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 يةاستهاللة الحظم    

اإلجراءات اليت اختذها جملس األمـن بشـأن التهديـدات املوجهـة إىل     يتناول هذا الفصل   
أعمـال العــدوان، وذلـك يف إطــار الفصـل الســابع مــن     وأالسـالم، وحــاالت اإلخـالل بالســالم   

   امليثاق.

لـس إىل الفصـل السـابع مـن امليثـاق يف عـدد       اجمل اسـتند وخالل الفترة قيد االستعراض،   
، تبأفغانسـتان والعـراق والكويـ    تصـل يرات قـر املتلـك  معظـم   وبينما كان. هراتقرممتزايد من 

ع مـن امليثـاق فيمـا    تـدابري مبوجـب الفصـل السـاب    اب الدويل، اعتمد اجمللس أيضـا  أعمال اإلرهو
بيـا  تيمور الشـرقية وإريتريـا وإثيو  و ةر ومجهورية الكونغو الدميقراطيوكوت ديفوا يتعلق بأنغوال

 ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة.   وليربيا وسرياليون والصومال

الفصل إىل تسعة أجزاء، مع التركيـز علـى جمموعـة خمتـارة مـن املـواد الـيت قـد         ينقسم و  
مداوالتـه  الكيفية اليت فسر هبـا اجمللـس أحكـام الفصـل السـابع مـن امليثـاق يف        تساعد على إبراز 

رســات اجمللــس مبوجــب الفصــل الســابع خــالل . وبــالنظر إىل الزيــادة يف ممامقرراتــهوطبقهــا يف 
الــيت ذات الصــلة لعناصــر الرئيســية لإيــالء التركيــز الواجــب  ألجــل ، والفتــرة قيــد االســتعراض 

ملعاجلـة  أجـزاء مسـتقلة مـن هـذا الفصـل       قـد أُفـرِدت  ف، أو مداوالتـه  مقـررات اجمللـس  نشأت يف 
ومن مث فإن األجـزاء األول إىل الرابـع مـن الفصـل تركـز علـى ممارسـة        . منفردة من امليثاق مواد

، ويتنـاول  ٤٧إىل  ٤٣يركز اجلزء اخلـامس علـى املـواد     بينما، ٤٢إىل  ٣٩اجمللس وفقا للمواد 
التزاماهتـا مبوجـب املـادة     السـابع و ٤٨ ةاملـاد اجلزء السادس التزامـات الـدول األعضـاء مبوجـب     

 ٥٠، ممارسة اجمللـس فيمـا يتعلـق باملـادتني     على التوايلالثامن والتاسع،  اجلزآنيعاجل ما بين، ٤٩
 يسـلط الضـوء   وفـرع قـررات اجمللـس   ميركـز علـى    فرع. كذلك، حيتوي كل جزء على ٥١و 

فيمـا يتعلـق باملـادة (املـواد) قيـد النظـر.        ة اجمللـس وضح ممارسي مبا ه،على مقتطفات من مداوالت
  .املعنيةاجلوانب املختلفة لنظر اجمللس يف املادة  متباينة،حتت عناوين فرعية ، فرعويتناول كل 
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  اجلزء األول
أو عمل من أعمال  تقرير ما إذا كان قد وقع هتديد للسالم، أو إخالل بالسالم،    

  من امليثاق ٣٩العدوان يف إطار املادة 
  ٣٩املادة 

ــع          ــد وق ــا إذا كــان ق ــرر جملــس األمــن م يق
ســلم أو إخــالل بــه أو كــان مــا وقــع عمــال هتديــد لل

مــن أعمــال العــدوان، ويقــدم يف ذلــك توصــياته أو   
ــا ألحكــام       ــدابري طبق ــا جيــب اختــاذه مــن الت ــرر م يق

حلفــظ الســلم واألمــن الــدوليني   ٤٢و  ٤١املــادتني 
  .نصاهبما  أو إعادهتما إىل

 ة الحظم

مل يستند اجمللس خالل الفترة قيد االستعراض،   
 ختذيف أي من قراراته. ومع ذلك، ا ٣٩ة صراحة إىل املاد

 أخطار تتهددوجود ”اجمللس عدة قرارات قرر فيها 
أو أبدى قلقه “ واألمن اإلقليميني و/أو الدوليني لسالما

وإثيوبيا وإريتريا أفغانستان ب ، فيما يتصلامبشأهن
والصومال والعراق والكويت وفيما يتصل بأعمال 

هتديد مستمر ’’ضا وجود . وقرر اجمللس أياإلرهاب الدويل
البوسنة يف  ةاحلالما يتصل بفي ‘‘الدوليني واألمن للسالم

ويف مجيع احلاالت املذكورة أعاله، اختذ اجمللس واهلرسك. 
ويف التدابري املفروضة مبوجب الفصل السابع من امليثاق. 

فيما يتعلق بأنغوال، ومجهورية ، أخرى حاالت عدة
ة مقدونيا اليوغوسالفية ومجهوري ،الكونغو الدميقراطية

كوت ديفوار، وليربيا قرر اجمللس و ،سرياليونوالسابقة، 
لسالم واألمن ل مستمرةجديدة أو  وجود هتديدات’’

  .‘‘يف املنطقةالدوليني 
، اجمللس يف املسائل املواضيعية وفيما يتعلق بنظر  

السالم  تتهدد بعض األخطار العامة اليتحدد أيضا 

طائفة واسعة برات، أقر اجمللس قراملد من واألمن. ويف عد
 خطرا علىمن التهديدات غري التقليدية اليت قد تشكل 

 من قبيل، هاوأعرب عن قلقه إزاء م واألمن الدولينيلسالا
األطفال،  همفي ن، مبستهداف املتعمد للسكان املدنينياال

نتهاكات واسعة النطاق للقانون اال؛ واعات املسلحةرتيف ال
اع رتيل وحقوق اإلنسان يف حاالت الاإلنساين الدو
وباء فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز. املسلح؛ و

وأعرب اجمللس أيضا عن قلقه إزاء التهديد الذي يشكله 
انتشار األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة وأنشطة 

 اع. رتاملرتزقة يف مناطق ال

 ٣٩بتفسري املادة  تعلقفيما يمسائل ونشأت عدة   
 يت، الأثناء مناقشات اجمللسيف التهديدات للسالم  وحتديد

 هااليت تشكلتهديدات العلى بصفة رئيسية  افيهكز ر
أفغانستان والعراق. كما برزت مناقشة كل من يف  ةاحلال
تهدد تاليت طار خلألتقليدية غري مفاهيم  بشأن هامة
 م. السال

 اليت اختذتاجمللس رات قرميبني الفرع ألف و  
فيما يتعلق بوجود أو استمرار وجود هتديد  قرارات فيها

اليت يعكس املناقشة الدستورية ف اءب أما الفرعللسالم. 
بعض هذه  ختاذاجمللس فيما يتعلق با جلساتيف نشأت 

 القرارات. 
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  ٣٩رات جملس األمن املتصلة باملادة قرم - ألف 

 أفريقيا   

 احلالة يف أنغوال   

 سان/ني ١٨املؤرخ ) ٢٠٠٠( ١٢٩٥قرار بال  
اع يف أنغوال رتاستمرار ال، قرر اجمللس أن ٢٠٠٠أبريل 

  .)١(‘‘يف املنطقة م واألمن الدولينيشكل هتديدا للسلي’’

 احلالة يف كوت ديفوار   

شباط/فرباير  ٤املؤرخ ) ٢٠٠٣( ١٤٦٤القرار وب  
واجه االستقرار يف ي ، الحظ اجمللس وجود حتٍد٢٠٠٣

هتدد االستقرار يف أن األخطار اليت وقرر كوت ديفوار، 
يف  م واألمن الدولينيتشكل هتديدا للسال’’كوت ديفوار 

  .)٢(‘‘املنطقة

ــو      ــة الكونغـ ــق جبمهوريـ ــا يتعلـ ــة فيمـ احلالـ
 الدميقراطية 

ــال   ــؤرخ ) ٢٠٠٠( ١٢٩١قرار وبـ ــباط/ ٢٤املـ  شـ
، أحـاط اجمللـس علمـا مـع القلـق باالسـتغالل       ٢٠٠٠فرباير 

هوريــــة الكونغــــو غــــري القــــانوين للمــــوارد الطبيعيــــة يف مج
ــة    ــب احملتمل ــة والعواق ــكالدميقراطي  النســبةاإلجــراءات ب لتل

__________ 

الفقــرة األوىل مــن  ألــف،  )، الفــرع٢٠٠٠( ١٢٩٥القــرار   )١(  
ل شــكيأن الوضــع يف أنغــوال جمــددا أكــد اجمللــس والديباجــة. 

القرارات بـ  وذلـك هتديدا للسالم واألمن الـدوليني يف املنطقـة   
 ١٣٧٤و)، ٢٠٠١( ١٣٤٨و)، ٢٠٠١( ١٣٣٦

 ).٢٠٠٢( ١٤٠٤و  ،)٢٠٠١(

ــرار ا  )٢(   ــة.   ٢٠٠٣( ١٤٦٤لقـ ــن الديباجـ ــابعة مـ ــرة السـ )، الفقـ
أن الوضــع يف جمـددا  مبوجـب قـرارات الحقـة، أكـد اجمللـس      و

ــدا للســال    ــوار يشــكل هتدي ــن الــ كــوت ديف دوليني يف م واألم
)، الفقرة التاسعة مـن  ٢٠٠٣( ١٤٧٩املنطقة. انظر القرارين 

)، الفقـــرة احلاديـــة عشـــرة مـــن ٢٠٠٣( ١٥١٤الديباجـــة، و
 الديباجة.

ــل ــوات     اعرتل ــه إىل انســحاب الق ــد دعوت ــن جدي ، وأكــد م
ــو    ــة الكونغـ ــة يف مجهوريـ ــرر أن احلالـ ــة. ولـــذلك قـ األجنبيـ

م واألمن الـدوليني يف  لسلى العا خطر’’الدميقراطية تشكل 
ــة  ١٥) املـــــؤرخ ٢٠٠٠( ١٣٠٤القرار وبـــــ .)٣(‘‘املنطقـــ

، أعــرب اجمللــس عــن قلقــه العميــق     ٢٠٠٠حزيران/يونيــه 
ــخطهو ــة     ســ ــوات األوغنديــ ــني القــ ــال بــ ــدد القتــ إزاء جتــ

 ذلكوبــ. )٤(والروانديــة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة   
من القرارات الالحقة، قرر اجمللـس أن احلالـة    عددو، القرار

تشــكل هتديــدا  تزالــا مــيف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة 
   .)٥(م واألمن الدوليني يف املنطقةللسال

ــرار     ــب القـ  ٣٠) املـــؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٨٤ومبوجـ
، قرر اجمللس أن احلالـة يف منطقـة إيتـوري    ٢٠٠٣أيار/مايو 

عمليـة السـالم يف مجهوريـة    ل اويف بونيا خباصة تشكل هتديـد 
األمــــن يف منطقــــة  لســــالم ول’’والكونغــــو الدميقراطيــــة،  

   .)٦(‘‘البحريات الكربى

 إريتريا وني إثيوبيا احلالة ب  

أيار/مـــايو  ١٢املـــؤرخ ) ٢٠٠٠( ١٢٩٧قرار بـــال  
، ويف أعقـــاب انـــدالع أعمـــال القتـــال جمـــددا بـــني  ٢٠٠٠

__________ 

)، الفقــــرة التاســــعة عشــــرة مــــن    ٢٠٠٠( ١٢٩١القــــرار   )٣(  
 الديباجة.

)، الفقــــرة الســــابعة عشــــرة مــــن    ٢٠٠٠( ١٣٠٤القــــرار   )٤(  
 الديباجة.

ــرارات   )٥(    ١٣٥٥و)، ٢٠٠١( ١٣٤١و)، ٢٠٠٠( ١٣٣٢القـ
)، ٢٠٠٢( ١٣٩٩و)، ٢٠٠١( ١٣٧٦و)، ٢٠٠١(
 ١٤٦٨و  ،)٢٠٠٣( ١٤٥٧و)، ٢٠٠٢( ١٤١٧و
)٢٠٠٣.( 

)، الفقــــرة الثامنــــة مــــن الديباجــــة. ٢٠٠٣( ١٤٨٤القــــرار   )٦(  
ــرار و ــب قـ ــس الالحقـــ  يمبوجـ )، و ٢٠٠٣( ١٤٩٣ نياجمللـ

)، أكــــد أن احلالــــة يف مجهوريــــة الكونغــــو ٢٠٠٣( ١٥٠١
هتديـدا للسـلم واألمـن الـدوليني     ’’راطية ال تزال تشـكل  الدميق

 ‘‘.يف املنطقة
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اجمللـــس أن احلالـــة بـــني البلـــدين   الحـــظيـــا، إثيوبيـــا وإريتر
دد علــى أن جتــدد ، وشــ‘‘تشــكل هتديــدا للســالم واألمــن’’

ــة  ــال العدائي ــدا أكــرب  ’’شــكل ي األعم ــك هتدي ــتقرار تل  الس
   .)٧(‘‘املنطقة دون اإلقليمية وأمنها وتنميتها االقتصادية

أيار/مايو  ١٧املؤرخ  )٢٠٠٠( ١٢٩٨قرار وبال  
أعرب ، ني إثيوبيا وإريتريااستمرار القتال ب بعد، ٢٠٠٠

بالغ أسفه ملا عن واستيائه للخسائر يف األرواح اجمللس عن 
زمة ر على األاثآاع من رتيتسبب فيه حتويل املوارد إىل ال

للسكان املدنيني  العامةاإلنسانية اإلقليمية واحلالة  الغذائية
تشكل  العدائيةأن األعمال . وشدد على يف الدولتني

يمية هتديدا متزايدا الستقرار تلك املنطقة دون اإلقل’’
احلالة تشكل ’’، وقرر أن ‘‘وأمنها وتنميتها االقتصادية

  .)٨(‘‘هتديدا للسلم واألمن اإلقليميني

 الة يف ليربيا احل  

كـــــــانون  ١٣ الـــــــرئيس مـــــــؤرخ مـــــــن بيـــــــانب  
، أعرب اجمللس عن قلقـه إزاء احلالـة   ٢٠٠٢األول/ديسمرب 

لســلم واألمــن  علــى ا ’’ومــا تشــكِّله مــن خطــر    يف ليربيــا 
ــة  ــدوليني يف املنطق ــا    ‘‘ال ــيت تضــطلع هب ، نتيجــة لألنشــطة ال
ــة و  ــة الليربي ــد.   الاحلكوم ــداخلي يف البل ســتمرار الصــراع ال

ــار  ــدول   اجمللـــس إىل أن وأشـ ــة، والـ ــرام احلكومـ ــدم احتـ عـ
للخطـر   اجمللس يعرضلتدابري  ،األخرى وغريها من اجلهات

__________ 

)، الفقرتــان التاســعة والعاشــرة مــن    ٢٠٠٠( ١٢٩٧القــرار   )٧(  
 الديباجة.

)، الفقرتـــان الثانيـــة عشـــرة والثالثـــة  ٢٠٠٠( ١٢٩٨القـــرار   )٨(  
أيار/مــايو  ١٥عشــرة. ويف بيــان الحــق مــن الــرئيس، مــؤرخ 

٢٠٠١ )S/PRST/2001/14 ،(  عـــن  أعـــرب أعضـــاء اجمللـــس
 الطـرفني اختـاذ التـدابري املالئمـة إذا عـادت احلالـة بـني        معزمه

، وحثومها على العمل من إىل هتديد السالم واألمن يف املنطقة
 .حتقيق االستقرار يف منطقة القرن األفريقيأجل 

ستقرار منطقـة غـرب أفريقيـا    عملية السالم يف سرياليون، وا
 .  )٩(برمتها

ــال   ــؤرخ ) ٢٠٠٣( ١٤٧٨قرار وبـ ــايو  ٦املـ أيار/مـ
إزاء وجـود أدلـة    الشـديد ، أعرب اجمللس عـن قلقـه   ٢٠٠٣

مة ليربيا ال تزال ختـل بالتـدابري املفروضـة مـن     على أن حكو
األســلحة. وقــرر  اقتنــاءقبــل اجمللــس، وال ســيما عــن طريــق 

اجمللــس أن الــدعم النشــط الــذي تقدمــه حكومــة ليربيــا إىل   
منــها املتمــردون يف مجاعــات التمــرد املســلحة يف املنطقــة، و

الـذين   ةالسابقجلبهة املتحدة الثورية ا ومقاتلكوت ديفوار و
هتديــدا ’’اســتقرار املنطقــة، يشــكل    ونزعزعــي برحــوامــا 
   .)١٠(‘‘يف املنطقةم واألمن الدوليني للسال

املــــــــــــــؤرخ ) ٢٠٠٣( ١٤٩٧ ينقراروبــــــــــــــال  
ــطس  ١ ــؤرخ ) ٢٠٠٣( ١٥٠٩و  ٢٠٠٣آب/أغســــ املــــ

ــبتمرب  ١٩ ــس أن احلالــــة يف    ،٢٠٠٣أيلول/ســ ــرر اجمللــ قــ
ــا ــكل’’ ليربيــ ــدوليني    تشــ ــن الــ ــلم واألمــ ــدا للســ ، ‘‘هتديــ

عمليـة السـالم   ل’’و‘‘ غـرب أفريقيـا  منطقة ار يف الستقرل’’و
 .)١١(‘‘يف ليربيا

ــ   ــؤرخ ) ٢٠٠٣( ١٥٢١القرار وبـ كـــانون  ٢٢املـ
ــرر اجمللــس أن انتشــار األســلحة   ٢٠٠٣األول/ديســمرب  ، ق

ــة املســلحة مــن   ــدول، مبــا يف ذلــك    والعناصــر الفاعل غــري ال
شـكل هتديـدا   ما بـرح ي ’’، يف املنطقة دون اإلقليمية املرتزقة
لعمليـة  خاصـة  م واألمن الدوليني يف غـرب أفريقيـا، و  للسال

 .)١٢(‘‘السالم يف ليربيا

__________ 

  )٩(  S/PRST/2002/36.الفقرة الثانية ، 

 ة عشرة من الديباجة.)، الفقرة الثالث٢٠٠٣( ١٤٧٨القرار   )١٠(  

)، الفقـــرة الثامنـــة مـــن الديباجـــة، ٢٠٠٣( ١٤٩٧القـــراران   )١١(  
 )، الفقرة احلادية والعشرون من الديباجة.٢٠٠٣( ١٥٠٩و

 )، الفقرة الثامنة من الديباجة.٢٠٠٣( ١٥٢١القرار   )١٢(  
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 احلالة يف سرياليون   
شباط/فرباير  ٧املؤرخ  )٢٠٠٠( ١٢٨٩القرار ب  
صوب تسوية  املالحظ، على الرغم من التقدم ٢٠٠٠

البلد هذا احلالة يف  ، قرر اجمللس أنع يف سرياليونرتاال
يف  م واألمن الدولينيالهتديدا للس’’زالت تشكل   ما

  .)١٣(‘‘املنطقة
آذار/مارس  ٧املؤرخ ) ٢٠٠١( ١٣٤٣قرار وبال  
، قرر اجمللس أن الدعم النشط الذي تقدمه حكومة ٢٠٠١

، مرد املسلحة يف البلدان اجملاورةليربيا إىل مجاعات الت
حدة الثورية يف سرياليون، وخباصة دعمها للجبهة املت

  .)١٤(‘‘يف املنطقة من الدولينيم واألهتديدا للسال’’يشكل 

كانون  ٤املؤرخ ) ٢٠٠٢( ١٤٤٦القرار وب  
، الحظ اجمللس مع القلق أن احلالة ٢٠٠٢األول/ديسمرب 

هتديدا لألمن يف سرياليون، ’’تشكل  تزالا ميف ليربيا 
مناطق استخراج املاس، والبلدان األخرى يف سيما   وال

__________ 

ــرار   )١٣(   ــة.  ٢٠٠٠( ١٢٨٩القـ ــن الديباجـ ــابعة مـ ــرة السـ  )، الفقـ
من جديد ما قرره ة، أكد اجمللس عدد من القرارات الالحقوب
م شــكل هتديــدا للســالي ال يــزالأن الوضــع يف ســرياليون  مــن

 ١٣٠٦ اتواألمـــــن الـــــدوليني يف املنطقـــــة. انظـــــر القـــــرار
)، ٢٠٠١( ١٣٨٥و)، ٢٠٠٠( ١٣١٥و)، ٢٠٠٠(
ن مـــــ يف بيـــــان  و). ٢٠٠٢( ١٤٠٠)، و ٢٠٠٢( ١٣٨٩و

ــرئيس  ــؤرخالــــــ ــاين/ ٣ مــــــ ــرين الثــــــ  ٢٠٠٠نوفمرب تشــــــ
)S/PRST/2000/31 أعــرب أعضــاء اجمللــس عــن قلقهــم إزاء ،(
عدم االستقرار يف ما يرتبط هبا من يف سرياليون و ةاهلش الةاحل

ــع   ــة األوسـ ــة دون اإلقليميـ ــا املنطقـ ــتمرار  نطاقـ ــوا اسـ . وأدانـ
  سرياليونبنياهلجمات عرب احلدود على طول منطقة احلدود 

ال ميكــن اســتعادة األمــن  هعلــى أنــ واغينيــا وليبرييــا، وشــددو
 واالستقرار إال من خالل اتباع هنج إقليمي شامل.

)، الفقرة التاسعة من الديباجة. وأعاد ٢٠٠١( ١٣٤٣القرار   )١٤(  
)، الفقـرة  ٢٠٠٢( ١٤٠٨اجمللس تأكيد هذا القرار يف القرار 

 احلادية عشرة من الديباجة.

ال تزال  اليونسرياحلالة يف ’’وأكد من جديد أن  “املنطقة
 .)١٥(‘‘لسالم واألمن يف املنطقةل هتديداتشكل 

 احلالة يف الصومال   
نيسان/أبريل  ٨املؤرخ ) ٢٠٠٣( ١٤٧٤قرار بال  
قلق شديد أن استمرار اجمللس بالحظ بعد أن ، ٢٠٠٣
األسلحة والذخرية إىل الصومال من البلدان إمدادات تدفق 

السياسية الرامية ض السالم واألمن واجلهود قّوي’’األخرى 
، قرر أن احلالة ‘‘يق املصاحلة الوطنية يف الصومالإىل حتق

يف  م واألمن الدولينيتشكل هتديدا للسال’’البلد ذلك يف 
  .)١٦(‘‘املنطقة

 ا ــــآسي  

 احلالة يف أفغانستان   

نيسان/أبريل  ٧ رئيس مؤرخال منبيان ب  
 م، كرر أعضاء اجمللس اإلعراب عن بالغ قلقه)١٧(٢٠٠٠

خطرا شديدا ’’بوصفه اع األفغاين رتإزاء استمرار ال
 .)١٨(‘‘م واألمن اإلقليميني والدولينيعلى السالومتزايدا 

وأدانوا استخدام األراضي األفغانية إليواء اإلرهابيني 
من  وا، وأكديبهم والتخطيط لألعمال اإلرهابيةوتدر

جديد اقتناعهم بأن قمع اإلرهاب الدويل أمر أساسي 
__________ 

)، الفقـرة التاسـعة مـن الديباجـة. ويف     ٢٠٠٢( ١٤٤٦القرار   )١٥(  
، ٢٠٠٢كـانون األول/ديسـمرب    ١٣مـؤرخ   بيان من الرئيس

، الفقـــرة S/PRST/2002/836فيمـــا يتصـــل باحلالـــة يف ليربيـــا (
، ليربيـا  عـدم احتـرام حكومـة   الثانية)، أكـد اجمللـس جمـددا أن    

، الفاعلـة غـري احلكوميـة    والدول األخرى وغريها من اجلهات
ــدابري املفروضـــة   ــس ي للتـ هـــدد عمليـــة الســـالم يف   مـــن اجمللـ

 .ستقرار منطقة غرب أفريقيا برمتهاسرياليون، وا

ــرار   )١٦(   ــن   ٢٠٠٣( ١٤٧٤الق ــان اخلامســة والســابعة م )، الفقرت
 ١٥١٩الديباجــة. وأعيــد تأكيــد هــذا القــرار مبوجــب القــرار 

)٢٠٠٣.( 

  )١٧(  S/PRST/2000/12. 

 املرجع نفسه، الفقرة الثانية.  )١٨(  
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 اهلجمات وا. كما أدان)١٩(سلم واألمن الدولينيلصون ال
اليت دبرها إرهابيون تابعون ألسامة بن واهلجمات  األخرية

للخطر الذي  استمرارا’’الدن، وتشكل هذه اهلجمات 
  .)٢٠(‘‘يهدد اجملتمع الدويل

كانون  ١٩املؤرخ ) ٢٠٠٠( ١٣٣٣القرار وب  
 ، أكد اجمللس من جديد اقتناعه بأن٢٠٠٠األول/ديسمرب 

قمع اإلرهاب الدويل أمر أساسي لصون السلم واألمن 
أن عدم استجابة سلطات طالبان يف  قرر. و)٢١(الدوليني

ل هتديدا للسلم واألمن شكي’’أفغانستان ملطالب اجمللس 
  .)٢٢(‘‘الدوليني

  )٢٣(ليشيت -  احلالة يف تيمور  

مايو أيار/ ١٧املؤرخ ) ٢٠٠٢( ١٤١٠قرار بال  
قراراته السابقة بشأن ’’يد ، أكد اجمللس من جد٢٠٠٢

) ١٩٩٩( ١٢٧٢القرار  وخباصةاحلالة يف تيمور الشرقية، 
 الذي قرر، ‘‘١٩٩٩تشرين األول/أكتوبر  ٢٥املؤرخ 
شكل هتديدا يأن استمرار احلالة يف تيمور الشرقية مبوجبه 

وجود ب’’ علما كذلكاجمللس  أحاط. و)٢٤(للسالم واألمن

__________ 

 املرجع نفسه، الفقرة الثالثة عشرة.  )١٩(  

 ، الفقرة الرابعة عشرة.املرجع نفسه  )٢٠(  

 )، الفقرة الثامنة من الديباجة.٢٠٠٠( ١٣٣٣القرار   )٢١(  

ــرار   )٢٢(   ــن   ٢٠٠٠( ١٣٣٣القــ ــرة مــ ــة عشــ ــرة اخلامســ )، الفقــ
ما  جمددا عدد من القرارات الالحقة، أكد اجمللسالديباجة. وب

ــن  ــرره م ــتان   ق ــأن الوضــع يف أفغانس ــدا  يا زال م شــكل هتدي
)، ٢٠٠١( ١٣٦٣ اتظـر القـرار  للسالم واألمن الدوليني. ان

 ١٤٤٤و)، ٢٠٠٢( ١٤١٣و)، ٢٠٠١( ١٣٨٦و
 ).٢٠٠٣( ١٥١٠و  ،)٢٠٠٢(

تشــــرين  ١٤، املعقــــودة يف ٤٦٤٦اعتبــــارا مــــن اجللســــة     )٢٣(  
“ احلالة يف تيمـور الشـرقية  ”بند نقح ال، ٢٠٠٢الثاين/نوفمرب 

 ‘‘.ليشيت-احلالة يف تيمور’’صبح نصه لي

 األوىل من الديباجة. )، الفقرة٢٠٠٢( ١٤١٠القرار   )٢٤(  

ار على املديني القصري حتديات يف جمايل األمن واالستقر
أن كفالة  وقرر‘‘ والطويل يف تيمور الشرقية املستقلة

 هااستقرارد تيمور الشرقية واحملافظة على األمن على حدو
لصيانة السلم ’’أمـران ضروريان الداخلي واخلارجي 

  .)٢٥(‘‘واألمن يف املنطقة
 ا ــــــــأوروب  

 احلالة يف البوسنة واهلرسك   

 حزيران/ ٢١املؤرخ ) ٢٠٠٠( ١٣٠٥القرار ب  
من جديد التزامه اجمللس كد بينما أ، ٢٠٠٠يونيه 

رتاعات يف يوغوسالفيا السابقة بالتسوية السياسية لل
 تزالا ماملنطقة تلك ، قرر أن احلالة يف واتفاق السالم

  .)٢٦(‘‘هتديدا للسلم واألمن الدوليني’’تشكل 

 ٢٠٠١آذار/مارس  ٤رسالة مؤرخة   
من املمثل  س جملس األمنموجهة إىل رئي

الدائم جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية 
 السابقة لدى األمم املتحدة 

 ١٦ و ٧ني مؤرخ ،رئيسالن ممتتاليني  نيبيانب  
، على التوايل، أدان أعضاء اجمللس ٢٠٠١آذار/مارس 

يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية  نيعنف املتطرفاستمرار 
هتديدا ’’شكل تعمال أن تلك األ واالسابقة، وذكر

القرار وب .)٢٧(‘‘هارمتطقة بلالستقرار واألمن يف املن
__________ 

ــرار   )٢٥(   ــن   ٢٠٠٢( ١٤١٠القــ ــرة مــ ــة عشــ ــرة اخلامســ )، الفقــ
 الديباجة.

)، الفقرة احلادية عشرة من الديباجة. ٢٠٠٠( ١٣٠٥لقرار ا  )٢٦(  
يف  الـة أن احل قرارهعدد من القرارات الالحقة، أكد اجمللس وب

شكل هتديدا للسالم واألمن الدوليني. انظر ت تا زالماملنطقة 
 ١٤٩١و  ،)٢٠٠٢( ١٤٢٣و)، ٢٠٠١( ١٣٥٧ اترالقرا

)٢٠٠٣.( 

  )٢٧(  S/PRST/2001/7  الفقـرة الثالثـة، و ، S/PRST/2001/8  الفقـرة ،
 الثامنة.
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، أدان ٢٠٠١آذار/مارس  ٢١) املؤرخ ٢٠٠١( ١٣٤٥
أعمال العنف اليت يرتكبها متطرفون، مبا فيها  اجمللس

مقدونيا األنشطة اإلرهابية، يف بعض املناطق جبمهورية 
صربيا،  اليوغوسالفية السابقة وبعض البلديات يف جنوب

جيد أن هذا العنف  رية يوغوسالفيا االحتادية. والحظمجهو
املناطق  تلكمن املتطرفني األلبانيي األصل خارج تأييدا 

  .)٢٨(‘‘ألمن واستقرار املنطقة األوسعهتديدا ’’ويشكل 

 الشرق األوسط   

 احلالة بني العراق والكويت   

 تشرين الثاين/ ٨املؤرخ ) ٢٠٠٢( ١٤٤١القرار ب  
بالتهديد الذي يتعرض له  اجمللس سلم، ٢٠٠٢رب نوفم

من جراء عدم امتثال العراق  ‘‘السالم واألمن الدوليان’’
لقرارات اجمللس ونشره ألسلحة الدمار الشامل والقذائف 

 مل يقدمألن العراق  استيائهوأعرب عن  .)٢٩(البعيدة املدى
كشفا دقيقا ووافيا وهنائيا وكامال جبميع جوانب براجمه 

عدم امتثال حكومة استيائه لعن  أعربكما . )٣٠(سلحللت
العراق لاللتزامات املترتبة عليها فيما يتعلق باإلرهاب، 

فيما يتعلق بإهناء القمع الذي يتعرض له سكان العراق و
 أيار/ ٢٢) املؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٨٣وبالقرار  .)٣١(املدنيون

زالت   ر اجمللس أن احلالة يف العراق ما، قر٢٠٠٣مايو 
وأكد . )٣٢(‘‘هتديدا للسالم واألمن الدوليني’’تشكل 

تشرين  ١٦ا يف ــــــــاجمللس قراره هذا جمددا بقرارين اختذمه

__________ 

 .١)، الفقرة ٢٠٠١( ١٣٤٥القرار   )٢٨(  

 )، الفقرة الثالثة من الديباجة.٢٠٠٢( ١٤٤١القرار   )٢٩(  

 املرجع نفسه، الفقرة السادسة من الديباجة.  )٣٠(  

 رجع نفسه، الفقرة التاسعة من الديباجة.امل  )٣١(  

)، الفقــــرة الســــابعة عشــــرة مــــن    ٢٠٠٣( ١٤٨٣القــــرار   )٣٢(  
 الديباجة.

تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٤ و ٢٠٠٣األول/أكتوبر 
 .)٣٣(، على التوايل٢٠٠٣

 ة ـــــــــمواضيعي  

 ع املسلح رتااألطفال وال  

آب/أغسطس  ١١املؤرخ  ١٣١٤قرار بال  
أن االستهداف املتعمد اجمللس الحظ ، ٢٠٠٠

نية املدنية أو لألشخاص احملميني اللمجموعات السك
اآلخرين، مبن فيهم األطفال، وانتهاك القانون اإلنساين 
الدويل وقانون حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك ما يتصل منه 
باألطفال، بشكل متكرر وصارخ وواسع النطاق يف 

شكل خطرا على ي’’اع املسلح، من شأنه أن رتحاالت ال
د يف هذا الصدد تأكيد اعأ، و‘‘السالم واألمن الدوليني

استعداده للنظر يف مثل هذه احلاالت، واختاذ خطوات 
 . )٣٤(ت احلاجة إىل ذلكمالئمة حيثما دع

 اعات املسلحة رتمحاية املدنيني يف ال  

نيسان/أبريل  ١٩املؤرخ  ١٣٦٦قرار وبال  
السكان  أن تعمد استهدافاجمللس الحظ ، ٢٠٠٠

املدنيني أو غريهم من األشخاص املشمولني باحلماية 
وارتكاب انتهاكات منتظمة وصارخة وواسعة النطاق 
للقانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان يف 

هتديدا للسلم واألمن ’’ع املسلح قد يشكل رتاحاالت ال
كد من جديد استعداده للنظر يف تلك وأ ،‘‘الدوليني

  .)٣٥(فرض تدابري مناسبة عند االقتضاء احلاالت ويف

__________ 

 ).٢٠٠٣( ١٥١٨)، والقرار ٢٠٠٣( ١٥١١القرار   )٣٣(  

 .٩)، الفقرة ٢٠٠٠( ١٣١٤القرار   )٣٤(  

 .٥)، الفقرة ٢٠٠٠( ١٢٩٦القرار   )٣٥(  
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دور جملس األمن يف منع نشوب   
 اعات املسلحة رتال

 آب/ ٣٠املؤرخ ) ٢٠٠١( ١٣٦٦قرار بال  
عن القلق الشديد إزاء ، أعرب اجمللس ٢٠٠١أغسطس 

التهديد الذي يتعرض له السالم واألمن من جراء االجتار ’’
خلفيفة غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة ا

وتكديسها بشكل مفرط ومزعزع لالستقرار يف مناطق 
اعات، وما تنطوي عليه من إمكانية زيادة تفاقم رتال
 .)٣٦(‘‘اعات املسلحة وإطالة أمدهارتال

التهديـــدات الـــيت يتعـــرض هلـــا الســـالم       
ــدولي  ــن الـ ــال  اواألمـ ــراء األعمـ ــن جـ ن مـ

 اإلرهابية 

ــال   أيلول/ســـــــبتمرب  ١٢املـــــــؤرخ  ١٣٦٨قرار بـــــ
ــيت وقعــت يف    اجمللــس نادأ، ٢٠٠١ ــة ال اهلجمــات اإلرهابي

ك وواشـنطن العاصـمة   يف نيويور ٢٠٠١أيلول/سبتمرب  ١١
هتديـدا للسـالم واألمـن    ’’عترب هـذه األعمـال   اوبنسلفانيا، و

. وبقـراره  ، شأهنا شأن أي عمل إرهايب دويل)٣٧(‘‘الدوليني
ــق  ــؤرخ ٢٠٠١( ١٣٧٣الالحـــ ــبتمرب  ٢٨) املـــ أيلول/ســـ
أن هـــذه األعمـــال تشـــكل  تأكيـــد  أعـــاد اجمللـــس، ٢٠٠١

 .)٣٨(‘‘هتديدا للسالم واألمن الدوليني’’

ــال   ــؤرخ ) ٢٠٠١( ١٣٧٧قرار وبـ ــرين  ١٢املـ تشـ
ــاين/نوفمرب  ــس  ٢٠٠١الث ــن اجملل أن أعمــال اإلرهــاب  ، أعل
أحد أخطر التهديدات اليت تواجـه السـالم   ’’الدويل تشكل 

أحــد ’’ و‘‘ واألمــن الــدوليني يف القــرن احلــادي والعشــرين 

__________ 

 ة من الديباجة.)، الفقرة الرابعة عشر٢٠٠١( ١٣٦٦القرار   )٣٦(  

 .١)، الفقرة ٢٠٠١( ١٣٦٨القرار   )٣٧(  

 )، الفقرة الثالثة من الديباجة.٢٠٠١( ١٣٧٣القرار   )٣٨(  

 .)٣٩(‘‘تحديات اليت تواجـه مجيـع الـدول والبشـرية مجعـاء     ال
ــد   وأ ــدويل تتنـــاىف مـــع مقاصـ ــال اإلرهـــاب الـ كـــد أن أعمـ

ومبادئ ميثـاق األمـم املتحـدة وأن متويـل أعمـال اإلرهـاب       
الدويل والتخطيط والتحضري هلا، تتناىف كذلك مـع مقاصـد   

شــدد علـــى أن  . كمــا  )٤٠(ومبــادئ ميثــاق األمــم املتحـــدة   
ــة واالقتصــادية  ’’هتــدد  أعمــال اإلرهــاب ــة االجتماعي التنمي
ار واالزدهـــار علـــى االســـتقر’’وتقـــوض  ‘‘جلميـــع الـــدول
    .)٤١(‘‘الصعيد العاملي

ويف قـــــرارات الحقـــــة، أدان اجمللـــــس اهلجمـــــات   
تشـرين األول/أكتـوبر    ١٢، يف بالقنابل يف بايل، إندونيسـيا 

 تشـرين األول/  ٢٣أخذ الرهائن يف موسـكو يف  و؛ ٢٠٠٢
ــوبر  ــدق    و ؛٢٠٠٢أكت ــى فن ــل عل ــايب بالقناب اهلجــوم اإلره

تشرين الثـاين/نوفمرب   ٢٨يف ، كينيا، كيكامباالبرادايس يف 
شــباط/فرباير  ٧يف بوغوتــا يف اهلجــوم بالقنابــل  و؛ ٢٠٠٢
ــراق   ٢٠٠٣ ــة يف العـ ــال اإلرهابيـ ــرة ؛ واألعمـ ــني يف الفتـ بـ

؛ واهلجمـات  ٢٠٠٣/أغسطس وتشرين األول/أكتـوبر  آب
تشــرين   ٢٠و  ١٥يف اســطنبول يف  بالقنابــل الــيت وقعــت    

؛ واهلجمـــات اإلرهابيـــة األخـــرى يف ٢٠٠٣الثـــاين/نوفمرب 
شـأهنا شـأن أي   ’’عتـرب تلـك األعمـال،    اعدد من البلدان، و

هتديـدا للسـلم   ’’ عـدّ ُت، ‘‘اإلرهـاب الـدويل   من أعمالعمل 
   .)٤٢(‘‘واألمن الدوليني

__________ 

)، الفقرتــــان الثالثــــة والرابعــــة مــــن ٢٠٠١( ١٣٧٧القــــرار   )٣٩(  
 الديباجة.

 )، الفقرة السادسة من الديباجة.٢٠٠١( ١٣٧٧القرار   )٤٠(  

ــرار   )٤١(   ــا ٢٠٠١( ١٣٧٧القـ ــرة السـ ــة.  )، الفقـ ــن الديباجـ بعة مـ
 ،)٢٠٠٣( ١٤٥٥و)، ٢٠٠٢( ١٣٩٠ اتومبوجــب القــرار

أن أعمال اإلرهاب تأكيد اجمللس  أعاد)، ٢٠٠٣( ١٤٥٦و 
 م واألمن الدوليني.شكل هتديدا للسالتالدويل 

)، ٢٠٠٢( ١٤٣٨انظـــر، علـــى ســـبيل املثـــال، القـــرارات       )٤٢(  
 ١٤٦٥و)، ٢٠٠٢( ١٤٥٠و)، ٢٠٠٢( ١٤٤٠و
 ).٢٠٠٣( ١٥١٦و  ،)٢٠٠٣( ١٥١١و)، ٢٠٠٣(
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م صون السال عنمسؤولية جملس األمن   
وس نقص املناعة واألمن الدوليني: فري

البشرية/اإليدز وعمليات حفظ السالم 
 الدولية

متوز/يوليه  ١٧املؤرخ ) ٢٠٠٠( ١٣٠٨قرار بال  
وباء جمللس عن قلقه إزاء مدى انتشار ، أعرب ا٢٠٠٠

فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز يف مجيع أحناء العامل، 
األزمة يف أفريقيا. وأقر  حدة إزاءوعلى وجه اخلصوص، 

ميكن أن انتشار فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز بأن 
جلميع قطاعات اجملتمع يترتب عليه أثر مدمر بالنسبة 

، مجاحه كبحتم مل ي ما، الوباء، وشدد على أن ومستوياته
  .)٤٣(‘‘شكل خطرا على االستقرار واألمنيقد ’’

  ٣٩املناقشة املتعلقة باملادة  -  باء

  احلالة يف أفغانستان  
كانون  ١٩، املعقودة يف ٤٢٥١لسة يف اجل  

 ١٣٣٣ذ اجمللس القرار ، اخت٢٠٠٠األول/ديسمرب 
من جديد أن القضاء على  ي أكد فيهذ) ال٢٠٠٠(

م واألمن اإلرهاب الدويل أمر أساسي لصون السال
ملطالب عدم استجابة سلطات الطالبان أن  الدوليني وقرر

 .)٤٤(‘‘هتديدا للسلم واألمن الدوليني’’يشكل  اجمللس
رفض انتهم أعرب عدة متكلمني عن إد ،خالل املناقشةو
هم يف استمرارقرارات اجمللس ولاالمتثال املستمر لطالبان ا

. )٤٥(اإلرهابيني وتقدمي الدعم لألنشطة اإلرهابية ءإيوا

__________ 

)، الفقرتان الثامنة واحلادية عشرة من ٢٠٠٠( ١٣٠٨القرار   )٤٣(  
 الديباجة.

 )، الفقرة الرابعة عشرة من الديباجة.٢٠٠٠( ١٣٣٣القرار   )٤٤(  

  )٤٥(  S/PV.4251 اململكـــة  ٧(هولنـــدا)؛ والصـــفحة  ٦، الصـــفحة)
(أوكرانيــا)؛  ٨(فرنســا)؛ والصــفحة  ٧املتحــدة)؛ والصــفحة 

ما دامت الطالبان تواصل أنه ل الواليات املتحدة وذكر ممث
هتدد ’’ل إيواء اإلرهابيني، وخباصة أسامة بن الدن، ستظ

أن ممثل أفغانستان ورأى  .)٤٦(‘‘السلم واألمن الدوليني
القرار مل يتناول على حنو واف التهديد اإلرهاب الناشئ 

شكلة املاجمللس  وأن من الضروري أن يعاجلمن أفغانستان 
 مشروعها. وادعى أنه على الرغم من أن برمتاألفغانية 

ولة عن جية مسؤخارعناصر هناك يبني بوضوح أن  القرار
تناول العدوان الباكستاين يال ’’فهو ، األنشطة اإلرهابية

هتديدا لألمن ’’شكل يي ذال“ يف أفغانستاناملعروف جيدا 
 ‘‘.التنمية والتعاون يف املنطقة’’عوق يو ‘‘اإلقليمي

وخلص إىل أن هذه األعمال تشكل انتهاكا صارخا 
ل يف إطار الفص’’للميثاق، وينبغي أن ينظر فيها اجمللس 

 .)٤٧(‘‘٤٢إىل  ٣٩املواد  ،السابع

تشرين  ١٣، املعقودة يف ٤٤١٤ويف اجللسة   
ممثل مجهورية إيران  الحظ ،٢٠٠١الثاين/نوفمرب 

يف املاضي ‘‘ يستخف’’كان اإلسالمية أن اجملتمع الدويل 
 ،هتديد للسلم واألمن الدولينيمن شكله أفغانستان مبا ت

__________ 

ــات املتحــدة)؛ والصــفحة   ٩ة والصــفح ــدا)؛  ١١(الوالي (كن
 (االحتاد الروسي). ١٢والصفحة 

 .٩ املرجع نفسه، الصفحة  )٤٦(  

ــفحتان    )٤٧(   ــه، الصــ ــع نفســ ــة . ٤-٣املرجــ ، ٤٣٢٥ويف اجللســ
 ، أكــد ممثــل أفغانســتان ٢٠٠١يونيــه حزيران/ ٥املعقــودة يف 
تورط باكستان املباشـر يف أفغانسـتان   ’’قناعته بأن  من جديد

هتديــدا للســلم    نيشــكال  ‘‘وسياســاهتا العدوانيــة يف املنطقــة  
علـى  ’’اجمللـس   وهـو األمـر الـذي مل يعاجلـه    واألمن الدوليني، 

 نيرســالتوب. ٢٠ الصــفحة، S/PV.4325. انظــر ‘‘ ســليم حنــو
إىل  تنيمـوجه  ٢٠٠١سبتمرب أيلول/ ١٤ مؤرختني نيمتطابقت

اقتـرح   )،S/2001/870األمني العام وإىل رئـيس جملـس األمـن (   
لكــي عقــد جلســة اســتثنائية جمللــس األمــن  ’’ممثــل أفغانســتان 

ــاول ــراد العســكريني واملســلح   يتن نــب يف ااألج نيوجــود األف
م واألمــن هتديــد للســال’’ مــا يشــكله ذلــك مــنو‘‘ أفغانســتان

 ‘‘.اإلقليمي والدويلعلى الصعيدين 
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 ١١يف  تغري مع اهلجمات اليت وقعتوهو وضع قد 
اجمللس ، دعا ممثل اهلند وباملثل .)٤٨(٢٠٠١أيلول/سبتمرب 

قد رد على حنو مناسب على التحدي ما إذا ىل النظر فيإ
الذي تعرض له السلم واألمن الدوليان من اإلرهاب 
الدويل املنطلق من أفغانستان الواقعة حتت إدارة طالبان 

 .)٤٩(ومن الذين أيدوها

حزيران/يونيه  ١٧يف املعقودة  ٤٧٧٤ويف اجللسة   
يف  قيام بدورهالإىل اجمللس ، دعا ممثل فرنسا ٢٠٠٣

 اللذين، من أفغانستان وهتريبهامكافحة إنتاج املخدرات 
، ‘‘ا خطريا للسلم واألمن الدولينيهتديد’’ نشكالي

 التهديدات الرئيسية األخرى، مثل وحيتالن مكانا بني
 وافق. و)٥٠(اإلرهاب وانتشار األسلحة واجلرمية املنظمة

ممثل أنغوال على أن االجتار غري املشروع باملخدرات 
  .)٥١(‘‘نطقة بأسرهااملألمن ’’شكل هتديدا ي

 احلالة يف البوسنة واهلرسك   

متوز/يوليه  ١٠، املعقودة يف ٤٥٦٨يف اجللسة   
ألفراد حفظ اقش اجمللس املسؤولية القانونية ، ن٢٠٠٢
يف رائم املرتكبة على اجل اقضائي تهممالحق يف حالالسالم 

أثناء عمليات حفظ السالم. وخالل املناقشة، أعرب ممثل 
 ض أفرادإزاء تعرلواليات املتحدة عن قلق حكومة بلده ا

مبوجب نظام روما  ةالقانونيللمالحقة السالم  حفظ
الذي بدأ نفاذه يف ، ألساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةا
إىل املادة  وحث اجمللس، استنادا .٢٠٠٢متوز/يوليه  ١
لتصدي لشواغل على ا، نظام روما األساسيمن  ١٦

بعض الدول األعضاء بشأن اآلثار املترتبة على نظام روما 
__________ 

  )٤٨(  S/PV.4414 (Resumption 1) ١١=١٠، الصفحتان. 

 .٢٠ه، الصفحة املرجع نفس  )٤٩(  

  )٥٠(  S/PV.4774١١ ، الصفحة. 

 .٣٠املرجع نفسه، الصفحة   ()٥١(  

األساسي بالنسبة للبلدان اليت ليست أطرافا يف االتفاقية، 
 يفحفظ السالم  بأفرادولكنها تريد أن تواصل اإلسهام 

 ١٦ة بعثات األمم املتحدة. وشدد كذلك على أن املاد
جمللس  تتيحمن نظام روما األساسي من جملس األمن 

يقدم طلبا قابال للتجديد إىل احملكمة بأال تبدأ ’’األمن أن 
شهرا على أساس  ١٢أو تشرع يف حتقيقات خالل فترة 

واعترض  .)٥٢(‘‘قرار يتخذ وفقا للفصل السابع من امليثاق
غري  ذلك مسارأن ب القول حمتجنيهذا على متكلمني  ةعد
أنشطة احملكمة ال تشكل هتديدا  نظرا ألنلعمل ل جمٍد

الختاذ ، وبالتايل ال يوجد أساس ولينيم واألمن الدللسال
الفصل بهذا االحتجاج قرار يف إطار الفصل السابع، ف

 .)٥٣(اجمللسجتاوز حلدود سلطة  هفي السابع

 احلالة بني العراق والكويت   

راق باحلالة بني الع ةتصلاملناقشات ركزت امل  
حديد ما والكويت أساسا على مسألتني فيما يتعلق بت

: ما إذا كان عدم امتثال العراق ملساللهتديدات  يشكل
شكل هتديدا للسالم، وما إذا كان العمل يلس اجمللقرارات 

شكل يالعراق  ضدالعسكري بقيادة الواليات املتحدة 
 هتديدا للسالم. 

 قرارات جملس األمن لعدم امتثال العراق   

موجهة  ٢٠٠٠سطس آب/أغ ٩رسالة مؤرخة ب  
ممثل الكويت إىل اجمللس أن ،طلب )٥٤(إىل األمني العام

اتباع هنج عدواين حيث حكومة العراق على الكف عن 
__________ 

  )٥٢(  S/PV.4568 ١٣، الصفحة. 

  )٥٣(  S/PV.4568 ؛(نيوزيلنــدا) ٦ والصــفحة(كنــدا)؛  ٣، الصــفحة 
ــتاين)؛  ٢٦ (األردن)؛ و الصـــفحة ٢٠ الصـــفحةو (ليختنشـ

S/PV.4568 (Resumption 1)  وCorr.1 ؛(فيجي) ٣، الصفحة 
 (أملانيا). ١١ والصفحة ؛(ساموا) ٨صفحة الو

  )٥٤(  S/2000/791. 
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 هتديدا ألمن واستقرار دولة الكويت’’ يشكل
  .)٥٥(‘‘واملنطقة

 ٢٠٠٢ أيلول/سبتمرب ٢٤رسالة مؤرخة وب  
رز ممثل اململكة ، أب)٥٦(موجهة إىل رئيس جملس األمن

للنظام العراقي  ‘‘الطبيعة العنيفة والعدوانية”املتحدة 
حيازة العراق ألسلحة  منوأعرب عن قلق حكومته 

خطرا ال ’’الدمار الشامل. وأكد أن النظام العراقي يشكل 
لبذل جهد دويل مركز وأن هناك حاجة ملحة ‘‘ مثيل له

أسلحة أن  إضايف حتت رعاية األمم املتحدة للتأكد من
الدمار الشامل العراقية مل يعد من املمكن أن تشكل 

 .)٥٧(‘‘خطرا دوليا’’

تشرين  ١٦، املعقودة يف ٤٦٢٥ ةلساجليف و  
بني العراق ، ناقش اجمللس احلالة ٢٠٠٢األول/أكتوبر 

امتثال العراق لقرارات اجمللس. والكويت يف ضوء عدم 
رار جديد ق ختاذإمكانية ا النظر يفوخالل املناقشة، أثناء 

جلنة األمم املتحدة للرصد ح مهام وصالحيات وضوحيدد ب
ة من عمليات التفتيش يف جلولة جديد والتحقق والتفتيش

 أعرب عدة متكلمني عن القلق إزاء اخلطر احملتملالعراق، 
م واألمن الدوليني الذي يشكله عدم على السال أو القائم

 . )٥٨(حامتثال العراق اللتزاماته يف جمال نزع السال

__________ 

 ١٧ تنيمـؤرخ  تنيالحقـ  تنيرسـال بممثل الكويـت مطلبـه    ررك  )٥٥(  
تشـــــــرين  ١) وS/2001/53( ٢٠٠١ينـــــــاير كـــــــانون الثاين/

ــوبر األول/ ــوايل، S/2001/925( ٢٠٠١أكتـــــ ــى التـــــ )، علـــــ
 رئيس جملس األمن.و إىل األمني العام تنيموجه

  )٥٦(  S/2002/1067. 

 .١املرجع نفسه، الصفحة   )٥٧(  

  )٥٨(  S/PV.4625 (Resumption 1) ــفحات  ١٣-١١، الصــــ
ــفحتان   ــتراليا)؛ والصـ ــفحتان   ١٤-١٣(اسـ ــيلي)؛ والصـ (شـ

ــا)؛  ٢٦-٢٥ ، S/PV.4625 (Resumption 2)(نيجرييــــ
 و S/PV.4625 (Resumption 3)(ألبانيا)؛  ٢٤-٢٣الصفحتان 

Corr.1 ١١-٨حات (املكسـيك)؛ والصـف   ٦-٤، الصفحات 

 تشرين الثاين/ ٨، املعقودة يف ٤٦٤٤ ةلساجليف و  
 ١٤٤١، اختذ اجمللس باإلمجاع القرار ٢٠٠٢نوفمرب 

بالتهديد الذي يتعرض له السالم  فيه سلم) الذي ٢٠٠٢(
واألمن الدوليان من جراء عدم امتثال العراق لقرارات 
اجمللس ونشره ألسلحة الدمار الشامل والقذائف البعيدة 

ممثل ذكر . ويف املناقشة اليت أعقبت ذلك، )٥٩(ىاملد
يف  األعضاء دولاليعرب عن شواغل أن القرار املكسيك 

وعن ضرورة امتثال العراق اللتزاماته فيما يتعلق  اجمللس
برتع السالح والتخلي عن أسلحة الدمار الشامل. 

يف حالة عدم امتثال العراق، فإن اإلجراء أضاف أنه و
للرد على ذلك سيتم حتديده على الذي سيتخذه اجمللس 

م وجود هتديد للسال بشأنأساس ما سيقرره اجمللس 
، يف رد جملس األمن يقومأن  واقترح ،واألمن الدوليني

على أساس مرحلتني متباينتني  حالة عدم امتثال العراق،
تستلزم املرحلة األوىل إجراء عملية تقييم وبوضوح. 

ية احلقيقية للعراق جديرة بالثقة لتحديد القدرة العسكر
ونيته يف استخدام أسلحته أو قدرة اجلماعات اإلرهابية 
على احلصول على تلك األسلحة. وتستلزم املرحلة الثانية 

لس والدول األخرى املعنية على التدابري اليت اجملاتفاق 
م ستتخذ إذا كشفت عملية التقييم عن وجود هتديد للسال

 .)٦٠(واألمن الدوليني

 ٢٠٠٢تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥رخة رسالة مؤوب  
ووزير خارجية العراق أشار ،)٦١(موجهة إىل األمني العام

حماولة لتحميل ’’بأنه  عّرفه) و٢٠٠٢( ١٤٤١إىل القرار 
__________ 

ــدة)؛ والصـــــفحات   ــة املتحـــ (الواليـــــات  ١٥-١٢(اململكـــ
(فرنســــا)؛ والصــــفحتان  ١٧-١٥املتحــــدة)؛ والصــــفحات 

 (موريشيوس). ٣٣-٣٢

 )، الفقرة الثالثة من الديباجة.٢٠٠٢(١٤٤١القرار   )٥٩(  

  )٦٠(  S/PV.4644 and Corr.1 ٨-٧، الصفحتان. 

  )٦١(  S/2002/1294. 
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 ٣٩مفهوم هتديد السلم واألمن الدوليني الوارد يف املادة 
الواليات  من امليثاق أكثر مما حيتمل لغرض تربير عدوان

عدم االمتثال  واستطرد قائال إن. ‘‘اقعلى العر املتحدة
تفسري ’’ تكوينسعى إىل يلس اجملن إو ‘‘ال دليل عليه’’

 باعتباره أن ‘‘جديد وواسع ملفهوم السلم واألمن الدوليني
أي تدخل من جانب العراق يف أنشطة التفتيش يشكل 

. وأعلن أن هذا التفسري يتعارض مع ا من هذا القبيلهتديد
  .)٦٢(من امليثاق ٣٩ليها يف املادة املبادئ املنصوص ع

شباط/فرباير  ٥، املعقودة يف ٤٧٠١يف اجللسة و  
رزه العراق يف ، استعرض اجمللس التقدم الذي أح٢٠٠٣

برتع السالح مبوجب قرار جملس األمن  الوفاء بالتزاماته
). وناقش اجمللس أيضا املعلومات اليت ٢٠٠٢( ١٤٤١

ة العراق ألسلحة قدمتها الواليات املتحدة بشأن حياز
. )٦٣(مشاركة العراق يف اإلرهابوالدمار الشامل، 

أن مفاده رأي املناقشة، أعرب عدة متكلمني عن وخالل 
لقرارات اجمللس املتعلقة برتع  هامتثال احلالة يف العراق وعدم

. )٦٤(‘‘م واألمن الدولينيهتديدا للسال’’ تشكالنالسالح 
العراق  كونه بينما قد يوأشارت وفود أخرى إىل أن

مزيد من األدلة  فإنه يلزم، نتهكا لقرارات جملس األمنم
. )٦٥(أخرىقرارات أحكام وإصدار التفتيش قبل من و

__________ 

 .١٢-٢املرجع نفسه، الصفحات   )٦٢(  

موجهــة إىل األمــني العــام  ٢٠٠٣فربايــر  ١٩رســالة مؤرخــة ب  )٦٣(  
)S/2003/203 ،(ــه     ا ــذي قدمت ــيم ال ــراق أن التقي ــل الع ــرب ممث عت

للمجلــس كــان حماولــة  ٤٧٠١ اجللســةالواليــات املتحــدة يف 
ــم املتحــدة مــن خــالل إ      طــالقلتضــليل جملــس األمــن و األم

طيــة ادعــاءات وأدلــة مغشوشــة وافتــراءات هبــدف تــوفري أغ ’’
 ‘‘.للمخطط األمريكي للعدوان على العراق

  )٦٤(    S/PV.4701 (الواليــات املتحــدة)؛  ٢٤-٢، الصــفحات
-٣٥(اململكة املتحدة)؛ والصـفحتان   ٢٧-٢٥والصفحات 

 (أنغوال). ٤٣-٤١(إسبانيا)؛ والصفحات  ٣٦

 ٢٩-٢٧(الصني)؛ والصـفحات   ٢٤املرجع نفسه، الصفحة   ()٦٥(  
ــفحا   ــي)؛ والصـــ ــاد الروســـ ــا)؛  ٣٣-٣١ت (االحتـــ (فرنســـ

ثل ميوعلى النقيض من ذلك، أكد ممثل العراق أن بلده ال 
و الدوليني ألنه قد مت أي هتديد للسالم واألمن اإلقليميني أ

 . )٦٦(نزع سالحه

شباط/فرباير  ١٤دة يف ، املعقو٤٧٠٧يف اجللسة و  
من الرئيس  نيمقدم ين، استمع اجمللس إىل تقرير٢٠٠٣

 جنة األمم املتحدة للرصد والتحقق والتفتيشللالتنفيذي 
عدة أكد وواملدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. 

تشكل هتديدا للسلم  تزالا مممثلني أن احلالة يف العراق 
 “مادي انتهاك’’يف حالة أن العراق وواألمن الدوليني، 

عدد من  عاد. وأ)٦٧(اجمللس برتع السالحأمام اللتزاماته 
ينبغي مواصلة عمليات  املتكلمني التأكيد على أنه

هذه ، بالنظر إىل التقدم الذي أحرزته )٦٨(التفتيش
. ادة درجة التعاون من جانب العراقعمليات وزيال

 قد حتسنتاحلالة  فرنسا واالحتاد الروسي أن ممثال والحظ
، ٢٠٠٣شباط/فرباير  ٥، املعقودة يف ٤٧٠١منذ اجللسة 

أعلن و. )٦٩(عمليات التفتيشيف لمزيد من الفعالية لنتيجة 
على وجود أي  بالنظر إىل عدم وجود دليل ،ممثل العراق

، دون أي يكتفونبعض أعضاء اجمللس أن نشاط حمظور، 

__________ 

 ٤٧-٤٥(شـــــيلي)؛ والصـــــفحات  ٤١-٣٩والصـــــفحات 
 (أملانيا). ٤٨-٤٧(غينيا)؛ والصفحتان 

 .٥٠-٤٨املرجع نفسه، الصفحات   )٦٦(  

  )٦٧(  S/PV.4707 ــفحتان ــفحات   ٢١-٢٠، الصـ ــبانيا)؛ والصـ (إسـ
 ٢٧-٢٣(اململكـــــــة املتحـــــــدة)؛ والصـــــــفحات  ٢٣-٢١

 ريا).(بلغا ٣٧-٣٦(الواليات املتحدة)؛ والصفحتان 

ــفحات    )٦٨(   ــه، الصـ ــع نفسـ ــة   ١٤-١٢املرجـ ــة العربيـ (اجلمهوريـ
(شــــيلي)؛ والصــــفحتان  ١٨-١٧الســــورية)؛ والصــــفحتان 

(باكســتان)؛  ٣٢-٣١(املكســيك)؛ والصــفحتان   ٢١-٢٠
 ٣٦-٣٤(الكــامريون)؛ والصــفحات  ٣٤-٣٢والصــفحات 

 (أنغوال).

(فرنســا)؛ والصــفحتان  ١٧-٤١املرجــع نفســه، الصــفحات    )٦٩(  
 االحتاد الروسي).( ٢٨-٢٧
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م تهديد الذي يشكله العراق على السلال بادعاءإثبات، 
 . )٧٠(واألمن الدوليني

شباط/فرباير  ١٨، املعقودة يف ٤٧٠٩ويف اجللسة   
رأي القائل بأن حيازة المتكلمني جمددا أكد عدة ، ٢٠٠٣

 اللتزاماته هامتثالراق ألسلحة الدمار الشامل وعدم الع
. ورأى عدد )٧١(م واألمن الدولينيهتديدا للسال نيشكال

لدول اليت متتلك من املمثلني أن الصالت القائمة بني ا
م شكل هتديدا للسالتأسلحة الدمار الشامل واإلرهابيني 

ممثل األردن على أنه ينبغي وأصر . )٧٢(واألمن الدوليني
أن نظام ، ولألزمة اسلمي حال جيدجمللس األمن أن 

ودعا إىل  ‘‘فعالية غري مسبوقة’’ثبت أاجلزاءات قد 
لزم، ألن أن يتم تعزيزه، إن ’’و، ستمرار نظام اجلزاءاتا

. وعلى )٧٣(‘‘يف فشله هتديدا لألمن والسلم الدوليني
النقيض من ذلك، أشار متكلمون آخرون إىل عدم وجود 

ق تشكل هتديدا من هذا اأدلة على أن احلالة يف العر
  .)٧٤(القبيل

__________ 

 .٤٠-٣٧املرجع نفسه، الصفحات   )٧٠(  

  )٧١(    S/PV.4709 ــفحة ــان)؛  ٣٠، الصــ  S/PV.4709(اليابــ

(Resumption 1) و Corr.1 ــفحتان ــة  ٩-٨، الصـ (مجهوريـ
(ســنغافورة)؛ والصــفحتان   ٢٤-٢٣كوريــا)؛ والصــفحتان  

(ألبانيـا)؛ والصـفحتان    ٢٦(نيكاراغوا)؛ والصفحة  ٢٦-٢٥
ــلندا ٣٥-٣٤ ــفحات (أيســــ ــدا)؛  ٣٧-٣٥)؛ والصــــ (كنــــ

ــا)؛ والصــفحة   ٣٧والصــفحة  ــل   ٣٩(جورجي (صــربيا واجلب
 (التفيا). ٤٠-٣٩األسود)؛ والصفحتان 

  )٧٢(  S/PV.4709 (األرجنتني) ٤٠-٣٩، الصفحتان ;(S/PV.4709 

(Resumption 1) و Corr.1 مجهوريــة  ٢٣-٢٢، الصــفحتان)
 بانيا).(أل ٢٦مقدونيا اليوغوسالفية السابقة)؛ والصفحة 

 .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )٧٣(  

-٣٢(العراق)؛ والصفحتان  ٩-٦املرجع نفسه، الصفحات   ()٧٤(  
 (جامعة الدول العربية). ٣٣

موجهة  ٢٠٠٣شباط/فرباير  ٢٤الة مؤرخة رسوب  
الروسي االحتاد  وممثلأشار  ،)٧٥(إىل رئيس جملس األمن

رغم بقاء الشكوك، مل ُيقدَّم أي إىل أنه فرنسا أملانيا وو
دليل على أن العراق ما زال ميتلك أسلحة دمار شامل أو 

 . )٧٦(قدرات يف هذا امليدان

ار/مارس آذ ٧، املعقودة يف ٤٧١٤يف اجللسة و  
من الرئيس  نيمقدم ينرير، ناقش اجمللس آخر تق٢٠٠٣

 التحقق والتفتيشلجنة األمم املتحدة للرصد ولالتنفيذي 
واملدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وعقب 

عدة متكلمني أن العراق مل يتعاون رأى ، هماعرض
بقي، و عمليات التفتيش بالكامل ودون شروط مع نظام

ممثلني عدة أعرب و. )٧٧(لتزاماتهالخرق يف حالة  ،بالتايل
عمليات التفتيش  ه ينبغي استمرارأن همعن اعتقاد

 أشار. و)٧٨(نتيجة للتقدم احملرز يف نظام التفتيشتعزيزها، و
قد  العراقممثال اجلمهورية العربية السورية والعراق إىل أن 

أنه ال يوجد دليل وعلى نطاق واسع  تعاون مع املفتشني
أن إىل ممثل باكستان  هب. وباملثل، ذ)٧٩(هامتثالعلى عدم 

م اللسيتعرض له اوشيك  خطرأي ’’ ال تشكلاحلالة 
  .)٨٠(‘‘ناواألمن الدولي

__________ 

  )٧٥(  S/2003/214. 

 .٣-٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٧٦(  

  )٧٧(  S/PV.4714 (الواليـــــات املتحـــــدة)؛  ٢٢-١٨، الصـــــفحات
ــفحات  ــفحات   ٣٢-٢٩والصــ ــبانيا)؛ والصــ  ٣٥-٣٢(إســ

 (بلغاريا). ٤٠-٣٩(اململكة املتحدة)؛ والصفحتان 

ــه، الصــفحتان     )٧٨(   ــا)؛ والصــفحتان   ١٣-١٢املرجــع نفس (أملاني
 ٢٧-٢٤(االحتـــــــاد الروســـــــي)؛ والصـــــــفحات  ٢٣-٢٢

-٢٨(الصني)؛ والصفحتان  ٢٨-٢٧(فرنسا)؛ والصفحتان 
 (أنغوال). ٣٧-٣٦(شيلي)؛ والصفحتان  ٢٩

ــفحتان     )٧٩(   ــه، الصـ ــع نفسـ ــة   ١٥-١٤املرجـ ــة العربيـ (اجلمهوريـ
 (العراق). ٤٦-٤٣السورية)؛ والصفحات 

 .٤٢املرجع نفسه، الصفحة   )٨٠(  
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آذار/مارس  ١١، املعقودة يف ٤٧١٧يف اجللسة و  
 هوتنفيذالعراق ، واصل اجمللس مناقشة امتثال ٢٠٠٣

عدد من  كدلقرارات جملس األمن ذات الصلة. وأ
أن العراق يف حالة انتهاك مادي  جمددااملتكلمني 

 التفتيش ال ميكن أن تستمر إىل، وأن عمليات لتزاماتهال
ال بد جمللس  هأن ستراليا إىلاممثل وأشار . )٨١(ال هناية  ما

األمن من التسليم بأن تغيرياً قد طرأ على األخطار اليت 
وعليه أن يتصدى للبالء املتمثل يف  ،تتهدد األمن الدويل

اإلرهاب الدويل الذي ال يعرف حدوداً وخلطر االجتار غري 
املزدوج. املشروع باملواد احملظورة وذات االستخدام 

أن يواجه هذا  ،هلذا السبب، على جملس األمن أضاف أنو
اخلطر بصفة عاجلة وذلك برتع سالح الدول اليت تصنع 
تلك األسلحة وتتحدى املعايري الدولية لعدم االنتشار. 

لن يؤدي فقط ’’أن تقاعسه عن ذلك إىل  هذاوخلص من 
يوجد سابقة سوف نندم مجيعاً  لتفاقم اخلطر املاثل، بل

، يف هأن تأكيداملتكلمني اآلخرين وأعاد بعض  .)٨٢(‘‘هلا
نظام التفتيش على اإلبقاء  يلزم ضوء التقدم الذي حتقق،

. )٨٣(واليته ه إلجنازوتوفري املزيد من الوقت واملوارد ل

__________ 

  )٨١(  S/PV.4717 (ســنغافورة)؛ والصــفحتان  ٣٥-٣٤، الصــفحتان
(ألبانيا)؛  ٣٩-٣٨(مجهورية كوريا)؛ والصفحتان  ٣٦-٣٥

S/PV.4717 (Resumption 1 (اليابـــان)؛  ٣-٢، الصـــفحتان
(السـلفادور)؛   ١٣-١١والصفحات  (الفلبني)؛ ٤والصفحة 
(بوليفيـا)؛   ١٥-١٤(جورجيا)؛ والصـفحتان   ١٣والصفحة 

(مجهوريــــة مقــــدونيا اليوغوســــالفية  ٢١-٢٠والصــــفحتان 
-٢٨(بـريو)؛ والصـفحتان    ٢٨-٢٧السابقة)؛ والصـفحتان  

 (كولومبيا). ٢٩

  )٨٢(  S/PV.4717 ٢٣، الصفحة. 

صـــفحات (ماليزيـــا)؛ وال١٠-٨املرجـــع نفســـه، الصـــفحات   )٨٣(  
ــة)؛ ١٣-١١ ــدول العربيـ ــة الـ ــفحات  (جامعـ  ١٦-١٣والصـ

-١٧(مصر)؛ والصـفحتان   ١٧-١٦(اجلزائر)؛ والصفحتان 
ــفحتان   ١٨ ــد)؛ والصـــ ــة إيـــــران   ٢١-٢٠(اهلنـــ (مجهوريـــ

ــفحات  ــالمية)؛ والصـ ــفحتان  ٢٦-٢٣اإلسـ ــدا)؛ والصـ (كنـ

وأكد ممثل جنوب أفريقيا أن رد فعل اجمللس يف حالة 
دد كيفية تناول سيح‘‘اجديد ادولي انظام’’ رسميالعراق 

 . )٨٤(اع يف املستقبلرتال االتاجملتمع الدويل حل

موجهة  ٢٠٠٣آذار/مارس  ١٨رسالة مؤرخة وب  
 الربتغالوإسبانيا ممثلو أكد ، )٨٥(إىل رئيس جملس األمن

صدام  نظام’’اململكة املتحدة والواليات املتحدة أن و
يشكل هتديدا خطريا لألمن ’’زال ا م ‘‘الوحشي حسني

إىل أن صدام حسني قد  واوأشار‘ ‘يف منطقته ويف العامل.
ما لديه من رتع بحتدى قرارات جملس األمن، الذي طالب 

 . )٨٦(أسلحة الدمار الشامل

آذار/مارس  ١٩، املعقودة يف ٤٧٢١يف اجللسة و  
من الرئيس  تني إعالميتني، استمع اجمللس إىل إحاط٢٠٠٣

 لجنة األمم املتحدة للرصد والتحقق والتفتيشلالتنفيذي 
ير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وخالل واملد

) ٢٠٠٢( ١٤٤١ممثل إسبانيا إىل أن القرار  أشاراملناقشة، 
بأن عدم امتثال العراق لقرارات اجمللس يشكل  يسلم

تثل ميقرر أن العراق مل م واألمن الدوليني، وهتديدا للسال
 للمطالب اليت فرضها اجملتمع الدويل. وأشار كذلك إىل أن

عدة مرات لبحث التقارير ع اجمللس ااجتم رغم لعراق،ا
تثل إلرادة اجملتمع الدويل، ظل غري مملمفتشني، لاملتتالية 
. )٨٧(‘‘ال يزال السلم واألمن الدويل مهددين.’’ومن مث

إىل ممثل االحتاد الروسي  ذهبوعلى النقيض من ذلك، 
نه ال يوجد دليل على أن العراق يشكل هذا التهديد. أ

__________ 

ــفحتان   ٢٧-٢٦ ــرا)؛ والصـ ــدا)؛  ٢٩-٢٨(سويسـ (نيوزيلنـ
 .(إندونيسيا) ٣٨-٣٧والصفحتان 

 .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٨٤(  

  )٨٥(  S/2003/335. 

 .٣-٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٨٦(  

  )٨٧(  S/PV.4721 ١٩، الصفحة. 
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، بوصفه اهليئة اليت تقع على عاتقها أن اجمللسوذكر 
املسؤولية الرئيسية عن صون السالم واألمن الدوليني، قد 
وفَّى بالتزاماته كاملة بكفالة نشر املفتشني الدوليني يف 
. العراق وهتيئة األوضاع الضرورية لقيامهم بأنشطتهم

أدلة ال نقاش فيها تثبت أن  فعلبال توافرتلو وأضاف أنه 
اك خطرا مباشرا على أمن الواليات املتحدة األمريكية هن

كون على استعداد يس بلدهينبع من األراضي العراقية، فإن 
كامل ترسانة الوسائل املنصوص عليها يف ’’الستخدام 

. ولكن ‘‘ميثاق األمم املتحدة للقضاء على هذا اخلطر
حىت اليوم  ليست حبوزته ، وفقا الستنتاجه،جملس األمن

 . )٨٨(دلةهذه األ

 آذار/ ٢٧ و ٢٦، املعقودة يف ٤٧٢٦يف اجللسة و  
، ناقش اجمللس احلالة اإلنسانية يف العراق ٢٠٠٣مارس 

ضد الواليات املتحدة  بقيادةيف أعقاب العمل العسكري 
متكلمني أن العراق كان يف حالة وأكد عدة العراق. 

آخرون ر اشأ، يف حني )٨٩(لساجملانتهاك مادي لقرارات 
م باعتباره هتديدا للسالهذا إىل عدم االمتثال صراحة 

أن  رأوامن املمثلني،  اعدد غري أن. )٩٠(واألمن الدوليني

__________ 

 .١٠-٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٨٨(  

  )٨٩(    S/PV.4726 ــفحات ــت)؛ ١٩-١٦، الصــــــــ (الكويــــــــ
 ٣٣-٣١والصـــــفحات  (بولنـــــدا)؛ ٣١-٣٠والصـــــفحتان 

ــفحتان   ــنغافورة)؛ والصــــــ ــ ٤٧-٤٦(ســــــ تني)؛ (األرجنــــــ
 ٥٠-٤٩(اليابـــــان)؛ والصـــــفحتان  ٤٩-٤٨والصـــــفحتان 

ــة مقــدونيا اليوغوســالفية الســابقة)؛ والصــفحة     ٥٢(مجهوري
-٥٩(أيسـلندا)؛ والصـفحتان    ٥٨(أوزبكستان)؛ والصفحة 

-٧الصـفحتان   ،S/PV.4726 (Resumption 1)(منغوليا)؛  ٦٠
(ميكرونيزيـا)؛ والصــفحات   ١٠(السـلفادور)؛ والصــفحة   ٨
(إثيوبيـا)؛   ١٩-١٨والصـفحات   مور الشـرقية)؛ (تي١٥-١٤

-٣٦(الواليات املتحدة)؛ الصفحات  ٣٢-٣٠والصفحات 
 (بلغاريا).٣٩-٣٨(إسبانيا)؛ والصفحات  ٣٧

  )٩٠(  S/PV.4726 (اســـتراليا)؛ والصـــفحتان  ٣٤-٣٣، الصـــفحتان
ــاراغوا)؛ ٥٤-٥٣  ،S/PV.4726 (Resumption 1) (نيكــ

. )٩١(م واألمن الدولينييشكل هتديدا للسال العراق مل
ال أساس  ‘‘الوقائية”متكلمني إىل أن الضرباتة وأشار عد

 . )٩٢(هلا يف القانون الدويل

يات الوال قادتهالعمل العسكري الذي   
 املتحدة ضد العراق 

متوز/يوليه  ١٠مؤرختني رسالتني متطابقتني ب  
مني العام وإىل رئيس جملس إىل األ تنيموجه ٢٠٠٠
 اجمللس أن الواليات املتحدةممثل العراق أبلغ  ،)٩٣(األمن

نشاطات إرهابية مسلحة هتدف إىل قلب ’’ل متودعم وت
ة نظام احلكم الوطين يف العراق والتحريض على إثار

هتديدا ألمن ’’شكل ي األمر الذي ،‘‘حرب أهلية فيه
واستقرار دولة ذات سيادة وعضو مؤسس لألمم املتحدة 

 .‘‘إىل زعزعة أمن واستقرار املنطقة ؤدييوبالتايل 

سلسلة من الرسائل املوجهة إىل األمني العام وب  
 تشرين الثاين/نوفمرب يف الفترة بنيورئيس جملس األمن 

ممثل ، أعلن )٩٤(٢٠٠١ول/أكتوبر وتشرين األ ٢٠٠٠
القوات  اليت متارسها‘‘ القرصنة’’لعراق أن أعمال ا

 تشكلالبحرية األمريكية املتواجدة يف منطقة اخلليج العريب 
 ‘‘.م واألمن اإلقليميني والدولينيهتديدا خطريا للسال’’
من الرسائل املوجهة إىل األمني العام أخرى سلسلة وب

__________ 

 ٢٩-٢٨ (أوغنـــــدا)؛ والصـــــفحتان  ١٧-١٦الصـــــفحتان 
 (اململكة املتحدة).

  )٩١(  S/PV.4726 ٤١(كوبا)؛ والصفحات ٢٨-٢٦، الصفحات-
 S/PV.4726 (Resumption (مجهوريـة إيـران اإلسـالمية)؛    ٤٣

 (االحتاد الروسي). ٤٣-٤١الصفحات ، (1

  )٩٢(  S/PV.4726 ١٥(ماليزيا)؛ والصـفحتان  ١٠-٧، الصفحات-
(فييــــــت نــــــام)؛   ٤٠-٣٩والصــــــفحتان  (الــــــيمن)؛ ١٦
 (مجهورية إيران اإلسالمية). ٣٤-٣٣الصفحتان و

  )٩٣(  S/2000/687. 

  )٩٤(  S/2000/1110 ،وS/2001/32 ،وS/2001/776، وS/2001/929. 
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تشرين الثاين/نوفمرب لفترة ما بني يف اورئيس جملس األمن 
د ممثل ، جد)٩٥(٢٠٠١تشرين األول/أكتوبر و ٢٠٠٠
على  ‘‘العدوان’’البلدان املشاركة يف ته مناشدالعراق 

ة دوليا اليت تنتهك العراق الكف فورا عن األعمال احملظور
ألخطار جسيمة  تهسالمو هأمنوتعرض ، سيادة العراق

 م واألمن الدوليني. ساللل وخطرياوتشكل هتديدا مباشرا 

تشرين  ١٦، املعقودة يف ٤٦٢٥ ةلساجليف و  
 منلطلب اجمللس استجابة  اجتمع، ٢٠٠٢كتوبر األول/أ

إزاء لإلعراب عن القلق  ةطارئ جلسةجنوب أفريقيا بعقد 
نظر الاألمم املتحدة يف ذلك الوقت إىل ب ُيطلأن  احتمال

ى إحد علىاحلرب شن إمكانية ’’فتح تمقترحات يف 
ممثل اليمن عن قلق أعرب . و)٩٦(‘‘الدول األعضاء
وأصر  ،‘‘غزو العراق’’ حنوالتوجه  إزاءحكومته البالغ 

ستقرار هتديدا مباشرا ألمن وا’’شكل يأنه على 
عن  واالقادة العرب عّبرممثل لبنان أن  وأعلن .)٩٧(‘‘املنطقة

هتديد أمن  وأشار إىل أنرفضهم املطلق لضرب العراق 
هتديدا لألمن القومي ’’ يشكل ‘‘ة دولة عربيةأي’’وسالمة 

  .)٩٨(‘‘جلميع الدول العربية

__________ 

  )٩٥(  ) S/2000/1128 ،وS/2000/1155 ،وS/2000/1165 ،
، S/2000/1248و، S/2000/1229و، S/2000/1208و
، S/2001/116و، S / 2001/79و، S/2001/37و، S/2001/18و
، S/2001/168و، S/2001/161و، S/2001/141و، S/2001/122و
، S/2001 / 297، وS/2001/248، وS/2001/227و
، S/2001/554، وS/2001/536، وS/2001/369، وS/2001/316و
، S/2001/692، وS/2001/650، وS/2001/638، وS/2001/620و
، S/2001/807، وS/2001/773، وS/2001/756، وS/2001/726و
 / S، وS/2001/878، وS/2001/850، وS/2001/846، وS/2001/816و

 ).S/2001/995 ، وS/2001/954، و2001/927

 .٥الصفحة  ،S/PV.4625و S/2002/1132انظر   )٩٦(  

 .١٦-١٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٩٧(  

  )٩٨(  S/PV.4625 (Resumption 2) ١٠، الصفحة. 

 كانون األول/ ٢رسالتني متطابقتني مؤرختني وب  
إىل األمني العام وإىل رئيس  تنيموجه ٢٠٠٢ديسمرب 

فرض وإنفاذ ’’، ذكر ممثل العراق أن )٩٩(جملس األمن
عمل جائر ’’هو  ‘‘منطقيت حظر الطريان غري املشروعتني

وانتهاك صارخ مليثاق األمم املتحدة وقواعد القانون 
للسلم واألمن  اخطري اهتديد’’يشكل و ‘‘الدويل الثابتة

 يقوموأعرب أيضا عن األمل يف أن  ‘‘.اإلقليمي والدويل
إىل طبيعة هذا العدوان  ‘‘بتنبيه جملس األمن’’األمني العام 

  .)١٠٠(‘‘األمن والسلم يف املنطقة والعاملعلى ’’وخطورته 
 شباط/ ١٨، املعقودة يف ٤٧٠٩يف اجللسة و   
عمليات لامتثال العراق ، ناقش اجمللس ٢٠٠٣فرباير 

). وخالل ٢٠٠١( ١٤٤١لقرار يت ينظمها الاتفتيش ال
العراق أن اململكة املتحدة والواليات ممثل املناقشة، أعلن 
احملمومة لشن حرب  مهاجهود’’ ناملتحدة تواصال

 ذلكأن  هاعتقاد عرب عن. وأالعراق على ‘‘عدوانية
دد هت ،‘‘سابقة خطرية يف العالقات الدولية’’سيشكل 

م واألمن الدوليني ض السالعرتمصداقية األمم املتحدة و
جامعة ممثل وأشار  .)١٠١(‘‘ملخاطرألفدح ا’’ واإلقليميني

 قاطعا ترفض رفضا’’قمة العربية الإىل أن  الدول العربية
من وسالمة أي ألد يدأي هجوم على العراق أو أي هت

جلميع الدول هتديدا لألمن القومي ’’ اعتبارهب ‘‘دولة عربية
ممثل اليمن عن موافقته على أن وأعرب  .)١٠٢(‘‘العربية

 ‘‘غزوال”ستمر وأن ينظام التفتيش والرصد ينبغي أن 
تدمري املزيد من ’’من شأنه أن يؤدي إىل  العسكري

األمر الذي  ،‘‘قةزيادة زعزعة االستقرار يف املنطوالعراق 
__________ 

  )٩٩(  S/2002/1327. 

 ، وS/2002/1439ظــر أيضــا  . ان٢املرجــع نفســه، الصــفحة     )١٠٠(

S/2003/14 و S/2003/107. 

)١٠١(  S/PV.4709 ٦، الصفحة. 

 .٣٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٢(
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م واألمن يف مجيع أحناء هتديدا للسال بدوره شكلي’’
  .)١٠٣(‘‘العامل

آذار/مارس  ١٢، املعقودة يف ٤٧١٧ويف اجللسة   
حيال  قلقالعميق ’’ممثل نيجرييا عن أعرب ، ٢٠٠٣

العواقب اليت ميكن أن تترتب على تصاعد الوضع فيما 
ني، وال سيما يتعلق بالعراق بالنسبة للسلم واألمن الدولي

اآلثار السلبية اليت ميكن أن تترتب على سوء معاجلتها 
ىل عدم اختاذ أي إودعا اجملتمع الدويل  ‘‘.بالنسبة ألفريقيا

هذا اإلجراء كون يسإذ ضد العراق  ‘‘متسّرع إجراء’’
  .)١٠٤(‘‘لسلم واألمن الدولينيبا اضار’’

، ٢٠٠٣آذار/مارس  ١٤و ٩مؤرختني رسالتني وب  
ممثل  أشار، )١٠٥(إىل األمني العام تنييل، موجهعلى التوا

العراق إىل أن األعمال العسكرية من جانب القوات 
 تشكل’’اق ضد العراملشتركة الربيطانية  –األمريكية 

رسالة الحقة مؤرخة وب ‘‘.هتديدا للسالم واألمن الدوليني
، )١٠٦(موجهة إىل األمني العام ٢٠٠٣ارس آذار/م ٢١

لألسف  مثري” من الـ ممثل العراق بأن وصف
شجب العدوان ين أو دمل يأن األمني العام  ‘‘واالستهجان
من امليثاق، أي  ٩٩، عمال باملادة ومل يوجـهعلى العراق 

رسالة إىل جملس األمن ينبهــه فيهـا إىل أن هذا العدوان 
ويهـدد  ‘‘يهدد السلم واألمن الدوليني بأفـدح املخاطر’’
 .)١٠٧(‘‘حدة يف الصميممصري ومستقبل األمم املت’’

__________ 

 .٣٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٣(

)١٠٤(  S/PV.4717 (Resumption 1) ٨-٧، الصفحتان. 

)١٠٥(  S/2003/296  وS/2003/319. 

)١٠٦(  S/2003/358. 

 .S/2003/389أيضا . انظر ٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٧(

موجهة  ٢٠٠٣آذار/مارس  ٢٤رسالة مؤرخة وب  
ب الدائم جلامعة املراقأحال ، )١٠٨(إىل رئيس جملس األمن

ه تدقعقب بدء العمل العسكري الذي الدول العربية، 
 ت فيهجامعة وصفلل ا، قرارالواليات املتحدة ضد العراق

ق األمم انتهاكا مليثا’’يشكل  هأنبعلى العراق  ‘‘العدوان’’
املتحدة وملبادئ القانون الدويل وخروجا عن الشرعية 
الدولية وهتديدا لألمن والسلم الدوليني، وحتديا للمجتمع 

  .)١٠٩(‘‘الدويل والرأي العام العاملي

آذار/مارس  ٢٦، املعقودة يف ٤٧٢٦يف اجللسة و  
، ناقش اجمللس احلالة يف العراق يف أعقاب العمل ٢٠٠٣

واليات املتحدة. وخالل املناقشة ال بقيادةالعسكري 
اليت سيحدثها السلبية لآلثار  مممثلني عن أسفهأعرب عدة 

يف  الربيطاين املشترك – لتدخل العسكري األمريكيا
 سالم واألمن واالستقرارللاملختلفة انب العراق على اجلو

ممثل وأبرز . )١١٠(اإلقليمي والدويلعلى الصعيدين 
 ٣٩، وفقا للمادة لس وحدهاجمل مجهورية ترتانيا املتحدة أن

هو الذي يستطيع أن يقرر وجود انتهاك من امليثاق، 
__________ 

)١٠٨(  S/2003/365. 

 .٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٩(

)١١٠(  S/PV.4726 ١٠-٧(العراق)؛ والصفحات ٧-٥، الصفحات 
ــا)؛ ــة)؛    ١١-١٠والصــفحتان  (ماليزي ــدول العربي ــة ال (جامع

 ١٥-١٤(اجلزائــــر)؛ والصــــفحتان   ١٤-١١والصــــفحتان 
-١٩(الـيمن)؛ والصـفحات    ١٦-١٥(مصر)؛ والصفحتان 

 ٢٥-٢٣ماهرييــــة العربيــــة الليبيــــة)؛ والصــــفحات (اجل ٢١
(فييــــــت نــــــام) )؛  ٤٠-٣٩(إندونيســــــيا)؛ والصــــــفحتان 

(مجهوريـــــة إيـــــران اإلســـــالمية)؛    ٤٣-٤١والصـــــفحات 
(تــــونس)؛  ٤٥والصــــفحة  (لبنــــان)؛٤٥-٤٤والصــــفحتان 
ــة الشــعبية)؛   ٥٩-٥٨والصــفحتان  ــة الو الدميقراطي (مجهوري

S/PV.4726 (Resumption 1)،  اململكــة  ١٠-٨الصــفحات)
ــة الســعودية)؛ والصــفحتان   (ســري النكــا)؛   ١٨-١٧العربي

-٣٤والصــفحتان  (االحتــاد الروســي)؛٣٤-٣٣والصـفحتان  
(اجلمهوريـــة العربيـــة  ٤١-٣٩(الصـــني)؛ والصـــفحات  ٣٥

 السورية).
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للسلم أو عمل عدواين، وأن يقرر بشأن التدابري اليت ينبغي 
قرار شن احلرب دون استخدام ’’ وحذر من أناختاذها. 

ال يضعف األمم املتحدة فحسب ولكنه  ‘‘لساجملسلطة 
السلم واألمن إمكانية تعريض ’’ينطوي أيضا على 

  .)١١١(‘‘الدوليني للخطر
مبا يف ذلك  ،احلالة يف الشرق األوسط  

 قضية فلسطني 
بني  الفترة ما يف ،اجمللس جلساتيف عدد من   

الدول األعضاء صفت ، و٢٠٠٣و  ٢٠٠١ عامنيال
 بأهنا تشكلالتطورات اجلارية يف الشرق األوسط 

 لسالم واألمن. ل اتديهتد

كانون  ١٤ودة يف ، املعق٤٤٣٨في اجللسة ف  
، ناقش اجمللس احلالة يف الشرق ٢٠٠١األول/ديسمرب 

قطع ست ااألوسط يف ضوء إعالن احلكومة اإلسرائيلية أهن
وزعيمها  االتصاالت مع السلطة الفلسطينية مجيع

عدد من املمثلني وصف الرئيس ياسر عرفات. واملنتخب، 
ديدا هت’’بأهنا متثل احلالة يف الشرق األوسط م بياناهتيف 

ولكن ممثل إسرائيل  .)١١٢(‘‘م واألمن الدولينيللسال
، )١١٣(على مشروع قرار مقدم من تونس ومصر اعترض

 هو العقبة األوىل رهاببأن اإل’’م سلّي مل على أساس أنه
 .)١١٤(‘‘أمام السالم واألمن يف املنطقة

نيسان/أبريل  ٣، املعقودة يف ٤٥٠٦ ةلساجليف و  
األوسط بعد عمل الشرق  ، ناقش اجمللس احلالة يف٢٠٠٢

__________ 

)١١١(  S/PV.4726 (Resumption 1)،  ١١الصفحة. 

)١١٢(  S/PV.4438 ١٥(جامايكــــــا)؛ والصــــــفحة  ١٤، الصــــــفحة 
(كولومبيـــا)؛ والصـــفحة  ١١-١٠والصـــفحة  غافورة)؛(ســـن
اللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقـه   (رئيس ٢٧

 )غري القابلة للتصرف

)١١٣(  S/2001/1199. 

)١١٤(  S/PV.4438 ٢٤، الصفحة. 

عسكري قامت به القوات اإلسرائيلية يف األرض 
الفلسطينية. وخالل املناقشة، أعلن ممثل تونس أن 

من جانب  ‘‘االستعمال املفرط للقوات العسكرية’’
األمن فضال عن إمكانية أن يؤدي إىل  هلا لن حيققإسرائيل 

 انفالت زمام األمور وانزالق قد يفضي إىل اشتعال’’
يدا واضحا لألمن والسلم املنطقة بأسرها مبا يشكل هتد

اهلجمات االنتحارية ’’ممثل شيلي أدان و .)١١٥(“الدوليني
 أدانكما  ‘‘الشنعاء ضد السكان املدنيني يف إسرائيل

، اليت ترتكب ضد املدن الفلسطينية العمليات العسكرية
حتديا للضمري املتحضر ’’بأهنا متثل هذه األحداث واصفا 

 وتكلم .)١١٦(‘‘شرية وهتديدا للسلم واألمن الدولينيللب
إىل  شارفأممثل ماليزيا بالنيابة عن منظمة املؤمتر اإلسالمي، 

األعمال اإلرهابية واملمارسات العدوانية ’’أن 
‘‘ هتديدا للسالم واألمن الدوليني’’تشكل  ‘‘اإلسرائيلية

مبوجب الفصل السابع من  وحث اجمللس على اختاذ إجراء
عمدت ’’ممثل املغرب إىل أن إسرائيل  أشار. و)١١٧(ثاقاملي

وأن احلالة قد  “إىل القتل اجلماعي للسكان الفلسطينيني
خيمة على ينذر بعواقب و’’من اخلطر إىل حد وصلت 

ممثل عمان ناشد  ،وباملثل .)١١٨(‘‘السلم واألمن العامليني
يتعامل ’’وأن  ‘‘أن يقوم مبسؤولياته كاملة’’جملس األمن 

وضع الذي يتهدد األمن والسلم مع ال
بدون إهناء ’’ممثل البحرين من أنه حذر و.)١١٩(‘‘الدوليني

االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية وباقي األراضي 
سيظل السلم واألمن الدوليان ’’فإنه ، ‘‘العربية احملتلة

__________ 

)١١٥(  S/PV.4506 و Corr.1 ٨، الصفحة. 

 .١٩املرجع نفسه، الصفحة   )١١٦(

 .٢٩املرجع نفسه، الصفحة   )١١٧(

)١١٨(  S/PV.4506 (Resumption 1) و Corr.1 ١١-١٠، الصفحتان. 

 .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )١١٩(
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على  ممثل السودان ووافق .)١٢٠(‘‘رعرضة للتهديد واخلط
تتمثل يف  ‘‘احلقيقيةإسرائيل  وايان’’أن  مشريا إىل، ذلك

ر املنطقة إىل تفجري شامل ال ميكن التنبؤ بعواقبه، مما ج’’
 غرار ذلك،على و .)١٢١(‘‘يهدد األمن والسلم الدوليني

من شأن ’’من أن  هوريشيوس عن ختوفمممثل أعرب 
غليان العامل العريب أن تكون له عواقب جسيمة بالنسبة 

أن تترتب عليه آثار مدمرة للسالم واألمن الدوليني، و
 .)١٢٢(‘‘بالنسبة لالقتصاد العاملي يف هناية املطاف

نيســان/أبريل  ٨، املعقــودة يف ٤٥١٠يف اجللســة و  
، اجتمع اجمللـس ملناقشـة احلالـة يف الشـرق األوسـط      ٢٠٠٢

ممثل موريشـيوس  أشار ورام اهللا. لبعد االحتالل اإلسرائيلي 
يشـكل  دينـة  املتلـك  إىل أن رفض إسرائيل االنسـحاب مـن   

وينبغــــي  ‘‘يــــدا واضــــحا للســــلم واألمــــن الــــدوليني هتد’’
وباملثـل، أعلـن ممثــل    .)١٢٣(ض الطـرف عنــه غـ للمجلـس أال ي 

ــونس  ــدا  ‘‘ الســلوك اإلســرائيلي الناشــز  ’’أن ت يشــكل هتدي
  .)١٢٤(واضحا للسالم واألمن الدوليني

نيسان/أبريل  ١٨، املعقودة يف ٤٥١٥يف اجللسة و  
لة يف الشرق األوسط فيما ، ناقش اجمللس احلا٢٠٠٢

األعمال العسكرية اإلسرائيلية يف األرض من يتعلق بعدد 
ؤكد يأن اجمللس على الفلسطينية. وحث ممثل الربازيل 

التهديد اخلطري  ’’هذا الشرعية يف التعامل مع  تهسلط
دعا إىل فممثل السودان أما  .)١٢٥(‘‘م واألمن الدولينيللسال

أن آمال  ،‘‘فلسطني يفمتعددة اجلنسيات قوة  نشر’’

__________ 

 .١٩املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٠(

 .٢١-٢٠املرجع نفسه، الصفحتان   )١٢١(

 .٤٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٢(

)١٢٣(  S/PV.4510 ١٢، الصفحة. 

 .٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٤(

)١٢٥(  S/PV.4515 ٢٦، الصفحة. 

لس يف سعيه حلفظ اجملالتأييد والتنفيذ السريع من  جتد’’
  .)١٢٦(‘‘السلم واألمن الدوليني

 حزيران/ ١٣، املعقودة يف ٤٥٥٢يف اجللسة و  
، ناقش اجمللس احلالة يف األراضي الفلسطينية ٢٠٠٢يونيه 
 ١٠احتالل مدينة رام اهللا يف  إىلإسرائيل أن عادت بعد 

ممثل أيرلندا أشار ، خالل املناقشةو .٢٠٠٢ونيه حزيران/ي
 ‘‘ألمناستقرار وانعدام االواضح وعدم الظلم ال’’أن إىل 
خطرا غري ’’أمور تشكل  هي‘‘ مشهد سياسي جامد’’و

، ‘‘على املنطقة والسلم واألمن الدولينيومستمر مقبول 
مسؤولية واضحة ’’على اجملتمع الدويل  وشدد على أن

ىل أبعد من جمرد البالغة إوواجبا بالتحرك 
 . )١٢٧(‘‘واخلطابة

متوز/يوليه  ٢٤، املعقودة يف ٤٥٨٨يف اجللسة و  
، ناقش اجمللس احلالة يف الشرق األوسط يف ضوء ٢٠٠٢

اهلجمات اإلسرائيلية األخرية يف اجلزء الشمايل من مدينة 
ممثل اململكة العربية أهاب غزة. وخالل املناقشة، 

أمام  ‘‘تحمل مسؤولياتهي’’أن يل اجملتمع الدوبالسعودية 
أن ، و‘‘املهدد للسلم واألمن الدوليني’’هذا الوضع اخلطري 

التحرك الفوري واحلازم من أجل وضع إسرائيل ’’ يقوم بـ
 ذات الصلة أمام مسؤولياهتا وفقا لقرارات جملس األمن

واتفق معه ممثال  .)١٢٨(‘‘ومتشيا مع االتفاقيات الدولية
إسرائيل  ة والعراق يف أن إجراءاتجامعة الدول العربي

 .)١٢٩(‘‘هتديدا للسالم واألمن الدوليني’’العسكرية تشكل 

__________ 

 .٣٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٦(

)١٢٧(  S/PV.4552 (Resumption 1) ٢، الصفحة. 

)١٢٨(  S/PV.4588 ١٠، الصفحة. 

(جامعـــة الــــدول العربيــــة)؛   ٣٤املرجـــع نفســــه، الصــــفحة    )١٢٩(
 (العراق). ٣٦والصفحة 
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 ٢٣، املعقودة يف ٤٦١٤ ةلساجليف و  
إعالمية ، استمع اجمللس إىل إحاطة ٢٠٠٣أيلول/سبتمرب 

طة الطريق يرخب فيما يتعلقمن األمني العام عن التطورات 
 -  اع اإلسرائيليتسوية دائمة للصرللتوصل  اىلالرامية إ

الفلسطيين. وخالل املناقشة، أكد ممثل اململكة العربية 
على جملس األمن مسؤولية يف التصدي السعودية أن 

حلاالت الظلم ونكران احلقوق ومعاجلة التهديدات ’’
لألمن والسلم الدوليني بسبب املمارسات 

  .)١٣٠(‘‘اإلسرائيلية
 احلالة يف أفريقيا    

 م واألمن يف أفريقيا سال اإليدز على الربأثت  

 كانون الثاين/ ١٠، املعقودة يف ٤٠٨٧يف اجللسة   
، ناقش اجمللس مسألة أثر فريوس نقص املناعة ٢٠٠٠يناير 

أشار والبشرية/اإليدز على السالم واألمن يف أفريقيا. 
أول  تلكرئيس جملس األمن (الواليات املتحدة ) إىل أن 

كخطر ’’لة صحية مبناقشة مسأ فيهالس اجملمرة يقوم 
لس اجملعن جدول أعمال  اابتعاد ، األمر الذي ميثل‘‘أمين

كل ’’يهدد مرض واحد عندما . وأضاف أنه التقليدي
، ‘‘مالإىل حفظ الس القتصادية ووصوالشيء بدءا بالقوة ا

فمن الواضح أننا نواجه هتديدا أمنيا يتسم بأكبــر درجات 
بصفته دة ممثل الواليات املتح وتكلم .)١٣١(اخلطورة

وس نقص املناعة البشرية/اإليدز أكد أن فريفالوطنية، 
خطار اليت واجهت ألأحد أكثر ا’’ نهأو، ‘‘عاملي معتٍد”

بعد هذه و. )١٣٢(‘‘قالطإلاجملتمع العاملي تدمريا على ا
يف املناقشة معظم املتكلمني  اعترف، فتتاحيةاالاملالحظات 

شرية/اإليدز اليت أعقبت ذلك، بأن فريوس نقص املناعة الب
__________ 

)١٣٠(  S/PV.4614 (Resumption 1) ٢١، الصفحة. 

)١٣١(  S/PV.4087 ٤-٢، الصفحات. 

 .٩-٦نفسه، الصفحات املرجع   )١٣٢(

 والتنمية االقتصادية واالجتماعية يشكل خطرا على األمن
أن  واكدماكن. وأغريها من األالسياسية يف أفريقيا ويف و

يشمل التهديدات التقليدية لألمن ال األمن البشري 
 . )١٣٣(أيضا الشواغل اإلنسانية بل يشملفحسب، 

أزمة الغذاء يف أفريقيا بوصفها هتديدا   
 ن للسالم واألم

 كانون األول/ ٣املعقودة يف  ٤٦٥٢يف اجللسة   
من إعالمية ، استمع اجمللس إىل إحاطة ٢٠٠٢ديسمرب 

املدير التنفيذي لربنامج األغذية العاملي بشأن أزمة الغذاء 
يف أفريقيا. وخالل املناقشة اليت تلت ذلك، أشار ممثل 

رن أيرلندا إىل أن احلالة اإلنسانية يف اجلنوب األفريقي والق
حالة ال حتتمل من منظور أخالقي ’’فقط  تاألفريقي ليس

__________ 

 اتالصـــفحو (ناميبيـــا)؛ ١٨-١٥املرجـــع نفســـه، الصـــفحة   )١٣٣(
(أوغنـــدا)؛  ٢٦-٢٣(بـــنغالديش)؛ والصـــفحات   ٢٠-١٨

S/PV.4087 (Resumption 1) ،(هولنـــــدا)؛  ٢ الصـــــفحة
(كنـدا)؛   ٥-٤ تانالصفحو(األرجنتني)؛  ٤-٢ اتالصفحو
(اململكــة  ٩-٧ اتالصــفحو(ماليزيــا)؛  ٧-٥ اتالصــفحو
-١٠ اتالصـفح و(تـونس)؛   ١٠-٩ تانلصـفح واحدة)؛ املت
 تانالصـفح و(مـايل)؛   ١٤-١٢ اتالصفحو(أوكرانيا)؛  ١٢
(اجلزائــــر)؛  ١٧-١٦ تانالصــــفحو(جامايكــــا)؛  ١٥-١٤
ــال)؛  ١٩-١٨ تانالصــفحو  ٢١ - ١٩ اتالصــفحو(الربتغ

 تانالصــفحو(النــرويج)؛ ٢١الصــفحة و(الــرأس األخضــر)؛  
(اليابـان)؛   ٢٤-٢٣ تانالصفحو(جنوب أفريقيا)؛  ٢٣-٢٢
 ٢٨-٢٧ تانالصــــفحو(الربازيــــل)؛  ٢٧-٢٦ تانالصــــفحو

(جيبـــــويت)؛  ٣٠-٢٩ تانالصـــــفحو(مجهوريـــــة كوريـــــا)؛ 
ــفحو ــا)؛  ٣١-٣٠ تانالصــ ــفحو(منغوليــ  ٣٣-٣٢ تانالصــ

 ٣٧الصـفحة  و(إيطاليـا)؛   ٣٧-٣٦والصـفحتان   (إندونيسيا)
 تانالصـــفحو(زامبيـــا)؛  ٣٩-٣٨ تانالصـــفحو(نيوزيلنـــدا)؛ 

(نيجرييــــــا)؛  ٤١-٤٠ تانالصــــــفحوص)؛ (قــــــرب ٤٠-٣٩
 ٤٤-٤٣ تانالصــــفحو(أســــتراليا)؛  ٤٣-٤١ اتالصــــفحو

ــا)؛  ــفحو(إثيوبيـــ ــو   ٤٦-٤٤ اتالصـــ ــة الكونغـــ (مجهوريـــ
 (السنغال). ٤٧-٤٦ ناتالدميقراطية)؛ والصفح
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تشكل أيضا هتديدا أساسيا إىل أقصى و’’ ، بل‘‘وإنساين
  .)١٣٤(‘‘حد للسلم واألمن الدوليني

نيسان/أبريل  ٧، املعقودة يف ٤٧٣٦يف اجللسة و   
، استمع اجمللس إىل تقرير آخر من املدير التنفيذي ٢٠٠٣

، أعلن ممثل وخالل املناقشةلربنامج األغذية العاملي. 
بالغة الصعوبة قضية يف أفريقيا  ءأزمة الغذاالكامريون أن 

 .)١٣٥(‘‘تشكل هتديدا للسلم واألمن الدوليني’’ ،واألمهية

 ع املسلح رتااألطفال وال  

متوز/يوليه  ٢٦املعقودة يف  ٤١٧٦ ةلساجليف   
، نظر اجمللس يف التقرير األخري لألمني العام عن ٢٠٠٠
. وخالل املناقشة، أعرب )١٣٦(اع املسلحصرال والاألطف

عدة متكلمني عن رأي مفاده أن التهديد الذي يشكله 
الرتاع املسلح على األطفال ميثل مشكلة خطرية هلا عواقب 

 هصون السلم واألمن الدوليني وجوانبل بالنسبةوخيمة 
. وعلى العكس من ذلك، ذكر ممثل اهلند أنه )١٣٧(اإلنسانية

مسألة اعات املسلحة رتاألطفال يف ال حمنة رغم كون
م واألمن متثل هتديدا للسال اخطرية، ال يوجد دليل على أهن

ال ميكن أن يفسر أي انتهاك التفاقية  هالدوليني، وأن
م واألمن حقوق الطفل تلقائيا على أنه هتديد للسال

 . )١٣٨(الدوليني

__________ 

)١٣٤(  S/PV.4652 ١٣، الصفحة. 

)١٣٥(  S/PV.4736 ٨، الصفحة. 

)١٣٦(  S/2000/712. 

)١٣٧(  S/PV.4176١٣-١١ ، الصفحات )اتالصـفح و)؛ األرجنتني 
)؛ أوكرانيـــــا( ٢٨-٢٥ اتالصـــــفحو)؛ ماليزيـــــا( ٢١-١٨
 ٣٥-٣٣ اتالصـــــفحو)؛ تـــــونس( ٢٩-٢٨ تانالصـــــفحو
-١١ اتالصـفح  ،S/PV.4176 (Resumption 1))؛ جامايكـا (

مجهوريـــة ترتانيـــا ( ٢٢-٢٠ اتالصـــفحو)؛ موزامبيـــق( ١٣
 .)سرياليون( ٤٣-٤٢ تانالصفحو)؛ املتحدة

)١٣٨(  S/PV.4176 (Resumption 1) ٢٣، الصفحة. 

تشرين  ٢٠، املعقودة يف ٤٤٢٢يف اجللسة و  
آخر من األمني  ا، ناقش اجمللس تقرير٢٠٠١الثاين/نوفمرب 

تخفيف من حمنة األطفال يف الالسبل الكفيلة ب عنالعام 
، ممثل فرنسا الذي أدىل به يف البيانو .)١٣٩(حاالت احلرب

اعات رتأن إجياد طريقة لتحسني حالة األطفال يف ال أكد
تتمثل يف قبوله أخالقية سؤولية مبجمللس ا يواجهاملسلحة 

هتديدا ’’، مبوجب امليثاق، تشكلاليت  التحديات أحد
  .)١٤٠(‘‘ألمنللسالم وا

  العدالة وسيادة القانون: دور األمم املتحدة  
، املعقودتني يف ٤٨٣٥ ، و٤٨٣٣ نيلستاجليف   

على التوايل، ناقش  ،٢٠٠٣أيلول/سبتمرب  ٣٠و ٢٤
النهوض بالعدالة وسيادة القانون يف  ته عناجمللس مسؤولي

م واألمن الدوليني. ة إىل صون السالجهوده الراميإطار 
عدد من املتكلمني بالعالقة بني  اعترفوخالل املناقشة، 

كل سيادة القانون على  تعزيزبني صون السالم واألمن و
 . )١٤١(الصعيدين الوطين والدويلمن 

__________ 

)١٣٩(  S/2001/852. 

)١٤٠(  S/PV.4422 (Resumption 1) ٩، الصفحة. 

)١٤١(  S/PV.4833، ــفح ــتان( ٧-٥ اتالصــ ــفحو)؛ باكســ  اتالصــ
)؛ بلغاريـــــا( ١٥-١٤ تانالصـــــفحو)؛ املكســـــيك(١٣-١١
ــفحو ــا( ١٧-١٥ اتالصـــ ــفحو)؛ غينيـــ  ١٩-١٧ اتالصـــ
 اتالصـفح و)؛ الكـامريون ( ٢٤-٢٣ تانالصـفح و)؛ إسبانيا(

 ٢٩-٢٦ اتالصــــــفحو)؛ الواليــــــات املتحــــــدة( ٢٦-٢٤
 ؛)الفلــــبني( ٣٠-٢٩ تانالصــــفح، S/PV.4835)؛ شــــيلي(

ــتراليا( ٣١-٣٠والصــــفحتان   ٣٢-٣١ تانالصــــفحو)؛ اســ
 .)ترينيداد وتوباغو( ٣٩-٣٨ تانالصفحو)؛ سرياليون(
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صـون السـالم    عـن مسؤولية جملـس األمـن     
واألمـــن الـــدوليني: فـــريوس نقـــص املناعـــة 

املناعــة املكتســب   متالزمة نقــصالبشــرية/
 وعمليات حفظ السالم  )اإليدز(

متوز/يوليـــه  ١٧، املعقـــودة يف ٤١٧٢يف اجللســـة   
ــذي     ٢٠٠٠ ــدير التنفيـ ــن املـ ــان مـ ــس إىل بيـ ــتمع اجمللـ ، اسـ

فـريوس نقـص املناعـة    ب املعينلربنامج األمم املتحدة املشترك 
ــدزمتالزمة نقــص املناعــة املكتســب ( البشــرية/ اختــذ و )اإلي
ــرار  ــذي أعــرب ٢٠٠٠( ١٣٠٨الق ــ ) ال ــه  ب إزاء ه عــن قلق

اإليدز وبـاء فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/     مدى اسـتفحال  
. يف أحناء العامل وإزاء اشتداد األزمة يف أفريقيا بوجه خاص

ومبوجب القرار نفسه، أقر اجمللس كذلك بأن وبـاء فـريوس   
ظــروف  تزيــد مــن اســتفحالهنقــص املناعــة البشــرية/اإليدز 

رار، وإذا مل يكبح مجاحـه، قـد يشـكل    العنف وعدم االستق
ــتقرار واألمـــن  ــرا علـــى االسـ ــة، )١٤٢(خطـ . وخـــالل املناقشـ

 هتديـدا  هـذه اجلائحـة تشـكل   معظـم املـتكلمني بـأن     اعترف
اجمللس حفظ السـالم يف  تناول ب وأشادوا أمين، عٌدُب له عامليا

ذلـك  وفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليدز،     مسألة سياق 
 .  )١٤٣(األمن الدولينيم وصون الساليف نطاق 

__________ 

)، الفقرتـان العاشـرة واحلاديـة عشـرة     ٢٠٠٠( ١٣٠٨القرار   )١٤٢(
 من الديباجة.

)١٤٣(  S/PV.4172 ،ــفح ــدة ( ٩-٥ اتالصـــــ ــات املتحـــــ )؛ الواليـــــ
 ١١-١٠ تانالصـــــــفحو)؛ ناميبيـــــــا(١٠-٩ تانالصـــــــفحو
 اتالصــفحو)؛ تــونس( ١٢-١١ تانالصــفحو)؛ األرجنــتني(

)؛ كنـدا ( ١٤-١٣ تانالصـفح و)؛ اململكة املتحدة( ١٣-١٢
 ١٨-١٧ تانالصــــفحو)؛ ماليزيــــا( ١٧-١٤ اتالصــــفحو
والصـــفحتان  ؛)مـــايل( ٢٠-١٨ اتالصـــفحو)؛ أوكرانيـــا(

)؛ بــــنغالديش( ٢٣-٢٢ تانالصــــفحو)؛ هولنــــدا( ٢١-٢٠
-٢٤ تانالصــــــفحو)؛ جامايكــــــا( ٢٤-٢٣ تانالصــــــفحو

)؛ زمبـــــــــابوي( ٢٧-٢٥ اتالصـــــــــفحو)؛ فرنســـــــــا(٢٥
 ٣١-٢٩ اتالصــفحو)؛ إندونيســيا( ٢٩-٢٧ اتالصــفحو
 .)أوغندا( ٣٣-٣١ اتالصفحو)؛ مالوي(

كـــــانون  ١٩، املعقـــــودة يف ٤٢٥٩يف اجللســـــة و  
، واصــل اجمللــس مناقشــة التهديــد الــذي ٢٠٠١الثاين/ينــاير 

م يشــكله فــريوس نقــص املناعــة البشــرية/اإليدز علــى الســال 
ممــثلني علــى أثــىن عــدة واألمــن الــدوليني. وخــالل املناقشــة  

ــ ــةب هاجمللــــس العترافــ ـــ  أمهيــ ــاء فــــريوس نقــــص املناعـ ة وبــ
ــرية/اإليدز  ــبةالبشــ ــاللل بالنســ ــيما يف ســ ــن، ال ســ م واألمــ

 هذا الوبـاء ممثل السويد على أن انتشار وشدد . )١٤٤(أفريقيا
ــيس مســألة صــحية فحســب،     ــل ل ــن مســائل   ’’ب مســألة م

كمــا يشــكل هتديــدا  التنميــة البشــرية واإلنصــاف واملســاواة
ولــذلك فهــو  ،‘‘خطــريا ملموســا للســلم واألمــن الــدوليني  

بة منسقة من جانـب هيئـات األمـم املتحـدة،     يتطلب استجا
إذا اجمللــس وأشــار ممثــل اهلنــد إىل أن . )١٤٥(لــساجملمبــا فيهــا 

أن فريوس نقص املناعة البشـرية/اإليدز يشـكل خطـرا    رأى 
ليس من حقه فقـط،  ’’يتهدد السالم واألمن الدوليني، فإنه 

ــة عــن صــون      ــالنظر إىل مســؤوليته األولي ــه، ب بــل مــن واجب
، أن يقضي بوجوب تطبيق املـادة  ‘‘ن الدولينيالسالم واألم

ــة املتصــلة      ٧٣ ــة الفكري ــوق امللكي ــب حق ــانون جوان ــن ق م
بالتجارة من أجل توفري أدوية معقولة السـعر بصـفة عاجلـة    

 .)١٤٦(للمساعدة يف عالج هذا الوباء

تشرين  ١٧، املعقودة يف ٤٨٥٩يف اجللسة و  
ر تنفيذ القرا ، استعرض اجمللس٢٠٠٣ثاين/نوفمرب ال

. وخالل املناقشة، أكد عدد من )٢٠٠٠( ١٣٠٨

__________ 

)١٤٤(  S/PV.4259 ،٢٢-٢٠ اتالصــفح )اتصــفحالو)؛ النــرويج 
، S/PV.4259 (Resumption 1))؛ جامايكــــــا( ٣٠-٢٨

 .)اهلند( ١٨-١٦ اتالصفحو)؛ أيرلندا( ٥-٣ اتالصفح

)١٤٥(  S/PV.4259 اململكــة ’هــل جيــب أن تكــون   [ .٢٧، الصــفحة
 ]؟‘السويد’وليس ‘ املتحدة

)١٤٦(  S/PV.4259 (Resumption 1) ١٨، الصفحة. 
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الذي يشكله وباء فريوس نقص  جمددا اخلطراملتكلمني 
  . )١٤٧(م واألمن الدولينياملناعة البشرية/اإليدز على السال

م واألمن: اجلوانب اإلنسانية صون السال  
 للقضايا املعروضة على جملس األمن 

 آذار/مــــارس ٩، املعقــــودة يف ٤١٠٩يف اجللســــة   
اعـات  رت، ناقش اجمللس مسألة العواقـب اإلنسـانية لل  ٢٠٠٠

الســالم علــى األزمــات اإلنســانية   الــذي تشــكله  خلطــروا
واألمــن. وخــالل املناقشــة، شــدد عــدة مــتكلمني علــى أن    
انتهاكات القانون اإلنساين الدويل وحقـوق اإلنسـان ميكـن    

 واعتــرف. )١٤٨(م واألمــن الــدولينيأن تشــكل هتديــدا للســال
ــون  ــممثل ــانية للقضــايا     آخ ــب اإلنس ــني اجلوان رون بالصــلة ب

ــن      ــلم واألمـ ــى السـ ــاظ علـ ــس واحلفـ ــى اجمللـ ــة علـ املعروضـ
رغـم  أنـه،   مـن ممثـل االحتـاد الروسـي    وحـذر  . )١٤٩(الدوليني

ا مباشـر يـؤثران تـأثريا    تهاوتسـوي منع األزمات اإلنسـانية   أن
ــى ــدويل   عل ــه ال ميكــن  ، صــون االســتقرار اإلقليمــي وال فإن

ك انتـه ا فيهـا إجـراءات  باختاذ النتهاكات هذه ا القضاء على
__________ 

)١٤٧(  S/PV.4859 الواليـــــات ا ١٦-١٣، الصـــــفحات) ملتحـــــدة)؛
 ٢٥-٢٤(بلغاريــــا)؛ والصــــفحتان   ٢٣-٢٢والصــــفحتان 

 (فرنسا).

)١٤٨(  S/PV.4109 ١١-٩(فرنســــا)؛ والصــــفحات   ٧، الصــــفحة 
 ٥-٢الصــفحات ، S/PV.4109 (Resumption 1(جامايكــا)؛ 

-١٩(النـرويج)؛ الصـفحات    ٨-٧(الربتغال)؛ والصـفحتان  
 (الربازيل). ٢١

)١٤٩(  S/PV.4109 ٩-٨والصـــفحتان  (كنـــدا)؛ ٦-٥، الصـــفحتان 
ــات املتحــــدة)؛ والصــــفحتان    (ماليزيــــا)؛  ١٢-١١(الواليــ

 ١٤-١٣(مـــــــايل)؛ والصـــــــفحتان  ١٣-١٢الصـــــــفحات 
ــفحات   ــونس)؛ الصـ ــفحتان   ٢٠-١٩(تـ ــا)؛ والصـ (أوكرانيـ

ــفحتان   ٢١-٢٠ ــدة)؛ والصـــــ ــة املتحـــــ  ٢٢-٢١(اململكـــــ
 ٧-٦الصـفحتان  ، S/PV.4109 (Resumption 1)(األرجنتني)؛ 

(النمســــــا)؛  ١٣-١٢صــــــفحتان (جنــــــوب أفريقيــــــا)؛ وال
ــفحات  ــفحتان   ١٩-١٧الصـــ ــا)؛ والصـــ  ٢٢-٢١(بلغاريـــ

 (مجهورية إيران اإلسالمية).

ـــممثــل بــيالروس . وأقــر )١٥٠(لميثــاقل  “اإلنســاين عامــلال’’ب
ىل إرسـاء  يف مجيـع األنشـطة الراميـة إ    حموريـة  صلو كحلقة

التـدخل  ’’ذكـر أن مفهـوم    ه، ولكنالسالم واألمن الدوليني
ــ ،‘‘اإلنســاين عــن لحــرب ل وضــع حــدنطــوي علــى يي ذال

بأعمـال  اكات حقـوق اإلنسـان   احلرب أو وقف انتهطريق 
ممثـل   وأعرب .)١٥١(‘‘منطقيغري ’’ أمر، اإلنسانية تتناىف مع
الــرأي القائــل بــأن انتــهاكات القــانون   هديــيأتعــن النــرويج 

م واألمــن الــدوليني وتقتضــي  الــدويل ميكــن أن هتــدد الســال 
، ولكنه أصر على أن ‘‘جملس األمن من عملالهتمام والا’’

عالقـات الدوليـة   أو اسـتعماهلا يف ال التهديد باستعمال القـوة  
يثاق. وأشار إىل أنـه  املأساس قانوين يف  يستند إىلينبغي أن 

جـزءا مـن   صـعبة  حالة إنسانية وجود  شكليميكن أن  بينما
تشـكل هتديـدا للسـالم    مـا  حالـة   تا إذا كانـ ملاجمللس تقييم 
ــن ــدوليني، واألم ــذا   ال ــإن ه ــيس ف ــه ’’ل ــ يف حــد ذات  اأساس
 .)١٥٢(‘‘اسـتعماهلا بديد لتهستعمال القوة أو اال ياكاف اقانوني

علـى  هـذه احلـاالت    تقيـيم يتعني  هأن إىلممثل باكستان نّبه و
يف مجيــع اجمللــس علــى أن وأســاس كــل حالــة علــى حــدة،   

تـوخى الوضـوح والـيقني    يأن ’’نسـانية  إلت الطوارئ االحا
. ‘‘إزاء الغــرض مــن العمــل الوقــائي ونطاقــه ومشــروعيته     

نساين بقبـول عـام،   إلكي حيظى العمل ال وأوضح ذلك بأنه
 ال بـد ينبغي أن يتمتع باملشروعية مبوجب القانون الدويل، و

لعمل متاما مع أحكام امليثاق، بعـد أن يثبـت   اأن يتفــق هذا 
. مـن الـدوليني  ألم واحدوث انتهاك واضح أو هتديـد للسـال  

وأشــار أيضــا إىل أنــه يــتعني التمييــز بوضــوح بــني األزمــات  
النامجــة عــن احلــروب والصــراعات أو املنازعــات  اإلنســانية 

ــكل   ــيت تشـ ــا ’’الـ ــد ذاهتـ ــال  ‘‘يف حـ ــدا للسـ ــن ألم واهتديـ مـ
خـرى املتعلقـة حبقـوق    ألالدوليني من ناحية، وبني املسـائل ا 

__________ 

)١٥٠(  S/PV.4109 ١٧، الصفحة. 

 .٢٥-٢٤املرجع نفسه، الصفحتان   )١٥١(

)١٥٢(  S/PV.4109 (Resumption 1) ٧، الصفحة. 
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ممـــثال الربازيـــل  حـــثو. )١٥٣(نســـان مـــن ناحيـــة أخـــرىإلا
اختـاذ إجـراء   عـدم  ومجهورية إيـران اإلسـالمية اجمللـس علـى     

يت تشــكل هتديــدا حقيقيــا للســلم واألمــن إال يف احلــاالت الــ
 .  )١٥٤(الدوليني

ــلحة      ــغرية واألســ ــلحة الصــ ــار األســ انتشــ
ــيت     ــار ال ــة: األخط ــة وأنشــطة املرتزق اخلفيف

 هتدد السالم واألمن يف غرب أفريقيا 

آذار/مـــارس  ١٨، املعقـــودة يف ٤٧٢٠ ةلســـاجليف   
ــس باإلمجــ  ٢٠٠٣ ــرار ، اختــذ اجملل ) ٢٠٠٣( ١٤٦٧اع الق

إزاء آثـــار انتشـــار األســـلحة  عـــن قلقـــه الـــذي أعـــرب فيـــه
الصغرية واألسـلحة اخلفيفـة علـى السـالم واألمـن يف غـرب       

ــا ــتكلمني أن عــدة . وخــالل املناقشــة، الحــظ  )١٥٥(أفريقي م
انتشار األسـلحة الصـغرية واألسـلحة اخلفيفـة واملرتزقـة هـو       
أحــد العوامــل املســامهة يف الصــراعات وعــدم االســتقرار يف  

آخــرون أن انتشــار األســلحة ثلــون ذكــر مموغــرب أفريقيــا. 
أيضـا   نشـكال ياخلفيفة واستخدام املرتزقة يف غرب أفريقيـا  

__________ 

 .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٥٣(

-٢١زيــل)؛ والصــفحتان (الربا ٢٠املرجــع نفســه، الصــفحة   )١٥٤(
 (مجهورية إيران اإلسالمية). ٢٢

)١٥٥(  S/PV.4720(غامبيــــا)؛ والصــــفحتان  ١٩-١٥ ات، الصــــفح
(ليربيـا)؛ الصـفحة    ٢٥-٢٢(أنغوال)؛ والصفحتان  ٢٢-٢١
(اململكـــة املتحـــدة)؛  ٢٧-٢٥(إســـبانيا)؛ والصـــفحات  ٢٥

ــفحات  ــفحات   ٣١-٢٨الصــ ــنغال)؛ والصــ  ٣٣-٣١(الســ
ــدة)؛   ــات املتحـــ ــفحتان (الواليـــ ــا)؛  ٣٤-٣٣والصـــ (أملانيـــ

S/PV.4109 (Resumption 1) ، ــفحتان ــاد  ٧-٦الصـ (االحتـ
(املكســيك)؛ الصــفحات   ١٣-١٢الروســي)؛ والصــفحتان  

(شـــــــيلي)؛  ١٨-١٧(فرنســـــــا)؛ والصـــــــفحتان  ١٧-١٤
 ٢٣-٢٢)؛ والصـــــــفحتان مـــــــايل( ٢٢-٢٠ اتالصـــــــفح

-٢٨ تان)؛ الصـفح الصني( ٢٦-٢٥)؛ والصفحتان بلغاريا(
ــتان( ٢٩ ــفح)باكســـــ ــا( ٣٢-٣٠ ات؛ والصـــــ )؛ نيجرييـــــ

 .)غينيا( ٣٦-٣٤الصفحات 

ــدا للســالم واألمــن الــدوليني    ، أو هتديــدا للســالم  )١٥٦(هتدي
. وأكــد ممثــل )١٥٧(برمتــهاواألمــن يف املنطقــة دون اإلقليميــة 

الكامريون أن انتشار هـذه األسـلحة يف منـاطق عديـدة مـن      
يشـكل هتديـدا خطـريا    ’’، غرب أفريقياالعامل، وال سيما يف 

ــة املســتدامة    للســالم واألمــن واالســتقرار واملصــاحلة والتنمي
 .)١٥٨(‘‘على الصـعيد الفـردي واحمللـي واإلقليمـي والـدويل.     

ممثـل اجلمهوريـة العربيـة السـورية أن هـذه املسـألة       أضاف و
، سالم واألمن يف غرب أفريقيا فحسـب تشكل هتديدا لل ال

 .  )١٥٩(اء أخرى من العاملولكن أيضا يف أجز

 اعات املسلحة رتمحاية املدنيني يف ال  

نيســان/أبريل   ١٩املعقــودة يف  ٤١٣٠ ةلســاجليف   
ــرار    ٢٠٠٠ ــس باإلمجــاع الق ) ٢٠٠٠( ١٢٩٦، اختــذ اجملل

ــه إىل أن   ــار فيـ ــدنيني أو  الـــذي أشـ ــكان املـ ــتهداف السـ اسـ
ــاب     ــة وارتكـ ــمولني باحلمايـ ــخاص املشـ ــن األشـ ــم مـ غريهـ

ــة ــهاكات منتظمـ ــانون   انتـ ــاق للقـ ــعة النطـ ــارخة وواسـ وصـ
اع رتاإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان يف حـاالت الـ  

ــدوليني    ’’املســلح  ــن ال ــدا للســلم واألم ــد يشــكل هتدي ، ‘‘ق
ــاالت      أو ــك احلـ ــر يف تلـ ــتعداده للنظـ ــد اسـ ــن جديـ ــد مـ كـ
خـــالل و ؛)١٦٠(عنـــد االقتضـــاء‘‘فـــرض تـــدابري مناســـبةلو’’

أن علـى  ممـثلني  عـدة  ق ، اتفاملناقشة اليت سبقت اختاذ القرار
شـــكل هتديـــدا ين أن العنـــف ضـــد املـــدنيني ميكـــارتكـــاب 
أن يـــتعني علـــى اجمللـــس أنـــه م واألمـــن الـــدوليني، وللســـال

__________ 

)١٥٦(  S/PV.4720 (Resumption 1) (توغو)؛ والصـفحة   ٥، الصفحة
 (بوركينا فاسو). ١٢

 (سرياليون). ٢٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٥٧(

)١٥٨(  S/PV.4720 ٢١، الصفحة. 

)١٥٩(  S/PV.4720 (Resumption 1) ٢٠، الصفحة. 

 .٥)، الفقرة ٢٠٠٠( ١٢٩٦القرار   )١٦٠(
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 مـن أن . وحـذر ممثـل الصـني    )١٦١(يف هذه احلاالتيتصرف 
، والتــدخل دون ‘‘تســييس الشــواغل اإلنســانية’’ تحمــاوال

ارض مـع  األخرى أمر يتع بلدانمربر يف الشؤون الداخلية لل
ــادئ  ــاقاملمب مســألة وأن اجمللــس ينبغــي أن يتعامــل مــع    ،يث

على أساس كل حالـة علـى   ’’اعات املسلحة رتاملدنيني يف ال
 .)١٦٢(‘‘حدة

نيسان/أبريل  ٢٣، املعقودة يف ٤٣١٢يف اجللسة و  
األمـني   ةمن نائبـ إعالمية استمع اجمللس إىل إحاطة  ،٢٠٠١
ــام الــ  ــام   ت عرضــيتالع ــر لألمــني الع ــة   آخــر تقري عــن محاي

. وخـــالل املناقشـــة الـــيت )١٦٣(اع املســـلحصـــراملـــدنيني يف ال
أن  علـى دول الـ أعقبت ذلـك، حـث ممثـل االحتـاد الروسـي      

متـوفرة  معلومـات   ةأيـ ب ‘‘بسرعة أكـرب ’’ علما جمللسا حتيط
ــدا للســـال تعـــن احلـــاالت الـــيت قـــد   م واألمـــن شـــكل هتديـ

سـبل  تـوفري  ل، مبا يف ذلك حـاالت الـرفض املتعمـد    الدوليني
الوصــول اآلمــن ودون عوائــق للعــاملني يف اجملــال اإلنســاين   

ــيمة حلقــــوق إىل املــــدنيني احملتــــاجني واالنتــــهاكات   اجلســ
م واألمــــن الــــيت قــــد تشــــكل هتديــــدا للســــال’’، اإلنســــان
ممثـل كولومبيـا اجمللـس علـى النظـر      حـث  و .)١٦٤(‘‘الدوليني

عنــها  يني بوصــفها إحــدى املســائل املســؤولاملــدنمحايــة يف 
م واألمـن  هتـدد السـال   ت الـيت االإحدى احلـ مل مع تعاعند ال

ــدوليني ــارو .)١٦٥(ال ــيمن إىل أن   أش ــل ال ــدممث اإلنســاين  البع
ــد اكتســـب رتلل ــة  اعـــات قـ ــة خاصـ املآســـي ’’بســـبب أمهيـ

على املسـتويات   ‘‘ااملترتبة عليهاحملتملة اإلنسانية واألخطار 
__________ 

)١٦١(  S/PV.4130 وCorr. ــفحات ــا)؛  ١٥-١٣، الصــــــــ (فرنســــــــ
 S/PV.4130(اململكــــة املتحــــدة)؛  ٢٢-٢٠والصــــفحات 

(Resumption 1) و Corr.1 (مجهورية كوريا). ٦، الصفحة 

)١٦٢(  S/PV.4130 و Corr.1 ١٩-١٨، الصفحتان. 

)١٦٣(  S/2001/331. 

)١٦٤(  S/PV.4312 ٢٨، الصفحة. 

 .٣٢، الصفحة املرجع نفسه  )١٦٥(

الوطنية واإلقليمية والدولية، وتأثري ذلك بطبيعة احلال علـى  
 .  )١٦٦(سالم واألمن الدولينيال

آذار/مــارس  ١٥، املعقــودة يف ٤٤٩٢يف اجللســة و  
ــدنيني يف    ٢٠٠٢ ــة امل ، واصــل اجمللــس املناقشــة بشــأن محاي

يف البيان الـذي   ممثل الصنيوالحظ اع املسلح. رتحاالت ال
ــه ــع أحنــاء   رتمــن ال كــثريا، أن أدىل ب اعــات املســلحة يف مجي
، اإلســـرائيلي - ســـطيينإىل الصـــراع الفلباإلضـــافة  ،العـــامل

ــا’’ ــاء، وهتــدد      م ــدنيني األبري ــن وســالمة امل ــت هتــدد أم زال
ــلم واألمـــــ   ــذلك الســـ ــي   بـــ ــعيدين اإلقليمـــ ــى الصـــ ن علـــ

   .)١٦٧(‘‘والدويل

كـــــانون  ١٠، املعقـــــودة يف ٤٦٦٠يف اجللســـــة و  
، نــــاقش اجمللــــس التقريــــر األخــــري ٢٠٠٢األول/ديســــمرب 

أعـاد  اقشة، . وخالل املن)١٦٨(لألمني العام عن محاية املدنيني
أن ممثل االحتاد الروسـي تأكيـد دعوتـه إىل الـدول األعضـاء      

 ‘‘تتحرك بسرعة أكرب لنقل املعلومات املناسبة إىل اجمللـس ’’
م واألمـن  عن أية حاالت تشـكل خطـرا علـى صـون السـال     

الــــدوليني، مبــــا فيهــــا أي انتــــهاكات جســــيمة حلقــــوق      
نية عواقـب اإلنسـا  ال” أن. وأكـد ممثـل شـيلي    )١٦٩(‘‘املـدنيني 
ــلبية ــن ال  ‘‘الس ــدا    رتالنامجــة ع ــات املســلحة تشــكل هتدي اع
 .  )١٧٠(م واألمن الدولينيللسال

اعات رتدور جملس األمن يف منع نشوب ال  
 املسلحة 

متوز/يوليـــه  ٢٠، املعقـــودة يف ٤١٧٤ ةلســـاجليف   
ــع نشـــوب ال  ٢٠٠٠ ــاقش اجمللـــس دوره يف منـ ــات رت، نـ اعـ

__________ 

)١٦٦(  S/PV.4312 (Resumption 1)  وCorr.1 ١٢، الصفحة. 

)١٦٧(  S/PV.4492 ١٥، الصفحة. 

)١٦٨(  S/2002/1300. 

)١٦٩(  S/PV.4660 ٣٦، الصفحة. 

)١٧٠(  S/PV.4660 (Resumption 1) ١٤، الصفحة. 
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اب عـــن اإلعـــراملســـلحة. وكـــرر ممثـــل الواليـــات املتحـــدة 
إزاء االجتـار غـري املشـروع يف األسـلحة     ’’ شواغل حكومتـه 

الصــغرية واخلفيفــة والتهديــد املســتمر الــذي يشــكله انتشــار 
ــى     ــها الباعـــث علـ ــوابط وتكديسـ ــلحة دون ضـ ــذه األسـ هـ

 .)١٧١(الـدوليني  مـن واأل سـالم بالنسـبة لل  ‘‘زعزعة االستقرار
ن األغلبيــة الســاحقة مــ’’ بينمــا هأنــممثــل هولنــدا إىل شــار وأ
ــام نز ــا هــو مــدرج يف جــدول أعمــال    ‘‘اعــات هــذه األي مم

يف الوقـت   فهـي اعات داخلية، حمليـة الطـابع،   نزاجمللس هي 
ممثل باكسـتان  أما  .)١٧٢(م واألمن الدولينينفسه هتدد السال

وضــع نظــام فعــال لإلنــذار املبكــر بغيــة   فالحــظ أنــه ينبغــي
ب جيـ أنـه  و ‘‘دون أي متييـز ’’ع احملتملـة  رتاحتديد منـاطق الـ  

احلــــرص، واحلــــذر، ’’علــــى اجملتمــــع الــــدويل أن ميــــارس  
عنــد وصــف حــاالت بأهنــا  ‘‘واالحتــراس علــى حنــو شــديد

    .)١٧٣(م واألمن الدولينيهتديد للسال
ــة    ــودة يف ٤٣٣٤ويف اجللسـ ــران/ ٢١، املعقـ  حزيـ

ــه  ــام     ٢٠٠١يوني ــر لألمــني الع ــس يف آخــر تقري ، نظــر اجملل
ثنـــاء . ويف أ)١٧٤(اعات املســـلحةصـــربشـــأن منـــع نشـــوب ال

ــة جامايكــا أن العــامل يواجــه حتــديا     املناقشــة، الحظــت ممثل
، الـيت هتـدد   ‘‘الرتاعـات الفتاكـة  ’’مستمرا بتزايـد عـدد مـن    

الســـالم واألمـــن الـــدوليني فضـــال عـــن الرفـــاه االجتمـــاعي 
  .)١٧٥(والسياسي واالقتصادي للمجتمع العاملي

  األسلحة الصغرية  
ــه  ٢٥برســالة مؤرخــة     ــة ٢٠٠١متوز/يولي ، موجه

، أشــار ممثــل كولومبيــا إىل أنــه )١٧٦(ىل رئــيس جملــس األمــنإ
__________ 

)١٧١(  S/PV.4174 ٦، الصفحة. 

 .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٢(

)١٧٣(  S/PV.4174 (Resumption 1) ٥، الصفحة. 

)١٧٤(  S/2001/574. 

)١٧٥(  S/PV.4334 ٩، الصفحة. 

)١٧٦(  S/2001/732. 

أصــبح مــن املســلّم بــه بوجــه عــام داخــل اجملتمــع الــدويل أن 
التكــديس املفـــرط لألســلحة الصـــغرية واألســلحة اخلفيفـــة    

سـهم  ، ممـا ي ‘‘هتديدا عامليا للسالم واألمن’’ نوتداوهلا ميثال
 اعــات ويف تصــاعد مســتويات العنــف   رتيف زيــادة حــدة ال 

  .)١٧٧(السالم رساءرقل اجلهود املبذولة إلعيو
آب/أغسـطس   ٢، املعقودة يف ٤٣٥٥ويف اجللسة   
، ناقش اجمللس تأثري انتشار األسـلحة الصـغرية علـى    ٢٠٠١

الســـالم واألمـــن الـــدوليني. وخـــالل املناقشـــة، أكـــد عـــدة 
األســلحة اخلفيفــة مــتكلمني أن مســألة األســلحة الصــغرية و 

ــزل عــن    ال ــا مبع ــق بالســالم   ميكــن النظــر إليه ســياقها املتعل
وأعرب ممثل االحتاد الروسي عن خماوفـه فيمـا    .)١٧٨(واألمن
لألسـلحة الصـغرية واألسـلحة     دون ضـابط باالنتشـار  يتعلق 

ومــا ميكــن أن ميثلــه مــن هتديــد للســالم واألمــن  ’’اخلفيفــة، 
وذكّـــــر ممثـــــل موريشـــــيوس اجمللـــــس   .)١٧٩(‘‘اإلقليمـــــيني

ــأن ــال   ’’بـ ــة بالسـ ــة املدججـ ــوات اهلدامـ ــيت  ‘‘ حالقـ ــي الـ هـ
ــلت ــا، ،واصــ ــة    يف أفريقيــ ــن طيلــ ــلم واألمــ ــويض الســ تقــ

وعــزز ممثــل الســودان تلــك النقطــة بــإعالن أن   .)١٨٠(عقــود
ــلحة        ــر انتشــار األس ــأثرا خبط ــارات ت ــي أشــد الق ــا ه أفريقي
الصــغرية واألســلحة اخلفيفــة يف أيــدي اجلماعــات املتمــردة   

__________ 

 .٢املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٧(

)١٧٨(  S/PV.4355ــنغالديش)؛ والصــفحات   ١٢-٩ ات، الصــفح (ب
 ٢٣-٢٠(االحتـــــــاد الروســـــــي)؛ والصـــــــفحات  ١٧-١٥

 S/PV.4355(مــايل)؛ ٢٥ - ٢٣(موريشــيوس)؛ الصــفحات 

(Resumption 1) و Corr.1 ، (املكســيك)؛  ٣-٢الصــفحتان
ــا)؛ الصــفحات   ١٥-١٢والصــفحات  -٢٠(جنــوب أفريقي

(باكســــــتان)؛  ٣٠-٢٨(الســــــودان)؛ والصــــــفحات   ٢٢
 ٣٩-٣٦ ات)؛ والصفحكوستاريكا( ٣٦-٣٤ اتالصفحو
 .)بلغاريا( ٤٢-٤١)؛ والصفحتان بيالروس(

)١٧٩(  S/PV.4355 ١٦، الصفحة. 

 .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٨٠(
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ووجــه ممثــل  .)١٨١(‘‘م واألمــن يف القــارةالــيت هتــدد الســال’’
 الـيت متلكهـا  وستاريكا االهتمام إىل أن األسـلحة الصـغرية   ك

 ،‘‘هتديدا للسلم واألمن الـدوليني ’’تشكل اجليوش الوطنية 
أما اليت متلكها اجلماعـات املتطرفـة أو األنظمـة االسـتبدادية     

وأكـد   .)١٨٢(‘‘خطرا على السلم واألمن الـوطنيني ’’فتصبح 
ة تشـكل  مـا جيعـل مشـكلة األسـلحة الصـغري     ممثل تايلند أن 

هـو ارتباطهـا    ‘‘م واالسـتقرار الـدوليني  للسـال ’’خطرا أكرب 
ــل االجتــار      ــام وطــين ودويل، مث مبشــاكل أخــرى ذات اهتم
باملخدرات، وغسيل األمـوال، واإلرهـاب العـابر للحـدود.     

ــه  و ــدما تكــون األســلحة الصــغرية يف   أوضــح كــذلك أن عن
ــدات       ــاس تتضــاعف التهدي ــن الن ــات م ــذه اجلماع ــدي ه أي

  .)١٨٣(الستقرار على الصعيدين اإلقليمي والدويلم واللسال
تشـــــرين  ١١، املعقـــــودة يف ٤٦٢٣ويف اجللســـــة   

ــوبر  ــدمها   ٢٠٠٢األول/أكت ، اســتمع اجمللــس إىل إحاطــة ق
وكيل األمني العام لشؤون نزع السالح عـن االنتشـار غـري    
ــداوهلا      ــة وت املشــروع لألســلحة الصــغرية واألســلحة اخلفيف

مـن الـدوليني. وخـالل املناقشـة،     وتأثريمها على السـالم واأل 
علـــق بعـــض املمـــثلني علـــى مـــا يشـــكله انتشـــار األســـلحة  

ا مــن هتديــد للســـالم   هبــ الصــغرية واالجتــار غــري املشــروع     
. وشــدد متكلمــون آخــرون علــى أن  )١٨٤(واألمــن الــدوليني
 أن، رغـم  تنتشر بصـفة خاصـة يف أفريقيـا    األسلحة الصغرية
  .)١٨٥(املسألة تتأثر هبذه مجيع مناطق العامل

__________ 

)١٨١(  S/PV.4355 (Resumption 1) و Corr.1 ٢٠، الصفحة. 

 .٣٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٨٢(

 .٤٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٨٣(

)١٨٤(  S/PV.4623 (Resumption 1) ــفحة ــامريون)؛  ٢، الصـ (الكـ
 (الفلبني). ١١والصفحة 

)١٨٥(  S/PV.4623، (موريشــيوس)؛ والصــفحات   ٩-٦ اتالصــفح
ــفحتان   ١٤-١٢ ــيك)؛ والصـــ ــا)؛ ١٥-١٤(املكســـ  (غينيـــ

والصـفحتان   )؛ (الواليات املتحـدة)  ١٧ - ١٥والصفحات 

  عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم  
حزيران/يونيـه   ١٢، املعقودة يف ٤٧٧٢يف اجللسة   
، نــاقش اجمللــس اختصــاص احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة ٢٠٠٣

بالتحقيق يف القضايا املتعلقة بـأفراد عمليـات حفـظ السـالم     
احلـــاليني أو الســـابقني أو حماكمتـــهم علـــى القيـــام بأعمـــال 

ــا  ــاع عــن   متصــلة بإحــدى عملي ت األمــم املتحــدة أو االمتن
ــا  ــام هب ــتكلمني عــن     .القي وخــالل املناقشــة، أعــرب عــدة م

)، الــذي طلــب اجمللــس ٢٠٠٢( ١٤٢٢قلقهــم إزاء القــرار 
مبوجبه إىل احملكمة عدم الشـروع يف أي حتقيـق أو مالحقـة    

يف  ليسـت طرفـا  لـدول  التابعني قضائية ألفراد حفظ السالم 
قــرر اجمللــس خــالف ذلــك.  نظــام رومــا األساســي، مــا مل ي 
مبوجـب الفصـل السـابع علـى     وأشاروا إىل أن قرارا جديـدا  

وشك أن يتخذ، رغم عدم وجود أي خطر يتهّدد للسـالم  
واألمن الدوليني، وهو الشـرط املسـبق األساسـي للعمـل يف     

  .)١٨٦(إطار الفصل السابع من امليثاق

  املرأة والسالم واألمن  
تشــــــرين  ٢٤، املعقــــــودة يف ٤٢٠٨يف اجللســــــة   

، نــاقش اجمللــس أمهيــة إدمــاج منظــور ٢٠٠٠األول/أكتـوبر  
جنساين يف سياق صون السـالم واألمـن، والنظـر يف الـدور     
الذي تؤديـه املـرأة يف تعزيـز السـالم واألمـن. وأشـار املـدير        
التنفيذي لصندوق األمم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة إىل بـروز     

لنظر إىل أن موضوع املرأة والسالم واألمن بصفة خاصـة بـا  
__________ 

ــا)؛  ٢٣ - ٢٢ ، S/PV.4623 (Resumption 1)(فرنســــ
 (مصــر)؛ ٦-٥(الكـامريون)؛ والصـفحتان    ٣-٢الصـفحتان  
 (ناميبيا). ٣٩-٣٧الصفحات 

 

)١٨٦(  S/PV.4772 ١٠-٩(كنـدا)؛ والصـفحتان    ٦-٤، الصفحات 
ــاغو)؛   ١٩-١٨(ليختنشــتاين)؛ والصــفحتان   ــداد وتوب (تريني

 (هولندا). ٢٥والصفحة 
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 ‘‘القوى املتداخلة للصـراع وعـدم املسـاواة بـني اجلنسـني     ’’
ــدوليني هتــدد الســال  ــن ال ــل مصــر   )١٨٧(م واألم . والحــظ ممث

مــن شــأهنا  ‘‘ االحــتالل حتــتاملــرأة  حــوالأ’’مناقشــة  أن
ــس  ’’ أن ــة اجمللـــ ــت جديـــ ــائل   ‘‘ تثبـــ ــاول املســـ ــد تنـــ عنـــ

ــانية ــدولي   اإلنسـ ــن الـ ــلم واألمـ ــدد السـ ــد هتـ . )١٨٨(نيالـــيت قـ
ممثلــة اســتراليا أن تلــك املناقشــة املواضــيعية تســهم       ورأت

ـــ ــاليب تفكـــري ’’ بـ ــدا  أسـ ــا يشـــكل هتديـ جديـــدة بشـــأن مـ
، وبشــــأن كيفيــــة التعامــــل ‘‘ن الــــدولينيـــــــواألم للســــلم

  .)١٨٩(معه

املناقشة اخلتامية بشأن أعمال جملس األمـن    
 هلذا الشهر 

 الصراعات يف أفريقيا: بعثات جملس األمن    
  ملتحدة لتعزيز السالم واألمنوآليات األمم ا  
ــة    ــودة يف ٤٧٦٦يف اجللســ ــايو  ٣٠، املعقــ أيار/مــ
ــات    ٢٠٠٣ ــة بعثـ ــا ملناقشـ ــا ختاميـ ــد اجمللـــس اجتماعـ ، عقـ
مــــم املتحــــدة لتعزيــــز الســــالم األمــــن وآليــــات األ سجملــــ

ــا. وخـــــالل املناقشـــــة، أشـــــار ممثـــــل   واألمـــــن يف أفريقيـــ
تحـرك  تالروسي إىل أن اجلماعات املسلحة كثريا ما  االحتاد
ــإمالء ــبح   بـ ــارج وتصـ ــن اخلـ ــدان  ’’مـ ــاحل البلـ ــدادا ملصـ امتـ
ذات ’’وأعلــن أن هــذه الظــاهرة قــد أصــبحت   ‘‘. اجملــاورة

، وتشـــــكل هتديـــــدا للســـــالم واألمـــــن ‘‘طـــــابع إقليمـــــي
  .)١٩٠(الدوليني

  
__________ 

)١٨٧(  S/PV.4208 ٨، الصفحة. 

)١٨٨(  S/PV.4208 (Resumption 1) ٦، الصفحة. 

 .٣٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٨٩(

)١٩٠(  S/PV.4766 (Resumption 1) ٢١، الصفحة. 
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  اجلزء الثاين
  التدابري املؤقتة ملنع تدهور حالة ما

  من امليثاق ٤٠وفقا للمادة 

  ٤٠املادة   
م دقم املوقــف، جمللــس األمــن، قبــل أن يقــمنعــاً لتفــا  

، ٣٩توصــياته أو يتخــذ التــدابري املنصــوص عليهــا يف املــادة  
أن يدعو املتنـازعني لألخـذ مبـا يـراه ضـرورياً أو مستحسـناً       
ــوق       ــة حبق ــدابري املؤقت ــذه الت ــة، وال ختــل ه ــدابري مؤقت ــن ت م
املتنــازعني ومطالبــهم أو مبركــزهم، وعلــى جملــس األمــن أن 

  أخذ املتنازعني هبذه التدابري املؤقتة حسابه.حيسب لعدم 
  مالحظة  
خالل الفترة قيد االستعراض، مل يتخذ اجمللـس أي    

. ويف عـــدد مـــن ٤٠قـــرار يســـتند فيـــه صـــراحة إىل املـــادة  
القرارات اليت اختذها اجمللـس مبوجـب الفصـل السـابع، دعـا      

، إىل ٤٠األطـــــراف، دون اإلشـــــارة صـــــراحة إىل املـــــادة 
التــدابري املؤقتــة منعــا لتفــاقم احلالــة املعنيــة.   االمتثــال لــبعض

ــن    ــرة مـ ــالل الفتـ ــواع ، ٢٠٠٣إىل  ٢٠٠٠وخـ ــت أنـ  مشلـ
 ٤٠ملــادة أهنــا تنــدرج يف إطــار ا  التــدابري الــيت ميكــن اعتبــار 

ــا ــي مـ ــحان: (أ) يلـ ــلحة اسـ ــوات املسـ ؛ (ب) وقـــف ب القـ
ــار أو      ــالق النـ ــف إلطـ ــرام وقـ ــة؛ (ج) إبـ ــال العدائيـ األعمـ

شـــأن اخلالفـــات واملنازعـــات؛   احترامـــه؛ (د) التفـــاوض ب 
ــ ــب القـــانون      )ـ(هـ ــة مبوجـ ــال لاللتزامـــات املفروضـ االمتثـ

اإلنســاين الــدويل؛ (و) هتيئــة األوضــاع الضــرورية إليصــال   
املساعدات اإلنسـانية دون عـائق؛ (ز) التعـاون مـع اجلهـود      
املبذولة حلفظ السالم وتقدمي املسـاعدة اإلنسـانية. وتـرد يف    

لــبعض التــدابري املعينــة الــيت   الفــرع ألــف اخلطــوط العريضــة 
ن عــدد طلــب اجمللــس إىل األطــراف املعنيــة اختاذهــا. وتضــّم

ــس    ــرارات اجملل ــن ق ــاع   التحــذيرم ــه ســيعود إىل االجتم  بأن

، يف حـال عـدم االمتثـال    طواتمزيد من اخلوينظر يف اختاذ 
ة عن هـذه  تلف. وقد أعرب بطرق خملشروط تلك القرارات

يف إطــار املــادة  تنــدرجا أهنــ التحــذيرات، الــيت ميكــن اعتبــار
أنـه سـينظر   حـذر اجمللـس مـن    . ويف عدد من احلاالت، ٤٠

يف اختـــاذ مزيـــد مـــن التــــدابري يف حـــال عـــدم االنصــــياع      
  .)١(لنداءاته

اجمللس يف الفترة قيد  وخالل مداوالت  
مل جتر أية مناقشة دستورية هامة فيما يتعلق  االستعراض

بعض بدرت من  ، اللهم سوى إشارات متفرقة٤٠باملادة 
  الدول األعضاء يف بياناهتا.

رات جملس األمن املتعلقة مقر - ألف   
  ٤٠باملادة 

  أفريقيا  
  احلالة يف كوت ديفوار  
أيار/مايو  ١٣) املؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٧٩بالقرار   
هتدد ، بعد أن الحظ اجمللس وجود حتديات ٢٠٠٣

قرر أن احلالة يف كوت ديفوار واستقرار كوت ديفوار، 
ناشد  يدا للسلم واألمن الدوليني يف املنطقة،تشكل هتد

مجيـــــع القـــــــوى السياسية يف كوت ديفوار تنفيذ اتفاق 
. كما طلب )٢(ماركوسي تنفيذا تاما وبدون تأخري –لينا 

إىل مجيع األطراف يف كوت ديفوار التعاون مع اجمللس 
__________ 

)، الفقــرة ٢٠٠١( ١٣٥٥انظــر، علــى ســبيل املثــال، القــرار    )١(  
٢٨. 

 .٦)، الفقرة ٢٠٠٣( ١٤٧٩القرار   )٢(  
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بعثة األمم املتحدة يف كوت ديفوار يف إجناز واليتها، 
لة حرية تنقل أفرادها يف كافة أحناء البلد، وكفالة وكفا

تنقل العاملني يف الوكاالت اإلنسانية دون عراقيل وبصورة 
  .)٣(آمنة

 تشرين الثاين/ ١٣وببيان من الرئيس مؤرخ   
مجيع القوى  أعضاء اجمللس حث، )٤(٢٠٠٣نوفمرب 

السياسية اإليفوارية على أن تنفذ، تنفيذا تاما ودون تأخري 
ماركوسي  - وط مسبقة، مجيع أحكام اتفاق لينا أو شر

ليه يف أكرا يف وأحكام االتفاق الذي مت التوصل إ
، وذلك بغية تنظيم انتخابات ٢٠٠٣آذار/مارس  ٨

مفتوحة للجميع وحرة وشفافة يف كوت ديفوار يف عام 
كانون  ٤ويف بيان الحق للرئيس مؤرخ  .٢٠٠٥

جلميع لس حبزم اجملكد أ ،)٥(٢٠٠٣األول/ديسمرب 
األطراف اإليفوارية ما تتحمله من مسؤولية أساسية يف 

، ماركوسي -احترام وقف إطالق النار وفقا التفاق لينا 
قد يقوض  مجيع األطراف إىل االمتناع عن أي عمل اعود

، وأي حتريض على ارتكاب مثل احترام وقف إطالق النار
مجيع األطراف يف  دعوتهلس اجمل جددو هذه األعمال.

ديفوار، وبلدان املنطقة، إىل ضمان سالمة موظفي كوت 
وكاالت املساعدة اإلنسانية العاملني يف امليدان وفتح سبل 
الوصول الكاملة أمامهم خالل مرحلة توطيد عملية 

  .السالم

__________ 

 .١٠)، الفقرة٢٠٠٣( ١٤٧٩القرار   )٣(  

  )٤(  S/PRST/2003/20. 

  )٥(  S/PRST/2003/25. 

فيمـــا يتعلـــق جبمهوريـــة الكونغـــو     احلالـــة   
  الدميقراطية

ــالقرار    ــؤرخ ٢٠٠٠( ١٢٩١بــ ــباط/ ٢٤) املــ  شــ
ــر  ــب ، ٢٠٠٠فرباي ــس اطل ــع اجملل ــة  ألإىل مجي طــراف كفال

 الغاثــة إىل كــل َمــن حيتــاج إليهــا وصــوإلوصــول مــوظفي ا
طـراف جيـب أيضـا أن    ألر إىل أن ااشأو ،آمنا ودون عراقيل
مـم  ألمة وأمـن وحريـة تنقـل مـوظفي ا    التقدم ضمانات لسـ 
طلــب . ونســانية املــرتبطني هبــاإلغاثــة اإلاملتحــدة ومــوظفي ا

التعـاون مـع جلنـة الصـليب      طـراف ألإىل مجيع ااجمللس أيضا 
يــات املنوطــة هبــا  المحــر الدوليــة لتمكينــها مــن تنفيــذ الو  ألا

. ق النــارالواملهــام املســندة إليهــا مبوجــب اتفــاق وقــف إطــ 
إىل مجيـع أطـراف الـرتاع    اجمللـس  طلـب  عالوة علـى ذلـك،   

ــة حقــوق ا    ــة محاي ــو الدميقراطي ــة الكونغ نســان إليف مجهوري
  .)٦(يلنساين الدوإلواحترام القانون ا

 حزيران/ ١٦ؤرخ ) امل٢٠٠٠( ١٣٠٤وبالقرار   
قلقه البالغ إزاء عن  اجمللس إعراب، بعد ٢٠٠٠يونيه 

هذا البلد، طالب، يف  يفواستمرار القتال احلالة اإلنسانية 
ن تنسحب القوات األوغندية مجلة أمور، مبا يلي، (أ) أ

والرواندية وقوات املعارضة الكونغولية املسلحة وغريها 
اجلماعات املسلحة فورا وبصورة كاملة من  من

كيسانغاين، وطلب من مجيع أطراف اتفاق وقف إطالق 
النار احترام عملية جعل املدينة وضواحيها منطقة مرتوعة 

أن تسحب أوغندا ورواندا، اللتان انتهكتا (ب)  السالح؛
سيادة مجهورية الكونغو الدميقراطية وسالمتها اإلقليمية، 

من إقليم مجهورية الكونغو الدميقراطية دون مجيع قواهتما 
مزيد من اإلبطاء، وفقا للجدول الزمين احملدد يف اتفاق 

أن ؛ (ج) وقف إطالق النار وخطة كمباال لفض االشتباك
ُتقابلَ كل مرحلة من مراحل االنسحاب تنجزها القوات 

__________ 

 .١٥ و ١٣ و ١٢)، الفقرات ٢٠٠٠( ١٢٩١القرار   )٦(  
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األوغندية والرواندية بإجراء مماثل من جانب األطراف 
أن ُينهى، وفقا (د)  دول الزمين نفسه؛األخرى وفقا للج

التفاق وقف إطالق النار، كل وجود أو نشاط عسكري 
أجنيب آخر، سواء كان مباشرا أو غري مباشر، يف إقليم 

ن حتجم مجيع ) أـ(ه مجهورية الكونغو الدميقراطية؛
األطراف عن القيام بأي عمل هجومي خالل عملية فض 

. وبالقرار نفسه، ةاالشتباك وانسحاب القوات األجنبي
أطراف اتفاق وقف إطالق النار بأن طالب اجمللس كذلك 
منظمة األمم املتحدة يف مجهورية  تتعاون يف نشر بعثة
يف مناطق العمليات اليت يراها املمثل  الكونغو الدميقراطية

اخلاص لألمني العام ضرورية، بسبل منها رفع القيود 
. وضمان أمنهم املفروضة على حرية تنقل موظفي البعثة

ن متتثل بشكل خاص طالب مجيع األطراف بأكما 
ألحكام اتفاق وقف إطالق النار بشأن تطبيع احلالة 
األمنية على طول حدود مجهورية الكونغو الدميقراطية مع 

  .)٧(جاراهتا
 شباط/ ٢٢) املؤرخ ٢٠٠١( ١٣٤١وبالقرار   

بانسحاب القوات األوغندية  اجمللسطالب ، ٢٠٠١فرباير 
لرواندية وسائر القوات األجنبية من أراضي مجهورية وا

) ٢٠٠٠( ١٣٠٤ قرارلالكونغو الدميقراطية، طبقا ل
حث هذه القوات على أن وقف إطالق النار، ووالتفاق 

تتخذ على وجه السرعة اخلطوات الالزمة للتعجيل هبذا 
مجيع األطراف  اجمللس كذلك طالب. واالنسحاب

ية هجومية خالل عملية باالمتناع عن أي أعمال عسكر
أن تضع ، وفض االشتباك وانسحاب القوات األجنبية

مجيع القوات واجلماعات املسلحة املعنية حدا فعليا لتجنيد 
األطفال يف قواهتا املسلحة وتدريبهم واستخدامهم يف هذه 

التعاون التام مع  اجمللس األطراف أيضا ناشدو .القوات

__________ 

 .١٢ و ٨ و ٥ و ٤ و ٣)، الفقرات ٢٠٠٠( ١٣٠٤القرار   )٧(  

فولة واملنظمات اإلنسانية البعثة ومنظمة األمم املتحدة للط
فال وعودهتم من أجل اإلسراع يف تسريح هؤالء األط

  .)٨(وإعادة تأهيلهم
 حزيران/ ١٥) املؤرخ ٢٠٠١( ١٣٥٥وبالقرار   

مرة أخرى القوات األوغندية اجمللس طالب ، ٢٠٠١يونيه 
والرواندية وسائر القوات األجنبية باالنسحاب من أراضي 

 السابقةه اتقرارلطية، امتثاال مجهورية الكونغو الدميقرا
عن . وبعد أن أعرب اجمللس وقف إطالق الناروالتفاق 

قلقه ملا أفادت به التقارير األخرية من عمليات عسكرية 
طالب مجيع األطراف الشمالية وكيفو اجلنوبية،  يف كيفو

باالمتناع عن أي أعمال هجومية خالل عملية فض 
. كما طالب )٩(الشتباك وانسحاب القوات األجنبيةا

التجمع الكونغويل من أجل الدميقراطية بإخالء اجمللس 
)، ٢٠٠٠( ١٣٠٤وفقا للقرار  ينيكيسانغاين من العسكر

ومجيع األطراف باحترام جتريد املدينة وضواحيها من 
مجيع األطراف، مبا وأخريا، طالب اجمللس  .)١٠(السالح

ف أن توقبفيها حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية، 
فورا مجيع أشكال املساعدة والتعاون مع مجيع اجلماعات 

عرب . وأوقف إطالق الناراملسلحة املشار إليها يف اتفاق 
مرة أخرى عن استعداده، يف حالة عدم امتثال اجمللس 

األطراف ألحكام هذا القرار وغريه من القرارات ذات 
الصلة امتثاال كامال، للنظر فيما ميكن فرضه من تدابري، 

__________ 

 .١٠ و ٧ و ٢)، الفقرات ٢٠٠١( ١٣٤١القرار   )٨(  

 .٤و ٢)، الفقرتان ٢٠٠١( ١٣٥٥القرار   )٩(  

 ١٣٧٦وبـــــالقرار  .٥)، الفقـــــرة ٢٠٠١( ١٣٥٥القـــــرار   )١٠(  
، أعـــاد ٢٠٠١تشـــرين الثـــاين/نوفمرب   ٩) املـــؤرخ ٢٠٠١(

اجمللس مطالبته بسـرعة جتريـد كيسـانغاين مـن السـالح ودون      
ــروط وفقــا ألحكــام القــرار     ). انظــر ٢٠٠٠( ١٣٠٤أي ش

 .٣)، الفقرة ٢٠٠١( ١٣٧٦القرار 
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بقا للمسؤوليات املسندة إليه وااللتزامات املنوطة به ط
  .)١١(يثاقاملمبوجب 
 آذار/ ١٩) املؤرخ ٢٠٠٢( ١٣٩٩وبالقرار   
، بينما أدان اجمللس استئناف القتال يف ٢٠٠٢مارس 
مولريو، وأكد أن هذا العمل يشكل انتهاكا  منطقة

جسيما لوقف إطالق النار، طالب بانسحاب قوات 
غوما فورا من  – من أجل الدميقراطية التجمع الكونغويل

، وطالب أيضا بانسحاب مجيع وبويتو مولريومنطقيت 
 طاألطراف إىل املواقع الدفاعية الوارد ذكرها يف خط

  .)١٢(هراري الفرعية لفض االشتباك
)، ٢٠٠٢( ١٤٤٥وبعد أن أعرب اجمللس بالقرار   
، عن ترحيبه ٢٠٠٢كانون األول/ديسمرب  ٤املؤرخ 
هورية الكونغو الدميقراطية ورواندا على اتفاق بتوقيع مج

، وتوقيع ٢٠٠٢متوز/يوليه  ٣٠بريتوريا للسالم يف 
مجهورية الكونغو الدميقراطية وأوغندا على اتفاق لواندا، 
دعا إىل الوقف التام جلميع األعمال احلربية اليت تشارك 
فيها قوات نظامية ومجاعات مسلحة يف مجيع أحناء إقليم 

الكونغو الدميقراطية، وبصفة خاصة يف جنوب  مجهورية
كيفو ويف إيتوري؛ كما دعا إىل وقف مجيع صور دعم 
اجلماعات املسلحة املشار إليها يف اتفاق وقف إطالق 
النار. ودعا اجمللس أيضا مجيع األطراف إىل إتاحة فرص 
الوصول الكامل للبعثة وآلية التحقق عرب طرف ثالث، يف 

هورية الكونغو الدميقراطية، مبا يف ذلك مجيع أحناء إقليم مج
داخل مجيع املوانئ، واملطارات، ومهابط الطائرات، 
والقواعد العسكرية، ومعابر احلدود. وبنفس القرار، كرر 
طلبه بتجريد كيسانغاين من السالح دون إبطاء ودون 

__________ 

 .٢٨و ٦)، الفقرتان ٢٠٠١( ١٣٥٥القرار   )١١(  

 .٤و ٣)، الفقرتان ٢٠٠٢( ١٣٩٩لقرار ا  )١٢(  

شروط مسبقة وطالب بأن تعمل مجيع األطراف على 
    .)١٣(ة احلركة يف هنر الكونغواإلعادة الفورية الكاملة حلري

 آذار/ ٢٠) املؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٦٨وبالقرار   
، طلب اجمللس إىل مجيــع أطــراف الرتاع يف ٢٠٠٣مارس 

مجهورية الكونغو الدميقراطية، ال سيما يف منطقة إيتوري، 
أن تضمن أمن السكان املدنيني وأن متنح بعثة منظمة 

ميقراطية واملنظمات األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الد
اإلنسانية فرصة الوصول الكامل إىل السكان احملتاجني 

  .)١٤(دون عوائق
أيار/مايو  ٣٠)، املؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٨٤وبالقرار   
، واجمللس بصدد نشر قوة طوارئ مؤقتة متعددة ٢٠٠٣

اجلنسيات يف بونيا، طلب إىل كل أطراف الرتاع يف 
 القتال فورا، نيا، أن توقف أعمالإيتوري، وخباصة يف بو

وأكد من جديد وجوب احترام القانون اإلنساين الدويل. 
كما طلب إىل مجيع األطراف الكونغولية ومجيع الدول 
يف منطقة البحريات الكربى أن تبدي االحترام حلقوق 
اإلنسان، وأن تتعاون مع قوة الطوارئ املؤقتة املتعددة 

نيا. اجلنسيات ومع البعثة من أجل تثبيت الوضع يف بو
وطلب اجمللس كذلك أن تتيح األطراف حرية التنقل 
الكاملة للقوة، وأن متتنع عن أي نشاط عسكري أو أي 
نشاط من شأنه أن يواصل زعزعة الوضع يف إيتوري. 

طلب اجمللس أيضا وقف كل دعم  ويف هذا الصدد،
للجماعات وامليليشيات املسلحة، وال سيما وقف إمدادها 

عسكرية، كما طالب مجيع األطراف باألسلحة واملعدات ال
الكونغولية ومجيع الدول يف املنطقة بأن متنع فعال تقدمي 

  .)١٥(ذلك الدعم

__________ 

 .١٣)، الفقرة ٢٠٠٢( ١٤٤٥القرار   )١٣(  

 .١٤)، الفقرة ٢٠٠٣( ١٤٦٨القرار   )١٤(  

 .٧و ٥)، الفقرتان ٢٠٠٣( ١٤٨٤القرار   )١٥(  
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متوز/يوليه  ٢٨) املؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٩٣وبالقرار   
، طالب اجمللس بأن تكف مجيع األطراف عن ٢٠٠٣

التدخل بأي شكل يف حرية تنقل أفراد األمم املتحدة، 
طراف التزاما بإفساح اجملال وذكِّــر بأن على مجيع األ

كامال أمام بعثة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو 
الدميقراطية دون قيود من أجل تنفيذ واليتها. وطالب 
اجمللس كذلك بأن تتيح األطراف كافة للمراقبني 

لبعثة األمم املتحدة يف مجهورية التابعني العسكريني 
مجيع أحناء إقليم الكونغو الدميقراطية حرية الوصول إىل 

مجهورية الكونغو الدميقراطية، مبا يف ذلك مجيع املوانئ، 
واملطارات، ومهابط الطائرات، والقواعد العسكرية 

  .)١٦(ومراكز احلدود

  احلالة بني إثيوبيا وإريتريا  
أيار/مايو  ١٢) املؤرخ ٢٠٠٠( ١٢٩٧بالقرار   
 ، مع التأكيد على أن احلالة بني إثيوبيا وإريتريا٢٠٠٠

تشكل هتديدا للسالم واألمن، طالب اجمللس الطرفني معا 
بوقف كل العمل العسكري على الفور، واالمتناع عن 
أي استخدام للقوة، مرة أخرى، وطلب القيام، يف أقرب 
وقت ممكن وبدون شروط مسبقة، بالعودة إىل عقد 
حمادثات موضوعية للسالم. كما طلب اجمللس إىل الطرفني 

كان املدنيني واالحترام الكامل حلقوق كفالة سالمة الس
  . )١٧(اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل

أيار/مايو  ١٧) املؤرخ ٢٠٠٠( ١٢٩٨وبالقرار   
، طالب جملس األمن الطرفني بوقف مجيع ٢٠٠٠

العمليات العسكرية على الفور واالمتناع عن مواصلة 
استعمال القوة، فضال عن سحب قواهتما من االشتباك 

ري واالمتناع عن اختاذ أي إجراء يزيد حدة التوتر. العسك
__________ 

 .١٩و ١٥)، الفقرتان ٢٠٠٣( ١٤٩٣القرار   )١٦(  

 .٨و ٣و ٢لفقرات )، ا٢٠٠٠( ١٢٩٧القرار   )١٧(  

وكرر اجمللس مطالبته باستئناف حمادثات السالم 
املوضوعية يف أقرب وقت ممكن، وبدون شروط مسبقة، 

  . )١٨(حىت تنتهي بتسوية سلمية دائمة للرتاع

  احلالة يف ليربيا  
آب/أغسطس  ١) املؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٩٧بالقرار   
شاء قوة متعددة اجلنسيات يف بإن ، أذن اجمللس٢٠٠٣

ليربيا، ودعا مجيع األطراف الليربية والدول األعضاء إىل 
التعاون تعاونا تاما مع تلك القوة يف أدائها لواليتها، وإىل 
احترام أمنها وحرية حركتها وكفالة سالمة وصول 
املوظفني الدوليني العاملني يف جمال الشؤون اإلنسانية، 

  .)١٩(ني يف ليربياتاجان احملدومنا عائق، إىل السك
آب/أغسطس  ٢٧وببيان من الرئيس مؤرخ   
، أعرب اجمللس عن قلقه إزاء احلالة اإلنسانية )٢٠(٢٠٠٣

يف ليربيا وناشد مجيع األطراف السماح للوكاالت 
والعاملني يف اجملال اإلنساين بالوصول الكامل واآلمن 
واحلر. وحث كذلك مجيع األطراف على االحترام 

ل لوقف إطالق النار وتنفيذ مجيع التزاماهتم بالكامل الكام
 ١٨مبوجب اتفاق السالم الشامل املوقع يف أكرا يوم 

  .٢٠٠٣آب/أغسطس، 
 أيلول/ ١٩) املؤرخ ٢٠٠٣( ١٥٠٩وبالقرار   
، طالب اجمللس األطراف الليربيني بوقف ٢٠٠٣سبتمرب 

م األعمال احلربية يف مجيع أحناء ليربيا، والوفاء بالتزاماهت
مبوجب اتفاق السالم الشامل واتفاق وقف إطالق النار، 
مبا يف ذلك التعاون يف تشكيل جلنة الرصد املشتركة. كما 
طلب إىل مجيع األطراف التعاون بصورة كاملة يف نشر 
بعثة األمم املتحدة يف ليربيا، ويف عملياهتا، مبا يف ذلك عن 

__________ 

 .٤-٢)، الفقرات ٢٠٠٠( ١٢٩٨القرار   )١٨(  

 .١١)، الفقرة ٢٠٠٠( ١٤٩٧القرار   )١٩(  

  )٢٠(  S/PRST/2003/14. 
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دة واألفراد طريق ضمان سالمة األفراد التابعني لألمم املتح
املرتبطني هبا، وأمن هؤالء األفراد وحريتهم يف احلركة يف 
مجيع أحناء ليربيا. وبالقرار نفسه، طلب اجمللس كذلك من 
مجيع األطراف، وفقا لألحكام ذات الصلة يف القانون 
الدويل، كفالة وصول موظفي اإلغاثة إىل مجيع الذين هم 

ون عراقيل، يف حاجة إليها، وذلك بشكل كامل وآمن ود
وكفالة تقدمي املساعدة اإلنسانية، وخباصة إىل املشردين 

  .)٢١(داخليا والالجئني
كانون  ٢٢) املؤرخ ٢٠٠٣( ١٥٢١وبالقرار   

، حث اجمللس مجيع أطراف اتفاق ٢٠٠٣األول/ديسمرب 
السالم الشامل على تنفيذ التزاماهتا بالكامل والوفاء 

االنتقالية يف ليربيا، مبسؤولياهتا يف إطار احلكومة الوطنية 
وعدم إعاقة عملية بسط احلكومة سلطتها على مجيع أحناء 

  .)٢٢(البالد، وخاصة على املوارد الطبيعية

  احلالة يف سرياليون  
شباط/فرباير  ٧) املؤرخ ٢٠٠٠( ١٢٨٩بالقرار   
، بعد أن قرر اجمللس أن احلالة يف سرياليون ما ٢٠٠٠

دوليني يف املنطقة، زالت تشكل هتديدا للسالم واألمن ال
كرر دعوته لألطراف إىل الوفاء جبميع التزاماهتا مبوجب 
اتفاق السالم من أجل تيسري إعادة السالم واالستقرار 

  .)٢٣(واملصاحلة الوطنية والتنمية يف سرياليون
آذار/مارس  ١٣وببيان من الرئيس مؤرخ   
لس اجلبهة املتحدة الثورية أعضاء اجملطالب ، )٢٤(٢٠٠٠
ع حدا ألعماهلا العدائية، وأن تفرج فورا عن مجيع بأن تض

 أفراد األمم املتحدة وغريهم من األفراد الدوليني احملتجزين
__________ 

 .٨و ٥و ٤)، الفقرات ٢٠٠٣( ١٥٠٩القرار   )٢١(  

 .١٤) الفقرة ٢٠٠٣( ١٥٢١القرار   )٢٢(  

 .٣)، الفقرة ٢٠٠٠( ١٢٨٩القرار   )٢٣(  

  )٢٤(  S/PRST/2000/14. 

ا يف حتديد أماكن دون املساس هبم، وأن تبدي تعاون
جمهويل املصري، وأن متتثل امتثاال تاما وجود األشخاص 

متوز/يوليه  ٧املربم يف ألحكام اتفاق لومي للسالم 
١٩٩٩.  

  ـاآسي  

  احلالة يف أفغانستان  
نيسان/أبريل  ٧ببيان من الرئيس مؤرخ   
 تأكيدهم أن بعد أن كرر أعضاء اجمللس، )٢٥(٢٠٠٠

اع األفغاين، يشكل خطرا شديدا ومتزايدا رتاستمرار ال
مجيع  واناشد، على السلم واألمن اإلقليميني والدوليني

قانون األطراف األفغانية أن متتثل اللتزاماهتا مبوجب ال
اإلنساين الدويل وأن تكفل وصول املساعدة اإلنسانية 
الدولية واملوظفني الذين ينقلوهنا، بشكل كامل ودون 

  .عوائق، إىل مجيع األشخاص احملتاجني للمساعدة
كانون  ١٩) املؤرخ ٢٠٠٠( ١٣٣٣وبالقرار   

بأن متتثل الطالبان  اجمللس طالب، ٢٠٠٠األول/ديسمرب 
وخباصة أن تكف عن توفري )، ١٩٩٩( ١٢٦٧للقرار 

 طالبو .املالذ والتدريب لإلرهابيني الدوليني وملنظماهتم
أيضا بضرورة امتثال الطالبان دون مزيد من  اجمللس

 ١٢٦٧من القرار  ٢لفقرة الوارد يف ا هالتأخري لطلب
الذي يقضي بتسليم أسامة بن الدن إىل )، ١٩٩٩(

صرف بأن تتكذلك  اجمللسطالب و .السلطات املختصة
الطالبان على وجه السرعة إلغالق مجيع املعسكرات اليت 
يتلقى اإلرهابيون تدريبهم فيها داخل األراضي الواقعة 

بالطالبان  اجمللس باهــعالوة على ذلك، أ .حتت سيطرهتا
أن تكفل سالمة موظفي اإلغاثة ووصوهلم ووصول املعونة 

__________ 

  )٢٥(  S/PRST/2000/12. 
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ليت دومنا عائق إىل من هم يف حاجة إليهما يف األراضي ا
كد على وجوب أن توفر الطالبان أتقع حتت سيطرهتا، و

الضمانات لسالمة وأمن وحرية تنقل موظفي األمم 
   .)٢٦(اإلغاثة اإلنسانية املرتبطني هبااملتحدة وأفراد 

  ـاأوروبـ   
  احلالة يف البوسنة واهلرسك  
 حزيران/ ٢١) املؤرخ ٢٠٠٠( ١٣٠٥بالقرار   
حلالة يف املنطقة ، وإذ قرر اجمللس أن ا٢٠٠٠يونيه 

طالب ، تشكل هتديدا للسلم واألمن الدوليني تزال  ام
األطراف بأن حتترم أمن وحرية تنقل أفراد قوة تثبيت 

  .)٢٧(ار وغريهم من املوظفني الدولينياالستقر

  الشرق األوســــط  
  احلالة بني العراق والكويت  
آذار/مارس  ٢٨) املؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٧٢بالقرار   
مجيع األطراف املعنية على أن س اجمللحث ، ٢٠٠٣

تسمح بوصول املنظمات اإلنسانية الدولية وصوال تاما 
ودون عوائق إىل مجيع سكان العراق الذين حيتاجون إىل 
مساعدة وأن توفر مجيع التسهيالت الالزمة لعملياهتا وأن 
تكفل سالمة وأمن وحرية تنقل موظفي األمم املتحدة 

وداهتم، فضال عن موظفي واألفراد املرتبطني هبا وموج
  .)٢٨(مات اإلنسانية العاملة يف العراقاملنظ
__________ 

 .١٣و ٣-١)، الفقرات ٢٠٠٠( ١٣٣٣القرار   )٢٦(  

األطـراف  . وأعاد اجمللـس مطالبتـه   ١٥، الفقرة ١٣٠٥القرار   )٢٧(  
قوة وغريهم مـن املـوظفني   البأن حتترم أمن وحرية تنقل أفراد 

ــدوليني ــة   ال ــه الالحق ــرة ٢٠٠١( ١٣٥٧بقرارات ؛ ١٥)، الفق
)÷ ٢٠٠٣( ١٤٩١؛ و١٥)، الفقــــــــــــرة ٢٠٠٢( ١٤٢٣و
 .١٥فقرة ال

 .٨)، الفقرة ٢٠٠٣( ١٤٧٢القرار   )٢٨(  

  ٤٠املناقشة املتعلقة باملادة  - باء 
خالل مداوالت اجمللس يف الفترة قيد االستعراض،   

مل جتر أي مناقشة دستورية ذات بال فيما يتعلق باملادة 
ليها أو إىل إ. غري أنه صدرت إشارات متفرقة ٤٠

سألة قيد النظر. فعلى طلب حمدد متصل مبصياغتها تأييدا ل
 ١٨، املعقودة يف ٤٥١٥سبيل املثال، يف اجللسة 

فيما يتصل باحلالة يف الشرق  ٢٠٠٢نيسان/أبريل 
األوسط، مبا يف ذلك القضية الفلسطينية، أشار ممثل 

تدابري ’’كأساس الختاذ اجمللس  ٤٠املغرب إىل املادة 
  .)٢٩(اضي العربية احملتلةاحلالة يف األر دهورملنع ت‘‘ مؤقتة

  

__________ 

  )٢٩(  S/PV.4515 ٢٠، الصفحة. 
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  اجلزء الثالث
  التدابري اليت ال تتطلب استخدام القوة املسلحة

  من امليثاق ٤١وفقا للمادة 
  ٤١املادة   
جمللس األمن أن يقرر ما جيب اختاذه من التدابري   

اليت ال تتضمن استخدام القوات املسلحة لتنفيذ قراراته، 
ة تطبيق هذه وله أن يطلب إىل أعضاء األمم املتحد

التدابري. وجيوز أن يكون من بينها وقف الصالت 
االقتصادية واملواصالت احلديدية والبحرية واجلوية 
والربيدية والربقية والالسلكية وغريها من وسائل االتصال 

  وقفا جزئيا أو كليا وقطع العالقات الدبلوماسية.
  مالحظة  
خالل الفترة قيد االستعراض، قام جملس األمن   

لتدابري من النوع املنصوص عليه اتعديل بعض فرض أو ب
وذلك فيما يتصل يف إطار الفصل السابع، ، ٤١يف املادة 

بإثيوبيا وإريتريا، وأفغانستان، ومجهورية الكونغو 
الدميقراطية، وسرياليون، والصومال، والعراق، وليربيا، بعد 
أن قرر، يف كل حالة، وجود انتهاك للسالم أو هتديد 

م. وخالل الفترة قيد االستعراض، أهنى اجمللس بعض للسال
على أنغوال،  ٤١التدابري املفروضة مبوجب املادة 

واجلماهريية العربية الليبية، ومجهورية مقدونيا 
  اليوغوسالفية السابقة، والسودان.

رات جملس مقرويف هذا اجلزء، يوجز الفرع ألف   
مبوجب املادة األمن اليت فرض هبا أو عّدل أو أهنى تدابري 

. أما الفرع باء فيمثل املناقشة الدستورية )١(من امليثاق ٤١
اليت دارت يف جلسات اجمللس ونشأت فيما يتصل باختاذ 

__________ 

 انظر الفصل اخلامس، اجلزء األول، الفرع باء.  )١(  

تلك القرارات. كما يشمل بعض املسائل البارزة اليت 
أثريت يف أثناء مداوالت اجمللس باإلشارة إىل أمور عامة 

  تتعلق باجلزاءات.

ألمن فيما يتعلق مقررات جملس ا - ألف 
  ٤١باملادة 

  احلالة يف أفغانستان  
  طالبانالتعزيز التدابري املفروضة على القاعدة و  
كانون  ١٩) املؤرخ ٢٠٠٠( ١٣٣٣بالقرار   

 قراره السابق، أعاد اجمللس تأكيد ٢٠٠٠األول/ديسمرب 
فرض حظرا جويا حمدودا كان يالذي  )١٩٩٩( ١٢٦٧

ض جمموعة أوسع وفروجزاءات مالية على الطالبان، 
نطاقا من التدابري اليت يبدأ نفاذها بعد شهر واحد وملدة 

لس أن جتّمد شهرا. وبشكل أكثر حتديدا، قرر اجمل ١٢
الدول أموال أسامة بن الدن واألفراد والكيانات املرتبطة 
به. كما فرض اجمللس حظرا على األسلحة على أراضي 

نفس القرار، . وب)٢(أفغانستان اخلاضعة لسيطرة الطالبان
 )١٩٩٩( ١٢٦٧طُلب إىل اللجنة املنشأة عمال بالقرار 

بالقيام باملهام التالية، إضافة إىل  تنفيذ الوالية املنوطة هبا
(أ) وضع قوائم  ):١٩٩٩( ١٢٦٧احملددة يف القرار 

مستكملة واالحتفاظ هبا، استنادا إىل املعلومات املقدمة 
ة، عن مجيع نقاط من الدول واملنظمات اإلقليمية والدولي

الدخول أو مناطق هبوط الطائرات داخل إقليم أفغانستان 
__________ 

 .١١و ٨و ٥)، الفقرات ٢٠٠٠( ١٣٣٣القرار   )٢(  



ممارسات جملس األمن مرجع 
 

11-21843 1151 
 

الواقعة حتت سيطرة طالبان، وإخطار الدول األعضاء 
(ب) وضع قوائم مستكملة  مبحتوى هذه القوائم؛

واالحتفاظ هبا، استنادا إىل املعلومات املقدمة من الدول 
جرى  واملنظمات اإلقليمية، عن األفراد والكيانات اليت

(ج) النظر  حتديدها باعتبارها مرتبطة بأسامة بن الدن؛
؛ (د) القيام القراروالبت يف طلبات االستثناءات احملددة يف 

بوضع قائمة مستكملة، واالحتفاظ هبا، باملنظمات 
م ووكاالت اإلغاثة احلكومية املوافق عليها اليت تقد

ات (هـ) إتاحة املعلوم ؛مساعدات إنسانية إىل أفغانستان
ذات الصلة بشأن تنفيذ هذه التدابري للعموم، عن طريق 

(و) النظر، كلما وحيثما أمكن،  وسائط اإلعالم املناسبة؛
يف تنظيم زيارة إىل البلدان يف املنطقة، يقوم هبا رئيس 
اللجنة وأي أعضاء آخرين مبا قد يتطلبه األمر، لتعزيز 

 ١٢٦٧ ينرارالتنفيذ الكامل والفعال للتدابري احملددة يف الق
، لغرض حث الدول على )٢٠٠٠( ١٣٣٣و  )١٩٩٩(

(ز) تقدمي تقارير  االمتثال لقرارات اجمللس ذات الصلة؛
 يندورية إىل اجمللس عن املعلومات املقدمة إليه بشأن القرار

، مبا يف ذلك )٢٠٠٠( ١٣٣٣ و )١٩٩٩( ١٢٦٧
ا، االنتهاكات احملتملة هلذه التدابري واليت مت إبالغ اللجنة هب

وأخريا، . )٣(وتوصيات بشأن تعزيز فعالية هذه التدابري
تعيني جلنة خرباء لتقدمي طلب اجمللس إىل األمني العام 

توصيات بشأن إمكانية مراقبة حظر توريد األسلحة 
استعراض اآلثار و ،وإغالق معسكرات تدريب اإلرهابيني

 يناإلنسانية املترتبة على التدابري املفروضة مبوجب القرار
  .)٤()٢٠٠٠( ١٣٣٣و  )١٩٩٩( ١٢٦٧

متوز/يوليه  ٣٠) املؤرخ ٢٠٠١( ١٣٦٣وبالقرار   
إىل األمني العام أن يشكل، ، طلب اجمللس ٢٠٠١

__________ 

 .١٦و ١٢و ١١و ٨و ٦)، الفقرات ٢٠٠٠( ١٣٣٣القرار   )٣(  

 .١٥)، الفقرة ٢٠٠٠( ١٣٣٣القرار   )٤(  

آلية مؤلفة من ، اثين عشر شهرابالتشاور مع اللجنة وملدة 
أ) رصد تنفيذ التدابري املفروضة ( تتوىلفريق للرصد و

 )؛٢٠٠٠( ١٣٣٣) و ١٩٩٩( ١٢٦٧مبوجب القرارين 
(ب) تقدمي املساعدة إىل الدول املتامخة لألرض األفغانية 
الواقعة حتت سيطرة الطالبان وغريها من الدول، لزيادة 
قدرهتا على تنفيذ التدابري املفروضة مبوجب القرارين 

(ج) مقارنة  )؛٢٠٠٠( ١٣٣٣) و ١٩٩٩( ١٢٦٧
املعلومات املتعلقة بانتهاكات التدابري املفروضة مبوجب 

) وتقييمها ٢٠٠٠( ١٣٣٣) و ١٩٩٩( ١٢٦٧ارين القر
قارير عنها وتقدمي والتحقق منها، حيثما أمكن، وإعداد ت

   .)٥(توصيات بشأهنا
  اجلزاءات املفروضة على الطريانب العمل إهناء  
كانون  ١٥) املؤرخ ٢٠٠٢( ١٣٨٨وبالقرار   

أن اخلطوط اجلوية اجمللس الحظ ، ٢٠٠٢الثاين/يناير 
نا) مل تعد متلكها الطالبان أو تديرها أو األفغانية (آريا

تؤجرها، مباشرة أو من الباطن، ومل تعد أمواهلا ومواردها 
املالية األخرى مملوكة للطالبان أو خاضعة لسيطرهتا، 

قرر عدم انطباق . ومن مث بصورة مباشرة أو غري مباشرة
 القرار التدابري املتعلقة بالطريان والتدابري املالية الواردة يف

) على طائرات اخلطوط اجلوية األفغانية ١٩٩٩( ١٢٦٧
(آريانا) أو على أموال اخلطوط اجلوية األفغانية (آريانا) 

إهناء العمل . كما قرر اجمللس ومواردها املالية األخرى
اليت تطالب  )٢٠٠٠( ١٣٣٣القرار  الواردة يفبالتدابري 

  .)٦(بإغالق مكاتب الشركة يف اخلارج

__________ 

 .٣)، الفقرة ٢٠٠١( ١٣٦٣قرار ال  )٥(  

ــرار   )٦(   ــة   ٢٠٠٢( ١٣٨٨القــ ــن الديباجــ ــة مــ ــرة الثانيــ )، الفقــ
 .٢و ١والفقرتان 
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كانون  ١٦) املؤرخ ٢٠٠٢( ١٣٩٠وبالقرار   
املفروضة  اجلزاءاتإهناء ، قرر اجمللس ٢٠٠٢الثاين/يناير 

  .)٧()١٩٩٩( ١٢٦٧مبوجب القرار على الطريان 
تعديل اجلزاءات املالية واملتعلقة بالسفر   

  واألسلحة املفروضة على القاعدة والطالبان
كانون  ١٦) املؤرخ ٢٠٠٢( ١٣٩٠بالقرار   

أن الطالبان مل تستجب ر اجمللس ، قر٢٠٠٢الثاين/يناير 
 ١٢٦٧و) ١٩٩٨( ١٢١٤ اتللمطالب الواردة يف القرار

ل . وبنفس القرار، عّد)٢٠٠٠( ١٣٣٣و) ١٩٩٩(
اجمللس نظام اجلزاءات الذي فرضه يف األصل بالقرارين 

) بزيادة التوسع يف ٢٠٠٠( ١٣٣٣) و١٩٩٩( ١٢٦٧
ة بأسامة بن التدابري املالية لتشمل األفراد والكيانات املرتبط

الطالبان، على النحو الذي حتدده حركة الدن والقاعدة و
نع دخول هؤالء وقرر أن تقوم مجيع الدول مباللجنة. 

كما قرر أن  األفراد إىل أراضيها أو مرورهم العابر هبا،
 ١٢يستعرض احلظر املفروض على السفر يف غضون 

 ني العام أن يعهد إىلإىل األماجمللس أيضا طلب شهرا. و
رصد تنفيذ التدابري ، بشهرا ١٢ة دملالقيام، ب فريق الرصد
مبا فيها جتميد األصول ، واملعززة بالقرار ذاته املفروضة

  .)٨(ومنع السفر وحظر توريد األسلحة
كانون  ٢٠) املؤرخ ٢٠٠٢( ١٤٥٢وبالقرار   

التدابري املالية أن ، قرر اجمللس ٢٠٠٢األول/ديسمرب 
 ١٣٩٠و )١٩٩٩( ١٢٦٧ين القرار املفروضة مبوجب

على الطالبان وأسامة بن الدن والقاعدة ) ٢٠٠٢(
ال تنطبق على األموال واألصول والكيانات املرتبطة هبم، 

املالية أو املوارد االقتصادية األخرى اليت تقرر الدولة 
__________ 

 .١)، الفقرة ٢٠٠٢( ١٣٩٠القرار   )٧(  

ــرار   )٨(   ــة  ٢٠٠٢( ١٣٩٠القـ ــن الديباجـ ــة مـ ــرة السادسـ )، الفقـ
 من املنطوق. ٩والفقرة 

 ضرورية لتغطية املصروفات األساسية (الدول) املعنية أهنا
  .)٩(االستثنائيةو

كانون  ١٧) املؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٥٥وبالقرار   
جتميد حتسني تطبيق قرر اجمللس ، ٢٠٠٣الثاين/يناير 

األرصدة ومنع السفر وحظر توريد األسلحة املستهدف 
هبا أسامة بن الدن وتنظيم القاعدة ومجاعة الطالبان، 
واألفراد والكيانات املرتبطة هبم، على النحو الوارد يف 

 ١٢٦٧بالقرارات القائمة اليت حتتفظ هبا اللجنة، عمال 
). إضافة ٢٠٠٢( ١٣٩٠) و٢٠٠٠( ١٣٣٣) و١٩٩٩(

أهاب اجمللس بالدول األعضاء أن تقدم تقرير إىل ذلك، 
مستكمال عن تنفيذ التدابري املشار إليها أعاله، وأعاد 

شهرا أخرى،  ١٢خالل فترة تعيني فريق الرصد للقيام، 
 التدابري ومتابعة أي معلومات ذات صلةهذه برصد تنفيذ 

  .)١٠(هلافيما يتعلق بأي تنفيذ غري كامل 

  احلالة يف أنغوال  
تعديل التدابري املفروضة فيما يتعلق باالحتاد   

  الستقالل الكامل ألنغواللالوطين 
 ١٨) املؤرخ ٢٠٠٠( ١٢٩٥بالقرار   

حاالت قلقه إزاء ، أعرب اجمللس عن ٢٠٠٠نيسان/أبريل 
واملاس،  تهاك التدابري املتعلقة باألسلحة، والنفط،ان

االحتاد الوطين ، املفروضة على طريان، والسفر والواألموال
 ٨٦٤قرارات ال مبوجب، )يونيتا(لالستقالل التام ألنغوال 

، )١٩٩٨( ١١٧٣)، و١٩٩٧( ١١٢٧)، و١٩٩٣(
 توفري املساعدة العسكرية ليونيتااليت تفيد بوإزاء التقارير 

مني . وطلب اجمللس لذلك إىل األوجود مرتزقة أجانبوب

__________ 

 .٢و ١)، الفقرتان ٢٠٠٢( ١٤٥٢القرار   )٩(  

 .٨و ٦و ١)، الفقرات ٢٠٠٣( ١٤٥٥ القرار  )١٠(  
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. وبعدد من القرارات )١١(العام أن ينشئ آلية للرصد
تشرين  ١٩الالحقة، جرى متديد والية آلية الرصد حىت 

  .)١٢(٢٠٠٢األول/أكتوبر 
أيار/مايو  ١٧) املؤرخ ٢٠٠٢( ١٤١٢وبالقرار   
حكومة أنغوال الذي رحب فيه اجمللس بتوقيع ، ٢٠٠٢

) على اواالحتاد الوطين لالستقالل التام ألنغوال (يونيت
اجلزاءات املتعلقة بالسفر تعليق  اتفاق للسالم، قرر
) ١٩٩٧( ١١٢٧لقرار ا مبوجب املفروضة على يونيتا

 ١٤٣٢. ومت جتديد هذا التعليق بالقرار )١٣(يوما ٩٠لفترة 
 ٩٠ملدة  ٢٠٠٢آب/أغسطس  ١٥) املؤرخ ٢٠٠٢(

يوما إضافية، هبدف متابعة تشجيع عملية السالم 
  .)١٤( أنغوالواملصاحلة الوطنية يف

إهناء العمل بالتدابري املفروضة على االحتاد   
  لوطين لالستقالل التام ألنغوالا
تشرين  ١٨) املؤرخ ٢٠٠٢( ١٤٣٩وبالقرار   

، قرر اجمللس رفع اجلزاءات املتعلقة ٢٠٠٢األول/أكتوبر 
تشرين  ١٤بالسفر املفروضة على يونيتا اعتبارا من 

يد والية آلية الرصد متدفصاعدا، و ٢٠٠٢الثاين/نوفمرب 
  .)١٥(٢٠٠٢كانون األول/ديسمرب  ١٩ حىت

كانون  ٩) املؤرخ ٢٠٠٢( ١٤٤٨وبالقرار   
للحظر  ياإلهناء الفور، قرر اجمللس ٢٠٠٢األول/ديسمرب 

 ٨٦٤على األسلحة والنفط املفروض مبوجب القرار 
__________ 

ــرار   )١١(   ــة  ٢٠٠٠( ١٢٩٥القـ ــن الديباجـ ــة مـ ــرة السادسـ )، الفقـ
 من املنطوق. ٣والفقرة 

ــرارات   )١٢(    ١٣٧٤)، و٢٠٠١( ١٣٤٨)، و٢٠٠١( ١٣٣٦القـ
 ).٢٠٠٢( ١٤٠٤)، و٢٠٠١(

 .١)، الفقرة ٢٠٠٢( ١٤١٢القرار   )١٣(  

 .١)، الفقرة ٢٠٠٢( ١٤٣٢القرار   )١٤(  

 .٩و ٨و ٢)، الفقرات ٢٠٠٢( ١٤٣٩القرار   )١٥(  

)، والتدابري املرتبطة بالسفر والطريان املفروضة ١٩٩٣(
)، والتدابري املالية ١٩٩٧( ١١٢٧مبوجب القرار 

والدبلوماسية واملتعلقة بالسلع األساسية املفروضة مبوجب 
). كما قرر حل جلنة جملس األمن ١٩٩٨( ١١٧٣القرار 

   .)١٦() بشأن أنغوال١٩٩٣( ٨٦٤املنشأة عمال بالقرار 

احلالة فيما يتعلق جبمهورية الكونغو   
   الدميقراطية

حة إىل األسل احلظر املفروض على توريد  
  مجهورية الكونغو الدميقراطية

متوز/يوليه  ٢٨) املؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٩٣وبالقرار   
أن تتخذ الدول كافة، لفترة مبدئية ، قرر اجمللس ٢٠٠٣
، ما يلزم من تدابري ملنع توريد أو بيع أو شهرا ١٢مدهتا 

نقل أي أسلحة أو أدوات ذات صلة باألسلحة، أو تقدمي 
يب متصل باألنشطة أي مساعدة أو مشورة أو تدر

العسكرية، إىل مجيع اجلماعات األجنبية والكونغولية 
املسلحة واملليشيات اليت تعمل يف إقليم كيفيو الشمالية 
وكيفيو اجلنوبية ومقاطعة إيتوري، وإىل اجلماعات اليت 

االتفاق الشامل واجلامع املتعلق باملرحلة ليست أطرافا يف 
. كما قرر لدميقراطيةاالنتقالية يف مجهورية الكونغو ا

اجمللس أن ُينظر يف االستثناءات من تلك التدابري، مبا 
اإلمدادات لكل من بعثة األمم املتحدة يف مجهورية يشمل 

الكونغو الدميقراطية، وقوة الطوارئ املؤقتة املتعددة 
اجلنسيات اليت مت نشرها يف بونيا، وقوات اجليش والشرطة 

املعدات العسكرية غري و ،لةالوطنيني الكونغوليني املتكام
الفتاكة املعدة لالستخدام يف األغراض اإلنسانية أو 

__________ 

 .٣و ٢)، الفقرتان ٢٠٠٢( ١٤٤٨القرار   )١٦(  
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تصل هبا من مساعدة ألغراض احلماية فقط، وما ي
  .)١٧(وتدريب تقنيني

  احلالة بني إثيوبيا وإريتريا  
على توريد األسلحة إىل املفروض احلظر   

  إثيوبيا وإريتريا
يوليه متوز/ ١٧) املؤرخ ٢٠٠٠( ١٢٩٨وبالقرار   
يشعر بقلق بالغ بسبب ’’ ، قرر اجمللس، وهو٢٠٠٠

 ،أن متنع مجيع الدول‘‘استمرار القتال بني إثيوبيا وإريتريا
إثيوبيا إىل  بيع أو توريد األسلحة واألعتدة ذات الصلة

بأي مساعدة تقنية أو تدريب فيما  مهاتزويدو، وإريتريا
نطبق أيضا أال تاجمللس قرر . واملوادتلك يتصل بتوفري 

أعاله بالنسبة لإلمدادات من املعدات  املذكورةالتدابري 
العسكرية غري املميتة املوجهة لالستخدامات اإلنسانية 

لرصد تنفيذ هذه جلنة  اجمللس أنش. وبنفس القرار، أفقط
أن تكون التدابري املفروضة ملدة التدابري وانتهاكاهتا، وقرر 

هاء هذه الفترة وأن يقرر اجمللس بعد انت، اثين عشر شهرا
قد امتثلتا ملطالبتهما حكومتا إثيوبيا وإريتريا  كانتما إذا 

من  سحب قواهتمابوقف مجيع األعمال العسكرية و
وما إذا كان  االشتباك العسكري وعقد حمادثات للسالم،

. وبالقرارين )١٨(مدد، بناء على ذلك، هذه التدابريسي
 ١٣٢٠متوز/يوليه و ٣١) املؤرخ ٢٠٠٠( ١٣١٢

 ، قرر اجمللس٢٠٠٠أيلول/سبتمرب  ١٥) املؤرخ ٢٠٠٠(
 ١٢٩٨ قرارالعدم تطبيق اإلجراءات املفروضة مبوجب 

) على بيع أو توريد املعدات الستخدامها من قبل ٢٠٠٠(

__________ 

 .٢١و ٢٠)، الفقرتان ٢٠٠٣( ١٤٩٣القرار   )١٧(  

 .١٦و ٨و ٧و ٦)، الفقرات ٢٠٠٠( ١٢٩٨القرار   )١٨(  

األمم ودائرة األعمال املتعلقة باأللغام باألمم املتحدة 
  .)١٩(بوجه عام املتحدة

إهناء احلظر املفروض على توريد األسلحة   
  إىل إثيوبيا وإريتريا

أيار/مايو  ١٥وببيان من الرئيس مؤرخ   
القرار اجمللس أنه مبوجب  الحظ أعضاء، )٢٠(٢٠٠١
، ستنتهي فترة حظر السالح املفروض )٢٠٠٠( ١٢٩٨

سلم اجمللس بأن . و٢٠٠١أيار/مايو  ١٦على الطرفني يف 
مطالب اجمللس يف القرار اتفاقي اجلزائر يتمشيان مع 

التدابري املفروضة بعد  عدم متديد قرر هفإنلك املذكور، ولذ
عن عزمه اختاذ كما أعرب اجمللس  .٢٠٠١أيار/مايو  ١٦

التدابري املالئمة إذا عادت احلالة بني إثيوبيا وإريتريا إىل 
  .هتديد السالم واألمن يف املنطقة

  احلالة بني العراق والكويت  
  تعديل التدابري املفروضة على العراق  
آذار/مارس  ٣١) املؤرخ ٢٠٠٠( ١٢٩٣ بالقرار  
من القرار  ٢٩و  ٢٨عمال بالفقرتني ، قرر اجمللس ٢٠٠٠
)، جواز استخدام األموال املوجودة يف ١٩٩٩( ١٢٨٤

 ١٢٤٢حساب الضمان واملوفرة عمـال بالقراريــــن 
) يف حدود مبلغ جمموعه ١٩٩٩( ١٢٨١)، و ١٩٩٩(

غري  مليون دوالر، لتغطية أي نفقات معقولة، ٦٠٠
  .)٢١(النفقات الواجبة الدفع يف العراق

 ٨) املؤرخ ٢٠٠٠( ١٣٠٢وبالقرار   
، اقتناعا من اجمللس، كتدبري وقائي، ٢٠٠٠حزيران/يونيه 

__________ 

)، ٢٠٠٠( ١٣٢٠، و٥)، الفقــرة ٢٠٠٠( ١٣١٢القــراران   )١٩(  
 .١٠الفقرة 

  )٢٠(  S/PRST/2001/14. 

 .١)، الفقرة ٢٠٠٠( ١٢٩٣القرار   )٢١(  
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بضرورة مواصلة تلبية االحتياجات اإلنسانية للشعب 
 ٩٨٦أن تظل أحكام القرار  العراقي، قرر

لفترة سارية  املتعلقة بربنامج النفط مقابل الغذاء)١٩٩٥(
. ومت جتديد هذا احلكم بعدة )٢٢(ستة أشهرجديدة مدهتا 
  .)٢٣(قرارات الحقة

 حزيران/ ١) املؤرخ ٢٠٠١( ١٣٥٢وبالقرار   
عن اعتزامه النظر يف ترتيبات ، أعرب اجمللس ٢٠٠١يونيه 

جديدة لبيع أو توريد السلع واملنتجات إىل العراق، 
ع العراق يف ولتيسري التجارة املدنية والتعاون االقتصادي م

هذه الترتيبات اجلديدة إىل حبيث حتّسن القطاعات املدنية، 
أن حتسِّن وحد بعيد تدفق السلع واملنتجات إىل العراق، 

الضوابط املفروضة ملنع بيع أو توريد األصناف احملظورة أو 
   .)٢٤(غري املسموح هبا

تشرين  ٢٩) املؤرخ ٢٠٠١( ١٣٨٢وبالقرار   
علما بقائمة استعراض اجمللس ط اح، أ٢٠٠١الثاين/نوفمرب 

قرر أن يعتمد القائمة وإجراءات تطبيقها، والسلع املقترحة 
ت يتفق اجمللس على واإلجراءات، رهنا بأي تنقيحا

أيار/مايو  ٣٠، حبيث يبدأ التنفيذ يف إدخاهلا عليها
٢٥(٢٠٠٢(.  

أيار/مايو  ١٤) املؤرخ ٢٠٠٢( ١٤٠٩وبالقرار   
ريا يف طرائق برنامج ، أحدث اجمللس تغيريا كب٢٠٠٢

ر توريد السلع اإلنسانية للعراق، النفط مقابل الغذاء، فيّس
مع تعزيز الرقابة على املواد ذات االستخدام املزدوج. 

__________ 

 .١)، الفقرة ٢٠٠٠( ١٣٠٢القرار   )٢٢(  

ــرارات   )٢٣(    ١٣٦٠و)، ٢٠٠١( ١٣٥٢و)، ٢٠٠٠( ١٣٣٠القـ
)، ٢٠٠٢( ١٤٠٩و)، ٢٠٠١( ١٣٨٢و)، ٢٠٠١(
 )٢٠٠٢( ١٤٤٧و  ،)٢٠٠٢( ١٤٤٣و

 .٢)، الفقرة ٢٠٠١( ١٣٥٢القرار   )٢٤(  

 .٢)، الفقرة ٢٠٠١( ١٣٨٢القرار   )٢٥(  

املرفقة د قائمة استعراض السلع املنقحة عتميوقرر أن 
واإلجراءات املرفقة املنقحة ) ٢٠٠١( ١٣٨٢بالقرار 

 .)٢٦(يف العراق لتنفيذها كأساس للربنامج اإلنساين
للدول بأن تسمح ببيع أو توريد أي اجمللس أذن ولذلك، 

 ةصل اليت هلاسلع أساسية أو منتجات إىل العراق عدا 
قائمة ورهنا بإجراءات تنفيذ باملنتجات العسكرية 

استخدام األموال املودعة يف ب ، وأذناستعراض السلع
السلع إىل هذه تمويل بيع أو توريد لحساب الضمان 

  .)٢٧(ببيعها أو توريدها إىل العراق عراق املأذونال
 آذار/ ٢٨) املؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٧٢وبالقرار   
اجمللس، عقب بدء العمل العسكري سلم ، ٢٠٠٣مارس 

يف ضوء الظروف االستثنائية  ،بأنه ينبغييف العراق، 
دخال تعديالت تقنية ومؤقتة على السائدة يف العراق، إ

ية كفالة تنفيذ العقود املوافق بغالنفط مقابل الغذاء برنامج 
عليها املمولة وغري املمولة اليت أبرمتها حكومة العراق 

 ولذلك فقد أذن. ألغراض اإلغاثة اإلنسانية لشعب العراق
 لتحديد تلك التدابري، بالقيام خبطواتلألمني العام  اجمللس

تلبية ل عرب عن استعداده للنظر يف إتاحة أموال إضافيةوأ
أن . وقرر كذلك إلنسانية لشعب العراقاالحتياجات ا

تقوم اللجنة باستعراض مجيع الطلبات املقدمة خارج نطاق 
برنامج النفط مقابل الغذاء لتوزيع أو استخدام لوازم 
ومعدات إنسانية حلاالت الطوارئ يف العراق، خالف 

__________ 

 .٢)، الفقرة ٢٠٠٢( ١٤٠٩القرار   )٢٦(  

 ١٤٤٣. وبـالقرار  ٤و ٣)، الفقرتـان  ٢٠٠٢( ١٤٠٩القرار   )٢٧(  
كـانون   ٤، قرر اجمللس جتديد تلـك األحكـام حـىت    )٢٠٠٢(

)، ٢٠٠٢( ١٤٤٧، وبقـراره الالحـق   ٢٠٠٢ األول/ديسمرب
قرر اجمللس النظر يف التعديالت اليت يلزم إدخاهلـا علـى قائمـة    

 ؛يومـا  ٣٠يف غضـون   االسلع اخلاضعة لالستعراض العتماده
)، وافق اجمللـس علـى تنفيـذ    ٢٠٠٢( ١٤٥٤ومبوجب القرار 

تعديالت على قائمة السلع اخلاضعة لالسـتعراض احملـددة يف   ال
 لقرار.هبذا ااملرفق ألف 
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ومت جتديد  .)٢٨(األدوية واللوازم الصحية واملواد الغذائية
) املؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٧٦القرارين  تلك التدابري مبوجب

 ٢٢) املؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٨٣و ٢٠٠٣نيسان/أبريل  ٢٤
  .٢٠٠٣آذار/مايو 
  هناء واستبدال التدابري املفروضة على العراقإ  
أيار/مايو  ٢٢) املؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٨٣وبالقرار   
 ، قرر اجمللس (أ) رفع اجلزاءات املدنية اليت فرضت٢٠٠٣

، ١٩٩٠يت يف عام على العراق يف أعقاب غزوه الكو
؛ و(ب) أن األسلحة علىوذلك باستثناء تدابري احلظر 

ستة أشهر من إىل األمني العام أن ينهي، يف غضون يطلب 
. وبنفس برنامج النفط مقابل الغذاء، اختاذ هذا القرار

مستوى يف املائة  ٥نسبة خفض اجمللس كذلك إىل القرار، 
ت النفط صادرات العراق من مبيعاالعائدات من مجيع 

تودع يف صندوق اليت واملنتجات النفطية والغاز الطبيعي 
أن تقوم مجيع الدول التعويضات. كما قرر اجمللس 

 ةكولأموال ممأو أصول مالية  اليت يوجد هبا األعضاء
 نيسؤولملصدام حسني أو أو لحلكومة العراق السابقة 

كبار غريه يف النظام العراقي السابق وأفراد أسرهم 
، مبا يف ذلك الكيانات اليت ميتلكها أو يسيطر نيـاألقرب

 ،رة أو غري مباشرة، هؤالء األشخاصعليها، بصورة مباش
األموال أو املوارد أو األصول املالية بتجميد تلك 

إىل  حتويلهااالقتصادية، وأن تعمل على الفور على 
إهناء اللجنة . وأخريا، قرر اجمللس صندوق التنمية للعراق

أشهر  ستة خالل) يف ١٩٩٠( ٦٦١ال بالقرار املنشأة عم
  .)٢٩(من اختاذ هذا القرار

تشرين  ٢٤) املؤرخ ٢٠٠٣( ١٥١٨وبالقرار   
لتواصل، عمال ، أنشأ اجمللس جلنة ٢٠٠٣الثاين/نوفمرب 

__________ 

 .٩و ٦و ٤و ٣)، الفقرات ٢٠٠٣( ١٤٧٢القرار   )٢٨(  

 .٢٣و ٢١و ١٩)، الفقرات ٢٠٠٣( ١٤٨٣القرار   )٢٩(  

)، حتديد ٢٠٠٣( ١٤٨٣من القرار  ٢٣و  ١٩ تنيبالفقر
من  ١٩هوية األفراد والكيانات املشار إليهم يف الفقرة 

قرار، مبا يف ذلك عن طريق حتديث قائمة األفراد ذلك ال
الكيانات الذين حددت اللجنة املنشأة عمال بالقرار و

) هويتهم بالفعل، وتوايف اجمللس بتقارير ١٩٩٠( ٦٦١
  .)٣٠(عن أعماهلا

  احلالة يف ليربيا  
  إهناء التدابري املفروضة على ليربيا  
آذار/مارس  ٧) املؤرخ ٢٠٠١( ١٣٤٣بالقرار   
ع يف ليربيا، رتاأنه قد متت تسوية الاجمللس الحظ  ،٢٠٠١

مبوجب القرار  املفروضعلى األسلحة احلظر قرر إهناء و
 ٩٨٥املنشأة مبوجب القرار اللجنة  ) وحل١٩٩٢ّ( ٧٨٨

)٣١()١٩٩٥(.  

فرض جزاءات متعلقة باألسلحة واملاس   
  والسفر على ليربيا

آذار/مارس  ٧) املؤرخ ٢٠٠١( ١٣٤٣ بالقرار  
حكومة ليربيا بأن توقف بعد أن طالب اجمللس ، ٢٠٠١

دعمها للجبهة املتحدة الثورية يف سرياليون ولغريها من 
قرر أن يفرض  اجلماعات املتمردة املسلحة يف املنطقة،

أن تتخذ مجيع جمموعة جديدة من تدابري اجلزاءات. فقرر 
التدابري  شهرا ومع استثناءات قليلة، ١٤، ملدة الدول

أو  اتتدريبأو الاألسلحة واألعتدة بيع ليربيا  الزمة ملنعال
وقرر  .)٣٢(أو تزويدها هباذات الصلة فنية الساعدات امل

__________ 

 .١)، الفقرة ٢٠٠٣( ١٥١٨القرار   )٣٠(  

 .١)، الفقرة ٢٠٠١( ١٣٤٣القرار   )٣١(  

التـدابري  هـذه  تسـري  ؛ ال ٥)، الفقـرة  ٢٠٠١( ١٣٤٣القرار   )٣٢(  
علــى إمــدادات املعــدات العســكرية غــري املهلكــة الــيت يقتصــر  

ومـا  استعماهلا على األغـراض اإلنسـانية أو أغـراض احلمايـة،     
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أن تتخذ مجيع الدول التدابري الالزمة ملنع اجمللس أيضا 
اس اخلام رياد املباشر أو غري املباشـر جلميع أصناف املاالست

دة وملبري بعد شهرين التدهذا يبدأ نفاذ وأن  ،من ليربيا
هذا املوعد أن ليربيا قد لس قبل اجمل، ما مل يقرر شهرا ١٢

، ما مل تقرر اللجنة كما قرر اجمللس .)٣٣(هملطالبامتثلت 
أن تتخذ  على أساس كل حالة على حدة خالف ذلك،

مجيع الدول التدابري الالزمة ملنع كبار املسؤولني 
احلكوميني والعسكريني يف ليربيا وزوجاهتم وأي أفراد 

ين يقدمون دعما ماليا وعسكريا إىل اجلماعات آخر
املتمردة املسلحة يف البلدان اجملاورة لليربيا، وال سيما 

ن دخول أقاليمها أو م، اجلبهة املتحدة الثورية يف سرياليون
أن ينشئ وطلب اجمللس إىل األمني العام  .)٣٤(املرور عربها

الذكر لرصد تنفيذ التدابري سالفة  جلنة تابعة جمللس األمن

__________ 

ى املالبـس  علـ يرتبط هبا من مساعدات أو تدريبات تقنية، أو 
الواقية، مبـا يف ذلـك السـترات الواقيـة واخلـوذات العسـكرية،       
ــم املتحــدة       ــراد األم ــة أف ــا بصــفة مؤقت ــيت يصــدرها إىل ليربي ال
ــانية    ــاملون يف األنشـــطة اإلنسـ ــائل اإلعـــالم والعـ وممثلـــو وسـ
واإلمنائيــــة واألفــــراد املرتبطــــون هبــــم، وذلــــك الســــتعماهلم  

، مبوجـب القـرار   . وفيما بعد، قرر اجمللـس الشخصي فحسب
) أال يسري احلظر علـى األسـلحة املفـروض    ٢٠٠٣( ١٥٠٩
) على إمدادات األسلحة وما يـرتبط  ٢٠٠١( ١٣٤٣بالقرار 

يـراد هبـا   هبا من األعتدة والتدريبات واملساعدات التقنيـة الـيت   
حصرا دعم بعثـة األمـم املتحـدة يف ليربيـا أو اسـتخدامها مـن       

 .هاِقبل

 .٨و ٦، الفقرتان )٢٠٠١( ١٣٤٣القرار   )٣٣(  

. وبــنفس القــرار، قــرر   ٧)، الفقــرة ٢٠٠١( ١٣٤٣القــرار   )٣٤(  
تقـرر أن هـذا السـفر لـه مـا يـربره       اجمللس أن اللجنة ميكـن أن  

ــك أداء      ــا يف ذلـ ــانية، مبـ ــة اإلنسـ ــي احلاجـ ــتنادا إىل دواعـ اسـ
الفــرائض الدينيــة، أو حيثمــا ختلــص اللجنــة إىل أن مــن شــأن  

ربيــا ملطالــب اجمللــس، أو يســاعد االســتثناء أن يعــزز امتثــال لي
 .اع يف املنطقة دون اإلقليميةرتعلى إجياد تسوية سلمية لل

لتحقيق يف أي انتهاكات للتدابري ل فريقا من اخلرباءو
  .)٣٥(املفروضة
) الصادر يف أيار/مايو ٢٠٠٢( ١٤٠٨وبالقرار   
أن تظل التدابري املفروضة مبوجب ، قرر اجمللس ٢٠٠٢

) سارية ٢٠٠١( ١٣٤٣من القرار  ٧إىل  ٥الفقرات 
. وبنفس القرار، شهرا ١٢فعول لفترة إضافية مدهتا امل

أن يقوم بإنشاء فريق للخرباء اجمللس إىل األمني العام  طلب
للقيام ببعثة تقييمية على سبيل  أخرى ملدة ثالثة أشهر

ما يلي للتحقيق فياملتابعة إىل ليربيا والدول اجملاورة، 
اجمللس ملطلب امتثال حكومة ليربيا  (أ) ه:وإعداد تقرير عن

 وقف دعمها للجبهةبشأن  )٢٠٠١( ١٣٤٣يف القرار 
املتحدة الثورية يف سرياليون ولغريها من اجلماعات 

اآلثار االقتصادية  ؛ (ب)املتمردة املسلحة يف املنطقة
واإلنسانية واالجتماعية احملتمل أن تتركها التدابري 

على السكان  )٢٠٠١( ١٣٤٣املفروضة مبوجب القرار 
  .)٣٦(لتدابريتلك اأي انتهاكات ل (ج) ؛الليربيني

قة باألخشاب على فرض جزاءات متعل  
  ليربيا

أيار/مايو  ٦) املؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٧٨وبالقرار   
أن حكومة ليربيا مل متتثل بالكامل ، قرر اجمللس ٢٠٠٣

. وقرر )٢٠٠١( ١٣٤٣القرار للمطالب الواردة يف 
اجمللس لذلك أن تظل التدابري املفروضة مبوجب القرار 

)، وهي احلظر على توريد األسلحة ٢٠٠١( ١٣٤٣
املفروض على استرياد املاس اخلام والقيود واحلظر 

 ١٢املفروضة على السفر، نافذة لفترة إضافية مدهتا 

__________ 

ــرار   )٣٥(   ــان ٢٠٠١( ١٣٤٣القـــ ــد ١٩ و ١٤)، الفقرتـــ . وأعيـــ
 ).٢٠٠٢( ١٣٩٥تشكيل فريق اخلرباء مبوجب القرار 

 .١٦ و ٥)، الفقرتان ٢٠٠٢( ١٤٠٨القرار   )٣٦(  
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أن تتخذ مجيع الدول شهرا. وباإلضافة إىل ذلك، قرر 
يلزم من تدابري ملنع استرياد مجيع أشكال اخلشب   ما

املستدير ومنتجات األخشاب ذات املنشأ الليربي إىل 
مدهتا لفترة  ٢٠٠٣متوز/يوليه  ٧يبدأ نفاذها يف إقليمها 

إىل األمني العام . وبنفس القرار، طلب اجمللس أشهر ١٠
 ،ملدة مخسة أشهر ،خلرباءاشاء فريق عادة إنأن يقوم بإ

إىل ليربيا والدول  وفدلقيام ببعثة تقييم ومتابعة تل
  .)٣٧(اجملاورة

  تعديل التدابري املفروضة على ليربيا  
كانون  ٢٢رخ ) املؤ٢٠٠٣( ١٥٢١وبالقرار   

الظروف ، بعد أن الحظ اجمللس ٢٠٠٣األول/ديسمرب 
املتغرية يف ليربيا، وخاصة رحيل الرئيس األسبق تشارلز 

وتشكيل احلكومة الوطنية االنتقالية يف ليربيا،  ،تايلور
حل جلنة ، قرر والتقدم احملرز يف عملية السالم يف سرياليون

 )٢٠٠١( ١٣٤٣املنشأة مبوجب القرار جملس األمن 
 ينمبوجب القرار ةاملفروض التدابريإهناء  بشأن ليربيا، و

وبنفس القرار، . )٢٠٠٣( ١٤٧٨و)، ٢٠٠١( ١٣٤٣
 ١٢قرر اجمللس أن يفرض جمموعة جديدة من التدابري ملدة 

شهرا، وأن ينشئ جلنة جديدة لرصد تنفيذ التدابري اجلديدة 
تتخذ . وقرر اجمللس، مع استثناءات قليلة، أن )٣٨(املفروضة

مجيع الدول التدابري الالزمة ملنع بيع األسلحة واألعتدة 
وما يرتبط هبا من تدريب  ذات الصلة من مجيع األنواع

كما  .)٣٩(إىل ليربيا أو إمدادها هبا تقين أو مساعدة تقنية
__________ 

 .٢٥و ١٧و ١)، الفقرات ٢٠٠٣( ١٤٧٨القرار   )٣٧(  

 .٢١و ١)، الفقرتان ٢٠٠٣( ١٥٢١القرار   )٣٨(  

. وبــنفس القــرار، قــرر   ٢)، الفقــرة ٢٠٠٣( ١٥٢١القــرار   )٣٩(  
ــدابري ال تســرى علــى مــا يلــي: (أ)     اجمللــس أيضــا أن هــذه الت
توريد األسـلحة واألعتـدة ذات الصـلة والتـدريب واملسـاعدة      

حـدة يف  ين يراد هبمـا حصـرا دعـم بعثـة األمـم املت     ذالتقنيني الل
ــها؛    ــن قبل ــا، أو اســتخدامها م ــدادات األســلحة  (ب) ليربي إم

أن تتخذ مجيع الدول التدابري الالزمة ملنع قرر اجمللس 
الذين دخول أو عبور أراضيها من قبل مجيع األشخاص 

لى يعملون عيشكلون هتديدا لعملية السالم يف ليربيا، أو 
تقويض السالم واالستقرار يف ليربيا واملنطقة دون 

إضافة إىل ذلك، قرر اجمللس أن تتخذ مجيع  .)٤٠(اإلقليمية
 املباشر غري أو املباشر االسترياد ملنع الالزمة التدابريالدول 
. وبنفس أراضيها ىلإ ليربيا من أشكاله جبميع اخلام للماس

 غضون يف ينشئ أن العام األمني إىلالقرار، طلب اجمللس 
 اللجنة، مع وبالتشاور القرار، هذا اختاذ تاريخ من شهر
 مخسة من يتألف اخلرباء من فريقا أشهر، مخسة وملدة

__________ 

واألعتــدة ذات الصــلة، والتــدريب واملســاعدة التقنــيني، الــيت   
ــدويل     ــدريب واإلصــالح ال ــامج الت ــراد هبــا حصــرا دعــم برن ي
ــذا    ــتخدامها هلـ ــة، أو اسـ ــرطة الليربيـ ــلحة والشـ ــوات املسـ للقـ

اكـــة إمـــدادات املعـــدات العســـكرية غـــري الفت ؛ (ج) الغـــرض
ــراض     ــانية أو ألغـ ــتخدامات اإلنسـ ــرا لالسـ ــة حصـ املخصصـ

؛ احلماية، وما يتصل بذلك مـن املسـاعدة والتـدريب التقنـيني    
املالبس الواقية، مبا يف ذلـك السـترات الواقيـة واخلـوذات     (د) 

العسكرية، اليت ينقلها إىل ليربيا بصـورة مؤقتـة موظفـو األمـم     
سـاعدة اإلنسـانية   املتحدة، وممثلو وسـائط اإلعـالم وعمـال امل   

والتنمية، واملوظفون املرتبطون هبم، السـتخدامهم الشخصـي   
 .حصرا

ــرار )٤٠( ــرة ٢٠٠٣( ١٥٢١القـ ــدد  ٤)، الفقـ ــرار، حـ ــنفس القـ . وبـ
كبـار أعضـاء   اجمللس كذلك أن تلك التدابري تنطبـق علـى (أ)   

حكومة تشارلز تـايلور السـابقة وزوجـاهتم وأعضـاء القـوات      
لــذين حيتفظــون بصــالهتم بــالرئيس ا املســلحة الليربيــة الســابقة

تقـرر أهنـم   يواألشـخاص الـذين   ؛ (ب) السابق تشارلز تـايلور 
ــهاكا   ــلحة؛ (ج)    يشــكلون انت ــد األس ــى توري ــر عل أي للحظ

أفراد آخرين أو أفراد مرتبطني بكيانات تقدم الدعم املـايل أو  
العسكري إىل مجاعات التمرد املسلحة يف ليربيـا أو يف بلـدان   

عنـدما حتـدد   اجمللـس عـدم تطبيـق هـذه التـدابري       . وقرراملنطقة
 الحتياجــاتاللجنــة أن الســفر مــن هــذا القبيــل لــه مــا يــربره   

إنسانية، أو عندما ختلـص اللجنـة إىل أن مثـل ذلـك االسـتثناء      
من شأنه أن يؤدي بأي وجه آخر إىل خدمة أهداف اجمللس، 
من أجـل إحـالل السـالم واالسـتقرار والدميقراطيـة يف ليربيـا،       

 .إحالل السالم الدائم يف املنطقة دون اإلقليميةو
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 تقييم ببعثة القيام (أ) :التالية باملهام الضطالعل أعضاء،
(ب) تقدمي تقرير عن  اورة؛اجمل والدول ليربيا إىل للمتابعة

 حتقيق صوباحملرز  تنفيذ تدابري اجلزاءات، وتقييم التقدم
 إىل تقرير تقدمياليت حددها اجمللس لرفعها؛ (ج)  دافاأله

 مايو/أيار ٣٠ أقصاه موعد يف اللجنة، طريق عن اجمللس،
تشمل، يف مجلة  وتوصيات مالحظات متضمنا ،٢٠٠٤
 أي من درجة أدىن إىل التقليل هبا ميكن اليت الطريقة أمور،
 التدابري على تترتب واقتصادية اجتماعية أو إنسانية آثار

  .)٤١(مبوجب القرار ذاته املفروضة

  احلالة يف سرياليون  
توريد  ظر املفروض علىاحلاالستثناءات من   

  سرياليونإىل  األسلحة
أيار/مايو  ١٩) املؤرخ ٢٠٠٠( ١٢٩٩وبالقرار   
 احلظر املفروض مبوجب سريي أال، قرر اجمللس ٢٠٠٠
 األسلحة توريد أو بيع على) ١٩٩٨( ١١٧١ القرار

 يف استخدامها يكون أن املقرر الصلة ذات واألعتدة
 مع تتعاون اليت األعضاء الدول على مقصورا سرياليون

 حكومة ومعاألمم املتحدة يف سرياليون  بعثة
  .)٤٢(سرياليون

احلظر املفروض على واردات املاس من   
  رياليونس
متوز/يوليه  ٥) املؤرخ ٢٠٠٠( ١٣٠٦وبالقرار   
 به تقوم الذي الدور إزاء قلقه عن ، أعرب اجمللس٢٠٠٠
 سرياليون، يف الصراع تأجيج يف املشروعة غري املاس جتارة
 البلدان عرب مير املاس هذا بأن تفيد اليت التقارير وإزاء

__________ 

 .٢٢و ١٠و ٦)، الفقرات ٢٠٠٣( ١٥٢١القرار   )٤١(  

 .٣)، الفقرة ٢٠٠٠( ١٢٩٩القرار   )٤٢(  

 لتدابريا الدول مجيع تتخذ أن. وقرر اجمللس لذلك اجملاورة
 من اخلام املاس أصناف لكل االسترياد حلظر الالزمة

 اخلام املاس يكون أنأراضيها. وقرر كذلك  إىل سرياليون
 شهادة نظام طريق عن سرياليون حكومة فيه تتحكم الذي
املنشأة  اللجنة تكون عندما التدابريهذه  من ُمعفى املنشأ

 لغتأب قد) بشأن سرياليون ١٩٩٧( ١١٣٢عمال بالقرار 
 فرضي أن قرر. وفعال نظام تطبيق جيري أنه اجمللس
 تهاهناي يف يقوم شهرا١٨ مدهتا لفترة إليها املشار التدابري

 سلطة مدى ذلك يف مبا سرياليون، يف احلالة باستعراض
 كان إذا ما ليقرر للماس، املنتجة املناطق على احلكومة
 األمني إىل طلب. كما أخرى لفترة التدابري هذه سيمدد
 عن املعلومات معجب ليقوم اخلرباء من فريقا ينشئ أن العام

 جتارة بني والعالقة املفروضة للتدابري احملتملة االنتهاكات
. وجدد )٤٣(الصلة ذي والعتاد األسلحة وجتارة املاس

) ٢٠٠١( ١٣٨٥اجمللس التدابري السالفة الذكر بالقرارين 
 ىعل إهناؤها سيتم)، مشددا على أنه ٢٠٠٢( ١٤٤٦و

  .)٤٤(ذلك يفعل أن املناسب من اجمللس رأى إذا الفور

  احلالة يف الصومال  
االستثناءات من احلظر املفروض على   

  عمليات توريد األسلحة إىل الصومال
 حزيران/ ١٩) املؤرخ ٢٠٠١( ١٣٥٦بالقرار   

االستثناءات من  أنيف شقرارا اجمللس  اختذ، ٢٠٠١يونيه 
 ٧٣٣ القرار جبمبو املفروض احلظر على األسلحة

 تنطبق ال . وقرر، بصفة خاصة، أن تلك التدابري)١٩٩٢(
 من الواقية السترات ذلك يف مبا الواقية، املالبس على

 بشكل ُيصدِّرها اليت العسكرية، واخلوذات الرصاص
__________ 

ــرار   )٤٣(   ــة  ٢٠٠٠( ١٣٠٦القـ ــن الديباجـ ــة مـ ــرة السادسـ )، الفقـ
 .١٩و ٦و ٥و ١والفقرات 

ــرار   )٤٤(   ــرة ٢٠٠١( ١٣٨٥القــــ ــرار ٤)، الفقــــ  ١٤٤٦، والقــــ
 .٣لفقرة )، ا٢٠٠٢(
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 وسائط وممثلو املتحدة األمم أفراد الصومال إىل مؤقت
 واألفراد ئيواإلمنا اإلنساين احلقلني يف والعاملون اإلعالم
، أو على فقط الشخصي الستخدامهم هبم نواملرتبط

 يف املستخدمة املميتة غري العسكرية املعدات من اإلمدادات
  .)٤٥(فحسب الوقائية أو اإلنسانية األغراض

  تعزيز التدابري املفروضة على الصومال  

أيار/مايو  ٣) املؤرخ ٠٢٠٠٢ ١٤٠٧وبالقرار   
 أجل من يقوم، أن العام األمني إىلاجمللس  طلب، ٢٠٠٢
 لكي خرباء فريق بإنشاء اخلرباء، من هيئة إلنشاء اإلعداد
 ٧٥١جملس األمن املنشأة عمال بالقرار  جلنة يوايف

 الفنية واخلربة املوارد بالتفصيل تبني عمل خبطة) ١٩٩٢(
 معلومات مجع من لتمكينها اخلرباء، هيئة ستحتاجها اليت

 األسلحة على فروضامل احلظر انتهاكات عن مستقلة
  .)٤٦(هإنفاذ وتعزيز

متوز/يوليه  ٢٢) املؤرخ ٢٠٠٢( ١٤٢٥وبالقرار   
 األسلحة توريد حظر مينع أن، قرر اجمللس ٢٠٠٢

 تزويَدأيضا  )١٩٩٢( ٧٣٣املفروض مبوجب القرار 
 تقنية،ال شورةاملب مباشر، غري أو مباشر حنو على الصومال،

 والتدريب ملساعدة،ا أنواع من وغريها اليةامل ساعداتاملو
 العام األمني إىل. وطلب العسكرية باألنشطة يتعلق فيما
 عن مستقلة معلومات توفري هبدف خرباء هيئة ينشئ أن

 إنفاذ صوب وكخطوة األسلحة توريد حظر انتهاكات
. وأعيد إنشاء هيئة اخلرباء يف وقت )٤٧(وتعزيزه احلظر

__________ 

 .٣ و ٢)، الفقرتان ٢٠٠١( ١٣٥٦القرار   )٤٥(  

 .١)، الفقرة ٢٠٠٢( ١٤٠٧القرار   )٤٦(  

 .٣ و ٢)، الفقرتان ٢٠٠٢( ١٤٢٥القرار   )٤٧(  

 /نيسان ٨) املؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٧٤الحق مبوجب القرار 
  .)٤٨(٢٠٠٣أبريل 

كانون  ١٦) املؤرخ ٢٠٠٣( ١٥١٩وبالقرار   
أن ، طلب اجمللس إىل األمني العام ٢٠٠٣األول/ديسمرب 

ويقوم، يف مجلة  يكون مقره يف نريويبينشئ فريقا للرصد 
  .)٤٩(ألسلحةالتحقيق يف انتهاكات حظر توريد اأمور، ب

 كانون األول/ ٢٣و ٢٠ؤرخة املالرسائل   
وجهة من فرنسا ملا ١٩٩١ديسمرب 

واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 
وأيرلندا الشمالية والواليات املتحدة 

  األمريكية

  تدابريإهناء   

 أيلول/ ١٢) املؤرخ ٢٠٠٣( ١٥٠٦بالقرار   
، أعرب اجمللس عن ترحيبه بالرسالة ٢٠٠٣سبتمرب 
املوجهة من وفد  ٢٠٠٣آب/أغسطس  ١٥املؤرخة 

 يعيد هبا وصف اخلطوات يتال، )٥٠(يةاجلماهريية العربية الليب
 ) و١٩٩٢( ٧٣١اليت اختذهتا حكومته لالمتثال للقرارات 

). ١٩٩٨( ١١٩٢  ) و١٩٩٣( ٨٨٣ ) و١٩٩٢( ٧٤٨
فور التدابري املتعلقة أن يرفع على الوقرر اجمللس لذلك 

باحلظر على الطريان والسفر واألسلحة والتدابري 
املالية والنفطية تدابري الالدبلوماسيية واملتعلقة بالتمثيل و

__________ 

 .٣)، الفقرة ٢٠٠٣( ١٤٧٤القرار   )٤٨(  

 .٢)، الفقرة ٢٠٠٣( ١٥١٩القرار   )٤٩(  

  )٥٠(  S/2003/818   ــدمري ــق هــذه اخلطــوات بت ــان آم  . وتتعل ــة ب رحل
اســكتلندا ورحلــة احتــاد النقــل اجلــوي بوق لــوكريب، فــ ١٠٣
ــر،   ٧٧٢ ــوق النيجـ ــمن  فـ ــا تتضـ ــن  كمـ ــؤولية عـ ــول املسـ قبـ

نبـذ  وناسـب،  املدفـع التعـويض   وتصرفات املسؤولني الليبيني، 
وااللتزام بالتعاون مع أي طلبات أخرى للحصول  ،اإلرهاب

 على معلومات فيما يتصل بالتحقيق.
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 ٨٨٣) والقرار ١٩٩٢( ٧٤٨املفروضة مبوجب القرار 
 عمالاملنشأة جملس األمن جلنة ). كما حل اجمللس ١٩٩٣(
  .)٥١()١٩٩٢( ٧٤٨القرار ب

) ١٩٩٦( ١٠٥٤قرار جملس األمن   
  ١٩٩٦نيسان/أبريل  ٢٦املؤرخ 

  إهناء تدابري  

 أيلول/ ٢٨) املؤرخ ٢٠٠١( ١٣٧٢وبالقرار   
باخلطوات اليت اختذهتا  ، أحاط اجمللس علما٢٠٠١رب سبتم

االمتثال ألحكام القرارين  من أجلحكومة السودان 
). ورحب بانضمام ١٩٩٦( ١٠٧٠) و ١٩٩٦( ١٠٥٤

ية ذات الصلة للقضاء على السودان إىل االتفاقيات الدول
، وتصديقه على االتفاقية الدولية لقمع اهلجمات اإلرهاب

وتوقيعه على االتفاقية  )٥٢(١٩٩٧لعام  اإلرهابية بالقنابل
لذلك  . وقرر١٩٩٩الدولية لقمع متويل اإلرهاب لعام 

السفر واملتعلقة بالدبلوماسية للتدابري  يالفور اإللغاء
 ١٠٥٤املفروضة على السودان مبوجب القرارين  والطريان

  .)٥٣()١٩٩٦( ١٠٧٠و  )١٩٩٦(

) ١٩٩٨( ١١٦٠قرار جملس األمن   
  ١٩٩٨مارس آذار/ ٣١املؤرخ 

  إهناء التدابري  

 أيلول/ ١٠) املؤرخ ٢٠٠١( ١٣٦٧وبالقرار   
استمرار سلطة اجمللس ، الذي يقرر فيه ٢٠٠١سبتبمرب 

__________ 

 .٣و ٢رتان )، الفق٢٠٠٣( ١٥٠٦القرار   )٥١(  

ــد      )٥٢(   ــدات، اجملل ــة املعاه ــم املتحــدة، جمموع ــرقم ٢١٤٩األم ، ال
٣٧٥١٧. 

ــرار   )٥٣(   ــة  ٢٠٠١( ١٣٧٢القـ ــن الديباجـ ــة مـ ــرة السادسـ )، الفقـ
 من املنطوق. ١والفقرة 

املمثل اخلاص لألمني العام بشأن تقييد تدفق األسلحة إىل 
إقليم كوسوفو ويف داخله ومنه إىل اخلارج ومراقبته بدقة، 

إهناء تدابري س )، قرر اجملل١٩٩٩( ١٢٤٤عمال بالقرار 
 قرارالاللجنة املنشأة مبوجب وحل  احلظر املفروضة

٥٤()١٩٩٨( ١١٦٠(.  

  األطفال والرتاع املسلح  

 آب/ ١١) املؤرخ ٢٠٠٠( ١٣١٤بالقرار   
، فيما يتعلق حبماية األطفال يف حاالت ٢٠٠٠أغسطس 

لدى فرضه تدابري استعداده،  ى اجمللسبدالرتاع املسلح، أ
ألن ينظر يف تقييم اآلثار غري ’’، ٤١مبوجب املادة 

املقصودة اليت قد تترتب على اجلزاءات بالنسبة لألطفال، 
وألن يتخذ خطوات مالئمة لتقليل هذه اآلثار إىل أدىن 

  .)٥٥(‘‘حد

يتعرض هلا السالم اليت  التهديدات  
  ألعمال اإلرهابيةنتيجة لن واألمن الدوليا

 أيلول/ ٢٨) املؤرخ ٢٠٠١( ١٣٧٣بالقرار   
تأكيد إدانته الكاملة ، أعاد اجمللس ٢٠٠١رب سبتم

للهجمات اإلرهابية اليت وقعت يف نيويورك وواشنطن 
وقرر،  ٢٠٠١أيلول/سبتمرب  ١١سلفانيا يف العاصمة وبن

أن  أن على مجيع الدولمتصرفا مبوجب الفصل السابع، 
تتعاون يف جمموعة واسعة من اجملاالت، من قمع متويل 

والتعاون يف التحقيقات  ،نذار املبكراإلرهاب إىل توفري اإل
، وتبادل املعلومات بشأن أعمال اإلرهاب احملتمل اجلنائية

وقوعها، واإلبالغ عن اخلطوات اليت اختذهتا لتنفيذ ذلك 
أن على مجيع الدول  ،بصفة خاصة ،القرار. وقرر اجمللس

(أ) منع ووقف متويل األعمال القيام باألعمال التالية: 
__________ 

 .٢و ١)، الفقرتان ٢٠٠١( ١٣٦٧القرار   )٥٤(  

 .١٥)، الفقرة ٢٠٠٠( ١٣١٤القرار   )٥٥(  
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قيام عمدا بتوفري األموال أو مجعها ال) جترمي (ب اإلرهابية؛
لكي تستخدم يف أعمال إرهابية، أو يف حالة معرفة أهنا 

(ج) جتميد األموال  سوف تستخدم يف أعمال إرهابية؛
وأي أصول مالية أو موارد اقتصادية ألشخاص يرتكبون 
أعماال إرهابية، أو حياولون ارتكاهبا، أو يشاركون يف 

 هاحتظر على رعاياأن لون ارتكاهبا؛ (د) ارتكاهبا أو يسه
أو على أي أشخاص أو كيانات داخل أراضيها إتاحة أي 
أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية 

  .)٥٦(هؤالء األشخاص لصاحلأو غريها، 
 أن على مجيع الدول: وقرر اجمللس كذلك  

 االمتناع عن تقدمي أي شكل من أشكال الدعم إىل  (أ)
الكيانات أو األشخاص الضالعني يف األعمال اإلرهابية، 
ويشمل ذلك وضع حد لعملية جتنيد أعضاء اجلماعات 

(ب) اختاذ  اإلرهابية ومنع تزويد اإلرهابيني بالسالح؛
اخلطوات الالزمة ملنع ارتكاب األعمال اإلرهابية ويشمل 
ذلك اإلنذار املبكر للدول األخرى عن طريق تبادل 

(ج) عدم توفري املالذ اآلمن ملن ميولون  ؛املعلومات
األعمال اإلرهابية أو يدبروهنا أو يدعموهنا أو يرتكبوهنا، 

د) منع من ميولون ( وملن يوفرون املالذ اآلمن لإلرهابيني؛
أو يدبرون أو يـيـسرون أو يرتكبون األعمال اإلرهابية من 
استخدام أراضيها يف تنفيذ تلك املآرب ضد دول أخرى 

هـ) تقدمي أي شخص ( ضد مواطين تلك الدول؛أو 
يشارك يف متويل أعمال إرهابية أو تدبريها أو اإلعداد هلا 
أو ارتكاهبا أو دعمها إىل العدالة وإدراج األعمال 
اإلرهابية يف القوانني والتشريعات احمللية بوصفها جرائم 

النحو الواجب  خطرية وكفالة أن تعكس العقوبات على
(و) تزويد كل منها األخرى  ؛عمالجسامة تلك األ

بأقصى قدر من املساعدة فيما يتصل بالتحقيقات أو 
اإلجراءات اجلنائية املتعلقة بتمويل أو دعم األعمال 

__________ 

 .١ )، الفقرة٢٠٠١( ١٣٧٣القرار   )٥٦(  

اإلرهابية، ويشمل ذلك املساعدة على حصول كل منها 
 على ما لدى األخرى من أدلة الزمة لإلجراءات القانونية؛

اجلماعات اإلرهابية عن (ز) منع حتركات اإلرهابيني أو 
طريق فرض ضوابط فعالة على احلدود وعلى إصدار 

 قرروبنفس القرار، . )٥٧(أوراق إثبات اهلوية ووثائق السفر
أن ينشئ جلنة تابعة جمللس األمن لتراقب تنفيذ هذا  اجمللس

من مجيع اجمللس طلب و .القرار مبساعدة اخلربات املناسبة
ن اخلطوات اليت اختذهتا الدول موافاة اللجنة بتقارير ع

يوما من تاريخ  ٩٠تنفيذا هلذا القرار يف موعد ال يتجاوز 
قا جلدول زمين تقترحه اختاذه وأن تقوم بذلك فيما بعد وف

إىل اللجنة أن تقوم  اجمللس وعــز. وكذلك، أاللجنة
بالتشاور مع األمني العام بتحديد مهامها وتقدمي برنامج 

لقرار والنظر ن اختاذ هذا اعمل يف غضون ثالثني يوما م
تصميمه . وأخريا، أعرب اجمللس عن فيما حتتاجه من دعم

لكفالة تنفيذ هذا  ‘‘مجيع اخلطوات الالزمة’’على اختاذ 
القرار بصورة كاملة وفقا ملسؤولياته املنصوص عليها يف 

  .)٥٨(امليثاق

  املرأة والسالم واألمن  

تشرين  ٣١) املؤرخ ٢٠٠٠( ١٣٢٥بالقرار   
، املتعلق باملرأة والسالم واألمن، ٢٠٠٠ل/أكتوبر األو
ا اُتخذت تدابري مبوجب جمددا استعداده، كلم اجمللس كدأ

للنظر يف اآلثار احملتملة لتلك التدابري على ’’، ٤١املادة 
الحتياجات اخلاصة للمرأة السكان املدنيني، مع مراعاة ا

ة وذلك للنظر يف منح االستثناءات اإلنساني، والفتاة
  .)٥٩(‘‘املناسبة

__________ 

 .٢)، الفقرة ٢٠٠١( ١٣٧٣القرار   )٥٧(  

 .٨و ٧و ٦)، الفقرا ٢٠٠١( ١٣٧٣القرار   )٥٨(  

 .١٤)، الفقرة ٢٠٠٠( ١٣٢٥القرار   )٥٩(  
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تشرين  ٢٠) املؤرخ ٢٠٠١( ١٣٧٩وبالقرار   
، املتعلق باألطفال والرتاع املسلح، ٢٠٠١األول/نوفمرب 

حسب االقتضاء عند فرض ’’بأن ينظر، اجمللس لتزم ا
من ميثاق األمم املتحدة، يف  ٤١تدابري مبوجب املادة 

اآلثار االقتصادية واالجتماعية اليت ميكن أن حتدثها 
ءات على األطفال، وذلك بغية وضع االستثناءات اجلزا

اإلنسانية املناسبة اليت تراعي احتياجاهتم اخلاصة وضعفهم، 
  .)٦٠(‘‘إىل أدىن حد ممكن من تلك اآلثار وتقلل

  ٤١املناقشة املتعلقة باملادة  - باء 
  احلالة يف أفغانستان  

كانون  ١٩، املعقودة يف ٤٢٥١يف اجللسة   
 ١٣٣٣س القرار ختذ اجملل، ا٢٠٠٠األول/ديسمرب 

من التدابري  جمموعةمبوجبه  فرض)، الذي ٢٠٠٠(
ة عدنّبه أثناء املناقشة، ويف اإللزامية على الطالبان. 

ستخفاف اال واصلتحركة الطالبان إىل أن متكلمني 
يف قرار اجمللس  اليت أعرب عنهابإرادة اجملتمع الدويل، 

الدن،  أسامة بن هاتسليمبعدم وذلك )، ١٩٩٩( ١٢٦٧
. وعلى )٦١(الطالبان علىمزيد من التدابري  فرضوا وطلب

النقيض من ذلك، أكد ممثل الصني أن بلده ال يؤيد 
اللجوء بسهولة إىل فرض اجلزاءات أو استخدامها ’’

احليطة  التزام جانبوذكر أيضا أنه يتعني  ‘‘.املتكرر
 وسالح ذ” أهنا، وني يف استخدام اجلزاءاتبالغالواحلذر 
يف أفغانستان. ، يؤثر سلبا على احلالة اإلنسانية “حدين
__________ 

 .٧)، الفقرة ٢٠٠١( ١٣٧٩القرار   )٦٠(  

  )٦١(  S/PV.4251 وCorr.1 (أفغانســـــــــتان)؛  ٤-٢، الصـــــــــفحات
(املمكلة املتحـدة)؛   ٧(هولندا)؛ والصفحة ٧-٦والصفحتان 

ــ ــا)؛ والصــــفحتان  ٨فحة والصــ (الواليــــات  ٩-٨(أوكرانيــ
-١١(كندا)؛ والصـفحات   ١١-١٠املتحدة)؛ والصفحتان 

 (االحتاد الروسي). ١٣

من ’’ ولة جديدة من اجلزاءاتجأن وأعرب عن اعتقاده 
يف هذا الوقت آثار سلبية على [هلا] كون يالطبيعي أن 

فرض حظر أحادي ”وأن  ،‘‘عملية السالم األفغانية
ال ميكن أن حيقق هدف تعزيز  ‘‘اجلانب على األسلحة

ممثل كندا إىل أن القرار يبعث وأشار  .)٦٢(العملية السلمية
 استرعى ه، ولكن“إلرهابل مضادةبرسالة قوية ’’
إىل ضرورة رصد احلالة اإلنسانية يف أفغانستان  هتماماال
لضمان أال تلحق باملدنيني معاناة ال مربر هلا نتيجة هلذه ’’

أن القرار كان ميكن أن الحظ و ‘‘.اجلزاءات اجلديدة
لالعتبارات  مراعاةوأكثر  هدفحتديدا للكون أفضل ي

من اخلرباء لرصد بتشكيل جلنة رحب لكنه اإلنسانية، و
 هاثارآلاجلزاءات ورفع تقارير عن تنفيذها، وإجراء تقييم 

أكد ممثل هولندا أنه ينبغي  وكذلك. )٦٣(نسانيةاإل
والسياسية للمجلس أن يواصل تقييم اآلثار اإلنسانية 

السياسية األوسع اجمللس اف أهدعلى احملتملة هلذه التدابري 
أن تتخذ طالبان اعتماد ’’غري املقبول  رأى مننطاقا. و

مشروع القرار احلايل ذريعة ملنع توصيل املعونة 
 .)٦٤(‘‘اإلنسانية
 ،وفيما يتعلق باآلثار اإلنسانية للتدابري املفروضة  

 أن بلده ال يرفض استخدام اجلزاءات ممثل ماليزياأكد 
وإذا كانت حمددة  ،‘‘ا كآخر مالذإذا كان استخدامه’’

وإذا كانت وطأهتا على الناس عموما عند احلد ’’اهلدف، 
 هاعتقادوأبدى  .‘‘هلا إطار زمين حمدد’’وإذا كان ‘‘األدىن

 من شأهنا أنفرضها مشروع القرار يأن اجلزاءات اليت 
زيد من شدة الشعور بالعزلة واليأس لدى شعب ت’’

ردي البيئة اإلنسانية العملية قد تفضي إىل تو‘‘ أفغانستان
. وأشار يف املناطق اليت تسيطر عليها طالبان يف أفغانستان

__________ 

 .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٦٢(  

 .١١املرجع نفسه، الصفحة   )٦٣(  

 .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٦٤(  
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دورية بشأن اآلثار الالتقييمات  ه مل جترأيضا إىل أن
اليت كان ينبغي أن تقوم اإلنسانية املترتبة على اجلزاءات، 

. )١٩٩٩( ١٢٦٧جلنة اجلزاءات عمال بالقرار  هبا
ثر السليب للتدابري املقترحة بشأن وأعرب عن القلق إزاء األ

فرض تلك عملية السالم يف أفغانستان. وحذر من أن 
شكل، يف الواقع، تدخال يف احلرب التدابري على الطالبان ي

احلظر من جانب واحد على توريد وأن  األهلية يف البلد
عن  عدد املمثلنيأعرب و.)٦٥(يدة اجمللسميس حباألسلحة 

ه للجزاءات من شأنه جتنب بأن الطابع املوج مثقته
. )٦٦(على السكان املدنيني األفغان اسلبي اأثر إحداثها

ال ممثل االحتاد الروسي كذلك أن اجمللس ينبغي أوالحظ 
بطرد  التهديداهتتصدي بأن ي الطالبان ‘‘بتزازال’’ يستسلم

فرض اجمللس  يف حالالعاملني يف اجملال اإلنساين 
ظر حلألحادي اجلانب جزاءات. وشدد على أن الطابع الل

هي ’’حركة الطالبان  ألن ‘‘متاما له ما يربره’’األسلحة 
اليت جلأت دائما إىل استخدام الوسائل العسكرية حلل 

هي اليت تتيح أراضيها الستخدام و “املشكلة األفغانية
. وأكد أن الطالبان قد تراجعت يف همتيامحواإلرهابيني 

، وأن دء املفاوضاتالتزامها بب نالعديد من املناسبات ع
هي  ،، وليس قرارات اجمللسالسياسة املنهجية لطالبانهذه 

ممثل الواليات  برز. وأ)٦٧(سلبا على عملية السالم اليت تؤثر
إىل زيادة سوء ’’قد أدت الطالبان سياسات املتحدة أن 

األوضاع االقتصادية واالجتماعية املتدنية سلفا لشعب 
  .)٦٨(‘‘أفغانستان

__________ 

 .٦-٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٦٥(  

(أفغانســتان)؛ والصــفحتان  ٤-٢املرجــع نفســه، الصــفحات   )٦٦(  
 ٧(اململكة املتحدة)؛ والصفحة  ٧(هولندا)؛ والصفحة ٧-٦

(الواليــــــات املتحــــــدة)؛   ٩-٨(فرنســــــا)؛ والصــــــفحتان  
 (االحتاد الروسي). ١٣-١١والصفحات 

 .١٣-١١املرجع نفسه، الصفحات   )٦٧(  

 .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٦٨  (

موضوعة لفترة  التدابري املفروضة بأنفيما يتعلق و  
ممثل فرنسا بأن هذه هي املرة الثالثة ذكّر زمنية حمددة، 
اليت يصدر فيها اجمللس نظام جزاءات بإطار خالل العام 

تتجنب ’’لمجلس لنظرية جديدة  ةبلورب ورحب ،زمين
كما  .)٦٩(‘‘إدامة اجلزاءات لفترات زمنية ال هناية هلا

يضع حدودا زمنية لفرض نظام ن القرار أممثل أوكرانيا 
يوجه ’’، باختاذ هذه التدابري، اجمللسى أن أور اجلزاءات

رسالة واضحة إىل الطالبان بشأن إهناء نظام 
 .)٧٠(‘‘اجلزاءات
حزيران/يونيه  ٥، املعقودة يف ٤٣٢٥ ةلساجليف و  
، ناقش اجمللس تقرير جلنة اخلرباء املعنية بأفغانستان ٢٠٠١

) فيما ٢٠٠٠( ١٣٣٣ بقرار جملس األمن املنشأة عمال
يتعلق برصد حظر توريد األسلحة املفروض على الطالبان 
وإغالق معسكرات تدريب اإلرهابيني يف املناطق اليت 

ة عد تعهدوطالبان يف أفغانستان. تسيطر عليها ال
اليت أوصت املناقشة، بدعم آلية الرصد  خالل ،متكلمني

أشار ممثل الصني إىل أن إنشاء . و)٧١(هايف تقريراللجنة هبا 
تعاونا وثيقا من ’’ يقتضيآلية جديدة لرصد اجلزاءات 
قبل  ينبغيجمللس أن او ‘‘الدول اجملاورة ألفغانستان

أن ميعن النظر وأن حيترم اآلراء اليت ’’الوصول إىل قرار 
ممثل تونس معه تفق ا. و)٧٢(‘‘تبديها دول اجلوار املذكورة

__________ 

 .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٦٩(  

 .٨ه، الصفحة املرجع نفس  )٧٠(  

  )٧١(  S/PV.4325 ٧(أوكرانيــا)؛ والصــفحات  ٥-٤، الصــفحتان-
ــفحتان  ٩ ــي)؛ والصـــ ــاد الروســـ ــات  ١٠-٩(االحتـــ (الواليـــ

ــدة)؛ والصـــــفحتان   ــة املتحـــــدة)؛   ١٢-١١املتحـــ (اململكـــ
(فرنسـا)؛   ١٣-١٢(أيرلندا)؛ والصفحتان     ١٢والصفحة 

ــفحتان  ــفحتان   ١٤-١٣والصـ ــا)؛ والصـ  ١٦-١٥(جامايكـ
(كولومبيـا)؛ والصـفحات    ١٨-١٧؛ والصـفحتان  (النرويج)

 (أفغانستان). ٢١-١٨

 .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٧٢(  
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حيتاجون إىل قد انستان وأضاف أن بعض جريان أفغ
ألجل تعزيز وتطوير آليات الرصد  ‘‘دعم ملموس’’

ينبغي أال ’’أن اجلزاءات ممثل مايل ورأى . )٧٣(لديهم
وحىت يتسىن حتقيق  ،‘‘هدفها العقاب وإمنا تغيري السلوك
إنفاذ اجلزاءات  ينبغيهدف تغيري السلوك، فإنه 

آلية تصبح  فأشار بأالممثل موريشيوس أما  .)٧٤(‘‘حبزم’’
جمرد جلنة إبالغ عن أعمال أخرى يقوم ’’رصد اجلزاءات 

جيب أن توفر هلا بنية ’’وبدال من ذلك،  ،‘‘هبا آخرون
قوية، مع كل املوارد املالية والبشرية للتصدي بشكل فعال 

 ه أنممثل سنغافورة إىلونّبه  .)٧٥(‘‘حلاالت انتهاك اجلزاءات
لرصد تنفيذ القرارات  ليةإنشاء آ لدى ،ينبغي جمللس األمن

تدابري يكون من  ‘‘عن غري قصد’’، أال يتخذ املتخذة
شأهنا إعاقة تقدمي الوكاالت اإلنسانية املعونة إىل السكان 

آلية فعالية أن ممثل أوزبكستان أضاف و .)٧٦(األفغان
جلميع ’’اللتزام املباشرين املشاركة وا على توقفتالرصد 
ان عن معارضة حكومته ممثل باكست . وأعرب)٧٧(‘‘البلدان

، واسترعى االنتباه إىل ‘‘من حيث املبدأ’’فرض اجلزاءات ل
رفع ية للجزاءات يف أفغانستان. وطلب اإلنسان عواقبال

 .)٧٨(‘‘تصحيح الظلم الذي ارُتكب’’و اجلزاءات

 احلالة يف أنغوال   

شباط/فرباير  ٢٢، املعقودة يف ٤٢٨٣ ةلساجليف و  
املقدم النهائي آللية الرصد ، ناقش اجمللس التقرير ٢٠٠١

يفرض )، الذي ٢٠٠٠( ١٢٩٥للمجلس عمال بالقرار 
__________ 

 .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٧٣(  

 .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٧٤(  

 .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٧٥(  

 .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )٧٦(  

  )٧٧(  S/PV.4325 (Resumption 1) ٤، الصفحة. 

 .٨-٥سه، الصفحات املرجع نف  )٧٨(  

االحتاد الوطين لالستقالل التام ألنغوال جزاءات على 
تكلمني على األثر ة م. وخالل املناقشة، أثىن عد)يونيتا(

يونيتا شراء من تقليل الاإلجيايب لنظام اجلزاءات يف 
ممثل والحظ . )٧٩(على شن احلرب هتان قدروماألسلحة 

 ،لجزاءات يف أنغواللانتهاكات  استمرار وقوعفرنسا 
إجياد على الرغم من هذا النجاح، ودعا اجمللس إىل 

. )٨٠(لوضع حد هلذه االنتهاكات ‘‘الوسائل املالئمة’’
تشجيع وباملثل، أعلن ممثل أوكرانيا أنه ينبغي للمجلس 

هاكات فيما يتصل بانت ‘‘إجراءات قوية’’الدول على اختاذ 
مايل  ممثالطلب عالوة على ذلك،  .)٨١(اجلزاءات

الدول اليت تنتهك على  ةعقوبات ثانوي فرض وموريشيوس
االحتاد الوطين لالستقالل التام ألنغوال التدابري املتخذة ضد 

أن  . وردا على ذلك، أكد ممثل كولومبيا)٨٢((يونيتا)
‘‘ فرض جزاءات على حكومات خترق اجلزاءات’’
خطر انتشار هذه التدابري، اليت تطبق  ينطوي على’’

. وأشار )٨٣(‘‘بانتقائية وتؤدي إىل تسييس نظام اجلزاءات
الربازيل وموزامبيق إىل أن جناح اجلزاءات املفروضة  ممثال

على استمرار التزام اجملتمع الدويل  توقفيعلى يونيتا 
تنفيذ نظام  على أند ممثل توغو شد. وباملثل، )٨٤(هاتنفيذب

من خالل احلوار ’’يتم إال لن بفعالية  اجلزاءات
املستمر مع مجيع الدول  التعاون’’والتماس  ‘‘املضموين

__________ 

  )٧٩(  S/PV.4283 ١٣(جامايكــــــا)؛ والصــــــفحة  ١٠، الصــــــفحة 
 ١٥(الصــــني)؛ والصــــفحة  ١٥(كولومبيــــا)؛ والصــــفحتان 

 (مايل).

 .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٨٠(  

 .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )٨١(  

 ٢٤(مـــــايل)؛ والصـــــفحة  ١٧املرجـــــع نفســـــه، الصـــــفحة   )٨٢(  
 (موريشيوس).

 .١٤حة املرجع نفسه، الصف  )٨٣(  

ــفحة     )٨٤(   ــه، الصـ ــع نفسـ ــفحة   ٤٦املرجـ ــل)؛ والصـ  ٤٩(الربازيـ
 (موزامبيق).
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ممثل بلغاريا أن التنفيذ ، يف حني الحظ )٨٥(‘‘األعضاء
من خالل تضافر ’’إال  حتقيقه لن يتسىنالكامل للجزاءات 

 .)٨٦(‘‘اإلجراءات على األصعدة الوطين واإلقليمي والعاملي
إضفاء الطابع  ضرورةتكلمني على ة مدشدد ع ،ذلكوك

طبق اخلربة الفنية تاملؤسسي على رصد اجلزاءات، لكي 
. )٨٧(نظم اجلزاءاتفرض مدة  طوالاملنهجية الالزمة و

على أن اجلزاءات  ممتكلمني موافقتهة عدوأبدى 
 هااملفروضة على يونيتا ال متثل غاية يف حد ذاهتا، ولكن

 حل سياسي هنائي الظروف الالزمة للتوصل إىل هتيئ
الذي تكلم  ،.وأعرب ممثل السويد)٨٨(مسألة األنغوليةلل

، عن التزام )٨٩(األورويب والبلدان املنتسبة إليهباسم االحتاد 
الضغط الدويل القوي على يونيتا  مبواصلةاالحتاد األورويب 

جلزاءات األمم قيادهتا من خالل التنفيذ الكامل و
ىل اجمللس زيادة اجلزاءات ممثلني إة طلب عدو. )٩٠(املتحدة

املفروضة على يونيتا من أجل إجبارها على العودة إىل 
. وعلى النقيض من )٩١(عملية السالم يف أقرب وقت ممكن

__________ 

 .٤١املرجع نفسه، الصفحة   )٨٥(  

 .٤٥املرجع نفسه، الصفحة   )٨٦(  

 ١٠(فرنســـــا)؛ والصـــــفحة  ٧املرجـــــع نفســـــه، الصـــــفحة   )٨٧(  
 ١٦(اململكة املتحدة)؛ والصفحة  ١٢(جامايكا)؛ والصفحة 

(تـونس)؛   ٢٥والصـفحة   (النـرويج)؛  ١٨(مايل)؛ والصفحة 
(كنـــدا)؛  ٣٢(بوركينـــا فاســـو)؛ والصـــفحة  ٢٩والصـــفحة 
(الربازيــــل)؛  ٤٦(األرجنــــتني)؛ والصــــفحة  ٤٠والصــــفحة 
 (ناميبيا). ٥٠(موزامبيق)؛ والصفحة  ٤٩والصفحة 

 ٣٥(ســـوازيلند)؛ والصـــفحة  ٣٤املرجـــع نفســـه، الصـــفحة   )٨٨(  
 (الربازيل). ٤٦(الربتغال)؛ والصفحة 

ــتونيا  )٨٩(   ــة    إسـ ــا واجلمهوريـ ــدا وتركيـ ــا وبولنـ ــلندا وبلغاريـ وأيسـ
ــا      ــربص والتفي ــلوفاكيا وســلوفينيا وق ــا وس التشــيكية وروماني

 وليتوانيا وليختنشتاين ومالطة وهنغاريا.

 .٣٩املرجع نفسه، الصفحة   )٩٠(  

(مايل)؛  ١٦(الصني)؛ والصفحة  ١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٩١(  
 (أنغوال). ٢٧والصفحة 

شجع أن حكومة بلده تذلك، أكد ممثل بنغالديش 
عملية التسوية السلمية للنـزاعات واملصاحلة الوطنية ’’

 . )٩٢(اجلزاءات مع نبإىل ججنبا ، ‘‘احلقة
تشرين  ١٥يف  ، املعقودة٤٤١٨يف اجللسة و

إعالمية ، استمع اجمللس إىل إحاطة ٢٠٠١الثاين/نوفمرب 
من وكيل األمني العام واملستشار اخلاص لألمني العام عن 

. وخالل األنغوليني على املدنيني ااحلالة يف أنغوال وآثاره
املناقشة، أعرب عدة متكلمني عن ارتياحهم إزاء اآلثار 

. والحظ ممثل )٩٣(بية للجزاءات املفروضة على يونيتااإلجيا
يف  وذلك ،احلالة يف أنغوالحتسنت يف حني  أنه الربازيل

 ااالستقرار هدفزال ا ، فمبفضل اجلزاءاتاملقام األول 
جلزاءات األمم وطلب االمتثال الصارم  هيتعني حتقيق

اليونيتا هجمات  رأى يف ممثل مالويغري أن . )٩٤(املتحدة
 ة نظام اجلزاءات وأصرفعالي عدم ما يثبتدنيني ضد امل
التحقيق يف كل ثغرة حمتملة يف نظام ضرورة على 

دعم إىل نظام اجلزاءات. ودعا اجملتمع الدويل يف  اجلزاءات
يف تنفيذ نظام اجلزاءات  ماعة اإلمنائية للجنوب األفريقياجل

 إىل أن ممثلني ة. وباملثل، دعا عد)٩٥(يونيتا املفروض على
يف تأمني السالم يف أنغوال،  بدورهاجملتمع الدويل  ضطلعي

. وأصر )٩٦(باالمتثال التام للجزاءات املفروضة على يونيتا
ممثل بلجيكا أن اجلزاءات ليست حال يف ذاهتا، وينبغي أن 

  .)٩٧(شكل جزءا من إطار سياسي أكثر مشوالت
__________ 

 .٢٣سه، الصفحة املرجع نف  )٩٢(  

  )٩٣(  S/PV.4418 ــوال)؛ والصــفحة   ٦، الصــفحة ــدا)؛  ٧(أنغ (أيرلن
(بــنغالديش)؛  ١٧(موريشــيوس)؛ والصــفحة  ١٥والصــفحة 
 (النرويج). ٢٣(مايل)؛ والصفحة  ١٨والصفحة 

 .٣٢املرجع نفسه، الصفحة   )٩٤(  

 .٢٦املرجع نفسه، الصفحة   )٩٥(  

 ٢٥والصـــفحة (ســـنغافورة)؛  ٢٤الصـــفحة املرجـــع نفســـه،   )٩٦(  
 (بلجيكا). ٣٣(جامايكا)؛ والصفحة 

 .٣٣املرجع نفسه، الصفحة   )٩٧(  
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وفيما يتعلق برصد التدابري املفروضة على يونيتا 
التدابري، دعا عدة متكلمني إىل إنشاء آلية وتعزيز تلك 

 اذ. وأشار ممثل موريشيوس، وح)٩٨(لزيادة فعالية اجلزاءات
 اجلزاءات ال إىل أنممثال أوكرانيا وناميبيا، يف ذلك ه حذو

رصدها فحسب، بل ينبغي أن يقتصر األمر على ’’ينبغي 
وخلص ممثل الرأس األخضر إىل أنه  .)٩٩(‘‘إحكامها أيضا

اذ تدابري إضافية لوضع حد لألنشطة اإلجرامية، ينبغي اخت
إال من خالل ’’والحظ أنه ال ميكن اختاذ هذه التدابري 

. )١٠٠(‘‘آليات فعالة للمراقبة يف سياق استعراض اجلزاءات
إجراءات أكثر ’’وطلب ممثل كندا إىل اجمللس أن يتخذ 

جتاه الدول األعضاء اليت تواصل ارتكاب هذه ‘‘ تصميما
‘‘ ية عليهافرض جزاءات ثانو’’ت، من قبيل كااالنتها
عدم إمكان احلل ’’أما ممثل تونس، فأكد  .)١٠١(مثال

وأنه ينبغي االستمرار يف فرض ‘‘ العسكري هلذا الرتاع
اجلزاءات إىل حني تصبح عملية السالم غري قابلة 

  .)١٠٢(لالنتكاس
نيسان/أبريل  ٢٣، املعقودة يف ٤٥١٧ويف اجللسة   
إىل إحاطة إعالميـة بشـأن احلالـة يف     استمع اجمللس، ٢٠٠٢

أنغــوال مــن وكيــل األمــني العــام واملستشــار اخلــاص لألمــني  
بـالرغم  هام اخلاصة يف أفريقيا، الذي أشـار إىل أنـه   مالعام لل

ــا     ــق حظــر الســفر علــى مســؤويل يونيت ــا زال مــن أن تعلي م
احلـــديث عـــن رفـــع  ‘‘مـــن الســـابق ألوانـــه’’، فـــإن ســـاريا

__________ 

ــه،   )٩٨(   ــع نفســ ــفحة املرجــ ــفحة  ١٢الصــ ــا)؛ والصــ  ١١(فرنســ
 ٢٠(بـــنغالديش)؛ والصـــفحة   ١٧(أوكرانيـــا)؛ والصـــفحة  

 (الصني). ٢١(كولومبيا)؛ والصفحة 

 ١١(موريشــيوس)؛ والصــفحة  ١٥املرجــع نفســه، الصــفحة   )٩٩(  
 (ناميبيا). ٢٩يا)؛ والصفحة (أوكران

 .٢٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٠(

 .٣٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٠١(

 .٢١املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٢(

أقر ممثل أنغوال بـأن اجلـزاءات مـا    . و)١٠٣(اجلزاءات األخرى
التنفيذ الكامـل   زالت من أدوات السياسات الفعالة لضمان
روح السـالم  ’’لربوتوكول لوساكا وملنع أي خـروج علـى   

واعتــرف بـأن اجلــزاءات ســتظل تعمــل  ‘‘. الناميـة يف أنغــوال 
ــدائم وأعــرب عــن اســتعداد      ــاز للســالم ال ــة عامــل حف مبثاب

ــاون مــــع جملــــس األ  ــه للتعــ ــر يف  حكومتــ مــــن علــــى النظــ
  .)١٠٤(االستثناءات املناسبة تيسريا لعملية املصاحلة الوطنية

ــو      ــة الكونغـ ــق جبمهوريـ ــا يتعلـ ــة فيمـ احلالـ
  الدميقراطية

كـــــانون  ١٤، املعقـــــودة يف ٤٤٣٧ويف اجللســـــة   
، نظر اجمللس يف تقريـر فريـق اخلـرباء    ٢٠٠١األول/ديسمرب 

عية وغريها مـن  املعين باالستغالل غري القانوين للموارد الطبي
ــرو ــة.  اتالث ــة الكونغــو الدميقراطي ونقــل رئــيس   يف مجهوري

علــى شــراء  وقــف طــوعي’’الفريــق توصــية الفريــق بفــرض 
ــتريادها   ــها واسـ ــة ونقلـ ــة القيمـ ــلع العاليـ ــاليم   ‘‘السـ ــن أقـ مـ

مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة الـــيت توجـــد فيهـــا قـــوات   
ــة.  ــك    أجنبي ــاده أن ذل ــأن وأعــرب عــن رأي مف ــن ش أن  هم

 املـرتبط باسـتمرار  ’’ املـوارد الطبيعيـة  ح مجـاح اسـتغالل   كبي
. وخالل املناقشات اليت تلـت ذلـك، أعـرب    )١٠٥(‘‘اعصرال

عدة مـتكلمني عـن تأييـدهم هلـذا الوقـف الطـوعي. وأشـار        
تـأثري علـى   يكـون لـه   ’’ممثل أيرلندا إىل أن هذا اإلجراء قـد  

املستهلكني ويقنعهم مبمارسة الضغط علـى الشـركات الـيت    
. )١٠٦(‘‘ي مثــل هــذه الســلع حــىت جتــد مصــادر بديلــة تشــتر
فـــرض وقـــف أن عربـــت ممثلـــة جامايكـــا عـــن اعتقادهـــا وأ

ــاط  ــيالنشـ ــات يف  ’’ ينبغـ ــدان واجملموعـ ــتهدف البلـ أال يسـ
__________ 

)١٠٣(  S/PV.4517 ٥، الصفحة. 

 .٨ املرجع نفسه، الصفحة  )١٠٤(

)١٠٥(  S/PV.4437 ٦-٣، الصفحات. 

 .٢٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٦(
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، ‘‘املنطقـــة فحســـب، بـــل املســـتخدمني النـــهائيني كـــذلك 
أن ينتفـع شـعب مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة مـن        لكفالة

ــوارده  ــنغالديش  وذكــر مم .)١٠٧(اســتغالل م ــل ب الوقــف أن ث
ــد أيضــا ليشــمل     املؤقــت  ــة أن ميت ــة املثالي ينبغــي مــن الوجه

ــة،   ــات املالي ــلالعملي ــاون العســكري  ،ســلحةاأل ونق . والتع
، مبا يف ذلـك  ةاملعنياألطراف مجيع  والحظ كذلك أن على

ملـــوارد مجهوريـــة  النـــهائي قصـــدبلـــدان العبـــور وبلـــدان امل
بصـــورة غـــري قانونيـــة، الكونغـــو الدميقراطيـــة الـــيت ُتســـتغل 

وذكـر   .)١٠٨(باالنضمام إىل الوقـف املؤقـت   اأدبي ‘‘االتزام’’
 ‘‘تســـمية وفضـــح ’’ممثـــل كولومبيـــا أن مـــن الضـــروري    

ــة      ــوارد الطبيعي ــورطني يف االســتغالل غــري املشــروع للم املت
ــذخائر ’’فضــال عــن  ــاجرين الــدوليني يف األســلحة وال  ‘‘املت

ى القتال، وهـي  ألهنم يدعمون قدرة اجلماعات املسلحة عل
ترتكب الفظائع ضد السكان املدنيني يف مجهورية الكونغـو  

وحث ممثل نيجرييا اجمللـس علـى النظـر يف     .)١٠٩(الدميقراطية
فرض جزاءات على أي بلد خيالف القرار املتعلق باسـتغالل  

ــة    ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــة يف مجهوريـ ــوارد املعدنيـ  .)١١٠(املـ
طالع مبزيــد مــن والحــظ عــدة مــتكلمني احلاجــة إىل االضــ 

ــر     ــيم األث الدراســة املتعمقــة لتــدبري الوقــف املؤقــت وإىل تقي
الذي ميكن أن حيدثه علـى احلالـة االقتصـادية واإلنسـانية يف     

ودعـا ممثـل أوغنـدا إىل     .)١١١(مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة  
__________ 

 .٣١-٢٩املرجع نفسه، الصفحات   )١٠٧(

 .٣٣-٣١املرجع نفسه، الصفحات   )١٠٨(

 .٤٤-٤٣املرجع نفسه، الصفحتان   )١٠٩(

)١١٠(  S/PV.4437 (Resumption 1) ١١-١٠، الصفحتان. 

)١١١(  S/PV.4437 ، ــفحات ــفحات   ١٦-١٢الصـ ــدا)؛ والصـ (أوغنـ
ــفحتان   ٢٦-٢٤ ــا)؛ والصــــ ــدا)؛  ٢٩-٢٨(فرنســــ (أيرلنــــ

ــنغالديش)؛ والصــفحات   ٣٣-٣١والصــفحات   ٣٥-٣٣(ب
(الواليــات املتحــدة)؛  ٣٩-٣٧يوس)؛ والصــفحات (موريشــ

 ٤٤-٤٣(ســنغافورة)؛ والصــفحتان   ٤٢-٤٠والصــفحات 
 (مايل). ٤٥(كولومبيا)؛ والصفحة 

التزام مزيد مـن احليطـة، ألن الوقـف االختيـاري قـد يكـون       
ــه  ــأثري ’’لـ ــة  تـ ــزاءات املفروضـ ــزارعني   اجلـ ــغار املـ ــد صـ ضـ

يعرقــل ’’مــن شــأنه أن أشــار إىل أن و ‘‘وأصــحاب املنــاجم
ــة    ــات غــــري احلكوميــ ــات التبشــــري واملنظمــ ــدرة جمموعــ قــ

وأعرب ممثـل   .)١١٢(اخلدمات اإلنسانية تقدم يتال ‘‘األخرى
ــأن الوقـــف     ــكوك بشـ ــن بعـــض الشـ ــدة عـ ــات املتحـ الواليـ
ــاري     ــرح. والحــظ أن هــذا الوقــف االختي ــاري املقت االختي

مـــن ســـتهدف للمـــوارد املســـتخرجة مـــن منـــاطق معينـــة  امل
املرجح أن يكون غري قابل لإلنفاذ بسبب صـعوبة تتبُّـع أثـر    

 هــذا التحــرك قــد أيضــا أن  وأكــدهــذا النــوع مــن الســلع.  
أثر سليب علـى أبنـاء الكونغـو     بإحداثينطوي على اجملازفة 

ــة      .)١١٣(أنفســهم ــوفري احلماي ــان ضــرروة ت ــل الياب وأكــد ممث
شـــروعة يف الســـلع األساســـية مـــن أجـــل دعـــم  للتجـــارة امل

ــو      ــة الكونغـ ــالم يف مجهوريـ ــالل السـ ــة إلحـ ــود الراميـ اجلهـ
  .)١١٤(الدميقراطية

تشــرين الثــاين  ٥، املعقــودة يف ٤٦٤٢ويف اجللســة   
، أجرى اجمللس مناقشة بشأن التقرير النهائي لفريـق  ٢٠٠٢

ــة     اخلــرباء املعــين باالســتغالل غــري القــانوين للمــوارد الطبيعي
ــة.     وغري ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــروات يف مجهوري ــن الث ــا م ه

ــا أن    ــل بلجيك ــأعلن ممث ــام للجــزاءات  ’’ف ــر  ‘‘إنشــاء نظ أم
أن تكون اإلجـراءات الـيت يتقـرر    ’’ممكن، ولكنه أصر على 

اختاذها جزءا من إطـار أيـة عمليـة للسـالم، وأال يكـون هلـا       
ممثل االحتاد الروسـي  أما  .)١١٥(‘‘أثر سليب على هذه العملية

ــؤدي إىل   ذر فحــ ــد ي مشــاكل ’’مــن أن فــرض اجلــزاءات ق
، ألنـه سـيكون مـن الصـعب للغايـة إثبـات       ‘‘قانونية خطرية

ــة      ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــة جلمهوري ــوارد الطبيعي أن هنــب امل
__________ 

 .١٧-١٢املرجع نفسه، الصفحات   )١١٢(

 .٣٩-٣٧املرجع نفسه، الصفحات   )١١٣(

)١١٤(  S/PV.4437 (Resumption 1) ١٧-١٦، الصفحتان. 

)١١٥(  S/PV.4642 ١٨، الصفحة. 
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ــدوليني  ’’يشــكل  ــدا للســالم واألمــن ال وأشــار  .)١١٦(‘‘هتدي
ممثــل زمبــابوي إىل أن فريــق اخلــرباء مييــز بــني الشــركات       

ــذ  ــراد ال ين يتعرضــون للجــزاءات علــى أســاس مكــان   واألف
. )١١٧(‘‘تسـلطيا ’’وجودهم وحذر من أن هذا النـهج يبـدو   

للثـــروة  قصـــدبلـــدان العبـــور واملوناشـــد ممثـــل الكـــامريون 
الطبيعية املسـتغلة بشـكل غـري قـانوين يف مجهوريـة الكونغـو       

التــدابري املالئمــة ملراقبــة مثــل ’’الدميقراطيــة أن تتخــذ أخــريا 
. )١١٨(‘‘قطـع الطريـق أمامهـا إذا لـزم األمـر     هذه األنشطة، و

شــركة ال الفــرد أو الجنســية وأشــار ممثــل كولومبيــا إىل أن 
عـن األعمـال    ‘‘أن تستخدم للتهرب من املسـؤولية ’’ ينبغي

وأعــرب  .)١١٩(الــيت يريــد اجملتمــع الــدويل أن يعاقــب عليهــا  
نــداء الفريــق إىل احلكومــات الــيت  ممثــل بلغاريــا عــن تأييــده  

ــ غــري القــانوين يف االســتغالل ةمشــترككيانــات ي وتــؤ أن ب
بـــــإجراء حتقيقـــــات ’’وذلـــــك  ‘‘امبســـــؤوليته ضـــــطلعت’’

ــيلية ــر  يف  ‘‘تفصـ ــا يف التقريـ ــار إليهـ ــايا املشـ ــاذ القضـ ، واختـ
ــك املمارســات     ــاء تل ــة إهن ــري  اخلطــوات الضــرورية لكفال غ

تسـمية  ’’والحظ ممثـل الواليـات املتحـدة أن     .)١٢٠(القانونية
ــة ع   ــهماملشــتركني وشــرح كيفي ــ، مهــا يف حــد ذاهت ‘‘مل ا م

مســـؤولية احلكومـــات يف وشـــدد علـــى أن ‘‘. أداة قيمـــة’’
تقريــر الفريــق ال تقــع علــى عــاتق دول املنطقــة  ل ســتجابةاال

. وأكــد )١٢١(، بــل علــى الواقعــة خارجهــا كــذلك  فحســب
االســـتغالل غـــري ’’ممثـــل الصـــني احلاجـــة إىل التفرقـــة بـــني  

العاديـــة الـــيت  القـــانوين والتبـــادالت االقتصـــادية والتجاريـــة
ألثـر السـليب الـذي قـد     ل ايـ تفاد، ‘‘جتري على أسـاس يـومي  

__________ 

 .٣٥املرجع نفسه، الصفحة   )١١٦(

 .٢٩-٢٥املرجع نفسه، الصفحات   )١١٧(

)١١٨(  S/PV.4642 (Resumption 1) ١٣-١١، الصفحات. 

 .١٨-١٦املرجع نفسه، الصفحات   )١١٩(

 .١٩-١٨ املرجع نفسه، الصفحتان  )١٢٠(

 .٢٢-٢٠املرجع نفسه، الصفحات   )١٢١(

يضــر بالتنميــة االقتصــادية جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة،  
  .)١٢٢(ومبصادر رزق شعبها

متوز/يوليــه   ١٨، املعقــودة يف  ٤٧٩٠ويف اجللســة    
، نــــاقش اجمللــــس احلالــــة يف مجهوريــــة الكونغــــو     ٢٠٠٣
النتقاليـة للوحـدة   حلكومـة ا قراطية يف أعقـاب تشـكيل ا  الدمي

الوطنيــة والعمليــة العســكرية الــيت قامــت هبــا قــوة الطــوارئ  
املؤقتة املتعددة اجلنسيات ضـد احتـاد الـوطنيني الكونغـوليني     

يف بونيــــا. وخــــالل املناقشــــة،  ٢٠٠٣متوز/يوليــــه  ١١يف 
طالــب عــدة مــتكلمني بفــرض حظــر علــى توريــد األســلحة 

ة الكونغـو الدميقراطيـة،   جلميع الفصائل املسلحة يف مجهوريـ 
كمـا وجـه    .)١٢٣(رصد لضمان تنفيـذه آلية مصحوبا بإنشاء 

ــاد     ــرورة إجيـ ــام إىل ضـ ــا االهتمـ ــل أملانيـ ــال  ’’ممثـ ــام فعـ نظـ
ــس  ‘‘ للرصــد ــية   ’’حــىت يتســىن للمجل ــه السياس ــداء إرادت إب

. ونّبـه  )١٢٤(على من ينتهكون احلظـر ‘‘ لفرض تدابري تأديبية
لــس أن جيعــل احلظــر ممثــل باكســتان إىل أنــه يــتعني علــى اجمل

حـــىت ال يقـــوض ‘‘ مصـــداقية وفعاليـــة وميكـــن تنفيـــذه اذ’’
جعل احلظـر  يف  ،للمجلس ال بد مصداقية اجمللس. وقال إنه

علــى األســلحة أكثــر فعاليــة، أن ينظــر يف الســبل والوســائل 
الكفيلـة بتعقـب االسـتغالل غـري املشـروع للمـوارد وصــوال       

تلــك  َحــوَّل عنـدها إىل مصـادر األمـوال وإىل النقــاط الـيت تت   
  .)١٢٥(املوارد واألموال إىل أسلحة

__________ 

 .٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٢(

)١٢٣(  S/PV.4790 ،ــف ــل   ( ١٠-٧حات الصــ ــام واملمثــ ــني العــ األمــ
الســــامي للسياســــة اخلارجيــــة واألمنيــــة املشــــتركة لالحتــــاد 

ــفحات األورويب ــفحات   ١٢-١٠)؛ والصــ ــا)؛ والصــ (أملانيــ
(شيلي)؛  ٢٣-٢٢(اململكة املتحدة)؛ والصفحتان  ٢٢-٢٠

 ٣٢-٣١(باكســـتان)؛ والصـــفحتان  ٣١-٢٩والصـــفحات 
والصـــفحات  (الربازيــل)؛  ٤١-٤٠(بلغاريــا)؛ والصـــفحتان  

 (نيبال). ٤٨-٤٧(اليابان)؛ والصفحتان  ٤٣-٤١

 .١١املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٤(

 .٣١-٢٩املرجع نفسه، الصفحات   )١٢٥(
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  احلالة بني إثيوبيا وإريتريا  
موجهـة إىل   ٢٠٠٠أيار/مـايو   ١٥برسالة مؤرخـة    

رأي حكومتـه  ، أحـال ممثـل إثيوبيـا    )١٢٦(رئيس جملس األمـن 
أن يفكـر جملـس األمـن    ‘‘ االسـتهتار بالعدالـة  ’’أن من قبيل 

كـأن يفـرض حظـرا     ،ولو مـن بعيـد يف اختـاذ تـدابري عقابيـة     
 ضـحية عـدوان   هـي  الـيت  ،إثيوبيـا  على توريـد األسـلحة إىل  

يــدرك مــن جانــب إريتريــا. كمــا حــث اجمللــس علــى أن       
. وبرسـالة الحقـة   املترتبـة علـى قـراره    ‘‘العواقب اجلسيمة’’

ــة  ــايو  ١٨مؤرخ ــس    ٢٠٠٠أيار/م ــيس جمل ــة إىل رئ موجه
 ١٢٩٨، شـــكا ممثـــل إثيوبيـــا مـــن أن القـــرار     )١٢٧(األمـــن

يبـــدو يف ’’رغـــم أن القـــرار  ) موجـــه إىل بلـــده،  ٢٠٠٠(
وأن ، ‘‘ظـــاهره موجهـــا أيضـــا إىل البلـــد املعتـــدي، إريتريـــا

  باختاذه ذلك القرار.  ‘‘ خطأ فادحا’’اجمللس قد ارتكب 
موجهـــة  ٢٠٠٠أيار/مـــايو  ١٩وبرســالة مؤرخـــة    

أعـــرب ممثـــل إريتريـــا عـــن   ،)١٢٨(إىل رئـــيس جملـــس األمـــن
لــدى حكومتــه ‘‘ األمــل الشــعور العــارم بالدهشــة وخيبــة’’

يف احلظـر علـى األسـلحة املفـروض     ‘‘ اخللل الواضـح ’’إزاء 
). ورأى أن القــرار يطبــق ٢٠٠٠( ١٢٩٨مبوجــب القــرار 

الطــرف ’’إثيوبيــا،  حظــرا جــائرا علــى توريــد األســلحة إىل 
ــدي ــا، و‘‘ املعتـ ــه  ’’إريتريـ ــدى عليـ ــرف املعتـ ــى ، ‘‘الطـ علـ
  السواء.

ــة    ــالة مؤرخـ ــا ٩وبرسـ ــانون الثاين/ينـ  ٢٠٠١ير كـ
ــن    ــس األم ــيس جمل ــة إىل رئ ــا   )١٢٩(موجه ــل إثيوبي ــاد ممث ، أع

كيـــد إدانـــة حكومتـــه للحظـــر علـــى األســـلحة املفـــروض أت
). وأكــد كــذلك أن هــذا ٢٠٠٠( ١٢٩٨مبوجــب القــرار 

حقــه الراســخ يف الــدفاع عــن    ’’احلظــر ينكــر علــى بلــده    
__________ 

)١٢٦(  S/2000/430. 

)١٢٧(  S/2000/448. 

)١٢٨(  S/2000/464. 

)١٢٩(  S/2001/23. 

 اجلزائــر يف اتفــاق وأشــار إىل أن إثيوبيــا وإريتريــا، .‘‘نفســه
قـد   يف الواقـع  ،٢٠٠٠كانون األول/ديسـمرب   ١٢املربم يف 

ــاجتاوز’’ ــهما  تــ ــوب منــ ــرار   ‘‘املطلــ  ١٢٩٨مبوجــــب القــ
النــهوض ’’وطلــب مــن أعضــاء جملــس األمــن      ).٢٠٠٠(

وشــدد ‘‘ مبســؤولياهتم بتعزيــز الثقــة داخــل املنطقــة بأســرها  
ــى أن  ــيكون  علـــ ــزاءات ســـ ــع اجلـــ ــة  ’’رفـــ ــادرة رمزيـــ بـــ

  .د األمليبتجد‘‘هامة
نيسان/أبريل  ١٩املعقودة يف  ،٤٣١٠ويف اجللسة   
يف ضـوء   ، ناقش اجمللس احلالـة بـني إثيوبيـا وإريتريـا    ٢٠٠١

إقامة املنطقة األمنيـة املؤقتـة، الـيت متثـل الفصـل الرمسـي بـني        
القوات اإلثيوبيـة واإلريتريـة. وخـالل املناقشـة، أشـار ممثـل       

ــة    ــة املؤقت  ُيعــّداالحتــاد الروســي إىل أن إنشــاء املنطقــة األمني
‘‘. الــرتاع يف تســوية الناحيــة النوعيــة مرحلــة جديــدة مــن’’

ــذلك إىل   ــام يف وقــت مبكــر برفــع اجلــزاءات   ’’ودعــا ل القي
ــدولتني كلتيهمــا   ــة  ‘‘ املفروضــة علــى ال ــالنظر إىل أن عملي ب

  .)١٣٠(‘‘قدما إىل األمامآخذة يف املضي ’’حتقيق االستقرار 

  احلالة بني العراق والكويت  
حزيران/يونيـه   ٢٦يف ، املعقودة ٤٣٣٦يف اجللسة   
، نــــاقش اجمللــــس اآلثــــار الــــيت حتــــدثها اجلــــزاءات  ٢٠٠١

ــر يف بعــض الطــرق لتحســني       ــراق ونظ ــى الع املفروضــة عل
احلالـــة اإلنســـانية يف هـــذا البلـــد. ونـــاقش اجمللـــس كـــذلك  
مشــروع قــرار مقــدم مــن اململكــة املتحــدة بشــأن جمموعــة    

ــات (  ــدة مــن الترتيب ــة’’جــزاءات جدي ــى  ‘‘ ذكي تفــرض عل
أن هــدف بلــده إىل ممثــل اململكــة املتحــدة  أشــار. وق)العــرا

مــن تقــدمي مشــروع القــرار يتمثــل يف تطبيــق تــدابري لتحريــر 
ــدفق الســلع إىل العــراق إىل جانــب ضــمان عــدم تصــ     دير ت

العسكرية إليـه. وأكـد لـذلك أن     صلة باجلوانبمواد ذات 
الوحيد إىل إهناء اجلزاءات مير من خـالل ثقـة اجمللـس     املسار
__________ 

)١٣٠(  S/PV.4310 ، ١١الصفحة. 



ممارسات جملس األمن مرجع 
 

11-21843 1171 
 

عـــراق قـــد نـــزع ســـالحه وفقـــا لقـــرارات األمـــم       بـــأن ال
عــدد مــن املمــثلني الــذين  يوعــزز ذلــك الــرأ .)١٣١(املتحــدة

طــالبوا برفــع اجلــزاءات ولكــن لــيس قبــل أن ميتثــل العــراق    
وعلـى العكـس    .)١٣٢(امتثاال كامال لشـروط اجملتمـع الـدويل   

مــن ذلــك، أكــد ممثــل األردن أن اجلــزاءات املفروضــة علــى 
منــها وكانــت هلــا تــداعيات علــى  العــراق مل حتقــق الغــرض 

املنطقة بأسرها. وطلـب رفـع تلـك اجلـزاءات، األمـر الـذي       
رأى من شأنه إحياء احلوار بني بغـداد واألمـم املتحـدة مـن     

الـيت نشـأت عـن غـزو     ‘‘ أجل تسـوية مجيـع املسـائل املعلقـة    
وعلى غرار ذلك، طلـب ممثـل تركيـا    . )١٣٣(العراق للكويت

. )١٣٤(‘‘وقــــت ممكــــن متامــــا يف أقــــرب’’رفــــع اجلــــزاءات 
وشاركه يف هذا الرأي ممثل اجلماهريية العربية الليبيـة الـذي   

جرميـة إبـادة مجاعيـة    ’’أشار إىل أن اجلـزاءات قـد أصـبحت    
ــي   ــور  ‘‘ ضــد الشــعب العراق ــى الف ــا عل . )١٣٥(وطلــب رفعه

والحـــظ ممثـــل اجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية أن اجلـــزاءات 
ضــــرر الوأحلقــــت ‘‘ عــــدم جــــدواها’’االقتصــــادية ثبــــت 
وطالب املراقـب عـن    .)١٣٦(وطالب برفعها بالشعب العراقي

ــة علـــى     ــزاءات املفروضـ ــع اجلـ ــة برفـ ــدول العربيـ ــة الـ جامعـ
العراق، ولكنه أصر أيضا على ضرورة كفالة أمن الكويـت  

__________ 

)١٣١(  S/PV.4336 و Corr.1 ٥، الصفحة. 

)١٣٢(  S/PV.4336 and Corr.1 ، (الصــني)؛ والصــفحة  ١٤الصــفحة
ــفحة   ١٦ ــونس)؛ والصـ ــفحة   ١٧(تـ ــرويج)؛ والصـ  ٢١(النـ

ــفحة  ــا)؛ والصـ ــعودية)؛   ٣٧(أوكرانيـ ــة السـ ــة العرييـ (اململكـ
، S/PV. 4336 (Resumption 1)(الســويد)؛  ٣٨والصــفحة 
 ١١(أملانيــا)؛ والصــفحة  ١٠(اهلنــد)؛ والصــفحة  ٥الصـفحة  

  (إسبانيا). ١٥(إيطاليا)؛ والصفحة  ١٢(هولندا)؛ والصفحة 

)١٣٣(  S/PV.4336 و Corr.1 ، ٣٦الصفحة. 

)١٣٤(  S/PV. 4336 (Resumption 1) ، ٤الصفحة. 

 .٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٣٥(

 .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٣٦(

. وحذر ممثل االحتاد الروسي مـن أن إدامـة   )١٣٧(واستقرارها
اجلزاءات ميكن أن تزيد احلالة سـوءا يف منطقـة اخللـيج وأن    
القـــرار املقتـــرح مـــن شـــأنه أن خيلـــف عواقـــب إنســـانية       

ــراق    ــى الع ــلبية عل ــن   )١٣٨(واقتصــادية س ــيض م ــى النق . وعل
ذلك، أعرب ممثال الواليات املتحدة ومايل عـن رأي مفـاده   
أن اجلــزاءات الذكيــة املقترحــة مــن شــأهنا أن ختفــف مــن       

. وأكد عدد مـن  )١٣٩(اآلثار الضارة للجزاءات على املدنيني
جلزاءات ال ينبغي أن تكون غايـة يف ذاهتـا، بـل    املمثلني أن ا

ــب      ــن جانـ ــاون مـ ــن، وأن التعـ ــالم واألمـ ــون السـ أداة لصـ
. ودعا )١٤٠(حكومة العراق ال غىن عنه حتقيقا لذلك اهلدف

ممثــل ســنغافورة إىل زيــادة فعاليــة اجلــزاءات إلجبــار العــراق  
علــى االمتثــال، مــع جعــل اجلــزاءات يف الوقــت ذاتــه أكثــر   

أعبـــاء ’’تفـــرض علـــى الشـــعب العراقـــي  تركيــزا حبيـــث ال 
ــربر  ــال م ــة جامايكــا أيضــا   )١٤١(‘‘وخيمــة ب . وتكلمــت ممثل

ــذة ألنظمــة جــزاءات تكــون   ــزة، وذات أهــداف  ’’حمب مركَّ
. وعلـى نفـس املنـوال،    )١٤٢(‘‘فعالة، وهلا فتـرة زمنيـة حمـددة   

تسـتهدف أقصـى   ’’جـزاءات  فـرض  دعا ممثل نيوزيلنـدا إىل  
. وباملثــل، أعــرب ممثــل )١٤٣(‘‘درجــة مــن الفعاليــة والتركيــز

فرنسا عن ميل حكومتـه إىل التخفيـف مـن اجلـزاءات علـى      
املدنيني ما دامت حكومة العراق قد قبلـت عـودة املفتشـني    

وأخـــريا،  .)١٤٤(وأقـــام اجمللـــس أليـــة طويلـــة األجـــل للرصـــد

__________ 

 .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٣٧(

)١٣٨(  S/PV.4336 and Corr.1 ، ٤الصفحة. 

(الواليـات املتحـدة)؛ والصـفحة     ١١فحة املرجع نفسه، الصـ   )١٣٩(
 (مايل). ٢٤

)١٤٠(  S/PV.4336 و Corr.1 ، (كولومبيــا)؛ والصــفحة  ٢٠الصــفحة
 (موريشيوس). ٢٢(أوكرانيا)؛ والصفحة  ٢١

 .٢٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٤١(

 .٢٩املرجع نفسه، الصفحة   )١٤٢(

)١٤٣(  S/PV. 4336 (Resumption 1) ،٧ الصفحة. 
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استرعى عدة متكلمني االهتمام إىل احلالة اإلنسانية املتردية 
جياد سبل للتخفيـف مـن أثـر    يف العراق وحثوا اجمللس على إ
  .)١٤٥(اجلزاءات على الشعب العراقي

تشـــــرين  ١٦، املعقـــــودة يف ٤٦٢٥ويف اجللســـــة   
، واصل اجمللـس مناقشـته بشـأن نظـام     ٢٠٠٢األول/أكتوبر 

اجلزاءات املفروض على العـراق. وشـدد ممثـل العـراق علـى      
انتــهاكا فاضــحا ’’أن التــدابري املفروضــة علــى بلــده تشــكل 

، ولكنه أعرب عن اسـتعداد حكومتـه   ‘‘يثاقألحكام من امل
. وطلــب ممثــل جنــوب  )١٤٦(لقبــول مفتشــي األمــم املتحــدة  

أفريقيا إىل اجمللس أن جيعل رفع اجلزاءات مشـروطا بامتثـال   
وأكـد ممثـل    .)١٤٧(العراق لقرارات جملس األمن ذات الصـلة 
التنفيــذ الــدقيق   ’’مصــر كــذلك ضــرورة قيــام العــراق بـــ       

ــ ــرى  وأعــرب عــن ‘‘ هاللتزامات ــه يف أن ي ــدم حنــو  ’’ أمل التق
ــلح والعقوبـــات  ــوية ملفـــات التسـ ــرار )١٤٨(‘‘تسـ . ولقـــي قـ

العــراق الســماح بعــودة مفتشــي األمــم املتحــدة إشــادة مــن  
عــدد مــن املــتكلمني، الــذين أصــروا علــى أن ميتثــل العــراق   
ــع اجلــزاءات املفروضــة       ــع مجي ــل أن ُترف ــه قب ــع التزامات جلمي

ثلون آخرون بـالعراق  . وعلى غرار ذلك، أهاب مم)١٤٩(عليه
. أمـا  )١٥٠(أن يتقيد بالتزاماته مبوجـب قـرارات جملـس األمـن    

__________ 

)١٤٤(  S/PV.4336 و Corr.1 ، ٩الصفحة. 

)١٤٥(  S/PV.4336 و Corr.1 ،  (موريشــــــيوس)؛   ٢٢الصــــــفحة
 S/PV. 4336(ماليزيا)؛  ٤٠(مايل)؛ والصفحة  ٢٤والصفحة 

(Resumption 1) ، ــفحة  ٦(اليابــــان)؛ والصــــفحة   ٤الصــ
 (البحرين). ٩(استراليا)؛ والصفحة 

)١٤٦(  S/PV.4625 و Corr.1 ٩، الصفحة 

 .٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٤٧(

 .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٤٨(

)١٤٩(  S/PV.4625 (Resumption 1) (إيران)؛ والصـفحة   ٣، الصفحة
(األرجنـــتني)؛  ٢٢(جامعـــة الـــدول العربيـــة)؛ والصـــفحة  ٨

 (السودان). ٣٠(نيجرييا)؛ والصفحة  ٢٥والصفحة 

ــا)؛ والصــــفحة  ٤املرجــــع نفســــه، الصــــفحة   )١٥٠(  ١٦(أوكرانيــ
 (إندونيسيا).

ممثل املغرب فأصر على جتنـب القيـام بعمـل عسـكري ضـد      
العراق، وعلـى اسـتخدام اجلـزاءات بـدال مـن ذلـك إلقنـاع        

. وأكـد ممثـل الربازيـل    )١٥١(العراق باالمتثال للقانون الـدويل 
ابيـــة لالمتثـــال حتديـــد حمفـــزات إجي’’أنـــه ينبغـــي للمجلـــس 

الكامل الذي يؤدي إىل ختفيـف نظـام اجلـزاءات وإىل رفعـه     
واشـترك عـدة مـتكلمني يف     .)١٥٢(‘‘يف هناية املطاف تدرجييا

ــراق مــع املفتشــني     ــاون الع ــاده أن تع أن  مــن شــأنه رأي مف
يرســـي األســـاس لرفـــع اجلـــزاءات ومـــن مث حتســـني احلالـــة   

ــراق ــانية يف العـــ ــيالروس  .)١٥٣(اإلنســـ ــثال بـــ  وأعـــــرب ممـــ
ــدمها لتغــيري نظــام اجلــزاءات املفروضــة     ــابوي عــن تأيي وزمب

. )١٥٤(العراق مـن أجـل التخفيـف مـن تبعاتـه اإلنسـانية       على
العـراق اللتزاماتـه   امتثـل  وأشار عدد من املمثلني إىل أنه لـو  
. وأكـدت فرنسـا   )١٥٥(لكانت اجلزاءات قد مت رفعها بالفعل

ن ّيأن يــربهن أيضــا علــى إنصــافه بــأن يبــ ’’أن علــى اجمللــس 
ــة    ــت حتميــ ــرب ليســ ــراق أن احلــ ــة ’’إذا أوىف  ‘‘للعــ بدقــ

كمــا أعــرب ممثــل بلغاريــا عــن  .)١٥٦(بالتزاماتــه ‘‘وبالكامــل
التزام بلده بإجيـاد حـل سـلمي ملشـكلة نـزع سـالح العـراق        

. وأعــرب عــدة مــتكلمني عــن قلقهــم )١٥٧(وبرفــع اجلــزاءات

__________ 

)١٥١(  S/PV.4625 (Resumption 2) ٣، الصفحة. 

 .٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٥٢(

)١٥٣(  S/PV.4625 (Resumption 2) (ماليزيـــــا)؛  ٨، الصـــــفحة
ــان)؛ والصــفحة   ١٠والصــفحة  ــد)؛ والصــفحة   ١٣(لبن (اهلن

(منظمـــة  ٢٤(اململكـــة العربيـــة الســـعودية)؛ والصـــفحة  ٢٢
 (كمبوديا). ٢٦املؤمتر اإلسالمي)؛ والصفحة 

ــ  )١٥٤(  ٢٨(بـــيالروس)؛ والصـــفحة  ٢١ع نفســـه، الصـــفحة املرجـ
 (زمبابوي).

)١٥٥(  S/PV.4625 (Resumption 1) ــفحة ــنغال)؛  ٣١، الصـ (السـ
S/PV.4625 (Resumption 3) و Corr.1  اململكـة   ٨، الصـفحة)

 (أيرلندا).٢٣املتحدة)؛ والصفحة 

)١٥٦(  S/PV.4625 (Resumption 3) و Corr.1 ١٧، الصفحة. 

 .٣٠الصفحة املرجع نفسه،   )١٥٧(
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الـــيت يعانيهـــا الشـــعب العراقـــي ‘‘ املأســـاة اإلنســـانية’’إزاء 
كمـا أن عـددا مـن املمـثلني أشـاروا       .)١٥٨(للجـزاءات نتيجة 

إىل العواقــب اإلنســانية للجــزاءات املفروضــة علــى العــراق،  
ــا   ــوا إىل رفعه ــور ’’أو ‘‘ يف وقــت مبكــر ’’ودع ــى الف ‘‘ عل

  .)١٥٩(للتخفيف من معاناة الشعب العراقي
كـــــانون  ٣٠، املعقـــــودة يف ٤٦٨٣ويف اجللســـــة   

ــرا ٢٠٠٢األول/ديســـــمرب   ١٤٥٤ر ، اختـــــذ اجمللـــــس القـــ
) الـــذي أدخـــل بـــه عـــددا مـــن التعـــديالت علـــى   ٢٠٠٢(

الطريقـــة الـــيت تـــتم هبـــا اإلمـــدادات اإلنســـانية إىل العـــراق. 
وأعرب ممثل االحتاد الروسي عـن أملـه يف أن تنفـذ قـرارات     
ــة     ــن حكومـ ــل مـ ــاون كامـ ــلة بتعـ ــن ذات الصـ جملـــس األمـ

وباملثـل،   .)١٦٠(‘‘لتعليق اجلزاءات مث رفعهـا ’’العراق، متهيدا 
ممثل اجلمهورية العربية السورية أن تعـاون العـراق مـع     أكد

جيـب أن يـؤدي   ’’مفتشي األسلحة التـابعني لألمـم املتحـدة    
ــع العقوبــات حت ــيس إىل ‘‘ مــا إىل رف ــدها بإضــافة  ’’ول تعقي

املزيد من إجراءات احلظر بذريعة االستخدام املـزدوج هلـذه   
  .)١٦١(‘‘السلع

مــارس آذار/ ١١، املعقــودة يف ٤٧١٧ويف اجللســة   
عـــدم امتثـــال العـــراق   ، واصـــل اجمللـــس منافشـــته   ٢٠٠٣

لقرارات جملس األمن ذات الصلة. فأكد ممثل العراق جمددا 
استعداد حكومته للتعاون علـى حنـو مثمـر وبنـاء يـؤدي إىل      
ــار شــامل       ــالعراق أســلحة دم ــد توجــد ب ــه مل تع ــرار بأن اإلق

. وشـدد ممثـل ماليزيـا علـى أن اجلهـود      )١٦٢(ورفع اجلـزاءات 
__________ 

)١٥٨(  S/PV.4625 (Resumption 3) اجلمهورية العربيـة   ٦، الصفحة)
ــفحة  ــنغافورة)؛  ١٩الســــورية)؛ والصــ  و S/PV.4625(ســ

Corr.1 (اجلزائر). ١٧(اليمن)؛ والصفحة  ١٥، الصفحة 

)١٥٩(  S/PV.4625 وCorr.1 (باكســتان)؛ والصــفحة   ٢٠، الصــفحة
 (تونس). ٢٨(اإلمارات العربية املتحدة)؛ والصفحة  ٢٢

)١٦٠(  S/PV.4683 ٢، الصفحة. 

 .٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٦١(

)١٦٢(  S/PV.4717 ٥، الصفحة. 

ينبغـي أال تكـون   ’’رتع السالح اجلارية يف العـراق  ذولة لاملب
، بل ينبغي أن تشكل أيضـا خطـوة صـوب    ‘‘غاية حبد ذاهتا

ــزاءات  ــع اجلـ ــدة   )١٦٣(رفـ ــرب عـ ــك، أعـ ــرار ذلـ ــى غـ . وعلـ
متكلمني عن أملهم يف التوصـل إىل حـل سـلمي للحالـة يف     

  .)١٦٤(العراق، حىت يتسىن رفع اجلزاءات املفروضة عليه
ــة    ــودة يف ٤٧٦١ويف اجللسـ ــايو  ٢٢، املعقـ أيار/مـ
) الـذي رفـع   ٢٠٠٣( ١٤٨٣، اختذ اجمللـس القـرار   ٢٠٠٣

اجلزاءات االقتصادية املفروضة على العـراق مبوجـب القـرار    
). فأشـــاد ممثـــل الواليـــات املتحـــدة برفـــع     ١٩٩٠( ٦٦١

حدثا بالغ األمهية بالنسبة للشـعب  ’’ميثل  اجلزاءات باعتباره
أن  ممني عــن اعتقــادهوأعــرب عــدة مــتكل. )١٦٥(‘‘العراقــي

رفع اجلزاءات من شأنه أن يعطي للحكومـة العراقيـة فـرص    
احلصول على املوارد الالزمة إلعادة بناء االقتصاد وحتسـني  

ووافــق ممـثال غينيــا والكـامريون علــى    .)١٦٦(احلالـة اإلنسـانية  
ــى اجلــزاءات       ــاء عل ــربر اإلبق ــد ت ــراق مل تع ــة يف الع أن احلال

  .)١٦٧(االقتصادية املفروضة عليه
تشـــــرين  ٢٤، املعقـــــودة يف ٤٨٧٢ويف اجللســـــة   

 ١٥١٨، اختــــــذ اجمللــــــس القــــــرار ٢٠٠٣الثــــــاين/نوفمرب 
ــراد   ٢٠٠٣( ــلة حتديــــد األفــ ــة ملواصــ ــأ جلنــ )، الــــذي أنشــ

املاليـة   هأو أصـول العـراق  أمـوال  اليت تتعامـل مـع   والكيانات 

__________ 

 .٩املرجع نفسه، الصفحة   )١٦٣(

(اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة)؛    ٢٠املرجــع نفســه، الصــفحة     )١٦٤(
ــفحة  ــان)؛  ٤٢والصــ ، S/PV.4717 (Resumption 1)(لبنــ

 ونس).(ت ١٧(السودان)؛ والصفحة  ٣الصفحة 

)١٦٥(  S/PV.4761 ٢، الصفحة. 

(اململكــة  ٥(فرنســا)؛ والصــفحة  ٤املرجــع نفســه، الصــفحة   )١٦٦(
(املكســيك)؛  ٧(أملانيــا)؛ والصــفحة  ٦املتحــدة)؛ والصــفحة 

(شــيلي)؛  ١٢(االحتــاد الروســي)؛ والصــفحة    ٩والصــفحة 
 (باكستان). ١٣والصفحة 

 ١١(غينيــــا)؛ والصــــفحة   ١١املرجــــع نفســــه، الصــــفحة     )١٦٧(
 (الكامريون).
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وأعلــن ممثــل أملانيــا أن حكومتــه حتبــذ أن تشــمل   األخــرى.
مجيـع مــا تبقـى مــن اجلـزاءات، مبــا    ’’ة واليـة اللجنـة اجلديــد  

. )١٦٨(‘‘فيهـــا، علـــى ســـبيل املثـــال، احلظـــر علـــى األســـلحة
وباملثــل، أيــد ممثــل فرنســا توســيع واليــة اللجنــة، مــن أجــل  

رصـــد امتثـــال الـــدول حلظـــر األســـلحة املفـــروض علـــى   ’’
  .)١٦٩(‘‘العراق

  احلالة يف ليربيا  
آب/أغسـطس   ٢٧، املعقودة يف ٤٨١٥يف اجللسة   
تمع اجمللـــس إىل إحاطـــة إعالميـــة مـــن األمـــني ، اســـ٢٠٠٣

التنفيــذي للجماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا بشــأن 
التقــدم احملــرز يف إهنـــاء احلــرب األهليـــة يف ليربيــا وإرســـاء     
ــذي     ــدد األمـــني التنفيـ ــم. وشـ ــالم دائـ ــول سـ ــاس حللـ األسـ
ــه علــى ضــرورة اســتعراض     للجماعــة االقتصــادية يف إحاطت

ــزاءات املفروضـــ  ــام اجلـ ــي  نظـ ــوء ختلـ ــا، يف ضـ ة علـــى ليربيـ
احلكومــة املؤقتــة عــن تقــدمي الــدعم جلماعــات املتمــردين يف 
ــة والســالم.      ــق الوحــدة الوطني ــا حنــو حتقي ــة وحتركاهت املنطق
وأشار إىل أن اجلـزاءات مـن شـأهنا أن جتعـل مـن املسـتحيل       
على احلكومة املؤقتة أن تعمل، ومـن مث حـث اجمللـس علـى     

فروضــة علــى ليربيــا، فيمــا عــدا  النظــر يف رفــع اجلــزاءات امل
  .)١٧٠(احلظر على األسلحة

ــ   ة يف الشــرق األوســط، مبــا يف ذلــك  احلال
  ية فلسطنيقض

تشـــــــرين  ٣، املعقـــــــودة يف ٤٢٠٤يف اجللســـــــة   
ــوبر  ــرق  ٢٠٠٠األول/أكتـ ــة يف الشـ ــاقش اجمللـــس احلالـ ، نـ

األوســط يف ضــوء االشــتباكات بــني املــواطنني الفلســطينيني 
وخــالل املناقشــة، طالــب ممثــل  وقــوات األمــن اإلســرائيلية.

__________ 

)١٦٨(  S/PV.4872 ٣، الصفحة. 

 .٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٦٩(

)١٧٠(  S/PV.4815 ٨-٦، الصفحات. 

ــة اجمللــــس بوقــــف    ــة الليبيــ ــة العربيــ ــدوان ’’اجلماهرييــ العــ
لــو ’’والحــظ أنــه ‘‘. اإلســرائيلي علــى الشــعب الفلســطيين

حـىت ولــو  بــالعراق أو ليبيـا أو الســودان،   كـان األمــر يتعلـق  
اســتغرق كــل هــذا كــان اجمللــس ادعــاءات، ملــا  كــان جملــرد

ودعـا اجمللـس   ‘‘. قوباتـه بل ويطبـق ع  هقراراتليصدر الوقت 
لتوفري احلماية ‘‘ الفعالةو اإلجراءات الالزمة’’إىل أن يتخذ 

  .)١٧١(الكاملة للمدنيني الفلسطينيني
نيســان/أبريل  ٣، املعقــودة يف ٤٥٠٦ويف اجللســة   
ــة يف الشــرق األوســط عقــب     ٢٠٠٢ ــاقش اجمللــس احلال ، ن
ــام ــرائيل  قيــ ــإســ ــد يف األراضــــي  بــ إجراء عســــكري جديــ

ودعـا ممثـل ماليزيـا اجملتمـع الـدويل، معربـا عـن        الفلسطينية. 
موقــف منظمــة املــؤمتر اإلســالمي، إىل القيــام بعمــل فــوري   

‘‘ سـرائيلي واملمارسـات غـري املشـروعة    العدوان اإل’’لوقف 
اإلسرائيلية. كما طلب إىل اجمللس اختـاذ التـدابري الضـرورية    

ــة الدوليــــة للشــــعب الفلســــطيين ولتطبيــــق   لتــــوفري احلمايــ
  .)١٧٢(‘‘رادعة ضد إسرائيل عقوبات’’

نيســان/أبريل  ٨، املعقــودة يف ٤٥١٠ويف اجللســة   
، ناقش اجمللس احلالة يف الشرق األوسط يف أعقاب ٢٠٠٢

تصعيد احلملة العسكرية اإلسـرائيلية إلعـادة احـتالل مدينـة     
رام اهللا. وخالل املناقشة، أشار ممثل موريشيوس إىل أنه لـو  

جملــس األمــن مبثــل هــذه حتــدى قــرارات ’’أن أي بلــد آخــر 
وأكــد  .)١٧٣(‘‘لكــل أشــكال اجلــزاءات’’خلضــع  ‘‘الطريقــة

ــة قــد     ــة يف األراضــي الفلســطينية احملتل ــا أن احلال ممثــل ماليزي
تدهورت وكرر أن اجمللس كان سيتخذ إجـراء لـو أن بلـدا    

  .)١٧٤(آخر حتداه

__________ 

)١٧١(  S/PV.4204 (Resumption 2) و Corr.1،  ٥-٤الصفحتان. 

)١٧٢(  S/PV.4506 و Corr.1 ٢٩، الصفحة. 

)١٧٣(  S/PV.4510 ١٢، الصفحة. 

)١٧٤(  S/PV.4510 (Resumption 1) ٢٣-٢٢، الصفحتان. 
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  احلالة يف سرياليون  
متوز/يوليـــــه  ٥، املعقـــــودة يف ٤١٦٨يف اجللســـــة   
ض اجمللس حظـرا علـى اسـتيرياد مجيـع أصـناف      ، فر٢٠٠٠

الـدور الـذي   املاس اخلام مـن سـرياليون، واضـعا يف اعتبـاره     
تقوم بـه جتـارة املـاس غـري املشـروعة يف تـأجيج الصـراع يف        
سرياليون، وإزاء التقارير اليت تفيد بـأن هـذا املـاس ميـر عـرب      

. ويف أثنــاء املناقشــة الــيت ســبقت اختــاذ )١٧٥(البلــدان اجملــاورة
القرار، اتفق عدة متكلمني على أن املاس يؤدي دورا هامـا  

فأكــد ممثــل اململكــة    .)١٧٦(تــأجيج الــرتاع يف ســرياليون  يف 
 ‘‘استجابة قوية مبتكـرة ’’املتحدة أن التدابري املفروضة متثل 

للمأســاة يف ســرياليون يقــوم هبــا جملــس األمــن ومــن شــأهنا    
ــذي يف    ’’ ــى االجتــار غــري املشــروع ال ــاء الضــوء عل ضــل إلق

هــذا كمــا الحــظ أن مشــروع القــرار  ‘‘. العمــل يف اخلفــاء
ــه املباشــر لتجــارة املــاس   ’’ بالتصــدي ‘‘ غــري عــادي يف ندائ

. وأشــارت ممثلـــة الواليــات املتحـــدة إىل أن   )١٧٧(للمشــكلة 
االجتــار غــري املشــروع يف املــاس وثيــق الصــلة باالجتــار غــري   
املشـــروع يف األســـلحة الصـــغرية، وذكّـــرت مجيـــع الـــدول  

ــاجلزا ءات القائمــة املفروضــة علــى شــحنات األســلحة إىل   ب
اجلبهة املتحـدة الثوريـة. وبينـت أن القـرار خطـوة ضـرورية       

ــة ســرياليون    ــة ملســاعدة حكوم علــى إعــادة  ’’وبالغــة األمهي
ــاطق املنتجــة للمــاس فيهــ    . )١٧٨(‘‘ابســط ســيطرهتا علــى املن

والحـــظ ممثـــل االحتـــاد الروســـي أن هـــذه التـــدابري ليســـت  
ــاحل ا ’’ ــارة مبصـ ــاس   ضـ ــوق املـ ــرعيني يف سـ ــاركني الشـ ملشـ

__________ 

 ).٢٠٠٠( ١٣٠٦القرار   )١٧٥(

)١٧٦(  S/PV.4168 ٤(سـرياليون)؛ والصـفحتان    ٣-٢، الصفحتان-
(الواليـــــات  ٦-٥(اململكـــــة املتحـــــدة)؛ والصـــــفحتان    ٥

 ٨(االحتاد الروسي)؛ والصفحة  ٨-٧املتحدة)؛ والصفحتان 
-٩(الصـني)؛ والصـفحتان    ٩-٨(األرجنتني)؛ والصـفحتان  

 رنسا).(ف ١٢-١١(كندا)؛ والصفحتان  ١٠

 .٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٧(

 .٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٨(

. أما ممثل كندا فأعرب عن أمـل حكومتـه يف   )١٧٩(‘‘الدولية
إلقـــاء الضـــوء علـــى الصـــلة بـــني جتـــارة املـــاس وإمـــدادات   
األســلحة إىل مجاعــات املتمــردين يف ســرياليون. كمــا ذكــر  
أنه سيتعني على اجمللس أن يدرس ما إذا كانـت دول، مثـل   

يف االجتـار غـري املشـروع يف     ليربيا، قد كفت عن املشـاركة 
املاس وما إذا كان األمر يقتضي اختاذ تدابري إضـافية إلنفـاذ   
احلظــر املفــروض علــى عمليــات نقــل األســلحة إىل اجلبهــة    

ــة ــدة الثوريـ ــا   ذهـــب. و)١٨٠(املتحـ ــل فرنسـ ــذه إىل ممثـ أن هـ
ــدابري مــن شــأهنا أن تعــزز احلظــر القــائم علــى األســلحة      الت

ت بــني جتــاريت املــاس  ووافــق علــى ضــرورة دراســة الصــال  
  .)١٨١(واألسلحة
وفيمـــا يتعلـــق مبســـألة اإلطـــار الـــزمين للجـــزاءات،   

ــا      ــن فلقه ــات املتحــدة ع ــة الوالي ــت ممثل ــار إزاء ’’أعرب اآلث
 ، مشـددة علـى أن  ‘‘السلبية لفرض جـزاءات حمـددة بوقـت   

 تلــك التــدابري تطبــقمــن الصــعب علــى الــدول األعضــاء أن 
ــرة أخــر   ’’ ــا مث فرضــها م ــق  .)١٨٢(‘‘ىإذا جــرى وقفه واتف

معهــا ممثــل هولنــدا، واقتــرح إجــراء استعراضــات دوريــة       
للجــزاءات للتخفيــف ممــا يشــعر بــه كــثري مــن األعضــاء مــن 

ظاهرة اجلزاءات اليت تستمر أطول ممـا  ’’عدم االرتياح إزاء 
ــا يف األصــل   ــن    .)١٨٣(‘‘كــان مقصــودا هل ــى النقــيض م وعل

ذلـــك، أعـــرب عـــدة مـــتكلمني عـــن تأييـــدهم الســـتخدام   
، ألهنا تتيح للمجلـس اسـتعراض احلالـة علـى     الزمنية داحلدو

أرض الواقــع ومــن مث متديــد العمــل بالتــدابري أو تعديلــها أو  

__________ 

 .٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٩(

 .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٨٠(

 .١٢-١١املرجع نفسه، الصفحتان   )١٨١(

 .٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٨٢(

 .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٨٣(
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غري أن ممثـل األرجنـتني أشـار     .)١٨٤(اختاذ إجراءات تكميلية
ــد   ــالنظر إىل تأيي ــه، ب ــة ســرياليون  إىل أن ختــاذ هــذه  الحكوم

ت اشـتهر ’’ف حركة متمـردة  استهدوالالتوجيهية،  التدابري
فضـل  ي كـان ، ‘‘بقسوهتا غري العاديـة ضـد السـكان املـدنيني    

 أطـول ألن ذلـك  لتطبيـق اجلـزاءات    أن تكون الفترة األوليـة 
 .)١٨٥(‘‘أكثر عملية وفعالية’’جيعل النظام 

كانون  ٢٥، املعقودة يف ٤٢٦٤ويف اجللسة   
، نظر اجمللس يف تقرير فريق اخلرباء ٢٠٠١الثاين/يناير 

)، ٢٠٠٠( ١٣٠٦من القرار  ١٩املعني عمال بالفقرة 
فيما يتعلق بسرياليون، للتحقيق يف االنتهاكات املرتكبة 
للتدابري املفروضة على سرياليون والصلة بني التجارة يف 
املاس ويف األسلحة. فشدد ممثل اململكة املتحدة على أن 

احتمال ستنظر جبدية بالغة يف أية حملة تشري إىل حكومته 
ني أو شركات بريطانية يف انتهاك مواطنني بريطاني تورط

وحث  اجلزاءات، وستحقق حتقيقا كامال عند الضرورة.
وأن تكفل أن يصبح  الدول األخرى على أن حتذو حذوها

انتهاك جزاءات األمم املتحدة جرمية يف تشريعاهتا 
وأعرب عدة متكلمني عن تأييدهم إلجياد  .)١٨٦(الوطنية

اءات وتقييم آلية للرصد تقوم باستعراض تنفيذ اجلز
 ه. وأكد عدد من املمثلني أن)١٨٧(نتائجها غري املقصودة

بغية  ‘‘نظام جديد إلصدار شهادات املاس’’يلزم إجياد 
وعلى عكس ذلك، أكد  .)١٨٨(حتسني رصد الصادرات

__________ 

 ٨والصــفحة (االحتــاد الروســي)؛  ٧املرجــع نفســه، الصــفحة   )١٨٤(
ــفحة   ــتني)؛ والصـــ ــفحة   ٩(األرجنـــ ــني)؛ والصـــ  ١٢(الصـــ

 (فرنسا).

  .٨) املرجع نفسه، الصفحة ١٨٥(

)١٨٦(  S/PV.4264 ٦، الصفحة. 

 ١٣(جامايكــــا)؛ والصــــفحة  ٧املرجــــع نفســــه، الصــــفحة   )١٨٧(
 (النرويج). ٢٦(كولومبيا)؛ والصفحة 

 ٨(اململكــة املتحــدة)؛ والصــفحة  ٦املرجــع نفســه، الصــفحة   )١٨٨(
ــفحة  ( ــا)؛ والصــــ ــفحة   ٩جامايكــــ ــا)؛ والصــــ  ١٢(فرنســــ

ممثل االحتاد الروسي أن عملية حل مشكلة ماس الرتاع يف 
نة تدابري معي’’سرياليون يتعني أن تركز بصفة رئيسية على 

لفك االرتباط بني االجتار غري املشروع باملاس اخلام 
مصاحل ’’وينبغي أال متس  ‘‘تمردينومتويل حركات امل

  .)١٨٩(‘‘املاس الدولية جتارةاملشاركني القانونيني يف 
أما بالنسبة لآلثار اإلنسانية لنظام اجلزاءات،   

فأعرب عدة متكلمني عن احلاجة إىل أن حتدد أهداف 
دا دقيقا التقاء عواقبها اإلنسانية على اجلزاءات حتدي

. ويف هذا الصدد، شدد ممثل )١٩٠(السكان املدنيني
سرياليون على أن األسلحة اليت جيري شراؤها من مبيعات 

آالف األشخاص يف ‘‘ لتشويه وقتل’’املاس تستخدم 
  .)١٩١(سرياليون
وباإلشارة إىل تورط ليربيا يف الرتاع، الحظ عدة   

لد يطيل أمد الرتاع يف سرياليون عن متكلمني أن هذا الب
طريق دعمه اجلبهة املتحدة الثورية، ودعوا إىل فرض 
تدابري على ليربيا مصممة للضغط من أجل تعديل هذا 

. وأضاف ممثل اململكة املتحدة أن هذه )١٩٢(السلوك
تتوقف مبجرد أن توقف ليربيا تقدمي دعمها املايل سالتدابري 

ل الواليات املتحدة فأشار ث. أما مم)١٩٣(والعسكري للجبهة
__________ 

ــفحة  ــا)؛ والصـــ ــفحة  ١٣(كولومبيـــ  ١٧(تـــــونس)؛ والصـــ
 ٢٣(موريشـــيوس)؛ والصـــفحة   ٢٢(أيرلنـــدا)؛ والصـــفحة  
 .(النرويج) ٢٦(أوكرانيا)؛ والصفحة 

 .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٨٩(

(جامايكــا)؛ والصــفحتان   ٨-٧املرجــع نفســه، الصــفحتان     )١٩٠(
ــونس)؛  ١٤-١٣ ــفحتان (تـــــ ــني؛  ١٥-١٤والصـــــ (الصـــــ

 (النرويج). ٢٦-٢٤والصفحات 

 .٣٠-٢٧املرجع نفسه، الصفحات   )١٩١(

(اململكـــــة املتحـــــدة)؛  ٧-٥املرجـــــع نفســـــه، الصـــــفحات   )١٩٢(
 ١٨-١٦(فرنســــــا)؛ والصــــــفحات  ١٠-٨والصــــــفحات 

ــفحات   ــدا)؛ والصــ ــدة)؛   ٢١-١٩(أيرلنــ ــات املتحــ (الواليــ
 (سرياليون). ٣٠-٢٧والصفحات 

 .٧-٥فسه، الصفحات املرجع ن  )١٩٣(
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إىل أن تلك التدابري تتوخى وضع حد لدعم الرئيس تايلور 
استمرار تورطه يف ’’واملستمر للجبهة املتحدة الثورية 

إضعاف ’’، و‘‘االجتار غري املشروع باألسلحة مقابل املاس
دون  ،‘‘قدرة حكومة ليربيا على شن احلرب على جرياهنا

. وأوصى ممثل )١٩٤(ربيان تتسبب يف مشاق لشعب ليأ
فرنسا بأن تكون اجلزاءات املفروضة على ليربيا حمددة 

، وأن ‘‘حتفيزي’’املدة، وأن ختضع الستعراض دوري، 
ترتبط مبعايري حمددة لرفعها. وأكد أن بلده يدعو التباع 

حلكومة ’’يف تطبيق اجلزاءات حىت يتاح ‘‘ هنج تدرجيي’’
. وردا على )١٩٥(‘‘لياهتاليربيا املنتخبة دميقراطيا حتمل مسؤو

هدف ملزاعم ’’ذلك، أكد ممثل ليربيا أن حكومته 
تدعمها أية أدلة على اإلطالق بأهنا هترب املاس وتتاجر  ال

ال عالقة هلا ’’ ، وأهنامع اجلبهة املتحدة الثورية ‘‘بالسالح
بذلك وأهنا ليست طرفا يف االجتار غري املشروع يف ماس 

ن احلظر احملتمل فرضه على كما أشار إىل أ‘‘. سرياليون
ال أساس له يف ’’سفر املسؤولني والدبلوماسيني الليربيني 

ة دارإ’’ومن شأنه أن حيرم ليربيا من فرصة ‘‘ يثاقامل
ارجية بوصفها عضوا ذا سيادة يف األمم اخل اعالقاهت
   .)١٩٦(‘‘املتحدة

ــائل ال   ــة ؤاملرســـ ــانون  ٢٣و ٢٠رخـــ كـــ
وجهـــــة مـــــن امل ١٩٩١األول/ديســـــمرب 

واململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى   فرنسا
ــدة    ــات املتحـ ــمالية والواليـ ــدا الشـ وأيرلنـ

  األمريكية

__________ 

 .٢١-١٩املرجع نفسه، الصفحات   )١٩٤(

 .١٠-٨املرجع نفسه، الصفحات   )١٩٥(

 .٣٦-٣٠املرجع نفسه، الصفحات   )١٩٦(

موجهة  ٢٠٠٣آب/أغسطس  ١٥برسالة مؤرخة     
ذكر ممثل اجلماهريية العربية ، )١٩٧(إىل رئيس جملس األمن

الليبية أن بلده قد أوىف بالتزاماته عمال بقرارات اجمللس 
فروضة مبوجب القرارين ذات الصلة وطلب رفع التدابري امل

  ).١٩٩٣( ٨٨٣) و١٩٩٢( ٧٤٨
، ٢٠٠٣آب/أغســـــطس  ١٥وبرســـــالة مؤرخـــــة     

، ذكــر ممــثال اململكــة )١٩٨(موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن 
املتحــدة والواليــات املتحــدة أهنمــا ال يعترضــان علــى رفــع   
اجلزاءات املفروضـة علـى اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة وأهنمـا       

ه. ومت نقـل  تعهداتـ التزامـا تامـا ب   البلدهذا لتزم يتوقعان أن ي
ــالة مؤرخــة     ــة مبوجــب رس أيلول/ســبتمرب  ١٢رســالة مماثل

  .  )١٩٩(موجهة إىل األمني العام من ممثل فرنسا ٢٠٠٣
ــة      ــومي  ٤٨٢٠ويف اجللســ ــودة يــ  ١٢ و ٩، املعقــ

ــبتمرب  ــرار  ٢٠٠٣أيلول/ســـ ــذ اجمللـــــس القـــ  ١٥٠٦، اختـــ
)، ومبوجبــــه رفــــع اجلــــزاءات املفروضــــة علــــى     ٢٠٠٣(

) ١٩٩٢( ٧٤٨اجلماهرييـــــة العربيـــــة الليبيـــــة بـــــالقرارين 
) يف أعقـــاب اهلجمـــات اإلرهابيـــة علـــى  ١٩٩٣( ٨٨٣ و

. ٧٧٢ورحلـــة احتــاد النقــل اجلـــوي    ١٠٣رحلــة بــان آم   
وخالل املناقشة اليت تلت ذلـك، علّـل عـدد مـن املـتكلمني      
تصــــويتهم تأييــــدا لرفــــع اجلــــزاءات باالســــتناد إىل تلبيــــة  

ــة   ــة العربي ــة الشــروط الــيت ســبق أن فرضــها   اجلماهريي الليبي
ــع اجلــزاءات      ــدل أن ترف ــى أن مــن الع ــوا عل اجمللــس. واتفق

 .)٢٠٠(مبجــرد أن ميتثــل البلــد املعــين ملتطلبــات جملــس األمــن  
ووافق ممثـل الواليـات املتحـدة علـى أن اجلماهرييـة العربيـة       

__________ 

)١٩٧(  S/2003/818. 

)١٩٨(  S/2003/819. 

)١٩٩(  S/2003/885. 

)٢٠٠(  S/PV.4820 (Part II) ــا)؛ والصــفحة   ٦، الصــفحة  ٧(بلغاري
 ٨نيا)؛ والصـــفحة (إســـبا ٧(االحتـــاد الروســـي)؛ والصـــفحة 

 (اململكة املتحدة).
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الليبية قـد أوفـت بالتزاماهتـا وذكـر أن حكومتـه مل تعـارض       
ــع ’’ ــرفـ ــازاءات راجلـ ــاع  ‘‘. مسيـ ــه إىل أن امتنـ ــه نّبـ غـــري أنـ

جيب على ليبيا أو اجملتمع الـدويل  ’’حكومته عن التصويت 
ــيئا تفســري  ــب      هأال يس ــن جان ــراف ضــمين م ــه اعت ــى أن عل
الليبيـة  اجلماهرييـة العربيـة   حكومـة  بأن  ‘‘الواليات املتحدة

ــار لنفســــها.  وأوضــــح، بالتــــايل، أن  قــــد أعــــادت االعتبــ
ــتبقيالواليـــات املتحـــدة  الـــيت الثنائيـــة علـــى اجلـــزاءات  سـ

وأعلـن ممثـل فرنسـا أن رفـع      .)٢٠١(ذلك البلـد تفرضها على 
ــاج       ــادة إدمـ ــة إعـ ــة يف عمليـ ــوة هامـ ــل خطـ ــزاءات ميثـ اجلـ
اجلماهريية العربية الليبية يف اجملتمع الدويل، ولكنـه شـجعها   

بـادرات تتجـاوز شـروط    مـا يلـزم مـن م   ’’ أيضا علـى إبـداء  
علــــن ممثــــل أملانيــــا أن . وباملثــــل، أ)٢٠٢(‘‘رفــــع اجلــــزاءات

ــة ‘‘ شـــعور باالرتيـــاح’’حكومتـــه حيـــدوها  ألن اجلماهرييـ
العربية الليبية قد نفذت طلبات اجمللـس، األمـر الـذي أتـاح     
الرفع النهائي للجزاءات. غري أنه شدد على أنه يتعني علـى  
اجلماهريية العربية الليبية أن تتخذ خطـوة إضـافية تتمثـل يف    

وأشـار  . )٢٠٣(١٩٨٦ني يف عـام  هى يف بـرل لمعاجلة تفجري م
دفـع  ’’ممثل باكستان إىل أن شعب اجلماهريية العربية الليبية

ــا نتيجــة للجــزاءات    ــا غالي ــة مثن ــه اجلماعي ، ‘‘املفروضــة علي
دومـــــا عواقـــــب غـــــري   ’’أن اجلـــــزاءات هلـــــا    والحـــــظ
ــة   )٢٠٤(‘‘مقصـــودة ــة العربيـ ــر ممثـــل اجلمهوريـ . وباملثـــل، أقـ

ــة     ــة العربي ــأن شــعب اجلماهريي ــد عــاىن  الســورية ب ــة ق الليبي
، ‘‘وبـات اجلـائرة الـيت مت فرضـها عليـه     العق’’طويال بسـبب  

وأعــرب عــن اعتقــاد بلــده أن اجمللــس ال ينبغــي أن يفــرض   
 ‘‘الشـعوب تؤثر سلبيا علـى حيـاة   ’’عقوبات من شأهنا أن 

ــّر’’أن و ــاة  تعـــ ــها للمعانـــ ــاءها وتنميتـــ ــا ونســـ ض أطفاهلـــ
__________ 

 .٥-٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٠١(

 .٦-٥املرجع نفسه الصفحتان   )٢٠٢(

 .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠٣(

 .٧-٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٠٤(

نون غــري مقبولــة مبوجــب القــا   تعــّد  ‘‘ولعقوبــات مجاعيــة 
  .)٢٠٥(وامليثاقالدويل 

) ١٩٩٦( ١٠٥٤قرار جملس األمن   
  ١٩٩٦نيسان/أبريل  ٢٦املؤرخ 

حزيران/يونيه  مبجموعة من الرسائل املؤرخة    
، أعرب ممثلو )٢٠٦(املوجهة إىل رئيس اجمللس ٢٠٠٠

السودان واجلزائر وجنوب أفريقيا وغابون عن تأييد 
، بالنظر حكوماهتم لرفع اجلزاءات املفروضة على السودان

) ١٩٩٦( ١٠٥٤إىل امتثال هذا البلد لقراري اجمللس 
  ).١٩٩٦( ١٠٧٠و
 أيلـــــول/ ٢٨، املعقـــــودة يف ٤٣٨٤ويف اجللســـــة     

)، ٢٠٠١( ١٣٧٢، اختــذ اجمللــس القــرار    ٢٠٠١ســبتمرب  
الـــذي رفـــع مبوجبـــه اجلـــزاءات املفروضـــة علـــى الســـودان  

) ١٩٩٦( ١٠٥٤مــــن القــــرار  ٤و ٣مبوجــــب الفقــــرتني 
ويف أثناء املناقشـة   ).١٩٩٦( ١٠٧٠القرار  من ٣والفقرة 

إىل أن السـودان قـد    اليت تلت التصويت، أشار عـدة ممـثلني  
برفـع   وامبوجب قرارات جملس األمن، ورحب بالتزاماته أوىف

. وذكر ممثـل اململكـة املتحـدة    )٢٠٧(عليه اجلزاءات املفروضة
إشارة واضحة بـأن اجمللـس علـى اسـتعداد     ب يبعثأن القرار 

ــرفلل ــني تصـ ــرر أن ي حـ ــن  قـ ــدا مـ ــدبلـ ــل   انالبلـ ــد امتثـ قـ
ــواردة يف  ــد للمطالـــب الـ ــهقرارأحـ ممثـــل رحـــب و .)٢٠٨(اتـ

 ، ولكنـه باخلطوات الـيت اختـذها السـودان   الواليات املتحدة 
__________ 

 .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠٥(

من ممثلي السـودان   ٢٠٠٠ هيونيحزيران/ ١ؤرخة املرسائل ال  )٢٠٦(
)S/2000/513( و؛) ــر ــا  S/2000/517اجلزائـ ــوب أفريقيـ )، وجنـ
)S/2000/521  ــالة املؤرخــة ــحزيران/ ٢)، والرس  ٢٠٠٠ هيوني

 ).S/2000/533من ممثل غابون (

)٢٠٧(  S/PV.4384 ٣(االحتاد الروسي)؛ والصـفحتان   ٢، الصفحة-
 (السودان). ٥-٤(اململكة املتحدة)؛ والصفحتان  ٥

 .٤املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠٨(



ممارسات جملس األمن مرجع 
 

11-21843 1179 
 

املعانــاة اهلائلــة الــيت يتعــرض هلــا ’’بشــأن عــن القلــق  أعــرب
يف ذلك البلـد. وشـدد   احلرب األهلية و‘‘ الشعب السوداين

قـد  يف ضـوء تلـك االعتبـارات،     ،ملتحدةالواليات ا على أن
ممثــل أيرلنــدا رحــب ومــع أن . )٢٠٩(عــن التصــويت تامتنعــ

مــن أن رفــع  حــذر فإنــهها الســودان، بــاخلطوات الــيت اختــذ
. ‘‘للغايـة حمـددة  شـروط  تلبية ’’ إال بسبب تمي ملاجلزاءات 

إزاء ‘‘ تشـعر بقلـق عميـق   ’’ما زالـت  وأشار إىل أن أيرلندا 
نســانية وحالــة حقــوق اإلنســان بوجــه احلالــة السياســية واإل

  .)٢١٠(عام يف السودان

  باجلزاءاتمسائل عامة تتصل     

نيســان/أبريل  ١٧، املعقــودة يف ٤١٢٨يف اجللســة     
 املتصــلةالعامــة  املســائل، نــاقش اجمللــس عــددا مــن  ٢٠٠٠

مـا يلـي: (أ) الغـرض العـام مـن       ابنظم اجلـزاءات، مـن بينـه   
لفرضـها وإهنائهـا؛ (ج)   اجلزاءات؛ (ب) املعايري املستخدمة 

مفهـــوم اجلـــزاءات احملـــددة اهلـــدف؛ (د) التـــأثري اإلنســـاين  
  ) رصد اجلزاءات.ـللجزاءات؛ (ه

أكــد كـــثري مـــن   الغــرض العـــام مــن اجلـــزاءات.      
املــــتكلمني أن اجلــــزاءات ال ينبغــــي أن تســــتخدم كأحــــد 
ــتنفد مجيـــع       ــد أن تسـ ــال إال بعـ ــمان االمتثـ ــارات لضـ اخليـ

وأشـارت ممثلـة جامايكـا    . )٢١١(اخليارات السـلمية األخـرى  
إىل أن اجلزاءات متثل بـديال عـن اسـتخدام القـوة، يف حـني      

__________ 

 .٣جع نفسه، الصفحة املر  )٢٠٩(

 .٤املرجع نفسه، الصفحة   )٢١٠(

)٢١١(  S/PV.4128 (بــــنغالديش)؛ والصــــفحات  ٧-٦، الصــــفحتان
(ماليزيـــــا)؛  ٢٠-١٦(أوكرانيـــــا)؛ والصـــــفحات  ١٤-١٢

 ٢٧-٢٦(تـــــونس)؛ والصـــــفحتان  ٢٦-٢٤والصـــــفحات 
ــفحتان   ــايل)؛ والصــــ ــي)؛   ٣١-٣٠(مــــ ــاد الروســــ (االحتــــ

 ٥١-٤٩ (باكســـتان)؛ والصـــفحات ٣٩-٣٧والصـــفحات 
 (كوبا).

بـني  ‘‘ مسـار وسـط  ’’وصف ممثل نيوزيلندا اجلزاءات بأهنا 
. وأشــار )٢١٢(‘‘توجيــه اللــوم دبلوماســيا واســتعمال القــوة’’

ممــثال فرنســا وهولنــدا إىل أن اجلــزاءات كــثريا مــا تكــون       
. )٢١٣(السـلمية واسـتعمال القـوة    متوسطا بني التدابري اتدبري

لتعزيز  ‘‘قوية للغايةوسيلة ’’وأكد ممثل كندا أن اجلزاءات 
طريقــــة فعالــــة ملنــــع أو وقــــف العنــــف ضــــد ’’و الســــالم

مـــــــن الـــــــبطش  البشـــــــررواح أنقـــــــاذ إل’’و‘‘املـــــــدنيني
. وعلـــى النقـــيض مـــن ذلـــك، ذكـــر ممثـــل  )٢١٤(‘‘والتـــدمري
اءات، يعـارض اجلـز  ‘‘ كمسـألة مبدئيـة  ’’ن بلده أباكستان 

ويفضل استخدام الوسائل اليت تؤدي إىل التسـوية السـلمية   
اجلـزاءات  . وقال ممثل األرجنتني إنه يفهم أن )٢١٥(للرتاعات

اجملتمـع  ’’الـذي ميكـن    ‘‘عنصرا هاما للعمل الوقـائي ’’متثل 
 ‘‘الــدويل مــن اإلعــراب عــن رفضــه ملوقــف أو عمــل معــني 

ة اسـتراليا  ت ممثلوأقّر .)٢١٦(دون اللجوء إىل استخدام القوة
ولكنـــها ‘‘ أداة ضـــارة’’بـــأن اجلـــزاءات ميكـــن أن تكـــون  

ــن االســتجابات     ’’ تظــل أداة ضــرورية وجــزءا ال يتجــزأ م
. والحـظ عـدة مـتكلمني    )٢١٧(لمجلـس لاملتاحـة   ‘‘التدرجيية

ن اجلزاءات ال ينبغي أن تكـون غايـة يف ذاهتـا، بـل وسـيلة      أ
، يف حــني أكــد آخــرون ضــرورة اجلمــع بــني  )٢١٨(إىل غابــة

__________ 

(جامايكا)؛ والصـفحات   ٣٠-٢٧املرجع نفسه، الصفحات   )٢١٢(
 (نيوزيلندا). ٤٩-٤٧

(فرنســا)؛ والصــفحات   ١٢-٩املرجــع نفســه، الصــفحات     )٢١٣(
 (هولندا). ٢٤-٢٢

 .٣٤-٣١املرجع نفسه، الصفحات   )٢١٤(

 .٣٩-٣٧املرجع نفسه، الصفحات   )٢١٥(

 .٢٢-٢٠ املرجع نفسه، الصفحات  )٢١٦(

 .٤٥-٤٤ملرجع نفسه، الصفحتان ا  )٢١٧(

ــفحتان    )٢١٨( ــه، الصــ ــع نفســ ــدة)؛   ٩-٨املرجــ ــات املتحــ (الواليــ
 ٣٠-٢٧(تــــونس)؛ والصــــفحات   ٢٦-٢٤والصــــفحات 

 (جامايكا).
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ونبه ممثـل   .)٢١٩(زاءات واحلوافز من أجل حتقيق االمتثالاجل
األرجنــتني إىل ضــرورة إيــالء االهتمــام لتصــميم اجلــزاءات   

، مما يعـرض  ‘‘نصف تدبري’’للتأكد من عدم استخدامها كـ
  .)٢٢٠(للخطر فعاليتها ومصداقية األمم املتحدة

الحظ عدد من معايري فرض اجلزاءات وإهنائها.     
ءات ال ينبغي أن ُتفرض إال حني يتأكد املتكلمني أن اجلزا

اجمللس بوضوح من وجود هتديد للسالم أو انتهاك 
. وأشار ممثلون آخرون إىل أن املصاحل الوطنية )٢٢١(للسالم

. )٢٢٢(ال ينبغي أن تؤثر على فرض اجلزاءات االقتصادية
ويف هذا الصدد، حذر ممثل الصني من أن من غري املالئم 

دية يف عدم وجود تفويض من فرض اجلزاءات بطريقة أحا
إن . أما ممثل اجلماهريية العربية الليبية فقال )٢٢٣(اجمللس

، يف ‘‘جتاهل هتديدات السلم وأعمال العدوان’’لس اجمل
أقصى العقوبات بدون ’’الوقت الذي قام فيه بفرض 

حتقيق أهداف بغية  ‘‘م الدولينيهتديد لألمن والسال
م واألمن هلا بالسال ال عالقة بعينهالدول  معينة سياسية
واتفق معه ممثل كوبا يف أن تطبيق اجلزاءات  .)٢٢٤(الدوليني

__________ 

(فرنســا)؛ والصــفحات   ١٢-٩املرجــع نفســه، الصــفحات     )٢١٩(
(األرجنـــتني)؛   ٢٢-٢٠ (ماليزيـــا)؛ والصـــفحات   ٢٠-١٦

 ٣١-٣٠(تـــــونس)؛ والصـــــفحتان  ٢٦-٢٤والصـــــفحات 
(كنــــــدا)؛  ٣٤-٣١(االحتــــــاد الروســــــي)؛ والصــــــفحات 

 (العراق). ٥٦-٥٣والصفحات 

 .٢٢-٢٠ املرجع نفسه، الصفحات  )٢٢٠(

(فرنســا)؛ والصــفحات   ١٢-٩املرجــع نفســه، الصــفحات     )٢٢١(
ــفحتان   ٢٠-١٦ ــا)؛ والصـــــ ــاد  ٣١-٣٠(ماليزيـــــ (االحتـــــ

(اجلماهريية العربية الليبية)؛  ٤١-٣٩الروسي)؛ والصفحات 
 (كوبا). ٥١-٤٩ت والصفحا

(مــايل)؛ والصــفحات    ٢٧-٢٦املرجــع نفســه، الصــفحتان     )٢٢٢(
(باكســـتان)؛  ٣٩-٣٧(جامايكـــا)؛ والصـــفحات  ٣٠-٢٧

 (اجلماهريية العربية الليبية). ٤١-٣٩والصفحات 

 .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٢٢٣(

 .٤١-٣٩املرجع نفسه، الصفحات   )٢٢٤(

ميثل حقا خالصا لناد يتألف من بلدان ’’ال ميكن أن 
أداة قسرية يف يد بضعة من أعضاء جملس ’’، وال ‘‘منتقاة
ورأى ممثل العراق أن الواليات املتحدة  .)٢٢٥(‘‘األمن

‘‘ رف للعقوباتاالستخدام املتط’’استطاعت أن تفرض 
‘‘ األمم املتحدةعدم وجود ضوابط يف ميثاق ’’بسبب 

. وأعرب ممثل )٢٢٦(املفرط للعقوبات حتد من االستخدام
االحتاد الروسي عن رأي مفاده أن اجلزاءات ال ينبغي أن 

حكومة شرعية أو نظام ’’تستخدم إلسقاط أو تغيري 
، بينما علق ممثل )٢٢٧(‘‘سياسي قائم يف البلد املستهدف

اجلماهريية العربية الليبية بأن اجمللس ال ينبغي أن يستخدم 
إلجبار الشعوب على التخلي عن اختياراهتا ’’اجلزاءات 

. )٢٢٨(‘‘وقيمها وفرض صيغة معينة أو أنظمة معينة عليها
عالوة على ذلك، أكد عدة ممثلني أنه ينبغي أن يكون 
الغرض من اجلزاءات حمددا بوضوح، وأن تتضمن املعايري 

. والحظ ممثل الواليات )٢٢٩(ملوضوعية لوقفها أو إهنائهاا
إلقاء عبء  يكون مبجرد فرض اجلزاءات هاملتحدة أن

على السلوك ’’بالتعليق أو اإللغاء  صلاالثبات فيما يت
أشار إىل . و‘‘الواضح للكيانات املفروض عليها اجلزاءات

__________ 

 .٥١-٤٩املرجع نفسه، الصفحات   )٢٢٥(

 .٥٦-٥٣رجع نفسه، الصفحات امل  )٢٢٦(

 .٣١-٣٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٢٧(

 .٤١-٣٩املرجع نفسه، الصفحات   )٢٢٨(

(اململكـــــة املتحـــــدة)؛  ٨-٧املرجـــــع نفســـــه، الصـــــفحتان   )٢٢٩(
 ٢٠-١٦(ناميبيـــــا)؛ والصـــــفحات  ١٥-١٤والصـــــفحتان 

(األرجنـتني)؛ والصـفحات    ٢٢-٢٠ (ماليزيا)؛ والصـفحات 
(مــــــــايل)؛  ٢٧-٢٦ (تــــــــونس)؛ والصــــــــفحتان ٢٦-٢٤

ــفحات  ــفحتان   ٣٠-٢٧والصـ ــا)؛ والصـ  ٣١-٣٠(جامايكـ
ــتان)؛  ٣٩-٣٧(االحتــــاد الروســــي)؛ والصــــفحات   (باكســ

ــفحات  ــة)؛   ٤١-٣٩والصــــ ــة الليبيــــ ــة العربيــــ (اجلماهرييــــ
 ٤٧-٤٥(اســــتراليا)؛ والصــــفحات  ٤٥-٤٤والصــــفحتان 

(نيوزيلنــدا)؛ والصــفحات  ٤٩-٤٧(بلغاريــا)؛ والصــفحات 
 (العراق). ٥٦-٥٣حات (كوبا)؛ والصف ٥١-٤٩
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أن اجلزاءات ال ينبغي أن تفرض ’’مثلما هو ضروري أنه 
كذلك من الضروري أال توقف بسبب االفتقار إىل خبفة، 

د وشّد .)٢٣٠(‘‘اإلرادة أو االفتقار إىل الصربالعزم أو إىل 
كثريا ما تسود، لدى فرض ممثل االحتاد الروسي على أنه 
وأوضح . ‘‘مناهج متحيزة’’اجلزاءات وتنفيذها أو رفعها، 

على حنو مصطنع ُتدخل ‘‘ ’’معايري جديدة’’قائال إن
ترات اختبار إضافية خمتلفة وفترات مراقبة، بتحديد ف

  .)٢٣١(‘‘وتنشأ آليات معقدة للمراقبة واملساءلة

اتفقت آراء غالبية  اجلزاءات احملددة اهلدف.    
املتكلمني على أن من األفضل حتديد اهلدف من اجلزاءات 
بالنسبة للمسؤولني عن السلوك املعاقب عليه لضمان 

رات اجمللس ومنع إحلاق املزيد من االلتزام الفعال بقرا
يف ’’فأشار ممثل نيوزيلندا إىل أن  .)٢٣٢(األذى باملدنيني

حالة اجلزاءات التجارية الشاملة املفروضة على النظم 
 أنه اآلثار غري املقصودة من، ‘‘الشمولية بشكل خاص

ميكن التالعب هبا وكيف ميكن للصفوة حتقيق الربح من ’’
معاكسة بل إهنم قد  ، وبذلك ينجون من أي آثار‘‘ورائها

اخلاصة. وذكر  مهيستغلون هذه احلالة لتحقيق منفعت
ال بد  كذلك أنه، بالنظر إىل هذه النتائج غري املقصودة،

عن اجلزاءات  إىل االبتعاداالجتاه ’’ يفمن اإلسراع 
، ‘‘التجارية العامة والذي ينحى إىل هنج أكثر انتقائية

__________ 

 .٩-٨املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٣٠(

 .٣١-٣٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٣١(

(بــنغالديش)؛ والصــفحات  ٧-٦املرجــع نفســه، الصــفحتان   )٢٣٢(
(تـــــــونس)؛   ٢٦-٢٤والصـــــــفحات   (فرنســـــــا)؛ ١٢-٩

 ٣٠-٢٧(مــــــايل)؛ والصــــــفحات  ٢٧-٢٦والصــــــفحتان 
ــا)؛ والصـــفحات   (كنـــدا)؛ والصـــفحات ٣٤-٣١(جامايكـ

ــفحتان  ٣٦-٣٤ ــال)؛ والصــــ ــا)؛  ٣٧-٣٦(الربتغــــ (أملانيــــ
 ٤٤-٤٢(إيطاليــــا)؛ والصــــفحات   ٤٢-٤١والصــــفحتان 

(بلغاريـــا)؛ والصـــفحات  ٤٧-٤٥(الســـويد)؛ والصـــفحات 
 (سويسرا). ٥٣-٥١(نيوزيلندا)؛ والصفحات  ٤٩-٤٧

دمات اليت السلع واخلحمدود من  تحديد نطاقبوذلك 
الذين  من النخبة شخاصتستهدف مصاحل األنظمة واأل’’

مسؤولني عن هتديدات السلم  بوصفهم حتدد هويتهم
استخدام بوأوصى ممثل الربتغال  .)٢٣٣(‘‘واألمن

مصطلحات موحدة أكثر دقة يف قرارات اجلزاءات 
االتساق يف تطبيق اجلزاءات على مزيد من لضمان 

قيض من ذلك، حذرت وعلى الن .)٢٣٤(الصعيد الوطين
اءات احملددة اهلدف ما زالت ممثلة استراليا من أن اجلز

وقد ال تكون مالئمة يف مجيع ‘‘ جتّرب بعد  مل’’
عن ممثل اململكة املتحدة  بينما أعرب. و)٢٣٥(احلاالت

، فقد علق قائال إنه يشك يف ‘‘الذكية’’تأييده للجزاءات 
. )٢٣٦(‘‘املايل تساعدنا التكنولوجيا احلديثة يف اجملال’’أن 

فكرة استبدال نظام ’’وأبدى ممثل العراق اعتقاده أن 
 هي فكرة‘‘العقوبات احلايل على العراق بنظام أكثر ذكاء

دميومة العقوبات وجعلها ’’وهتدف إىل  ‘‘سيئة املقاصد’’
  .)٢٣٧(‘‘هدفا حبد ذاهتا

اتفقت غالبية اجلانب اإلنساين يف اجلزاءات.     
ثار اإلنسانية اليت حيتمل أن تنطوي املمثلني فيما يتعلق باآل

عليها اجلزاءات وحثوا اجمللس على أن يأخذها بعني 
من  ٤١االعتبار لدى فرض التدابري مبوجب املادة 

دة متكلمني عما يساورهم من كما أعرب ع .)٢٣٨(امليثاق
__________ 

 .٤٩-٤٧املرجع نفسه، الصفحات   )٢٣٣(

 .٣٦-٣٤املرجع نفسه، الصفحات   )٢٣٤(

 .٤٥-٤٤فسه، الصفحتان املرجع ن  )٢٣٥(

 .٨-٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٣٦(

 .٥٦-٥٣املرجع نفسه، الصفحات   )٢٣٧(

(بــنغالديش)؛ والصــفحتان  ٧-٦املرجــع نفســه: الصــفحتان    )٢٣٨(
(الواليــــات  ٩-٨(اململكــــة املتحــــدة)؛ والصــــفحتان  ٨-٧

-١٢والصـفحات   (فرنسـا)؛  ١٢-٩املتحدة)؛ والصفحات 
(ناميبيـا)؛ والصــفحة   ١٥-١٤(أوكرانيـا)؛ والصـفحتان    ١٤
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إزاء التأثري الذي ختلفه اجلزاءات على األطراف  القلق
تونس، وعلى غراره وعلق ممثل  .)٢٣٩(الثالثة من الدول
مسؤولية ’’نظرا ألن تنفيذ اجلزاءات  ممثل كندا، بأنه،

أن ‘‘ فمن املنطقي متاما’’للمجتمع الدويل، ‘‘ مجاعية
بأسره تكاليف تنفيذ اجلزاءات يتحمل اجملتمع 

يتحملها عدد صغري من الدول فحسب، مثل جريان   وال
 ذهب. و)٢٤٠(الدولة املستهدفة أو شركائها االقتصاديني

أن أي تقييم لألثر اإلنساين للجزاءات إىل دة متكلمني ع
قبل فرضها يتعني إجراؤه أو ألثرها على األطراف الثالثة 

__________ 

 (ماليزيا)؛ والصـفحات  ٢٠-١٦(الصني)؛ والصفحات  ١٦
(هولنـــدا)؛  ٢٤-٢٢(األرجنـــتني)؛ والصـــفحات   ٢٢-٢٠

 ٢٧-٢٦(تـــــونس)؛ والصـــــفحتان  ٢٦-٢٤والصـــــفحات 
ــفحات   ــايل)؛ والصـ ــفحتان   ٣٠-٢٧(مـ ــا)؛ والصـ (جامايكـ

(كنـدا)؛   ٣٤-٣١(االحتاد الروسي)؛ والصفحات  ٣١-٣٠
 ٣٧-٣٦(الربتغـــال)؛ والصـــفحتان    ٣٦-٣٤والصـــفحات 

(باكســـتان)؛ والصـــفحتان  ٣٩-٣٧(أملانيـــا)؛ والصـــفحات 
ــفحات   ٤٢-٤١ ــا)؛ والصـــ ــويد)؛  ٤٤-٤٢(إيطاليـــ (الســـ

 ٤٧-٤٥(اســــتراليا)؛ والصــــفحات  ٤٥-٤٤والصــــفحتان 
(نيوزيلنــدا)؛ والصــفحات  ٤٩-٤٧(بلغاريــا)؛ والصــفحات 

(سويســــــرا)؛  ٥٣-٥١(كوبـــــا)؛ والصـــــفحات    ٥١-٤٩
 (العراق). ٥٦-٥٣فحات والص

(فرنســـا)؛ والصـــفحتان  ١٢-٩املرجـــع نفســـه، الصـــفحات   )٢٣٩(
ــفحات   ١٥-١٤ ــا)؛ والصــــ ــا)؛  ٢٠-١٦(ناميبيــــ (ماليزيــــ

ــفحات  ــفحتان   ٣٠-٢٧والصـ ــا)؛ والصـ  ٣١-٣٠(جامايكـ
(الربتغــــال)؛  ٣٦-٣٤(االحتــــاد الروســــي)؛ والصــــفحات   

 ٤١-٣٩(باكســـتان)؛ والصـــفحات  ٣٩-٣٧والصـــفحات 
ــة ال ــفحات  (اجلماهرييــــ ــة)؛ والصــــ ــة الليبيــــ  ٤٤-٤٢عربيــــ

(اســتراليا)؛ والصــفحات   ٤٥-٤٤(الســويد)؛ والصــفحتان  
ــفحات   ٤٧-٤٥ ــا)؛ والصــ ــدا)؛  ٤٩-٤٧(بلغاريــ (نيوزيلنــ

(مجهوريــــة مقــــدونيا اليوغوســــالفية  ٥٨-٥٧والصــــفحتان 
(تركيــا). ولالطــالع علــى   ٥٩-٥٨الســابقة)؛ والصــفحتان 

ــر تفصــيال، انظــر الفصــل احلــادي ع    شــر، اجلــزء  مناقشــة أكث
 الثامن، الفرعني باء وجيم.

(تــونس)؛ والصــفحات  ٢٦-٢٤املرجــع نفســه، الصــفحات   )٢٤٠(
 (كندا). ٣٤-٣١

وخبالف  .)٢٤١(ويف أثناء فرضها وبعد فرضها كذلك
ذلك، ذكر ممثل هولندا صراحة أن التقييم املسبق ليس 
خيارا عمليا إذا أريد للجزاءات أن تبقى أدة فعالة، وأشار 

من ذلك إىل ضرورة رصد اآلثار اإلنسانية بدال 
  .)٢٤٢(واالقتصادية للجزاءات فور تطبيقها

اتفقت غالبية املتكلمني على  رصد اجلزاءات.    
ضرورة تعزيز القدرات على تنفيذ اجلزاءات ورصدها 

. فأشار ممثل )٢٤٣(على األصعدة الوطين واإلقليمي والدويل
ن اجلزاءات، فرنسا إىل أنه يتعني تعديل أساليب عمل جلا

ألن قاعدة توافق اآلراء أصبحت تصيبها بالشلل. ودعا 
كذلك إىل مزيد من الشفافية يف إدارة أعمال جلان 

  .)٢٤٤(اجلزاءات

تشرين  ٢٢، املعقودة يف ٤٣٩٤ويف اجللسة     
، ناقش اجمللس نتائج عملييت ٢٠٠١األول/أكتوبر 
ت برلني بشأن اجلزاءات املالية واجلزاءا -  إنترالكن وبون

__________ 

 ١٦(ناميبيـا)؛ والصـفحة    ١٥-١٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٤١(
ــفحات   ــني)؛ والصـ ــفحات   ٢٠-١٦(الصـ ــا)؛ والصـ (ماليزيـ

(جامايكـــــا)؛  ٣٠-٢٧(تـــــونس)؛ والصـــــفحات  ٢٦-٢٤
ــفحات  ــ ٣٤-٣١والصـــ ــفحات (كنـــ  ٤٤-٤٢دا)؛ والصـــ

 (كوبا). ٥١-٤٩(السويد)؛ والصفحات 

 .٢٤-٢٢املرجع نفسه، الصفحات   )٢٤٢(

(بــنغالديش)؛ والصــفحتان  ٧-٦املرجــع نفســه: الصــفحتان    )٢٤٣(
ــفحات   ٩-٨ ــدة)؛ والصــــــ ــات املتحــــــ  ١٤-١٢(الواليــــــ

(ناميبيـــا)؛ والصـــفحات  ١٥-١٤(أوكرانيـــا)؛ والصـــفحتان 
ــفحات   ٢٠-١٦ ــا)؛ والصــــ ــونس)؛  ٢٦-٢٤(ماليزيــــ (تــــ

ــا)؛ والصـــفحات  ٣٠-٢٧والصـــفحات   ٣٤-٣١(جامايكـ
ــفحات   ــدا)؛ والصـ ــفحات   ٣٦-٣٤(كنـ ــال)؛ والصـ (الربتغـ

(الســــويد)؛  ٤٤-٤٢(باكســــتان)؛ والصــــفحات  ٣٩-٣٧
 ٤٧-٤٥(اســــتراليا)؛ والصــــفحات  ٤٥-٤٤والصــــفحتان 

ــفحتان   ــا)؛ والصـــ ــدونيا   ٥٨-٥٧(بلغاريـــ ــة مقـــ (مجهوريـــ
 اليوغوسالفية السابقة).

 .١٢-٩جع نفسه، الصفحات املر  )٢٤٤(
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املرتبطة بعمليات احلظر على األسلحة والسفر والطريان. 
ونّوه املراقب الدائم لسويسرا بالدور اهلام الذي تؤديه 
اجلزاءات يف تعزيز السالم واألمن الدوليني، ولكنه أبدى 
بعض القلق بسبب األثر اإلنساين السليب للجزاءات على 
ة املدنيني. وأعلن بالتايل تأييده للجزاءات احملدد

. واختذ ممثل أملانيا موقفا مماثال، مضيفا أن )٢٤٥(اهلدف
اجلزاءات ال ينبغي أن تكون شكال من أشكال العقاب، 

. وأشار )٢٤٦(بل أن تؤدي إىل االمتثال مليثاق األمم املتحدة
عدة ممثلني إىل أنه ينبغي للمجلس أن يركز على تنفيذ 

 .)٢٤٧(اجلزاءات ورصدها من أجل النهوض بفعاليتها
األمني العام املساعد للشؤون السياسية على أن وشدد 

حتتاج إىل هتذيب دائم لتعزيز فعاليتها ’’اجلزاءات 
إجراء حوار ’’ودعا إىل ‘‘ ولتخفيف أي آثار سلبية ممكنة

ووافق  .)٢٤٨(‘‘بنَّاء بشأن تنفيذ تلك اجلزاءات ورصدها
متكلمون آخرون على أن التركيز ينبغي أن يكون على 

. وأشار )٢٤٩(وإنفاذها على الصعيد الوطينتنفيذ اجلزاءات 
نادرا ما حققت ’’ممثل مايل إىل أن اجلزاءات 

تقييم متواصل ألثرها ’’إجراء وأوصى ب‘‘أهدافها
تونس وأعلن ممثال  .)٢٥٠(‘‘االجتماعي – االقتصادي

وينبغي أن  اأن اجلزاءات ليست هدفا يف حد ذاهت الصنيو
__________ 

)٢٤٥(  S/PV.4394 ٣، الصفحة. 

 .٥املرجع نفسه، الصفحة   )٢٤٦(

)٢٤٧(  S/PV.4394 (فرنسـا)؛   ١٠(السويد)؛ والصفحة  ٦، الصفحة
 و S/PV.4394 (Resumption 1)(أوكرانيـا)؛   ١٢والصـفحة  

Corr.1 (موريشيوس)؛  ٦(جامايكا)؛ والصفحة  ٢، الصفحة
(الواليـات املتحـدة)؛    ٩لصـفحة  (كولومبيا)؛ وا ٧والصفحة 
 (سنغافورة). ١١والصفحة 

)٢٤٨(  S/PV.4394 ٨، الصفحة. 

)٢٤٩(  S/PV.4394 (Resumption 1) و Corr.1  اململكـة   ٤، الصـفحة)
 (النرويج). ٥املتحدة)؛ والصفحة 

 .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٢٥٠(

الرتاعات تشكل جزءا من استراتيجية شاملة لتسوية 
. وأكد ممثل االحتاد الروسي أن فرض )٢٥١(ومنعها

ميثل تدبريا صارما ال ينبغي اللجوء اليه إال بعد ’’اجلزاءات 
استنفاد كل األساليب األخرى اليت يقصد هبا إحداث 

جيب أن تكون ’’كما أكد أن اجلزاءات  ‘‘.تأثري سياسي
وأن ختضع الستعراض ’’ ،‘‘موجهة بعناية حنو اهلدف

  .)٢٥٢(‘‘الشروط الالزمة لرفعها’’ تتضمنوأن  ،‘‘ممنتظ

شباط/فرباير  ٢٥، املعقودة يف ٤٧١٣ويف اجللسة     
، ناقش اجمللس مسائل عامة تتصل باجلزاءات فيما ٢٠٠٣

ستكهومل لتنفيذ اجلزاءات يتعلق بالتقرير اخلتامي لعملية 
. فأعلن ممثل السويد أن أهداف العملية احملددة اهلدف
التقليل  مع، اجلزاءات كفاءةزيادة لطرق  ادتتمثل يف إجي

اقتراح ، وإىل أدنـى حد من آثارها السلبية غري املقصودة
. )٢٥٣(ةوسائل لتعزيز القدرة على تنفيذ اجلزاءات اهلادف

واسترعى عدة متكلمني االنتباه إىل أمهية التقليل إىل 
أقصى حد من النتائج غري املقصودة للجزاءات على 

واتفق  .)٢٥٤(تهدفة و/أو الدول اجملاورةسكان الدول املس
متكلمون آخرون على أن اجلزاءات احملددة اهلدف أكثر 
كفاءة يف الوصول إىل جهات فاعلة حمددة مع تقليلها 

. )٢٥٥(خطر اآلثار اجلانبية على السكان املدنيني األبرياء
متثل وأكد ممثل الواليات املتحدة أن اجلزاءات ما زالت 

يستخدمه  ‘‘ال للتطبيق وناجعا جداخيارا سياسيا قاب’’
__________ 

ــفحة    )٢٥١( ــه، الصــ ــع نفســ ــفحة  ١٢املرجــ ــونس)؛ والصــ  ١٣(تــ
 (الصني).

 .١١املرجع نفسه، الصفحة   )٢٥٢(

)٢٥٣(  S/PV.4713 ٤-٢، الصفحات. 

(الصـني)؛   ٨(بلغاريـا)؛ والصـفحة    ٦املرجع نفسه، الصفحة   )٢٥٤(
ــا)؛ والصــفحة   ١٠والصــفحة  (االحتــاد الروســي)؛   ١٧(غيني
 (إسبانيا). ٢٤(باكستان)؛ والصفحة  ١٨والصفحة 

 .(شيلي) ١٣(فرنسا)؛ والصفحة  ٩املرجع نفسه، الصفحة   )٢٥٥(
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. كما شدد على أمهية دولالجملس األمن لتعديل سلوك 
تفادي  علىلس اجمل كطريقة يستعني هبا ري املستهدفةالتداب

دول الاألثر السليب غري الضروري على املدنيني وعلى 
أما ممثل اجلمهورية العربية السورية فالحظ  .)٢٥٦(خرىاأل

هلدف أصعب يف تنفيذها من أن اجلزاءات احملددة ا
العقوبات اجلماعية. كما أكد على الدور الذي تؤديه 
اإلرادة السياسية للدول األعضاء يف التطبيق الفعلي 

. وأعرب عدة ممثلني عن تأييدهم إلنشاء )٢٥٧(للجزاءات
آلية رصد ملواجهة حاالت التهرب من اجلزاءات وملواصلة 

يك إىل النهوض ودعا ممثل املكس .)٢٥٨(الدقة يف تقييمها
إمكانية إدراج ’’بالتنسيق فيما بني جلان اجلزاءات، و

مطلب اإلبالغ عن خروقات أنظمة اجلزاءات يف واليات 
  . )٢٥٩(‘‘عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم

  احلالة يف أفريقيا    
متوز/يوليه  ١٨، املعقودة يف ٤٥٧٧ويف اجللسة     

على  ، ناقش اجمللس أثر اجلزاءات املفروضة٢٠٠٢
سرياليون وليربيا والتمس السبل لتشجيع السالم اإلقليمي 
يف منطقة هنر مانو. ونّبه ممثل غينيا إىل أن اجملتمع الدويل 
ينبغي أن يلزم اليقظة يف رصد عملية التطبيع السياسي 
واملصاحلة يف ليربيا واالستقرار يف هذه املنطقة دون 

أن تنفذ  اإلقليمية وطلب أال ترفع اجلزاءات إال بعد
مجيع التزاماهتا مبوجب قرارات جملس ’’حكومة ليربيا 

. وشدد ممثل املكسيك على أن )٢٦٠(‘‘األمن ذات الصلة

__________ 

 .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٢٥٦(

 .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٢٥٧(

(اململكـة   ١٥(الصني)؛ والصـفحة   ٨املرجع نفسه، الصفحة   )٢٥٨(
 (أملانيا). ٢٤املتحدة)؛ والصفحة 

 .٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )٢٥٩(

)٢٦٠(  S/PV.4577 ١٠، الصفحة. 

السكان إليها أن ينظر لفعالية اجلزاءات من الضروري 
لإلسهام يف السلم واألمن وليس ’’بوصفها آليات 

كما الحظ أن ‘‘. بوصفها أعمال انتقام أو توبيخ سياسي
بأن األسلحة لن تعود مرة أخرى ليست ضمانا  اجلزاءات

وأكد أمهية االمتثال للجزاءات من جانب  إىل سرياليون
ووجه ممثل كولومبيا االهتمام إىل  .)٢٦١(األطراف الثالثة

الصعوبات اليت تكتنف التعامل مع اجلماعات املسلحة 
وأشار  .)٢٦٢(ورأى أن تطبق عليها اجلزاءات عند الضرورة

ىل أن اجلزاءات املفروضة على ليربيا ممثل موريشيوس إ
 على حتقيق السالم يف سرياليون، ‘‘قد ساعدت كثريا’’

أساليب للتفاعل البّناء مع  ولكنه اقترح أن يوجد اجمللس
. )٢٦٣(‘‘أكرب عليها’’ليربيا، عوضا عن ضرب عزلة 

وباملثل، أكد ممثال الصني وأيرلندا جمددا األثر اإلجيايب 
املفروضة على ليربيا على عملية  الذي أحدثته اجلزاءات
وأعرب ممثل النرويج عن قلقه . )٢٦٤(السالم يف سرياليون

إزاء خطر امتداد الرتاع يف ليربيا إىل البلدان اجملاورة. 
وأكد ضرورة أن تكون اجلزاءات املفروضة على ليربيا 
فعالة قدر اإلمكان ملنع الرئيس تشارلز تايلور من 

زعة لالستقرار وللتقليل من االستمرار يف أنشطته املزع
  .)٢٦٥(اآلثار اإلنسانية السلبية إىل أقصى حد

  األطفال والرتاع املسلح    

متوز/يوليه  ٢٦، املعقودة يف ٤١٧٦ويف اجللسة     
، ناقش اجمللس دور جملس األمن يف محاية األطفال ٢٠٠٠

__________ 

 .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )٢٦١(

 .٣٠ة املرجع نفسه، الصفح  )٢٦٢(

)٢٦٣(  S/PV.4577 (Resumption 1) ١١، الصفحة. 

ــه، الصــــفحة    )٢٦٤( ــفحة  ٢١املرجــــع نفســ  ٢٤(الصــــني)؛ والصــ
 (أيرلندا).

 .٢٥املرجع نفسه، الصفحة   )٢٦٥(



ممارسات جملس األمن مرجع 
 

11-21843 1185 
 

اليت متزقها احلروب. فدعا املمثل اخلاص لألمني يف املناطق 
باألطفال والرتاع املسلح اجمللس إىل القيام العام املعين 

بدور أكثر نشاطا يف التخفيف من أثر هذه اجلزاءات على 
األطفال، وذلك باستخدام اجلزاءات احملددة األهداف 

الذين خيرقون املعايري الدولية بشأن ’’ع رتاأطراف الضد 
وأكد ممثل بنغالديش أن على  .)٢٦٦(‘‘محاية األطفال

إعداد نظم جزاءات ال متس يقضي ب ‘‘اواجب’’اجمللس 
وأعرب ممثل ماليزيا عن قلق حكومته إزاء  .)٢٦٧(األبرياء

وأعلن ‘‘ اآلثار املُضِعفة لفرض اجلزاءات على األطفال’’
من  ‘‘إيفاد بعثات تقييمية إىل الدول املستهدفة’’تأييده لـ

النتائج غري املقصودة على إىل أقصى حد من تقليل الأجل 
. وعلى غرار )٢٦٨(وال سيما األطفال ني،السكان املدني

ذلك، دعا ممثل أوكرانيا إىل إنشاء آلية دائمة لالستعراض 
الفين تقوم برصد تأثري اجلزاءات على املدنيني، وخاصة 

. وأيد ممثل تونس اقتراح األمني العام إجراء )٢٦٩(األطفال
تقييم لتأثري اجلزاءات على السكان املدنيني قبل 

نتائج لثل فرنسا إجراء تقييم . وطلب مم)٢٧٠(فرضها
وأعرب ممثل العراق عن القلق . )٢٧١(اجلزاءات قبل تنفيذها

االستخدام العشوائي واملتطرف للعقوبات من قبل ’’إزاء 
إيفاد بعثات تقييم لتجري واتفق مع ضرورة ‘‘ لساجمل

. وأكد ممثل )٢٧٢(تقييما لألثر السليب احملتمل للجزاءات
هود للتخفيف من معاناة إندونيسيا أنه ينبغي بذل اجل

النص على ن يعيشون يف ظل نظم اجلزاءات بياألطفال الذ
__________ 

)٢٦٦(  S/PV.4176 ٦، الصفحة. 

 .٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )٢٦٧(

 .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )٢٦٨(

 .٢٨املرجع نفسه، الصفحة   )٢٦٩(

 .٢٩رجع نفسه، الصفحة امل  )٢٧٠(

 .٣٢املرجع نفسه، الصفحة   )٢٧١(

)٢٧٢(  S/PV.4176 (Resumption 1) و Corr.1 ١٨-١٧، الصفحتان. 

استثناءات إنسانية حبيث ال حيرم األطفال من احلصول 
  .)٢٧٣(على املقومات األساسية للحياة

تشرين  ٢٠يف ، املعقودة ٤٤٢٢ويف اجللسة     
، واصل اجمللس مناقشته التدابري اليت ٢٠٠١الثاين/نوفمرب 

اذها للتخفيف من حمنة األطفال املتضررين بفعل ميكن اخت
احلرب. وأشار ممثل مجهورية كوريا يف بيانه إىل حدوث 

اعات املسلحة وزيادة يف عدد املدنيني رتطفرة يف عدد ال
. وطلب إىل الدول األعضاء أن تتعاون األبرياء املستهدفني

األفراد واجلماعات الذين ميارسون  ىفرض جزاءات علل
 املشروع بالعملة واألسلحة واملوارد الطبيعية، ريغ االجتار

ووجه ممثال العراق  .)٢٧٤(ع املسلحرتامما يؤدي إىل تفاقم ال
وماليزيا االهتمام إىل عدد الضحايا املدنيني نتيجة 
للجزاءات املفروضة على العراق، وطلبا رفع تلك 

  .)٢٧٥(اجلزاءات

كفالة اضطالع جملس األمن بدور فعال   
م واألمن الدوليني، صون السليف 
  سيما يف أفريقيا وال

آذار/مارس  ٧، املعقودة يف ٤٢٨٨يف اجللسة     
، ناقش اجمللس بعض الطرق لزيادة فعالية جملس ٢٠٠١

األمن يف صون السالم واألمن، وخاصة يف أفريقيا. 
االنتهاكات املنتظمة واملتعمدة  فالحظ ممثل السويد أن

 عات يف أفريقيا.ارتللجزاءات ال تزال تؤجج بعض ال
جعل أهداف اجلزاءات ومعايري رفعها وحث اجمللس على 

تقدير اآلثار اإلنسانية املمكنة على ؛ و‘‘واضحة’’
__________ 

 .٣٣املرجع نفسه، الصفحة   )٢٧٣(

)٢٧٤(  S/PV.4422 (Resumption 1) ٢٣-٢٢، الصفحتان. 

 ٣٧(العراق)؛ والصـفحة   ٣٢-٣١املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٧٥(
 (ماليزيا).
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للجزاءات؛ وضمان إدراج آليات استعراض مالئمة يف 
وشارك ممثل مصر يف الرأي القائل إن  .)٢٧٦(نظم اجلزاءات

ات زاءلسريان اجل احمدد ازمني اضع إطاراجمللس ينبغي أن ي
وعلى نفس املنوال، دعا  .)٢٧٧(لرفعها حمددة اتووضع آلي

واآلليات الالزمة لوضع  يادئحتسني املممثل بيالروس إىل 
. ووافق )٢٧٨(لجزاءات االقتصاديةلتدابري اإلنفاذ، ال سيما 

أن يتخذ إجراءات  ممثل ناميبيا على أنه ينبغي للمجلس
اته ضد الذين ينتهكون اجلزاءات، ولكنه يف الوقت ذ

ينبغي أن خيفف من اجلزاءات أو يرفعها حني تقتضي 
  .)٢٧٩(احلالة اإلنسانية ذلك

  محاية املدنيني يف الرتاع املسلح    

نيسان/أبريل  ٢٣، املعقودة يف ٤٣١٢ويف اجللسة     
، ناقش اجمللس طرق النهوض حبماية املدنيني يف ٢٠٠١

 الرتاع املسلح وتقليل أثر اجلزاءات على املدنيني. وشددت
الفين ممثلة جامايكا على أمهية إجياد آلية دائمة لالستعراض 

تتوىل تقييم النتائج غري املقصودة للجزاءات قبل 
اجلزاءات اليت الصني من أن  ممثل وحذر. )٢٨٠(فرضها

وأكد ‘‘ تلحق ضررا هائال باملدنيني’’يطول أمدها 
 .)٢٨١(ضرورة القيام بعمل للحد من معاناة املدنيني

دا بأن اجمللس، رغم بعض انتكاسات، واعترف ممثل كن
أداته املستخدمة لفرض ’’قد أدخل حتسينا على 

. وأشار ممثل مجهورية كوريا إىل أن )٢٨٢(‘‘اجلزاءات
__________ 

)٢٧٦(  S/PV.4288 ٨-٧، الصفحتان. 

 .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )٢٧٧(

 .٣٠املرجع نفسه، الصفحة   )٢٧٨(

 .٢٨املرجع نفسه، الصفحة   )٢٧٩(

)٢٨٠(  S/PV.4312 ١٩، الصفحة. 

 .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )٢٨١(

)٢٨٢(  S/PV.4312 (Resumption 1) و Corr.1 ٥، الصفحة. 

أن يتم تصميمها ألنظمة بعينها وأن اجلزاءات ينبغي 
كما حث اجمللس على أن تكون هلا أهداف واضحة. 

 .)٢٨٣(سانيةما قد تنطوي عليه من آثار إن يدخل يف اعتباره
واتفق ممثل سويسرا مع الرأي القائل بأن يزيد اجمللس من 
اهتمامه بالتداعيات اإلنسانية لنظم اجلزاءات على السكان 

. أما ممثل )٢٨٤(املدنيني وبتشجيع اجلزاءات احملددة اهلدف
ليس هناك جزاءات ذكية، أو ’’باكستان فشدد على أنه 

جزاءات مستهدفة، ولكن هناك فقط جزاءات 
واسترعى ممثل سرياليون االهتمام إىل الدور  .)٢٨٥(‘‘املةظ

رجية يف إذكاء الرتاعات. االذي تؤديه اجلهات الفاعلة اخل
وحث اجمللس على اختاذ إجراءات ضد تلك اجلهات 

. ووجه )٢٨٦(‘‘التهديد باستخدام اجلزاءات’’مستخدما 
ممثل العراق االهتمام إىل اآلثار اليت تلحقها اجلزاءات 

الكوارث اليت جنمت عن هذه ’’مشددا على ببلده، 
العقوبات وال سيما على األطفال واألطفال 

  .)٢٨٧(‘‘الرضع

كانون  ٩، املعقودة يف ٤٨٧٧ويف اجللسة     
 ، واصل اجمللس مناقشته بشأن٢٠٠٣األول/ديسمرب 

وسائل النهوض حبماية املدنيني يف الرتاع املسلح. ورأى 
تخدام اجلزاءات على ينبغي أن يقتصر اس’’أنه ممثل شيلي 

جماالت حمددة جدا، بتركيزها بشكل مباشر على 
املسؤولني وتفادي تأثريها بشكل سليب على 

فرض  ينبغي’’أما ممثل أملانيا فأكد أنه  .)٢٨٨(‘‘السكان

__________ 

 .١١املرجع نفسه، الصفحة   )٢٨٣(

 .١٤نفسه، الصفحة املرجع   )٢٨٤(

 .٢٨املرجع نفسه، الصفحة   )٢٨٥(

 .٣٧املرجع نفسه، الصفحة   )٢٨٦(

 .٣٩املرجع نفسه، الصفحة   )٢٨٧(

)٢٨٨(  S/PV.4877 ١٥، الصفحة. 
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اجلزاءات مع مراعاة العواقب اليت قد يترتب عليها ذلك 
. وعلى غرار ذلك، رحب ممثل )٢٨٩(‘‘بالنسبة للمدنيني

هود اجمللس الرامية إىل إعداد نظم جزاءات أكثر كندا جب
حتديدا لألهداف من أجل التقليل إىل أقصى حد من 
اآلثار اإلنسانية احملتملة للجزاءات على السكان 

  .)٢٩٠(املدنيني

  األسلحة الصغرية    
آب/أغسطس  ٢، املعقودة يف ٤٣٥٥ويف اجللسة   
سلحة ، ناقش اجمللس تأثري االجتار غري املشروع باأل٢٠٠٢

الصغرية واألسلحة اخلفيفة على حاالت الرتاع. وأكد 
ممثال جامايكا وموريشيوس يف بيانيهما على الدور الذي 
تؤديه اجلزاءات املستهدفة يف احلد من إمكانية وصول 

تقليل تدفق األسلحة إىل مناطق املتحاربني إىل املوارد و
مة ني إىل إنشاء آلية دائكلمودعا عدد من املت.)٢٩١(الرتاع

جلزاءات مبزيد من  االمتثالللرصد لإلشراف على 
ممثل أوكرانيا أن اجمللس ينبغي أن  وأصر .)٢٩٢(الفعالية

يركز على كفالة التنفيذ الكامل للحظر على األسلحة 
واجلزاءات األخرى اليت تستهدف التجارة غري 

أن  مضيفاالنهج،  هذا ممثل الربازيل . وأيد)٢٩٣(املشروعة
جلميع الدول على  ‘‘حوافز’’أن يقدم  اجمللس ينبغي أيضا

. )٢٩٤(جلان اجلزاءاتيت جتريها التعاون مع التحقيقات ال
__________ 

 .٣١املرجع نفسه، الصفحة   )٢٨٩(

)٢٩٠(  S/PV.4877 (Resumption 1) ١٨، الصفحة. 

)٢٩١(  S/PV.4355 ٢٢(جامايكـــــــا)؛ والصـــــــفحة  ٨، الصـــــــفحة 
 وس).(موريشي

)٢٩٢(  S/PV.4355 (مـايل)؛   ٢٥(فرنسـا)؛ والصـفحة    ١٤، الصفحة
 و S/PV.4355 (Resumption 1)(سـنغافورة)؛   ٢٩والصـفحة  

Corr.1 (بلغاريا). ٤٢(األرجنتني)؛ والصفحة  ٥، الصفحة 

)٢٩٣(  S/PV.4355 ٢٦، الصفحة. 

)٢٩٤(  S/PV.4355 (Resumption 1) و Corr.1 ٩، الصفحة. 

ي وحيدد تقصأن يوطلب ممثل كوستاريكا إىل اجمللس 
الطرق غري املشروعة لتوريد األسلحة الصغرية واألسلحة 

اعات وأن رتاخلفيفة إىل خمتلف املناطق اليت تنشب فيها ال
الكيانات أو الدول أو ’’بة على يفرض اجلزاءات الواج

 .)٢٩٥(‘‘األفراد املنخرطني يف هذه األنشطة

املناقشة اخلتامية بشأن أعمال جملس   
 األمن خالل الشهر احلايل 

كانون  ٣١، املعقودة يف ٤٤٦٦يف اجللسة   
 ة اليت قام هباطنشاألاجمللس  ، ناقش٢٠٠٢الثاين/يناير 

لقرار  اىلإ يا. وأشار ممثل كولومباملذكورخالل الشهر 
فيما يتصل  ،أنشأ اجمللس مبوجبهالذي  )٢٠٠٢( ١٣٩٠

 الذيلجزاءات النظام الوحيد ل، باحلالة يف أفغانستان
بل بدال من ذلك ميكن “ ”حمدد إقليم أو بلدبرتبط ي  ال’’

وأشار إىل أن التنفيذ يتطلب  ‘‘.تطبيقه على نطاق العامل
مل ’’وعية نقاط موضفنية مناقشة مواضيع وآليات جديدة 

ممثل سنغافورة ووافق  .)٢٩٦(‘‘نتصد هلا من قبل يف اجمللس
 نوعا منولكنه يتيح تطبيق ال عامليعلى أن القرار 

 جملس األمنآليات مثل جلنة ى لعبقاء اإلب‘‘ستمراريةاال’’
بشأن تنظيم  )١٩٩٩( ١٢٦٧املنشأة عمال بالقرار 

القاعدة وحركة الطالبان وما يرتبط هبما من أفراد 
اللجنة، تلك يانات، والقائمة املوحدة اليت أصدرهتا وك

 . )٢٩٧()٢٠٠١( ١٣٦٣وفريق الرصد املنشأ عمال بالقرار 

نيسان/أبريل  ٣٠، املعقودة يف ٤٧٤٨يف اجللسة و  
، ناقش اجمللس مسألة دور األمم املتحدة يف ٢٠٠٣

فيما يتعلق بالعراق.  وخاصةع، رتاالانتهاء حاالت ما بعد 
__________ 

 .٣٦الصفحة املرجع نفسه،   )٢٩٥(

)٢٩٦(  S/PV.4466 ٥، الصفحة. 

 .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٢٩٧(
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لعام إىل أنه يتعني على اجمللس اختاذ قرارات األمني افأشار 
صعبة يف املستقبل القريب، وال سيما بشأن مسألة 

قوم يعلى أن اجمللس ينبغي أن  اجلزاءات. وشدد أيضا
بدور هام يف حتديد دور األمم املتحدة يف إعادة إعمار 

ممثل االحتاد الروسي  . ويف هذا الصدد، أعرب)٢٩٨(العراق
 بغية هاتعليق أو “عض اجلزاءاتب”لتخفيفعن تفضيله 

أما . )٢٩٩(البلدهذا التخفيف من حدة احلالة اإلنسانية يف 
إلعادة جملس األمن معاجلة أن  فنبه إىلممثل جورجيا 

 ‘‘حمك’’كون مبثابة تميكن أن  بعد احلربالعراق  تعمري
غري  من م واألمن الدوليني. وأعلن أنبالسال هاللتزام

بالنواحي التقنية للقرارات اليت  التالعب’’حماولة قبول امل
من أجل منع اجمللس من رفع اجلزاءات  ‘‘اختذت سابقا
  .)٣٠٠(العراق املفروضة على

__________ 

)٢٩٨(  S/PV.4748 و Corr.1 ٥، الصفحة. 

 .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )٢٩٩(

 .٢٧املرجع نفسه، الصفحة   )٣٠٠(
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  اجلزء الرابع
  التدابري املتخذة لصون أو استعادة السالم واألمن الدوليني

  من امليثاق ٤٢وفقا للمادة 

  ٤٢املادة   
ا إذا رأى جملس األمن أن التدابري املنصوص عليه  
ال تفي بالغرض أو ثبت أهنا مل تف به، جاز  ٤١يف املادة 

له أن يتخذ بطريق القوات اجلوية والبحرية والربية من 
األعمال ما يلزم حلفظ السلم واألمن الدويل أو إلعادته 
إىل نصابه. وجيوز أن تتناول هذه األعمال املظاهرات 
واحلصر والعمليات األخرى بطريق القوات اجلوية أو 

  بحرية أو الربية التابعة ألعضاء األمم املتحدة.ال

  مالحظة  
مل يستند جملس  قيد االستعراضخالل الفترة   

من امليثاق يف أي من  ٤٢األمن صراحة إىل املادة 
مقرراته. بيد أن اجمللس اختذ عددا من القرارات اليت دعا 

مجيع التدابري ”هبا الدول األعضاء إىل استخدام 
مطالباته املتعلقة باستعادة السلم واألمن  إلنفاذ“ الضرورية

الدوليني واليت قد تكون هلا صلة بتفسري اجمللس وتطبيقه 
  .٤٢للمبدأ املنصوص عليه يف املادة 

دراسات حاالت إفرادية  مثاين الفرع ألف يعرضو  
أذن فيها اجمللس باختاذ إجراء إنفاذي مبوجب الفصل 

 ، هي:الدولينيالسابع من امليثاق لصون السلم واألمن 
أفغانستان، والبوسنة واهلرسك، وكوت ديفوار، 

 ،وتيمور الشرقية ،ومجهورية الكونغو الدميقراطية
املسائل باء  فرعويبني ال وسرياليون. ،وليبرييا ،والعراق

لس فيما يتعلق باختاذ اجمل مداوالتيف  البارزة اليت أثريت
لمناقشة اهتمام خاص أيضا ل فيه ويوىل .املعنية القرارات

اليت نشأت داخل اجمللس فيما يتصل باحلالة بني العراق 

والكويت، وعلى وجه التحديد بشأن ما إذا كان اجمللس 
يأذن باستعمال القوة ضد العراق لعدم امتثاله لقرارات 

 جملس األمن ذات الصلة.

رات جملـــس األمـــن املتعلقـــة   مقـــر - ألـــف
  ٤٢  باملادة

  احلالة يف أفغانستان  

كانون  ٢٠) املؤرخ ٢٠٠١( ١٣٨٦بالقرار   
دولية القوة البإنشاء  اجمللس أذن، ٢٠٠١األول/ديسمرب 

ملساعدة السلطة  ،أشهر ٦ملدة  ،للمساعدة األمنية
األفغانية املؤقتة على كفالة األمن يف كابول واملناطق 

ذن للدول األعضاء املشاركة يف القوة كما أ .)١(احمليطة هبا
. وجرى )٢(‘‘لالزمة للوفاء بواليتهاباختاذ مجيع التدابري ا’’

متديد والية القوة عدة مرات مبوجب قرارات الحقة 
  .)٣(للمجلس

  احلالة يف البوسنة واهلرسك  

 حزيران/ ٢١) املؤرخ ٢٠٠٠( ١٣٠٥وبالقرار   
ألعضاء بأن تقــوم، للدول ااجمللس أذن ، ٢٠٠٠يونيه 

أو بالتعاون  منظمة حلف مشال األطلسيعـــن طريق 
__________ 

 .١)، الفقرة ٢٠٠١( ١٣٨٦القرار   )١(  

 .٣)، الفقرة ٢٠٠١( ١٣٨٦القرار   )٢(  

 ١٤٤٤؛ و٢و ١الفقرتــــــان )، ٢٠٠٢( ١٤١٣القــــــرارات   )٣(  
 ٣)، الفقرتان ٢٠٠٣( ١٥١٠؛ و٢و ١)، الفقرتان ٢٠٠٢(
 .٤و
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أداء الدور احملــدد ب ،)١٩٩٦( ١٠٨٨ا، وفقا للقرار معه
االتفاق اإلطاري العام للسالم ألف من  -  ١فــي املرفق 

بأن تتخذ وذلك ، دايتون)اتفاق (يف البوسنة واهلرسك 
. وبنفس القرار، )٤(واليتها لتنفيذ ‘‘مجيع التدابري الالزمة’’

يع مج’’للــدول األعضاء بــأن تتخذ أذن اجمللس أيضا 
، ناء على طلب قوة تثبيت االستقرار، ب‘‘التدابري الالزمــة

قر أأو ملساعدهتا يف أداء مهمتها، وإما للدفاع عن القوة 
للدفاع عن  ‘‘مجيع التدابري الالزمة’’حبق القوة يف اختاذ 

. كما أذن نفسها يف حالة تعرضها للهجوم أو للتهديد به
 ‘‘التدابري الالزمةمجيع ’’للدول األعضاء بأن تتخذ اجمللس 

يضعه قائــد قــوة تثبيت االستقرار لكفالة االمتثال ملا 
املتعــددة اجلنســيات من قــواعد وإجراءات تنظم التحكم 
يف اجملال اجلوي فوق البوسنة واهلرســك ومراقبته فيما 

. )٥(يتعلق باحلركة اجلوية املدنية والعسكرية جبميع أشكاهلا
م املتحدة يف البوسنة واهلرسك عدة وجرى متديد بعثة األم

  .)٦(مرات بقرارات الحقة اختذها اجمللس

  احلالة يف كوت ديفوار  

شباط/فرباير  ٤) املؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٦٤وبالقرار   
ه اجلماعة تإىل القرار الذي اختذبعد اإلشارة ، ٢٠٠٣

بالعمل على تسوية الرتاع االقتصادية لدول غرب أفريقيا 
قوة حفظ سالم يف كوت ديفوار، نشر بالطرق السلمية و

لدول األعضاء املشاركة يف قوات اجلماعة ل أذن اجمللس
االقتصادية لدول غرب أفريقيا، والقوات الفرنسية اليت 

__________ 

 .١١و ١٠)، الفقرتان ٢٠٠٠( ١٣٠٥القرار   )٤(  

 .١٤و ١٣)، الفقرتان ٢٠٠٠( ١٣٠٥القرار   )٥(  

 ١٣و ١٢و ١١و ١٠)، الفقرات ٢٠٠١( ١٣٥٧القرارات   )٦(  
)؛ ٢٠٠٢( ١٤٢٠؛ و١)، الفقــــرة ٢٠٠٢( ١٤١٨؛ و١٩و

 ١٤٢٣؛ و١)، الفقــــــــــرة ٢٠٠٢( ١٤٢١؛ و١ الفقــــــــــرة
ــرات ٢٠٠٢(  ١٤٩١؛ و١٩و ١٣و ١٢و ١١و ١٠)، الفقــ
 .١٣و ١٢و ١١و ١٠)، الفقرات ٢٠٠٣(

باختاذ اخلطوات الالزمة لضمان أمن وحرية ’’تدعمها، 
محاية املدنيني ’’بكفالة  وبأن تقوم ‘‘حركة أفرادها

، ضمن مناطق عملياهتا املهددين مباشرة بالعنف اجلسدي
وجدد اجمللس هذا اإلذن  .)٧(‘‘باستخدام السبل املتاحة هلا

أغسطس  آب/ ٤) املؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٩٨الحقا بالقرار 
٨(٢٠٠٣(.  

احلالة فيما يتعلق جبمهورية الكونغو   
  الدميقراطية

 شباط/ ٢٤) املؤرخ ٢٠٠٠( ١٢٩١وبالقرار   
األمم  ، فيما يتصل بتوسيع بعثة منظمة٢٠٠٠فرباير 

، قرر اجمللس )٩(املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية
[...] جراءات الضرورية إلتتخذ ا’’أنه جيوز للبعثة أن 
مم املتحدة وأفراد اللجنة العسكرية ألحلماية موظفي ا

؛ وكفالة أمن ركة؛ واملرافق واملنشآت واملعداتاملشت
ق هبم وحرية تنقل أفرادها؛ ومحاية املدنيني الذين حيد

. وبعدة قرارات الحقة، مدد )١٠(‘‘هتديد بالعنف اجلسدي
  .)١١( اجمللس والية البعثة

أيار/مايو  ٣٠) املؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٨٤وبالقرار   
بنشر قوة طوارئ مؤقتة متعددة ، أذن اجمللس ٢٠٠٣

اجلنسيات يف بونيا بالتنسيق الوثيق مع بعثة منظمة األمم 
ذن للدول وأ اطية،املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقر

__________ 

 .٩)، الفقرة ٢٠٠٣( ١٤٦٤القرار   )٧(  

 .١)، الفقرة ٢٠٠٣( ١٤٩٨القرار   )٨(  

 .٤)، الفقرة ٢٠٠٠( ١٢٩١القرار   )٩(  

 .٨)، الفقرة ٢٠٠٠( ١٢٩١القرار   )١٠(  

)، ٢٠٠٠( ١٣٣٢؛ و١)، الفقرة ٢٠٠٠( ١٣٢٣رارات الق  )١١(  
ــرة  ــرة ٢٠٠١( ١٣٥٥؛ و١الفـــــــ  ١٤١٧؛ و٢٩)؛ الفقـــــــ

 .١)، الفقرة ٢٠٠٣( ١٤٨٩؛ و١)، الفقرة ٢٠٠٢(
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قوة املتعددة اجلنسيات يف بونيا الاألعضاء املشاركة يف 
  .)١٢(‘‘باختاذ مجيع التدابري الالزمة لالضطالع بواليتها’’

متوز/يوليه  ٢٨) املؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٩٣وبالقرار   
لبعثة ليبلغ لبزيادة القوة العسكرية ، الذي أذن ٢٠٠٣
باختاذ التدابري ’’بعثة لل، أذن اجمللس فرد ١٠ ٨٠٠قوامها 

ق نشر وحداهتا املسلحة، وبقدر الضرورية يف مناط
محاية أفراد  (أ) وذلك من أجل ‘‘تسمح به قدراهتا  ما

 األمم املتحدة واملرافق واملنشآت واملعدات التابعة هلا؛
كفالة أمن أفرادها وحرية تنقلهم، مبن فيهم على (ب) 

اقبة أو وجه اخلصوص األفراد املشتركون يف بعثات املر
ىل إواإلعادة  التحقق أو عملية نزع السالح والتسريح

محاية  (ج) ؛أو إعاد التوطني إعادة اإلدماج وأ الوطن
املدنيني والعاملني يف اجملال اإلنساين املهددين مباشرة 

اإلسهام يف حتسني األحوال (د)  بأعمال العنف البدين؛
. )١٣(ةاألمنية اليت تقدم يف إطارها املساعدة اإلنساني

باستخدام مجيع ’’وبنفس القرار، أذن اجمللس أيضا للبعثة 
الوسائل الضرورية للوفاء بواليتها يف مقاطعة إيتوري، 

و تسمح به قدراهتا يف كيفو الشمالية وكيفوبقدر ما 
  .)١٤(‘‘اجلنوبية

  ليشيت -  احلالة يف تيمور  
أيار/مايو  ١٧) املؤرخ ٢٠٠٢( ١٤١٠وبالقرار   
 أيــار/ ٢٠أن ينشئ، اعتبــــارا من  ، قرر اجمللس٢٠٠٢
شهرا، بعثة األمم  ١٢ولفتـرة أوىل مدهتا  ٢٠٠٢مايـــو 

، وأناط هبا الوالية املتحدة لتقدمي الدعم يف تيمور الشرقية
(أ) تقدمي املساعدة للهياكل اإلدارية األساسية التالية: 

الضرورية من أجل أن تتوفر لتيمور الشرقية أسباب البقاء 
__________ 

 .٤و ١)، الفقرتان ٢٠٠٣( ١٤٨٤القرار   )١٢(  

 .٢٥)، الفقرة ٢٠٠٣( ١٤٩٣القرار   )١٣(  

 .٢٦)، الفقرة ٢٠٠٣( ١٤٩٣القرار   )١٤(  

ب) تأمني إنفاذ القانون والسالمة ( ستقرار السياسي؛واال
 العامة بصورة مؤقتة وتقدمي املساعدة يف إنشاء جهاز

إلنفاذ القانون يف تيمور الشرقية، دائرة شرطة  جديد
ج) اإلسهام يف صون األمن اخلارجي ( تيمور الشرقية؛

أذن . وبنفس القرار، )١٥(والداخلي يف تيمور الشرقية
، يف إطار الفصل السابع من ميثاق األمم للبعثةاجمللس 

باختاذ اإلجراءات الالزمة، طيلة فترة واليتها، ’’املتحدة، 
قرر القيام باستعراض هذه املسألة و، )١٦(‘‘لتحقيق واليتها

 ١٢ومجيع اجلوانب األخرى لوالية البعثة بعد مضي 
أيار/مايو  ١٩) املؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٨٠ا. وبالقرار شهر

أيار/مايو  ٢٠س والية البعثة حىت ، مدد اجملل٢٠٠٣
١٧(٢٠٠٤(.  

    احلالة بني العراق والكويت  
تشرين  ١٦) املؤرخ ٢٠٠٣( ١٥١١وبالقرار   

قوة متعددة اجلنسيات ، أذن اجمللس ل٢٠٠٣األول/أكتوبر 
باختاذ مجيع التدابري الالزمة من أجل ’’حتت قيادة موحدة 

، مبا يف ‘‘اإلسهام يف صون األمن واالستقرار يف العــراق
ف الضرورية لتنفيذ اجلدول تأمني الظرو(أ) ذلك 
صياغة دستور جديد للعراق ل والربنامج الزمين

اإلسهـــام يف كفالة  (ب) ؛انتخابات دميقراطية  وإلجراء
أمن بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق، 
وجملس احلكم يف العراق واملؤسسات األخرى التابعة 

عراقية املؤقتة، واهلياكل اإلنسانية واالقتصادية لإلدارة ال
  .)١٨(الرئيسية

__________ 

 .٢و ١)، الفقرتان ٢٠٠٢( ١٤١٠القرار   )١٥(  

 .٦)، الفقرة ٢٠٠٢( ١٤١٠القرار   )١٦(  

ــرار   )١٧(   ــرة ٢٠٠٣( ١٤٨٠القـ ــكيل  ١)، الفقـ ــديل تشـ . ومت تعـ
العنصر العسكري وعنصر الشـرطة بالبغثـة وقوامهمـا بـالقرار     

 .٢٠٠٣نيسان/أبريل  ٤) الصادر يف ٢٠٠٣( ١٤٧٣

 .١٣)، الفقرة ٢٠٠٣( ١٥١١القرار   )١٨(  
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  احلالة يف ليربيا  

 آب/ ١) املؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٩٧وبالقرار   
للدول األعضاء بإنشاء قوة اجمللس أذن ، ٢٠٠٣أغسطس 

لدعم تنفيذ اتفاق وقف (أ) متعددة اجلنسيات يف ليربيا 
 ؛٢٠٠٣حزيران/يونيه  ١٧إطالق النار املؤرخ 

باب األمن يف فترة ما بعد ملساعدة على كفالة استتا (ب)
 ؛وتنصيب السلطة اليت ستخلفه ليربيارئيس رحيل 

تأمني األوضاع من أجل توصيل املساعدات   (ج)
اإلعداد إلنشاء قوة حتقيق استقرار تابعة (د)  ؛اإلنسانية

لألمم املتحدة متتد واليتها لفترة أطول وختفف العبء عن 
. وبنفس القرار، أذن )١٩(عددة اجلنسياتكاهل القوة املت

للدول األعضاء املشاركة يف القوة املتعددة اجمللس 
باختاذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ والية ’’اجلنسيات 

  .)٢٠(‘‘القوة

    احلالة يف سرياليون  
شباط/فرباير  ٧) املؤرخ ٢٠٠٠( ١٢٨٩وبالقرار   
اليون ، أذن اجمللس لبعثة األمم املتحدة يف سري٢٠٠٠

يتها، الع بوالضطالل ‘‘باختاذ ما يلزم من إجراءات’’
لكفالة أمن موظفيها وحرية تنقلهم، وتوفري احلماية، يف و

حدود طاقاهتا ومناطق انتشارها، للمدنيني الذين ُيحدق 
هبم خطر العنف اجلسدي، مع مراعاة مسؤوليات حكومة 

  .)٢١(سرياليون

  ٤٢املناقشة املتعلقة باملادة  - باء 
  احلالة يف أفغانستان   

__________ 

 .١)، الفقرة ٢٠٠٣( ١٤٩٧القرار   )١٩(  

 .٥)، الفقرة ٢٠٠٣( ١٤٩٧القرار   )٢٠(  

 .١٠)، الفقرة ٢٠٠٠( ١٢٨٩القرار   )٢١(  

 تشرين الثاين/ ١٣، املعقودة يف ٤٤١٤يف اجللسة   
، ناقش اجمللس دوره يف وضع أفغانستان ٢٠٠١نوفمرب 

على املسار املؤدي إىل حتقيق سالم مستقر ودائم ويف تلبية 
االحتياجات اإلنسانية للشعب األفغاين. وأكد املمثل 

إقامة حكومة كن اخلاص لألمني العام ألفغانستان أنه ال مي
الوجود والحظ أن ‘‘. أمن حقيقي ودائم’’بدون  جديدة

ا غري أفغانية وليس هل املنتشر جلماعات مسلحة وإرهابية
قوة أمن ’’مصلحة يف سالم دائم سوف يستلزم وجود 

قوية وقادرة على الردع والتغلب، إذا أمكن، على 
. وطرح ثالث تهاة حكوماليت تواجه سلط ‘‘التحديات

ة أمن أفغانية بالكامل، وقوة قوت على اجمللس: خيارا
، وة حفظ سالم تابعة لألمم املتحدةقمتعددة اجلنسيات، و

لقوة األفغانية بالكامل، ااخليار املفضل هو مؤكدا أن 
بشكل سريع وقوي ’’شريطة أن ميكن إنزاهلا إىل امليدان 

والحظ ممثل النرويج أن رفض نظام الطالبان  .)٢٢(‘‘ومقنع
 يترك بديال عن استخدام مل’’ال لقرارات اجمللس االمتث

 ، مبقتضى حق الدفاع عن النفس.‘‘القوة العسكرية
هود الرامية إىل مساعدة أفغانستان لن ونصح بأن اجل

منسقة تنسيقا تاما وجزءا من ’’تكون فعالة إال إذا كانت 
وجود ’’ هايدعم‘‘استراتيجية سياسية واقتصادية شاملة

ودعا ممثل الصني األمم املتحدة إىل  .)٢٣(‘‘أمين ضروري
، وأن تقوم إىل جانب ‘‘بدورها الريادي’’تضطلع أن 

اجملتمع الدويل بتقدمي املساعدة السياسية والتقنية واملالية 
وأعلن استعداد  .‘‘على أساس عاجل’’إىل أفغانستان 

أي مقترحات أو  ‘‘خذ يف االعتبار اجلادتأ’’ألن حكومته 
ستعادة السالم واالستقرار واحلياد توصيات تفضي إىل ا

__________ 

  )٢٢(  S/PV.4414 ٧، الصفحة. 

 .١٧-١٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٣(  
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نشر . وحث ممثل الواليات املتحدة على )٢٤(ألفغانستان
. أما ممثل هولندا )٢٥(‘‘بأسرع ما ميكن’’وجود دويل 
اختاذ ’’ن قرار جملس األمن من جيب أن ميكّفالحظ أنه 

إجراء عاجل يضمن بعض الوجود الدويل، ومن األفضل 
يف املدن  ‘‘قت ممكنتواجد األمم املتحدة، يف أقرب و

سيكون من . وأوضح أنه السيطرة عليهاللتو اليت تغريت 
لتهيئة بيئة  ‘‘ترتيبات عسكرية انتقالية’’الضروري إجراء 

. وأشار ممثل باكستان إىل أمهية انتقال اإلدارة )٢٦(آمنة
إنشاء قوة متعددة االنتقالية إىل كابول ودعا إىل 

ضمان من أجل ‘ ‘تتمتع مبساندة التحالف’’اجلنسيات 
. وأكد ممثل إيطاليا أن )٢٧(السالم واألمن يف كابول

عنصر ال غىن عنه لالستقرار،  ‘‘اإلطار األمين املناسب’’
. وأشار ممثل )٢٨(وأيضاً لتوزيع املساعدة اإلنسانية

اسي لألمم التواجد السيمجهورية إيران اإلسالمية إىل أن 
األساسية ميثالن أحد الشروط  املتحدة ودورها الراصد
التواجد العسكري لألمم وأن  لنجاح الفترة االنتقالية،

املتحدة مطلوب لضمان استقرار السالم والنظام واألمن 
أما  .)٢٩(إىل حني إنشاء اجليش الوطين والشرطة الوطنية

 ،بدون الوسائل العسكرية ،كنميلن ممثل أملانيا فرأى أنه 
حتديد أمهية  وأكد .يف أفغانستان ‘‘مرتع اإلرهاب’’تدمري 

وحث اجمللس  أهداف سياسية واقتصادية وإنسانية واضحة
من خالل ‘‘ الوالية الالزمة هلذه الغاية’’يوفر على أن 

وأعرب ممثل كازاخستان عن رأي  .)٣٠(قرار جمللس األمن
__________ 

 .٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )٢٤(  

 .٢٧املرجع نفسه، الصفحة   )٢٥(  

  )٢٦(  S/PV.4414 (Resumption 1)٤ ، الصفحة. 

 .٨جع نفسه، الصفحة املر  )٢٧(  

 .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٢٨(  

 .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٢٩(  

 .١٦-١٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٠(  

مفاده أنه يتعني على جملس األمن أن يتخذ تدابري شاملة 
ية فضال عن يف اجملاالت السياسية والعسكرية واإلنسان’’

توصيات السيد  نسقعلى ‘‘جمال حقوق اإلنسان
. وأكد ممثل االرجنتني أنه يتعني مد يد )٣١(االبراهيمي

حتقيق االستقرار املساعدة حلكومة أفغانستان اجلديدة يف 
 ، يف هذا الصدد،قد يكون من الضروريوأنه  واألمن

. وأعاد )٣٢(‘‘دعمها بآلية أمنية تشتمل على مكون دويل’’
إنشاء ’’ يف الدور الرئيسي لألمم املتحدة ل شيلي تأكيدممث

آليات فعالة للتعاون بني البلدان من أجل التصدي 
عندما  ‘‘تكثيفه’’ينبغي ، وهو دور ‘‘لإلرهاب الدويل

هتيئة ’’يصبح من الضروري اعتماد تدابري تستهدف 
الظروف الالزمة لتحقيق االستقرار الوطين يف أفغانستان، 

  .)٣٣(‘‘املنطقة كلها وبالتايل يف

احلالة فيما يتعلق جبمهورية الكونغو   
  الدميقراطية

كانون  ٢٤، املعقودة يف ٤٠٩٢ويف اجللسة   
ناقش اجمللس سبل إهناء الرتاع يف ، ٢٠٠٠الثاين/يناير 

مجهورية الكونغو الدميقراطية استنادا إىل املبادئ املوضوعة 
موزامبيق  يف اتفاق لوساكا. وخالل املناقشة، ذكر ممثل

تحمل أن احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية مل تعد ت
إنشاء بعثة كاملة من بعثات األمم من التأخري يف  امزيد

ة يف إطار الفصل الئموالية مب تتمتعفظ السالم املتحدة حل
حجم البلد  مراعاة كربالسابع وبأعداد كافية، مع 

ابوي إىل أن وأشار ممثل زمب .)٣٤(امة الرتاع وتعقيدهجسو
ليس املزيد ’’شعب مجهورية الكونغو الدميقراطية ما يطلبه 

__________ 

 .٣٤املرجع نفسه، الصفحة   )٣١(  

 .٣٥املرجع نفسه، الصفحة   )٣٢(  

 .٣٦-٣٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٣(  

  )٣٤(  S/PV.4092 ١١، الصفحة. 
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ستناد الإىل بلدهم، وإمنا ا م عن إرسال مراقبنيالمن الك
إىل الفصل السابع من امليثاق وإرسال حفظة السلم على 

واختذ ممثل أوغندا موقفا . )٣٥(‘‘عجل ليحفظوا السلم
م الظ السقوة دولية حمايدة حلف مماثال، فطالب بنشر

يف الكونغو حتت  ‘‘قوة فصل بني املواقع’’بوصفها 
واقترح إنشاء بعثة لألمم املتحدة  مم املتحدة.ألإشراف ا

يف الكونغو مبوجب الفصل السابع من امليثاق لكي تتمكن 
من التصدي بفعالية ملسائل نزع السالح والتسريح ومحاية 

يع لقوة النشر السر. ودعا ممثل ناميبيا إىل )٣٦(املدنيني
مم املتحدة يف مجهورية الكونغو ألم تابعة لالحفظ س

 حفظأفراد الدميقراطية، وتوفري املراقبني العسكريني و
ستناد إىل الفصل السابع من الم على حد سواء، باالسال

وأعرب ممثل كندا عن تأييد  .)٣٧(مم املتحدةألميثاق ا
 ،‘‘مم املتحدةألنشاء الفوري لبعثة قوية لإلا’’حكومته 

لكي تساعد على تنفيذ اتفاق لوساكا، حبيث تتضمن 
لبس فيه على محاية املدنيني  ال اواضح انـــصيتها الو

وافق ممثل و .)٣٨(مبوجب الفصل السابع من امليثاق
النظر يف الوقت املناسب يف إنشاء  ه يلزمبنغالديش على أن

بعثة أقوى ذات والية تستند إىل الفصل السابع، لتنفيذ 
  .)٣٩( ة من اتفاق لوساكاتبقياملحكام ألا

متوز/يوليه  ١٨، املعقودة يف ٤٧٩٠ويف اجللسة   
، ناقش اجمللس احلالة األمنية يف بونيا، عقب ٢٠٠٣

تشكيل احلكومة االنتقالية للوحدة الوطنية وقيام قوة 
الطوارئ املؤقتة املتعددة اجلنسيات بعملية عسكرية ضد 

__________ 

 .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )٣٥(  

 ٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )٣٦(  

 .٣٣املرجع نفسه، الصفحة   )٣٧(  

  )٣٨(  S/PV.4092 (Resumption 1) ١٢، الصفحة. 

 .١٩املرجع نفسه، الصفحة   )٣٩(  

. ٢٠٠٣وز/يوليه مت ١١احتاد الوطنيني الكونغوليني يف 
وخالل املناقشة، أعرب املمثل السامي للسياسة اخلارجية 

توفري واألمنية املشتركة لالحتاد األورويب عن تأييده ل
لبعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية  ‘‘وجود معزز’’

يف والية ’’وأن تكون له  الكونغو الدميقراطية يف بونيا
ال املكسيك وفرنسا . والحظ ممث)٤٠(‘‘إطار الفصل السابع

أن اجمللس يعد مشروعا لتعزيز والية البعثة، لتزويدها 
. وباملثل، طالب عدة متكلمني )٤١(‘‘والية أكثر قوة’’بـ

آخرين بأن يعزز اجمللس البعثة ومينحها والية قوية لكي 
يتسىن هلا العمل بشكل فعال يف حاالت الطوارئ على 

وسي األمني العام . وشارك ممثل االحتاد الر)٤٢(أرض الواقع
رأيه فيما يتعلق بضرورة تعديل والية بعثة منظمة األمم 
املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية لتتالءم مع الواقع 
يف البلد وأعرب عن تأييده الختاذ قرار جديد بإسناد 

لعملية األمم املتحدة حلفظ السالم يف ‘‘ مهام جديدة’’
. وشدد ممثل اململكة )٤٣(مجهورية الكونغو الدميقراطية

‘‘ مهم’’املتحدة على أن اإلذن يف إطار الفصل السابع 
مت جتسيد ’’على ردع العنف، ولكن فقط إذا ألنه يساعد 

. ودعا ممثل )٤٤(‘‘ذلك بصورة موثوقة على أرض الواقع
والية قوية يف إطار الفصل ’’ إناطةإىل شيلي أيضا 

حلماية السكان  ال غىن عنه’’، األمر الذي بالبعثة ‘‘السابع
للخطر ’’املعرضني  ‘‘واألفراد العسكريني املدنيني

__________ 

  )٤٠(  S/PV.4790 ٨، الصفحة. 

 ١٤(املكســـيك)؛ والصـــفحة  ١٢املرجـــع نفســـه، الصـــفحة   )٤١(  
 (فرنسا).

 ٢٦صــــفحة (غينيــــا)؛ وال ١٥املرجــــع نفســــه، الصــــفحة     )٤٢(  
 ٤١(بــنغالديش)؛ والصــفحة   ٣٩(الكــامريون)؛ والصــفحة  

 (الربازيل).

 .١٩املرجع نفسه، الصفحة   )٤٣(  

 .٢١املرجع نفسه، الصفحة   )٤٤(  
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 ه،. واتفق معه ممثل الصني، مشريا إىل أن)٤٥(‘‘والتهديد
 ‘‘والية وقوام’’ينبغي تعديل  نتيجة للتطورات األخرية،

بتغيري والية ملشروع قرار لذلك تأييده  كد. وأبعثة املنظمة
زيادة عدد أييده ل. وأعرب ممثل باكستان عن ت)٤٦(البعثة
جندي كحد أقصى، وسريان  ١٠ ٨٠٠إىل ’’بعثة الأفراد 

الفصل السابع على إيتوري، وعلى منطقة كيفو إذا 
يف إيتوري،  لواءتواجد قوة حبجم الولاقتضى األمر، 

وأضاف أن التواجد ‘‘. بوالية واضحة وواقعية وقوية
إىل  ‘‘رسالة قوية’’ ـينبغي أن يقترن باملوسع للبعثة 

بعدم التسامح بعد ’’الفصائل املتناحرة وإىل من يعضدوهنا 
. مع األعمال القتالية اليت تقوض عملية السالم ‘‘اآلن

ن وفده يؤيد فرض حظر إواختتم بقوله، يف هذا الصدد، 
. )٤٧(على توريد األسلحة إىل مجيع األطراف املتحاربة

وأصر ممثل جنوب أفريقيا على أنه، باإلضافة إىل تعزيز 
قوات التابعة للبعثة من حيث العدد والقدرات، ينبغي أن ال

والية مبوجب الفصل السابع لكي هذه العملية متنح 
. )٤٨(تتمكن من االضطالع الفعال باملهام املسندة إليها

واعترف ممثل اليابان بأنه، بالنظر إىل خطورة احلالة يف 
ومن أجل تعزيز العملية السياسية يف إيتوري، منطقة بونيا 

والية ’’تقتضي وحدة بعثة املنظمة املنتشرة يف املنطقة 
منح تلك  هيدوأعرب عن تأي، ‘‘إنفاذ قوية بقدر كاف

غري أنه طلب إىل الدول أن تلزم جانب  .للبعثة الوالية
نفاذ من أجل لإلقوية الوالية ال منح هذه احلرص، ألن

القيام بأنشطة من قبيل توفري األمن مبوجب الفصل السابع 
__________ 

، يف اجللسـة  غـرار ذلـك  وعلـى  . ٢٣املرجع نفسـه، الصـفحة     )٤٥(  
ممثــل شــيلي أيــد ، ٢٠٠٣متوز/يوليــه  ٧، املعقــودة يف ٤٧٨٤

كنـها مـن تـوفري احلمايـة الالزمـة      واليـة مت بتعزيز وجود البعثـة  
 .١٩الصفحة  ،S/PV.4784للسكان املدنيني. انظر 

  )٤٦(  S/PV.4790 ٢٧، الصفحة. 

 .٣٠املرجع نفسه، الصفحة   )٤٧(  

 .٣٦املرجع نفسه، الصفحة   )٤٨(  

، ويف ظل ظروف ال تشارك فيها أطراف معينة يثاقملامن 
يف اتفاق وقف إطالق النار أو اتفاق السالم، ختاطر بتغيري 

الزج ’’املمارسات احلالية لعمليات حفظ السالم و
، قد تضطر فيها إىل ‘‘بالقوات يف حاالت معقدة جدا

‘‘. املشاركة يف القتال وكأهنا أطراف يف الصراع’’
عطي تلك الوالية حلفظة يينبغي أال س واختتم بأن اجملل

 ‘‘يف حاالت استثنائية حتتمها خطورة احلالة’’السالم إال 
وتكون فيها بلدان على استعداد للمسامهة بقوات، فضال 
عن التوقع الواضح بأن تسهم القوات املوفدة بتلك الوالية 

وأشار ممثل الفلبني إىل أن تشكيل  .)٤٩(يف حتسني احلالة
لية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ليس حكومة انتقا

سوى خطوة أوىل وأن االوضع األمين يف منطقة إيتوري 
اقتراح األمني العام ومن مث فإنه أيد ‘‘. هشا’’ما زال 

عتماد ال هوفد بالد وأعلن تأييدبتعزيز بعثة األمم املتحدة 
مشروع القرار يف وقت مبكر، يف إطار الفصل السابع من 

أما ممثل نيبال فأعرب عن تأييده اختاذ اجمللس  .)٥٠(امليثاق
بعثة زيادة كبرية باإلضافة القرارا جديدا بزيادة قوام قوات 

وجودا يبعث على ’’أن  ذهب إىلتها. وإىل تعديل والي
هناك هو العامل الوحيد الذي  ‘‘الثقة لبعثة األمم املتحدة

ميكن له أن يولد الثقة داخل مجهورية الكونغو 
لوقف أعمال االقتتال ’’عامل أساسي  وهو ،طيةالدميقرا

يف منطقة إيتوري وغريها، باإلضافة إىل أنه سيضمن 
تثبيت احلكومة االنتقالية على قاعدة راسخة يف كينشاسا، 
مث أنه يؤدي إىل تنفيذ برنامج ناجع لرتع أسلحة املقاتلني 

  .)٥١(‘‘وتسرحيهم وإعادة دجمهم يف اجملتمع

  الكويتاحلالة بني العراق و  
__________ 

 .٤٢املرجع نفسه، الصفحة   )٤٩(  

 .٤٥املرجع نفسه، الصفحة   )٥٠(  

 .٤٨املرجع نفسه، الصفحة   )٥١(  
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تشرين  ١٦، املعقودة يف ٤٦٢٥ويف اجللسة   
، أجرى جملس األمن مناقشة ٢٠٠٢األول/أكتوبر 

مفتوحة بشأن احلالة بني العراق والكويت، ناقش خالهلا 
 عدد من املتكلمني إمكانية استعمال القوة ضد العراق.

ورحب عدة متكلمني بقرار العراق أن يقبل عودة مفتشي 
أراضيه وأعربوا عن رأي مفاده أن األمم املتحدة إىل 

اجمللس ينبغي أن يغتنم هذه التطورات اإلجيابية بأن يأذن 
بعودة املفتشني على الفور إىل العراق، مما يفسح بدوره 
اجملال لتنفيذ مجيع قرارات اجمللس بشأن العراق على حنو 

  .)٥٢(كامل

من املتكلمني أن استعمال القوة  ظاهروأكد عدد   
ظر فيه كمالذ أخري. وما مل يتضح أن املفتشني ينبغي أن ُين

قد منعوا من أداء عملهم، وبعد أن ُيبلغ اجمللس بذلك، 
فال ينبغي للمجلس أن يبّت يف اختاذ موقف يف مواجهة 

نظام ’’. وذكّر ممثل املغرب اجمللس بأن )٥٣(تلك احلالة
الدفاع املشترك، املنصوص عليه يف الفصل السابع من 

الوسيلة ’’بطريقة جتعل اللجوء إىل القوة م مصم، ‘‘امليثاق
املتاحة  ‘‘وسائلالالقصوى واألخرية بعد استنفاد مجيع 

يف ’’جتنب استعمال القوة، هو ، وأكد أن لس األمنجمل
صميم دور ومسؤولية األمم املتحدة، وعلى وجه 

وأشار ممثل باكستان إىل أن  .)٥٤(‘‘اخلصوص جملس األمن
__________ 

  )٥٢(  S/PV.4625 وCorr.1 ــفحة ــا)؛  ٥، الصـــــ (جنـــــــوب أفريقيـــــ
 (اجلزائر). ١٧والصفحة 

ــفحة    )٥٣(   ــه، الصـ ــع نفسـ ــفحة   ١٣املرجـ  ٢١(الكويـــت)؛ والصـ
 ١٥، الصـــفحة S/PV.4625 (Resumption 1)(باكســـتان)؛ 

 S/PV.4625(إندونيســــــيا)؛  ١٥(شـــــيلي)؛ والصــــــفحة  

(Resumption 2) ــفحة ــفحة   ٣؛ الصــ ــرب)؛ والصــ  ٤(املغــ
(جيبــويت)؛ والصــفحتان   ١٦-١٥والصــفحتان  (الربازيــل)؛

(أنغـوال)؛ والصـفحة    ٢٠(ليختنشتاين)؛ والصفحة  ١٨-١٧
 (نيبال). ٣٣(كمبوديا)؛ والصفحة  ٢٦

  )٥٤(  S/PV.4625 (Resumption 2) ٣، الصفحة. 

بالعراق مت اختاذها مبوجب الفصل معظم القرارات املتعلقة 
إىل إمكان  صراحةتتضمن اإلشارة ’’والسابع من امليثاق 

جراءات قسرية، كما توخت املادة إاختاذ األمم املتحدة 
 .‘‘الثانية واألربعون من امليثاق، لضمان االمتثال لقراراهتا

ال ينبغي لقوة استخدام متعلقة باإجراءات وأكد أن أي 
املادة الثانية ، وأن ‘‘امللجأ األخري’’خيار ك النظر فيها إال

للجوء ’’ ال تعطي السلطة لدولة عضو أو أكثر نيواألربع
إىل القوة على حنو انفرادي وبناء على حكمها، باستقالل 

وشدد  .)٥٥(‘‘عن جملس األمن أو دون موافقته الصرحية
ممثل ليختنشتاين على أن كفالة االمتثال الكامل لقرارات 

من أمر ال غىن عنه ملصداقية اجمللس، وأنه ينبغي جملس األ
قصارى جهده، ويرى اجلميع أنه ’’بذل يأن  للمجلس

وتنفيذها،  بذل قصارى جهده، لضمان االمتثال لقراراتهي
  .)٥٦(‘‘وذلك دون اللجوء إىل القوة

وباملثل، أشار متكلمون آخرون إىل النتائج اليت   
الكويت وشيلي قد يسببها استعمال القوة. فعلق ممثلو 

وكمبوديا على التأثري اإلنساين ألي عمل عسكري يتخذ 
. وحذر ممثل سويسرا من التفكري يف )٥٧(ضد العراق

كل االحتماالت اليت إمكانية استعمال القوة دون مراعاة 
على األصعدة  قد تنجم يف املدى القصري أو املدى البعيد
  .)٥٨(السياسي واألمين واإلنساين واالقتصادي

قت وفود أخرى على مشروعية استعمال وعل  
القوة ضد العراق. فأبرز عدد من املتكلمني أن األمم 
املتحدة، وبالتحديد جملس األمن، هي اليت ميكنها إضفاء 

__________ 

 .٢١املرجع نفسه، الصفحة   )٥٥(  

 .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )٥٦(  

  )٥٧(  S/PV.4625 وCorr.1 ال ١٥، الصــفحة) كويبــت)؛S/PV.4625 
(Resumption 1) ــفحة ــيلي)؛ ١٥، الصــ  S/PV.4625(شــ

(Resumption 2)،  (كمبوديا). ٢٦الصفحة 

  )٥٨(  S/PV.4625 (Resumption 2) ٥، الصفحة. 
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الشرعية الدولية على أي عمل ُيتخذ ضد العراق. وأشار 
ممثل جنوب أفريقيا إىل أنه سيكون مما ال يتفق مع ميثاق 

وروحا، أن يأذن جملس األمن األمم املتحدة، نصا 
باستخدام القوة العسكرية ضد العراق يف وقت أوضح فيه 

. وأهاب ممثل )٥٩(بقرارات اجمللسالعراق رغبته يف االلتزام 
النوايا ’’اجملتمع الدويل أن يرفع صوته ملعارضة العراق ب

السكوت  ألن ‘‘العدوانية األمريكية جتاه العراق
وينتهك  ‘‘م األمن اجلماعيسيشكِّل بداية اهنيار نظا’’

من . وأشار ممثل الي)٦٠(استعمال القوةاالمتناع عن  مبدأ
قراءة ’’شن احلرب على اآلخرين اعتمادا على إىل أن 
بؤر التوتر واشتعال ’’يفتح الباب أمام تفجري  ‘‘نواياهم

اللجوء وشدد على أن  .‘‘حروب كانت جذوهتا خامدة
أكثر من  ‘‘القصور’’ إىل القوة يف أحيان كثرية يشري إىل

 .)٦١(‘‘داللة على صواب التوجه ورشد القرار’’كونه 
باللجوء التلقائي إىل ’’املناداة والحظ ممثل تونس أن 

بالتايل، إصدار حكم مسبق على نتيجة ’’، و‘‘القوة
مل يثبت بعد أن  ، ألنهأمر مرفوض ‘‘أعمال التفتيش

أي عمل وأكد أن  العراق ميتلك أسلحة دمار شامل.
ميكن أن يقوِّض  من أعمال استخدام القوة‘‘ غري حكيم’’

أما  .)٦٢(حظر استعمال القوة ، مبا فيهايثاقاملكل مبادئ 
 ،عند التفكري يف استخدام القوةممثل اهلند فأصر على أنه 

، مسألة الشرعية والسيادة الدولية للقانون ‘‘تربز أمهية’’
أي أن من شمل يكن ’’ من اجمللس إذندون ب مالحظا أنه

  .)٦٣(‘‘يقدم إىل تلك احلملةأن دعم 

__________ 

  )٥٩(  S/PV. 4625 و Corr.1 ٦، الصفحة. 

 .١١املرجع نفسه، الصفحة   )٦٠(  

 .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٦١(  

 .٣٠-٢٩تان املرجع نفسه، الصفح  )٦٢(  

  )٦٣(  S/PV.4625 (Resumption 2)١٢ ، الصفحة. 

نص على إمكانية للبعض املتكلمني واجتهت نية   
إذا مل ميتثل العراق  هااستخدام القوة أو التهديد باستخدام

ممثل  أيدمبوجب قرارات اجمللس. و امتثاال تاما اللتزاماته
تشمل  ،اجمللس إجراء على مرحلتنياختاذ املكسيك 

. وأشار معدل للتفتيش يف العراق نظام إنشاء مهاأوال
جمللس القرار عدم انصياع العراق يف حال  كذلك إىل أنه

أن يقرر على أساس تقارير ، يتعني على اجمللس اجلديد
جلنة األمم املتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة 
الدولية للطاقة الذرية ما إذا كان عدم االنصياع يشكل 

أن يقر التدابري اليت ’’دوليني، وهتديداً للسلم واألمن ال
جيب اعتمادها، مبا يف ذلك إمكانية استخدام القوة، 

ممثل الواليات أما . )٦٤(‘‘ويفضل أن يكون هذا باإلمجاع
يصبح من  ته يف أالأمل حكومأعرب عن فاملتحدة 

النظام العراقي  تخليي ويف أناستخدام القوة الضروري 
حذر من  هوإال، فإن ،أسلحة الدمار الشامل ما لديه منع

. )٦٥(النظامذلك قود حتالفا عامليا لنـزع سالح سي بلدهأن 
استخدام ميكن جتنب ممثل األرجنتني عن ثقته بأن وأعرب 

مجلس، ولكنه أقر بأن للالقوة، بوصفه املالذ األخري 
وفق القانون الدويل وميثاق األمم القوة، اليت متارس وفقا 

اخليار ’’ ، ستصبحناملتحدة وبتفويض من جملس األم
. وأكد )٦٦(بعد استنفاد مجيع آليات التفاوض‘‘الوحيد

لقرارات جملس األمن تثل ميممثل الكامريون أن العراق مل 
، يتعني على اجمللس أن ذلك استمرارويف حال املتعددة، 

يتخذ التدابري املناسبة لكفالة االمتثال لقراراته وفقا 
تثل ميمل  أنه ماوزيلندا وأكد ممثل ني. )٦٧(٤٢ألحكام املادة 

أن يتخذ يتعني على اجمللس فس، تيشلنظام التفعراق لا
__________ 

  )٦٤(  S/PV.4625 (Resumption 3) و Corr.1 ، ٥الصفحة. 

 .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٦٥(  

  )٦٦(  S/PV.4625 (Resumption 1) ٢٣، الصفحة. 

  )٦٧(  S/PV.4625 (Resumption 3) و Corr.1 ، ٣٥الصفحة. 
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، وأشار إىل ‘‘قرارا واضحا بشأن املزيد من اإلجراءات’’
استخدام القوة ليس أمرا مستبعدا  من الواضح أن’’ أن

  .)٦٨(‘‘من تفكري اجمللس

 تشرين الثاين/ ٨، املعقودة يف ٤٦٤٤ويف اجللسة   
 ١٤٤١ختذ اجمللس باإلمجاع القرار ، ا٢٠٠٢نوفمرب 

، متصرفا يف إطار الفصل ) الذي قرر مبوجبه٢٠٠٢(
أن عدم امتثال العراق للقرار من شأنه أن يشكل  السابع،

وخالل املناقشة، ذكر  خرقا ماديا إضافيا اللتزاماته.
األمني العام أن القرار اجلديد املتخذ حيدد بوضوح 

طالب األمم املتحدة، التزامات العراق بالتعاون مع م
العراق حتديه، فال بد جمللس وحذر من أنه إذا واصل 

واليات . وحذر ممثل ال)٦٩(األمن من أن يواجه مسؤولياته
بطريقة أو ’’املتحدة من أنه سيتم نزع سالح العراق 

زنادات ’’ال يتضمن أي  وشدد على أن القرار‘‘ بأخرى
خدام فيما يتعلق باست‘‘ تصرف تلقائي’’أو ‘‘ خفية
أشار ممثل اململكة املتحدة وعلى غرار ذلك، . )٧٠(القوة

تصرف “أي ) ال يتضمن ٢٠٠٢( ١٤٤١إىل أن القرار 
وإذا حدث انتهاك آخر من جانب العراق ”. تلقائي

اللتزاماته املتعلقة برتع السالح، فسُترد املسألة إىل اجمللس 
توقع من يسنأضاف أنه، يف هذا الصدد ملناقشتها. و

وقال إن نزع  .‘‘حينئذ، أن يفي مبسؤولياته’’ اجمللس،
سيظل دائما اخليار الثابت سالح العراق بالطرق السلمية 

. ومع ذلك، إذا اختار العراق َرفَض وفدهفضله يالذي 
إىل  ،وفده، فإن صة األخرية اليت منحها له اجمللسالفر

كفل يس‘‘حسبما نعتقد’’جانب أعضاء آخرين يف اجمللس 

__________ 

  )٦٨(  S/PV.4625 (Resumption 1) ،٢٢ الصفحة. 

  )٦٩(  S/PV. 4644 and Corr.1 ٢، الصفحة. 

 .٤املرجع نفسه، الصفحة   )٧٠(  

وأكد  .)٧١(ع السالح اليت تتطلبها القراراتإمتام مهمة نز
عدة ممثلني جمددا، ومن بينهم الصني وفرنسا واالحتاد 

) ال مينح حقا تلقائيا ٢٠٠٢( ١٤٤١الروسي، أن القرار 
 .)٧٢(باستخدام القوة ضد العراق يف حالة عدم االمتثال

باهتمام تأكيدات مقدمي القرار على والحظ ممثل أيرلندا 
حتقيق نزع السالح بواسطة  هو هقدميأن هدفهما من ت
أساس الستخدام القوة العسكرية،  إجياداملفتشني، وليس 

استخدام القوة وشدد على أن  رحب بتلك التأكيدات.و
ويف ذلك  .)٧٣(ميثل امللجأ األخري وجيب أن يظل كذلك

السياق، وجه عدة متكلمني االهتمام إىل العملية ذات 
 ٤ذكورة يف الفقرات املرحلتني الواضحة التحديد امل

ورحبوا بإعادة تأكيد دور  من القرار. ١٢ و ١١  و
. أما )٧٤(اجمللس احملوري، بتلك األحكام، يف مسألة العراق

ممثل اجلمهورية العربية السورية فأعلن أن حكومته 
 ممثليمن  هتلقت صوتت إىل جانب القرار بسبب ما
من  وسيافرنسا وروالواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا 
 لن يستخدم ذريعة’’تطمينات تؤكد على أن هذا القرار 

أساسا لتوجيه ضربة تلقائية ’’وال يشكل ‘‘ لضرب العراق
  . )٧٥(‘‘إليه

__________ 

 .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٧١(  

 ٧(فرنســـــا)؛ والصـــــفحة   ٦املرجـــــع نفســـــه، الصـــــفحة     )٧٢(  
(االحتـاد   ١٠(أيرلنـدا)؛ والصـفحة    ٩(املكسيك)؛ والصفحة 

 ١٢(بلغاريــــــا)؛ والصــــــفحة  ١١الروســــــي)؛ والصــــــفحة 
ــا)؛  ١٣العربيــة الســورية)؛ والصــفحة  (اجلمهوريــة  (كولومبي

 (الصني). ١٥والصفحة 

 .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٧٣(  

 ١٣(بلغاريــــا)؛ والصــــفحة  ١٢املرجــــع نفســــه، الصــــفحة   )٧٤(  
 (كولومبيا).

 .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٧٥(  
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شباط/فرباير  ١٤، املعقودة يف ٤٧٠٧ويف اجللسة   
، استمع اجمللس إىل إحاطة من الرئيس التنفيذي ٢٠٠٣

عن التقدم  للجنة األمم املتحدة للرصد والتحقق والتفتيش
احملرز يف عمليات التفتيش يف العراق. وخالل املناقشة 
التالية، حث عدة ممثلني، من بينهم ممثال فرنسا واالحتاد 

‘‘ استعمال القوة’’الروسي، اجمللس على اإلبقاء على 
ليلجأ إليه يف اللحظة اليت يصبح فيها واضحا أن مجيع 

نسا وأضاف ممثل فر .)٧٦(الوسائل السلمية قد أخفقت
هناك  وأن‘‘ آلنا’’استخدام القوة ال مربر له أن أيضا 
نزع أسلحة العراق من خالل ’’للحرب، أال وهو  بديال

وأعرب ممثل أنغوال عن رأي  .)٧٧(‘‘عمليات التفتيش
مفاده أن استخدام القوة يف هذه املرحلة من شأنه أن حيرم 
اجملتمع الدويل من معلومات هامة ميكن توفريها من خالل 

مليات التفتيش. ولذلك ناشد اجمللس أن يتيح للمفتشني ع
الختاذ ’’ما يكفي من الوقت جلمع املعلومات الضرورية 

. وحذر ممثل أملانيا من )٧٨(‘‘قرارات مستنرية عند االقتضاء
باإلضافة إىل عسكري ضد العراق، قيام بعمل أن ال
سيترتب عليه من عواقب إنسانية رهيبة، سيهدد قبل   ما

وبناء  .‘‘منطقة متوترة ومضطربة’’استقرار كل شيء 
أال يكون هناك أي ’’يتعني على ذلك، شدد على أنه 

إىل استخدام القوة  باجمللسيفضي  ‘‘تصرف تلقائي
على  ‘‘جيب تقصي مجيع البدائل املمكنة’’أنه و العسكرية

وعلى النقيض من ذلك، أعرب ممثل  .)٧٩(‘‘حنو شامل’’
التحسينات يف اده أن الواليات املتحدة عن رأي مف

__________ 

  )٧٦(  S/PV.4707 (شـيلي)؛   ١٨(فرنسا)؛ والصفحة  ١٥، الصفحة
 ٣٢روســـــــي)؛ والصـــــــفحة (االحتـــــــاد ال ٢٨والصـــــــفحة 
 (باكستان).

 .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٧٧(  

 .٣٥املرجع نفسه، الصفحة   )٧٨(  

 .٣٨املرجع نفسه، الصفحة   )٧٩(  

عن القضية املركزية،  اجمللس الترتيبات اإلجرائية لن تبعد
وأنه  ،)٢٠٠٢( ١٤٤١هي أن العراق مل ميتثل للقرار و

نظر فيما ييف مستقبل قريب جدا أن سيتعني على اجمللس 
يه صل إىل النقطة اليت جيب عليوصل أو مل قد  انإذا ك

لوقت قد حان أم مل ما إذا كان ا’’أن يواجه فيها قضية 
حين للنظر يف نوع العواقب الوخيمة اليت قصدها القرار 

إذا وذكر ممثل إسبانيا أنه  .)٨٠(‘‘)٢٠٠٢( ١٤٤١
 العراق،حيدث تغيري يف املوقف السياسي من جانب   مل

النهوض مبسؤولياته لصاحل سلم ’’إىل ُيضطر  فإن اجمللس
تحدة إىل أن ، يف حني أشار ممثل اململكة امل‘‘العامل وأمنه

، ما يتطلبه امليثاقإال بعمل اجمللس مل يبلغ تلك املرحلة 
دعم العملية الدبلوماسية بتهديد ذي مصداقية وهو 

باستخدام القوة، وأيضا باالستعداد الستخدام ذلك 
  .)٨١(التهديد إن دعت الضرورة

 ١٨، املعقودة يف اليومني ٤٧٠٩ويف اجللسة   
جمللس مناقشته ، واصل ا٢٠٠٣شباط/فرباير  ١٩  و

). وخالل ٢٠٠٢( ١٤٤١املتعلقة بامتثال العراق للقرار 
املناقشة، أعاد عدد من املمثلني تأكيد موقفهم املتمثل يف 
أن استعمال القوة ضد العراق ينبغي أال يعترب سوى 

ن وقت استعمال القوة العسكرية ، وأ‘‘مالذ أخري’’
م التفتيش، يصل بعد، بالنظر إىل التقدم الذي حيرزه نظا  مل

وأن استعمال القوة لذلك ليس له ما يربره يف املرحلة 
وذكّر ممثل ماليزيا بأن اجمللس مل يأذن قط  .)٨٢(احلالية

__________ 

 .٢٧-٢٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٨٠(  

 ٢٣(إســــبانيا)؛ والصــــفحة  ٢١املرجــــع نفســــه، الصــــفحة   )٨١(  
 (اململكة املتحدة).

  )٨٢(  S/PV.4709 ١٨الصــــــفحة (الكويــــــت)؛ و ١٠، الصــــــفحة 
ــفحة  ــر)؛ والصـــ ــفحة  ١٩(اجلزائـــ ــرين)؛ والصـــ  ٣١(البحـــ
ــدا)؛ والصــفحة   ــاد     ٣٨(نيوزيلن ــن االحت ــة ع ــان، بالنياب (اليون

(السـودان)؛   ٤١األورويب والبلدان املنتسبة إليـه)؛ والصـفحة   
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على أساس هتديد حمتمل باستخدام ’’باستعمال القوة 
وأن مجيع القرارات اليت خولت استخدامها يف  ‘‘العنف

ثل وقال مم .)٨٣(‘‘غزوات فعلية’’املاضي كانت ردا على 
عملية التفتيش يف العراق حتقق نتائج جنوب أفريقيا إن 

ن العراق يظهر دالئل واضحة على أنه يتعاون إإجيابية، و
وال يبدو أن أيا من ، بشكل أكثر نشاطا مع املفتشني

جملس األمن عن  ياملعلومات املقدمة حىت اآلن تربر ختل
يت ال” العواقب اخلطرية“فورا إىل  وئهجلعملية التفتيش و

) مل ينص ٢٠٠٢( ١٤٤١وذكّر بأن القرار  هدد هبا.
أن على أية قيود زمنية لعمليات التفتيش، ورأى أن 

اللجوء إىل احلرب قبل استنفاد مجيع اخليارات األخرى، 
ميثل اعترافا بفشل جملس األمن يف تنفيذ واليته، أال وهي 

وأكدت وفود أخرى  .)٨٤(صون السالم واألمن الدوليني
 ميكن لغري جملس األمن أن خيّول حق استعمال على أنه ال

فعلى  .)٨٥(القوة ضد العراق ومبوجب ميثاق األمم املتحدة
 ‘‘من الضروري’’سبيل املثال، وصف ممثل نيجرييا بأن 

أال ُيدخر جهد يف سبيل جتنب استعمال القوة. غري أنه 
 ‘‘أمرا ال مفر منه’’عندما يصبح استعمال القوة رأى أنه 
ينبغي أن فارات جملس األمن وكفالة مصداقيته، إلنفاذ قر

يأيت هذا اإلنفاذ نتيجة إرادة مجاعية وقرار مجاعي من 
وبينما  .)٨٦(من امليثاق ٤٢جملس األمن مبوجب املادة 

اعترف ممثل أيسلندا بأنه ال ميكن أن تستخدم القوة إال 
__________ 

S/PV.4709 (Resumption 1) و Corr.1 ــفحة  ٨، الصـــ
 ).(اجلماهريية العربية الليبية ١٦(سويسرا)؛ والصفحة 

  )٨٣(  S/PV.4709 (Resumption 1) و Corr.1 ١٢، الصفحة. 

  )٨٤(  S/PV.4709 ٦-٥، الصفحتان. 

  )٨٥(  S/PV.4709 (Resumption 1) و Corr.1  (قطـر)،   ٢، الصـفحة
(إكــــوادور)؛  ١٩(نيجرييــــا)؛ والصــــفحة   ١٦والصــــفحة 
ــفحة  ــفحة  ٣٣والصــ ــرويج)؛ والصــ ــاراغواي)؛  ٣٤(النــ (بــ
S/PV.4709 وس).(بيالر ٤٣، الصفحة 

 .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٨٦(  

كمالذ أخري، فإنه اختتم مالحظاته بالتأكيد على أنه 
كانت ما إذا ‘‘ أن يواجه مسؤوليته’’لس يتعني على اجمل

  .)٨٧(غري كافيةالتدابري األخرى مجيع 

آذار/مارس  ٧، املعقودة يف ٤٧١٤اجللسة  ويف  
للجنة األمم ، نظر اجمللس يف التقرير ربع السنوي ٢٠٠٣

. واتفق عدد من املتحدة للرصد والتحقق والتفتيش
بت حتقيق املتكلمني يف الرأي على أن تقارير املفتشني تث

) ولذلك ٢٠٠٣( ١٤٤١فيذ القرار بعض التقدم يف تن
ين بدال من ذلك يروا ضرورة الختاذ قرار جديد، مشري  مل

وبينما  .)٨٨(يل بعمليات التفتيش وتعزيزهاإىل أمهية التعج
أشار آخرون إىل عدم كفاية جهود العراق لالمتثال 

)، فإهنم دعوا أيضا إىل استتمرار ٢٠٠٢( ١٤٤١للقرار 
. )٨٩(‘‘ليس إىل ماال هناية’’ليات التفتيش، ولكن عم

جدول األعمال العسكري وأكد ممثل فرنسا أيضا أن 
، مشريا جيوز أن حيدد اجلدول الزمين لعمليات التفتيش ال

إنذار هنائي ما دام توجيه قبل يال ميكن أن إىل أنه 
ولن يسمح بإصار  ،بإحراز تقدم يف جمال املفتشون يبلغون

. وباملثل، عارض )٩٠(االستخدام التلقائي للقوةقرار يأذن ب
وخاصة اختاذ ’’جديد ممثل الصني إصدار قرار جديد، 

، يف حني تساءل ممثل )٩١(‘‘قرار يأذن باستخدام القوة
استصدار ’’العربية السورية عن املنطق وراء اجلمهورية 

قرار جديد جييز العمل العسكري، وكأن احلرب هي 
__________ 

 .٣٥املرجع نفسه، الصفحة   )٨٧(  

  )٨٨(  S/PV.4714 ١٥(أملانيــــــــا)؛ والصــــــــفحة  ١١، الصــــــــفحة 
(االحتــــاد  ٢٣(اجلمهوريــــة العربيــــة الســــورية)؛ والصــــفحة 

 (الصني). ٢٧(فرنسا)؛ والصفحة  ٢٤الروسي)؛ والصفحة 

ــامريون)؛ والصــفح  ٣٨املرجــع نفســه، الصــفحة     )٨٩(    ٣٦ة (الك
 (غينيا). ٤٣(أنغوال)؛ والصفحة 

 .٢٥املرجع نفسه، الصفحة   )٩٠(  

 .٢٧املرجع نفسه، الصفحة   )٩١(  



ممارسات جملس األمن مرجع 
 

11-21843 1201 
 

وأعرب عن أمله يف ‘‘ سوأهاأفضل اخليارات، وليست أ
. ورأى ممثل )٩٢(أن يسود السالم على استعمال القوة

العراق أن الواليات املتحدة واململكة املتحدة مل تتمكنا 
من إثبات وجود أسلحة الدمار الشامل يف العراق، 

 .)٩٣(يف املنطقة‘‘ أجندهتم اخلاصة’’وتعمالن على حتقيق 
ملتحدة أنه، بالنظر وردا على ذلك، الحظ ممثل اململكة ا

‘‘ تعاون نشط يف اجملاالت ذات األمهية’’ إىل عدم وجود
أسلحته رتع لالطريق الوحيد من جانب العراق، فإن 

بتهديد موثوق باستعمال  ةدبلوماسياليتمثل يف دعم 
مل يكن التهديد باستعمال القوة أو ’’وأشار إىل أنه  القوة.

كان  أن استخدامها ، مبينا‘‘استعماهلا مطلقا أمرا تلقائيا
وشدد ممثل  .)٩٤(بشكل تلقائي وليسدوما مشروطا. 

الذي لوحظ ‘‘ التقدم احملدود’’الواليات املتحدة على أن 
يف سلوك العراق مل يكن نتيجة للقرارات أو املفتشني، بل 

‘‘ اإلرادة السياسية املوحدة للمجلس’’نتيجة 
ر، إذا اقتضى األم، ‘‘االستعداد الستخدام القوة’’  و

  .)٩٥(ق نـزع سالح العراقيقحتللتأكد من 
آذار/مــارس  ١١، املعقــودة يف ٤٧١٧ويف اجللســة   
، واصل اجمللـس مناقشـة جـدوى اختـاذ قـرار جديـد       ٢٠٠٣

يـأذن فيـه باســتعمال القـوة ضـد العــراق. وخـالل املناقشــة،      
عرب عـدد مـن املـتكلمني عـن معارضـتهم احتمـال القيـام        أ

بـرزوا ضـرورة نـزع    وأ بعمل عسكري وشيك ضـد العـراق  
سالح العراق بالطرق السلمية. وأعربـت كـثري مـن الوفـود     
يف بياناهتا عن رأي مفاده أن عمليات التفتـيش حتـرز تقـدما    
ملموســـــا صـــــوب التوصـــــل إىل تســـــوية حقيقيـــــة هلـــــذه 

__________ 

 .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٩٢(  

 .٤٥املرجع نفسه، الصفحة   )٩٣(  

 .٣٥-٣٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٩٤(  

 .٢٢-١٨املرجع نفسه، الصفحات   )٩٥(  

وتكلــم ممثــل ماليزيــا بالنيابــة عــن حركــة عــدم  . )٩٦(القضــية
سـية املتمثلـة   املبـادئ األسا ’’ ـبـ االحنياز، فأعرب عن التزامه 

ــدول    ــع الـ ــيادة مجيـ ــرام سـ ــوة واحتـ ــتخدام القـ ــدم اسـ يف عـ
األعضـاء يف األمــم املتحــدة وســالمتها اإلقليميــة واســتقالهلا  

وأكد ممثل جنـوب أفريقيـا علـى أن     .)٩٧(‘‘السياسي وأمنها
املسألة األساسية املطروحة هي نزع سـالح العـراق بطريقـة    

ق بــرتع ) يتعلــ٢٠٠٢( ١٤٤١ســلمية، وأوضــح أن القــرار 
مل يكــن ’’ســالح العــراق مــن خــالل عمليــات التفتــيش، و  

ــاحلرب ــا بـ ــذلك أن ‘‘. إعالنـ ــوة وأضـــاف لـ ــتخدام القـ اسـ
أفضــل الطــرق لتحقيــق الدميقراطيــة أو    ’’العســكرية لــيس  

ــد    ــوق اإلنســان يف أي بل ــل  )٩٨(‘‘لتحســني حق . وأشــار ممث
اجلزائر إىل أنه، ما دامت عمليات التفتيش قـد بـدأت تـؤيت    

‘‘ االسـتباقي ’’عراق يدخل يف مرحلة من التعـاون  مثارها وال
ــع املفتشــني،   ــتخدام     م ــب اس ــل كــل شــيء لتجن ــي فع ينبغ

ذكّـر ممثـل اهلنـد بـأن التقـارير      . وعلى غرار ذلك، )٩٩(القوة
ــيش     األخــرية  ــق والتفت ــم املتحــدة للرصــد والتحق ــة األم جلن

تدل علـى إحـراز    (أمنوفيك) والوكالة الدولية للطاقة الذرية
ه ينبغــي عــدم اللجــوء إىل عــاون العــراق، وقــال إنــتقـدم يف ت 
وإال بـإذن   ‘‘كخيار أخـري جـدا ال ميكـن تفاديـه    ’’القوة إال 

  .)١٠٠(لساجملمن 
وعلــى النقــيض مــن ذلــك، أعــرب ممثــل كنــدا عــن   

عملية التفتيش املفتوحة من شأهنا أن ختفـف  رأي مفاده أن 

__________ 

  )٩٦(  S/PV.4717 ، ؛ والصـــــفحتان (ماليزيـــــا) ١٠-٨الصـــــفحات
 ١٦-١٣(جنـــــــوب أفريقيـــــــا)؛ والصـــــــفحات    ١١-١٠

-١٧(مصر)؛ والصـفحتان   ١٧-١٦(اجلزائر)؛ والصفحتان 
 (اهلند). ١٨

 .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٩٧(  

 .١١-١٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٩٨(  

 .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٩٩(  

 .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٠(
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مضـيفا أنـه   الضغط الواقع على العراق لكي يـرتع سـالحه.   
بدأ يف التعاون إال ألنـه  يالعراق مل أي شك يف أن  يوجدال 
. ورأى يف الوقـت ذاتـه   واجه ضغطاً خارجياً ثقيـل الوطـأة  ي

ــن     أن  ــف م ــدون تكلي ــراء عســكري ب ــاذ إج ــس اجمليف اخت ل
جمازفة بتقويض االحتـرام للقـانون الـدويل وإثـارة للشـكوك      

ــهته ســلطو جملــس األمــنيف  ــوأشــار لــذلك إىل  .وفعاليت  هأن
توجيــه رســالة واضــحة بشــكل مطلــق مــن اجمللــس إىل يلــزم 
أن توجـه القيـادة   ، وهـو مـا يلـي: (أ)    بشأن املطلوب بغداد

ــة الختــاذ     ــة مجيــع مســتويات احلكومــة العراقي العراقيــة عالني
ــزع الســالح الضــرورية    ــرارات ن ــة ق أن يطلــب ؛ (ب) كاف

برناجمـاً   تقـدم أن  الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة    اجمللس إىل 
ام نــزع الســالح بشــكل عاجــل، يتضــمن قائمــة مبهــللعمــل 

للعـراق   اهنائيـ  اموعـد اجمللس أن حيدد ؛ (ج) الرئيسية املتبقية
قـاطع أنـه يقـوم بتنفيـذ     مدته ثالثة أسابيع لكي يبني بشكل 

، أن ينظر اجمللس يف اإلذن للدول األعضـاء ؛ (د) هذه املهام
ــاف،  ــة املطـ ـــة   يف هنايـ ــائل الالزمــ ـــع الوسـ ــتخدام مجيــ  باسـ

أن حكومـــة العـــراق  إىلمـــا مل خيلـــص ، ـــــرض االمتثـــالفل
  .)١٠١(ممتثلة

وأعرب عدد من املتكلمني عن رأي مفاده أن   
جلنة األمم املتحدة للرصد والتحقق تعاون العراق مع 

 يافوريكن والوكالة الدولية للطاقة الذرية مل والتفتيش 
ودون شروط وعلى حنو فعال، وأن مفتشي األمم املتحدة 

ستخالص االستنتاجات الاملعلومات الالزمة  والقتيمل 
. ويف )١٠٢(بشأن حيازة العراق ألسلحة الدمار الشامل

__________ 

 .٢٦-٢٣املرجع نفسه، الصفحات   )١٠١(

)١٠٢(  S/PV.4717 ٢٩(تركيــا)؛ والصــفحة   ٢٨-٢٧، الصــفحتان 
 ٣٥-٣٤(أيسـلندا)؛ والصـفحتان    ٣٣(النرويج)؛ والصفحة 

ــنغافورة)؛  ــفحة PV.4717 (Resumption 1)/(ســ  ٥، الصــ
(األرجنـــتني)؛ والصـــفحتان  ١٠-٩(الفلـــبني)؛ والصـــفحتان 

 (نيكاراغوا). ١٤-١٣

بعض الوفود أن عمليات التفتيش  أضافتالوقت نفسه، 
 هاحدأن يكون  ال بدو – بدألال ميكن أن تستمر إىل ا

ة عدوأكد . )١٠٣(للتحقيق ولكنه قابل اقصريو االزمين دقيق
القرار منه  قتضيمل يف مبا اعراق متكلمني على أن ال

سوى بالفعل  تخذومل يقوم به، ي) أن ٢٠٠٢( ١٤٤١
متأخرة فقط حتت الضغط الناجم عن خطوات صغرية و

 لفو الذكرن الساواملتكلمورأى التهديد باستخدام القوة. 
التوصل إىل حل سلمي هو  أن أفضل ورمبا آخر أمل يف

إىل العراق من جمللس برسالة واضحة ابالنسبة أن يبعث 
يشمل ، حيدد املواعيد النهائية احملددة ول قرار جديدخال

ذكر عدد و.)١٠٤(كامال هنزع سالح تتمثل يفاملطالب اليت 
 أن يؤيدواأعضاء اجمللس  ينمناشد ،من املتكلمني بوضوح

اجمللس يواجه  لكي، أن الوقت قد حان القرار مشروع
ة اجمللس، وحد أنه يلزم احلفاظ على مضيفني، مسؤولياته

ممثل  أهاب. فقوةال اقتضى األمر استعمالال سيما إذا 
أن يتحمل ’’ سبيل املثال،باجمللس، على السلفادور 

مبوجب الفصل  ‘‘مسؤولياته الرفيعة ويتوىل إنفاذ قراراته
ممثل أعرب . وعلى نفس املنوال، )١٠٥(السابع من امليثاق

اده أن مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة عن رأي مف
أن عملية و ‘‘أن يعمل بطريقة أكثر حزما’’اجمللس على 

‘‘. إىل ما ال هناية’’التفتيش يف العراق ال ميكن أن تستمر 
أن الضغط السياسي والتهديد احلقيقي  أشار إىلو

 ‘‘مها اآلليتان املناسبتان’’أهنما  اثبتأقد “باستعمال القوة 
__________ 

)١٠٣(  S/PV.4717 ــفحة ــرويج)؛  ٢٩، الصــــــ  PV.4717(النــــــ

(Resumption 1) اليونــان، بالنيابــة عــن االحتــاد  ٦، الصــفحة)
 (نيكاراغوا). ١٤األورويب والبلدان املنتسبة إليه)؛ والصفحة 

)١٠٤(  S/PV.4717 (الكويت)؛  ٦، الصفحةPV.4717 (Resumption 

(الســلفادور)؛  ١٢(األرجنــتني)؛ والصــفحة  ٩، الصــفحة (1
ــة مقــدونيا ال  ٢١والصــفحة  يوغوســالفية الســابقة)؛  (مجهوري
 (كولومبيا). ٢٩والصفحة 

)١٠٥(  PV.4717 (Resumption 1) (السلفادور). ١٢، الصفحة 
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ثل كولومبيا . وباملثل، أكد مم)١٠٦(وأهنما قد حققتا نتائج
اجمللس باإلمجاع القرار  اختاذأن التهديد باستخدام القوة و

من ’’مها وحدمها اللـــذان مكّنا ) ٢٠٠٢( ١٤٤١
ولكنه شدد على أن استخدام ، ‘‘إحـــراز تقــدم معني

 .)١٠٧(‘‘املالذ األخري’’بوصفه القوة ينبغي أن يستخدم 
آذار/مارس  ١٩، املعقودة يف ٤٧٢١يف اجللسة و  
، اجتمع اجمللس ملناقشة التقدم الذي أحرزه العراق ٢٠٠٣

يف االمتثال لقرارات جملس األمن ذات الصلة. وخالل 
 فرنساو أملانياومن بينهم ممثلني، ة عدأعرب املناقشة، 

 يفزال ا مبأنه  ماالحتاد الروسي والصني، عن اعتقادهو
، وال سيما زع سالح العراق بالوسائل السلميةنن امكاإل

خالل التقيد باملواعيد النهائية احملددة يف برنامج عمل من 
التقدم احملرز يف اآلونة األخرية من  إىللنظر بااللجنة، 

على وجه أملانيا، وذكر ممثل  .)١٠٨(خالل نظام التفتيش
أن سياسة االحتاد الروسي،  ه ممثلحذا حذوواخلصوص، 

 ال تتمتع”، يف ظل الظروف احلالية،التدخل العسكري
يثاق املأي أساس يف  ال يوجد هألن ،‘‘صداقيةأي مب

ممثل  . وأكد)١٠٩(“بالوسائل العسكرية ةمنظلتغيري األ’’
ال خيوِّل  أيا من قرارات اجمللس االحتاد الروسي على أن

حق استعمال القوة ضد العراق خروجاً على ميثاق األمم 
إسقاط قيادة دولة ’’كما أن أياً منها ال خيوِّل  ،املتحدة
ممثل اجلمهورية العربية السورية وأشار  .)١١٠(‘‘ادةذات سي

__________ 

 .٢١-٢٠املرجع نفسه، الصفحتان   )١٠٦(

 .٢٩-٢٨املرجع نفسه، الصفحتان   )١٠٧(

)١٠٨(  S/PV.4721 ــفحة  ٤، الصـــفحة ــا)؛ والصـ ــا)؛  ٦(أملانيـ (فرنسـ
 ١٣-١٠(االحتــــاد الروســــي)؛ والصــــفحات  ٩والصــــفحة 

ــة الســورية)؛ والصــفحة   ــة العربي (باكســتان)؛  ١٣(اجلمهوري
 (الصني). ٢٢(أنغوال)؛ والصفحة  ٢١والصفحة 

(االحتــاد  ١٠(أملانيــا)؛ والصــفحة  ٥املرجــع نفســه، الصــفحة   )١٠٩(
 الروسي).

 .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )١١٠(

 ‘‘حماولة البعــــض إلقاء اللوم على جملس األمن’’إىل أن 
قرار جييز استخدام  عتماد مشروعوحتميله مسؤولية عدم ا

أن أغلبية كربى  تجاهلتالعمل العسكري ضد العراق، 
، من هذا النوعقرار مشروع لس ترفض اعتماد اجمليف 
 فال حاجة حىت الستخدام حق النقض من ِقَبل وبالتايل’’

ب عرأ بينماوعلى النقيض من ذلك،  .)١١١(‘‘أية دولة
ن اجمللس مل يتمكن من أل هأسفاململكة املتحدة عن ممثل 

فإنه أكد ، لمضي قدمالل يالتوصل إىل اتفاق على سب
عدم قيام العراق  املوقف الراهن هوإىل  دىما أأن  جمددا

عاما مــن املطالــب  ١٢زع سالحه بعد بصورة أساسية بنـ
لـــس ومــن اجملتمع الدويل اجملوالضغوط والنـــداءات مـــن 

أي إجراء يتعني أيضا على أن  وشدد يف احلقيقة. بأسره
اختاذه يف هذا األمر سيكون وفقا للقانون الدويل وارتكازا 

ممثل  أقّر. وباملثل، )١١٢(ذات الصلةلس اجملعلى قرارات 
اللجوء الشرعي إىل استخدام القوة لرتع بأن ا إسباني

الصلة املنطقية ’’أسلحة الدمار الشامل العراقية يستند إىل 
 ٦٨٧) و ١٩٩٠( ٦٧٨) و ١٩٩٠( ٦٦٠بني القرارات 

)، اليت اختذت وفقا للفصل ٢٠٠٢( ١٤٤١) و ١٩٩١(
  .)١١٣(‘‘السابع من امليثاق

آذار/مارس  ٢٦املعقودة يف ، ٤٧٢٦يف اجللسة و  
الواليات  بقيادةعقب بدء العمل العسكري ، ٢٠٠٣
، واصل ٢٠٠٣آذار/مارس  ٢٠ضد العراق يف  املتحدة

املتعلقة باستخدام القوة ضد العراق، مع  اتهاجمللس مناقش
قانونية العمل العسكري  التركيز بشكل خاص على

من الدول األعضاء أن  عددرأى . ويف حني املتخذ
أن و هاماح باستمرارعمليات التفتيش كان ينبغي الس

__________ 

 .١١املرجع نفسه، الصفحة   )١١١(

 .٢٤الصفحة   )١١٢(

 .١٩الصفحة   )١١٣(



من امليثاق بعالنظر يف أحكام الفصل السا - عشر ادي الفصل احل  
 

1204 11-21843 
 

أكد ، )١١٤(تعاون بنشاط مع املفتشنييبالفعل  كانالعراق 
حتديدا أن التحالف اضطر إىل استخدام القوة آخرين ة عد
. وخالل )١١٥(قرارات جملس األمنتثل لمين العراق مل أل

العديد من املمثلني بشدة على استخدام عترض ااملناقشة 
إجراء ’’ رهباعتباالقوة من جانب أعضاء التحالف، 

 ةراشباإل. و)١١٦(ل على إذن من اجمللسصحيمل ‘‘اانفرادي
على جامعة الدول العربية  تهإىل القرار الذي اعتمد

، قبل ذلك بوقت قصري يف القاهرةاملستوى الوزاري 
األمريكي الربيطاين على  العدوان’’متكلمني وصف عدة 

بادئ ملانتهاكا صارخا للميثاق و بأنه بشكل‘‘ العراق
 ، يف مجلة آخرين،ممثل ماليزيا وأعربانون الدويل. الق

ل اعماأل تهبالنيابة عن حركة عدم االحنياز، عن معارض
 ها، مبا فيجانب واحدمن استخدام القوة أو  ةالعسكري

إىل  مناسب من اجمللس. وأشار إذندون اضطُِلع هبا اليت 
__________ 

)١١٤(  S/PV.4726 ماليزيا، بالنيابة عـن حركـة    ١٠-٧، الصفحات)
ــفحات    ــاز)؛ والصـ ــدم االحنيـ ــدان عـ ــر)؛  ١٤-١١بلـ (اجلزائـ

ــا) والصــفحات   ٢٦-٢٥والصــفحتان  -٢٦(جنــوب أفريقي
 (كوبا). ٢٨

)١١٥(  S/PV.4726 (اســـتراليا)؛ والصـــفحات  ٣٤-٣٣، الصـــفحتان
ــفحتان   ٣٣-٣١ ــنغافورة)؛ والصــ ــان)؛  ٤٩-٤٨(ســ (اليابــ
(مجهوريــــة مقــــدونيا اليوغوســــالفية  ٥٠-٤٩صــــفحتان وال

-٥٣(التفيا)؛ والصـفحتان   ٥٣-٥٢السابقة)؛ والصفحتان 
ــفحتان  ٥٤ ــاراغوا)؛ والصــــــ ــا)؛  ٥٧-٥٦(نيكــــــ (ألبانيــــــ

S/PV.4726 (Resumption 1) (إثيوبيـا)؛   ١٩-١٨، الصفحتان
 ٣٩-٣٨(إســــبانيا)؛ والصــــفحتان   ٣٧-٣٦والصــــفحتان 

 (بلغاريا).

)١١٦(  S/PV.4726،  ماليزيا، بالنيابة عـن حركـة    ١٠-٩الصفحتان)
(جامعـة الـدول    ١١-١٠بلدان عدم االحنيـاز)؛ والصـفحتان   

ــة)؛ والصــفحة   ــا)؛ والصــفحة    ٢٥العربي ــوب أفريقي  ٢٦(جن
ــام)؛ والصــفحات -(فييــت ٤٠-٣٩(كوبــا)؛ والصــفحتان  ن

 ٤٤(مجهوريــــة إيــــران اإلســــالمية)؛ والصــــفحة     ٤٣-٤١
 ٣٤-٣٣، الصـفحتان  S/PV.4726 (Resumption 1)(لبنـان)؛  

ــفحتان    ــي)؛ والصـــ ــاد الروســـ ــني)؛  ٣٥-٣٤(االحتـــ (الصـــ
 (فرنسا). ٣٦-٣٥والصفحتان 

عمل قيام بذلك العدم وجود تفويض من اجمللس لل
على أن االستخدام الوقائي كذلك العسكري، وشدد 

. )١١٧(القانون الدويل الذي يقوم عليه ساساألهدد يللقوة 
على أن  معن موافقتهعدد من املتكلمني أعرب وباملثل، 

 ، مطلقني عليهشكل انتهاكا للميثاقل العسكري العم
 ‘‘عمال من أعمال العدوان’’ و ‘‘ أحادي اجلانبعمال’’
ممثل االحتاد الروسي، ل قاو .)١١٨(‘‘انفراديا اهجوم’’و

، إن من الواضح أن استخدام ممثل اليمن وعلى غراره
القوة ضد العراق يف حماولة لتغيري النظام السياسي لدولة 
ذات سيادة يتناىف مع املبادئ األساسية الواردة يف ميثاق 

شدد متكلمون آخرون على أن و .)١١٩(األمم املتحدة
ساس القانون الدويل أ يعرضللقوة  ‘‘يوقائال’’االستخدام 

 . )١٢٠(للخطر

وعلى النقيض من ذلك، ذكرت دول أعضاء   
 كانأخرى أن عدم اختاذ إجراءات ضد النظام العراقي 

لقانون لنتهاكات االيعين التغاضي عن استمرار س
والحظت . )١٢١(ألمم املتحدةجتاه ا لتزاماتلالتجاهل الو

__________ 

)١١٧(  S/PV.4726 ٩، الصفحة. 

-٢٦املرجع نفسه، الصفحة (جنوب أفريقيا)؛ والصـفحات    )١١٨(
 ٣٩(الربازيل)؛والصـــــفحة  ٣٤(كوبـــــا)؛ والصـــــفحة   ٢٨

ــام)؛ -(فييــت  ١١حة ، الصــفS/PV.4726 (Resumption 1)ن
 (مجهورية ترتانيا املتحدة).

)١١٩(  S/PV.4726 (Resumption 1) ٣٣، الصفحة. 

)١٢٠(  S/PV.4726 ماليزيـا، بالنيابـة عـن حركـة بلـدان       ٩، الصفحة)
ــفحة    ــاز)؛ والصـ ــدم االحنيـ ــفحة   ١٦عـ ــيمن)؛ والصـ  ٣٩(الـ

 (فييت نام).

)١٢١(  S/PV.4726 (الكويــت)؛ والصــفحتان   ١٩-١٦، الصــفحات
ــدا)؛ ٣١-٣٠ (اســتراليا)؛ والصــفحتان  ٣٣والصــفحة  (بولن
ــفحتان   ٤٩-٤٨ ــان)؛ والصــــ ــة  ٥٠-٤٩(اليابــــ (مجهوريــــ

 ٥٤-٥٣مقــــدونيا اليوغوســــالفية الســــابقة)؛ والصــــفحتان  
 S/PV.4726(منغوليـا)؛   ٦٠-٥٩(نيكـاراغوا)؛ والصـفحتان   
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 كانتاإلجراءات اليت اختذها االئتالف تلك الدول أن 
إىل أن القرارات  ةوفقا للقانون الدويل، مشري باألحرى
) ٢٠٠٢( ١٤٤١) و١٩٩١( ٦٨٧و )١٩٩٠( ٦٧٨
العراق من  ما لدىرتع لسلطة استخدام القوة  تتيح

إىل عادة السلم واألمن الدوليني إأسلحة الدمار الشامل و
اختاذ  تقاعس عنعلى أن ال تاملنطقة. وشدد ربوع

بشكل  لنظام العراقياح اإلجراءات الالزمة لرتع سال
سيكون خطأ سياسيا وعسكريا خطريا ويؤدي إىل  فعال

ممثل وشدد مزيد من تقويض سلطة األمم املتحدة. 
ممثل اململكة املتحدة، على  انضم إليهولواليات املتحدة، ا

، يعمل بلدا ٤٨ضم أكثر من يي ذأن االئتالف، ال
خطر  ألن’’العراق على االمتثال لقرارات اجمللس  رغامإل

 .)١٢٢(‘‘العجز عن العمل أكرب من أن حيتمل

 احلالة يف سرياليون   

شباط/فرباير  ٧، املعقودة يف ٤٠٩٩يف اجللسة   
) الذي قرر ٢٠٠٠( ١٢٨٩، اختذ اجمللس القرار ٢٠٠٠

لبعثة لعنصر العسكري لمبوجبه متديد الوجود امليداين 
. وخالل تهاواليم املتحدة يف سرياليون، وتنقيح األم
ملناقشة اليت سبقت اختاذ القرار، رحب ممثل سرياليون ا

املسؤوليات وبأن الوالية املنقحة،  “حارا اترحيب”
دعما  هادعمي’’لبعثة األمم املتحدة يف سرياليون اإلضافية 
 .)١٢٣(‘‘مم املتحدةفصل السابع من ميثاق األال كامال

ممثل الواليات املتحدة باحلاجة إىل توسيع والية واعترف 
قوات األمم مبشروع القرار الذي مينح ورحب عثة، الب

__________ 

(Resumption 1) (اململكــة املتحــدة)؛  ٢٩-٢٨، الصــفحتان
 .(الواليات املتحدة) ٣٢-٣٠والصفحات 

)١٢٢(  S/PV.4726 (Resumption 1)  اململكـة   ٢٩-٢٨، الصـفحتان)
 .(الواليات املتحدة) ٣٢-٣٠املتحدة)؛ والصفحات 

)١٢٣(  S/PV.4099 ٣، الصفحة. 

يف الفصل السابع  املستمدة من سلطةال’’ املتحدة
 لكفالةإجراءات ما يلزم من اختاذ وا بواليته هااضطالع

 شدد، وعلى النقيض من ذلك .)١٢٤(‘‘أفرادهاأمن وحرية 
بعثة األمم املتحدة  على أنه رغم أن ممثل اململكة املتحدة

ليست عملية من عمليات فرض السالم يف سرياليون 
صياغة ب لدى القيامحكومته فإن ، الفصل السابع مبوجب
تطلب ستهمة تلك املأن أدركت القوة، هذه والية 

  .)١٢٥(‘‘املمكنةالتهديدات  وجادا يف مواجهة اقوي اموقف’’

أيار/مايو  ١١املعقودة يف  ٤١٣٩يف اجللسة و  
ن يف سياق سرياليو، ناقش اجمللس احلالة يف ٢٠٠٠

السالم التابعني لألمم  أفراد حفظاختطاف عدة مئات من 
 طالباملتحدة يف خمتلف أحناء سرياليون. وخالل املناقشة، 

والية البعثة، مع لإجراء استعراض بمثلني كثري من امل
الفصل يف إطار عملية جعلها عن تفضيل  مبعضهإعراب 
تبني  الراهنةل اجلزائر إىل أن األزمة . وأشار ممث)١٢٦(السابع

أن الوالية واملوارد املتاحة للبعثة غري  ‘‘شديد بوضوح’’
على وجه  تهاواليستعرض يناشد اجمللس أن وكافية، 
يف ’’إجراءات البعثة يضع ، مث اختاذ قرار جديد السرعة

إطار الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، حبيث جيعلها 
ا اجمللس إىل ممثل كند ودعا .)١٢٧(‘‘بعثة إلنفاذ السالم

يف “قوية ميكن التعويل عليها قوة’’االلتزام جمددا بإنشاء 
__________ 

 .٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٤(

 .٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٥(

)١٢٦(  S/PV.4139 و Corr.1 و Corr.2  اجلزائـر،   ٧-٥، الصـفحات)
ــة عــن منظمــ  ــة)؛ والصــفحتان  بالنياب  ٩-٨ة الوحــدة األفريقي

-١٣(كنــدا)؛ والصــفحات  ١٣-١١(مــايل)؛ والصــفحات 
ــفحات   ١٥ ــا)؛ والصـــــ ــنغالديش)؛  ١٩-١٧(ماليزيـــــ (بـــــ

 ٢٤-٢٢(ناميبيـــــا)؛ والصـــــفحات  ٢٠-١٩والصـــــفحتان 
(أوكرانيـا)؛ والصـفحتان    ٢٦-٢٤(جامايكا)؛ والصـفحات  

 (تونس). ٢٧-٢٦

 .٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٧(
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اجلبهة املتحدة من جانب  روعةامل مواجهة االستفزازات
على وأشار إىل أن اجمللس ينبغي أن يكون  الثورية.

 يفاستعداد إلعادة النظر يف والية بعثة األمم املتحدة 
احلالة على يف ضوء التغريات اجلوهرية يف ’’سرياليون 
عيد حبث متطلبات البعثة، من حيث يوأن  ‘‘أرض الواقع

. وأعرب ممثل )١٢٨(األفراد والقدرات، على أساس منتظم
يف  ‘‘ينبغي النظر سريعا’’أنه ماليزيا عن رأي مفاده 

مسألة ما إذا كانت الوالية احملدودة املمنوحة حاليا لبعثة 
 ابعاألمم املتحدة يف الصومال يف إطار الفصل الس

ويف ضوء احلقائق األليمة يف امليدان ويف ’’ زالت كافية  ما
وذكّر ‘‘. سياق مناخ العمل الذي تغري عما كان متوخى

الوالية احملدودة مبوجب الفصل اجمللس بأن بلده أّيد 
لوجود اتفاق ولصدور تأكيد بأن تعاون ’’ السابع

وذكر أن الواقع كان خمتلفا ‘‘. األطراف وشيك احلدوث
بالشكل  ك وأنه يتعني إعادة تقييم هذه االستجابةعن ذل
وسلط ممثل بنغالديش الضوء على احلاجة  .)١٢٩(املناسب

والية أقوى إلجياد حل طويل األمد للمشكلة يف ’’إىل 
بعثة األمم املتحدة يف ’’ منح ، ودعا إىل‘‘سرياليون

كي ل ‘‘سرياليون والية كاملة مبوجب الفصل السابع
ملثل، تكلم ممثل الصني مؤيدا اعتماد وبا. )١٣٠(تكون فعالة

فيما يتعلق باحلالة يف سرياليون،  ‘‘تدابري مالئمة’’اجمللس 
 يفمبا يف ذلك استعراض والية بعثة األمم املتحدة 

سرياليون واختاذ تدابري لضمان تنفيذ تلك الوالية على 
توصيات  ضعاألمانة العامة أن ت طلب إىلالنحو الكامل. و

 أسرع وقت ممكن لكي ينظر فيها يف هذا الصدد يف
  .)١٣١(اجمللس

__________ 

 .١٢ملرجع نفسه، الصفحة ا  )١٢٨(

 .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٩(

 .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٣٠(

 .٢٨املرجع نفسه، الصفحة   ()١٣١

وعلى العكس من ذلك، رأت وفود أخرى أن   
الوالية القائمة كافية للتعامل مع احلالة، ألهنا تتضمن 
عناصر من الفصل السابع، وأنه ال ينبغي تعزيز البعثة إال 

. فأعرب ممثل اململكة )١٣٢(من حيث قوامها ومواردها
ألداء ‘‘ كافية’’الية البعثة املتحدة عن رأي مؤداه أن و
باستخدام القوة يف ’’تسمح مهامها، ألهنا تتضمن عناصر 

الدفاع عن النفس، وعند اللزوم، للدفاع عن السكان 
ومن مث فإن اهلدف املباشر يتمثل يف تعزيز  ‘‘. املدنيني
أنه وأكد ‘‘. الكامل هاالوصول هبا إىل قوام’’البعثة و

قرار املتعلق بتحديد والية السيتوقف كلما تطور الوضع، 
عالوة على . هبا قياممنها التوقع ُيالبعثة على املهام اليت 
األمني العام إىل أن تغيري إشارة  ذلك، أبدى اتفاقه مع

لن يغريها وحده إىل بعثة لفرض السالم ’’بعثة الوالية 
التحرك حنو فرض السالم ’’ن أ وشدد على‘‘ بطريقة فعالة

فيه  ريفكالت يقتضي‘‘للنهجسيكون تغيريا جذريا 
وأشار ممثل االحتاد الروسي إىل أن والية بعثة  .)١٣٣(بعناية

 ١٢٨٩األمم املتحدة يف سرياليون مبوجب القرار 
) تسمح باختاذ تدابري قوية مبا فيه الكفاية لكفالة ٢٠٠٠(

سالمة املوظفني الدوليني وحكومة سرياليون. وأكد أن 
ممارسة الوحدة العسكرية ’’هنا  ‘‘مما له أمهية أساسية’’

مبجرد أن وأضاف أن البعثة، ‘‘. لواليتها على حنو فعال
 .)١٣٤(احلالة استقرارستتمكن من فرض ها، نشريكتمل 

والحظ ممثل الربتغال، معربا عن موقف االحتاد األورويب 

__________ 

ــه، الصــــفحات    )١٣٢( ــة املتحــــدة)؛  ١١-٩املرجــــع نفســ (اململكــ
ــفحة  ــفحتان   ٢٢والصـ ــي)؛ والصـ ــاد الروسـ  ٣١-٣٠(االحتـ

-٣٢(الربتغــال بالنيابــة عــن االحتــاد األورويب)؛ والصــفحتان 
(باكستان)؛ والصـفحتان   ٣٧-٣٦(اهلند)؛ والصفحتان  ٣٣
 (األردن). ٣٨-٣٧

 .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٣٣(

 .٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )١٣٤(
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البعثة لديها السلطة مبوجب ، أن )١٣٥(والبلدان املنتسبة إليه
تخدام القوة لضمان األمن الفصل السابع من امليثاق الس

وحرية احلركة لألفراد، وحلماية املدنيني، حيثما أمكن 
وأهاب لذلك جبميع الدول أن تقدم للبعثة  ذلك.

أما ممثل  .)١٣٦(‘‘الوسائل اليت تعد ضرورية المتام واليتها’’
ألهنا غري قادرة ‘‘ عزيزت’’ حتتاج إىلاهلند فأكد أن البعثة 

املوكلة إليها. وأكد على أهنا، على تنفيذ كثري من املهام 
ترفة وجيدة احملتعزيزات ال’’لديها من سيكون مبا 

، ينبغي أن تركز على اختاذ التدابري اليت جتعل ‘‘التجهيز
على السلطة. ‘‘ القوةعن طريق االستيالء ’’ من املستحيل

كما أشار إىل أن البعثة لديها بالفعل والية يف إطار 
من يف األماكن الرئيسية الفصل السابع لكي توفر األ

عن نفسها،  اواملباين احلكومية والستخدام القوة دفاع
 انضباطب’’وحدات البعثة ذا عملت مجيع مالحظا أنه إ

، فإهنا ستتمكن من اليت لديهالواليتها لوفقا ‘‘ وشجاعة
 .)١٣٧(تقدمي خدمة جيدة لألمم املتحدة وشعب سرياليون

والية البعثة قد  إعادة النظر يفورأى ممثل األردن أن 
 ‘‘تؤدي إىل أي اتفاق بني الدول املسامهة بقوات  ال’’
قد يضعف من موقف األمم املتحدة يف سرياليون.   مما

الوالية  من بقاءا ذهب إليه ممثل اهلند مل وأعرب عن تأييده
حىت تستقر من امليثاق،  بعكما هي مبوجب الفصل السا

ممثل باكستان وباملثل، أشار  .)١٣٨(األوضاع يف سرياليون
أفراد ، فإن يف حني أعطيت للبعثة والية كافيةإىل أنه 
السالم مل جيهزوا على النحو الواجب للتصرف مبا  حفظ

غي إجياد توازن وصلة ينبأضاف أنه متليه هذه الوالية. و
وتشكيل القوات واملوقف العملي املتخذ يف  بني الوالية

__________ 

 بولندا واجلمهورية التشيكية وسلوفاكيا وهنغاريا.  )١٣٥(

 .٣٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٣٦(

 .٣٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٣٧(

 .٣٨صفحة املرجع نفسه، ال  ()١٣٨

سمح لعملية وشدد على أن اجمللس ال ميكن أن ي امليدان.
رغم االستشهاد بعناصر ’’السالم يف سرياليون بالفشل، 

رأى . و‘‘الفصل السابع من امليثاق يف والية جملس األمن
أمناط خمتلفة من البعثات ’’ال ميكن أن تكون هناك أنه 

نه أ، و‘‘املنشأة مبوجب الفصل السابع يف مناطق خمتلفة
يف  سابعإذا كانت البعثات املنشأة مبوجب الفصل ال’’

قد جنحت يف املساعدة على إحالل  ‘‘املناطق األخرى
السالم، فال بد أن يكون هذا هو احلال يف سرياليون 

وأعرب متكلمون آخرون عن استعدادهم  .)١٣٩(أيضا
إبداء تأييد واضح للنظر يف تنقيح والية البعثة، ولكن دون 

قد يكون من فأشار ممثل األرجنتني إىل أنه . )١٤٠(لذلك
 يعارض لن أن بلدهإعادة النظر يف مسألة الوالية، واملفيد 

. ‘‘إحداث أي تغيري يف الوالية لو كان ذلك ضروريا’’
أن الوالية املنوطة ببعثة األمم  رأى رغم ذلك هولكن

يف الظروف  ‘‘قوية مبا فيه الكفاية’’املتحدة يف سرياليون
ن باستطاعة البعثة أن تتخذ مجيع التدابري ألالراهنة، 
رية لضمان األمن وحرية احلركة ملوظفيها وحلماية الضرو

 .)١٤١(الوشيك لعنف اجلسديطر ااملدنيني املعرضني خل
وبينما أشار ممثل فرنسا إىل استعداد حكومته للتفكري يف 

متاسك ’’ بد من وجود استعراض والية البعثة، ذكر أنه ال
بني والية القوة وحجم وتدريب ومعدات الفرق ‘‘حقيقي

يف  ‘‘كافيا’’أن هذا مل يكن  ، ورأىن التنفيذاملسؤولة ع
وأعلن ممثل  .)١٤٢(حالة بعثة األمم املتحدة يف سرياليون

للبعثة ‘‘ الدعم الكبري’’أوكرانيا تأييده لتقدمي 

__________ 

 .٣٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٣٩(

(األرجنــــــتني)؛  ٢٢-٢٠املرجــــــع نفســــــه، الصــــــفحات     )١٤٠(
 (اليابان). ٣٤(فرنسا)؛ والصفحة  ٢٦-٢٥والصفحتان 

 .٢١-٢٠املرجع نفسه، الصفحتان   )١٤١(

 .٢٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٤٢(
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. وأشار ممثل اليابان إىل أن للمجلس أن )١٤٣(وتعزيزها
توسيع والية بعثة األمم املتحدة يف يقرر أحد خيارين: 
همة إنفاذ السالم بدمج فريق املراقبني سرياليون لتضم م

بعثة  إىلالتابع للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا 
مهمة إنفاذ السالم إىل فريق  إسناداألمم املتحدة، أو 
هو أن  ‘‘األهم على اإلطالق’’رأى أن املراقبني نفسه. و

يستجيب جملس األمن فورا قبل أن تزداد احلالة 
  .)١٤٤(تدهورا

  

__________ 

 .٢٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٤٣(

 .٣٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٤٤(
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  امساجلزء اخل
  املقررات واملداوالت ذات الصلة باملواد

  من امليثاق ٤٧إىل  ٤٣
  ٤٣املادة   

، يف سبيل “األمم املتحدة”يتعهد مجيع أعضاء   ‐  ١
املسامهة يف حفظ السلم واألمن الدويل، بأن يضعوا حتت 
تصرف جملس األمن بناء على طلبه وطبقا التفاق أو 

ة واملساعدات اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات املسلح
والتسهيالت الضرورية حلفظ السلم واألمن الدويل ومن 

جيب أن حيدد ذلك االتفاق أو   ‐  ٢ ذلك حق املرور.
تلك االتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها ومدى 
استعدادها وأماكنها عموما ونوع التسهيالت 

  واملساعدات اليت تقدم. 
 جترى املفاوضة على االتفاق أو االتفاقات  ‐  ٣

املذكورة بأسرع ما ميكن بناء على طلب جملس األمن. 
أو “ األمم املتحدة”وتربم بني جملس األمن وبني أعضاء 

، “األمم املتحدة“بينه وبني جمموعات من أعضاء 
وتصدق عليها الدول املوقعة وفق مقتضيات أوضاعها 

    الدستورية. 
  ٤٤املادة   
ل أن إذا قرر جملس األمن استخدام القوة، فإنه قب  

يطلب من عضو غري ممثل فيه تقدمي القوات املسلحة وفاء 
، ينبغي له أن ٤٣بااللتزامات املنصوص عليها يف املادة 

يدعو هذا العضو إىل أن يشترك إذا شاء يف القرارات اليت 
يصدرها فيما خيتص باستخدام وحدات من قوات هذا 

    العضو املسلحة.
  ٤٥املادة   
تحدة من اختاذ التدابري رغبة يف متكني األمم امل  

احلربية العاجلة يكون لدى األعضاء وحدات جوية أهلية 

ميكن استخدامها فورا ألعمال القمع الدولية املشتركة. 
وحيدد جملس األمن قوى هذه الوحدات ومدى استعدادها 
واخلطط ألعماهلا املشتركة، وذلك مبساعدة جلنة أركان 

ق أو االتفاقات احلرب ويف احلدود الواردة يف االتفا
  .٤٣اخلاصة املشار إليها يف املادة 

  
  ٤٦املادة   
اخلطط الالزمة الستخدام القوة املسلحة يضعها   

  جملس األمن مبساعدة جلنة أركان احلرب.
  

  ٤٧املادة   
ُتشكّل جلنة من أركان احلرب تكون مهمتها أن   ‐  ١

تسدي املشورة واملعونة إىل جملس األمن وتعاونه يف مجيع 
سائل املتصلة مبا يلزمه من حاجات حربية حلفظ السلم امل

واألمن الدويل والستخدام القوات املوضوعة حتت 
تصرفه وقيادهتا ولتنظيم التسليح ونزع السالح بالقدر 

  املستطاع. 
ُتشكّل جلنة أركان احلرب من رؤساء أركان   ‐  ٢

حرب األعضاء الدائمني يف جملس األمن أو من يقوم 
األمم ”اللجنة أن تدعو أي عضو يف مقامهم. وعلى 

من األعضاء غري املمثلني فيها بصفة دائمة “ املتحدة
لالشتراك يف عملها إذا اقتضى حسن قيام اللجنة 

  مبسؤولياهتا أن يساهم هذا العضو يف عملها.
جلنة أركان احلرب مسؤولة حتت إشراف جملس   ‐  ٣

األمن عن التوجيه االستراتيجي ألية قوات مسلحة 
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ضوعة حتت تصرف اجمللس. أما املسائل املرتبطة بقيادة مو
  هذه القوات فستبحث فيما بعد. 

للجنة أركان احلرب أن تنشئ جلانا فرعية إقليمية   ‐  ٤
إذا خوهلا جملس األمن هذه الصالحية وبعد التشاور مع 

    الوكاالت اإلقليمية صاحبة الشأن.
  مالحظة  
س األمن خالل الفترة قيد االستعراض، أوىل جمل  

تعزيز جهود ل ا كبريااهتمام يف جمموعهاواألمم املتحدة 
حفظ السالم وحتسني املشاورات مع البلدان املسامهة 

تقرير الفريق املعين بعمليات األمم  شكلبقوات. و
 هصدرأاملتحدة حلفظ السالم (تقرير اإلبراهيمي)، الذي 

قوة دفع ، )١(٢٠٠٠آب/أغسطس  ٢١األمني العام يف 
هذا التقرير نظرة نقدية وقد ألقى . يف هذا الصددكبرية 

على اجلهود السابقة لعمليات حفظ السالم، وسعى إىل 
األمم املتحدة حلفظ حتقيقه عمليات توضيح ما حتاول 

كان يف مجلة السالم والطريقة اليت ميكن هبا حتقيق ذلك. و
السالم  بناءاإلجراءات الوقائية، وعليه ركز ما 
وبعض القضايا العملية املرتبطة السالم  حفظاستراتيجية و

 إىلمن بني أمور أخرى، كان يهدف، . وبالعمليات
 قدراتالتعزيز وحتسني النشر السريع للقوات وزيادة 

ونشرها. كما  هاالتخطيط للبعثات وإعداد التكميلية على
شدد التقرير على أمهية حتسني املشاورات مع البلدان 

 املسامهة بقوات. 

__________ 

  )١(  S/2000/809 . ــام  ٢٠٠٠آذار/مــارس  ٧يف ، عقــد األمــني الع
فريقا رفيع املستوى إلجراء اسـتعراض شـامل ألنشـطة األمـم     

مـن  املتحدة حلفظ السالم واألمـن، وتقـدمي جمموعـة واضـحة     
امللموسة والعملية ملساعدة األمـم املتحـدة   والتوصيات احملددة 

بل. يف االضــطالع هبــذه األنشــطة بصــورة أفضــل يف املســتق     
 س الفريق السيد األخضر اإلبراهيمي.وترأ

، أنشأ اجمللس ٢٠٠٠رين األول/أكتوبر تش ٣يف و  
الفريق العامل التابع جمللس األمن املعين بتقرير اإلبراهيمي 

دراسة كاملة للتوصيات الواردة يف التقرير اليت جراء إل
تقع ضمن اختصاص اجمللس، وال سيما عمليات حفظ 

، اختذ لفريق العاملل. وبناء على مشروع توصية السالم
تشرين  ١٣املؤرخ  )٢٠٠٠( ١٣٢٧اجمللس القرار 

، على فيه، يف مجلة أمورالذي شدد  ٢٠٠٠الثاين/نوفمرب 
أمهية حتسني نظام املشاورات بني البلدان املسامهة بقوات 

فق على أن يعزز بشكل او، واألمني العام وجملس األمنو
 الرئيس مؤرخمن ببيان و .)٢(املشاورات القائمكبري نظام 

أعضاء اجمللس أوىل  ،)٣(٢٠٠١كانون الثاين/يناير  ٣١
) ٢٠٠١( ١٣٥٣، وبالقرار سألةهلذه املمزيدا من النظر 

اجمللس شكل  حدد، ٢٠٠١حزيران/يونيه  ١٣املؤرخ 
 اوإجراءاهتاالجتماعات مع البلدان املسامهة بقوات 

. وخالل الفترة قيد االستعراض، عقد اجمللس هاووثائق
اون مع ز التعتعزي’’ة اجتماعات بشأن البند املعنون ثالث

 ااجتماعا خاص ٤٥ وعقد ،)٤(‘‘البلدان املسامهة بقوات
 ١٣٥٣مع البلدان املسامهة بقوات، عمال بالقرار 

)٢٠٠١ .(  

مل يشر اجمللس  قيد االستعراضوخالل الفترة   
يف أي من من امليثاق  ٤٤ و ٤٣ تنيصراحة إىل املاد
ا اختذ عددا من املقررات اليت دعا هب همقرراته. بيد أن

السالم الدول األعضاء إىل إنفاذ مطالباته املتعلقة بصون 
بتفسري اجمللس صلة ، بالتايل، ، واليت هلاواألمن الدولني

__________ 

 )، املرفق األول.٢٠٠٠( ١٣٢٧القرار   )٢(  

  )٣(  S/PRST/2001/3. 

  )٤(  S/PV.4257 ) وResumption 1و ،( S/PV.4270، 
 .S/PV.4326و
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، مل يتخذ وخالل الفترة نفسها .)٥(٤٤و  ٤٣للمادتني 
من امليثاق، ومل جتر  ٤٥اجمللس أي قرارات تشري إىل املادة 

ملادة أي مناقشة دستورية فيما يتعلق بتطبيق هذه ا
وتفسريها. وبقرارين، وفقا للمبادئ املكرسة يف املادتني 

بالنظر، يف مجلة أمور، يف  لس، اضطلع اجمل٤٧ و ٤٦
 عسكريةركان الأركان احلرب (األإمكانية استخدام جلنة 

كإحدى الوسائل لتعزيز قدرات األمم املتحدة يف جمال )
   .)٦(حفظ السالم

 فرعالف .فرعة أستوينقسم العرض العام التايل إىل   
ألف يتضمن مقررات اجمللس اليت فُرضت هبا تدابري 

باء حياول أن يعرض  فرع، وال٤٣استنادا إىل مبادئ املادة 
القضايا البارزة اليت أثريت يف مداوالت اجمللس فيما يتصل 

جيم فهو يقدم عرضا عاما ملقررات  فرع. أما ال٤٣باملادة 
ة باملبادئ الواردة يف اجمللس اليت قد ُتفسر بأهنا ذات صل

دال املناقشة ذات الصلة يف  فرع، بينما يوجز ال٤٤املادة 
 ْجِملوُي هذا الصدد اليت جرت أثناء مداوالت اجمللس.

ركان األهاء مقررات اجمللس املرتبطة بلجنة  فرعال
 فرعمن امليثاق)، ويليه ال ٤٧- ٤٦(املادتان  عسكريةال

يف اليت أثريت رزة واو الذي حياول حتديد القضايا البا
  .٤٧ و ٤٦مداوالت اجمللس ذات الصلة باملادتني 

  

__________ 

انظــر الفصــل اخلــامس لالطــالع علــى تفاصــيل إضــافية عــن      )٥(  
 األخرى اليت ببعثات حفظ السالم والتدابري الترتيبات املتعلقة

 تستخدمها أجهزة اجمللس الفرعية لتفعيل مقرراته.

ــرار   )٦(   ــرار   ٢٠٠٠( ١٣٢٧القـ ــع؛ والقـ ــق الرابـ  ١٣٥٣)، املرفـ
 )، املرفق األول، جيم.٢٠٠١(

 ذات الصلةمقررات جملس األمن  - ألف 
  ٤٣باملادة 

  احلالة يف أفغانستان  
كانون  ٢٠) املؤرخ ٢٠٠١( ١٣٨٦بالقرار   

دولية القوة ، أنشأ اجمللس ال٢٠٠١األول/ديسمرب 
ألعضاء طلب إىل الدول او أشهر ٦للمساعدة األمنية ملدة 

. كما باألفراد واملعدات وغريها من املواردفيها أن تساهم 
على األعضاء الدول اجملاورة وغريها من الدول  شجع

ا يف ذلك تقدمي ما قد تطلبه القوة من مساعدة الزمة، مب
. وتضمنت القرارات الالحقة )٧(اإلذن بالتحليق والعبور

  .)٨(بتمديد والية البعثة طلبات مماثلة للمسامهة

  احلالة يف البوسنة واهلرسك  

 حزيران/ ٢١) املؤرخ ٢٠٠٠( ١٣٠٥وبالقرار   
ألعضاء بأن تقــوم، للدول ا، أذن اجمللس ٢٠٠٠يونيه 

أو بالتعاون  حلف مشال األطلسيمنظمة عـــن طريق 
شهرا على  ١٢معها، باإلبقاء لفترة مقررة إضافية مدهتا 

وفقا  أةنشاملاالستقرار املتعددة اجلنسيات  قيققوة حت
. ) حتت قيادة وإشراف موحديــن١٩٩٦( ١٠٨٨للقرار 

مجيع الدول، وال سيما دول املنطقة، إىل ودعا القرار 
مواصلة تقدمي ما يلزم من دعم وتسهيالت، مبا يف ذلك 

تشارك يف تسهيالت املرور العابر، للدول األعضاء اليت 
قوة حتقيق االستقرار. وطلب اجمللس أيضا إىل الدول 

حلف مشال منظمة اليت تعمل من خالل ألعضاء، ا
، أو بالتعاون معها، أن تقدم تقارير إىل اجمللس، األطلسي

__________ 

 .٧و ٢و ١)، الفقرات ٢٠٠١( ١٣٨٦القرار   )٧(  

)، ٢٠٠٢( ١٤٤٤؛ و ٣)، الفقرة ٢٠٠٢( ١٤١٣ن اقرارال  )٨(  
)، عــزز اجمللــس ٢٠٠٣( ١٥١٠ر مبوجــب القــرا. و٣الفقــرة 

تـه  دعوجيـدد  والية القوة الدولية للمساعدة األمنيـة ولكنـه مل   
 .ةاملسامهإىل 
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من خالل القنوات املالئمة على فترات شهرية على 
  .)٩(األقل

  احلالة يف كوت ديفوار  

شباط/فرباير  ٤) املؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٦٤وبالقرار   
 قوات الدول األعضاء املشاركة يف اجمللس فوض، ٢٠٠٣

اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، وفقا للفصل 
الثامن، والقوات الفرنسية اليت تدعمها، باختاذ اخلطوات 
الالزمة لضمان أمن وحرية حركة أفرادها وبأن تقوم 
بكفالة محاية املدنيني املهددين مباشرة بالعنف اجلسدي 

ذلك ضمن مناطق عملياهتا، باستخدام السبل املتاحة هلا، و
  .لفترة ستة أشهر

مجيع الدول اجملاورة لكوت القرار كذلك  ادعو  
أن تدعم عملية السالم مبنع أي عمل قد  إىل ديفوار

يقّوض أمن وسالمة أراضي كوت ديفوار، وخاصة 
حركة اجملموعات املسلحة واملرتزقة عرب حدودها، 
واالجتار غري املشروع باألسلحة وانتشارها يف املنطقة، مبا 

  .)١٠(لك األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفةيف ذ
 آب/ ٤) املؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٩٨وبالقرار   

إىل مدد اجمللس والية البعثة وطلب ، ٢٠٠٣أغسطس 
اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، من خالل قيادة 

ي إىل اجمللس، عن دورقوهتا، وإىل فرنسا، تقدمي تقرير 
تنفيذ والية كل  طريق األمني العام، بشأن مجيع جوانب

  .)١١(منهما

احلالة فيما يتعلق جبمهورية الكونغو   
  الدميقراطية

__________ 

 .١٨و ١٦و ١٠)، الفقرات ٢٠٠٠( ١٣٠٥القرار   )٩(  

 .١١و ٩)، الفقرتان ٢٠٠٣( ١٤٦٤القرار   )١٠(  

 .٢ و ١)، الفقرتان ٢٠٠٣( ١٤٩٨القرار   )١١(  

 شباط/ ٢٤) املؤرخ ٢٠٠٠( ١٢٩١وبالقرار   
مم املتحدة ألأن تنشئ بعثة ا، قرر اجمللس ٢٠٠٠فرباير 

مشتركا مع  اليف مجهورية الكونغو الدميقراطية هيك
اص اللجنة العسكرية املشتركة خاضعا لسلطة املمثل اخل

ل فترة نشر البعثة، المني العام يكفل التعاون الوثيق خألل
  .)١٢(وأن يكون هلما مقر مشترك

كانون  ١٤) املؤرخ ٢٠٠٠( ١٣٣٢وبالقرار   
اقتراح األمني العام اجمللس د ّي، أ٢٠٠٠األول/ديسمرب 

الذي يدعو إىل القيام، حاملا يرى أن األوضاع تسمح 
 ١٢٩١القرار بذلك وطبقا لألحكام ذات الصلة من 

)، بنشر عدد إضايف من املراقبني العسكريني من ٢٠٠٠(
أجل رصد قيام األطراف بتنفيذ وقف إطالق النار 
وخطيت فض االشتباك املعتمدتني يف لوساكا ومابوتو 

عن استعداده لتقدمي . كما أعرب والتحقق من ذلك
يرتئي أن األوضاع تسمح الدعم إىل األمني العام، حاملا 

نشر وحدات من املشاة تقدم الدعم للمراقبني  بذلك، يف
  .)١٣(العسكريني يف كيسانغاين ومبانداكا

 حزيران/ ١٥) املؤرخ ٢٠٠١( ١٣٥٥وبالقرار   
لعمليات الذي اجمللس مفهوم استكمل ا، ٢٠٠١يونيه 

حزيران/يونيه  ٨عرضه األمني العام يف تقريره املؤرخ 
ني إىل األمني العام أن ينشر مراقبوطلب ، ٢٠٠١

عسكريني يف املواقع اليت يتم االنسحاب منها مبكرا، بغية 
تأكيد الترخيص الوارد يف القرار وأعاد ، رصد العملية

يتعدى  ) والذي يأذن للبعثة بقوام ال٢٠٠٠( ١٢٩١
 من األفراد العسكريني، مبن فيهم املراقبون ٥ ٥٣٧

على أيضا شدد . وحسبما يراه األمني العام ضروريا

__________ 

 .٦)، الفقرة ٢٠٠٠( ١٢٩١القرار   )١٢(  

 .٨ و ٤)، الفقرتان ٢٠٠٠( ١٣٣٢القرار   )١٣(  
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نفس مقار  اللجنة العسكرية املشتركة يف ضرورة إيواء
د تأكيد استعداده لدعم اع، وأعمل البعثة يف كينشاسا

األمني العام إذا ومىت ارتأى األمني العام ضرورة ذلك 
وعندما تسمح الظروف مبواصلة نشر األفراد العسكريني 

شرق مجهورية الكونغو يف املناطق احلدودية يف 
  .)١٤(الدميقراطية

 حزيران/ ١٤) املؤرخ ٢٠٠٢( ١٤١٧وبالقرار   
والية بعثة منظمة األمم اجمللس د مّد، ٢٠٠٢يونيه 

حزيران/يونيه  ٣٠املتحدة يف الكونغو الدميقراطية إىل 
الدول األعضاء إىل أن تسهم بأفراد لتمكني  ادعو ٢٠٠٣

فردا، من  ٥ ٥٣٧البعثة من بلوغ قوامها املأذون به البالغ 
ن اإلطار الزمين احملدد يف مفهوم بينهم املراقبون، يف غضو

عام بزيادة احلد ط علما بتوصية األمني الاح. وأالعملية
عرب عن عزمه النظر يف أن يأذن أاألقصى للقوات و

  .)١٥(مبجرد حتقق مزيد من التقدمبذلك 

متوز/يوليه  ٢٨) املؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٩٣وبالقرار   
يف بعثة األمم املتحدة ، قام اجمللس بتمديد والية ٢٠٠٣

 ٢٠٠٣متوز/يوليه  ٣٠ميقراطية حىت مجهورية الكونغو الد
القوة العسكرية لبعثة األمم . وأذن بزيادة )١٦(وتوسيعها

. وبنفس القرار، فرد ١٠ ٨٠٠املتحدة ليبلغ قوامها 
على أن تقوم، بالتنسيق مع  أيضابعثة شجع اجمللس ال

وكاالت األمم املتحدة واجلهات املاحنة واملنظمات غري 
ومية، بتقدمي املساعدة من أجل إصالح قوات األمن احلك

وإعادة إرساء دولة تقوم على سيادة القانون، والتحضري 

__________ 

 .٣٩و ٣٨و ٣٣و ٣١)، الفقرات ٢٠٠١( ١٣٥٥القرار   )١٤(  

 .٣و ٢و ١)، الفقرات ٢٠٠٢( ١٤١٧القرار   )١٥(  

 ١٧ و ٧ و ٦ و ٢)، الفقـــــــرات ٢٠٠٣( ١٤٩٣القـــــــرار   )١٦(  
 .٢٧ و ٢٦ و ٢٥ و ١٩ و

رحب باجلهود اليت تبذهلا الدول و ،لالنتخابات وإجرائها
  .)١٧(فترة االنتقال واملصاحلة الوطنيةاألعضاء لدعم 

  ليشيت -  احلالة يف تيمور  

يار/مايو أ ١٧) املؤرخ ٢٠٠٢( ١٤١٠وبالقرار   
بعثة األمم املتحدة لتقدمي الدعم يف ، أنشأ اجمللس ٢٠٠٢

، وأذن باختاذ اإلجراءات الالزمة للوفاء تيمور الشرقية
(أ) تقدمي املساعدة  من العناصر التالية: بواليتها املكونة

للهياكل اإلدارية األساسية الضرورية من أجل أن تتوفر 
 رار السياسي؛لتيمور الشرقية أسباب البقاء واالستق

تأمني إنفاذ القانون والسالمة العامة بصورة مؤقتة  (ب)
إلنفاذ القانون يف جديد وتقدمي املساعدة يف إنشاء جهاز 

(ج) اإلسهام  تيمور الشرقية، دائرة شرطة تيمور الشرقية؛
  .)١٨(يف صون األمن اخلارجي والداخلي يف تيمور الشرقية

يرأس البعثة  أنوبالقرار نفسه، قرر اجمللس أيضا   
 ممثل خاص لألمني العام وأن تتألف البعثة مما يلي:

عنصر مدين يضم مكتب املمثل اخلاص لألمني العام   (أ)
مع جهات تنسيق تعىن بالشؤون اجلنسانية وبفريوس 
نقص املناعة البشرية/اإليدز، وفريق الدعم املدين املؤلف 

موظف يشغلون الوظائف  ١٠٠من عناصر تصل إىل 
ية، ووحدة اجلرائم اخلطرية، ووحدة حقوق األساس
 ٢٥٠ا ـــــــ(ب) عنصر شرطة مدنية يضم مبدئي اإلنسان؛

(ج) عنصر عسكري قوامه األساسي يصل إىل  ضابطا؛ ١
ث . وحمراقبا عسكريا ١٢٠جندي مبن فيهم  ٥ ٠٠٠

الدول األعضاء والوكاالت واملنظمات اجمللس أيضا 
، ‘‘ه األمني العامالذي طلب’’الدولية أن تقدم الدعم 

__________ 

 .٥ و ٣)، الفقرتان ٢٠٠٣( ١٤٩٣القرار   )١٧(  

 .٢) الفقرة ٢٠٠٢( ١٤١٠ القرار  )١٨(  
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سيما الدعم إلجناز إنشاء دائرة شرطة تيمور الشرقية   وال
  .)١٩(وقوة الدفاع عن تيمور الشرقية

نيسان/أبريل  ٤) املؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٧٣وباملقرر   
أن جيري تعديل تشكيل وقوام عنصر ، قرر اجمللس ٢٠٠٣

الشرطة يف البعثة واجلدول الزمين لتقليصه وفقا للفقرتني 
وأن  ،)٢٠(من التقرير اخلاص لألمني العام ٣٥و  ٣٣

إشراك (أ)  يتضمن هذا التعديل التدابري احملددة التالية:
توفري قدرة ؛ (ب) وحدة مشكلة دوليا ملدة عام واحد

تدريبية إضافية يف اجملاالت الرئيسية احملددة يف التقرير 
زيادة التشديد على عنصري (ج)  اخلاص لألمني العام؛

اإلبقاء على وجود (د)  وسيادة القانون؛حقوق اإلنسان 
أكرب يف جمال الرصد واجملال االستشاري يف املقاطعات 
اليت جرى فيها تسليم سلطة الضبط إىل قوة شرطة تيمور 

متابعة التوصيات احملددة يف تقرير بعثة ) ـ(ه ليشيت؛ –
التقييم املشتركة املعنية مبهام الشرطة الصادر يف تشرين 

تعديل خطط النقل التدرجيي (و)  ؛٢٠٠٢ الثاين/نوفمرب
. )٢١(ليشيت - لسلطة مهام الشرطة إىل قوة شرطة تيمور 

تعديل اجلدول الزمين لتقليص العنصر كما قرر اجمللس 
العسكري للبعثة للفترة املنتهية يف كانون األول/ديسمرب 

 ٢٠٠٣آذار/مارس  ٢٨وفقا للرسالة املؤرخة  ٢٠٠٣
من من وكيل األمني العام املوجهة إىل أعضاء جملس األ

لعمليات حفظ السالم؛ وبالتايل اإلبقاء على كتيبتني 
داخل املناطق املتامخة خلط التنسيق التكتيكي يف أثناء هذه 

عناصر القوة، مبا يف إىل جانب ما يتصل بذلك من  ،الفترة
؛ وأن جيري تقليص عدد أفراد حفظ السالم ذلك التنقل

بتدرج أكرب مما كان متوخى فردا  ١ ٧٥٠العسكريني إىل 
__________ 

 .٩ و ٦ و ٣)، الفقرات ٢٠٠٢( ١٤١٠القرار   )١٩(  

  )٢٠(  S/2003/243. 

 .١)، الفقرة ٢٠٠٣( ١٤٧٣القرار   )٢١(  

إىل . وأخريا، طلب اجمللس )٢٠٠٢( ١٤١٠يف القرار 
 ٢٠٠٣ر/مايو أيا ٢٠األمني العام أن يقدم حبلول 

فصلة للجدول الزمين املنقح استراتيجية عسكرية م
لتقليص العنصر العسكري للبعثة، وذلك لكي يوافق عليها 

ة أن يطلع جملس األمن عن كثب وبصور، وجملس األمن
منتظمة على التطورات اليت تستجد على أرض الواقع 
وعلى تنفيذ االستراتيجيات العسكرية واستراتيجيات 

  .)٢٢(الشرطة املنقحة

أيار/مايو  ١٩) املؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٨٠وبالقرار   
اليت علما باالستراتيجية العسكرية ، أحاط اجمللس ٢٠٠٣

يل نيسان/أبر ٢١تقريره املؤرخ  يف أوجزها األمني العام
والية بعثة األمم املتحدة لتقدمي قرر متديد ، و)٢٣(٢٠٠٣

  .)٢٤(٢٠٠٤أيار/مايو  ٢٠الدعم يف تيمور الشرقية حىت 

  احلالة بني العراق والكويت  

تشرين  ١٦) املؤرخ ٢٠٠٣( ١٥١١بالقرار   
بتشكيل قوة متعددة ، أذن اجمللس ٢٠٠٣األول/أكتوبر 

ع التدابري اجلنسيات تكون حتت قيادة موحدة باختاذ مجي
الالزمة من أجل اإلسهام يف صون األمن واالستقرار يف 

لدول األعضاء على حث ا. ويف هذا الصدد، العــراق
، مبا يف ذلك توفري القوات العسكرية، تقدمي مساعدهتا

يابة عن طلب إىل الواليات املتحدة أن تقوم، ن، وللقوة
عن  لساجمل، بتقدمي تقرير إىل القوة املتعددة اجلنسيات

جهود هذه القوة وما حترزه من تقدم، حسب االقتضاء، 
  .)٢٥(وذلك مرة كل ستة أشهر على األقل

__________ 

 .٤و ٣و ٢)، الفقرات ٢٠٠٣( ١٤٧٣القرار   )٢٢(  

  )٢٣(  S/2003/449. 

 .١)، الفقرة ٢٠٠٣( ١٤٨٠القرار   )٢٤(  

 .٢٥و ١٤)، الفقرتان ٢٠٠٣( ١٥١١القرار   )٢٥(  
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  احلالة يف سرياليون  

شباط/فرباير  ٧) املؤرخ ٢٠٠٠( ١٢٨٩وبالقرار   
زيادة قوام العنصر العسكري ، قرر اجمللس ٢٠٠٠
مم املتحدة يف سرياليــون ليبلغ، كحد أقصى، ألا لبعثة
ستعراض الفراد العسكريني، رهنا باألمن ا ١١ ١٠٠

الدوري الذي جيري يف ضوء الظروف على أرض الواقع 
كد أمهية أن . وأمالوبالتقدم الذي حيرز يف عملية الس

نتقالية بني فريق املراقبني التابع للجماعة التكون املرحلة ا
مم املتحدة يف ألقتصادية لدول غرب أفريقيا وبعثة االا

طراف املعنية ألحث مجيع االعقبات، والية من سرياليون خ
على التشاور حول توقيت عمليات نقل القوات 

  .)٢٦(وسحبها

أيار/مايو  ١٩) املؤرخ ٢٠٠٠( ١٢٩٩وبالقرار   
زيادة قوام العنصر العسكري للبعثة ، قرر اجمللس ٢٠٠٠

عرب . وأفرد عسكري، كحد أقصى ١٣ ٠٠٠إىل 
ة تعجيل عن تقديره جلميع الدول اليت قامت، بغيكذلك 

التعزيز السريع للبعثة، بإحلاق قواهتا بالبعثة بسرعة، وإتاحة 
ا أفراد إضافيني، وعرض املساعدة السوقية والتقنية وغريه

طلب إىل كل من من أشكال املساعدة العسكرية، و
  .)٢٧(بإمكانه تقدمي املزيد من الدعم أن يفعل ذلك

 آب/ ٤) املؤرخ ٢٠٠٠( ١٣١٣وبالقرار   
معربا عن متديد والية البعثة قرر اجمللس ، ٢٠٠٠أغسطس 

اعتزامه تعزيز تشكيلها وقدرهتا ومواردها. وحتقيقا لتلك 
ينبغي تعزيز العنصر العسكري  الغاية، رأى اجمللس أنه

للبعثة، من خالل اإلسراع يف تناوب القوات والقيام، عند 
االقتضاء، يف مجلة أمور، بإضافة عنصرين جديدين 

__________ 

 .١٤و ٩)، الفقرتان ٢٠٠٠( ١٢٨٩القرار   )٢٦(  

 .٢و ١)، الفقرتان ٢٠٠٠( ١٢٩٩القرار   )٢٧(  

إىل جانب قوة احتياطية مدعمة وحتسني  للطريان والبحرية
االتصاالت ومعدات مقاتلة متخصصة وعتاد للدعم 

على أن اإلجناز الناجح ألهداف اجمللس شدد . والسوقي
البعثة سيتوقف على تزويد البعثة بوحدات كاملة 
ومكتملة العتاد، تتوفر هلا القدرات املطلوبة، وهيكل 

كم، وتسلسل وحيد وقدرات فعالة يف جمال القيادة والتح
للقيادة، وموارد كافية، مع االلتزام بتنفيذ والية البعثة 

  .)٢٨(لساجملعلى حنو تام وفقا ملا أذن به 

كانون  ٢٢) املؤرخ ٢٠٠٠( ١٣٣٤وبالقرار   
بقوة مجيع الدول ، حث اجمللس ٢٠٠٠األول/ديسمرب 

يف القادرة جديا على املسامهة بقوات حلفظ السالم 
عرب عن تقديره للدول أظر يف ذلك، وسرياليون على الن

أيضا عرب . وأقدمت بالفعل عروضا يف هذا الشأن اليت
عن عزمه، بعد إجراء مشاورات مع البلدان املسامهة 
بقوات، على االستجابة بسرعة، ألية توصيات حمددة 
إضافية يقدمها األمني العام يف الفترة القادمة فيما يتعلق 

  .)٢٩(اليون ومهامها دة يف سريبقوام قوة بعثة األمم املتح

 آذار/ ٣٠) املؤرخ ٢٠٠١( ١٣٤٦وبالقرار   
لفترة إضافية  لبعثةاوالية ، مدد اجمللس ٢٠٠١مارس 

وقرر أن يزيد العنصر العسكري فيها على حنو ما أوصى 
. كما أعرب عن تقديره )٣٠(به األمني العام يف تقريره

ة، للدول اليت قدمت قوات وعناصر دعم إضافية للبعث
يف هذا الصدد على أن  تعهداتوحث الدول اليت قدمت 

على مواصلة بذل تفعل ذلك. وشجع اجمللس األمني العام 
اجلهود للحصول، إذا اقتضى األمر، على مزيد من 
القوات املدربة واجملهزة على النحو املطلوب لتدعيم قوام 

__________ 

 .٦و ٤و ٣و ١)، الفقرات ٢٠٠٠( ١٣١٣القرار   )٢٨(  

 .٦و ٥و ٤)، الفقرات ٢٠٠٠( ١٣٣٤القرار   )٢٩(  

  )٣٠(  S/2001/228. 
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إكمال مفهوم  العنصر العسكري للبعثة بغية متكينها من
طلب إىل األمني العام أن حييط اجمللس املنقح، و عملياهتا
  .)٣١(د تلقي تعهدات أكيدة هبذا اخلصوصعلما عن

وبأربعة قرارات الحقة، قام اجمللس كذلك   
بتمديد والية بعثة األمم املتحدة يف سرياليون وأعرب عن 
تقديره للدول األعضاء اليت وفرت قوات وعناصر دعم 

. ويف أحد )٣٢(دات بذلكللبعثة، وللدول اليت قدمت تعه
الدول األعضاء القادرة اجمللس أيضا حث هذه القرارات، 

على تقدمي مدربني ومستشارين مؤهلني وموارد للشرطة 
يق أهدافها من املدنية ملساعدة شرطة سرياليون على حتق

   .)٣٣(حيث حجمها وقدرهتا

كفالة اضطالع جملس األمن بدور فعال يف   
، وال سيما صون السلم واألمن الدوليني

  يف أفريقيا
 أيلول/ ٧) املؤرخ ٢٠٠٠( ١٣١٨وبالقرار   
على أمهية تعزيز قدرة األمم اجمللس كد ، أ٢٠٠٠سبتمرب 

حث نشر عمليات حفظ السالم بسرعة، و املتحدة على
. الدول األعضاء على أن توفر هلا موارد كافية ويف حينها

ات بتقرير فريق األمم املتحدة املعين بعمليكما رحب 
قرر أن ينظر بسرعة يف التوصيات اليت تندرج يف والسالم 

  .)٣٤(نطاق مسؤوليته

__________ 

 .٤و ٢و ١)، الفقرات ٢٠٠١( ١٣٤٦القرار   )٣١(  

 ١٤٠٠؛ و٢و ١قرتــــــان )، الف٢٠٠١( ١٣٧٠القــــــرارات   )٣٢(  
 ١)، الفقرتان ٢٠٠٢( ١٤٣٦؛ و٢و ١)، الفقرتان ٢٠٠٢(
 .٢و ١)، الفقرتان ٢٠٠٣( ١٤٧٠؛ و٢و

 .١٠)، الفقرة ٢٠٠٣( ١٤٧٠القرار   )٣٣(  

 )، املرفقان ثالثا ورابعا.٢٠٠٠( ١٣١٨القرار   )٣٤(  

كفالة اضطالع جملس األمن بدور فعال   
  يف صون السلم واألمن الدوليني

أن يسند )، قرر اجمللس ٢٠٠٠( ١٣٢٧وبالقرار   
إىل عمليات حفظ السالم واليات واضحة وذات 

أن مشكلة ثغرة بأيضا عترف . وامصداقية وقابلة لإلجناز
االلتزام املتعلقة بتوفري األفراد واملعدات لعمليات حفظ 
السالم تتطلب أن تتحمل مجيع الدول األعضاء املسؤولية 
املشتركة عن دعم عمليات األمم املتحدة حلفظ 

  .)٣٥(السالم

  ٤٣املناقشة املتعلقة باملادة  - باء 
  احلالة يف سرياليون  
أيار/مايو  ١١، املعقودة يف ٤١٣٩يف اجللسة   
اجتمع اجمللس ليناقش تدهور احلالة يف سرياليون، ، ٢٠٠٠

مبا يف ذلك احتجاز عدة مئات من أفراد حفظ السالم 
التابعني لألمم املتحدة يف أجزاء خمتلفة من البلد. ويف أثناء 

لبلدان املسامهة بقوات، باعدة إشادات املناقشة صدرت 
فظ السالم قوة ح تودارت مناقشة بشأن ما إذا كان

 ممثل اجلزائروبينما دعا . الكافية واملعدات مزودة بالوالية
يف األمم املتحدة يف سرياليون بعثة إىل استعراض والية 

ثاق، أبلغ اجمللس باستعداد إطار الفصل السابع من املي
 اعة االقتصادية لدول غرب أفريقيااجلم أعضاءبعض 

يف  جل بعثتهامن أتاحة القوات الالزمة لألمم املتحدة إل
 أيار/ ٩ا املؤرخة يف مؤمتر قمة أبوج كما جاءسرياليون، 

املوارد  اليت متلك. وناشد أيضا البلدان ٢٠٠٠مايو 
الية واللوجستية املالئمة املسامهة املم تقدأن ة ضروريال

على تتمكن من االضطالع بواليتها املنقحة  حىتللبعثة 

__________ 

 )، املرفق أوال.٢٠٠٠( ١٣٢٧القرار   )٣٥(  
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قد أن بلده  . وذكر ممثل اململكة املتحدة)٣٦(أفضلحنو 
بعثة األمم  دعمل“ اخلطوات اهلامة” عددا من اختذ

 إيفادعلى وجه اخلصوص بوذلك ، املتحدة يف سرياليون
، مطار لونغي لتأمنيتقدمة إىل فريتاون املربيطانية الكتيبة ال

جهودها ز لتركقوات بعثة األمم املتحدة وبالتايل حترير 
أنه، بناء على  األوسع نطاقا. وأشار أيضا إىل هامهامعلى 

 ااململكة املتحدة فريقأرسلت  ،طلب األمم املتحدة
ساعدة األمم املتحدة ملإىل فريتاون  يااستشار اعسكري
الدعم من تعزيز بعثة األمم املتحدة ل يلزمتقييم ما على 
ة . وذكر أنه ينبغي للمجلس أن يكون على أهبالتقين

زيز للمساعدة يف تع االستعداد للقيام بأي شيء الزم
البعثة، وأن اململكة املتحدة سوف تواصل تقدمي الدعم 

. ورحب تدعيمهاالتقين واللوجسيت للمساعدة يف 
ة لدول غرب أفريقيا، قادة اجلماعة االقتصاديباستعداد 

أيار/مايو،  ٩املعقود يف أبوجا يف  تهمقمعقب مؤمتر 
يف حالة اشتراك قوات إقليمية يف سرياليون جمددا، نظر، لل

ه، يف هذا نّبو ،شكال العملية لذلك االشتراكيف األ
البسة ’’أية قوات جديدة ينبغي أن تكون الصدد، إىل أن 

خوذا زرقاء، وجمهزة جتهيزا مالئما للعمل الذي عليها أن 
ا لنفس تقوم به، حتت قيادة وحيدة لألمم املتحدة ووفق

، الدول األعضاءممثل كندا . وشجع )٣٧(‘‘قواعد االشتباك
أن يكون جهد حفظ السالم يف سرياليون أمهية ب اعترفم
متعدد األطراف بصورة حقيقية وحتت علم األمم ’’

قوة قوية ’’تشكيل ، على العمل من أجل ‘‘املتحدة
موسع لبعثة األمم ’’تكون يف شكل ‘‘ ومتحدة ومتناسقة

 وينبغي أن حتترم مبدأ وحدة القيادة ،سرياليون يفاملتحدة 
وفر يسوأضاف أن بلده  .‘‘وهو مبدأ عسكري أساسي

رحالت جوية للقيام على جناح السرعة بوزع قوات من 
__________ 

  )٣٦(  S/PV.4139 و Corr.1 و Corr.2٧لصفحة ، ا. 

 .١٠-٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٧(  

يف زيادة ’’بحث اآلن كندا ت نأو ،اهلند وبنغالديش
سرياليون،  يفمساعدتنا إىل قوات بعثة األمم املتحدة 

. وباملثل، قال ممثل )٣٨(‘‘الذين ال تتوفر هلم معدات كافية
ساعد على ي’’وف سن بلده إ يف بيانه الواليات املتحدة

 .)٣٩(‘‘وزع قوات إضافية لبعثة األمم املتحدة يف سرياليون
إحدى عن رأي مفاده أن يف بيانه وأعرب ممثل ماليزيا 

بعثة وجودها عن الاألولويات العاجلة تتمثل يف أن تعزز 
طريق إعادة التجمع يف أعداد أكرب متكينا للقوة من 

ها للهجوم الدفاع عن نفسها بشكل أفضل يف حالة تعرض
أن الوقت قد وأعرب عن اعتقاده بأن  من قبل املتمردين.

ما ميكن اختاذه من خطوات في’’حان لينظر اجمللس 
إرسال بعثة للرد ، مبا يف ذلك على سبيل األولوية ‘‘تالية

السريع إىل سرياليون بغرض حتقيق استقرار احلالة 
من  وعلى الرغم .‘‘إعادة العملية السياسية إىل مسارها’’و

فريق املراقبني العسكريني التابع أن يؤدي فكرة  تأييده
يف  احموري اللجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا دور

مد يد املساعدة إىل اجملتمع الدويل إلعادة النظام إىل هذا 
مجيع البلدان اليت تنشر قواهتا يف  أن ، أشار إىلالبلد

حتت ’’ ويأن تنض ،يف الظروف الراهنة ينبغي، سرياليون
وأن  ،‘‘لواء األمم املتحدة وحتت هيكل قيادة واحد

ممثل وشدد . )٤٠(موارد كافية هلذا الغرض تتوافر لديها
صل إىل القوام تبعثة حبيث البنغالديش على ضرورة تعزيز 

زيادة ’’ وذلك من خاللاملأذون به يف أقرب وقت ممكن، 
بأن لس أبلغ اجمل ،يف هذا الصددو .“أعداد القوة يف امليدان

بإرساهلا إىل بعثة األمم املتحدة يف  بلدهالكتيبة اليت وعد 
يف موعد  سرياليون ستكون جاهزة للنقل جوا مع معداهتا

أكد أن اجمللس ينبغي و. ٢٠٠٠ أيار/مايو ٢٠ال يتجاوز 
__________ 

 .١٢-١١املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٨(  

 .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٣٩(  

 .١٥-١٣املرجع نفسه، الصفحات   )٤٠(  
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، وأعرب عن زيد من القواتأن ينظر يف إمكانية تعبئة امل
رب أفريقيا اليت عة االقتصادية لدول غجلماالبلدان تقديره 

تحقيق لإضافية أعربت عن اعتزامها توفري قوات 
ينبغي أن ’’نّبه إىل أنه االستقرار يف سرياليون. بيد أنه 

يكون كل الوجود العسكري الدويل هناك خاضعا لقيادة 
والية دولية واحدة ’’ هلا ،موحدة تابعة لألمم املتحدة
ممثل ناميبيا دعا ، وباملثل .)٤١(‘‘مأذون هبا من جملس األمن

رحب بقرار ثة األمم املتحدة يف سرياليون، وإىل تعزيز بع
وضع قوات فريق اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا 

البعثة، املراقبني التابع للجماعة فورا حتت تصرف 
العديد من البلدان وأضاف أن  يف البعثة. وإدماجها

والية  جيعل من’’املسامهة بقوات تفتقر إىل العتاد الذي 
ناشد لذلك و ،‘‘تنفذ يف إطار الفصل السابع والية مفيدة

أن يقدموا العتاد إىل بعثة األمم  ذلك الذين باستطاعتهم
أن ينبغي ال . وذكر أيضا أن اجمللس املتحدة يف سرياليون

يلها على حي’’يف سرياليون وأن  همسؤوليت ‘‘تخلى عني’’
املايل  بني بالدعمد فريق املراقزومل يما  ،‘‘فريق املراقبني

ممثل األرجنتني على احلاجة إىل وشدد  .)٤٢(سيتواللوج
ا من أجل تعهد هبنقل الكتائب اليت جرى ال يف عاسراإل

توفري العدد املطلوب من القوات واملعدات الالزمة 
إنه يؤيد طلب األمني العام   وقاللحالة الراهنة. صدي لللت

ع ما ، بأسرجندي ١١ ١٠٠زيادة عدد القوات إىل 
يعلق أمهية إنه ممثل االحتاد الروسي قال . وباملثل، )٤٣(ميكن

 قواتادة عدد الــــقصوى على اإلسراع بزيكربى على 
. وأوضح أن جندي وضابط ١١ ١٠٠ليصل قوامها إىل 

ل شاكعاجلة املمبمع األمم املتحدة  يقومكان  آنئذبلده 
ية توفري النقل اجلوي للوحدات اإلضافاملتعلقة بالعملية 

__________ 

 .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )٤١(  

 .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )٤٢(  

 .٢١املرجع نفسه، الصفحة   )٤٣(  

إرسال بوإىل سرياليون اليت وضعت حتت تصرف البعثة 
روسية إىل العسكرية العمودية الالطائرات من عدد 

 تيف البيان الذي أدل جامايكا ةممثلوأثنت . )٤٤(سرياليون
زيادة قوام قوات على البلدان اليت تعهدت بسرعة  به

ق املراقبني العسكريني يف قوات فريإدماج  أيدت، والبعثة
التمويل  التزام بتقدميىل إاجملتمع الدويل  ت، ودعالبعثة

. وردد )٤٥(الالزم واخلربة اللوجستية على النحو املطلوب
مؤيدا ، ةالسابق ةعنه املتكلم تما أعربممثل أوكرانيا 

‘‘ قدراهتا القتالية’’بعثة بشكل كبري بزيادة التعزيز 
بأداء تقوم وجتهيزا مناسبا جمهزة أن تكون ضمان وب

بلده استعداد . وأكد املتحدة حتت قيادة األمم وظائفها
يف هذا ، أشارو الالزم لتعزيز البعثةتوفري الدعم لالبعثة 

الدعم مشاركة بالفعل يف توفري الصدد، إىل أن أوكرانيا 
 فرنساممثل وأعلن . )٤٦(لبعثةاحتياجات الاجلوي بالنقل 

 تعزيز بعثة األمملاألمني العام يقدمه تأييده ألي اقتراح 
 وذكر ،‘‘أصحاب اخلوذ الزرق’’  ـباملتحدة يف سرياليون 

حبيث أن فرنسا مستعدة للتفكري يف استعراض والية القوة 
يوضع يف االعتبار خرق اجلبهة املتحدة الثورية اتفاق 

عن  ، معرباممثل تونسوقال . )٤٧(لومي بشكل أحادي
تعزيز بعثة األمم املتحدة من خالل قوات اجلماعة تأييده ل

لتنفيذ ا لمن أج ،رىي إنهقتصادية لدول غرب أفريقيا، اال
املايل املعدات الكافية والدعم  ضرورة تقدمي ل،الفعا
لقوة حفظ السالم حتت قيادة  نياللوجسيت املناسبو
االحتاد بالنيابة عن ممثل الربتغال تكلم و. )٤٨(بعثةال

__________ 

 .٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )٤٤(  

 .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )٤٥(  

 .٢٥-٢٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٦(  

 .٢٥املرجع نفسه، الصفحة   )٤٧(  

 .٢٧املرجع نفسه، الصفحة   )٤٨(  
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شجع مجيع الدول ف، )٤٩(األورويب والبلدان املنتسبة إليه
لى تقدمي املساعدة وتوفري عذلك  اليت بإمكاهنا القادرة

. تهابواليالبعثة ل اليت تعترب ضرورية الضطالع وسائال
دعم األقوال ’’اجمللس إىل  ياعادوردد عبارات األمني العام 

باألعمال والتفويضات باملوارد الالزمة لكفالة 
بعث يأن بلده غ اجمللس بلفأممثل اهلند أما  .)٥٠(‘‘تنفيذها
ة ثانية على حنو عاجل، مع تعزيزات أخرى، لدعم بكتيب
من الضروري يف األزمة الراهنة . وشدد على أن بعثةالقوة 

جيب أن تعمل اليت احلفاظ على وحدة قيادة قوة البعثة، 
 هتان تقويض قيادحذر من أو ،‘‘كقوة متماسكة’’
تكتنفه نتائج خطرية على البعثة برمتها والقوات الواقعة ’’

أن أفراد حفظ ذكر ممثل باكستان و .)٥١(‘‘احتت قيادهت
 ،االضطالع بواليتهم ، يفولونخم سرياليون يف السالم

اختاذ ما يلزم من إجراءات لكفالة أمن موظفي البعثة 
وحرية حركتهم، وتوفري احلماية للمدنيني الذين حيدق هبم 
خطر العنف اجلسدي، يف حدود طاقة البعثة ومناطق 

يف حني أعطيت للبعثة ، كلمكره املت. ووفقا ملا ذانتشارها
أفراد والية كافية للتصدي حلاالت مثل أخذ الرهائن، فإن 

السالم الذين نشروا يف امليدان مل جيهزوا على النحو  حفظ
. ولذلك طلب إىل الواجب للتصرف مبا متليه هذه الوالية

ظ حفأفراد تقييم اخلطأ يف ختطيط ونشر األمانة العامة 
أن  ةلاكفل ،ليون، مبا يف ذلك تشكيل القوةالسالم يف سريا

يصبح املكون األمين لبعثة حفظ السالم يف املستقبل 
. واختتم رصيدا للبعثة بدال من أن يكون عبئا عليها

شهد مفهوما عمليا يود أن يأن بلده  باإلشارة إىلحديثه 
للتشغيل وتشكيل القوة حبيث تصبح قادرة على دعم 

بالبعثة وحبيث ال تعتمد يف جناحها وتنفيذ الوالية املناطة 
__________ 

 بولندا واجلمهورية التشيكية وسلوفاكيا وهنغاريا.  )٤٩(  

 .٣١-٣٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٠(  

 .٣٣-٣٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٥١(  

ع رتاعلى النوايا املعلنة لألطراف املتورطة يف ال
بصدد تعزيز ممثل األردن بأن بلده  أفاد. و)٥٢(فحسب

قوات بعثة األمم املتحدة يف سريالون بسريتني إضافيتني 
يف من القوات اخلاصة األردنية، باإلضافة إىل كتيبة أخرى 

ناشد اجمللس عدم النظر يف  من مثغضون بضعة أيام. و
 نشر القواتعملية  خالل‘‘ مبادرات جديدة’’

  .)٥٣(األردنية

كفالة اضطالع جملس األمن بدور فعال   
  يف صون السلم واألمن الدوليني

تشرين  ١٣، املعقودة يف ٤٢٢٠يف اجللسة   
الفريق العامل ، نظر اجمللس يف تقرير ٢٠٠٠الثاين/نوفمرب 

، الذي )٥٤(عين بتقرير اإلبراهيميالتابع جمللس األمن امل
اشتمل على مشروع قرار يتضمن مقررات وتوصيات 
لتعزيز عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم. واعُتمد 
مشروع القرار فيما بعد باإلمجاع، بدون تغيري، بوصفه 

). ومن النقاط الرئيسية يف القرار ٢٠٠٠( ١٣٢٧القرار 
من ممثلي )، كما نوه إىل ذلك كثري ٢٠٠٠( ١٣٢٧

الدول يف البيانات اليت أدلوا هبا عقب التصويت، تصميم 
اجمللس على أن يكلف عمليات حفظ السالم بواليات 

وأشار عدة . )٥٥(واضحة، وذات مصداقية، وعملية
__________ 

 .٣٧الصفحة  املرجع نفسه،  )٥٢(  

 .٣٨-٣٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٣(  

  )٥٤(  S/2000/1084. 

  )٥٥(  S/PV.4220 الواليـات   ٨(جامايكا)؛ والصفحة  ٣، الصفحة)
 ١١(كندا)؛ والصـفحة   ١١املتحدة وينغالديش)؛ والصفحة 
(األرجنــتني)؛ والصــفحة  ١٣(االحتــاد الروســي)؛ والصــفحة  

نس)؛ والصــفحة (تــو ١٦(اململكــة املتحــدة)؛ والصــفحة  ١٤
ــفحة  ١٨ ــا)؛ والصــ ــفحة   ٢٠(أوكرانيــ ــايل)؛ والصــ  ٢٠(مــ

)، املرفـق أوال،  ٢٠٠٠( ١٣٢٧(هولندا). انظر أيضـا القـرار   
 الفقرة األوىل.
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متكلمني إىل أمهية النشر السريع واعترفوا بوجود فجوة 
بني واليات اجمللس والتزامات الدول األعضاء 

 ٤٣شار ممثل بنغالديش صراحة إىل املادة وأ .)٥٦(بتحقيقها
وذكر أن بلده قد اقترح إدراج فقرة يف مشروع القرار 

يسلم ’’. واقترح أن سد فجوة االلتزامبكانت خليقة 
اجمللس بأن من األمهية مبكان، لسد فجوة االلتزام، وتيسري 
الوزع السريع، ومواصلة تعزيز الفعالية امليدانية لعمليات 

لتابعة لألمم املتحدة، أن تأيت املسامهة حفظ السالم ا
بالقوات من الدول األعضاء اليت متلك أكرب القدرات 
والوسائل، ال سيما من األعضاء الدائمني يف جملس 

ذلك أن يوافق كل من ل اقترح أضاف أن وفده. و‘‘األمن
يف املائة من  ٥األعضاء الدائمني على توفري ما نسبته 

نسبة أخرى ُيتفق عليها، يف  القوات على األقل، أو أي
 .)٥٧(كل عملية من عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم

  غري أن االقتراح مل يدرج يف القرار املتخذ.

  تعزيز التعاون مع البلدان املسامهة بقوات  

 كانون الثاين/ ١٦، املعقودة يف ٤٢٥٧يف اجللسة   
، عقد اجمللس مناقشة مفتوحة بشأن البند ٢٠٠١يناير 

‘‘. تعزيز التعاون مع البلدان املسامهة بقوات’’عنون امل
وأشار ممثل زامبيا يف بيانه إىل أنه كلما جرى التفكري يف 
استخدام قوات حلفظ السالم، ينبغي أن يتقيد جملس 

. )٥٨(من امليثاق ٤٤واملادة  ٤٣األمن بأحكام املادة 
تود أن ترانا نلجأ ’’ذكر ممثل مايل أن بلده  ،وباملثل

__________ 

 ٨(الواليـات املتحـدة)؛ والصـفحة     ٥املرجع نفسه، الصفحة   )٥٦(  
ــفحة  ــنغالديش)؛ والصـــ ــفحة   ١١(بـــ ــدا)؛ والصـــ  ١٨(كنـــ

 (مايل). ٢٠(أوكرانيا)؛ والصفحة 

 .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٥٧(  

  )٥٨(  S/PV.4257 ٣٣، الصفحة. 

من امليثاق حيثما أفاد ذلك  ٤٤ و ٤٣دام املادتني الستخ
  .)٥٩(‘‘وكان ممكنا

 ذات الصلةمقررات جملس األمن  - جيم 
  ٤٤باملادة 

كفالة اضطالع جملس األمن بدور فعال   
صون السلم واألمن الدوليني،  يف
  سيما يف أفريقيا وال

أيلول/سبتمرب  ٧) املؤرخ ٢٠٠٠( ١٣١٨بالقرار   
ميمه على تعزيز عمليات األمم تص، أكد اجمللس ٢٠٠٠

تعزيز  مجلة أمور تشمل املتحدة حلفظ السالم من خالل
قوات لدى البت بشأن هذه التشاور مع البلدان املسامهة ب

  .)٦٠(العمليات

كفالة اضطالع جملس األمن بدور فعال   
  يف صون السلم واألمن الدوليني

ــالقرار    ــؤرخ ٢٠٠٠( ١٣٢٧وبـ ــرين  ١٣) املـ تشـ
شـجع  ، قام جملـس األمـن مبـا يلـي (أ)     ٢٠٠٠ الثاين/نوفمرب

ــدول الــيت يتوقــع      ــدء مشــاوراته مــع ال األمــني العــام علــى ب
عمليـات حفـظ السـالم بوقـت     إسهامها بقوات قبـل إنشـاء   

طلب إليه أن يبلغـه هبـذه املشـاورات خـالل النظـر      كاف، و
شدد علـى أمهيـة حتسـني    (ب)  يف إعداد الواليات اجلديدة؛

ني البلــدان املســامهة بقــوات واألمــني نظــام التشــاور فيمــا بــ
العام وجملس األمـن، بغيـة التوصـل إىل فهـم موحـد للحالـة       

وافــق يف (ج)  علــى أرض الواقــع وواليــة البعثــة وتنفيــذها؛ 
__________ 

  )٥٩(  S/PV.4257 (Resumption 1) ولالطـالع علـى    .٢٧، الصفحة
املناقشـة  ’’موجز أكثر تفصيال هلذه املناقشة، انظر الفرع دال 

 ‘‘.٤٤املتعلقة باملادة 

 )، املرفق ثالثا.٢٠٠٠( ١٣١٨القرار   )٦٠(  
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هذا الصدد على تعزيز نظام التشاور القـائم إىل حـد كـبري،    
مــن خــالل عقــد اجتماعــات خاصــة مــع البلــدان املســامهة    

طلبـها، ودون اإلخـالل بالنظـام     بقوات، وكذلك بناء على
الـــداخلي املؤقـــت جمللـــس األمـــن، ال ســـيما عنـــدما يكـــون 
األمـني العـام قــد حـدد بلـدانا حيتمــل أن تسـاهم بقــوات يف      
عملية جديدة أو قائمة من عمليات حفـظ السـالم، وذلـك    
خــالل مرحلــة تنفيــذ العمليــة أو عنــد النظــر يف تغــيري واليــة 

ــا، أو عنـــد حـــدوث  حفـــظ الســـالم أو جتديـــدها أو إهن ائهـ
تــدهور ســريع يف احلالــة علــى أرض الواقــع، يشــكل هتديــدا 
 ألمـــن أفـــراد عمليــــات األمـــم املتحــــدة حلفـــظ الســــالم؛    

رحب باملقترحات اليت تقدم هبا الفريق املعين بعمليـات   (د)
األمــم املتحــدة للســالم لتحســني قــدرة األمــم املتحــدة علــى 

الشــرطة وســائر  نشــر األفــراد العســكريني واملــدنيني وأفــراد 
املتحـدة  األفراد بسرعة، مبا يف ذلك عن طريـق نظـام األمـم    

حث األمني العام على التشاور مـع  للترتيبات االحتياطية، و
البلــدان الــيت تســاهم حاليــا بقــوات أو الــيت مــن احملتمــل أن  
تســاهم بقــوات بشــأن أفضــل الســبل لتحقيــق هــذا اهلــدف   

  .)٦١(اهلام

  ملسامهة بقواتتعزيز التعاون مع البلدان ا  

وعقب إجراء مناقشة مفتوحة بشأن تعزيز التعاون   
، املعقــودة ٤٢٥٧مــع البلــدان املســامهة بقــوات يف اجللســة  

، اختـذ اجمللـس خـالل    )٦٢(٢٠٠١كانون الثاين/يناير  ١٦يف 
الفترة قيد االستعراض مقررين مـرتبطني ببعضـهما يف إطـار    

 هذا البند.

__________ 

 األول والثاين والرابع.، املرفقات ١٣٢٧القرار   )٦١(  

لالطالع على موجز أكثر تفصيال هلذه املناقشة، انظر الفـرع    )٦٢(  
 ‘‘.٤٤املناقشة املتعلقة باملادة ’’دال، 

الثاين/يناير كانون  ٣١ببيان من الرئيس مؤرخ ف  
إنشاء فريق عامل جامع معين ، قرر اجمللس )٦٣(٢٠٠١

الفريق مع أن و بعمليات األمم املتحدة حلفظ السالم.
حمل االجتماعات اخلاصة اليت ُتعقد مع لن حيل العامل 

سيتناول مسائل حفظ فإنه  ،البلدان املسامهة بقوات
السالم العامة ذات الصلة مبسؤوليات اجمللس واجلوانب 

لتقنية لعمليات حفظ السالم كل على حدة مع مراعاة ا
اختصاص اللجنة اخلاصة املعنية بعمليات حفظ السالم، 

ويتوىل الفريق العامل، كخطوة أوىل،  حسب االقتضاء.
مهمة النظر بصورة متعمقة، يف مجلة أمور، يف مجيع 
االقتراحات املقدمة أثناء اجللسة العلنية اليت عقدها اجمللس 

، مبا يف ذلك السبل ٢٠٠١انون الثاين/يناير ك ١٦يف 
الكفيلة بتحسني العالقة بني األطراف الثالثة وهي اجمللس، 

  .والبلدان املسامهة بقوات، واألمانة العامة
حزيران/يونيه ١٣، املعقودة يف ٤٣٢٦ويف اجللسة   
تعزيز ’’، استأنف اجمللس نظره يف البند املعنون ٢٠٠١

، وكان معروضا ‘‘امهة بقواتالتعاون مع البلدان املس
عليه التقرير األول للفريق العامل التابع جمللس األمن املعين 

. واستنادا إىل مشروع قرار )٦٤(بعمليات حفظ السالم
) ٢٠٠١( ١٣٥٣ورد يف هذا التقرير، اختذ اجمللس القرار 

الذي شدد، يف مجلة  ٢٠٠١يونيه /حزيران ١٣املؤرخ 
قة بني جملس األمن على ضرورة حتسني العالأمور، 

والبلدان املسامهة بقوات واألمانة العامة بغرض إشاعة 
 شجع. وكذلك بادلةروح الشراكة والتعاون والثقة املت

الدول األعضاء على اختاذ خطوات لسد الفجوة اجمللس 
فيما خيص االلتزام بتوفري املوظفني والعتاد لعمليات حمددة 

__________ 

  )٦٣(  S/PRST/2001/3. 

  )٦٤(  S/2001/546. 
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. وبّين املرفق )٦٥(ممن عمليات األمم املتحدة حلفظ السال
الشكل واإلجراءات والوثائق املتعلقة الثاين بالقرار 

  .باالجتماعات مع البلدان املسامهة بقوات

  ٤٤املناقشة املتعلقة باملادة  - دال 
  احلالة يف سرياليون  
أيار/مايو  ١١، املعقودة يف ٤١٣٩يف اجللسة   
، ناقش اجمللس، يف مجلة أمور، احتمال إدخال ٢٠٠٠
على والية بعثة األمم املتحدة يف سرياليون. وفيما  تنقيح

يتعلق باستعراض تلك الوالية وزيادة عدد القوات على 
تشرك البلدان ’’ه يتوقع أن أرض الواقع، ذكر ممثل اهلند أن

املسامهة بقوات يف عملية صنع القرار يف اجمللس، متشيا مع 
  .)٦٦(‘‘روح املادة الرابعة واألربعني من امليثاق

  عزيز التعاون مع البلدان املسامهة بقواتت  

كانون  ١٦، املعقودة يف ٤٢٥٧ويف اجللسة   
، عقد اجمللس مناقشة مفتوحة بشأن ٢٠٠١الثاين/يناير 

تعزيز التعاون مع البلدان املسامهة ’’البند املعنون 
هم بين متكلما، من ٣٧، خاطب اجمللس خالهلا ‘‘بقوات
األمني  ةة بقوات ونائببلدا من البلدان املسامه ٢١ممثلو 
  .)٦٧(العام
__________ 

)، الفقرة الثامنة من الديباجـة واملرفـق   ٢٠٠١( ١٣٥٣القرار   )٦٥(  
 األول، ألف، الفقرة الثانية.

  )٦٦(  S/PV.4139 و Corr.1 و Corr.2 ٣٣، الصفحة. 

كــانون الثاين/ينــاير  ٨، برســالة مؤرخــة ٤٢٥٧قبــل اجللســة   )٦٧(  
ــام (  ٢٠٠١ ــل  S/2001/21موجهــة إىل األمــني الع ــن ممث )، أعل

ــده   ــنغافورة أن بل ــن    ،نظميســس ــس األم ــته جملل  ،خــالل رئاس
ــاون مــع البلــدان املســامهة        ــة مفتوحــة عــن تعزيــز التع مناقش

، ورقتني عـن هـذا املوضـوع   الرسالة أيضا  . وتضمنتبقوات
معلومات أساسـية عـن هـذه القضـية، كمـا تقترحـان        تقدمان

بعــض املســائل احملــددة الــيت ميكــن أن يتناوهلــا املشــاركون يف   
 املناقشة املفتوحة.

لتعزيز  الراميةجراءات اإلأن وذكر ممثل مصر   
ينبغي أن املسامهة بقوات وجملس األمن  بلدانالعالقة بني ال

يف عملية صنع القرار داخل  بلدانإىل إشراك هذه التؤدي 
يف كافة مراحل إنشاء ونشر وسحب عملية ’’اجمللس 

دما يتعلق األمر ، وبصفة خاصة عن‘‘حفظ السالم
على النحو الوارد بوضوح يف ’’باستخدام القوة، وذلك 

وعلى غرار ذلك، أشار ممثل  .)٦٨(‘‘من امليثاق ٤٤املادة 
أنه ينبغي كلما جري التفكري يف استخدام زامبيا إىل 

 ٤٣أن يلتزم اجمللس بأحكام املادتني  ات حفظ السالمقو
نيوزيلندا فأكد  أما ممثل .)٦٩(من ميثاق األمم املتحدة ٤٤و

تعزيز التعاون مع الدول املسامهة  مسألةأنه ينبغي تناول 
بقوات من املنظور الذي يكفله امليثاق، مبوجب املادة 

، بأن للبلدان املسامهة بقوات غري األعضاء يف جملس ٤٤
على أدىن ’’األمن احلق يف أن يستمع إليها اجمللس 

سابقون، إىل أن وأشار، مرددا ما قاله متكلمون ‘‘. تقدير
دعوة البلدان املسامهة امليثاق يتضمن أحكاما تتوخى 

بقوات إىل املشاركة يف القرارات اليت يتخذها جملس 
 ُتعتربأن رأى لذلك األمن فيما يتعلق بنشر وحداهتا. و

نقطة البداية عند النظر يف إمكانية إنشاء ’’تلك األحكام
ب على آليات جديدة والقضايا اإلجرائية اليت تترت

جيب أن توىل  ٤٤أن املادة  واختتم بتأكيد. ‘‘ذلك
الثقل الذي هي جديرة به يف إطار عمليات األمم ’’

. )٧٠(‘‘املتحدة حلفظ السالم يف القرن احلادي والعشرين
احلاجة إىل إجياد آلية ذات طابع رمسي وأكد ممثل ماليزيا 

للمشاورات بني اجمللس وبني البلدان املسامهة بقوات 
ويف هذا الصدد، أضاف ‘‘. من امليثاق ٤٤نفاذ املادة إل’’

أن ميكن البلدان املسامهة بقوات  أن االجتماعات مع
__________ 

  )٦٨(  S/PV.4257 ٣١، الصفحة. 

 .٣٣املرجع نفسه، الصفحة   )٦٩(  

 .٣٤املرجع نفسه، الصفحة   )٧٠(  
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أكثر تفاعال وفائدة وأن حتتوي على قدر أقل من ’’تكون 
الطقوس إذا عقدت قبل جتديد عمليات حفظ السالم 

 .)٧١(‘‘بوقت طويل وليس بوقت قصري كما حيدث كثريا
ؤيد يكسياسة عامة، على أن بلده،  وشدد ممثل بنغالديش

بقوة إشراك البلدان املسامهة بقوات يف قرارات اجمللس، 
. )٧٢(من ميثاق األمم املتحدة ٤٤عمال بأحكام املادة 

أن يكون ممكنا أن وباملثل، ذكر ممثل مايل أنه ينبغي 
من امليثاق حيثما أفاد  ٤٤و ٤٣نلجأ الستخدام املادتني ’’

  .)٧٣(‘‘ذلك وكان ممكنا
وخالل املناقشة، أشار عدة ممثلني إىل اقتراح وارد   

 ١٣٢٧يف تقرير االبراهيمي ولكنه مل يدمح يف القرار 
إضفاء الطابع املؤسسي على املشاورات مع ب) ٢٠٠٠(

البلدان املسامهة بقوات من خالل إنشاء أجهزة فرعية 
. )٧٤(٢٩املادة حسبما تنص عليه خمصصة تابعة للمجلس، 

هلند، يف معرض اإلشارة إىل االقتراح فأعرب ممثل ا
للتوصل إىل آلية  ...احملاولة’’املذكور، عن أسفه ألن هذه 

مالئمة لالتصال املفيد بشكل متبادل بني البلدان املسامهة 
كعمل ُمَسِكن يقوم به ’’ ُينظر إليها ‘‘بقوات واجمللس

تزاما على اجمللس اجمللس، خصوصا عندما يكون ذلك ال
عندما  ،ينبغي للمجلسوأكد أنه ‘‘. نهوليس تفضال م

من  ٤٤و ٤٣أن يطبق املادتني  ،يؤذن باستخدام القوة
تنص على أن البلدان  ٤٤ن املادة ، مضيفا كذلك أامليثاق

تشارك يف قرارات اجمللس، ’’أن  نبغياملسامهة بقوات ي
أما ممثل مجهورية  .)٧٥(‘‘اوال جيوز االكتفاء بالتشاور معه

عدد املرات اليت تقدم هو ملهم ليس اكوريا فالحظ أن 
__________ 

 .٣٦نفسه، الصفحة  املرجع  )٧١(  

  )٧٢(  S/PV.4257 (Resumption 1) ١١، الصفحة. 

 .٣٦املرجع نفسه، الصفحة   )٧٣(  

  )٧٤(  S/2000/809 ٦١، الفقرة. 

  )٧٥(  S/PV.4257 ١٤و ١٠، الصفحتان. 

أو يتاح هلا املسامهة بقوات لبلدان لإحاطات إعالمية فيها 
التكلم يف اجمللس، بل املهم هو الدرجة اليت ميكنها هبا أن 
تسهم إسهاما كبريا يف عملية صنع القرار املتعلق بعمليات 

املسألة . وباملثل، أوضح ممثل كندا أن )٧٦(حفظ السالم
، سليمة اتصاالت أو مشاوراتعملية ليست  الرئيسية

املسألة هي  ، بلحىت وإن كانت التحسينات ممكنة
وذكر ممثل  .)٧٧(بشكل أفضل‘‘ التعاون والشراكة’’

أن سلطة صنع القرار ، رغم األرجنتني أن قرارات اجمللس
تؤثر مباشرة على البلدان املسامهة بقوات،  ،تنحصر لديه

كل رئيسي على ألن خماطر العملية تقع بش’’
احلاجة إىل حتسني . واستشعر ممثل نيجرييا )٧٨(‘‘عاتقها

التنسيق والتشاور بني البلدان املسامهة بقوات وجملس 
ى أن هذا هو السبيل األفضل أراألمن واألمانة العامة. و

للبعث على الثقة والتفاهم بني خمتلف أصحاب املصاحل، 
فظ السالم. ولضمان جناح خمتلف بعثات األمم املتحدة حل

بينما يكون جملس األمن مسؤوال عن أضاف قائال إنه و
إنشاء الواليات، وتكون األمانة العامة مسؤولة عن 
اجلوانب السوقية واإلدارية من خالل إدارة عمليات حفظ 
السالم، فإن البلدان املسامهة بقوات هي اليت حتول بالفعل 

من  نذهب إىل أواليات جملس األمن إىل واقع. وهلذا، 
املهم أن تواصل هذه اهليئات الثالث التشاور فيما بينها 

  .)٧٩(بغية النجاح النهائي ألية عملية قيد النظر

__________ 

 .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )٧٦(  

 .٢٩املرجع نفسه، الصفحة   )٧٧(  

 .٢٦املرجع نفسه، الصفحة   )٧٨(  

 .٣٩لصفحة املرجع نفسه، ا  )٧٩(  
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 ذات الصلةمقررات جملس األمن  - هاء 
  ٤٧و ٤٦باملادتني 

كفالة اضطالع جملس األمن بدور فعال   
  يف صون السلم واألمن الدوليني

تشرين  ١٣) املؤرخ ٢٠٠٠( ١٣٢٧بالقرار   
بالنظر يف ’’، تعهد جملس األمن ٢٠٠٠لثاين/نوفمرب ا

إمكانية استخدام جلنة األركان العسكرية كإحدى 
الوسائل لتدعيم قدرة األمم املتحدة على حفظ 

  .)٨٠(‘‘السالم

  تعزيز التعاون مع البلدان املسامهة بقوات  

 حزيران/ ١٣) املؤرخ ٢٠٠١( ١٣٥٣وبالقرار   
النظر يف إمكانية االستعانة ’’، تعهد اجمللس بــ٢٠٠١يونيه 

مليات األمم بلجنة األركان العسكرية كوسيلة لتعزيز ع
  .)٨١(‘‘املتحدة حلفظ السالم

  ٤٧ و ٤٦املناقشة املتعلقة باملادتني  - واو 
من بدور فعال كفالة اضطالع جملس األ  

  يف صون السلم واألمن الدوليني

 تشرين الثاين/ ١٣، املعقودة يف ٤٢٢٠يف اجللسة   
 الحظ ممثل االحتاد الروسي أن، ٢٠٠٠وفمرب ن

، )٨٢(بعد اختاذ القرار املتعلق بتقرير اإلبراهيمياجمللس،
دخل مرحلة هلا أمهية مماثلة وهي مرحلة تنفيذ القرارات ي

استخدام  أعرب عن اعتقاده أن هنجاليت اتفق عليها. و
جلنة األركان العسكرية كأحد أساليب تعزيز قدرة األمم 

__________ 

 )، املرفق رابعا.٢٠٠٠( ١٣٢٧القرار   )٨٠(  

 )، املرفق األول جيم.٢٠٠١( ١٣٥٣القرار   )٨١(  

  )٨٢(  S/2000/809. 

السالم من شأنه احلفاظ على التوازن  حفظلى املتحدة ع
يف توزيع املسؤوليات بني الدول األعضاء واألمانة العامة 

  .)٨٣(لألمم املتحدة

مـن بـدور فعـال    كفالة اضطالع جملس األ  
، يف صـــــون الســـــلم واألمـــــن الـــــدوليني

  سيما يف أفريقيا وال

آذار/مـــارس  ٧، املعقـــودة يف ٤٢٨٨ويف اجللســـة   
ــار ممثـــل ، ٢٠٠١ ــاد الروســـي إىل أن، أشـ ــرار االحتـ يف القـ
نظر يف أفضــل طريقــة مت اختــاذ قــرار بــال)، ٢٠٠٠( ١٣٢٧
 علـق علـى ذلـك   ادة من جلنة األركـان العسـكرية. و  لالستف

نظر فيما ميكن عملـه حقـا بـدال مـن     أن ُيإىل  أن مثة حاجةب
أو أن يظــل ببســاطة موضــوعا  أن يكــون حــربا علــى ورق  

  .)٨٤(للنقاش

  اتيجيةال خروج بال استر  

تشـرين   ١٥، املعقـودة يف  ٤٢٢٣يف جلسة اجمللس   
، أشـار ممثـل االحتـاد الروسـي إىل أنـه      ٢٠٠٠نـوفمرب  /الثاين

لكي تتم عمليات حفظ السالم بنجـاح يـتعني تنميـة قـدرة     
ــة       ــز فعاليـ ــريع وتعزيـ ــار السـ ــى االنتشـ ــدة علـ ــم املتحـ األمـ

 .تقنية واملاليـة الالزمـة للعمليـات   التخطيط وكفالة املوارد ال
ز وحـــدات يـــمـــن املهـــم يف هـــذا الســـياق تعزأضـــاف أن و

األمانة العامة املعنية، ويشمل ذلـك االسـتفادة الكاملـة مـن     
أحــد املصــادر ’’باعتبارهــا  ةالعســكري األركــانقــدرة جلنــة 

اهلامة للخربة العسكرية يف جمايل اإلعـداد لالنتشـار احملتمـل    
  .)٨٥(‘‘ألي عملية، وإهناء عمل أي عملية

__________ 

  )٨٣(  S/PV.4220 ١٢-١١، الصفحتان. 

  )٨٤(  S/PV.4288 (Resumption 1) ١٦، الصفحة. 

  )٨٥(  S/PV.4223 ٢٠-١٩، الصفحتان. 
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  عاون مع البلدان املسامهة بقواتتعزيز الت  

كـــــانون  ١٦، املعقـــــودة يف ٤٢٥٧ويف اجللســـــة   
، ذكّر ممثـل اهلنـد اجمللـس، تأييـدا آلرائـه      ٢٠٠١الثاين/يناير 

األمـن والبلـدان املسـامهة بقـوات،     بشأن العالقة بني جملـس  
جلنـة   مـن امليثـاق تـنص علـى أن     ٤٧من املادة  ٢أن الفقرة 

يتها ضـباطا مـن   يف عضو ضمت أن ميكن عسكريةركان الاأل
إذا اقتضـــى حســـن قيـــام اللجنـــة  أي دول أعضـــاء أخـــرى

ودعـا اجمللـس    مبسؤولياهتا أن يساهم هذا العضو يف عملها.
ــة،    ي نأيضــا إىل أ ــذه اللجن ــاة يف ه ســتخدمها يوبعــث احلي

كمحفل للتشاور مع البلـدان املسـامهة بقـوات فيمـا يتعلـق      
أشـار  با على ذلـك،  . وتعقي)٨٦(باجلوانب العسكرية الصرفة

نظر إىل اقتـراح اهلنـد   ممثل االحتاد الروسـي إىل أن وفـده سـي   
ــة    ــادة اســتخدام جلن ــق بزي ــا عســكريةركــان الاألاملتعل ، وفق

وكـــــذلك أعلـــــن ممثـــــل   . )٨٧()٢٠٠٠( ١٣٢٧للقـــــرار 
مـــع  عســـكريةركـــان الاألكولومبيـــا تأييـــده إلحيـــاء جلنـــة  

لــيت واليــة موســعة مــن شــأهنا أن تلــيب الشــواغل ا  إعطائهــا 
بعض الوفـود األخـرى، يف حـني أعـرب ممثـل       عنها تأعرب

  .)٨٨(موريشيوس عن اتفاقه مع بيان اهلند

  عمال جملس األمنألمناقشة ختامية   

 حزيران/ ٢٩، املعقودة يف ٤٣٤٣ويف اجللسة   
، أجرى اجمللس مناقشة ختامية ألعمال ٢٠٠١يونيه 

. وخالل ٢٠٠١جملس األمن خالل شهر حزيران/يونيه 
املناقشة، ذكر ممثل االحتاد الروسي، مشريا إىل تلك 

جلنة األركان ضرورة متابعة تنفيذ قرارات اجمللس، أن 
__________ 

  )٨٦(  S/PV.4257 ١٤، الصفحة. 

  )٨٧(  S/PV.4257 (Resumption 1) ١٦، الصفحة. 

ــا)؛ والصـــفحة  ٢٤املرجـــع نفســـه، الصـــفحة   )٨٨(    ٢٦(كولومبيـ
 (موريشيوس).

يف للمجلس أن تكون مفيدة  ميكنآلية ، وهي العسكرية
ه، ال يستفاد منها بالقدر الكايف. وأشار كذلك إىل عمل

) ٢٠٠٠( ١٣٢٧قرارين يف ال ،بالفعلقد أكد أن اجمللس 
على ضرورة دراسة السبل الكفيلة  ،)٢٠٠١( ١٣٥٣و 

بتنشيط استخدام جلنة األركان العسكرية بغية تعزيز 
اختتم بقوله إن و .مليات األمم املتحدة حلفظ السالمع

أن تستجيب لقرارات ’’توقع من هذه اللجنة وفده ي
 ٢٠٠١متوز/يوليه  ٦وبرسالة مؤرخة  .)٨٩(‘‘اجمللس

ثل االحتاد ممأرفق ، )٩٠(موجهة إىل رئيس جملس األمن
ورقة موقف تضم مقترحات لتعزيز أنشطة جلنة الروسي 

األركان العسكرية يف سياق تدعيم إمكانات عمليات 
   .األمم املتحدة حلفظ السالم

__________ 

  )٨٩(  S/PV.4343 و Corr.1 ٧، الصفحة. 

  )٩٠(  S/2001/671. 
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  اجلزء السادس
  من امليثاق ٤٨التزامات الدول األعضاء مبوجب املادة 

  ٤٨املادة   
ــ  ‐ ١ ة لتنفيـــذ قـــرارات جملـــس األمـــن  األعمـــال الالزمـ
السلم واألمـن الـدويل يقـوم هبـا مجيـع أعضـاء األمـم         فظحل

املتحــدة أو بعــض هــؤالء األعضــاء وذلــك حســبما يقــرره    
  اجمللس.

ــرارات       ‐ ٢ ــذ القـ ــدة بتنفيـ ــم املتحـ ــاء األمـ ــوم أعضـ يقـ
املتقدمـــة مباشـــرة وبطريـــق العمـــل يف الوكـــاالت الدوليـــة  

  املتخصصة اليت يكونون أعضاء فيها.
  مالحظة  
ــا    ــادة للوفقـ ــذ   ا، ٤٨مـ ــة لتنفيـ ــراءات املطلوبـ إلجـ

أو مجيـع أعضـاء األمـم املتحـدة      يقوم هبا“ قرارات اجمللس 
ــرره اجمللــس     ، ‘‘بعــض هــؤالء األعضــاء وذلــك حســبما يق

ــواء وذلـــك  ــرة ’’سـ ــاالت  مباشـ ــل يف الوكـ ــق العمـ وبطريـ
خــالل و‘‘. الدوليــة املتخصصــة الــيت يكونــون أعضــاء فيهــا 

مقـررات تشـري   مل يتخـذ اجمللـس أيـة     قيد االستعراضالفترة 
اختـذ   ، يف عدد من احلاالت،. بيد أنه٤٨صراحة إىل املادة 

ــل  ــضبالفع ــررات  بع أكــدت مبوجــب الفصــل الســابع   مق
الطــابع اإللزامــي للتــدابري املفروضــة وتضــمنت أحكامــا قــد 

يف املـادة   املكـرس  أدعلى أهنا إشارات ضمنية إىل املبـ  تفسر
، املـادة ه هذإىل  ات صرحيةإشار ونظرا لعدم ورود. )١(٤٨
بأي قدر مـن  اجمللس  أن تنسب إىلليس من املمكن دائما ف

 .  على وجه اخلصوص املادة مقررات بشأن تلكاليقني 
علـى  التالية قررات اجمللس مساعد ت قدمع ذلك، و  

. ٤٨لمــادة لتســليط الضــوء علــى تفســري اجمللــس وتطبيقــه  
__________ 

والبوســنة  فيمــا يتصــل بإثيوبيــا وإريتريــا وأفغانســتان وأنغــوال   )١(  
ــرياليون     ــة وســ ــو الدميقراطيــ ــة الكونغــ ــك ومجهوريــ واهلرســ

 مال والعراق وكوت ديفوار وليربيا.والصو

املطلوبة لتنفيـذ   جراءاتيقدم الفرع ألف حملة عامة عن اإلو
مـــن  ٤١رات اجمللـــس املتخـــذة وفقـــا ألحكـــام املـــادة قـــرم
اإلجـراءات الالزمـة    علـى يركز الفرع بـاء   يف حني، يثاقامل

تــدابري تنطــوي علــى  فــرض الــيت ترات اجمللــس قــرملتنفيــذ 
مـــن  ٤٢اســـتخدام القـــوة املســـلحة وفقـــا ألحكـــام املـــادة 

 امليثاق.  
 ٤٨تفسـري املـادة   يـؤد  مل وخالل الفترة قيد النظر،   

دســـتورية هامـــة يف مـــداوالت إىل أيـــة مناقشـــة  هـــابيقوتط
  اجمللس.

االلتزامات الناشئة عمال مبقررات  - ألف 
جملس األمن املتخذة مبوجب 

  ٤١ املادة
مجيع ”دأب جملس األمن على أن يطلب إىل   
، يف مقرراته اليت تفرض تدابري ال تنطوي على “الدول

من  ٤١، وفقا ألحكام املادة املسلحة استخدام القوة
ويف بعض  .)٢(ر ذات الصلةنواع احلظامليثاق، أن متتثل أل

احلاالت، وجه اجمللس نداءاته لالمتثال ألشكال احلظر 
__________ 

ــرارات   )٢(   ــان )، الفقر٢٠٠٠( ١٢٩٨القــ  ١٣٠٦ و ؛٨و  ٦تــ
، ٥، ٤)، الفقرات ٢٠٠١( ١٣٤٣ و ؛٩)، الفقرة ٢٠٠٠(
ــرة ٢٠٠١( ١٣٥٦و؛ ٢١و  ٧، ٦  ١٥١٩و؛ ١)، الفقـــــــــ
ــرة ٢٠٠٣( ــرة ٢٠٠٠( ١٢٩٥و؛ ١)، الفقــــ ؛ ١٥)، الفقــــ
 ١٤٠٨و؛ ٢١و  ٧، ٦، ٥)، الفقـــــــرات ٢٠٠١( ١٣٤٣و
و  ١٧)، الفقرات ٢٠٠٣( ١٤٧٨و؛ ١٨)، الفقرة ٢٠٠٢(

ــرات ٢٠٠٣( ١٥٢١و؛ ٢٨و  ٢٧ و  ٦و  ٤و  ٢)، الفقـــــ
و  ١٠و  ٨و  ٥و  ٤)، الفقــــــــــرات ٢٠٠٠( ١٣٣٣؛ ١٠
ــرة ٢٠٠١( ١٣٦٣و؛ ١١ )، ٢٠٠١( ١٣٧٣و؛ ٨)، الفقــــ

ــرة  ــرة ٢٠٠٢( ١٣٩٠و؛ ٣الفقـــــــ  ١٤٥٥؛ و ٨)، الفقـــــــ
 .٥)، الفقرة ٢٠٠٣(
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مجيع ’’أو إىل  )٣(بصفة عامة‘‘ الدول’’ذات الصلة إىل 
  .)٤(‘‘الدول األعضاء

فيما يتعلق بالتدابري اليت فرضها اجمللس ضد ليربيا و  
 )٥(‘‘دول املنطقةيع مج’’سرياليون، أدرح صراحة و
ضمن من وجه إليهم  )٦(‘‘مجيع الدول يف غرب أفريقيا’’و

. ويف إحدى احلاالت، فيما يتصل بالتدابري )٧(مقرراته
ية، قرر طاإللزامية املفروضة على مجهورية الكونغو الدميقرا

الدول كافة، مبا فيها مجهورية ’’اجمللس صراحة أن تتخذ 
التدابري لالمتثال زم من ما يل‘‘ الكونغو الدميقراطية

. وباملثل، فيما يتصل )٨(ألحكام القرار ذات الصلة
مجيع ’’بالتدابري املفروضة ضد العراق، حث اجمللس 

إبداء تعاوهنا ، على ‘‘الدول، وال سيما حكومة العراق
  .)٩(فعاالذ أحكام القرار تنفيذا تنفيالكامل يف 

 طلبوفيما يتصل بالتدابري املفروضة ضد أنغوال،   
اختاذ تدابري لكفالة التزام ‘‘ الدول ذات الصلة’’اجمللس إىل 

أعضاء صناعة املاس بالتدابري الواردة يف القرارات ذات 
مجيع الدول، مبا فيها ’’. وحث اجمللس كذلك )١٠(الصلة
__________ 

ــراران   )٣(   ــرة ٢٠٠٠( ١٣٠٦القـــــــــ  ١٣٣٣؛ و١٧)، الفقـــــــــ
 .١٨)، الفقرة ٢٠٠٠(

 .٤)، الفقرة ٢٠٠٢( ١٣٩٠القرار   )٤(  

)، ٢٠٠٢( ١٤٠٨؛ و٤)، الفقرة ٢٠٠١( ١٣٤٣القرارات   )٥(  
 .٩)، الفقرة ٢٠٠٣( ١٤٧٨؛ و٤الفقرة 

 .٣)، الفقرة ٢٠٠٣( ١٥٢١القرار   )٦(  

مجيـع  ’’فيما يتصل باحلالة يف ليربيـا، طلـب اجمللـس أيضـا إىل       )٧(  
، أن تتحلــى ‘‘لــدول، وخباصــة البلــدان املصــدرة لألســلحة    ا

بأقصــى درجــات املســؤولية يف املعــامالت املتعلقــة باألســلحة  
الصغرية واألسلحة اخلفيفة منعـا لتحويـل تلـك األسـلحة عـن      

. انظر القـرار  مسارها أو إعادة تصديرها بشكل غري مشروع
 .١٩)، الفقرة ٢٠٠٢( ١٤٠٨

 .٢٠لفقرة )، ا٢٠٠٣( ١٤٩٣القرار   )٨(  

 .١٥)، الفقرة ٢٠٠٠( ١٣٠٢القرار   )٩(  

 .١٩)، الفقرة ٢٠٠٠( ١٢٩٥القرار   )١٠(  

على اختاذ خطوات ‘‘ أنغوالجغرافيا من الدول القريبة 
اآلخرين األفراد أو  رعاياهافورية لكفالة احملاكمة اجلنائية ل
نتهكون التدابري اليت فرضها العاملني يف إقليمها الذين ي

 االحتاد الوطين لالستقالل التام ألنغوالاجمللس ضد 
  .)١١((يونيتا)
إثيوبيا عندما فرض جملس األمن تدابري ضد و  

سرياليون، فإنه ذكر صراحة يف وأفغانستان وإريتريا و
لتصرف بدقة مقرره خبصوص كل حالة أن على الدول ا

بصرف النظر عن وجود أي حقوق ”لقرار حكام اوفقا أل
أو التزامات ممنوحة أو مفروضة بأي اتفاق دويل، أو أي 

تاريخ قبل  إبرامه أو أي ترخيص أو إذن ممنوحعقد مت 
  .)١٢(‘‘القرار املعين

 علىفرض العقوبات  لدىوباإلضافة إىل ذلك،   
وليبرييا،  والصومال أفغانستان وسرياليونوإثيوبيا وإريتريا 
أكثر بشكل أو  ،)١٣(‘‘مجيع الدول’’إىل طلب اجمللس 

عن امتثاهلا  أن تقدم تقارير، )١٤(‘‘الدول’’ إىل عموما
 حبث ريأن جي نص علىذات الصلة، و ظرإلجراءات احل

__________ 

 .٢٧)، الفقرة ٢٠٠٠( ١٢٩٥القرار   )١١(  

قـرار  الفيما يتعلـق بالتـدابري املفروضـة علـى أفغانسـتان، انظـر         )١٢(  
وفيمـــــا يتعلـــــق بالتـــــدابري . ١٧)، الفقـــــرة ٢٠٠٠( ١٣٣٣

ــا،  ــا وإريتريــ ــة علــــى إثيوبيــ ــرار  املفروضــ ــر القــ  ١٢٩٨انظــ
وفيمــا يتعلــق بالتــدابري املفروضــة علــى . ٩)، الفقــرة ٢٠٠٠(

، ٩)، الفقــــرة ٢٠٠٠( ١٣٠٦ين ســـرياليون، انظــــر القـــرار  
 .٢٢)، الفقرة ٢٠٠١( ١٣٤٣ و

ــرار      )١٣(   ــة يف أفغانســتان، انظــر الق ــا يتصــل باحلال  ١٣٣٣ اتفيم
ــرة ٢٠٠٠( ــرة ٢٠٠٢( ١٣٩٠و ؛٢٠)، الفقــــ ؛ ٦)، الفقــــ
ــرة  )،٢٠٠٣( ١٤٥٥و ــة يف  . ٦الفقــ ــق باحلالــ ــا يتعلــ وفيمــ

، و ٨)، الفقــرة ٢٠٠٠( ١٣٠٦ ينســرياليون، انظــر القــرار  
فيمــــا يتصــــل باحلالــــة يف . و١٨)، الفقــــرة ٢٠٠١( ١٣٤٣

 .٨)، الفقرة ٢٠٠٢( ١٤٠٧الصومال، انظر القرار 

)، ٢٠٠٠( ١٢٩٥فيما يتعلق باحلالة يف أنغوال، انظـر القـرار     )١٤(  
باحلالـة بـني إريتريـا وإثيوبيـا، انظـر      وفيمـا يتعلـق   . ٢٧الفقرة 
 .١١)، الفقرة ٢٠٠٠( ١٢٩٨القرار 
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من قبل جلان  بشأن االمتثالمن الدول التقارير الواردة 
 أي والنظر يف اتزاءتنفيذ اجل برصدمكلفة خصيصا 

لتزامات الدول ذات الانتهاكات ب فيما يتعلقمعلومات 
حلظر ذات شكال الضمان االمتثال الكامل ألوالصلة. 
ريتريا إيف سرياليون واحلالة بني  باحلالة ما يتصلالصلة، في
مجيع ’’إىل القرارات ذاهتا، ب، أيضا اجمللسطلب ، وإثيوبيا

الدول وهيئات األمم املتحدة ذات الصلة، وعند 
أن  ‘‘املعنيةاألطراف واملنظمات غري ذلك من االقتضاء، 

قدم إىل اللجنة معلومات عن االنتهاكات احملتملة للتدابري ت
يف حالة واحدة، عندما و .)١٥(اجمللس املفروضة من قبل

الدول ’’ فإنه دعاتدابري ضد الصومال، اجمللس فرض 
 بشأنإىل اللجنة فصلية  ريراقدم تقتأن إىل  ‘‘اجملاورة

  .)١٦(األسلحة توريدحظر  إلنفاذا اليت تبذهل هوداجل
ات التزام بعدد من املقررات، ،بينما حدد اجمللسو  

اإلبالغ عن االمتثال لقرارات احلظر ذات الصلة، وجه 
بأن تتعاون مع أفرقة ‘‘ مجيع الدول’’ه أيضا إىل طلب

. ويف حاالت أخرى، )١٧(اخلرباء وجلان اجلزاءات املعنية
مجيع الدول وهيئات األمم ’’راحة إىل طلب اجمللس ص

املتحدة ذات الصلة، وحسب االقتضاء املنظمات 
تتعاون بشكل كامل مع  أن‘‘ واألطراف املهتمة األخرى

__________ 

 ١٢٩٨فيما يتعلق باحلالة بـني إريتريـا وإثيوبيـا، انظـر القـرار        )١٥(  
ــرة ٢٠٠٠( ــة يف ســرياليون،   . و١٢)، الفق ــق باحلال ــا يتعل فيم

 .١٨و  ١٦ تان)، الفقر٢٠٠٠( ١٣٠٦انظر القرار 

 .٨)، الفقرة ٢٠٠٣( ١٥١٩القرار   )١٦(  

ــر      )١٧(   ــتان، انظـ ــة يف أفغانسـ ــل باحلالـ ــا يتصـ ــرار الفيمـ  ١٣٣٣قـ
فيما يتعلق باحلالـة يف أنغـوال، انظـر    . و١٩)، الفقرة ٢٠٠٠(

ــرار ــر٢٠٠٠( ١٢٩٥ ينالقــ  ١٤٣٩و ،٢٦و  ٤ تني)، الفقــ
ــرة ٢٠٠٢( ــا، انظــر   . و٧)، الفق ــة يف ليربي ــق باحلال فيمــا يتعل

حلالة يف وفيما يتعلق با. ١٥)، الفقرة ٢٠٠٢( ١٤٠٨القرار 
 .٢١)، الفقرة ٢٠٠٠( ١٣٠٦سرياليون، انظر القرار 

. وفيما يتعلق بالتدابري املفروضة )١٨(يق اخلرباءاللجنة وفر
مجيع الدول، وال سيما ’’ضد الصومال، طلب اجمللس إىل 

اللجنة جبميع املعلومات املتاحة أن توايف  ،‘‘دول املنطقة
كما طلب إىل  لديها عن انتهاكات احلظر على األسلحة؛

لية والسلطات مجيع الدول واحلكومة الوطنية االنتقا’’
تعاونا كامال مع فريق اون أن تتع‘‘ احمللية يف الصومال

. وبقرار )١٩(اخلرباء يف سعيه للحصول على معلومات
ول يف املنطقة واملنظمات جبميع الد’’اجمللس أهابالحق، 

اإلقليمية، ال سيما اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية 
أن تنشئ  ‘‘د األفريقي وجامعة الدول العربيةواالحتا

مراكز تنسيق لتعزيز التعاون مع فريق الرصد ولتيسري 
الدول ’’اجمللس دعا، وبنفس القرار. )٢٠(تبادل املعلومات

 بشأنتقارير فصلية إىل اللجنة  أن تقدمإىل ‘‘ احملاورة
  .)٢١(حظر توريد األسلحة نفاذإل اليت تبذهلا هوداجل

ويف قرارات اجمللس املتعلقة باحملكمة الدولية   
ليوغوسالفيا السابقة واحملكمة الدولية لرواندا، على 

تعاونا كامال مع ‘‘ مجيع الدول’’التوايل، قرر أن تتعاون 
 ٨٢٧ما وفقا للقرارين احملكمتني واألجهزة التابعة هل

__________ 

ــرارين      )١٨(   ــر القــ ــا، انظــ ــة يف ليربيــ ــق باحلالــ ــا يتعلــ  ١٤٠٨فيمــ
. ٣٣)، الفقــــرة ٢٠٠٣(١٤٧٨، و ٢١)، الفقــــرة ٢٠٠٢(
أيضــا إىل اجمللــس  طلــب)، ٢٠٠٣( ١٤٧٨مبوجــب القــرار و
مجيع الدول األعضـاء يف اجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب      ’’
التعــاون التــام مــع فريــق اخلــرباء يف حتديــد الطــائرات ‘‘قيــاأفري

شـك بأهنـا تسـتخدم انتـهاكا للحظـر املفـروض       والسفن اليت ُي
). وفيمــــا يتعلــــق باحلالــــة يف ٣٠علــــى األســــلحة (الفقــــرة 

 ؛٧)، الفقـــرة ٢٠٠١( ١٣٦٣أفغانســـتان، انظـــر القـــرارات 
)، الفقـرة  ٢٠٠٣( ١٤٥٥؛ و ٧الفقرة  )،٢٠٠٢( ١٣٩٠و
٧. 

 ١٤٢٥؛ و٩و ٤)، الفقرتـــــــان ٢٠٠٢( ١٤٠٧لقـــــــراران ا  )١٩(  
 .٧)، الفقرة ٢٠٠٢(

 .٥)، الفقرة ٢٠٠٣( ١٥١٩القرار   )٢٠(  

 .٨)، الفقرة ٢٠٠٣( ١٥١٩القرار   )٢١(  
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) والنظامني األساسيني ١٩٩٤( ٩٥٥) و١٩٩٣(
 ١٥٠٣كذلك حدد اجمللس، بالقرار . )٢٢(للمحكمتني

طلب للمحكمتني و‘‘ استراتيجييت اإلجناز’’ ،)٢٠٠٣(
احملاكم الوطنية يف حتسني  ساعديأن  ‘‘اجملتمع الدويل’’إىل 

كمة قدرهتا على البت يف القضايا احملالة إليها من احمل
اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة واحملكمة اجلنائية 

. وبنفس القرار، طلب اجمللس أيضا إىل الدولية لرواندا
مجيع الدول، ال سيما صربيا واجلبل األسود، وكرواتيا ’’

والبوسنة واهلرسك، وإىل مجهورية صربسكا داخل 
وتقدم كل  اتعاوهنكثف أن ت ‘‘البوسنة واهلرسك

الالزمة إىل احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا  املساعدة
مجيع الدول، ’’إىل  اجمللس طلب. وباملثل، السابقة

سيما رواندا، وكينيا، ومجهورية الكونغو الدميقراطية،  ال
التعاون وتقدم كل  كثفأن ت ‘‘ومجهورية الكونغو

. حملكمة اجلنائية الدولية لرواندااملساعدة الالزمة إىل ا
 ‘‘مجيع الدول’’إىل ، بنفس القرار، طلب اجمللس وأخريا

أن تتعاون مع املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (إنتربول) 
يف إلقاء القبض على األشخاص الذين أصدرت يف حقهم 

  .)٢٣(اهتام وتسليمهم اتقرار تان الدوليتاناحملكم

ــاء  االلتزامــات الناشــئة عمــال مبقــررات   -ب
جملــــس األمــــن املتخــــذة مبوجــــب    

  ٤٢  املادة
 ٤١املتخــذة مبوجــب املــادة  يف حــني أن املقــررات   

صيغت مـن أجـل حتقيـق االمتثـال الشـامل       آنفااملشار إليها 
، فـــإن أو بعضـــها وخلـــق واجبـــات ملزمـــة جلميـــع الـــدول

ــررات امل ــادة   املق ــا ألحكــام امل ــاق،  ٤٢تخــذة وفق ــن امليث  م
__________ 

)، ٢٠٠٠( ١٤٣١؛ و٥)، الفقــرة ٢٠٠٠( ١٣٢٩القــراران   )٢٢(  
 .٣الفقرة 

 .٤-١)، الفقرات ٢٠٠٣( ١٥٠٣القرار   )٢٣(  

لفرض تدابري تنطوي على استخدام القـوة املسـلحة، كـثريا    
شــكل أذون أو دعــوات للــدول الراغبــة يف اختــاذ تخــذ مــا ت

  تلك اإلجراءات والقادرة على اختاذها.
استخدام  ويف عدد من املقررات اليت تنص على  

إلنفاذ قرارات اجمللس  )٢٤(“مجيع التدابري الالزمة”
‘‘ الدول األعضاء’’ ، وجه اجمللس تفويضاته إىلالسابقة

الدول األعضاء ’’ىل ، أو مبزيد من التحديد إ)٢٥(بوجه عام
  .)٢٧(‘‘يت تعملوالدول األعضاء ال )٢٦(‘‘املشاركة
كانون  ٢٠) املؤرخ ٢٠٠١( ١٣٨٦وبالقرار   

، الذي يأذن بإنشاء القوة الدولية ٢٠٠١األول/يسمرب 
املؤقتة يف األفغانية للمساعدة األمنية لتقدمي العون للسلطة 

 اجمللس طلبإقرار األمن يف كابول واملناطق احمليطة هبا، 
الدول األعضاء أن تسهم باألفراد واملعدات واملوارد  إىل

األخرى يف القوة، وأذن للدول األعضاء املشاركة يف 
القوة باختاذ مجيع التدابري الالزمة للوفاء بواليتها، وطلب 

__________ 

فيمــا ‘‘مجيــع التــدابري الالزمــة”ة ســتخدم جملــس األمــن عبــارا  )٢٤(  
)، الفقرة ٢٠٠١( ١٣٨٦باحلالة يف أفغانستان (القرار  يتصل

)، ٢٠٠٠( ١٣٠٥احلالة يف البوسنة واهلرسك (القرار و)؛ ٣
)، ٢٠٠٣( ١٤٩٧)؛ واحلالـــة يف ليربيـــا (القـــرار ١١الفقـــرة 
ــة يف كــوت ديفــوار، جــرت   )٥الفقــرة  . وفيمــا يتعلــق باحلال

ــارة إىل  ــ’’اإلشــــ ــة اخلطــــ ــرار “ وات الالزمــــ  ١٤٦٤(القــــ
ــة يف ســرياليون،   ٩)، الفقــرة ٢٠٠٣( ــا يتعلــق باحلال ). ويف م

اختــــاذ ب”بعثــــة األمــــم املتحــــدة يف ســــرياليون لأذن اجمللــــس 
ــة  ــراءات الالزمــ ــرار   ‘‘اإلجــ ــها (القــ ــاء بواليتــ  ١٢٨٩للوفــ

 ).١٠)، الفقرة ٢٠٠٠(

 ١٥١١فيما يتصل باحلالة بني العراق والكويت، انظر القرار   )٢٥(  
 ١٤٩٧). وفيما يتصل باحلالة يف ليربيا، انظر القرار ٢٠٠٣(
)٢٠٠٣.( 

ــرار       )٢٦(   ــر القـ ــتان، انظـ ــة يف أفغانسـ ــل باحلالـ ــا يتصـ  ١٣٨٦فيمـ
ــو   ٢٠٠١( ــة الكونغــ ــة يف مجهوريــ ــل باحلالــ ــا يتصــ ). وفيمــ

 ).٢٠٠٣( ١٣٨٣الدميقراطية، انظر القرار 

 ١٣٠٥رار فيما يتصل باحلالة يف البوسنة واهلرسك، انظر القـ   )٢٧(  
)٢٠٠٠.( 
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إنشاء ’’ علىاملؤقتة األفغانية إليها تقدمي املساعدة للسلطة 
  .)٢٨(‘‘.وتدريبهاوعسكرية أفغانية جديدة قوات أمنية 

 آب/ ١) املؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٩٧وبالقرار   
، فيما يتصل باحلالة يف ليربيا، أذن ٢٠٠٣أغسطس 

بإنشاء قوة متعددة اجلنسيات ‘‘ للدول األعضاء’’اجمللس 
 ١٧دعم تنفيذ اتفاق وقف إطالق النار املؤرخ ’’لـ

ومبوجب هذا القرار، أذن ‘‘. ٢٠٠٣حزيران/يونيه 
اء املشاركة يف تلك القوة بأن تتخذ اجمللس للدول األعض

للوفاء بواليتها. وطالب اجمللس ‘‘ مجيع التدابري الالزمة’’
عن القيام بأي  ‘‘املنطقة يف دولالمجيع ’’أيضا بأن متتنع 

عمل من شأنه أن يسهم يف زعزعة االستقرار يف ليربيا أو 
على احلدود بني ليربيا وغينيا وسرياليون وكوت 

  .)٢٩(ديفوار
أيار/مايو  ٣٠) املؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٨٤لقرار وبا  
، الذي يأذن بنشر قوة طوارئ دولية متعددة ٢٠٠٣

اجلنسيات يف بونيا بالتنسيق عن كثب مع بعثة منظمة 
أذن األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، 

للدول األعضاء املشاركة يف القوة املتعددة ’’اجمللس 
مجيع التدابري الالزمة للوفاء  باختاذ‘‘ اجلنسيات يف بونيا

إىل املسامهة باألفراد ‘‘ الدول األعضاء’’بواليتها، ودعا 
واملعدات واملوارد املالية واللوجستية األخرى الضرورية يف 

  .)٣٠(القوة املتعددة اجلنسيات
تشرين  ١٦) املؤرخ ٢٠٠٣( ١٥١١وبالقرار   

، أذن اجمللس بإنشاء قوة متعددة ٢٠٠٣األول/أكتوبر 
الختاذ مجيع التدابري ’’جلنسيات حتت قيادة موحدة ا

يف صون األمن واالستقرار  من أجل اإلسهام‘‘ الالزمة
يف العراق، وحث الدول األعضاء على املسامهة باملساعدة 

__________ 

 .١٠ و ٣ و ٢)، الفقرات ٢٠٠١( ١٣٨٦القرار   )٢٨(  

 .٩ و ٥ و ١)، الفقرات ٢٠٠٣( ١٤٩٧القرار   )٢٩(  

 .٤ و ٣)، الفقرتان ٢٠٠٣( ١٤٨٤القرار   )٣٠(  

، مبا يف ذلك توفري القوات والية األمم املتحدةمبوجب 
  .)٣١(العسكرية، للقوة متعددة اجلنسيات

أذن باختاذ مجيع التدابري وبعض املقررات اليت ت  
توخى صراحة تمن امليثاق،  ٤٢الالزمة، وفقا للمادة 

إمكانية العمل من خالل الوكاالت أو الترتيبات 
)، املتخذ خبصوص ٢٠٠٠( ١٣٠٥اإلقليمية. فبالقرار 

للدول األعضاء ’’احلالة يف البوسنة واهلرسك، أذن اجمللس 
ي أو سمنظمة حلف مشال األطل عن طريق‘‘ بأن تقوم

احملدد يف اتفاق دايتون. وأذن  بالتعاون معها، بتنفيذ الدور
باختاذ مجيع التدابري الالزمة، ‘‘ للدول األعضاء’’كذلك 

بناء على طلب قوة حتقيق االستقرار، إما للدفاع عن 
ملساعدهتا يف أداء مهمتها. وبنفس القرار، دعا قوة أو ال

إىل ‘‘ املنطقةمجيع الدول، وال سيما دول ’’اجمللس أيضا 
مواصلة تقدمي الدعم والتسهيالت املناسبة، مبا يف ذلك 

. )٣٢(تسهيالت املرور العابر، للدول األعضاء سالفة الذكر
، فّوض ة، تتعلق باحلالة يف كوت ديفوارويف حالة واحد

الدول األعضاء املشاركة يف قوات اجلماعة ’’اجمللس 
الثامن، االقتصادية لدول غرب أفريقيا، وفقا للفصل 

باختاذ اخلطوات ‘‘ )٣٣(والقوات الفرنسية اليت تدعمها
أمن وحرية حركة أفرادها وبأن تقوم، الالزمة لضمان 

دون املساس مبسؤوليات حكومة املصاحلة الوطنية، بكفالة 
محاية املدنيني املهددين مباشرة بالعنف اجلسدي ضمن 

  .ق عملياهتامناط

__________ 

 .١٤)، الفقرة ٢٠٠٣( ١٥١١القرار   )٣١(  

 .١٦ و ١٢ و ١٠)، الفقرات ٢٠٠٠( ١٣٠٥القرار   )٣٢(  

 .٩لفقرة )، ا٢٠٠٣( ١٤٦٤القرار   )٣٣(  
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  اجلزء السابع
  من امليثاق ٤٩اء مبوجب املادة التزامات الدول األعض

  ٤٩املادة   

يتضافر أعضاء األمم املتحدة على تقدمي املعونة   
  . املتبادلة لتنفيذ التدابري اليت قررها جملس األمن

  مالحظة  
اكتسب التزام  قيد االستعراض،خالل الفترة   

ملساعدة املتبادلة أمهية خاصة الدول باالشتراك يف تقدمي ا
قررات املتخذة يف إطار الفصل السابع من ما يتصل باملفي

امليثاق اليت أذن جملس األمن هبا للدول األعضاء أو دعاها 
زمة إلنفاذ مقرراته، رغم أهنا إىل اختاذ التدابري الال

ولعدم وجود . ٤٩تتضمن إشارات صرحية إىل املادة   مل
إشارات صرحية إىل هذه املادة، ليس من املمكن دائما أن 

جمللس بأي قدر من اليقني اختاذ مقررات ُينسب إىل ا
خبصوص تلك املادة على وجه التحديد. غري أن مقررات 
اجمللس املعروضة يف الفرعني ألف وباء، قد تساعد يف 

ويرد يف وتطبيقه هلا.  ٤٩إلقاء الضوء على تفسريه املادة 
اليت تدعو الدول القسم ألف عرض عام ملقررات اجمللس 

تنفيذ املقررات ملساعدة املتبادلة يف إىل تقدمي ا األعضاء
يركز  من امليثاق، يف حني ٤١املتخذة وفقا ألحكام املادة 

مقررات اجمللس اليت توجه دعوات مماثلة باء على  فرعال
فيما يتصل بتنفيذ تدابري تنطوي على استخدام القوة 

  .من امليثاق ٤٢املادة  املسلحة وفقا ألحكام

خالل  ،وتطبيقها ٤٩ تفسري املادةومل تنشأ عن   
أي مناقشة دستورية هامة يف سياق  ،الفترة قيد النظر
  .مداوالت اجمللس

الدعوات إىل تقدمي املساعدة  - ألف 
املتخذة  اترتنفيذ املقراملتبادلة يف 

  ٤١مبوجب املادة 
اليت تفرض تدابري ال تنطوي على  املقرراتيف   

 ٤١ملادة وفقا ألحكام ااستخدام القوة املسلحة، املتخذة 
اليت إىل الدول األعضاء طلب جملس األمن من امليثاق، 
أن تقدم املساعدة للدول املعنية على ذلك  لديها القدرة

ت تلك الطلبات مبوجب جريف تنفيذ تلك التدابري. و
  املقررات املبينة أدناه.

  احلالة يف ليربيا  
آذار/مارس  ٧) املؤرخ ٢٠٠١( ١٣٤٣بالقرار   
التدابري الالزمة أن تتخذ مجيع الدول ، قرر اجمللس ٢٠٠١

ملنع االسترياد املباشر أو غري املباشـــــــر جلميع أصناف 
. ويف هذا الصدد، حث اجمللس الــماس اخلام من ليربيا

مجيع البلدان املصدرة للماس يف غرب أفريقيا على أيضا 
املنشأ ألغراض جتارة املاس أن تنشئ نظما لشهادات 

لدول واملنظمات الدولية ذات الصلة ا’’ دعااخلام، و
لتلك  ‘‘وغريها من اهليئات القادرة على تقدمي املساعدة

  .)١(‘‘كأن تقوم بذلإىل ’’احلكومات 

  احلالة يف سرياليون  
متوز/يوليه  ٥) املؤرخ ٢٠٠٠( ١٣٠٦وبالقرار   
، فيما يتصل بطلب اجمللس إىل مجيع الدول أن ٢٠٠٠

استرياد مجيع أصناف  تتخذ ما يلزم من التدابري حلظر
الدول، واملنظمات ’’املاس اخلام من ليربيا، طلب إىل 

__________ 

 .١٦)، الفقرة ٢٠٠١( ١٣٤٣القرار   )١(  
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إذا كانت  ...،الدولية، وغريها من اهليئات ذات الصلة
أن تقدم املساعدة إىل حكومة  ‘‘قادرة على ذلك

سرياليون لتيسري تطبيق نظام فعال لشهادة املنشأ تطبيقا 
، كرر )٣(الحق. وبقرار )٢(تاما فيما يتعلق باملاس اخلام

الدول واملنظمات الدولية ذات الصلة ’’اجمللس طلبه إىل 
إىل  ‘‘وغريها من اهليئات اليت تستطيع تقدمي املساعدة

حكومة ليربيا وغريها من البلدان املصدرة للماس يف 
أن تقدم ’’غرب أفريقيا يف نظمها املتعلقة بشهادات املنشأ 

  ‘‘.هذه املساعدة
أيار/مايو  ٦املؤرخ  )٢٠٠٣( ١٤٧٨وبالقرار   
بدول املنطقة دون اإلقليمية أن اجمللس ب اه، أ٢٠٠٣

تعزز التدابري اليت اختذهتا ملكافحة انتشار األسلحة الصغرية 
الدول اليت ’’حث األسلحة اخلفيفة وأنشطة املرتزقة، وو

ميكنها تقدمي املساعدة إىل اجلماعة االقتصادية هلذه الغاية 
  .)٤(‘‘على القيام بذلك

كانون  ٢٢) املؤرخ ٢٠٠٣( ١٥٢١وبالقرار   
إىل ، فيما يتصل بطلب اجمللس ٢٠٠٣األول/ديسمرب 

أن تتخذ خطوات  االنتقالية الوطنية يف ليربيااحلكومة 
عاجلة إلنشاء نظام لشهادات املنشأ ألغراض جتارة املاس 

الدول واملنظمات ’’اجمللس  ادعاخلام الليربي األصل، 
ائر األطراف اليت تستطيع تقدمي الدولية ذات الصلة وس

لحكومة االنتقالية الوطنية يف ليربيا إىل القيام ل ‘‘املساعدة
   .)٥(اهلدف املذكور بذلك من أجل حتقيق

  احلالة يف الصومال  

__________ 

 .٣)، الفقرة ٢٠٠٠( ١٣٠٦القرار   )٢(  

 .٩)، الفقرة ٢٠٠٢( ١٤٠٨القرار   )٣(  

 .٢٢)، الفقرة ٢٠٠٣( ١٤٧٨القرار   )٤(  

 .١٥)، الفقرة ٢٠٠٣( ١٥٢١القرار   )٥(  

 تشرين األول/ ٣١وببيان من الرئيس مؤرخ   
شدد اجمللس على ضرورة بذل اجلهود ، )٦(٢٠٠١أكتوبر 

 ١٣٧٣فقا ألحكام القرار و ملكافحة اإلرهاب الدويل
يف حب بإعالن احلكومة الوطنية االنتقالية ر)، و٢٠٠١(

وبنفس  اختاذ خطوات يف هذا الصدد. هااعتزامالصومال 
اجملتمع الدويل، جبملة وسائل منها البيان، حث اجمللس 

، على ١٣٧٣جلنة مكافحة اإلرهاب املنشأة عمال بالقرار 
تنفيذ القرار املشار إليه ل ‘‘توفري املساعدة إىل الصومال’’

  .أعاله

الدعوات إىل تقدمي املساعدة املتبادلة  - باء 
يف تنفيذ املقررات املتخذة مبوجب 

  ٤٢املادة 
يف املقررات اليت تفرض تدابري تنطوي على   

 ٤٢استخدام القوة املسلحة، املتخذة وفقا ألحكام املادة 
عضاء من امليثاق، دأب اجمللس، لدى طلبه إىل الدول األ

اليت لديها االستعداد والقدرة أن تتخذ إجراءات اإلنفاذ 
تقدمي ‘‘ مجيع الدول’’على أن يطلب إىل ذات الصلة، 

 أعرب عنالدعم واملساعدة املالئمني إىل تلك الدول. و
  تلك الطلبات باملقررات املبينة أدناه.

  احلالة يف أفغانستان  
كانون  ٢٠) املؤرخ ٢٠٠١( ١٣٨٦بالقرار   
الذي يأذن للقوة الدولية ، ٢٠٠١/ديسمرب األول

ملساعدة ‘‘ مجيع التدابري الالزمة’’للمساعدة األمنية باختاذ 
األفغانية املؤقتة على كفالة األمن يف كابول السلطة 

إىل الدول األعضاء أن اجمللس طلب ، واملناطق احمليطة هبا
، ‘‘تساهم باألفراد واملعدات وغريها من املوارد يف القوة’’

ة واألمني العام الدول األعضاء إىل إحاطة قيادة القو اودع

__________ 

  )٦(  S/PRST/2001/30. 
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الدول اجملاورة . وشجع اجمللس كذلك علما مبسامهاهتا
على تقدمي ما قد تطلبه القوة األعضاء وغريها من الدول 

بالتحليق  من مساعدة الزمة، مبا يف ذلك اإلذن
القوة الدولية . وبقرارين الحقني لتمديد والية )٧(والعبور

أن  ، طلب اجمللس إىل الدول األعضاءمساعدة األمنيةلل
تساهم يف القوة باألفراد واملعدات وغريها من املوارد، ’’

وأن تساهم يف الصندوق االستئماين الذي أنشئ عمال 
  .)٨(‘‘)٢٠٠١( ١٣٨٦بالقرار 

  احلالة يف البوسنة واهلرسك  
 حزيران/ ٢١) املؤرخ ٢٠٠٠( ١٣٠٥وبالقرار   
الدول األعضاء اليت اباجمللس د اشأ، ٢٠٠٠يونيه 

االستقرار املتعددة اجلنسيات  حتقيقشاركت يف قوة 
رحب )، و١٩٩٦( ١٠٨٨نشأة مبوجب قراره امل

باستعداد هذه الدول ملساعدة األطراف يف اتفاق السالم 
االستقرار متعددة  حقيقمن خالل مواصلة نشر قوة لت

الدول، مجيع ’’. وبنفس القرار، دعا اجمللس اجلنسيات
سيما دول املنطقة، إىل مواصلة تقدمي ما يلزم من دعم   وال

وتسهيالت، مبا يف ذلك تسهيالت املرور العابر، للدول 
  .)٩(‘‘املشاركة يف قوة حتقيق االستقراراألعضاء 

احلالة فيما يتعلق جبمهورية الكونغو   
  الدميقراطية

أيار/مايو  ٣٠) املؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٨٤وبالقرار   
ي يأذن فيه اجمللس بنشر قوة طوارئ مؤقتة الذ، ٢٠٠٣

بالتنسيق الوثيق مع بعثة منظمة متعددة اجلنسيات يف بونيا 
، دعا األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

__________ 

 .٧و ٢)، الفقرتان ٢٠٠١( ١٣٨٦القرار   )٧(  

)، ٢٠٠٢( ١٤٤٤، و٣)، الفقــرة ٢٠٠١( ١٤١٣راران القــ  )٨(  
 .٣الفقرة 

 .١٦و ٨)، الفقرتان ٢٠٠٠( ١٣٠٥القرار   )٩(  

وال سيما الدول يف منطقة ’’مجيع الدول األعضاء اجمللس 
إىل أن تقدم كل الدعم الالزم  ‘‘البحريات الكربى
لسريع لقوة الطوارئ املؤقتة املتعددة لتسهيل النشر ا
  .)١٠(اجلنسيات يف بونيا

  احلالة يف ليربيا  
 آب/ ١) املؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٩٧وبالقرار   

، املنشئ لقوة متعددة اجلنسيات يف ٢٠٠٣أغسطس 
اإلسهام يف ’’إىل الدول األعضاء اجمللس طلب ليربيا، 

ن القوة املتعددة اجلنسيات باألفراد واملعدات وغري ذلك م
كد أن نفقات القوة سوف تغطيها الدول أو ،‘‘املوارد

. وبنفس املشاركة فيها والتربعات األخرى األعضاء
مجيع األطراف الليربية والدول القرار، دعا اجمللس كذلك 

مع القوة املتعددة  ‘‘التعاون تعاونا تاما’’األعضاء إىل 
ن اجلنسيات يف ليربيا يف أدائها لواليتها، وإىل احترام أم

القوة املتعددة اجلنسيات وحرية حركتها وكفالة سالمة 
ال الشؤون وصول املوظفني الدوليني العاملني يف جم

  .)١١(إىل السكان املعوزين يف ليربيا ،اإلنسانية، دومنا عائق

  احلالة يف سرياليون  
أيار/مايو  ٤وببيان من الرئيس مؤرخ   
 بعثة عن دعمه التام جلهود، أعرب اجمللس )١٢(٢٠٠٠

الوفاء املتواصلة من أجل  األمم املتحدة يف سرياليون
مساعدة ’’طلب من مجيع الدول اليت مبقدورها وا، بواليته
 ١٢٩٩وبالقرار  يف هذا اجملال أن تقوم بذلك. ‘‘البعثة

، أعرب أعضاء ٢٠٠٠أيار/مايو  ١٩) املؤرخ ٢٠٠٠(
جلميع الدول اليت قامت، بغية تعجيل اجمللس عن تقديرهم 

بالبعثة بسرعة،  ز السريع للبعثة، بإحلاق قواهتاالتعزي
__________ 

 .٨)، الفقرة ٢٠٠٣( ١٤٨٤القرار   )١٠(  

 .١١و ٦)، الفقرتان ٢٠٠٣( ١٤٩٧القرار   )١١(  

  )١٢(  S/PRST/2000/14. 
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أفراد إضافيني، وعرض املساعدة السوقية والتقنية   وإتاحة
كل ’’إىل  واطلبا من أشكال املساعدة العسكرية، ووغريه

  .)١٣(‘‘دمي املزيد من الدعم أن يفعل ذلكمن بإمكانه تق

__________ 

 .٢)، الفقرة ٢٠٠٠( ١٢٩٩القرار   )١٣(  
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  اجلزء الثامن
  من امليثاق ٥٠املادة  تصفه ذات الطابع الذياملشاكل االقتصادية اخلاصة 

  ٥٠املادة   
إذا اختذ جملس األمن ضد أية دولة تدابري منع أو   

سواء أكانت من أعضاء  ‐ قمع فإن لكل دولة أخرى 
تواجه مشاكل اقتصادية  ‐ األمم املتحدة أم مل تكن 

خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التدابري، احلق يف أن تتذاكر 
  شاكل.مع جملس األمن بصدد حل هذه امل

  مالحظة  
خالل الفترة قيد االستعراض، أوىل جملس األمن   

اهتمامه عن كثب ملسألة اجلزاءات وما ختلفه من آثار 
سلبية غري مقصودة على السكان املدنيني وعلى دول 
ثالثة. وبغية اإلقالل من تلك اآلثار إىل أدىن حد، قرر 
اجمللس، عن طريق مذكرة من الرئيس، أن ينشئ فريقا 

ضع توصيات عامة بشأن كيفية يتوىل وال غري رمسي لعام
النهوض بفعالية نظم اجلزاءات واحلد من آثارها السلبية 

. وعقد اجمللس أيضا ثالث جلسات بشأن )١(غري املقصودة
 ، كما اختذ‘‘مسائل عامة متعلقة باجلزاءات’’البند املعنون 

، خالل ٥٠مقررات وناقش مواضيع ذات صلة باملادة 
   البنود األخرى من جدول األعمال. النظر يف
ات روينظر الفرع ألف من هذا اجلزء يف مقر  

، يف حني يسلط الفرع باء ٥٠اجمللس ذات الصلة باملادة 
الضوء على القضايا البارزة اليت أثريت خالل مداوالت 
اجمللس املتعلقة بتفسري هذه املادة وتطبيقها. وأخريا، 

الواردة  ٥٠املتعلقة باملادة  البنوديعرض الفرع جيم بإجياز 
 التابعة له اهليئات الفرعيةاملقدمة إىل اجمللس من  يف التقارير

__________ 

  )١(  S/2000/319. 

تنفيذ أحكام ميثاق األمم ’’ويف تقارير األمني العام عن 
ضررة املتحدة املتصلة بتقدمي املساعدة إىل الدول الثالثة املت

  .)٢(‘‘تطبيق اجلزاءاتمن 

لة مقررات جملس األمن ذات الص - ألف 
  ٥٠باملادة 

  احلالة يف أنغوال  
 نيسان/ ١٨) املؤرخ ٢٠٠٠( ١٢٩٥بالقرار   
استنتاجات بعد أن أحاط اجمللس علما ب، ٢٠٠٠أبريل 

عمال  الذي أنشأه جملس األمنفريق اخلرباء وتوصيات 
، ١٩٩٩أيار/مايو  ٧املؤرخ ) ١٩٩٩( ١٢٣٧قرار الب

ن إىل األمني العام أن ينشئ آلية للرصد تشكل م طلب
، جلمع معلومات سة خرباء، لفترة مدهتا ستة أشهرمخ

إضافية ذات صلة والتحقيق يف أي معلومات مفيدة ذات 
صلة تتعلق بادعاءات بوقوع انتهاكات للتدابري الواردة يف 

)، ١٩٩٧( ١١٢٧)، و ١٩٩٣( ٨٦٤ات القرار
ويشمل ’’ بشأن احلالة يف أنغوال،)، ١٩٩٨( ١١٧٣  و

عن طريق القيام بزيارات للبلدان ذلك املعلومات اليت ترد 
املعنية  إىل اللجنة ادوري ام تقريرقدأن ي، و‘‘ذات الصلة

ذلك تقدمي  مبا يف، )١٩٩٣( ٨٦٤املنشأة عمال بالقرار 
، ٢٠٠٠تشرين األول/أكتوبر  ١٨لول تقرير مكتوب حب

 .)٣(‘‘لتحسني تنفيذ التدابري املفروضة على يونيتا’’وذلك 
األمني العام أن يقوم، بالتشاور  كذلك إىل اجمللس طلبو

. وعلى إثر لرصدمع اللجنة، بتعيني خرباء للعمل يف آلية ا
__________ 

، A/56/303، وA/55/295لنســبة للفتــرة قيــد النظــر:    انظــر، با  )٢(  
 .A/59/334 و ،A/58/346 ، وA/57/165و

 .٣)، الفقرة ٢٠٠٠( ١٢٩٥القرار   )٣(  
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 ١١مشاورات أجراها األمني العام مع اللجنة قام، يف 
، بتعيني مخسة خرباء للعمل يف آلية ٢٠٠٠متوز/يوليه 

   .)٤(الرصد

  احلالة بني العراق والكويت  
ار/مايو أي ٢٢) املؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٨٣وبالقرار   
مجيع  ، قرر اجمللس، مع بعض استثناءات، إلغاء٢٠٠٣

وبتقدمي املوارد  تدابري احلظر املتصلة بالتجارة مع العراق
املالية أو االقتصادية للعراق، واملفروضة مبوجب القرار 

. وبنفس ) والقرارات الالحقة ذات الصلة١٩٩٠( ٦٦١
 القرار، قرر اجمللس أيضا فرض جزاءات مالية حمددة

 ٢٤) املؤرخ ٢٠٠٣( ١٥١٨. وبالقرار )٥(اهلدف جديدة
، أنشأ اجمللس جلنة لتطبيق ٢٠٠٣تشرين الثاين/نوفمرب 

 ١٤٨٣التدابري اجلديدة املفروضة مبوجب القرار 
). وأشار األمني العام، يف تقريره عن تنفيذ ٢٠٠٣(

أحكام ميثاق األمم املتحدة املرتبطة بتقدمي املساعدة إىل 
ه، لثة املتضررة من تطبيق اجلزاءات، إىل أناألطراف الثا

نتيجة للتعديالت اليت أُجريت على اجلزاءات املفروضة 
، أصبحت اآلن مجيع ٢٠٠٣على العراق منذ أيار/مايو 

تتسم بأهنا ’’نظم اجلزاءات املفروضة من جملس األمن 
ذات طابع موجه، وبالتايل قلت اآلثار غري املقصودة على 

   .)٦(‘‘الدول الثالثة إىل أقصى حدالسكان املدنيني و

  احلالة يف ليربيا  
أيار/مايو  ٦) املؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٧٨وبالقرار   
أن ينظر يف أفضل الطرق للتخفيف ، قرر اجمللس ٢٠٠٣

االقتصادية املترتبة على –اآلثار اإلنسانية أو االجتماعيةمن 
طلب و، من قراره ١٧التدابري املفروضة مبوجب الفقرة 

__________ 

  )٤(  A/55/295 ٦، الصفحة. 

 .٢٣و ١٠)، الفقرتان ٢٠٠٣( ١٤٨٣القرار   )٥(  

  )٦(  A/59/334 ١٠، الفقرة. 

يف هذا  تقرير وإىل فريق اخلرباء تقدميالعام  إىل األمني
. وعمال هبذا الطلب، قدم األمني العام تقريرا )٧(الصدد

نه مالحظات ، ضّم٢٠٠٣آب/أغسطس  ٥مؤرخا 
-  وتوصيات بشأن اآلثار اإلنسانية واالجتماعية

اليت ميكنن أن تترتب على العقوبات املفروضة االقتصادية 
 آب/ ٧رسالة مؤرخة وب .)٨(على األخشاب الليربية

، أحال )٩(موجهة إىل رئيس جملس األمن ٢٠٠٣أغسطس 
القائم بعمل رئيس جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار 

تقرير فريق اخلرباء إىل أعضاء اجمللس ) ٢٠٠١( ١٣٤٣
االقتصادي احملتمل - ثر اإلنساين واألثر االجتماعيعن األ

  ى ليربيا.عل املفروضةاألخشاب جزاءات أن ينجم عن 
كانون  ٢٢) املؤرخ ٢٠٠٣( ١٥٢١وبالقرار   

جملس األمن إىل فريق ، طلب ٢٠٠٣األول/ديسمرب 
إىل اجمللس، متضمنا  ام تقريرقدي ناخلرباء املعين بليربيا أ

مالحظات وتوصيات، مبا يف ذلك الطريقة اليت ميكن هبا 
التقليل إىل أدىن درجة من أي آثار إنسانية أو اجتماعية 

 اجلزاءات املتعلقة باألخشابادية تترتب على واقتص
  .)١٠(على ليربيا املفروضة

  احلالة يف سرياليون  
متوز/يوليه  ٥) املؤرخ ٢٠٠٠( ١٣٠٦وبالقرار   
املنشأة عمال اللجنة إىل  ، طلب جملس األمن٢٠٠٠

عقـد جلســــة استماع ) ١٩٩٧( ١١٣٢بالقرار 
لصراع دور املاس يف ا لتقييماستطالعية يف نيويورك 

اجلاري يف سرياليون والعالقة بني جتارة املاس املستخرج 
يف سرياليون وجتارة األسلحة والعتاد ذي الصلة انتهاكا 

__________ 

 .١٩و ١٨)، الفقرتان ٢٠٠٣( ١٤٧٨القرار   )٧(  

  )٨(  S/2003/793. 

  )٩(  S/2003/779. 

 .٢٢)، الفقرة ٢٠٠٣( ١٥٢١القرار   )١٠(  
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مبشاركة ممثلني للدول ’’) ١٩٩٨( ١١٧١للقرار 
وصناعة املاس،  ‘‘واملنظمات اإلقليمية املهتمة باألمر
. وُعقدت جلسة )١١(وغريهم من اخلرباء ذوي الصلة

يه متوز/يول ٣١االستطالعية يف اليومني  االستماع
  .)١٢(٢٠٠٠آب/أغسطس  ١  و

  ة باجلزاءاتصلمسائل عامة مت  

  إنشاء فريق عامل غري رمسي  
نيسان/أبريل  ١٧يف مذكرة من الرئيس مؤرخة   
أن ينشئوا فريقا عامال غري ، قرر أعضاء اجمللس )١٣(٢٠٠٠

رمسي يتوىل وضع توصيات عامة تتعلق بكيفية زيادة 
وأنيطت  لية اجلزاءات اليت تفرضها األمم املتحدة.فعا

ري اآلثار غبالفريق العامل، يف مجلة أمور أخرى، دراسة 
لدول مساعدة ات على الدول الثالثة واملقصودة للجزاءا

. وتقرر أن يقدم تقريرا األعضاء على تنفيذ اجلزاءات
تشرين  ٣٠لس حبلول يتوصل إليه من نتائج إىل اجمل  مبا

، ولكن الفريق العامل مل يتمكن من ٢٠٠٠وفمرب الثاين/ن
التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن مجيع التوصيات. 

كانون  ١٥ومبذكرتني الحقتني من الرئيس مؤرختني 
، ٢٠٠٣كانون األول/ديسمرب  ١٨و ٢٠٠٢الثاين/يناير 

على التوايل، وافق اجمللس على متديد والية الفريق العامل 
وهكذا بقيت . )١٤(٢٠٠٤ديسمرب كانون األول/ ٣١ إىل

ع الوثيقة اخلتامية املقترحة للفريق العامل قيد النظر، م
توصل إىل اتفاق مؤقت التركيز على املسائل اليت مل يتم ال

  بشأهنا.

__________ 

 .١٢)، الفقرة ٢٠٠٠( ١٣٠٦القرار   )١١(  

 .٩، الفقرة A/55/295انظر   )١٢(  

  )١٣(  S/2000/319. 

  )١٤(  S/2002/70 و S/2003/1185.على التوايل ، 

  ٥٠املناقشة املتعلقة باملادة  - باء 
  احلالة بني العراق والكويت   
حزيران/يونيه  ٢٨، املعقودة يف ٤٣٣٦يف اجللسة   
اجلزاءات املفروضة على أشار ممثل اهلند إىل أن  ،٢٠٠١
أيضا يف صعاب اقتصادية ومالية حادة  تتسببالعراق 

 اهلند ن طلبوشكا من أ .لبلدان أخرى، من بينها اهلند
زال ا م ٥٠مبوجب املادة يف ختفيف وطأهتا للمساعدة 

  . )١٥(معلقا يف جلنة اجلزاءات
 ٢٤ وباملثل، عرض ممثل تونس، برسالة مؤرخة  

، )١٦(موجهة إىل رئيس اجمللس ٢٠٠٢حزيران/يونيه 
وختص األضرار  ٥٠هلا عالقة مبقتضيات املادة مسألة 

نتيجة خملفات احلظر املفروض على العراق  بلدهاحلاصلة ل
 وطلب لذلك أن .١٩٩٠لس األمن منذ عام اجملمن ِقبل 

جملس األمن جمددا علما بالوقع الشديد للصعوبات  يطحي
قتصاد الوطين االاليت ما انفك يواجهها والتحديات 

كد يف هذا أو ظر على العراقمنذ فرض نظام احلالتونسي 
 ة تونسحاج’’اجمللس تفهم أن ياإلطار على ضرورة 

 ملاملاسة واحليوية للحفاظ على مصاحلها الوطنية يف التعا
من ميثاق األمم  ٥٠مع العراق على أساس املادة 

  .)١٧(‘‘املتحدة
 ٢٠٠١متوز/يوليه  ١٧ثلة مؤرخة وبرسالة مما  

انتباه ممثل ماليزيا وجه ، )١٨(موجهة إىل رئيس جملس األمن
لس إىل معاناة العديد من البلدان، ومنها ماليزيا، من اجمل
نتيجة لتنفيذ اجلزاءات اليت  ‘‘أضرار اقتصادية فادحة’’

التصدي هلذه املشاكل وبغية  فرضها اجمللس على العراق.
__________ 

  )١٥(  S/PV.4336 (Resumption 1) ٥، الصفحة. 

  )١٦(  S/2002/698. 

 .٢رجع نفسه، الصفحة امل  )١٧(  

  )١٨(  S/2001/703. 
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طلب املمثل إىل  ،يثاقاملمن  ٥٠ادة وفقا ألحكام امل
 ٥٠متكني ماليزيا من االستفادة من أحكام املادة اجمللس 

قتصادية والتجارية مع العراق، يف سياق عالقاهتا اال
لتخفيف بالتايل من وطأة معاناهتا من النتائج السلبية او

املترتبة على مرور أكثر من عقد على فرض اجلزاءات 
  على العراق.

  لة باجلزاءاتصامة متمسائل ع  
وعقد اجمللس ثالث جلسات بشأن البند املعنون   

، تركز فيها جانب ‘‘مسائل عامة متصلة باجلزاءات’’
. )١٩(٥٠كبري من املناقشة على املسائل املتصلة باملادة 

تنشأ مقررات عن هذه اجللسات، رغم اإلفادة بإحراز   ومل
  بعض التقدم يف تصميم نظم اجلزاءات وتنفيذها.

 نيسان/ ١٧، املعقودة يف ٤١٢٨ففي اجللسة   
 أكد وكيل األمني العام للشؤون السياسية، ٢٠٠٠بريل أ

غ منظومة األمم املتحدة هنجا وأن من األساسي أن تص
تعاونيا متكامال يهدف إىل التقليل من وقوع اآلثار غري 
املقصودة على السكان املدنيني والدول الثالثة، إىل احلد 

بأن ينظر اجمللس يف أن  ىيقا هلذه الغاية، أوصاألدين. وحتق
يأذن لألمانة العامة بإرسال بعثات تقييم إىل الدول 
املستهدفة والبلدان اجملاورة سواء قبل فرض اجلزاءات أو 

لس يف أن اجملأن ينظر  واقترح أيضابعد فرضها بقليل. 
ن يف قراراته أحكاما ملعاجلة أثر اجلزاءات على الدول ُيضّم
املساعدة العملية ’’اقترح أن تعاجل املستهدفة. وغري 

من خالل ترتيبات خاصة مع  ‘‘٥٠الناشئة عن املادة 
فرادى الدول اجملاورة ومن خالل مؤمترات املاحنني 
لتحديد األشكال املمكنة من املساعدة املالية والدعم 

 الدعوة الوذكر ممثل فرنسا أن  .)٢٠(للدول غري املستهدفة
__________ 

  )١٩(  S/PV.4128و ، S/PV.4394، و S/PV.4713. 

  )٢٠(  S/PV.4128 ٥، الصفحة. 

ستهدفة لكي تلقي ل الثالثة والدول املإىل الدو وجهت
ممت تدابري ُصأضاف أن . واجلزاءات جلانبكلماهتا أمام 

أما ممثل ناميبيا  .)٢١(من أجل هذا اهلدف ولكنها مل تطبق
جمللس اأن يستمع  يضرورمن الأنه بينما يرى فأشار إىل 

من امليثاق، إال أن  ٥٠ألطراف مبوجب أحكام املادة ل
تشمل توفري مساعدة خاصة لتعويض احللول ينبغي أن 

. واتفق )٢٢(اخلسائر االقتصادية واألثر االجتماعي السليب
زال ا ، م٥٠النظر عن املادة  ممثل تونس يف أنه بغّض

افتقار إىل وجود آلية فعالة للتعويض عن اخلسائر  كهنا
وأشار عدة ممثلني إىل اآلثار  .)٢٣(اليت تعانيها البلدان الثالثة

عانتها بلداهنم من جراء اجلزاءات املفروضة  السلبية اليت
، يف حني أكد آخرون أنه يتعني )٢٤(على بلدان أخرى

على اجمللس أن يفعل املزيد للتقليل إىل أقصى حد من وقع 
. ورأى الرئيس، )٢٥(النتائج السلبية على البلدان الثالثة

ل مؤمترات البلدان تناُوأن متكلما بوصفه ممثل كندا، 
اجات الدول األعضاء املتضررة تضررا شديدا املاحنة احتي

من اجلزاءات رمبا يكون من بني تلك التدابري ملعاجلة 
وقال ممثل ماليزيا إن  .)٢٦(٥٠الشواغل املرتبطة باملادة 

اجلزاءات تؤثر على بلدان ثالثة من حيث أهنا تفرض يف 
أغلب األحيان تكاليف اقتصادية باهظة على الشركاء 

رغم تأكيده أن يسيني للدول املستهدفة. واالقتصاديني الرئ
__________ 

 .١١املرجع نفسه، الصفحة   )٢١(  

 .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٢٢(  

 .٢٥املرجع نفسه، الصفحة   )٢٣(  

 ٤٦(باكســـتان)؛ والصـــفحة  ٣٩املرجـــع نفســـه، الصـــفحة   )٢٤(  
(مجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية   ٥٧صــفحة (بلغاريــا)؛ وال

 (تركيا). ٥٩السابقة)؛ والصفحة 

(االحتــاد الروســي)؛ والصــفحة   ٣١املرجــع نفســه، الصــفحة    )٢٥(  
(مجهوريــــــة مقــــــدونيا   ٥٧(الســــــويد)؛ والصــــــفحة   ٤٣

 اليوغوسالفية السابقة).

 .٣٣املرجع نفسه، الصفحة   )٢٦(  



ممارسات جملس األمن مرجع 
 

11-21843 1239 
 

من  ٥٠هذا اجلانب من املشكلة تعترف به صراحة املادة 
ه نادرا ما يوضع موضع التنفيذ، أو إذا وضع ولكنامليثاق، 

، فقد أعرب عن أسفه موضع التنفيذ فنادرا ما يعاجل جبدية
كثريا ما تكون املساعدة املقدمة إىل الدول احملرومة  ألن

ضعت أحكام أنه ُو يف حنيو ،غري كافيةخمصصة و
لم تقدم هذه املساعدات يف فثالثة، الطراف األلتعويض 

ويف حالة أنظمة اجلزاءات املفروضة على دول أفريقية. 
املساعدة املقدمة ضئيلة أو  احلاالت اليت تكون فيها

الدول املتضررة خيار سوى  ال يكون أماممعدومة، 
تقليدية بغية القتصادية اال اهتايف عالقخلسة االستمرار 

تفادي أن تتعرض ملصاعب اقتصادية. وهي تفعل ذلك 
نظام بوضوح إزاء علنا يف بعض املناسبات مثلما حدث 

عندما  اجلماهريية العربية الليبيةاجلزاءات املفروضة على 
توقف أن ت ١٩٩٨قررت منظمة الوحدة األفريقية يف عام 

األمم املتحدة على فرضها تعن االمتثال للجزاءات اليت 
وذكر ممثل مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية  .)٢٧(اجلماهريية
يثاق أمهية هائلة من املمن  ٥٠تنفيذ املادة لن السابقة أ

النواحي السياسية واالقتصادية واالجتماعية واإلنسانيـــة 
 أسفوأعرب عن  .بالنسبة للعديـــد مــن الدول األعضاء

بقرار إنشاء فريق  ادتهسع رغم ٥٠لعدم تنفيذ املادة  بلده
عامل غري رمسي تابع جمللس األمن، على أساس مؤقت، 
إلعداد توصيات عامة فيما يتعلق بكيفية حتسني فعالية 

أال  هأملأعرب عن . واليت تفرضها األمم املتحدة زاءاتاجل
وكذلك  .)٢٨(من امليثاق ٥٠تغفل هذه اجلزاءات املادة 
، ويف ٥٠التنفيذ السليم للمادة اعترف ممثل بلغاريا بأمهية 

  .)٢٩(هذا الصدد، بأمهية الفريق العامل غري الرمسي

__________ 

 .١٩املرجع نفسه، الصفحة   )٢٧(  

 .٥٧نفسه، الصفحة املرجع   )٢٨(  

 .٤٦املرجع نفسه، الصفحة   )٢٩(  

موجهة  ٢٠٠٠نيسان/أبريل  ١٧وبرسالة مؤرخة   
البيان، ينقل هبا ممثل مصر ، )٣٠(إىل رئيس جملس األمن

مل يتمكن من اإلدالء به شخصيا يف اجللسة  الذي
العقوبات ما حتدثه ، وجه املمثل اهتمام اجمللس إىل ٤١٢٨

الضرر ’’وما تلحقه من  ‘‘أضرار جانبية مصاحبة’’من 
مثلما أصاب  ،مبصاحل الدول الثالثة وشعوهبا ‘‘اجلسيم

مزيد من اآلليات ’’ن ينظر يف وضع بلده. ودعا اجمللس أل
لعقد املشاورات املنصوص عليها يف  ‘‘واإلجراءات الدائمة

أو قد  ،واجهالثالثة اليت تمن امليثاق مع الدول  ٥٠املادة 
مشاكل اقتصادية خاصة نامجة عن تنفيذ التدابري  ،تواجه

. لقسرية اليت يفرضها اجمللسالوقائية أو اإلجراءات ا
من امليثاق  ٥٠تنفيذ املادة ’’وأشار كذلك إىل أنه، ألجل 

ما توصل إليه فريق اخلرباء اخلاص، ، يشكل ‘‘بالكامل
بقرار  عمال ١٩٩٨الذي اجتمع يف شهر حزيران/يونيه 

بشأن وضع منهجية لتقييم  ٥٢/١٦٢اجلمعية العامة رقم 
اآلثار اليت تلحق بالدول الثالثة، خطوة هامة حنو التنفيذ 

  .)٣١(‘‘من امليثاق ٥٠و  ٤٩ي ألحكام املادتني ملالع

 ٢٢ودة يومي ــــــ، املعق٤٣٩٤ة ــــويف اجللس  
، استمرت املناقشات ٢٠٠١تشرين األول/أكتوبر  ٢٥  و

املسائل العامة املتصلة باجلزاءات، وأكد ممثلون بشأن 
كثريون من جديد ضرورة احلد من اآلثار السلبية 

. واحتج اثنان )٣٢(للجزاءات على دول ثالثة إىل أدىن حد
واحلاجة إىل حتسني  ٥٠من املتكلمني صراحة باملادة 

__________ 

  )٣٠(  S/2000/324. 

 .٣-٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٣١(  

  )٣٢(  S/PV.4394 (أملانيــا)؛  ٤(سويســرا)؛ والصــفحة  ٣، الصــفحة
ــا)؛  ١٠والصــفحة     S/PV.4394 (Resumption 1)(فرنس

Corr.1 (الصني). ١٣(مايل)؛ والصفحة  ١٠، الصفحة 
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إىل  ةجامايكا، مشري ةممثل توالحظ .)٣٣(تنفيذها
نظم اجلزاءات، أن اجمللس قد  التحسينات اليت طرأت على

ر يف هنجه إزاء تصميم اجلزاءات. وقالت إن اجلزاءات غّي
اليت فرضت يف اآلونة األخرية على إثيوبيا وإريتريا، 
وليربيا، وسرياليون، ونظام الطالبان يف أفغانستان كانت 

ن اجمللس يف تصميم تلك اجلزاءات إكلها حمددة اهلدف، و
ع من األعمال التمهيدية قد استعار على نطاق واس

برلني وإنترالكن وتقاريرمها، فضال عن  - لعملييت بون
أعمال فريقه العامل املعين باملسائل العامة املتصلة 

  .)٣٤(باجلزاءات

شباط/فرباير  ٢٥، املعقودة يف ٤٧١٣ويف اجللسة   
 وزير الدولة للشؤون اخلارجية يف السويد، عرض ٢٠٠٣

هومل لتنفيذ اجلزاءات احملددة ستكعلى اجمللس نتائج عملية 
ازداد استخدام واعترف بأنه يف حني . )٣٥(فاهلد

بشأن اآلثار الضارة  هناك قلق متزايد، اجلزاءات
للجزاءات االقتصادية على فئات السكان الضعيفة وعلى 

إبراز اآلثار املالزمة للجزاءات  بعد ،اجملتمعات بشكل عام
ا اجمللس يف بيانه بأن . وأبلغ ممثل بلغاري)٣٦(على دول ثالثة

__________ 

  )٣٣(  S/PV.4394 ــفحة ــؤون   ٣، الصـ ــاعد للشـ ــام املسـ (األمـــني العـ
، الصـفحة  Corr.1و S/PV.4394 (Resumption 1)السياسـية)؛  

 (تونس). ١٢

  )٣٤(  S/PV.4394 (Resumption 1) و Corr.1 كــان . ٢، الصــفحة
تصـــميم  ’’قيادة أملانيا، ببرلني، -عنوان تقرير عن عملية بون

ــــــــــصل بـــــــذلك مـن    وتنفيــــذ حــــــظر األســـــلحة ومـا يتـ   
ــق بالســفر والطــريان   ــر  ‘‘جــزاءات تتعل ــوان التقري . وكــان عن

العقوبـات  ’’قيـادة سويسـرا،   بن عمليـة إنتـرالكن،   عـ  الصادر
 .‘‘املالية املستهدفة: دليل للتصميم والتنفيذ

ــ  )٣٥(   ــة ســتكهومل   تتناول ــذ اجلــزاءات احملــددة اهلــدف   لعملي تنفي
ذلـــك بإصـــالح اجلـــزاءات وة كفـــاءالســـبل الكفيلـــة بزيـــادة 

، مع التقليل إىل أدىن حد مـن اآلثـار السـلبية    هحتسينها وتنفيذ
 .غري املقصودة

  )٣٦(  S/PV.4713 ٤-٣، الصفحتان. 

شاركت بنشاط يف كل من املناقشات  امبا أهنبلغاريا، 
التحضريية واالجتماع النهائي، الذي عقد يف ستكهومل 

، فإهنا تتشاطر وتؤيد ٢٠٠٢يف تشرين الثاين/نوفمرب 
االستنتاجات واملبادئ التوجيهية والتوصيات الواردة يف 

فرع خاص  ن إدراجأضاف أالنص النهائي للتقرير. و
زاءات على دول اجلمكّرس للعواقب غري املقصودة لتنفيذ 

ثالثة واحلاجة إىل تعويض مباشر أو غري مباشر عن 
اخلسائر اليت تلحق هبا هو أمر تدعمه جتربة بلغاريا 
بوصفها دولة تضررت بشدة من اجلزاءات اليت فُرضت 

اجلماهريية على مجهورية يوغوسالفيا االحتادية السابقة و
بالرغم من أن واختتم قائال إنه  والعراق. ةليبيعربية الال

بصورة مستفيضة  نوقش ٥٠التنفيذ العملي ألحكام املادة 
ويف جملس األمن  العامةيف اللجنة السادسة التابعة للجمعية 

 تزال هناك جوانب يتعني وأثناء عملية ستوكهومل، فال
 وينبغي أن يستمر العمل بشأن هذه اجلوانب ،توضيحها
  .)٣٧(يف املستقبل

السيد كارل بيلت،  منإحاطة إعالمية   
  البلقان إىلاملبعوث اخلاص لألمني العام 

 ٢٣للمجلس، املعقودة يف  ٤١٦٤ويف اجللسة   
ممثل مجهورية مقدونيا  ذهب، ٢٠٠٠حزيران/يونيه 

إذا أراد أن ’’ جملس األمنأن إىل اليوغوسالفية السابقة 
 فعليه، ‘‘مبوجب امليثاقيتحمل على حنو كامل مسؤوليته 

  .)٣٨(من امليثاق ٥٠أن يتصدى لتنفيذ املادة 

كفالة اضطالع جملس األمن بدور فعال   
يف صون السلم واألمن الدوليني، وال 

  سيما يف أفريقيا

__________ 

 .٧-٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٧(  

  )٣٨(  S/PV.4164 (Resumption 1) ١٠، الصفحة. 
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للمجلس، املعقودة يف  ٤٢٨٨لسة ويف اجل  
أن يلتزم أمله يف ، أكد ممثل مصر ٢٠٠١آذار/مارس  ٧
من امليثاق بصفة منتظمة ودون  ٥٠لس بأحكام املادة اجمل

ويف اجللسة ذاهتا،  .)٣٩(أي متييز أو تسييس يف تطبيقها
أشار ممثل تونس إىل أن اإلصالحات يف جمال اجلزاءات 
ينبغي أن تأخذ يف االعتبار التأثري السليب للجزاءات 

الواردة يف األحكام وأحكام امليثاق، ال سيما تلك 
  .)٤٠(٥٠ املادة

لناشئة يف اهليئات الفرعية احلاالت ا - جيم 
  التابعة جمللس األمن

القرار مبوجب جلنة جملس األمن املنشأة   
) بشأن احلالة بني العراق ١٩٩٠( ٦٦١

  والكويت
كانون  ١٨، املعقودة يف ٤٦٧٣يف اجللسة   

استمع اجمللس إىل إحاطة إعالمية ، ٢٠٠٢األول/ديسمرب 
 ٦٦١ار من رئيس جلنة جملس األمن املنشأة مبوجب القر

) بشأن احلالة بني العراق والكويت. وأبلغ رئيس ١٩٩٠(
ملناقشة  طويال اكرس وقتاللجنة اجمللس يف بيانه بأهنا ت

انتهاكات اجلزاءات املبلغ عنها، وكذلك االستثناءات 
من  ٥٠، وتطبيق املادة ٦٦١اإلنسانية مبوجب القرار 

خمتلف سترعي انتباه اجمللس إىل ايف هذا الشأن، و ،امليثاق
  .)٤١(التقارير املقدمة من اللجنة إىل اجمللس

وأفاد رئيس اللجنة بأن اللجنة، يف مداوالهتا   
قد أذنت للدول غري  ،٥٠بشأن املسائل املتصلة باملادة 

__________ 

  )٣٩(  S/PV.4288 ١٧، الصفحة. 

 .٢٣، الصفحة )Resumption 1(املرجع نفسه،   )٤٠(  

  )٤١(  S/PV.4673 ٣، الصفحة. 

األعضاء فيها مبخاطبتها يف اجللسات الرمسية بشأن 
مشاكل تلك الدول االقتصادية اخلاصة اليت تندرج يف 

  .)٤٢(٥٠إطار املادة 

 آذار/ ١٩للجنة، املعقودة يف  ٢١٥ويف اجللسة   
اللجنة كيفية تناول الرسالتني ، ناقشت ٢٠٠١مارس 

 ٥٠فيما يتعلق بتطبيق املادة  واهلندالواردتني من بيالروس 
تلقت اللجنة، يف جلستها . ويف هذا الصدد، يثاقاملمن 
إحاطة من  ٢٠٠١أيلول/سبتمرب  ١٠املعقودة يوم  ٢٢٣

وما جرت  ٥٠مة بشأن تاريخ تطبيق املادة األمانة العا
 ٢٢٤ويف اجللسة  عليه اللجنة يف املاضي هبذا الشأن.

ردا ، ٢٠٠١تشرين األول/أكتوبر  ٩، املعقودة يوم للجنة
وافقت اللجنة على على رسالتني من بيالروس واهلند، 

توجيه رسالتني مشفوعتني بأسئلة حول املسائل املطلوب 
، ودعت كال من ممثلي بيالروس تقدمي توضيحات بشأهنا

 ٢٢٧ تهايف جلسو واهلند إىل شرح قضيته أمام اللجنة.
 خاطب، ٢٠٠١كانون األول/ديسمرب  ٣املعقودة يوم 

اللجنة فيما  األمني الثاين لوزارة العالقات اخلارجية باهلند
يتعلق باملشاكل االقتصادية اخلاصة الناشئة عن االضطالع 

 وأعلن،  إنفاذ مفروضة من اجمللسبتدابري وقائية أو تدابري
أن اهلند تقدر مبلغ اخلسائر النامجة عن العقوبات اليت 

 ٢٥على العراق مبا يتراوح بني  فرضتها األمم املتحدة
ض اهلند من خالل واقترح أن تعوَّ بليون دوالر. ٣٠  و

بني اهلند والعراق، نظرا ” القمح مقابل النفط“برنامج لـ 
ومبوجب رسالة من .)٤٣(ن القمحلفائض إنتاج اهلند م
، أبلغت ٢٠٠٢شباط/فرباير  ٢٨رئيس اللجنة بتاريخ 

 ةعديف اللجنة اهلند بأهنا قد نظرت يف هذه املسألة 
اجتماعات رمسية وغري رمسية، ولكنها مل تتمكن من 

__________ 

 املرجع نفسه.  )٤٢(  

  )٤٣(  S/2002/647 ٥٣و ٥٢، الفقرتان. 
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التوصل إىل توافق يف اآلراء، ومع هذا، فإهنا ستواصل 
مؤرخة وردَّت اهلند، يف رسالة  دراسة املسألة.

عن خيبة أملها لعدم  معربة، ٢٠٠٢آذار/مارس   ٢٦
اختاذ قرار سريع  وطلبتالتوصل إىل توافق يف اآلراء، 

  .)٤٤(إجيايب يف هذا الشأنو

 ٢٠٠٢حزيران/يونيه  ٢٤ويف رسالة مؤرخة   
، وجه ممثل تونس )٤٥(موجهة إىل رئيس جملس األمن

اهتمام اجمللس إىل آثار نظام اجلزاءات املفروض على 
إحدى عشرة العراق بالنسبة لالقتصاد التونسي طوال 

باليني دوالر يف أيار/مايو  ٧، مبا يبلغ جمموعه سنة
. واتفق أعضاء اجمللس على إحالة هذه الرسالة إىل ٢٠٠٢

 تاتفق، ٢٠٠٢متوز/يوليه  ٣١. ويف )٤٦(اللجنة للنظر فيها
على أن يتصل رئيسها باملمثل  ،٢٣٦ تهاجلسيف ، اللجنة
من  ينتظرهالذي  نوع الرد عن منه لتونس ليستفسرالدائم 
  . )٤٧(، إن وجداللجنة

جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار   
) بشأن تنظيم القاعدة ١٩٩٩( ١٢٦٧

وحركة الطالبان وما يرتبط هبما من 
  أفراد وكيانات

، حضرت ٢٠٠٣كانون األول/ديسمرب  ١٥ويف   
نة جملس جلعدة دول أعضاء جلسة غري رمسية عقدهتا 

) بشأن تنظيم ١٩٩٩( ١٢٦٧األمن املنشأة عمال بالقرار 
القاعدة وحركة الطالبان وما يرتبط هبما من أفراد 

أخطاء يزعم ورودها يف التقرير الثاين . وتناولت وكيانات
__________ 

 .٦، الفقرة A/57/165لالطالع على التفاصيل، انظر   )٤٤(  

  )٤٥(  S/2002/698. 

 .٧، الفقرة A/57/165انظر   )٤٦(  

  )٤٧(  S/2003/300 ٦٧، الفقرة. 

الذي أعده فريق الرصد املنشأ عمال بأحكام قرار جملس 
لس يرصد اجمل) واملكلف من ٢٠٠١( ١٣٦٣األمن 

التدابري املفروضة على القاعدة وحركة تطبيق 
تدابري املفروضة على تنظيم ال. وبالرغم من أن )٤٨(الطالبان

القاعدة وحركة الطالبان وما يرتبط هبما من أفراد 
أهنا طبيعتها ألهداف معينة ومل ُيذكر وكيانات موجهة ب

يف ذاهتا قد تسببت يف مشاكل اقتصادية خاصة، دفعت 
أمام اللجنة بأن االدعاءات  إحدى الدول اليت مثلت

املوجهة ضدها من فريق الرصد قد تؤدي إىل احلد من 
  .)٤٩(السياحة وبالتايل إىل حدوث أثر سليب على اقتصادها

__________ 

  )٤٨(  S/2003/1070  وCorr.1املرفق ،. 

  )٤٩(  A/59/334 ٨، الفقرة. 
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  اجلزء التاسع
  من امليثاق ٥١حق الدفاع عن النفس وفقا للمادة 

  ٥١املادة   
ليس يف هذا امليثاق ما يضعف أو ينتقص احلق   

ادى أو مجاعات، يف الدفاع عن الطبيعي للدول، فر
أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء األمم 
املتحدة وذلك إىل أن يتخذ جملس األمن التدابري الالزمة 
حلفظ السلم واألمن الدوليني. والتدابري اليت اختذها 
األعضاء استعماالً حلق الدفاع عن النفس تبلّغ إىل اجمللس 

 ‐ ابري بأي حال فيما للمجلس فورا، وال تؤثر تلك التد
مبقتضى سلطته ومسؤولياته املستمرة من أحكام هذا 

من احلق يف أن يتخذ يف أي وقت ما يرى  ‐ امليثاق 
ضرورة الختاذه من األعمال حلفظ السلم واألمن الدويل 

  أو إعادته إىل نصابه. 

  مالحظة  

خالل الفترة قيد االستعراض، أكد جملس األمن   
يف أربعة قرارات ذات  ٥١لوارد يف املادة جمددا املبدأ ا

التهديدات اليت يتعرض هلا السلم واألمن ’’بكل من صلة 
األسلحة ’’ و‘‘ الدوليان نتيجة لألعمال اإلرهابية

يف الفرع  احلاالت، على التوايل. وتعرض هذه ‘‘الصغرية
 ألف. 

وخالل الفترة نفسها، يف سياق املداوالت يف 
إىل االعتداد نوعة من املسائل جمموعة مت دعتاجمللس، 

مبدأ الدفاع عن جج ذات الصلة املتعلقة بتفسري احلب
النفس. وعلى وجه التحديد، ناقش اجمللس تطبيق وتفسري 

) احلالة يف أفيما يتعلق بالبنود التالية: ( ٥١املادة 
أفغانستان؛ (ب) احلالة املتعلقة جبمهورية الكونغو 

لعراق والكويت؛ (د) احلالة الدميقراطية؛ (ج) احلالة بني ا
 تان) رسالـهيف الشرق األوسط، مبا فيها قضية فلسطني؛ (

إىل موجهتان  ٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر  ٥ تانمؤرخ
 نيالدائم نيرئيس جملس األمن، على التوايل، من املمثل
) األسلحة وللجمهورية العربية السورية ولبنان؛ (

ا السلم واألمن التهديدات اليت يتعرض هلالصغرية؛ (ز) 
) دور جملس األمن ح؛ (الدوليان نتيجة لألعمال اإلرهابية

دور جملس  (ط) ؛يف فض املنازعات بالطرق السلمية
ترد يف الفرع واألمن يف منع نشوب الصراعات املسلحة. 

مداوالت اجمللس فيما يتعلق احلجج املقدمة خالل باء 
 .بتلك احلاالت

موجزة يف الفرع وستلي تلك احلاالت حملة عامة   
احلق يف االعتداد بفيها  جرىن احلاالت اليت عجيم 

إىل  تؤدِّ ، ولكنها ملمراسالت رمسيةيف الدفاع عن النفس 
  .٥١املادة بدستورية ذات صلة  اتأي مناقش

مقررات جملس األمن ذات الصلة  - ألف 
  ٥١باملادة 

  األسلحة الصغرية  

 أيلول/سبتمرب ٤مؤرخني  ببيانني من الرئيس  
، على ٢٠٠٢تشرين األول/أكتوبر  ٣١و ٢٠٠١
فيما يتصل بنظر اجمللس يف الدور الذي يؤديه  ،)١(التوايل

تكديس األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة وانتشارها 
يف زعزعة االستقرار يف الــــــــذي ال خيضع ألي ضوابط 

__________ 

  )١(  S/PRST/2001/21 و S/PRST/2002/30. 
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تأكيد احلق ’’د أعضاء اجمللس عامناطق كثرية من العامل، أ
ل يف الدفاع الفردي أو اجلماعي عن الذات وفقا املتأص

من ميثاق األمم املتحدة وحق كل دولة يف  ٥١للمادة 
استرياد األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة وإنتاجها 

ا األمنية، واستبقائها دفاعا عن النفس وتلبية الحتياجاهت
   .)٢(‘‘رهنا بأحكام امليثاق

ــلم        ــا السـ ــرض هلـ ــيت يتعـ ــدات الـ التهديـ
ــال و ــة لألعمـــ ــدوليان نتيجـــ  األمـــــن الـــ

  اإلرهابية

ــالقرار    ــؤرخ ٢٠٠١( ١٣٦٨وبـ ــول/ ١٢) املـ  أيلـ
اإلرهابيــة املروِّعــة ، أدان اجمللــس اهلجمــات ٢٠٠١ســبتمرب 

الـدول إىل  ودعـا   ٢٠٠١أيلول/سبتمرب  ١١اليت وقعت يف 
ــة مــن أجــل تقــدمي مــرتكيب هــذه      ــا بصــفة عاجل العمــل مع

ــا ورعا   ــة ومنظميه ــة، اهلجمــات اإلرهابي ــا إىل العدال أن و هت
ــاعف جهودهـــ ت ــة    اضـ ــال اإلرهابيـ ــع األعمـ ــل منـ ــن أجـ مـ

اسـتعداده الختـاذ كافـة    . وأعرب اجمللـس أيضـا عـن    وقمعها
اخلطـــوات الالزمـــة للـــرد علـــى اهلجمـــات اإلرهابيـــة الـــيت  

ومكافحــة اإلرهــاب  ٢٠٠١أيلول/ســبتمرب  ١١وقعــت يف 
لياته مبوجــب ميثــاق األمــم   جبميــع أشــكاله، وفقــا ملســؤو   

ــرار،  تحــدةامل ــنفس الق ــس ســلم . وب ــاحلق األصــيل  ’’اجملل ب
  .)٣(‘‘عي للدفاع عن النفس وفقا للميثاقالفردي أو اجلما

 أيلول/ ٢٨) املؤرخ ٢٠٠١( ١٣٧٣وبالقرار   
 أن تقوم مجيع الدول ، قرر جملس األمن٢٠٠١سبتمرب 

ب جبميع الدول اهوأ رهابيةاإلعمال األنع ووقف متويل مب

__________ 

  )٢(  S/PRST/2001/21الفقـــــــرة الرابعـــــــة، و ،S/PRST/2002/30 ،
 الفقرة الثالثة.

ــرار   )٣(   ــة،   ٢٠٠١١( ١٣٦٨القـ ــن الديباجـ ــة مـ ــرة الثالثـ )، الفقـ
 من املنطوق. ٥و ٣و ١والفقرات 

من أجل حتقيق هذه األهداف.  عاجلالعمل معا على حنو 
تشكل هتديدا للسالم  أن هذه األعمالوأكد اجمللس 

بالغ القلق إزاء تزايد عن وأعرب  واألمن الدوليني،
. ويف هذا يف مناطق خمتلفة من العاملاألعمال اإلرهابية 

احلق الراسخ للفرد أو ’’تأكيد اجمللس د اعالصدد، أ
ا هو معترف به يف اجلماعة يف الدفاع عن النفس، كم

  .)٤(‘‘يثاقامل

  ٥١املناقشة املتعلقة باملادة  - باء   
  احلالة يف أفغانستان  

 ٢٠٠١تشرين األول/أكتوبر  ٧برسالة مؤرخة   
، أعلن ممثل الواليات )٥(موجهة إىل رئيس جملس األمن

من ميثاق األمم  ٥١مبقتضى املادة  املتحدة أن حكومته،
دول أخرى، يف القيام املتحدة، بدأت، باإلشتراك مع 

ممارسة منها للحق األصيل يف الدفاع الفردي ’’بأعمال 
واجلماعي عن النفس يف أعقاب اهلجمات املسلحة اليت 

أيلول/سبتمرب  ١١تعرضت هلا الواليات املتحدة يوم 
للواليات املتحدة وأفاد بأن القوات املسلحة  .)٦(‘‘٢٠٠١

دريب تدابري ضد معسكرات التقد بدأت يف اختاذ 
وضد املنشآت ” القاعدة“اإلرهايب التابعة لتنظيم 

  .العسكرية لنظام الطالبان يف أفغانستان

ومن خالل جمموعة من الرسائل املوجهة إىل   
، أفاد ممثلو اململكة املتحدة وكندا )٧(رئيس جملس األمن

__________ 

 الديباجة.)، الفقرة الرابعة من ٢٠٠١( ١٣٧٣القرار   )٤(  

  )٥(  S/2001/946. 

 .١املرجع نفسه، الصفحة   )٦(  

  )٧(  S/2001/947و ،S/2001/1005و ، S/2001/110و ، 

S/2001/1104و ،S/2001/1127و ،S/2001/1171 ،
 .S/2002/275، وS/2001/1193و
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بأن  وفرنسا واستراليا وأملانيا وهولندا ونيوزيلندا وبولندا
للحق األصيل يف الدفاع  ممارسةً’’حكومة كل منهم، 

، قد اختذت إجراءات ‘‘الفردى واجلماعي عن النفس
تشمل مشاركة القوات املسلحة يف إطار اجلهود الدولية 
املبذولة حملاربة الشبكة اإلرهابية املسؤولة عن اهلجمات 
على أهداف يف الواليات املتحدة. وبرسالتني موجهتني 

تشرين األول/أكتوبر  ١٧و ٨إىل األمني العام مؤرختني 
 تضامنأعرب ممثل بلجيكا عن  ،)٨(، على التوايل٢٠٠١

لإلجراءات تأييده و مع الواليات املتحدة االحتاد األورويب
  .عن النفس ‘‘يف إطار الدفاع املشروع’’ هتاختذيت اال

تشرين  ١٣، املعقودة يف ٤٤١٤ويف اجللسة   
وحة عن ، أجرى اجمللس مناقشة مفت٢٠٠١الثاين/نوفمرب 

ركزت بصفة رئيسية على العملية احلالة يف أفغانستان، 
االنتقالية السياسية املقبلة يف ذلك البلد. وخالل املناقشة، 
أشار عدد من املتكلمني إىل اإلجراءات اليت اختذهتا 
القوات املسلحة للواليات املتحدة يف أفغانستان بدءا من 

نرويج . وأكد ممثل ال٢٠٠١تشرين األول/أكتوبر  ٧
كسر احللقة املفرغة للحرب واحلكم الفاسد يف ضرورة 
اهل جتطالبان يف أفغانستان نظام ، وقال إن أفغانستان

قرارات جملس األمن امللزمة اليت تطالبه بوقف رعاية 
مل يترك ’’وخلص بذلك إىل أنه اإلرهابيني أو دعمهم. 

هذا بديال عن استخدام القوة العسكرية، مبقتضى حق 
وذكّر ممثل مصر بأن العمليات  .)٩(‘‘عن النفسالدفاع 
ضطلع هبا يف أفغانستان فيما يتصل بالتزام ُي العسكرية
يف الدفاع الفردي واجلماعي عن  األصيل احلق’’اجمللس بــ
) ٢٠٠١( ١٣٦٨الذي أعرب عنه يف القرار ‘‘ النفس

__________ 

  )٨(  S/2001/967 و S/2001/980. 

  )٩(  S/PV.4414 ١٦، الصفحة. 

. وعلى النقيض من )١٠(٢٠٠١أيلول/سبتمرب  ١٢املؤرخ 
استعمال القوة زيا من أنه رغم أن يلذلك، حذر ممثل ما

طريق مشروع يف العمل بوصفه إجراء من ’’العسكرية 
باملسار ’’ليس  إال أنه، ‘‘إجراءات الدفاع عن النفس

الوحيد للعمل، أو أجنع املسارات أو أكثرها حكمة 
، بالنظر إىل نتائج العمل العسكري بالنسبة ‘‘سياسية

  .)١١(للشعب األفغاين

 ٢٠٠١تشرين الثاين/نوفمرب  ١٦وبرسالة مؤرخة   
البيان الذي ، أحال ممثل شيلي )١٢(موجهة إىل األمني العام

أصدره وزراء خارجية جمموعة ريو بشأن اإلرهاب 
تشرين الثاين/نوفمرب  ١٤الدويل يف اجتماعهم املعقود يف 

الكامل  جمموعة ريو تأييد. وأكد البيان جمددا ٢٠٠١
إلرهاب، املتخذة لإلجراءات الرامية إىل مكافحة ا

إعماال حلق الدفاع عن النفس، يف إطار ميثاق األمم ’’
اهلجمات املقيتة اليت ’’وذلك يف أعقاب ، ‘‘املتحدة

  .)١٣(‘‘تعرضت هلا مدينتا نيويورك وواشنطن العاصمة

 ٢٠٠١تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠وبرسالة مؤرخة   
ممثل بلجيكا  قدم، )١٤(موجهة إىل األمني العام

ات اليت أصدرها جملس الشؤون العامة التابع االستنتاج
جملس الشؤون . ورحب لالحتاد األورويب بشأن أفغانستان

العامة بالتطورات األخرية اليت حدثت على األرض واليت 
 ،سهم يف بلوغ أهداف التحالف الدويل ضد اإلرهابت
كد تأييده غري املشروط لإلجراءات اليت اختذها أو

__________ 

  )١٠(  S/PV.4414 (Resumption 1) ٢٨، الصفحة. 

 .٣٠املرجع نفسه، الصفحة   )١١(  

  )١٢(  S/2001/1091. 

 .٢املرجع نفسه، الصفحة   )١٣(  

  )١٤(  S/2001/1101. 
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فس ومتاشيا مع قرار جملس األمن دفاعا عن الن’’التحالف 
  .‘‘٢٠٠١سبتمرب/أيلول  ١٢املتخذ يف  )٢٠٠١( ١٣٦٨

احلالة فيما يتعلق جبمهورية الكونغو   
  الدميقراطية

كانون  ٢٤، املعقودة يف ٤٠٩٢ ويف اجللسة  
، ناقش اجمللس مسألة الرتاع يف ٢٠٠٠الثاين/يناير 

 مجهورية الكونغو الدميقراطية وضرورة تنفيذ اتفاق
واعترف ممثل األرجنتني بأن  لوساكا لوقف إطالق النار.

حتليله أو الرتاع يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ال ميكن 
خرى ألما مل تراع املبادئ الرئيسية ا’’فعال فضه بشكل 

ل الستقالقليمية واإلمة االللقانون الدويل مثل احترام الس
التدخل  السياسي جلمهورية الكونغو الدميقراطية، وعدم
جنبية أليف شؤوهنا الداخليــــــة، وانسحاب مجيع القوات ا

املوجودة على أراضيها دون موافقة صرحية منها، واحلق 
فراد أو اجلماعات يف الدفاع عن النفس، وعدم ألالثابت ل

  .)١٥(‘‘راضي بالقوةألشرعية اكتساب ا

شباط/فرباير  ٧، املعقودة يف ٤٢٧٣ويف اجللسة   
وضع حقوق ثل الواليات املتحدة إىل أن ، أشار مم٢٠٠١

اإلنسان يف املناطق الواقعة حتت االحتالل الرواندي أو 
حتت سيطرة قوات التجمع الكونغويل من أجل 

ادعاءات والحظ أن الدميقراطية مثري للقلق الشديد. 
تفقد صالحيتها ’’رواندا حبقها يف الدفاع عن النفس 
يف الكونغو يقعون  بشدة عندما جند العديد من املدنيني

  .)١٦(‘‘ضحايا

__________ 

  )١٥(  S/PV.4092 (Resumption 1) ٢٢، الصفحة. 

  )١٦(  S/PV.4273 ٦-٥، الصفحتان. 

أيار/مايو  ٣، املعقودة يف ٤٣١٧ويف اجللسة   
، ناقش اجمللس مسألة االستغالل غري القانوين ٢٠٠١

للموارد الطبيعية واألشكال األخرى للثروة يف مجهورية 
وخالل املناقشة، ذكر ممثل زمبابوي الكونغو الدميقراطية. 

وناميبيا  التدخل العسكري من جانب أنغوالأن 
حكومة مجهورية وجهته نتيجة لنداء كان وزمبابوي 

ن طلب مجهورية الكونغو وأوضح أالكونغو الدميقراطية، 
الدميقراطية املوجه إىل اجلماعة اإلمنائية كان يتفق مع املادة 

يثاق بشأن حق الدولة يف أن تطلب مساعدة املمن  ٥١
ضيها عسكرية إذا ما تعرض أمنها وسيادهتا وسالمة أرا

  .)١٧(للتهديد

كانون  ١٤، املعقودة يف ٤٤٣٧ويف اجللسة   
، أكد ممثل مجهورية الكونغو ٢٠٠١األول/ديسمرب 

مل يكن ألي جيش من أي بلد عضو يف  أنهالدميقراطية 
اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي أن ُيدعى إىل دخول 

احلكومة  . وأصر على أندون موافقة احلكومة هبلد
أن إدانة مبادرة مكَّنتها من الدفاع عن ترى الكونغولية 

حرمان دولة من حقها األساسي، ’’عين تسيادهتا الوطنية 
مبفردها أو  –يف اللجوء ’’يثاق املمن  ‘‘٥١مبقتضى املادة 

إىل الدفاع عن نفسها لكي حتافظ على سيادهتا  –مجاعيا 
شار ممثل زمبابوي إىل وباملثل، أ .)١٨(‘‘وسالمتها اإلقليمية

دعت بلدان ن حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية أ
اجلماعة اإلمنائية للجنوب اإلفريقي ملساعدهتا يف دفع 

ممارساهتا حلقها يف الدفاع إطار يف  العدوان على أراضيها،
من ميثاق األمم  ٥١عن النفس كما جتسده املادة 

  .)١٩(املتحدة
__________ 

  )١٧(  S/PV.4317 (Resumption 1) ٢٧، الصفحة. 

  )١٨(  S/PV.4437 ٨، الصفحة. 

 .٤٧ع نفسه، الصفحة املرج  )١٩(  
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موجهة  ٢٠٠١متوز/يوليه  ١٨وبرسالة مؤرخة   
علق ممثل مجهورية الكونغو ، )٢٠(جملس األمن إىل رئيس

على إثر رفض الدميقراطية على احلالة يف كيسانغاين، 
. وشدد رواندا وحلفائها جتريد هذه املدينة من السالح

مسؤولية  هاالقوات احلكومية ال ميكن حتميلعلى أن 
اليت جرت يف األراضي احملتلة، ألهنا كانت من  اإلساءات

حق . واستند إىل قاومة الكونغوليةيذ أفراد من املتنف
 يف مقاومة االحتالل والسيطرة األجنبية،الشعوب 

ووصف احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية بأن 
يتعلق حبالة دفاع شرعي عن النفس للكونغوليني  األمر’’

  .)٢١(‘‘يف وجه العدوان
موجهـة   ٢٠٠٢شباط/فرباير  ٢٥وبرسالة مؤرخة   

، حـذر ممثـل مجهوريـة الكونغـو     )٢٢(نإىل رئيس جملـس األمـ  
قــد   جنــود اجلــيش الــوطين الروانــدي   الدميقراطيــة مــن أن  

وقف إطالق النار انتهاكا صارخا، بشنهم هجومـا  انتهكوا 
على اجلنود املتمركزين يف بلدة مولريو، الواقعة على طريـق  

احبـــرية   القــــوات  . وردا علـــى ذلـــك، إذ وجـــدت   تنجانيق
وضع الدفاع املشروع عـن  ’’ املسلحة الكونغولية نفسها يف

ني بضـراوة حـىت متكنـت مـن     قاومت املهامجإهنا ، ف‘‘النفس
وبرســالة الحقــة  نــود املعــادين إىل مــا وراء كامامبــا. اجلرد 

موجهة إىل رئـيس جملـس    ٢٠٠٢شباط/فرباير  ٢٨مؤرخة 
، أعاد ممثـل مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة تأكيـد      )٢٣(األمن

ــدفاع   القــوات املســلحة الكونغو أن  ــة كانــت يف وضــع ال لي
أهنــا و القــوات املســلحة الروانديــة هاقاومتــلــدى م املشــروع

  .إىل ما وراء كامامبا هتارد

__________ 

  )٢٠(  S/2001/709. 

 .٣املرجع نفسه، الصفحة   )٢١(  

  )٢٢(  S/2002/198. 

  )٢٣(  S/2002/217. 

 ٢٠٠٢آذار/مــارس  ١٨وبرســالة أخــرى مؤرخــة   
ــة  )٢٤(موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن  ، أكــد ممثــل مجهوري

يتوجـــب عليهـــا حبكـــم الكونغـــو الدميقراطيـــة أن حكومتـــه 
قليميــــة والســــيادة الوطنيــــة الدســــتور صــــون الســــالمة اإل

ــة   ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــه    ’’جلمهوري ــأذن ب ــا ي ــى حنــو م عل
مـن هجمـات    ‘‘منه ٥١ميثاق األمم املتحدة وخباصة املادة 

  .)٢٥(رواندا والتجمع الكونغويل من أجل الدميقراطية/غوما
موجهـة   ٢٠٠٢نيسان/أبريل  ١٥وبرسالة مؤرخة   

وانـدا بـأن حكومـة    فـاد ممثـل ر  أ، )٢٦(إىل رئيس جملس األمن
حتالفــت مــع خمططــي  ’’مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة قــد  

وطلـب  ‘‘. عمليات اإلبادة اجلماعيـة يف روانـدا ومرتكبيهـا   
الـيت   الظـروف يف أن ينظـروا مـن جديـد    إىل أعضاء اجمللـس  

إىل التدخل عسكريا يف مجهوريـة الكونغـو   ’’ رواندادفعت 
اع الشـرعي وفقـا   الدميقراطية مبوجب احلق الطبيعي يف الـدف 

  .)٢٧(‘‘من ميثاق األمم املتحدة ٥١للمادة 
تشـــــرين  ٢٤، املعقـــــودة يف ٤٦٣٤ويف اجللســـــة   

أكــــد ممثــــل مجهوريــــة الكونغــــو  ، ٢٠٠٢األول/أكتــــوبر 
أنـه كـان مـن حقـه الشـرعي       هد بلـد اعتقـ الدميقراطية جمددا ا

تخــذ مجيــع التــدابري الالزمــة ملواجهــة العــدوان املســلح    يأن 
من ميثاق األمـم املتحـدة، مبـا يف ذلـك      ٥١ مبوجب املادة’’

طلــب املســاعدة مــن الــدول األعضــاء يف اجلماعــة اإلمنائيــة   

__________ 

  )٢٤(  S/2002/286. 

 .٣املرجع نفسه، الصفحة   )٢٥(  

  )٢٦(  S/2002/420. 

، فيمـا  ٢٠٠٢أيار/مـايو   ١٤، املعقـودة يف  ٤٥٣٢يف اجللسة   )٢٧(  
ذكر ممثـل روانـدا   يتصل باحلالة يف منطقة البحريات الكربى، 

أن بلده قد تدخل عسكريا يف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة   
بســبب حقهــا الطبيعــي يف الــدفاع املشــروع مبوجــب املــادة ’’
 ).١٦، الصفحة S/PV.4532‘‘ (من ميثاق األمم املتحدة ٥١
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للجنوب األفريقي عـن طريـق ممارسـة احلـق الطبيعـي لتلـك       
  .)٢٨(‘‘الدول يف الدفاع عن النفس الفردي واجلماعي

  احلالة بني العراق والكويت  
لعـام  ويف جمموعة من الرسائل املوجهـة إىل األمـني ا    

والعــام  ٢٠٠٠ورئــيس جملــس األمــن يف الفتــرة بــني العــام   
اإلعــراب عــن أبلــغ ممثــل العــراق اجمللــس، بعــد ، )٢٩(٢٠٠١

انتهاكات اجملال اجلـوي للعـراق مـن جانـب طـائرات       تهدانإ
الواليــات املتحــدة واململكــة املتحــدة انطالقــا مــن قواعــدها  

قـوات  يف الكويت واململكة العربية السعودية وتركيـا، أن ال 
، قد اشتبكت مع تلـك  ‘‘دفاعا عن النفس’’اجلوية العراقية 

  الطائرات وردهتا على أعقاهبا.
حزيران/يونيـه   ٨، املعقـودة يف  ٤١٥٢ويف اجللسة   
ــرار    ٢٠٠٠ ــس باإلمجــاع الق ) ٢٠٠٠( ١٣٠٢، اختــذ اجملل

ــدول األعضــاء        ــع ال ــزام مجي ــد الت ــن جدي ــه م ــذي أكــد ب ال
وجــدد برنــامج الــنفط  بســيادة العــراق وســالمته اإلقليميــة، 

__________ 

  )٢٨(  S/PV.4634 ١٠، الصفحة. 

  )٢٩(  S/2000/12و ،S/2000/45و ،S/2000/58و ،S/2000/85 ،

 ، وS/2000/191 ، وS/2000/159 ، وS/2000/134 ، وS/2000/104و

S/2000/259و ، S/2000/291و ، S/2000/308و ،S/2000/341و ، 

S/2000/383و ، S/2000/439و ،S/2000/471و ، S/2000/507و ، 

S/2000/540و ، S/2000/571و ،S/2000/614و ، S/2000/628و ، 

S/2000/652و ،S/2000/694و ، S/2000/776، و S/2000/735 ،

 ، وS/2000/795، وS/2000/775، وS/2000/774، وS/2000/754و

S/2000/802و ، S/2000/820و ،S/2000/826و ، S/2000/848و ، 

S/2000/849و ،S/2000/850و ، S/2000/851و ،S/2000/895 ،

، S/2000/1012، وS/2000/997، وS/2000/968، وS/2000/924و

، S/2000/1165، وS/2000/115و،S/2000/1128، وS/2000/1069و

 ، وS/2001/37 ، وS/2000/1248، وS/2000/1229، وS/2000/120و

S/2001/79و ، S/2001/116و ، S/2001/122و ،S/2001/141و ، 

S/2001/161و ، S/2001/168و ، S/2001/22و ، S/2001/248و ، 

S/2001/297و ،S/2001/316و ،S/2001/369و ،S/2001/484 ،

 و S/2001/650 ، وS/2001/638 ، وS/2001/620 و، S/2001/536و

S/2001/692. 

مقابل الغذاء الذي يقصد به التخفيف مـن اآلثـار اإلنسـانية    
ــدات      ــى تأكي ــراق. وردا عل ــى الع للجــزاءات املفروضــة عل
أبداها ممثل االحتاد الروسي بأن طـائرات الواليـات املتحـدة    
ــة واهلياكــل       ــع مدني ــد اســتهدفت مواق ــة املتحــدة ق واململك

ممثـل الواليـات املتحـدة    األساسية االقتصادية للعـراق، ذكـر   
 العمليات العسـكرية احملـدودة الـيت تضـطلع هبـا طـائرات      أن 

 ةجهـ اوميف  ‘‘دفاعا عن الـنفس ’’ الواليات املتحدة إمنا تتم
ــددها،    ــكرية هتـ ــداف عسـ ــى  أهـ ــؤثر علـ ــا ال تـ ــة ا وأهنـ حلالـ

  .)٣٠(اإلنسانية بشكل عام
موجهـة   ٢٠٠١شباط/فرباير  ١٧وبرسالة مؤرخة   

، أوضــح ممثــل العــراق أن حــق الــدفاع  )٣١(إىل األمــني العــام
عن النفس ال يربر األعمال العسكرية الـيت بـدأهتا الواليـات    

استخدام ’’املتحدة ضد العراق، اليت ميكن أن توصف بأهنا 
ــتقلة      ــة مس ــيادة دول ــوة املســلحة ضــد س ــرد للق ويف ‘‘. منف

موجهـة إىل   ٢٠٠١شباط/فرباير  ٢٠رسالة الحقة مؤرخة 
حقـــه ’’كــد ممثــل العــراق مــن جديــد      ، أ)٣٢(األمــني العــام  

الشــرعي والثابــت يف الــدفاع عــن الــنفس مبوجــب املــادة       
ــاق األمــم املتحــدة، وحقــه الثابــت مبوجــب    ٥١( ) مــن ميث

القانون الـدويل يف التعـويض عـن األضـرار املاديـة والبشـرية       
لألعمـال العسـكرية الـيت قامـت      الـيت أصـابته نتيجـة    ‘‘كافة

. )٣٣(كــة املتحــدة ضــد أراضــيه هبــا الواليــات املتحــدة واململ 
ــى      ــراق اجمللــس عل ــل الع ــنفس الرســالة، حــث ممث وقــف وب

ــه.    ا ــؤولية عنـ ــه املسـ ــل مرتكبيـ ــدوان وحتميـ ــالتني  لعـ وبرسـ
مــوجهتني  ٢٠٠١آب/أغســطس  ١٦متطـابقتني مــؤرختني  

، رد ممثـل العـراق   )٣٤(إىل األمني العام ورئـيس جملـس األمـن   
__________ 

  )٣٠(  S/PV.4152 ٦، الصفحة. 

  )٣١(  S/2001/146. 

  )٣٢(  S/2001/152. 

 .٢املرجع نفسه، الصفحة   )٣٣(  

  )٣٤(  S/2001/805. 
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رد  عسـكرية على ادعاءات الواليات املتحدة أن هجماهتـا ال 
. وحـذر مـن أن   قوات الدفاع اجلوي العراقيـة  على استفزاز

ــراقحيــرم مــن شــأنه أن  املنطــق هــذا  ــدفاع   الع مــن حــق ال
ــادة     ــه امل ــنفس الــذي أكدت ــاق   ٥١املشــروع عــن ال مــن ميث

  .)٣٥(األمم املتحدة
ــة    ــودة يف ٤٥٣١ويف اجللسـ ــايو  ١٤، املعقـ أيار/مـ
دمــة مــن ، نــاقش اجمللــس عــددا مــن املقترحــات املق ٢٠٠٢

اجلمهوريــة العربيــة الســورية هبــدف تعــديل مشــروع القــرار 
املعروض على اجمللس بتمديد أحكـام برنـامج الـنفط مقابـل     

اجلمهوريـة العربيـة   ويف هـذا الصـدد، أكـد ممثـل      .)٣٦(الغذاء
ــا     ــان   الســورية أن املقترحــات يقصــد هب ــدم حرم ضــمان ع

من حصوله على حقه الطبيعي يف امـتالك وسـائل   ’’العراق 
مـن امليثـاق، علـى أال     ٥١الدفاع عن النفس، وفقـا للمـادة   
  .)٣٧(‘‘يشمل ذلك أسلحة الدمار الشامل

موجهـــة  ٢٠٠٢أيار/مـــايو  ٢٨وبرســالة مؤرخـــة    
استمرار جـيش  ، أكد ممثل العراق جمددا )٣٨(إىل األمني العام

ضــد ‘‘ يف الــدفاع املشــروع عــن الــنفس ’’وشــعب العــراق 
ــات املتحــدة   ــدويل اجمل وحــث هجمــات الوالي ــى تمــع ال  عل

ــه    ’’ ــدوان وحماســبة مرتكبي ــذا الع ــاف ه  .)٣٩(‘‘الســعي إليق
موجهـة   ٢٠٠٢حزيران/يونيـه   ١١وبرسالة الحقة مؤرخة 

أعلن ممثل العراق أن الواليات املتحدة ، )٤٠(إىل األمني العام
) ١٩٩٥( ٩٨٤ ) و١٩٦٨( ٢٥٥قــد انتــهكت القــرارين  

__________ 

 .٢املرجع نفسه، الصفحة   )٣٥(  

  )٣٦(  S/2002/532 أيار/مايو  ١٤، املعقودة يف ٤٥٣١. ويف اجللسة
ح مشروع القرار للتصويت ومت اعتماده بوصـفه  ، طر٢٠٠٢ِ
 ).٢٠٠٢( ١٤٠٩القرار 

  )٣٧(  S/PV.4531 ٢، الصفحة. 

  )٣٨(  S/2002/589. 

 .٢املرجع نفسه، الصفحة   )٣٩(  

  )٤٠(  S/2002/659. 

 متلــك بتهديــدها باســتخدام األســلحة النوويــة ضــد دول ال 
ــة      ــوى حمكمــة العــدل الدولي تلــك األســلحة. وأشــار إىل فت

التهديـد  قضـت بـأن   الـيت   )٤١(١٩٩٦متوز/يوليـه   ٨ املؤرخة
ــة       ــلحة النووي ــطة األس ــتعماهلا بواس ــوة أو اس ــتعمال الق باس

) مـن  ٢) مـن املـادة (  ٤الذي يتعـارض مـع أحكـام الفقـرة (    
ميثـــاق األمـــم املتحـــدة وال يفـــي جبميـــع مقتضـــيات املـــادة  

ــة  )٤٢(ع)، غـــري مشـــرو٥١( ــة مؤرخـ ــالة الحقـ  ١٥. وبرسـ
أبلــغ ، )٤٣(موجهــة إىل األمــني العــام  ٢٠٠٢آب/أغســطس 

ممثل العـراق عـن اآلثـار الـيت جنمـت عـن العمـل العسـكري         
بقيادة الواليات املتحدة ضد العـراق وطلـب إىل اجمللـس أن    

 ٥١يعترف حبق العراق يف الدفاع عن نفسه مبوجب املـادة  
ملتحــدة وأن يعيــد النظــر يف قراراتــه الــيت  مــن ميثــاق األمــم ا

  حتول دون ممارسة العراق حلقه يف ذلك.
تشـــــرين  ١٦، املعقـــــودة يف ٤٦٢٥ويف اجللســـــة   

، ناقش اجمللـس مسـألة امتثـال العـراق     ٢٠٠٢األول/أكتوبر 
لقواعد القانون الدويل وقرارات جملس األمـن ذات الصـلة.   

مفهـــوم ’’ن وأشـــار ممثـــل مجهوريـــة إيـــران اإلســـالمية إىل أ
الفهــم التقليــدي حلــق الــدفاع ’’يشــوه ‘‘ الضــربة االســتباقية

عـــن الـــنفس بصـــيغته املبينـــة بوضـــوح يف القـــانون الـــدويل  
. واتفـق ممثـل   )٤٤(‘‘العريف واملوثقـة يف ميثـاق األمـم املتحـدة    

كوبـــا مـــع ضـــرورة أن يســـتند نظـــام األمـــن اجلمـــاعي إىل  
ونـص  تشـكل انتـهاكا لـروح    ’’مـذاهب  التعاون وليس إىل 

ميثـــاق األمـــم املتحـــدة وتشـــوه احلـــق املتأصـــل يف الـــدفاع  
 ٥١املشروع عن النفس، بصيغته املنصوص عليها يف املـادة  

ويف أثنــاء املناقشــة، أشــار عــدة مــتكلمني  .)٤٥(‘‘مــن امليثــاق
__________ 

  )٤١(  A/51/218. 

  )٤٢(  S/2002/659 ٢، الصفحة. 

  )٤٣(  S/2002/939. 

  )٤٤(  S/PV.4625 (Resumption 1) ٢، الصفحة. 

 .٢٨رجع نفسه، الصفحة امل  )٤٥(  
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 أيلـول/  ١٢إىل خطاب األمني العام أمام اجلمعية العامـة يف  
 ٥١املـادة   بينمـا تتـيح  ’’أنه  ، الذي أكد فيه٢٠٠٢سبتمرب 

مـــن امليثـــاق للـــدول حقهـــا يف الـــدفاع عـــن نفســـها إذا       
هومجت، فإنه عندما يتعلق األمر بالتصدي للتهديدات الـيت  
يتعرض هلا السلم واألمن الدوليان على نطاق أوسـع، لـيس   
ــم     ــا األمـ ــدة الـــيت تتيحهـ ــرعية الفريـ ــن الشـ ــديل مـ ــاك بـ هنـ

  .)٤٦(‘‘املتحدة
 ين الثـاين/ تشـر  ٨، املعقودة يف ٤٦٤٤ويف اجللسة   
، بعد أن أعرب ممثل الواليـات املتحـدة عـن    ٢٠٠٢نوفمرب 

)، وأكــد أن القــرار ٢٠٠٢( ١٤٤١ ترحيبــه باختــاذ القــرار 
، ‘‘تصــرف تلقــائي’’أو ‘‘ زنــادات خفيــة’’ة يتضــمن أيــ ال

بطريقــة أو ’’أشــار إىل أنــه ينبغــي أن يــرتع ســالح العــراق   
ــأخرى ــرار، إذا   ‘‘. ب ــذا الق ــس وأضــاف أن ه ــل جمل  مل يعم

األمن بصـورة حامسـة يف حالـة ارتكـاب العـراق مزيـداً مـن        
لــن حيــول دون اختــاذ أي دولــة مــن الــدول  ’’ االنتــهاكات،

ــد     ــدفاع عــن نفســها يف مواجهــة التهدي األعضــاء إجــراء لل
ــم املتحــدة      ــرارات األم ــاذ ق ــراق، أو إلنف ــذي يشــكله الع ال

  .)٤٧(‘‘ذات الصلة ومحاية السالم واألمن العامليني
شـباط/فرباير   ١٨، املعقودة يف ٤٧٠٩ ويف اجللسة  
ــزع الســالح فيمــا يتصــل    ٢٠٠٣ ــاقش اجمللــس مســألة ن ، ن

نظريــة اهلجــوم الوقــائي بــالعراق. وأشــار ممثــل كوبــا إىل أن 
تدافع عن احلق يف استخدام القـوة أو التهديـد باسـتخدامها    
وعــن احلــق يف القيــام مســبقا بعمــل عســكري أحــادي ضــد 

ــدول األخــرى، يف مواجهــة هت  ــدة وغــري   ال ديــدات غــري أكي
هــذا ميثــل انتــهاكا صــارخا لــروح  شــدد علــى أن حمــددة. و

احلــق األساســي يف ’’ل وونــص ميثــاق األمــم املتحــدة، وحيــ 

__________ 

  )٤٦(  S/PV.4625 (Resumption 2) (اهلنـــــد)؛  ١٢، الصـــــفحة
 (فييت نام). ١٤والصفحة 

  )٤٧(  S/PV.4644 و Corr.1 ٤، الصفحة. 

قـال  و .)٤٨(‘‘الدفاع عن النفس إىل توقيع على ورقة بيضـاء 
ممثــل غامبيــا أن املوقــف الــذي اختذتــه احلكومــات األفريقيــة 

مــع أحكــام ميثــاق  إزاء هــذه املســألة واضــح وبتســق متامــا   
ال تسـمح باسـتخدام    ٥١املـادة  األمم املتحدة. وأضاف أن 

ــة   تلــك ، وحــىت يف وقــوع هجــوم مســلح القــوة إال يف حال
لالزمـة حلفـظ   التـدابري ا ’’لـس  اجملإىل أن يتخـذ  فقـط   احلالة،

. ويف الوقــت ذاتــه، ذكّــر ممثــل )٤٩(‘‘الســلم واألمــن الــدويل
ــأن   ــابوي اجمللــس ب ــة عضــو أن زمب تشــترك يف  بإمكــان دول

تدابري فردية أو مجاعية للدفاع عن النفس حىت بدون األمـم  
حســبما تــبني حالــة   ،املتحــدة، ولكــن ســلطة جملــس األمــن 

سـاعدت سياسـة الواليـات املتحـدة بإضـافة قـوة       ’’العراق، 
ــزاءات  ــية   اجلـ ــة سياسـ ــيع مظلـ ــادية، وتوسـ ــعاواالقتصـ  ةسـ

ة ، واإلذن بعملية رصـد يف املوقـع علـى أراضـي دولـ     نطاقال
  .)٥٠(‘‘أجنبية

آذار/مــارس  ١١، املعقــودة يف ٤٧١٧اجللســة ويف   
، واصـــل اجمللـــس مداوالتـــه بشـــأن امتثـــال العـــراق  ٢٠٠٣

لقرارات اجمللس، وعلى وجه التحديد، بشأن ما يدعى مـن  
أنـه يف   امتالك العراق أسلحة دمار شامل. وأكد ممثل كوبا

دة جلنة األمم املتحـ غياب أدلة مستمدة من عمليات تفتيش 
، والوكالة الدولية للطاقـة الذريـة   للرصد والتحقق والتفتيش

‘‘. ظاملة وغري ضـرورية متامـا  ’’احلرب ضد العراق ستكون 
بـه   اموثوقـ  اهتديـد  وخلص بالتـايل إىل أن العـراق ال يشـكل   

وال ميكـن اعتبـار احلـرب    لألمن الوطين للواليـات املتحـدة،   
 .)٥١(‘‘عمـال مـن أعمـال الـدفاع عـن الـنفس      ’’على العراق 

ــاقممثــل الســودان   كــداســتئناف املناقشــة، أ  لــدىو  أن امليث
ــدويل    ــانون ال ــدي يف الق ــرأي التقلي ــا لل حيــرم احلــرب  ’’وفق

__________ 

  )٤٨(  S/PV.4709 ١٤، الصفحة. 

 .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )٤٩(  

  )٥٠(  S/PV.4709 (Resumption 1) و Corr.1 ٤١، الصفحة. 

  )٥١(  S/PV.4717٣٢فحة ، الص. 
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ع عــــن الــــنفس وفــــق مــــا ورد يف  باســــتثناء حالــــة الــــدفا
أو وفقــا للفصــل الســابع اســتنادا إىل قــرار مــن    ٥١ الفقــرة

  .)٥٢(‘‘جملس األمن
جهـة  مو ٢٠٠٣آذار/مـارس   ١٦وبرسالة مؤرخـة    

يف ضـوء  أن بلـده،  ، أعلـن ممثـل العـراق    )٥٣(إىل األمني العـام 
تصاعد التهديـدات بالعـدوان علـى العـراق وتزايـد احلشـود       

ذ تخيسـ  ،العسكرية األمريكية والربيطانية يف أرض الكويت
املشـروع يف الـدفاع عـن     اإلجراءات الالزمة ملمارسـة حقـه  

ومحايـة   ،من ميثاق األمم املتحـدة  ٥١النفس مبوجب املادة 
منطقـــة مينـــاء ومدينـــة أم قصـــر ومحايـــة أرواح وممتلكـــات  

  املواطنني العراقيني واملمتلكات العامة.
ويف أعقاب العمـل العسـكري ضـد العـراق بقيـادة        

، ٢٠٠٣آذار/مــارس  ٢٠الواليــات املتحــدة الــذي بــدأ يف  
ــدى األمــم      ــة ل ــدول العربي ــة ال ــدائم جلامع أحــال املراقــب ال

موجهــة  ٢٠٠٣آذار/مــارس  ٢٤ة املتحــدة، برســالة مؤرخــ
ــيس جملــس األمــن  ــة   )٥٤(إىل رئ ــة بإدان ــه اجلامع ــرارا اختذت ، ق

ــه الواليـــات املتحـــدة ضـــد    العمـــل العســـكري الـــذي قادتـ
  من امليثاق. ٥١العراق، وذلك اتساقا مع املادة 

آذار/مــارس  ٢٥، املعقــودة يف ٤٧٢٦ويف اجللســة   
 ، اجتمــع اجمللــس يف اســتجابة لرســالتني مــؤرختني    ٢٠٠٣

موجهتني إىل رئـيس جملـس األمـن     ٢٠٠٣آذار/مارس  ٢٤
ــا   ــراق وماليزي ــي الع ــن ممثل ــور،   )٥٥(م ــة أم ــاقش، يف مجل ، ون

مســـألة اســـتخدام القـــوة وعالقتـــه بـــاحلق يف الـــدفاع عـــن   
ضــد  الــنفس. وشــدد ممثــل الــيمن علــى أن اســتعمال القــوة  

الغري خارج حدود الـدفاع عـن الـنفس وبـدون ختويـل مـن       
نتــهاكا واضــحا ملبــادئ القــانون الــدويل جملــس األمــن ميثــل ا

__________ 

  )٥٢(  S/PV.4717 (Resumption 1) ٣، الصفحة. 

  )٥٣(  S/2003/327. 

  )٥٤(  S/2003/365. 

  )٥٥(  S/2003/362 و S/2003/363.على التوايل ، 

ورأى ممثـــل مجهوريـــة إيـــران  .)٥٦(وميثـــاق األمـــم املتحـــدة
ي فــينفراديــة علــى العــراق ال االرب احلــشــن اإلســالمية أن 

فهـي مل ُتشـن دفاعـا عـن      ،بأي من معايري الشـرعية الدوليـة  
بــل ال ميكــن اعتبــار  ســابق، الــنفس ضــد أي هجــوم مســلح

للقـــوى ’’ألمـــن الـــوطين  العـــراق خطـــرا وشـــيكا علـــى ا   
وعلـى غـرار ذلـك، حـذر ممثـل لبنـان مـن أن         .)٥٧(‘‘احملاربة

إذ ’’حجـة مـردودة،    واالعتداد حبق الـدفاع عـن الـنفس هـ    
أن املادة احلادية واخلمسني مـن امليثـاق متـنح احلـق الطبيعـي      

يف  بصــفة فرديــة أو مجاعيــة  للــدول يف الــدفاع عــن نفســها 
اء فعلي علـى أحـد   حالة واحدة فقط تستوجب وقوع اعتد

حالـة  وهـو شـرط ال يتـوفر يف     ،)٥٨(‘‘أعضاء األمم املتحـدة 
العـــراق. وأخـــريا، أكـــد ممثـــل العـــراق جمـــددا التـــزام بلـــده  

يف  إال ،اإلنسـاين الـدويل  باتفاقيات جنيف وأحكام القانون 
ــة ــه     ’’ حال ــه وكرامت ــدفاع عــن وطن ــدفاع عــن نفســه وال ال

    .)٥٩(‘‘واستقالله وسيادته

رق األوســط، مبــا يف ذلــك ة يف الشــاحلالـ   
  قضية فلسطني

نيســان/أبريل  ٣، املعقــودة يف ٤٥٠٦ويف اجللســة     
ــطينية    ٢٠٠٢ ــي الفلسـ ــة يف األراضـ ــس احلالـ ــاقش اجمللـ ، نـ

احملتلـــة، مبـــا فيهـــا القـــدس. وخـــالل املناقشـــة، شـــدد ممثـــل 
بتـــدمري البنيـــة ’’علـــى أن قـــرار إســـرائيل  جنـــوب أفريقيـــا

دنيني الفلســــطينيني، األساســــية الفلســــطينية، وإذالل املــــ  
وهتديد حياة الزعيم الشرعي واملنتخب واملعترف بـه دوليـا   

باعتبــار ’’، هـو قــرار ال ميكـن تربيـره    ‘‘للشـعب الفلسـطيين  
أن تلك اإلجراءات تـأيت ردا علـى األعمـال اإلرهابيـة، بـل      

__________ 

  )٥٦(  S/PV.4726 ١٦، الصفحة. 

 .٤١املرجع نفسه، الصفحة   )٥٧(  

  .٤٤) املرجع نفسه، الصفحة ٥٨(

)٥٩ (S/PV.4726 (Resumption 1) ٤٥، الصفحة.  
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ــن     ــا عـ ــا دفاعـ ــراءات باعتبارهـ ــذه اإلجـ ــر هـ ــن تربيـ ال ميكـ
ــنفس ــل اململكــة ال  .)٦٠(‘‘ال ــةواتفــق ممث ــع   عربي الســعودية م

الـذي متارسـه إسـرائيل    ‘‘ إرهاب الدولـة ’’الرأي القائل إن 
ــة ملواطنيهــا   ’’ ، بــل هــو  ‘‘لــيس دفاعــا عــن نفســها أو محاي

لـــــــألرض  محايـــــــة الحتالهلـــــــا وتكـــــــريس الغتصـــــــاهبا
ويف إشارة إىل احلالة اإلنسانية يف االراضي . )٦١(الفلسطينية

ممارســة ’’يف  احملتلــة، اعتــرف ممثــل ســنغافورة حبــق إســرائيل
أهنا، مبوجب القانون  ىولكنه أكد عل‘‘ الدفاع عن نفسها

بد أن تسـمح بـدخول املسـاعدات الطبيـة علـى       الدويل، ال
ــة عــن طريــق الوكــاالت اإلنســانية     ــاطق احملتل الفــور إىل املن

وشـدد   .)٦٢(الدولية من قبيل جلنـة الصـليب األمحـر الدوليـة    
ال يـربر  ‘‘ الـنفس احلق يف الدفاع عـن  أن ’’ممثل كوبا على 

االحـــتالل غـــري الشـــرعي لألراضـــي والنفـــي اإلجبـــاري      
وحـذر ممثـل   . )٦٣(للفلسطينيني من األراضي اليت ُولدوا فيها

يريـدان حتويـل   العراق مـن أن إسـرائيل والواليـات املتحـدة     
إىل وسـيلة سياســية لتربيــر أعمــال   حـق الــدفاع عــن الــنفس 

تقدمــه مــا . وباملثــل، وصــف ممثــل الســودان    )٦٤(العــدوان
ــرائيل مـــن تربيـــرات   ــاإسـ ــ ألعماهلـ ــتار   ابأهنـ ــتم حتـــت سـ تـ

أمــــر بأنــــه مكافحــــة اإلرهــــاب أو الــــدفاع عــــن الــــنفس 
. وعــزز وجهــة النظــر هــذه ممثــل قطــر، الــذي   )٦٥(مرفــوض
 ال ميكـــن وصـــفه بأنـــه ‘‘الجتيـــاح اإلســـرائيليا’’أكـــد أن 

م يتسـل غري أن ممثل كندا أعـرب عـن    .)٦٦(دفاع عن النفس
ــه ــرائ ’’حكومت ــة    حبــق إس يل يف الوجــود داخــل حــدود آمن

__________ 

  )٦٠(  S/PV.4506 و Corr.1 ٢١، الصفحة. 

 .٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )٦١(  

 [ يف النص اإلنكليزي] .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )٦٢(  

  )٦٣(  S/PV.4506 (Resumption 1) و Corr.1 ٣، الصفحة. 

 .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٦٤(  

 .٢١املرجع نفسه، الصفحة   )٦٥(  

 .٢٥املرجع نفسه، الصفحة   )٦٦(  

معتــرف هبــا وحبقهــا يف الــدفاع عــن الــنفس ضــد األعمــال   
ــة ــك،  ‘‘. اإلرهابي أن اســتمرار اقتحــام   أشــار إىلورغــم ذل
ملــدن الفلســطينية يعمــل علــى تصــعيد   لبلــدات واإســرائيل ل

ــة العنــف  ــة الســورية    )٦٧(دوام ــة العربي ــل اجلمهوري ــا ممث . أم
ليل العـامل بشـأن مـا    تعمل على تضـ فأصر على أن إسرائيل 

ــه مــن عــدوان   ــنفس  ’’ترتكب ــدفاع عــن ال ــة ال . )٦٨(‘‘بذريع
وأيد ممثل املكسيك ذلـك الـرأي، وأعلـن أن بلـده يعتـرض      

ق املشروع يف الدفاع عـن الـنفس   باحلإسرائيل  على اعتداد
ــلتفســــري  ــطينية   اهجماهتــ ــدن الفلســ ــكرية علــــى املــ العســ

ية لطة الوطنيـــة الفلســـطينوحصـــارها الفعلـــي لـــرئيس الســـ 
، علـى عكـس   . وأعرب عن اعتقـاده أن إسـرائيل  واختطافه
ــك،  ــدفاع املشــروع عــن     ’’ذل ــادئ ال ــا ملب ال تتصــرف وفق

مــــن ميثــــاق األمــــم  ٥١الــــنفس املعتــــرف بــــه يف املــــادة 
األعمــال الــيت . وحــذر األمــني العــام مــن أن  )٦٩(‘‘املتحــدة

 ١٤٠٢تقــوم هبــا إســرائيل منــذ اعتمــاد قــرار جملــس األمــن  
ــة  ) ال تبشــــر ٢٠٠٢( ــتقرار احلالــ ــبة الســ يف خــــريا بالنســ

تسـتخدم حـق   أن أن إسرائيل ال ميكن  املنطقة، وشدد على
. )٧٠(‘‘شــــيكا مفتوحــــا’’ باعتبــــارهالــــدفاع عــــن الــــنفس 

هناك حاجة ملحة إىل االمتثـال جلميـع أحكـام    وأضاف أن 
القـــانون الـــدويل، وال ســـيما تلـــك الـــيت متنـــع االســـتخدام  

ــة العشــوائي وغــري املتناســب للقــوة وكــ   ذلك املعاملــة املهين
  .)٧١(للسكان املدنيني

__________ 

 .٣٠رجع نفسه، الصفحة امل  )٦٧(  

 .٣٣املرجع نفسه، الصفحة   )٦٨(  

 .٤٧املرجع نفسه، الصفحة   )٦٩(  

  )٧٠(  S/PV.4506 (Resumption 2) ٥، الصفحة. 

ــل موريشــيوس، يف اجللســة        )٧١(   ــرف ممث ــك، اعت ــرار ذل ــى غ وعل
يف ، حبــق إســرائيل ٢٠٠٢أيار/مــايو  ٣، املعقــودة يف ٤٥٢٥

 ه شـدد علـى أنـه   ولكنـ  ،محاية شعبها من اهلجمـات اإلرهابيـة  
شـيكا  ’’إسرائيل أن الدفاع عن الـنفس لـيس    تدركينبغي أن 
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نيســان/أبريل  ٨، املعقــودة يف ٤٥١٠ويف اجللســة   
، أعرب بعض املتكلمني عن مواقف مشاهبة ملوقـف  ٢٠٠٢

ــدفاع عــن      ــل يف أن حــق إســرائيل يف ال ــام املتمث األمــني الع
وال خيوهلا احلـق يف عـدم   ‘‘ شيكا على بياض’’نفسها ليس 

. وطالب ممثـل اإلمـارات   )٧٢(ن الدويلاالمتثال ملبادئ القانو
اإلرهـاب  ’’مـا بـني   العربية املتحدة اجملتمـع الـدويل بـالتمييز    
ــرائيلية  ــة اإلسـ ــه احلكومـ ــق الشـــعب ’’و ‘‘الـــذي تنتهجـ حـ

الفلســـطيين املشـــروع يف الـــدفاع عـــن الـــنفس ومقاومـــة      
ــتالل ــه و  ‘‘االحـ ــر أرضـ ــه فلســـطني  حـــىت حتريـ ــة دولتـ إقامـ
  .)٧٣(املستقلة

نيسان/أبريل  ١٨، املعقودة يف ٤٥١٥ويف اجللسة   
، أشــار ممثــل الربازيــل إىل تعليــق األمــني العــام فيمــا  ٢٠٠٢

شــيكا علــى ’’يتعلــق بــأن حــق الــدفاع عــن الــنفس ال ميثــل  
يطلــق العنــان للعــدوان، مشــددا علــى أن إســرائيل  ‘‘ بيــاض

جيب أن تسمح باحلرية الكاملة لتنقـل الوكـاالت اإلنسـانية    
ــطينية  ــي الفلســـ ــة  . )٧٤(يف األراضـــ ــارة إىل األزمـــ ويف إشـــ

اإلنسانية يف األراضي احملتلة، رأى ممثل اهلنـد أيضـا أن حـق    
ــر تلـــك     ــتخدم لتربيـ ــن أن يسـ ــنفس ال ميكـ ــن الـ ــدفاع عـ الـ

مت ’’ه وردا علــى ذلــك، أعلــن ممثــل إســرائيل أنــ. )٧٥(األزمــة
االضــطالع باألعمــال اإلســرائيلية يف جــنني ويف غريهــا مــن 

نفس ضد محلة شديدة مـن  األماكن بعد تردد ودفاعا عن ال
العنف واإلرهاب حرضت عليهـا وأيـدهتا ومولتـها السـلطة     

هذه اإلجـراءات مل  أضاف قائال إن . و‘‘الوطنية الفلسطينية

__________ 

ــاض ــى بيــ ، Corr.1و S/PV.4525 (Resumption 1)‘‘.(علــ
 ).٣٦الصفحة 

  )٧٢(  S/PV.4510 ٢٨(جنـوب أفريقيـا)؛ والصـفحة     ٢٦، الصفحة 
 (الكويت).

  )٧٣(  S/PV.4510 (Resumption 1) ٢٨، الصفحة. 

  )٧٤(  S/PV.4515٢٧ ، الصفحة. 

 .٣٣املرجع نفسه، الصفحة   )٧٥(  

تتخذ إال بعد أن أعطيت السلطة الوطنية الفلسطينية فرصـة  
أقصــى  ت إســرائيلكافيــة للوفــاء بالتزامهــا وبعــد أن مارســ 
بح عمليـات الـتفجري   درجات ضبط النفس جتاه موجـة مـذا  

    .)٧٦(االنتحارية
متوز/يوليه  ٢٤، املعقودة يف ٤٥٨٨ويف اجللسة   
، اجتمع اجمللس ليناقش قيام إسرائيل بتصعيد ٢٠٠٢

األعمال العسكرية يف األرض الفلسطينية، وحتديدا اهلجوم 
الذي شنته يف منطقة الريموك يف مشال قطاع غزة. فذكّر 

ية اجمللس بأن تلك مل تكن ممثل اجلمهورية العربية السور
جمزرة ضد ’’املرة األوىل اليت ارتكبت فيها إسرائيل 

كانت متارس ’’والحظ أن إسرائيل ‘‘. الشعب الفلسطيين
هلدف ، ‘‘سياسة تدمري منتظمة الستعراض قوهتا الغامشة

من ممارسة حقه يف الفلسطيين وحيد هو حرمان الشعب 
إلسرائيلية . وأضاف كذلك أن األعمال اتقرير مصريه
ال ميكن  ‘‘الشعب الفلسطيين األعزل’’ضد اليت ترتكب 

إسرائيل املدججة بالقنابل  ألنعن النفس  ادفاع أن تعترب
النووية وكل أنواع أسلحة الدمار الشمال األخرى قادرة 
على الدفاع عن نفسها بكل املعايري فيما لو انسحبت إىل 

. واتفق )٧٧(١٩٦٧حدود ما قبل الرابع من حزيران/يونيه 
متكلمون آخرون يف أن اجملتمع الدويل ال ينبغي أن ينظر 
إىل العدوان اإلسرائيلي األخري على أنه عمل من أعمال 

وأكد رئيس اجمللس، متكلما بصفته .)٧٨(الدفاع عن النفس
 اليت تتخذها جراءاتاإل أنممثال للمملكة املتحدة، على 

 ،الدويل ونالقان وفقا لقواعد ،النفس عن دفاعاإسرائيل 
 قتل إسرائيل تتفادى أن وجيب ‘‘متناسبة تكون أن جيب’’

__________ 

  )٧٦(  S/PV.4515 (Resumption 1) ٢٦، الصفحة. 

  )٧٧(  S/PV.4588 ١٧، الصفحة. 

ــع نفســــه، الصــــفحة     )٧٨(    ٣٧(مصــــر)؛ والصــــفحة   ٢٨املرجــ
 (العراق).
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 واهلياكل املدنية باملمتلكات اإلضرار تتجنب وأن املدنيني
  .)٧٩(األساسية
آذار/مارس  ١٩، املعقودة يف ٤٧٢٢ويف اجللسة   
، تلقى اجمللس إحاطة بشأن احلالة يف الشرق ٢٠٠٣

م يف الشرق األوسط قدمها املنسق اخلاص لعملية السال
األوسط واملمثل الشخصي لألمني العام. فأكد يف بيانه 
على التزام إسرائيل مبوجب القانون الدويل بأن تقلل إىل 
أدىن حد األذى الذي يلحق باملدنيني األبرياء، ولكنه شدد 

 هلا األخرى، الدول سائر شأن شأهنا إسرائيل،على أن 
 أن جيب حلقا ذلك ولكن ،‘‘النفس عن الدفاع يف احلق’’
 .)٨٠(‘‘املعقولة الوسائل وباستخدام باحتراس، ميارس’’

نيسان/أبريل  ١٦، املعقودة يف ٤٧٤١وباملثل، يف اجللسة 
، سلم األمني العام املساعد للشؤون السياسية حبق ٢٠١٣

إسرائيل يف الدفاع عن النفس، ولكنه حذر من ضرورة 
ة . ويف اجللس)٨١(ممارسته ضمن حدود القانون الدويل

__________ 

 .٢٦املرجع نفسه، الصفحة   )٧٩(  

  )٨٠(  S/PV.4722،  املعقــودة يف ٤٧٥٧. ويف اجللســة ٤الصــفحة ،
، أبرز املنسق اخلاص لعملية السـالم يف  ٢٠٠٣أيار/مايو  ١٩

ــام     ــل الشخصــي لألمــني الع  حــق’’الشــرق األوســط واملممث
 إرهابيـة  هجمـات  مواجهـة  يف نفسـها  عن الدفاع يف إسرائيل
 أن’’ املتحــدة األمــم علــى جيــب ولكنــه أكــد أنــه. ‘‘متكــررة
 اسـتعمال  عـن  بـالكف  اإلسـرائيلية  للسـلطات  مناشدهتا تكرر
ــاطق يف املفرطــة القــوة ــة بالســكان املكتظــة املن  ســالمة ومحاي

 التزامــات مــع يتماشــى مبــا ممتلكــاهتم علــى واحملافظــة املــدنيني
ــانون مبوجــب إســرائيل ــدويل اإلنســاين الق  ،S/PV.4757‘‘ (ال

 ).٤-٣الصفحتان 

  )٨١(  S/PV.4741 وCorr.1 ــفحة ــة ٣، الصــــ ، ٤٧٧٣. ويف اجللســــ
األمــني  ، أعــاد وكيــل٢٠٠٣حزيران/يونيــه  ١٣املعقــودة يف 

 الـدفاع  حـق  هلـا  إسـرائيل ’’العام للشؤون السياسية تأكيد أن 
، ولكنــه ‘‘املتكــررة اإلرهابيــة اهلجمــات وجــه يف الــنفس عــن

ــائال إن   ــق إىل تســعى أن إســرائيل علــى’’حــذر ق ــها حتقي  أمن
 معانـاة  من األدىن احلد إىل يقلل بإسلوب النفس عن ودفاعها
 .)٤الصفحة  ،S/PV.4773‘‘ (الفلسطينيني املدنيني

، ٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر  ٢١، املعقودة يف ٤٨٤٦
 أكد وكيل األمني العام للشؤون السياسية جمددا أنه بينما

 ضد نفسها عن الدفاع يف إسرائيل حق’’ ـب سلمي
 النفس عن الدفاع يف احلق نفإ ،‘‘اإلرهابية اهلجمات

 ممارسته وينبغي ،حدود بدون وال شروط بدون ليس
 مبوجب إسرائيل التزامات مع شياومت متناسبة، بشروط
  .)٨٢(الدويل القانون

تشرين  ١٤، املعقودة يف ٤٨٤١ويف اجللسة   
، ناقش اجمللس اإلجراءات األخرية ٢٠٠٣األول/أكتوبر 

اليت اختذهتا إسرائيل يف منطقة رفح. وخالل املناقشة، 
 الذي إسرائيل حق’’ أعرب ممثل فرنسا عن تسليمه بـ

 وحقها نفسها، عن الدفاع يف حقهاو األمن، يف ُينكَر ال
 نولكنه أصر على أ ،‘‘اإلرهابية اهلجمات مكافحة يف

 بد وال شيء كل يربر أن ميكن ال اإلرهاب ضد الكفاح
وأعرب ممثل  .)٨٣(القانون احترام من إطار يف يتم أن

إيطاليا عن رأي مماثل، بالنيابة عن االحتاد األورويب 
. وعلى النقيض )٨٥(ثل النرويج، ومم)٨٤(والبلدان املنتسبة إليه

من ذلك، رأى ممثل اململكة العربية السعودية أن اجملتمع 
الدويل ينظر إىل من يقاومون االحتالل على أهنم 

 احلق له’’ فإن ‘‘الظامل الغاصب، احملتل،’’إرهابيون، أما 
 استعماره دعم من يتمكن كي نفسه عن الدفاع يف

، تساءل ممثل وردا على ذلك .)٨٦(‘‘احتالله وتوطيد

__________ 

  )٨٢(  S/PV.4846،  ٣الصفحة. 

  )٨٣(  S/PV.4841،  ٢٣الصفحة. 

ــيكية     )٨٤(   ــة التشـ ــا واجلمهوريـ ــدا وتركيـ ــا وبولنـ ــتونيا وبلغاريـ إسـ
ورومانيــا وســلوفاكيا وســلوفينيا وقــربص والتفيــا وليتوانيــا      

 وهنغاريا؛ وأيسلندا وليختنشتاين.

ــة عــن   ٥٦املرجــع نفســه، الصــفحة    )٨٥(   ــا، بالنياب االحتــاد (إيطالي
 (النرويج). ٥٨األورويب والبلدان املنتسبة إليه)؛ والصفحة 

 .٤٧املرجع نفسه، الصفحة   )٨٦(  
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 تبدد أن جيب األمن جملس طاقة’’ إسرائيل عما إذا كانت
 أهنا أم النفس، عن دفاعا اختذت أمنية تدابري مناقشة يف

 تلك اختاذ جعل الذي اإلرهاب ملعاجلة تكرس أن جيب
  .)٨٧(‘‘ضروريا التدابري

تشرين األول/أكتوبر  ٥رسالة مؤرخة   
موجهة إىل رئيس جملس األمن  ٢٠٠٣
مثل الدائم للجمهورية العربية من امل

  )S/2003/939السورية لدى األمم املتحدة (
تشرين األول/أكتوبر  ٥رسالة مؤرخة   

موجهة إىل رئيس جملس األمن  ٢٠٠٣
من املمثل الدائم للبنان لدى األمم املتحدة 

)S/2003/943(  
تشرين  ٥، املعقودة يف ٤٨٣٦ويف اجللسة   

 ٥س رسالتني مؤرختني ، ناقش اجملل٢٠٠٥األول/أكتوبر 
موجهتني إىل رئيس جملس  ٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر 

األمن من ممثلي اجلمهورية العربية السورية ولبنان، على 
. وهباتني الرسالتني طلب املمثالن املذكوران إىل )٨٨(التوايل

اجمللس عقد جلسة طارئة للنظر يف العمل العسكري الذي 
 أراضي داخل موقعا مستهدفةقامت به إسرائيل 

. وخالل املناقشة، أكد ممثل السورية العربية اجلمهورية
إسرائيل أن رد إسرائيل على التفجريات االنتحارية 

اجلمهورية  يف اإلرهابيني لتدريب مرفق ضد بالقنابل
 وفقا النفس عن للدفاع واضح عمل’’ هو سوريةالعربية ال
تكلمني غري أن جمموعة من امل .)٨٩(‘‘امليثاق من ٥١ للمادة

ممارسة وصف رأوا أن أعمال إسرائيل ال ينطبق عليها 

__________ 

 .٦٧-٦٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٨٧(  

  )٨٨(  S/2003/939 و S/2003/943. 

  )٨٩(  S/PV.4836 و Corr.1،  ٨الصفحة. 

وأعاد املمثل الدائم جلامعة  .)٩٠(احلق يف الدفاع عن النفس
الدول العربية لدى األمم املتحدة تأكيد دعمها 
للجمهورية العربية السورية فيما تتخذه من إجراءات 

للدفاع عن حقها املشروع يف الرد على هذا ’’
وأعرب ممثلون آخرون يف بياناهتم عن  .)٩١(‘‘العدوان

. وأشار ممثل مصر إىل أوجه التشابه )٩٢(وجهات نظر مماثلة
عاما عندما قامت مصر  ٣٠بني تلك احلالة واحلالة قبل 

واجلمهورية العربية السورية بعمل عسكري الستعادة 
األراضي املصرية يف سيناء اليت كانت حتتلها إسرائيل 

متسقا متاما مع  كان املصريالعمل آنذاك. فأكد أن 
ميثاق األمم املتحدة وحق الدفاع الشرعي عن النفس 

  .)٩٣(طبقا هلذا امليثاق، ومت على األرض املصرية وداخلها
  األسلحة الصغرية  
آب/أغسطس  ٢، املعقودة يف ٤٣٥٥ويف اجللسة   
، ناقش اجمللس نتائج االجتار غري املشروع ٢٠٠١

فيفة، وخاصة يف حاالت باالسلحة الصغرية واألسلحة اخل
اتباع سياسة تكلم ممثل االحتاد الروسي مؤيدا الرتاع. و

، معربا عن بشأن إمداداهتا للسوق الدوليةتتسم باملسؤولية 
يف حيازة األسلحة الضرورية بالطرق  الدول حقتأييده 
أحكام املادة احلادية واخلمسني من ’’استنادا إىل  املشروعة

ق الدول املشروع يف الدفاع حبتعلقة ميثاق األمم املتحدة امل
واتفق ممثل تونس مع الرأي القائل بأن  .)٩٤(‘‘عن نفسها

يستهدف عالج مشكلة األسلحة الصغرية أي عمل 
__________ 

 ٢٢(باكســـتان)؛ والصـــفحة  ١٠املرجـــع نفســـه، الصـــفحة   )٩٠(  
 (األردن). ٢٣فحة (املغرب)؛ والص

 .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )٩١(  

(اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة)؛    ٣٠املرجــع نفســه، الصــفحة     )٩٢(  
 (السودان). ٣١والصفحة 

 .٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )٩٣(  

  )٩٤(  S/PV.4355 ١٦، الصفحة. 
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حق ’’واألسلحة اخلفيفة جيب أن يأخذ بعني االعتبار 
من  ٥١الدول الشرعي يف الدفاع عن النفس وفقا للمادة 

وأعرب عدة  .)٩٥(‘‘صريامليثاق وحق الشعوب يف تقرير امل
متكلمني عن تأييدهم لضرورة إجياد حل ملشكلة األسلحة 
الصغرية حيترم حق الدول والشعوب يف الدفاع عن نفسها 

  .)٩٦(من امليثاق ٥١مبا يتفق مع املادة 
تشرين  ١١، املعقودة يف ٤٦٢٣ويف اجللسة   

، ناقش اجمللس تقرير األمني العام ٢٠٠٢األول/أكتوبر 
. وذكّر عدة متكلمني اجمللس )٩٧(حة الصغريةبشأن األسل

بأمهية احترام حق الدفاع عن النفس لدى النظر يف حل 
ملشكلة األسلحة الصغرية وأكدوا أن الدول ينبغي أن 
تتمتع حبق حيازة األسلحة الصغرية وإنتاجها ألغراض 

  .)٩٨(األمن الوطينحتقيق الدفاع عن نفسها و
آذار/مارس  ١٨، املعقودة يف ٤٧٢٠ويف اجللسة   
، ناقش اجمللس انتشار األسلحة الصغرية واألسلحة ٢٠٠٣

ىل آثارها السلبية على إبالنظر  ةاخلفيفة وظاهرة املرتزق
غرب أفريقيا. ويف هذا الصدد، أكد ممثل اجلمهورية 
العربية السورية ضرورة احترام القانون الدويل ومقاصد 

ام السيادة ميثاق األمم املتحدة ومبادئه، وال سيما احتر
الوطنية، وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول 

__________ 

 .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )٩٥(  

  )٩٦(  S/PV.4355 (Resumption 1) و Corr.1ــفح  ١٩ة ، الصــ
 ٢٣(الســـــودان)؛ والصـــــفحة  ٢١(فرتويـــــال)؛ والصـــــفحة 

 (مصر).

  )٩٧(  S/2002/1053. 

  )٩٨(  S/PV.4623 ــة ١٨ -١٧، الصــــــفحتان ــة العربيــــ (اجلمهوريــــ
(مصر)؛  ٦، الصفحة S/PV.4623 (Resumption 1)السورية)؛ 

ــفحة  ــفحة   ١١والصـــ ــبني)؛ والصـــ ــرائيل)؛  ١٩(الفلـــ (إســـ
 (باكستان). ٤٨والصفحة 

األعضاء، واحلق يف الدفاع الفردي واجلماعي عن النفس 
  .)٩٩(من امليثاق ٥١يف املادة بصيغته الواردة 

م السال يتعرض هلاالتهديدات اليت   
  ألعمال اإلرهابيةنتيجة لن واألمن الدوليا

تشرين  ١٢، املعقودة يف ٤٤١٣ويف اجللسة   
، ناقش اجمللس التهديدات اليت ٢٠٠١الثاين/نوفمرب 

 يتعرض هلا السالم واألمن الدوليان نتيجة لألعمال
 أيلول/ ١١اإلرهابية يف سياق اهلجمات اليت وقعت يف 

على الواليات املتحدة. وذهب ممثل فرنسا  ٢٠٠١سبتمرب 
إىل أن الرد العسكري من جانب الواليات املتحدة على 

الدن وشبكة القاعدة ونظام الطالبان الذي  أسامة بن
‘‘ ممارسة حلق الدفاع عن النفس’’إمنا اختذ يدعمهما، 

. )١٠٠(‘‘متضامنة مع هذا العمل’’ومن مث أعلن أن فرنسا 
 ) ٢٠٠١( ١٣٦٨واتفق ممثل النرويج معه يف أن القرار 

أيلول/سبتمرب  ١١اليت وقعبت يف أوضح أن اهلجمات 
تشكل هتديدا للسلم تحدة على الواليات امل ٢٠٠١

تستلزم إعمال حق الدفاع عن ’’بالتايل واألمن الدوليني، و
ن مالحقة اإلرهابيني ومن يساندوهنم أضاف أ. و‘‘النفس

، وأن يف أفغانستان إمنا تتم يف إطار ممارسة هذا احلق
العمل الذي تقوم به الواليات  ؤيد متامات حكومته
  .)١٠١(املتحدة

 ١٥يت عقدها اجمللس يف ، ال٤٥١٢ويف اجللسة   
، فيما يتعلق باألعمال اإلرهابية اليت ٢٠٠٢نيسان/أبريل 

، أشار ممثل املكسيك ٢٠٠١أيلول/سبتمرب  ١١وقعت يف 
أن تكون وفقا ألحكام  ينبغيمكافحة اإلرهاب إىل أن 

ال بد أن ’’استخدام القوة  ، وأنيثاق والقانون الدويلامل
__________ 

  )٩٩(  S/PV.4720 (Resumption 1) ١٨، الصفحة. 

)١٠٠(  S/PV.4413 ٨، الصفحة. 

 .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٠١(
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الدفاع عن النفس  ينظمه تفسري صحيح للحق الشرعي يف
 .)١٠٢(‘‘وال بد أن يتفق يف كل الظروف مع مبدأ التناسب
 ١٣٧٣وأعاد ممثل إسرائيل تأكيد أحكام القراراين 

أقّرا بأن اإلرهاب )، اللذين ٢٠٠١( ١٣٦٨ ) و٢٠٠١(
يشكل هتديدا للسلم واألمن الدوليني وأن الدول تتمتع 

اعية حبق متأصل يف الدفاع عن نفسها بصورة فردية ومج’’
  .)١٠٣(‘‘ضده

 تشرين األول/ ٤، املعقودة يف ٤٦١٨ويف اجللسة   
ــوبر  ، واصــل اجمللــس مناقشــته لطــرق مكافحــة    ٢٠٠٢أكت

اإلرهــاب علــى الصــعيد الــدويل. ويف ذلــك الســياق، حــذر 
حــق الــدفاع ’’ل مصــر مــن اخللــط بــني اإلرهــاب وبــني  ممثــ

  .)١٠٤(‘‘الشرعي ضد االحتالل األجنيب

نازعــــات دور جملــــس األمــــن يف فــــض امل  
  بالطرق السلمية

ــة    ــودة يف ٤٧٥٣يف اجللســ ــايو  ١٣، املعقــ أيار/مــ
دور جملـــــس األمـــــن يف فـــــض  ، نـــــاقش اجمللـــــس ٢٠٠٣

. فأكـد ممثـل اهلنـد يف بيانـه أنـه      املنازعات بـالطرق السـلمية  
 ميكـــن ألي دولـــة أن تســـمح بعـــدوان علـــى أراضـــيها.  ال

خيـل بـاحلق األصـيل    ’’ال يوحـد يف امليثـاق مـا    وأضاف أنـه  
كــل دولــة عضــو يف اختــاذ مجيــع الوســائل الالزمــة للــدفاع ل

ويف  .)١٠٥(إذا تعرضـت هلجـوم مسـلح ضـدها     ‘‘عن الـنفس 
، وردا علــــى اع يف نــــاغورين كارابــــاخ رتالــــ إشــــارة إىل

مـا   هبلـد  ‘‘مخس مسـاحة ’’ذكره ممثل أذربيجان من أن  ما
قالـت ممثلـة أرمينيـا     ،)١٠٦(‘‘حتت االحـتالل األرمـيين  ’’فتئ 
__________ 

)١٠٢(  S/PV.4512 ١٧، الصفحة. 

)١٠٣(  S/PV.4512 (Resumption 1) ١٥، الصفحة. 

)١٠٤(  S/PV.4618 (Resumption 1) ٢١، الصفحة. 

)١٠٥(  S/PV.4753 (Resumption 1) ٨، الصفحة. 

 .١٠حة املرجع نفسه، الصف  )١٠٦(

 يكن نتيجة لوقـوع اعتـداء مسـلح، كمـا     مل إن ذلك الرتاع
ــدفاع  ’’حتــاول أذربيجــان أن تصــوره،   وإمنــا اللجــوء إىل ال

  .)١٠٧(‘‘عن النفس املفروض على سكان كاراباخ
الرتاعات  منع نشوبدور جملس األمن يف   

  املسلحة 
متوز/يوليـــه  ٢٠، املعقـــودة يف ٤١٧٤ويف اجللســة    
ع نشــوب ، نــاقش اجمللــس دور جملــس األمــن يف منــ ٢٠٠٠

ويف هـذا الصـدد، أعلـن ممثـل باكسـتان      الرتاعات املسلحة. 
مفهــــوم نــــزع الســــالح الوقــــائي حيتــــاج إىل مواصــــلة أن 
املناقشــة والبلــورة، ألن هــذا املفهــوم ســيعمل ضــد احلــق  ’’

املتأصل يف الدفاع عن الـنفس، الـذي كرسـه ميثـاق األمـم      
  .)١٠٨(‘‘املتحدة

 عـن مناقشة ختامية ألعمال جملـس األمـن     
  شهر احلايلال
كـــــانون  ٢١، املعقـــــودة يف ٤٤٤٥ويف اجللســـــة   

، عقــــد اجمللــــس مناقشــــة ختاميــــة ٢٠٠١األول/ديســــمرب 
. ويف إشـارة إىل  ٢٠٠١ألعمال جملس األمن خـالل العـام   

ــل       ــن حــاالت النجــاح، الحــظ ممث ــا م أفغانســتان باعتباره
أدى ’’، ٢٠٠١أيلول/ســــبتمرب  ١١بعــــد  هســــنغافورة أنــــ

العســـكري بقيـــادة الواليـــات  التـــدخل احلاســـم للتحـــالف
املتحــدة، ممارســة حلــق الــدفاع عــن الــنفس مبوجــب املــادة    
احلاديــة واخلمســني مــن امليثــاق، إىل متهيــد الطريــق لظهــور  

للشـعب   فيها احلالـة اإلنسـانية   تتحسن‘‘ أفغانستان جديدة
  .)١٠٩(األفغاين

__________ 

 .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٧(

)١٠٨(  S/PV.4174 (Resumption 1) ٦، الصفحة. 

)١٠٩(  S/PV.4445 ٢٢، الصفحة. 



من امليثاق بعالنظر يف أحكام الفصل السا - عشر ادي الفصل احل  
 

1258 11-21843 
 

حبـق الـدفاع عـن الـنفس      حتجاجاال -جيم 
  يف حاالت أخرى

قـــات بـــني بورونـــدي رســـالة بشـــأن العال  
  ومجهورية الكونغو الدميقراطية

موجهـة إىل   ٢٠٠١أيار/مـايو   ١١برسالة مؤرخـة    
 وجـود ، أفـاد ممثـل بورونـدي بـأن     )١١٠(رئيس جملـس األمـن  

الدميقراطيــــة يف مجهوريــــة الكونغــــو  لتمــــرد البورونــــديا
ه علـى احلركـة التجاريـة البورونديـة     والتهديد الـذي يشـكل  

ــع    ــا دفـ ــرية تنجانيقـ ــى حبـ ــدي  علـ ــوات  بورونـ ــر قـ إىل نشـ
أراضــي مــن زء اجلعســكرية للــدفاع عــن الــنفس تعــىن بــ     

ــو الدمي  ــة الكونغ ــع مبحــاذاة حبــرية    مجهوري ــذي يق ــة ال قراطي
ــات ــكرية   نجانيقـ ــة العسـ ــن العمليـ ــة مـ ــار إىل أن الغايـ . وأشـ

ــة  ــنفس ’’البورونديــ ــدفاع عــــن الــ ــر يف الــ ، وأن ‘‘تنحصــ
و إقليميـة  أيـة مطـامع سياسـية أ   ’’أبدا  ا تكن هلمل بوروندي

  .)١١١(‘‘أو اقتصادية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية
  رسالة بشأن احلالة يف كوت ديفوار  
موجهـة   ٢٠٠٣نيسان/أبريل  ٢٨وبرسالة مؤرخة   

بلــغ ممثــل كــوت ديفــوار    أ، )١١٢(إىل رئــيس جملــس األمــن  
 -لينــــاس اجمللــــس عــــن التقــــدم احملــــرز يف تنفيــــذ اتفــــاق 

لــــدويل حلكومــــة  إدانــــة اجملتمــــع ا وانتقــــد  .ماركوســــي
حقهـا يف الـدفاع املشـروع،    ’’متـارس  ديفوار عندما  كوت

مـــــــــن ميثـــــــــاق  ٥١ليـــــــــه يف املـــــــــادة املنصـــــــــوص ع
ــم ــدة األمـ ــهاكات   ،)١١٣(‘‘املتحـ ــائع واالنتـ ــى الفظـ ردا علـ

    لالتفاق.

__________ 

)١١٠(  S/2001/472. 

 .٧املرجع نفسه، الصفحة   )١١١(

)١١٢(  S/2003/510. 

 .٣املرجع نفسه، الصفحة   )١١٣(

  رسائل بشأن احلالة بني إثيوبيا وإريتريا  
موجهــة  ٢٠٠٠نيســان/أبريل  ٧وبرســالة مؤرخــة   

حالــة ، عــرض ممثــل إثيوبيــا   )١١٤(إىل رئــيس جملــس األمــن  
بـادمي علـى   ‘‘ حتريـر ’’الرتاع بني إثيبيا وإريتريـا. ووصـف   

بأنــــه  ١٩٩٩وبيــــة يف شــــباط/فرباير أيــــدي القــــوات اإلثي
ممارسة حلق إثيوبيا يف الدفاع الشرعي عـن الـنفس مبوجـب    

ــادة     ــدويل املكــرس يف امل ــانون ال ــم    ٥١الق ــاق األم ــن ميث م
  .)١١٥(املتحدة

ا ممثل إريتريا اجمللس، برسالة وردا على ذلك، دع  
موجهة إىل رئيس جملس  ٢٠٠٠أيار/مايو  ١٢مؤرخة 
يف الدفاع عن نفسها بعد ، إىل تأييد حق إريتريا )١١٦(األمن

  ‘‘.حلرهبا العدوانية ضد إريتريا’’استئناف إثيوبيا 
موجهة  ٢٠٠٠حزيران/يونيه  ٢وبرسالة مؤرخة   

يا على أن ، شدد ممثل إثيوب)١١٧(إىل رئيس جملس األمن
حكومته قد مارست حقها يف الدفاع عن نفسها، وأهنا 

  .الغازية اتا من القوهمن تطهري مجيع أراضيحتققت من 
وردا على ذلك، دفع ممثل إريتريا، برسالة مؤرخة   

موجهة إىل رئيس جملس  ٢٠٠٠حزيران/يونيه  ٩
يف عمق األراضي اخلاضعة  ثيويباإلاهلجوم ، بأن )١١٨(األمن

أن والحظ أنه رغم شكل غزوِا سافرا. يريترية للسيادة اإل
، فهي ال تستطيع أن يف الدفاع عن النفسق احلريتريا إل

منها طوعاً ’’تقوم بأنشطة عسكرية يف منطقة انسحبت 
  .)١١٩(‘‘وتقع يف عمق األراضي اخلاضعة لسيادهتا

__________ 

)١١٤(  S/2000/296. 

 .٢املرجع نفسه، الصفحة   )١١٥(

)١١٦(  S/2000/420. 

)١١٧(  S/2000/523. 

)١١٨(  S/2000/554. 

 .٢املرجع نفسه، الصفحة   )١١٩(
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رسائل بشأن العالقات بني االحتاد الروسي   
  وجورجيا

 ٢٠٠٢/سبتمرب أيلول ١١وبرسالة مؤرخة   
، نّبه ممثل االحتاد الروسي )١٢٠(موجهة إىل األمني العام

احلدود اجلورجية  يف منطقةإقامة منطقة أمن جورجيا إىل 
املؤرخ  ١٣٧٣قرار جملس األمن  واحترام الروسية

ما مل متتثل أضاف أنه . و٢٠٠١أيلول/سبتمرب   ٢٢
لعمليات التسلل واهلجمات اليت ’’تضع حدا و جورجيا

 ، فإن‘‘هبا العصابات على املناطق الروسية احملاذية تقوم
باحلق يف التحرك وفقا  هنفستفظ لحي االحتاد الروسي
  .)١٢١(من ميثاق األمم املتحدة ٥١ألحكام املادة 

 ٢٠٠٢أيلول/سبتمرب  ١٣وبرسالة مؤرخة   
، أعرب ممثل جورجيا عن )١٢٢(موجهة إىل األمني العام
باستخدام  د الروسياالحتاهتديد انزعاج حكومته إزاء 

ه للتعاون يف حكومت استعدادب أبلغجورجيا. و القوة ضد
تفسري االحتاد الروسي  اًصفاومكافحة اإلرهاب العاملي 

بأنه غري  العدوانية هنواياهبدف تربير  من امليثاق ٥١للمادة 
  .)١٢٣(مقبول

أيلول/سبتمرب  ١٥وبرسالتني متطابقتني مؤرختني   
العام ورئيس جملس موجهتني إىل األمني  ٢٠٠٢
‘‘ عدم التوفيق’’، أكد ممثل جورجيا من جديد )١٢٤(األمن

من ميثاق األمم  ٥١اإلشارة إىل املادة  الذي تتسم به
لتفسري األعمال اليت قام هبا االحتاد الروسي جتاه  املتحدة

__________ 

)١٢٠(  S/2002/1012. 

 .٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٢١(

)١٢٢(  S/2002/1035. 

 .٣-٢املرجع نفسه، الصفحتان   )١٢٣(

)١٢٤(  S/2002/1033. 

يتعرض العتداء مل االحتاد الروسي جورجيا، بالنظر إىل أن 
  ا.من جانب جورجي

  لعالقات بني باكستان واهلندرسائل بشأن ا  
موجهة إىل  ٢٠٠٠يناير  ٢٣وبرسالة مؤرخة   

 قوات هندية بأن، أفاد ممثل باكستان )١٢٥(األمني العام
ر احلدود وعبب، ٢٠٠٠/ينايركانون الثاين ٢٢، يف قامت
أعلن أن وهنر تاوي.  جمرييبني  اباكستانيموقعا  توهامج

ببسالة  تقاتل’’ردا على ذلك،  ،القوات الباكستانية
. ‘‘وجنحت يف صد اهلجوم اهلندي ة عن نفسهاعمداف

 سوفوأعلن أيضا أن القوات املسلحة الباكستانية 
مبا ُيعهد فيها من حقها يف الدفاع عن النفس  ارسمت’’

 .)١٢٦(‘‘االلتزام والعزم

موجهة  ٢٠٠٢مايو أيار/ ٢٢رسالة مؤرخة بو  
داد أعلن ممثل باكستان استع ،)١٢٧(إىل رئيس جملس األمن

اإلرهاب.  حملاربةحكومته لالنضمام إىل التحالف الدويل 
يف إطار مستعدة، مع ذلك  ستكونوأضاف أن باكستان 

ا املتأصل يف الدفاع عن النفس، ألن هحقا هممارست
تصدى بعزم ال يلني ألي اعتداء من جانب اهلند على ت

   .أراضي باكستان أو األراضي الواقعة يف كشمري

  قات بني العراق وإيرانرسائل بشأن العال  
موجهة  ٢٠٠٠شباط/فرباير  ١٥وبرسالة مؤرخة   

، أفاد ممثل مجهورية إيران اإلسالمية )١٢٨(إىل األمني العام
بأن مجاعات إرهابية قادمة من األراضي العراقية تعمل 

__________ 

)١٢٥(  S/2000/48. 

 .٢املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٦(

)١٢٧(  S/2002/571. 

)١٢٨(  S/2000/128. 
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على طول خط احلدود اإليرانية. وأشار إىل أن إيران 
تصدي والحتتفظ حبقها املشروع يف الدفاع عن النفس 

  العدائية يف حال استمرارها.عمال األ هلذه
ومبجموعة من الرسائل املوجهة إىل األمني   

، أفاد ممثل مجهورية إيران اإلسالمية بأن أعضاء )١٢٩(العام
لق اإلرهابية، الذين تأذن هلم حكومة منظمة جماهدي خ

العراق باختاذ قاعدة هلم على األرض العراقية، ينخرطون 
تعترب استمرار بية ضد إيران. وقال إن إيران يف أعمال ختري

هذه األعمــــال العدائيــــة أمــــرا ال ميكن السكوت عليه 
وحتتفظ لنفسها باحلق يف الدفاع املشروع عن النفس 

  .وكذا يف القضاء على أية هتديدات
موجهة  ٢٠٠١نيسان/أبريل  ١٨وبرسالة مؤرخة   

هورية إيران ، أبلغ ممثل مج)١٣٠(إىل رئيس جملس األمن
ردا على  ،يرانيةاإلالقوات املسلحة اإلسالمية اجمللس بأن 

اليت قامت هبا منظمة جماهدي خلق  األعمال اإلرهابية
قد نفذت وفقا للمادة العراق،  يفمن قواعدها اإلرهابية 

عملية دفاعية حمدودة ’’من ميثاق األمم املتحدة  ٥١
 العراق. ذلك الكيان يفضد عدد من قواعد  ‘‘وتناسبية

باختاذ التدابري ’’ويف حال قيام حكومة العراق 
 هجماتلوضع حد الستخدام أراضيها يف شن ‘‘املالئمة

 فإهنا ،عرب احلدود وتنفيذ عمليات إرهابية ضد إيران
جانب حكومة من  ٥١وفقا للمادة  تدابرياختاذ  ستجعل

  .)١٣١(ال داعي له إيران أمرا

__________ 

)١٢٩(  S/2000/216 و ،S/2000/271و ، S/2000/912 ،
 .S/2001/271 ، وS/2000/1036و

)١٣٠(  S/2001/381. 

  .٢املرجع نفسه، الصفحة   )١٣١(

رسائل بشأن العالقات بني العراق   
  اململكة العربية السعوديةو
أيار/مايو  ٢٩مؤرختني وبرسالتني متطابقتني   
موجهتني إىل األمني العام ورئيس جملس  ٢٠٠١
، أفاد ممثل اململكة العربية السعودية بأن دورية )١٣٢(األمن

 العراقية الدولية، – دود السعوديةبتجاوز احل قامتعراقية 
فراد أ ‘‘فعد’’. وأضاف أن ذلك ٢٠٠١أيار/مايو  ٢٣يف 

الرد على مصادر إطالق ’’إىل حرس احلدود السعوديني 
وقد أدى تبادل إطالق النار بني ، النار للدفاع عن أنفسهم

 إصابة حرس احلدود السعوديني وأفراد الدورية العراقية إىل
  .)١٣٣(‘‘عدد من اجلنود السعوديني

  رسائل بشأن احلالة يف ليربيا  
موجهة  ٢٠٠١أيار/مايو  ١١وبرسالة مؤرخة   

احلظر إىل أن ممثل ليربيا  أشار، )١٣٤(إىل األمني العام
 البلداملفروض على توريد السالح إىل ليربيا أضر بقدرة 

يف الدفاع عن  ارس على النحو املالئم حقهميعلى أن 
، وأعلن أن حكومته يثاقاملمن  ٥١النفس، وفقا للمادة 

  الصدد.يف هذا  حتتفظ لنفسها باحلق يف الدفاع عن النفس
موجهة  ٢٠٠١حزيران/يونيه  ٤وبرسالة مؤرخة   

اجمللس أبلغ ممثل ليربيا  ،)١٣٥(إىل رئيس جملس األمن
. غينيا من أراضي ليربيا اليت تشن على املسلحة باهلجمات

لنفسها باحلق يف الدفاع  تهظ حكوماحتفوأكد من جديد ا
  يف أعقاب العدوان املسلح.عن النفس 

__________ 

)١٣٢(  S/2001/547. 

 .١املرجع نفسه، الصفحة   )١٣٣(

)١٣٤(  S/2001/474. 

)١٣٥(  S/2001/562. 



ممارسات جملس األمن مرجع 
 

11-21843 1261 
 

 ٢٠٠١أيلول/سبتمرب  ٦وبرسالة الحقة مؤرخة   
طلب ممثل ليربيا إىل ، )١٣٦(موجهة إىل رئيس جملس األمن

أن يأذن برفع حمدود حلظر ’’إىل جملس األمن اجمللس 
 ١٣٤٣األسلحة املفروض مبوجب قرار جملس األمن 

)، بغية السماح باسترياد اللوازم العسكرية ٢٠٠١(
الضرورية، حتت مراقبة األمم املتحدة، بغرض استخدامها 

هلا حق أصيل  واحتج بأن ليربيا‘‘. فقط للدفاع عن النفس
مسؤولية دستورية جتاه ’’ و يف الدفاع عن النفس

االضطالع حبماية إقليمها الواقع حتت سيادهتا، ومحاية 
  ‘‘.أرواح وممتلكات مواطنيها

تشرين األول/أكتوبر  ٣١وبرسالة مؤرخة   
يا ، أكد ممثل ليرب)١٣٧(موجهة إىل األمني العام ٢٠٠١
يف  الليربي للهجوم من قبل املنشقني تعرض الشعبجمددا 

. ١٩٩٩منذ نيسان/أبريل  ،مقاطعة لوفا، مشايل ليربيا
من  ٥١، مبوجب املادة ستقوم احلكومة الليربيةوأعلن أن 

كل وسيلة متاحة لديها ’’باستخدام  ،ميثاق األمم املتحدة
من أجل الدفاع عن سيادهتا، ومحاية سالمة أراضيها 

  .)١٣٨(‘‘حفظ شعبهاو
 تشرين الثاين/ ٥، املعقودة يف ٤٤٠٥ويف اجللسة   
أي اجمللس أن يرفع ، طلب ممثل ليربيا إىل ٢٠٠١نوفمرب 

دافع يأن  هلذا البلد، حىت ميكن مفروضة على ليربياقيود 
وهو احلق املتأصل لكل عضو يف ’’ ،عن إقليمه وسيادته

ميثاق األمم من  ٥١هذه املنظمة، مبقتضى دستوره واملادة 
  .)١٣٩(‘‘املتحدة

__________ 

)١٣٦(  S/2001/851. 

)١٣٧(  S/2001/1035. 

 .٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٣٨(

)١٣٩(  S/PV.4405 ٣٣، الصفحة. 

موجهة  ٢٠٠٢آذار/مارس  ٢٠وبرسالة مؤرخة   
، أبلغ ممثل ليربيا اجمللس بأن )١٤٠(إىل رئيس جملس األمن

اختذت التدابري اليت تتيح هلا الدفاع املشروع عن ’’ليربيا 
النفس وذلك يف عشية اهلجمات املسلحة املستمرة ضد 

ابري املتخذة ال بأن التدوأكد للمجلس كذلك ‘‘. اليمهقإ
 ته، وأن حكوم)٢٠٠١( ١٣٤٣ختل بقرار جملس األمن 

 ١٣٤٣ال تزال متتثل للمطالب الواردة يف القرار 
)٢٠٠١.(  

  رسائل بشأن انتهاكات اتفاق لوساكا  
 ٢٠٠٠تشرين الثاين/نوفمرب  ٨برسالة مؤرخة   

، رفض ممثل زمبابوي )١٤١(موجهة إىل رئيس جملس األمن
بإقدام القوات املتحالفة التابعة االدعاءات الرواندية 

للجماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي على انتهاكات 
. وحث جملس متكررة التفاق لوساكا لوقف إطالق النار

فليس احلق . ال تنطلي عليه حيل رواندا’’األمن على أن 
املزعوم يف الدفاع عن النفس إال جمرد ذريعة ختتلقها 

   .)١٤٢(‘‘رواندا لشن هجومها
   إريترياو ائل بشأن العالقات بني السودانرس  
 ٢٠٠٢تشرين األول/أكتوبر  ٧برسالة مؤرخة   

، وجه ممثل السودان )١٤٣(موجهة إىل رئيس جملس األمن
جمات اإلريترية على مثانية مواقع سودانية االهتمام إىل اهل

 . وأشار إىل أنهحدود السودان مع إريترياخط على طول 
العدوان اإلريتري مستمرا  يه الوقت الذي ال يزال فيف

حقه الطبيعي والقانوين ’’فإن السودان يؤكد  ه،دعلى بل
يف الدفاع عن أراضيه وعن مواطنيه وعن منشآته وفقا ملا 

__________ 

)١٤٠(  S/2002/310. 

)١٤١(  S/2000/1076. 

 .٢املرجع نفسه، الصفحة   )١٤٢(

)١٤٣(  S/2002/1117. 
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 )١٤٤(‘‘٥١نص عليه ميثاق األمم املتحدة يف املادة 
  .يكفل رد العدوان على أعقابه  مبا

  رسالة بشأن العالقات بني أوغندا ورواندا  
موجهة  ٢٠٠٠حزيران/يونيه  ١٥مؤرخة برسالة   

أبلغ ممثل أوغندا عن ، )١٤٥(إىل رئيس جملس األمن
االنتهاكات املتكررة لوقف إطالق النار يف كيسانغاين من 

قوات الدفاع  تمحلاليت  جانب اجليش الشعيب الرواندي
ختاذ تدابري للدفاع عن النفس ا’’الشعبية ألوغندا على 

على جسر تشوبو وإقامة  يف ذلك فرض حراسة أمنية  مبا
  .)١٤٦(‘‘موقع دفاعي يف ملتقى طرق سوتكسكي

  

__________ 

 .٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٤٤(

)١٤٥(  S/2000/596. 

 .٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٤٦(


