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يتناول هذا الفصل اإلجراءات اليت اختذها جملس األمن بشأن التهديدات املوجهة إىل السالم، وحاالت اإلخالل 
بالسالم، وأعمال العدوان، وذلك يف إطار الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة	

وقد اتسمت الفترة املستعرضة باتساع كبري يف نطاق اإلجراءات اليت اختذها املجلس يف هذا امليدان	 ففي 
اجتماع قمة جملس األمن، الذي انعقد يف 31 كانون الثاين/يناير 1992، حول موضوع مسؤولية املجلس عن 
صون السلم واألمن الدوليني، أعرب األعضاء عن األمل يف أن تتيح هذه احلقبة اجلديدة فرصًا جديدة لصون السلم 
واألمن على نطاق عاملي	 ويف الوقت نفسه، ألقى االجتماع الضوء على املخاطر النامجة عن تفكك وحتول بضع 

دول أعضاء 1	
ويف بيان اعتمد لدى اختتام ذلك االجتماع 2، أعاد أعضاء املجلس تأكيد التزامهم بنظام األمن اجلماعي 
املنصوص عليه يف امليثاق من أجل التصدي للتهديدات املوجهة للسالم وعكس مسار أعمال العدوان، وأعربوا عن 
اعتقادهم بأنه توجد اآلن ظروف دولية مؤاتية بدأ املجلس يف ظلها الوفاء على حنو أكثر فاعلية مبسؤوليته األساسية 

عن صون السلم واألمن الدوليني 3	
وخالل الفترة املستعرضة، استند جملس األمن إىل الفصل السابع من امليثاق يف عدد متزايد من قراراته، باملقارنة 
بالفترة املشمولة باملرجع السابق )1985 إىل 1988(	 واتصل معظم تلك القرارات باحلالة بني العراق والكويت، 
واحلالة يف يوغوسالفيا السابقة، إاّل أن املجلس اعتمد أيضًا تدابري مبوجب الفصل السابع من امليثاق بصدد احلالة يف 
الصومال واحلالة يف ليربيا، ومن أجل كفالة التعاون التام من جانب اجلماهريية العربية الليبية يف حتديد املسؤولية عن 

االعتداءات اإلرهابية اليت تعرضت هلا رحلة طائرة بان أمريكان 103 ورحلة طائرة احتاد النقل اجلوي 772 4	

انظر: S/PV.3046	 وكان ذلك هو أول اجتماع ملجلس األمن يعقد على مستوى رؤساء الدول واحلكومات	 ولالطالع    1

على موجز للمناقشة، انظر الفصل الثامن، الفرع 28	
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3 يف هذا البيان، أعرب أعضاء املجلس كذلك عن اتفاقهم على أن العامل أمامه اآلن أفضل فرصة منذ إنشاء األمم املتحدة لتحقيق 

السالم واألمن الدوليني، ولكنهم سلموا أيضًا بأن هذا التغيري، وإن كان مستحبا، قد جلب خماطر جديدة على االستقرار واألمن، والحظوا 
أن بعض أشد املشاكل حدة قد جنم عن التغيري الذي طرأ على هياكل الدول	 انظر أيضًا مالحظات األمني العام يف تقريره املعنون “خطة 

للسالم” )S/24111، الفقرة 8( الذي دعا جملس األمن األمني العام إىل إعداده	
4 فيما يتصل باحلالة بني العراق والكويت، انظر القرارات 660 )1990(، الفقرة الثالثة من الديباجة؛ و661 )1990(، الفقرة 

السابعة من الديباجة؛ و664 )1990(، الفقرة اخلامسة من الديباجة؛ و666 )1990(، الفقرة السادسة من الديباجة؛ و667 )1990(، 
الفقرة العاشرة من الديباجة؛ و670 )1990(، الفقرة الثالثة عشرة من الديباجة؛ و674 )1990(، الفقرة الثامنة من الديباجة؛ و677 
)1990(، الفقرة الرابعة من الديباجة؛ و678 )1990(، الفقرة اخلامسة من الديباجة؛ و686 )1991(، الفقرة اخلامسة من الديباجة؛ 
و687 )1991(، الفقرة السادسة والعشرون من الديباجة؛ و689 )1991(، الفقرة الثانية من الديباجة؛ و692 )1991(، الفقرة الثالثة 
من الديباجة؛ و699 )1991(، الفقرة الرابعة من الديباجة؛ و700 )1991(، الفقرة الثالثة من الديباجة؛ و705 )1991(، الفقرة الثانية 
من الديباجة؛ و706 )1991(، الفقرة العاشرة من الديباجة؛ و707 )1991(، الفقرة الرابعة عشرة من الديباجة؛ و712 )1991(، 
 ،S/24113( 1992 الفقرة الرابعة من الديباجة؛ والبيان الرئاسي املؤرخ 17 حزيران/يونيه ،)الفقرة اخلامسة من الديباجة؛ و715 )1991
الفقرة 5(	 وبصدد البنود املتصلة باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة، انظر القرارات 713 )1991(، الفقرة 6؛ و724 )1991(، الفقرة 5؛ 
و757 )1992(، الفقرة األخرية من الديباجة؛ و760 )1992(، الفقرة الثانية من الديباجة؛ و770 )1992(، الفقرة احلادية عشرة 
من الديباجة؛ و771 )1992( )الفقرة 7(؛ و787 )1992(، الفقرات 9 و10 و12	 وبصدد البنود املتصلة باحلالة يف الصومال، انظر 
القرارين 733 )1992(، الفقرة اخلامسة من الديباجة؛ و794 )1992(، الفقرتان 10 و16	 وبصدد احلالة يف ليربيا، انظر القرار 788 
)1992(، الفقرة 8	 وبصدد البنود املتصلة باجلماهريية العربية الليبية، انظر القرار 748 )1992(، الفقرة العاشرة من الديباجة	 كما تضمن 
 ،S/21742 :مشروعا قرارين مل يطرحا للتصويت إشارات صرحية إىل الفصل السابع من امليثاق: وبصدد احلالة بني العراق والكويت، انظر
 ،S/23990 :الفقرة الرابعة من الديباجة؛ وبصدد الرسالة املؤرخة 27 نيسان/ابريل 1992 املوجهة إىل رئيس جملس املن من ممثل كوبا، انظر

الفقرة العاشرة من الديباجة	

مذكرة تمهيدية
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ويركز هذا الفصل يف األجزاء من األول إىل الثامن على مواد خمتارة ميكن أن تربز على أفضل وجه الكيفية 
اليت فسر هبا جملس األمن أحكام الفصل السابع من امليثاق يف مداوالته وطبقها هبا يف قراراته 5	 وبالنظر إىل الزيادة يف 
ممارسة جملس األمن يف إطار الفصل السابع أثناء الفترة املستعرضة، ومن أجل التركيز بالصورة الواجبة على العناصر 
الرئيسية ذات الصلة اليت نشأت يف قراراته أو مداوالته، فإن بضع مواد كانت جممعة معًا يف املراجع السابقة قد 
عوجلت بصورة منفردة يف أجزاء مستقلة من هذا الفصل	 ومن مث فإن األجزاء من األول إىل الرابع تركز على ممارسة 
املجلس وفقًا للمواد 39 إىل 42، فيما يركز اجلزء اخلامس على املواد 43 إىل 47، ويتناول اجلزء السادس املادة 
48	 ويعاجل اجلزء السابع التزامات الدول األعضاء مبوجب املادة 49، ويعاجل اجلزءان الثامن والتاسع، على الترتيب، 

ممارسة املجلس فيما يتعلق باملادتني 50 و51	

5 يتناول الفصل الثامن بطريقة شاملة اإلجراءات اليت اختذها املجلس للرد على التهديدات املوجهة للسالم 

وحاالت اإلخالل بالسالم وأعمال اإلرهاب	
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يف املياديـــن االقتصادية واالجتماعية واإلنســـانية واإليكولوجية قد حتولت إىل 
هتديدات للسالم واألمن 7	

ويف بضـــع حاالت أخرى، ادعت دولة عضو وجود هتديد للســـالم، 
ولكن جملس األمن مل يقرر وجود مثل هذا التهديد 8	

قرارات جملس األمن املتصلة باملادة 39  - ألف 
اإلخالل بالسالم  -  1

احلالة بني العراق والكويت
أعرب جملس  املؤرخ 2 آب/أغسطس 1990،  القرار 660 )1990(  يف 
األمن عن جزعه للغزو الذي تعرضت له الكويت يف وقت سابق من ذلك 
اليوم من جانب القوات املسلحة للعراق، وقرر أنه يوجد “انتهاك للسالم 

واألمن الدوليني فيما يتعلق بالغزو العراقي للكويت” 9	

هتديد السالم  -  2
احلالة يف الشرق األوسط )لبنان(

يف بيان أدىل به رئيس املجلس باسم أعضائه يف اجللسة 2951 املعقودة يف 31 
آذار/مارس 1989 10، أعرب أعضاء املجلس عن بالغ قلقهم للتدهور الذي 
طرأ يف اآلونة األخرية على احلالة يف لبنان، والذي أدى إىل وقوع ضحايا 
كثريين من السكان املدنيني وتسبب يف إحداث أضرار مادية جسيمة	 وأعربوا 
عن الرأي بأن هذه احلالة تفرض “هتديدًا 			 على السالم واألمن واالستقرار 
يف املنطقة”	 وأعاد أعضاء املجلس تأكيد البيان الصادر يف 31 آذار/مارس 
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املثال:  على سبيل  التالية  البنود  بصدد  فيها  النظر  ومت  االدعاءات  هذه  8 قدمت 

األمن  جملس  رئيس  إىل  املوجهتان  الثاين/يناير 1989  كانون  املؤرختان 4  الرسالتان  )أ( 
 S/PV.2835, 2836, 2839, 2840,( والبحرين  الليبية  العربية  اجلماهريية  من  ممثل كل  من 
 2841(؛ و)ب( احلالة املتعلقة بأفغانستان )S/PV.2852, 2853, 2855-2857, 2859, 2860(؛ 
و)ج( احلالة يف بنما )S/PV.2899-2902(؛ و)د( الرسالة املؤرخة 2 شباط/فرباير 1990 
املوجهة إىل رئيس جملس األمن من ممثل كوبا )S/PV.2907(؛ و)هـ( احلالة يف الشرق األوسط: 
لبنان  األمن من ممثل  رئيس جملس  إىل  املوجهة  املؤرخة 17 شباط/فرباير 1992   الرسالة 
يف  احلالة  و)ز(  )S/PV.3072(؛  كاراباخ  ــ  بناغورين  املتعلقة  احلالة  و)و(  )S/PV.3053(؛ 

	)S/PV.3121( جورجيا
9 أشار املجلس إىل القرار 660 )1990( أو أعاد تأكيده يف العديد من قراراته 

و670   ،)1990( و667   )1990( و665   )1990(  664 القرارات  ومنها  الالحقة، 
)1990(، و674 )1990(، و678 )1990(، و686 )1991(، و687 )1991(	
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املادة 39
يقرر جملس األمن ما إذا كان قد وقع هتديد للســـالم أو إخالل به أو 
كان مـــا وقع عماًل من أعمال العدوان، ويقـــدم يف ذلك توصياته أو 
يقـــرر ما جيب اختاذه مـــن التدابري طبقًا ألحـــكام املادتني 41 و42، 

حلفظ السالم واألمن الدوليني أو إعادهتما إىل نصاهبما	

مالحظة
أثناء الفترة املستعرضة، اعتمد جملس األمن قرارًا واحدًا استند فيه صراحة إىل 
املادة 39	 ففي القرار 660 )1990( املؤرخ 2 آب/أغسطس 1990، قرر 
املجلس أنه “يوجد خرق للسالم واألمن فيما يتعلق بالغزو العراقي للكويت” 
الذي وقع يف وقت سابق من ذلك اليوم	 وإذ أشار املجلس إىل أنه يتصرف 
للكويت،  العراقي  الغزو  أدان  فإنه  امليثاق،  من  و40   39 املادتني  مبوجب 
وطالب بأن يسحب العراق مجيع قواته فورًا ودون قيد أو شرط إىل املواقع 

اليت كانت تتواجد فيها يف 1 آب/أغسطس 1990	
واعتمد املجلس أيضًا بضعة قرارات قرر فيها وجود “هتديد للسالم” 
أو أبدى قلقه بشـــأنه، فيما يتعلق، مثاًل، باحلالة يف الشـــرق األوسط )لبنان(؛ 
واحلالـــة بني العراق والكويت؛ واحلالة يف يوغوســـالفيا الســـابقة؛ واحلالة يف 
الصومال؛ والبنود املتصلة باجلماهريية العربية الليبية؛ واحلالة يف ليربيا	 ويعرض 
الفرع ألف أدناه الســـياق الذي تقرر فيـــه وجود تلك احلاالت والطريقة اليت 
صيغ هبا ذلك	 وقد ميز املجلس أحيانًا بني أنواع خمتلفة من احلاالت بوصفها، 
علـــى اختالف احلال، هتديدات “للســـالم واألمن الدوليني”، أو “للســـالم 
واألمـــن الدوليني يف املنطقة”، أو “للســـالم واألمن الدوليني، وال ســـيما يف 

غرب أفريقيا ككل”، أو“للسالم واألمن واالستقرار يف املنطقة” 6	
وأفضى اعتماد بعض تلك القرارات إىل نشـــوء مناقشـــة دستورية يف 
جملس األمن، ألقت الضوء على تفســـري وتطبيق املادة 39	 ويرد عرض هلذه 

املناقشة يف الفرع باء أدناه	
وأثناء الفترة املستعرضة، حدد أعضاء املجلس أيضًا بعض التهديدات 
العامة املوجهة إىل الســـالم واألمن	 ففي البيـــان الذي أدىل به الرئيس بامسهم 
لـــدى اختتام اجتمـــاع القمة يف 31 كانون الثاين/يناير 1992 للنظر يف البند 
املعنـــون “مســـؤولية جملس األمن يف جمال صون الســـلم واألمـــن الدوليني”، 
أعرب أعضاء املجلس عن رأي مفاده أن انتشار أسلحة الدمار الشامل يشكل 
هتديدًا للســـالم واألمن الدوليني؛ وأن املصادر غري العسكرية لعدم االستقرار 

6 انظر، مثاًل، القرارات 713 )1991( )“للسالم واألمن الدوليني”(؛ و688 

)“للسالم   )1992( و788  املنطقة”(؛  يف  الدوليني  واألمن  السالم  )“]هتدد[   )1991(
واألمن الدوليني، وخباصة يف غرب أفريقيا ككل”(؛ والبيان الرئاسي املؤرخ 31 آذار/مارس 

S/20554( 1989( )“السالم واألمن واالستقرار يف املنطقة”(	

الجزء األول

 تقرير ما إذا كان قد وقع هتديد للسالم، أو إخالل بالسالم، أو عمل
من أعمال العدوان يف إطار املادة 39 من امليثاق
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1989 يف بيان رئاسي آخر 11 مت اإلدالء به يف اجللسة 2858 املعقودة يف 
24 نيسان/أبريل 1989 12	

احلالة بني العراق والكويت
يف القرار 674 )1990( املؤرخ 29 تشرين األول/أكتوبر 1990، أعرب 
واالحتالل  الغزو  عن  النامجة  الراهنة  األزمة  “ألخطار  جزعه  عن  املجلس 

العراقيني للكويت، اليت هتدد مباشرة السالم واألمن الدوليني”	
ويف القـــرار 687 )1991( املـــؤرخ 3 نيســـان/أبريل 1991، ذكر 
املجلس أنه “يدرك التهديد الذي تشـــكله مجيع أســـلحة الدمار الشامل على 
الســـالم واألمن يف املنطقة، وضرورة العمل على إنشاء منطقة خالية من هذه 

األسلحة يف الشرق األوسط”	

 احلالة بني العراق والكويت )القمع الذي يتعرض له السكان
املدنيون العراقيون يف أجزاء من العراق(

يف القرار 688 )1991( املؤرخ 5 نيسان/أبريل 1991، ذكر املجلس أنه 
“يساوره شديد القلق إزاء القمع الذي يتعرض له السكان املدنيون العراقيون 
يف أجزاء من العراق، والذي مشل مؤخرًا املناطق السكانية الكردية وأدى إىل 
تدفق الالجئني على نطاق واسع عرب احلدود الدولية وإىل حدوث غارات عرب 

احلدود مبا يهدد السالم واألمن الدوليني يف املنطقة” 13	
ويف جلســـة املجلس 3059، املعقـــودة يف 11 آذار/مارس 1992، 

أدىل الرئيس ببيان باسم املجلس، فيما يلي اجلزء املتصل باملوضوع منه 14:
خياجل أعضاء املجلس شديد القلق ملا تناقلته التقارير عن القيود اليت   -  34
فرضتها حكومة العراق على إمدادات الســـلع األساســـية، وخباصة األغذية والوقود، 
يف املحافظات الشـــمالية الثالث دهوك وإربيل والســـليمانية	 ويف هذا الشأن، أشار 
املقرر اخلاص يف تقريره إىل انه ما دام قمع السكان مستمرًا فإن هتديد السالم واألمن 

الدوليني يف املنطقة، املذكور يف القرار 688 )1991(، يظل باقيًا	

احلالة يف يوغوسالفيا السابقة
يف القرار 713 )1991( املؤرخ 25 أيلول/سبتمرب 1991، ذكر املجلس أنه 
“يشعر ببالغ القلق إزاء القتال يف يوغوسالفيا الذي يسبب خسارة فادحة يف 
األرواح وأضرارًا مادية، وإزاء النتائج املترتبة على ذلك بالنسبة لبلدان املنطقة، 
وخباصة يف مناطق احلدود من البلدان املجاورة”	 وأعرب املجلس عن القلق 

“ألن استمرار هذه احلالة يشكل هتديدًا للسالم واألمن الدوليني”	
وأشار املجلس إىل القرار 713 )1991( أو أعاد تأكيده يف قرارات 
الحقة، تضمن اثنان منهما إشارات صرحية إىل استمرار وجود هتديد للسالم 
واألمـــن الدوليني	 ففي القـــرار 721 )1991(، املؤرخ 27 تشـــرين الثاين/

نوفمـــرب 1991، ذكـــر املجلس أنه “يســـاوره بالغ القلـــق إزاء القتال الدائر 
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12 يف رسالة موجهة مؤرخة 15 آب/أغسطس S/20789( 1989( من األمني 

العام إىل رئيس جملس األمن، أحاط األمني العام املجلس علمًا بأنه يعترب أن األزمة يف لبنان 
هتديد خطري للسالم واألمن الدوليني، وطلب أن جيتمع املجلس على وجه السرعة	 واستجابة 
لطلب األمني العام، عقد املجلس جلسة يف اليوم نفسه، اعتمد فيها بيانًا )S/20790( أعاد فيه 

تأكيد بيانه املؤرخ 24 نيسان/أيريل	
13 أعاد املجلس تأكيد القرار 688 )1991( يف القرار 706 )1991(	
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يف يوغوســـالفيا واالنتهاكات اخلطرية التفاقات وقف إطالق النار الســـابقة، 
األمر الذي يســـبب خسائر فادحة يف األرواح البشرية وأضرارًا مادية واسعة 
االنتشـــار، وإزاء النتائج املترتبة على ذلك بالنســـبة لبلدان املنطقة”	 وأشـــار 
املجلس إىل أن “استمرار هذه احلالة وتفاقمها يشكالن هتديدًا للسالم واألمن 
الدوليني”	 ويف القرار 743 )1992( املؤرخ 21 شباط/فرباير 1992، قرر 
املجلـــس إنشـــاء قوة محاية تابعة لألمم املتحدة، وأعـــرب فيه عن القلق “ألن 
احلالة يف يوغوســـالفيا ال تزال تشكل هتديدًا للســـالم واألمن الدوليني، على 

النحو املحدد يف القرار 713 )1991(”	

 البنود املتصلة باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة
)احلالة يف البوسنة واهلرسك(

يف بيان أدىل به الرئيس باسم املجلس يف جلسته 3070، املعقودة يف 24 
التدهور السريع  القلق إىل  نيسان/أبريل 1992 15، أشار املجلس “بعميق 
والعنيف للحالة يف البوسنة واهلرسك، الذي يعمل، فضاًل عن زيادة وفيات 
العديد من الضحايا األبرياء، على فرض خماطر أخرى تضر بالسالم واألمن 
يف املنطقة”	 ويف القرار 757 )1992( املؤرخ 30 أيار/مايو 1992، قرر 
مجهورية  من  أخرى  أجزاء  ويف  واهلرسك  البوسنة  يف  احلالة  “أن  املجلس 
واألمن  للسالم  هتديدًا  تشكل  السابقة  االشتراكية  االحتادية  يوغوسالفيا 
الدوليني”	 ويف القرار 770 )1992( املؤرخ 13 آب/أغسطس 1992، 
للسالم  البوسنة واهلرسك تشكل هتديدًا  احلالة يف  بأن  املجلس “سلم  فإن 
واألمن الدوليني وبأن توفري املساعدة اإلنسانية يف البوسنة واهلرسك عنصر 
هام يف اجلهود اليت يبذهلا املجلس من أجل استعادة السالم واألمن الدوليني 

يف املنطقة”	
ويف بيان أدىل به الرئيس باســـم املجلس يف اجللســـة 3132 املعقودة 
يف 30 تشـــرين األول/أكتوبر 1992 16، ذكر املجلس أنه “ال يزال يشـــعر 
بالقلق الســـتمرار الصراع يف مجهورية البوســـنة واهلرسك مبا يترتب عليه من 
فقـــدان لألرواح وضرر مادي، األمر الذي يهدد الســـالم واألمن الدوليني”	 
ويف القـــرار 787 )1992( املؤرخ 16 تشـــرين الثاين/نوفمرب 1992، أعاد 
املجلس تأكيد ما قرره من أن احلالة يف مجهورية البوســـنة واهلرســـك تشكل 
هتديدًا للسالم واألمن يف املنطقة”، وأعاد تأكيد أن “تقدمي املساعدة اإلنسانية 
يف مجهورية البوسنة واهلرسك عنصر هام يف اجلهد الذي يبذله املجلس إلعادة 

السالم واألمن يف املنطقة”	
ويف بيان أدىل به الرئيس باســـم املجلس يف اجللســـة 3146 املعقودة 
 يف 9 كانـــون األول/ديســـمرب 1992 17، ذكر املجلس أنه “يشـــعر باجلزع 
ملا تناقلته أقرب التقارير من أن امليليشيا الصربية يف مجهورية البوسنة واهلرسك 
 قد جددت هجومها يف البوســـنة واهلرســـك، وخباصة ضد مدينة ســـراييفو، 
ممـــا أســـفر عن املزيد مـــن اخلســـائر يف األرواح واألضرار املاديـــة، فضاًل عن 
تعريض أمن قوة احلماية التابعة لألمم املتحدة وعمال اإلغاثة الدوليني للخطر، 

مما يهدد السالم واألمن الدوليني”	
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الغزو العسكري إخالل بالسالم
احلالة 1

احلالة بني العراق والكويت
يف 2 آب/أغســـطس 1990، عقد جملس األمن اجتماعًا عاجاًل بناًء 
علـــى طلـــب ممثلي الكويت والواليـــات املتحدة 19 للنظـــر يف “غزو القوات 
العراقيـــة للكويـــت”	 وذكر ممثل الكويت أنه يف الســـاعات املبكرة من ذلك 
اليـــوم عربت القـــوات العراقية حـــدود العراق وتوغلـــت يف أراضي الكويت 
ووصلـــت إىل املنطقـــة اآلهلة بالســـكان من البلد	 وأضـــاف أن هذه القوات 
احتلـــت الوزارات ومقر احلكومة وقصفت مقر احلكم	 وقال إن إذاعة بغداد 
قد أعلنت أن اهلدف من اجتياح الكويت هو القيام بانقالب إلســـقاط النظام 
وإقامة نظام جديد وحكومة صديقة للعراق	 على أن املمثل أكد للمجلس أن 
األمـــري ورئيس جملس الوزراء واحلكومة الكويتية ما زالوا يتولون زمام األمور 

يف الكويت ويقودون عملية الدفاع عن أمن البلد 20	
وردًا علـــى ذلك، ادعى ممثل العراق أن األحداث اجلارية يف الكويت 
هـــي “مســـائل داخلية ال عالقة هلا بالعراق”	 وذكـــر أن “حكومة الكويت 
املؤقتـــة احلرة” طلبت من حكومة العراق املســـاعدة يف إقرار األمن والنظام	 

وأضاف أن القوات العراقية ستنسحب مبجرد إعادة النظام 21	 
واختلـــف ممثـــل الواليات املتحدة مع رواية العـــراق عن احلوادث	 وذكر 
أنـــه طبقًا لتقارير مت تلقيها من ســـفارة الواليات املتحـــدة بالكويت، فإن القوات 
العسكرية العراقية عربت إىل األراضي الكويتية على طول احلدود وتقدمت بسرعة 
إىل مدينة الكويت حيث توجد اآلن	 وأضاف أنه كانت هناك مقاومة حلركة هذه 
القوات العســـكرية وكان هناك إطالق للنار وقتـــال؛ وأن القوات الكويتية تقاوم 
تقدم العراقيني	 وذكر املمثل أن العراقيني أخطأوا خطأ كبريًا ألهنم “بداًل من القيام 
باالنقالب وتنصيب هذه احلكومة احلرة املؤقتة املزعومة قبل الغزو، فعلوا العكس: 
فغزوا الكويت مث قاموا باالنقالب يف جهد خادع مكشوف لتربير عملهم 22”	

كذلك أدان ممثل اململكة املتحدة “الغزو الواســـع النطاق الذي قامت 
به العراق ألراضي الكويت”	 ورفض رواية العراق عما حدث هبذه العبارات: 
“وهكـــذا، جند غزوًا من اخلارج وانقالبًا زائفـــًا يف الداخل وحكومة صنيعة 
يزعم تشـــكيلها”	 ووصف الغزو بأنه “عمل عدواين ال شـــك فيه” ورحب 
باالستناد إىل املادتني 39 و40 يف مشروع القرار املعروض على املجلس 23	 

وأدان أعضـــاء آخـــرون باملجلـــس غزو العراق ألراضـــي الكويت، 
ووصفه بعضهم بأنه عمل من أعمال العدوان 24	 واشترك تسعة أعضاء يف 
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S/PV.2932 20، الصفحة 6	

21 املرجع نفسه، الصفحة 11	

22 املرجع نفسه، الصفحتان 12 و13	

23 املرجع نفسه، الصفحات 19 - 21	

24 املرجع نفسه، الصفحة 16 )كولومبيا(؛ والصفحة 17 )كندا(؛ والصفحة 18 

)فرنسا(؛ والصفحتان 18 و19 )ماليزيا(؛ والصفحة 27 )فنلندا(؛ والصفحة 22 )االحتاد 
السوفيايت، والصني(؛ والصفحتان 24 و25 )رومانيا(	

البنود املتصلة باحلالة يف الصومال
ذكر   ،1992 الثاين/يناير  كانون   23 املؤرخ   )1992(  733 القرار  يف 
املجلس أنه “جزع جزعًا شديدًا لسرعة تدهور احلالة يف الصومال واخلسائر 
الفادحة يف األرواح البشرية وتفشي األضرار املادية النامجة عن الصراع يف 
ذلك البلد، ويدرك ما يترتب عليه من عواقب على االستقرار والسالم يف 
املنطقة”	 وعرب املجلس عن القلق “ألن استمرار هذه احلالة يشكل، كما جاء 

يف تقرير األمني العام، هتديدًا للسالم واألمن الدوليني”	
ويف أربعة قرارات تالية، ذكر املجلس أنه “يشعر بانزعاج بالغ جلسامة 
املعاناة اإلنســـانية الناجتة عن النـزاع ويعرب عن قلقه لـ ]اســـتمرار[ احلالة يف 

الصومال اليت تشكل هتديدًا للسالم واألمن الدوليني” 18	
ويف القرار 794 )1992( املؤرخ 3 كانون األول/ديسمرب 1992، 
قرر املجلس أن “جســـامة املأساة اإلنسانية اليت ســـببها النـزاع يف الصومال، 
واليت زادت حدهتا نتيجة للعقبات اليت توضع أمام توزيع املساعدة اإلنسانية، 

تشكل هتديدًا للسالم واألمن الدوليني”	

البنود املتصلة باجلماهريية العربية الليبية
حث   ،1992 الثاين/يناير  كانون   21 املؤرخ   )1992(  731 القرار  يف 
الفور  على  تستجيب  أن  على  الليبية  العربية  اجلماهريية  حكومة  املجلس 
استجابة كاملة وفّعالة للطلبات املقدمة من فرنسا واململكة املتحدة والواليات 
املتحدة بإبداء التعاون الكامل يف حتديد املسؤولية عن األعمال اإلرهابية اليت 
تعرضت هلا الرحلة 103 لطائرة بان أمريكان والرحلة 772 لطائرة احتاد 
النقل اجلوي	 ويف القرار 748 )1992( املؤرخ 31 آذار/مارس 1992، 
قرر املجلس “أن تقاعس احلكومة الليبية عن الربهنة، بأعمال ملموسة، على 
ختليها عن اإلرهاب، وال سيما استمرارها يف عدم االستجابة على حنو كامل 
للسالم  هتديدًا  يشكل   )1992(  731 القرار  يف  الواردة  للطلبات  وفّعال 

واألمن الدوليني”	

احلالة يف ليربيا
يف القرار 788 )1992( املؤرخ 19 تشرين الثاين/نوفمرب 1992، أعرب 
املجلس عن أسفه “لعدم تقيد أطراف النـزاع يف ليربيا مبختلف االتفاقات اليت 
مت التوصل إليها حىت اآلن، ولعدم تنفيذها هلا، وخاصة اتفاق ياموسوكرو 
واألمن  للسالم  هتديدًا  يشكل  ليربيا  يف  احلالة  “تدهور  أن  وقرر  الرابع”، 

الدوليني، وخباصة يف غرب أفريقيا ككل”	

املناقشة الدستورية املتعلقة باملادة 39  - باء 
نوقشت يف جلسات املجلس عدة مسائل انتهت بتقرير املجلس وجود إخالل 
بالسالم أو هتديد للسالم، وهي قرارات تلقي ضوًءا على تفسري املادة 39 

وتطبيقها	 وفيما يلي حبث هلذه املسائل	

و767   )1992( و751   )1992(  746 القرارات  الترتيب،  على  18 انظر، 

)1992( و775 )1992(	 وقد اعتمد القراران األخريان يف أعقاب مزيد من تردي احلالة 
اإلنسانية يف الصومال، وحذفت منهما الكلمة الواردة بني قوسني معقوفني	
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تقدمي مشروع القرار الذي اعتمد بوصفه القرار 660 )1990( 25، والذي 
قرر فيه املجلس وجود إخالل بالســـالم واألمن الدوليني فيما يتعلق بالغزو 
العراقي للكويت؛ وأدان، مبقتضى املادتني 39 و40 من امليثاق، هذا الغزو 
وطالب العراق بسحب مجيع قواته فورًا وبال شروط إىل املواقع اليت كانت 

هبا يف 1 آب/أغسطس 1990	

آثار قمع املدنيني متثل هتديدًا للسالم
احلالة 2

البنود املتصلة باحلالة بني العراق والكويت
استجابة للطلبني املقدمني إىل رئيس جملس األمن يف رسالتني من ممثلي تركيا 
جلسته  يف  املجلس،  نظر   ،26 نيسان/أبريل 1991  و4   2 بتاريخ  وفرنسا 
العراق	  العراقيني يف أجزاء من  النامجة عن قمع املدنيني  2982، يف احلالة 
وكان معروضًا على املجلس مشروع قرار ينص على أن يقرر املجلس أن 
آثار القمع - اليت أدت “إىل تدفق واسع لاّلجئني إىل احلدود الدولية وعرب 
الدوليني يف  هذه احلدود وإىل اختراقات للحدود” - هتدد السالم واألمن 

املنطقة 27	
وذكـــر ممثـــل الكويت أن حكومته طلبت عقـــد االجتماع بالنظر إىل 
“التهديد اخلطري للســـالم واألمن يف املنطقة بســـبب األحداث املأســـاوية اليت 
جتـــري يف العـــراق”	 ووصف احلالة يف اجلزء الشـــمايل من العـــراق املجاور 
حلـــدود تركيـــا ومجهورية إيران اإلســـالمية بأهنا تبعث علـــى االنزعاج بوجه 
خاص، حيث ُدفع مئات اآلالف من املشـــردين إىل احلدود العراقية - التركية 
وعربوهـــا	 وقال إنه إزاء حجم املأســـاة اإلنســـانية وآثارهـــا الدولية ال ميكن 
للمجلـــس أن يقـــف موقف الالمباالة بل ينبغي له اختـــاذ إجراء عاجل وقوي 
لضمان الوقف الفوري لقمع الســـكان يف تلك املنطقة 28	 وذكر ممثل إيران، 
الـــذي تأثـــر بلده على حنو مماثل، أن: “من الواضـــح أن احلالة داخل العراق، 
نظرًا خلطورهتا وآثارها بالنسبة للبلدان املجاورة، هلا آثار هتدد السالم واألمن 
إقليميًا ودوليًا”	 وأضاف أيضًا أنه يعتقد أنه يتعني على املجلس أن يتخذ يف 

وقت مبكر تدابري فورية لوضع حد ملعاناة الشعب العراقي 29	
ومن ناحية أخرى عارض إشـــراك جملس األمن يف األمر ممثل العراق 
وممثلـــو ثالثة من أعضاء املجلس صوتوا ضـــد القرار 30	 ونفى ممثل العراق 
وجـــود أي قمع مـــن احلكومة العراقية ملواطنيها	 ووصف مشـــروع القرار 
الـــذي ينظر فيـــه بأنه “تدخل غري مشـــروع يف الشـــؤون الداخلية للعراق 
وإخالل باملادة 2 من امليثاق اليت حتظر التدخل يف الشؤون الداخلية للدول 

25 اعتمد القرار 660 )1990( بأغلبية 14 صوتًا مقابل ال شيء	 ومل تشترك 

اليمن يف التصويت	
	S/22442و S/22435 26

27 ينص مشروع القرار )الذي اعتمد دون تعديل بوصفه القرار 688 )1991(( 

بوصول  العراق  يسمح  أن  على  ويصر  فورًا،  القمع  هذا  بإهناء  العراق  مطالبة  على  أيضًا 
املنظمات اإلنسانية الدولية إىل مجيع من حيتاجون إىل املساعدة	

S/PV.2982 28، الصفحات 4 - 8	

29 املرجع نفسه، الصفحات 13 - 15	

30 زمبابوي وكوبا واليمن	

األخـــرى 31”	 واعترض أحد املمثلني على ما ورد يف مشـــروع القرار من 
إشـــارات إىل التطورات السياســـية داخل العراق وعلـــى دعوته إىل احلوار 
الداخلـــي، وهو ما اعتربه حمـــاوالت للتدخل يف الشـــؤون الداخلية للعراق 
خيالـــف املـــادة 2 من امليثاق	 وأضاف أن بلده ال يوافق على الرأي الذي مت 
اإلعراب عنه يف مشروع القرار وهو أنه توجد مشكلة هتدد السالم واألمن 
الدوليـــني، حيث ال يوجد نـزاع أو حرب عرب احلدود العراقية مع جاراهتا	 
وقال إن املســـألة، هلـــذا، ال تدخل يف اختصاص جملـــس األمن 32	 كذلك 
اعترب ممثال زمبابوي وكوبا أن جوهر احلالة املشـــار إليها يف مشروع القرار 
يتمثـــل يف نـزاع سياســـي داخلي	 وأضافا أن احلالة اإلنســـانية اخلطرية اليت 
نشأت ومسألة الالجئني تدعوان إىل القلق، ولكن من املمكن، يف رأيهما، 
معاجلتهمـــا من جانب األجهزة املناســـبة باألمم املتحـــدة	 وقاال إن األبعاد 
اإلنســـانية للمســـألة تؤثر على الـــدول املجاورة، ولكـــن ذلك ال جيعل من 
النـزاع الداخلي مسألة ينبغي أن يتناوهلا جملس األمن 33	 وذكر ممثل اهلند، 
الذي امتنع عن التصويت، أن وفده سعى إىل أن يركز املجلس اهتمامه على 
اجلانب املتعلق بالتهديد أو التهديد املحتمل للســـالم واألمن يف املنطقة بداًل 
من التركيز على العوامل اليت أدت إىل احلالة الراهنة	 وأضاف أنه يعتقد أنه 
ينبغـــي للمجلس أن يركز على اجلانـــب األول وأن يترك اجلوانب األخرى 
لغـــريه من أجهزة األمم املتحدة األكثر مالءمة 34	 كذلك ذكر ممثل الصني 
أنه يوافق على وجود جوانب دولية للحالة يف العراق ولكنه يرى أنه ينبغي 

تسويتها من خالل القنوات املناسبة 35	
على أن معظم أعضاء املجلس رفضوا الرأي القائل بأن املســـألة هي 
علـــى حنو ما خـــارج نطاق اختصاص املجلس، وأهنا مســـألة داخلية متامًا	 
وأعربوا عن رأي مؤداه أن احلالة موضوع النظر تتصل بالسياســـة الداخلية 
للعراق، ولكن معاملة العراق ملواطنيها من املدنيني هلا آثار خارج حدودها 
تنطـــوي بوضوح على هتديد للســـالم واألمن يف املنطقـــة	 وكان من رأيهم 
أن من املســـؤوليات املشـــروعة للمجلس أن يستجيب للشواغل اليت أثارهتا 
تركيا ومجهورية إيران اإلسالمية وغريمها من البلدان املجاورة بسبب الزيادة 
الضخمة يف أعداد الالجئني العراقيني اليت تزعزع االســـتقرار يف املنطقة 36	 

وقد اعتمد مشروع القرار بوصفه القرار 688 )1991( 37	

31 املرجع نفسه، الصفحة 17	

32 املرجع نفسه، الصفحة 27 )اليمن(	

33 املرجع نفسه، الصفحتان 31 - 32 والصفحات 46 - 52، على التوايل	

34 املرجع نفسه، الصفحة 63	

35 املرجع نفسه، الصفحتان 55 و56	

36 املرجع نفسه، الصفحة 22 )رومانيا(؛ والصفحة 36 )إكوادور(؛ والصفحة 37 

)زائري(؛ والصفحة 41 )كوت ديفوار(؛ والصفحة 53 )فرنسا(؛ والصفحة 56 )النمسا(؛ 
السوفيايت(؛  )االحتاد  و61   60 والصفحتان  املتحدة(؛  )الواليات  و58   57 والصفحتان 
والصفحة 65 )اململكة املتحدة(؛ والصفحة 67 )بلجيكا(	 وأعرب عدد من غري األعضاء 
عن وجهات نظر مماثلة، انظر: S/PV.2982، الصفحتان 9 و10 )باكستان(؛ والصفحة 69 

)إيطاليا(؛ والصفحة 74 )لكسمربغ(؛ والصفحة 92 )كندا(	
37 اعتمد القرار بأغلبية 10 أصوات مقابل 3 أصوات )زمبابوي وكوبا واليمن( 

وامتناع بلدين عن التصويت )الصني واهلند(	
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وللبيـــان الذي ألقاه وزير خارجية يوغوســـالفيا يف اجللســـة	 وتنص الفقرتان 
الثالثة والرابعة على ما يلي:

إذ يشعر ببالغ القلق إزاء القتال يف يوغوسالفيا الذي يسبب خسارة فادحة 
يف األرواح وأضرارًا مادية، وإزاء النتائج املترتبة على ذلك بالنســـبة لبلدان املنطقة، 

وخباصة يف مناطق احلدود من البلدان املجاورة،
وإذ يســـاوره القلق ألن استمرار هذه احلالة يشـــكل هتديدًا للسالم واألمن 

الدوليني	

احلالة 4
البنود املتصلة باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة )البوسنة واهلرسك(

يف القرار 757 )1992( املؤرخ 30 أيار/مايو 1992، قرر جملس األمن 
“أن احلالة يف البوسنة واهلرسك ويف أجزاء أخرى من مجهورية يوغوسالفيا 

االحتادية االشتراكية السابقة تشكل هتديدًا للسالم واألمن الدوليني”	
ويف اجتمـــاع املجلـــس الـــذي مت فيه اعتمـــاد القرار، أعـــرب أعضاء 
املجلـــس عن وجهـــات نظر خمتلفة فيما يتعلق بطبيعة التهديد	 فكان من رأي 
بعض املتكلمني أن هتديد السلم يأيت يف املقام األول من الصراع اإلثين داخل 
البوسنة واهلرسك، الذي يهدد باالنتقال إىل بلدان أخرى 44	 وكان من رأي 
آخريـــن، ومنهم مقدمو مشـــروع القـــرار، أن اســـتمرار التدخل اخلارجي يف 
البوســـنة واهلرسك من جانب سلطات بلغراد، العسكرية واملدنية، هو العامل 
احلاسم ووصفه بعضهم بأنه عدوان 45	 وذكر عدد من املتكلمني أن البوسنة 
واهلرســـك كانت يف ذلك الوقت عضوًا يف املجتمع الدويل بعد أن أصبحت 

عضوًا باألمم املتحدة يف 22 أيار/مايو 1992	
وعلـــى الرغم من هذه االختالفـــات، فقد وافقت أغلبية واســـعة من 
أعضـــاء املجلس على ضرورة التصدي للتهديـــد بفرض جزاءات إلزامية على 

الصرب واجلبل األسود مبقتضى الفصل السابع من امليثاق 46	

احلالة 5
احلالة يف ليربيا

بعد تدهور احلالة يف ليربيا، اليت كان ميزقها الصراع املدين منذ عام 1989، 
عقد جملس األمن جلسته 3138 يف 19 تشرين الثاين/نوفمرب 1992، بناًء 

النـزاع  اتساع رقعة  الروسي: “إن  االحتاد  بيان ممثل  املثال  44 انظر، على سبيل 

العرقي وحتوله إىل نزاع دموي أوسع نطاقًا تشارك فيه قوى وجمموعات من اجلمهوريات 
اليت حتد البوسنة واهلرسك يشكالن هتديدًا حقيقيًا لبلدان املنطقة وللسالم واألمن الدوليني” 
)S/PV.3082، الصفحة 36(	 وانظر أيضًا بيان ممثل اهلند )املرجع نفسه، الصفحتان 20 

و21(	
45 انظر، على سبيل املثال، بيان ممثل الواليات املتحدة: “إن عدوان النظام الصريب 

للسالم واألمن  البوسنة واهلرسك ميثل هتديدًا واضحًا  أطلقها ضد  اليت  املسلحة  والقوات 
الدوليني” )S/PV.3082، الصفحة 33(	 وانظر أيضًا بيان ممثل هنغاريا: “وخالصة القول 
البوسنة  العدوان على  ونار  ميتثل هلا على اإلطالق،  القرار 752 )1992( ال  إن أحكام 
واهلرسك ما زالت مستعرة” )املرجع نفسه، الصفحة 15(	 وذكر ممثل فنـزويال أن “بلغراد 
تشن حربًا على دول أخرى هي أعضاء ذات سيادة يف منظمتنا” )املرجع نفسه، الصفحتان 

29 و30(	
46 اعتمد القرار 557 )1992( بأغلبية 13 صوتًا مقابل ال شيء	 وامتنع ممثال 

زمبابوي والصني عن التصويت، اعتقادًا منهما بأن األزمة ال ميكن تسويتها إاّل من خالل 
املفاوضات	

هتديدات السالم واألمن الدوليني النامجة عن منازعات داخلية
احلالة 3

البنود املتعلقة باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة
بناًء على طلب عدد من الدول األعضاء 38،اجتمع جملس األمن للنظر يف “احلالة 
املتدهورة فيما يتعلق بيوغوسالفيا”، اليت حيتمل أن يؤدي استمرارها إىل هتديد 
السالم واألمن الدوليني	 وقد رحبت حكومة يوغوسالفيا باالجتماع، وأعر 
املبذولة  أملها يف أن يستطيع املجلس اختاذ قرار يسهم يف اجلهود  بت عن 
لتحقيق السالم يف يوغوسالفيا كلها 39	 وقد عقد االجتماع على املستوى 

الوزاري حيث ُمثل 10 من أعضاء املجلس بوزراء خارجيتهم	
وتكلم وزير خارجية يوغوســـالفيا يف بداية املناقشة فذكر أن انشغال 
املجلس ببلده مربر متامًا	 “فاألزمة اليوغوســـالفية هتدد الســـالم واألمن على 
نطـــاق واســـع	 ويوغوســـالفيا يف صراع مع نفســـها”	 وأضـــاف أن األزمة 
اليوغوسالفية ال هتدد الشعوب اليوغوسالفية يف حاضرها ومستقبلها فحسب، 

وإمنا هتدد السلم واالستقرار يف أوروبا أيضًا 40	
وذكر ممثل بلجيكا أنه أصبح من الضروري أن يبحث املجلس احلالة 
يف يوغوســـالفيا	 وأشـــار إىل اشتداد القتال، واخلســـائر يف األرواح، والدمار 
املادي الكبري، وفوق كل شيء إىل اآلثار اليت تترتب بالنسبة للبلدان األخرى 
يف املنطقة، وخاصة البلدان اليت هلا حدود مشـــتركة مع يوغوســـالفيا	 وفيما 
يتعلـــق ببلجيـــكا، ذكر أن “مـــن الواضح أن هذه احلالة متثل هتديدًا للســـالم 
واألمن اإلقليميني”: فهذا التهديد مزعزع لالستقرار بوجه خاص ألنه حيدث 
يف ظروف بالغة الدقة من التغيري السياســـي واالقتصادي يف أوروبا الوســـطى 
والشرقية 41	 ووافق عدد من أعضاء املجلس اآلخرين على هذا الرأي، وشدد 
كثـــريون منهـــم على أن الصراع بدأ ميتد عرب احلدود الوطنية مما جيعل له بعدًا 

دوليًا 42	
وشـــدد عدد من أعضاء املجلس 43 علـــى أنه، يف ضوء أحكام امليثاق 
املتعلقة بعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول األعضاء، تعترب املوافقة الصرحية 
من جانب حكومة يوغوسالفيا على حبث املجلس لألزمة اليوغوسالفية عاماًل 
حامسًا يف تأييدهم ملشـــروع القرار )الذي اعتمد باإلمجاع يف اجللســـة بوصفه 

القرار 713 )1991((	
وتشـــري الفقرتـــان األوىل والثانية من ديباجة القـــرار 713 )1991( 
إشـــارة صرحية إىل أن يوغوســـالفيا رحبت بقرار عقد اجتماع ملجلس األمن 

38 الرسائل املؤرخة 19 و20 و24 أيلول/سبتمرب 1991 املوجهة إىل رئيس جملس 

األمن من كندا والنمسا وهنغاريا )S/23052 وS/23053 وS/23057، على التوايل(	 
39 رسالة مؤرخة 24 أيلول/سبتمرب 1991 موجهة إىل رئيس جملس األمن من 

	)S/23069( ممثل يوغوسالفيا
S/PV.3009 40، الصفحتان 6 و11	

41 املرجع نفسه، الصفحة 21	

42 املرجع نفسه، الصفحات 46 - 48 )اهلند(؛ والصفحة 51 )احتاد اجلمهوريات 

)الواليات   58 والصفحة  املتحدة(؛  )اململكة   57 والصفحة  السوفياتية(؛  االشتراكية 
املتحدة(	

43 املرجع نفسه، الصفحة 27 )إكوادور(؛ والصفحة 28 )زمبابوي(؛ والصفحة 

)الصني(؛   49 والصفحة  )اهلند(؛   45 والصفحة  )كوبا(؛   38 والصفحة  )اليمن(؛   36
والصفحة 64 )زائري(	
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احلالة 6
احلالة يف الصومال

يف القرار 794 )1992(، الذي اعتمد باإلمجاع يف اجللسة 3145 املعقودة 
يف 3 كانون األول/ديسمرب 1992، قرر جملس األمن “أن جسامة املأساة 
اإلنسانية اليت سببها النـزاع يف الصومال، واليت زادت حدهتا نتيجة للعقبات 
واألمن  للسالم  هتديدًا  تشكل  اإلنسانية،  املساعدة  توزيع  أمام  توضع  اليت 

الدوليني” 55	
وخــــالل املناقشــــة اليت أجريت عنــــد اعتماد هذا القــــرار، أعرب معظم 
أعضاء املجلس، إزاء التهديد املشار إليه أعاله، عن وجهة نظر مؤداها أن احلالة 
اإلنســــانية نفســــها حتتم اختاذ تدابري يف إطار الفصل السابع من امليثاق 56	وأشار 

بعضهم إىل الُبعد الدويل أو الُبعد اإلقليمي لألزمة 57	
وشــــدد عدد من أعضاء املجلس على الطابــــع الفريد للحالة يف الصومال 
ونبهوا إىل أن اإلجراء الذي يتخذه املجلس ال ينبغي النظر إليه على أنه سابقة 58	 
علــــى أن بعض أعضاء املجلس اآلخرين كان من رأيهم أن اإلجراء الذي يقوم به 
املجلــــس يثبت قدرته على التكيف مع التحديات اجلديدة يف عامل ما بعد احلرب 

الباردة 59	

عدم كفاية اإلجراءات اليت تتخذها دولة ضد اإلرهاب 
يشكل هتديدًا للسالم

احلالة 7
البنود املتصلة باجلماهريية العربية الليبية

األمن  جملس  نظر   ،1992 الثاين/يناير  كانون   21 يف  املعقودة  اجللسة  يف 
إىل  موجهة   ،1991 األول/ديسمرب  كانون  و23   20 مؤرخة  رسائل  يف 

55 يف رسالة مؤرخة 29 تشرين الثاين/نوفمرب 1992 موجهة إىل رئيس جملس 

األمن )S/24868(، خلص األمني العام إىل أنه ليس أمام املجلس اآلن من بديل سوى أن يتخذ 
“تدابري أقوى لتأمني العمليات اإلنسانية يف الصومال”	 وأشار إىل أنه ال توجد يف الصومال 
حكومة تستطيع أن تطلب استخدام القوة وأن تسمح باستخدامها، وإىل أن من الضروري 
“أن يقرر جملس األمن مبوجب املادة 39 من امليثاق أن هناك خطرًا يتهدد السالم، نتيجة 
النعكاسات النـزاع الصومايل على املنطقة بأسرها، وأن يبت يف التدابري اليت ينبغي اختاذها 

لصون السلم واألمن الدوليني” )املرجع نفسه، الصفحة 3(	
 12 الصفحة   ،S/PV.3145 انظر:  الصلة،  ذات  البيانات  على  56 لالطالع 

 26 والصفحة  )بلجيكا(؛   23 والصفحة  األخضر(؛  )الرأس   18 والصفحة  )إكوادور(؛ 
)االحتاد الروسي(؛ والصفحة 29 )فرنسا(؛ والصفحة 31 )النمسا(؛ والصفحات 33 - 35 
)اململكة املتحدة(؛ والصفحة 36 )الواليات املتحدة(؛ والصفحتان 39 و40 )فنـزويال(؛ 

والصفحة 43 )اليابان(؛ والصفحة 47 )هنغاريا(	
57 املرجع نفسه، الصفحتان 19 و20 )الرأس األخضر(؛ والصفحة 38 )الواليات 

املتحدة(؛ والصفحة 42 )فنـزويال(؛ والصفحة 44 )املغرب(	
58 املرجع نفسه، الصفحة 7 )زمبابوي(؛ والصفحات 12 - 14 )إكوادور(؛ 

القرار 794 )1992(  والصفحة 17 )الصني(؛ والصفحتان 49 و51 )اهلند(	 ويعترف 
“بالطابع الفريد للحالة الراهنة يف الصومال” ويشري إىل أن “طبيعتها اآلخذة يف التدهور 

واملعقدة وغري العادية” تتطلب “استجابة فورية واستثنائية” )الفقرة الثانية من الديباجة(	
59 املرجع نفسه، الصفحة 30 )فرنسا(؛ والصفحة 31 )النمسا(؛ والصفحة 36 

)الواليات املتحدة(؛ والصفحة 48 )هنغاريا(	

أفريقيا 47،  االقتصادية لدول غرب  نيابة عن اجلماعة  بنن  على طلب ممثل 
للجزاءات  ليربيا دعمًا  توريد األسلحة إىل  للنظر يف فرض حظر عام على 
اليت فرضتها اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا	 وقد أيد الطلب وزير 

خارجية ليربيا 48	
وخـــالل املناقشـــة، تكلم ممثل بنـــن، نيابة عن وفـــد وزاري من دول 
اجلماعـــة االقتصادية لدول غـــرب أفريقيا، فأعرب عـــن رأي مؤداه أنه على 
الرغم من التدابري اليت اختذهتا اجلماعة ما زال هناك هتديد كبري بنشوب حرب 
أهلية متتد إىل كل منطقة غرب أفريقيا دون اإلقليمية وأن اســـتمرارها “يهدد 
الســـالم واألمن يف منطقة غرب أفريقيا دون اإلقليمية ومن مث يهدد الســـالم 

واألمن الدوليني” 49	
كذلك شدد وزير خارجية ليربيا على البعد الدويل للصراع اجلاري يف 
بلـــده	 وذكر أن: “احلالة يف ليربيا هلا كل مقومات احلالة اليت ميكن أن تتردى 
إىل مواجهة أوسع يف غرب أفريقيا	 وبانتشار آثارها، فإهنا تشكل بالفعل خطرًا 
واضحًا ومباشـــرًا على سرياليون املجاورة؛ وهي حتّول غرب أفريقيا ببطء إىل 
ســـوق للســـالح”	 وعلى ذلك فقد حث على أن ينظر إىل الطلب املقدم إىل 
جملـــس األمن بدعم التدابري اليت اختذهتا اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا 

“يف سياق مسؤولية املجلس عن صون السلم واألمن الدوليني” 50	
وأعـــرب آخرون من أعضاء وفـــد اجلماعة االقتصاديـــة لدول غرب 
أفريقيا عن وجهات نظر مماثلة	 وحذر وزير خارجية ســـرياليون من أن بلده 
يواجه خطرًا دامهًا على أمنه بسبب الصراع اجلاري يف ليربيا 51؛ وأبرز وزير 
خارجية السنغال اآلثار الكثرية املزعزعة لالستقرار اليت ترتبت على األزمة يف 

ليربيا بالنسبة لـ 16 بلدًا يف املنطقة 52	
كذلك تكلم عدد من أعضاء املجلس عن التهديد الذي ميثله الصراع 
املدين للسالم واألمن يف الدول املجاورة ويف املنطقة كلها 53	 وأشار بعضهم 
إىل أن تدفـــق آالف الالجئـــني على البلدان املجاورة يـــدل على أن األزمة يف 
ليربيا مل يعد ميكن النظر إليها كمســـألة داخلية حبتة يقوم بتســـويتها الليبرييون 

بأنفسهم 54	
ويف هناية املناقشـــة، اعتمد املجلس باإلمجـــاع القرار 788 )1992( 
الـــذي قـــرر فيـــه “أن تدهور احلالة يف ليربيا يشـــكل هتديدًا للســـالم واألمن 
الدوليـــني، وخباصة يف غرب أفريقيا ككل”، وفرض حظرًا عامًا على توريد 
األســـلحة إىل ليربيـــا	 ويف فقرة من فقـــرات الديباجة، أحـــاط املجلس علمًا 
بالطلـــب املقدم من ممثل بنن نيابة عن اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا 

وبتأييد وزير خارجية ليربيا هلذا الطلب	

	S/24735 47

	S/24825 48

S/PV.3138 49، الصفحات 8 - 11 و97	

50 املرجع نفسه، الصفحات 18 - 20	

51 املرجع نفسه، الصفحات 51 - 54	

52 املرجع نفسه، الصفحة 22	

53 املرجع نفسه، الصفحتان 61 و62 )زمبابوي(؛ والصفحة 66 )االحتاد الروسي(؛ 

والصفحة 69 )الرأس األخضر(؛ والصفحة 71 )الصني(؛ والصفحة 81 )إكوادور(؛ والصفحتان 
84 و85 )فنـزويال(؛ والصفحة 87 )اهلند(؛ والصفحة 89 )املغرب(	 وانظر أيضًا بيان ممثل 

مصر، اليت ليست عضوًا يف املجلس، بنفس املعىن )املرجع نفسه، الصفحات 93 - 95(	
54 املرجع نفسه، الصفحة 62 )زمبابوي(؛ والصفحة 87 )اهلند(	
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املادة 40
منعـــًا لتفاقم املوقف، ملجلس األمن، قبل أن يقـــدم توصياته أو يتخذ 
التدابـــري املنصـــوص عليها يف املـــادة 39، أن يدعو املتنازعـــني لألخذ مبا يراه 
ضروريًا أو مستحســـنًا من تدابري مؤقتة، وال ختل هذه التدابري املؤقتة حبقوق 
املتنازعـــني ومطالبهم أو مبركزهم، وعلى جملس األمن أن حيســـب لعدم أخذ 

املتنازعني هبذه التدابري املؤقتة حسابه	

مالحظة
خالل الفترة قيد االستعراض، اختذ جملس األمن قرارًا يدخل صراحة يف نطاق 
املادة 40 من امليثاق	 إذ أنه يف القرار 660 )1990( املؤرخ 2 آب/أغسطس 

فرض املجلس تدابري معّينة ضد اجلماهريية العربية الليبية 64	 ويف املناقشة اليت 
انتهت باعتماد القرار 748 )1992(، ادعى ممثل اجلماهريية العربية الليبية أن 
احلالة املعروضة على املجلس ال تنطوي على هتديد للسالم أو إخالل بالسالم 
وليســـت عماًل من أعمال العدوان، ولكنهـــا نـزاع قانوين يتعلق مبن ينبغي له 
التحقيق مع املتهمني ومن ينبغي له تقدميهم إىل املحاكمة	 وكان من رأيه أن 
من غري املناســـب، هلذا السبب، االحتجاج بالفصل السابع يف مشروع القرار 
قيد النظر 65	 ومل يتعرض عدد من أعضاء املجلس 66 وبعض الدول األعضاء 
األخرى 67 بشكل مباشر ملسألة وجود هتديد للسلم واألمن، ولكنهم وافقوا 
على ما ارتأته اجلماهريية العربية الليبية من أن وسيلة التسوية السلمية الواردة 
يف الفصل السادس من امليثاق مل تستنفد وأن اللجوء إىل الفصل السابع سابق 
ألوانه	 ومن ناحية أخرى، شـــدد مقدمو مشـــروع القرار 68 على أن الدالئل 
تشـــري إىل تـــورط اجلماهريية العربيـــة الليبية يف أعمال اإلرهـــاب هذه مما ُيعّد 
انتهـــاكًا خطريًا للســـالم واألمن الدوليني، وتربر تربيـــرًا تامًا اعتماد املجلس 
تدابري عماًل بالفصل السابع من امليثاق	 وتردد هذا الرأي يف كلمات عدد من 

أعضاء املجلس اآلخرين 69	

64 انظر املناقشة املتعلقة باملادة 41 يف اجلزء الثالث من هذا الفصل	

S/PV.3063 65، الصفحتان 19 و20	

 52 والصفحة  األخضر(؛  )الرأس  و47   46 الصفحتان  نفسه،  66 املرجع 

)زمبابوي(؛ والصفحتان 57 و58 )اهلند(؛ والصفحتان 60 و61 )الصني(؛ والصفحتان 63 
و64 )املغرب(؛ وقد امتنع مجيع هؤالء األعضاء عن التصويت على القرار	

67 املرجع نفسه، الصفحات 23 - 30 )األردن، بالنيابة عن املجموعة العربية(؛ 

العريب(؛  املغرب  احتاد  يف  األعضاء  الدول  عن  بالنيابة  )موريتانيا،  و33  والصفحتان 32 
والصفحات 34 - 37 )العراق(؛ والصفحتان 39 و40 )أوغندا(؛ والصفحات 42 - 44 

)املراقب عن منظمة املؤمتر اإلسالمي(	
68 املرجع نفسه، الصفحتان 66 و67 )الواليات املتحدة(؛ والصفحتان 68 و69 

)اململكة املتحدة(؛ والصفحتان 73 و74 )فرنسا(	
69 املرجع نفسه، الصفحة 76 )هنغاريا(؛ والصفحة 77 )النمسا(؛ والصفحات 

الروسي(؛ والصفحتان 81 و82 )بلجيكا(؛ والصفحتان 82 و83  79 - 81 )االحتاد 
)فنـزويال(	

العام من فرنسا واململكة املتحدة والواليات املتحدة 60، ادعي فيها  األمني 
أمريكان يف  بان  تفجري طائرة لشركة  الليبية يف  باحلكومة  تورط مسؤولني 
رحلتها رقم 103 وطائرة لشركة احتاد النقل اجلوي يف رحلتها رقم 772 
وقدمت فيها طلبات حمددة إىل السلطات الليبية تتصل باإلجراءات القانونية 
اجلارية	 ويف القرار 731 )1992(، حث جملس األمن احلكومة الليبية على 
أن تستجيب على الفور استجابة كاملة وفّعالة هلذه الطلبات لكي تسهم يف 
القضاء على اإلرهاب الدويل	 وخالل املناقشة اليت دارت فيما يتعلق باعتماد 
هذا القرار، وصف عدد من أعضاء املجلس اهلجوم على الطائرات املدنية، 
كما هو الوضع يف احلالة قيد النظر، والقيام بأعمال اإلرهاب الدويل عمومًا، 
بأهنا أعمال هتدد السالم واألمن الدوليني 61 على أن ممثل اجلماهريية العربية 
الليبية أكد أن بلده مل يقم أبدًا بتهديد بلد آخر وال ميكن أن “يتصرف على 

حنو يهدد السالم واألمن” 62	
ويف اجللســـة 3063، املعقـــودة يف 31 آذار/مـــارس 1992، اعتمد 
املجلـــس القرار 748 )1992( الذي قرر فيه أن تقاعس احلكومة الليبية عن 
الربهنة، بأعمال ملموســـة، على ختليها عن اإلرهاب، وال ســـيما استمرارها 
يف عدم االســـتجابة على حنو كامل وفّعال للطلبـــات الواردة يف القرار 731 
)1992(، يشكل هتديدًا للسالم واألمن الدوليني 63	 وبعد اختاذ هذا القرار، 

	S/23317و S/23309و S/23308و S/23307و S/23306 60

)إكوادور(؛   72 والصفحة  )كندا(؛   47 الصفحة   ،S/PV.3033 61 انظر: 

والصفحتان 78 و79 )الواليات املتحدة(؛ والصفحة 82 )فرنسا(؛ والصفحة 83 )بلجيكا(؛ 
والصفحتان 87 و89 )االحتاد الروسي(؛ والصفحة 91 )هنغاريا(؛ والصفحتان 92 و93 

)النمسا(؛ والصفحتان 102 و103 )اململكة املتحدة(	
62 املرجع نفسه، الصفحة 23	

بأن “وقف  اقتناعه  القرار 748 )1992(  ديباجة  املجلس يف  أعلن  63 كذلك 

أعمال اإلرهاب الدويل، مبا فيها األعمال اليت تشارك فيها الدول بصورة مباشرة أو غري 
مباشرة، ضروري لصون السالم واألمن الدوليني”	 كما أكد املجلس من جديد أنه، وفقًا 
للمبدأ الوارد يف الفقرة 4 من املادة 2 من امليثاق “فإن من واجب كل دولة 			 االمتناع عن 
تنظيم أعمال إرهابية يف دولة أخرى أو احلض عليها أو املساعدة أو املشاركة فيها، أو القبول 
بأنشطة منظمة داخل إقليمها تكون موجهة الرتكاب مثل هذه األعمال، عندما تنطوي هذه 

األعمال على هتديد باستخدام القوة أو استخدامها بالفعل”	

الجزء الثاني

التدابري املؤقتة ملنع تدهور حالة ما وفقًا للمادة 40 من امليثاق

1990، أشار إىل أنه يتصرف مبوجب املادتني 39 و40؛ وأدان الغزو العراقي 
للكويت؛ وطالب بأن يسحب العراق مجيع قواته فورًا ودون قيد أو شرط 
إىل املواقع اليت كانت تتواجد فيها يف 1 آب/أغسطس 1990؛ ودعا العراق 

والكويت إىل البدء فورًا يف مفاوضات مكثفة حلل خالفاهتما	
ويف عـــدد من القرارات األخـــرى اليت اختذها املجلس مبوجب الفصل 
الســـابع، دعا املجلس األطراف أيضًا، دون اإلشـــارة صراحة إىل املادة 40، 
إىل االلتـــزام بتدابري مؤقتة معّينة من أجل منع تفاقم املوقف املعين	 ومن أنواع 
التدابـــري اليت دعا املجلس إىل اختاذها ما يلي: )أ( ســـحب القوات املســـلحة؛ 
و)ب( وقـــف األعمـــال العدائيـــة؛ و)ج( عقد اتفاق لوقف إطـــالق النار أو 
احترام اتفاق قائم؛ و)د( التفاوض بشـــأن اخلالفات والنـزاعات؛ و)ه( الوفاء 
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البدء فورًا يف مفاوضات مكثفة حلل خالفاهتما 75، وطالب بأن يلغي العراق 
إجراءاته اليت ادعى هبا ضم الكويت 76؛ وطالب املجلس أيضًا بأن يسمح 
الفور وأن  الكويت والعراق على  الدول األخرى من  العراق خبروج رعايا 
يسهل هذا اخلروج ويسمح للموظفني القنصليني بأن يقابلوا أولئك الرعايا، 
على الفور وبصفة مستمرة؛ وطالب بأاّل يتخذ العراق أي إجراء يكون من 
شأنه تعريض سالمة أو أمن أو صحة أولئك الرعايا للخطر؛ وطلب أن يلغي 
العراق أوامره بإغالق البعثات الدبلوماسية والقنصلية يف الكويت وبسحب 
احلصانة من أفراد تلك البعثات، وأن ميتنع عن القيام بأي من هذه األعمال 

يف املستقبل 77	
وطالـــب املجلس أيضًا باإلفراج الفوري عـــن الرعايا األجانب الذين 
اختطفوا من املقار الدبلوماسية؛ وطالب بأن ميتثل العراق بصورة فورية وتامة 
اللتزاماته الدولية مبوجب قرارات جملس األمن السابقة واتفاقية فيينا للعالقات 
الدبلوماســـية واتفاقية فيينا للعالقات القنصليـــة والقانون الدويل؛ وطالب بأن 
يقوم العراق على الفور حبماية سالمة ورفاه املوظفني الدبلوماسيني والقنصليني 
واملقار الدبلوماســـية والقنصلية يف الكويت ويف العراق وبعدم اختاذ أية تدابري 
إلعاقة البعثات الدبلوماسية والقنصلية عن أداء مهامها	 وأشار املجلس إىل أنه 
قرر إجراء مشـــاورات عاجلة من أجل اختاذ إجراءات حمددة إضافية يف أقرب 
وقـــت ممكن، مبوجب الفصل الســـابع من امليثاق، ردًا على اســـتمرار انتهاك 

العراق مليثاق األمم املتحدة ولقرارات جملس األمن والقانون الدويل” 78	
ويف 29 تشـــرين الثاين/نوفمرب 1990، أشـــار املجلـــس إىل أنه رغم 
كل ما تبذله األمم املتحدة من جهود فقد رفض العراق الوفاء بالتزامه بتنفيذ 
القرار 660 )1990( والقرارات الالحقة	 وطالب املجلس بأن ميتثل العراق 
امتثااًل تامًا لتلك القرارات، وقرر، يف الوقت الذي متسك فيه جبميع قراراته، 
أن مينح العراق فرصة أخرية “كلفتة تنم عن حسن النية” للقيام بذلك	 وأذن 
املجلس للدول األعضاء املتعاونة مع حكومة الكويت، ما مل ينفذ العراق تلك 
القـــرارات يف 15 كانون الثاين/يناير 1991، أو قبله، “بأن تســـتخدم مجيع 
الوسائل الالزمة لدعم وتنفيذ القرار 660 )1990( ومجيع القرارات الالحقة 

ذات الصلة وإعادة السلم واألمن الدوليني إىل نصاهبما يف املنطقة” 79	

البنود املتعلقة باحلالة بني العراق والكويت
يف نيسان/أبريل 1991، أدان جملس األمن القمع الذي تعرض له السكان 
املناطق  مؤخرًا  والذي مشل  العراق  من  كثرية  أجزاء  يف  العراقيون  املدنيون 
واألمن  السالم  للمجلس،  تبني  حسبما  نتائجه،  وهتدد  الكردية  السكانية 
الدوليني يف املنطقة	 وطالب املجلس بأن يقوم العراق، كإسهام منه يف إزالة 
القمع	  بوقف هذا  املنطقة،  الدوليني يف  السالم واألمن  يتهدد  الذي  احلظر 
وأعرب عن األمل، يف السياق نفسه، يف إقامة حوار مفتوح لكفالة احترام 
حقوق اإلنسان واحلقوق السياسية جلميع املواطنني العراقيني	 وأصر املجلس 

75 القرار 660 )1990(، الفقرة 3	

76 القرار 662 )1990(، الفقرة 3	

77 القرار 664 )1990(، الفقرات 1 و2 و3؛ وأعيد تأكيد تلك الطلبات يف 

القرار 674 )1990(، الفقرات 3 و4 و6	
78 القرار 667 )1990(، الفقرات 1 و2 و3 و4 و6؛ وأعيد تأكيد تلك الطلبات 

يف القرار 674 )1990(، الفقرتان 3 و6	
79 القرار 678 )1990(؛ وانظر أيضًا اجلزء الرابع من هذا الفصل املتعلق باملادة 
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بااللتزامات املحددة مبوجب القانون اإلنســـاين الدويل؛ و)و( توفري الظروف 
الالزمة لتقدمي املســـاعدة اإلنسانية دون عائق؛ و)ز( التعاون مع جهود حفظ 
السالم واملساعدة اإلنسانية	 وبعض التدابري املحددة اليت دعا املجلس األطراف 
املعنيـــة إىل اختاذهـــا يرد ملخص هلا يف اجلزء “ألف” أدناه يف تسلســـل زمين 

وحسب بنود جدول األعمال	
وقـــد تضمن عدد من قرارات جملـــس األمن حتذيرات من أنه يف حالة 
عدم االمتثال ألحكام تلك القرارات سوف يتعني على املجلس أن جيتمع من 
جديد وينظر يف اختاذ تدابري أخرى	 وتلك التحذيرات، اليت ميكن النظر إليها 
علـــى أهنـــا تدخل يف إطار املادة 40، جرى التعبري عنها بوســـائل خمتلفة	 فقد 
حذر املجلس، بشـــكل متكرر، من أنه يف حالة عدم االمتثال لطلباته سيتعني 
عليه اختاذ تدابري أخرى 70	 ويف إحدى احلاالت، أشـــار املجلس إىل أنه قرر 
“إجـــراء مشـــاورات عاجلة من أجل اختاذ إجـــراءات حمددة إضافية يف أقرب 

وقت ممكن، مبوجب الفصل السابع من امليثاق” 71	
وخـــالل املداوالت الـــيت أجراها املجلس يف الفترة قيد االســـتعراض، 
مل ُتجر مناقشـــات دســـتورية هامة فيما يتعلق باملادة 40	 وكانت هناك فقط 
إشارات من وقت آلخر إىل تلك املادة أو إىل لغتها من أجل دعم طلب معّين 
يتعلق باملســـألة قيد البحث 72	 وشدد أعضاء املجلس على األثر امللزم لتدابري 
مؤقتة معّينة يتعني اختاذها مبوجب املادة 40، وخاصة فيما يتعلق بغزو العراق 

للكويت 73	

مقررات جملس األمن املتعلقة باملادة 40
احلالة بني العراق والكويت

بعد أن قرر املجلس أن غزو العراق للكويت يشكل خرقًا للسالم واألمن 
الدوليني، اختذ عددًا من القرارات اليت طالب فيها، ضمن أمور أخرى، بأن 
يسحب العراق مجيع قواته فورًا ودون قيد أو شرط إىل املواقع اليت كانت 
إىل  والكويت  العراق  ودعا  74؛  آب/أغسطس 1990   1 يف  فيها  تتواجد 

70  انظر، مثاًل، القرارات التالية: فيما يتعلق باحلالة بني العراق والكويت، القرار 

660 )1990(، الفقرة 4؛ والقرار 674 )1990(، الفقرة 10؛ وفيما يتعلق بالبنود املتصلة 
باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة، القرارات 752 )1992(، الفقرة 14؛ و757 )1992(، 
الفقرة الرابعة عشرة من الديباجة؛ و761 )1992(، الفقرة 4؛ و771 )1992(، الفقرة 
7؛ و781 )1992(، الفقرة 6؛ و786 )1992(، الفقرة 6؛ و787 )1992(، الفقرة 5؛ 

وفيما يتعلق باحلالة يف الصومال، القرار 767 )1992(، الفقرة 4	
71 القرار 667 )1990(، الفقرة 6، فيما يتعلق باحلالة بني العراق والكويت	

72 وردت إشارتان صرحيتان إىل املادة 40 خالل أعمال املجلس	 وأثناء النظر يف احلالة 

بني العراق والكويت، رحب ممثل اململكة املتحدة باالستناد إىل املادتني 39 و40 يف القرار 660 
)S/PV.2932( )1990، الصفحات 19 إىل 21(	 وخالل النظر يف البنود املتعلقة باجلماهريية 
العربية الليبية، دفع ممثل اجلماهريية العربية الليبية بأن املادة 40 تطالب جملس األمن، قبل أن يقدم 
توصيته أو يتخذ التدابري املنصوص عليها يف املادة 39، أن يدعو املتنازعني لألخذ مبا يراه ضروريًا 
أو مستحسنًا من تدابري مؤقتة؛ وأن حيسب املجلس لعدم أخذ املتنازعني هبذه التدابري املؤقتة حسابه	 

وال ميكن للمجلس أن “يقفز مباشرة” إىل املادة S/PV.3063( 41، الصفحات 19 إىل 21(	
73 انظر، مثاًل، التعليقات اليت أُبديت على القرار 660 )1990(، والبيانات اليت 

 ،S/PV.2933( أدىل هبا ممثلو الواليات املتحدة، وفرنسا، وكندا، واململكة املتحدة، والصني
الصفحات 16 و21 و22 و26 و27(	

فرض  القرار 661 )1990(،  الفقرة 2	 ومبوجب  74 القرار 660 )1990(، 

املجلس تدابري اقتصادية ضد العراق لضمان امتثاله لذلك الطلب ولتستعيد حكومة الكويت 
سلطتها املشروعة: انظر أيضًا اجلزء الثالث من هذا الفصل املتعلق باملادة 41	
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كذلك عددًا من الطلبات إىل األطراف واجلهات املعنية األخرى، إذ طالب 
املجلس بأن: )أ( توقف مجيع األطراف واجلهات األخرى املعنية يف البوسنة 
واهلرسك القتال فورًا، وأن حتترم وقف إطالق النار املوّقع يف نيسان/أبريل 
1992، وأن تتعاون مع اجلماعة األوروبية يف اجلهود اليت تبذهلا لتحقيق حل 
 سياسي عن طريق التفاوض، حيترم مبدأ عدم قبول أي تغيري للحدود بالقوة؛ 
واهلرسك،  البوسنة  خارج  من  التدخل  أشكال  مجيع  فورًا  تتوقف   و)ب( 
مبا يف ذلك من جانب وحدات اجليش الشعيب اليوغوساليف، فضاًل عن عناصر 
اجليش الكروايت؛ و)ج( ُتسحب وحدات اجليش الشعيب اليوغوساليف وعناصر 
لسلطة  إخضاعها  يتم  أو  واهلرسك  البوسنة  يف  املوجودة  الكروايت  اجليش 
البوسنة واهلرسك أو تسرحيها ونزع سالحها؛ و)د( تسريح مجيع  حكومة 
القوات غري النظامية يف البوسنة واهلرسك ونزع سالحها 88	 وطلب املجلس 
الفوري  التوقف  املعنية ضمان  األخرى  واجلهات  األطراف  إىل مجيع  أيضًا 
لعمليات الطرد بالقوة اليت يتعرض هلا أشخاص من املناطق اليت يعيشون فيها، 
وكذلك أية حماوالت لتغيري التكوين اإلثين للسكان يف أي مكان يف مجهورية 
يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية السابقة	 وإضافة إىل هذا طلب املجلس إىل 
تلك األطراف واجلهات ضمان إقرار األحوال اليت تسمح بتوصيل املساعدة 
اإلنسانية على حنو فّعال ودون عوائق، مبا يف ذلك الوصول املأمون واملضمون 
إىل املطارات يف البوسنة واهلرسك	 وعالوة على هذا، طالب املجلس مجيع 
األمم  قوة  مع  تامًا  تعاونًا  تتعاون  بأن  املعنية  األخرى  واجلهات  األطراف 
املتحدة للحماية ومع بعثة املراقبة التابعة للجماعة األوروبية، وأن حتترم متامًا 
حريتهما يف احلركة وسالمة أفرادمها 89	 ويف هناية أيار/مايو 1992، أعرب 
املجلس عن استيائه من عدم حتقيق تلك الطلبات وفرض جمموعة كبرية من 
التدابري االقتصادية والدبلوماسية، وتدابري أخرى، على مجهورية يوغوسالفيا 

االحتادية )صربيا واجلبل األسود( 90	
وواصـــل املجلس إعادة التأكيد على مطالبـــه بوقف األعمال العدائية 
واحتـــرام اتفاقـــات وقف إطالق النار وســـحب القوات املســـلحة 91	 ودعا 
املجلس مرة أخرى مجيع األطراف املعنية إىل التعاون الكامل مع املؤمتر املعين 
بيوغوســـالفيا وأهدافه يف التوصل إىل تســـوية سياســـية تتفق مع مبادئ مؤمتر 
األمن والتعاون يف أوروبا 92	 وطلب املجلس أيضًا إىل األطراف يف مجهورية 
البوسنة واهلرسك أن تعترب مشروع خمطط الدستور للبوسنة واهلرسك أساسًا 
للتفاوض بشـــأن حتقيق تســـوية سياســـية للصراع يف ذلك البلد، وأن تواصل 

املفاوضات لوضع ترتيبات دستورية على أساس مشروع املخطط 93	
ووّجه املجلس أيضًا مناشـــدات أكثر حتديدًا فيما يتعلق باجلهود اليت 
هتدف إىل تقدمي املســـاعدة اإلنســـانية إىل شـــعب البوســـنة واهلرسك، وكرر 
طلبـــه إىل األطـــراف أن تتعاون يف إجناز هذه املهمة	 وعلى ســـبيل املثال فإن 

88 القرار 752 )1992(، الفقرات 1 و3 و4 و5	

89 القرار 752 )1992(، الفقرات 6 و8 و11	

90 القرار 757 )1992(، وانظر أيضًا اجلزء الثالث من هذا الفصل املتعلق باملادة 
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91 انظر، مثاًل، القرارات 757 )1992(، و758 )1992(، و761 )1992(، 

و787   ،)1992( و779   ،)1992( و770   ،)1992( و764   ،)1992( و762 
	)1992(

92 انظر، مثاًل، القرارين 762 )1992( و764 )1992(	

93 القرار 787 )1992(، الفقرة 1	

أيضًا على أن يسمح العراق بوصول املنظمات اإلنسانية الدولية على الفور إىل 
مجيع من حيتاجون إىل املساعدة يف مجيع أحناء العراق، ويوفر مجيع التسهيالت 

الالزمة لعملياهتا 80	

البنود املتعلقة باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة
أعرب جملس األمن عن القلق ألن استمرار احلالة يف يوغوسالفيا يشكل هتديدًا 
للسالم واألمن الدوليني	 وحث املجلس بقوة مجيع األطراف على أن تتقيد 
باتفاقي وقف إطالق النار اللذين مت التوصل إليهما يف أيلول/سبتمرب 1991؛ 
منازعاهتا  تسوية  على  األطراف  مجيع  وشجع،  السرعة،  وجه  على  وناشد 
التفاوض يف املؤمتر املعين بيوغوسالفيا، مبا يف ذلك عن  سلميًا ومن خالل 
األطراف  كذلك  بقوة  املجلس  وحث   	81 إطاره  يف  املبّينة  اآلليات  طريق 
عليه يف جنيف يف  التوقيع  متامًا التفاق جرى  متتثل  أن  على  اليوغوسالفية 
23 تشرين الثاين/نوفمرب 1991 82	 وحث املجلس بقوة أيضًا مجيع الدول 
التوتر،  زيادة  إىل  يؤدي  قد  إجراء  أي  اختاذ  عن  االمتناع  على  واألطراف 
وإحباط إعالن وقف فّعال إلطالق النار، وإعاقة أو تأخري التوصل عن طريق 

التفاوض إىل نتيجة سلمية للنـزاع يف يوغوسالفيا 83	
وحث املجلـــس مجيع األطراف على احتـــرام االلتزامات اليت عقدت 
يف تشـــرين الثاين/نوفمرب 1991 يف جنيف ويف كانون الثاين/يناير 1992 يف 
سراييفو 84	 وفيما بعد أنشأ املجلس قوة احلماية التابعة لألمم املتحدة، وحث 
مـــرة أخرى مجيع األطراف، وغريها من املعنيني، على االمتثال بدقة لترتيبات 
وقـــف إطـــالق النار املوّقعة يف جنيف ويف ســـراييفو، كما حثها على التعاون 
الكامل وغري املشـــروط يف تنفيذ خطة األمم املتحدة حلفظ الســـالم	 وطلب 
املجلس مرة أخرى إىل األطراف اليوغوسالفية التعاون الكامل مع املؤمتر املعين 
بيوغوسالفيا يف حتقيق هدفه الذي يرمي إىل التوصل إىل تسوية سلمية مبا يتفق 
مـــع مبادئ مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبـــا 85	 وحث املجلس كذلك كل 
األطراف واجلهات املعنية األخرى على اختاذ مجيع اإلجراءات الالزمة لكفالة 
التنقـــل اجلوي لقوة احلماية التابعة لألمـــم املتحدة حبرية كاملة؛ وطلب إليهم 
عدم اللجوء إىل اســـتخدام العنف، وال سيما يف أي منطقة يتقرر متركز القوة 

أو وزعها فيها 86	

 البنود املتعلقة باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة 
)احلالة يف البوسنة واهلرسك(

ناشد املجلس كل األطراف واجلهات املعنية األخرى يف البوسنة واهلرسك 
التعاون يف اجلهود اليت تبذهلا اجلماعة األوروبية من أجل التوصل إىل وقف 
املجلس  ووّجه   	87 التفاوض  طريق  عن  سياسي  حل  وإىل  النار  إطالق 

80 القرار 688 )1991(، الفقرتان 2 و3؛ وأعيد تأكيد تلك الطلبات يف القرار 

706 )1991(، الفقرة الثامنة من الديباجة	
81 القرار 713 )1991(، الفقرتان 4 و5	

82 القرار 721 )1991(، الفقرة 3	

83 القرار 724 )1991(، الفقرة 7	

84 القرار 727 )1992(، الفقرة 4	

85 القرار 743 )1992(، الفقرات 8 إىل 10	

86 القرار 749 )1992(، الفقرات 3 إىل 5	

87 القرار 749 )1992(، الفقرة 6	



مرجع ممارسات جملس األمن — ملحق 1989 – 1992  654

األعمال العدائية فورًا وتتفق على وقف إطالق النار وتعزز عملية املصاحلة 
البلد 99	 وطلب أيضًا إىل األطراف أن متّكن األمم  السياسية يف  والتسوية 
توصيل  من  األخرى  اإلنسانية  واملنظمات  املتخصصة  والوكاالت  املتحدة 
املساعدة اإلنسانية جلميع من هم حباجة إليها	 وباإلضافة إىل هذا فإن املجلس 
حث مجيع األطراف على أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لكفالة سالمة األفراد 
مهامهم،  أداء  على  ومساعدهتم  اإلنسانية،  املساعدة  لتقدمي  يوفدون  الذين 
حبماية  املتعلقة  ومبادئه  الدويل  القانون  لقواعد  الكامل  االحترام  وكفالة 
إطالق  اتفاقات وقف  بتوقيع  علمًا  املجلس  وأحاط   	100 املدنيني  السكان 
النار، وحث اجلماعات الصومالية على الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاق 101	 
وحث املجلس أيضًا مجيع اجلماعات الصومالية على تسهيل قيام املنظمات 
ودعا  إليها،  حباجة  هم  من  مجيع  إىل  اإلنسانية  املساعدة  بتقدمي  اإلنسانية 
مجيع األطراف واحلركات واجلماعات، يف مقديشيو على وجه اخلصوص، 
ويف الصومال بصفة عامة، إىل احترام أمن وسالمة الفريق التقين وموظفي 
املنظمات اإلنسانية احترامًا كاماًل وضمان حريتهم الكاملة يف احلركة داخل 
مقديشيو وحوهلا ويف األجزاء األخرى من الصومال 102	 ويف القرار 767 

)1992(، كرر املجلس تأكيد تلك الدعوات 103	 
وإضافـــة إىل هذا فـــإن املجلس طلب إىل مجيـــع األطراف واحلركات 
واجلماعـــات يف الصومـــال أن تتعاون مع األمم املتحدة مـــن أجل وزع أفراد 
األمن التابعني لألمم املتحدة املكلفني مبرافقة شـــحنات اإلمدادات اإلنسانية، 
ودعاها إىل أن تقدم املساعدة يف حتقيق االستقرار العام للوضع يف البلد	 وأشار 
املجلـــس إىل أنـــه إذا مل يتحقق هذا التعاون ال يســـتبعد املجلس “اختاذ تدابري 

أخرى لتوصيل املساعدة اإلنسانية يف الصومال” 104	

احلالة يف ليربيا
للسالم  ليربيا يشكل هتديدًا  احلالة يف  تدهور  أن  األمن  قرر جملس  أن  بعد 
واألمن الدوليني، طلب إىل مجيع أطراف النـزاع أن حتترم، وتنفذ، اتفاق وقف 
إطالق النار وخمتلف اتفاقات عملية السالم، وأن تتقيد بشدة بأحكام القانون 

اإلنساين الدويل 105	

99  القرار 733 )1992(، الفقرة 4	

100 القرار 733 )1992(، الفقرتان 7 و8	

101 القرار 746 )1992(، الفقرة 2	

102 القرار 746 )1992(، الفقرتان 3 و8	

103 القرار 767 )1992(، الفقرات 3 و7 و9	

األطراف  إىل  املوجهة  املناشدات  وهذه  الفقرة 4	   ،)1992( 104 القرار 767 

واحلركات واجلماعات الصومالية جرى التأكيد عليها يف القرارين 775 )1992( و794 
)1992(	 ويف القرار األخري، أذن املجلس، متصرفًا مبوجب الفصل السابع من امليثاق، لألمني 
العام وللدول األعضاء املتعاونة “باستخدام كل الوسائل الالزمة لتهيئة بيئة آمنة لعمليات 

اإلغاثة اإلنسانية يف الصومال”	
105 القرار 788 )1992(، الفقرتان 6 و5 على الترتيب	 ويف القرار نفسه، قرر 

املجلس مبوجب الفصل السابع من امليثاق فرض حظر على األسلحة ضد ليربيا	

املجلـــس طالب مجيع األطراف واجلهات األخرى املعنية بأن تقوم على الفور 
بإتاحة الظروف الالزمة لتوصيل اإلمدادات اإلنسانية دون عائق إىل سراييفو 
واألماكن األخرى يف البوسنة واهلرسك، مبا يف ذلك إنشاء منطقة أمنية تشمل 
ســـراييفو ومطارها 94	 وطالب املجلس فيما بعد بأن تتعاون مجيع األطراف 
واجلهـــات املعنيـــة األخرى تعاونًا تامـــًا مع قوة األمم املتحـــدة للحماية ومع 
الوكاالت واملنظمات اإلنســـانية الدولية	 وأشار املجلس إىل أنه يف حالة عدم 
توفر ذلك التعاون ال يســـتبعد املجلس اختاذ تدابري أخرى إليصال املســـاعدة 
اإلنســـانية إىل سراييفو وما حوهلا 95	 وإقرارًا من املجلس بأن تقدمي املساعدة 
اإلنســـانية يف البوسنة واهلرسك هو عنصر مهم يف اجلهود اليت يبذهلا من أجل 
اســـتعادة السلم واألمن الدوليني يف املنطقة، فقد طالب الدول بأن تتخذ على 
املســـتوى الوطـــين، أو من خـــالل وكاالت وترتيبات إقليميـــة، مجيع التدابري 

الالزمة لتسهيل توصيل املساعدة اإلنسانية 96	
ويف أعقـــاب التقاريـــر املتواترة عـــن االنتهاكات الواســـعة النطاق اليت 
ترتكـــب حبق القانون اإلنســـاين الدويل داخل أراضي يوغوســـالفيا الســـابقة، 
وخصوصًا يف البوسنة واهلرسك، مبا يف ذلك التقارير املتعلقة بالطرد والترحيل 
قسرًا وبصورة مجاعية للسكان املدنيني، واحتجاز املدنيني وإساءة معاملتهم يف 
مراكز االعتقال، طلب املجلس إىل مجيع أطراف النـزاع وغريهم من األطراف 
املعنيـــة يف يوغوســـالفيا الســـابقة، ومن مجيع القوات العســـكرية يف البوســـنة 
واهلرسك أن تتوقف وتكف فورًا عن ارتكاب أي انتهاكات للقانون اإلنساين 
الدويل	 وطلب املجلس أيضًا متكني املنظمات اإلنســـانية الدولية ذات الصلة، 
وخباصـــة جلنة الصليب األمحر الدولية، من الوصول فورًا ودون عوائق وبصفة 
مســـتمرة إىل املعســـكرات والســـجون ومراكز االعتقال املوجودة يف أراضي 
يوغوسالفيا السابقة، وطلب إىل مجيع األطراف تسهيل هذا الوصول 97	 وقرر 
املجلس كذلك، إذ تصرف مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، أن 
متتثل مجيع األطراف واألطراف األخرى املعنية يف يوغوسالفيا السابقة، ومجيع 
القوات العســـكرية يف البوســـنة واهلرسك، ألحكام هذا القرار، ويف حالة عدم 

امتثاهلا هلا، سيتعني على املجلس “اختاذ تدابري أخرى مبوجب امليثاق” 98	

البنود املتعلقة باحلالة يف الصومال
أعرب املجلس عن قلقه ألن استمرار احلالة يف الصومال يشكل هتديدًا للسالم 
واألمن الدوليني	 وحث املجلس بشدة مجيع أطراف الصراع على أن توقف 

94 القرار 757 )1992(، الفقرة 17؛ والقرار 758 )1992(، الفقرة 8	

95 القرار 761 )1992(، وانظر أيضًا القرارين 764 )1992( و769 )1992(	

أعقبه، يف تشرين األول/أكتوبر، فرض  القرار  96 القرار 770 )1992(	 وهذا 

حظر على حتليق الطائرات العسكرية يف املجال اجلوي للبوسنة واهلرسك، وهو ما اعتربه 
املجلس عاماًل أساسيًا من عوامل سالمة تسليم املساعدات اإلنسانية وخطوة حامسة يف سبيل 
وقف األعمال العدائية يف البلد )القرار 781 )1992((؛ وانظر أيضًا اجلزء الثالث من هذا 

الفصل املتعلق باملادة 41	
97 القرار 771 )1992(؛ وانظر أيضًا القرار 770 )1992(	

98 القرار 771 )1992(، الفقرة 7؛ وانظر أيضًا القرارين 780 )1992( و787 

)1992( املتعلقني بإنشاء جلنة خرباء للتحقيق يف االدعاءات	
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على  التدابري،  تلك  109	 ومشلت  للكويت  الشرعية  احلكومة  وإعادة سلطة 
وجه اخلصوص، فرض حظر على مجيع أوجه التجارة الدولية، بيد أهنا توّخت 
إعفاء الواردات من األدوية واإلمدادات املتعلقة بالصحة، واملواد الغذائية، يف 
الظروف اإلنسانية	 وأنشأ املجلس، مبوجب القرار نفسه، جلنة مكلفة برصد 

تنفيذ تلك التدابري	
ومبوجب القرار 665 )1990( املؤرخ 25 آب/أغســـطس 1990، 
 أذن املجلـــس للدول األعضـــاء املتعاونة مع الكويت أن تتخـــذ “من التدابري 
ما يتناسب مع الظروف املحددة وحسبما تقتضيه الضرورة 			 إليقاف مجيع 
عمليات الشـــحن البحري القادمة واخلارجة بغيـــة تفتيش محوالهتا ووجهاهتا 
والتحقق منهـــا ولضمان التنفيذ الصارم لألحكام املتعلقة هبذا الشـــحن واليت 

ينص عليها القرار 661 )1990(”	
ومبوجب القرار 666 )1990( املؤرخ 13 أيلول/ســـبتمرب 1990، 
قـــرر املجلس أن على اللجنة املنشـــأة عماًل بالقـــرار 661 )1990( أن تبقي 
احلالة املتعلقة باملواد الغذائية يف العراق والكويت قيد االستعراض املستمر حىت 
يتسىن على النحو الالزم حتديد ما إذا كانت “ظروف إنسانية” قد نشأت	
وأكـــد املجلس، مبوجب القـــرار 670 )1990( املؤرخ 25 أيلول/
ســـبتمرب 1990، أن احلظـــر ينطبـــق علـــى “مجيع وســـائل النقل، مبـــا فيها 

الطائرات” 110	
ومبوجـــب القـــرار 686 )1991(، الـــذي اعتمـــد يف 2 آذار/مارس 
1991 عقـــب تعليق العمليات العســـكرية اليت أجرهتا قـــوات حتالف الدول 
ضد القوات العراقية وفقًا للقرار 678 )1990( 111، أكد املجلس أن مجيع 
القرارات الســـابقة، مبا فيها القرار 661 )1991(، ما زالت نافذة وســـارية 

بشكل تام 112	
ومبوجب القرار 687 )1991( املؤرخ 3 نيسان/أبريل 1991 113، 
ربـــط املجلس إهناء التدابـــري املفروضة طبقًا للقـــرار 661 )1990( بامتثال 

وامتناع  شيء،  ال  مقابل  صوتًا  بأغلبية 13   )1990( القرار 661  109 اعتمد 

عضوين عن التصويت )كوبا واليمن(	 وشارك يف تقدمي مشروع القرار عشرة أعضاء من 
بني أعضاء املجلس	

110 أكد املجلس أيضًا، مع ذلك، يف القرار 670 )1990( املعتمد بأغلبية 14 

صوتًا مقابل صوت واحد )كوبا( يف اجللسة 2943، أن احلظر على الرحالت اجلوية إىل 
 العراق ال ينطبق على اإلمدادات باألغذية يف الظروف اإلنسانية، رهنًا بترخيص املجلس 

أو اللجنة، أو اإلمدادات املوجهة حصرًا لألغراض الطبية	
القتال  عمليات  تعليق   ،)1991(  686 القرار  ديباجة  يف  املجلس،  111 الحظ 

اهلجومية، كما أشار أيضًا إىل “ضرورة التأكد من النوايا السلمية للعراق، وضرورة التأكد 
من حتقيق اهلدف الوارد يف القرار 678 )1990( بشأن استعادة السالم واألمن الدوليني 

يف املنطقة”	
112 اعتمد القرار يف اجللسة 2978، بأغلبية 11 صوتًا مقابل صوت واحد )كوبا(، 

وامتناع 3 أعضاء عن التصويت )الصني، واهلند، واليمن(	
113 اعتمد القرار يف اجللسة 2981، بأغلبية 12 صوتًا مقابل صوت واحد )كوبا(، 

وامتناع عضوين عن التصويت )إكوادور واليمن(	

املادة 41
ملجلس األمن أن يقرر ما جيب اختاذه من التدابري اليت ال تتطلب استخدام 
القوات املسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إىل أعضاء األمم املتحدة تطبيق 
هذه التدابري، وجيوز أن يكون من بينها وقف الصالت االقتصادية واملواصالت 
احلديدية والبحرية واجلوية والربيدية والربقية والالســـلكية وغريها من وسائل 

املواصالت وقفًا جزئيًا أو كليًا وقطع العالقات الدبلوماسية	

مالحظة
خالل الفترة قيد االستعراض، فرض جملس األمن، مبوجب الفصل السابع، 
تدابري من النوع املنصوص عليه يف املادة 41، على العراق، ويوغوسالفيا 106، 
قرر، يف كل حالة  أن  بعد  وليربيا،  الليبية، والصومال،  العربية  واجلماهريية 
على حدة، وجود إخالل بالسالم أو هتديد حييق به 107	 وتبّين اللمحة العامة 
املوجزة التالية )الفرع ألف( املقررات اليت فرض املجلس مبوجبها تلك التدابري 
أو غّيرها أو نّفذها 108	 ويعقب تلك اللمحة العامة، يف الفرع باء، موجز 
مقتضب لآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء أثناء مداوالت املجلس بشأن 

ما أثري من قضايا بارزة إزاء تلك التدابري	

مقررات جملس األمن فيما يتعلق باملادة 41  - ألف 
التدابري املفروضة على العراق  -  1

آب/أغسطس   6 املؤرخ   )1990(  661 القرار  مبوجب  املجلس  فرض 
ملطالبة  امتثاله  كفالة  بغية  العراق  على  التدابري  من  عريضة  طائفة   1990
الكويت،  الفور ودون شروط من أرض  املجلس بسحب مجيع قواته على 

106 يقصد بكلمة “يوغوسالفيا” كل من مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية 

)السابقة( ومجهورية يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل األسود(	 وقد فرض جملس األمن، 
عماًل بالقرار 713 )1991(، حظرًا على توريد األسلحة إىل مجهورية يوغوسالفيا االحتادية 
االشتراكية	 ومبوجب القرار 757 )1992(، فرض املجلس حظرًا جتاريًا على مجهورية 

يوغوسالفيا االحتادية	
107 خبصوص احلالة بني العراق والكويت، خلص املجلس إىل ذلك القرار يف مقرر 

كان قد اختذه قبل القرار الذي فرض مبوجبه تلك التدابري )انظر الفقرة الثانية من ديباجة القرار 
660 )1990((	 ويف مجيع احلاالت األخرى، خلص إىل ذلك القرار يف القرار نفسه الذي 
فرض مبوجبه تلك التدابري )انظر الدراسة عن ممارسات جملس األمن فيما يتصل باملادة 39 يف 

اجلزء األول من هذا الفصل(	
108 عالوة على املقررات املبّينة يف هذه اللمحة العامة، يوجه االنتباه إىل القرار 765 

)1992( املتعلق جبنوب أفريقيا والقرار 792 )1992( املتعلق بكمبوديا	 ومبوجب القرار 
765 )1992(، أعاد املجلس تأكيد التدابري املفروضة سابقًا على جنوب أفريقيا	 ومبوجب 
القرار 792 )1992(، دعا املجلس األطراف املعنية، دون اللجوء إىل الفصل السابع من 
امليثاق، إىل أن تقوم جبملة أمور منها “ضمان اختاذ تدابري، وفقًا ألحكام املادة السابعة من 
املرفق 2 التفاقات باريس ملنع إمداد املناطق، اليت حيتلها أي طرف كمبودي ال ميتثل لألحكام 
العسكرية هلذه االتفاقات، مبنتجات النفط”	 وتعهد املجلس، يف القرار نفسه، “بالنظر يف 
اختاذ تدابري مناسبة تنفذ يف حالة قيام حزب كمبوتشيا الدميقراطية بعرقلة تنفيذ خطة السالم، 

مثل جتميد ممتلكات احلزب املوجودة خارج كمبوديا”	

الجزء الثالث

 التدابري اليت ال تتطلب استخدام القوات املسلحة،
وفقًا للمادة 41 من امليثاق
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العراق لبعض مقتضيات نزع الســـالح، وللترتيبات املتعلقة بالتعويض عن أي 
خســـارة أو ضرر أو إصابة مباشرة حلقت باحلكومات واملواطنني والشركات 
 األجنبيـــة مـــن جراء قيـــام العـــراق بغزو الكويـــت واحتالهلا علـــى حنو غيــر 
مشروع 114	 ومبوجب القرار نفسه، أيد املجلس توصية اللجنة املنشأة عماًل 
بالقـــرار 661 )1990( القاضيـــة بإعفاء إمدادات املـــواد الغذائية املنصوص 
عليها يف القرار 661 )1990( بأثر فوري 115، والســـماح باســـترياد بعض 

املواد واإلمدادات لتلبية االحتياجات اإلنسانية األساسية 116	
وأذن املجلـــس للـــدول، مبوجب القـــرار 706 )1991( املؤرخ 15 
آب/أغسطس 1991، أن تسمح باسترياد كميات معّينة من النفط واملنتجات 
النفطيـــة من العـــراق، وقرر أن يتاح لألمني العام جزء مـــن عائدات البيع من 
أجل متويل شـــراء املواد الغذائية، واألدوية، واملواد واإلمدادات الالزمة لتلبية 
االحتياجات املدنية األساسية 117	 وتضمن القرار 712 )1991( املؤرخ 19 
أيلول/ســـبتمرب 1991 أحكامًا ترمي إىل تنفيذ األهـــداف املحددة يف القرار 

	)1991( 706
والحظ املجلس، يف القرار 778 )1992( املؤرخ 2 تشرين األول/

أكتوبر 1992، أن العراق رفض القرارين 706 )1991( و712 )1991( 
114 انظر القرار 687 )1991(، الفقرة 22	

العام ومن جلنة  115 يف 22 آذار/مارس 1991، عقب تسلم تقارير من األمني 

الصليب األمحر الدولية بشأن تدهور احلالة اإلنسانية يف العراق، قررت اللجنة املنشأة عماًل 
بالقرار 661 )1990( أن “تصدر حكمًا عامًا، نافذًا على الفور، بأن الظروف اإلنسانية 
العراقي”	  الوطين  اإلقليم  أحناء  مجيع  يف  املدنيني  العراق  سكان  جبميع  يتعلق  فيما  تنطبق 
للعراق  بالنسبة  املدنية واإلنسانية األساسية  الواردات  اللجنة أيضًا إىل أن بعض  وخلصت 
التحديد  وجه  على  املخصصة  واإلمدادات  الغذائية  املواد  بتوفري  أساسية  بصورة  “تتصل 
القرار 661 )1990((،  الطبية )املعفاة من اجلزاءات املفروضة مبوجب أحكام  لألغراض 
وأن يسمح هبذه اإلمدادات أيضًا على الفور”	 واختذت اللجنة كذلك قرارًا “باتباع إجراء 
إجراء  وباتباع  هبا  العراق  إمداد  يتم  اليت  الغذائية  للمواد  بالنسبة  البسيط  باإلخطار  خاص 
عدم اعتراض فيما يتعلق بالواردات املدنية واإلنسانية )غري اإلمدادات املخصصة على وجه 
التحديد لألغراض الطبية(”	 وجرى إبالغ مجيع الدول األعضاء بقرار اللجنة عرب مذكرة من 
األمني العام )S/22400، املرفق(	 وأرفقت التقارير ذات الصلة اليت أعدهتا األمانة العامة وجلنة 
الصليب األمحر الدولية برسالة مؤرخة 20 آذار/مارس 1991 موجهة من األمني العام إىل 

	)S/22366( رئيس جملس األمن
116 انظر القرار 687 )1991(، الفقرة 20	 وأوكل املجلس أيضًا لّلجنة صالحية 

مصدرها  يكون  اليت  واملنتجات  األساسية  السلع  استرياد  “حلظر  استثناءات  على  املوافقة 
اإلمدادات  لشراء  العراق  لدى  كافية  موارد  توفر  لضمان  الزمة  تكون  عندما  العراق”، 
األمني  إىل  املجلس  طلب  )الفقرة 26(،  نفسه  القرار  ومبوجب  )الفقرة 23(	  اإلنسانية	 
العام أن يضع، بالتشاور مع احلكومات املناسبة، مبادئ توجيهية لتيسري التنفيذ الدويل التام 
للعقوبات املفروضة على العراق	 ومبوجب تلك املبادئ التوجيهية، الواردة يف مرفق تقرير 
األمني العام عماًل بالفقرة 26 من القرار S/22660( )1991( 687( واملعتمدة من املجلس 
 مبوجب القرار 700 )1991(، ُطلب إىل اللجنة أن تبلغ الدول واملنظمات الدولية بشأن 
املسموح  لإلعفاءات  وفقًا  العراق  إىل  تصديرها  املزمع  واإلمدادات  السلع  كانت  إذا  ما 
املزدوجة  )“املواد  العسكري  االستعمال  إىل  حتويلها  أو  توجيهها  حيتمل  مواد  تشكل  هبا 

االستعمال”( )انظر: S/22660، املرفق، الفقرتان 13 و15(	
اليت  القيمة،  املجلس حتديد  يتوىل  أن  على  أشهر،  بستة  اإلذن  مدة   117 حددت 

ال جيوز أن تتعدى 1.6 بليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة	 وال بد من موافقة اللجنة 
على كل عملية شراء للنفط	 وظلت الواردات النفطية أيضًا خاضعة ملوافقة املجلس على خطة 
شراء اإلمدادات اإلنسانية	 ومل تستخدم عائدات البيع يف شراء اإلمدادات اإلنسانية فحسب، 
بل ُسّخرت أيضًا لتمويل التعويضات عن أضرار احلرب، والتكاليف اليت تكبدهتا األمم املتحدة 

عند تنفيذ املهمات املحددة اليت أوكلها جملس األمن إليها	

كليهما	 ويف ضوء رفض العراق إبداء التعاون يف تنفيذ هذين القرارين، وبغية 
إتاحة األموال الالزمة لألغراض املشـــار إليها يف القرار 706 )1991(، قرر 
املجلـــس أن تقوم الدول اليت توجد فيها أموال متثل عائدات النفط العراقي أو 
املنتجات النفطية العراقية، اليت دفعت بعد 6 آب/أغسطس 1990، بتحويل 
تلك األموال إىل حســـاب الضمان الذي أنشـــأته األمـــم املتحدة وفقًا للقرار 

	118 )1991( 706

التدابري املفروضة على يوغوسالفيا  -  2
حظر توريد األسلحة إىل يوغوسالفيا السابقة

بناًء على القرار 713 )1991( املتخذ يف 25 أيلول/سبتمرب 1991 عقب 
اندالع أعمال القتال يف يوغوسالفيا السابقة، قرر املجلس، مبوجب الفصل 
السابع من امليثاق، أن “تنفذ مجيع الدول على الفور، ألغراض إقرار السالم 
واالستقرار يف يوغوسالفيا، حظرًا عامًا وكاماًل على تسليم أية أسلحة أو 
معدات عسكرية ليوغوسالفيا حىت يقرر املجلس غري ذلك بعد التشاور بني 

األمني العام وحكومة يوغوسالفيا” 119	
وقـــرر املجلس، مبوجب القـــرار 727 )1992( املتخذ يف 8 كانون 
الثاين/يناير 1992 عقب تفكك مجهورية يوغوســـالفيا االحتادية االشتراكية، 
أن يســـتمر احلظـــر املفـــروض علـــى مجيع املناطـــق اليت كانت تشـــكل جزًءا 
مـــن يوغوســـالفيا، أيًّا كانت القرارات املتعلقة مبســـألة االعتراف باســـتقالل 

مجهوريات معّينة 120	

التدابري املفروضة على مجهورية يوغوسالفيا االحتادية
فرض املجلس، مبوجب القرار 757 )1992( املؤرخ 30 أيار/مايو 1992، 
طائفة واسعة من التدابري على مجهورية يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل 
األسود(، مبا يف ذلك حظر مجيع املعامالت التجارية واملالية الدولية، باستثناء 
 	121 الغذائية”  واملواد  الطبية  لألغراض  بالتحديد  املخصصة  “اإلمدادات 
يف  والتبادل  والتقين  العلمي  التعاون  تعليق  أيضًا  املعتمدة  التدابري  ومشلت 

املجالني الرياضي والثقايف مع مجهورية يوغوسالفيا االحتادية	
وترمي تلك التدابري إىل كفالة االمتثال للقرار 752 )1992( املؤرخ 
15 أيار/مايـــو 1992، الذي طالب املجلس مبوجبه مجيع األطراف الضالعة 
يف القتال يف البوســـنة واهلرســـك أن تكف فورًا عن القتـــال وأن حتترم وقف 
إطـــالق النار املؤرخ 12 نيســـان/أبريل 1992 122؛ وأن تتوقف على الفور 

118 ينص القرار 778 )1992( أيضًا على أن تقوم الدول اليت يوجد فيها نفط 

عراقي أو منتجات نفطية عراقية بشراء أو ترتيب بيع ذلك النفط أو املنتجات النفطية بأسعار 
السوق املعقولة، وأن حتّول من مث العائدات إىل حساب الضمان املذكور	

119 أنشأ املجلس، عماًل بالقرار 724 )1991(، جلنة تعىن برصد تنفيذ احلظر 

املفروض مبوجب القرار 713 )1991(	
120 انظر القرار 727 )1992(، الفقرة 6، وتقرير األمني العام املشار إليه يف القرار 

نفسه )S/23363، الفقرة 33(	
 )1991(  724 بالقرار  عماًل  املنشأة  األمن  جملس  جلنة  إبالغ  الالزم  121 من 

بشأن تلك اإلمدادات	 أما اإلعفاءات اليت ينص عليها القرار 757 )1992(، فقد جرى 
توسيع نطاقها فيما بعد مبوجب القرار 760 )1992( لتشمل “السلع واملنتجات املتعلقة 

باالحتياجات اإلنسانية األساسية”	 وختضع إمدادات تلك السلع واملنتجات ملوافقة اللجنة	
122 القرار 752 )1992(، الفقرة 1	
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ودعـــا املجلس الـــدول، مبوجـــب القـــرار 794 )1992( املؤرخ 3 
كانون األول/ديســـمرب 1992، ســـواء تصرفت على الصعيد الوطين أو من 
خـــالل منظمات أو ترتيبات إقليميـــة، إىل اختاذ “ما يلزم من تدابري” لضمان 

التنفيذ الصارم حلظر توريد األسلحة	

احلظر على توريد األسلحة املفروض على ليربيا  -  5
بناًء على القرار 788 )1992( املؤرخ 19 تشرين الثاين/نوفمرب 1992، 
قرر املجلس، مبوجب الفصل السابع من امليثاق أن “تنفذ مجيع الدول على 
الفور، ألغراض إقرار السالم واالستقرار يف ليربيا، حظرًا عامًا وكاماًل على 

تسليم أية أسلحة أو معدات عسكرية حىت يقرر املجلس خالف ذلك”	

املناقشة الدستورية املتصلة باملادة 41  - باء 
سريكز هذا العرض العام على احلجج الرئيسية اليت دفع هبا فيما يتعلق باملادة 
خاص  اهتمام  إيالء  مع  املجلس،  على  معروضة  حاالت  عدة  بشأن   41

للمسائل اليت أثارهتا أو تضررت منها عدة دول أعضاء	
ويورد هذا الفرع حاالت إفرادية تســـلط األضواء على احلجج املثارة 

بشأن املسائل التالية:
مناقشة التدابري املتخذة مبوجب املادة 41  •

األثر اإلنساين املترتب على التدابري املتخذة مبوجب املادة 41  •
استخدام القوة يف إنفاذ التدابري املتخذة مبوجب املادة 41  •

مدة سريان التدابري املفروضة مبوجب املادة 41  •
املتحدة  األمم  األعضاء يف  الدول غري  على  الواجب  االلتزامات   •

االمتثال هلا عماًل بالتدابري املتخذة يف إطار املادة 41	

مناقشة التدابري املتخذة مبوجب املادة 41  -  1
تشكل  أن  احتمال  مسألة  االستعراض  قيد  الفترة  بإسهاب خالل  نوقشت 
استعادة  أو  فّعالة حلفظ  أداة  امليثاق  من  املادة 41  مبوجب  املتخذة  التدابري 
بالتدابري املفروضة على  السالم واألمن الدوليني، وخباصة يف جانبها املتعلق 

العراق، ويوغوسالفيا، واجلماهريية العربية الليبية 129	

احلالة 8
التدابري املفروضة على العراق

يف اجللسة 2933، املعقودة يف 6 آب/أغسطس 1990، اليت اعتمد فيها 
عن  املجلس  من  أعضاء  عدة  أعرب   ،)1990( القرار 661  األمن  جملس 

129 هذه املسألة عاجلها أيضًا عدد من املتكلمني يف جلسة املجلس 3046 املعقودة 

على مستوى رؤساء الدول ورؤساء احلكومات يف 31 كانون الثاين/ يناير 1992 يف إطار 
البند املعنون “مسؤولية جملس األمن يف صون السلم واألمن الدوليني”	 ويف تلك اجللسة، 
الحظ رئيس الواليات املتحدة أن التقدم يف حتقيق أهداف املجلس يأيت من “التصرف بشكل 
موحد” وحث على ضرورة التعامل حبزم مع “األنظمة املارقة”، واللجوء يف ذلك “إذا لزم 
األمر إىل اجلزاءات أو تدابري أقوى إلجبارها على االلتزام مبعايري السلوك الدولية”	 مث إن 
على اإلرهابيني والدول اليت ترعاها أن يعرفوا أهنم سيواجهون “عواقب خطرية” إذا انتهكوا 
القانون الدويل )S/PV.3046، الصفحة 53(	 وقد أعرب عن وجهة النظر هذه أيضًا وزير 
خارجية زمبابوي اليت دافع ممثلها عن زيادة اللجوء إىل اجلزاءات االقتصادية لكفالة االمتثال 

لقرارات جملس األمن )املرجع نفسه، الصفحات 123 - 125(	

مجيع أشـــكال التدخل من خارج البوسنة واهلرسك 123؛ وأن تتخذ إجراءات 
إزاء وحدات اجليش الشـــعيب اليوغوســـاليف يف البوسنة واهلرسك، مبا يف ذلك 
تسريح ونزع سالح مجيع الوحدات اليت مل تسحب أو ختضع لسلطة حكومة 
البوســـنة واهلرســـك 124؛ وأن جيري تسريح ونزع ســـالح مجيع القوات غري 

النظامية يف البوسنة واهلرسك 125	
وحظر املجلس، مبوجب القرار 787 )1992( املؤرخ 15 تشـــرين 
الثاين/نوفمرب 1992، الشحن العابر للسلع االستراتيجية عرب يوغوسالفيا حىت 
ال حيـــّول اجتاهها مبا خيالف أحكام القـــرار 757 )1992(؛ وأهاب بالدول 
أن تقوم، مباشـــرة أو من خالل الوكاالت أو الترتيبات اإلقليمية، باســـتخدام 
“التدابـــري اليت تتالءم مع الظروف املحددة حســـب االقتضاء” إليقاف مجيع 
الشحنات البحرية القادمة إىل بلداهنا أو املقلعة منها، ومجيع الشحنات البحرية 

على هنر الدانوب، بغية تفتيش حمتوياهتا والتأكد من مقاصدها النهائية 126	

التدابري املفروضة على اجلماهريية العربية الليبية  -  3
آذار/مارس   31 املؤرخ   )1992(  748 القرار  مبوجب  املجلس،  حظر 
1992، مجيع الرحالت اجلوية املتجهة إىل اجلماهريية العربية الليبية والقادمة 
منها، ما عدا الرحالت املوافق عليها بناًء على احتياجات إنسانية هامة؛ كما 
حظر تزويد اجلماهريية العربية الليبية بالطائرات وقطع غيار الطائرات؛ وحظر 
تزويدها باألسلحة واألجزاء املتعلقة هبا؛ وطالب الدوَل خبفض عدد ومستوى 
املوظفني يف البعثات الدبلوماسية والقنصلية الليبية يف اخلارج؛ وفرض قيودًا 

على سفر مواطنني ليبيني مشتبه يف ضلوعهم يف أنشطة إرهابية 127	
ويكمـــن اهلدف من هـــذه التدابري يف كفالة تعـــاون اجلماهريية العربية 
الليبية على حنو تام يف إثبات املســـؤولية عن اهلجمات اإلرهابية اليت شنت على 
طائرة بان أمريكان القائمة بالرحلة 103 وطائرة شركة احتاد النقل اجلوي 128؛ 
والتزامها بشكل قاطع “بوقف مجيع أشكال أعمال اإلرهاب ووقف تقدمي مجيع 
أشكال املساعدة إىل املجموعات اإلرهابية”، على أن يترجم ذلك االلتزام إىل 

إجراءات ملموسة	

احلظر على توريد األسلحة املفروض على الصومال  -  4
بناًء على القرار 733 )1992( املؤرخ 23 كانون الثاين/يناير 1992، قرر 
املجلس، مبوجب الفصل السابع من امليثاق أن “تنفذ مجيع الدول على الفور، 
على  وكاماًل  عامًا  الصومال، حظرًا  واالستقرار يف  السالم  إقرار  ألغراض 

تسليم أية أسلحة أو معدات عسكرية حىت يقرر املجلس خالف ذلك”	

123 املرجع نفسه، الفقرة 3	

124 املرجع نفسه، الفقرة 4	

125 املرجع نفسه، الفقرة 5	

126 انظر: القرار 787 )1992(، الفقرتان 12 و13	

عن  أعضاء   5 وامتناع  شيء،  ال  مقابل  أصوات  بأغلبية 10  القرار  127 اعتمد 

التصويت )الرأس األخضر، وزمبابوي، والصني، واملغرب، واهلند(	 وأنشأ املجلس مبوجب 
ذلك القرار جلنة ُتعىن برصد العقوبات	

128 حث املجلس حكومة اجلماهريية العربية الليبية، مبوجب القرار 731 )1992(، 

على أن تستجيب فورًا على حنو كامل وفّعال للطلبات املقدمة من حكومات فرنسا واململكة 
املتحدة والواليات املتحدة من أجل التعاون بشكل كامل يف التحقيقات ذات الصلة	



مرجع ممارسات جملس األمن — ملحق 1989 – 1992  658

األمل يف أن تساعد التدابري املفروضة على العراق مبوجب ذلك القرار يف تأمني 
امتثال العراق لطلب سحب قواته من أراضي الكويت	

وقـــال ممثل الواليات املتحدة إنه إذ يرى العديد من الدول واملنظمات 
اإلقليميـــة 130 وقـــد أدانت االجتيـــاح العراقي، يالحظ أن القرار “ســـيضفي 
الفعاليـــة على كل اإلدانات هلذا الغزو وكل املطالبات باالنســـحاب الفوري 
غري املشـــروط”	 وقال إنه مبوجب القرار املقترح، سيعلن املجلس للعراق أنه 
سيستخدم الوسائل املنصوص عليها يف الفصل السابع من امليثاق إلعمال قرار 
جملـــس األمن 660 )1990(	 وال بـــد أن يتعلم العراق “أن جتاوزه للقانون 
الدويل ستكون له تكلفة سياسية واقتصادية كاسحة، تشمل على سبيل املثال، 
ال احلصر، وقف تصدير األســـلحة”	 وقال املتحدث إن ما يبديه املجلس من 
“تصميم متضافر ســـيبني أن املجتمع الـــدويل ال يقبل - ولن يقبل - تفضيل 

بغداد اللجوء إىل استعمال القوة والقسر والتخويف” 131	
 وأوضـــح ممثـــل اململكة املتحـــدة أن “اجلـــزاءات االقتصاديـــة ينبغي 
أاّل ينظر إليها على أهنا مقدمة ألي شـــئ آخر”، وشـــدد على أن اجلزاءات 
 االقتصاديـــة “يـــراد هبا جتنـــب الظروف اليت فيهـــا يظهر العمل العســـكري 

لوال تلك اجلزاءات” 132	
وقال ممثل ماليزيا إن اجلزاءات الواسعة املبّينة يف مشروع القرار ستكون 
لفترة قصرية نظرًا ألن العراق قد امتثل على الفور للقرار 660 )1990( 133	

وأعرب أيضًا بعض املتكلمني عن اعتقادهم بأن التدابري ميكن استخدامها 
على أهنا حتذير للمســـاعدة على جتنب تكرر مثل هذه احلاالت يف املســـتقبل	 
والحظ ممثل زائري أن تصويته ينبغي “أن ينظر إليه باعتباره حتذيرًا لكل الذين 
قد حياولون اســـتخدام قوهتم العســـكرية يف املســـتقبل هبدف إجـــراء تغيريات 
مؤسسية يف بلدان أخرى جرمها الوحيد أهنا أصغر أو أضعف عسكريًا” 134	 
وقال ممثل كولومبيا بشأن هذه التدابري بأهنا، بالرغم مما قد ينشأ عنها من نتائج 

سلبية، تظل “ضرورية دفاعًا عن السالم واألجيال القادمة” 135	
بيـــد أن ممثل العـــراق، قال إنـــه إذ يالحظ أن حكومته بـــدأت بالفعل 
بسحب قواهتا، فإن القرار املقترح “يستهدف عمدًا تصعيد املوقف يف اخلليج 
العريب وعرقلة عملية االنســـحاب” 136	 وأعرب ممثل كوبا عن تأييده لوجهة 
النظـــر هـــذه، حيث قال إن “فرض اجلزاءات ســـينحو إىل تعقيد احلالة بصورة 
أكرب يف وقت يبدأ فيه العراق سحب قواته وسيعرقل اجلهود اليت تقوم هبا الدول 
العربية للتوصل إىل حل” 137	 وأشار ممثل اليمن وهو يتحدث يف نفس املنحى	 
إىل ضرورة “تطويق واحتواء األزمة بني هذين البلدين الشـــقيقني ومعاجلة كل 

القضايا بروح األخوة والتفاهم ويف إطار األسرة العربية الواحدة” 138	

الدول  اخلليجي وجامعة  التعاون  األورويب، وجملس  االحتاد  بينها خباصة  130 من 

العربية، باإلضافة إىل جمموعة دول عدم االحنياز	
S/PV.2933 131، الصفحة 18	

132 املرجع نفسه، الصفحة 27	

133 املرجع نفسه، الصفحة 21	

134 املرجع نفسه، الصفحة 33	

135 املرجع نفسه، الصفحة 51	

136 املرجع نفسه، الصفحة 12	

مشروع  على  التصويت  عن  كوبا  )امتنعت   38 الصفحة  نفسه،  137 املرجع 

القرار(	
138 املرجع نفسه، )امتنع اليمن عن التصويت على مشروع القرار(	

احلالة 9
احلظر على األسلحة املفروض على يوغوسالفيا السابقة

يف اجللسة 3009، املعقودة يف 25 أيلول/سبتمرب 1991، اليت اعتمد فيها 
املجلس باإلمجاع القرار 713 )1991(، أعرب عدد من املتكلمني صراحة 
عن أملهم واعتقادهم يف أن يساعد احلظر على األسلحة املفروض مبوجب 

هذا القرار يف استعادة السالم	
وبعـــد أن أقر ممثل يوغوســـالفيا بـــأن يوغوســـالفيا “يف صراع مع 
نفســـها” 139 وأهنا لن تتمكن من حســـم األزمة “وحدهـــا” 140، قال إن 
من األمهية مبكان بالنسبة للمجتمع الدويل ’’االشتراك بصورة نشطة وبّناءة 
يف التماس حل للمســـألة عن طريق حظر عام وكامل على كل شـــحنات 

األسلحة والعتاد احلريب إىل مجيع األطراف يف يوغوسالفيا” 141	
وأيد ممثل احتاد اجلمهوريات االشـــتراكية السوفياتية قرار فرض حظر 
باعتبار أن شـــحن األســـلحة إىل يوغوســـالفيا “قد يؤدي إىل مزيد من تفاقم 
احلالة يف البلد، ويف البلقان ويف أوروبا بأســـرها” 142	 وقال ممثل فرنســـا إن 
املجلس “يساعد السالم يف يوغوسالفيا بفرض حظر عام وكامل على توريد 
األسلحة إىل ذلك البلد” 143	 وأشار ممثل رومانيا إىل “األمهية الكربى” اليت 
ينطوي عليها فرض احلظر إىل أن حيل السالم واالستقرار، والحظ أن “تقدمي 
األســـلحة غري املشروع ليوغوسالفيا قد أسهم إىل حد كبري يف خلق العقبات 

احلالية يف طريق التسوية السلمية لألزمة اليوغوسالفية” 144	
بيد أنه، يف املناقشات املفتوحة املعقودة يومي 13 و16 تشرين الثاين/

نوفمرب 1992 145، بعد تفكك مجهورية يوغوســـالفيا االشـــتراكية االحتادية 
ويف ضوء استمرار سريان احلظر على مجيع املناطق اليت كانت يف السابق جزًءا 
من هذه الدولة 146، قال ممثل مجهورية البوســـنة واهلرســـك احلديثة التكوين 
وأيـــده يف ذلك عدد من الدول غري األعضاء يف املجلس، إن اســـتمرار احلظر 
على األسلحة لن يساعد على استعادة السالم	 وقال إن قضية السالم ستعزز 

إذا رفع احلظر على حنو انتقائي ليتوقف سريانه على البوسنة واهلرسك	
وشـــدد ممثل البوســـنة واهلرســـك على أنه “من منظور الضحايا، فإن 
الدفاع عن النفس ال يزيد من النـزاع ولكنه يقلل من النتائج الوحشية الفظيعة 
للعـــدوان املوجه ضد املدنيـــني” 147، وقال إن “الدفاع عن النفس من خالل 

S/PV.3009 139، الصفحة 6	

140 املرجع نفسه، الصفحة 11	

141 املرجع نفسه، الصفحة 17	

142 املرجع نفسه، الصفحتان 52 و53	

143 املرجع نفسه، الصفحة 67	

144 املرجع نفسه، الصفحتان 43 و44	

145 اجللسات 3134 إىل 3137	

اجللسة 3028  يف  باإلمجاع  اعتمد  الذي   ،)1992( القرار 727  146 مبوجب 

املعقودة يف 8 كانون الثاين/يناير 1992، أعاد املجلس تأكيد احلظر وقرر أن يستمر تطبيقه 
على“مجيع املناطق اليت تشكل جزًءا من يوغوسالفيا، على الرغم من أي قرارات تتعلق مبسألة 
االعتراف باستقالل مجهوريات معينة”	 )انظر الفقرة 6 من ذلك القرار وتقرير األمني العام 

املشار إليه فيها( )S/23363، الفقرة 33(	
S/PV.3134 147، الصفحتان 54 و55	
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آخرين، إن التدابري املفروضة مبوجب هذا القرار ضد مجهورية يوغوسالفيا 
االحتادية ستساعد يف إجياد حل للصراع يف البوسنة واهلرسك 157	

وقال ممثل الواليات املتحدة، مســـلمًا بأن التدابري اليت يوشك املجلس 
علـــى اختاذها تدابري “خطرية وشـــاملة”، إن حكومتـــه “مصممة على تنفيذ 
هـــذه التدابـــري، وإذا قضت احلاجة، فإهنا ستســـعى إىل اختاذ تدابري إضافية إىل 
 أن يغـــري النظام الصريب اجتاهه” 158	 والحظ ممثل اململكة املتحدة أن التدابري 
“ال تستهدف إاّل حماولة حتقيق حل سلمي، وإعادة الطرفني إىل طاولة التفاوض؛ 
وإبعادمها عن ميدان املعركة وإقناعهما بأن هذه سياسة مفلسة، وبأهنا لن حتقق 
أي هدف” 159	 وقال ممثل فرنســـا إن هدف القرار 757 )1992( “ليس 
هـــو معاقبة أو عزل بعض األطراف، ولكن اســـتخدام الضغط لتعزيز مواصلة 
جهود الســـالم واســـتئناف احلوار بني الطوائف يف البوســـنة واهلرسك” 160	 
وســـلم ممثل االحتاد الروســـي بأن روســـيا بتصويتها بتأييد القـــرار إمنا كانت 
“تفـــي بالتزامها الواقع عليها يف جمال حفظ القانون والنظام الدوليني بوصفها 
عضـــوًا دائم العضوية يف جملس األمن” 161	 وأعرب ممثل هنغاريا عن وجهة 
نظر مفادهـــا أن املجلس باعتماده القرار، فإمنا يؤكد بذلك مصداقيته وخيطو 
“خطوة بالغة األمهية حنو احتواء العدوان واستعادة السالم واالستقرار” 162	 
وقال ممثل إكوادور إنه يعتقد أن التدابري “ستساهم يف استعادة احلس السليم 

والرأي الصاحل، وبصفة خاصة لدى القادة يف املنطقة” 163	
وأعــــرب ممثال الصني وزمبابوي اللذان امتنعا عن التصويت على القرار، 
عن خشيتهما من احتمال أن تأيت التدابري املتوخاة بعكس النتائج املنشودة 164	 
وقـــال ممثـــل الصني إنه يعتقد أن اجلـــزاءات “رمبا تـــؤدي إىل مزيد من تفاقم 
احلالة” 165	 وتســـاءل ممثل زمبابوي عما إذا كان فرض اجلزاءات “سيشجع 
مجيع األطراف املعنية على التعاون الكامل من أجل التوصل إىل حل تفاوضي، 
أم أن فرض اجلزاءات سيتعارض مع هذا العنصر األساسي يف أي حل دائم”، 
وعما إذا كانت هذه التدابري “ستســـهم يف بناء الثقة بني األطراف املعنية، أم 

ستؤدي إىل قيام بعض األطراف بإجراءات يائسة” 166	
وبعد املناقشة، اعتمد القرار 757 )1992( بأغلبية 13 صوتًا إجيابيًا 

من أصوات أعضاء املجلس 167	

 18  -  17 والصفحتان  األخضر(؛  )الرأس   7 الصفحة   ،S/PV.3082 157

)إكوادور(؛ والصفحة 43 )اململكة املتحدة(؛ والصفحة 44 )النمسا(	
158 املرجع نفسه، الصفحتان 33 - 34	

159 املرجع نفسه، الصفحة 43	

160 املرجع نفسه، الصفحتان 40 - 41	

161 املرجع نفسه، الصفحة 37	

162 املرجع نفسه، الصفحة 17	

163 املرجع نفسه، الصفحة 18	

164 املرجع نفسه، الصفحتان 9 و10 والصفحتان 13 و14	 وقد أثارت اهلند 

للرأي  تنصاع  أن  ذلك “قررت  مع  إهنا  وقالت  اجلزاءات  بشأن جدوى  تساؤالت  أيضًا 
اجلماعي لألعضاء اآلخرين يف املجلس” وإهنا “استجابة للمطالبة الدولية باختاذ إجراء رادع” 

صوتت مؤيدة للقرار	 )S/PV.3082، الصفحتان 23 و24(	
S/PV.3082 165، الصفحتان 9 و10	 وأعادت الصني تأكيد هذا القلق يف اجللسة 

3137 عندما اعتمد املجلس القرار S/PV.3137( ،)1992( 787، الصفحة 121(	
S/PV.3082 166، املرجع نفسه، الصفحتان 13 و14	

167 امتنعت زائري والصني عن التصويت على القرار	

الســـلطات املشروعة والقانونية أو عن طريق اآلليات الدولية جيعل من السالم 
حقيقة، ال هدفًا غري مؤكد وبعيد املنال” 148	

وقال ممثل تركيا إنه لو كانت البوسنة واهلرسك متتلك وسائل كافية للدفاع 
عن نفسها، لرمبا أجربت املعتدي على “اللجوء إىل احلوار لتذليل اخلالفات” 149	 
وقال ممثل باكســـتان إن رفع احلظر على البوســـنة واهلرســـك لن يزيد من تفاقم 
الصـــراع، وقال إن جتربـــة كرواتيا تدل على “أن الصرب مل يوقفوا هجومهم إاّل 
بعد أن متكن الكروات من إظهار مقاومة حازمة” 150	 وقال ممثل مجهورية إيران 
اإلســـالمية إن رفع حظر السالح على البوســـنة واهلرسك “هي الوسيلة الوحيدة 

الفّعالة لوقف العدوان يف ظل غياب عمل عسكري دويل” 151	
ومـــن ناحيـــة أخرى، قال ممثـــل اململكة املتحـــدة إن إدخال مزيد من 
الســـالح إىل املنطقة من “شـــأنه أاّل يؤدي إاّل إىل مزيد من أعمال القتل وإىل 
مزيد من املعاناة وإىل هتديد اجلهود الرامية إىل إيصال اإلمدادات اإلنسانية إىل 
املحتاجني إليها” 152	 وقال ممثل إكوادور إنه يؤيد القول بأن رفع احلظر على 
البوسنة واهلرسك لن يساهم يف خدمة قضية السالم، “إذ لن يتم القضاء على 

العنف من خالل زيادة تدفق األسلحة” 153	
وأيد وجهات النظر هذه السيد سريوس فانس واللورد أون، الرئيسان 
املشـــاركان للمؤمتر الدويل املعين بيوغوســـالفيا اللذان قاال إن قضية الســـالم 
خيدمها أفضل ما خيدمها اإلبقاء على احلظر	 وقال السيد فانس “إن رفع احلظر 
عن السالح لن يزيد من العمليات القتالية يف البوسنة واهلرسك فحسب، بل 
إنه ميكن أن يؤدي إىل امتداد الصراع إىل منطقة البلقان بأسرها” 154	 والحظ 
اللورد أون أن “حظر مبيعات األسلحة يستهدف خفض حدة الصراع بينما 

تعمل زيادة مبيعات األسلحة على تعميق الصراع” 155	
ويف اجللســـة 3137 املعقودة يف 16 تشـــرين الثاين/نوفمرب 1992، 
اعتمـــد املجلـــس القـــرار 787 )1992( الذي أعاد فيه تأكيـــد القرار 713 
)1991( ومجيع القرارات الالحقة ذات الصلة، وقرر مبوجبها مواصلة تنفيذ 

احلظر على األسلحة على مجيع أطراف الصراع 156	

احلالة 10
التدابري املفروضة على اجلمهورية االحتادية اليوغوسالفية

يف اجللسة 3082، املعقودة 30 أيار/مايو 1992، اليت اعتمد فيها املجلس 
القرار 757 )1992(، قال مقدمو هذا القرار وأيدهم يف ذلك عدة متكلمني 

148 املرجع نفسه	

S/PV.3135 149، الصفحة 24	

S/PV.3136 150، الصفحتان 33 و34	

151 املرجع نفسه، الصفحة 73	

S/PV.3135 152، الصفحة 8	

S/PV.3136 153، الصفحة 13	

S/PV.3134 154، الصفحتان 16 - 17	

155 املرجع نفسه، الصفحة 28	

156 اعتمد القرار 787 )1992(، الذي كان قدمت مشروعه بلجيكا وفرنسا 

واملغرب واململكة املتحدة وهنغاريا والواليات املتحدة، بأغلبية 13 صوتًا مقابل ال شيء 
وامتناع عضوين عن التصويت )زمبابوي والصني(	
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احلالة 11
التدابري املفروضة على اجلماهريية العربية الليبية

يف املناقشة املفتوحة املعقودة يف 31 آذار/مارس 1992 168، وفيما يتعلق باعتماد 
القرار 748 )1992(، ذكر مقدمو مشروع القرار 169 وأيدهم عدة متكلمني 
فيما ذهبوا إليه، أن فرض التدابري املقترحة ضد اجلماهريية العربية الليبية سيتم على 

حنو يتسق مع مسؤولية جملس األمن لصون السلم واألمن والدوليني	
وقال ممثل الواليـــات املتحدة إن املجلس إذ يفرض هذه التدابري، فإمنا 
يرسل بذلك رسالة مؤداها أنه سيستخدم صالحياته املخولة له مبوجب امليثاق 
“ليصـــون حكـــم القانون ويضمن احلل الســـلمي لألخطار املحيقة بالســـالم 
واألمن الدوليني” 170	 وقال ممثل اململكة املتحدة إنه يعتقد أن املجلس حيق له 
متامًا اختاذ هذه التدابري للتصدي لإلرهاب، وأن أي رأي خمالف “يضعف إىل 
حد كبري قدرة املجلس على صون السلم واألمن يف ظروف ال ميكن التنبؤ هبا 
يف املســـتقبل” 171	 وقال أيضًا إن املجلس إذ يعتمد القرار 748 )1992(، 
فإنه يكون بذلك قد تصرف “مبا يتســـق متامًا مع مســـؤوليته األساســـية عن 

صون السلم واألمن الدوليني” 172	
وقـــال ممثـــل هنغاريا إنه يـــرى أن املجلس “جيب أن يتخـــذ مزيدًا من 
التدابري لضمان االمتثال لقراراته” والحظ أن من الضروري “أن نتصرف على 
الصعيد الفردي واجلماعي ضد أي حتد ينطوي على إرهاب 			 ونبذل قصارى 
جهدنا لنضع حدًا فاصاًل هلذه اجلرمية ضد البشرية” 173	 ووصف ممثل النمسا 
اإلرهاب بأنه “أخطر هتديد للسالم واألمن الدوليني”، وأيد املوقف القائل بأن 
من املناســـب ملجلس األمن أن “يتناول حبزم هذه املسألة” مالحظًا أن التدابري 
املقترحـــة ليســـت “عقوبة” وإمنا اســـتحدثت “لدفع عضـــو معّين يف املجتمع 

الدويل إىل االمتثال اللتزاماته مبوجب ميثاق األمم املتحدة” 174	
بيـــد أن ممثـــل اجلماهريية العربية الليبيـــة قال إن التدابري اليت يوشـــك 
املجلس على اختاذها “ستؤدي إىل تقويض أسس القانون وإفساح املجال أمام 

الفوضى وإنشاء سوابق حتكيمية هتدد مستقبل الدول الصغرى” 175	
وقـــال ممثال زمبابوي والصني اللذان امتنعا عن التصويت على القرار، 
إهنما يعتقدان أن تلك التدابري لن تســـاعد على إجياد حل للمســـألة	 فقد ذكر 
ممثل الصني أن فرض هذه التدابري “يعقد املســـألة على حنو متزايد، ويزيد من 
حدة التوتر يف املنطقة وســـيترك آثارًا اقتصادية خطرية على البلدان املعنية يف 
املنطقة” 176	 وقال ممثل زمبابوي إن النهج املتبع من املجلس رمبا تترتب عليه 
 “آثـــار بعيدة املدى تلحق ضـــررًا ال ميكن تالفيه مبصداقية وهيبة املنظمة، مع 

ما يف ذلك من عواقب وخيمة على استقرار وسلم أي نظام عاملي” 177	

168 اجللسة 3063	

169 فرنسا، واململكة املتحدة، والواليات املتحدة	

S/PV.3063 170، الصفحة 67	

171 املرجع نفسه	، الصفحتان 68 و69	

172 املرجع نفسه، الصفحة 72	

173 املرجع نفسه، الصفحتان، 76 و77	

174 املرجع نفسه، الصفحة 78	

175 املرجع نفسه، الصفحة 17	

176 املرجع نفسه، الصفحة 61	

177 املرجع نفسه، الصفحتان 54 و55	

وأعـــرب عـــن وجهات نظر مماثلة من جانب عدة دول غري أعضاء يف 
املجلس	 فقد قال ممثل األردن إن اعتماد مشروع القرار املقترح رمبا “يقضي 
على كافة اآلمال اليت تعلقها شـــعوبنا العربية ومعها الرأي العام العاملي باجتاه 
إجياد حل ســـلمي يرضي كافة األطـــراف” 178	 وقال ممثل العراق إن العراق 
“ال يعتقد أن ضررًا ســـيلحق األمن والســـالم الدوليني” إذا متســـك املجلس 
بالصرب، وتابع بدأب اجلهود للتوصل إىل احلل املطلوب” 179	 وأعرب املراقب 
الدائم عن منظمة املؤمتر اإلسالمي عن القلق من أن اختاذ التدابري املقترحة ضد 
اجلماهريية العربية الليبية “لن يســـاعد على حل املسألة”، ولكنه “			 بدون 
فائدة سيزيد التوتر بني أعضاء املجتمع الدويل” 180	 ويف اجللسة ذاهتا، اعتمد 

مشروع القرار 748 )1992( بأغلبية عشرة أصوات موافقة 181	

اآلثار اإلنسانية املترتبة على التدابري املتخذة  -  2 
مبوجب املادة 41

مت تناول اآلثار اإلنسانية املترتبة على اجلزاءات االقتصادية يف مقررات املجلس 
القرار 661 )1990(  املفروضة مبوجب  بالتدابري  يتعلق  ما  ومداوالته، يف 
بشأن العراق والكويت، ومبوجب القرار 748 )1992( بشأن اجلماهريية 
العربية الليبية، ومبوجب القرار 757 )1992( بشأن مجهورية يوغوسالفيا 

االحتادية 182	
ويرد أدناه موجز خمتصر، ملقررات املجلس ومناقشاته، يتناول الشواغل 

اإلنسانية ذات الصلة بتطبيق تلك التدابري	

احلالة 12
احلالة بني العراق والكويت

نص القرار 661 )1990(، املؤرخ 6 آب/أغسطس 1990، والذي فرض 
املجلس مبوجبه حظرًا عامًا على مجيع ضروب التجارة الدولية مع العراق، على 
أن تعفى الواردات الطبية واإلمدادات الصحية من احلظر	 كما نص القرار على 
أن تستثىن من احلظر املواد الغذائية املقدمة يف “ظروف إنسانية”	 ومبوجب 
القرار 666 )1990(، املؤرخ 13 أيلول/سبتمرب 1990، قرر املجلس أن 
تبقي اللجنة املكلفة برصد تنفيذ اجلزاءات اليت أنشأها القرار 661 )1990(، 

178 املرجع نفسه، الصفحة 23	

179 املرجع نفسه، الصفحة 37	

180 املرجع نفسه، الصفحة 43	

181 امتنع عن التصويت على القرار كل من الرأس األخضر، وزمبابوي، والصني، 

واملغرب، واهلند	
182 جرى أيضًا تناول مسألة اآلثار اإلنسانية املترتبة على اجلزاءات يف جلسة جملس 

األمن 3046 املعقودة على مستوى رؤساء الدول واحلكومات يف 31 كانون الثاين/يناير 
1992 يف إطار البند املعنون “مسؤولية جملس األمن يف صون السلم واألمن الدوليني”	 
ويف تلك اجللسة شدد رئيس وزراء اهلند على أنه يغدو لزامًا على جملس األمن أن يتوّقع 
مجيع العواقب املترتبة على قراراته، قائاًل إنه ينبغي ملجلس األمن أن يتصرف على حنو حاسم 
فرض  يف  الرئيسي  الغرض  بلوغ  يتم  عندما  املعين  البلد  يف  املعاناة  من  للتخفيف  ومؤات 
اجلزاءات االقتصادية )S/PV.3046، الصفحة 97(	 ودعا وزير خارجية زمبابوي املجلس 
 إىل النظر مرة أخرى يف أثر اجلزاءات االقتصادية على املدنيني األبرياء الذين يعيشون يف دولة 
ال يستطيعون تغيري احلكومة فيها، مالحظًا أن هؤالء الناس يفتقرون إىل السبل السياسية 
نفسه،  )املرجع  العقوبات	  موضوع  اجلرم  نشوء  إىل  أدت  اليت  السياسات  مسار  لعكس 

الصفحتان 124 و125(	
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)1991( و687 )1991( 191	 ومبوجـــب هـــذه القـــرارات، أكد املجلس 
اســـتمرار تطبيق نظام اجلزاءات، لكن، يف ضوء األزمة اإلنســـانية السائدة يف 
العـــراق، قرر مع ســـريان فوري، أن يســـتثين من ذلك اإلمـــدادات من املواد 
الغذائية املتوخاة يف القرارين 661 )1990( و666 )1990( وأن يســـمح 
باســـترياد املواد واإلمدادات الالزمة لتلبية احتياجات إنســـانية أساسية، رهنًا 

باحلصول على موافقة اللجنة 192	
ويف حـــني كان معظم أعضـــاء املجلس يعتقدون بـــأن هذه األحكام 
تتناول معاجلة ســـليمة للمشـــاكل اإلنسانية للسكان املدنيني 193، أعرب عدد 
مـــن املتكلمني عن اعتقادهم بضـــرورة أن ترفع على الفور القيود ذات الصلة 
باالحتياجات املدنية للشـــعب العراقي 194، على أن اقتراحًا قدمه أحد الوفود 
بإعـــالن بطالن وإلغاء مجيع القيـــود املتعلقة باالجتار باملواد الغذائية واملنتجات 

املدنية األساسية األخرى مل حتظ باألغلبية الالزمة 195	
ومن أجل توفري األموال الالزمة لشـــراء اإلمدادات اإلنســـانية املستثناة 
مبوجـــب القراريـــن 661 )1990( و666 )1990(، أذن املجلـــس للدول، 
مبوجب القرار 706 )1991( الذي اختذه يف 15 آب/أغسطس 1991 196، 
باســـترياد نفط ومنتجات نفطية من العراق شـــريطة أن ُيدفع مبلغ كل عملية 

استرياد نفط يف حساب ضمان يديره األمني العام 197	

191 اعتمد القرار 686 )1990( يف اجللسة 2978، بأغلبية 11 صوتًا مقابل 

صوت واحد )كوبا( وامتناع 3 أعضاء عن التصويت )الصني واهلند واليمن(	 واعتمد القرار 
687 )1990( يف اجللسة 2981 بأغلبية 12 صوتًا مقابل صوت واحد )كوبا( وامتناع 

عضوين عن التصويت )إكوادور واليمن(	
اللجنة  أيضًا  املجلس  وخّول   	20 الفقرة   ،)1991(  687 القرار  192 انظر 

باملوافقة على استثناءات من احلظر املفروض على استرياد السلع األساسية واملنتجات اليت 
إمدادات  لشراء  كافية  موارد  توفر  لضمان  تكون الزمة  عندما  العراق،  يكون مصدرها 
إنسانية )انظر الفقرة 23 من القرار 687 )1991((	 ووفقًا للفقرة 26 من القرار ذاته، 
على  املفروضة  للجزاءات  التام  الدويل  التنفيذ  لتيسري  توجيهية  مبادئ  العام  األمني  وضع 
بالقرار  عماًل  املنشأة  اللجنة  من  مطلوبًا  التوجيهية، كان  املبادئ  هذه  العراق	 ومبوجب 
661 )1990(، إسداء املشورة إىل الدول واملنظمات الدولية بشأن ما إذا كانت السلع 
مواد  تشكل  هبا  املسموح  لالستثناءات  وفقًا  العراق  إىل  تصديرها  املقترح  واإلمدادات 
املزدوجة االستعمال( )انظر:  العسكري )املواد  أو متويلها إىل االستعمال  ميكن توجيهها 

S/22660، املرفق، الفقرتان 13 و15(	

193 انظر، مثاًل، البيانات اليت أدىل هبا ممثلو فرنسا )S/PV.2981، الصفحة 94( 

واالحتاد السوفيايت )املرجع نفسه، الصفحة 103( وبلجيكا )املرجع نفسه، الصفحتان 130 
و131(	

194 انظر البيانات اليت أدىل هبا ممثلو اليمن )S/PV.2981، الصفحة 47( وزمبابوي 

)املرجع نفسه، الصفحة 57(، واهلند )املرجع نفسه، الصفحة 76( والصني )املرجع نفسه، 
الصفحة 97(	

195 انظر التعديالت الواردة يف الوثيقتني S/22315 وS/22316، املقدمة من كوبا	 

وقد شكلت هذه التعديالت جزًءا من جمموعة من 18 تعدياًل اقترحتها كوبا خالل اجللسة  
)S/22300-S/22317(	 واتفق ممثال اليمن )S/PV.2978، الصفحة 26( وإكوادور )املرجع 
نفسه، الصفحة 82( مع املوقف الكويب القائل بأن القرار كان ينبغي أن يتضمن أحكامًا تنص 

على هناية نظام اجلزاءات ألسباب إنسانية	
196 اجللسة 3004	

197 ُحدد اإلذن مبدة قدرها ستة أشهر وبقيمة حيددها املجلس على أاّل تتجاوز 

1.6 من باليني دوالرات الواليات املتحدة	 وتعّين أن تكون كل عملية شراء نفط رهنًا 
مبوافقة اللجنة املذكورة	 وبقيت عمليات استرياد النفط رهنًا مبوافقة املجلس على خطة 
أن  تعني  اإلنسانية،  اإلمدادات  من  املشتريات  إىل  وإضافة  اإلنسانية	  اإلمدادات  لشراء 

احلالة يف ما يتعلق باملواد الغذائية يف العراق والكويت قيد االستعراض املستمر، 
حىت يتسىن حتديد ما إذا كانت ظروف إنسانية قد نشأت	

وأثنـــاء املناقشـــات، اليت أجريت يف آب/أغســـطس وأيلول/ســـبتمرب 
1990 183، شددت أغلبية أعضاء املجلس، بعد أن سلمت باآلثار اإلنسانية 
اليت قد تترتب على نظام اجلزاءات 184، على أن املهم أن يبدي املجلس حزمًا 
يف مواجهة انتهاك العراق للسالم 185	 وأشار عدة متكلمني إىل أن احلاجة إىل 
اجلزاءات، واملشكلة اإلنسانية اليت تترتب عليها، هي نتيجة للعدوان العراقي، 
وأن املشـــكلة ال ميكن حلها؛ إاّل بزوال العدوان 186	 وإىل أن يتم العثور على 
حـــل، فإن مـــن املعتقد عمومًا أن يف اإلمكان معاجلة احلالة اإلنســـانية معاجلة 
كافيـــة من خالل اختاذ ترتيبات االســـتثناءات ألغراض إنســـانية، املتوخاة يف 

القرارين 661 )1990( و666 )1990( 187	
علـــى أن بعـــض أعضـــاء املجلـــس عارضوا نظـــام اجلـــزاءات ونعتوه 
بالالإنســـاين 188 أو ذهبـــوا إىل حد القـــول إن األحكام املتعلقـــة باإلعفاءات 

ألغراض إنسانية غري كافية أو أهنا فسرت بطريقة الإنسانية 189	
هذا وقد نوقش موضوع األثر اإلنســـاين املترتب على نظام اجلزاءات 
مرة أخرى يف آذار/مارس ويف نيســـان/أبريل 1991، عقب توقف إجراءات 
اإلنفاذ العســـكرية املتخذة ضد العراق 190، يف ما يتعلق باختاذ القرارين 686 

183 اجللسات 2933 و2938 و2939، و2943	

الصفحتان   ،)S/PV.2933( اللذين أدىل هبما ممثال كندا البيانني  184 انظر، مثاًل، 

24 و25( وماليزيا )املرجع نفسه، الصفحتان 21 و22(، ويف بيان أدىل به أمام املجلس يف 
S/ اجللسة 2943، لفت األمني العام األنظار إىل مدى نظام اجلزاءات الذي مل يسبق له مثيل

PV.2943(، الصفحة 6(	

S/PV.2933 185، الصفحات 22 - 25، كندا؛ S/PV.2938، الصفحات 26 - 

31، الواليات املتحدة، 33 - 36 كندا، و38 - 40، زائري، 47 و48، اململكة املتحدة؛ 
و48 - 58 كوت ديفوار، 51 - 52؛ إثيوبيا	

186 انظر مثاًل، البيان الذي أدىل به ممثل الكويت يف اجللسة )S/PV.2938، الصفحة 

63(؛ والبيان الذي أدىل به وزير خارجية الواليات املتحدة يف اجللسة )S/PV.2943، الصفحة 
	)26

السوفيايت  االحتاد  ممثلو  هبا  أدىل  اليت  البيانات  املثال،  سبيل  على   187 انظر، 

)S/PV.2939، الصفحات 71 - 75( وفنلندا )املرجع نفسه، الصفحتان 61 و62( وماليزيا 
)املرجع نفسه، الصفحتان 59 و60( وزائري )املرجع نفسه، الصفحات 43 - 45(	

188 يف اجللسة 2938، قال ممثل كوبا إنه “ما من إجراء أو قرار اختذه أو سيتخذه هذا 

املجلس )ميكن أن( يعطيه سلطة سياسية أو قانونية أو أخالقية للقيام بأي نوع من العمل، يكون 
يف حد ذاته عماًل غري إنساين” )S/PV.2938، الصفحات 18 - 21(	 وأعاد املمثل تأكيد 
وجهة نظر وفده يف اجللسة S/PV.2943( 2943(، الصفحة 30(، انظر أيضًا مشروع القرار 
)S/21742/Rev.1( الذي اقترحته كوبا يف اجللسة 2939، الذي نص على أن إمكانية احلصول 
على املواد الغذائية واملساعدة الطبية املناسبة هي حق أساسي من حقوق اإلنسان تتعني محايته 
يف ظل مجيع الظروف” وإنه، وفقًا لذلك املبدأ، ينبغي أاّل تتخذ، حتت أي ظرف من الظروف، 
أي إجراءات “يكون من شأهنا أن تعوق إمكانية حصول السكان املدنيني والرعايا األجانب يف 
العراق والكويت على املواد الغذائية األساسية واإلمدادات الطبية واملساعدة الطبية”، ومل يعتمد 

مشروع القرار، ذلك ألنه مل ينل إاّل 3 أصوات مؤيدة )كوبا والصني واليمن(	
189 انظر، على وجه اخلصوص، البيان الذي أدىل به ممثل اليمن يف اجللستني 2939 

وS/PV.2939( 2943(، الصفحة 10؛ وS/PV.2943، الصفحة 16( )امتنعت اليمن عن 
التصويت على القرار 661 )1990( وصوتت ضد القرار 666 )1990((	

190 أذن هبذه اإلجراءات القرار 678 )1990( الذي اختذه املجلس يف اجللسة 2963	 

شباط/فرباير  يف 28  وأوقفت  الثاين/يناير  كانون  يف 16  اهلجومية  القتال  عمليات  بدأت  وقد 
1991	 هذا وقد أشري إىل توقف عمليات القتال اهلجومية يف ديباجة القرار 686 )1991(	
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ويف حني كان معظم أعضاء املجلس واثقني من أن هذا الترتيب سيعمل 
على تلبية االحتياجات اإلنسانية األساسية للسكان املدنيني العراقيني 198، كان 
بعـــض أعضاء املجلس يعتقدون، كل على حدة، بأن هذا الترتيب لن يكون 
كافيـــًا للتخفيـــف من حدة األزمة اإلنســـانية 199	 وقد ُأعـــرب عن قدر من 
القلـــق إزاء القيود اليت ســـتفرضها على ســـيادة العراق اخلطة اليت ســـتديرها 
األمـــم املتحـــدة 200	 غـــري أن متكلمني آخرين شـــددوا على أن اإلشـــراف 
والرصد الفّعالني من جانب األمم املتحدة ســـيكونان أمرًا ال غىن عنه لتوزيع 

اإلمدادات اإلنسانية على حنو متكافئ 201	
علـــى أن الترتيب املقترح مل ينفذ نظرًا للرفض الذي أبداه العراق	ويف 
ضـــوء رفـــض العراق 202 التعاون وما ترتب علـــى ذلك من نقص يف األموال 
الالزمـــة لتنفيذ الترتيب املتوخى، قرر جملس األمن، يف تشـــرين األول/أكتوبر 
1992، أن تقـــوم مجيـــع الدول اليت توجد فيها أمـــوال من نفط أو منتجات 
نفطية عراقية، مســـتحقة يف 6 آب/أغســـطس 1990 أو بعده، بتحويل هذه 
األموال إىل حســـاب الضمان الذي أنشـــأته األمم املتحدة وفقًا للقرار 706 

	203 )1991(

تستخدم العوائد من عمليات البيع لتمويل تعويضات احلرب والتكاليف اليت تتكبدها األمم 
الرامية  األحكام  األمن	 وترد  يأذن هبا جملس  اليت  املحددة  باملهام  املتحدة يف االضطالع 
القرارين 706  القرار 712 )1991(	 واختذ كال  القرار 706 )1991( يف  تنفيذ  إىل 
)1991(، و712 )1991( بـأغلبية 13 صوتًا مقابل صوت واحد )كوبا( وامتناع عضو 

واحد عن التصويت )اليمن(	
198 انظر، مثاًل، البيانات اليت أدىل هبا ممثلو الواليات املتحدة )S/PV.3004، الصفحة 

وإكوادور   )92 الصفحة   ،S/PV.3004( وبلجيكا   )16 الصفحة   ،S/PV.3008و  78؛ 
)S/PV.3004، الصفحة 101( واالحتاد السوفيايت )S/PV.3008، الصفحة 19(	 وانظر أيضًا 
تبديد  القرار 706 )1991( يسعى إىل  بأن  اعتقد  الذي  اهلند،  به ممثل  الذي أدىل  البيان 
الشواغل اإلنسانية إىل حد ما، لكنه أشار إىل أن وفده كان يفضل هنجًا واضحًا ال لبس فيه 

إزاء هذه املسألة )S/PV.3004، الصفحات 94 - 96(	
انظر:  كوبا،  ممثل  هبا  أدىل  اليت  الصلة  ذات  البيانات  على   199 لالطالع 

S/PV.3004، الصفحات 65 - 68؛ وS/PV.3008، الصفحة 13	 ولالطالع على وجهات 
الصفحات 52 - 55	 وقد رفضت   ،S/PV.3004اليمن، و أعرب عنها ممثل  اليت  النظر 
كوبا كال القرارين 706 )1991( و712 )1991( وامتنعت اليمن عن التصويت يف كلتا 

احلالتني	
200 انظر، على وجه اخلصوص، البيان الذي أدىل به ممثل الصني، الذي شدد على 

أنه سيكون من الضروري، لتنفيذ القرار، احترام سيادة العراق، والسماح له باالضطالع 
بالدور الواجب يف شراء وتوزيع األغذية واألدوية وغريمها من املواد الالزمة لتلبية االحتياجات 

املدنية األساسية )S/PV.3004، الصفحتان 81 و82(	
201 انظر، مثاًل، البيان الذي أدىل به ممثلو الواليات املتحدة )S/PV.3004، الصفحة 

79؛ وS/PV.3008، الصفحة 18( واململكة املتحدة )S/PV.3004، الصفحة 84( وبلجيكا 
)S/PV.3004، الصفحة 92(	

202 رفض العراق الترتيبات على أساس أهنا تطلب من العراق أن يتخلى عن سيادته 

على موارده النفطية كما أهنا ال تكفي ملواجهة احلالة اإلنسانية )S/PV.3004، الصفحات 
23 - 36؛ وS/PV.3008، الصفحتان 6 و7(	

203 انظر القرار 778 )1992( املتخذ يف اجللسة 3117	 وتوخى القرار أيضًا أن 

تقوم الدول اليت يوجد فيها نفط عراقي أو منتجات نفطية عراقية لشراء أو ترتيب بيع ذلك 
النفط أو تلك املنتجات النفطية بأسعار السوق املعقولة، ومن مث أن حتّول تلك العائدات إىل 

حساب الضمان	

احلالة 13
البنود ذات الصلة باجلماهريية العربية الليبية

املؤرخ 31 آذار/مارس 1992، فرض  القرار 748 )1992(،  مبوجب 
املجلس حظرًا على مجيع أنشطة السفر اجلوي الدويل إىل اجلماهريية العربية 
الليبية ومنها، وحظرًا عامًا على مجيع مبيعات األسلحة واملعدات العسكرية 
إىل ذلك البلد، وقيودًا معّينة على املوظفني الدبلوماسيني والقنصليني الليبيني	 
ويف ما يتعلق باحلظر على السفر جوًا، نص القرار على أن متنح استثناءات 
للرحالت اليت تكون قد صدرت املوافقة عليها على أساس وجود حاجة 

إنسانية هامة 204	
ويف املناقشـــة العلنية اليت عقدت يف ما يتعلـــق باختاذ ذلك القرار 205، 
أكد مقدمو مشروع القرار 206 أن نطاق التدابري املفروضة ضد ليبيا قد صمم 
بدقة فيما يتصل باملجاالت اليت ميكن استخدامها لدعم اإلرهاب الدويل 207	 
فهذه التدابري مل تستهدف، إذن، الشعب الليبـي الذي ليس مسؤواًل عن أعمال 
قادته 208	 ويف هذا الصدد، شـــدد مقدمو مشـــروع القرار على أن القرارات 
نصت، خباصة، على اســـتثناءات، ألســـباب إنسانية، من احلظر على الطريان، 
وأشـــاروا إىل أن قصد املجلس كان هو أن تشـــمل تلك االستثناءات احلجاج 

الذين يرغبون يف أداء فريضة احلج إىل مكة 209	
على أن بعض املتكلمني أعربوا عن القلق إزاء ما سيترتب على التدابري 

اليت يفرضها ذلك القرار من أثر إنساين على الشعب الليبـي 210	

احلالة 14
البنود ذات الصلة باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة

فرض   ،1992 أيار/مايو   30 املؤرخ   ،)1992(  757 القرار  مبوجب 
املجلس حظرًا عامًا على التجارة الدولية مع مجهورية يوغوسالفيا االحتادية 
)صربيا واجلبل األسود(	 على أنه مت توخي استثناءات لإلمدادات املخصصة، 
بالتحديد، لألغراض الطبية واملواد الغذائية اليت كان يتعني أن ختطر هبا اللجنة 
املنشأة عماًل بالقرار 724 )1991(	 وقد وسع من نطاق هذه االستثناءات 
واملنتجات  السلع  لتشمل  القرار 760 )1992(،  يف وقت الحق مبوجب 

املتعلقة باالحتياجات اإلنسانية األساسية، رهنًا مبوافقة صادرة عن اللجنة	

اللجنة  مبوافقة  رهنًا  االستثناءات  منح  تكون   ،)1992( للقرار 748  204 وفقًا 

املنشأة مبوجب ذلك القرار، واليت تنظر يف أي طلب تقدمه الدول للموافقة على رحالت 
جوية، على أساس وجود حاجة إنسانية هامة )انظر الفقرتني 4 )أ( و9 )هـ( من القرار 748 

	))1992(
205 اجللسة 3063	

206 فرنسا واململكة املتحدة والواليات املتحدة	

S/( 207 وصف ممثل الواليات املتحدة التدابري، مثاًل بأهنا مدروسة ودقيقة وحمدودة

PV.3063، الصفحة 67(، وممثل فرنسا بأهنا انتقائية ومناسبة )املرجع نفسه، الصفحة 73(	 
انظر أيضًا البيان الذي أدىل به ممثال اململكة املتحدة )املرجع نفسه، الصفحة 68( وبلجيكا 

)املرجع نفسه، الصفحة 81(	
S/PV.3063 208، الصفحة 74 )فرنسا(	

209 انظر البيان الذي أدىل به ممثال فرنسا )S/PV.3063، الصفحة 72( واململكة 

املتحدة )املرجع نفسه، الصفحات 67 - 75(	
 52  -  50 والصفحات  )العراق(   37  -  33 الصفحات   ،S/PV.3063 210

)زمبابوي(	
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وتعرضت املناقشـــات اليت أجريت فيما يتعلق باعتماد هذين القرارين 
ملسألة ما إذا كانت تلك التدابري التنفيذية تشمل استخدام القوة وما إذا كان 
من املمكن اعتبار أن املادة 41 تســـمح صراحة “باســـتخدام القوة عند احلد 
األدىن” لضمـــان التنفيذ الفّعال لنظم احلظـــر 218	 ويرد أدناه ملخص موجز 

للحجج اليت ساقتها الدول األعضاء بالنسبة هلذه املسألة	

احلالة 15
التدابري املفروضة على العراق

أبلغت   ،219  )1991( القرار 661  اعتماد  على  واحد  أسبوع  مرور  بعد 
قوات عسكرية يف  بنشر  قامت  بأهنا  األمن  رئيس جملس  املتحدة  الواليات 
منطقة اخلليج 220	 ويف اجتماع ُعقد يف اليوم نفسه 221، أوضح ممثل الواليات 
املتحدة أن زيادة وجود الواليات املتحدة يف املنطقة تتفق مع احلق يف الدفاع 
اجلماعي عن النفس مبوجب املادة 51 من امليثاق، ولكنه أشار أيضًا إىل أن 
املادة 41 والقرار 661 )1990(” 222	  يتفق مع  اُتخذ “مبا  اإلجراء قد 
وكان هذا الرأي هو أيضًا رأي ممثل اململكة املتحدة، الذي أعلن أن حكومته 
قد وافقت “على املسامهة بقوات يف قوة متعددة اجلنسيات للدفاع اجلماعي 
عن أراضي اململكة العربية السعودية والدول األخرى املهدَّدة يف املنطقة”، 
وذكر أيضًا أن حكومته ترى يف “رصد احلركة البحرية عن كثب عنصرًا 

أساسيًا يف جعل احلظر فّعااًل” 223	
ودفع ممثـــل العراق يف اجتماع الحق بأن الواليـــات املتحدة “تدَّعي 
لنفسها احلق يف فرض احلصار البحري على العراق دون أن تسميه حصارًا”	 
وأعرب عن اعتقاده بأن ســـلوك الواليات املتحدة واململكة املتحدة يشـــكل 
عدوانـــًا على العـــراق 224	 وأعرب ممثل كوبا عن الرأي بـــأن اإلجراء الذي 
اختذته القوات املســـلحة التابعة للواليات املتحـــدة لضمان تنفيذ القرار 661 
)1990( “ال ميثل فحسب خرقًا للميثاق بل انتهاكًا للقرار 661 )1990( 
ذاتـــه”	 ودفـــع ممثل كوبا بأن القـــرار 661 )1990( ال خيوِّل أحدًا “تنفيذ 
القرار بالوســـائل العســـكرية”، وأشـــار إىل أن القرار 661 )1990( يستند 
بوضوح إىل املادة 41 من امليثاق اليت تشـــري إىل تدابري “ال تتطلب اســـتخدام 

القوة” 225	

القوات  استخدام  تتطلب  ال  اليت  “التدابري  اختاذ  فقط  ترتئي   41 218 املادة 

املسلحة”	
219 مبوجب القرار 661 )1990(، فرض املجلس على العراق حظرًا جتاريًا عامًا	

	S/21492 220

221 اجللسة 2934	 ويف تلك اجللسة، اعتمد املجلس القرار 662 )1992( الذي 

أعلن فيه أن ضم العراق للكويت ُيعترب الغيًا وباطاًل	
S/PV.2934 222، الصفحة 7	

223 املرجع نفسه، الصفحة 18	 وانظر أيضًا الرسالة املؤرخة 13 آب/أغسطس 

1990 املوجهة إىل رئيس جملس األمن من ممثل اململكة املتحدة واليت يبلغ فيها الرئيس رمسيًا 
بوزع القوات )S/21501(؛ والرسالة املؤرخة 12 آب/أغسطس 1990 املوجهة من ممثل 
الكويت )S/21498( واليت يبلغ هبا رئيس جملس األمن بأن بلده طلب “إىل بعض الدول اختاذ 
ما يلزم من خطوات عسكرية وغريها من اخلطوات اليت تضمن تنفيذ قرار جملس األمن 661 

)1990( تنفيذًا فّعااًل وفوريًا”	
S/PV.2937 224، الصفحات 42 إىل 46	

225 املرجع نفسه، الصفحات 28 إىل 31	

وقد نوقش األثر اإلنساين املحتمل لنظام اجلزاءات مرتني األوىل فيما 
يتعلـــق بفرض نظـــام اجلزاءات مبوجب القـــرار 757 )1992( والثانية فيما 
يتعلق بإقرار التدابري الرامية إىل إنفاذه، يف تشـــرين الثاين/نوفمرب 1992 211	 
وأثناء املناقشات، سلم املتكلمون باألثر السليب لنظام اجلزاءات على السكان 
املدنيني 212، لكنهم اتفقوا عمومًا على وجوب أن يبدي املجلس عزمًا على 

إنفاذ التدابري اليت أقرها مبوجب الفصل السابع من امليثاق 213	
غـــري أن متكلمـــني أعربـــوا، كل منهم علـــى حدة، عـــن أن مواصلة 
املفاوضات ســـتكون أفضل من فرض اجلزاءات، اليت لن تفضي إاّل إىل زيادة 

معاناة السكان املدنيني 214	
وشـــدد متكلمون آخرون علـــى ضرورة إقامة تـــوازن صحيح حبيث 
يتسىن استخدام اجلزاءات أداة سياسية من دون أن تلحق ضررًا غري متناسب 

بأشد فئات السكان املدنيني ضعفًا 215	

استخدام القوة يف تنفيذ التدابري املتخذة مبوجب   -  3
املادة 41

فيما يتعلق بالتدابري اليت فرضت ضد العراق ويوغوسالفيا 216، أذن املجلس 
 للدول، مبوجب القرارين 665 )1990( و787 )1992( على الترتيب، 
تقتضيه  وحسبما  املحددة  الظروف  مع  يتناسب  ما  التدابري  من  تتخذ  بأن 
الضرورة إليقاف الشحنات البحرية بغية تفتيش حمتوياهتا والتأكد من مقاصدها 

النهائية، وضمان التنفيذ الدقيق لألحكام املتعلقة باحلظر 217	

211 لالطالع على املزيد من التفاصيل، انظر حماضر اجللسات اليت أجريت فيها 

الثاين/نوفمرب 1992  تشرين  القرار 787 )1992( يف 16  باختاذ  يتعلق  فيما   املناقشات 
	)S/PV.3134-3137(

 ،S/PV.3082( املتحدة  الواليات  أدىل هبما ممثال  اللذين  البيانني  مثاًل،  212 انظر، 

الصفحة 34( وفرنسا )املرجع نفسه، الصفحة 40(	
213 انظر، مثاًل، البيان الذي أدىل به اللورد أوين، الرئيس املشارك للمؤمتر الدويل 

املعين بيوغوسالفيا، الذي سلم بأن “اجلزاءات أداة غامشة تضر بالربيء، يف أكثر األحيان، أكثر 
 ،S/PV.3134( مما تضر باملذنب”، لكنه الحظ أهنا السالح السلمي الوحيد الذي ميلكه العامل

الصفحة 27(	
وزمبابــوي  الصني  ممثال  اخلصـوص،  وجــه  على  اهلواجـس،  هـذه  عـن   214 أعـرب 

 )S/PV.3082، الصفحتان 10 - 11( )الصني( والصفحات 11 - 15 )زمبابوي( وقد امتنع كال
 البلدين عن التصويت على القرارين 757 )1992( و787 )1992(	 انظر أيضًا البيان الذي أدىل 

به ممثل يوغوسالفيا، الذي طالب برفع اجلزاءات ألسباب إنسانية )S/PV.3137، الصفحة 76(	
215 انظر، على وجه اخلصوص، البيان الذي أدلت به مفوضة األمم املتحدة السامية 

 ،S/PV.3134( 3134 لشؤون الالجئني، اليت ُدعيت لتقدمي إحاطة ألعضاء املجلس يف اجللسة
الصفحتان 34 و35(	 وانظر أيضًا البيان الذي أدىل به ممثل فرنسا، الذي أشار إىل أن فرنسا 
 ،S/PV.3082( ”عازمة على جتنب أن تؤدي اجلزاءات إىل “عزل كامل للسكان املعنيني

الصفحة 40(	
216 يشار هنا إىل حاالت احلظر التجاري العام الذي فرض مبوجب القرارين 661 

)1990( و757 )1992( ضد العراق ومجهورية يوغوسالفيا االحتادية، على الترتيب، وحظر 
توريد األسلحة الذي فرض على يوغوسالفيا السابقة مبوجب القرار 713 )1991(	

 794 القرار  مبوجب  الدول،  املجلس  دعا  القرارين،  هذين  إىل  217 باإلضافة 

األسلحة  توريد  الصارم حلظر  التنفيذ  لضمان  تدابري”  من  يلزم  اختاذ “ما  إىل   ،)1992(
ز حتديدًا  املفروض على الصومال	 غري أن املناقشة اليت ُعقدت بشأن اعتماد ذلك القرار مل تركِّ
على ذلك احلكم من أحكام القرار	 وهذا قد يكون راجعًا، جزئيًا، إىل أن القرار نفسه قد 
أذن أيضًا باستخدام “كل األساليب الضرورية” لتوفري بيئة آمنة لعمليات اإلغاثة اإلنسانية، 

	)S/PV.3145 :وهو ما كان موضع التركيز األساسي للمناقشة )انظر
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ويف اجتماع ُعقد يف 25 آب/أغســـطس 1990 226، اعتمد املجلس 
القرار 665 )1990(، الذي أذن فيه املجلس صراحة للواليات املتحدة بأن 
تتعاون مع الكويت يف “أن تتخذ من التدابري ما يتناسب مع الظروف املحدِّدة 
وحسبما تقتضيه الضرورة يف إطار سلطة جملس األمن، إليقاف مجيع عمليات 
الشـــحن البحري القادمة واخلارجة بغية تفتيـــش محولتها ووجهاهتا والتحقق 
منها ولضمان اإلنفاذ الصارم لألحكام املتعلقة هبذا الشـــحن واليت ينص عليها 

القرار 661 )1990(”	
وخالل املداوالت اليت جرت بشـــأن اعتماد ذلك القرار 227، أوضح 
ممثـــل الواليـــات املتحـــدة أن املجلـــس قد اضطـــر إىل “إحـــكام تطبيق نظام 
اجلزاءات” بســـبب حتدي العراق للمجلـــس ولقراره 661 )1990(	 وأكد 
املمثـــل أن بلده عازم، مع أعضاء املجلـــس اآلخرين مجيعهم، على ضمان أن 
تكـــون قراراتـــه وإجراءاته ذات معىن وموضعًا لالحترام	 مع اإلشـــارة إىل أن 
القـــوات البحرية قد جـــرى وزعها بالفعل “بناًء على طلب حكومة الكويت 
الشرعية، يف اتفاق تام مع احلق الطبيعي للدفاع الفردي واجلماعي عن النفس، 
دته املـــادة 51 من ميثاق األمم املتحدة”، ذكر املمثل أن القرار  وهـــو حق أكَّ
665 )1990( يوفر “أساسًا إضافيًا نرحب به مبوجب سلطة األمم املتحدة 
الختاذ إجراءات لضمان التقيد باجلزاءات اليت فرضها قرار جملس األمن 661 

	228 ”)1990(
وأشـــار ممثل فرنســـا إىل أن القرار ينص على اختاذ “التدابري الســـليمة” 
لضمان احترام احلظر، “مبا يف ذلك استخدام احلد األدىن من القوة”، ولكنه شدد 
على أنه يتعني أاّل ُيستخدم مثل هذا التدبري إاّل “كمالذ أخري” وأن “يقتصر على 
حـــاالت الضرورة القصوى”	 وأضاف أنه جيـــب أاّل ُيفهم القرار بأنه “تفويض 
شـــامل الستخدام القوة عشوائيًا”	 وأعرب املمثل أيضًا عن اعتقاده بأنه يف كل 

حالة يتطلب استخدام الوسائل القسرية “إخطار جملس األمن” 229	
د ممثل احتاد اجلمهوريات االشـــتراكية السوفياتية، مع اإلشارة إىل  وأكَّ
أن “املقصود بالقرار توســـيع مصفوفة الوسائل املتاحة لتنفيذ اجلزاءات”، أن 
تدابـــري تنفيذ القرار ينبغي “أن تتناســـب وظروف كل حالـــة” وأنه “ينبغي 

استخدام األساليب السياسية والدبلوماسية إىل أقصى درجة ممكنة” 230	
ويف حـــني أن ممثـــل الصني قد صـــوَّت مؤيدًا للقرار فإنـــه ذكر أن له 
رأيًا خمتلفًا بالنســـبة لتفسري نص القرار، وأعرب عن حتفظات شديدة بالنسبة 
العتمـــاده	 ودفع بـــأن القرار ال يتضمن مفهوم اســـتخدام القـــوة، وذكر أن 
اإلشارة إىل “استخدام احلد األدىن من القوة” قد ُحذفت عمدًا من مشروع 
القرار	 وأعرب عن رأيه بأن التدابري اليت ُأذن هبا مبوجب القرار ينبغي أن ُتتخذ 
يف إطار القرار 661 )1990( الذي ال ينص على استخدام القوة ولن يسمح 

باستخدام القوة يف تنفيذه 231	
وأعـــرب ممثل اليمن، الذي صوَّت ضد مشـــروع القرار، عن اعتقاده 
بأن املجلس يتعجل يف “اللجوء إىل استخدام القوة من أجل فرض قرار جملس 

226 اجللسة 2938	

	S/PV.2938 :227 انظر

S/PV.2938 228، الصفحات 26 إىل 31	

229 املرجع نفسه، الصفحتان 31 و32	

230 املرجع نفسه، الصفحات 43 إىل 45؛ وجرى اإلعراب عن آراء مماثلة من جانب 

ممثل ماليزيا )املرجع نفسه، الصفحتان 36 و37( وممثل فنلندا )املرجع نفسه، الصفحة 45(	
S/PV.2938 231، الصفحة 53	

األمـــن اخلـــاص باحلظر” 232	 وأعـــرب ممثل كوبا، الذي صـــوَّت أيضًا ضد 
القرار، عن رأيه بأن املادة 41 تســـتبعد استخدام القوة من أجل تنفيذ التدابري 
االقتصاديـــة الـــيت فرضها املجلـــس 233	 وجرى اإلعراب عـــن آراء مماثلة من 

جانب ممثل العراق الذي ُدعي إىل املشاركة يف املناقشة 234	
وجـــرى اإلعراب أيضًا عـــن حتفظات من جانب ممثل كولومبيا الذي 
أعـــرب عن اعتقـــاده بأن املجلس، باعتماده للقرار، يكـــون يف الواقع قد أقام 
حصارًا حبريًا وأنه، لذلك، يعمل مبوجب املادة 42 من امليثاق	 وانتقد أيضًا 
القرار املقترح من حيث إنه ال حيدِّد بوضوح دور جملس األمن وسلطته بالنسبة 

لإلشراف على أي إجراء تتخذه الدول 235	

احلالة 16
التدابري اليت ُفرضت على مجهورية يوغوسالفيا االحتادية

القرار 787 )1992( 236، الذي طلب  املناقشات اليت أدَّت إىل اعتماد  يف 
املحدِّدة،  الظروف  مع  تتالءم  اليت  اختاذ “التدابري  الدول  إىل  املجلس مبوجبه 
حسب االقتضاء، لضمان أاّل تتعارض عمليات الشحن البحري والشحن عرب 
هنر الدانوب مع أحكام القرارين 713 )1991( و757 )1992(، ذكر بعض 
أعضاء املجلس السبب الذي يدعوهم إىل االعتقاد بأن تلك التدابري ضرورية	 
فذكر ممثـــل اململكة املتحدة أن التدابري ضروريـــة لضمان أن اجلزاءات 
“ال ُتنتهك عن طريق هنر الدانوب أو البحر األدرياتيكي”، وأضاف أنه ينبغي 
أن تدرك سلطات بلغراد والصرب البوسنيون “أن تكلفة سياساهتم الراهنة هي 
دمـــار اقتصادي ونبذ يف الشـــؤون العاملية” 237	 وهذا الرأي شـــاركه فيه ممثل 
الواليات املتحدة الذي أعرب عن اعتقاده بأن القرار ســـوف يســـاعد يف منع 
اســـتخدام البحر األدرياتيكي وهنر الدانوب “للتحايل على احلظر”، وذكر أن 
“منتهكي اجلزاءات سيوقفون ويردون على أعقاهبم” 238	 وذكر ممثل إكوادور 
أنـــه يرى أن التدابـــري اليت هتدف إىل مراقبة النقل البحري والســـيطرة عليه هي 

“عناصر هامة للغاية” من شأهنا أن متكن من حتقيق اجلزاءات ألهدافها 239	
وأعربـــت أيضـــًا بعض الدول غـــري األعضاء يف املجلـــس عن تأييدها 
للتدابري املرتآة يف القرار 787 )1992(، وأعربت عن أملها يف أن تؤدي تلك 

التدابري إىل املساعدة يف ضمان تنفيذ احلظر 240	

232 املرجع نفسه، الصفحات 7 إىل 10	 ذكر املمثل أيضًا أنه مبوجب القرار ُتعطى 

“سلطات غري واضحة للقيام بأعمال غري حمدَّدة، ومن دون حتديد مسؤولية املجلس وإشرافه 
على هذه األعمال”	

S/PV.2938 233، الصفحة 17	

234 املرجع نفسه، الصفحات 67 إىل 70	

235 املرجع نفسه، الصفحات 21 إىل 25	 وعلى الرغم من هذه التحفظات فإن 

كولومبيا صوَّتت تأييدًا للقرار	
236 اجللسات 3134 إىل 3137	

S/PV.3135 237، الصفحة 8	

238 املرجع نفسه، الصفحتان 11 و12	

S/PV.3136 239، الصفحتان 14 و15	 وانظر أيضًا البيانات اليت أدىل هبا ممثلو 

واالحتاد   ،)16 الصفحة   ،S/PV.3135( وفرنسا  67(؛  الصفحة   ،S/PV.3134( بلجيكا 
الروسي )S/PV.3136، الصفحة 6(؛ وهنغاريا )S/PV.3137، الصفحة 13(	

240 أعربت باكستان عن أملها يف أن يؤدي مشروع القرار إىل “تنفيذ فّعال وكامل 

للجزاءات” )S/PV.3136، الصفحة 33(	 وأعربت كندا عن تأييدها القوي للنص الذي ورد 
يف مشروع القرار والذي يدعو مجيع الدول إىل استخدام التدابري الالزمة لضمان تطبيق نظام 
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االستعداد الذي أعربت عنه القيادة العراقية لسحب قواهتا من الكويت على 
أساس قرارات جملس األمن أكثر حتديدًا”	 وعليه قال ممثل احتاد اجلمهوريات 
االشتراكية السوفياتية إنه يعتقد أنه بعد انتهاء انسحاب القوات من الكويت 
تزول األسباب اليت اُتخذت من أجلها قرارات جملس األمن، وبالتايل يبطل 

سريان تلك القرارات” 244	
وردًا على ذلك، الحظ ممثل الواليات املتحدة أن اخلطوات اليت يرتئيها 
العراقيون “متثل انسحابًا مشروطًا وستحول دون التنفيذ الكامل للقرارات ذات 
الصلـــة الصادرة عن جملـــس األمن التابع لألمم املتحدة”	 وقال أيضًا “إن على 
العامل أن يتأكد من أن العراق قد ختلى بالفعل عن مطالبته بالكويت وَقِبَل مجيع 
قـــرارات جملس األمن ذات الصلـــة”	 وعليه، فإن جملس األمن وحده هو الذي 
ميكنه أن يوافق على رفع اجلزاءات املفروضة على العراق، وإن العامل حباجة إىل 
احلصـــول على تأكيدات حمددة بشـــأن نوايا العراق الســـلمية قبل أن يكون يف 
اإلمكان اختاذ مثل هذا اإلجراء 245	 وبناًء على ذلك قال إن حكومته ال ميكنها 
قبول فكرة إعالن أن قرارات جملس األمن مل تعد بصورة ما سارية أو أهنا الغية 
وباطلة وعدمية املفعول	 وحذر من أنه جيب على جملس األمن أاّل يزيل جبرة قلم 
ل إىل اتفاق حول كيفية  ما ظل املجلس يبنيه منذ 2 آب/أغسطس إىل أن “توصَّ
إعادة الســـالم واألمن إىل املنطقـــة” 246	 وأعرب عن وجهات نظر مماثلة ممثلو 

اململكة املتحدة 247 وفرنسا 248 ورومانيا 249 والكويت 250 ومصر 251	
وحث ممثل اهلند احتاد اجلمهوريات االشـــتراكية السوفياتية والواليات 
املتحدة على “أن حياوال تســـوية اخلالف بـــني خطيت عملهما” واقترح على 
أعضـــاء املجلس أن جيتمعوا وجيلســـوا معًا وجيدوا طريقـــة للخروج مما يبدو 
أنه مأزق 252	 وأشـــار إىل أن العراق اســـتجاب “بشـــكل بنَّـــاء ملبادرة احتاد 
اجلمهوريات االشـــتراكية السوفياتية السلمية”	 وقال ممثل الصني إن املجلس 
“ينبغي له أن يفي مبســـؤولياته بالنظر يف خطة مالئمة للتسوية السلمية ألزمة 

اخلليج، وباعتمادها” 253	
وقال ممثل كوبا إنه يعتقد أنه نتيجة لالتفاقات اليت مت التوصل إليها يف 
موســـكو، فإن على املجلس “الشروع فورًا يف تقرير اخلطوات واإلجراءات 
املحددة اليت ينبغي اختاذها مبا ييسر تنفيذ خطة للتسوية السلمية يف أسرع وقت 
ممكن”	 ومضى إىل القول إن هناك عالقة سببية مباشرة - كما قرَّرها جملس 
األمن - بني اجلزاءات االقتصادية وتقاعس العراق عن االمتثال لشروط الفقرة 

الثانية من القرار 660 )1990( - أي االنسحاب كليًا من الكويت 254	

S/PV.2977 244 )اجلزء الثاين( )مغلقة االستئناف 3(، الصفحة 296	 شارك ممثل 

كوبا، على سبيل املثال، وجهة النظر هذه )املرجع نفسه، الصفحات 318 - 322(	
245 املرجع نفسه، الصفحتان 300 و301	

246 املرجع نفسه، الصفحتان 304 و305	

247 املرجع نفسه، الصفحتان 311 و312	

248 املرجع نفسه، الصفحة 322	

249 املرجع نفسه، الصفحات 332 - 335	

250 املرجع نفسه، الصفحات 336 - 342	

251 املرجع نفسه، الصفحات 342 - 347	

252 املرجع نفسه، الصفحة 311	

253 املرجع نفسه، الصفحة 306	

254 املرجع نفسه، الصفحات 317 - 322	

وقال ممثل الصني، الذي امتنع عن التصويت على مشروع القرار، إن 
استعمال القوة “ال يؤدي إاّل إىل تعقيد احلالة وزيادة حدة اخلالفات وتعميق 
 الكراهيـــة، مما يزيد من صعوبة حل املشـــكلة”	 وأشـــار أيضـــًا إىل أن الصني 
ال حتبِّذ “اســـتعمال القوة بأي شـــكل من األشـــكال يف تســـوية الصراع يف 
 البوســـنة واهلرسك” 241	 ومل ُتبحث بشـــكل مباشر خالل املناقشات مسألة 
ما إذا كانت املادة 41 تسمح صراحة باستخدام القوة من أجل ضمان التنفيذ 

الفّعال للتدابري اليت اعُتمدت مبوجب تلك املادة	

مدة التدابري املفروضة مبوجب املادة 41  -  4
يف حني أن التدابري املتخذة مبوجب املادة 41 كانت ُتفرض على العموم ملدة غري 
حمدودة، فإن معظم املقررات اليت تفرض اختاذ هذه التدابري إما أهنا بينت شروطًا 
حمددة إلهناء هذه التدابري 242 وإما نصت على فترات أو آليات للمراجعة 243	

وفيمـــا يتعلـــق بالتدابري املفروضة علـــى العراق، أعربـــت الدول عن 
وجهات نظر خمتلفة بشـــأن الشـــروط املحددة والوقت املناســـب إلهناء تلك 
التدابـــري بعد انســـحاب القـــوات العراقية من الكويـــت	 ويف ما خيص احلظر 
املفروض على توريد األســـلحة إىل يوغوســـالفيا السابقة، أثريت أسئلة حول 
اســـتمرار تطبيق هذا احلظر على البوســـنة واهلرسك بعد أن انفصلت البوسنة 
واهلرســـك عن يوغوسالفيا وأصبحت دولة مســـتقلة	 ويف ما يتعلق بالتدابري 
املفروضـــة على اجلماهرييـــة العربية الليبية، طرحت تســـاؤالت حول األدلة 

املطلوبة المتثال تلك الدولة للطلبات الواردة يف القرار 748 )1992(	

احلالة 17
التدابري املفروضة على العراق

االشتراكية  اجلمهوريات  احتاد  ممثل  قال  األمن،  اجللسة 2977 ملجلس  يف 
القيادة  بني  موسكو  يف  مؤخرًا  ُعقدت  اليت  املحادثات،  إن  السوفياتية 
السوفياتية واملمثل اخلاص للعراق، السيد طارق عزيز، قد جنحت “يف جعل 

اجلزاءات، وأشارت إىل أهنا شاركت يف قوة املهمة البحرية اليت ترصد املرور على الساحل 
األدرياتيكي وتشارك يف رصد اجلزاءات يف البلدان املجاورة )S/PV.3136، الصفحة 47(	 
وحتدث ممثل إيطاليا، بصفتها رئيس جملس احتاد أوروبا الغربية، فأشار إىل أن القرار سوف 
الغربية  البحرية الحتاد أوروبا  القوات  يعزز “فعالية احلظر تعزيزًا كبريًا” وسوف يساعد 
ومنظمة حلف مشال األطلسي يف حبر األدرياتيك على اكتشاف أية حماولة خلرق احلظر أو 
التحايل عليه عن طريق البحر، بل والقضاء عليها )S/PV.3137، الصفحة 16(	 وذكر ممثل 
أوكرانيا أنه ينبغي أن يتوخى مشروع القرار “كل اخلطوات الضرورية” من أجل تعزيز فعالية 
للجزاءات  أنه ال بد  بنغالديش أيضًا  اجلزاءات )S/PV.3137، الصفحة 86(	 وذكر ممثل 

املفروضة أن “تنفذ تنفيذًا صارمًا” )S/PV.3137، الصفحة 111(	
S/PV.3135 241، الصفحة 16	

242 انظر القرارات 661 )1990(، و748 )1992(، و757 )1992(	

على  املفروض  األسلحة  حظر  ُيطبق  أن   )1991(  713 القرار  243 وتوخى 

العام وحكومة  التشاور بني األمني  السابقة حىت يقرر املجلس غري ذلك بعد  يوغوسالفيا 
يوغوسالفيا	 ومبوجب الفقرة 13 من القرار 748 )1992(، قرر املجلس أن “يستعرض 
كل 120 يومًا أو يف وقت أقرب، إذا اقتضى احلال، التدابري املفروضة مبوجب الفقرات 3 
إىل 7 على ضوء امتثال احلكومة الليبية للفقرتني 1 و2 من القرار، آخذًا يف االعتبار، حسب 
مقتضى احلال، أي تقارير يقدمها األمني العام عن دوره املحدد يف الفقرة 4 من القرار 731 
)1992(”	 ومبوجب الفقرة 16 من القرار 757 )1992(، قرر املجلس “أن يبقي قيد 
االستعراض املستمر التدابري املفروضة مبوجب الفقرات 4 إىل 9 بغية النظر يف ما إذا كان ميكن 

تعليق هذه التدابري أو إهناؤها يف أعقاب االمتثال ملقتضيات القرار 752 )1992(”	
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ويف اجللســـة 2978، املعقودة يف 2 آذار/مارس 1991، وبعد توقف 
العمليات العسكرية اليت قام هبا ائتالف للدول ضد القوات العراقية وفقًا للقرار 
678 )1990( 255، تســـاءل عدة متكلمني عن سبب استمرار تطبيق التدابري 
املفروضة مبوجب القرار 661 )1990(، والحظ ممثل اهلند أن “العراق أكد 
رمسيًا اســـتعداده للتقيد جبميع قرارات جملس األمن ذات الصلة” وقال إن وفد 
بالده يود من املجلس “أن يبدأ بدراســـة مبكرة ملســـألة اجلزاءات” 256	 وأما 
ممثل اليمن، فإنه الحظ أن مشروع القرار ال يذكر هناية للحظر املفروض على 
العراق، وأشار إىل أنه “عندما اختذ جملس األمن القرار 661 )1990( وفرض 
على العراق 			 نظامًا من احلظر الصارم، فإن ذلك كان على أساس االعتقاد 
بأن احلظر ســـيؤدي إىل انســـحاب العراق وتنفيذ القـــرار 660 )1990(”	 
وأعرب املمثل عن اعتقاده، بناًء على ذلك، أنه كان ينبغي أن يتضمن مشروع 

القرار إشارة إىل رفع احلظر، وال سيما رفع احلظر عن األغذية 257	
ومن جهة أخرى، شدد ممثل الواليات املتحدة على أن العراق “مسؤول 
عـــن أشـــياء كثرية” وأنـــه “ال يزال هناك الكثـــري الذي ينبغي القيـــام به للوفاء 
بقـــرارات املجلـــس ومتطلبات القانون الـــدويل”	 وأكد املمثـــل على أن “مثن 
العدوان وهزميته” جيب أن يكونا “باهظني حىت ال يســـمح بعودته ثانية” 258	 
واتفق ممثل فرنســـا على أن “على املنظمة أن تدعم، أواًل وبشـــكل فّعال، وقف 
األعمال احلربية، وأن ُتحدد من مث الظروف الالزمة الســـتعادة الســـالم واألمن 
الدائمـــني يف املنطقة” 259	 وحذر ممثـــل بلجيكا بأن على املجلس “أن يتجنب 
نشـــوء حالة يصبح فيها العراق قادرًا مرة أخرى على اكتســـاب قدرة عسكرية 
هجوميـــة”	 وســـيكون من الضـــروري لذلك “اإلبقاء على احلظر العســـكري 

املفروض على العراق” 260	
ويف اجللســـة ذاهتا، اختذ املجلس القـــرار 686 )1991(، الذي أكد 
فيه استمرار السريان الكامل ملفعول وأثر كافة قراراته السابقة، مبا فيها القرار 

	261 )1990( 661
ويف اجللســـة 2981، املعقـــودة يف 3 نيســـان/أبريل 1991، ناقـــش 
املجلس، واعتمد، مشـــروع القـــرار 687 )1991( الذي ربط فيه بني إهناء 
التدابـــري املفروضة مبوجب القـــرار 661 )1990(، وقيـــام العراق، يف مجلة 

أمور، بامتثال مقتضيات معّينة لنـزع السالح 262	

255 ُأشري إىل توقف عمليات القتال اهلجومية يف ديباجة القرار 686 )1991(، 

الذي اُتخذ يف اجللسة ذاهتا	
S/PV.2978 256، الصفحتان 76 - 77 )امتنعت اهلند عن التصويت على مشروع 

القرار(	
على  التصويت  عن  اليمن  )امتنعت   26  -  22 الصفحات  نفسه،  257 املرجع 

مشروع القرار(	
258 املرجع نفسه، الصفحات 41 - 46	

259 املرجع نفسه، الصفحة 52	 أعرب عن وجهات نظر مماثلة ممثل اململكة املتحدة 

وغريه )املرجع نفسه، الصفحات 68 - 72(	
260 املرجع نفسه، الصفحة 58	

261 اُتخذ القرار بأغلبية 11 صوتًا مقابل صوت واحد )كوبا( وامتناع 3 أعضاء 

عن التصويت )الصني واهلند واليمن(	 وتشري ديباجة القرار إىل “ضرورة التأكد من النوايا 
السلمية للعراق، وضرورة التأكد من حتقيق اهلدف الوارد يف القرار 678 )1990( بشأن 

استعادة السالم واألمن الدوليني يف املنطقة”	
262 انظر الفقرة 22 من القرار 687 )1991(	 واختذ القرار بأغلبية 12 صوتًا 

مقابل صوت واحد )كوبا( وامتناع عضوين عن التصويت )إكوادور واليمن(	

وقبل اختاذ القرار 687 )1991(، قال ممثل العراق إن حكومته “ترى أن 
اإلبقاء على احلصار الربي والبحري واجلوي واإلبقاء على جتميد األرصدة، رغم 
قبول العراق تنفيذ مجيع قرارات جملس األمن الثالثة عشر املتعلقة هبذه املسألة، مبا 
يزيل األسباب اليت دعت جملس األمن إىل إصدار القرار 661 )1990( 			 أمر 
خيالف ميثاق األمم املتحدة وميكن أن ُينظر إليه على أنه عدوان اقتصادي وخمالفة 
صرحية مليثاق حقوق الدول وواجباهتا االقتصادية ومواثيق حقوق اإلنسان وأوهلا 

حق اإلنسان يف احلياة واحترام حريته وكرامته” 263	
وقـــال ممثل كوبا إنـــه كان على جملس األمن “إزالـــة كافة اجلزاءات 
االقتصاديـــة املفروضة على العـــراق” ألن هذه اجلزاءات قامت على أســـاس 
بعـــض الظـــروف اليت زالـــت اآلن	 وقال إنه يعتقد بـــأن املجلس “قد جتاهل 
باســـتمرار حقيقة أن العقوبات االقتصادية كانـــت قد ُفرضت هبدف ضمان 
االمتثال لفقرة واحدة، من القرار 660 )1990(، دعت إىل االنسحاب غري 
املشروط للقوات العراقية من األراضي الكويتية”	 وقال إن جملس األمن، بناًء 
عليه، باختاذه القرار املقترح “سيبقي على نظام للعقوبات ال ميكن تربيره، بل 

وسيكون السبب يف املشاكل واملعاناة اليت مير هبا الشعب العراقي” 264	
واتفق ممثلو الصني واهلند واليمن على أنه، يف ضوء تطور الوضع، ينبغي 

رفع التدابري املفروضة على العراق مبوجب القرار 661 )1990( 265	
وشـــدد ممثل الواليات املتحـــدة، إذ تكلم بعـــد التصويت، على أن 
على املجتمع الدويل، وقد تصرف “لوضع حد هنائي للعدوان والالشرعية 
أن يعمـــل اآلن، من خالل األمم املتحدة، على اســـتتباب الســـالم واألمن 
الدوليـــني” 266	 ورأى أن القرار ينشـــئ “عملية دينامية مرنة” تربط إزالة 
اجلزاءات بتنفيذ القرار، وهذا من شـــأنه أن يشـــكل “حافـــزًا على التنفيذ 
الكامل للقرار بأســـرع ما ميكن”	 وقال إنه “مبجرد تنفيذ األحكام املتصلة 
بأســـلحة الدمار الشـــامل ونظام العقوبات” فإن اجلـــزاءات املفروضة على 

صادرات العراق سُترفع أيضًا 267	
وأوضح ممثل اململكة املتحدة أنه، كما كانت ملجلس األمن املسؤولية 
األساســـية عن ردع العدوان فإن له أيضًا مســـؤولية “وضع األســـس القوية 
للمســـتقبل” وضمـــان أاّل يواجـــه املجلس مرة أخرى “بتحد كبري وشـــامل 
للقانـــون الدويل”	 وأضاف املمثل أن هـــذا كان هو هدف القرار، وهذا هو 

املقياس الذي ينبغي أن يقاس به 268	
S/PV.2981 263، الفقرة 33	

264 املرجع نفسه، الصفحات 62 - 66 )صوتت كوبا ضد مشروع القرار(	

265 أشارت الصني، اليت صوتت مؤيدة ملشروع القرار، إىل أن القرار يشمل “بعض 

القيود غري الالزمة بشأن رفع العقوبات االقتصادية ضد العراق”	 وعليه فإن الصني ترى أنه 
ينبغي ملجلس األمن “أن خيفف العقوبات االقتصادية ويرفعها يف أسرع وقت ممكن، وذلك 
لتمكني اقتصادات كافة بلدان املنطقة من استعادة وضعها الطبيعي يف وقت مبكر” )املرجع 
أن “مجيع  للقرار،  مؤيدة  األخرى  هي  اليت صوتت  اهلند،  ورأت  الصفحة 97(	  نفسه، 
اجلزاءات غري العسكرية ضد العراق ينبغي أن ُترفع” مبجرد قيام العراق بإبالغ قبوله مبشروع 
أن  التصويت،  امتنعت عن  اليت  اليمن،  الصفحة 76(	 ورأت  نفسه،  )املرجع  القرار هذا 
“إصرار مقدمي مشروع القرار على استمرار احلظر على متطلبات احلياة املدنية يف العراق لن 
يتضرر منه إاّل الشعب العراقي” )املرجع نفسه، الصفحة 50(	 وأما إكوادور، اليت امتنعت 
تضر  اليت  اجلزاءات  رفع  املجلس  أنه “جيب على  رأت  فقد  التصويت،  األخرى عن  هي 

بالسكان املدنيني يف العراق” )املرجع نفسه، الصفحة 108(	
S/PV.2981 266، الصفحات 83 - 85	

267 املرجع نفسه، الصفحة 88	

268 املرجع نفسه، الصفحة 112	
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ويف جلسة املجلس 3063، املعقودة يف 31 آذار/مارس 1992، اليت 
نوقش فيها نص القرار 748 )1992( واُتخذ القرار فيها أيضًا، الحظ ممثل 
اجلماهريية العربية الليبية أن الشروط املتوخاة يف هذا القرار إلهناء التدابري جتعل 
بلده يف وضع ال يعرف فيه مىت يقرر جملس األمن أن بلده امتثل للقرار حىت يتم 
رفـــع التدابري املتخذة: خاصة وأن اجلماهريية العربية الليبية تعتقد أن األحكام 

اليت تتطلب نبذ العنف تضمنت “مطالب ال ميكن حتديدها” 278	
علـــى أن ممثـــل اململكة املتحـــدة رأى أن أعضاء املجلس ســـيتفهمون 
الســـبب يف أن االلتزام الشـــفوي البســـيط بالتخلي عن اإلرهاب ليس كافيًا 
يف حـــد ذاته يف حالة ليبيا، مشـــريًا إىل أن أعضاء املجلس قد مسعوا مثل هذه 
البيانات يف املاضي من العقيد القذايف وأن السلطات الليبية واصلت بعد ذلك، 

باعترافها، تقدمي املساعدة املباشرة إىل اإلرهابيني 279	
وذّكر ممثل النمســـا أعضاء املجلس بأن النمســـا أكدت دائمًا ضرورة 
وضع معايري موضوعية لألحكام اخلاصة بإهناء اجلزاءات	 وقال إنه يرحب بأن 
القرار 748 )1992( توخى أن يضع املجلس يف االعتبار، لدى اســـتعراضه 
مدى امتثال اجلماهريية العربية الليبية، تقارير األمني العام عن دوره يف التماس 

تعاون هذه الدولة 280	
علــــى أن ممثل اهلنــــد، من جهة أخرى، أشــــار إىل أمهية الوصول إىل 
حتديــــد صحيح للظــــروف اليت ميكن يف ظلها رفع اجلزاءات، وأبدى أســــفه 
ألنه، وإن اســــتطلع أعضاء املجلس من حركة عدم االحنياز، وعدد آخر من 
الوفود أيضًا، مع مقدمي مشروع القرار، إدخال مزيد من الدقة يف الفقرات 
ذات الصلة، فإنه مل يكن يف اإلمكان إزالة الغموض من مشروع القرار بشأن 

تلك النقطة حتديدًا 281	

احلالة 19
احلظر املفروض على توريد األسلحة إىل يوغوسالفيا السابقة

بعد   ،1992 شباط/فرباير   8 يف  املتخذ   ،)1992(  727 القرار  مبوجب 
أن  تأكيد  املجلس  أعاد  االشتراكية،  االحتادية  يوغوسالفيا  تفكك مجهورية 
احلظر الذي فرضه املجلس على توريد األسلحة إىل تلك الدولة مبوجب القرار 
713 )1991( سوف يستمر تطبيقه على مجيع املناطق اليت كانت جزًءا من 
يوغوسالفيا، بصرف النظر عن أي قرارات متخذة بشأن مسألة االعتراف 

باستقالل مجهوريات معّينة 282	

ملموسة	 وقد اُتخذ القرار بأغلبية 10 أصوات مقابل ال شيء وامتناع 5 أعضاء عن التصويت 
)الرأس األخضر وزمبابوي والصني واملغرب واهلند(	

S/PV.3063 278، الصفحة 21	

279 املرجع نفسه، الصفحة 71	

280 أشار املمثل، على وجه اخلصوص، إىل الفقرتني 12 و13 من القرار 748 

)S/PV.3063( )1992، الصفحة 80(	
281 ذكر الوفد اهلندي، الذي امتنع عن التصويت على مشروع القرار، أن مقدمي 

مشروع القرار أبدوا استعدادًا للعمل مع الوفد بشأن هذا اجلانب )S/PV.3063، الصفحة 
70(	 انظر أيضًا البيان الذي أدىل به ممثل العراق، وفيه تساءل عما إذا كانت التدابري اليت 
سُتفرض قد ُصّممت لتكون “إجراءات عقابية لفترة غري حمدودة من الزمن” )املرجع نفسه، 

الصفحة 36(	
282 انظر الفقرة 6 من القرار 727 )1992(، وتقرير األمني العام املشار إليه يف 

ذلك القرار )S/23363، الفقرة 33(	

ويف اجللســـة 3004، اليت اختذ فيها املجلس القرار 706 )1991(، 
ادعى ممثل العراق بأن العراق قد أوىف جبميع الشروط الواردة يف القرار 687 
)1991( لرفع التدابري املفروضة على العراق مبوجب القرار 661 )1991(	 
وحســـب قول ممثل العراق، فإن األقلية القليلة يف املجلس حتول دون أن يقرر 
املجلس بأن هذه الشروط قد استوفيت 269	 وادعى املمثل أيضًا بأنه، ملآرب 
وأغراض شـــىت “فإن مشـــروع القرار يرمي إىل إبقاء احلظر قائمًا إىل أمد غري 
حمـــدود“ وهو ما يؤكـــد، يف نظره، أن اهلدف التحالف العســـكري مل يكن 

سوى تدمري العراق كقوة عربية مؤثرة وفاعلة يف تقرير مصري املنطقة” 270	
وقد أيد اليمن وكوبا مطالبة العراق برفع احلظر	 فالحظ ممثل اليمن أن 
أعضاء املجلس كانوا قد أكدوا “أهنم ليسوا ضد الشعب العراقي”، وتساءل 
ملاذا يصرون على اســـتمرار معاناة هذا الشـــعب، وملاذا ال يرفعون عن كاهله 
احلظـــر الذي ينخر يف املجتمع العراقي ويضعفه يومًا بعد يوم 271	 وقال ممثل 
كوبـــا إنـــه يعتقد أن اجلزاءات ضد العراق كان ينبغي أن ُتلغى يف اللحظة اليت 

اختفت فيها األسباب اليت ُدفع هبا لتربيرها 272	
غري أن ممثل الكويت أصر على أن التدابري املفروضة مبوجب القرار 661 
)1990( ينبغي أن تظل قائمة ما مل ميتنع النظام العراقي “عن سلوكه يف التحايل 
والكذب وخرق قرارات املجتمع الدويل” 273	 وأشـــار، على وجه اخلصوص، 
 إىل أن رفـــع العقوبـــات االقتصاديـــة عنه إمنا هـــو متوقف على إعادة األســـرى 
إىل الكويـــت، وذلـــك مبوجـــب الفقرتـــني 21 و30 من منطـــوق القرار 687 
)1991( 274، ومتوقف كذلك على تعاون العراق يف جمال نزع األسلحة 275	 
وكذلك شدد عدد من أعضاء املجلس على أن العراق مل ميتثل اللتزاماته الدولية 
مبوجــــب القــــرارات ذات الصلة، وال ســــيما التزاماته املتعلقــــة بإزالة ما لديه من 

أسلحة الدمار الشامل، حسب ما يقضي بذلك القرار 687 )1991( 276	
احلالة 18

التدابري املفروضة على اجلماهريية العربية الليبية
نص القرار 748 )1992(، الذي فرض املجلس مبوجبه طائفة واسعة من 
التدابري على اجلماهريية العربية الليبية، على أن ُتطبق هذه التدابري إىل أن يقرر 
القرار 731  يف  الوارد  للطلب  امتثلت  قد  )أ(  الليبية  احلكومة  أن  املجلس 
الكامل يف  التعاون  الليبية  العربية  تبدي اجلماهريية  أن  املتمثل يف   )1992(
حتديد املسؤولية عن األعمال اإلرهابية اليت تعرضت هلا طائرة بان أمريكان 
القائمة بالرحلة 103 وطائرة شركة احتاد النقل اجلوي القائمة بالرحلة 772؛ 
)ب( والتزمت التزامًا قاطعًا بوقف مجيع أنواع األعمال اإلرهابية، وبوقف 

تقدمي مجيع أشكال املساعدة إىل املجموعات اإلرهابية 277	
S/PV.3004 269، الصفحة 31	

270 املرجع نفسه، الصفحتان 35 و36	

271 املرجع نفسه، الصفحة 57	

272 املرجع نفسه، الصفحة 70	

273 املرجع نفسه، الصفحة 21	

274 املرجع نفسه، الصفحة 12	

275 املرجع نفسه، الصفحة 16	

)الصفحات  فرنسا  ممثلو  هبا  أدىل  اليت  البيانات  سيما  وال  نفسه،   276 املرجع 

72 - 77(؛ والواليات املتحدة )الصفحات 77 - 81(؛ واململكة املتحدة )الصفحات 
84 - 86(؛ والنمسا )الصفحات 86 - 88(؛ واالحتاد السوفيايت )الصفحة 91(	

277 وفقًا للقرار 748 )1992(، ينبغي الربهنة على هذا االلتزام بالقيام بأعمال 
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ويف خالل املناقشات العلنية للمجلس، املعقودة يف الفترة من 13 إىل 
16 تشرين الثاين/نوفمرب 1992 283، قال ممثل البوسنة واهلرسك إهنا ُحرمت 
بالفعل من احلق يف الدفاع عن النفس، من خالل االستمرار العشوائي حلظر 
 األســـلحة	 وأكد ممثل البوســـنة واهلرسك على أن قضية الســـالم سُتعزز إذا 
ما ُرفع احلظر انتقائيًا، فال يعود ينطبق على البوســـنة واهلرسك، وأن السالم 
ميكن، من خالل الدفاع الفعلي عن النفس، أن يصبح حقيقة قائمة ال هدفًا 

غري مؤكد بعيد املنال 284	
وأيد وجهة النظر هذه ممثل دول ليست أعضاًء يف املجلس، مبا يف ذلك 

تركيا 285 وباكستان 286 ومجهورية إيران اإلسالمية 287 وأفغانستان 288	
علـــى أن متكلمـــني آخريـــن، مبـــن فيهم وزيـــر خارجيـــة مجهورية 
يوغوســـالفيا االحتادية 289 والرئيس املشارك لّلجنة التوجيهية للمؤمتر الدويل 
املعين بيوغوســـالفيا 290 وعدد من أعضـــاء املجلس 291، حذروا صراحة من 
أن الرفع االنتقائي حلظر األسلحة إمنا سيؤجج نار الصراع ويؤدي إىل ازدياد 
األعمـــال القتالية يف كل أرجاء منطقة البلقـــان ويعّرض للخطر فعالية عملية 

األمم املتحدة حلفظ السالم 292	

التزامات الدول غري األعضاء يف األمم املتحدة   -  5
بتطبيق التدابري املفروضة مبوجب املادة 41

تنص املادة 41 من امليثاق على أن ملجلس األمن أن يطلب إىل أعضاء األمم 
قراراته  املجلس، يف  أن  على  املادة	  املتوخاة يف هذه  التدابري  تطبيق  املتحدة 
اليت تنشئ أو تعدل التزامات الدول يف ما يتعلق بتنفيذ التدابري املفروضة على 

283 اجللسات من 3134 إىل 3137	

S/PV.3134 284، الصفحتان 54 و55	

S/PV.3135 285، الصفحة 25	

S/PV.3136 286، الصفحتان 33 و34	

287 املرجع نفسه، الصفحة 73	

S/PV.3137 288، الصفحتان 56 و57	 باإلضافة إىل احلجج ذات الصلة حبق البوسنة 

واهلرسك يف الدفاع عن النفس، تساءل ممثل أفغانستان عن شرعية استمرار تطبيق حظر األسلحة، 
بقدر ما يتعلق األمر بالبوسنة واهلرسك، يف ضوء الغرض األصلي الذي ُفرضت من أجله التدابري	 
وأكدت أفغانستان أن القرار 713 )1991( قد ُصّمم ملعاجلة الصراع بني كرواتيا وصربيا 
واجلبل األسود، وأنه ليس هناك أي موضوع قانوين أو تقين للقرار يتصل بالبوسنة واهلرسك، 
ألن القرار اُتخذ يف أيلول/سبتمرب 1991، بينما اندلع الصراع يف البوسنة واهلرسك يف نيسان/

أبريل 1992	 ومضت أفغانستان إىل التأكيد على أنه، من وجهة النظر القانونية، يبدو أنه “من 
غري املعقول االحتجاج بأن دولة ذات سيادة يف البوسنة واهلرسك ستكون معرضة حلظر أسلحة 

وجزاءات كانت يف يوم من األيام جزًءا من مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية”	
289 انظر: S/PV.3137، الصفحة 75: “وال يسعنا إاّل أن حنذر، بقلق عميق، 

املرتزقة  إرسال  االستمرار يف  على  املترتبة  هبا،  التنبؤ  اليت ال ميكن  الضارة  العواقب  من 
وانتهاكات حظر األسلحة واالحتماالت املتزايدة الوضوح بأن يتحول هذا الصراع إىل 

حرب دينية شاملة”	
S/PV.3134 290، الصفحة 29 )اللورد أوين(، والصفحة 17 )السيد فانس(	

291 انظر، على سبيل املثال، بيانات ممثلي اململكة املتحدة وإكوادور يف اجللستني 

3135 وS/PV.3135( 3136، الصفحة 9، وS/PV.3136، الصفحات 13 - 15(	
292 تتصل احلجج اليت ساقها ممثلو الدول األعضاء فيما يتعلق حبق البوسنة واهلرسك 

يف الدفاع عن النفس اتصااًل وثيقًا باملادة 51 من امليثاق، وترد تفاصيل هذه احلجج يف اجلزء 
التاسع من هذا الفصل	

 العراق 293، ويوغوسالفيا 294، والصومال 295، واجلماهريية العربية الليبية 296
وليربيا 297، قد دأب على الطلب إىل “مجيع الدول” امتثال االلتزامات ذات 
الصلة، ويف أحوال متعددة، أشار صراحة إىل “مجيع الدول” 298، مبا يف ذلك 

الدول غري األعضاء يف األمم املتحدة” 299	
ومشلت الردود الواردة من الدول استجابة للطلبات املوجهة من جملس 
األمـــن 300 أو األمني العـــام 301 للحصول على معلومات يف ما يتعلق بامتثاهلا 
لاللتزامات، رسائل وردت من سويسرا ومجهورية كوريا 302	 وهذه الرسائل 

293 انظر: القرارات 661 )1990(، الفقرتان 3 و4؛ و670 )1990(، الفقرات 

3 إىل 6؛ و687 )1991(، الفقرتان 24 و29؛ و778 )1992(، الفقرات 1 و2 و4	
294 تنطبق اإلشارة هنا على يوغوسالفيا السابقة ومجهورية يوغوسالفيا االحتادية	 

انظر القرارات 713 )1991(، الفقرة 6؛ و724 )1991(، الفقرة 5؛ و727 )1992(، 
الفقرة 6؛ و740 )1992(، الفقرة 8؛ و757 )1992(، الفقرات 3 إىل 9 و11 إىل 14؛ 

و760 )1992(؛ و787 )1992(، الفقرات 9 إىل 15	
295 انظر القرارات 733 )1992(، الفقرة 5؛ و751 )1992(، الفقرة 11؛ 

و794 )1992(، الفقرة 16	
296 انظر القرار 748 )1992(، الفقرات 3 إىل 6	

297 مبوجب القرار 788 )1992(، قرر املجلس أن تقوم “مجيع الدول” على 

الفور بتنفيذ حظر عام وكامل على مجيع شحنات األسلحة واملعدات العسكرية إىل ليربيا	
298 أحيانًا كان يدعو املجلس “الدول”	 انظر، على سبيل املثال، القرار 794 

)1992( الذي دعا فيه املجلس الدول إىل اختاذ ما يلزم من تدابري لضمان التنفيذ الصارم 
حلظر األسلحة الذي فرضه على الصومال يف القرار 733 )1992(	

299 انظر، مثاًل، الفقرة 5 من القرار 661 )1990(؛ والفقرة 7 من القرار 748 

)1992(؛ والفقرة 11 من القرار 757 )1992(	
300 مبوجب الفقرة 4 من القرار 700 )1991(، طلب املجلس إىل “مجيع الدول” 

تقدمي تقرير إىل األمني العام خالل 45 يومًا عن التدابري اليت اختذهتا للوفاء بااللتزامات املبّينة يف 
الفقرة 24 من القرار 687 )1991(	 ومبوجب الفقرة 8 من القرار 748 )1992(، طلب 
املجلس إىل مجيع الدول أن تبلغ األمني العام، حبلول 15 أيار/مايو 1992، عن التدابري اليت 
وضعتها للوفاء بالتزاماهتا املتعلقة باجلزاءات املفروضة على اجلماهريية العربية الليبية	 ومبوجب 
الفقرة 12 من القرار 757 )1992(، طلب املجلس إىل مجيع الدول موافاة األمني العام، 
حبلول 22 حزيران/يونيه 1992، بالتدابري اليت وضعتها للوفاء بالتزاماهتا املتعلقة باجلزاءات 

املفروضة على مجهورية يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل األسود(	
301  فيما يتعلق بالتدابري املفروضة على العراق، انظر، مثاًل، املذكرة املؤرخة 8 

 ،S/21536( آب/أغسطس 1990 املوجهة من األمني العام إىل وزراء خارجية مجيع الدول
املرفق األول( اليت يطلب إليهم فيها موافاته بتقارير عن التدابري املتخذة لتنفيذ القرار 661 
)1990(؛ واملذكرة الشفوية املؤرخة 3 متوز/يوليه 1991 املوجهة من األمني العام إىل وزراء 
خارجية مجيع الدول، الصادرة كوثيقة من وثائق األمم املتحدة، اليت يطلب إليهم فيها تقدمي 
معلومات عن التدابري املتخذة لتنفيذ الفقرة 4 من القرار 700 )1991(	 واضطالعًا منه 
مبسؤوليته بشأن تقدمي تقرير عن تنفيذ اجلزاءات املفروضة على يوغوسالفيا مبوجب القرار 
713 )1991(، وّجه األمني العام مذكرة شفوية إىل مجيع الدول يف 16 كانون األول/
ديسمرب 1991 يطلب فيها إىل هذه الدول أن تقدم إليه معلومات عن التدابري املتخذة من 
جانبها للوفاء بالتزاماهتا املتعلقة بتنفيذ احلظر	 )انظر الفقرة 4 من الوثيقة S/23358(	 وفيما 
يتعلق باحلالة يف الصومال، انظر املذكرة الشفوية املوجهة من األمني العام إىل مجيع الدول 

واملؤرخة 23 كانون الثاين/يناير S/23693( 1992 وCorr.1، الفقرتان 5 و7(	
302 فيما يتعلق باحلالة بني العراق والكويت، انظر الرسائل الواردة من مجهورية 

كوريا )S/21487 وS/21617( وسويسرا )S/21585( املتعلقة بتنفيذ التدابري املفروضة مبوجب 
)S/22958( ومجهورية كوريا  من سويسرا  الواردتني  والرسالتني  القرار 661 )1990(؛ 
)S/23016( املتعلقتني بتنفيذ اجلزاءات املحددة يف الفقرة 24 من القرار 687 )1991(	 
وكذلك وردت من الكرسي الرسويل رسالة تتعلق مبقتضيات القرار )S/22802(	 انظر أيضًا 



669 النظر يف أحكام الفصل السابع من امليثاق 

ويعرض الفرع باء أدناه قرارات املجلس اليت تطلب إىل الدول اختاذ 
التدابــــري الالزمــــة لضمان التنفيــــذ الدقيق للجزاءات اليت ســــبق فرضها على 
العراق 306 ويوغوسالفيا 307 والصومال 308	 ويتناول الفرع جيم القرارات 
اليت تأذن للدول باســــتخدام مجيع الوسائل الالزمة لتسهيل وصول املساعدة 

اإلنسانية إىل البوسنة واهلرسك والصومال 309	
ويتنـــاول الفـــرع دال باختصار جوانب عمليتني مـــن عمليات حفظ 
الســـلم مت إنشـــاؤمها خالل الفترة قيد االستعراض ويعتقد أن هلما أمهيتهما يف 

تفسري املادة 42 من امليثاق 310	
306 يف القرار 665 )1990(، طلب املجلس إىل الدول األعضاء أن تتخذ “من 

التدابري ما يتناسب مع الظروف املحددة وحسب ما تقتضيه الضرورة” لضمان التنفيذ الدقيق 
للجزاءات املفروضة على العراق بالقرار 661 )1990(	

307 يقصد بكلمة “يوغوسالفيا” مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية سابقًا 

ومجهورية يوغوسالفيا االحتادية )الصرب واجلبل األسود( حيث فرض املجلس بالقرار 713 
)1991( حظرًا على توريد األسلحة إىل اجلمهورية اليوغوسالفية االحتادية االشتراكية وفرض 
بالقرار 757 )1992( حصارًا جتاريًا عامًا على مجهورية يوغوسالفيا االحتادية	 ويف القرار 
787 )1992(، طلب املجلس إىل الدول أن تتخذ “من التدابري ما يتناسب مع الظروف 
 )1991( للقرارين 713  الدقيق  التنفيذ  لضمان  الضرورة”  تقتضيه  ما  املحددة وحسب 

و757 )1992(	
من  يلزم  “ما  اختاذ  الدول  إىل  املجلس  طلب   ،)1992(  794 القرار  308 يف 

تدابري” لضمان التنفيذ الدقيق حلظر توريد األسلحة املفروض على الصومال بالقرار 733 
	)1992(

309 انظر القرارين 770 )1992( و794 )1992(	 وإذا كانت التدابري اخلاصة 

السالم واألمن  املقام األول بغرض حفظ  تتخذ يف  اإلنسانية ال  املساعدة  بتسهيل وصول 
الدوليني أو إعادهتما إىل نصاهبما، كما هو منصوص عليه يف املادة 42، فاملعتقد أن هذه 
التدابري هلا أمهيتها بالنسبة لتفسري املادة 42 وتطبيقها من حيث إهنا تعتمد عادة يف سياق 
هتديدات قائمة للسالم وترتبط ارتباطًا وثيقًا باجلهود األوسع املبذولة إلعادة السالم واألمن 

يف املناطق املتأثرة	
310 ملا كانت عمليات حفظ السالم يتم القيام هبا عادة مبوافقة احلكومات املعنية، 

فمن الواضح أهنا ختتلف عن إجراءات اإلنفاذ املنصوص عليها يف املادة 42	 على أنه قد رئي 
أن من املفيد، فيما يتعلق بالنظر يف إجراءات اإلنفاذ هذه، توجيه االهتمام إىل إنشاء بعثة األمم 
املتحدة للمراقبة يف العراق والكويت يف إطار الفصل السابع من امليثاق وتضمني والية قوة 

األمم املتحدة للحماية بعض سلطات اإلنفاذ	

املادة 42
 إذا رأى جملـــس األمـــن أن التدابـــري املنصـــوص عليهـــا يف املـــادة 41 
ال تفـــي بالغرض أو ثبت أهنا مل تف به، جاز له أن يتخذ باســـتخدام القوات 
اجلويـــة والبحرية والربية من األعمال ما يلزم حلفظ الســـالم واألمن الدوليني 
أو إلعادهتما إىل نصاهبما	 وجيوز أن تشـــمل هذه األعمال املظاهرات وفرض 
احلصـــار والعمليات األخرى باســـتخدام القوات اجلويـــة أو البحرية أو الربية 

التابعة ألعضاء األمم املتحدة	

مالحظة
خالل الفترة قيد االستعراض، مل يستند جملس األمن إىل املادة 42 صراحة يف 
أي من قراراته، ولكنه اعتمد عددًا من القرارات اليت طلب فها إىل الدول اختاذ 
“مجيع التدابري الضرورية” 304 إلعمال املطالب املتعلقة بإعادة السالم واألمن 
الدوليني إىل نصاهبما، وهلذا فإن هلذه القرارات أمهيتها بالنسبة لتفسري املادة 
42	 وتشمل هذه القرارات، على وجه اخلصوص، القرار 678 )1990( 
الذي يأذن للدول األعضاء املتعاونة مع حكومة الكويت بأن تستخدم مجيع 
الوسائل الالزمة النسحاب القوات العراقية من أراضي الكويت 305	 )انظر 

الفرع ألف أدناه(	

اليت  العبارة  التحديد  على  هي  الضرورية”،  التدابري  “مجيع  عبارة  304 كانت 

استخدمت يف الفقرة 2 من القرار 770 )1992(	 ويف الفقرة 1 من القرار 665 )1990( 
والفقرة 12 من القرار 787 )1992( والفقرة 16 من القرار 794 )1992(، استخدمت 
عبارة “من التدابري ما يتناسب مع الظروف املحددة وحسب ما تقتضيه الضرورة”، ويف 
الفقرة 2 من القرار 678 )1991( والفقرة 10 من القرار 794 )1992( استخدمت عبارة 

“كل الوسائل الالزمة”	
305 على أن األمني العام أعرب يف تقريره املعنون “خطة للسالم” عن رأي مؤداه 

أنه، فيما يتعلق باحلالة بني العراق والكويت، مل يستخدم جملس األمن فعاًل اخليار املنصوص 
عليه يف املادة 42، حيث اختار املجلس أن يأذن للدول األعضاء باختاذ التدابري نيابة عنه	 
وبوجه أعم، فقد أعرب األمني العام عن اعتقاده بأن اإلجراءات املنصوص عليها يف املادة 
42 ال ينبغي اختاذها إاّل عندما تكون مجيع الوسائل السلمية قد أخفقت، وكان خيار اختاذ 
التدابري ضروريًا للحفاظ على مصداقية األمم املتحدة كضامن لألمن الدويل )انظر:  هذه 

S/24111، الفقرات 42 - 44(	

فعاًل أو اُتخذت بصورة مســـتقلة	 على أن سويسرا، يف أحد ردودها املوجهة 
إىل األمني العام، أشـــارت إىل أهنا، بوصفها ليســـت عضوًا يف األمم املتحدة، 

“ليست، يف الواقع، ملزمة قانونًا بقرارات جملس األمن” 303	

	S/21585 303

الـــيت وردت مـــن الدولتني املذكورتني، اللتني مل تكونا آنذاك أعضاًء يف األمم 
املتحـــدة، إما أهنا أكـــدت أن التدابري قد اُتخذت لتنفيذ قرارات املجلس ذات 
الصلـــة وإمـــا أن تدابري مناظـــرة يف املضمون ملقتضيات هـــذه القرارات قائمة 
الرسائل اليت بعثت هبا سويسرا يف ما يتعلق بالتدابري املفروضة على يوغوسالفيا السابقة وعلى 

	)S/24160و S/23938و S/23612و S/23338( اجلماهريية العربية الليبية

الجزء الرابع

 التدابري األخرى حلفظ السالم واألمن الدوليني أو إلعادهتما إىل نصاهبما 
وفقًا للمادة 42 من امليثاق
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إجراءات اإلعمال العسكرية الالزمة حلفظ   - ألف 
السالم واألمن الدوليني أو إلعادهتما إىل 

نصاهبما
احلالة بني العراق والكويت

يف القرار 678 )1990( 311، طالب املجلس مرة أخرى العراق بأن ميتثل 
امتثااًل تامًا للقرار 660 )1990( وجلميع القرارات الالحقة، وقرر “أن مينح 
العراق فرصة أخرية، كلفتة تنم عن حسن النية، للقيام بذلك”؛ وأذن للدول 
العراق يف 15 كانون  ينفذ  مل  ما  الكويت،  مع حكومة  املتعاونة  األعضاء 
الثاين/يناير 1991 مجيع قرارات املجلس ذات الصلة “بأن تستخدم مجيع 
الوسائل الالزمة لدعم وتنفيذ القرار 660 )1990( ومجيع القرارات الالحقة 

ذات الصلة وإعادة السالم واألمن الدوليني إىل نصاهبما يف املنطقة” 312	
 وخـــالل مـــداوالت املجلـــس فيمـــا يتعلـــق باعتمـــاد القـــرار 678 
)1990( 313، وافـــق معظم األعضـــاء على أنه مل يعد هناك بديل عن اإلذن 
باســـتخدام “مجيع الوســـائل الالزمة” حيث إن عدوان العراق أمر ال ميكن 
الســـكوت عليه 314	 وكان من رأي معظـــم املتكلمني أن املجلس قد أبدى 
بالفعل قدرًا كبريًا من الصرب، وشـــددوا على أن القرار املقترح يعطي العراق 
فتـــرة 45 يومًا أخرى لالمتثال للمطالب الواردة يف القرارات الســـابقة 315	 
وقـــد أشـــري يف هذا الســـياق إىل أنه حبلـــول 15 كانـــون الثاين/يناير - وهو 
 التاريخ املحدد يف القرار - سيكون العدوان قد مضى عليه ما يقرب من ستة 
أشهر 316	 وأعرب عدد من املتكلمني عن ثقتهم بأن املهلة املمنوحة يف القرار 
ستفتح الباب للتحول حنو تسوية سياسية 317	 وشدد متكلمون آخرون على 
خماطر تأخري استخدام القوة العسكرية مشريين إىل أن تدمري العراق والفظائع 
 الـــيت ترتكب ضد شـــعبه ســـوف تســـتمر يف ذات الوقت، مشـــريين إىل أن 
ما سيحدث خالل فترة املهلة هو استمرار تدمري الكويت واستمرار الفظائع 

اليت ترتكب ضد شعبه 318	

311 اعتمد يف اجللسة 2963 املعقودة يف 29 تشرين الثاين/نوفمرب 1990 بأغلبية 

12 صوتًا ضد صوتني )كوبا واليمن( وامتناع بلد واحد عن التصويت )الصني(	 ويف تلك 
اجللسة، كان أعضاء املجلس ممثلني على املستوى الوزاري	 

312 انظر: القرار 678 )1990(، الفقرتان 1 و2	

االشتراكية  اجلمهوريات  احتاد  من  مقدمًا   )S/21969( القرار  مشروع  313 كان 

السوفياتية ورومانيا وفرنسا وكندا واململكة املتحدة والواليات املتحدة	
S/PV.2963 314، الصفحة 67 )فرنسا(؛ والصفحة 75 )ماليزيا(؛ والصفحة 82 

)اململكة املتحدة(؛ والصفحة 87 )كوت ديفوار(؛ والصفحتان 84 و85 )فنلندا(؛ والصفحة 
91 )االحتاد السوفيايت(؛ والصفحة 103 )الواليات املتحدة(	 وانظر أيضًا بيان ممثل الكويت 
الذي حث فيه املجلس على أن يأذن باستخدام مجيع الوسائل الالزمة لتنفيذ قراراته السابقة 
حىت يضع حدًا لتحدي العراق إلرادة املجتمع الدويل )S/PV.2963، الصفحتان 17 و18(	

خارجية  ووزير   ،)16 الصفحة  نفسه،  )املرجع  الكويت  ممثل  بيانات  315 انظر 

اململكة املتحدة )املرجع نفسه، الصفحة 82(، ووزير خارجية االحتاد السوفيايت )املرجع نفسه، 
الصفحتان 89 و90(، ووزير خارجية الواليات املتحدة )املرجع نفسه، الصفحة 103(	

316 انظر بيان وزير خارجية اململكة املتحدة )املرجع نفسه، الصفحة 82(	 

317 انظر، على سبيل املثال، بياين وزير خارجية االحتاد السوفيايت )املرجع نفسه، 

الصفحتان 89 و90( ووزير خارجية فنلندا )املرجع نفسه، الصفحات 83 - 85(	
318 انظر، على سبيل املثال، بياين وزير خارجية ماليزيا )املرجع نفسه، الصفحة 

76( ووزير خارجية إثيوبيا )املرجع نفسه، الصفحة 51(	

على أن عددًا من أعضاء املجلس عارضوا استخدام القوة يف هذه املرحلة 
من مراحل األزمة، وقالوا حمذرين إنه ينبغي للمجلس جتنب اختاذ إجراء متعجل 
وإبــــداء الصرب وإعطاء فرصة للجزاءات االقتصادية لكي حتقق الغرض منها، مع 

مراعاة اآلثار اخلطرية اليت قد تترتب على حل يتم باستخدام القوة 319	
وشدد ممثل العراق على أن املجلس، بإذنه باستخدام القوة، يكون قد 
تصرف فيما يتجاوز اختصاصه، وقال إنه ما دام األمر معروضًا على املجلس 
فـــإن اســـتخدام القوة ال ميكـــن أن تنطبق عليه النصوص اليت حتكم املمارســـة 
الشرعية حلق الدفاع عن النفس	 وبناًء على ذلك ال يستطيع املجلس أن يأذن 
باســـتخدام القوة إاّل إذا ثبت أن اجلزاءات املعتمدة وفقًا للمادة 41 غري فّعالة 

أو غري قابلة للتنفيذ 320	

التدابري الالزمة لضمان التنفيذ الدقيق   - باء 
للقرارات املتخذة وفقًا للمادة 41

احلالة بني العراق والكويت
مع  املتعاونة  األعضاء  للدول  املجلس  أذن   ،321  )1990( القرار 665  يف 
الكويت بأن تتخذ “من التدابري ما يتناسب مع الظروف املحددة وحسب 
ما تقتضيه الضرورة حتت سلطة جملس األمن لوقف كل الشحنات البحرية 
القادمة إىل بلداهنا أو املقلعة منها، بغية تفتيش محوالهتا والتأكد من مقاصدها 
النهائية، وضمان اإلنفاذ الصارم لألحكام املتعلقة هبذا الشحن املنصوص عليها 

يف القرار 661 )1990(” 322	
وخالل املـــداوالت املتعلقة باعتماد هذا القـــرار 323، أوضح مقدموه 
أن املجلس قد اضطر إىل إحكام تطبيق نظام اجلزاءات بســـبب حتدي العراق 
ملجلـــس األمن وللقرار 661 )1990(	 وذكـــروا أنه يف الوقت الذي مت فيه 
مبدئيًا وزع قوات حبرية بناًء على طلب حكومة الكويت وفقًا للحق األصيل 
يف الدفـــاع عن النفس فرديًا ومجاعيًا كما هـــو منصوص عليه يف الفقرة 51 
من امليثاق، فإن القرار املقترح يوفر أساسًا إضافيًا لإلجراءات املتخذة لضمان 
االمتثال للجزاءات اليت فرضها القرار 661 )1990(	 وأضافوا أنه إذا كانت 
السلطة املمنوحة يف القرار املقترح من االتساع حبيث تسمح باستخدام القوة 
املســـلحة لضمان احترام احلظر، فإن هذه القوة لن تستخدم إاّل كملجأ أخري 

وتقتصر على ما هو ضروري ضرورة مطلقة 324	

319 انظر بيانات ممثلي اليمن )S/PV.2963، الصفحة 36(؛ ووزير خارجية الصني 

)املرجع نفسه، الصفحة 62(؛ ووزير خارجية كوبا )املرجع نفسه، الصفحات 58 - 60(	 
كذلك أعرب األخري عن وجهة نظر مؤداها أنه بإعطاء بعض الدول اإلذن باستخدام القوة 
العسكرية فإن املجلس بذلك يكون قد تصرف انتهاكًا لإلجراءات املقررة يف امليثاق )املرجع 

نفسه(	
S/PV.2963 320، الصفحات 19 - 21	

321 اعتمد يف اجللسة 2938 املعقودة يف 25 آب/أغسطس 1990 بأغلبية 13 

صوتًا مقابل ال شيء وامتناع بلدين عن التصويت )كوبا واليمن(	
322 انظر القرار 665 )1990(، الفقرة 1	

323 كان مشروع القرار )S/21640( مقدمًا من زائري وفرنسا وفنلندا وكندا وكوت 

ديفوار واململكة املتحدة والواليات املتحدة	
 32 والصفحة  املتحدة(؛  )الواليات   31  -  26 الصفحات   ،S/PV.2938 324

)فرنسا(	 ويف هذا السياق، استخدم املتكلمون أيضًا عبارة “احلد األدىن من القوة” وعبارة 
“استخدام أدىن حد من القوة ” خالل املناقشة	
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ويف املداوالت اليت انتهت باعتماد القرار 332، أوضح مقدمو القرار أن 
هذه التدابري ضرورية ملنع اســـتخدام حبر األدرياتيك وهنر الدانوب يف التحايل 
على نظام اجلزاءات، وجلعل الســـلطات يف بلغراد وســـلطات صرب البوسنة 

تدرك تكاليف سياساهتا 333	
كذلـــك أعرب عدد من الـــدول غري األعضاء باملجلـــس عن تأييدها 
للتدابـــري الـــيت ينص عليهـــا القرار املقترح، وعـــن اعتقادها بأن هـــذه التدابري 

ستساعد يف ضمان تنفيذ احلصار 334	
على أن إحدى الدول األعضاء باملجلس أكدت من جديد معارضتها 
الســـتخدام القوة يف أي شـــكل لتسوية النـزاع يف البوسنة واهلرسك، قائلة إن 

استخدام القوة لن يؤدي إاّل إىل تعقيد احلالة 335	

احلالة يف الصومال
يف القرار 794 )1992( 336، استند املجلس إىل الفصلني السابع والثامن 
فطلب إىل الدول أن تقوم، على الصعيد الوطين أو من خالل الوكاالت أو 
الترتيبات اإلقليمية، “باستخدام ما يلزم من التدابري” لضمان التنفيذ الدقيق 

حلظر األسلحة الذي فرضه القرار 733 )1992( 337	
ومل تتم إثارة أية مسائل موضوعية تتعلق هبذا النص خالل املناقشة اليت 

أجريت عند اعتماد هذا القرار 338	

 )S/24808/Rev.1( القرار  مشروع  وكان   	3137 إىل   3134 332 اجللسات 

مقدمًا من االحتاد الروسي وبلجيكا وفرنسا واململكة املتحدة والواليات املتحدة	
333 انظر، على سبيل املثال، بيانات ممثلي اململكة املتحدة )S/PV.3135، الصفحتان 

 ،S/PV.3134( ؛ وبلجيكا)8 و9 (؛ والواليات املتحدة )املرجع نفسه، الصفحتان 11 و12
 ،S/PV.3136( الروسي  واالحتاد  17(؛  الصفحة   ،S/PV.3135( وفرنسا  67(؛  الصفحة 

الصفحة 6(	
334 أعربت باكستان عن أملها يف أن يؤدي مشروع القرار إىل “اإلعمال الفّعال 

القوي  تأييدها  عن  كندا  وأعربت   	)33 الصفحة   ،S/PV.3136( للجزاءات”   والكامل 
ملا نص عليه مشروع القرار من مطالبة مجيع الدول باستخدام التدابري الضرورية لكفالة التطبيق 
الدقيق لنظام اجلزاءات، وأشارت إىل أهنا شاركت يف فرقة العمل البحرية اليت تقوم برصد 
حركة املرور على ساحل حبر األدرياتيك وأهنا تشارك يف رصد اجلزاءات املفروضة يف البلدان 
إيطاليا، بوصفه رئيسًا الحتاد أوروبا  الصفحة 47(	 وتكلم ممثل   ،S/PV.3136( املجاورة
الغربية، فقال إن القرار من شأنه “أن يعزز إىل حد كبري فعالية احلصار” ويساعد القوات 
البحرية التابعة الحتاد أوروبا الغربية وحلف مشال األطلسي يف حبر األدرياتيك على اكتشاف 
وهزمية أية حماولة من البحر “النتهاك احلصار أو التحايل عليه” )S/PV.3137، الصفحة 16(	 
وذكرت أوكرانيا أن مشروع القرار ينبغي أن ينص على “اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة” 
لتعزيز فعالية اجلزاءات )S/PV.3137، الصفحة 86(	 كذلك ذكرت بنغالديش أن اجلزاءات 

جيب “إعماهلا بدقة” )S/PV.3137، الصفحة 111(	
335 انظر بيان ممثل الصني )S/PV.3135، الصفحة 16(	

336 مت اعتماده يف اجللسة 3145 املعقودة يف 3 كانون األول/ ديسمرب 1992	 

وكان مشروع القرار )S/24880( قد قدم خالل مشاورات سابقة أجراها املجلس	
337 انظر القرار 794 )1992(، الفقرة 16	

القرار 794  اعتماد  عند  اجللسة 3145  يف  أجريت  اليت  املناقشة  338 تركزت 

لتسهيل وصول  الالزمة  التدابري  باختاذ مجيع  القرار،  الوارد يف هذا  )1992( على اإلذن، 
املساعدة اإلنسانية )انظر الفرع جيم أدناه لالطالع على تفاصيل املناقشة(	

على أن القرار عارضه عضوان من أعضاء املجلس أعربا عن اعتقادمها 
بأن املجلس يتحرك بسرعة أكثر من الالزم حنو استخدام القوة 325	 وأعرب 
أحـــد أعضـــاء املجلس عـــن رأي مؤداه أنـــه إذا كان القرار يســـتند إىل املادة 
42 فإنـــه يتعني على املجلس عندئذ، وفقـــًا هلذه املادة، أن يقرر أن اجلزاءات 
االقتصاديـــة قـــد ثبت عـــدم كفايتها قبل املضي إىل اختـــاذ تدابري تنطوي على 

استخدام القوة 326	
وأيـــد بعض املتكلمني اآلخرين القرار املقترح بوجه عام، ولكنهم مع 
ذلك حّذروا من أن أية إجراءات تتخذ مبقتضاه ينبغي أن تكون متناســـبة مع 
األغراض املقصودة وأنه ينبغي استخدام األساليب السياسية والدبلوماسية إىل 

أقصى درجة ممكنة 327	
 وأعـــرب أحد أعضاء املجلس عـــن اعتقاده بأن عبـــارة ”من التدابري 
ما يتناسب مع الظروف املحددة حسب ما تقتضيه الضرورة“ املستخدمة يف 
القـــرار املقترح ال تنطوي يف الواقع على مفهوم اســـتخدام القوة، ألن التدابري 
الـــيت تتخذ مبقتضى هذا القرار يتعني اختاذهـــا يف إطار القرار 661 )1990( 

الذي ال يسمح باستخدام القوة يف تنفيذه 328	

 البنود املتصلة باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة 
)احلالة يف البوسنة واهلرسك( 329

يف القرار 787 )1992( 330 طلب املجلس إىل الدول أن تستخدم “من 
التدابري ما يتناسب مع الظروف املحددة وحسب ما تقتضيه الضرورة حتت 
سلطة جملس األمن إليقاف كل الشحنات البحرية القادمة إىل بلداهنا أو املقلعة 
تنفيذ  وضمان  النهائية،  مقاصدها  من  والتأكد  حمتوياهتا  تفتيش  بغية  منها، 
املجلس  القرارين 713 )1991( و757 )1992( بدقة”؛ وأكد  أحكام 
من جديد “أن الدول املشاطئة تتحمل مسؤولية اختاذ التدابري الالزمة لضمان 
أن جيري الشحن عرب هنر الدانوب وفقًا ألحكام القرارين 713 )1991( 
و757 )1992(، مبا يف ذلك التدابري املتناسبة مع الظروف املحددة واليت 
بغية فحص حمتوياهتا والتحقق من  يلزم اختاذها إليقاف هذه الشحنات  قد 
مقاصدها النهائية ولضمان التنفيذ الدقيق ألحكام القرارين 713 )1991( 

و757 )1992(” 331	

S/PV.2938 325، الصفحة 7 )اليمن(؛ والصفحة 17 )كوبا(	

326 املرجع نفسه، الصفحة 17 )كوبا(	 وقدم ممثل العراق حججًا مماثلة )املرجع 

نفسه، الصفحة 71(	
السوفياتية(؛  االشتراكية  اجلمهوريات  )احتاد   43 الصفحة  نفسه،  327 املرجع 

والصفحتان 37 و38 )ماليزيا(؛ والصفحة 47 )فنلندا(	
328 املرجع نفسه، الصفحة 53 )الصني(	 ويف هذا السياق، ذكر ممثل الصني أن 

اإلشارة إىل “استخدام احلد األدىن من القوة” قد حذفت قصدًا من مشروع القرار	
االحتادية  يوغوسالفيا  مجهورية  إىل  إشارة  هي  “يوغوسالفيا”  إىل  329 اإلشارة 

االشتراكية ومجهورية يوغوسالفيا االحتادية )الصرب واجلبل األسود(”، حيث فرض القرار 
713 )1991( على األوىل وفرض القرار 757 )1992( على األخرية	

330 اعتمد يف اجللسة 3137 املعقودة يف 16 تشرين الثاين/نوفمرب 1992، بأغلبية 

13 صوتًا مقابل ال شيء وامتناع بلدين عن التصويت )زمبابوي والصني(	
331 انظر القرار 787 )1992(، الفقرتان 12 و13	
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وخالل املناقشة اليت أجريت عند اعتماد القرار، شدد بعض املتكلمني 
على أن التدابري اليت يأذن هبا القرار 794 )1992( تستهدف حتقيق بيئة آمنة 
لتوصيل اإلغاثة اإلنسانية إىل شعب الصومال وأن استخدام القوة لن يؤيد إاّل 
إذا كان ضروريًا لتحقيق هذا اهلدف 346	 وأشري إىل أن اجلهود اليت سبق أن قام 
هبا املجلس لزيادة األمن قد أخفقت، وعلى ذلك فإن التصرف مبوجب الفصل 
السابع من امليثاق هو الوسيلة الوحيدة لضمان توزيع اإلمدادات اإلنسانية 347	 
وذكروا أنه ال توجد رغبة يف التدخل يف الشـــؤون الداخلية للصومال، ولكن 
األزمة اإلنســـانية بأبعادها احلالية ال ميكن الســـماح باســـتمرارها	 وأضيف أن 

الظروف الراهنة ظروف فريدة وتتطلب اختاذ تدابري خاصة 348	

جوانب عمليات حفظ السالم اليت ميكن  -  دال 
أن تتسم باألمهية فيما يتعلق باملادة 42

احلالة بني العراق والكويت
أنشأ املجلس، مبوجب القرارين 686 )1991( 349 و689 )1991( 350، يف إطار 

الفصل السابع من امليثاق، بعثة األمم املتحدة للمراقبة يف العراق والكويت 351	
وإلنشـــاء العملية، مبوجب الفصل السابع من امليثاق، أمهية فيما يتعلق 
بتفسري املادة 42 حيث إهنا تنشئ التزامًا بالنسبة للعراق والكويت ملرابطة قوة 
عســـكرية يف أراضيهما 352	 ومع أن العملية قد نشرت مبوافقة الدولتني 353، 
346 انظر، على سبيل املثال، بيان ممثل الواليات املتحدة )S/PV.3145، الصفحة 

36( وبيان ممثل فرنسا )املرجع نفسه، الصفحة 29(	
347 انظر، على سبيل املثال، بيان ممثل اململكة املتحدة الذي أشار فيه إىل أنه يف 

الوضع السائد يرتبط الغذاء واألمن “ارتباطًا ال انفصام له” )S/PV.3145، الصفحة 34(	
348 شددت الصني، على وجه اخلصوص، على أن من رأيها أن العملية العسكرية 

اليت يأذن هبا القرار هي إجراء استثنائي تقتضيه احلالة الفريدة املوجودة بالصومال، وأنه ينبغي 
الصومال  اإلنسانية يف  اإلغاثة  آمنة جلهود  بيئة  توفري  العسكرية مبجرد  العملية   وقف هذه 

)S/PV.3145، الصفحة 17(	
النحو  على  آذار/مارس 1991،  املعقودة يف 2  اجللسة 2978،  349 اعتمد يف 

عن  أعضاء  ثالثة  وامتناع  )كوبا(  معارض  واحد  مقابل صوت  مؤيدًا  التايل: 11 صوتًا 
االشتراكية  اجلمهوريات  احتاد  القرار  مشروع  وقدم  واليمن(	  واهلند  )الصني  التصويت 
وآيرلندا  العظمى  لربيطانيا  املتحدة  واململكة  وفرنسا  وزائري  ورومانيا  وبلجيكا  السوفياتية 

الشمالية والواليات املتحدة األمريكية	
350 اعتمد باإلمجاع يف اجللسة 2983، املعقودة يف 9 نيسان/أبريل 1991	 ولقد 

ُأعد مشروع القرار )S/22470( أثناء مشاورات املجلس السابقة على اجللسة	
 3 يف  املعقودة   2981 اجللسة  يف  املتخذ   ،)1991(  687 القرار  351 مبوجب 

نيسان/أبريل 1991، أنشأ املجلس منطقة مزنوعة السالح على طول احلدود بني العراق 
والكويت، تقوم برصدها وحدة مراقبة تابعة لألمم املتحدة	 ومبوجب القرار 689 )1991(، 
 S/22454( 1991 أقر املجلس خطة األمني العام الواردة يف تقريره املؤرخ 5 نيسان/أبريل 

وAdd.1 وAdd.2( لنشر بعثة األمم املتحدة للمراقبة يف العراق والكويت	
القرار 689 )1991(، تتكون بعثة األمم  352 وفقًا ملفهوم العمليات الذي أقره 

املتحدة للمراقبة يف العراق والكويت من وحدات عسكرية تقدمها الدول األعضاء بناء على 
طلب األمني العام وتتكون كل وحدة من أفراد عسكريني مسلحني وغري مسلحني	 ويتكون 
قوام القوة األويل األقصى لبعثة األمم املتحدة للمراقبة يف العراق والكويت من 440 1 فردا من 
مجيع الرتب، من بينهم 680 فردا من املشاة امللحقني مؤقتا هبا من بعثات مقررة أخرى	 وكان 

من املتوقع يف البداية أن حيتاج األمر إىل توفري جمموعة تتكون من 300 مراقب عسكري	
353 ُأحيل قبول حكومة العراق وحكومة الكويت خلطة األمني العام املقترحة إىل 

املجلس يف إضافة مؤرخة 9 نيسان/أبريل S/22454/Add.3( 1991( ملحقة بتقرير األمني 
	)Add.2و Add.1و S/22454( العام

التدابري الالزمة لتسهيل وصول  -  جيم 
املساعدة اإلنسانية

 البنود املتعلقة باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة 
)احلالة يف البوسنة واهلرسك(

الفصل  مبوجب  متصرفًا  األمن،  جملس  قام   ،339  )1992( القرار 770  يف 
السابع من امليثاق، مبطالبة الدول بأن تتخذ، على الصعيد الوطين أو من خالل 
الوكاالت أو الترتيبات اإلقليمية، مجيع التدابري الضرورية اليت تكفل، بالتنسيق 
مع األمم املتحدة، تسهيل وصول املساعدة اإلنسانية إىل سراييفو وحيثما توجد 

حاجة إىل هذه املساعدة يف املناطق األخرى من البوسنة واهلرسك” 340	
وخالل املناقشــــة اليت أجريت عند اعتماد هذا القرار 341، رحب مقّدموه 
بأنه ســــوف يســــمح باختاذ مجيع التدابري الالزمة، مبا فيها اســــتخدام القوة، لتقدمي 
املســــاعدة اإلنســــانية	 وذكروا أن اســــتخدام القوة أمر غري مرغوب فيه ولكنه قد 
يكــــون ضروريــــًا	 وأضافوا أنه عند تقريــــر ما إذا كانت هناك حاجــــة إىل التدابري 
العسكرية سيعطى وزن كبري لرأي األمم املتحدة ورأي الوكاالت اإلنسانية	 وأشري 
إىل أن تقدمي املســــاعدة اإلنسانية ليس شاغاًل إنســــانيًا ملّحًا فحسب ولكنه أيضًا 

عنصر هام يف اجلهود املبذولة إلعادة السالم واألمن إىل نصاهبما يف املنطقة 342	
على أن إحدى الدول األعضاء باملجلس ذكرت أهنا، وإن كانت تؤيد 
أهـــداف القـــرار 770 )1992( من حيث املبدأ، ال تســـتطيع أن توافق على 
اإلذن باســـتخدام القوة حيث إن استمرار النـزاع املسلح هو حتديدًا ما يعوق 
وصول املســـاعدة اإلنســـانية يف الوقت احلاضر	 وأضاف ممثل هذه الدولة أنه 
مىت جلأت الدول األعضاء إىل القوة فإن من املؤكد أن النـزاع املسلح سيتسع 
نطاقه ويطول وقته، مما يؤدي إىل زيادة إعاقة أعمال اإلغاثة اإلنسانية واجلهود 

اليت تستهدف التوصل إىل حل سياسي 343	

احلالة يف الصومال
يف القرار 794 )1992( 344، تصرف جملس األمن مبوجب الفصل السابع 
كل  “باستخدام  املتعاونة  األعضاء  وللدول  العام  لألمني  فأذن  امليثاق  من 
الوسائل الالزمة لتهيئة بيئة آمنة لعمليات اإلغاثة اإلنسانية يف الصومال يف 

أسرع وقت ممكن” 345	

339 اعتمد يف اجللسة 3106 املعقودة يف 13 آب/أغسطس 1992 بأغلبية 12 

صوتًا ضد ال شيء وامتناع ثالث دول عن التصويت )زمبابوي والصني واهلند(	
340 انظر القرار 770 )1992(، الفقرة 2	

341 كان مشروع القرار )S/24421( مقدمًا من االحتاد الروسي وبلجيكا وفرنسا 

واململكة املتحدة والواليات املتحدة	
342 اململكة املتحدة )S/PV.3103، الصفحات 34 - 36(؛ والواليات املتحدة 

)املرجع نفسه، الصفحة 38(؛ وفرنسا )املرجع نفسه، الصفحة 47(	 وذكر ممثل الواليات 
املتحدة أن اعتماد القرار 770 )1992( قد برهن على أن املجلس أيضا يعتقد “أن تقدمي 
أيضا عنصر هام يف اجلهود  إنسانيًا ملّحًا فحسب ولكنه  املساعدة اإلنسانية ليس شاغاًل 

املبذولة إلعادة السلم واألمن إىل نصاهبما يف املنطقة” )S/PV.3106، الصفحة 38(	
343 انظر بيان ممثل الصني )S/PV.3106، الصفحتان 50 و51(	

344 اعتمد يف اجللسة 3145 املعقودة يف 3 كانون األول/ديسمرب 1992	 وكان 

مشروع القرار )S/24880( قد مت إعداده خالل مشاورات سابقة أجراها املجلس	
345 انظر الفقرة 10 من القرار 794 )1992( وكما أشري إليه يف الفقرة 7 من 

القرار، فإن قرار اختاذ إجراء مبوجب الفصل السابع اختذ عماًل بتوصية األمني العام يف رسالته 
	)S/24868( 1992 املؤرخة يف 29 تشرين الثاين/نوفمرب
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ورحب مقدمو القرار 776 )1992(، والذين أيدهم يف ذلك العديد 
مـــن املتحدثني اآلخرين، علـــى وجه اخلصوص بكون القـــرار يتطابق تطابقًا 
تامًا مع أهداف القرار 770 )1992(، والذي حدد املجلس مبوجبه أساسًا 
للتدخل احلازم من جانب املجتمع الدويل	 فقد أصبحت اآلن احلماية املسلحة 
للقوافل اإلنسانية أمرًا أساسيًا للغاية	 ويقدم القرار لقوة احلماية التابعة لألمم 

املتحدة السبل الالزمة لدعم مهمتها العسرية بالبوسنة واهلرسك 358	
ومـــع ذلك، ذكر عدة أعضاء يف املجلس كل على حدة أنه نظرًا 
للعالقة املنشـــأة يف ذلك القـــرار بالفقرة 2 من القـــرار 770 )1992(، 
ال ميكنهم التصويت لصاحل مشـــروع القرار 359	 فقد كان ُيخشـــى من 
أن ربط مشـــروع القرار بالقرار 770 )1992( ســـيغري من الطبيعة غري 
اإللزاميـــة لقوة احلماية التابعة لألمم املتحدة كعملية حلفظ الســـالم تابعة 
لألمـــم املتحدة، وأن قـــوة احلماية التابعة لألمم املتحدة ســـتتعرض خلطر 

اخلوض يف صراع مسلح 360	

األمم املتحدة اإلنسانية ذات الصلة وسائر املنظمات األخرى إىل سراييفو وحيثما توجد حاجة 
إىل هذه املساعدة يف املناطق األخرى من البوسنة واهلرسك”	 وباإلضافة إىل اإلشارة الواردة 
يف الفقرة 2 من القرار 770 )1992(، ُيشري القرار 776 )1992( أيضًا بصفة عامة إىل 
املهام الواردة يف تقرير األمني العام بشأن مفهوم العمليات املنقح لقوة احلماية التابعة لألمم 
املتحدة، مبا يف ذلك محاية قوافل املحتجزين املفرج عنهم إذا طلبت منها ذلك جلنة الصليب 
األمحر الدولية	 وأوصى األمني العام، يف مجلة أمور، يف ذلك التقرير، الذي صدر يف 10 
أيلول/سبتمرب 1992، أنه عند توفري “الدعم املتعلق باحلماية” للقوافل اليت تتوىل مفوضية 
األمم املتحدة لشؤون الالجئني تنظيمها، يتبع جنود قوة احلماية التابعة لألمم املتحدة املعنيون 
قواعد التعامل العادية املتعلقة حبفظ السالم ومن مث خيول هلم استعمال القوة دفاعًا عن النفس	 
ومع ذلك فقد الحظ األمني العام أن الدفاع عن النفس ُيعد شاماًل للحاالت اليت حياول فيها 
التابعني لألمم املتحدة من االضطالع بالوالية  أشخاص مسلحون أن مينعوا بالقوة اجلنود 

املكلفني هبا”	 )S/24540، الفقرة 9(	
S/PV.3114 358، الصفحتان 12 و13 )فرنسا(، والصفحات 13 - 16 )النمسا( 

والصفحتان 17 و18 )الواليات املتحدة( والصفحتان 18 و19 )بلجيكا(	
359 انظر البيانات اليت أديل هبا يف اجللسة 3114 ممثلو الصني واهلند وزمبابوي	

S/PV.3114 360، الصفحتان 11 و12 )الصني(	

فـــإن إهناءهـــا ال يتم إاّل مبوجب قرار رمسي من جملس األمن، حســـب ما ورد 
صراحة يف القرار 689 )1991( 354	

ومع ذلك يتعني اإلشارة إىل أنه مع أن العملية أنشئت مبوجب الفصل 
السابع من امليثاق، فهي مل يؤذن هلا باختاذ إجراءات مادية ملنع دخول عسكريني 
أو معدات عســـكرية إىل املنطقة املنـزوعة الســـالح أو االضطالع مبسؤوليات 
أخرى تقع ضمن اختصاص احلكومتني املضيفتني	 ووفقًا ملفهوم العمليات اليت 
ُيقرهـــا املجلس، فإن بعثة األمـــم املتحدة للمراقبة يف العراق والكويت، كبعثة 

مراقبة، مل ُيطلب منها سوى الرصد واملراقبة 355	

 البنود املتصلة باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة 
)احلالة يف البوسنة واهلرسك(

مبوجب القرار 776 )1992( 356، أذن املجلس بتوسيع نطاق والية قوة 
احلماية التابعة لألمم املتحدة وقوامها يف البوسنة واهلرسك تنفيذًا للفقرة 2 من 
القرار 770 )1992(، ومن مث قد ربط والية القوة بالفصل السابع، وأدرج 
اإلذن باستخدام “مجيع التدابري الضرورية”، املنصوص عليها يف تلك الفقرة، 

يف والية القوة 357	
354 تنص الفقرة 2 من القرار 689 )1991( على أنه “ال ميكن إلغاء الوحدة 

إال بقرار من املجلس” و“لذلك سيستعرض املجلس مسألة اإللغاء أو االستمرار كل ستة 
أشهر”	

355 تقع مسؤولية احلفاظ على القانون والنظام يف املنطقة املنـزوعة السالح على 

باملنطقة	  هلما  التابعة  األجزاء  نقاط شرطة يف  ولديهما  والكويت،  العراق   عاتق حكوميت 
وال ُيسمح للشرطة إاّل حبمل مسدسات	 ولالطالع على املزيد من التفاصيل انظر تقرير األمني 

العام )S/22454، الفقرة 6(	
356 اعتمد يف اجللسة 3114، املعقودة يف 14 أيلول/سبتمرب 1992، بأغلبية 12 

صوتًا مؤيدًا وامتناع ثالثة أعضاء عن التصويت )زمبابوي والصني واهلند(	 وقدم مشروع 
لربيطانيا  املتحدة  واململكة  وفرنسا  وبلجيكا  الروسي  االحتاد  من  كل   )S/24554( القرار 

العظمى وآيرلندا الشمالية والواليات املتحدة األمريكية	
357 مبوجب الفقرة 2 من القرار 770 )1992(، ناشد املجلس الدول “أن تتخذ 

على الصعيد الوطين، ومن خالل الوكاالت والترتيبات اإلقليمية، مجيع التدابري الضرورية اليت 
تكفل، بالتنسيق مع األمم املتحدة، تسهيل توصيل املساعدة اإلنسانية املقدمة من منظمات 

الجزء الخامس

املقررات واملداوالت ذات الصلة باملواد 43 إىل 47 من امليثاق

املادة الثالثة واألربعون
يتعهد مجيع أعضاء “األمم املتحدة” يف ســـبيل املســـامهة يف   -  1
حفظ السالم واألمن الدوليني، أن يضعوا حتت تصرف جملس األمن بناًء على 
طلبه وطبقًا التفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات املسلحة واملساعدات 

والتسهيالت الضرورية حلفظ السالم واألمن الدوليني ومن ذلك حق املرور	
جيـــب أن حيـــدد ذلك االتفاق أو تلـــك االتفاقات عدد هذه   -  2
القـــوات وأنواعها ومـــدى اســـتعدادها وأماكنها عمومًا ونوع التســـهيالت 

واملساعدات اليت تقدم	

جترى املفاوضات يف االتفاق أو االتفاقات املذكورة بأسرع   -  3
مـــا ميكن بنـــاًء على طلب جملس األمن، وتربم بني جملـــس األمن وبني أعضاء 
“األمـــم املتحـــدة” أو بينه وبني جمموعـــات من أعضاء “األمـــم املتحدة”، 

وتصدق عليها الدول املوّقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية	

املادة الرابعة واألربعون
إذا قـــرر جملس األمن اســـتخدام القوة، فإنه قبـــل أن يطلب من عضو 
غري ممثل فيه تقدمي القوات املسلحة وفاًء بااللتزامات املنصوص عليها يف املادة 
الثالثـــة واألربعني، ينبغي له أن يدعو هذا العضو إىل أن يشـــترك إذا شـــاء يف 
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للســـالم” 363 واملقدم عماًل بالبيان الرئاســـي 364 املعتمد عند اختتام ذلك 
االجتماع	 وأعرب األمني العام، يف تقريره عن أن النهج املفصل الذي حيكم 
استخدام القوة العسكرية يف الفصل السابع من امليثاق يستحق اآلن اهتمام 
مجيـــع الدول األعضاء	 ورأى أنه يف ظل الظروف السياســـة الراهنة، ينبغي 
أاّل تقـــوم قائمة بعد اآلن للعقبات اليت طاملا عرقلت إبرام االتفاقات اخلاصة 
املتوخـــاة يف املـــادة 43، وبالتايل، ينبغي أن يبدأ جملـــس األمن مفاوضات، 
بدعم من جلنة األركان العسكرية، وفقًا لتلك املادة 365	 ومع ذلك مل يشر 
املجلس إىل هذه االقتراحات يف البيانات الرئاسية املعتمدة يف أعقاب نظره 

يف تقرير األمني العام 366	
ويقدم االســـتعراض التايل تفاصيل بشأن مقررات املجلس ومداوالته 
ذات الصلـــة فيمـــا يتعلـــق باحلالة بني العـــراق والكويت واحلالة يف البوســـنة 

واهلرسك واحلالة يف الصومال	

إجراء اإلنفاذ العسكري لغرض املحافظة  -  ألف 
على السالم واألمن الدوليني.

احلالة بني العراق والكويت
يطلب القرار 678 )1990( 367، الذي أذن مبوجبه املجلس للدول املتعاونة 
مع الكويت “باستخدام مجيع الوسائل الالزمة” لكفالة امتثال العراق لقراراته 
السابقة، أن تقوم تلك الدول بإبالغ املجلس تباعًا بالتقدم املحرز فيما يتخذ 
يتعلق  فيما  تفاصيل  أية  أنه مل حيدد  اإلذن، غري  بذلك  إجراءات عماًل  من 

بالعالقة بني املجلس وتلك الدول 368	
وأثنـــاء املناقشـــات اليت دارت فيمـــا يتعلق باعتماد القـــرار 369، انتقد 
بعض أعضاء املجلس القرار ألنه ال يقوم على أساس أي مادة حمددة من مواد 
الفصل الســـابع من امليثاق، وأعربوا عن خشـــيتهم من أن املجلس لن يتمكن 
من الســـيطرة على القوات اليت أذن بأعماهلا 370	 واهتم ممثل العراق مشـــروع 
القـــرار بأنه غري قانوين وأنه ال ميكـــن اختاذ إجراءات إنفاذ مجاعية إاّل يف إطار 

)S/PV.3046، الصفحة 18(	 وأعرب وزير خارجية زمبابوي عن رأيه بأنه يتعني إخضاع 
عمليات اإلنفاذ اجلماعية يف املستقبل للمساءلة التامة أمام جملس األمن وينبغي أن تكون متثيلية 
حقًا، وميكن حتقيق ذلك يف رأيه عن طريق تعزيز املادة 46 من امليثاق )املرجع نفسه، الصفحة 
126(	 ولالطالع على مزيد من التفاصيل، انظر الفصل السادس من هذا املجلد، الذي 

يعرض تفاصيل املناقشات ذات الصلة بالعالقة بني جملس األمن وجلنة األركان العسكرية	
S/24111 363، املؤرخة 17 حزيران/يونيه 1992	

	S/23500 364

S/24111 365، الفقرات 42 - 44	

366 البيانات املؤرخة 30 حزيران/يونيه S/24210( 1992(، و29 تشرين األول/

أكتوبر S/24728( 1992(، و30 تشرين الثاين/نوفمرب 1992 )S/24872(، و30 كانون 
	)S/25036( 1992 األول/ديسمرب

367 املتخذ يف اجللسة 2963، املعقودة يف 29 تشرين الثاين/نوفمرب 1990، بأغلبية 

12 صوتًا مؤيدًا مقابل صوتني )كوبا واليمن( وامتناع عضو واحد عن التصويت )الصني(	
368 انظر القرار 678 )1990(، الفقرة 4	

369 اجللسة 2963	 مشروع القرار )S/21969( قدمه كل من احتاد اجلمهوريات 

االشتراكية السوفياتية ورومانيا وفرنسا وكندا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا 
الشمالية والواليات املتحدة األمريكية	

)اليمن(، والصفحة 58 )كوبا( والصفحة 76  الصفحة 33   ،S/PV.2963 370

)ماليزيا(	

القرارات اليت يصدرها فيما خيتص باســـتخدام وحدات من قوات هذا العضو 
املسلحة	

املادة اخلامسة واألربعون
رغبة يف متكني األمم املتحدة من اختاذ التدابري احلربية العاجلة يكون لدى 
األعضاء وحدات جوية أهلية ميكن اســـتخدامها فورًا ألعمال القمع الدولية 
املشتركة	 وحيدد جملس األمن قوة هذه الوحدات ومدى استعدادها واخلطط 
ألعماهلا املشتركة، وذلك مبساعدة جلنة أركان احلرب ويف احلدود الواردة يف 

االتفاق أو االتفاقات اخلاصة املشار إليها يف املادة الثالثة واألربعني	

املادة السادسة واألربعون
اخلطط الالزمة الستخدام القوة املسلحة يضعها جملس األمن مبساعدة 

جلنة أركان احلرب	

املادة السابعة واألربعون
تشـــكل جلنة مـــن أركان احلرب تكون مهمتها أن تســـدي   -  1
املشورة واملعونة إىل جملس األمن وتعاونه يف مجيع املسائل املتصلة مبا يلزمه من 
حاجات حربية حلفظ الســـالم واألمن الدوليني والستخدام القوات املوضوعة 

حتت تصرفه وقيادهتا ولتنظيم التسليح ونزع السالح بالقدر املستطاع	
تشــــكل جلنة أركان احلرب من رؤساء أركان حرب األعضاء   -  2
الدائمني يف جملس األمن أو من يقوم مقامهم، وعلى اللجنة أن تدعو أي عضو يف 
“األمم املتحدة” من األعضاء غري املمثلني فيها بصفة دائمة لإلشراف يف عملها 

إذا اقتضى حسن قيام اللجنة مبسؤولياهتا أن يساهم هذا العضو يف عملها	
جلنة أركان احلرب مســـؤولة حتت إشراف جملس األمن عن   -  3
التوجيه االستراتيجي ألية قوات مسلحة موضوعة حتت تصرف املجلس	 أما 

املسائل املرتبطة بقيادة هذه القوات فستبحث فيما بعد	
للجنة أركان احلرب أن تنشئ جلانًا فرعية إقليمية إذا خّوهلا   -  4

ذلك جملس األمن وبعد التشاور مع الوكاالت اإلقليمية صاحبة الشأن	

مالحظة
إشارة  االستعراض،  قيد  الفترة  أثناء  املعتمدة  مقرراته  يف  املجلس،  يشر  مل 
صرحية إىل املواد من 43 إىل 47	 ومع ذلك فقد اعتمد املجلس قرارًا يشري 
إىل الدور املحتمل للجنة األركان العسكرية، فيما يتعلق بالتدابري الرامية إىل 

إنفاذ اجلزاءات املفروضة على العراق 361	
غـــري أن أمهيـــة أحكام املـــواد من 43 إىل 47، وال ســـيما فيما يتعلق 
بصلتها بقيادة القوات العســـكرية العاملة والســـيطرة عليها وفقًا إلذن صادر 
عن جملس األمن، نوقشـــت مرارًا يف مداوالت املجلس، وال سيما فيما يتعلق 
باعتمـــاد قـــرارات متصلة باحلالة بـــني العراق والكويت، واحلالة يف البوســـنة 

واهلرسك واحلالة يف الصومال	
وجرى تناول أمهية تلك األحكام أيضًا يف قمة املجلس املعقودة يف 
 31 كانون الثاين/يناير 1992 362، ويف تقرير األمني العام املعنون “برنامج 

361 انظر القرار 665 )1990(، الفقرة 4	

362 اجللسة 3046، املعقودة على مستوى رؤساء الدول واحلكومات، يف إطار 

بند جدول األعمال املعنون “مسؤولية جملس األمن يف صنع السلم واألمن الدوليني”	 ويف 
العسكرية  األركان  للجنة  إجيابيًا  أمور، دورًا  فرنسا، يف مجلة  اقترح رئيس   تلك اجللسة، 
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ومع ذلك فقد أكدّّ متحدثون آخرون، مبن فيهم على وجه اخلصوص 
ممثلـــو البلدان املقّدمة للقـــرار، على أن اإلذن الوارد يف القرار 678 )1990( 
واضح بقدر كاف، وأنه جيري تنفيذ جهود التحالف تنفيذًا يتماشـــى بشكل 
صـــارم مع القرار وأحـــكام امليثاق	 وفيما يتعلق بالشـــكاوي من عدم كفاية 
الرصد من جانب املجلس، فقد شـــددوا على أهنم قدموا مرارًا تقارير كاملة 
إىل املجلس حســـبما يقتضيه القرار 678 )1990( 379	 وشـــددوا على أن 
جهود القوات املتحالفة ترمي إىل أهداف واضحة وحمدودة وأهنا تتسق اتساقًا 
تامًا مع قرارات املجلس ذات الصلة	 وأعادوا التأكيد على أّن تلك األهداف 
ال تشمل تدمري العراق أو جتزئته أو احتالله، وعلى أن القوات املتحالفة هتدف 
إىل التقليل من إصابات املدنيني إىل أدىن حد	 وأشاروا إىل أن القيود املفروضة 
على اســـتخدام القوة لن تيّســـر حتقيق األهداف اليت يسعى إليها اجلميع	 ويف 
معرض الرد على االقتراحات القائلة بوجوب حصر القتال يف أراضي الكويت 
املحتل، أشـــري إىل أن هذا التقييد الذايت ســـيؤدي إىل اســـتحالة حتقيق أهداف 
القـــرار 678 )1990(، حيث إن الدعم اللوجســـيت وموارد القوات العراقية 
تتجـــاوز إىل حد كبـــري حدود الكويت؛ غري أن ذلـــك ال يعين أن احللفاء قد 
وسعوا نطاق أهدافهم إىل خارج نطاق األهداف الواردة يف قرارات املجلس 
املعنية، أي انسحاب العراق غري املشروط من الكويت وإعادة سيادة الكويت 

واستقالله 380	
ويف أعقاب إعالن القيادة العراقية، يف 15 شـــباط/فرباير، الذي أشـــار 
إىل احتمال انسحاب العراق من الكويت، أعربت عدة دول أعضاء عن رأيها 
بوجوب وقف عمليات القتال اهلجومية أو تعليقها على الفور 381، أو أن ينظر 
املجلس على األقل يف خيارات للتوصل إىل تســـوية سلمية للصراع 382	 وقّدم 
أحد أعضاء املجلس مشروعي قرارين 383، يتوخى أوهلما استئناف املفاوضات 
املباشـــرة دون اللجـــوء إىل مزيد من القـــوة، ويتوخى الثـــاين أن يقوم املجلس 

379 الواليات املتحدة، S/PV.2977 )اجلزء األول(، الصفحتان 46 و47، واململكة 

املتحدة، S/PV.2977 )اجلزء الثاين( )مغلقة(، الصفحة 73، وكندا، S/PV.2963، الصفحة 
73، وإيطاليا، S/PV.2977 )اجلزء الثاين( )مغلقة - االستئناف 1(، الصفحات 143 - 
145	 وذكر ممثل الواليات املتحدة أيضًا أن املجلس مل جيتمع يف وقت مبكر، حيث إنه نظرًا 
لرفض العراق املتواصل لإلقرار بصالحية طلبات املجلس، فإن عقد اجتماع مبكر ما كان 

ليساعد يف املضي قدمًا بأهدافه )S/PV.2977 )اجلزء األول، الصفحتان 46 و47((	
 S/PV.2977الصفحة 43، و األول(  )اجلزء   S/PV.2977 املتحدة:  380 الواليات 

الثاين(  )اجلزء   S/PV.2977و  ،187 الصفحة   ،)1 االستئناف   - )مغلقة  الثاين(   )اجلزء 
)مغلقة - االستئناف 2(، الصفحتان 267 و268، واململكة املتحدة: S/PV.2977 )اجلزء 
الثاين( )مغلقة(، الصفحات 73 - 76، وS/PV.2977 )اجلزء الثاين( )مغلقة(، الصفحات 
 73 - 76، وS/PV.2977 )اجلزء الثاين( )مغلقة - االستئناف 2( الصفحة 262، وأستراليا: 
 S/PV.2977 :اجلزء الثاين( )مغلقة - االستئناف 1(، الصفحة 147، والكويت( S/PV.2977

)اجلزء الثاين( )مغلقة(، الصفحة 23	
381 اهلند: S/PV.2977 )اجلزء الثاين( )مغلقة - االستئناف 1(، الصفحة 121، 

وباكستان: S/PV.2977 )اجلزء الثاين( )مغلقة - االستئناف 2(، الصفحة 211، والسودان 
 S/PV.2977 :اجلزء الثاين( )مغلقة - االستئناف 2(، الصفحة 216، واليمن( S/PV.2977

)اجلزء الثاين( )مغلقة - االستئناف 2(، الصفحة 286	
االستئناف  )مغلقة -  الثاين(  )اجلزء   S/PV.2977 اإلسالمية:  إيران  382 مجهورية 

1(، الصفحتان 192 و193، وماليزيا: S/PV.2977 )اجلزء الثاين( )مغلقة - االستئناف 1(، 
الصفحات 168 - 170، والسويد: S/PV.2977 )اجلزء الثاين( )مغلقة - االستئناف 2(، 

الصفحتان 227 و228	
	S/22232و S/22231 383

قيادة ومراقبة جملس األمن، وبالتنســـيق مع جلنة األركان العســـكرية، حسبما 
ينص عليه امليثاق 371	

وذكـــر بعض األعضاء أيضًا أن نص القرار هو نص بالغ الغموض حيث 
ال يقتصر على غرض إنفاذ القرارات السابقة	 وحذروا من استخدام القوة املفرطة 

اليت قد تؤدي إىل تدمري العراق وإىل مواجهة عسكرية على نطاق واسع 372	
ومع ذلك فقد شدد معظم املتحدثني على أن القرار املقترح يهدف إىل 

جمّرد إنفاذ القرارات السابقة 373	
وأثناء املناقشات اليت أجراها املجلس بعد بداية العمليات العسكرية ضد 
القوات العراقية 374، أّكد العديد من أعضاء املجلس وغري األعضاء باملجلس 
على أن العمليات العســـكرية اجلارية ضد القوات العراقية تنفيذًا للقرار 678 
)1990( ال يراقبها املجلس مراقبة كافية	 وشجب أحد املتحدثني على وجه 
اخلصـــوص كون املجلس مل جيتمـــع، يف أعقاب بداية العمليات العســـكرية، 
اجتماعًا رمسيًا بشـــأن هذه املســـألة لعدة أســـابيع، حىت مع طلب الكثري من 

الوفود اجتماعات رمسية ومفتوحة ملواصلة النظر يف احلالة 375	
وادعى ممثل العراق أن الواليات املتحدة وحلفاءها يتجاوزون أهداف 
وحدود القرار 678 )1990( وينتهكون امليثاق والقانون اإلنســـاين الدويل، 
يف مجلة أمور، عن طريق التدمري املتعّمد لألهداف غري العسكرية 376	 وأعرب 
 العديـــد مـــن املتحدثني عن درجات خمتلفة من التأييـــد للموقف العراقي 377، 
أو حذروا بصورة عامة من تصعيد اهلجوم العسكري الذي قد يتجاوز أهدافه 
األصلية، وحثوا القوات املتحالفة على االلتزام التزامًا صارمًا بالقواعد اإلنسانية 

للحرب وبالقانون الدويل 378	

S/PV.2963 371، الصفحات 19 إىل 21	 كرر ممثل العراق املوقف العراقي يف هذا 

الصدد يف اجللسة S/PV.2981( 2981، الصفحة 22(	
372 انظر على وجه اخلصوص البيان الذي ألقاه ممثل اليمن )S/PV.2963، الصفحة 

33( والبيان الذي ألقاه وزير خارجية ماليزيا )املرجع نفسه، الصفحتان 76 و77(	
)فرنسا(   67 والصفحة  )الكويت(،  و18   17 الصفحتان   ،S/PV.2963 373

والصفحة 75 )ماليزيا(، والصفحتان 84 و85 )فنلندا(، والصفحة 87 )كوت ديفوار(، 
والصفحة 82 )اململكة املتحدة(، والصفحة 91 )احتاد اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية(، 

والصفحة 103 )الواليات املتحدة(	
374 يف اجللسة 2977، املعقودة يف الفترة من 13 شباط/فرباير إىل 2 آذار/مارس 

1991	 بدأت العمليات القتالية اهلجومية يف 16 كانون الثاين/يناير وعلقت يف 28 شباط/
فرباير 1991	

والصفحات  )اهلند(،   51  -  49 الصفحات  األول(،  )اجلزء   S/PV.2977 375 

23 - 31 )كوبا(، والصفحة 16 )اليمن(، وS/PV.2977 )اجلزء الثاين( )مغلقة - االستئناف 1( 
والصفحتان 171 و172 )ماليزيا(، والصفحتان 189 - 190 )مجهورية إيران اإلسالمية(	

 S/PV.2977الثاين( )مغلقة(، الصفحات 66 - 68، و S/PV.2977 376 )اجلزء 

الثاين( )مغلقة - االستئناف 2(، الصفحات 278 - 281	 ويف اجللسة 2981  )اجلزء 
املعقودة يف 3 نيسان/أبريل 1991، أي يف أعقاب وقف عمليات القتال اهلجومية، كرر ممثل 

العراق تلك االهتامات )S/PV.2981، الصفحات 22 - 31(	
377 انظر البيانات اليت أدىل هبا ممثل ماليزيا )S/PV.2977 )اجلزء الثاين( )مغلقة - 

االستئناف 1(، الصفحتان 171 و172(، والسودان )S/PV.2977 )اجلزء الثاين( )مغلقة، 
الثاين(  إيران اإلسالمية )S/PV.2977 )اجلزء  االستئناف 2(، الصفحة 216، ومجهورية 

)مغلقة - االستئناف 1(، الصفحة 191، وكوبا )املرجع نفسه، الصفحة 197(	
اجلمهوريات  )احتاد   112 الصفحة  )مغلقة(،  الثاين(  )اجلزء   S/PV.2977 378

الصفحة 228  االستئناف 2(  )مغلقة -  الثاين(  )اجلزء   S/PV.2977السوفياتية(، و االشتراكية 
)السويد(	
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إىل اســـتعدادهم للنظر يف دور للجنة األركان العسكرية يف تنسيق االعتراض 
البحري 391	

وقــــد انتقد بعض أعضــــاء املجلس القرار املقترح بأنه ال ُيحدد بشــــكل 
 واضــــح صالحيــــات جملــــس األمن يف اإلشــــراف علــــى أي إجــــراءات تتخذها 
الدول 392	 واحتج أحد أعضاء املجلس بأن مشروع القرار ينتهك أحكام امليثاق 
املتصلة باســــتخدام القوة، مبا يف ذلك املادتان 46 و47، بالنظر إىل أنه ال جيعل 
الدول مســــؤولة أمام جملس األمن عن املمارســــة الصحيحة للسلطة املخولة هلا، 
وبالنظر إىل أنه ال حيدد الكيفية اليت تساعد فيها جلنة األركان العسكرية املجلس 
يف استخدام القوات املوضوعة حتت تصرفه وقيادهتا، كما هو مطلوب يف املادة 
47	 ولوحظ أنه رغم وجود إشــــارة إىل جلنة األركان العســــكرية يف مشــــروع 

القرار، فإن هذه اللجنة مل تنعقد لوضع أي خطة من أجل نشر القوات 393	

 البنود املتصلة باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة
)احلالة يف البوسنة واهلرسك( 394

الدول، يف مجلة  املجلس  فيه  دعا  الذي   ،395 القرار 787 )1992(  ينص 
أمور، إىل اعتراض الشحن البحري بقصد ضمان االمتثال للجزاءات املفروضة 
مبوجب القرارين 713 )1991( و757 )1992(، على أن هذه اإلجراءات 
جيب أن تتخذ، “حتت سلطة جملس األمن”	 وطلب القرار أيضًا من الدول 
املعنية، “أن تنسق مع األمني العام تقدمي التقارير إىل جملس األمن”، فيما يتعلق 

باإلجراءات املتخذة عماًل بذاك التفويض 396	
وخـــالل املناقشـــة اليت جرت بشـــأن اعتماد القـــرار 397، أعرب أحد 
أعضـــاء املجلـــس عن قلقه من أن جملس األمن واألمم املتحدة ككل ينبغي أن 

الصفحة 32(	 وأفاد ممثل فنلندا أن أي إجراء من ِقبل القوات البحرية املعنية سيتطلب انتباهًا 
شديدًا بقصد ضمان أن خيدم هذا اإلجراء األغراض اليت يقصدها جملس األمن، )املرجع 

نفسه، الصفحة 47(	
391 انظر البيانني املقدمني من ممثلي الواليات املتحدة )S/PV.2938، الصفحتان 29 

و30( واحتاد اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية )املرجع نفسه، الصفحتان 41 و43(	 ويف جلسة 
سابقة متعلقة بالبند ذاته، سبق ملمثل احتاد اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية أن أعرب عن استعداد 
وفده للقيام فورًا باملشاورات داخل جلنة األركان العسكرية التابعة ملجلس األمن اليت ميكنها وفقًا 

مليثاق األمم املتحدة االضطالع مبهام هامة للغاية	 )انظر: S/PV.2934(، الصفحة 12(	
)كوبا(؛   16  -  13 )اليمن(؛   ،11  -  8 الصفحات   ،)S/PV.2938( 392

والصفحات 21 - 25 )كولومبيا(	 انظر أيضًا البيان الذي أدىل به ممثل العراق الذي أكد 
أن القرار 665 )1990( ال مينح جملس األمن، أو جلنة األركان العسكرية أو األمني العام 
أي سلطة حقيقية لإلشراف على استخدام القوة	 واحتج بأنه “ال حيق للمجلس ذاته أن حيرم 
نفسه من هذه الصالحيات وخيوهلا إىل عدد من الدول، قبل أن يتم تعديل امليثاق حسب 

األصول”، املرجع نفسه، الصفحات 67 - 71(	
S/PV.2938 393، الصفحات 12 - 17 )كوبا(	 انظر أيضًا البيان الذي أدىل به 

ممثل العراق يف اجللسة ذاهتا )S/PV.2938، الصفحات 67 - 70(	
394 اإلشارة إىل “يوغوسالفيا” يقصد هبا اإلشارة إىل مجهورية يوغوسالفيا االحتادية 

االشتراكية ومجهورية يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل األسود( كلتيهما، وذلك بالنظر إىل 
أن القرار 713 )1991( فرض على األوىل والقرار 757 )1992( فرض على الثانية	

395 املعتمد يف اجللسة 3137، يف 16 تشرين الثاين/نوفمرب 1992، وذلك بأكثرية 

13 صوتًا مقابل ال شيء وامتناع دولتني على التصويت )الصني وزمبابوي(	
396 انظر القرار 787 )1992(، الفقرتان 12 و14	

بلجيكا، وفرنسا، واالحتاد  ِقبل  ُقدم من   )S/24808/Rev.1( القرار  397 مشروع 

الروسي، واململكة املتحدة، والواليات املتحدة	

“بالنظر يف الصيغ املمكنة لوقف األعمال املســـلحة والتوصل إىل حل ســـلمي 
للنـزاع” 384	

واعترض متحدثون آخرون على وقف أو تعليق اإلجراءات العسكرية 
يف هذه املرحلة، وحتججوا بأن مثل هذا اإلجراء لن يكون إجراًء مثمرًا	 وأشري 
إىل أن وقف إطالق النار دون اختاذ العراق إلجراءات ملموســـة لالنســـحاب 
مـــن الكويت لن حيقق أهداف القـــرار 660 )1990( ولن يوقف العدوان	 
وذكروا أنه يف الوقت الذي توخى فيه إعالن القيادة العراقية االنســـحاب من 
الكويت، فقد أضاف شـــروطًا تتعارض مع أحـــكام القرار 660 )1990(	 
وأكدوا ضرورة تقدمي التزام واضح وغري مشـــروط من جانب القيادة العراقية 

لكي تنجح مبادرات السالم 385	
وحسبما ورد يف ديباجة القرار 686 )1991( فقد مت تعليق العمليات 
القتاليـــة اهلجومية يف أعقـــاب التأكيد العراقي يف 27 شـــباط/فرباير 1991، 
علـــى موافقة العراق على االمتثـــال امتثااًل تامًا جلميع أحكام قرارات املجلس 

السابقة، وعزم العراق على اإلفراج الفوري عن أسرى احلرب 386	

التدابري الضرورية لضمان التنفيذ الصارم   - باء 
للمقررات املتخذة وفقًا للمادة 41

احلالة بني العراق والكويت
األعضاء  للدول  املجلس  فيه  أذن  الذي   ،387  )1990(  665 القرار  يف 
بالتعاون مع حكومة الكويت باعتراض الشحن البحري بقصد ضمان االمتثال 
للجزاءات االقتصادية املفروضة مبوجب القرار 661 )1990(، طلب املجلس 
من الدول املعنية: “أن تنسق أعماهلا 			 على أن تستخدم بالشكل املناسب 
آليات جلنة األركان العسكرية، وأن تقدم بعد التشاور مع األمني العام، تقارير 
عن ذلك إىل جملس األمن وإىل جلنة جملس األمن املنشأة مبوجب القرار 661 

)1990( 			 هبدف تيسري رصد تنفيذ ذلك القرار 388	
وخالل املناقشـــة اليت جرت بشـــأن اعتماد القرار 389، اعترف مقدمو 
القـــرار صراحة بأمهية دور املجلس يف رصد اســـتخدام القوة 390، وأشـــاروا 

384 قدمت مشاريع القرارات هذه يف اجللسة 2977، يف 15 و16 شباط/فرباير 

 S/PV.2977اجلزء الثاين( )مغلقة - االستئناف 1( و( S/PV.2977 :انظر 	1991 على التوايل
)اجلزء الثاين( )مغلقة - االستئناف 2(	

 S/PV.2977و  ،22 الصفحة  )مغلقة(،  الثاين(  )اجلزء   S/PV.2977 385 الكويت: 

)اجلزء الثاين( )مغلقة - االستئناف 2(، الصفحتان 236 - 237، واململكة العربية السعودية: 
S/PV.2977 )اجلزء الثاين( )مغلقة - االستئناف 2(، الصفحات 232 - 235، والواليات 
 ،265 - الصفحتان 264  االستئناف 2(،   - )مغلقة  الثاين(  )اجلزء   S/PV.2977 املتحدة: 
واململكة املتحدة: S/PV.2977 )اجلزء الثاين( )مغلقة - االستئناف 2(، الصفحات 257 - 
261، وفرنسا: S/PV.2977 )اجلزء الثاين( )مغلقة - االستئناف 1(، الصفحات 123 - 125، 

واليابان: املرجع نفسه، الصفحة 132، وكندا: املرجع نفسه الصفحات 137 - 140	
386 انظر القرار 686 )1991(، الفقرتان الرابعة واخلامسة من الديباجة	

وذلك  آب/أغسطس 1990،   25 يف  املعقودة   2938 اجللسة  يف  387 املعتمد 

بأكثرية 13 صوتًا مقابل ال شيء، وامتناع دولتني عن التصويت )كوبا واليمن(	
388 انظر القرار 665 )1990(، الفقرة 4	

وفنلندا،  ديفوار،  وكوت  كندا،  قبل  من   )S/21640( القرار  مشروع  389 قدم 

وفرنسا، واململكة املتحدة، والواليات املتحدة، وزائري	
390 انظر على سبيل املثال البيان الذي أدىل به ممثل فرنسا، الذي ذكر فيه أنه يعتقد 

 ،S/PV.2938( ”على أية حال، أن استخدام الوسائل القسرية سيتطلب إخطار جملس األمن



677 النظر يف أحكام الفصل السابع من امليثاق 

آمنة لعمليات اإلغاثة اإلنسانية يف الصومال يف أسرع وقت ممكن” أذن 
املجلس “لألمني العام والدول األعضاء املعنية باختاذ الترتيبات الالزمة 
لتوحيد قيادة القوات املشاركة وإمرهتا” 405	 وينص قرار املجلس كذلك 
على أن الترتيبات الالزمة لتوحيد قيادة القوات وإمرهتا ينبغي أن جتسد 
العرض املقدم من الواليات املتحدة بأن تكون القائدة يف تنظيم وقيادة 
العام، األمني  من  املجلس  يطلب  ذاته،  القرار  ويف   	406 العملية   هذه 
وحسب االقتضاء، من الدول املعنية أن تقدم تقارير إىل املجلس بشكل 
منتظم، على أن يقدم أول تقرير من هذا النوع يف موعد أقصاه 15 يومًا 
بعد اعتماد القرار، وذلك عن تنفيذ القرار وحتقيق هدف إجياد بيئة آمنة، 
الفوري إىل  االنتقال  الالزم من أجل  القرار  اختاذ  للمجلس  كي يتسىن 

عمليات حفظ سالم متواصلة 407	
ويف املناقشـــة الـــيت جرت بشـــأن اعتمـــاد القرار 408، أكـــد عدد من 
املتكلمـــني أن املفهـــوم العملي الذي يقوم عليه القرار يؤكد الدور األساســـي 
لألمـــم املتحـــدة يف تدقيق العمليـــة، بالنظر إىل أن جملس األمـــن واألمني العام 

سيقومان بدور أساسي طوال مدة استمرارها 409	
غــــري أن العديد من املتكلمني اآلخرين، وإن ســــلموا بأن القرار 
يتضمن اآلراء اليت أعربت عنها وفود كثرية بشــــأن تعزيز مراقبة األمم 
املتحدة هلــــذه العملية، ذكروا أهنم كانوا يفضلــــون ترتيبًا حتتفظ األمم 
املتحــــدة مبوجبه بالقيادة والرقابة السياســــيتني الفّعالتني، وذلك مبا يتفق 
اتفاقًا كاماًل مع أحكام امليثاق	 فرغم أن بعض األحكام صيغت بطريقة 
تتيــــح لألمم املتحــــدة القيام بالرصد، ال يزال القرار يتخذ شــــكاًل يأذن 
لبعض البلدان باختاذ إجراءات عسكرية، األمر الذي قد يؤثر تأثريًا سيئًا 

يف الدور اجلماعي لألمم املتحدة 410	

باختاذ إجراء مبوجب  القرار  الفقرة 12	 اختذ  القرار 794 )1992(،  405 انظر 

الفصل السابع، كما أشري إىل ذلك يف الفقرة 7 من القرار، عماًل بتوصية من األمني العام 
يف رسالته املؤرخة 29 تشرين الثاين/نوفمرب S/24868( 1992(	 ففي تلك الرسالة، اقترح 
اإلغاثة  عمليات  أجل  من  آمنة  بيئة  اخليارات إلجياد  من  عددًا  املجلس  على  العام  األمني 
اإلنسانية	 وأحد تلك اخليارات )اخليار اخلامس( كان أن يأذن املجلس “بعملية إنفاذ” حتت 

قيادة األمم املتحدة وسيطرهتا	
406 انظر القرار 794 )1992(، الفقرة 12، اليت أشارت إىل عرض تقدمت به 

الواليات املتحدة وذكر يف رسالة األمني العام املؤرخة 29 تشرين الثاين/نوفمرب 1992	 
واستنادًا إىل تلك الرسالة، أبلغت الواليات املتحدة، األمني العام: أنه “إذا قرر جملس األمن 
تفويض الدول األعضاء باستخدام وسائل القوة لضمان توصيل إمدادات اإلغاثة إىل شعب 
الصومال، فإن الواليات املتحدة ستكون مستعدة الختاذ زمام القيادة يف تنظيم وقيادة مثل هذه 

	)S/24868( ”العملية، اليت يشارك فيها أيضًا عدد من الدول األعضاء األخرى
407 انظر القرار 794 )1992(، الفقرة 18	

408 أعد مشروع القرار )S/24880( خالل مشاورات املجلس السابقة	

)إكوادور(،  و14   13 والصفحتان  )فرنسا(،   29 الصفحة   ،S/PV.3145 409

والصفحة 7 )زمبابوي(، والصفحة 48 )هنغاريا(	
S/PV.3145 410، الصفحة 17 )الصني(، والصفحتان 50 و51 )اهلند(، والصفحة 

24 )بلجيكا(	

حيتفظا بالســـلطة واملسؤولية كاملتني عن تنفيذ إجراءات اإلنفاذ اليت يأذن هبا 
املجلس، لكنه الحظ أن تعاون مقدمي مشـــروع القرار يف تعديل صيغته كي 
ينص على التنسيق الفّعال، من خالل األمني العام، لإلجراءات اليت قد تتخذها 

الدول األعضاء، قد تدارك هذه الناحية املثرية للقلق إىل حد كبري 398	

القرارات اليت تأذن باستخدام مجيع التدابري   - جيم 
الضرورية لتسهيل إيصال املساعدات اإلنسانية

 البنود املتصلة باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة 
)احلالة يف البوسنة واهلرسك(

يطلب القرار 770 )1992( 399، الذي دعا فيه املجلس الدول إىل اختاذ 
البوسنة  إىل  اإلنسانية  املساعدات  إيصال  لتسهيل  الضرورية  التدابري  مجيع 
تتخذ هذه اإلجراءات “بالتنسيق مع األمم  الدول أن  واهلرسك، من تلك 
املتحدة”، وأن ترفع التقارير إىل األمني العام عن التدابري اليت تتخذها بالتنسيق 
مع األمم املتحدة إلعمال القرار؛ كما يطلب من األمني العام أن يرفع تقارير 

إىل املجلس بشكل منتظم عن تنفيذ القرار 400	
ويف حني أن مقدمي مشروع القرار 401 أكدوا أنه وفقًا لتلك األحكام، 
ستنسق مجيع اإلجراءات املتخذة مبوجبه تنسيقًا وثيقًا مع األمم املتحدة 402، 
فإن عضوين يف املجلس، وإن مل يعترضا على أغراض القرار من حيث املبدأ، 
امتنعا عن التصويت عليه لشـــعورمها بأنه ســـيكون مـــن الضروري أن تكون 
العمليـــة اليت ميكن أن تنطوي على اســـتخدام القـــوة حتت قيادة األمم املتحدة 

وإمرهتا، وذلك للتقيد بشكل صارم بأحكام امليثاق 403	
احلالة يف الصومال

العام  لألمني  املجلس  فيه  أذن  الذي   ،404  )1992(  794 القرار  يف 
بيئة  لتهيئة  الالزمة  الوسائل  املتعاونة “باستخدام كل  األعضاء  والدول 

398 انظر البيان الذي أدىل به ممثل اهلند )S/PV.3137، الصفحة 6(	 وقد امتنعت 

التدابري  عام  بوجه  تعارضان  أهنما  إىل  بالنظر  القرار  على  التصويت  وزمبابوي عن  الصني 
املأذون هبا فيه	

399 املعتمد يف اجللسة 3106 املعقودة يف 13 آب/أغسطس 1992، وذلك بأكثرية 

12 صوتًا مقابل ال شيء وامتناع ثالث دول عن التصويت )الصني، واهلند، وزمبابوي(	
400 انظر القرار 770 )1992(، الفقرات 2 و4 و7	

401 مشروع القرار )S/24421( قدم من قبل بلجيكا، وفرنسا، واالحتاد الروسي، 

واململكة املتحدة، والواليات املتحدة	
)الواليات   40 والصفحة  املتحدة(؛  )اململكة   35 الصفحة   ،S/PV.3106 402

املتحدة(؛ والصفحة 45 )بلجيكا(؛ والصفحة 47 )فرنسا(	
S/PV.3106 403، الصفحتان 11 و12 )اهلند(؛ والصفحتان 16 و17 )زمبابوي(	 

فيه  لإلذن  معارضتها عمومًا  إىل  بالنظر  القرار  على  التصويت  عن  أيضًا  الصني  وامتنعت 
باستخدام القوة )املرجع نفسه، الصفحة 50(	 يف حني أكد ممثال اهلند وزمبابوي حتفظاهتما 
الذي   ،)1992(  776 القرار  اعتماد  بشأن  وذلك   ،3114 اجللسة  يف  الصدد  هذا  يف 
S/ يتضمن اإلذن الذي مينحه القرار 770 )1992( ضمن والية قوة األمم املتحدة للحماية؛

PV.3114، الصفحات 6 - 8 )اهلند(؛ والصفحتان 3 و4 )زمبابوي(	

404 املعتمد يف اجللسة 3145 املعقودة يف 3 كانون األول/ديسمرب 1992	



مرجع ممارسات جملس األمن — ملحق 1989 – 1992  678

ونـــص على أن تقارير التنفيذ اليت ترد من الدول جيب أن تدرســـها اللجان 
املأذون هلا على وجه التحديد برصد تنفيذ اجلزاءات والنظر يف أي معلومات 
تتعلق بانتهاكات االلتزامات ذات الصلة املترتبة على الدول 415	 ويف سبيل 
ضمـــان االمتثال الكامل للقيود ذات الصلة، دعا املجلس الدول يف قرارات 
الحقة إىل “أن تتخذ من التدابري ما يتناسب مع الظروف املحددة وحسبما 
تقتضيـــه الضرورة وذلـــك إلعمال أنظمة اجلـــزاءات املفروضة على العراق 

والكويت ومجهورية يوغوسالفيا االحتادية 416	
ووفقـــًا للمادة 48، فإن األعمال الالزمة لتنفيذ قرارات جملس األمن، 
“يقوم هبا مجيع أعضاء األمم املتحدة أو بعض هؤالء األعضاء وذلك حسبما 
يقرره املجلس مباشـــرة وبطريق العمل يف الـــوكاالت الدولية املتخصصة اليت 

يكونون أعضاًء فيها”	
ويف القـــرارات الـــيت تفـــرض تدابـــري ال تنطوي على اســـتخدام القوة 
املســـلحة، وفقًا ألحكام املادة 41 من امليثـــاق، دعا جملس األمن على الدوام 
“مجيـــع الـــدول” إىل االمتثال للقيود ذات الصلـــة 417	 وفيما يتعلق بالتدابري 
املفروضـــة على العـــراق والكويت، واجلماهرييـــة العربية الليبيـــة، ومجهورية 
يوغوســـالفيا االحتادية، أدرج املجلس صراحة “الدول غري األعضاء يف األمم 

الفقرة 4 من القرار 700 )1991( من مجيع الدول أن تبلغ األمني العام خالل 45 يومًا 
عن امتثاهلا للقيود املبّينة يف القرار 687 )1991(	 وفيما يتعلق بالتدابري املفروضة على 
اجلماهريية العربية الليبية، طلب املجلس يف الفقرة 8 من القرار 748 )1992( من مجيع 

الدول أن تبلغ األمني العام خالل 45 يومًا عن امتثاهلا لذاك القرار	
القرارين 661  انظر  والكويت،  العراق  على  املفروضة  بالتدابري  يتعلق  415 فيما 

املفروضة  بالتدابري  يتعلق  الفقرة 4	 وفيما  الفقرة 6 )ب(؛ و700 )1991(،   ،)1990(
على اجلماهريية العربية الليبية، انظر القرار 748 )1992(، الفقرة 9	 وفيما يتعلق بالتدابري 
املفروضة على مجهورية يوغوسالفيا االحتادية، انظر القرار 757 )1992(، الفقرة 13	 كما 
يوجه النظر إىل القرار 751 )1992(، الفقرة 11، الذي ينص على إنشاء جلنة جزاءات 

لرصد تنفيذ حظر األسلحة املفروض على الصومال يف القرار 733 )1992(	
 ،12 الفقرة   ،)1992( و787  1؛  الفقرة   )1990(  665 القرارين  416 انظر 

املتصلني بإنفاذ اجلزاءات املفروضة على العراق والكويت ومجهورية يوغوسالفيا االحتادية، 
بالترتيب	 ودعا املجلس الدول أيضًا يف القرار 794 )1992(، الفقرة 16، إىل اختاذ التدابري 

الضرورية لتنفيذ حظر األسلحة املفروض على الصومال	
417 فيما يتعلق باحلالة بني العراق والكويت، انظر القرار 661 )1990(، 

الفقرتني 3 و4، والقرار 670 )1990( الفقرات 1 - 6؛ و687 )1991( الفقرتان 
البوسنة  ويف  السابقة  يوغوسالفيا  يف  باحلالة  املتصلة  بالبنود  يتعلق  وفيما  و29	   24
واهلرسك، انظر القرارين 713 )1991(، الفقرة 6؛ و757 )1992(، الفقرات 3 - 
9	 وفيما يتعلق باحلالة يف الصومال، انظر القرار 733 )1992(، الفقرة 5	 وفيما يتعلق 
بالبنود املتصلة باجلماهريية العربية الليبية، انظر القرار 748 )1992(، الفقرات 3 - 6	 

وفيما يتعلق باحلالة يف ليربيا، انظر القرار 788 )1992(، الفقرة 8	

املادة 48
األعمـــال الالزمة لتنفيذ قرارات جملس األمن حلفظ الســـالم   -  1
واألمن الدوليني يقوم هبا مجيع أعضاء األمم املتحدة أو بعض هؤالء األعضاء 

وذلك حسبما يقرره املجلس	
يقوم أعضاء األمم املتحدة بتنفيذ القرارات املقدمة مباشـــرة   -  2

وبطريق العمل يف الوكاالت الدولية املتخصصة اليت يكونون أعضاًء فيها	

مالحظة
خالل الفترة املستعرضة، اعتمد جملس األمن قرارًا واحدًا يشري فيه صراحة 
إىل املادة 48	 ففي القرار 670 )1990(، الذي يهدف إىل تعزيز نظام 
تصميمه  املجلس عن  أعرب  والكويت،  العراق  على  املفروض  اجلزاءات 
على “ضمان احترام مقرراته وأحكام املادتني 25 و48 من ميثاق األمم 
املتحدة 411	 ويف ذاك القرار، أكد املجلس كذلك أن أي أعمال تصدر 
عن حكومة العراق وتتعارض مع املادتني 25 أو 48 من امليثاق هي أعمال 

الغية وباطلة 412	
ويف قـــرارات أخـــرى، أكد جملـــس األمن الطابع اإللزامـــي للتدابري 
املفروضـــة مبوجب الفصل الســـابع من امليثاق دون اإلشـــارة إىل املادة 48 
على وجه التحديد	 فعندما فرض املجلس اجلزاءات على العراق والكويت، 
واجلماهريية العربية الليبية، ومجهورية يوغوســـالفيا االحتادية، أعلن صراحة 
يف قراراتـــه يف كل حالـــة مـــن هذه احلـــاالت أن على الـــدول أن تتصرف 
 علـــى وجه الدقـــة وفقًا ألحكام القرارات، وذلـــك رغم وجود أي حقوق 
أو التزامـــات ممنوحـــة أو مفروضة مبوجب أي اتفاق دويل أو أي عقد مربم 
أو أي ترخيـــص أو تصريـــح صادر قبـــل تاريخ القـــرار 413	 ويف القرارات 
 ذاهتا، طلب املجلس من الدول أن تبلغ عن امتثاهلا للقيود ذات الصلة 414، 

411 انظر القرار 670 )1990(، الفقرة السابعة من الديباجة	

412 املرجع نفسه، الفقرة الثامنة من الديباجة	 ويف القرار ذاته، قرر املجلس النظر، 

يف حالة التهرب من تنفيذ أحكام القرار 661 )1990( أو أحكام القرار احلايل من قبل 
أي دولة أو رعاياها أو عرب أراضيها، يف التدابري اليت توجه إىل الدولة املعنية ملنع هذا التهرب 

)الفقرة 12(	
القرارات 661  انظر  والكويت،  العراق  املفروضة على  بالتدابري  يتعلق  413 فيما 

)1990(، الفقرة 5، و670 )1990(، الفقرة 3، و687 )1991( الفقرة 25	 وفيما 
يتعلق بالتدابري املفروضة على اجلماهريية العربية الليبية، انظر القرار 748 )1992(، الفقرة 
7	 وفيما يتعلق بالتدابري املفروضة على مجهورية يوغوسالفيا االحتادية، انظر القرار 757 

)1992(، الفقرة 11	
414 فيما يتعلق حبظر األسلحة املفروض على يوغوسالفيا السابقة، فقد طلب 

املجلس يف قراره 724 )1991(، الفقرة 5، من مجيع الدول أن تبلغ املجلس خالل 20 
يومًا عن التدابري اليت اختذها للوفاء بالتزاماهتا	 وفيما يتعلق بنظام اجلزاءات املفروض على 
مجهورية يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل األسود(، طلب املجلس يف الفقرة 12 من 
القرار 757 )1992( من مجيع الدول أن تبلغ األمني العام خالل 23 يومًا عن التدابري 
اليت اختذهتا	 وفيما يتعلق باجلزاءات املفروضة على العراق والكويت، طلب املجلس يف 

الجزء السادس

التزامات الدول األعضاء مبوجب املادة 48 من امليثاق
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املتعاونـــة” 422 أو الـــدول األعضاء اليت يســـمح وضعها بذلـــك 423	 بيد أن 
مثة قرارًا، اعتمد بشـــأن تنفيذ اجلزاءات املفروضة على مجهورية يوغوســـالفيا 
االحتادية، أكد صراحة مســـؤولية الدول “املشـــاطئة” عن اختاذ مجيع التدابري 
الضروريـــة لضمان عدم مســـاس الشـــحن يف هنر الدانـــوب بالقيود املفروضة 
مســـبقًا من ِقبـــل املجلس 424	 وبعـــض القرارات اليت تأذن باســـتخدام مجيع 
التدابـــري الضرورية تتوخى صراحة “اإلجراءات املمكنة عن طريق الوكاالت 

أو الترتيبات اإلقليمية 425	
422 يف القرار 665 )1990( الفقرة 1، طلب املجلس على وجه التحديد من 

“تلك الدول األعضاء اليت تتعاون مع حكومة الكويت واليت تقوم بوزع قوات حبرية يف 
املنطقة” اختاذ التدابري الضرورية لضمان التنفيذ الصارم للتدابري املفروضة مبوجب القرار 661 
)1990(	 ويف القرار 678 )1990(، الفقرة 2، أذن املجلس “للدول األعضاء املتعاونة مع 
حكومة الكويت” باستخدام مجيع الوسائل الضرورية لدعم وتنفيذ القرار 660 )1990( 
ومجيع القرارات الالحقة ذات الصلة	 ويف القرار 794 )1992(، الفقرة 10، أذن املجلس 
“للدول األعضاء املتعاونة” بتنفيذ العرض املقدم من الواليات املتحدة للقيام بعملية إلجياد بيئة 

آمنة من أجل إيصال إمدادات اإلغاثة اإلنسانية إىل الصومال	
423 يف القرار 794 )1992(، الفقرة 11، دعا املجلس مجيع الدول األعضاء اليت 

هي يف وضع ميكنها من ذلك إىل تقدمي قوات عسكرية ومسامهات أخرى يف عملية ترمي إىل 
إجياد بيئة آمنة من أجل إيصال إمدادات اإلغاثة اإلنسانية إىل الصومال	

424 انظر القرار 787 )1992(، الفقرة 13	

425 يف القرار 770 )1992( الفقرة 2، طلب املجلس من الدول أن تتخذ مجيع 

التدابري الضرورية، على الصعيد الوطين أو من خالل الوكاالت أو الترتيبات اإلقليمية، من 
أجل تسهيل إيصال املساعدة اإلنسانية إىل البوسنة واهلرسك	 ويف القرار 787 )1992(، 
 الفقرة 12، طلب املجلس من الدول بالعمل على الصعيد الوطين أو من خالل الوكاالت 
أو الترتيبات اإلقليمية، على استخدام التدابري اليت تتالءم مع الظروف املحددة حسب االقتضاء، 
من  والتحقق  محولتها  تفتيش  بقصد  واخلارجة  الداخلة  البحرية  الشحنات  مجيع  إليقاف 
وجهتها، وذلك لضمان التنفيذ الصارم ألحكام القرارين 713 )1991( و757 )1992(	 
ويف القرار 794 )1992(، الفقرة 16، دعا املجلس الدول، بصفتها الوطنية أو من خالل 
الوكاالت أو الترتيبات اإلقليمية، إىل اختاذ ما يلزم من التدابري لضمان التنفيذ الصارم حلظر 
األسلحة املفروض على الصومال يف القرار 733 )1992(	 ويف مجيع هذه القرارات، أشار 

املجلس إىل أنه إمنا يتصرف مبوجب الفصلني السابع والثامن من امليثاق كليهما	

املتحدة” بني الدول املقصودة بقراراته 418، كما طلب من املنظمات الدولية 
أن تتصرف بشكل دقيق وفقًا ألحكام تلك القرارات 419	

ويف حـــني أن القـــرارات املشـــار إليها أعاله قد متـــت صياغتها حبيث 
حتقق االمتثال من قبل اجلميع وتوجد التزامات ملزمة بالنســـبة جلميع الدول، 
فإن القرارات اليت تنص على استخدام “مجيع التدابري الضرورية” 420 إلنفاذ 
قرارات املجلس السابقة قد اختذت شكل إذن أو نداء موّجه إىل الدول الراغبة 
يف اختـــاذ هـــذه اإلجراءات أو اليت هي يف وضع ميّكنها من ذلك	 ويف حني أن 
أشـــكال اإلذن أو النداء هذه توجه غالبـــًا إىل “الدول” بوجه عام 421، فقد 
وجهـــت، يف بعـــض احلاالت علـــى وجه أكثر حتديـــدًا إىل “الدول األعضاء 

 ،7 الفقرة   ،)1992( و748   ،5 الفقرة   ،)1990(  661 القرارات  418 انظر 

و757 )1992(، الفقرة 11، اليت تدعو “مجيع الدول مبا فيها الدول غري األعضاء يف األمم 
املتحدة” إىل التصرف بدقة وفقًا ألحكام تلك القرارات	

 670 القرار  انظر  والكويت،  العراق  على  املفروضة  التدابري  يتعلق  419 فيما 

)1990(، الفقرة 11، الذي يؤكد فيه املجلس أن املطلوب من األمم املتحدة، ووكاالهتا 
تراه  ما  التدابري  من  تتخذ  أن  املتحدة،  األمم  منظومة  األخرى يف  واملنظمات  املتخصصة، 
ضروريًا إلنفاذ أحكام القرار 661 )1990( وذاك القرار	 ويف القرارين 687 )1991(، 
الفقرة 25، و700 )1991(، الفقرة 3، دعا املجلس بشكل أكثر مشواًل “مجيع الدول 
بالتدابري املفروضة على  يتعلق  التصرف وفقًا ألحكامهما	 وفيما  الدولية” إىل  واملنظمات 
اجلماهريية العربية الليبية ومجهورية يوغوسالفيا االحتادية، انظر القرارين 748 )1992(، 
الفقرة 7، و757 )192(، الفقرة 11، بالترتيب، وكالمها يطلب من مجيع الدول واملنظمات 

الدولية أن تتصرف بدقة وفقًا ألحكامهما	
القرار 770  املستعملة يف  الدقيقة  الصياغة  الضرورية”، هي  التدابري  420 “مجيع 

)1992(، الفقرة 2	 ويف القرارات 665 )1990(، الفقرة 1؛ و787 )1992(، الفقرة 
12؛ و794 )1992( الفقرة 16، أشري إىل أن تتخذ من التدابري “مبا يتناسب مع الظروف 
املحددة”، ويف القرارين 678 )1991( الفقرة 2، و794 )1992(، الفقرة 10، أشري إىل 

“كل الوسائل الالزمة”	
421 انظر القرارات 770 )1992(، الفقرة 2، و787 )1992(، الفقرة 12، 

و794 )1992(، الفقرة 16	

املادة 49
يتضافـــر أعضاء األمم املتحدة على تقدمي املعونة املتبادلة لتنفيذ التدابري 

اليت قررها جملس األمن	

مالحظة
التضافر على  أثناء املرحلة قيد االستعراض، اتسم واجب الدول املتمثل يف 
تقدمي املعونة املتبادلة بأمهية خاصة لتنفيذ القرارات اليت اختذت مبوجب الفصل 
السابع من امليثاق، اليت يأذن فيها جملس األمن للدول األعضاء باختاذ مجيع 
التدابري الالزمة إلنفاذ قراراته أو يدعوها إىل اختاذها	 وبينما كانت عمليات 

اإلذن أو الدعوات هذه تستهدف يف املقام األول الدول املستعدة أو اليت يف 
وسعها أن تتخذ اإلجراءات ذات الصلة إلنفاذ القرارات	 فإن املجلس يطلب 
دومًا من مجيع الدول تقدمي الدعم واملساعدة الالزمني لتلك الدول	 وُوجهت 
هذه الطلبات مبوجب القرارات الواردة أدناه	 ومل يتخذ املجلس أي قرارات 

تشري صراحة إىل املادة 49	
مبوجب القرار 665 )1990( 426 الذي طلب فيه املجلس إىل الدول 
األعضـــاء اليت تتعاون مع حكومـــة الكويت أن تتخذ ما تقتضيه الضرورة من 
426 اُتخذ يف اجللسة 2938 املعقودة يف 25 آب/أغسطس بأغلبية 13 صوتًا مقابل 

ال شيء وامتناع عضوين عن التصويت )كوبا واليمن(	

الجزء السابع

التزامات الدول األعضاء مبوجب املادة 49 من امليثاق
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ومبوجـــب القـــرار 794 )1992( 435 الـــذي أذن فيه املجلس باختاذ 
إجراءات مبوجب الفصل الســـابع من امليثاق من أجل هتيئة بيئة آمنة لعمليات 
اإلغاثة اإلنسانية يف الصومال، دعا الدول األعضاء اليت يسمح وضعها بتقدمي 
قوات عســـكرية واملســـامهة بتربعات إضافية إىل أن تفعـــل ذلك 436، وطلب 
املجلـــس إىل مجيع الدول، خباصة دول املنطقة، تقدمي دعم مناســـب لألعمال 

اليت تقوم هبا تلك الدول 437	

وإضافــــة إىل األحكام املذكــــورة أعاله ذات الصلــــة بواجب الدول 
 تقــــدمَي املعونــــة املتبادلة يف جمــــال اختاذ اإلجــــراءات اليت تشــــمل اللجوء إىل 
“مجيــــع التدابري الالزمة”، مت تذكري الدول مبــــا عليها من واجبات مبقتضى 
املادة 49 يف جمال تنفيذ اجلزاءات االقتصادية	 وقام أعضاء املجلس، بصورة 
خاصــــة، مبناشــــدة مجيع الــــدول، يف بيان صادر عن رئيــــس املجلس يف 29 
نيسان/أبريل 1991 438، تقدمي املساعدة إىل الدول اليت تعاين من مصاعب 
اقتصاديــــة خاصة نتيجة تطبيقها اجلــــزاءات املفروضة على العراق والكويت 

مبوجب القرار 661 )1990( 439	

435 اختذ اإلمجاع يف اجللسة 3145 املعقودة يف 3 كانون األول/ديسمرب 1992	

436 انظر القرار 794 )1992(، الفقرة 11	

437 املرجع نفسه، الفقرة 17	 

	S/22548 438

439 لالطالع على مزيد من التفاصيل عن القرارات اليت اُتخذت واملداوالت اليت 

أجريت بشأن املصاعب االقتصادية اخلاصة اليت تسببت هبا تدابري إنفاذ القرارات، انظر اجلزء 
الثامن من هذا الفصل، املتعلق مبمارسة املجلس ذات الصلة باملادة 50	

تدابـــري لضمـــان إنفاذ القـــرار 661 )1990( 427، طلـــب املجلس من مجيع 
الـــدول أن تقدم من املســـاعدة ما قـــد يلزم للدول املعنية، وفقـــًا مليثاق األمم 

املتحدة 428	
ومبوجـــب القـــرار 678 )1990( 429 الـــذي أذن 430 فيـــه املجلس 
للـــدول األعضاء املتعاونة مع حكومة الكويت بأن تســـتخدم مجيع الوســـائل 
 الالزمـــة لدعم وتنفيذ القـــرار 660 )1990( ومجيع القرارات الالحقة ذات 
الصلة 431، طلب املجلس من مجيع الدول أن تقدم الدعم املناسب لإلجراءات 

اليت تتخذ عماًل بذلك اإلذن 432	
ومبوجـــب القـــرار 787 )1992( الذي دعا فيـــه املجلس الدول إىل 
اختـــاذ إجراءات مبوجب أحكام الفصل الســـابع لضمان تنفيذ القرارين 713 
)1991( و757 )1992( 433، طلـــب املجلـــس إىل مجيـــع الدول أن تقدم 

املساعدة اليت قد حتتاجها تلك الدول 434	

العراق يف  الذي فرضت مبوجبه جزاءات على  القرار 661 )1990(  427 اختذ 

اجللسة 2933 املعقودة يف 6 آب/أغسطس 1990 بأغلبية 13 صوتًا مقابل ال شيء مع 
امتناع عضوين عن التصويت )كوبا واليمن(	

428 انظر القرار 665 )1990(، الفقرة 3	

429 اختذ يف اجللسة 2963 املعقودة يف 29 تشرين الثاين/نوفمرب بأغلبية 12 صوتًا 

مقابل صوتني )كوبا واليمن( وامتناع عضو عن التصويت )الصني(	
430 انظر القرار 678 )1990(، الفقرة 2	

431 انظر القرار 660 )1990( الذي اُتخذ يف اجللسة 2932 املعقودة يف 2 آب/

أغسطس 1990 بأغلبية 14 صوتًا مقابل ال شيء مع امتناع عضو عن التصويت )اليمن(	
432 انظر القرار 678 )1990(، الفقرة 3	

433 انظر القرار 787 )1992(، الفقرة 12؛ والقرار 671 )1990(، الفقرة 3	 

تقرر تقدمي املسامهات نقدًا أو عينيًا	 وتقرر نقل املسامهات النقدية إىل الدول أو العمليات 
املعنية عن طريق صندوق ينشئه األمني العام	

434 انظر القرار 787 )1992(، الفقرة 15	

الجزء الثامن

املصاعب االقتصادية اخلاصة من النوع املوصوف يف املادة 50 من امليثاق

املادة 50
إذا اختـــذ جملس األمن ضد أية دولة تدابري منع أو قمع، فإن لكل دولة 
أخرى تواجه مشـــاكل اقتصادية خاصة تنشـــأ عن تنفيذ هذه التدابري، ســـواء 
أكانـــت مـــن أعضاء األمم املتحدة أم مل تكن، احلـــق يف أن تتذاكر مع جملس 

األمن بصدد حل هذه املشاكل	

مالحظة
حقوق  من  للدول  ما  إىل  األمن  جملس  أشار  االستعراض،  قيد  الفترة  أثناء 
مبوجب املادة 50 من امليثاق وذلك يف ثالثة من القرارات اليت اختذها بشأن 
فرض اجلزاءات على العراق والكويت واجلماهريية العربية الليبية ومجهورية 

يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل األسود( 440	

440 انظر القرارات 669 )1990( و748 )1992( و757 )1992(	

فقد أدى تنفيذ التدابري املفروضة على العراق والكويت 441 ومجهورية 
يوغوســـالفيا االحتاديـــة 442 إىل مواجهـــة عدد من الـــدول األعضاء مصاعب 
اقتصادية مجة، فطلبت هذه الدول املشـــورة واملساعدة وفقًا للمادة 50 443	 

441 انظر القرار 661 )1990(، الفقرات 2 - 4	 ولالطالع على التعديالت الالحقة 

اليت أدخلت على التدابري املفروضة مبوجب القرار، انظر القرارات 666 )1990(، الفقرة 1؛ 
الفقرات 20 و24 و29؛ و778  الفقرات 3 - 6؛ و687 )1991(،  و670 )1990(، 

)1992( الفقرات 1 و2 و4	 وملزيد من التفاصيل، انظر اجلزء الثالث من هذا الفصل	
442 انظر القرار 757 )1992(، الفقرات 3 - 9	 ولالطالع على التعديالت 

 760 القرارين  انظر  القرار،  هذا  مبوجب  املفروضة  التدابري  على  أدخلت  اليت  الالحقة 
)1992( و787 )1992( الفقرتان 9 و10	 وملزيد من التفاصيل، انظر اجلزء الثالث من 

هذا الفصل	
انظر دراسات  الدول املتضررة،  الواردة من  الرسائل  443 لالطالع على تفاصيل 

احلالة الواردة أدناه	
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وأعـــرب املجلس يف بيان صادر عن رئيســـه 450 عن اعتزامه مواصلة 
النظـــر يف التوصية اآلنفة الذكر الـــيت تقدم هبا األمني العام، وطلب من األمني 
العام يف هذا الصدد أن يستشـــري رؤســـاء املؤسسات املالية الدولية وغريها من 

مكونات منظومة األمم املتحدة والدول األعضاء	

مقررات جملس األمن ذات الصلة باملادة 50
الصلة  ذات  اإلجراءات  عن  عامة  ملحة  التالية  احلاالت  دراسات  عرضت 
باملادة 50 من امليثاق واليت تتناول التدابري املفروضة على العراق والكويت 

واجلماهريية العربية الليبية ومجهورية يوغوسالفيا االحتادية	

احلالة 20
 احلالة بني العراق والكويت )يف ما يتعلق بتنفيذ التدابري

املفروضة مبوجب القرار 661 )1990((
بعيد اختاذ القرار 661 )1990( الذي فرض فيه املجلس حظرًا عامًا على 
مجيع أنواع التجارة الدولية مع العراق والكويت 451، قامت عدة دول أعضاء 
املصاعب  على  املجلس  بإطالع  امليثاق،  من  للمادة 50  وفقًا  املجلس،  يف 
االقتصادية اليت تواجهها نتيجة للتقيد هبذه التدابري، وطلبت استشارات بغرض 

العثور على حل مناسب هلا 452	
ويف 22 آب/أغسطس 1990، أسند املجلس إىل اللجنة املنشأة عماًل 
بالقرار 661 )1990( مهمة النظر يف الرسائل الواردة من الدول اليت تواجه 

هذه املصاعب 453	
وأحالـــت اللجنة إىل املجلـــس تقريرًا عن ضـــرورة معاجلة املصاعب 
االقتصاديـــة الفريـــدة من نوعها اليت يواجهها األردن، واملشـــاكل النامجة عن 
تدفـــق الالجئني والنازحـــني إىل أراضيه 454	 واقتضت توصيـــات اللجنة من 
األمني العام أن جيري، بالتعاون مع حكومة األردن، تقييمًا كاماًل هلذا الوضع، 

 1992 األول/ديسمرب  كانون   30 يف  املعقودة   3154 اجللسة  450 يف 

	)S/25036(
451 انظر القرار 661 )1990(، الفقرات 2 - 4	 ولالطالع على التعديالت 

 666 القرارات  انظر  القرار،  هذا  مبوجب  املفروضة  التدابري  على  أدخلت  اليت  الالحقة 
الفقرات  الفقرات 3 - 6؛ و687 )1991(،  الفقرة 1؛ و670 )1990(،   ،)1990(
20 و24 و29؛ و778 )1992(، الفقرات 1 و2 و4	 وللمزيد من التفاصيل، انظر اجلزء 

الثالث من هذا الفصل	
452 انظر بشكل خاص الرسالة اليت أحاهلا األردن يف 20 آب/ أغسطس 1990 

	)S/21620(
453 ُأسندت هذه املهمة إىل اللجنة يف مشاورات أجراها املجلس بكامل هيئته يف 

ذلك اليوم: )انظر تقرير اللجنة املؤرخ 18 أيلول/سبتمرب S/21786(1992(، الفقرة 2(	 ويف 
اجللسة 2939 املعقودة يف 13 أيلول/سبتمرب 1990، أعرب عدد من املتحدثني عن أمله 
بأن يعاجل املجلس بطريقة أكثر فعالية املصاعب االقتصادية اليت تواجهها بلدان ثالثة، خباصة 
املصاعب االقتصادية الفريدة من نوعها اليت يواجهها األردن: انظر: S/PV.2939، الصفحة 13 
)اليمن(؛ والصفحة 22 - 29 )كوبا(؛ والصفحة 58 )ماليزيا(؛ والصفحة 62 )رومانيا(؛ 
والصفحة 67 - 70 )كولومبيا(	 انظر أيضًا البيان الذي أدلت به كل من فرنسا )املرجع 
نفسه، الصفحة 51( واململكة املتحدة )املرجع نفسه، الصفحة 58(	 غري أن متحدثني آخرين 
 ،S/PV.2939 :شددوا على أن أفضل طريقة للتغلب على هذه املصاعب هي حترير الكويت

الصفحة 71 )احتاد اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية(؛ والصفحة 81 )الكويت(	
S/21786 454 املؤرخة 18 أيلول/سبتمرب 1990	 

ودرست اللجان املعنية هذه الطلبات وأحالت مالحظاهتا وتوصياهتا إىل جملس 
األمن 444	

وتلبيـــة لتوصيـــة تقدمـــت هبا جلنـــة اجلـــزاءات املفروضة علـــى العراق 
والكويت، دعا املجلس مجيع الدول ومؤسسات األمم املتحدة واملنظمات املالية 

إىل االستجابة فعليًا حلل املصاعب اليت تواجهها أكثر الدول تضررًا 445	
ومت أيضًا حبث املسائل ذات الصلة بتنفيذ املادة 50 وتفسريها يف جلسة 
جملس األمن 3046 اليت عقدت على مستوى رؤساء الدول واحلكومات للنظر 
يف البند املعنون “مسؤولية جملس األمن يف صون السلم واألمن الدوليني” 446، 
ويف تقرير األمني العام املعنون “برنامج للسالم” 447 الذي قدم بناًء على طلب 
املجلـــس يف هذه اجللســـة 448	 وذكر األمني العام يف تقريـــره أنه من املهم أن 
يكون من حق الدول اليت جتاهبها مشـــاكل اقتصادية خاصة أن تستشري جملس 
األمن بصدد هذه املشـــاكل، وفقًا ملا جاء يف املادة 50، وليس هذا فحســـب، 
بـــل من املهم أيضـــًا أن تتوفر هلا إمكانية معقولة تكفـــل معاجلة ما جياهبها من 
صعوبـــات	 وبناًء على ذلك، أوصى األمني العـــام بـ “أن يصوغ جملس األمن 
جمموعة من التدابري تشـــمل املؤسسات املالية وغريها من عناصر منظومة األمم 
املتحـــدة، وميكن تنفيذها حلماية الدول من هذه الصعوبات”، مشـــريًا إىل أن 
هذه التدابري “ســـتمثل أداة لإلنصاف ووسيلة لتشجيع الدول على التعاون مع 

قرارات املجلس” 449	

444 لالطالع على تفاصيل هذه التوصيات، انظر بصفة خاصة التقرير املؤرخ 18 

أيلول/سبتمرب S/21786( 1990( والرسائل املؤرخة 19 و21 كانون األول/ديسمرب 1990 
املجلس جلنة  اليت رفعتها إىل   ،)Add.2و Add.1و S/22021( 1991 آذار/ مارس و18 

اجلزاءات املفروضة على العراق والكويت	
	)S/22548( 1991 445 انظر بيان رئيس املجلس املؤرخ 29 نيسان/أبريل

446 مت التشديد يف هذه اجللسة، خباصة من جانب رئيس وزراء اهلند ووزير خارجية 

زمبابوي، على ضرورة معاجلة املصاعب االقتصادية اليت برزت يف بلدان ثالثة	 وذكر رئيس 
وزراء اهلند أن بعض العواقب قد تكون غري متعمدة، ولكنها ميكن أن تؤثر على من ال خيطر 
على بال أن تؤثر عليهم، مثل شركاء دولة ما يف التجارة خاضعة جلزاءات اقتصادية	 وأشار 
إىل أن األثر بالنسبة للبلدان النامية ميكن أن يشكل كارثة، وشدد على أن على جملس األمن، 
إذا ما أريد إلجراءاته اليت يتخذها أن تلقى الدعم وااللتزام، اختاذ إجراء مواز وسريع ملواجهة 
املشاكل اليت تربز يف بلدان ثالثة بسبب تنفيذ قراراته )S/PV.3046، صفحة 97(	 وذكر وزير 
خارجية زمبابوي أنه “على الرغم من أن املادة 50 تستهدف توفري بعض احلماية للدول 
]الثالثة[، فإن جتربة حرب اخلليج أوضحت أن هناك بعض الثغرات اليت ]كان[ ينبغي ردمها	 
وذكر أن “تطبيق اجلزاءات على العراق ]قد[ جلب املحن على العديد من البلدان يف املنطقة 
وخارجها”، وأكد أن “االلتماسات اليت ]يتواصل[ تقدميها إىل جلنة اجلزاءات من جانب 
معظم الدول املتضررة 			 تدلل على عدم كفاية املادة 50”	 وذكر أن املطلوب “هو معايري 
واضحة لتحديد من يستحقون املساعدة، وترتيبات األمم املتحدة الدائمة من أجل تعبئة املوارد 

الالزمة ملساعدة البلدان املتضررة” )املرجع نفسه، الصفحة 123(	
S/24111 447، الفقرة 41	

القمة  الصادر يف ختام اجتماع  الرئاسي  البيان  العام يف  448 دعا املجلس األمني 

املعقود يف 31 كانون الثاين/يناير S/23500( 1992(، إىل “اإلبالغ عن سبل تعزيز وزيادة 
كفاءة قدرة األمم املتحدة، يف إطار أحكام امليثاق، على االضطالع بالدبلوماسية الوقائية 

وصنع السالم وحفظ السالم”	
449 قبل تقدمي التقرير، أعرب عدد من الدول األعضاء يف رسالة مؤرخة 26 أيار/مايو 

1992 بعثت هبا إىل األمني العام عن قلقها إزاء “االفتقار إىل آلية تضمن استجابة كافية لطلبات 
املساعدة وفقًا للمادة 50 من امليثاق”	 وبناًء على ذلك، ارتئي أنه “من الضروري إنشاء اآللية 
املذكورة هبدف إصالح اآلثار اجلانبية املترتبة يف الدول الثالثة على اجلزاءات املفروضة مبوجب 

الفصل السابع من امليثاق” )انظر: S/23025 وCorr.1، املرفق، الفقرة 15(	
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الرســـائل بأن الدول املعنية حباجة ملحة إىل مساعدات للتغلب على املصاعب 
االقتصادية اجلمة النامجـــة عن تقيدها بالتدابري املفروضة مبوجب القرار 661 
)1990(، ودعـــت مجيع الدول واألجهزة املختصـــة والوكاالت املتخصصة 
التابعـــة ملنظومة األمم املتحدة واملؤسســـات املالية الدوليـــة ومصارف التنمية 

اإلقليمية إىل تزويد الدول املتضررة هبذه املساعدات	
وطلب رئيس املجلس من األمني العام يف الرسالتني املؤرختني 21 كانون 

األول/ديسمرب 1990 و21 آذار/مارس 1991 459 تنفيذ توصيات اللجنة	
وعقــــب نداء مجاعــــي آخر وجهته الــــدول املتضــــررة يف 22 آذار/

مــــارس 1991 460، أحاط أعضاء املجلس علمًا، يف بيان صادر عن رئيس 
املجلــــس 461، باجلهود اليت تبذهلــــا األمم املتحدة 462 وعدة دول أعضاء 463 
ومؤسسات مالية دولية 464 لتلبية احتياجات أكثر الدول تضررًا تلبية فّعالة، 
ودعــــوا الدول األعضاء واملنظمات الدولية األخرى إىل تقدمي معلومات عن 

التدابري اليت اختذهتا، وناشدوا االستجابة سريعًا بناًء على توصية اللجنة	
ويتســـم القـــرار 674 )1990( 465 بأمهيـــة يف هذا الســـياق	 وذّكر 
املجلس العراق بأنه مسؤول مبوجب القانون الدويل عن أي خسائر أو أضرار 

أيلول/  5( S/22013و S/21711 :؛ واهلند)أيلول/سبتمرب 1990 وS/21818 )18 و24 
S/21615 وS/21748 )23 آب/ واليمن:  األول/ديسمرب 1990(؛  سبتمرب و19 كانون 

 S/22014و  S/21642و  S/21618 ويوغوسالفيا:  أيلول/سبتمرب 1990(؛  أغسطس و12 
)23 آب/أغسطس و24 آب/أغسطس و19 كانون األول/ديسمرب 1990(	

S/22033 459 وS/22398	 اتبعت هاتان الرسالتان منوذج رسالة الرئيس املؤرخة 

	)S/21826(1990 24 أيلول/سبتمرب
460 انظر: S/22382	 أشارت الدول املتضررة إىل أن النداءات اليت وجهها األمني 

العام بناًء على توصية اللجنة مل تثمر عن ردود متناسبة واحتياجاهتا املاسة )S/22382، الفقرة 
4(	 وحثت املجلس بأن جيدد اهتمامه هبذه املشاكل بغية إجياد “حلول سريعة وفّعالة”، 
وناشدت الدول املاحنة االستجابة بصورة فورية وفّعالة بتقدمي املساعدة عرب ختصيص موارد 
الثنائية وبدعم اإلجراءات اليت تتخذها األجهزة املختصة  القنوات  مالية إضافية عن طريق 
والوكاالت املتخصصة التابعة ملنظومة األمم املتحدة )املرجع نفسه، الفقرتان 6 و8(	 ويف 
مذكرة مرفقة هبذه الرسالة، ُذكر أن اخلسائر االقتصادية واملالية والتجارية اليت تكبدهتا الدول 
األعضاء نتيجة لتقيدها بالتدابري املفروضة على العراق ُقدرت مبا يربو على 30 بليون دوالر	
	)S/22548( 1991 461 اعُتمد يف اجللسة 2985 املعقودة يف 29 نيسان/أبريل

التنسيق  جلنة  عرب  املتحدة  األمم  منظومة  جهود  تنسيق  العام  األمني  462 توىل 

اإلدارية	
463 تلقى األمني العام رسائل رمسية من الدول التالية: إسبانيا )S/22539: رسالة 

نيسان/أبريل  نيسان/أبريل 1991(؛ بلجيكا )S/22537: رسالة مؤرخة 26  مؤرخة 26 
لكسمربغ  1991(؛  نيسان/أبريل   26 مؤرخة  رسالة   :S/22538( الدامنرك  1991(؛ 
مذكرة   :S/22296( نيوزيلندا  1991(؛  نيسان/أبريل   26 مؤرخة  رسالة   :S/22541(
نيسان/ آذار/ مارس 1991(؛ هولندا )S/22553: رسالة مؤرخة 29  شفوية مؤرخة 1 
أبريل 1991(؛ (؛ اليابان )S/21673: رسالة مؤرخة 29 آب/أغسطس 1990(	 إضافة 
إىل ذلك، قدمت لكسمربغ رسالة باسم االحتاد األورويب )S/22542: رسالة مؤرخة 27 
من  العام  األمني  تلقاها  اليت  الردود  على  األمن  إطالع جملس  ومت  نيسان/أبريل 1991(	 
احتاد اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية وأملانيا وآيرلندا وإيطاليا والربتغال وسويسرا وفرنسا 
م  وليختنشتاين واململكة املتحدة والنرويج والنمسا والواليات املتحدة واليونان، لكنها مل تعمَّ

كوثائق من وثائق املجلس	
464 أشري بصورة خاصة إىل رساليت رئيس البنك الدويل واملدير اإلداري لصندوق 

النقد الدويل، اللتني ُأطلع عليهما املجلس لكن مل ُتعمَّما كوثائق من وثائقه	
465 اختذ يف اجللسة 2951 املعقودة يف 29 تشرين األول/أكتوبر 1990 بأغلبية 

13 صوتًا مقابل ال شيء وامتناع عضوين عن التصويت )كوبا واليمن(	

مع تقدمي اقتراحات ملعاجلته على النحو الالزم، وبشـــكل خاص توريد النفط 
ومشتقاته 455	

ويف رسالة مؤرخة 24 أيلول/سبتمرب 1990 456، طلب رئيس جملس 
األمن إىل األمني العام تنفيذ توصيات اللجنة	

ويف اليوم نفسه، أشار املجلس يف القرار 669 )1990( إىل أن عددًا 
متزايدًا من طلبات املساعدة قد ورد يف إطار املادة 50 من امليثاق، وطلب من 
اللجنـــة درس هذه الطلبات والتقـــدم بتوصيات إىل رئيس جملس األمن الختاذ 

اإلجراء الالزم 457	
أحالـــت اللجنـــة هذه التوصيات برســـائل مؤرخـــة 19 و21 كانون 
األول/ديسمرب 1990 و18 آذار/مارس 1991 458	 وأقرت اللجنة يف هذه 

455 عالوة على ذلك، أوصت اللجنة األمني العام باستحداث طرائق لتلقي معلومات 

من الدول بشأن اإلجراءات اليت تتخذها للتخفيف من وطأة الوضع على األردن، وبتعيني 
ممثل خاص لتنسيق املساعدات املقدمة إليه	 وقد ناشدت اللجنة يف تقريرها أيضًا مجيع الدول 
تزويد األردن فورًا باملساعدة الفنية واملالية واملادية للتخفيف من آثار املصاعب اليت يواجهها	 
إضافة إىل ذلك، دعت الوكاالت واألجهزة واهليئات التابعة لألمم املتحدة إىل تكثيف برامج 

املساعدة لتلبية احتياجات األردن امللحة	
	S/21826 456

457 تناول القرار 669 )1990( الذي اُتخذ باإلمجاع يف اجللسة 2942 املعقودة 

يف  عقدت  اليت  املجلس  جلسة  ويف  املسألة حصرًا	  هذه  أيلول/سبتمرب 1990،  يف 24 
اليوم التايل، واليت مثل فيها 13 دولة عضوًا يف املجلس وزراُء خارجيتها، تطرق عدد من 
 ،S/PV.2943 :املتحدثني إىل املسؤولية اليت تقع على عاتق املجلس مبوجب املادة 50: انظر
الصفحة 7 )األمني العام(؛ الصفحتان 21 و22 )كوبا(؛ والصفحة 31 )الواليات املتحدة(؛ 
والصفحة 37 )كندا(؛ والصفحة 51 )الصني(؛ والصفحة 62 )ماليزيا(؛ والصفحتان 71 

و72 )رومانيا(	
املؤرخة 19 كانون األول/ديسمرب  الرسالة  S/22021 458 وAdd.1 و2	 كانت 

واهلند  ورومانيا  وتونس  بلغاريا  من  وردت  بطلبات  صلة  ذات   )S/22021(  1990
ويوغوسالفيا ولبنان والفلبني	 واتصلت الرسالة املؤرخة 21 كانون األول/ديسمرب 1990 
وبولندا  وتشيكوسلوفاكيا  واليمن  النكا  سري  من  وردت  بطلبات   )S/22021/Add.1(
واتصلت  وسيشيل	  وبنغالديش  نام  وفييت  وأوروغواي  والسودان  وباكستان  وموريتانيا 
الرسالة املؤرخة 18 آذار/مارس S/22021/Add.2(1991( بطلبات وردت من اجلمهورية 
العربية السورية وجيبويت	 لالطالع على تفاصيل الرسائل اليت وردت من الدول املتضررة، 
 S/21775 :20 آب/أغسطس 1990(؛ وأوروغواي( S/21620 :انظر الوثائق التالية: األردن
 S/21776 :13 أيلول/سبتمرب و20 كانون األول/ديسمرب 1990(؛ وباكستان( S/22026و
 S/21477 :14 أيلول/سبتمرب و12 تشرين األول/أكتوبر 1990(؛ وبلغاريا( S/21875و 
وS/21573 وS/21576 وS/21741 )9 آب/أغسطــس و21 آب/أغسطــــس و11 أيلول/

وبولندا:  1990(؛  األول/أكتوبر  تشرين   9(  S/21856 وبنغالديش:  1990(؛  سبتمرب 
 S/21837و  S/21750 وتشيكوسلوفاكيا:  1990(؛  أيلول/سبتمرب   21(  S/21808 
وS/22019 )13 أيلول/سبتمرب و2 تشرين األول/ أكتوبر 1990 و19 كانون األول/ديسمرب 
1990(؛ وتونس: S/21649 وS/22015 )24 آب/أغسطس و19 كانون األول/ديسمرب 
1990(؛ واجلمهورية العربية السورية: S/22193 )31 كانون الثاين/يناير 1991(؛ وجيبويت: 
S/22209 )8 شباط/فرباير 1991(؛ ورومانيا: S/21643 وS/21990 )27 آب/أغسطس 
 24( S/21710 - S/21984و S/21627 :؛ وسري النكا)و7 كانون األول/ديسمرب 1990
 S/21695 :آب/أغسطس و5 أيلول/سبتمرب و6 كانون األول/ديسمرب 1990(؛ والسودان
 S/21891 وسيشيل:  1990(؛  الثاين/نوفمرب  تشرين  و6  أيلول/سبتمرب   4(  S/21930و 
والفلبني:  1990(؛  األول/ديسمرب  كانون  و20  األول/أكتوبر  تشرين   19(  S/22023و
S/21712 وS/22011 )5 أيلول/سبتمرب و18 كانون األول/ديسمرب 1990(؛ وفييت نام: 
ولبنان:  األول/ديسمرب 1990(؛  كانون  أيلول/سبتمرب و15   25(  S/22004و  S/21821
 S/21789 :31 آب/أغسطس و10 أيلول/سبتمرب 1990(؛ وموريتانيا( S/21737و S/21686 
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ومل ترد رسائل من هذا النوع أثناء الفترة قيد االستعراض 471	

احلالة 22
البنود املتعلقة باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة )بشأن تنفيذ التدابري 

املفروضة مبوجب القرار 757 )1992((
يف القرار 757 )1992( 472 الذي فرض مبوجبه جملس األمن طائفة واسعة 
من التدابري على مجهورية يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل األسود(، أشار 
املجلس إشارة صرحية إىل “حق الدول مبوجب املادة 50 من امليثاق يف طلب 
املشورة من جملس األمن عندما جتد نفسها يف وجه مشاكل اقتصادية خاصة 

ناشئة عن االضطالع بتدابري وقائية أو تدابري إنفاذ” 473	
وأبلغت ســـت دول املجلس، يف رســـائل 474 موجهة إىل األمني العام 
أثنـــاء الفترة مـــن 22 حزيران/يونيه إىل 14 كانون األول/ديســـمرب 1992، 
باملصاعـــب االقتصادية اليت تواجهها نتيجة لتنفيـــذ التدابري املفروضة مبوجب 
القرار 757 )1992(، وطلبت املشـــورة مبوجب املادة 50، أو أشـــارت إىل 

أهنا قد تطلب مثل هذه املشورة يف الوقت املناسب	
ويف تقريرها الصادر يف 30 كانون األول/ديسمرب 1992 475 ذكرت 
جلنة جملس األمن املنشـــأة عماًل بالقرار 724 )1991( 476 أن التنفيذ الفّعال 
للجـــزاءات قد ترك آثارًا ضارة على اقتصادات عدد من البلدان، وال ســـيما 
تلك املجاورة ألراضي مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية سابقًا، اليت 

كتب البعض منها لّلجنة بشأن هذه املسألة 477	
471 غري أن بلغاريا يف رسالة مؤرخة 15 أيار/مايو 1992وجهتها إىل األمني العام 

أشارت إىل اعتزامها تقدمي مثل هذا الطلب	
472 اختذ يف اجللسة 3082 املعقودة يف 30 أيار/مايو 1992 بأغلبية 13 صوتًا 

مقابل ال شيء وامتناع عضوين عن التصويت )زمبابوي والصني(	
473 انظر القرار 757 )1992(، الفقرة السادسة عشرة من الديباجة	 ويف اجللسة 

3082، تطرق عدة متحدثني إىل العواقب االقتصادية املحتمل أن تعاين منها دول ثالثة؛ انظر: 
S/PV.3082، الصفحات 8 - 10 )الصني(؛ الصفحة 23 )اهلند(؛ الصفحة 16 )هنغاريا(	

474 انظر الرسالتني املؤرختني 22 حزيران/يونيه و20 متوز/يوليه 1992 املوجهتني 

من ممثل رومانيا )S/24142 وAdd.1(؛ والرسالة املؤرخة 19 حزيران/يونيه 1992 املوجهة 
من ممثل سلوفينيا )S/24120(؛ واملذكرة الشفوية املؤرخة 22 حزيران/يونيه 1992 املوجهة 
من ممثل هنغاريا )S/24147(؛ واملذكرة الشفوية املؤرخة 11 آب/أغسطس 1992 املوجهة 
من ممثل اجلزائر )S/24426( واملذكرة الشفوية املؤرخة 25 أيلول/سبتمرب 1992 املوجهة 
من ممثل تشيكوسلوفاكيا إىل رئيس جملس األمن )S/24602(؛ والرسالة املؤرخة 14 كانون 

	)S/24963( األول/ديسمرب 1992 املوجهة من ممثل بلغاريا إىل رئيس املجلس
	S/25027 475

476 اللجنة اليت كلفت يف البداية برصد تنفيذ حظر األسلحة املفروض مبوجب القرار 

713 )1991(، كلفت مبوجب القرار 757 )1992( مبهمة رصد تنفيذ التدابري املفروضة 
مبوجب هذا القرار )انظر القرار 757 )1992(، الفقرة 13(	

S/25027 477، الفقرة 23	

أو إصابات تشـــمل الكويت ودواًل ثالثة ورعاياها وشركاهتا نتيجة الجتياحه 
الكويت واحتالله غري الشـــرعي هلا 466	 ويتســـم بأمهية أيضًا القراران 687 
)1991( و692 )1991( املؤرخـــان 3 نيســـان/أبريل 1991 و20 أيار/

مايو 1991 على التوايل، اللذان قرر مبوجبهما املجلس إنشاء صندوق وجلنة 
للتعويض على احلكومات والرعايا والشركات األجنبية 467	

احلالة 21
البنود ذات الصلة باجلماهريية العربية الليبية ) بشأن تنفيذ التدابري 

املفروضة مبوجب القرار 748 )1992((
من  واسعة  طائفة  املجلس  مبوجبه  فرض  الذي   )1992(  748 القرار  يف 
تدابري اإلنفاذ على اجلماهريية العربية الليبية 468، أشار املجلس إىل حق الدول 
مبوجب املادة 50 من امليثاق يف طلب املشورة من جملس األمن عندما جتد 
نفسها يف وجه مشاكل اقتصادية خاصة ناشئة عن االضطالع بتدابري وقائية 

أو تدابري إنفاذ” 469	
ونـــص القرار أيضًا علـــى أنه ينبغي لّلجنة املوكلـــة مبهمة رصد تنفيذ 
تدابري اإلنفاذ “توجيه اهتمام خاص ألية رســـائل تقدم مبوجب املادة 50 من 
ميثاق األمم املتحدة من أية دولة جماورة أو دولة أخرى قد تنشأ فيها مشاكل 
اقتصاديـــة خاصة نتيجة لالضطالع بالتدابري املفروضـــة يف الفقرات 3 إىل 7 

أعاله” 470	

466 رفض العراق حتمل هذه املسؤولية )S/PV.2951، الصفحة 36(	 واستفسر 

ممثل كوبا عما إذا كان على العراق أن يتحمل دون سواه األضرار املتعلقة بقرارات املجلس 
بشأن العراق، وعما إذا كان املجلس بالتايل يتهرب بشكل غري مباشر من حتمل ما عليه من 

مسؤوليات مبوجب املادة 50 )املرجع نفسه، الصفحة 61(	
467 أثناء النقاش الذي دار بشأن اختاذ القرار 687 )1991(، أثار بعض املتحدثني 

األمن  إنشاؤها ومسؤولية جملس  املتوخى  التعويضات  آلية  بني  بالعالقة  مسائل ذات صلة 
مبوجب املادة 50 )انظر: S/PV.2981، الصفحة 66 )كوبا(؛ والصفحة 126 )رومانيا((	

468 اختذ يف اجللسة 3063 املعقودة يف 31 آذار/مارس 1992 بأغلبية 10 أصوات 

والصني،  وزمبابوي،  األخضر،  )الرأس  التصويت  عن  أعضاء   5 وامتناع  شيء  ال  مقابل 
واملغرب، واهلند(	

469 القرار 748 )1992(، الفقرة التاسعة من الديباجة	

470 املرجع نفسه، الفقرة 9 )و(	 ذكر ممثل اململكة املتحدة يف اجللسة 3063 أن 

 ،S/PV.3063( اإلشارة إىل املادة 50 قد ُأدرجت بناًء على طلب الدول املتضررة يف املنطقة
الصفحة 71(	 ودفع ممثل اهلند بأنه، يف ضوء التجربة املاضية، كان ينبغي تضمني القرار 
اعترافًا أوضح مبسؤولية املجلس عن معاجلة املصاعب االقتصادية اليت تواجهها دول ثالثة، مع 
االلتزام باختاذ تدابري حمددة وعملية وفّعالة للمعاجلة العاجلة جلميع املشاكل اليت تعرض على 
املجلس )املرجع نفسه، الصفحة 58(	 لالطالع على البيانات األخرى اليت تطرقت ملوضوع 
 مسؤولية املجلس عن معاجلة العواقب اليت حيتمل أن خيلفها القرار على دول ثالثة، انظر: 
)الصني(؛   61 الصفحة  )أوغندا(؛   41 الصفحة  )األردن(؛   26 الصفحة   ،S/PV.3063

الصفحة 36 )العراق(؛ الصفحة 57 )اهلند(	
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مناقشة دستورية تتعلق باالستناد إىل احلق يف   - ألف 
الدفاع عن النفس مبوجب املادة 51

يف احلاالت التالية أدى احتجاج إحدى الدول األعضاء حبق الدفاع عن النفس 
إىل إثارة مناقشات حول تطبيق املادة 51 وتفسريها	

احلالة 23
احلالة املتعلقة بإسقاط طائرة استطالع ليبية

الواليات  ممثل  أبلغ   ،481  1989 الثاين/يناير  كانون   4 مؤرخة  رسالة  يف 
املتحدة املجلس بأنه وفقًا للمادة 51 من امليثاق، مارست قوات الواليات 
األبيض  البحر  يف  الدولية  املياه  فوق  مشروعة  بعمليات  تقوم  اليت  املتحدة 
املتوسط حقها األساسي يف الدفاع عن النفس ردًا على أعمال عدائية قامت 

هبا القوات العسكرية للجماهريية العربية الليبية	
ويف رســـالتني حتمالن التاريخ نفســـه 482 موجهتـــني إىل رئيس جملس 
األمن، وصف ممثال اجلماهريية العربية الليبية والبحرين الواقعة بأهنا عدوان من 

جانب قوات الواليات املتحدة، وطلبا دعوة جملس األمن لالنعقاد فورًا	
وعقـــد جملس األمن جلســـته 2835 يف 5 كانون الثاين/يناير 1989 
للنظـــر يف هـــذه املســـألة	 وناقش املجلس أيضـــًا الواقعة يف جلســـته 2837 
وجلســـاته 2839 إىل 2841 اليت ُعقـــدت يف 6 و9 إىل 11 كانون الثاين/

يناير 1989، على الترتيب	
وخالل املـــداوالت اليت أجراها املجلس، ذكر ممثل اجلماهريية العربية 
الليبية أن قوات الواليات املتحدة أســـقطت طائرتني ليبيتني لالســـتطالع غري 
مســـلحتني كانتا تقومـــان بدورية روتينية بالقرب من الســـواحل الليبية، وأن 
احلادث “ما هو إاّل عدوان مبيَّت ومدبَّر، وهو مقدمة لعدوان واســـع” 483	 
وقال إن الواليات املتحدة جلأت إىل تفسري خاطئ للمادة 51 من أجل “تربير 

العدوان” 484	
وذكـــر ممثل الواليات املتحدة أن اإلجراء الذي اختذته الطائرة التابعة 
للواليـــات املتحـــدة كان ردًا على اســـتفزازات وهتديدات مـــن طائرة ليبية 
مسلحة ويتسق مع مبادئ الدفاع عن النفس املقبولة دوليًا 485	 وذكر املمثل 
أن طائـــرة الواليـــات املتحدة كانـــت تقوم مبهمة تدريبيـــة روتينية يف املجال 
اجلـــوي الدويل وأن طائرتني ليبيتني مســـلحتني قد تعقبتاهـــا بطريقة عدائية	 
وأضـــاف قائاًل إنه بعد أن فشـــلت املحـــاوالت املتكررة لتجنـــب الطائرتني 
الليبيتني أسقطتهما الطائرة يف تصرف واضح وصريح للدفاع عن النفس 486	 

	S/20366 481

	S/20367و S/20364 482

S/PV.2835 483، الصفحة 12	

S/PV.2841 484، الصفحة 51	

S/PV.2835 485، الصفحات 13 إىل 15	

47؛  الصفحة   ،S/PV.2836و 16؛  إىل   13 الصفحات   ،S/PV.2835 486 

وS/PV.2841، الصفحة 47	

املادة 51
ليس يف هذا امليثاق ما يضعف أو ينتقص احلق الطبيعي للدول، فرادى 
أو مجاعات، يف الدفاع عن أنفسها إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء 
“األمـــم املتحـــدة” وذلـــك إىل أن يتخذ جملس األمن التدابـــري الالزمة حلفظ 
الســـالم واألمن الدوليني، والتدابري اليت اختذها األعضاء استعمااًل حلق الدفاع 
عـــن النفس تبلـــغ إىل املجلس فـــورًا، وال تؤثر تلك التدابري بـــأي حال فيما 
للمجلس - مبقتضى سلطته ومسؤولياته املستمرة من أحكام هذا امليثاق - من 
احلـــق يف أن يتخـــذ يف أي وقت ما يرى ضرورة الختـــاذه من األعمال حلفظ 

السالم واألمن الدوليني أو إعادهتما إىل نصاهبما	

مالحظة
خالل الفترة قيد االستعراض، أكد املجلس من جديد املبدأ الوارد يف امليثاق 
يف قرار يتعلق باهلجوم املسلح من جانب العراق ضد الكويت 478	 غري أنه يف 
املداوالت اليت أجراها املجلس بعد ذلك بالنسبة هلذه املسألة أعرب متحدثون 
عن آراء خمتلفة بالنسبة للتدابري اليت اختذهتا بعض الدول استنادًا إىل احلق يف 

الدفاع عن النفس مجاعيًا	 
وناقش املجلس أيضًا مسألة تطبيق وتفسري املادة 51 بالنسبة الستخدام 
الواليات املتحدة للقوات املســـلحة يف بنما، وبالنســـبة حلادثة تتعلق بإسقاط 
قوات الواليات املتحدة طائرتني ليبيتني	 وبالنسبة للحالتني، تناولت مداوالت 
املجلس مسألة ما إذا كانت الواليات املتحدة على حق يف االستناد إىل حقها 

يف الدفاع عن النفس وفقًا للمادة 51 من امليثاق	
وفيما يتعلق باحلالة يف البوسنة واهلرسك، نظر املجلس يف ادعاء البوسنة 
واهلرسك بأهنا قد ُمنعت، من خالل حظر توريد األسلحة الذي فرضه عليها 

املجلس، من ممارسة حقها يف الدفاع عن النفس 479	
ويف اجتماع عقد بشأن احلالة فيما يتعلق بأفغانستان 480، أعرب ممثل 
أفغانســـتان عن عزم حكومته على أن تســـتند إىل حقها يف الدفاع عن النفس 

ردًا على التدخل والعدوان اللذين اُدعي أن باكستان قامت هبما	
وترد أدناه، يف دراســـات احلالة )اجلزء “ألف”(، الدفوع اليت ُقدِّمت 

خالل مداوالت املجلس بالنسبة لتلك احلاالت واألوضاع	
وتلـــي دراســـات احلالة هذه، يف اجلـــزء “باء”، نظـــرة عامة موجزة 
للحاالت اليت اسُتند فيها إىل احلق يف الدفاع عن النفس يف مراسالت رمسية، 

ولكنها مل تؤد إىل أية مناقشة دستورية تتعلق باملادة 51	

478 القرار 661 )1990(	

ضد   )1991(  713 القرار  مبوجب  أصاًل  األسلحة  توريد  حظر  479 ُفرض 

يوغوسالفيا السابقة	 وبالقرار 727 )1992(، أكد املجلس أن حظر توريد األسلحة سيظل 
منطبقًا على مجيع املناطق اليت كانت جزًءا من يوغوسالفيا بغض النظر عن أية قرارات تتعلق 

مبسألة االعتراف باستقالل مجهوريات معينة	
480 اجللسة 2857	 ولالطالع على تفاصيل موقف باكستان بالنسبة هلذه املسألة، 

انظر املحضر احلريف للجلسة 2859	

الجزء التاسع

احلق يف الدفاع عن النفس مبوجب املادة 51 من امليثاق
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ممثل تشيكوسلوفاكيا إىل أن ممارسة احلق يف الدفاع عن النفس تطبيقًا للمادة 
51 مـــن امليثاق تتطلـــب الوجود املوضوعي للظروف اليت ينص عليها امليثاق 
حبيـــث ال ميكن اخللط بني وجودها واملالحظات الذاتية للقادة العســـكريني	 
وأضاف أنه يف غري هذه احلالة لن تكون أحكام املادة 51 بشأن الدفاع عن 
النفس جمرد استثناء من احلظر العام الستخدام القوة املسلحة وستصبح، على 

العكس، أداة لتدمري هذا احلظر تدمريًا كاماًل ال رجعة فيه 495	
 ويف اجللســـة 2841 الـــيت عقدهـــا املجلس، اشـــتركت ســـبع دول 
أعضاء 496 يف تقدمي مشـــروع قرار 497، وهو مشـــروع قرار يشجب املجلس 
مبوجبه، يف حالة اعتماده، إســـقاط طائريت االســـتطالع الليبيتني ويطلب إىل 
الواليات املتحدة األمريكية وقف مناوراهتا العســـكرية يف مواجهة الســـاحل 
اللييب	 وقد ُطرح مشـــروع القرار للتصويت ولكنه مل ُيعتمد بســـبب اعتراض 

ثالث دول من الدول الدائمة العضوية 498	

احلالة 24
احلالة فيما يتعلق بأفغانستان

نيسان/أبريل   3 ومؤرخة  األمن  جملس  رئيس  إىل  هة  موجَّ رسالة   يف 
1989 499، طلب وزير خارجية أفغانستان عقد اجتماع عاجل للنظر يف 
االعتداء العسكري لباكستان “وتدخلها يف السر والعلن يف الشؤون الداخلية 

جلمهورية أفغانستان” 500	
دت أفغانستان  وخالل مداوالت املجلس بشـــأن هذه املسألة 501، أكَّ
مـــن جديد ادعاءاهتا ضد باكســـتان، وأشـــارت، يف مجلة أمـــور، إىل تعرض 
الســـلم واالستقرار واألمن يف جنوب غريب آسيا للتهديد، ولفتت االنتباه إىل 
“آثار عدوان باكســـتان اخلطرية على السالم واألمن الدوليني يف املنطقة ويف 
العامل أمجع” 502	 وذكرت أفغانســـتان أنه إذا فشـــل جملس األمن يف “اختاذ 
اإلجراءات املطلوبة لتخفيف حدة احلالة الراهنة املتوترة، وإذا استمرت أعمال 
العدوان والتدخل الباكســـتاين” ضد أفغانستان فإنه لن يكون أمام أفغانستان 

من خيار سوى االستناد إىل حقها يف الدفاع عن النفس 503	
د ممثل باكســـتان أن احلالة يف أفغانســـتان هي  ومن ناحية أخرى، أكَّ
شأن داخلي حمض وأنه ال يوجد هتديد للسالم واألمن اإلقليميني أو الدوليني	 
وأعرب عن اقتناعه بأن التطورات يف أفغانستان متثل مقاومة الشعب األفغاين 

S/PV.2840 495، الصفحات 33 إىل 35	

496 إثيوبيا، واجلزائر، والسنغال، وكولومبيا، وماليزيا، ونيبال، ويوغوسالفيا	

	S/20378 497

واململكة  )فرنسا، وكندا،  القرار 9 دول وعارضته 4 دول  498 أيدت مشروع 

املتحدة، والواليات املتحدة(، وامتنعت دولتان عن التصويت )الربازيل وفنلندا(	
S/20561 499	 ولالطالع على مزيد من التفاصيل، انظر الرسالة املؤرخة 28 آذار/

	)S/20545( مارس 1989 واملوجهة إىل األمني العام من ممثل أفغانستان
مؤرخة 7  املجلس  رئيس  إىل  رسالة  يف  باكستان  رفضتها  االدعاءات  500 هذه 

	)S/20577( 1989 نيسان/أبريل
501 اجللسات 2852 إىل 2860 اليت ُعقدت يف الفترة من 11 إىل 26 نيسان/

أبريل 1989	
S/PV.2852 502، الصفحة 6	

S/PV.2857 503، الصفحة 73	

وذكر ممثل كندا أن وفده “قد قبل تفسري الواليات املتحدة لإلجراءات اليت 
اختذهتـــا خالل احلادثة” 487	 وأكد ممثل اململكـــة املتحدة األمهية اليت تعلقها 
حكومة بالده “على تعزيز حرية حركة السفن والطائرات يف العمل يف املياه 
الدوليـــة ويف املجال اجلوي الـــدويل ويف حقها املتأصل يف الدفاع عن النفس 

كما تنص على ذلك املادة 51 من امليثاق” 488	
غري أن متحدثني كثريين، سواء من أعضاء املجلس أو من غري أعضاء 
املجلس، أيدوا موقف اجلماهريية العربية الليبية، ووصفوا اإلجراء الذي اختذته 
الواليـــات املتحـــدة بأنه عمل إرهـــايب وانتهاك للقانون الـــدويل وامليثاق 489	 
وذكـــر بعـــض املتحدثني، حتديدًا، أن حمـــاوالت تربير اســـتخدام القوة ضد 
اجلماهرييـــة العربيـــة الليبية عن طريـــق التذرع باحلق يف الدفـــاع عن النفس 
د ممثل احتاد اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية أن  ليســـت مقبولة 490	 وأكَّ
اســـتناد ممثل الواليات املتحدة إىل املادة 51 مـــن امليثاق املتعلقة بالدفاع عن 
النفـــس “ليس له أي أســـاس على اإلطالق”	 وأشـــار إىل أن أحدًا مل يكن 
قـــد هاجم طائـــرات الواليات املتحدة وال ســـفنها، وأنـــه إذا كان لألعمال 
التعسفية واملصادمات املســـلحة األخرى والفوضى املطلقة يف املجال اجلوي 
الدويل أن يتم جتنبها فإنه ليس من حق الطائرات العسكرية التابعة لبلد ما أن 
تفتـــح النريان علـــى طائرات دولة أخرى ملجرد أن تلك الطائرات قد اقتربت 
د ممثل جامعـــة الدول العربية أنه مل  منهـــا يف املجـــال اجلوي الدويل 491	 وأكَّ
يكـــن هناك مـــربر للتعرض للطائرتني الليبيتني اللتـــني كانتا حتلقان فوق املياه 
الدولية وقصفهما 492	 وذكر ممثل اجلمهورية العربية السورية أن احلادثة هي 
حلقـــة يف سلســــلة من األعمال واإلجراءات العدوانيــــة اليت درجت اإلدارة 
األمريكية منذ عام 1981 على ممارســــتها ضــــد اجلماهريية العربية الليبية، 
حني أقدمت القوات البحرية األمريكية على إســــقاط طائرتني ليبيتني قرب 
ر ممثل فنلندا من أنه “يف عصر يتســـم بارتفاع  الشــــواطئ الليبيــــة 493	 وحذَّ
املستوى التكنولوجي العسكري سوف يؤدي اللجوء إىل ما يسّمى بالدفاع 
عن النفس االستباقي دون إنذار مسبق إىل نتائج خطرية للغاية” 494	 وأشار 

S/PV.2841 487، الصفحات 38 إىل 40	

488 املرجع نفسه، الصفحة 41	

)جامعة   26 والصفحة  )البحرين(؛   20 إىل   18 الصفحات   ،S/PV.2835 489

الدول العربية(؛ والصفحتان 36 و37 )اجلمهورية العربية السورية(؛ والصفحتان 41 و42 
)كوبا(؛ S/PV.2836؛ الصفحات 12 إىل 20 )احتاد اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية(؛ 
والصفحات 23 إىل 27 )مدغشقر(؛ والصفحات 28 إىل 32 )نيكاراغوا(؛ والصفحات 
والصفحة  )أفغانستان(؛  والصفحة 41  الشعبية(؛  الدميقراطية  إىل 36 )مجهورية الو   34
43 )اليمن الدميقراطية(؛ وS/PV.2837، الصفحة 11 )اجلزائر(؛ والصفحات 18 إىل 22 
)مجهورية إيران اإلسالمية(؛ والصفحات 22 إىل 28 )زمبابوي(؛ والصفحة 31 )باكستان(؛ 
)السودان(؛  و22   21 والصفحتان  )إثيوبيا(؛   15 إىل   11 الصفحات   ،S/PV.2839 
S/PV.2840، الصفحة 28 )مجهورية أملانيا الدميقراطية(؛ والصفحة 33 )تشيكوسلوفاكيا(؛ 
والصفحات 42 إىل 46 )اليمن(؛ وS/PV.2841، الصفحة 22 )بلغاريا(؛ والصفحات 29 

إىل 31 )منغوليا(	
490 انظر، مثاًل، S/PV.2836، الصفحة 7 )أوغندا(؛ وS/PV.2837، الصفحات 

18 إىل 20 )مجهورية إيران اإلسالمية(؛ وS/PV.2841، الصفحة 25 )مجهورية بييلوروسيا 
السوفياتية(	

S/PV.2836 491، الصفحات 12 إىل 15	

492 املرجع نفسه، الصفحة 26	

493 املرجع نفسه، الصفحة 36	

S/PV.2839 494، الصفحة 7	
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وكان موقـــف ممثلـــي اململكة املتحدة وكندا متفقـــًا مع املوقف الذي 
أعربـــت عنه الواليات املتحدة من أنه بعد فشـــل املحـــاوالت العديدة ملعاجلة 
احلالة سلميًا كان استخدام القوة من جانب الواليات املتحدة مالذًا أخريًا له 

ما يربره ضد نظام جلأ بنفسه إىل استخدامها 512	
وواصل املجلس مناقشته هلذه املسألة يف جلساته 2900 إىل 2902	 
وخـــالل املداوالت، شـــجب، أو أدان، عدد من املتحدثني الذين ميثلون دواًل 
أعضـــاًء 513 ودواًل غـــري أعضاء 514 يف املجلس التدخل العســـكري، وأعربوا 
صراحـــة، يف بعـــض احلاالت، عـــن رفضهم ملا قيل مـــن أن الواليات املتحدة 
ـــد ممثل كوبا أن “العدوان  قد تصرفت على أســـاس الدفاع عن النفس	 وأكَّ
املســـلح الذي قامت به الواليات املتحـــدة على بنما منتهكة بذلك، على حنو 
صـــارخ، املبادئ والقواعد الدولية ال مربر لـــه على اإلطالق” 515	 ووصف 
ممثـــل اجلماهريية العربية الليبية االســـتناد إىل املـــادة 51 بأنه “مربرات قانونية 
غري صحيحة” 516	 وذكر ممثل اجلزائر أن هذا العمل “حيمل يف طياته بذور 
التهديد املحتمل ألمن الدول الصغرية عن طريق التفســـري التعســـفي واخلاطئ 

ألحكام ميثاق األمم املتحدة” 517	
ويف اجللســـة 2902، جرى التصويت على مشروع قرار قدمته سبع 
دول أعضاء 518، ولكنه مل ُيعتمد بســـبب معارضة ثالثة أعضاء دائمني 519	 
ومبوجـــب مشـــروع القرار، كان املجلـــس، يف مجلة أمور، سيشـــجب بقوة 
تدخـــل القوات املســـلحة للواليات املتحـــدة يف بنما، الذي يشـــكل انتهاكًا 
صارخًا للقانون الدويل والســـتقالل الدول وســـيادهتا وســـالمتها اإلقليمية؛ 
 ويطالب بوقف تدخل القوات املسلحة للواليات املتحدة وبانسحاهبا من بنما 

فورًا 520	

احلالة 26
احلالة بني العراق والكويت

يف القرار 661 )1990( املؤرخ 6 آب/أغسطس 1990، الذي فرض به 
أراضي  من  قواهتا  لضمان سحبها  العراق  على  عامًا  املجلس حظرًا جتاريًا 
الكويت، أكد املجلس “احلق الطبيعي يف الدفاع عن النفس فرديًا أو مجاعيًا، 

 30 إىل   27 والصفحات  املتحدة(؛  )اململكة   26 الصفحة   ،S/PV.2899 512

)كندا(	
ونيبال،  وماليزيا،  وكولومبيا،  والسنغال،  واجلزائر،  والربازيل،  513 إثيوبيا، 

ويوغوسالفيا	 وانظر أيضًا البيانات ذات الصلة اليت ُأديل هبا يف اجللستني 2900 و2902	
514 بريو، واجلماهريية العربية الليبية، وكوبا؛ وانظر أيضًا البيانات ذات الصلة اليت 

ُأديل هبا يف اجللسة 2900	
S/PV.2900 515، الصفحات 23 إىل 33	 ويف هذا السياق استشهد ممثل كوبا 

أيضًا مبا ورد يف رسالة بعثت هبا حكومته إىل رئيس املجلس وإىل األمني العام يف 21 كانون 
األول/ديسمرب 1989 )انظر: S/PV.2900 وS/21038، املرفق(	

S/PV.2900 516، الصفحة 41	

517 املرجع نفسه، الصفحة 18	

والسنغال، وكولومبيا،  واجلزائر،  إثيوبيا،  القرار  قدمت مشروع   ،S/21048 518

وماليزيا، ونيبال، ويوغوسالفيا	
519 كانت نتيجة التصويت على مشروع القرار: 10 أصوات مؤيدة، و4 أصوات 

معارضة )فرنسا، وكندا، واململكة املتحدة، والواليات املتحدة(، وامتناع عضو واحد عن 
التصويت )فنلندا(	

S/21048 520، الفقرتان 1 و2	

حلكـــم نظـــام غري شـــرعي وال ميثله، وهو نظام ُفرض عليـــه عن طريق تدخل 
عسكري أجنيب 504	

احلالة 25
احلالة يف بنما

يف رسالة مؤرخة 20 كانون األول/ديسمرب 1989 505، أبلغ ممثل الواليات 
املتحدة رئيس جملس األمن، وفقًا للمادة 51 من امليثاق، أن الواليات املتحدة 
الدويل  القانون  النفس مبوجب  الدفاع عن  قد مارست “حقها األصيل يف 
باختاذ إجراء يف بنما ردًا على هجمات مسلحة من جانب قوات يوجهها 

مانويل نورييغا”	
وبرســـالة حتمل التاريخ نفســـه 506، طلب ممثـــل نيكاراغوا إىل رئيس 
جملس األمن عقد جلســـة عاجلة ملجلس األمن لبحث احلالة الناشئة عن غزو 

الواليات املتحدة جلمهورية بنما”	
وعقد املجلس جلســـته 2899 يف 20 كانون األول/ديسمرب 1989 
للنظـــر يف املســـألة	 وأكد ممثـــل نيكاراغوا أن الواليات املتحـــدة قد ارتكبت 
“عماًل عدوانيًا” ضد بنما، مبا ميثل “هتديدًا للسالم واألمن الدوليني”، وهو 
اعتداء ليس له تعليل من وجهة نظر القانون الدويل 507	 وعلى النحو نفســـه، 
اعترب ممثل احتاد اجلمهوريات االشـــتراكية السوفياتية أن غزو قوات الواليات 
املتحدة لبنما كان “انتهاكًا صارخًا ألبســـط معايـــري القانون الدويل وميثاق 
األمـــم املتحدة”	 وأعرب عن اعتقاده بـــأن البيانات اليت تفيد أن بنما كانت 
هتـــدد املصاحل الوطنية للواليـــات املتحدة ال ميكن إثباهتـــا 508	 وأعرب الوفد 
الصيـــين “عـــن صدمته البالغة وعن إدانته القوية لذلـــك العمل العدواين الذي 

ارتكبته الواليات املتحدة” 509	
ومن ناحية أخرى، أكد ممثل الواليات املتحدة أن الواليات املتحدة مل 
تلجأ إىل اإلجراء العسكري “إاّل بعد استنفاد” املجموعة الكاملة من اخليارات 
املتاحة “وأهنا قد فعلت ذلك” بطريقة استهدفت تقليص اإلصابات واألضرار 
إىل أقـــل قدر” 510	 وأشـــار إىل أن اجلنـــرال نورييغا قد أعلن حالة حرب ضد 
الواليـــات املتحدة وأنه، تنفيذًا إلعـــالن احلرب هذا، ُقتل جندي أمريكي غري 
مســـلح وتعرض آخرون للتهديد	 وذكـــر أن نظام نورييغا قد أعلن احلرب يف 
الواقع قبل وقت طويل من خالل أنشطة االجتار باملخدرات، وهي أنشطة هتدد 
املجتمعات الدميقراطية بالفعل، مثل استخدام القوات العسكرية التقليدية 511	

متوز/يوليه   6 مؤرخة  رسالة  ويف   	42 الصفحة   ،S/PV.2859 مثاًل،  504 انظر 

1989 موجهة إىل األمني العام من ممثل أفغانستان، أشارت أفغانستان مرة أخرى إىل أهنا 
سوف تستعمل “على الوجه الالزم” احلق يف الدفاع عن النفس يف وجه التدخل والعدوان 

	)S/20716 :من باكستان )انظر
	S/21035 505

	S/21034 506

S/PV.2899 507، الصفحات 3 إىل 17	

508 املرجع نفسه، الصفحات 17 إىل 20	

509 املرجع نفسه، الصفحتان 21 و22	

510 املرجع نفسه، الصفحة 36	

S/PV.2902 511، الصفحات 8 إىل 13	 ولالطالع على تعليقات أخرى ذات 

صلة باملوضوع، انظر البيان الذي أدىل به ممثل الواليات املتحدة يف اجللسة 2905 بالنسبة 
للبند املتعلق بالرسالة املؤرخة 3 كانون الثاين/يناير 1989 واملوجهة إىل رئيس جملس األمن 

من ممثل نيكاراغوا )S/PV.2905، الصفحة 24(	
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ومجاعيـــًا عن النفس عماًل باملادة 51 من امليثـــاق، فطلب “إىل بعض الدول 
اختاذ خطوات عسكرية أو غري عسكرية لضمان التنفيذ الفّعال والعاجل لقرار 
جملـــس األمـــن 661 )1990(”	 ويف رســـالة بنفس التاريـــخ 529، أبلغ ممثل 
اململكة العربية الســـعودية املجلس بأن بلده “مارس حقه الطبيعي، املنصوص 
عليه يف املادة 51 من امليثاق” و“رحب بقوات الدول الشـــقيقة وغريها من 
الدول الصديقة اليت أعربت عن اســـتعدادها لدعم القوات املســـلحة للمملكة 

العربية السعودية يف دفاعها عن اململكة” 530	
ويف رســـالة مؤرخة 16 آب/أغسطس 1990 531، أبلغت الواليات 
املتحـــدة املجلس بأنه وفقًا للمادة 51، وبنـــاًء على طلب حكومة الكويت، 
انضمت قواهتا املسلحة إىل تلك احلكومة يف اختاذ إجراءات لوقف السفن اليت 
حتاول التجـــارة مع العراق والكويت انتهاكًا للجـــزاءات املفروضة يف القرار 
661 )1990(	 وتقـــوم الواليات املتحدة باختاذ هذه اإلجراءات “ممارســـة 
للحـــق األصيل يف الدفاع الفردي واجلماعي عن النفس، وهو حق معترف به 
يف املادة 51 من امليثاق”	 كذلك ورد بالرسالة أن القوات العسكرية للواليات 
املتحدة لن تســـتخدم القوة “إاّل إذا اقتضت الضرورة ذلك، وستســـتخدمها 
عندئذ بالقدر الذي يتناسب مع منع السفن من انتهاك هذه اجلزاءات التجارية 

الواردة يف القرار 661 )1990(”	
ويف اجللســـة 2937 للمجلس، أعرب عدد من املتكلمني عن قلقهم 
فيما يتعلق باللجوء إىل اإلجراءات العســـكرية استنادًا إىل املادة 51	 وأعرب 
وفـــد الصني عن اعتقاده بأن التدخل العســـكري من جانـــب الدول الكربى 
“ال يؤدي إىل تســـوية األزمة الراهنة”، وطالـــب األطراف املعنية مرة أخرى 
“مبمارسة ضبط النفس، حىت ميكن جتنب أي عمل قد يؤدي إىل زيادة تدهور 
احلالـــة” 532	 وعلى النحو نفســـه، ذكر ممثل احتاد اجلمهوريات االشـــتراكية 
الســـوفياتية أن من رأيه أن من املهم “وقف األنشـــطة العســـكرية ملنعها من 
االنتشـــار إىل بلدان أخرى وإعادة االحترام للقانـــون الدويل”	 وذكر املمثل 
أن حكومته “لن تتصرف إاّل يف إطار اجلهود اجلماعية املبذولة لتســـوية هذا 

النـزاع” 533	

	S/21554 529

530 يف رسالة مؤرخة 27 آب/أغسطس 1990 موجهة إىل األمني العام، ذكر 

ممثل مصر أن قرارًا اختذه مؤمتر القمة العربية غري العادي الذي انعقد يف القاهرة يف 10 آب/
أغسطس 1990 قد أوصى “باالستجابة لطلب اململكة العربية السعودية ودول اخلليج العربية 
األخرى بوزع قوات عربية ملساندة قواهتا املسلحة دفاعًا عن أراضيها وسالمتها اإلقليمية ضد 
الثاين/يناير  الفقرة 6(	 ويف رسالة مؤرخة 17 كانون   ،S/21664( ”أي عدوان خارجي
1991، موجهة إىل األمني العام، ذكر ممثل مصر أيضًا أن غزو العراق للكويت قد أنشأ حالة 
“دعت اململكة العربية السعودية وبعض دول اخلليج إىل طلب العون واملساعدة العسكرية 
النفس  الشرعي عن  الدفاع  انطالقًا من حقها األصيل يف ممارسة  األشقاء واألصدقاء  من 
)S/22113(، على أن اجلماهريية العربية الليبية ذهبت، يف رسالة مؤرخة 15 آب/ أغسطس 
1990، موجهة إىل األمني العام، إىل أنه “ال يوجد إطالقًا ما يدعو إىل االحتجاج باملادة 51 
من امليثاق يف الوضع الراهن” )S/21529(	 وأكد العراق، يف رسالة مؤرخة 13 تشرين الثاين/
نوفمرب 1990، موجهة إىل األمني العام، أن الغرض “من احلشد العسكري األمريكي” هو 

	)S/21939( اهلجوم على العراق وليس الدفاع عن اململكة العربية السعودية
 	S/21537 531

S/PV.2937 532، الصفحات 13 - 15	

533 املرجع نفسه، الصفحات 18 - 20	

ردًا على اهلجوم املسلح الذي قام به العراق ضد الكويت، وفقًا للمادة 51 
من امليثاق 521”	

ويف اجللســـة 2934، ذكر ممثال الواليات املتحدة واململكة املتحدة 
أن بلديهمـــا قاما بـــوزع قوات إىل املنطقة، بناًء علـــى طلب حكومات يف 
املنطقة، للمســـاعدة يف محاية اململكة العربية الســـعودية وغريها من الدول 
املهـــددة يف املنطقة	 وشـــدد املمثـــالن على أن اإلجراء يتخـــذ وفقًا للمادة 
51، وأشـــارا إىل أن تطبيـــق هـــذه املادة على احلالة بـــني العراق والكويت 
قـــد أكـــده صراحة القـــرار 661 )1990( 522	 وأضاف ممثـــل الواليات 
املتحدة أن غزو العراق للكويت والوجود العســـكري الواســـع للعراق على 
حدود اململكة العربية الســـعودية يشـــكالن “خطرًا حقيقيًا يتمثل يف زيادة 
العـــدوان باملنطقة”	 وذكر أن حكومته وبعـــض احلكومات األخرى تقوم 
هلذا “بإرســـال قـــوات لردع أي عـــدوان آخر من جانـــب العراق” 523	 
وذكـــر ممثل اململكة املتحدة أن وجـــود القوات الربيطانية، وخاصة القوات 
البحريـــة، يف املنطقـــة ســـتكون له “فائدة إضافية بالنســـبة لضمـــان التنفيذ 

الفّعـــال للقـــرار 661 )1990(” 524	
ومـــن ناحية أخـــرى مل يعلـــق ممثل احتـــاد اجلمهوريات االشـــتراكية 
الســـوفياتية تعليقًا مباشرًا على وزع القوات، ولكنه ذكر أن حكومته “ضد 
االعتماد على القوة وضد القرارات االنفرادية”	 وأضاف أن من رأي وفده أن 
أضمن وأحكم طريقة للتصرف يف أي حالة نـزاع هي “القيام جبهود مجاعية 
واستخدام آلية األمم املتحدة على الوجه األكمل”	 وشدد على أن من املهم 
“رفض األعمال اليت ميكن أن تصب الزيت على النار”، وأشار إىل أن وفده 
على استعداد إلجراء مشاورات فورًا يف جلنة األركان العسكرية اليت تستطيع، 
يف إطـــار ميثـــاق األمم املتحدة، أن تقوم بوظائف هامة جدًا 525	 وتكلم ممثل 
الصني فكرر أن ســـيادة الكويت واســـتقالهلا ال بد من إعادهتما واحترامهما، 
ولكنـــه طالب “مجيع األطراف املعنية مبمارســـة ضبـــط النفس واالمتناع عن 
أيـــة أعمال قد تـــؤدي إىل زيادة تعقيد احلالة” 526	 وأكد ممثل كوبا أن هناك 
دواًل معّينة تتخذ “إجراءات انفرادية ال تتفق مع قرارات املجلس” مضيفًا أن 
“التفسري التعسفي حلق الدفاع عن النفس” ال ميكن استخدامه لتربير احلرب 

والتدخل يف الشرق األوسط 527	
ويف رسالة مؤرخة 12 آب/أغسطس 1990 528، أبلغ ممثل الكويت 
رئيـــس جملس األمن بـــأن بلده قام مبمارســـة حقه الطبيعـــي يف الدفاع فرديًا 

القرار  ينص  ذلك،  إىل  وباإلضافة  الديباجة	   ،)1990(  661 القرار  521 انظر 

صراحة على أنه، بغض النظر عن األحكام املتعلقة بتدابري احلظر الواردة يف القرار، “ال يوجد 
يف هذا القرار ما مينع من تقدمي املساعدة إىل احلكومة الشرعية يف الكويت” )الفقرة 9(	

S/PV.2934 522، الصفحتان 7 و8 )الواليات املتحدة(، والصفحتان 17 و18 

)اململكة املتحدة(	 ومت فيما بعد تأكيد وزع القوات يف رسالتني مؤرختني 9 آب/أغسطس 
S/21492( 1990( و13 آب/ أغسطس 1990 )S/21501( موجهتني إىل رئيس جملس 

األمن من ممثلي الواليات املتحدة واململكة املتحدة على التوايل	
S/PV.2934 523، الصفحة 8	

524 املرجع نفسه، الصفحة 18	

525 املرجع نفسه، الصفحة 12	

526 املرجع نفسه، الصفحة 22	

527 املرجع نفسه، الصفحة 23	

	S/21498 528
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اليت تنقضي قبل أن ينظر جملس األمن يف املوضوع، وفيما عدا ذلك فإن “أي 
استخدام للقوة يكون عماًل عدوانيًا” 540	

وذكر ممثل ماليزيا أنه يؤيد القرار 678 )1990(، ولكنه شـــدد على 
أن وفده لن يوافق على أية حماولة لتطبيق املادة 51 من امليثاق من طرف واحد 
ما دام املجلس ينظر يف املوضوع	 وعلى ذلك فإن ما هو مقترح من استخدام 
القوة ينبغي عرضه على املجلس للحصول على موافقته املسبقة وفقًا للنصوص 
املحـــددة الواردة يف الفصل الســـابع من امليثاق	 وأعرب املمثل عن األســـف 

لكون هذه النقطة مل تنعكس بوضوح يف القرار 678 )1990( 541	

احلالة 27
احلالة يف البوسنة واهلرسك

يف اجللسة 3028 اعتمد املجلس باإلمجاع القرار 727 )1992( الذي أكد 
فيه أن احلظر على توريد األسلحة الذي سبق فرضه على مجهورية يوغوسالفيا 
االحتادية االشتراكية سيظل ينطبق على “مجيع املناطق اليت كانت جزًءا من 
يوغوسالفيا، بغض النظر عن أية قرارات تتعلق مبسألة االعتراف باستقالل 

مجهوريات معّينة” 542	
ويف اجللســـة 3134 املعقودة يف 13 تشرين الثاين/نوفمرب 1992، 
بعد تفكك يوغوســـالفيا السابقة، أكد ممثل البوسنة واهلرسك أن استمرار 
تطبيـــق احلظر على األســـلحة املفـــروض على بلده مينعه من ممارســـه حقه 
األصيـــل يف الدفـــاع عن النفس مبقتضى املـــادة 51	 وذكر أنه إذا مل يتخذ 
جملس األمن أية خطوات مباشـــرة حلماية بلده فينبغي له أن يعترف اعترافًا 
كامـــاًل لبلـــده “باحلق الســـيادي املطلق يف الدفاع عـــن النفس”	 وذهب 
املمثـــل أيضًا إىل أنه “من منظـــور الضحايا فإن الدفاع عن النفس ال يزيد 
من النـزاع ولكنه يقلل من النتائج الوحشـــية الفظيعة للعدوان املوجه ضد 
املدنيني”	 وذكر أن “الدفاع عن النفس عن طريق الســـلطات املشـــروعة 
والقانونية أو عن طريق اآلليات الدولية 			 جيعل من السالم حقيقة ال هدفًا 

غري مؤكد وبعيد املنال” 543	

S/PV.2963 540، الصفحتان 19 و20	 وقبل ذلك ذهب ممثل العراق يف اجللسة 

2951 اليت عقدها املجلس يف 29 تشرين األول/أكتوبر 1990 إىل أنه ال حق ألية دولة 
 يف أن تقوم من طرف واحد باستخدام القوة ضد بلده ما دام جملس األمن ينظر يف احلالة 

)S/PV.2951، الصفحات 13 - 17(	
S/PV.2963 541، الصفحة 76	 ويف جلسة الحقة عقدت يف 15 شباط/فرباير 

1991، ذكر ممثل ماليزيا أن املفهوم لديه هو أن العمل العسكري املوجه ضد العراق هو 
“عمل من أعمال التنفيذ أذنت به األمم املتحدة يف إطار الفصل السابع من امليثاق، وليس 
املتحالفة  البلدان  من  أي  بني  حربًا  ليس  التأكيد  وجه  على  أنه  كما   ،51 للمادة  نتيجة 
والعراق”	 وأضاف املمثل أنه “ما من بلد مهما يكن قويًا ميكن أن ينتحل لنفسه صالحية شن 
احلرب بغرض واحد هو حتقيق مصاحله وضرورياته اخلاصة”	 )S/PV.2977 )اجلزء الثاين( 

)مغلقة - االستئناف 1(، الصفحة 171(	
542 القرار 727 )1992(، الفقرة 6	 وكانت توصية هبذا املعىن قد قدمت من 

األمني العام يف تقريره املؤرخ 5 كانون الثاين/يناير S/23363( 1992، الفقرة 33(	 وقد 
فرض احلظر على توريد األسلحة إىل يوغوسالفيا السابقة يف القرار 713 )1991(	

عن  إضافية  تفاصيل  على  ولالطالع   	55 - الصفحات 53   ،S/PV.3134 543

وجهات النظر اليت أعرب عنها ممثل البوسنة واهلرسك بشأن هذا املوضوع، انظر الرسائل 
املؤرخة 30 حزيران/يونيه و30 متوز/يوليه و10 أيلول/سبتمرب و29 أيلول/سبتمرب و6 تشرين 
األول/أكتوبر و28 كانون األول/ديسمرب 1992 واملوجهة إىل رئيس جملس األمن أو إىل 

	)S/25021و S/24622و S/24601و S/24543و S/24366و S/24214( األمني العام

وأكــــد ممثل العراق أن الواليات املتحــــدة، ومن بعدها اململكة املتحدة، 
“تدعي لنفســــها احلق يف فــــرض احلصار البحري على العراق دون أن تســــميه 
حصــــارًا” وأن هاتني الدولتني حتاوالن “فرض تفســــري خــــاص للمادة 51 من 
امليثاق” 534	 وذهب ممثل اليمن إىل أن “اســــتخدام هذا احلصار العسكري من 
قبــــل دولــــة واحدة دون مراعــــاة الدور الذي يضطلع به جملــــس األمن يف صون 
السالم واألمن الدوليني، هو يف حقيقة األمر عمل غري دفاعي” 535	 وأكد ممثل 
كوبا أن كلمات امليثاق جيري ليُّها وتنفذ بطريقة انفرادية، مالحظًا أن املادة 51 
ال تسلم حبق الدفاع عن النفس “إاّل بعد أن يكون جملس األمن قد اختذ التدابري 

الالزمة حلفظ السالم واألمن الدوليني” 536	
وردًا علـــى هذه التعليقات، ذكر ممثل الواليات املتحدة نص رســـالة 
بعث هبا إىل املجلس يف 9 آب/أغســـطس خيطره فيهـــا بأن الواليات املتحدة 
وزعت قوات إىل املنطقة “ممارسة للحق األصيل يف الدفاع عن النفس، الذي 
تعترف به املادة 51، واســـتجابة للتطورات والطلبات املقدمة من حكومات 
يف املنطقة، مبا فيها الطلبان املقدمان من الكويت واململكة العربية الســـعودية، 

للحصول على املساعدة 537	
ويف اجللسة 2938، اعتمد املجلس القرار 665 )1990( الذي طلب 
فيـــه إىل “الدول األعضـــاء اليت تتعاون مع حكومة الكويت واليت تقوم بوزع 
قوات حبرية يف املنطقة أن تتخذ من التدابري ما يتناســـب مع الظروف املحددة 
وحســـب مـــا تقتضيه الضرورة يف إطار ســـلطة جملس األمـــن، إليقاف مجيع 
عمليات الشـــحن البحري القادمة واخلارجة بغيـــة تفتيش محوالهتا ووجهاهتا 
والتحقـــق منها ولضمان اإلنفاذ الصارم لألحكام املتعلقة هبذا الشـــحن واليت 

ينص عليها القرار 661 )1990(”	
وعنـــد اعتماد القـــرار 665 )1990(، ذكر ممثـــال الواليات املتحدة 
واململكة املتحدة أن القرار إمنا يوفر أساســـًا إضافيًا للسلطة حيث إن السلطة 
القانونيـــة الكافية الختاذ هذه التدابري موجودة أصاًل يف املادة 51 538	 وبوجه 
أخـــص، أكد ممثل الواليات املتحدة أن القرار 665 )1990( ال ينتقص من 
الســـلطة القانونيـــة للكويـــت وغريها من الدول يف ممارســـة حقها األصيل يف 

الدفاع عن النفس 539	
ويف اجللســـة 2963 اعتمد املجلس القرار 678 )1990( الذي أذن 
فيه للدول األعضاء باســـتخدام مجيع الوســـائل الضرورية لدعم وتنفيذ القرار 
660 )1990( ومجيع القرارات الالحقة ذات الصلة وإعادة الســـالم واألمن 

إىل نصاهبما يف املنطقة”	
وخـــالل املداوالت اليت جرت يف تلك اجللســـة، ذكر ممثل العراق أن 
القرار ليس له ما يربره يف أي من أحكام امليثاق، كما أنه ال ميكن تربيره باملادة 
51 ألن هذه املادة تنص على أن “أي استخدام للقوة ال يكون إاّل يف الفترة 

534 املرجع نفسه، الصفحتان 45 و46	

535 املرجع نفسه، الصفحة 6	

536 املرجع نفسه، الصفحات 29 - 33	

S/21492 537	 وانظر أيضًا S/PV.2937، الصفحات 33 - 35	

 48 والصفحة  املتحدة(؛  )الواليات   31  -  29 الصفحات   ،S/PV.2938 538

)اململكة املتحدة(	
539 املرجع نفسه، الصفحة 31	
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ختـــوض معركـــة احليـــاة أو املوت” 548	 وشـــدد ممثل قطر علـــى أن “تطبيق 
 احلظر على املعتدى عليه كما هو مطبق على املعتدي أمر يدعو إىل السخرية، 
وال يقبلـــه العقل وال ترضى عنه ضمائر اإلنســـانية”	 وذهب إىل أن مواصلة 
حظـــر األســـلحة يعين “تأييد املعتـــدي”، وأعرب عن اعتقـــاده بأن املجتمع 
الدويل “عليه واجب متكني البوســـنة واهلرسك من الدفاع عن نفسها ما دام 

“ال يستطيع صد العدوان الصريب باللجوء إىل أحكام امليثاق” 549	
ومـــن ناحية أخـــرى، ذكر ممثل اململكة املتحـــدة أن إدخال مزيد من 
األســـلحة إىل املنطقة “ميكن أن يـــؤدي إىل مزيد من أعمال القتل ومزيد من 
املعانـــاة ويهدد اجلهـــود املبذولة لتوصيل اإلمدادات اإلنســـانية إىل من هم يف 
حاجـــة إليها” 550	 ووافق ممثل إكوادور علـــى أن رفع احلظر املفروض على 
البوسنة واهلرسك لن يسهم يف قضية السالم ألنه “لن يتم القضاء على العنف 

بزيادة تدفق األسلحة” 551	
وحـــذر وزيـــر خارجية مجهورية يوغوســـالفيا االحتاديـــة من “اآلثار 
الضارة اليت ال ميكن التنبؤ هبا الستمرار إرسال املرتزقة وانتهاك احلظر املفروض 
على األسلحة وما يزداد وضوحًا من احتماالت حتول هذا النـزاع إىل حرب 

دينية كاملة” 552	
ووافق على هذه اآلراء الســـيد سريوس فانس واللورد أوين، الرئيسان 
املشـــاركان للمؤمتر املعين بيوغوســـالفيا، اللذان ذكرا أن خري وســـيلة خلدمة 
قضية الســـالم هي اإلبقاء على احلظر	 وذكر الســـيد فانس أنه يعتقد أن رفع 
احلظر املفروض على األسلحة لن يؤدي إاّل إىل زيادة أعمال القتال يف البوسنة 
واهلرســـك وميكن أن يؤدي إىل التوســـع يف النـزاع ليصل إىل كل أحناء منطقة 
البلقـــان 553	 وذكـــر اللورد أويـــن أن “حظر بيع األســـلحة خيفف من حدة 

الصراع على حني أن بيع األسلحة يعمق هذا الصراع” 554	
ويف اجللسة 3137، اعتمد املجلس القرار 787 )1992( الذي أعاد 
فيه تأكيد القرار 713 )1991( ومجيع القرارات الالحقة ذات الصلة، وقرر 

بذلك مواصلة تطبيق حظر األسلحة على مجيع أطراف النـزاع 555	

548 املرجع نفسه، الصفحة 36	

549 املرجع نفسه، الصفحات 18 - 21	

S/PV.3135 550، الصفحة 9	

S/PV.3136 551، الصفحة 14	

S/PV.3137 552، الصفحة 75	

S/PV.3134 553، الصفحتان 16 و17	

554 املرجع نفسه، الصفحة 28	

555 اعتمد للقرار 787 )1992(، الذي قدم مشروعه بلجيكا وفرنسا واملغرب 

واململكة املتحدة والواليات املتحدة وهنغاريا، بأغلبية 13 صوتًا مقابل ال شيء وامتناع بلدين 
عن التصويت )زمبابوي والصني(	 ويف حني أن القرار ال يتضمن إشارة مباشرة إىل املادة 
51، فإن املجلس قد أعرب، يف الفقرة الثالثة من الديباجة، عن قلقه العميق “للتهديدات اليت 
تتعرض هلا السالمة اإلقليمية جلمهورية البوسنة واهلرسك اليت هلا باعتبارها دولة عضوًا باألمم 

املتحدة حق التمتع باحلقوق املنصوص عليها يف ميثاق األمم املتحدة”	

واستؤنفت مناقشة هذا املوضوع يف جلسات املجلس من 3135 إىل 
3137، اليت أيد فيها عدد من الدول غري األعضاء يف املجلس موقف البوسنة 

واهلرسك 544	
وذكر ممثل تركيا أنه “لو أن حكومة البوســـنة واهلرسك كانت لديها 
الوســـائل الكافية للدفاع عن نفســـها لكان ذلك رادعـــًا للمعتدي عن اتباع 
سياسة تقوم على استخدام القوة ورمبا شجعه على اللجوء إىل احلوار للتغلب 
على اخلالفات 545	 كذلك أكد ممثل مجهورية إيران اإلسالمية أن رفع حظر 
األسلحة بطريقة انتقائية “هو الوسيلة الفّعالة الوحيدة لوقف العدوان إاّل إذا مت 
القيام بعمل عسكري دويل” 546	 وتساءل ممثل جزر القمر عما إذا كان هناك 
أي مـــربر أخالقـــي لقيام املجلس، وهو اجلهاز الذي عهد إليه حبفظ الســـالم 
واألمن، حبرمان شـــعب البوسنة واهلرســـك الضعيف واملعتدى عليه من حق 
الدفاع عن نفســـه” وعما إذا كان يتحمل “املسؤولية األدبية وااللتزام األديب 
يف إعطاء فرصة القتال لضحية العدوان” 547	 وذكر ممثل ليتوانيا أنه إذا كان 
املجتمع الدويل ال يســـتطيع أن يوفر الدفاع الفّعال فإنه “ال يســـتطيع أخالقيًا 
أن ينكر حق الدفاع عن النفس على شعب البوسنة واهلرسك”	 وأضاف أن 
“مـــن غري املقبول أخالقيًا وقانونيًا” أن يواصـــل “فرض القيود على ضحية 

والصفحة  )تركيا(؛   25 الصفحة   ،S/PV.3135 املثال،  سبيل  على  544 انظر، 

)باكستان(؛  الصفحتان 33 و34   ،S.PV.3136مصر(؛ و( والصفحة 41  )ماليزيا(؛   33
 والصفحة 58 )إندونيسيا(؛ والصفحات 72 و73 و76 و77 )مجهورية إيران اإلسالمية(؛ 
وS/PV.3137، الصفحات 18 - 21 )قطر(؛ والصفحتان 27 و28 )جزر القمر(؛ والصفحة 
36 )ليتوانيا(؛ والصفحة 43 )كرواتيا(؛ والصفحة 51 )الكويت(؛ والصفحات 54 - 60 
)أفغانستان(؛ والصفحة 66 )تونس(؛ والصفحة 79 )املغرب(؛ والصفحة 92 )اإلمارات 
)السنغال(	   116 - والصفحات 114  )بنغالديش(؛  والصفحة 112  املتحدة(؛  العربية 
ولالطالع على وجهات النظر اليت أعربت عنها الدول األعضاء يف مراسالت، انظر الرسائل 
املوجهة إىل رئيس جملس األمن بتاريخ 10 و13 آب/أغسطس 1992 من ممثل مجهورية إيران 
اإلسالمية )S/24410 وS/24432(؛ وبتاريخ 13 آب/أغسطس 1992 من ممثل باكستان 
)S/24437(؛ وبتاريخ 13 آب/أغسطس 1992 من ممثل مصر )S/24438(؛ وبتاريخ 17 
آب/أغسطس و9 كانون األول/ديسمرب 1992 من ممثل اململكة العربية السعودية )موجهة 
أيضًا إىل األمني العام( )S/24460 وS/24930(؛ والرسالة املؤرخة 30 أيلول/سبتمرب 1992 
املوجهة من ممثل تركيا إىل األمني العام )S/24604(؛ والرسالة املؤرخة 19 تشرين األول/

أكتوبر 1992 املوجهة من ممثلي اململكة العربية السعودية ومصر ومجهورية إيران اإلسالمية 
املؤرخة 12  والرسالة  )S/24678(؛  األمن  جملس  رئيس  إىل  وتركيا  والسنغال  وباكستان 
تشرين الثاين/نوفمرب 1992 املوجهة من املراقب الدائم عن فلسطني إىل رئيس جملس األمن 
)S/24799(؛ والرسالة املؤرخة 9 كانون األول/ديسمرب 1992 املوجهة من ممثل ماليزيا إىل 
رئيس جملس األمن )S/24928(؛ والرسالة املؤرخة 24 كانون األول/ديسمرب 1992 املوجهة 
من ممثل اإلمارات العربية املتحدة إىل األمني العام )S/25020(	 وانظر أيضًا الرسالة املؤرخة 
2 أيلول/سبتمرب 1992 املوجهة من رئيس اجلمعية العامة إىل رئيس جملس األمن يذكره فيها 
بأن اجلمعية العامة أكدت من جديد يف القرار 242/46 حق البوسنة واهلرسك يف الدفاع 
عن النفس، وأعرب فيها عن أمله يف أن جيد جملس األمن من املناسب اختاذ إجراء عاجل بشأن 

هذا القرار )S/24517، الفقرتان 2 و3(	
S/PV.3135 545، الصفحة 25	

S/PV.3136 546، الصفحة 73	

S/PV.3137 547، الصفحتان 27 و28	
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احلالة يف الشرق األوسط
يف رسالة مؤرخة 29 أيار/مايو 1992 موجهة من ممثل إسرائيل إىل األمني 
العام 558، أكدت إسرائيل حقها يف الدفاع عن النفس “بالقيام بعمليات ضد 

املنظمات اإلرهابية اليت تعمل من أراضي لبنان” 559	

احلالة فيما يتعلق بناغورين - كاراباخ
يف رسالة مؤرخة 20 آب/أغسطس 1992 موجهة من ممثل أرمينيا إىل رئيس 
جملس األمن 560، طلبت أرمينيا عقد اجتماع عاجل ملجلس األمن مدعية أن 

أذربيجان قد شنت “هجمات عدوانية” على أرمينيا	
ويف رسالة مؤرخة 25 آب/أغسطس 1992 وموجهة من ممثل أذربيجان 
إىل رئيـــس جملس األمن 561، أكدت أذربيجان أن أرمينيا “تواصل علنًا عدواهنا 
املســـلح على أذربيجـــان”	 وذكرت أهنا “مضطرة إىل اختـــاذ التدابري الضرورية 

ملمارسة حقها يف الدفاع عن النفس واستعادة سيادهتا وسالمتها اإلقليمية”	
	S/24032 558

559 انظر أيضًا، على سبيل املثال، الرسالة املؤرخة 27 كانون الثاين/يناير 1992 

املوجهة من ممثل إسرائيل إىل األمني العام، اليت ادعت فيها إسرائيل أن حكومة لبنان غري راغبة 
يف اختاذ إجراء ضد األنشطة اليت يقوم هبا حزب اهلل ضد إسرائيل )S/23479(	 انظر أيضًا 
بيان إسرائيل يف اجللسة 3151 املعقودة يف 18 كانون األول/ديسمرب 1992 يف إطار بند 
جدول األعمال املعنون “احلالة يف األراضي العربية املحتلة”	 ويف تلك اجللسة أكدت إسرائيل 
حقها يف الدفاع عن النفس ضد “قوات اإلرهاب”، مشرية على وجه اخلصوص إىل اهلجمات 
األخرية اليت قامت هبا منظمات مثل محاس واجلهاد اإلسالمي )S/PV.3151، الصفحة 24(	

	S/24470 560

	S/24486 561

االحتجاج حبق الدفاع عن النفس  -  باء 
يف حاالت أخرى

يف  النفس  عن  الدفاع  حبق  األعضاء  الدول  احتجت  التالية،  احلاالت  يف 
مباشر  تتصل بشكل  هامة  مناقشة دستورية  أية  عليها  تترتب  مراسالت مل 

باملادة 51	

احلالة بني إيران والعراق
يف رسالة مؤرخة 7 كانون الثاين/يناير 1989 موجهة إىل األمني العام 556، 
إيران اإلسالمية  امتثال مجهورية  ُادعي من عدم  ما  العراق إىل  أشار ممثل 
التفاق وقف إطالق النار الذي مت إبرامه قبل ذلك خبمسة أشهر، وأكد أن 

العراق “مصمم متامًا على الدفاع عن نفسه”	
وردًا على ذلك ادعى ممثل مجهورية إيران اإلسالمية، يف رسالة مؤرخة 
23 كانون الثاين/يناير 1989 موجهة إىل األمني العام 557، أن العراق يتذرع 
حبقه يف الدفاع عن النفس ملجرد أن “يربر االســـتعدادات اليت يقوم هبا لشـــن 

حرب عدوانية أخرى على مجهورية إيران اإلسالمية”	

	S/20376 556

	S/20413 557




