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  مالحظة استهاللية    
يتناول اجلـزء الثالـث نظـر جملـس األمـن يف املـواد الـواردة يف الفصـل األول مـن ميثـاق             

) ٤( ٢ ) و٢( ١املــواد ، وخباصــة هــاومبادئ صــد األمــم املتحــدة  األمــم املتحــدة املتعلقــة مبقا  
ــاء علــى ذلــك إىل أربعــة أقســام.  ٧( ٢) و٥( ٢ و املــواد  ويتنــاول القســم األول )، وينقســم بن

ويتنـاول القسـم الثـاين    ) مـن امليثـاق؛   ٢(١للمـادة  املتعلقة حبـق الشـعوب يف تقريـر املصـري وفقـا      
ــه يف          ــى النحــو املنصــوص علي ــوة أو اســتعماهلا عل ــد باســتعمال الق ــدم التهدي ــة بع ــواد املتعلق امل

أي جهـة يتخـذ    باالمتنـاع عـن مسـاعدة   )؛ ويبحـث القسـم الثالـث مسـألة االلتـزام      ٤( ٢ املادة
)؛ ويتنـاول القسـم الرابـع    ٥( ٢املادة الس إزاءها إجراء إنفاذيا على النحو املنصوص عليه يف 

  ).  ٧( ٢املادة مم املتحدة كما تنظمه نظر الس يف مبدأ عدم تدخل األ
 وتتصدر كل قسم مالحظة تعطي تفسريا عاما يوضح ترتيب املـواد الـواردة يف القسـم     

الحظة أيضا حملة عامة موجزة عن اجلوانب الرئيسـية  وفقا للممارسة املتبعة يف الس. وتقدم امل
ملمارسات الس والتطورات اجلديرة بالذكر خالل فترة السنتني قيـد االسـتعراض، وتسـترعي    

القسـم، إن وجـدت. ويلـي املالحظـة عـرض       االنتباه إىل دراسات احلاالت اإلفرادية الواردة يف
يف املـواد ذات الصــلة وكيفيـة تطبيقهــا يف    مـواد خمتـارة توضــح كيفيـة تفســري األحكـام الــواردة    

  قرارات الس ومداوالته.  
، نــاقش جملـس األمــن إعـالن االســتقالل مــن   ٢٠٠٩ - ٢٠٠٨وخـالل فتــرة السـنتني     

جانب واحد الصادر عن برملان كوسوفو، الذي كان لـه تـأثري علـى تفسـري الغـرض املنصـوص       
)، حيــث ٥) (احلالــة ٤( ٢املــادة )، وكــذلك املبــدأ الــوارد يف ١) (احلالــة ٢( ١املــادة عليــه يف 

)، نـوقش اسـتعمال   ٤( ٢باملـادة  األخـرية بـاحترام السـالمة اإلقليميـة. وفيمـا يتعلـق        تتعلق هذه
الســالم ’’القــوة مــن جانــب دولــة ضــد دولــة أخــرى بصــورة مستفيضــة يف إطــار بنــدين، مهــا:  

احلالـة يف  ”)، و٣فيما يتعلق بالرتاع احلدودي بني جيبويت وإريتريا (احلالـة  ‘‘ األمن يف أفريقياو
  ).  ٤(احلالة  “جورجيا
تدخل األمم املتحدة يف الشؤون الداخليـة  )، نوقش مبدأ عدم ٧(٢باملادة وفيما يتعلق   

للـدول، علـى قـدم املسـاواة، يف سـياق مناقشــة حـاالت قطريـة حمـددة، والسـيما يف إطـار بنــد           
)، ويف سـياق املسـائل   ٦، فيما يتعلق باحلالـة يف زمبـابوي (احلالـة    “السالم واألمن يف أفريقيا”

  ).٧(احلالة  “اع املسلحمحاية املدنيني يف الرت”املواضيعية، وخاصة يف إطار بند 
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  مبدأ املساواة يف احلقوق بني الشعوب وحق الشعوب -أوال 
  ١دة ااملمن  ٢الفقرة يف تقرير مصريها مبوجب   

  
    ٢، الفقرة ١املادة   

  ]مقاصد األمم املتحدة هي:[  

إمناء العالقات الودية بني األمم على أساس احترام املبدأ الـذي  
يقضـي بالتســوية يف احلقــوق بــني الشــعوب وبــأن يكــون لكــل  

ذلك اختـاذ التـدابري األخـرى املالئمـة     منها تقرير مصـريها، وكـ  
  لتعزيز السلم العام.  

  مالحظة  
يتعلق هذا القسم مبمارسات جملس األمن فيما يتعلق  

مببــدأ املســاواة يف احلقــوق بــني الشــعوب وحــق الشــعوب يف   
) مـن  ٢( ١املـادة  تقرير املصري على النحو املنصوص عليه يف 

ــة.    ميثـــاق األمـــم املتحـــدة. وينقســـم إىل ثالثـــة أقســـام فرعيـ
ويسلط القسم الفرعي ألف الضـوء علـى اإلشـارات إىل حـق     

لــدعم إجــراء تقريــر املصــري يف قــرارات الــس، الــيت وردت  
االنتخابــات واالســتفتاءات يف املقــام األول، ويقــدم القســم     
الفرعي باء حملة عامـة مـوجزة عـن الرسـائل الـيت وردت فيهـا       
اإلشـارة إىل احلـق يف تقريــر املصـري. ويتنــاول القسـم الفرعــي     
جيم املناقشات اليت اسـتندت فيهـا الـدول األعضـاء إىل احلـق      

مــن دراســات احلــاالت    نييف تقريــر املصــري، ويتضــمن اثنــت   
  اإلفرادية.

  )  ٢( ١باملادة القرارات املتصلة   - ألف
  ) ٢( ١املادة  اإلشارات الصرحية إىل  
ــن       ــد االســتعراض، أشــار جملــس األم ــرة قي خــالل الفت

) من امليثاق يف قرار بشأن محايـة  ٢( ١املادة إشارة صرحية إىل 
ــد      ــه تأكي ــاد في ــرتاع املســلح، أع ــدنيني يف ال ــه أيضــا  ”امل التزام

 ١مبقاصد ميثاق األمم املتحدة على النحو الـوارد يف الفقـرات   
ومببـــادئ امليثـــاق علـــى النحـــو الـــوارد يف  ١املـــادة مـــن  ٤إىل 

ــادة مــن  ٧إىل  ١الفقــرات  ــادئ   ٢امل ــك التزامــه مبب ، مبــا يف ذل
سياسي واملسـاواة يف السـيادة والسـالمة اإلقليميـة     االستقالل ال

  .)١( “جلميع الدول واحترام سيادة مجيع الدول
  )٢(١املادة اإلشارات الضمنية إىل  

ــدة إشــارات ميكــن أن       ــس أيضــا ع ــرارات ال تضــمنت ق
. ١)، وتـرد يف اجلـدول   ٢(١باملـادة  تفهم على أن هلا عالقة ضمنية 

ــرارات تتعلــق     ووردت هــذه اإلشــارات علــى وجــه اخلصــوص يف ق
بــإجراء انتخابــات أو اســتفتاءات يف أفغانســتان وميامنــار والصــحراء 

املتعلقة بالصـحراء الغربيـة، شـدد الـس      الغربية. وفيما خيص احلالة
ني علــى أن التوصــل إىل حــل سياســي عــادل ودائــم ومقبــول للطــرف 

  .“لشعب الصحراء الغربية تقرير مصريه”سيكفل 
__________ 

الثـــــاين/نوفمرب  تشـــــرين ١١) املـــــؤرخ ٢٠٠٩(١٨٩٤القـــــرار   )١(  
  ، الفقرة الثانية من الديباجة.  ٢٠٠٩
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  ١اجلدول 
    )٢( ١املادة القرارات اليت تتضمن إشارة ضمنية إىل 

  األحكام  القرار
    احلالة يف أفغانستان    

S/PRST/2009/21  
  ٢٠٠٩متوز/يوليه  ١٥

يرحب جملس األمـن باألعمـال الـيت جتـري بقيـادة أفغانيـة حتضـريا لالنتخابـات الرئاسـية وانتخابـات           
ــة وذات         ــة وشــفافة وآمن ــات حــرة ونزيه ــة إجــراء انتخاب ــة، ويؤكــد أمهي ــات املرتقب جمــالس املقاطع

بشـعب أفغانسـتان اإلدالء بصـوته يف هـذه الفرصـة      مصداقية وشاملة للجميع. ويهيب الس أيضـا  
  التارخيية املتاحة أمام مجيع األفغان من أجل إمساع أصوام (الفقرة األوىل)

    احلالة يف ميامنار
S/PRST/2008/13  

  ٢٠٠٨أيار/مايو  ٢
حيــيط الــس علمــا بــإعالن حكومــة ميامنــار عــن إجــراء اســتفتاء بشــأن مشــروع الدســتور يف    

. ويالحظ كذلك التزام حكومة ميامنار بضمان ٢٠١٠ت يف عام واالنتخابا ٢٠٠٨أيار/مايو 
  أن تكون عملية االستفتاء حرة ونزيهة (الفقرة الثانية) 

  
ويؤكد الس التزامه بسيادة ميامنار وسالمتها اإلقليمية ويكرر التأكيد، يف هذا الصدد، علـى  

  أن مستقبل ميامنار يف أيدي مجيع أبناء شعبها (الفقرة اخلامسة)
    احلالة املتعلقة بالصحراء الغربية

 )٢٠٠٨( ١٨١٣القرار 

  ٢٠٠٨نيسان/أبريل  ٣٠
إذ يؤكــد مــن جديــد التزامــه مبســاعدة الطــرفني علــى التوصــل إىل حــل سياســي عــادل ودائــم     
ومقبول للطرفني، مبا يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصريه يف سياق ترتيبات تتسق مـع  

يالحظ دور الطرفني ومسؤولياما يف هذا الصـدد  مبادئ ميثاق األمم املتحدة ومقاصده، وإذ 
  (الفقرة الثالثة من الديباجة) 

  )٢٠٠٩( ١٨٧١القرار 
  ٢٠٠٩نيسان/أبريل  ٣٠

يهيب بالطرفني مواصلة املفاوضات حتت رعاية األمني العام دون شـروط مسـبقة وحبسـن نيـة،     
ان، مـن أجـل التوصـل    والتطورات الالحقة يف احلسـب  ٢٠٠٦مع أخذ اجلهود املبذولة منذ عام 

إىل حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفني يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصـريه يف  
ــاق األمــم املتحــدة ومقاصــده، ويالحــظ دور الطــرفني        ــادئ ميث ــات تتســق مــع مب ســياق ترتيب

  ) ٤ومسؤولياما يف هذا الصدد (الفقرة 
    
  )٢( ١باملادة الرسائل املتعلقة   - باء

وردت إشـــارات   خـــالل الفتـــرة قيـــد االســـتعراض،     
) يف رســالة مــن ممثــل أذربيجــان حييــل  ٢( ١املــادة صــرحية إىل 

فيها تقريرا وطنيـا يف سـياق احلالـة املتعلقـة بنـاغورين كارابـاخ       

ــات بــني أرمينيــا وأذربيجــان    . وأُشــري يف عــدد مــن   )٢(والعالق
ــل     الرســائل األخــرى إىل مبــدأ تقريــر املصــري. ويف حــني أن مث

__________ 

  )٢(  S/2008/823  ــرات ــق، الفقـ ــر بعنـــوان  ١٣٠و١٢٩و ٩٩، املرفـ . التقريـ
ــدول واحلــق يف     ” ــة لل ــر عــن القاعــدة األساســية للســالمة اإلقليمي تقري

    “.تقرير املصري على ضوء املطالبات التحريفية جلمهورية أرمينيا
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للغايــة حبيــث يتعــذر إيرادهــا هنــا، فــإن هــذه اإلشــارات كــثرية 
الغالبية العظمى من اإلشارات الضـمنية إىل مبـدأ تقريـر املصـري     
ــاخ     ــاغورين كارابـ ــة بنـ ــة املتعلقـ ــل باحلالـ ــياق يتصـ متـــت يف سـ
والعالقــــات بــــني أرمينيــــا وأذربيجــــان، واحلالــــة يف الشــــرق  

  .)٣( األوسط، مبا يف ذلك قضية فلسطني
  )  ٢( ١ادة باملاملناقشات املتعلقة   - جيم

ــر     ــان يشـــار إىل مبـــدأ تقريـ يف مـــداوالت الـــس، كـ
املصري يف كثري من األحيان دون أن يـثري مناقشـات دسـتورية.    
ووردت إشـارات عديـدة إىل مبـدأ تقريـر املصـري، والسـيما يف       
ــك      ــة يف الشــرق األوســط، مبــا يف ذل املناقشــات املتعلقــة باحلال

ــة   )٤(قضــية فلســطني  ــة املتعلقــة بالصــحراء الغربي ويف . )٥(واحلال
، أكـــد أعضـــاء الـــس، فيمـــا يتعلـــق باحلالـــة يف ٢٠٠٩عـــام 

__________ 

ــبيل املثــــ    )٣(   ــى ســ ــر، علــ ــة   انظــ ــفوية املؤرخــ ــذكرة الشــ  ٧ال، املــ
املوجهة إىل رئـيس جملـس األمـن مـن البعثـة       ٢٠٠٨نيسان/أبريل 

 ٢، الصـفحتان  S/2008/232الدائمة للجمهورية العربية السورية (
ــؤرختني  ٣و ــالتني املــــــــ ــايو  ٢٢)؛ والرســــــــ  ٢٠٠٩أيار/مــــــــ
)S/2009/269 ــفحة ــطس  ١٣)، و  ٢، الصــــ  ٢٠٠٩آب/أغســــ
)S/2009/420 ــام  ٥و ٤، الصـــفحتان ) املـــوجهتني إىل األمـــني العـ

  ورئيس جملس األمن من املراقب الدائم لفلسطني.  
(فلســطني)؛  ٥، الصــفحة S/PV.6061انظــر، علــى ســبيل املثــال،    )٤(  

،  S/PV.6061 (Resumption 1)(قطـر)؛ و   ٤٣و ٤٢والصـفحتان  
ــاز) ؛   ٥و ٤الصــــفحتان  ــدم االحنيــ ــة عــ ــم حركــ ــا، باســ (كوبــ
ــتان)؛ و ١٢والصـــفحة  ، S/PV.6100 (Resumption 1) (باكسـ
ــفحة  ــفحة   ١٥الصـــ ــنغالديش)؛ والصـــ ــا) ؛  ٢٤(بـــ (موريتانيـــ
ــا)؛ والصــفحة   ٢٤والصــفحة  ــوب أفريقي (نيكــاراغوا)؛  ٢٩(جن
ــة)؛ و(  ٣٧والصــفحة  ــال البوليفاري ــة فرتوي  S/PV.6201(مجهوري

(Resumption 1 ــفحة ــفحة   ١٢، الصــــــ ــودان)؛ والصــــــ (الســــــ
ــوب أفريقيــا)؛ والصــفحة   ١٨ الديش)؛ والصــفحة (بــنغ ٢٨(جن
  (ملديف).  ٣٩(مجهورية إيران اإلسالمية)؛ والصفحة  ٣٢

(كوسـتاريكا)؛   ٢، الصفحة S/PV.5884انظر، على سبيل املثال،   )٥(  
(فرنســا)؛ و  ٦(جنـوب أفريقيــا)؛ والصـفحة    ٦و ٥والصـفحتان  

S/PV.6117 ــا)؛ والصـــــفحة  ٣، الصـــــفحة ــة  ٤(فرنســـ (اململكـــ
  ).  (املكسيك ٧املتحدة)؛ والصفحة 

ميامنار، على أمهية إجراء انتخابات عامة حـرة ونزيهـة يف عـام    
، تكــون شــاملة للجميــع وتضــمن املشــاركة الكاملــة      ٢٠١٠

ــن      . )٦(للشــعب ــام ع ــني الع ــارير األم ــق بتق ــا يتعل ــل، فيم وباملث
الســودان، أُبلــغ الــس مــن خــالل إحاطــات إعالميــة باآلثــار   

املقـرر   املترتبة على استفتاء تقريـر املصـري يف جنـوب السـودان،    
  .)٧(٢٠١١نون الثاين/يناير إجراؤه يف كا

وتعكـــس احلالتـــان الواردتـــان أدنـــاه أمثلـــة ملناقشـــات   
ــدأ       ــلة باملبـ ــائل املتصـ ــأن املسـ ــس بشـ ــا الـ ــة أجراهـ مستفيضـ

فيمـا يتعلـق بـإعالن االسـتقالل     ) ٢(١املادة املنصوص عليه يف 
)؛ ١مــن جانــب واحــد الصــادر عــن برملــان كوســوفو (احلالــة  

ــون زمامهــا بالكامــل بعــد نقــل     ــوىل العراقي ــات يت وأول انتخاب
مقاليد احلكم من سـلطة التحـالف املؤقتـة إىل حكومـة العـراق      

  ).  ٢(احلالة 
    ١احلالة   
 ١١٩٩ ) و١٩٩٨( ١١٦٠قرارات جملس األمـن    

 ١٢٣٩ ) و١٩٩٨( ١٢٠٣ ) و١٩٩٨(
  ) ١٩٩٩( ١٢٤٤ ) و١٩٩٩(
ــة   ــودة يف ٥٨٣٩يف اجللســ ــباط/فرباير  ١٨، املعقــ شــ
يف أعقاب إعالن استقالل كوسوفو من جانب واحـد   ٢٠٠٨

املناقشـة الـيت دارت يف    ، كشـفت ٢٠٠٨شباط/فرباير  ١٧يف 
جملــس األمــن عــن خالفــات شــديدة بــني مؤيــدي اســتقالل        

ــهم إىل   ــار بعضـ ــذين أشـ ــوفو ، الـ ــعب”كوسـ  ،)٨(“إرادة الشـ
__________ 

 ٨(اململكــة املتحــدة)؛ والصــفحة  ٧، الصــفحة S/PV.6161انظــر   )٦(  
(الواليـات   ١٢(اليابان)؛ والصـفحة   ١١(املكسيك)؛ والصفحة 

(كرواتيـا)؛   ١٧(فييت نام)؛ والصفحة  ١٥املتحدة)؛ والصفحة 
ــفحة  ــفحة   ٢٠والصـ ــا)؛ والصـ ــة   ٢١(تركيـ ــة العربيـ (اجلماهرييـ

  (أوغندا).   ٢٣والصفحة  (كوستاريكا)؛ ٢٢الليبية)؛ والصفحة 
  .٦، ص  S/PV.6251؛ و٣، الصفحة S/PV.5840انظر   )٧(  
  )٨(  S/PV.5839 ٢٣(بلجيكـــــــــا)؛ والصـــــــــفحة  ١١، الصـــــــــفحة 

  (كوستاريكا).  
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ومعارضيه الـذين انتقـدوا الطـابع االنفـرادي للقـرار، أو طعنـوا       
. وبينمـا أعـرب   )٩(يف صميم شرعيته، أو انتهجوا النهجني معـا 

أمــر ”إلعــالن جــاء مبثابــة بعــض املــتكلمني عــن األســف ألن ا 
  .)١٠(، فقد أعربوا عن تأييدهم الستقالل كوسوفو“واقع

وأدان ممثــل صــربيا إعــالن االســتقالل باعتبــاره غــري        
الل كوسـوفو يسـتمد   قانوين. وأكد أن احلجة القائلة بأن استق

شــرعيته مــن رغبــة األغلبيــة الســاحقة مــن ســكانه حجــة غــري    
ــدأ،      ــذا املبـ ــي هـ ــه إذا أرسـ ــد أنـ ــة. وأكـ ــري قانونيـ ــة وغـ منطقيـ
ــاء العــامل       ــع أحن ــتقرار والســالم للخطــر يف مجي ــيتعرض االس س

  .)١١(بسبب مطالبة املناطق املنشقة حبقها يف االستقالل
وقال ممثل االحتـاد الروسـي إن إعـالن االسـتقالل مـن        

جانب واحد واالعتراف به من قبل الـدول األخـرى يتعـارض    
مــع أحكــام وثيقــة هلســنكي النهائيــة، الــيت ال تســمح بإدخــال  
تغيريات على حدود الدول إال وفقا للقانون الـدويل وبـالطرق   

 وأعــرب ممثــل جنــوب أفريقيــا عــن    . )١٢(الســلمية، واالتفــاق 
أسف وفد بلـده ألن خطـوة إعـالن االسـتقالل مل تتخـذ وفقـا       

ــرار      ــا القـ ــيت توخاهـ ــية الـ ــة والسياسـ ــة القانونيـ  ١٢٤٤للعمليـ
)١٣()١٩٩٩(.  

وقال ممثل بلجيكا، من ناحية أخرى، إنه علـى الـرغم     
من عـدم وجـود حـل تفاوضـي، سـتعترف بلجيكـا بكوسـوفو        
بوصــفها دولــة مســتقلة نظــرا ألن إعــالن االســتقالل يعــرب عــن 

__________ 

(االحتـاد   ٨(صـربيا)؛ والصـفحة    ٧-٥املرجع نفسه، الصفحات   )٩(  
(إندونيسـيا)؛  ١٥( الصني)؛ والصـفحة   ١٠الروسي)؛ والصفحة 

(بوركينــا فاســو)؛   ٢١يــت نــام)؛ والصــفحة   (في١٩والصــفحة 
  (جنوب أفريقيا).   ٢١والصفحة 

 ٢٧(كوســتاريكا)؛ والصــفحتان   ٢٣املرجــع نفســه، الصــفحة     )١٠(  
  (بنما). ٢٨ و

  . ٢٩؛ والصفحة  ٧ و ٦املرجع نفسه، الصفحتان   )١١(  
  .  ٩ و ٨املرجع نفسه، الصفحتان   )١٢(  
  .  ٢١املرجع نفسه، الصفحة   )١٣(  

إرادة األغلبية الواسعة من السـكان، ويسـعى إىل تعزيـز جمتمـع     
دميقراطي حيترم حقوق مجيع األقليـات. وأضـاف أن اسـتقالل    

ــ ــالفيا ،     كوسـ ــك يوغوسـ ــار تفكـ ــم يف إطـ ــب أن يفهـ وفو جيـ
ــا ــد ممـ ــور العديـ ــايل   أدى إىل ظهـ ــتقلة، وبالتـ ــدول املسـ ــن الـ مـ
ميكــن أن يعتـــرب إعــالن االســـتقالل ســابقة. وأشـــار إىل أن     ال

االســتقالل لــيس جمــرد امتيــاز ولكــن أوال وقبــل كــل شــيء        
ــه     ــد منـ ــرط ال بـ ــو شـ ــوفو هـ ــتقالل كوسـ ــؤولية، وأن اسـ مسـ

وأعـرب  . )١٤(السـتقرار الـدائمني يف املنطقـة   إلحالل السـالم وا 
ــده الســتق     ــل اململكــة املتحــدة عــن دعــم بل الل كوســوفو، ممث

) أقـر بأنـه ال ميكـن    ١٩٩٩( ١٢٤٤وذكّر الس بـأن القـرار   
ضــمان حقــوق اإلنســان لشــعب كوســوفو وحتقيــق االســتقرار  
يف املنطقة إال إذا مل حتكم صـربيا كوسـوفو. وأضـاف أن بعثـة     
ــة يف كوســوفو مكلفــة مبســاعدة      ــإلدارة املؤقت األمــم املتحــدة ل

ـا وتيسـري إقامـة     كوسوفو يف إقامـة مؤسسـات احلكـم الـذايت    
عمليــة لتحديــد مركــز كوســوفو يف املســتقبل، علــى أســاس       

. وأكــد ممثـل اململكــة املتحــدة علــى  “إرادة شـعب كوســوفو ”
أن اتمع الـدويل ال يسـتطيع أن يؤيـد تسـوية يعارضـها أكثـر       

وباملثـل، ذكـر ممثـل    . )١٥(يف املائة من سكان كوسوفو ٩٠من 
ــراهن      ــات املتحــدة أن شــعب كوســوفو أــى الوضــع ال الوالي
املؤقت بطريقة ناضجة ومسؤولة وخالية من العنف. وأضـاف  

ــتقالل ر    ــالن كوســوفو االس ــائال إن إع ــي ومشــروع  ق د منطق
وقانوين على احلالة الراهنة، وإن بلده سـيدعم االلتزامـات الـيت    
ــة    ــا لتأســـيس دميقراطيـ ــا كوســـوفو مبحـــض إرادـ تعهـــدت ـ

  .)١٦(متعددة األعراق وضمان السالم واالستقرار اإلقليميني
ــة علــى أن إعــالن      ــة الليبي ــة العربي وشــدد ممثــل اجلماهريي

كوســوفو االســتقالل يرجــع إىل عــدم احتــرام احلقــوق املشــروعة  
__________ 

  .  ١٢رجع نفسه، الصفحة امل  )١٤(  
  .  ١٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٥(  
  .  ٢٥و ٢٤املرجع نفسه، الصفحتان   )١٦(  
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أنه لألقليات واحلريات األساسية للسكان. ومع ذلك، أصر على 
ينبغي للمجلس أن يؤكد متسكه مببـدأ احتـرام السـالمة اإلقليميـة     
للــــدول، وأن األحــــداث الــــيت وقعــــت يف كوســــوفو ال جيــــوز  

. )١٧(“سابقة يقـاس عليهـا أو حيـتج ـا    ”استخدامها يف املستقبل 
وبينما أعرب ممثل كوستاريكا عن استياء وفد بلده لإلخفـاق يف  
التوصل إىل حل عن طريق التفاوض، فقد أعلن أن بلـده يعتـرف   
بكوسوفو، استجابة إلرادة شعب كوسوفو، الشعب الذي وجد 

ربية يف البلـد نفسـه بعـد    أنه من املستحيل العيش مع األغلبية الصـ 
  .)١٨(١٩٩٨محلة التطهري العرقي اليت حدثت يف عام 

ــاين/نوفمرب   ٢٦ويف    ــرين الثــ ــة ٢٠٠٨تشــ ، يف اجللســ
ــتكلمني أن اســـتقالل كوســـوفو      ٦٠٢٥ ــد عـــدد مـــن املـ ، أكـ

بينما رحبت وفود أخـرى بإحالـة املسـألة     ،)١٩(“رجعة فيه ال”
. )٢٠(ن صـربيا إىل حمكمة العدل الدوليـة عقـب الطلـب املقـدم مـ     

وأصر السيد اسكندر حسيين، ممثل كوسـوفو، علـى أن الوضـع    
مســـألة قـــد ”اجلديـــد لكوســـوفو بوصـــفها دولـــة مســـتقلة هـــو 

، وأعرب عن أسف وفد بلده إلحالة “حسمت وال رجعة فيها
املســألة إىل حمكمــة العــدل الدوليــة، وعــن أن وفــد بلــده مــا زال 

  .)٢١(تقالل كوسوفوحيدوه األمل يف أن تؤكد احملكمة جمددا اس
  ٢احلالة   
  احلالة املتعلقة بالعراق   
شـباط/فرباير   ٢٠أثىن األمني العام، يف تقريره املـؤرخ   
)، ٢٠٠٨( ١٨٣٠مـن القـرار    ٦املقدم عمال بـالفقرة   ٢٠٠٩

علــــى جنــــاح إجــــراء انتخابــــات احملافظــــات يف العــــراق يف      
__________ 

  .  ٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٧(  
  .  ٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٨(  
  )١٩(   S/PV.6025 ــفحة (الســــيد اســــكندر حســــيين باســــم     ٩، الصــ

 ٢٤(الواليــات املتحــدة)؛ والصــفحة  ١٣كوســوفو)؛ والصــفحة 
  (اململكة املتحدة). 

 ٨-٥(جنوب أفريقيا)؛ والصفحات  ١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠(  
  (صربيا).  

  .  ١١و ١٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٢١(  

. والحـظ أن العـراق قـد قطـع     ٢٠٠٩كـانون الثاين/ينـاير    ٣١
ويف . )٢٢(مـام أمــوره طريقـا طـويال لكـي يصــل إىل اإلمسـاك بز    

، أشـار  ٢٠٠٩شـباط/فرباير   ٢٦، املعقـودة يف  ٦٠٨٧اجللسة 
رز بلـدا  ب”املمثل اخلاص لألمني العام يف العراق إىل أن العراق 

ــا ”مــــن خــــالل تنظــــيم  “ذا ســــيادة أول انتخابــــات يقودهــ
. وسـلط الضـوء كـذلك    “لعراقيون ويتولون زمامهـا بالكامـل  ا

على أن الناخبني قد تغلبوا على االنقسـام الطـائفي الـذي أدى    
إىل مقاطعة دوائر انتخابيـة كـبرية االنتخابـات السـابقة يف عـام      

ة يـأيت املزيـد مـن    . وشدد على أنه مع املزيد من السياد٢٠٠٥
املســـؤولية، ومـــن مث يـــتعني علـــى مجيـــع الطوائـــف يف العـــراق 
ــة علـــى    ــائج االنتخابـــات املشـــجعة والباعثـ ــتفادة مـــن نتـ االسـ

  .)٢٣(التفاؤل واملضي قدما برؤية مشتركة
وأعرب ممثل العراق ألعضاء الس عـن فخـر العـراق      

ومـــة وشـــعبا باالنتخابـــات، الـــيت جـــرت يف وضـــع أمـــين   حك
دميقراطــي ومســتقر. وذكــر أن االنتخابــات أعطــت املــواطنني   
العـــراقيني حريــــة اختيــــار مــــن يعتــــربوم األنســــب يف إدارة  
حمافظام. وشـدد أيضـا علـى أن هـذه االنتخابـات متثـل نقطـة        
ــذي أحــرزه العــراق يف مســريته حنــو بنــاء        حتــول يف التقــدم ال

اطية جديدة بفضل املشاركة النشطة للكثري من العـراقيني  دميقر
ــات جمــالس احملافظــات يف عــام     ــاطعوا انتخاب ــذين ق . ٢٠٠٥ال

وأضــاف أن أبنــاء الشــعب العراقــي أعربــوا، مــن خــالل جنــاح   
هـــذه االنتخابـــات، عـــن طمـــوحهم الراســـخ لبنـــاء دميقراطيـــة  
مســؤولة مــن خــالل ممارســة حقــوقهم يف إطــار اإلدارة العامــة  

نصوص عليها يف دستورهم. وأعرب عن ترحيبه بالتعليقـات  امل
اإلجيابيــة حــول القــدرة واإلمكانــات الــيت أبــان عنــها الشــعب    

  .)٢٤(العراقي يف تعامله مع العملية االنتخابية ومحايتها
__________ 

  )٢٢(  S/2009/102 ٦٠، الفقرة .  
  )٢٣(  S/PV.6087 ٨-٤، الصفحات .  
  .  ١٠-٨املرجع نفسه، الصفحات    )٢٤(  
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ــأ معظــم أعضــاء الــس شــعب       وخــالل املناقشــة، هن
 العراق على النتائج الناجحة لالنتخابات، وأثنوا على كـل مـن  
ــة اجليــدة الــيت أجريــت يف ظلــها االنتخابــات،     الظــروف األمني

  .)٢٥(واملشاركة الواسعة النطاق يف االنتخابات
سـيك عـن إشـادة وفـد بلـده بنجـاح       وأعرب ممثل املك  

ــة      ــراق، والدميقراطي ــات بوصــفها انتصــارا لشــعب الع االنتخاب
وأعــرب . )٢٦(ككــل، وكخطــوة حنــو حتقيــق املصــاحلة الوطنيــة 

ل فرنسا عن اتفاقه مع هذا الرأي وأثىن على شـعب العـراق   ممث
لتأييـــده العمليـــة الدميقراطيـــة بالكامـــل، واالضـــطالع بشـــكل  

وباملثـل، أشـار   . )٢٧(متزايد باملسؤولية الكاملة عن شؤون البلـد 
ممثل بوركينا فاسو إىل أن عدم وقوع حادث يف مجيع مراحـل  
العملية االنتخابيـة ميثـل دلـيال واضـحا علـى اسـتعادة العـراقيني        

وأعـرب  . )٢٨(التدرجيية لسيطرم علـى البلـد وعلـى مسـتقبلهم    
ــدميقراطي اجلــاري يف      ــده للتحــول ال ــا عــن دعــم بل ــل تركي ممث

  .)٢٩(العراق، الذي ميلك العراقيون أنفسهم زمامه
وفيما يتعلق مبستوى املشاركة يف االنتخابات، أعرب   

ــة      ــة انتخابي ــده بــأول عملي ــا عــن ترحيــب وفــد بل ممثــل كرواتي
وكـذلك مشـاركة    “يقودها العراقيون ويتولون زمام أمورها”

يــع الطوائــف. وشــدد علــى أن األمــل والثقــة  املــواطنني مــن مج
اللـــتني عـــرب عنـــهما أبنـــاء شـــعب العـــراق مـــن خـــالل اإلدالء  

__________ 

 ١٤ينــا فاســو)؛ والصــفحة  (بورك ١٣املرجــع نفســه، الصــفحة     )٢٥(  
( فرنسـا)؛   ٢١(النمسا)؛ والصفحة  ١٨(املكسيك)؛ والصفحة 

ــا)؛ والصــفحة  ٢٦والصــفحة  (الصــني)؛ والصــفحة  ٢٧(كرواتي
(الواليـات املتحـدة)؛    ٣٣-٣١(كوستاريكا)؛ والصـفحات   ٣٠

  (اليابان). ٣٣والصفحة 
  .  ١٤املرجع نفسه، الصفحة   )٢٦(  
  .  ٢١املرجع نفسه، الصفحة   )٢٧(  
  .  ١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٢٨(  
  .  ٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )٢٩(  

وأعـرب  . )٣٠(بأصوام ينبغي أن تترمجا إىل إجراءات ملموسـة 
ممثل اجلماهريية العربية الليبية عن ترحيـب وفـد بلـده بارتفـاع     
مستوى املشاركة يف االنتخابـات، وال سـيما مـن الفئـات الـيت      

. وباملثل، أشار ممثل أوغنـدا  )٣١(٢٠٠٥ قاطعت انتخابات عام
ن مشاركة النـاخبني فضـال عـن إشـراك     مع التقدير إىل املزيد م

وأضـاف ممثـل الصـني    . )٣٢(عدد أكرب من القطاعـات السياسـية  
و خطــوة كــبرية حنــ”أن النتيجــة الناجحــة لالنتخابــات تشــكل 

  .)٣٣(“حكم العراقيني للعراق
ومن ناحية أخرى، بينما أعرب ممثل االحتـاد الروسـي     

نافسـية يعتـرب تطـورا    عن إقرار وفد بلده بأن إجراء انتخابـات ت 
إجيابيا يف حـد ذاتـه، فقـد شـدد علـى أن عـدد النـاخبني الـذين         

يف  ٤٠أدلوا بأصوام يف بغداد يف حقيقة األمر وصـل بالكـاد   
املائــة، األمــر الــذي يعــين أن نصــف الســكان مل يتملكــوا حــىت  
اآلن زمام املبادرة يف القضايا األساسية يف حيـاة البلـد. وشـدد    

ئح مهمــة مــن الســكان، مثــل الالجــئني     أيضــا علــى أن شــرا  
ــت خــارج نطــاق      ــن املشــاركة وظل ــتمكن م واملشــردين، مل ت
ــع       ــن اتم ــة. وأشــار إىل أن شــرحية كــبرية م ــة االنتخابي احلمل
العراقي ترفض وجود القوات األجنبيـة يف البلـد، وأعـرب عـن     
اعتقــاد وفــد بلــده أن االســتفتاء الشــعيب حــول االتفــاق األمــين  

أن حيـدد  ”مـن املنتظـر    ٢٠٠٩لول متوز/يوليه حباملقرر إجراؤه 
بشــكل رمســي موقــف العــراقيني إزاء تلــك االتفاقيــات بصــورة  

  .)٣٤(“ائية
وأعربــت ممثلــة الواليــات املتحــدة عــن تأييــد بلــدها         

ــى أن    ــة يف العـــراق، وشـــددت علـ ــة الدميقراطيـ القـــوي للعمليـ
__________ 

  املرجع نفسه.    )٣٠(  
  .  ١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٣١(  
  .  ٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )٣٢(  
  .  ٢٧املرجع نفسه، الصفحة   )٣٣(  
  .  ٣٠و ٢٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٤(  
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استمرار التعاون والشراكة بني العـراق وبلـدها يفيـد شـعبيهما     
املتمتعني باحلرية والسيادة ويفيد املنطقة كلها. وشـددت علـى   

الــيت اختــار  أن االنتخابــات يف احملافظــات الــيت جــرت مــؤخرا،
حمافظـــة مـــن   ١٤فيهـــا النـــاخبون جمـــالس حمليـــة جديـــدة يف     

يف العراق، هي مبثابة تصويت حر وسـلمي،   ١٨احملافظات ال 

ــايل فهــي      ــى نطــاق واســع، وبالت حلظــة ”بشــرعيته احملترمــة عل
  .)٣٥(“أثلجت صدورنا يف تطور الدميقراطية العراقية

__________ 

  .  ٣٣و  ٣٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٥(  

    
  ماهلاحظر التهديد باستعمال القوة أو استع -ثانيا 

    ٢املادة من  ٤مبوجب الفقرة 
   ٤فقرة ال، ٢املادة  

ــن        ــة ع ــام الدولي ــا يف عالق ــة مجيع ــع أعضــاء اهليئ ميتن
التهديد باستعمال القوة أو اسـتخدامها ضـد سـالمة األراضـي     
أو االســتقالل السياســي أليــة دولــة أو علــى أي وجــه آخــر ال  

 .يتفق ومقاصد األمم املتحدة

  مالحظة 
مبـدأ  مع جملس األمن طريقة تعامل هذا القسم عرض ي 

للمـــادة وفقـــا حظـــر التهديـــد باســـتعمال القـــوة أو اســـتعماهلا 
 :ينقســم القســم إىل ثالثــة أقســام فرعيــة . و) مــن امليثــاق٤( ٢

إىل الـس  قـرارات الـيت أشـار فيهـا     يربز القسم الفرعي ألف ال
ــدأ ــوة أو اســتعماهلا  عــدم  مب ــد باســتعمال الق ويوضــح  ؛التهدي

ــاء الرســائل الــيت     املــادةأشــارت صــراحة إىل القســم الفرعــي ب

ناقشــت  احلــاالت الــيتالقســم الفرعــي جــيم تنــاول وي )؛٤( ٢
ــا  ــاء مبـــدأ  فيهـ ــد باســـتعمال القـــوة أو    الـــدول األعضـ التهديـ

ــتعماهلا  ــالل اسـ ــرة خـ ــتعراض الفتـ ــد االسـ ــرض ، ويقيـ ــع عـ أربـ
صــلةً املناقشـات  تعكـس أوثـق هـذه     ت إفراديـة دراسـات حـاال  

  .)٤( ٢ املادةمبضمون 
 )٤( ٢املادة بالقرارات املتعلقة   - ألف

ختذ جملس األمن ثالثـة  ا، قيد االستعراضخالل الفترة  
ــرارات أشــار فيهــا صــراحة إىل    ــادة ق ــها )، ٤( ٢امل ــرارانمن  ق

إطـار  الـرتاع احلـدودي بـني جيبـويت وإريتريـا يف      اختذمها بشأن 
اختـذه يف   الثالـث و، “السالم واألمـن يف أفريقيـا  ”املعنون البند 

محاية املـدنيني يف الرتاعـات املسـلحة (انظـر     سياق نظره يف بند 
  ).٢اجلدول 

    
  ٢اجلدول 

    )٤( ٢املادة القرارات اليت تشري صراحةً إىل 
 أحكام القرار القرار

 السالم واألمن يف أفريقيا  

  )٢٠٠٩( ١٨٦٢القرار 
 ٢٠٠٩كانون الثاين/يناير  ١٤

األمـم املتحـدة، وحتتـرم    تتقيد بالتزاماا الدولية بوصفها عضواً يف ... يطالب إريتريا بأن 
ويف األمــم املتحــدة  مــن ميثــاق   ٢مــن املــادة   ٥و  ٤و  ٣املبــادئ الــواردة يف الفقــرات   

Article 2, paragraphs 3, 4 and 5, and  ٣’ ٥... (الفقرة  منه ٣٣املادة(‘  
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 أحكام القرار القرار

  )٢٠٠٩( ١٩٠٧القرار   
 ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب  ٢٣

مطالبته إريتريا بأن ... تتقيد بالتزاماـا الدوليـة بصـفتها عضـواً يف األمـم املتحـدة،        يكرر
م املتحـدة  األمـ مـن ميثـاق    ٢املـادة  مـن   ٥و  ٤و  ٣وحتترم املبادئ املذكورة يف الفقـرات  

 ‘)٣’ ٣(الفقرة ...  منه ٣٣املادة ويف 

 محاية املدنيني يف الرتاع املسلح 

  )٢٠٠٩( ١٨٩٤القرار 
 ٢٠٠٩/نوفمرب تشرين الثاين ١١

الفقرات مبقاصد ميثاق األمم املتحدة على النحو الوارد يف أيضا إذ يعيد تأكيد التزامه 
املادة  من ٧إىل  ١لفقرات ا ومببادئ امليثاق على النحو الوارد يف ١املادة من  ٤إىل  ١
، مبا يف ذلـك التزامـه مببـادئ االسـتقالل السياسـي واملسـاواة يف السـيادة والسـالمة          ٢

  لفقرة الثانية من الديباجة)(ا واحترام سيادة مجيع الدولاإلقليمية جلميع الدول 
    

ــد مبـــدأ    ــدم تأكيـ ــتعمال القـــوة أو   عـ التهديـــد باسـ
 استعماهلا فيما يتعلق بالسالمة اإلقليمية ألي دولة

 عــدممبــدأ مــن جديــد، يف قراراتــه،    الــسأكــد  
التهديد باستعمال القوة أو استعماهلا فيمـا يتعلـق بالسـالمة    

يف احلالة بني إريتريـا   هنظروذلك أثناء  ،اإلقليمية ألي دولة
 جيبــويت وإريتريــا (انظــر الــرتاع احلــدودي بــنييف وإثيوبيــا و

  ).٣اجلدول 

    
  ٣اجلدول 

    القرارات اليت تؤكد مبدأ عدم التهديد باستعمال القوة أو استعماهلا فيما يتعلق بالسالمة اإلقليمية ألي دولة
 أحكام القرار القرار

 احلالة بني إريتريا وإثيوبيا  

  )٢٠٠٨( ١٧٩٨القرار 
  ٢٠٠٨ر كانون الثاين/يناي ٣٠

عـن التهديـد   واالمتنـاع  بأقصـى قـدر مـن ضـبط الـنفس       الطـرفني إىل التحلـي  يكرر دعوته 
 وجتنــب شــكل مـن األشــكال بــأي  اضــد بعضــهما بعضــ اســتخدامهاالقــوة أو  باسـتخدام 

  )٢ العدائية (الفقرة التصرحياتحد لتبادل  ووضعاألنشطة العسكرية االستفزازية 

S/PRST/2008/12   
 ٢٠٠٨أبريل نيسان/ ٣٠

من ضبط الـنفس واالمتنـاع عـن     التحلي بأقصى قدر ممكنلس كال الطرفني على احيث 
 (الفقرة اخلامسة) بعضهما بعضا أي ديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد

 )٢٠٠٨( ١٨٢٧القرار 

 ٢٠٠٨أبريل نيسان/ ٣٠

متنــاع عــن أي الأقصــى درجــات ضــبط الــنفس واب والتحلــي ...لــب إثيوبيــا وإريتريــا يطا
وجتنــب األنشــطة العســكرية  بعضــهما بعضــاديــد باســتخدام القــوة أو اســتخدامها ضــد  

 )٢ (الفقرة ةاالستفزازي
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 أحكام القرار القرار

 السالم واألمن يف أفريقيا  

S/PRST/2008/20   
 ٢٠٠٨ هحزيران/يوني ١٢

 حزيـران/  ١٠  عرب جملس األمن عن قلقه الشديد بشأن احلوادث اخلطرة الـيت وقعـت يف  ي
أسـفرت عـن مصـرع العديـد مـن       علـى احلـدود بـني جيبـويت وإريتريـا والـيت       ٢٠٠٨ يونيـه 

 (الفقرة األوىل)جبروح  العشرات األشخاص وإصابة

لس العمل العسكري الذي نفذتـه إريتريـا ضـد جيبـويت يف رأس دومـرية وجزيـرة       ايدين  
 دومرية (الفقرة الثانية)

 ار وحيثهمـا معـا، وخباصـة إريتريـا، علـى      الطرفني االلتزام بوقـف إطـالق النـ   بلس يهيب ا
التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وعلـى سـحب القـوات إىل مواقعهـا املعروفـة سـابقا       

 (الفقرة الثالثة) 

 )٢٠٠٩( ١٨٦٢القرار 

 ٢٠٠٩كانون الثاين/يناير  ١٤

...  من أن إريتريا، على حنو ما ذُكـر يف تقريـر بعثـة تقصـي احلقـائق     البالغ إذ يعرب عن قلقه 
ا إىل مواقعها السابقة، حسبما طلب مل تسحب قوايفرئيسـه  الذي أدىل به بيان اللس يف ا 

 ) (الفقرة الرابعة من الديباجة)(S/PRST/2008/20 ٢٠٠٨ حزيران/يونيه ١٢

قعهــا الســابقة وتعاونــت بالكامــل مــع بعثــة  إذ يالحــظ أن جيبــويت ســحبت قواــا إىل موا  
مع بعثات أخرى أوفدا منظمات دون إقليميـة وإقليميـة   و تقصي احلقائق املذكورة أعاله
 (الفقرة السادسة من الديباجة)

بسحب جيبويت قواا إىل مواقعهـا السـابقة، حسـبما طلـب جملـس األمـن يف       أيضا يرحب  
)، وحســبما (S/PRST/2008/20 ٢٠٠٨ران/يونيـه  حزي ١٢ يفرئيســه الــذي أدىل بـه  بيـان  ال

 )٤أقرته بعثة تقصي احلقائق، ويدين رفض إريتريا القيام بذلك (الفقرة 

أال تسـعى إىل  يطالب إريتريا بأن: تسحب قواا ومجيع معداا إىل مواقعهـا السـابقة، وتكفـل     
وجــود أو نشــاط عســكري يف املنطقــة الــيت جــرى فيهــا الــرتاع يف رأس دمــرية     أن يكــون هلــا

ــه   ــرة دمــرية يف حزيران/يوني ــة بوصــفها عضــواً يف   ... ؛ ٢٠٠٨وجزي ــد بالتزاماــا الدولي وتتقي
األمـم  مـن ميثـاق    ٢املـادة  مـن   ٥و  ٤و  ٣الواردة يف الفقـرات   األمم املتحدة، وحتترم املبادئ

 ‘)٣’و‘ ١’ ٥.. (الفقرة منه . ٣٣املادة ويف املتحدة 

  )٢٠٠٩( ١٩٠٧القرار 
 ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب  ٢٣

إذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء عدم سحب إريتريا قواا إىل مواقعها السابقة، على حنو ما دعا 
 /يونيـه حزيران ١٢ يفرئيسـه  الـذي أدىل بـه   بيـان  ال) و٢٠٠٩( ١٨٦٢ لس يف قرارهاإليه 

٢٠٠٨ )S/PRST/2008/20(الفقرة الثالثة عشرة من الديباجة) (  
أن جيبويت سحبت قواا إىل مواقعها السابقة وتعاونـت تعاونـا تامـا مـع مجيـع       يالحظإذ  

ميـدة  املسـاعي احل بعثـات  اجلهات املعنية، مبا يف ذلك بعثة األمم املتحدة لتقصي احلقـائق و 
 (الفقرة السادسة عشرة من الديباجة) لألمني العام
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 أحكام القرار القرار

) وبـأن تسـحب قواـا ومجيـع     ٢٠٠٩( ١٨٦٢لقـرار  ل يكرر مطالبته إريتريا بأن متتثـل فـورا     
وجـود أو نشـاط عسـكري     تسـعى إىل أن يكـون هلـا   معداا إىل مواقعها السابقة وتكفل أال 

؛ ٢٠٠٨جزيـرة دمـرية يف حزيران/يونيـه    يف املنطقة اليت جـرى فيهـا الـرتاع يف رأس دمـرية و    
وتتقيــد بالتزاماــا الدوليــة بصــفتها عضــوا يف األمــم املتحــدة، وحتتــرم املبــادئ املــذكورة يف    

 ٣منـه (الفقـرة    ٣٣املـادة  ويف األمـم املتحـدة   يثـاق  مـن م  ٢املـادة  من  ٥و  ٤و  ٣الفقرات 
  ‘)٣’و‘ ١’

    
دول يف الشــؤون الــإعـادة تأكيــد مبــدأ عـدم تــدخل     

  للدول األخرىالداخلية 

تأكيـد مبـدأ عـدم تـدخل الـدول يف      أيضا أعاد الس  
أســاليب أبرزهـا التــذكري  ، بللــدول األخـرى  الشـؤون الداخليـة  

، وذلـك  مببادئ حسن اجلوار وعدم التدخل والتعاون اإلقليمي
ــن احلــاالت  ســياق يف  ــة احملــددة عــدد م ــة  و .القطري ــن األمثل م

 الـس، عنـد نظـره يف مسـألة القرصــنة يف    اجلـديرة بالـذكر أن   
أكد من جديد احترامـه  احلالة يف الصومال، إطار نظره يف بند 

ــومال وســـ  ــيادة الصـ ــي  لسـ ــتقالله السياسـ ــة واسـ المته اإلقليميـ
مبا يف ذلك ما له من حقـوق وفـق القـانون الـدويل     ”ووحدته، 

“ ، مبا فيها مصائد األمسـاك البحريةالطبيعية  فيما يتصل مبوارده
  ).٤(انظر اجلدول 

    
  ٤اجلدول 

    للدول األخرىدول يف الشؤون الداخلية الالقرارات اليت تعيد تأكيد مبدأ عدم تدخل 
 أحكام القرار قرارال

  احلالة يف كوت ديفوار  
  )٢٠٠٨( ١٧٩٥القرار 

 ٢٠٠٨كانون الثاين/يناير  ١٥

ســيادة كــوت ديفــوار واســتقالهلا وســالمتها احترام إذ يؤكـد مــن جديــد التزامــه القــوي بـ  
اإلقليميــة ووحــدا، وإذ يشــري إىل أمهيــة مبــادئ حســن اجلــوار وعــدم التــدخل والتعــاون    

 ة من الديباجة)اإلقليمي (الفقرة الثاني

)؛ والفقـرة الثانيـة مـن    ٢٠٠٨( ١٨٢٦نفسه يف الفقرة الثانية من ديباجـة القـرار    يرد احلكم 
)؛ ٢٠٠٩( ١٨٦٥قــرار ال )؛ والفقــرة الثالثــة مــن ديباجــة   ٢٠٠٨( ١٨٤٢قــرار الديباجــة 

ــة مــن ديباجــة    ــة مــن ديباجــة   ٢٠٠٩( ١٨٨٠قــرار الوالفقــرة الثاني قــرار ال)؛ والفقــرة الثاني
٢٠٠٩( ١٨٩٣( 

 احلالة املتعلقة بالعراق

 )٢٠٠٨( ١٨٥٩القرار 

 ٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب  ٢٢

اسـتقالل العـراق وسـيادته ووحدتـه وسـالمته اإلقليميـة، وإذ يعيـد كـذلك          يعيد تأكيـد إذ 
 تأكيد أمهية مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للعراق (الفقرة الثالثة من الديباجة)
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 أحكام القرار قرارال

 السالم واألمن يف أفريقيا  

  )٢٠٠٩( ١٨٦٢رار الق
 ٢٠٠٩كانون الثاين/يناير  ١٤

ة حـد وو ةما وسالمتهما اإلقليميتقالهلويت واسذ يؤكد التزامه القوي بسيادة إريتريا وجيبإ
دخل والتعـاون اإلقليمـي   ادئ حسـن اجلـوار وعـدم التـ    بـ شـري إىل أمهيـة م  ل منـهما، وإذ ي ك

 (الفقرة األوىل من الديباجة)

 احلالة يف الصومال

  )٢٠٠٨( ١٨٥١القرار 
 ٢٠٠٨انون األول/ديسمرب ك ١٦

ــة واســتقالله السياســي         ــه لســيادة الصــومال وســالمته اإلقليمي ــد احترام ــن جدي إذ يؤكــد م
ووحدته، مبا يف ذلك مـا لـه مـن حقـوق وفـق القـانون الـدويل فيمـا يتصـل مبـوارده الطبيعيـة            

  )الفقرة الثالثة من الديباجة( ، مبا فيها مصائد األمساكالبحرية
 )٢٠٠٩( ١٨٩٧الفقرة الثالثة من ديباجة القرار  احلكم نفسه يفورد 

 دانتقارير األمني العام عن السو

 )٢٠٠٨( ١٨٤١القرار 

 ٢٠٠٨تشرين األول/أكتوبر  ١٥

 ، وإذاإلقليميـة  تهامه بسـيادة السـودان ووحدتـه واسـتقالله وسـالم     إذ يؤكد من جديد التز
 عالقات فيمـا بـني  والتعاون يف المبادئ حسن اجلوار وعدم التدخل مراعاة أمهية يشري إىل 

  (الفقرة الثانية من الديباجة) دول املنطقة
 ) ٢٠٠٩( ١٨٩١ة من ديباجة القرار نيالفقرة الثا احلكم نفسه يف ورد

    
إىل احتـــرام ســـيادة الـــدول وســـالمتها     اتالـــدعو  

 اإلقليمية واستقالهلا السياسي  

فيهـا  أيـد  قيد االستعراض حالة واحـدة   الفترةشهدت  
ــا  الـــس، أثنـــاء نظـــره يف احلالـــة   يف تشـــاد ومجهوريـــة أفريقيـ

دعـــوة االحتـــاد األفريقـــي  ، الوســـطى واملنطقـــة دون اإلقليميـــة 
األعضـــاء يف  دولالـــجلميـــع بلـــدان املنطقـــة أن حتتـــرم وحـــدة 

قيــد . وخــالل الفتــرة )٣٦(وســالمتها اإلقليميــة األفريقــي االحتــاد
، مل يـــدع الـــس صـــراحة أي دولـــة إىل احتـــرام االســـتعراض

سيادة دولة أخـرى وسـالمتها اإلقليميـة واسـتقالهلا السياسـي.      
غـري أنــه دأب علــى التأكيــد، يف العديـد مــن القــرارات املتعلقــة   

ا وحـد أو حباالت قطرية حمددة، على احترامه لسـيادة الـدول   
__________ 

  )٣٦(  S/PRST/2008/3.الفقرة الثانية ، 

أو  ،السياســي اســالمتها اإلقليميــة أو اســتقالهل وأاســتقالهلا  وأ
 .)٣٧( على التزامه بذلك

ــات    ــال العدائيــــة وحتركــــات اجلماعــ ــة األعمــ إدانــ
 عرب حدود الدولاملسلحة 

عدائيـة  األعمـال ال  ، يف عدد من احلـاالت، أدان الس 
ــدول و    ــرب حــدود ال ــيت ترتكــب ع ــدام ال ــدول إق ــى ال ــم عل دع

جلماعات املسلحة األجنبية، بوسائل منها استخدام أراضـيها.  ا
حكومــات شــجع الــس مــن األمثلــة البــارزة علــى ذلــك أن و

__________ 

أكــد علـى ســبيل املثـال،   نظــر يف احلالـة يف أفغانســتان،  إطـار ال يف   )٣٧(  
التزامـه القـوي بسـيادة أفغانسـتان واسـتقالهلا      ”من جديد الس 

 ١٨٠٦(انظــر القــرار   “وســالمتها اإلقليميــة ووحــدا الوطنيــة   
 )، الفقرة الثانية من الديباجة).٢٠٠٨(
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ــا الوســطى مــرارا    ــة أفريقي وتكــرارا الســودان وتشــاد ومجهوري
دول ضــمان عــدم اســتخدام أراضــيها لتقــويض ســيادة الــ  علــى

التعـــاون يف ســـبيل إـــاء أنشـــطة اجلماعـــات  علـــىاألخـــرى و
املسلحة يف املنطقة وإحبـاط حماوالـا لالسـتيالء علـى السـلطة      

ــالقوة. و ــة    يف ب ــة املتعلقــة جبمهوري ســياق نظــر الــس يف احلال
الكونغو الدميقراطية، دعا حكومـات املنطقـة إىل االمتنـاع عـن     

ملنطقــة الشــرقية مــن  تقــدمي أي دعــم للجماعــات املســلحة يف ا 
  ).٥البلد (انظر اجلدول 

    
  ٥اجلدول 

    عرب حدود الدولالقرارات اليت تدين األعمال العدائية وحتركات اجلماعات املسلحة 
 أحكام القرار القرار

 احلالة يف تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى واملنطقة دون اإلقليمية  

S/PRST/2008/3  
 ٢٠٠٨شباط/فرباير  ٤

، الــذي يــدين بشــدة    ٢٠٠٨شــباط/فرباير  ٢ؤرخ لــس قــرار االحتــاد األفريقــي املــ    ا يؤيــد
اهلجمات اليت ارتكبتها مجاعـات مسـلحة ضـد حكومـة تشـاد، ويطالـب بإـاء العنـف فـورا،          
ويهيب جبميع بلدان املنطقة أن حتتـرم وحـدة الـدول األعضـاء يف االحتـاد األفريقـي وسـالمتها        

 اإلقليمية (الفقرة الثانية)

ومجيـع احملـاوالت الـيت تبـذل لزعزعـة االسـتقرار باسـتخدام         لس بشدة هذه اهلجماتايدين  
القــوة، ويشــري إىل التزامــه بســيادة تشــاد ووحــدا وســالمتها اإلقليميــة واســتقالهلا السياســي   

 (الفقرة الرابعة) 

ــدول املنطقــة أن تعمــق تعاوــا مــن أجــل إــاء أنشــطة اجلماعــات املســلحة      ايهيــب   لــس ب
  (الفقرة السادسة)  السلطة بالقوة وحماولتها االستيالء على

S/PRST/2008/22   
 ٢٠٠٨ هحزيران/يوني ١٦

آذار/مـارس   ١٣التزاماا مبوجـب اتفـاق داكـار املـؤرخ     ب تفيلس بدول املنطقة أن ايهيب 
واالتفاقــات الســابقة لــه، وأن تتعــاون مــن أجــل إــاء أنشــطة اجلماعــات املســلحة يف   ٢٠٠٨

 ء على السلطة بالقوة (الفقرة الثالثة)املنطقة وحماوالا االستيال

  )٢٠٠٨( ١٨٣٤القرار 
 ٢٠٠٨أيلول/سبتمرب  ٢٤

إذ يساوره بالغ القلق إزاء أنشطة اجلماعـات املسـلحة واالعتـداءات األخـرى يف شـرق تشـاد       
أمــن  ومــا تشــكله مــن خطــر علــى ريقيــا الوســطى وغــرب الســودانومشــال شــرق مجهوريــة أف

مـا  اسـتقرار تلـك البلـدان و   علـى  السكان املدنيني وسري العمليات اإلنسانية يف تلـك املنـاطق و  
انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسـان والقـانون اإلنسـاين الـدويل (الفقـرة الرابعـة       تؤدي إليه من 
 من الديباجة)

اد ومجهورية أفريقيا الوسـطى علـى ضـمان عـدم اسـتخدام أراضـيها       يشجع حكومات السودان وتش 
ــويض ســيادة الــدول األخــرى    ــى لتق ــل التعــاون الفعــال   وعل تنفيــذ اتفــاق داكــار املــؤرخ     مــن أج

نشطة اجلماعات أل وضع حدالتعاون من أجل على وما سبقه من اتفاقات و ٢٠٠٨آذار/مارس   ١٣
 )١١(الفقرة  ... لى السلطة بالقوةاملسلحة يف املنطقة وحماوالا االستيالء ع
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  )٢٠٠٩( ١٨٦١القرار   
 ٢٠٠٩كانون الثاين/يناير  ١٤

إذ يســاوره بــالغ القلــق إزاء أنشــطة اجلماعــات املســلحة وأعمــال اللصوصــية يف شــرق تشــاد   
أمــن  ومــا تشــكله مــن خطــر علــى قيــا الوســطى وغــرب الســودانومشــال شــرق مجهوريــة أفري

ومـا   اسـتقرار تلـك البلـدان   علـى  السكان املدنيني وسري العمليات اإلنسانية يف تلـك املنـاطق و  
انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسـان والقـانون اإلنسـاين الـدويل (الفقـرة الرابعـة        تؤدي إليه من
 من الديباجة)

ضـمان عـدم اسـتخدام     مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى علـى    يشـجع حكومـات السـودان وتشـاد و    
نشــطة أل وضــع حــدالتعــاون مــن أجــل علــى و ...أراضــيها لتقــويض ســيادة الــدول األخــرى 

 )١٩... (الفقرة  اجلماعات املسلحة يف املنطقة وحماوالا االستيالء على السلطة بالقوة

S/PRST/2009/13   
 ٢٠٠٩مايو أيار/ ٨

يات التوغـل العسـكرية يف شـرق تشـاد الـيت تقـوم ـا اجلماعـات         يدين جملس األمن جتدد عمل
 (الفقرة األوىل) املسلحة التشادية القادمة من اخلارج

السودان وتشاد ... التعاون من أجل وضع حد لألنشطة العابرة للحـدود الـيت   بلس ا يهيب
الـذي تتلقـاه    تقوم ا اجلماعات املسلحة ... ويعرب الـس عـن قلقـه إزاء الـدعم اخلـارجي     

 (الفقرة الثالثة)اجلماعات املسلحة التشادية، حسب ما أفاد به األمني العام 

 مهورية الكونغو الدميقراطيةاملتعلقة جباحلالة 

S/PRST/2008/2 

 ٢٠٠٨كانون الثاين/يناير  ٣٠

مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة     ةتأكيد أمهية االلتزامات اليت تعهدت ـا حكومـ   لسايكرر 
للخطـر  لوضـع حـد  ج موحـد  ـ اعتمـاد  مجهورية رواندا يف بالغهما املشترك بشأن حكومة و

الــذي تشــكله اجلماعــات املســلحة غــري املشــروعة يف اجلــزء الشــرقي مــن مجهوريــة الكونغــو     
يهيـب و ... يف كـال البلـدين ومنطقـة الـبحريات الكـربى     االسـتقرار  الدميقراطية على السالم و

ــدابري...  احلكومتنيبـــ ــاذ التـ ــبة اختـ ــر ر ...  املناسـ ــة لتحريـ ــاع القـــوات الدميقراطيـ ــدا إلقنـ وانـ
العودة إىل بلداا و واجلماعات املسلحة األجنبية األخرى بإلقاء أسلحتها دون شروط مسبقة

 )السادسة(الفقرة  األصلية

S/PRST/2008/38 

 ٢٠٠٨تشرين األول/أكتوبر  ٢١

لس حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية على اختـاذ خطـوات فعالـة لكفالـة عـدم      احيث 
ــام أي  ــة   قي ــني عناصــر القــوات املســلحة جلمهوري ــاون ب ــة والقــوات   تع ــو الدميقراطي الكونغ

الكـف عـن تقـدمي    املنطقة  بلدان كوماتحب لس أيضاا ويهيبالدميقراطية لتحرير رواندا. 
إىل اجلماعــات املســلحة يف املنطقــة الشــرقية مــن مجهوريــة الكونغــو    هميــع أشــكالالــدعم جب

 الدميقراطية (الفقرة السابعة) 

S/PRST/2008/40 

 ٢٠٠٨تشرين األول/أكتوبر  ٢٩

ية الكونغو الدميقراطية على اختاذ خطـوات فعالـة لضـمان عـدم     لس حكومة مجهوراحيث 
ــة والقــوات       ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــني عناصــر القــوات املســلحة جلمهوري ــاون ب ــام أي تع قي

عـن تقـدمي    الكـف  املنطقةبلدان كومات حبالس أيضا  ويهيبالدميقراطية لتحرير رواندا. 



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨لس األمن، مرجع ممارسات جم
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املنطقــة الشــرقية مــن مجهوريــة الكونغــو  جلماعــات املســلحة يف إىل ا هميــع أشــكالالــدعم جب  
لس عن قلقه إزاء األنباء عن تبادل إطالق النار بأسـلحة ثقيلـة عـرب    االدميقراطية. ويعرب 

 (الفقرة الثالثة)... احلدود بني مجهورية الكونغو الدميقراطية ورواندا 

 )٢٠٠٨( ١٨٥٦القرار 

 ٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب  ٢٢

، مبـا فيهـا القـوات الدميقراطيـة لتحريـر      املشـروعة أن وجود اجلماعات املسلحة غـري   يشدد علىإذ 
كيفـو   يشكالن عقبة كربى أمام حتقيق سالم دائـم يف  ة،الكونغولي األراضييف وأنشطتها رواندا، 

)، وميثالن أحد األسباب ٢٠٠٨( ١٨٠٤ أقر يف قراره ى النحو الذيعل الشمالية وكيفو اجلنوبية
  لرتاع يف املنطقة (الفقرة اخلامسة من الديباجة)لالرئيسية 

املنطقـة، وال سـيما حكومـات أوغنـدا وبورونـدي ومجهوريـة       بلـدان  حيث مجيع حكومـات  
 واحلدوديــةالكونغــو الدميقراطيــة وروانــدا، علــى أن حتــل بطريقــة بنــاءة مشــاكلها األمنيــة   

ــها دون اســتخدام     ــد    أراضــيهااملشــتركة وأن حتــول كــل من ــهاكات حظــر توري دعمــا النت
) أو دعمـا ألنشـطة اجلماعـات املسـلحة     ٢٠٠٨( ١٨٠٧األسلحة املعـاد تأكيـده يف القـرار    

املوسـعة  املشـتركة  املنطقة، وأن تفي مبا تعهدت به يف اجتمـاع اللجنـة الثالثيـة     املوجودة يف
)٢٠بإقامة عالقات دبلوماسية ثنائية (الفقرة  اتمن التزام ٢٠٠٧ول/سبتمرب املعقود يف أيل

   )٢٠٠٩( ١٨٩٦القرار 
 ٢٠٠٩ين/نوفمرب تشرين الثا ٣٠

الشـرقي مـن    إذ يعرب عن قلقه من الدعم الذي تتلقاه اجلماعات املسلحة العاملة يف اجلـزء 
 مجهورية الكونغو الدميقراطية من شبكات إقليمية ودولية (الفقرة السادسة من الديباجة)

مـل  إذ يرحب بالتزام مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة وبلـدان منطقـة الـبحريات الكـربى بالع       
على تعزيز السالم واالستقرار يف املنطقة، وإذ يكرر تأكيد أمهية قيام حكومة مجهورية  معا

فعالـة   خطواتالكونغو الدميقراطية ومجيع احلكومات، وال سيما حكومات املنطقة، باختاذ 
لكفالة عدم تقدمي أي دعم داخل أراضيها وانطالقا منـها إىل اجلماعـات املسـلحة يف اجلـزء     

  ن مجهورية الكونغو الدميقراطية (الفقرة السابعة من الديباجة)الشرقي م
 صومالاحلالة يف ال

S/PRST/2009/19 

 ٢٠٠٩ هيوليوز/مت ٩ 

احلكومة االحتادية االنتقالية والسكان املدنيني مجاعات ضد  اليت قامت ا مؤخرا لسايدين 
ن أجانــب يعملــون علــى تقــويض الســالم واالســتقرار يف الصــومال. ويعيــد   ومســلحة ومقــاتل

ـ  ٢٠٠٩أيار/مـايو   ١٥يف جلماعات املعارضة املستخدمة للعنـف  ا لس تأكيد مطالبتهااء بإ
ويــدين ونبــذ العنــف واالنضــمام إىل جهــود املصــاحلة.  أســلحتها هجومهـا علــى الفــور وإلقــاء 

(الفقرة الثالثة) لس تدفق املقاتلني األجانب إىل الصومالا 

 تقارير األمني العام عن السودان

S/PRST/2008/15 

 ٢٠٠٨أيار/مايو  ١٣ 

وبناءة  ةاحلاجة امللحة إىل أن تشارك مجيع األطراف مشاركة كاملعلى تأكيد اللس ايكرر 
لـس بـدول املنطقـة أن تنفـذ التزاماـا مبوجـب اتفـاق داكـار         الية السياسية. ويهيـب  يف العم
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  لالستيالء على السلطة بالقوة اوتتعاون على وضع حد ألنشطة اجلماعات املسلحة وحماوال 

  (الفقرة الثالثة)

ادة لس بشدة كل حماوالت زعزعة االستقرار بالقوة، ويؤكد من جديـد التزامـه بسـي   ايدين  
 (الفقرة الرابعة) اإلقليمية تهالسودان ووحدته واستقالله وسالم

  )٢٠٠٩( ١٨٨١القرار 
 ٢٠٠٩ همتوز/يولي ٣٠

ق الدوحــة املــؤرخ مبوجــب اتفــااملترتبــة عليهمــا تزامــات لاالبالســودان وتشــاد التقيــد ب يهيــب
واالتفاقـــات الثنائيـــة  ٢٠٠٨مـــارس /آذار ١٣واتفـــاق داكـــار املـــؤرخ  ٢٠٠٩/مـــايو أيار  ٣

املنشـأ مبوجـب   تصـال  الا ويؤكد من جديد ضرورة دخول البلدين يف حـوار بنـاء مـع فريـق     ،السابقة
  )٩... (الفقرة  داكار دف تطبيع عالقاما والكف عن دعم اجلماعت املسلحةاتفاق 

    
 )٤( ٢باملادة الرسائل املتعلقة   - باء

قيـد   صـادرة خـالل الفتـرة   الرسـائل  ال عدد مـن تضمن  
يف منـها   العديد)، ٤( ٢ملادة اإىل إشارات صرحية  االستعراض

احلالة املتعلقـة بـرتاع نـاغورين كارابـاخ والعالقـات بـني       سياق 
واحلالــة يف  ،أرمينيــا وأذربيجــان، واحلالــة بــني إريتريــا وإثيوبيــا 

  .)٣٨(جورجيا
__________ 

نـاغورين كارابـاخ   بالطالع علـى رسـائل بشـأن احلالـة املتعلقـة       ل  )٣٨(  
ــة    ــان، انظـــر الرســـائل املؤرخـ والعالقـــات بـــني أرمينيـــا وأذربيجـ

ــمرب  ٢٢ ــانون األول/ديسـ ــفحات S/2008/812( ٢٠٠٨كـ ، الصـ
، S/2008/823( ٢٠٠٨كــــانون األول/ديســــمرب   ٢٦)، و ٧-٥

 ٢٠٠٩كانون الثاين/ينـاير   ٢٣و ،) ٢٣و ٧و  ٩-٨الصفحات 
)S/2009/51،  ــن   ٤و ٣الصــفحتان ــام م ــني الع ــة إىل األم ) املوجه

ممثل أذربيجان. ولالطالع على رسائل بشـأن احلالـة بـني إريتريـا     
 ٢٠٠٨  همتوز/يوليـــــ ٢٤وإثيوبيـــــا، انظـــــر الرســـــالة املؤرخـــــة 

)S/2008/487 مــن  إىل األمــني العــاماملوجهــة ) ٢و ١، الصــفحتان
ــا  ــا؛ والرسـ ــل إريتريـ ــؤرخ لتنيممثـ ــباط/فرباير  ١ تنياملـ  ٢٠٠٨شـ

)S/2008/68،  ــفحتان ــاين/نوفمرب   ١٠) و٤و ٣الصــ ــرين الثــ تشــ
٢٠٠٨ )S/2008/700 إىل رئـيس جملـس    تني) املـوجه ٢، الصفحة

بريل أنيســان/  ١٨األمــن مــن ممثــل إريتريــا؛ والرســالة املؤرخــة      
٢٠٠٨ )S/2008/262 املوجهــة إىل رئــيس جملــس    ١، الصــفحة (

الع علـى رسـائل بشـأن احلالـة يف     األمن من ممثـل إثيوبيـا. ولالطـ   
ــا، انظـــر   ــالتنيجورجيـ  ٢٠٠٨مـــايو أيار/ ٢٧ تنياملـــؤرخ الرسـ

)S/2008/345   ــفحة ــ ١٠) و٢، الصــــــــ  ٢٠٠٨  همتوز/يوليــــــــ

  )٤( ٢باملادة املناقشات املتعلقة   -جيم 
ــة تعكــس دراســات احلــاالت اإلفر    ــثالثادي ــواردة  ال ال

أدناه مناقشات جملـس األمـن األوثـق صـلة باملبـادئ املكرسـة يف       
) خالل الفترة قيـد االسـتعراض، مبـا يشـمل حـالتني      ٤( ٢املادة 

. وتتعلـق دراسـة احلالـة    )٣٩()٤( ٢املادة  أشري فيهما صراحة إىل
ــويت       ــني جيب ــى احلــدود ب ــة عل األوىل باملناقشــات املتصــلة باحلال

تعلقــة ). وتتنــاول احلالــة الثانيــة املناقشــات امل٣وإريتريــا (احلالــة 
مببدأي عدم استعمال القـوة واحتـرام السـالمة اإلقليميـة فيمـا يتعلـق       

__________ 

)S/2008/464  إىل األمـني العـام ورئـيس     تني) املـوجه ٣، الصفحة
جملس األمـن مـن ممثـل جورجيـا. ولالطـالع علـى رسـائل بشـأن         

ــا و  ــني كمبوديــ ــات بــ ــة  العالقــ ــالة املؤرخــ ــر الرســ ــد، انظــ تايلنــ
) ١، الصــفحة S/2008/657( ٢٠٠٨تشــرين األول/أكتــوبر   ١٦

املوجهة إىل رئيس جملس األمن من ممثل تايلنـد. ولالطـالع علـى    
ــة      ــال (مجهوري ــا وفرتوي ــني كولومبي ــات ب  -رســائل بشــأن العالق

ــة )، انظــر الرســالة املؤرخــة    كــانون األول/ديســمرب   ٣البوليفاري
٢٠٠٩ )S/2009/608  ــس  ٩، الصــفحة ــيس جمل ) املوجهــة إىل رئ

ــة فرتويــال البوليفاريــة. ولالطــالع علــى     األمــن مــن ممثــل مجهوري
ريتريـا)، انظـر   إرسائل بشأن السالم واألمن يف أفريقيا (جيبويت و

، S/2009/163( ٢٠٠٩آذار/مـــــــارس  ٣٠الرســـــــالة املؤرخـــــــة 
 ام.) املوجهة إىل رئيس جملس األمن من األمني الع١  الصفحة

  )٣٩(  S/PV.5953 ــفحة ــدة)؛ و  ٨، الصــ ــات املتحــ ، S/PV.6100(الواليــ
  (لبنان).   ٤٢الصفحة 
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احلالـــة الثالثــــة   عكـــس  تو). ٤باحلالـــة يف جورجيـــا (احلالــــة   
) فيمـــا يتعلـــق ٤( ٢ادة املـــإشـــارات إىل املبـــادئ املكرســـة يف 

احلالــة األخــرية حــول وتتمحــور  ).٥(احلالــة باحلالــة يف لبنــان 
إعالن بــإشــارات إىل احتــرام الســالمة اإلقليميــة فيمــا يتعلــق      

مــن جانــب واحــد كوســوفو الــذي أصــدره برملــان االســتقالل 
  .)٦(احلالة 

  ٣احلالة   
  السالم واألمن يف أفريقيا  

ــيا بشــأن         ــا رئاس ــن بيان ــس األم ــاد جمل ــاب اعتم يف أعق
ــا يف     ــويت وإريتري ــني جيب ــرتاع احلــدودي ب ــه  ١٢ال حزيران/يوني

، أهـــاب فيـــه بـــالطرفني االلتـــزام بوقـــف إطـــالق النـــار  ٢٠٠٨
وحثهما معـا، وخباصـة إريتريـا، علـى التحلـي بأقصـى درجـات        
ــة    ــا املعروفـ ضـــبط الـــنفس وعلـــى ســـحب القـــوات إىل مواقعهـ

الــيت عقــدت يف  ٥٩٢٤، نــاقش الــس، يف جلســته  )٤٠(ســابقا
بويت وإريتريـا  ، مسألة احلدود بني جي٢٠٠٨حزيران/يونيه  ٢٤

  مع البلدين املشاركني على حد سواء.
وأعلن ممثـل جيبـويت أن إريتريـا قـد تصـرفت علـى حنـو          

سـتخدام القـوة   ينتهك ميثاق األمم املتحدة نظـرا ألن كـال مـن ا   
ــويت ميــثالن    ــهاك أراضــي جيب ــة ”وانت ــة واقع ويف حــني “. حقيق

تعتمــد سياســة جيبــويت اإلقليميــة علــى عالقــات حســن اجلــوار   
وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية لبلدان املنطقة، فقد أعلن أن 

الــدفاع عــن الــنفس “ إذا مــا دعــت الضــرورة”بلــده ســيمارس 
بكل وسـيلة  ”ة واإلقليمية وفقا للميثاق لضمان سالمته السياسي

ورحــب املمثــل بالبيــان الــذي أصــدره رئــيس الــس   “. ممكنــة
والذي يشجب بشكل قاطع األعمال العسكرية اليت قامـت ـا   
ــات    ــع املنظمـ ــات الصـــادرة عـــن مجيـ إريتريـــا، وكـــذلك بالبيانـ
اإلقليمية ودون اإلقليمية اليت يفسرها علـى أـا تأكيـد علـى أن     

__________ 

  )٤٠(  S/PRST/2008/20 .الفقرة الثالثة ،  

ن، بــأي حــال مــن األحــوال، أن يصــبح ميكــ اســتخدام القــوة ال
  .)٤١(بديال للحوار أو الدبلوماسية

ــع        ــا مجيـ ــدائم إلريتريـ ــل الـ ــر املمثـ ــك، أنكـ ــى ذلـ وردا علـ
تريا غزت أراضـي جيبـويت، وقـال إن بلـده     االدعاءات القائلة إن إري

ــه   ــيس لديـ ــازة أراض ”لـ ــات حليـ ــى  “ أي طموحـ ــة. فعلـ يف املنطقـ
العكس من ذلك، قـال إن جيبـويت نفسـها هـي الـيت شـنت هجومـا        

إزاء “ ضبط الـنفس والصـرب  ”تارت بدون استفزاز وإن حكومته اخ
  .)٤٢(“يربرها حبمالت عدائية ليس هلا ما”ميكن وصفه  ما

املـتكلمني الضـوء علـى االلتـزام مبوجـب       وسلط خمتلف  
ميثاق األمم املتحـدة باالمتنـاع عـن اسـتعمال القـوة أو التهديـد       

. وأعــرب عــدد كــبري مــن املــتكلمني أيضــا عــن    )٤٣(باســتعماهلا
احلاجة إىل احترام سيادة الدول وسالمتها اإلقليميـة، وال سـيما   

وكرر املتكلمون، على وجـه اخلصـوص، الـدعوة    . )٤٤(حدودها
ــؤرخ    ــان الرئاســي امل ــواردة يف البي ــه  ١٢ال  ٢٠٠٨حزيران/يوني

ــنف     ــبط الـ ــة ضـ ــرفني مبمارسـ ــزام الطـ ــرورة التـ ــحب بضـ س وسـ
، فيمــا أشـار ممثــل كوسـتاريكا إىل أن منطقــة القــرن   )٤٥(قوامـا 

__________ 

  )٤١(  S/PV.5924 ٦، الصفحة.  
  .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٤٢(  
(فرنســا)؛  ١٠(جيبــويت)؛ والصــفحة  ٦املرجــع نفســه، الصــفحة   )٤٣(  

ــو)؛   ١٢)؛ والصــفحة (إندونيســيا ١١والصــفحة  ــا فاس (بوركين
ــفحة  ــفحة   ١٣والصـ ــي)؛ والصـ ــاد الروسـ ــني)؛  ١٣(االحتـ (الصـ
(فييـــت نـــام  ١٥(جنـــوب أفريقيـــا)؛ والصـــفحة  ١٤والصـــفحة 

ــة)؛ والصـــــفحة   ــا)؛  ١٩واجلماهرييـــــة العربيـــــة الليبيـــ (كرواتيـــ
ــاد األفريقــــي)؛ والصــــفحتان   ٢٠ والصــــفحة  ٢٢ و ٢١(االحتــ

  (جامعة الدول العربية).  
(بوركينــــا  ١٢(جيبـــويت)؛ والصـــفحة    ٤املرجـــع نفســـه، الصــــفحة     )٤٤(  

ــفحة   ــو)؛ والصـ ــة)؛    ١٥فاسـ ــة الليبيـ ــة العربيـ ــام واجلماهرييـ ــت نـ (فييـ
ــفحة  ــفحة   ١٦والصـ ــا)؛ والصـ ــفحة   ١٩(بنمـ ــا)؛ والصـ  ٢١(كرواتيـ

    (جامعة الدول العربية). ٢٢و ٢١(االحتاد األفريقي)؛ والصفحتان 
(بنمـــا  ١٦رنســـا)؛ والصـــفحة (ف ١٠املرجـــع نفســـه، الصـــفحة   )٤٥(  

 ١٩(إيطاليـــا)؛ والصـــفحة  ١٧واململكـــة املتحـــدة)؛ والصـــفحة 
  (كرواتيا والواليات املتحدة األمريكية).
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أن تلجأ إىل العنف لكي تصل إىل تسوية ”األفريقي ال تستطيع 
  .)٤٦(“بشأن نزاع آخر

ــرام ســيادة        ــدأ احت ــى أن مب ــام عل ــت ن ــل فيي وشــدد ممث
وسالمة أراضي الدول أمر أساسي يف تسوية حـاالت مـن قبيـل    
ــق       ــي أن يطب ــويت، وينبغ ــا وجيب ــني إريتري ــى احلــدود ب ــة عل احلال

. )٤٧(بطريقة تتسق مع القانون الدويل ومع ميثاق األمـم املتحـدة  
وأوضح ممثل بنما أن املطلوب من مجيع الدول األعضاء احتـرام  

تـــرام الســـيادة والســـالمة اإلقليميـــة للـــدول، ويشـــمل ذلـــك اح 
أي وأعلـــن ممثـــل اجلماهرييـــة العربيـــة الليبيـــة أن . )٤٨(حـــدودها

حماولة للمساس مببدأ احتـرام سـيادة الـدول وسـالمتها اإلقليميـة      
ــل  ــن  ”ميث ــدا للســالم واألم ــات    .)٤٩(“دي ــل الوالي وحــث ممث

املتحدة بقوة كال الطرفني علـى سـحب قوامـا العسـكرية مـن      
منطقة احلدود املشـتركة، وعلـى االخنـراط يف عمليـة التفـاوض.      

اإلجـراءات أو التـدابري   ”وشجع جملس األمـن علـى أن ينظـر يف    
  .)٥٠(إذا مل تستجب إريتريا إىل هذه النداءات“ املالئمة

   ٤احلالة   
  احلالة يف جورجيا  

 آب/ ٧طلب ممثل االحتاد الروسي يف الرسالة املؤرخـة    
ملوجهة إىل رئـيس جملـس األمـن عقـد جلسـة      ا ٢٠٠٨أغسطس 

علنية طارئة للنظر يف األعمـال العدائيـة الـيت تقـوم ـا جورجيـا       
أوســيتيا اجلنوبيــة، وهــي طــرف معتــرف بــه دوليــا يف       ”ضــد 
ــرتاع ــس اجللســة     .)٥١(“ال ــد ال ــك الرســالة، عق واســتجابة لتل
ــار   . ٢٠٠٨آب/أغســطس  ٨يف  ٥٩٥١ ــة، أش وخــالل اجللس

__________ 

  .  ١٨املرجع نفسه، الصفحة   )٤٦(  
  .  ١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٤٧(  
  .  ١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٤٨(  
  .  ١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٤٩(  
  .١٩، الصفحة املرجع نفسه  )٥٠(  
  )٥١(  S/2008/533.  

ممثل االحتـاد الروسـي إىل أن جورجيـا تعتـزم حـل الـرتاع الـذي        
طال أمده يف أوسيتيا اجلنوبية بالوسائل العسكرية وهو ما يفسر 

رجيـــة املســتمر التوصـــل إىل اتفــاق مـــع   رفــض الســلطات اجلو  
أوسيتيا اجلنوبية وأخبازيا بشأن عدم استعمال القـوة يف املاضـي.   
ودفع بالقول إن جورجيا لو قبلت باتفاق بشأن عدم اسـتخدام  

من أي حماولة الستخدام القوة من ”القوة، فإن ذلك سيحميها 
وأشــار كــذلك إىل أن  .)٥٢(“جانــب أي طــرف علــى اإلطــالق

تخدام القــوة كــان العنصــر الرئيســي يف العديــد مــن      عــدم اســ 
قـــرارات الـــس، وحـــث الـــس علـــى أن يـــدعو إىل الوقـــف  

  .)٥٣(الفوري لألعمال القتالية ورفض استخدام القوة
ــل جورجيــا أن الســلطات         ــى ذلــك، أكــد ممث وردا عل

ــع    االنفصــالية والتشــكيالت ال  ــة تق ــيتيا اجلنوبي عســكرية يف أوس
حتت سيطرة وتوجيهـات االحتـاد الروسـي. وهـذا انتـهاك سـافر       
اللتزام االحتاد الروسي بأن يبقى علـى احليـاد؛ وبـدال مـن ذلـك      
فقد أصبح طرفا يف الرتاع. وأكد كـذلك أن العمـل العسـكري    
ــد        ــنفس بع ــا عــن ال ــده كــان دفاع ــة بل ــه حكوم ــذي قامــت ب ال

تكررة وـدف وحيـد هـو محايـة السـكان      استفزازات مسلحة م
ــدين اســتمرار التعــدي     ــأن ي املــدنيني. وطالــب اتمــع الــدويل ب

ســـيادة جورجيــا وســـالمتها اإلقليميـــة مــن قبـــل االحتـــاد    علــى 
  .)٥٤(الروسي

ــرام ســيادة       ــع األطــراف إىل احت ودعــا ممثــل فرنســا مجي
ثل الواليات املتحدة فقد أما مم. )٥٥(جورجيا وسالمتها اإلقليمية

ــه     دعــا االحتــاد الروســي علــى وجــه اخلصــوص إىل ســحب قوات
. )٥٦(وعدم تأجيج احلالة مـن خـالل إرسـال قواتـه إىل جورجيـا     

__________ 

  )٥٢(  S/PV.5951 ١٠، الصفحة .  
  .  ١٠ و ٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٣(  
  .  ٧ و ٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٤(  
 .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٥٥(  

  .  ٨املرجع نفسه، الصفحة   )٥٦(  
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ــة      ــاع عــن أي ــى االمتن ــع األطــراف عل ــا مجي ــل كرواتي وحــث ممث
أعمــال اســتفزازية أخــرى، ودعــا إىل التنفيــذ الفــوري لوقــف       
إطالق النار واستئناف املفاوضات. وأكد من جديد تأييد بلـده  
لســيادة جورجيــا واســتقالهلا وســالمة أراضــيها الــيت مت أيضــا       

 ١٨٠٨ذلــــك القــــرار تأكيــــدها يف قــــرارات خمتلفــــة، مبــــا يف 
)٥٧()٢٠٠٨(.  

 آب/ ٨الـــيت عقـــدت أيضـــا يف    ٥٩٥٢ويف اجللســـة   
علـن  ، أ)٥٨(استجابة لطلب من ممثل جورجيا ،٢٠٠٨أغسطس 

ممثــل االحتــاد الروســي أن العــدوان الــذي تنفــذه جورجيــا ضــد    
أوسيتيا اجلنوبية جيري يف انتـهاك ملبـدأ أساسـي يف ميثـاق األمـم      
املتحدة هو االمتناع عن استخدام القوة. وشدد على أن االحتاد 
الروســي كــان موجــودا وســيظل موجــودا يف أراضــي جورجيــا  

ــظ      ــه حلف ــا لبعثت ــا وفق ــى أســاس شــرعي متام ــا   عل الســالم ووفق
  .)٥٩(لالتفاقات الدولية

التدخل العسكري املـدبر  ”وذكر ممثل جورجيا واصفا   
أن العامل يشـهد بـأم عينـه انتـهاكا مباشـرا      “ من االحتاد الروسي

ــا،        ــا عاملي  ــرف ــدويل املعت ــانون ال ــادئ الق ــايري ومب فاضــحا ملع
ن يوقف االحتاد الروسـي علـى الفـور قصـفه اجلـوي،      وطالب بأ

وأن يسحب علـى الفـور قواتـه احملتلـة، وأن يتفـاوض، باشـتراك       
اجلهات الفاعلـة الدوليـة ذات الصـلة، علـى وقـف إطـالق النـار        
وإقامة اآلليات الالزمـة لكفالـة السـالم واالسـتقرار الـدائمني يف      

  .)٦٠(ذلك اجلزء من جورجيا
ويرى ممثـل الواليـات املتحـدة أن اهلجمـات العسـكرية        

ــوات روســية إضــافية إىل األراضــي      ــا، ودخــول ق ضــد جورجي
وأعرب عن قلق شديد “ خطر زائدمنعطفا ذا ”اجلورجية ميثل 
__________ 

  .  ٩املرجع نفسه، الصفحة   )٥٧(  
  . S/2008/536انظر   )٥٨(  
  )٥٩(  S/PV.5952 ٦-٤، الصفحات.   
  .  ٣و ٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٦٠(  

إزاء التزام االحتـاد الروسـي بـاحترام سـيادة جورجيـا وسـالمتها       
اإلقليمية، كما أنه يثري تسـاؤالت حـول نوايـا ومقاصـد االحتـاد      
الروسي. ودعا االحتاد الروسي علـى وجـه التحديـد إىل احتـرام     
ــف اهلجمـــات بالطـــائرات       ــالمة اإلقليميـــة جلورجيـــا ووقـ السـ

  .)٦١(وسحب قواته الربية من جورجيا والصواريخ،
آب/أغســـطس  ١٠الـــيت عقـــدت يف  ٥٩٥٣ويف اجللســـة   

ــة هجمــة     ٢٠٠٨ ــات املتحــدة الــس علــى إدان ــل الوالي ، حــث ممث
االحتاد الروسي العسكرية على دولة جورجيا ذات السيادة وانتهاك 

وسالمته اإلقليمية. وذكر أن االحتاد الروسي جيـب   سيادة هذا البلد
ــا يف    أن يؤ ــة دميقراطيـ ــة املنتخبـ ــيري احلكومـ ــيس تغـ ــه لـ ــد أن هدفـ كـ

ــا وســيادا     ــة جلورجي ــل بالســالمة اإلقليمي ــه يقب ــا، وأن . )٦٢(جورجي
وشدد أيضا على أنه جيب على الس أن يضمن االمتثـال ألحكـام   
امليثــاق واختــاذ إجــراءات للتصــدي هلــذا التهديــد للســالم واألمــن       

) الـيت تـدعو مجيـع الـدول     ٤( ٢املـادة  الدوليني. وهذا يعـين احتـرام   
األعضاء إىل االمتنـاع عـن التهديـد باسـتعمال القـوة أو اسـتخدامها       

  .)٦٣(ضد سالمة األراضي أو االستقالل السياسي ألية دولة
آب/أغسـطس   ١٩اليت عقدت يف  ٥٩٦١ة ويف اجللس  
، عقــب توقيــع االحتــاد الروســي وجورجيــا علــى اتفــاق  ٢٠٠٨

لوقف إطالق النار يف إطار اتفاق املبادئ السـتة برعايـة االحتـاد    
األورويب الذي يشمل التزام مجيع األطراف بنبذ استخدام القوة 
والوقف األكيد والفوري لألعمال القتالية، وكـذلك انسـحاب   

ــو ــع نشــرها     الق ــى الســواء إىل مواق ــة عل ــية واجلورجي ات الروس
ــن        ــد ع ــن جدي ــس م ــن أعضــاء ال ــد م ــرب العدي الســابقة، أع
التزامهم بسيادة جورجيا وسالمتها اإلقليمية، وأعربوا عن بـالغ  

__________ 

  .  ٩املرجع نفسه، الصفحة   )٦١(  
  )٦٢(  S/PV.5953 ٢٣، الصفحة .  
  .  ٨املرجع نفسه، الصفحة   )٦٣(  
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القلق إزاء عدم سحب االحتاد الروسـي لقواتـه علـى الـرغم مـن      
  .)٦٤(نارااللتزام الرمسي بتنفيذ أحكام اتفاق وقف إطالق ال

ــل       ــي يواصـ ــاد الروسـ ــا أن االحتـ ــل جورجيـ ــن ممثـ وأعلـ
تـدمري جورجيـا   ’’احتالل أجزاء من األراضي اجلورجية ـدف  

مبـا يتعـارض مـع االلتزامـات الـيت      “ كدولة مستقلة ذات سـيادة 
بأن  قطعها اجلانب الروسي بوقف العنف واالنسحاب. وطالب

يســحب االحتــاد الروســي قواتــه إىل مواقــع مــا قبــل الــرتاع وأن   
حيترم احتراما تاما السـالمة اإلقليميـة جلورجيـا وسـيادا داخـل      

  .)٦٥(احلدود املعترف ا دوليا
وأكد عدد من املتكلمني على أمهية مبدأ احترام سـيادة    

ــدهم ملشــروع      ــوا عــن تأيي ــة وأعرب ــا وســالمتها اإلقليمي جورجي
  .)٦٦(ر الذي قدمته فرنساالقرا

ــة        ــاك حماول ــل االحتــاد الروســي إىل أن هن وإذ أشــار ممث
الــس أن  أخــرى لتصــوير املعتــدي علــى أنــه الضــحية، مناشــدا

ذكّر بأن بلده كـان قـد طلـب عقـد      يسترشد مبعايري موضوعية،
اجللسة األوىل للمجلس بشأن هذه املسألة وحذر حينها الـس  

“. كانت على وشـك شـن مغـامرة عسـكرية    ”من أن جورجيا 
وذكر كذلك أن انسحاب القوات الروسية سيكون متناسبا مع 

لتزاماته مبوجب خطـة  مدى فعالية اجلانب اجلورجي يف الوفاء با
موســكو للســالم الــيت تــنص أوال وقبــل كــل شــيء علــى عــودة   

  .)٦٧(القوات اجلورجية إىل مواقع انتشارها الدائم
__________ 

  )٦٤(  S/PV.5961 ــفحة ــفحة   ٩، الصـ ــا)؛ والصـ ــا)؛  ١٠(فرنسـ (إيطاليـ
(اململكـــة  ١٣(الواليـــات املتحـــدة)؛ والصـــفحة  ١٢والصـــفحة 

  (بلجيكا).   ١٧(كرواتيا)؛ والصفحة  ١٤تحدة)؛ والصفحة امل
  .  ٧املرجع نفسه، الصفحة   )٦٥(  
(الواليـات   ١٢(إيطاليـا)؛ والصـفحة    ١٠املرجع نفسـه الصـفحة     )٦٦(  

ــفحة   ــدة)؛ والصـ ــفحة   ١٣املتحـ ــدة)؛ والصـ ــة املتحـ  ١٤(اململكـ
  (بلجيكا).   ١٧(كرواتيا)؛ والصفحة 

  .  ١٧-١٤املرجع نفسه، الصفحات   )٦٧(  

  ٥احلالة   
 ١١٩٩) و ١٩٩٨( ١١٦٠قرارات جملس األمـن    

 )١٩٩٩( ١٢٣٩) و ١٩٩٨( ١٢٠٣) و ١٩٩٨(
  ) ١٩٩٩( ١٢٤٤و 

ــة    ــدت يف   ٥٨٣٩يف اجللس شــباط/فرباير  ١٨الــيت عق
يف أعقاب إعالن استقالل كوسوفو من جانب واحـد،   ٢٠٠٨

مجيع األطراف يف الرتاع مبمارسـة  حث املتكلمون إىل حد بعيد 
ضبط النفس واالمتناع عن أعمال العنف أو أية إجراءات ميكن 

. ورأى عـدة  )٦٨(أن تعرض االستقرار واألمن يف املنطقة للخطـر 
مــتكلمني أن إعــالن االســتقالل انتــهاك للنظــام القــانوين الــدويل 

ى استنادا إىل مبدأ احترام سيادة الـدول وسـالمتها اإلقليميـة علـ    
النحو املنصوص عليه يف ميثاق األمـم املتحـدة، ويشـكل سـابقة     

  .)٦٩(خطرية للسالم واألمن الدوليني
وأشار ممثل صـربيا إىل أن إعـالن كوسـوفو االسـتقالل       

ــيادة والســـالمة   وخيـــالف“ غـــري قـــانوين” ــادئ احتـــرام السـ مبـ
اإلقليمية املنصوص عليها يف امليثـاق. وأضـاف أن هـذا اإلعـالن     

) الـذي يؤكـد   ١٩٩٩( ١٢٤٤يشكل انتـهاكا صـارخا للقـرار    
سيادة صربيا وسـالمتها اإلقليميـة، وبالتـايل فـإن بلـده لـن يقبـل        

وســالمته اإلقليميــة. ودفــع كــذلك بــأن بعــض   بانتــهاك ســيادته
ستقالل كوسوفو بصورة غري قانونيـة اعترفـوا بإقامـة    املؤيدين ال

دولة يف أراضي دولـة ذات سـيادة وعلـيهم أن يـدركوا أن هـذا      
 العمـــل أبـــاح التهديـــد بـــالعنف كوســـيلة إلقامـــة دول جديـــدة 

وخدمــة األغــراض واملصــاحل السياســية اخلاصــة. وحــذر مــن أن  
__________ 

  )٦٨(  S/PV.5839 ــام)؛ والصــفحة    ٤، الصــفحة ــني الع (صــربيا)؛  ٧(األم
 ١٦(إيطاليـا)؛ والصـفحة    ١٤(بلجيكا)؛ والصفحة  ١٢والصفحة 

 ١٩(اململكـــة املتحـــدة)؛ والصـــفحة  ١٨(إندونيســـيا)؛ والصـــفحة 
  (بوركينا فاسو). ٢١(فييت نام)؛ والصفحة 

روسـي)؛ والصـفحتان   (االحتـاد ال  ٩و ٨املرجع نفسه، الصفحتان   )٦٩(  
 ١٩(إندونيسيا)؛ والصفحة  ١٦(الصني)؛ والصفحة  ١١ و ١٠

  (جنوب أفريقيا).   ٢١(فييت نام)؛ والصفحة 
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ــابقة للقــانون        ــأنه أن يشــكل س ــرادي مــن ش ــذا العمــل االنف ه
يل. وشدد على أن حكومته قد أعلنـت بـأن قـرار سـلطات     الدو

بريشــتينا يعتــرب بــاطال والغيــا ولــن تقبــل انفصــال جــزء مــن         
أراضيها، مع التأكيد أن بلده لن يلجـأ إىل اسـتعمال القـوة، بـل     

  .)٧٠(سيختار تسوية الرتاع بطريقة سلمية وتفاوضية
وأعرب ممثل االحتاد الروسي عن تأييـد بلـده للمطالـب      

لبلغراد باستعادة سالمتها اإلقليميـة، مشـددا علـى    “ املشروعة”
ــرف بصــربيا داخــل حــدودها      ــزال يعت أن االحتــاد الروســي ال ي

دوليا. وأعرب كذلك عـن شـجبه إعـالن اسـتقالل      املعترف ا
ــهاكا ســافرا لســيادة      ــب واحــد، بوصــفه انت كوســوفو مــن جان
صربيا وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الـدويل ومبادئـه، مبـا يف    
ذلــك امليثــاق. وأعــرب عــن اعتقــاده الراســخ بــأن احلــل الــدائم    

ىل ملسألة حتديد مركز كوسوفو ال ميكن أن يتحقق إال اسـتنادا إ 
__________ 

  .  ٣٠-٢٨؛ والصفحات ٧و ٨املرجع نفسه، الصفحتان   )٧٠(  

قرار يتم التوصل إليه بالتعاون مع الس وميتثل لقواعد القـانون  
  .)٧١(الدويل ويستند إىل اتفاقات بني بلغراد وبريشتينا

حزيران/يونيـه   ٢٠اليت عقـدت يف   ٥٩١٧ويف اجللسة   
، تكلم السيد فامتري سييديو بالنيابة عن كوسوفو، فدافع ٢٠٠٨

أعلـن عنـه مبـا يتوافـق     عن رأي مفاده أن استقالل بلده كان قد 
مــع توصــيات املبعــوث اخلــاص لألمــني العــام، وشــدد علــى أن    

دولـة عضـوا قـد اعترفـت بالفعـل بكوسـوفو بصـفتها دولــة         ٤٣
مســتقلة. وأشــار، مــذكّرا بــأن كوســوفو قــد اعتمــدت سياســة   
متكاملة متعددة األعراق، إىل أن ترويج حكومة صربيا لسياسة 

األقلية األلبانيـة يف كوسـوفو    الفصل العملي لألقلية الصربية عن
  .)٧٢(يفهم على أنه يشكل ديدا لسيادة كوسوفو

__________ 

؛ ولالطــالع علــى مزيــد مــن  ١٠و ٨املرجــع نفســه، الصــفحتان    )٧١(  
- ٢٥زء األول، القسـم  املعلومات املتعلقة ذا البيـان، انظـر اجلـ   

  باء. 
  )٧٢(  S/PV.5917 ١٠-٨، الصفحات.      

  االلتزام باالمتناع عن مساعدة أي جهة يتخذ إزاءها -ثالثا 
    ٢املادة من  ٥إجراء إنفاذي مبوجب الفقرة 

   ٥، الفقرة ٢املادة   

سـعهم مـن عـون إىل    يقدم مجيع األعضـاء كـل مـا يف و     
األمــم املتحــدة يف أي عمــل تتخــذه وفــق هــذا امليثــاق، كمــا        
ميتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ األمم املتحدة إزاءهـا عمـال   

   من أعمال املنع أو القمع.
ــارات        ــرد أي إش ــتعراض، مل ت ــد االس ــرة قي خــالل الفت

ــادة صــرحية إىل  ــس األمــن   ٥( ٢امل ــاق يف رســائل جمل ) مــن امليث
) لـدى  ٥( ٢املـادة  بيد أن الس أشار صـراحة إىل  ومداوالته. 

اختاذه قـرارين بشـأن الـرتاع احلـدودي بـني جيبـويت وإريتريـا يف        
فيهما الس بأن ، طالب “السالم واألمن يف أفريقيا”إطار بند 

بالتزاماــا الدوليــة بوصــفها عضــوا يف األمــم     ”تتقيــد إريتريــا  
ــرات     ــواردة يف الفقـ ــادئ الـ ــرم املبـ ــدة، وحتتـ ــن  ٥و ٤ و ٣املتحـ مـ

يف قـرار  و .)٧٣(“منه ٣٣املادة املتحدة ويف من ميثاق األمم  ٢ املادة
ــة املــدنيني يف الــرتاع املســلح، أعــاد     آخــر اختــذه الــس بشــأن محاي

التزامــه أيضــا مبقاصــد ميثــاق األمــم املتحــدة علــى   ”الــس تأكيــد 
ومببادئ امليثاق علـى   ١املادة من  ٤إىل  ١النحو الوارد يف الفقرات 
يف ذلـك التزامـه    ، مبا٢املادة من  ٧إىل  ١النحو الوارد يف الفقرات 

المة مببــــادئ االســــتقالل السياســــي واملســــاواة يف الســــيادة والســــ 
  .)٧٤(“اإلقليمية جلميع الدول واحترام سيادة مجيع الدول

__________ 

 ١٩٠٧ القـــــرار ؛ و‘٣’ ٥، الفقـــــرة )٢٠٠٩( ١٨٦٢القـــــرار   )٧٣(  
  .‘٣’ ٣الفقرة )، ٢٠٠٩(

ــرار   )٧٤(   ــؤرخ ٢٠٠٩( ١٨٩٤القــ ــاين/نوفمرب   ١١) املــ ــرين الثــ تشــ
  ، الفقرة الثانية من الديباجة.٢٠٠٩
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ــد          ــيت ق ــرارات ال ــن الق ــد م ــس أيضــا العدي واختــذ ال
)، ٥( ٢ املــادةيكــون هلــا تــأثري علــى املبــدأ املنصــوص عليــه يف  

يتعلــق بــالتزام الــدول األعضــاء باالمتنــاع عــن   وال ســيما فيمــا
مساعدة أية دولة تتخذ األمم املتحدة إزاءها عمال مـن أعمـال   

  املنع أو القمع.
وتطــرق عــدد قليــل مــن القــرارات إىل التــزام الــدول         

األعضاء فيما يتعلق حبظـر توريـد األسـلحة إىل الصـومال. ففـي      
قرارين بشأن احلالـة يف الصـومال، كـرر الـس تأكيـد إصـراره       

مجيع الدول، ال سـيما دول املنطقـة، عـن    ”على ضرورة امتناع 
واعتمـد   .)٧٥(“د األسـلحة القيام بـأي عمـل خمـالف حلظـر توريـ     

الس أيضا بيانا رئاسيا أعرب فيه عـن قلقـه إزاء التقـارير الـيت     
ــة       ــات املعارضــة للحكوم ــد زودت اجلماع ــا ق ــأن إريتري ــد ب تفي

__________ 

ثامنــة مــن الديباجــة؛ والقــرار  )، الفقــرة ال٢٠٠٨( ١٨١١القــرار   )٧٥(  
  )، الفقرة التاسعة من الديباجة.  ٢٠٠٨( ١٨٥٣

االحتادية االنتقالية يف الصومال باألسلحة يف انتهاك حلظر توريد 
  .)٧٦(األسلحة الذي فرضته األمم املتحدة

ــو        ــة الكونغـ ــة جبمهوريـ ــة املتعلقـ ــص احلالـ ــا خيـ ــا فيمـ أمـ
ــى مســؤولية       ــد أن شــدد عل ــس، بع ــد حــث ال ــة، فق الدميقراطي

ونغو الدميقراطية وحكومـات بلـدان املنطقـة    حكومة مجهورية الك
ــهاكات حظــر      ــا النت ــة دون اســتخدام أراضــيها دعم عــن احليلول

)، مجيـع  ٢٠٠٨( ١٨٠٧توريد األسلحة املعاد تأكيده يف القرار 
حكومات بلدان املنطقة، وال سيما حكومات أوغندا وبوروندي 

  .)٧٧(ومجهورية الكونغو الدميقراطية ورواندا، على القيام بذلك
__________ 

  )٧٦(  S/PRST/2009/15  الفقرة اخلامسة. فبعد أن خلص فريق الرصـد ،
املعـــين بالصـــومال إىل أن إريتريـــا وفـــرت دعمـــا سياســـيا وماليـــا 
ــالم      ــويض السـ ــى تقـ ــل علـ ــلحة تعمـ ــات مسـ ــتيا جلماعـ ولوجسـ

ة االســــــتقرار يف املنطقــــــة واملصــــــاحلة يف الصــــــومال وزعزعــــــ
)S/2008/769    ــرار ــب القـ ــا، مبوجـ ــد إريتريـ ــس ضـ ــرض الـ )، فـ

، ٢٠٠٩كـــانون األول/ديســـمرب  ٢٣) املــؤرخ  ٢٠٠٩( ١٩٠٧
حظــرا علــى توريــد األســلحة وجتميــدا لألصــول وحظــرا للســفر. 
ولالطالع على مزيد من املعلومات عن اجلزاءات املفروضـة ضـد   

  قسم الثالث.  إريتريا، انظر اجلزء السابع، ال
      .٢٠)، الفقرة الثامنة من الديباجة والفقرة ٢٠٠٨( ١٨٥٦القرار   )٧٧(  

  عدم تدخل األمم املتحدة يف الشؤون الداخلية -رابعا 
  ٢املادة من  ٧مبوجب الفقرة  للدول

  
   ٧، الفقرة ٢املادة   
ليس يف هذا امليثاق ما يسوغ لألمم املتحدة أن تتدخل   

يف الشؤون اليت تكون من صميم السلطان الـداخلي لدولـة مـا،    
وليس فيه ما يقتضي األعضاء أن يعرضوا مثل هذه املسائل ألن 

ا املبدأ ال خيلّ بتطبيـق تـدابري   حتل حبكم هذا امليثاق، على أن هذ
  القمع الواردة يف الفصل السابع.

  مالحظة  
خالل الفترة قيد االستعراض، أشار جملـس األمـن صـراحة      

) يف قرار اختذه بشأن محايـة املـدنيني   ٧( ٢املادة إىل املبدأ الوارد يف 
التزامـه أيضـا مبقاصـد ميثـاق األمـم      ”يف الرتاع املسلح فأعاد تأكيـد  

ــادةمـــن  ٤إىل  ١لفقـــرات املتحـــدة علـــى النحـــو الـــوارد يف ا   ١ املـ
املـادة  مـن   ٧إىل  ١ومببادئ امليثاق علـى النحـو الـوارد يف الفقـرات     

ه مببــادئ االســتقالل السياســي واملســاواة يف  ، مبــا يف ذلــك التزامــ ٢
ــع      ــرام ســيادة مجي ــدول واحت ــع ال ــة جلمي الســيادة والســالمة اإلقليمي

يتخـذ الـس أي    وخالل الفترة قيـد االسـتعراض، مل   .)٧٨( “الدول
ن هلا عالقة ضمنية مببدأ عـدم  قرارات تتضمن أحكاما ميكن أن تكو

تدخل األمـم املتحـدة يف الشـؤون الـيت تكـون مـن صـميم السـلطان         
  ).٧( ٢للمادة الداخلي لدولة ما، وفقا 

__________ 

ــرار   )٧٨(   ــؤرخ ٢٠٠٩( ١٨٩٤القــ ــاين/نوفمرب   ١١) املــ ــرين الثــ تشــ
  ، الفقرة الثانية من الديباجة.  ٢٠٠٩



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨لس األمن، مرجع ممارسات جم

 

12-07779 390/1419 

 

  )٧( ٢باملادة املناقشات املتعلقة   
) يف أي من ٧( ٢املادة ال توجد أية إشارة صرحية إىل   

رسائل الس أو مداوالته. بيد أنه مت التطرق يف املـداوالت إىل  
) يف كــثري مــن األحيــان دون إثــارة ٧( ٢املــادة املبــدأ الــوارد يف 

مناقشــــة دســــتورية، وال ســــيما فيمــــا خيــــص احلالــــة املتعلقــــة  
، وصون السالم واألمن الدوليني: دور جملس األمـن  )٧٩(بالعراق

ــن   ــم املتحــدة   )٨٠(يف دعــم إصــالح قطــاع األم ــات األم ، وعملي
فيها إىل هذا املبدأ . واملداوالت اليت مت التطرق )٨١(حلفظ السالم

ــن دراســات احلــاالت      ــة يف دراســتني م وشــرحه بالتفصــيل مبين
الــيت تتنــاول احلالــة يف زمبــابوي يف     ٦اإلفراديــة، مهــا: احلالــة   

الــيت تغطــي  ٧أعقــاب انــدالع العنــف يف ذلــك البلــد؛ واحلالــة   
  املناقشات املتعلقة حبماية املدنيني يف الرتاع املسلح.

  ٦احلالة   
  السالم واألمن يف أفريقيا  

متوز/يوليـــه   ١١الـــيت عقـــدت يف    ٥٩٣٣يف اجللســـة   
ــد املعنــون   ٢٠٠٨ ــاالســال”يف إطــار البن ، “م واألمــن يف أفريقي

كان سيتيح  )٨٢(جملس األمن من اعتماد مشروع قراريتمكن  مل
__________ 

(اجلماهرييــة  ٩، الصــفحة S/PV.5878انظــر، علــى ســبيل املثــال،    )٧٩(  
ــة)؛ والصــــفحة   ــة الليبيــ ــيا)؛ و ١٢العربيــ ، S/PV.5910(إندونيســ

ــام)؛ والصــفحة   ٢٩الصــفحة  ــت ن (االحتــاد الروســي)؛   ٣٣(فيي
ــاد الروســي)؛ والصــفحة    ٢٣، الصــفحة S/PV.5949و  ٢٥(االحت

  (إندونيسيا). ٧، الصفحة S/PV.6059(إندونيسيا)؛ و
  . S/PV.5889انظر، على سبيل املثال،   )٨٠(  
(فييـت نـام)؛    ٤٠الصفحة  ،S/PV.6075انظر، على سبيل املثال،   )٨١(  

ــفحة S/PV.6153و ــة)،    ٢٦، الصـــ ــة الليبيـــ ــة العربيـــ (اجلماهرييـــ
ــفحة  ــام)؛ و  ٣٣والصـ ــت نـ ، S/PV.6153 (Resumption 1)(فييـ
ــفحة  ــن حركـــة عـــدم االحنيـــاز)؛       ٥الصـ (املغـــرب، بالنيابـــة عـ
(فييت نـام)؛   ١٨، الصفحة S/PV.6178(نيبال)؛ و ٢٢والصفحة 

(املغرب، بالنيابـة عـن    ٢الصفحة ، S/PV.6178 (Resumption 1)و
(مجهوريــــة فرتويــــال  ٢٧حركــــة عــــدم االحنيــــاز)؛ والصــــفحة  

  (نيبال). ٢٧البوليفارية)؛ والصفحة 
  )٨٢(  S/2008/447.  

فرض جزاءات على زمبـابوي، بسـبب تصـويت أحـد األعضـاء      
  .)٨٣(الدائمني ضده

وعارض ممثل زمبابوي بشدة أي إجراء يتخـذه الـس     
ضــد بلــده حبجــة أن احلالــة يف زمبــابوي ال متثــل ديــدا للســالم 

. ولــذلك فإنــه شــدد علــى أن مشــروع القــرار واألمــن الــدوليني
إساءة واضحة الستخدام الفصل السابع مـن امليثـاق. وقـال إنـه     
يرى أنه ليس دور الس أن يصـدق علـى االنتخابـات الوطنيـة     
ــار      ــابوي أن خيت ــدول األعضــاء، وأن مــن حــق شــعب زمب يف ال
زعمــاءه. وأضــاف قــائال إن حماولــة فــرض حــل مــن اخلــارج        

بابوي، وللجماعة اإلمنائية للجنـوب األفريقـي   ستكون ظلما لزم
  .)٨٤(واالحتاد األفريقي

وأشـــار ممثـــل اجلماهرييـــة العربيـــة الليبيـــة إىل أن مشـــروع    
ــيادة زمبـــابوي وتـــدخال يف شـــؤوا       ــرار يشـــكل انتـــهاكا لسـ القـ

. )٨٥(الداخلية، وأمهل اإلشارة إىل سيادة زمبابوي بطريقـة مقصـودة  
ــابوي      ــة يف زمب ــذي أكــد أن احلال ــام ال ــت ن ــل فيي وكــذلك فعــل ممث

ــن أن       ال ــالس، وحــذر م ــوط ب ــاق االختصــاص املن ــدخل يف نط ت
إخضــاع زمبــابوي للجــزاءات يف إطــار الفصــل الســابع مــن امليثــاق   

للتــدخل يف الشــؤون الداخليــة للــدول ذات  ســيوجد ســابقة خطــرية
السيادة، وسيتعارض مع املبادئ األساسـية للقـانون الـدويل وميثـاق     

حماولــة ”والحــظ ممثــل االحتــاد الروســي أن مثــة  . )٨٦(األمــم املتحــدة
متزايدة الوضوح للـذهاب بـالس إىل أبعـد مـن سـلطاته الـيت نـص        

، وأضـاف أن هـذه   “عليها امليثاق وأبعد مـن صـون السـالم واألمـن    
املمارســات غــري مشــروعة وخطــرية وميكــن أن تفضــي إىل إعــادة       

ـــ   ــدة برمت ــم املتحـ ــة األمـ ــيم منظومـ ــاكل  تنظـ ــق مبشـ ــا يتعلـ ها. وفيمـ
زمبابوي، قال إن فرض جزاءات مبوجب الفصل السابع من امليثـاق  

__________ 

  .١٧لالطالع على مزيد من املعلومات، انظر اجلزء األول، القسم   )٨٣(  
  )٨٤(  S/PV.5933 ٥-٢، الصفحات.  
  .  ٧املرجع نفسه، الصفحة   )٨٥(  
  .  ٩املرجع نفسه، الصفحة   )٨٦(  
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أمر ال مربر له وفيه مغاالة، مشددا على أن مشروع القـرار ال ميثـل   
شيئا سوى حماولة من الس للتدخل يف الشؤون الداخليـة للـدول،   

  .)٨٧(وهو ما يتناىف مع امليثاق
  ٧احلالة   
  محاية املدنيني يف الرتاع املسلح   

ــة    ــيت عقــــدت يف  ٥٨٩٨يف اجللســ ــايو  ٢٧الــ أيار/مــ
رتاع املســلح، ذكــر ، والــيت تتعلــق حبمايــة املــدنيني يف الــ ٢٠٠٨

العديد من املتكلمني أن املسؤولية األساسـية عـن محايـة املـدنيني     
تقع علـى عـاتق احلكومـات الوطنيـة، مـع التشـديد علـى الـدور         
الداعم الذي تضـطلع بـه األمـم املتحـدة والـذي جيـب أن حيتـرم        

وشـدد ممثـل الصـني علـى أن     سيادة الدول وسالمتها اإلقليميـة.  
تقـــدمي مســـاعدة ودعـــم بنـــاءين مـــن اتمـــع الـــدويل والقـــوى  
اخلارجيـــة ينبغـــي أن يـــتم وفقـــا ألحكـــام امليثـــاق ومـــع كامـــل  

ملعنية. وأكد أن على اتمع الـدويل أال  االحترام إلرادة البلدان ا
يقـوض سـيادة البلـدان املعنيــة وسـالمتها اإلقليميـة، ناهيـك عــن       

ــالقوة  ــدخل ب ــام علــى أن     . )٨٨(الت ــت ن ــل فيي ــد ممث ــذلك أك وك
استحداث أية آلية دوليـة بشـأن محايـة املـدنيني وتطبيقهـا ينبغـي       
أن يضــمن احتــرام الســيادة الوطنيــة ووحــدة األراضــي وامللكيــة  

أمـا ممثـل   . )٨٩(وحق تقرير املصري وفقا للميثاق والقانون الـدويل 
اإلمارات العربية املتحـدة فقـد أكـد علـى أن تكفـل اإلجـراءات       
امتثـال األطـراف اللتزاماــا املتعلقـة حبمايـة املــدنيني مـع مراعــاة      

ام الكامـــل لســـيادة الـــدول وعـــدم التـــدخل يف شـــؤوا االحتـــر
  .)٩٠(الداخلية، وعدم املساس خبصوصية ثقافة ومعتقدات شعبها

ــه       ــذي تضــطلع ب ــدور ال وأشــار بعــض املــتكلمني إىل ال
ــل     ــة حتمـ ــات وطنيـ ــتطيع حكومـ ــدما ال تسـ ــدة عنـ ــم املتحـ األمـ

__________ 

   .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٨٧(  
  )٨٨(  S/PV.5898 ١٢و ١١، الصفحتان .  
  .  ١٩املرجع نفسه، الصفحة   )٨٩(  
  )٩٠(  S/PV.5898 (Resumption 1) ٢٣، الصفحة.  

ــد ممثـــل    ــة أو ال ترغـــب يف ذلـــك. وأكـ ــؤولية عـــن احلمايـ املسـ
تحـدة بأنـه علـى الـرغم مـن أن املسـؤولية األساسـية        الواليات امل

عن محاية املـدنيني تقـع علـى عـاتق األطـراف يف الـرتاع املسـلح        
واحلكومات الوطنية املعنية، فإن جهود األمـم املتحـدة جيـب أن    
تعزز وتدعم ذلك الدور. وشدد علـى أن اتمـع الـدويل ميكـن     

أو ال ترغـب  أن يؤدي دورا هامـا يف احلـاالت الـيت ال تسـتطيع     
فيها احلكومة الوطنيـة أو األطـراف املشـتركة يف الـرتاع املسـلح      

ر ممثل بنما إىل أن مفهـوم املسـؤولية   وأشا. )٩١(يف محاية املدنيني
عن احلماية املكرس يف الوثيقة اخلتاميـة الجتمـاع القمـة العـاملي     

ــة إذا كانــت غــري    )٩٢(٢٠٠٥لعــام  ــه أن الدول ــذي جــاء في ، وال
راغبة يف محاية سكاا أو عاجزة عن القيام بذلك، فـإن اتمـع   

م ـا، مـن   الدويل ملزم بأن يساعد يف تلك املهمة أو يتوىل القيـا 
خالل استجابة فعالة وشفافة. ولكـي مننـع هـذا املفهـوم مـن أن      
يتحول إىل جمرد مالحظة على هامش التـاريخ، أكـد أن الـس    
جيب أن يراعي الوضوح يف تعريفه لكي يتمكن من توفري والية 

أمـا ممثـل فرنسـا فقـد     . )٩٣(ملموسة للمؤمتنني على محاية املدنيني
الـذي يرسـي    ٤٣/١٣١أعرب، مشريا إىل قرار اجلمعيـة العامـة   

ــة، عــن رأي     ــل التزامــات سياســية، إن مل تكــن قانوني علــى األق
ــدأ التب    ــم مبـ ــه، حبكـ ــاده أنـ ــاحبة    مفـ ــة صـ ــطلع الدولـ ــة، تضـ عيـ

ــدور الرئيســي يف تنظــيم املســاعدات      ــي بال االختصــاص اإلقليم
وتنفيذها وتوزيعها. وإذا، وفقط إذا، عجزت تلـك الدولـة عـن    
ــبب افتقارهـــا إىل املـــوارد أو إىل اإلرادة      ــة احلالـــة، بسـ مواجهـ
السياســية، فــإن اتمــع الــدويل يتــوىل األمــر وحيــل حمــل الدولــة   

  .)٩٤(اعدة السكان املعرضني للخطرالعاجزة يف مس
__________ 

  )٩١(  S/PV.5898 ١٨-١٦، الصفحات.  
  .  ٦٠/١قرار اجلمعية العامة   )٩٢(  
  )٩٣(  S/PV.5898٢٣-٢٠ات ، الصفح.  
  .٢٦-٢٤املرجع نفسه، الصفحات   )٩٤(  




