11نيس���ان/أبريل  ،1990ال���ذي أحاط فيه علمًا (الفقرة
 )5بأن جملس األمن كفل التنفيذ احلاس���م لقراره  )1978( 435على يد فريق األمم املتحدة للمس���اعدة يف فترة
االنتقال يف ناميبيا ،وإجنازه بتوجيهات األمني العام.

(د) رسائل من اللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف
رمز الوثيقة

التاريخ

املوضوع

S/20372

 5كانون الثاين/يناير 1989

رسالة مؤرخة  5كانون الثاين/يناير  1989تشجب اللجنة فيها بقوة ترحيل فلسطينيني من الضفة الغربية وقطاع
غزة إىل جنوب لبنان ،وتناشد األمني العام أن يكفل أمن ومحاية املدنيني الفلسطينيني الذين يعيشون حتت االحتالل
وأن يكثف جهوده للتعجيل بعقد املؤمتر الدويل للس�ل�ام يف الشرق األوسط وفقًا لقرار اجلمعية العامة 176/43
املؤرخ  15كانون األول/ديسمرب .1988

S/20424

 26كانون الثاين/يناير 1989

رسالة مؤرخة  25كانون الثاين/يناير  1989توجه االنتباه إىل تفاقم احلالة يف األرض الفلسطينية املحتلة من جراء
تشديد اإلجراءات املتزايدة اليت تتخذها إسرائيل لقمع االنتفاضة الفلسطينية.

S/20455

 9شباط/فرباير 1989

رس���الة مؤرخة  9ش���باط/فرباير  1989تتضمن تأييد طلب تونس باس���م املجموعة العربية عقد اجتماع فوري
ملجلس األمن للنظر يف احلالة يف األرض الفلسطينية املحتلة.

S/20505

 6آذار/مارس 1989

رس���الة مؤرخة  3آذار/مارس  1989تتعلق بقتل الفلس���طينيني ،وال س���يما األطفال والش���باب ،من قِبل القوات
اإلس���رائيلية ،وتناش���د األمني العام ضمان محاية وأمن املدنيني الفلس���طينيني الواقعني حتت نري االحتالل وتكثيف
جهوده كي يتسىن عقد املؤمتر الدويل للسالم يف الشرق األوسط.

 S/20563وCorr.1

 4نيسان/أبريل 1989
 7نيسان/أبريل 1989

رس���الة مؤرخة  3نيس���ان/أبريل  1989توجه االنتباه إىل سياس���ة القمع اليت تتبعها إسرائيل ضد الفلسطينيني يف
األراضي املحتلة ،مبا يف ذلك اقتحام القوات اإلس���رائيلية عيادة طبية تابعة لألمم املتحدة يف غزة ،وتناش���د األمني
العام أن يكثف جهوده من أجل عقد املؤمتر الدويل للسالم يف الشرق األوسط.

S/20564

 6نيسان/أبريل 1989

رس���الة مؤرخة  3نيس���ان/أبريل  1989حتيل مقتطفات من التقارير القطرية عن ممارس���ات حقوق اإلنسان لعام
 ،1988الص���ادرة ع���ن وزارة خارجية الوالي���ات املتحدة ،اليت تتضمن معلومات عن حالة حقوق اإلنس���ان يف
األراضي الفلسطينية والعربية األخرى اليت احتلتها إسرائيل منذ عام .1967

S/20592

 14نيسان/أبريل 1989

رسالة مؤرخة  14نيسان/أبريل  1989تلفت االنتباه إىل التصاعد اخلطري الذي شهدته مؤخرًا أعمال العنف اليت
يقترفها جنود ومستوطنون إسرائيليون ضد الفلسطينيني وتفيد بأن اللجنة ترى أنه يتعني على املجتمع الدويل أن
يضاعف جهوده ليكفل محاية الفلس���طينيني الذين يعيش���ون حتت االحتالل ويكفل انسحاب إسرائيل من األرض
الفلسطينية املحتلة ،وذلك إعماالً ألحكام اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية األشخاص املدنيني وقت احلرب ،املؤرخة
 12آب/أغس���طس  ،1949ولق���رارات األم���م املتحدة ،وكررت اللجنة اخلاصة مناش���دهتا لألمني العام وجلميع
األطراف املعنية زيادة تكثيف مجيع اجلهود للدعوة إىل انعقاد املؤمتر الدويل للسالم يف الشرق األوسط.

S/20623

 10أيار/مايو 1989

رس���الة مؤرخة  9أيار/مايو  1989تتعلق بالتقارير الصحفية عن إطالق الرصاص على املدنيني الفلس���طينيني من
قِبل القوات اإلس���رائيلية وعن إعالن إس���رائيل اعتبار الضفة الغربية “منطقة عسكرية مغلقة” حىت  10أيار/مايو،
ال بقرار اجلمعية العامة
وتناش���د جملس األمن اختاذ تدابري عاجلة توفر احلماية الدولية للمدنيني الفلس���طينيني ،عم ً
 233/43املؤرخ  20نيسان/أبريل .1989

S/20668

 2حزيران/يونيه 1989

رس���الة مؤرخة  1حزيران/يونيه  1989توجه االنتباه إىل التصاعد اجلديد يف أعمال القمع اليت متارس���ها إسرائيل
ضد الفلس���طينيني يف األرض الفلس���طينية املحتلة ،وإىل مجلة أمور منها بيان وزير الدفاع اإلس���رائيلي الذي أعلن
فيه أن تدابري قمعية جديدة ستتخذ إذا رفض الفلسطينيون املوجودون يف األراضي املحتلة “عرض االنتخابات”
الذي تقدمت به إسرائيل .وأكدت من جديد ضرورة اختاذ جملس األمن تدابري عاجلة لتوفري محاية دولية للمدنيني
الفلسطينيني.

مرجع ممارسات جملس األمن — ملحق 1992 – 1989

156
رمز الوثيقة

التاريخ

املوضوع

S/20714

 5متوز/يوليه 1989

رسالة مؤرخة  5متوز/يوليه  1989تتضمن االحتجاج على جتدد عمليات إبعاد الفلسطينيني من األرض الفلسطينية
املحتل���ة ودع���وة املجتمع الدويل مرة أخرى بأس���ره ،وجملس األمن على وجه اخلص���وص ،إىل اختاذ مجيع التدابري
الالزمة لضمان امتثال إسرائيل التفاقية جنيف الرابعة وقرارات جملس األمن.

S/20860

 21أيلول/سبتمرب 1989

رسالة مؤرخة  21أيلول/سبتمرب  1989تسترعي االنتباه إىل تصاعد القمع والقهر من جانب إسرائيل لالنتفاضة،
وحتث املجلس على اختاذ تدابري عاجلة لتوفري محاية دولية للمدنيني الفلسطينيني.

S/21009

 6كانون األول/ديسمرب 1989

رس���الة مؤرخة  6كانون األول/ديس���مرب  1989تس���ترعي االنتباه إىل تزايد تفاقم القمع الذي متارسه إسرائيل،
وتسترعي االنتباه بصفة خاصة إىل اإلعالن الصادر عن القاضي املحامي العام للقوات املسلحة اإلسرائيلية ومفاده
أنه قد صدر اإلذن للعسكريني بإطالق النار على الشبان الفلسطينيني امللثمني ،وتطالب جملس األمن باعتماد تدابري
ال بقراري اجلمعية العامة  233/43املؤرخ  20نيسان/أبريل
عاجلة لتوفري محاية دولية للمدنيني الفلسطينيني ،عم ً
 1989و 2/44املؤرخ  6تشرين األول/أكتوبر .1989

S/21089

 16كانون الثاين/يناير 1990

رسالة مؤرخة  15كانون الثاين/يناير  1990تسترعي االنتباه إىل التصاعد املتزايد يف القمع الذي متارسه إسرائيل،
وإىل زيادة عدد الفلسطينيني الذين قُتلوا أو ُجرحوا ،وإىل األمر العسكري بإغالق اجلامعات ومعاهد التعليم العايل
وتطالب جملس األمن بتوفري محاية دولية للفلسطينيني املدنيني.

S/21151

 16شباط/فرباير 1990

رسالة مؤرخة  15شباط/فرباير  1990تتضمن اإلشارة إىل تقارير صحفية عن قيام السلطات العسكرية اإلسرائيلية
هب���دم من���ازل تابعة للفلس���طينيني يف األراضي املحتلة ،وحتث جمل���س األمن على توفري محاية دولية للفلس���طينيني
املدنيني.

S/21199

 21آذار/مارس 1990

رس���الة مؤرخة  20آذار/مارس  1990حتيل مقتطفات من التقارير القطرية عن ممارس���ة حقوق اإلنس���ان لعام
 ،1989اليت تصدرها وزارة خارجية الواليات املتحدة ،عن حالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية والعربية
األخرى املحتلة اليت حتتلها إسرائيل منذ عام .1967

S/21281

 1أيار/مايو 1990

رسالة مؤرخة  1أيار/مايو  1990تتعلق بالعقوبات اجلماعية وعمليات التعذيب واألوضاع القاسية يف معسكرات
االعتقال اليت يتعرض هلا الفلسطينيون وأنشطة استيطانية إسرائيلية ،وحتث جملس األمن على توفري احلماية الدولية
للفلسطينيني املدنيني.

S/21303

 21أيار/مايو 1990

تعرض هلا قرب تل أبيب العمال الفلس���طينيون القادمون
رس���الة مؤرخة  21أيار/مايو  1990تدين املجزرة اليت ّ
من غزة والسياسات القمعية اليت تتبعها السلطة القائمة باالحتالل؛ وتطلب أيضًا من جملس األمن أن يتخذ تدابري
عاجلة لضمان احلماية الالزمة للس���كان الفلس���طينيني الذين يعيشون يف ظل االحتالل؛ وتؤكد من جديد نداءها
لألطراف املتعاقدة األصلية السامية يف اتفاقية جنيف أن تكفل االمتثال لالتفاقية؛ وتذكر أن اللجنة ترى أن احلماية
احلقيقية للفلس���طينيني ال ميكن أن تتحقق يف هناية األمر إالّ مبمارس���تهم حلقهم يف تقرير املصري وإقامة دولة خاصة
هبم ،إىل جانب إس���رائيل ،مع توفري الضمانات األمنية املناس���بة؛ ودعت اللجنة مجيع األطراف املعنية إىل تكثيف
جهودها من أجل إجياد حل شامل عادل دائم من خالل عقد املؤمتر الدويل للسالم يف الشرق األوسط.

S/21362

 19حزيران/يونيه 1990

رس���الة مؤرخة  15حزيران/يونيه  1990تش���جب قيام اجليش اإلسرائيلي مبحاصرة مستوصف للرعاية الصحية
يف مدينة غزة واس���تخدام اجليش اإلسرائيلي غازات مسيلة للدموع؛ وتشري إىل سياسات وممارسات إسرائيل اليت
تدل على أن إسرائيل ال تعبأ مبا يقع على عاتقها بوصفها السلطة القائمة باالحتالل من التزامات مبوجب اتفاقية
جنيف ،وال سيما املواد  24و 28و ،50وانتهاك إسرائيل التفاقية حقوق الطفل املؤرخة  20تشرين الثاين/نوفمرب
1989؛ وتطلب إىل جملس األمن أن يوفر محاية دولية للمدنيني الفلسطينيني.

S/21802

 25أيلول/سبتمرب 1990

رس���الة مؤرخة  19أيلول/س���بتمرب  1990تلفت االنتباه إىل تزايد عمليات القتل واإلصابة باجلروح اليت تقوم هبا
القوات اإلسرائيلية ضد األطفال ،وإىل العقوبات اجلماعية القاسية ،وإىل حاالت اإلصابات والتعذيب يف السجون
اإلس���رائيلية ،وإىل القيود املفروضة على حرية التعبري وإىل اإلغالق القس���ري ملكاتب الصحافة؛ وحتث مرة أخرى
جملس األمن على توفري محاية دولية للفلس���طينيني يف األراضي املحتلة؛ وتربز أن احلالة يف املنطقة تربر ضرورة بل
وحتمية حتقيق تقدم حنو تس���وية عادلة وش���املة لقضية فلس���طني من خالل عقد املؤمتر الدويل للسالم يف الشرق
األوسط.
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S/22012

 18كانون األول/ديسمرب  1990رس���الة مؤرخة  18كانون األول/ديس���مرب  1990تدين استئناف إسرائيل لسياسة طرد الفلسطينيني من األرض
الفلس���طينية املحتلة؛ انتهاكًا التفاقية جنيف والعديد من قرارات املجلس ،وتفيد الرس���الة بأنه قد مت إلقاء القبض
على أكثر من  1 000فلسطيين .وتؤكد الرسالة من جديد أيضًا ضرورة توفري محاية ّفعالة للفلسطينيني يف األرض
املحتلة وتش���جيع التوصل إىل تس���وية ش���املة وعادلة ودائمة لقضية فلسطني من خالل عقد املؤمتر الدويل للسالم
يف الشرق األوسط.

S/22040

 2كانون الثاين/يناير 1991

رس���الة مؤرخة  31كانون األول/ديس���مرب  1990تدين إطالق النار بشكل عشوائي وقتل املدنيني الفلسطينيني
وتؤكد من جديد على ضرورة محاية الفلس���طينيني وتعزيز س���بل التوصل إىل تسوية من خالل عقد املؤمتر الدويل
للسالم يف الشرق األوسط.

S/22073

 14كانون الثاين/يناير 1991

رسالة مؤرخة  14كانون الثاين/يناير  1991تعرب عن القلق إزاء عمليات اإلجالء اجلماعي للمدنيني الفلسطينيني،
وحتيط علمًا بتدهور احلالة مؤخرًا يف األرض الفلسطينية املحتلة ،وتناشد األمني العام ومجيع األطراف املعنية العمل
من أجل تأمني سالمة ومحاية الفلسطينيني يف األرض الفلسطينية املحتلة.

S/22207

 8شباط/فرباير 1991

رس���الة مؤرخة  6ش���باط/فرباير  1991تستنكر استخدام العقاب اجلماعي من جانب السلطات اإلسرائيلية ضد
الفلسطينيني يف األرض الفلسطينية املحتلة؛ وتشري إىل تقارير صحفية تفيد بأن زهاء  1.7مليون فلسطيين يعيشون
يف ظ���ل حظ���ر جتول صارم ملدة  24س���اعة يوميًا منذ بداي���ة القتال يف  16كانون الثاين/يناي���ر  ،1991انتهاكًا
اللتزامات إس���رائيل مبوجب اتفاقية جنيف الرابعة ،وال س���يما املادتان  39و ،55وتؤكد من جديد احلاجة املاسة
إىل جعل إسرائيل متتثل لقرار جملس األمن  )1990( 681وحتث حكومة إسرائيل على أن تقبل سريان االتفاقية،
قانونًا ،على مجيع األراضي اليت حتتلها إسرائيل منذ عام .1967

S/22294

 1آذار/مارس 1991

رس���الة مؤرخة  1آذار/مارس  1991تلفت االنتباه إىل اس���تمرار االحتجاز اجلماعي للمدنيني الفلسطينيني ،مبن
القصر ،دون حماكمة ،كعقاب مجاعي ،انتهاكًا اللتزامات إس���رائيل مبوجب اتفاقية جنيف ،وال سيما املواد
فيهم ّ
 33و 37و 72و 78منها ،وهذا االحتجاز يشكل انتهاكًا خطريًا حلقوق الفرد يف احلماية من االعتقال التعسفي
ويف اإلجراءات السليمة وفقًا ملا تنص عليه املـادة  10من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملادة  ’1‘ 9من العهد
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية.

S/22388

 26آذار/مارس 1991

رسالة مؤرخة  26آذار/مارس  1991تدين مواصلة إسرائيل عمليات إبعاد الفلسطينيني وتؤكد جمددًا الضرورة
احلتمية ألن يكفل املجتمع الدويل ،وال سيما األطراف املتعاقدة األصلية يف اتفاقية جنيف الرابعة ،احترام إسرائيل،
الس���لطة القائمة باالحتالل ،اللتزاماهتا مبقتضى االتفاقية ،وضمان توفري محاية ّفعالة للفلس���طينيني اخلاضعني حتت
نري االحتالل.

S/22511

 19نيسان/أبريل 1991

رس���الة مؤرخة  18نيس���ان/أبريل  1991تسترعي االنتباه إىل تقارير صحفية تفيد باقتراب بناء  13 000وحدة
س���كنية كج���زء من خط���ة وضعتها حكومة إس���رائيل لزيادة نس���بة  50يف املائة من الس���كان اليهود يف األرض
الفلسطينية املحتلة ،وتشجب تكثيف سياسات وممارسات إسرائيل يف االستيطان ،انتهاكًا للمادة  49من اتفاقية
جنيف الرابعة ولقرارات جملس األمن  ،)1979( 446و ،)1979( 452و.)1980( 465

S/23291

 17كانون األول/ديسمرب  1991رس���الة مؤرخة  16كانون األول/ديس���مرب  1991تلفت االنتباه إىل اهلجمات اليت تقوم هبا احلكومة اإلسرائيلية
واملس���توطنون اإلسرائيليون ضد األماكن املقدس���ة واملمتلكات الفلسطينية يف القدس الشرقية واألحياء املجاورة،
انتهاكًا اللتزامات إس���رائيل ،الس���لطة القائمة باالحتالل مبوجب اتفاقية جنيف والعديد من قرارات جملس األمن،
وال س���يما القرارات  ،)1969( 271و )1971( 298و ،)1980( 476فيما يتعلق باألماكن املقدسة واملباين
الديني���ة يف القدس ،والق���رارات  )1979( 446و )1979( 452و )1980( 465املتعلقة بأنش���طة إس���رائيل
لالستيطان ،اليت تعوق بصورة خطرية إحالل سالم شامل عادل ودائم يف الشرق األوسط.

S/23374

رس���الة مؤرخة  6كانون الثاين/يناير  1992تدين قرار إس���رائيل باالستمرار يف ترحيل الفلسطينيني من األراضي
الفلسطينية املحتلة ،انتهاكًا التفاقية جنيف الرابعة وعدة قرارات ملجلس األمن ،وتعرب عن القلق إزاء تزايد فرض
العقوبات اجلماعية القاسية ،مثل فرض حظر التجول وغلق املدارس واالحتجاز اإلداري.

 6كانون الثاين/يناير 1992

املوضوع
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S/23570

 11شباط/فرباير 1992

رسالة مؤرخة  11شباط/فرباير  1992تعرب عن السخط لوفاة فلسطينيني وهم قيد االحتجاز اإلسرائيلي واللجوء
بشكل منتظم إىل أساليب التعذيب وسوء املعاملة مع املحتجزين الفلسطينيني ،انتهاكًا اللتزامات إسرائيل مبوجب
املادة  2من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب العقوبة أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،واملادة
 7من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وكذلك املادتني  31و 32من اتفاقية جنيف الرابعة.

S/23782

 3نيسان/أبريل 1992

رس���الة مؤرخة  3نيس���ان/أبريل  1992تدين قيام القوات العس���كرية اإلس���رائيلية بإطالق النريان على املدنيني
الفلس���طينيني يف األراضي الفلس���طينية املحتلة ،انتهاكًا اللتزامات إس���رائيل مبوجب اتفاقية جنيف الرابعة والعهد
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والقرارات املتعددة الصادرة عن جملس األمن واجلمعية العامة.

S/24045

 5حزيران/يونيه 1992

رس���الة مؤرخة  5حزيران/يونيه  1992توجه االنتباه إىل حلول الذكرى الس���نوية اخلامس���ة والعش���رين لبداية
االحتالل اإلس���رائيلي لألراضي الفلس���طينية؛ وتطلب إىل مجيع األطراف املعنية ،وبصفة خاصة األطراف السامية
املتعاقدة يف اتفاقية جنيف واجلهات املس���ؤولة عن رصد تطبيق الصكوك اخلاصة حبقوق اإلنس���ان ،أن تتخذ كافة
التدابري لتكفل امتثال إسرائيل اللتزاماهتا مبوجب هذه الصكوك؛ وتطلب إىل املجتمع الدويل ،وبوجه خاص جملس
األمن أن يكفل انسحاب إسرائيل من األراضي الفلسطينية املحتلة وذلك طبقًا لقرار جملس األمن )1967( 242؛
وتش�ي�ر إىل أهنا أوصت يف تقريرها األول لعام  1976جبملة أمور من بينها وضع جدول زمين النس���حاب قوات
االحتالل اإلسرائيلية الكامل؛ ووجهت جمددًا انتباه جملس األمن واجلمعية العامة إىل أن قراراهتما مل تطبق؛ وأعربت
عن القلق إزاء جهود إسرائيل املستمرة إلدامة هذا االحتالل.

S/24304

 16متوز/يوليه 1992

رس���الة مؤرخة  16متوز/يوليه  1992توجه االنتباه إىل قرار إس���رائيل حبصار جامعة النجاح وحظر التجول يف
كامل مدينة نابلس ،وتناش���د األمني العام وكافة األطراف املعنية أن حيثوا إس���رائيل على التقيد بالتزاماهتا بالقانون
الدويل وبقرارات األمم املتحدة.

S/24436

 13آب/أغسطس 1992

رس���الة مؤرخ���ة  13آب/أغس���طس  1992تن���دد مبا أفادت ب���ه التقارير عن وفاة فلس���طيين حمتجز آخر يف ظل
احلبس اإلسرائيلي وتناشد األمني العام ومجيع األطراف املعنية ،وبصفة خاصة جلنة حقوق اإلنسان وجلنة مناهضة
التعذي���ب ،وكذلك األطراف الس���امية املتعاق���دة يف اتفاقية جنيف الرابعة ،أن تتخ���ذ التدابري الالزمة لتتحقق من
ضرورة ختلي إسرائيل يف احلال عن استعمال الطرق غري القانونية يف معاملتها للمحتجزين الفلسطينيني وضرورة
احترامها اللتزاماهتا الدولية.

S/24648

 9تشرين األول/أكتوبر 1992

رس���الة مؤرخة  8تش���رين األول/أكتوبر  1992تس���ترعي االنتباه إىل اس���تمرار إضراب الس���جناء الفلسطينيني
وعددهم زهاء  3 000فلسطيين يف السجون اإلسرائيلية الذين حيتجون على سوء املعاملة؛ وتعرب عن القلق إزاء
استخدام الذخرية احلية والطلقات املطاطية ضد املتظاهرين؛ وتناشد األمني العام ومجيع األطراف املعنية ،وال سيما
األطراف السامية املتعاقدة يف اتفاقية جنيف ،أن تكفل امتثال إسرائيل اللتزاماهتا الدولية مبوجب االتفاقية وصكوك
ال عن قرارات جملس األمن.
حقوق اإلنسان ذات الصلة ،فض ً

S/24974

 17كانون األول/ديسمرب  1992رسالة مؤرخة  17كانون األول/ديسمرب  1992توجه االهتمام إىل أوامر الطرد اجلماعية إلبعاد  418فلسطينيًا
كعقاب لقتل جندي إسرائيلي خمطوف ،وتطلب وضع هناية فورية لسياسة اإلبعاد؛ وتشري إىل عمليات االعتقال
اجلماعية اليت تعرض هلا مؤخرًا زهاء  2 000فلس���طيين ،وإىل حظر التجول التام املفروض على مدار الس���اعة يف
قطاع غزة ،وإغالق الضفة الغربية وقطاع غزة؛ وتناش���د األمني العام ومجيع األطراف املعنية حث إس���رائيل على
الكف عن اتباع سياسة العقاب اجلماعي ضد الفلسطينيني ،وفقًا اللتزاماهتا مبوجب اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات
جملس األمن العديدة.
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S/20634

 16أيار/مايو 1989

رس���الة مؤرخ���ة  11أيار/مايو  1989حتيل تقرير فرقة العمل املعنية جبلس���ات االجتم���اع املتعلقة باحلظر النفطي
املفروض على جنوب أفريقيا ،املعقودة يف نيويورك يف يومي  12و 13نيسان/أبريل  ،1989وقد توصل الفريق
إىل اس���تنتاجات (الفق���رة  )18مفاده���ا أن صدور قرار إلزامي من جملس األم���ن بفرض حظر نفطي على جنوب
أفريقيا وفقًا للفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة هو أنسب وسيلة الستكمال حظر تصدير األسلحة إىل جنوب
أفريقيا املفروض مبقتضى قرار املجلس  )1977( 418وأوصت فرقة العمل (الفقرة  )19باختاذ تدابري لتش���ديد
احلظر النفطي على جنوب أفريقيا

 S/20926وAdd.1

 31تشرين األول/أكتوبر  1989وثيقة حتيل تقرير الفريق احلكومي الدويل الذي أكد من جديد احلاجة العاجلة إىل فرض حظر نفطي إلزامي على
جنوب أفريقيا ملس���اعدة ش���عب جنوب أفريقيا يف نضاله من أجل القضاء على الفصل العنصري ،وأوصى الفريق
 20حزيران/يونيه 1990
مرة أخرى اجلمعية العامة بأن تطلب من جملس األمن أن يفرض حظرًا إلزاميًا على توريد ونقل النفط واملنتجات
النفطية إىل جنوب أفريقيا (الفقرة  )61مبوجب الفصل السابع من امليثاق.

S/21946

 19تشرين الثاين/نوفمرب 1990

S/23126

 9تشرين األول/أكتوبر 1991

وثيقة حتيل تقرير الفريق احلكومي الدويل ،الذي نص على أن أجنع السبل إلنفاذ احلظر النفطي هو احتجاج جملس
األمن بالفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة (الفقرة  )32وطرح مشروعًا لقانون منوذجي إلنفاذ احلظر النفطي
املفروض على جنوب أفريقيا تنفيذًا ّفعاالً (املرفق األول).
وثيق���ة حتيل تقرير الفري���ق احلكومي الدويل ،الذي خلص إىل أنه بالرغم من التطورات اإلجيابية يف جنوب أفريقيا
(الفقرة  ،)62ليس من املناس���ب آنئذ رفع احلظر النفطي املفروض على جنوب أفريقيا الذي قد يُنظر يف إمكانية
رفع���ه إذا ظه���رت أدلة واضحة تبني حدوث تغيريات عميقة ال رجع���ة فيها (الفقرة  ،)64وخلص التقرير إىل أن
أجنع وسيلة إلنفاذ احلظر النفطي تتمثل يف أن يعتمد جملس األمن قرارًا يفرض حظرًا إلزاميًا مبوجب الفصل السابع
من امليثاق (الفقرة .)67

 S/24775وAdd.1

 9تشرين الثاين/نوفمرب 1992
 11تشرين الثاين/نوفمرب 1992

وثيقة حتيل تقرير الفريق احلكومي الدويل ،الذي أحاط علمًا ببعض التطورات السياسية اإلجيابية يف جنوب أفريقيا
(الفقرة  )31ونص على إمكانية رفع احلظر النفطي عندما تتأسس حكومة مؤقتة متثل أغلبية سكان جنوب أفريقيا
وعندما تطلب مثل هذه احلكومة رفع احلظر (الفقرة )33؛ وخلص إىل أن من ش���أن الرفع الس���ابق ألوانه للحظر
النفطي املفروض على جنوب أفريقيا أن يؤدي إىل نتائج عكسية ويضر بالعملية التفاوضية (الفقرة .)34
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الجزء الثاني

العالقات مع املجلس االقتصادي واالجتماعي
املمارسة فيما يتعلق باملادة  65من امليثاق
املادة 65
للمجلس االقتصادي واالجتماعي أن ميد جملس األمن مبا يلزم من
املعلومات وعليه أن يعاونه مىت طلب إليه ذلك.

مالحظة

يوجه جملس األمن رمسيًا طلبًا ملعلومات أو مساعدة
خالل الفترة قيد النظر ،مل ّ
إىل املجلس االقتصادي واالجتماعي ،ومل يشر إىل املادة  65يف مقرراته.
بيد أن جملس األمن تلقى يف عام  1992معلومات من املجلس االقتصادي
واالجتماعي عن طريق إحدى هيئاته الفرعية وهي جلنة حقوق اإلنسان ،عن
إساءات وانتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان وانتهاكات للقانون اإلنساين
عرفها جملس األمن بأهنا إساءات وانتهاكات مثرية للقلق يف حالتني
الدويل َّ
كانتا معروضتني عليه ،ومها احلالة بني العراق والكويت واحلالة يف يوغوسالفيا
السابقة .ويف احلالة األوىل ،أشار جملس األمن إىل املعلومات اليت قدمت إليه
على هذا النحو يف قرارين صادرين عنه .وبُحثت هذه املمارسة يف احلالة 7
أدناه .وفيما يتعلق باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة ،طلب جملس األمن فيما
بعد ،وعلى وجه التحديد من “هيئات األمم املتحدة ذات الصلة” ،أن
تقدم له معلومات تتصل بانتهاكات القانون اإلنساين اليت ترتكب يف إقليم
يوغوسالفيا السابقة .وطلب جملس األمن أيضًا من هيئات األمم املتحدة هذه
بناء
تقدمي املساعدة املالئمة األخرى إىل جلنة اخلرباء اليت سينشئها األمني العامً ،
على طلب املجلس .ونوقشت هذه الواقعة يف احلالة .8
وتطرق األمني العام ،يف تقريره املعنون “برنامج للسالم :الدبلوماسية
الوقائية وصنع السالم وحفظ السالم”  ،34الذي قدم يف حزيران/يونيه 1992
بناء على طلب جملس األمن ،إىل األمهية املحتملة للمادة  65كجزء من
ً
نظام لإلنذار املبكر .وأوصى “بأن يدعو جملس األمن واملجلس االقتصادي
واالجتماعي بعد تنشيطه وإعادة تشكيله يف هيكل جديد إىل توفري تقارير،
وفقًا للمادة  65من امليثاق ،بشأن التطورات االقتصادية واالجتماعية اليت قد
تؤدي ،إن مل يتم التخفيف من حدهتا ،إىل تعريض السلم واألمن الدوليني
للخطر”  .35ومل تناقَش هذه التوصية رمسيًا كما مل يعلق عليها جملس األمن
يف عام  1992يف سياق نظره يف تقرير األمني العام.

من العراق والذي مشل مؤخرًا املناطق السكانية الكردية ،وهتدد نتائجه السلم
واألمن الدوليني يف املنطقة” .وطلب بأن “يقوم العراق على الفور ،كإسهام
منه يف إزالة اخلطر الذي يتهدد السلم واألمن الدوليني يف املنطقة ،بوقف هذا
القمع” ،وأعرب عن األمل يف إجراء حوار مفتوح لكفالة احترام حقوق
اإلنسان واحلقوق السياسية جلميع املواطنني العراقيني.
وعندما استعرض املجلس هذه املسألة يف جلسته  ،3059املعقودة
يف  11آذار/مارس  ،1992أشار بعض أعضاء املجلس إىل النتائج املتضمنة
يف التقرير عن حالة حقوق اإلنسان يف العراق املؤرخ  18شباط/فرباير
 1992الذي أعده ماكس فان دير شتويل ،املقرر اخلاص للجنة حقوق
37 36
بناء على
اإلنسان
 ،وعمم ذلك التقرير على أعضاء جملس األمن ً
38
طلب املمثل الدائم لبلجيكا  .وتلفت رسالة اإلرفاق االنتباه إىل الفقرة
 159من التقرير اليت ذكر فيها املقرر اخلاص ،بعد اإلشارة إىل القرار 688
( ،)1991أنه بقدر ما يتعلق األمر باستمرار القمع ،ال يسعه إالّ أن يستنتج
بأن اخلطر الذي يتهدد السلم واألمن الدوليني يف املنطقة املذكورة يف ذلك
القرار ال يزال قائمًا .ويف اجللسة نفسها ،أدىل رئيس جملس األمن ببيان
باسم املجلس  ،39يتعلق حبالة امتثال العراق لشىت التزاماته املفروضة عليه
مبوجب القرارات املتعلقة باحلالة بني العراق والكويت .وفيما يتصل بتنفيذ
القرار  ،)1991( 688أشار البيان الرئاسي إىل قرار جلنة حقوق اإلنسان
وإىل النتائج واخلالصة على حد سواء املتضمنني يف تقرير املقرر اخلاص.
ولذلك ،أورد البيان ما يلي:
 - 33وجملس األمن ما زال يشعر ببالغ القلق إزاء االنتهاكات اخلطرية
حلقوق اإلنسان اليت تواصل حكومة العراق ارتكاهبا ضد سكاهنا على الرغم
من أحكام القرار  ،)1991( 688وال سيما يف املنطقة الشمالية من العراق،
ويف املراكز اجلنوبية للشيعة ويف املستنقعات اجلنوبية (قرار جلنة حقوق
اإلنسان  71/1992املؤرخ  5آذار/مارس  .)1992ويالحظ جملس
األمن أن تقرير املقرر اخلاص للجنة حقوق اإلنسان قد أكد هذه احلالة
( ،E/CN.4/1992/31الذي سيعمم أيضًا يف الوثيقة ....)S/23685
 - 34ويشعر أعضاء املجلس بالقلق بصفة خاصة إزاء أنباء القيود اليت
فرضتها حكومة العراق على إمدادات السلع األساسية ،ال سيما األغذية
والوقود ،يف املحافظات الشمالية الثالث وهي دهوك وإربيل والسليمانية.
ويف هذا الصدد ،وكما الحظ املقرر اخلاص يف تقريره ،فإنه ما دام قمع

احلالة 7
احلالة بني العراق والكويت
أدان جملس األمن ،مبوجب قراره  )1991( 688املؤرخ  5نيسان/أبريل
“ ،1991القمع الذي يتعرض له السكان املدنيون العراقيون يف أجزاء كثرية
 .S/24111 34تقرير األمني العام الذي قدم عم ً
ال بالبيان الرئاسي املؤرخ  31كانون
الثاين/يناير  ،)S/23500( 1992الذي دعا فيه جملس األمن األمني العام إىل تقدمي “تقرير
عن سبل تعزيز وزيادة كفاءة قدرة األمم املتحدة ،يف إطار أحكام امليثاق ،على االضطالع
بالدبلوماسية الوقائية وصنع السالم وحفظ السالم”.
 ،S/24111 35الفقرة .26

36

لالطالع على البيانات ذات الصلة اليت أدىل هبا أعضاء املجلس انظرS/PV.3059 :

الصفحات ( 22 - 20النمسا)؛ والصفحات ( 30 - 23اململكة املتحدة) ،والصفحات
( 47 - 36الواليات املتحدة) ،والصفحات ( 52 - 47االحتاد الروسي)؛ والصفحات
( 71 - 77بلجيكا).
أعد هذا التقرير عم ً
ال بالقرار  71/1992الصادر عن جلنة
َّ ،S/23685/Add.1 37
حقوق اإلنسان حسبما اعتمده املجلس االقتصادي واالجتماعي مبقرره .241/1992
 38رسالة مؤرخة يف  9آذار/مارس  1992من املمثل الدائم لبلجيكا موجهة إىل
رئيس جملس األمن (.)S/23685
.S/23699 39

العالقات مع هيئات األمم املتحدة األخرى
السكان مستمرًا فإن هتديد السلم واألمن الدوليني يف املنطقة ،الذي أشري
إليه يف القرار  )1991( 688سيظل قائمًا.

ويف جلسة متابعة عاجلة عقدت يف  11آب/أغسطس  1992كان
معروضًا على املجلس تقرير مؤقت عن حالة حقوق اإلنسان يف العراق أعده
املقرر اخلاص  .40الذي ُع ّمم ،مثلما عمم تقريره األول ،بوصفه وثيقة من
41
وبناء على طلب
بناء على طلب املمثل الدائم لبلجيكا ً .
وثائق جملس األمن ً
أربعة أعضاء يف املجلس ،قرر املجلس توجيه الدعوة إىل السيد فان دير شتويل
للمشاركة يف اجللسة مبوجب املادة  39من نظامه الداخلي املؤقت .وأعرب
بعض أعضاء املجلس عن حتفظاهتم إزاء مالءمة توجيه جملس األمن الدعوة
للسيد فان دير شتويل ،على أساس أنه ينبغي أن تعاجل مسائل حقوق اإلنسان
يف جلنة حقوق اإلنسان ،وهي اهليئة اليت عيّنته مقررًا  .42وأدىل السيد فان دير
شتويل ببيان أبلغ فيه املجلس باستمرار حكومة العراق يف اتباع سياسة القمع
ضد السكان األكراد يف الشمال وضد السكان الشيعة يف األهوار اجلنوبية،
انتهاكًا لقرار جملس األمن .)1991( 688
وجدد املجلس نظره يف هذا البند يف جلسته  ،3139املعقودة يف
 23تشرين الثاين/نوفمرب  .1992ومرة أخرى وجهت الدعوة إىل السيد
فان دير شتويل للمشاركة يف اجللسة .وأكد بعض أعضاء املجلس من جديد
حتفظاهتم ،لألسباب نفسها اليت وردت اإلشارة إليها فيما يتصل جبلسة آب/
أغسطس .ويف اجللسة  3139تال رئيس املجلس بيانًا باسم املجلس يتعلق
أقرها املجلس  .43وفيما
حبالة امتثال العراق لشىت االلتزامات املترتبة عليه اليت ّ
يتعلق بالقرار  ،)1991( 688أشار البيان إىل قرار جلنة حقوق اإلنسان،
وتقارير املقرر اخلاص واجللسة العامة اليت عقدت مع السيد فان دير شتويل.
ومت ذلك على النحو التايل:
 - 30وال يزال جملس األمن يشعر ببالغ القلق إزاء االنتهاكات اخلطرية
حلقوق اإلنسان اليت تواصل حكومة العراق ارتكاهبا ضد سكاهنا على
الرغم من أحكام القرار  ،)1991( 688وال سيما يف املنطقة الشمالية من
العراق ،ويف املراكز اجلنوبية للشيعة ويف األهوار اجلنوبية (قرار جلنة حقوق
اإلنسان  71/1992املؤرخ  5آذار/مارس  .)1992ويالحظ جملس
األمن أن تقرير املقرر اخلاص للجنة حقوق اإلنسان قد أكد هذه احلالة
( ،E/CN.4/1992/31الذي عمم أيضًا يف الوثيقة  S/23685و،Add.1
ويف اجلزء األول من التقرير املؤقت املعمم يف الوثيقة  .)S/24386ويف هذا
الصدد يشري أعضاء املجلس إىل االجتماع املفتوح الذي عقده مع السيد
ماكس فان دير شتويل يف  11آب/أغسطس .1992

احلالة 8
احلالة يف يوغوسالفيا السابقة
يف  13آب/أغسطس  ،1992اختذ جملس األمن القرار ،)1992( 771
املتعلق بالتقارير املتواصلة عن انتهاكات القانون اإلنساين الدويل على نطاق
واسع اليت جتري يف إقليم يوغوسالفيا السابقة وبصورة خاصة يف البوسنة
واهلرسك .وأشار القرار إىل بيان رئيس املجلس املؤرخ  4آب/أغسطس
40
41

(.)S/24386
42
43

 ،S/24386املرفق.
رسالــة مـؤرخــة يف  3آب/أغسطـــس  1992إىل رئيـــس جمـلـــس األمــن
انظر أيضًا الفصل الثالث.
.S/24836
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 .44 1992وطلب املجلس إىل “الدول ،وعند االقتضاء ،إىل املنظمات
اإلنسانية الدولية” ،أن جتمع معلومات موثقة بشأن انتهاكات القانون اإلنساين
اليت جيري اقترافها يف أراضي يوغوسالفيا السابقة ،مبا يف ذلك االنتهاكات
اخلطرية التفاقيات جنيف ،وإتاحة هذه املعلومات للمجلس.
ويف الوقت نفسه تقريبًا ،اختذت جلنة حقوق اإلنسان ،جمتمعة يف
دورهتا االستثنائية األوىل ،قرارًا يف  14آب/أغسطس عن حالة حقوق اإلنسان
يف إقليم يوغوسالفيا السابقة  ،45أحاطت فيه علمًا ببيان رئيس جملس األمن
املؤرخ  4آب/أغسطس  ،1992وطلبت من رئيسها أن يعيّن مقررًا خاصًا
للتحقيق بصورة مباشرة يف حالة حقوق اإلنسان يف إقليم يوغوسالفيا السابقة،
وبصورة خاصة يف داخل البوسنة واهلرسك .وطلبت جلنة حقوق اإلنسان من
املقرر اخلاص أن يقدم تقارير عن النتائج والتوصيات اليت سيتوصل إليها إىل
جلنة حقوق اإلنسان واجلمعية العامة ،وطلبت من األمني العام أن يقدم تقارير
املقرر اخلاص أيضًا إىل جملس األمن .46
ويف جلسة جملس األمن املعقودة يف  6تشرين األول/أكتوبر ،1992
كان معروضًا على املجلس التقرير األول الذي أعده املقرر اخلاص للجنة
حقوق اإلنسان عن حالة حقوق اإلنسان يف إقليم يوغوسالفيا السابقة .47
وأشار املقرر اخلاص يف توصياته إىل ضرورة مقاضاة املسؤولني عن االنتهاكات
اجلسيمة والصارخة حلقوق اإلنسان وعن اإلخالل بالقانون اإلنساين الدويل.
وأوصى بضرورة إنشاء جلنة لتقييم احلاالت املحددة اليت قد تتطلب إحالتها
إىل القضاء ومواصلة التحقيق فيها  .48ويف اجللسة نفسها ،اختذ املجلس
القرار  ،)1992( 780الذي طلب فيه “إىل الدول ،وهيئات األمم املتحدة
ذات الصلة ،واملنظمات ذات الصلة” أن تقدم “معلومات تتصل بانتهاكات
القانون اإلنساين ،مبا يف ذلك االنتهاكات اجلسيمة التفاقيات جنيف ...اليت
ترتكب يف إقليم يوغوسالفيا السابقة” .وطلب املجلس أيضًا إىل تلك اهليئات
“تقدمي املساعدة املالئمة األخرى إىل جلنة اخلرباء” اليت طلب املجلس من
ال بالقرارين 771
األمني العام أن ينشئها لدراسة وحتليل املعلومات املقدمة عم ً
( )1992و .)1992( 780وقدم بعض أعضاء املجلس ،يف بياناهتم لتعليل
تصويتهم ،تفاصيل عن تفسريهم للفقرة  1من منطوق القرار .وذكروا أهنم
فهموا من طلب املجلس إىل “هيئات األمم املتحدة ذات الصلة” أنه يشمل
املقرر اخلاص للجنة حقوق اإلنسان ،وينبغي أن تأخذ جلنة اخلرباء املحايدة يف
احلسبان تقرير املقرر اخلاص .49
وواصل جملس األمن النظر يف هذه املسألة يف إطار البند املعنون
“احلالة يف البوسنة واهلرسك” يف جلستيه  3134و 3137املعقودتني يف
 .S/24378 44يتعلق البيان الرئاسي بتقارير عن سجن املدنيني وإساءة معاملتهم
يف املعسكرات والسجون ومراكز االعتقال يف داخل إقليم يوغوسالفيا السابقة وخباصة يف
البوسنة واهلرسك ،ويدعو مجيع األطراف والدول واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية
أن تقدم إىل املجلس أي معلومات أخرى قد تكون متوفرة لديها.
 45القرار /1992د إ .1/1 -
 46قرار جلنة حقوق اإلنسان اعتمده املجلس االقتصادي واالجتماعي بقراره
 305/1992املؤرخ  18آب/أغسطس .1992
 S/24516 47املؤرخة  3أيلول/سبتمرب .1992
 48املرجع نفسه ،الفقرتان  69و.70
 49لالطالع على البيانات ذات الصلة ،انظر ،S/PV.3119 :الصفحتان  11و12
(الواليات املتحدة) ،والصفحتان  12و( 13هنغاريا) ،والصفحة ( 16فرنسا)؛ وانظر أيضًا
الصفحات ( 10 - 7فنـزويال).
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الفترة من  13إىل  16تشرين الثاين/نوفمرب  .1992ويف اجللسة 3134
للمجلس وجه املجلس الدعوة إىل املقرر اخلاص للجنة حقوق اإلنسان
ال باملادة  39من النظام الداخلي املؤقت للمجلس.
لالشتراك يف اجللسة عم ً
وأكد بعض أعضاء املجلس من جديد حتفظاهتم يف ما يتعلق مبالءمة توجيه
الدعوة إىل املقرر اخلاص ليشترك يف جلسة ملجلس األمن ،على أساس أن
جلنة حقوق اإلنسان هي اليت عينته مقررًا خاصًا ،ومن مث يتعني عليه أن
يقدم تقاريره إىل تلك اهليئة  .50وكان معروضًا على املجلس التقرير األول
وتقرير الحق  51أعدمها املقرر اخلاص عن حالة حقوق اإلنسان يف إقليم
يوغوسالفيا السابقة.
واختذ جملس األمن ،يف جلسته  3137املعقودة يف  16تشرين الثاين/
نوفمرب  ،1992القرار  .)1992( 787ويف إحدى فقرات ديباجة ذلك
 ،S/PV.3134 50الصفحتان  9و .10انظر أيضًا الفصل الثالث.
 51الوثيقتان  S/24516و ،S/24766املؤرختان  3أيلول/سبتمرب و 6تشرين الثاين/
نوفمرب ،على التوايل.

القرار“ ،أحاط جملس األمن علمًا بقلق بالغ بتقريري  52املقرر اخلاص املعين
بيوغوسالفيا ...اللذين بيّنا بوضوح استمرار االنتهاكات الواسعة النطاق
املنتظمة حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل يف
مجهورية البوسنة واهلرسك” .ويف فقرات منطوق القرار ،أدان املجلس ،يف
مجلة أمور ،مجيع انتهاكات القانون اإلنساين الدويل ،مبا يف ذلك وبصفة
خاصة ممارسة “التطهري العرقي” والعرقلة املتعمدة لتسليم اإلمدادات الغذائية
والطبية للمدنيني يف مجهورية البوسنة واهلرسك ،وأعاد تأكيد أن من يرتكبون
هذه األعمال أو يأمرون بارتكاهبا سيتحملون بصفة شخصية مسؤولية هذه
األعمال .ورحب القرار أيضًا بإنشاء جلنة اخلرباء وطلب إىل اللجنة أن تتابع
بنشاط حتقيقاهتا يف ما يتعلق باالنتهاكات اخلطرية التفاقيات جنيف وغريها
من انتهاكات القانون اإلنساين الدويل اليت ترتكب يف أراضي يوغوسالفيا
السابقة .53
52
53

املرجع نفسه.
القرار  ،)1992( 787الفقرتان  7و 8من املنطوق.

الجزء الثالث

العالقات مع جملس الوصاية
مالحظة

يتعلق هذا اجلزء من الفصل السادس بالعالقات بني جملس األمن وجملس
الوصاية فيما يتصل باألقاليم املشمولة بالوصاية املسماة “منطقة أو مناطق
استراتيجية” مبوجب املادتني  77و 82من امليثاق .وتنص املادة )1( 83
على “أن يباشر جملس األمن مجيع وظائف األمم املتحدة املتعلقة باملواقع
االستراتيجية ويدخل يف ذلك املوافقة على شروط اتفاقات الوصاية وتغيريها
أو تعديلها” .وتنص املادة  )3( 83كذلك على أن يقدم جملس األمن املساعدة
إىل جملس الوصاية “يف مباشرة ما كان من وظائف األمم املتحدة” يف نظام
الوصاية خاصًا بالشؤون السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتعليمية للمواقع
االستراتيجية” .وترد هذه الوظائف اإلشرافية على وجه التحديد يف املادتني
 87و 88من امليثاق .ومل تعيّن إالّ سلطة واحدة قائمة باإلدارة هي الواليات
املتحدة إقليمًا خاضعًا للوصاية بوصفه منطقة استراتيجية وهو إقليم جزر
املحيط اهلادئ ،واعتمد جملس األمن مشروع اتفاق وصاية يف نيسان/أبريل
 .1947ويف آذار/مارس  ،1949اعتمد جملس األمن اقتراحًا يطلب إىل جملس
الوصاية أن ميارس مهامه اإلشرافية املذكورة أعاله فيما يتعلق هبذه املنطقة
اخلاضعة للوصاية وأن يقدم إىل جملس األمن تقاريره وتوصياته بشأهنا.
وخالل الفترة قيد االستعراض ،اعتمد جملس األمن القرار 683
( )1990الذي أهنى به تطبيق اتفاق الوصاية على اإلقليم اخلاضع للوصاية
وهو إقليم جزر املحيط اهلادئ فيما يتعلق بثالثة كيانات مشمولة باالتفاق
وهي :واليات ميكرونيزيا املوحدة ،وجزر مارشال وجزر ماريانا الشمالية.
وحبثت ممارسة املجلس يف هذا الصدد يف احلالة  9الواردة أدناه .وبذلك
أصبحت باالو اإلقليم الوحيد املتبقي اخلاضع للوصاية من جزر املحيط
اهلادئ .وواصل جملس الوصاية ،على غرار ما كان يفعل منذ عام ،1949

تقدمي تقاريره سنويًا إىل جملس األمن بشأن هذا اإلقليم اخلاضع للوصاية .وترد
هذه التقارير يف اجلزء باء.

ألف  -املمارسة املتصلة بإهناء جزئي التفاق وصاية
مبوجب الفقرة  1من املادة  83من امليثاق
احلالة 9

أحال رئيس جملس الوصاية ،يف رسالة مؤرخة  7كانون األول/ديسمرب
 ،54 1990موجهة إىل رئيس جملس األمن مشروع قرار بشأن وضع إقليم
جزر املحيط اهلادئ املشمول بالوصاية .وأبرز مشروع القرار مجلة أمور منها
ما يلي:
• مسؤولية املجلس املتعلقة باملناطق االستراتيجية ،على النحو املبيّن
يف الفقرة  1من املادة  83من امليثاق.
• التزام السلطة القائمة باإلدارة بترقية أهايل اإلقليم املشمول بالوصاية
وهتيئته للحكم الذايت أو االستقالل.
• املفاوضات بني السلطة القائمة باإلدارة وممثلي اإلقليم املشمول
بالوصاية اليت بدأت يف عام  1969وأفضت إىل عقد اتفاق ارتباط
حر يف حالة واليات ميكرونيزيا املوحدة وجزر مارشال وميثاق
كمنولث يف حالة جزر ماريانا الشمالية.
• ارتياح املجلس ألن شعوب هذه الكيانات مارست حبرية حقها
يف تقرير املصري باملوافقة على االتفاقات املحددة للوضع اجلديد
لكل منها يف استفتاءات عامة قامت مبراقبتها بعثات زائرة موفدة
54
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العالقات مع هيئات األمم املتحدة األخرى

من جملس الوصاية ،وألن املجالس التشريعية التابعة هلذه الكيانات
اختذت قرارات وافقت فيها على االتفاقات املحددة للوضع اجلديد
لكل كيان.
• قرار جملس الوصاية ( 2183د  )53 -املؤرخ  28أيار/مايو
 1986والتقارير الالحقة اليت رفعها جملس الوصاية إىل جملس
األمن.
ويف إحدى فقرات منطوق مشروع القرار ،يقرر جملس األمن  -يف
ضوء نفاذ االتفاقات املحددة بشأن الوضع اجلديد لواليات ميكرونيزيا املوحدة
وجزر مارشال وجزر ماريانا الشمالية  -أن أهداف اتفاق الوصاية قد حتققت
بالكامل وأن اتفاق الوصاية مل يعد منطبقًا فيما خيص تلك الكيانات.
وأدرج جملس األمن ،يف جلسته  ،2972املعقودة يف  22كانون
األول/ديسمرب  ،1990يف جدول أعماله البند املعنون “رسالة مؤرخة يف
 7كانون األول/ديسمرب  1990موجهة إىل رئيس جملس األمن من رئيسة
جملس الوصاية” .وبعد إقرار جدول األعمال ،اقترح ممثل كوبا تأجيل
اجللسة ملدة ثالثة أيام .واستند اقتراحه إىل مجلة أمور منها أن حاكم جزر
ماريانا الشمالية طلب تأجيل النظر يف مسألة إهناء اتفاق الوصاية إلتاحة
الفرصة ملمثلي شعوب اإلقليم ليعرضوا على أعضاء املجلس موقفهم إزاء
إهناء الوصاية  .55وتعزيزًا القتراحه ،أكد بأن االستماع إىل ممثلي هذه
الشعوب  56قبل اختاذ قرار إلهناء والية املجلس الوصاية على هذا اإلقليم
“أمر منطقي متامًا”  -بل إنه أمر الزم.
وقال ممثل الواليات املتحدة األمريكية ،معترضًا على اقتراح تأجيل
اجللسة ،إن القضايا اليت أثريت يف رسالة حاكم اإلقليم تتعلق باتفاق االرتباط
احلر املربم بني كمنولث جزر ماريانا الشمالية والواليات املتحدة .وقال إن
أحد شروط ذلك االتفاق ينص على أن حيل االتفاق حمل اتفاق الوصاية،
الذي أهناه جملس الوصاية يف عام  ،1986وهو اتفاق اعترفنا به .وجيري
النظر يف اخلالفات اليت ظهرت نتيجة ذلك االتفاق وحسمها مبوجب أحكام
االتفاق ،من خالل املفاوضات .ومن املهم أن تستمر تلك املفاوضات .ومبا
أن كمنولث جزر ماريانا الشمالية قد اختار بشكل قاطع ،مبوجب إجراء
جزءا
اختذه جملسه التشريعي ،أن يرتبط بالواليات املتحدة ،فقد أصبح اآلن ً
من الواليات املتحدة .ولذلك فإن عالقته بالواليات املتحدة ختضع بوضوح
للمادة  2من الفقرة  7من امليثاق .ونتيجة لذلك ،أعرب عن اعتقاده بأنه
ينبغي للمجلس أن يقبل على الفور الرغبات احلقيقية لشعب كمنولث جزر
ماريانا الشمالية ،حسبما أعرب عنها جملسه التشريعي واليت أعرب عنها عن
طريق االستفتاء العام الذي أُجري حتت إشراف األمم املتحدة  .57بعد ذلك
طُرح االقتراح الكويب بتأجيل اجللسة للتصويت ،ولكنه مل يُعتمد .58
وأجرى جملس األمن تصويتًا على مشروع القرار  59الذي ق ّدمه ممثلو
احتاد اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية ،والصني ،وفرنسا ،واململكة املتحدة
 ،S/PV.2972 55الصفحتان  2و 3وردت فيهما إشارة إىل الرسالة املؤرخة 20
كانون األول/ديسمرب  1990املوجهة إىل رئيس جملس األمن من حاكم جزر ماريانا الشمالية
( ،S/22034املرفق األول).
 ،S/PV.2972 56الصفحات .5 - 3
 57املرجع نفسه ،صفحة .7
 58املرجع نفسه ،صفحة .7
.S/22001 59
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لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ،والواليات املتحدة األمريكية .وكان
مشروع القرار هذا مطابقًا متامًا ملشروع القرار الذي ق ّدمه جملس الوصاية
وأوصى باعتماده .واعتُمد مشروع القرار ،دون تعديل ،بوصفه القرار 683
( ،)1990بأغلبية  14صوتًا مقابل صوت واحد (كوبا) .ومبوجب القرار،
قرر جملس األمن مجلة أمور منها“ ،يف ضوء بدء نفاذ االتفاقات املحددة
للوضع اجلديد لواليات ميكرونيزيا املوحدة وجزر مارشال وجزر ماريانا
الشمالية ،يقرر املجلس أن أهداف اتفاق الوصاية قد حتققت بالكامل وأن
اتفاق الوصاية مل يعد منطبقًا فيما خيص تلك الكيانات”.
وأدىل ببيانات بعد التصويت مقدمو القرار اخلمسة  -ومجيعهم
أعضاء دائمون يف جملس األمن ،وهم أيضًا أعضاء يف جملس الوصاية - 60
فرحبوا باعتماد القرار ألنه يضع موضع التنفيذ النتائج املرجوة من ممارسة
شعوب واليات ميكرونيزيا املوحدة ،وجزر مارشال ،وجزر ماريانا الشمالية
حلقهم يف تقرير املصري .وأكد معظمهم أن شعوب هذه األقاليم قد وافقت
يف االستفتاءات العامة اليت راقبتها األمم املتحدة ،على اتفاقات حددت
الوضع اجلديد لكل إقليـم .وبعـد ذلـك قـرر جملـس الوصـاية بقـراره 2183
(د  )53 -املؤرخ  23أيار/مايو  1986أن الشروط الالزمة إلهناء الوصاية
على هذه األقاليم الثالثة قد استوفيت  .61ويف حني وصف البعض اإلجراء
لتوه بأنه مصادقة على إجراء جملس الوصاية ،أكد
الذي اختذه جملس األمن ِّ
آخرون أنه ،مبوجب امليثاق ،يتعني على جملس األمن أن يتخذ القرار النهائي
إلهناء حالة الوصاية :إذ يتعني على جملس األمن أن يقوم مبهمة هامة لضمان
حتقق مسؤوليات األمم املتحدة فيما يتعلق باألقاليم االستراتيجية اخلاضعة
للوصاية .62
ال لتصويت بلده السليب ،عبّـر ممثل كوبا عن رأي مفاده أن جملس
وتعلي ً
ينفذ على النحو الصحيح مسؤولياته فيما يتعلق هبذه املسألة .وأعرب
األمن مل ِّ
عن اعتقاده بأنه كان يتعيّن على املجلس أن مينح الفرصة ملمثلي شعوب
األقاليم املعنية ليشرحوا ما لديهم من أسباب تدعوهم إىل مطالبة املجلس أن
ال يتخذ اإلجراء الذي اختذه للتو.

باء  -إحالة تقارير جملس الوصاية إىل جملس األمن

يف الفترة من  1كانون الثاين/يناير  1989إىل  31كانون األول/ديسمرب
 ،1992أحال األمني العام إىل جملس األمن تقارير جملس الوصاية التالية عن
املسمى
إقليم جزر املحيط اهلادئ املشمولة بالوصاية ،الذي ظل اإلقليم الوحيد ّ
بوصفه منطقة استراتيجية:
( أ ) التقرير احلادي واألربعون ،الذي يغطي الفترة من  20متوز/
يوليه  1988إىل  1آب/أغسطس 63 1989؛

 60املادتان  86و 23من ميثاق األمم املتحدة.
 61لالطالع على البيانات ذات الصلة ،انظر ،S/PV.2972 :الصفحة ( 13فرنسا)؛
الصفحتان  26و( 27اململكة املتحدة)؛ والصفحة ( 27الواليات املتحدة).
 62املرجع نفسه ،الصفحة ( 13فرنسا)؛ الصفحات ( 16 - 13الصني)؛
والصفحات ( 30 - 28احتاد اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية).
 63الوثائق الرمسية جمللس األمن ،السنة الرابعة واألربعون ،امللحق اخلاص رقم 1
(.)S/20843
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(ب) التقرير الثاين واألربعون ،الذي يغطي الفترة من  2آب/أغسطس
 1989إىل  28تشرين الثاين/نوفمرب 64 1990؛
(ج) التقرير الثالث واألربعون ،الذي يغطي الفترة من  29تشرين
الثاين/نوفمرب  1990إىل  19كانون األول/ديسمرب 65 1991؛
64
65

املرجع نفسه ،السنة اخلامسة واألربعون ،امللحق اخلاص رقم .)S/22212( 1
املرجع نفسه ،السنة السادسة واألربعون ،امللحق اخلاص رقم .)S/23554( 1

(د) التقرير الرابع واألربعون ،الذي يغطي الفترة من  19كانون
األول/ديسمرب  1991إىل  21كانون األول/ديسمرب 66 1992؛
(هـ) التقرير اخلامس واألربعون ،الذي يغطي الفترة من  22كانون
األول/ديسمرب  1992إىل  18كانون الثاين/يناير .67 1994
 66املرجع نفسه ،السنة السابعة واألربعون ،امللحق اخلاص رقم  1والتصويب 1
( S/25261و.)Corr. 1
 67املرجع نفسه ،السنة الثامنة واألربعون ،امللحق اخلاص رقم .)S/1994/346( 1

الجزء الرابع

العالقة مع حمكمة العدل الدولية
مالحظة

يتعلق هذا اجلزء بالعالقة بني جملس األمن وحمكمة العدل الدولية .ويتناول
الفرع ألف انتخاب أعضاء املحكمة ،الذي يتوقف على إجراء يتخذه جملس
ال عن
األمن باالقتران مع اجلمعية العامة ،ويقوم كل من اجلهازين بذلك مستق ً
اآلخر .وخالل الفترة قيد االستعراض ،عقدت ثالثة انتخابات الختيار سبعة
أعضاء مللء شواغر خمصصة وعادية (انظر احلاالت  10و 11و .)12ويشري
الفرع باء إىل املناقشات اليت دارت يف جملس األمن عام  1992بشأن دور
كل من املجلس واملحكمة يف ما يتصل باحلالة املتعلقة بتورط مزعوم ملواطنني
ليبيني يف تدمري طائرتني مدنيتني (انظر احلالة .)13

ألف  -املمارسة املتعلقة بانتخاب أعضاء
حمكمة العدل الدولية

ترد اإلجراءات املتعلقة بانتخاب أعضاء املحكمة يف املواد  4و 8و 10إىل
 14من النظام األساسي ملحكمة العدل الدولية؛ واملادتني  40و 61من النظام
الداخلي املؤقت ملجلس األمن؛ واملادتني  150و 151من النظام الداخلي
للجمعية العامة .ويف كل من احلاالت قيد االستعراض هنا ،بدأ جملس األمن
إجراءات االنتخاب مللء شاغر بتحديد موعد االنتخاب ،وفقًا للمادة  14من
النظام األساسي للمحكمة .مث شرع جملس األمن واجلمعية العامة ،كل على
حدة ،يف إجراء االنتخابات .ويف جلسات جملس األمن ،لفت رئيس املجلس
االنتباه إىل مذكرة من األمني العام تصف تكوين املحكمة وحتدد اإلجراء املتبع
يف إجراء االنتخابات  .68وذكر املجلس أنه ،مبوجب الفقرة  1من املادة 10
من النظام األساسي للمحكمة“ ،املرشحون الذين ينالون األكثرية املطلقة
ألصوات اجلمعية العامة وألصوات جملس األمن يعتربون أهنم قد انتخبوا”.
وشرح كذلك أن التصويت سيجري باالقتراع السري.
احلالة 10
عقد املجلس جلسته  2854يف  18نيسان/أبريل  1989من أجل انتخاب
عضو ملحكمة العدل الدولية مللء منصب شغر بسبب وفاة أحد أعضائها .ويف
68

(.)S/20551

انظر على سبيل املثال مذكرة األمني العام املؤرخة  12نيسان/أبريل 1989

االقتراع األول ،حصل مرشح على أغلبية األصوات املطلوبة يف املجلس .69
وقال رئيس املجلس إنه سيبلغ رئيس اجلمعية العامة بنتيجة التصويت ،وطلب
إىل املجلس أن يظل منعقدًا حىت تلقي نتيجة التصويت يف اجلمعية العامة .ويف
وقت الحق ،أبلغ أعضاء املجلس أنه تل ّقى رسالة من رئيس اجلمعية العامة
يبلغه فيها أن املرشح نفسه حصل على األغلبية املطلقة يف اجلمعية العامة يف
جلستها العامة  91للدورة الثالثة واألربعني .وبالتايل ،انتخب املرشح املذكور
عضوًا يف املحكمة .ونظرًا النتخاب العضو اجلديد ليحل حمل عضو مل تنته
مدة عضويته ،فإنه انتخب ليشغل املنصب خالل الفترة املتبقية من مدة عضوية
سلفه املنتهية يف  5شباط/فرباير .1991
احلالة 11
شرع املجلس ،يف جلسته  2955املعقودة يف  15تشرين الثاين/نوفمرب
 ،1990يف انتخاب مخسة أعضاء ملحكمة العدل الدولية ،مللء املناصب
اليت ستشغر يف  5شباط/فرباير  .1991واقتضى االنتخاب إجراء ثالث
جوالت اقتراع وعقد جلسة ثانية  .70ويف االقتراع األول ،حصل ثالثة
مرشحني على أغلبية األصوات املطلوبة يف املجلس .ونظرًا حلصول أقل من
مخسة مرشحني على األغلبية املطلوبة ،شرع املجلس يف االقتراع الثاين مللء
الشاغرين املتبقيني ،وفقًا للمادة  61من النظام الداخلي املؤقت للمجلس.
ويف االقتراع الثاين ،حصل مرشحان آخران على األغلبية املطلوبة .وعندها
ظل املجلس منعقدًا حىت تلقى نتيجة التصويت يف اجللسة العامة  38للدورة
اخلامسة واألربعني للجمعية العامة .وأظهرت النتائج ،لدى مقارنتها ،أن
جملس األمن واجلمعية العامة قد اتفقا على أربعة مرشحني .وبالتايل انتخب
هؤالء املرشحون أعضاء يف املحكمة لفترة والية مدهتا تسع سنوات تبدأ يف
 6شباط/فرباير  .1991وقال رئيس املجلس عندها إنه ،وفقًا للمادة 11
من النظام األساسي للمحكمة ،سيقوم املجلس بعقد جلسة أخرى النتخاب
وبناء
مرشح واحد ،باقتراع آخر ،مللء الشاغر الذي ما زال يتعني ملؤهً .
على ذلك ،رفع اجللسة األوىل ودعا فورًا إىل عقد جلسة ثانية ،وهي اجللسة
 .2956ويف االقتراع األول ،حصل مرشح على أغلبية األصوات املطلوبة يف
املجلس .ويف اجللسة العامة  39للجمعية العامة ،حصل املرشح نفسه على
69
70

انظر.S/PV.2854 :
انظر S/PV.2955 :و.S/PV.2956

العالقات مع هيئات األمم املتحدة األخرى

األغلبية املطلقة من األصوات يف اجلمعية .ونظرًا التفاق جملس األمن واجلمعية
العامة على املرشح نفسه ،انتخب املرشح املذكور عضوًا يف حمكمة العدل
الدولية لفترة والية مدهتا تسع سنوات تبدأ يف  6شباط/فرباير .1991
احلالة 12
شرع املجلس ،يف جلسته  3021املعقودة يف  5كانون األول/ديسمرب
 ،1991يف انتخاب عضو ملحكمة العدل الدولية مللء منصب شغر بسبب
وفاة أحد أعضاء املحكمة مؤخرًا .ويف االقتراع األول ،مل حيصل أي مرشح
على األغلبية املطلوبة  .71ولذا انتقل املجلس إىل إجراء اقتراع ثان ،وفقًا
للمادة  61من النظام الداخلي املؤقت ملجلس .ويف االقتراع الثاين ،حصل
مرشح على أغلبية األصوات املطلوبة .ونظرًا حلصول املرشح نفسه على
األغلبية املطلقة من األصوات يف اجلمعية العامة ،انتخب عضوًا يف املحكمة
للفترة املتبقية من مدة عضوية سلفه املنتهية يف  5شباط/فرباير .1994

باء  -النظر يف العالقة بني جملس األمن واملحكمة
احلالة 13
خالل نظر املجلس يف البند املعنون “الرسائل املؤرخة  20و 23كانون األول/
ديسمرب  S/23306( 1991و S/23307و S/23308و S/23309و،72 ”)S/23317
بشأن التورط املزعوم ملواطنني ليبيني يف حتطيم طائرتني مدنيتني (بان أمريكان
القائمة برحلتها  103يف مساء بلدة لوكريب ،بأسكتلندا ،عام  ،1988وشركة
احتاد النقل اجلوي “ ”UTAالقائمة برحلتها  772فوق النيجر عام ،)1989
دار نقاش حول دوري كل من جملس األمن وحمكمة العدل الدولية.
ويف هناية عام  ،1991قدمت حكومات فرنسا واململكة املتحدة
لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والواليات املتحدة األمريكية إىل جملس
تورط مسؤولني
األمن تقارير عن التحقيقات القضائية وحتقيقات الشرطة اليت ِّ
تابعني للحكومة الليبية يف تفجريات الطائرتني .ووجهت احلكومات الثالث
أيضًا مطالبات حمددة إىل السلطات الليبية تتعلق باإلجراءات القانونية اليت
كانت جارية :تضمنت هذه مطالبة حكومة اجلماهريية العربية الليبية بأن
تسلم املسؤولني الليبيني املتهمني بتدمري طائرة بان أمريكان القائمة برحلتها
 ،103وأن تقبل املسؤولية عن أعماهلما ،وأن تدفع التعويضات املناسبة.
ونظر جملس األمن يف املسألة ،يف جلسته املعقودة يف  21كانون
الثاين/يناير  ،1992واختذ باإلمجاع القرار  )1992( 731الذي حث فيه
حكومة اجلماهريية العربية الليبية على أن تستجيب على الفور استجابة كاملة
ّفعالة لطلبات احلكومات الثالث الداعية إىل إبداء التعاون الكامل يف حتديد
املسؤولية عن األعمال اإلرهابية اليت استهدفت الطائرتني.
وعندما تكلم ممثل اجلماهريية العربية الليبية ،قبل إجراء التصويت،
أكد أن املسألة املعروضة على املجلس هي قضية قانونية “منازعة يف حكم
القانون يف مسألة طلب التسليم” .وبالتايل ،فإن جملس األمن غري خمتص بالنظر
فيها .وبدالً من ذلك ،ينبغي أن يوصي بتسويتها من خالل القنوات القانونية
املتنوعة املتوفرة  -وخصوصًا اتفاقية قمع األعمال غري القانونية املخلة بأمن
 71انظر.S/PV.3021 :
 72نظر املجلس يف هذا البند يف جلستيه  3033و 3063املعقودتني يف  21كانون
الثاين/يناير و 31آذار/مارس  ،1992على التوايل .ولالطالع على التفاصيل ،انظر دراسة
احلالة الواردة يف الفصل الثامن.
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الطريان املدين لعام ( 1971اتفاقية مونتريال) اليت ميكن أن توفر التحكيم.
ال عن ذلك“ ،أن املنازعات القانونية
وينبغي ملجلس األمن أن يراعي ،فض ً
جيب على أطراف النـزاع  -بصفة عامة  -أن يعرضوها على حمكمة العدل
الدولية وفقًا ألحكام النظام األساسي هلذه املحكمة” وذلك مبوجب الفقرة
 3من املادة  36من امليثاق .وأضاف أن اجلماهريية العربية الليبية طلبت رمسيًا
إحالة اخلالف إىل التحكيم مبوجب اتفاقية مونتريال ،وأهنا تعتزم ،إن مل يتم
التوصل إىل اتفاق بشأن التحكيم ،رفع القضية إىل حمكمة العدل الدولية .73
وقال متكلمون آخرون ،من غري األعضاء يف املجلس ،إهنم يرون كذلك أن
املسألة املعروضة عليهم مسألة قانونية حبتة ،وأن من غري املناسب أن ينظر
فيها جملس األمن .وشجعوا املجلس على أن يتيح الفرصة ملعاجلة هذه القضية
ضمن إطار قانوين .74
ومن ناحية أخرى ،ش ّدد ممثال الواليات املتحدة واململكة املتحدة
على أن ما ينظر فيه املجلس هو حالة هجمات إرهابية ترعاها دولة ،وبكل
وضوح ال تنطبق عليها اإلجراءات العادية .وقال األول إن املسألة املطروحة
ال متثل اختالفًا يف الرأي أو هنجًا ميكن التوسط فيه أو التفاوض بشأنه ،إمنا
هي ،كما اعترف املجلس لتوه باختاذه القرار  ،)1992( 731متثل هتديدًا
للسلم واألمن الدوليني  .75وشدد ممثل اململكة املتحدة على أن الظروف غري
العادية اخلاصة بتورط حكومة يف حتطيم طائرتني هي اليت جعلت من املناسب
أن يصدر املجلس قرارًا حيث فيه اجلماهريية العربية الليبية على االمتثال
للطلبات بتقدمي املتهمني للمحاكمة يف أسكتلندا أو يف الواليات املتحدة وعلى
التعاون مع السلطات القضائية الفرنسية .ويف ظروف هذه احلالة ،جيب أن
يكون واضحًا أن الدولة ،اليت هي نفسها متهمة بأعمال اإلرهاب ،ال ميكن
أن حتاكم مسؤوليها .كما أن اقتراح املحاكمة أمام حمكمة دولية اقتراح
غري عملي إذ ال توجد حمكمة دولية هلا هذا االختصاص اجلنائي  .76ووافق
عدة متكلمني آخرين ممن أيدوا اختاذ القرار  )1992( 731على أن اهلجوم
على الطائرتني هو عمل إرهايب يهدد السلم واألمن الدوليني .ورأوا أن من
املناسب متامًا بالتايل أن يقوم جملس األمن ،وهو جهاز األمم املتحدة املكلف
باملسؤولية الرئيسية عن صون السلم واألمن الدوليني ،بالنظر يف هذين العملني
اإلرهابيني  .77والحظ عدد من أولئك املتكلمني أهنا ليست املرة األوىل اليت
تدرج فيها مسألة اإلرهاب ضد الطريان املدين على جدول أعمال املجلس،
وذكروا بأن آخر قرار اختذه املجلس يف هذا املوضوع ،القرار )1989( 635
ّ
املؤرخ  14حزيران/يونيه  ،1989أدان مجيع أعمال التدخل غري املشروع
ضد أمن الطريان املدين.
ويف  3آذار/مارس  ،1992رفعت اجلماهريية العربية الليبية دعوى
منفصلة ضد اململكة املتحدة والواليات املتحدة أمام حمكمة العدل الدولية يف
ما يتعلق بـ “نـزاع” بينهما بشأن “تفسري أو تطبيق اتفاقية مونتريال” ،وهو
 73انظر ،S/PV.3033 :الصفحات  ،12و ،15 - 14و.25 - 22
 74املرجع نفسه ،الصفحات ( 33 - 32السودان)؛ ( 52موريتانيا (باسم احتاد
املغرب العريب))؛ ( 56اليمن)؛ ( 65 - 63مجهورية إيران اإلسالمية).
 75املرجع نفسه ،الصفحات .79 - 78
 76املرجع نفسه ،الصفحات .104 - 102
 77املرجع نفسه ،الصفحات ( 46 - 43إيطاليا)؛ ( 48 - 47كندا)؛ 70
(زمبابوي)؛ ( 82فرنسا)؛ ( 84 - 83بلجيكا)؛ ( 88 - 87االحتاد الروسي)؛ 91
(هنغاريا)؛ ( 92النمسا)؛ ( 94اهلند).
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نـزاع نشأ عن احلادث اجلوي يف مساء لوكريب .ودفعت اجلماهريية العربية
الليبية يف طلبها بأن الئحة االهتام تشكل خمالفة التفاقية مونتريال لعام 1971
وينبغي أن يعاجل األمر يف إطار االتفاقية وأن اململكة املتحدة والواليات املتحدة
قد أخلتا باالتفاقية مبمارسة الضغط على اجلماهريية العربية الليبية لتسليم املواطنني
الليبيني ملحاكمتهما .ويف وقت الحق من اليوم نفسه ،قدمت اجلماهريية العربية
الليبية أيضًا طلبًا باختاذ إجراءات مؤقتة من أجل املحافظة على حقوقها وجعل
اململكة املتحدة والواليات املتحدة متتنعان عن اختاذ أي إجراء ميكن أن يؤثر
بشكل سليب على قرار املحكمة يف القضية ،وعدم اختاذ أي خطوات ميكن أن
تؤدي إىل تفاقم النـزاع أو اتساعه ،كما سيحدث بالتأكيد لو فُرضت جزاءات
ضد اجلماهريية أو لو استُعملت القوة ضدها  .78ويف املرافعة اليت جرت أمام
املحكمة ،دفعت اململكة املتحدة والواليات املتحدة يف مجلة أمور بأنه ينبغي
رفض التدابري املؤقتة اليت طلبتها اجلماهريية العربية الليبية ألهنا ترمي إىل تقييد
ممارسة جملس األمن للسلطات اخلاصة به وإىل استبعاد جملس األمن من اختاذ
إجراءات بشأن نـزاع أوسع نطاقًا ينطوي على اهتامات بتورط الدولة الليبية
مبمارسة إرهاب الدولة.
ويف  31آذار/مارس  ،1992بعد ثالثة أيام من رفع اجللستني وقبل
أن تصدر املحكمة قرارها بشأن طلب التدابري املؤقتة ،اختذ جملس األمن القرار
 .)1992( 748وفرض املجلس ،متصرفًا مبوجب الفصل السابع من امليثاق،
جزاءات جوية ودبلوماسية وحظرًا لألسلحة على اجلماهريية العربية الليبية،
على أساس أن تقاعس حكومة اجلماهريية العربية الليبية عن الربهنة بأعمال
ملموسة عن ختليها عن اإلرهاب ،والسيما استمرارها يف عدم االستجابة على
وفعال للطلبات الواردة يف القرار  ،)1992( 731يشكل هتديدًا
حنو كامل ّ
للسلم واألمن الدوليني.
ويف اجللسة اليت اختذ فيها املجلس القرار  ،)1992( 748شكك
ممثل اجلماهريية العربية الليبية يف مالءمة أن ينظر جملس األمن مرة أخرى
يف هذا البند .ودفع بأن املجلس يقوم بذلك دون أن يأخذ بعني االعتبار
اإلطار الذي جيب أن تعاجل فيه هذه املسألة ،أال وهو اإلطار القانوين؛ ودون
االنتظار حىت يقول القضاء املحايد والنـزيه كلمته النهائية بشأهنا .فسأل “ما
هي العجلة اليت تستدعي رفض األطراف األخرى االنتظار حىت تقول حمكمة
العدل الدولية رأيها يف املسألة ،وضغط هذه األطراف على جملس األمن للنظر
فيها يف نفس الوقت الذي تُبحث فيه من قبل املحكمة”  .79وأعرب عدة
متكلمني ،مبن فيهم ثالثة من أعضاء املجلس الذين امتنعوا عن التصويت،
عن رأي مفاده أنه كان ينبغي للمجلس جتنب إصدار أي قرار يفرض
جزاءات بانتظار صدور قرار املحكمة  .80كما الحظ بعض املتكلمني أيضًا
أنه على الرغم من أنه ال يوجد يف امليثاق ما مينع من نظر املحكمة وجملس
يكمال
األمن يف النـزاع بالتوازي ،فإنه ينبغي هلذين اجلهازين الرئيسيني أن ِّ

جهود ِ
بعضهما البعض بدل التصرف بطريقة قد تفضي إىل نتائج متناقضة
 .81ودفع ممثل زمبابوي بأن جملس األمن ،باتباعه سبيل الفصل السابع يف
الوقت الذي ال تزال القضية معروضة على املحكمة“ ،جيازف خبطر نشوء
أزمة مؤسسية كبرية” .82
ومن ناحية أخرى ،تكلم ممثل الواليات املتحدة مؤيدًا القرار 748
( ،)1992فشدد على أن األدلة اليت تكشف تورط اجلماهريية العربية الليبية
يف أعمال اإلرهاب هذه تبني إخالالً خطريًا بالسلم واألمن الدوليني ،وهي
تربر متامًا اختاذ هذا املجلس لتدابري مبقتضى الفصل السابع من امليثاق .والرسالة
اليت تضمنها القرار هي أفضل ضمان بأن يصون جملس األمن ،مستخدمًا
سلطاته الفريدة املحددة يف امليثاق ،حكم القانون ويضمن احلل السلمي
ال  .83ورفض ممثل
لألخطار املحيقة بالسلم واألمن الدوليني حاضرًا ومستقب ً
اململكة املتحدة اقتراح اجلماهريية العربية الليبية بالتريث يف االمتثال للطلبات
الواردة يف القرار  )1992( 731حىت ظهور نتيجة القضية اليت رفعتها ليبيا
يف املحكمة .فهو يعتقد بأن جلوء اجلماهريية العربية الليبية إىل املحكمة ،لئن
كان يسعى إىل احليلولة دون أن تتخذ اململكة املتحدة أي إجراء ضدها ،فهو
موجه ،يف واقع األمر ،للتدخل يف ممارسة جملس األمن ملهامه وصالحياته
ّ
مبوجب امليثاق .وشدد على أن ملجلس األمن كل احلق يف أن يُعىن مبسائل
اإلرهاب والتدابري الالزمة ملعاجلة أعمال اإلرهاب يف أي حالة أو منع
اإلرهاب يف املستقبل .ومن شأن أي رأي خمالف لذلك أن يقوض املسؤولية
الرئيسية عن صون السلم واألمن الدوليني املناطة باملجلس مبوجب املادة 24
من امليثاق  .84وشدد أعضاء آخرون يف املجلس باملثل على أن اإلرهاب
يشكل هتديدًا للسلم واألمن الدوليني ،وقالوا إن جملس األمن تصرف بالشكل
املناسب باختاذه إجراءات إلنفاذ قراره  .85والحظ رئيس املجلس ،الذي تكلم
بصفته ممثل فنـزويال ،أن املجلس واملحكمة جهازان منفصالن وأنه يتعني على
هذين اجلهازين التابعني ملنظومة األمم املتحدة أن ميارسا اختصاصهما بطريقة
مستقلة .ولكن من األمهية مبكان أن يفهم الرأي العام أنه وإن كان من املفضل
صدور قرار متزامن من قبل اهليئتني ،فإن عدم وجود مثل هذا القرار املتزامن
ال جيوز أن مينع أيًّا منهما من اختاذ إجراءات وأن إجراءات أي منهما
ال تنطوي على جتاهل ملسؤوليات اآلخر .86
ويف أعقاب اختاذ القرار  ،)1992( 748دعت املحكمة األطراف
إىل تقدمي آرائهم بشأن اآلثار املحتملة لذلك القرار على القضية املعروضة
عليها .وبعد احلصول على هذه اآلراء ،رأت املحكمة أن واجب اجلماهريية
العربية الليبية واململكة املتحدة والواليات املتحدة يف قبول قرارات جملس
األمن وتنفيذها وفقًا للمادة  25من امليثاق يشمل ما قرره جملس األمن يف
القرار )1992( 748؛ وأنه ،وفقًا للمادة  103من امليثاق ،إذا تعارضت
االلتزامات اليت يرتبط هبا أعضاء وفقًا ألحكام هذا امليثاق مع أي التزام دويل

 78احلادث اجلوي يف لوكريب (اجلماهريية العربية الليبية ضد اململكة املتحدة)،
التدابري املؤقتة ،األمر الصادر يف  14نيسان/أبريل  ،1992تقارير حمكمة العدل الدولية لعام
 ،1992الفقرة  3من الصفحة  8من النص باللغة اإلنكليزية .ويرد األمر املقابل يف القضية
املرفوعة ضد الواليات املتحدة يف تقارير حمكمة العدل الدولية لعام  ،1992الصفحة 114
من النص باللغة اإلنكليزية.
 ،S/PV.3063 79الصفحات  4و.15 - 14
 80املرجع نفسه ،الصفحات ( 27األردن ،باسم جامعة الدول العربية)؛ 32
(موريتانيا ،باسم احتاد املغرب العريب)؛ ( 46الرأس األخضر)؛ ( 53زمبابوي)؛ ( 58اهلند).

 81املرجع نفسه ،الصفحات ( 53 - 52زمبابوي)؛ ( 58اهلند)؛ ( 84فنـزويال).
 82املرجع نفسه.53 ،
 83املرجع نفسه ،الصفحتان .67 - 66
 84املرجع نفسه ،الصفحتان .69 - 68
 85املرجع نفسه ،الصفحات ( 74 - 73فرنسا)؛ ( 77النمسا)؛ 80 - 79
(االحتاد الروسي).
 86املرجع نفسه ،الصفحة .84
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العالقات مع هيئات األمم املتحدة األخرى

آخر يرتبطون به ،مبا يف ذلك اتفاقية مونتريال ،فالعربة يف التزاماهتم املترتبة
على هذا امليثاق .وشددت املحكمة على أنه مل يكن مطلوبًا منها يف هذه
املرحلة أن حتدد بشكل قاطع األثر القانوين للقرار  ،)1992( 748ورأت
أنه “مهما كانت احلالة قبل اختاذ ذلك القرار ،فإن احلقوق اليت تطالب
هبا ليبيا مبوجب اتفاقية مونتريال ال ميكن اعتبارها مناسبة حاليًا حلمايتها

من خــالل اختــاذ قــرار بشــأن تدابري مؤقتة” .وبالتايل رفضت اختاذ تدابري
مؤقتة .87
 87تقارير حمكمة العدل الدولية ،1992 ،الصفحات  15و 127 - 126من
النص باللغة اإلنكليزية.

الجزء الخامس

العالقات مع األمانة العامة
مالحظة

يتعلق هذا اجلزء بالوظائف عدا الوظائف ذات الطابع اإلداري املوكلة إىل
األمني العام من جملس األمن مبوجب املادة  98من امليثاق  ،88وبسلطة املبادرة
اليت يتمتع هبا األمني العام مبوجب املادة .99
املادة 98
يتوىل األمني العام أعماله بصفته املوظف اإلداري األكرب يف اهليئة يف
كل اجتماعات اجلمعية العامة ،وجملس األمن ،واجمللس االقتصادي
واالجتماعي ،وجملس الوصاية ،ويقوم بالوظائف األخرى اليت توكلها
إليه هذه الفروع...
املادة 99
لألمني العام أن ينبه جملس األمن إىل أية مسألة يرى أهنا قد هتدد حفظ
السلم واألمن الدوليني.

ألف  -الوظائف املوكلة إىل األمني العام
من جملس األمن
مالحظة

خالل الفترة قيد االستعراض ،طلب جملس األمن إىل األمني العام أو أذن
له باالضطالع بنطاق واسع من اإلجراءات ،ال سيما فيما يتصل بتسوية
املنازعات بالوسائل السلمية وحفظ السالم .ومشلت تلك اإلجراءات
ما يلي :89
التدابري املتخذة للتأكد من احلقائق
يف عدد من احلاالت ،طلب إىل األمني العام أن حيقق يف وقائع تتعلق حبالة
معيّنة أو أيدت جهوده للقيام بذلك:
 88ترد وظائف وسلطات األمني العام فيما يتعلق باجتماعات جملس األمن املنوطة
به مبوجب املادة  ،98يف املواد من  21إىل  26من النظام الداخلي املؤقت للمجلس ،انظر
الفصل األول ،اجلزء الرابع.
 89املمارسة املذكورة توضيحية وليس املقصود منها أن تكون شاملة .ولالطالع
على تفاصيل هذه احلاالت وغريها من احلاالت اليت كلف فيها جملس األمن األمني العام
باالضطالع مبهام معينة ،انظر دراسات احلالة الواردة يف الفصل الثامن.

( أ ) فيما يتعلق باحلالة يف األراضي العربية املحتلة ،رحب املجلس
بقرار األمني العام إيفاد بعثة إىل املنطقة “للتحقيق يف الظروف اليت أحاطت
باألحداث املأساوية اليت وقعت مؤخرًا يف القدس والتطورات املماثلة األخرى
يف األراضي املحتلة” ،وطلب إليه أن يقدم تقريرًا يتضمن ما خيلص إليه من
نتائج وما يتوصل إليه من توصيات بشأن سبل ووسائل ضمان سالمة ومحاية
املدنيني الفلسطينيني يف ظل االحتالل اإلسرائيلي 90؛
(ب) فيما يتعلق بالبند ذاته ،طلب املجلس إىل األمني العام أن
“يقوم برصد ومراقبة احلالة املتعلقة باملدنيني الفلسطينيني اخلاضعني لالحتالل
اإلسرائيلي ،مع بذل جهود جديدة يف هذا الصدد بصفة عاجلة” 91؛
(ج) وبصدد احلالة بني العراق والكويت ،طلب املجلس إىل األمني
العام أن “يقدم تقريرًا على الفور ،إذا كان ذلك مناسبًا على أساس بعثة
أخرى توفد إىل املنطقة ،بشأن حمنة السكان املدنيني العراقيني ،وبصفة
خاصة األكراد ،الذين يعانون من مجيع أشكال القمع على أيدي السلطات
العراقية” 92؛
(د) وفيما يتعلق باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة ،طلب املجلس إىل
األمني العام أن جيمع املعلومات املقدمة إىل املجلس من الدول واملنظمات
اإلنسانية الدولية “املتعلقة بانتهاكات القانون اإلنساين ،مبا يف ذلك االنتهاكات
اجلسيمة التفاقييت جنيف ،اليت جيري ارتكاهبا يف إقليم يوغوسالفيا السابقة”،
وأن يقدم تقريرًا يوجز املعلومات ويتضمن توصيات بشأن التدابري اإلضافية
اليت قد تكون مالئمة لالستجابة له 93؛
(هـ) وفيما يتعلق باملسألة ذاهتا ،طلب املجلس الحقًا إىل األمني
ال
العام أن ينشئ جلنة حمايدة من اخلرباء لدراسة وحتليل املعلومات املقدمة عم ً
بالقرارين  )1992( 771و ،)1992( 780مشفوعًا مبا قد حتصل عليه جلنة
اخلرباء من معلومات أخرى عن طريق حتقيقاهتا أو جهودها الذاتية ،وذلك بغية
تزويد األمني العام باستنتاجاته املتعلقة باألدلة عن وقوع انتهاكات جسيمة
التفاقييت جنيف وغريها من االنتهاكات للقانون اإلنساين الدويل املرتكبة يف
 90القرار  )1990( 672املؤرخ  12تشرين األول/أكتوبر  ،1990الفقرة 4؛ بيان
توضيحي من الرئيس أحيل إىل املجلس يف  12تشرين األول/أكتوبر ،S/PV.2948( 1990
الصفحة )27؛ القرار  )1990( 673املؤرخ  24تشرين األول/أكتوبر .1990
 91القرار  )1990( 681املؤرخ  20كانون األول/ديسمرب  ،1990الفقرة .7
 92القرار  )1991( 688املؤرخ  5نيسان/أبريل  ،1991الفقرة .4
 93القرار  )1992( 771املؤرخ  13آب/أغسطس  ،1992الفقرتان  5و.6
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إقليم يوغوسالفيا السابقة .وطلب املجلس إىل األمني العام أن يقدم إليه تقريرًا
عما ختلص إليه اللجنة من نتائج 94؛
ّ
(و) أيضًا فيما يتعلق باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة ،وبالتحديد
احلالة يف البوسنة واهلرسك ،طلب املجلس إىل األمني العام أن يبلغه بنتائج
التحقيق يف الظروف املحيطة حبدوث هجوم مميت نُفذ ضد أفراد قوة األمم
املتحدة للحماية بالقرب من سراييفو واألحداث املماثلة اليت تتعلق بأنشطة
األمم املتحدة يف البوسنة واهلرسك ،وإبالغه كذلك بأية معلومات ميكن أن
جيمعها بشأن املسؤولية عن تلك األحداث .95
املساعي احلميدة
طُلب إىل األمني العام يف كثري من األحيان أن ميارس أو يواصل ممارسة مهمة
“املساعي احلميدة” املنوطة به  -اليت تشكل دوره السياسي املستقل يف منع
الصراعات والوساطة فيها بني الدول أو داخلها  -أو مت تأييد دوره يف هذا
الصدد:
( أ ) فيما يتعلق باحلالة يف قربص ،طُلب إىل األمني العام أن “يواصل
ممارسة مهمة املساعي احلميدة املنوطة به” ملساعدة الطائفتني على التوصل إىل
تسوية تفاوضية جلميع جوانب مشكلة قربص .وقد تصرف األمني العام على
جيدد مرتني يف السنة  ،96ويف
أساس اإلذن املمنوح له من جملس األمن ،والذي َّ
سياق عملية حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة املنشأة منذ مدة طويلة (قوة
األمم املتحدة يف قربص) .ويف آذار/مارس  ،1990طلب املجلس إىل األمني
العام أن يقوم“ ،بغية حتقيق تلك الغاية ،مبساعدة الطائفتني عن طريق تقدمي
مقترحات لتيسري املناقشات” .97
(ب) وبصدد البند املعنون “أمريكا الوسطى :اجلهود من أجل
السالم” ،قدم املجلس “دعمه الكامل إىل األمني العام ملواصلة بعثة املساعي
احلميدة املنوطة به ،بالتشاور مع جملس األمن ،لدعم حكومات أمريكا الوسطى،
يف جهودها من أجل حتقيق األهداف الواردة يف اتفاق غواتيماال”  .98وكرر
املجلس الحقًا تأكيد دعمه الكامل لبعثة املساعي احلميدة اليت يضطلع هبا
األمني العام يف املنطقة  .99ويف حالة السلفادور ،رحب املجلس “جبهود
األمني العام من أجل تشجيع حتقيق حل سياسي عن طريق التفاوض للنـزاع
يف السلفادور”  .100وأثىن املجلس الحقًا على األمني العام وممثله الشخصي
ألمريكا الوسطى “ملا يبذالنه من جهود يف جمال املساعي احلميدة ،وأعرب

94

و.4

القرار  )1992( 780املؤرخ  6تشرين األول/أكتوبر  ،1992الفقرتان 2

بيان من رئيس جملس األمن مؤرخ  9أيلول/سبتمرب .)S/24539( 1992
 96كان أول قرار آذن اختذ خالل هذه الفترة هو القرار  )1989( 634املؤرخ
 9حزيران/يونيه  ،1989الفقرة 2؛ وكان آخرها هو القرار  )1992( 796املؤرخ
 14كانون األول/ديسمرب  ،1992الفقرة .2
 97القرار  )1990( 649املؤرخ  12آذار/مارس  .1990انظر أيضًا بيان رئيس
املجلس املؤرخ  28آذار/مارس  ،)S/22415( 1991الفقرة .2
 98القرار  )1989( 637املؤرخ  27متوز/يوليه  ،1989الفقرة .5
 99القرار  )1990( 650املؤرخ  27آذار/مارس  ،1990الفقرة الثالثة من
الديباجة.
100
القرار  )1990( 654املؤرخ  4أيار/مايو  ،1990الفقرة .3

عن تأييده الكامل جلهودمها املتواصلة من أجل تسهيل التوصل إىل تسوية
سلمية للنـزاع يف السلفادور” .101
(ج) وفيما يتعلق باحلالة بني العراق والكويت ،يف أعقاب غزو العراق
للكويت ،رحب املجلس “باستخدام األمني العام ملساعيه احلميدة لتعزيز
التوصل إىل حل سلمي يستند إىل قرارات املجلس ذات الصلة”  .102وبصورة
أكثر حتديدًا ،وضع املجلس ،مبوجب القرار  ،)1990( 674ثقته يف األمني
العام إلتاحة مساعيه احلميدة وليقوم ،إذا رأى من املناسب ،مبواصلتها ولبذل
اجلهود الدبلوماسية من أجل التوصل إىل حل سلمي لألزمة النامجة عن الغزو
واالحتالل العراقيني للكويت وذلك على أساس القرارات ،)1990( 660
و ،)1990( 662و.103 ”)1990( 664
(د) وبصدد البند ذاته ،طُلب أيضًا إىل األمني العام “استخدام
مساعيه احلميدة من أجل تيسري إيصال املواد الغذائية” إىل املدنيني يف الكويت
والعراق 104؛ ومواصلة ممارسة مساعيه احلميدة فيما يتعلق بسالمة ورفاه رعايا
الدول األخرى يف العراق والكويت .105
(هـ) وبصدد البند املتصل باجلماهريية العربية الليبية ،طلب املجلس
إىل األمني العام “أن يلتمس تعاون احلكومة الليبية لتقدمي رد كامل ّفعال” على
الطلبات اليت وجهتها إىل السلطات الليبية فرنسا ،واململكة املتحدة لربيطانيا
العظمى وآيرلندا الشمالية ،والواليات املتحدة األمريكية ،لتسليم املشتبه فيهم
الضالعني يف تفجري الطائرتني  .106وأوفد األمني العام وكيل األمني العام بوصفه
مبعوثه اخلاص إىل طرابلس ،مؤكدًا يف رسالته الشخصية إىل الزعيم الليبـي،
العقيد معمر القذايف ،أنه “يتصرف مبوجب أحكام الفقرة  4من القرار 731
وليس بصفة وسيط بني جملس األمن والسلطات الليبية” .107
(و) ويف ختام اجللسة األوىل ملجلس األمن اليت عقدت على مستوى
رؤساء الدول واحلكومات يف  31كانون الثاين/يناير  ،1992أدىل رئيس
املجلس ببيان باسم أعضاء املجلس دعوا فيه األمني العام إىل “أن ينظر يف
كيفية زيادة االستفادة من مساعيه احلميدة” .108
اجلهود املشتركة لتشجيع التوصل إىل تسوية سلمية
ويف عدة حاالت ،طُلب إىل األمني العام أن يضطلع جبهود دبلوماسية يف إطار
ترتيبات إقليمية أو جهود أطراف فاعلة أخرى:
( أ ) يف سياق احلالة يف الشرق األوسط ،فيما يتعلق باحلالة يف
لبنان ،دعا أعضاء املجلس األمني العام يف بيان رئاسي أن يبذل ،بالتعاون
101

القرار  )1991( 693املؤرخ  20أيار/مايو  ،1991الفقرة السادسة من

102

القرار  )1990( 670املؤرخ  25أيلول/سبتمرب  ،1990الفقرة العاشرة من

الديباجة.

95

الديباجة.

 103القرار  ،)1990( 674الفقرة  .12يف القرارات املذكورة ،طالب املجلس ،يف
مجلة أمور ،متصرفًا مبوجب الفصل السابع ،العراق باالنسحاب الفوري وغري املشروط.
 104القرار  )1990( 666املؤرخ  13أيلول/سبتمرب  ،1990الفقرة .7
 105القرار  )1990( 674املؤرخ  29تشرين األول/أكتوبر  ،1990الفقرة .7
 106القرار  )1992( 731املؤرخ  21كانون الثاين/يناير  ،1992الفقرة .4
 107تقرير األمني العام املؤرخ  11شباط/فرباير  ،)S/23574( 1992الفقرة .2
انظر أيضًا تقرير األمني العام املؤرخ  3آذار/مارس .)S/23672( 1992
 ،S/23500 108الصفحة .4

العالقات مع هيئات األمم املتحدة األخرى

مع اللجنة الوزارية التابعة جلامعة الدول العربية“ ،قصارى جهوده وجيري
مجيع االتصاالت اليت ميكن أن تعترب مفيدة” لوضع حد للخسائر يف األرواح
البشرية والتخفيف من معاناة الشعب اللبناين وللتوصل إىل الوقف الفعلي
إلطالق النار الذي ال غىن عنه لتسوية األزمة اللبنانية  .109ودعا أعضاء
املجلس الحقًا األمني العام إىل أن جيري مجيع االتصاالت املناسبة ،باالقتران
مع اللجنة الثالثية العليا املنشأة حلل األزمة اللبنانية ،بغية ضمان مراعاة وقف
إطالق النار 110؛ ورحبوا باالتصاالت اليت جيريها مع أعضاء اللجنة الثالثية
العليا ،ودعوه إىل مواصلة تلك االتصاالت” .111
(ب) وفيما يتعلق باحلالة املتعلقة بالصحراء الغربية ،أعرب املجلس
عن تأييده الكامل لألمني العام “يف مهمة مساعيه احلميدة ،اليت يقوم هبا
باالشتراك مع الرئيس احلايل ملؤمتر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة
األفريقية ،بغية إجياد تسوية ملسألة الصحراء الغربية” .112
(ج) وفيما يتعلق باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة ،دعا املجلس يف
أيلول/سبتمرب  1991األمني العام إىل “أن يعرض مساعدته” فيما يتعلق
باجلانب الكروايت من النـزاع ،بالتشاور مع حكومة يوغوسالفيا ومجيع من
يعززون اجلهود الرامية إىل استعادة السالم واحلوار يف يوغوسالفيا ،وحتديدًا،
الدول األعضاء يف اجلماعة األوروبية ،بدعم من الدول املشاركة يف مؤمتر
األمن والتعاون يف أوروبا” .113
(د) وفيما يتعلق بالبند ذاته ،أعرب املجلس ،يف نيسان/أبريل ،1992
عن اجلزع إزاء تدهور احلالة بسرعة يف البوسنة واهلرسك .ودعا األمني العام
“إىل إيفاد مبعوثه اخلاص ليوغوسالفيا على حنو عاجل إىل املنطقة لكي
يعمل بالتعاون الوثيق مع ممثلي اجلماعة األوروبية” الذين تستهدف جهودهم
“وقف القتال والتوصل إىل حل سلمي لألزمة”  .114وطلب املجلس الحقًا
إىل األمني العام “أن يبقي على اتصال وثيق بالتطورات اليت جتري يف إطار
املؤمتر املعين بيوغوسالفيا وأن يساعد يف البحث عن حل سياسي للنـزاع يف
البوسنة واهلرسك يتم التوصل إليه عن طريق التفاوض” .115
(هـ) وفيما يتعلق باحلالة يف الصومال ،طلب املجلس ،يف أوائل عام
 ،1992إىل األمني العام لألمم املتحدة أن يقوم ،بالتعاون مع األمني العام
ملنظمة الوحدة األفريقية واألمني العام جلامعة الدول العربية“ ،باالتصال فورًا
جبميع األطراف املشتركة يف ذلك الصراع ،والتماس التزامها بوقف األعمال
العدائية إلتاحة توزيع املساعدة اإلنسانية ،والتشجيع على االلتزام بوقف
إطالق النار ،واالمتثال له ،واملساعدة يف عملية إجياد تسوية سياسية للصراع
يف الصومال” .116
109

بي����ان م����ن رئيس املجلس م����ؤرخ  24نيس����ان/أبريل ،)S/20602( 1989

110

بي����ان من رئي����س املجلس بتاريخ  15آب/أغس����طس ،)S/20790( 1989

111

بي����ان من رئيس املجل����س بتاريخ  20أيلول/س����بتمرب ،)S/20855( 1989

112

القرار  )1990( 658املؤرخ  27حزيران/يونيه  ،1990الفقرة .4
القرار  )1991( 713املؤرخ  25أيلول/سبتمرب  ،1991الفقرة .3
بيان من رئيس املجلس مؤرخ  10نيسان/أبريل .)S/203802( 1992
القرار  )1992( 764املؤرخ  13متوز/يوليه  ،1992الفقرة .9
القرار  )1992( 733املؤرخ  23كانون الثاين/يناير  ،1992الفقرة .3
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(و) وفيما يتعلق بالبند ذاته ،طلب املجلس أيضًا إىل األمني العام
أن يواصل ،بالتعاون الوثيق مع منظمة الوحدة األفريقية وجامعة الدول
العربية ومنظمة املؤمتر اإلسالمي“ ،مشاوراته مع مجيع األطراف واحلركات
واجلماعات الصومالية من أجل عقد مؤمتر للمصاحلة والوحدة الوطنية يف
الصومال”  .117وأكد من جديد على هذه الدعوة يف عدد من القرارات
الالحقة .118
حفظ السالم وتنفيذ اتفاقات السالم
عهد إىل األمني العام أيضًا االضطالع بدور رائد يف إيفاد وتوجيه عدد
من بعثات حفظ السالم اليت أذن هبا املجلس  .119وبعض هذه البعثات،
مثل البعثات املوفدة إىل قربص والشرق األوسط وعلى طول احلدود
بني العراق والكويت ،تنطوي على الفصل بني القوات العسكرية لرصد
خطوط وقف إطالق النار .وخالل هذه الفترة ،كانت هناك بعثات
أخرى عبارة عن عمليات متعددة اجلوانب ،تستهدف مساعدة األطراف
على تنفيذ اتفاقات سالم معقدة .وكانت هذه البعثات تتعلق بالتحقق من
تسريح القوات ،واإلشراف على االنتخابات ،ورصد حقوق اإلنسان،
وإعادة الالجئني إىل ديارهم .وكانت هذه هي احلالة ،على سبيل املثال،
يف العمليات الكبرية اليت اضطلع هبا يف ناميبيا وكمبوديا وموزامبيق
وأمريكا الوسطى.

وجه األمني العام انتباه
باء  -املسائل اليت ّ
جملس األمن إليها
مالحظة

شهدت الفترة قيد النظر احتجاج األمني العام وقتئذ ،خافيري برييز دي كويار،
صراحة ،باملادة  .99وحدث ذلك يف آب/أغسطس  1989بصدد األحداث
اليت وقعت يف لبنان واليت تعاجل بإجياز يف احلالة  14أدناه .ويف هناية عام
 ،1992أيد أعضاء املجلس رمسيًا دور األمني العام يف اختاذ املبادرة لتوجيه
انتباه جملس األمن إىل النـزاعات املحتملة ،بوصف ذلك عنصرًا ملنع نشوهبا.
وقاموا بذلك يف بيان رئاسي مؤرخ  30تشرين الثاين/نوفمرب  ،1992اعتمد
بصدد دراستهم لتقرير األمني العام املعنون “خطة للسالم” .وتعاجل هذه
املسألة يف احلالة  15أدناه.
احلالة 14
يف رسـالة مؤرخة  15آب/أغسطس  1989موجهة إىل رئيس جملس
األمن  ،120أعرب األمني العام عن بالغ قلقه إزاء األحداث املؤسفة يف
لبنان ،وأبلغ املجلس أن العنف الدائر يف بريوت وحوهلا تصاعد إىل
مستوى مل يسبق له مثيل يف السنوات الـ  14منذ بداية الصراع .وأكد
على أن األمم املتحدة تقع عليها مسؤولية منع مواصلة إراقة الدماء يف لبنان
القرار  )1992( 746املؤرخ  17آذار/مارس  ،1992الفقرة .9
 118القرارات  ،)1992( 751الفقرة 10؛ والقرار  ،)1992( 767الفقرة 16؛
و ،)1992( 775الفقرة .10
 119نظرًا ألن بعثات حفظ السالم تنشأ بوصفها هيئات فرعية ملجلس األمن،
مبوجب املادة  29من امليثاق ،فإهنا تعاجل يف الفصل اخلامس.
.S/20789 120
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ودعم اجلهود األوسع نطاقًا ،بقيادة اللجنة الثالثية  ،121من أجل إجياد
حل للصراع .وقال إنه يعتقد ،أن التوصل إىل وقف فعلي إلطالق النار
كخطوة يف هذا االجتاه مسألة أساسية ،وأن األمر يتطلب ،يف رأيه ،جهدًا
متضافرًا من جانب املجلس ككل جلعل أطراف النـزاع تدرك أن هناك
حاجة فورية لوقف مجيع األنشطة العسكرية وااللتزام بوقف إطالق النار
حىت يتسىن جلهود اللجنة الثالثية أن تستمر دون عائق .وخلص األمني
العام إىل نتيجة مفادها “يف رأيي ،أن األزمة الراهنة تشكل هتديدًا خطريًا
للسلم واألمن الدوليني .وعليه ،فإنين أطلب ،ممارسًا ملسؤولييت مبوجب
ميثاق األمم املتحدة ،عقد جلسة عاجلة ملجلس األمن بغية اإلسهام يف
التوصل إىل حل سلمي للمشكلة” .وذكر األمني العام إنه إذ ينظر إىل
الوراء يف هناية عام  1989بشأن هذه األحداث اليت وقعت يف لبنان ،ذكر
بأنه يف آب/أغسطس املاضي رأى أنه “مضطر ،ألول مرة خالل واليته
كأمني عام ،إىل تطبيق املادة  99من امليثاق” .122
واستجابة للنداء العاجل من األمني العام ،اجتمع جملس األمن على
الفور  123واعتمد بيانًا رئاسيًا  124ناشد فيه مجيع األطراف مراعاة وقف تام
وفوري إلطالق النار .وأعرب عن تأييده التام للّجنة الثالثية للرؤساء العرب
فيما تبذله من جهود يف سبيل إقرار وقف فعلي وهنائي إلطالق النار وتنفيذ
خطة لتسوية األزمة اللبنانية جبميع جوانبها .وناشد املجلس كذلك مجيع
الدول ومجيع األطراف أن تؤيد جهود اللجنة الثالثية ودعا األمني العام إىل
إجراء مجيع االتصاالت املناسبة ،باالقتران مع اللجنة الثالثية ،بغية ضمان
مراعاة وقف إطالق النار.
احلالة 15
يف اجتماع جملس األمن املعقود على مستوى رؤساء الدول واحلكومات،
يف  31كانون الثاين/يناير  1992للنظر يف مسؤولية جملس األمن عن صون
 121تألفت اللجنة الثالثية من امللك احلسن الثاين ،ملك املغرب ،وامللك فهد بن عبد
العزيز آل سعود ،ملك اململكة العربية السعودية ،والرئيس الشاذيل بن جديد ،رئيس اجلزائر.
 122تقرير األمني العام املؤرخ  22تشرين الثاين/نوفمرب  1989بشأن احلالة يف
الشرق األوسط ( ،)S/20971الفقرة .43
 123كان عنوان بند جدول األعمال“ :احلالة يف الشرق األوسط :رسالة مؤرخة
 15آب/أغسطس  1989موجهة إىل رئيس جملس األمن من األمني العام”.
.S/20790 124

السلم واألمن الدوليني ،تطرق عدد من أعضاء املجلس إىل دور األمني العام
مبوجب املادة  .99وشجعوه على استخدام مبادرته لتوجيه انتباه املجلس إىل
املنازعات املحتملة كجزء من الدور األكثر فعالية الذي ميكن أن يضطلع
به على حنو مفيد يف جمال الدبلوماسية الوقائية  .125ويف بيان رئاسي اعتمد
يف اختتام مؤمتر القمة ،دعا أعضاء املجلس األمني العام إىل إعداد حتليل
وتوصيات بشأن سبل تعزيز قدرة األمم املتحدة على االضطالع بالدبلوماسية
الوقائية وصنع السالم وصون السالم  .126ويف ذلك السياق ،طلب إليه أن
ينظر يف كيفية زيادة االستفادة من مساعيه احلميدة ،ومن مهامه األخرى
مبوجب امليثاق.
ويف تقريره املؤرخ  17حزيران/يونيه  1992املعنون “خطة
ال بالبيان الرئاسي الصادر يف  31كانون الثاين/يناير
للسالم”  ،127املقدم عم ً
 ،)S/23500( 1992شدد األمني العام على أن الدبلوماسية الوقائية تقوم
على معرفة آنية ودقيقة باحلقائق .ويلزم اللجوء على حنو متزايد إىل تقصي
احلقائق إما مببادرة من األمني العام ،لكي يتمكن من أداء مسؤولياته مبوجب
امليثاق ،مبا يف ذلك املادة  ،99وإما من جملس األمن أو اجلمعية العامة .وقدم
تقصي احلقائق بصورة
عددًا من املقترحات يف ذلك الصدد بشأن تعزيز ّ
رمسية أو غري رمسية.
ويف بيان رئاسي اعتمد يف  30تشرين الثاين/نوفمرب  ،1992أعرب
أعضاء املجلس ،بصدد دراستهم لتقرير األمني العام ،عن ترحيبهم وتأييدهم
للمقترحات املتعلقة بتقصي احلقائق الواردة يف الفقرة  25من التقرير .وكان من
رأيهم أن “اللجوء على حنو متزايد إىل تقصي احلقائق بوصفه أداة للدبلوماسية
الوقائية  ...ميكن أن يؤدي إىل أفضل فهم ممكن للحقائق املوضوعية للحالة،
األمر الذي من شأنه أن ميكن األمني العام من أداء مسؤولياته مبوجب املادة
 99من امليثاق وأن ييسر مداوالت جملس األمن” .ويف البيان الرئاسي ذاته،
رحب أعضاء املجلس “باستعداد األمني العام الستخدام صالحياته مبوجب
املادة  99من امليثاق بصورة كاملة لتوجيه انتباه جملس األمن إىل أية مسألة
يرى أهنا هتدد السلم واألمن الدوليني”.
 125لالطالع على البيانات ذات الصلة ،انظر ،S/PV.3046 :الصفحات - 68
 89و( 71بلجيكا)؛ و( 82الرأس األخضر) ،و( 138 - 137اململكة املتحدة) و134
(زمبابوي).
126
 ،S/23500الفرع املعنون “صنع السالم وحفظ السالم”.
 ،S/24111 127الفقرات .27 - 23
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العالقات مع هيئات األمم املتحدة األخرى

الجزء السادس

العالقات مع جلنة األركان العسكرية
مالحظة

ال باملادة  47من امليثاق ،من
تتكون جلنة األركان العسكرية ،املنشأة عم ً
رؤساء أركان حرب األعضاء الدائمني يف جملس األمن أو من يقوم مقامهم.
ومهمتها “أن تسدي املشورة واملعونة إىل جملس األمن وتعاونه يف مجيع
املسائل املتصلة مبا يلزمه من حاجات حربية حلفظ السلم واألمن الدوليني
والستخدام القوات املوضوعة حتت تصرفه وقيادهتا ولتنظيم التسليح ونزع
السالح بالقدر املستطاع” .128
وخالل الفترة قيد النظر ،كانت جلنة األركان العسكرية جتتمع كل
أسبوعني يف جلسة مغلقة وتظل مستعدة للقيام باملهام املوكولة هلا مبوجب
املادة  .129 47واعتمد جملس األمن ،يف منتصف التسعينات ،قرارًا توخى
ال للجنة األركان العسكرية يف تنسيق حظر حبري يؤذن به يف
فيه دورًا حمتم ً
احلالة بني العراق والكويت .وقد ناقش بعض أعضاء املجلس دور اللجنة
يف املناقشة اليت جرت قبل وبعد التصويت على القرار مثار احلديث .وقد
مت النظر يف هذه املمارسة يف احلالة  16أدناه .وقد متت اإلشارة أيضًا إىل
دور اللجنة يف سياقات خمتلفة يف اجتماع القمة الذي عقده املجلس بشأن
مسؤولية جملس األمن يف صون السلم واألمن الدوليني .وقد مت تناول هذا
الدور يف احلالة .17
احلالة 16
احلالة بني العراق والكويت
أذن جملس األمن ،مبوجب القرار  )1990( 665املؤرخ  25آب/أغسطس
 ،1990للدول األعضاء اليت تتعاون مع حكومة الكويت واليت تقوم بنشر
قوات حبرية يف املنطقة أن متنع الشحن البحري من أجل ضمان االمتثال
للعقوبات االقتصادية املفروضة على العراق والكويت املحتل مبوجب القرار
 .)1990( 661وطلب املجلس يف الفقرة  4من القرار  )1990( 665إىل
الدول املعنية “أن تنسق إجراءاهتا وفقًا ملا ورد أعاله  ...باستخدام ،آليات
جلنة األركان العسكرية حسب االقتضاء” .واعتمد القرار بأغلبية  13صوتًا
مقابل ال شيء وامتناع عضوين عن التصويت (كوبا واليمن).
وأشار عدد من أعضاء املجلس إىل جلنة األركان العسكرية يف بيانات
مت اإلدالء هبا قبل أو بعد التصويت الذي أدى إىل اعتماد القرار 665
 128املادة  .47انظر أيضًا املادتني  45و 46اللتني تفصالن دور جلنة األركان
العسكرية يف مساعدة جملس األمن ،على التوايل ،ويف حتديد مدى استعداد وحدات قوات
جوية وطنية لالستخدام يف أعمال إنفاذ دولية مشتركة؛ ويف وضع خطط لتنفذها القوات
املسلحة .وقد مت تناول مهمة اللجنة يف مساعدة املجلس يف وضع خطط لتنظيم التسلح يف
املادة .26
129
انظر اجلزء الثالث من تقرير جملس األمن للفترات 16 :حزيران/يونيه
 15 - 1988حزيران/يونيه 1989؛ و 16حزيران/يونيه  15 - 1989حزيران/يونيه
1990؛ و 16حزيران/يونيه  15 - 1990حزيران/يونيه  ،1991و 16حزيران/يونيه
 15 - 1991حزيران/يونيه 1992؛ و 16حزيران/يونيه  15 - 1992حزيران/يونيه
.1993

( .)1990وأعرب البعض عن قلقهم لعدم إيضاح دورها الفعلي يف القرار.
واحتج ممثل كوبا بأن مشروع القرار انتهك العديد من أحكام امليثاق اليت
تتعلق باستخدام القوة ،مبا يف ذلك ،املادتان  46و .)1( 47ويرى أن
ال بطريقة مسؤولة وجادة عندما حتدث عن
املجلس إذا كان يتصرف فع ً
استخدام القوة العسكرية ،كان ينبغي أن يعتمد على هاتني املادتني من
الفصل السابع اللتني تنصان بوضوح على الطريقة اليت ينبغي أن متارس هبا
هذه املسؤولية وهذه السلطة .وأشار ،على سبيل املثال ،إىل أن “اخلطط
الالزمة الستخدام القوة املسلحة يضعها جملس األمن مبساعدة جلنة األركان
العسكرية” مبوجب املادة  .46وبالرغم من أن هناك إشارة إىل جلنة األركان
العسكرية يف الفقرة  4من مشروع القرار ،فإهنا ،حسب علمه ،مل جتتمع
بشكل رمسي أو غري رمسي “لوضع أي خطة لنشر أية قوات يف أي جزء من
ال عن ذلك ،نصت املادة  ،47عند حتديدها مهام تلك اللجنة،
العامل” .وفض ً
يف مجلة أمور ،على أهنا ينبغي أن تساعد جملس األمن يف “استخدام القوات
املوضوعة حتت تصرفه وقيادهتا” .بيد أنه من املستحيل أن جند أيًّا من هذه
املعايري أو املتطلبات يف مشروع القرار املعروض على املجلس  .130وأشار
ممثل كولومبيا إىل أن املجلس باعتماده القرار فإنه يعين إقامة حصار حبري
وأنه يتصرف مبوجب املادة  42حىت إن مل يذكر القرار ذلك .وبالرغم من
أن ذلك مل يقلقه ،فإنه يشعر بالقلق إزاء نقاط أخرى من مشروع القرار،
خيول املجلس هذه السلطة ،واالفتقار الواضح
وهي فشله يف أن حيدد إىل من ّ
إىل املساءلة عن ممارسة السلطات املخولة .وبالنظر إىل املستقبل ،يعتقد أن
املجلس جيب أن يكون مستعدًا للتعامل مع حاالت من النوع قيد النظر حىت
ال جيد نفسه مواجهًا بأمر واقع .ولتحقيق هذه الغاية ،يعتقد بلده “أن جملس
األمن ينبغي أن ينفذ ،يف النهاية ،بعد  45سنة ،املادة  - 43وبالطبع املواد
التالية هلا  -من امليثاق” .131
وأوضح أعضاء آخرون باملجلس ،يف البيانات اليت أدلوا هبا بعد
التصويت ،أهنم مستعدون للنظر يف إيالء دور للجنة األركان العسكرية يف
تنسيق احلظر البحري .وذكر ممثل الواليات املتحدة ،يف هذا الصدد“ ،إن
وبناء على
حكومة الواليات املتحدة وفقًا ملسؤولياهتا مبوجب هذا القرارً ،
طلب حكومة الكويت الشرعية ،ستنسق إجراءاهتا مع الكثري من الدول
األخرى اليت أرسلت قوات حبرية إىل املنطقة  ...كما أننا على استعداد ملناقشة
دور سليم يف هذه العملية للجنة األركان العسكرية”  .132وذكر ممثل احتاد
اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية“ :إن تأييدنا الصريح لقرارات جملس األمن
يعرب عن عزم االحتاد السوفيايت على العمل يف إطار اجلهود اجلماعية وحدها
لتسوية هذه األزمة  ...وكذلك من املهم أن يواصل جملس األمن االهتمام هبذه
 130الفقرات من  12إىل  17من  .S/PV.2938انظر أيضًا البيان الذي أدىل به ممثل
العراق  ،)S/PV.2938الفقرات من  67إىل .)70
 131املرجع نفسه ،الفقرات من  22إىل .25
 132املرجع نفسه ،الفقرتان  29و.30
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املشكلة البالغة اخلطورة بشكل مستمر .وحنن على استعداد لالستخدام الكامل
لكل الفرص اليت تتيحها آلية جلنة األركان العسكرية” .133
ويف وقت الحق من السنة ،ويف غضون املناقشة اليت سبقت اعتماد
املجلس للقرار  )1990( 678الذي يفوض استخدام “مجيع الوسائل
الالزمة” لضمان امتثال العراق لقراراته السابقة  ،134طرح ممثل العراق حجة
مؤداها أن مشروع القرار غري قانوين .واحتج بأن جملس األمن ميكن أن
يتصرف على حنو مجاعي مبوجب املادة  ،42وال ميكنه استخدم القوة لتنفيذ
اجلزاءات إالّ وفقًا لآللية املنصوص عليها يف املادة  .43وأضاف بأنه “بعبارة
أخرى  ...يف هذه احلالة فقط ميكن لإلجراء اجلماعي املتخذ حتت قيادة جملس
األمن وسيطرته بالتنسيق مع جلنة األركان العسكرية ،أن يؤدي إىل استخدام
القوة ضد أي بلد”  .135ويبدو أن هذا الرأي قد وجد تأييدًا لدى عضوين
من أعضاء املجلس .136
احلالة 17
اجتماع القمة بشأن مسؤولية جملس األمن عن صون السلم
واألمن الدوليني
أشار عضوان من أعضاء املجلس ،يف جلسة املجلس  3046املعقودة
على مستوى رؤساء الدول واحلكومات يف  31كانون الثاين/يناير 1992
فيما يتعلق بالبند املعنون “مسؤولية جملس األمن عن صون السلم واألمن
الدوليني” ،بإجياز ،إىل دور جلنة األركان العسكرية.
وقد قام بذلك رئيس فرنسا عندما كان يقدم مقترحًا يهدف إىل
زيادة فعالية عمليات حفظ السالم .وبيّن أن فرنسا على استعداد لوضع
وحدة احتياطية حتت تصرف األمني العام لعمليات حفظ السالم .وأضاف
بأن “عمليات النشر هذه تتطلب مشاركة جلنة األركان العسكرية على النحو
املنصوص عليه يف امليثاق”  .137وتناول وزير خارجية زمبابوي واملبعوث
الشخصي لرئيس زمبابوي دور جلنة األركان العسكرية يف إجراءات اإلنفاذ
اجلماعي يف املستقبل وفيما يتعلق بنـزع السالح املتعدد األطراف .وفيما
 133املرجع نفسه ،الفقرتان  41و .43أعرب ممثل اجلمهوريات االشتراكية
السوفياتية ،يف اجتماع سابق يتعلق بالبند نفسه ،عن استعداد وفده “إلجراء مناقشات على
حنو فوري يف جلنة األركان العسكرية اليت ميكن أن تؤدي ،مبوجب ميثاق األمم املتحدة ،مهام
هامة للغاية” ( ،S/PV.2934الفقرة .)12
 134اختذ يف اجللسة  2963اليت عقدت يف  29تشرين الثاين/نوفمرب  1990بأغلبية
 12صوتًا مقابل صوتني (كوبا واليمن) وامتناع عضو واحد (الصني).
 ،S/PV.2963 135الفقرة  .21انظر أيضًا بيان ممثل العراق بشأن نفس املعىن
فيما يتعلق بالقرار  )1990( 665الذي يفوض احلظر البحري ،S/PV.2938( ،الفقرات من
 67إىل .)70
 136انظر البيانني اللذين أدىل هبما ممثال كوبا وماليزيا ( ،S/PV.2938الفقرتان 58
و 76على التوايل) .انظر أيضًا الرسالة املؤرخة  13شباط/فرباير  1991املوجهة إىل رئيس
جملس األمن من ممثل تونس ( ،S/22225الفقرة .)6
 ،S/PV.3046 137الفقرة .18
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يتصل بالنقطة األوىل ،أعرب عن رأي مفاده أنه بغية تفادي الكثري من
الشكوك اليت أعرب عنها البعض إزاء تنفيذ حرب اخلليج ،جيب أن تكون
عمليات اإلنفاذ اجلماعي يف املستقبل خاضعة للمحاسبة الكاملة من قبل
ال لعضويته .وميكن حتقيق ذلك ،عن
جملس األمن وينبغي أن تكون ممثلة فع ً
طريق تعزيز املادة  46من امليثاق اليت تعطي دورًا للجنة األركان العسكرية”.
وأضاف بأنه ،مع ذلك ،إذا أردنا إعطاء جلنة األركان العسكرية مثل هذا
الدور اهلام ،ال ميكن أن تظل عضويتها مقصورة على بضعة أعضاء فقط
من أعضاء جملس األمن .وقال“ :إن األعضاء غري الدائمني ينبغي أيضًا أن
يشاركوا يف مجيع أعمال اللجنة .ومن شأن هذا أن يكفل عدم خضوع
إجراءات اإلنفاذ اجلماعي لسيطرة جمموعة واحدة من البلدان” .وفيما يتعلق
مبسألة نزع السالح ،ذكر وزير اخلارجية أنه إىل جانب سجل نقل األسلحة
ميكن تعزيز نزع السالح املتعدد األطراف عن طريق استخدام أحكام املادتني
ختول ملجلس األمن أن يضع ،مبساعدة جلنة
 26و )1( 47من امليثاق اليت ّ
األركان العسكرية ،منهاجًا لتنظيم التسلح واحتج بأن هذه األحكام اليت
ظلت غري مستخدمة منذ تأسيس املنظمة كان ميكن أن تغين عن اللجنة
اخلاصة املنشأة بصورة خمصصة مبوجب القرار  ،)1991( 687واليت تعىن
بتدابري نزع السالح املفروضة على العراق .ورأى أن الفرصة ال تزال ساحنة
الستخدام هذه األحكام يف تنفيذ تدابري نزع السالح ملنطقة الشرق األوسط
األوسع نطاقًا املنصوص عليها يف ذلك القرار .138
ومبوجب البيان الرئاسي  139الذي اعتمد يف ختام اجتماع القمة،
ق ّدم األمني العام إىل املجلس يف  17حزيران/يونيه  140 1992تقريرًا معنونًا
“خطة للسالم :الدبلوماسية الوقائية وصنع السالم وحفظ السالم” ،وفيما
يتعلق “بصنع السالم” ،أعرب عن رأي مفاده أن النهج املفصل الذي حيكم
استخدام القوة العسكرية يف الفصل السابع من امليثاق يستحق أن حيظى باهتمام
الدول األعضاء .وينبغي تفعيل االتفاقات اخلاصة املتوخاة يف املادة  ،43اليت
بناء على
تتعهد الدول األعضاء مبوجبها بأن تضع حتت تصرف جملس األمنً ،
طلبه ،ما يلزم من القوات املسلحة واملساعدات والتسهيالت .وأوصى يف ذلك
الصدد“ ،بأن يبدأ جملس األمن مفاوضات وفقًا للمادة  43بدعم من جلنة
األركان العسكرية ،اليت ميكن تعزيزها بآخرين إذا اقتضى األمر وفقًا للفقرة 2
من املادة  .”47وأضاف بأنه يرى “أن دور جلنة األركان العسكرية ينبغي أن
ينظر إليه يف سياق الفصل السابع ال يف سياق ختطيط عمليات حفظ السالم
أو تنفيذها”  .141ومل يشر املجلس إىل هذه املقترحات يف جمموعة البيانات
الرئاسية اليت اعتمدت عقب نظره يف تقرير األمني العام .142
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 141املرجع نفسه ،الفقرتان  42و.43
 142انظر الوثيقة  S/24210املؤرخة  30حزيران/يونيه  ،1992و S/24728املؤرخة
 29تشرين األول/أكتوبر  ،1992و S/24872املؤرخة  30تشرين الثاين/نوفمرب 1992
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