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تنرش األمانة العامة لألمم املتحدة مرجع ممارسات مجلس األمن وملحقاته ليكون 
دليالً إلجراءات مجلس األمن منذ عقده ألول اجتماعاته يف عام 1946 وما بعده. وقد 

صمم املرجع ملساعدة املسؤولني الحكوميني ومماريس القانون الدويل واألكاديميني 
وجميع املهتمني بأعمال األمم املتحدة عىل متابعة ممارسات مجلس األمن املتطورة 

وتحقيق فهم أفضل لإلطار الذي يعمل داخله. ويقدم املنشور، بأشمل صورة 
ممكنة، االتجاهات الجديدة يف تطبيق املجلس مليثاق األمم املتحدة ولنظامه الداخيل 

املؤقت. واملرجع هو الوثيقة الرسمية الوحيدة من نوعها وال يستند سوى إىل مداوالت 
املجلس ومقرراته وغري ذلك من الوثائق الرسمية التي تعرض عليه.

ويغطي امللحق الحايل، وهو الثاني عرش )املجلد الثاني( يف سلسلة ملحقات املرجع، 
السنوات من 1993 إىل 1995. وهو يتناول فرتة اتسع فيها نطاق ممارسة املجلس 

بشكل ملحوظ يف مجاالت منع نشوب الرصاعات وحفظ السالم والتدخل اإلنساني 
واملساعدة االنتخابية، وذلك استجابة للتغيريات والتحّديات الجديدة التي طرأت عىل 

الساحة الدولية. وقد شهدت هذه الفرتة أيضاً أبعاداً جديدة لتفسري املجلس مليثاق 
األمم املتحدة.
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9٧9 النظر في المسائل المندرجة في نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين 

مالحظة استهاللية

يتناول هذا الفصل ممارسة جملس األمن فيما يتعلق بالتسوية السلمية للمنازعات يف إطار املواد ٣٣ إىل ٣٨ 
من الفصل السادس واملادتني ١١ و٩٩ من امليثاق.

وبالنظر إىل أن الفصل الثامن من هذا اجمللد يقدم سرداً كاماًل ملداوالت اجمللس فيما يتعلق بالتسوية السلمية 
للمنازعات، فإن هذا الفصل لن يناقش ممارسة اجمللس الرامية إىل التسوية السلمية للمنازعات مناقشة شاملة. 
وبداًل من ذلك، سريكز هذا الفصل على مادة سردية خمتارة قد تربز على حنو أفضل الكيفية اليت ُفسرت هبا 

أحكام الفصل السادس من امليثاق يف املداوالت واليت ُطبقت هبا يف مقررات اجمللس ذات الصلة.
وقد ُوضعت طريقة عرض وتبويب املادة السردية ذات الصلة على حنو يبني املمارسات واإلجراءات اليت جلأ 
املمارسات  السابق ملرجع  السهل االطالع عليها. وكما هو احلال يف اجمللد  إليها اجمللس بشكل جيعل من 
الذي يغطي الفرتة ١٩٨٩ - ١٩٩2، ُصنفت املادة السردية حتت عناوين مواضيعية بداًل من تصنيفها حتت 
فرادى مواد الدستور، وذلك جتنبًا إلسناد مداوالت اجمللس أو مقرراته إىل مواد حمددة يف امليثاق رغم كون تلك 

املداوالت أو املقررات ال تشري حبّد ذاهتا إىل أّي مادة من مواد امليثاق هذه.
ويصور اجلزء األول الكيفية اليت وجهت هبا الدول األعضاء والدول غري األعضاء انتباه اجمللس إىل منازعات 
وحاالت جديدة. ويبني اجلزء الثاين أنشطة التحقيق وتقصي احلقائق اليت قام هبا وبادر إليها اجمللس اليت قد 
يرتأى أهنا تندرج ضمن نطاق املادة ٣٤. أما اجلزء الثالث فهو يقدم عرضا عاما لتوصيات اجمللس ومقرراته، 
يف إطار مواد امليثاق، فيما يتعلق بالتسوية السلمية للمنازعات. ويصور، حتديداً، توصيات اجمللس املوجهة 
إىل األطراف يف نزاع. وأخرياً، يعكس اجلزء الرابع املناقشات الدستورية داخل اجمللس بشأن تفسري أو تطبيق 

أحكام الفصل السادس من امليثاق.
وُيستشهد يف هذا الفصل باملواد التالية من امليثاق:

املادة ١١، الفقرة ٣
للجمعية العامة أن تسرتعي نظر جملس األمن إىل األحوال اليت حيتمل أن تعّرض السلم واألمن الدويل للخطر.

املادة ٣٣
جيب على أطراف أّي نزاع من شأنه استمراره أن يعرِّض حفظ السلم واألمن الدويل للخطر أن يلتمسوا   -  ١
حله بادئ ذي بدء بطريق املفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجأوا 

إىل الوكاالت والتنظيمات اإلقليمية أو غريها من الوسائل السلمية اليت يقع عليها اختيارها.
ويدعو جملس األمن أطراف النزاع إىل أن يسووا ما بينهم من النزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة لذلك.  -  2

املادة ٣٤
جمللس األمن أن يفحص أّي نزاع أو أّي موقف قد يؤدي إىل احتكاك دويل أو قد يثري نزاعًا لكي يقرر ما إذا 

كان استمرار هذا النزاع أو املوقف من شأنه أن يعّرض للخطر حفظ السلم واألمن الدويل.
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املادة ٣5
لكل عضو من “األمم املتحدة” أن ينبه جملس األمن أو اجلمعية العامة إىل أّي نزاع أو موقف من النوع   -  ١

املشار إليه يف املادة الرابعة والثالثني.
لكل دولة ليس عضواً يف “األمم املتحدة” أن تنبه جملس األمن أو اجلمعية العامة إىل أّي نزاع تكون   -  2
طرفا فيه إذا كانت تقبل مقدمًا يف خصوص هذا النزاع التزامات احلل السلمي املنصوص عليها يف هذا امليثاق.

تسري أحكام املادتني ١١ و١2 على الطريقة اليت تعاجل هبا اجلمعية العامة املسائل اليت تنبه إليها وفقًا   -  ٣
هلذه املادة.
املادة ٣6

جمللس األمن يف أّية مرحلة من مراحل نزاع من النوع املشار إليه يف املادة ٣٣ أو موقف شبيه به أن   -  ١
يوصي مبا يراه مالئمًا من اإلجراءات وطرق التسوية.

على جملس األمن أن يراعي ما اختذه املتنازعون من إجراءات سابقة حلل النزاع القائم بينهم.  -  2
على جملس األمن وهو يقدم توصياته وفقًا هلذه املادة أن يراعي أيضًا أن املنازعات القانونية جيب على   -  ٣
أطراف النزاع - بصفة عامة - أن يعرضوها على حمكمة العدل الدولية وفقًا ألحكام النظام األساسي هلذه 

احملكمة.
املادة ٣٧

إذا أخفقت الدول اليت يقوم بينها نزاع من النوع املشار إليه يف املادة ٣٣ يف حله بالوسائل املبينة يف   -  ١
تلك املادة وجب عليها أن تعرضه على جملس األمن.

إذا رأى جملس األمن أن استمرار هذا النزاع من شأنه، يف الواقع، أن يعّرض للخطر حفظ السلم واألمن   -  2
الدويل فإنه يقرر ما إذا كان يقوم بعمل وفقًا للمادة ٣6 أو يوصي مبا يراه مالئمًا من شروط حل النزاع.

املادة ٣٨
جمللس األمن – إذا طلب إليه مجيع املتنازعني ذلك - أن يقدم إليهم توصياته بقصد حل النزاع حاًل سلميًا، 

وذلك بدون إخالل بأحكام املواد من ٣٣ إىل ٣٧.
املادة ٩٩

لألمني العام أن ينّبه جملس األمن إىل أّية مسالة يرى أهنا قد هتدد حفظ السلم واألمن الدويل.
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الجزء األول
إحالة النزاعات والحاالت إلى مجلس األمن

مالحظة
هي  و٣٨   )١ )الفقرة  و٣٧   ٣5 املواد  عمومًا  ُتعترب  امليثاق،  إطار  يف 
األحكام اليت جيوز للدول، أو جيب عليها يف حالة املادة ٣٧ )الفقرة ١(، 
أن حتيل النزاعات إىل جملس األمن استناداً إليها. وأثناء الفرتة املستعرضة، 
كان عدد هذه اإلحاالت إىل اجمللس أقل كثرياً من عدد اإلحاالت أثناء 
الفرتة السابقة )١٩٨٩ - ١٩٩2(. ومع أن املادة ٣5 قد أشري إليها 
صراحة يف عدد صغري من الرسائل ١، مل حتتكم أّي رسائل إىل أّي مادة 

حمددة كأساس لتقدميها.
ومبوجب املادتني ١١ )الفقرة ٣( و٩٩ من امليثاق، جيوز لكل من 
وأثناء  األمن.  إىل جملس  أن حييال مسائل  العام  واألمني  العامة  اجلمعية 
اجمللس  إىل  مسألة  أّي  بإحالة  العامة  اجلمعية  تقم  املستعرضة، مل  الفرتة 
مبوجب املادة ١١ )الفقرة ٣( 2، ومل يقم أيضًا األمني العام بإحالة أّي 

مسألة مبوجب املادة ٩٩ ٣.

انظر الرسالة املؤرخة ١6 متوز/يوليه ١٩٩٣ املوجهة إىل رئيس جملس األمن   ١

من ممثل أوكرانيا )S/26/100( بشأن مرسوم أصدره اجمللس األعلى لالحتاد الروسي؛ 
والرسائل املؤرخة ١٣ آذار/مارس ١٩٩٣، و١٨ آذار/مارس ١٩٩٣، و٤ أيار/مايو 
١٩٩٣، و٣٠ أيار/مايو ١٩٩٣، و١٣ حزيران/يونيه ١٩٩٣ و)S/25943؛ والرسالة 
)S/1994/586(؛  رواندا  ممثل  من  اجمللس  رئيس  إىل  املوجهة  أيار/مايو   ١6 املؤرخة 
والرسالة املؤرخة ١ كانون األول/ديسمرب ١٩٩5 املوجهة إىل رئيس اجمللس من ممثل 

.)S/1995/1004( أفغانستان
اجلـــزء  الســــادس،  الفصــل  انظــــر  التفاصيــــل،  مـــن  مزيــــد  علـــى  لالطــــالع   2

األول - باء.
اجلزء  السادس،  الفصل  انظر  التفاصيل،  من  مزيد  على  لالطالع   ٣ 

اخلامس - باء. فعلى سبيل املثال، برسالة مؤرخة ١ شباط/فرباير ١٩٩5 موجهة إىل 
انتباه أعضاء اجمللس إىل معلومات  العام  رئيس اجمللس )S/1994/120(، وجه األمني 
تتعلق باحلالة يف سرياليون. وفقًا هلذه الرسالة ذكرت بعثة األمم املتحدة إىل سرياليون، 
اليت أوفدت يف ١5 كانون األول/ديسمرب ١٩٩٤، أن الصراع يف ذلك البلد سيؤدي 
مزعزع  تأثري  له  يكون  أن  وميكن  ليربيا  يف  السلم  إحالل  مشكلة  تعقد  زيادة  إىل 
لالستقرار يف املنطقة بوجه عام، إذا استمر. وبرسالة مؤرخة ٧ شباط/فرباير ١٩٩5 
أنه قد مت  العام  أبلغ رئيس اجمللس األمني   ،)S/1995/121( العام موجهة إىل األمني 
توجيه انتباه أعضاء اجمللس إىل رسالته. ويف اجللسة ٣5٩٧، املعقودة يف ٧ شباط/

األمني  اجمللس  رئيس  أبلغ   ،)S/1995/121( العام  األمني  إىل  موجهة   ١٩٩5 فرباير 
العام أنه قد مت توجيه انتباه أعضاء اجمللس إىل رسالته. ويف اجللسة ٣5٩٧، املعقودة 
املعنون  البند  أعماله  اجمللس يف جدول  أدرج  الثاين/نوفمرب ١٩٩5،  تشرين   يف 2٧ 

“احلالة يف سرياليون”.

اإلحاالت من الدول
أحيلت احلاالت إىل جملس األمن يف معظم األحيان بشكل مباشر من 
الدول املتضررة، إما مبفردها ٤ أو يف نفس الوقت مع رسائل من دول 
أخرى 5. وكان مثة استثناء ملحوظ من ذلك هو إحالة مسألة احلالة يف 
اليمن،  عارضت حكومة  احلالة،  تلك  ويف  اجملاورة.  البلدان  من  اليمن 
برسالة مؤرخة ٣١ أيار/مايو ١٩٩٤ موجهة إىل األمني العام من ممثل 
اليمن 6، معارضة صرحية إحالة مسألة احلالة يف اليمن إىل جملس األمن، 
ألهنا اعتربت إحالة املسألة والنظر فيها من ِقبل اجمللس تدخاًل يف شؤوهنا 

الداخلية.

طابع المسائل التي أحيلت إلى مجلس األمن
وفقًا للمادة ٣5 اليت ُتعترب عمومًا، يف حالة عدم وجود أدلة تشري إىل 
أحكام أخرى للميثاق، هي األساس الذي تستند الدول إليه عندما حتيل 
مسائل إىل جملس األمن، جيوز ألّي دولة من الدول األعضاء أن توجه 
يؤدي  قد  أو “أّي موقف  أّي “نزاع”  إىل  اجمللس  انتباه  إليها  استنــــاداً 
ُوجه  املستعرضة،  الفرتة  وأثناء  نزاعًا”.  يثري  قد  أو  دويل  احتكاك   إىل 
بوصفها  معظمها  يف  أحيلت  جديدة،  مسائل  عدة  إىل  اجمللس  انتباه 

على سبيل املثال، برسالة مؤرخة ١6 متوز/يوليه ١٩٩٣ موجهة إىل رئيس   ٤

للمادة  للمجلس، وفقًا   اجمللس )S/26100( طلب ممثل أوكرانيا عقد اجتماع عاجل 
بشأن  الروسي  لالحتاد  األعلى  اجمللس  أصدره  مرسوم  يف  للنظر  امليثاق،  من   ٣5

سيفاستوبول.
يف أعقاب االنقالب العسكري الذي حدث يف 2١ تشرين األول/أكتوبر   5

١٩٩٣، ُوجه انتباه اجمللس إىل احلالة يف بوروندي برسالة مؤرخة 25 تشرين األول/
أكتوبر ١٩٩٣ موجهة إىل رئيس اجمللس من ممثل بوروندي )S/26626(، ُطلب فيها 
نفسه  التاريخ  حتمل  برسالة  مماثلة  طلبات  وُقدمت  للمجلس.  عاجل  اجتماع  عقد 
 .)S/26625( واملغرب  وجيبويت  األخضر  الرأس  ممثلي  من  اجمللس  رئيس  إىل  موجهة 
مؤرختني  برسالتني  برواندا  املتعلقة  احلالة  إىل  اجمللس  انتباه  ُوجه  آخر،  مثال   ويف 
 ،S/25371و  S/25363( وفرنسا  رواندا  ممثلي  من  موجهتني   ١٩٩٣ آذار/مارس   ٤ 

على التوايل(.
.S/1994/642  6
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“حالة” ٧ ويف بعض األمثلة، كان موضوع الرسائل يشار إليه بتسمية 
خمتلفة، من قبيل “حادثة” ٨، أو يوصف بشكل سردي ٩.

األساس  تبني  اليت  األحكام  تشكل  بينما  أنه  أيضًا  بالذكر  وجدير 
إليه أن توجه انتباه اجمللس إىل مسائل تتعلق  الذي جيوز للدول استناداً 
بالسلم واألمن الدوليني جزًءا من الفصل السادس من امليثاق، فإن موضوع 
يتعلق  فيما  ُيطلب  الذي  اإلجراء  ونوع  اجمللس  إىل  تقدم  اليت  الرسائل 
املستعرضة،  الفرتة  أثناء  ففي  امليثاق.  ذلك  نطاق  على  يقتصران  ال  هبا 
وصفت رسائل عديدة ُقدمت إىل اجمللس حاالت بأهنا هتدد السلم واألمن 
الفصل  ويتناول   .١١ عدوان  أعمال  بأهنا  أو   ،١٠ والدوليني  اإلقليميني، 
احلادي عشر احلاالت اليت قرر فيها اجمللس فعاًل وجود هتديد للسلم، أو 

خدمة للسلم، أو عمل من أعمال العدوان.

اإلجراء الذي طُلب من مجلس األمن
اجمللس  يعقد  أن  األمن،  جملس  إىل  رسائلها  معظم  يف  الدول،  طلبت 
املطلوبة  اإلجراءات  ُحددت  احلاالت،  بعض  ويف   .١2 عاجاًل  اجتماعًا 

انظر، على سبيل املثال، خبصوص احلالة السائدة يف املناطق املشمولة حبماية   ٧

األمم املتحدة واملناطق اجملاورة هلا يف كرواتيا، الرسالة املؤرخة 25 كانون الثاين/يناير 
١٩٩٣ املوجهة إىل رئيس اجمللس من ممثل فرنسا )S/25156(؛ وخبصوص احلالة املتعلقة 
برواندا، الرسالة املؤرخة ٤ آذار/مارس ١٩٩٣ املوجهة إىل رئيس اجمللس من ممثل فرنسا 
الذي أصدره اجمللس األعلى  املرسوم  أوكرانيا بشأن  )S/25137(؛ وخبصوص شكوى 
لالحتاد الروسي املتعلق بسيفاستوبول، الرسالة املؤرخة ١6 متوز/يوليه ١٩٩٣ املوجهة 
إىل رئيس جملس األمن من ممثل أوكرانيا )S/26100(؛ وخبصوص احلالة يف بوروندي، 
من  اجمللس  رئيس  إىل  املوجهة   ١٩٩٣ األول/أكتوبر  تشرين   25 املؤرخة  الرسائل 
ممثلي جيبويت والرأس األخضر واملغرب )S/26625(؛ وبوروندي )S/26626(؛ وزمبابوي 
)S/26630(؛ وخبصوص احلالة يف أفغانستان، الرسالة املؤرخة ١ كانون األول/ديسمرب 

.)S/1995/1004( ١٩٩5 املوجهة إىل رئيس اجمللس من ممثل أفغانستان
خبصوص احلالة يف أفغانستان، انظر الرسالة املؤرخة ٧ كانون األول/ديسمرب   ٨

.)S/1995/1014( ١٩٩5 املوجهة إىل رئيس اجمللس من ممثل أفغانستان
انظر املذكرة الشفوية املؤرخة 25 كانون األول/ديسمرب ١٩٩2 املوجهة إىل   ٩

رئيس جمللس من وزارة خارجية جورجيا )S/25026(، خبصوص احلالة يف جورجيا.
على سبيل املثال، يف رسالة مؤرخة ١٤ متوز/يوليه ١٩٩٤ موجهة إىل رئيس   ١٠

اجمللس )S/1994/823(، ذكر ممثل فرنسا أن احلالة املتدهورة يف رواندا قد تؤدي إىل 
كارثة إنسانية أخرى وتعّرض السلم واألمن يف املنطقة للخطر. وخبصوص احلالة يف 
بوروندي، يف رسالة مؤرخة 25 تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٣ موجهة إىل رئيس اجمللس 
)S/26626(، ذكر ممثل بوروندي أنه ما مل ُيتخذ إجراء لوقف اجملازر الرهيبة فسوف 
السلم  بعواقبها على  التكهن  أهلية ال ميكن  البلد خلطر االنزالق إىل حرب  يتعرض 

واألمن الدوليني.
الثاين/يناير ١٩٩٣  املؤرخة 25 كانون  الرسالة  املثال،  على سبيل  انظر،   ١١

املوجهة إىل رئيس اجمللس من ممثل أنغوال )S/25161(، اليت زعمت “قيام قوات خارجية 
بارتكاب أعمال عدوان” وأن جنوداً من زائري ومرتزقة من جنسيات خمتلفة يقاتلون إىل 

جانب االحتاد الوطين لالستقالل التام يف أنغوال )يونيتا( ضد القوات احلكومية”.
انظر اجلدول املعنون “رسائل الدول األعضاء أو غري األعضاء يف األمم املتحدة   ١2

اليت وجهت انتباه جملس األمن إىل نزاعات أو حاالت خالل الفرتة ١٩٩٣ - ١٩٩5”.

ذات الطابع امللموس بدرجة أكرب. فعلى سبيل املثال، خبصوص احلالة 
يف جورجيا، طلبت جورجيا، يف مذكرة شفوية مؤرخة 25 كانون األول/

ديسمرب ١٩٩2 موجهة إىل األمني العام من وزارة خارجية جورجيا ١٣، 
إجراء مناقشة رمسية يف اجمللس، واختاذ قرار يقرر اجمللس به أن يرسل على 
وجه السرعة قوة حلفظ السالم إىل أخبازيا. ويف حالة أخرى، برسالة مؤرخة 
٤ آذار/مارس ١٩٩٣ موجهة إىل رئيس اجمللس ١٤، طلب ممثل رواندا 
القتال يف  عقد اجتماع فوري للمجلس لبحث الوسائل الكفيلة بوقف 
البلد، والتقيد باتفاق وقف إطالق النار بني الطرفني، ومواصلة البحث 

عن حل سياسي عن طريق التفاوض.

الرسائل
رسالة  بواسطة  األمن  جملس  على  عمومًا  واحلاالت  النزاعات  ُطرحت 
موجهة إىل رئيس جملس األمن. ويف حاالت عديدة، ُوجه انتباه اجمللس 
العام ١5. وكانت تلك  إىل املسائل عن طريق رسالة موجهة إىل األمني 
الرسائل إما ترد كضميمة هلا وثيقة موجهة إىل اجمللس ١6، تتضمن إشارة 
صرحية إىل الفقرة )١( من املادة ٣5 ١٧ أو طلب تعميمها بوصفها وثيقة 

من وثائق اجمللس ١٨، أو تدعو إىل انعقاد اجتماع للمجلس ١٩.
وترد يف اجلدول أدناه الرسائل اليت أحيلت هبا نزاعات أو حاالت 
جديدة إىل اجمللس واليت عقد اجمللس استناداً إليها اجتماعات يف إطار 
بنود جديدة يف جدول األعمال أثناء الفرتة املستعرضة. وينبغي أاّل يغيب 
بالضرورة  تعين  األعمال ال  بند جديد يف جدول  أن تسمية  البال  عن 
يف  تغيرياً  تكون  قد  ألهنا  وذلك  جديدة،  حالة  أو  جديد  نزاع  وجود 

.S/25026  ١٣

.S/25363  ١٤

انظر، على سبيل املثال، املذكرة الشفوية املؤرخة 25 كانون األول/ديسمرب   ١5

١٩٩2 املوجهة إىل األمني العام من وزارة خارجية جورجيا )S/25026(. ووفقًا للمادة 
6 من النظام الداخلي املؤقت للمجلس، يعترب األمني العام ملزما بتوجيه انتباه جملس 

األمن إىل هذه الرسائل فوراً.
الثاين/يناير ١٩٩٣  املؤرخة 25 كانون  الرسالة  املثال،  على سبيل  انظر،   ١6

.)S/25161( املوجهة إىل رئيس اجمللس من ممثل أنغوال
انظر، على سبيل املثال، الرسالة املؤرخة ١6 متوز/يوليه ١٩٩٣ املوجهة إىل   ١٧

.)S/26100( رئيس اجمللس من ممثل أوكرانيا
انظر، على سبيل املثال، الرسالة املؤرخة ٤ آذار/مارس ١٩٩٣ املوجهة إىل   ١٨

.)S/25371( رئيس اجمللس من ممثل فرنسا
الثاين/يناير ١٩٩٣  املؤرخة 25 كانون  الرسالة  املثال،  على سبيل  انظر،   ١٩

من ممثل فرنسا )S/25166(، والرسالة املؤرخة ٤ آذار/مارس ١٩٩٣ من ممثل رواندا 
)S/25363(، والرسائل اليت حتمل التاريخ نفسه من ممثل فرنسا )S/25371(، والرسالة 
املؤرخة 25  والرسائل   )S/26100( أوكرانيا  ممثل  من  متوز/يوليه ١٩٩٣   ١6 املؤرخة 
 )S/26625( تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٣ من ممثلي جيبويت والرأس األخضر واملغرب

وبوروندي )S/26626( وزمبابوي )S/26630(، ومجيعها موجهة إىل رئيس اجمللس.



9٨3 النظر في المسائل المندرجة في نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين 

رسائل الدول األعضاء أو غير األعضاء في األمم المتحدة التي وجهت انتباه مجلس األمن 
إلى نزاعات أو حاالت أثناء الفترة 1993 - 1995

الرسالة أ
 املادة املستند إليها 

االجتماع وموعدهاإلجراء املطلوب من جملس األمنيف الرسالة

الحالة السائدة في المناطق المشمولة بحماية األمم المتحدة والمناطق المجاورة لها في كرواتيا
رسالة مؤرخة 25 كانون الثاين/

يناير ١٩٩٣ من ممثل فرنسا 
)S/25156(

عقد اجتماع فوري للنظر يف احلالة اخلطرية السائدة يف املناطق 
املشمولة حبماية األمم املتحدة يف كرواتيا، وال سيما اهلجمات 

اليت تعّرض هلا بعض عناصر قوة األمم املتحدة يف هذه املناطق

اجللسة ٣١6٣
25 كانون الثاين/يناير ١٩٩٣

الحالة المتعلقة برواندا
رسالة مؤرخة ٤ آذار/مارس 

١٩٩٣ من ممثل رواندا 
)S/25363(

القتال،  توقف  بضمان  الكفيلة  الوسائل  لبحث  فوري  اجتماع  عقد 
والتقيد باتفاق وقف إطالق النار املوقع يف أروشا يف 2١ متوز/يوليه 
١٩٩2 وتنفيذ إعالن اجلبهة الوطنية الرواندية وإعالن حكومة رواندا

اجللسة ٣١٨٣
22 آذار/مارس ١٩٩٣

رسالة مؤرخة ٤ آذار/مارس ١٩٩٣ 
)S/25371( من ممثل فرنسا

عقد اجتماع لبحث احلالة اخلطرية يف رواندا واآلثار اليت ترتبت 
عليها بالنسبة للسلم واألمن يف املنطقة

الشكوى المقدمة من أوكرانيا بشأن مرسوم المجلس األعلى لالتحاد الروسي المتعلق بسيفاستوبول
رسالة مؤرخة ١6 متوز/يوليه 

)S/26100( ١٩٩٣ من ممثل أوكرانيا
الفقرة )١( من املادة 

٣5
عقد اجتماع عاجل للنظر يف احلالة النامجة عن اعتماد اجمللس األعلى 

لالحتاد الروسي مرسومًا يف ٩ متوز/يوليه ١٩٩٣ بشأن سيفاستوبول
اجللسة ٣256

2٠ متوز/يوليه ١٩٩٣

الحالة في بوروندي
رسالة مؤرخة 25 تشرين األول/

أكتوبر ١٩٩٣ من ممثلي جيبويت 
)S/26625( والرأس األخضر واملغرب

عن  بوروندي  يف  النامجة  احلالة  يف  للنظر  عاجل  اجتماع  عقد 
تشرين  البلد يف 2١  ذلك  وقع يف  الذي  العسكري  االنقالب 

األول/أكتوبر ١٩٩٣

اجللسة ٣2٩٧
25 تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٣

رسالة مؤرخة 25 تشرين األول/
أكتوبر ١٩٩٣ من ممثل بوروندي 

)S/26625(

عقد جلسة عاجلة بشأن احلالة املفجعة السائدة يف ذلك البلد

الحالة في اليمن
رسالة مؤرخة 2٧ أيار/مايو 

١٩٩٤ من ممثلي اإلمارات العربية 
املتحدة والبحرين وعمان والكويت 

ومصر واململكة العربية السعودية 
)S/1994/630(

عقد جلسة ملناقشة احلالة يف اليمن، وما نتج عنها من خسائر 
مفجعة يف أرواح املدنيني

اجللسة ٣٣٨6
١ حزيران/يونيه ١٩٩٤

ما مل حُيدد خالف ذلك، كانت الرسائل الواردة يف القائمة موجهة مجيعها إىل رئيس جملس األمن. أ 

صياغة بند كان معروضًا على اجمللس 2٠. ومل ُتدرج يف اجلدول الرسائل 
تتطلب  األعضاء معلومات فحسب، ولكنها مل  الدول  نقلت هبا  اليت 
عقد اجتماع للمجلس أو اختاذ اجمللس إجراًء حمدداً آخر، وذلك ألن 
وعالوة   .٣5 املادة  مبوجب  إحاالت  اعتبارها  ميكن  ال  الرسائل  هذه 

على سبيل املثال، بينما أضيف بند عنوانه “احلالة يف أفغانستان” إىل قائمة   2٠

املسائل اليت كانت قيد نظر اجمللس أثناء الفرتة ١٩٩٣ - ١٩٩5، فإن املوضوع كان 
قد ُنظر فيه سابقًا يف إطار بند عنوانه “احلالة املتعلقة بأفغانستان”.

على ذلك، وعلى االختالف من اجمللد السابق ملرجع املمارسات الذي 
يغطي الفرتة ١٩٨٩ - ١٩٩2، ال يشمل اجلدول الرسائل اليت تشري 
إىل نزاعات أو حاالت ينظر فيها اجمللس يف إطار البنود احلالية جلدول 
األعمال وذلك حرصًا على عدم تدوين أو تصنيف التطورات اجلديدة 
وتدهور احلاالت يف الصراعات املستمرة. وجدير باملالحظة أن معايري 

التحديد هذه مل ُتستخدم إاّل ألغراض اجلدول.
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الجزء الثاني
التحقيق في النزاعات وتقّصي الحقائق

تنص املادة ٣٤ من امليثاق على أن “جمللس األمن أن يفحص أّي نزاع 
 أو أّي موقف قد يؤدي إىل احتكاك دويل أو قد يثري نزاعًا لكي يقـــرر 
للخطر  يعرِّض  أن  املوقف من شأنه  أو  النزاع  استمرار هذا  إذا كان  ما 
حفظ السلم واألمن الدوليني”. بيد أن املادة ٣٤ ال متنع اهليئات األخرى 
من القيام مبهام حتقيقية وال حتّد من االختصاص العام للمجس فيما يتعلق 
مبعرفة احلقائق ذات الصلة ألّي نزاع أو حالة بإيفاد بعثة لتقصي احلقائق.

وأثناء الفرتة املستعرضة، قام اجمللس بعدد من أنشطة التحقيق وتقصي 
احلقائق اليت قد ُيرتأى أهنا تندرج ضمن نطاق املادة ٣٤ أو أهنا هلا صلة 

بأحكامها، أو بادر إىل ذلك.
يف  أعضاء  من  مكونة  بعثات  اجمللس  أوفد  عديدة،  حاالت  ويف 
 اجمللس إىل مناطق الصراع، من بينها البوسنة واهلرسك 2١، وبوروندي 22، 

زارت البعثة البوسنة واهلرسك من 22 إىل 2٧ نيسان/أبريل ١٩٩٣. وقرر   2١

اجمللس إيفاد البعثة مبوجب القرار ٨١٩ )١٩٩٣(. ولالطالع على التفاصيل، انظر 
.)S/25700( تقرير البعثة

ويف   ١٩٩٤ آب/أغسطس  و١٤   ١٣ يف  بوروندي  اجمللس  بعثة  زارت   22

البعثة   تقريري  انظر  التفاصيل،  على  ولالطالع   .١٩٩5 شباط/فرباير  و١١   ١٠
.)S/1995/163و S/1994/1039(

وموزامبيق 2٣، ورواندا 2٤، والصومال 25، والصحراء الغربية 26. ومل تكن تلك 
البعثات مكلفة صراحة مبهام حتقيق ملموسة، ولكنها أتاحت للمجلس، 
يف مجلة أمور، تكوين انطباع لديه عن احلاالت املعنية على أرض الواقع. 
فعلى سبيل املثال، كانت بعثة اجمللس إىل البوسنة واهلرسك مكلفة حتديداً 
تقرير عنها  احلالة وتقدمي  القرار ٨١٩ )١٩٩٣(، “بالتأكد من  مبوجب 

إىل جملس األمن”.
وعالوة على ذلك، أثناء الفرتة املستعرضة، طلب اجمللس أيضًا إىل 
األمني العام أن يبادر إىل القيام مبهام يف جمال تقّصي احلقائق أو التحقيق 
أو أن يقوم بذلك، أو أن ينشئ هيئة يعهد إليها هبذه املهام، اليت ترد يف 

اجلدول أدناه أمثلة هلا.

وقــــرر   .١٩٩٤ آب/أغسطس   ١2 إىل   ٧ من  موزامبيق  البعثة  زارت   2٣ 

متوز/  ١٩ بتاريخ  اجمللس  رئيس  أصدره  الذي  البيان  مبوجب  البعثة  إيفاد  اجمللس 
البعثة  تقرير  انظر  التفاصيل،  على  ولالطالع   .)S/PRST/1994/35(  ١٩٩٤ يوليه 

.)S/1994/1009(
على  ولالطالع  شباط/فرباير ١٩٩5.  و١٣   ١2 رواندا يف  البعثة  زارت   2٤

.)S/1995/164( التفاصيل، انظر تقرير البعثة
 .١٩٩٤ األول/أكتوبر  تشرين  و2٧   26 يف  الصومال  البعثة  زارت   25

.)S/1994/1245( ولالطالع على التفاصيل، انظر تقرير البعثة
وقرر   .١٩٩5 حزيران/يونيه   ٩ إىل   ٣ من  الغربية  الصحراء  البعثة  زارت   26

اجمللس إيفاد البعثة مبوجب القرار ٩٩5 )١٩٩5(. ولالطالع على التفاصيل، انظر 
.)S/1995/498( تقرير البعثة

الطلب املوجه إىل األمني العاماملقرر اخلاص بالتكليفالبند
تعيني جلنة للتحقيق يف االعتداءات املسلحة على أفراد عملية األمم املتحدة الثانية يف القرار ٨٨5 )١٩٩٣(احلالة يف الصومال

الصومال.
أيار/مايو احلالة يف كمبوديا  22 املؤرخ  اجمللس  رئيس  بيان 

)S/25822( ١٩٩٣
التحقيق يف عملية القصف اليت تعرضت هلا سلطة األمم املتحدة االنتقالية يف كمبوديا 

يف 2١ أيار/مايو ١٩٩٣ وتقدمي تقرير إىل اجمللس على وجه االستعجال.
حزيران/يونيه احلالة يف ليربيا  ٩ املؤرخ  اجمللس  رئيس  بيان 

)S/25918( ١٩٩٣
بدء إجراء حتقيق شامل وكامل بشأن املذحبة اليت ارتكبت يف 6 حزيران/يونيه ١٩٩٣.

إيفاد بعثة لتقّصي احلقائق إىل املنطقة لتقيم إمكانيات جتدد احلوار بني مجيع األطراف املعنية.القرار ٩2٤ )١٩٩٤(احلالة يف اجلمهورية اليمنية
إنشاء جلنة خرباء حمايدة لبحث وحتليل املعلومات املقدمة عماًل هبذا القرار، لتقدم إىل القرار ٩٣5 )١٩٩٤(احلالة املتعلقة برواندا

األمني العام ما تتوصل إليه من نتائج بشأن األدلة على اقرتاف االنتهاكات اجلسيمة 
للقانون اإلنساين الدويل يف إقليم رواندا، مبا يف ذلك األدلة على إمكانية وقوع أعمال 

إبادة األجناس.

 طلبات مجلس األمن الموجهة إلى األمين العام بشأن التحقيق في النزاعات 
وتقّصي الحقائق
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الطلب املوجه إىل األمني العاماملقرر اخلاص بالتكليفالبند
إنشاء جلنة حتقيق دولية تسند إليها والية )أ( التثبت من احلقائق املتصلة باغتيال رئيس بوروندي القرار ١٠١2 )١٩٩5(احلالة يف بوروندي

يف 2١ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٣ واملذابح وأعمال العنف اجلسيمة اليت أعقبت ذلك و)ب( 
التوصية باختاذ تدابري ذات طابع قانوين أو سياسي أو إداري، حسب االقتضاء، بعد التشاور 
مع حكومة بوروندي، وتدابري تتعلق مبحاكمة األشخاص املسؤولني عن ارتكاب تلك األفعال، 
للحيلولة دون تكرار أفعال من قبيل األفعال اليت تكون اللجنة قد حققت فيها، وبصفة عامة، 

للقضاء على ظاهرة اإلفالت من العقاب وحتقيق املصاحلة الوطنية يف بوروندي.
بيان رئيس اجمللس املؤرخ ٨ كانون الثاين/يناير احلالة يف البوسنة واهلرسك

)S/25079( ١٩٩٣
إجراء حتقيق شامل بشأن حادث قتل نائب رئيس وزراء البوسنة واهلرسك على أيدي 

القوات الصربية.
بيان رئيس اجمللس املؤرخ 2٨ تشرين األول/

)S/26661( أكتوبر ١٩٩٣
تقدمي تقرير بشأن املسؤولية عن املذحبة اليت تعرض هلا السكان املدنيون يف قرية ستوبين 
الكروايت  الدفاع  جملس  قوات  أيدي  على   ١٩٩٣ األول/أكتوبر  تشرين   2٣ يف  دو 
واالعتداءات على قوة األمم املتحدة للحماية وعلى قافلة إنسانية مشمولة حبمايتها يف 

25 تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٣ يف البوسنة الوسطى.
الثاين/ تشرين   ٩ املؤرخ  اجمللس  رئيس  بيان 

)S/26717( نوفمرب ١٩٩٣
إجراء حتقيق شامل يف حادث انطوى على أخذ قوات الصربية البوسنية شخصني كانا 

يستقالن مركبتني مدرعتني تابعتني لقوة األمم املتحدة للحماية كرهينتني.
نيسان/أبريل   ١٤ املؤرخ  اجمللس  رئيس  بيان 

)S/PRST/1995/19( ١٩٩5
التحقيق مرة أخرى يف ظروف االعتداءات على أفراد قوة األمم املتحدة للحماية يف 

البوسنة واهلرسك.

ويف حاالت أخرى، رحب جملس األمن، من خالل قراراته وبيانات 
رئيسه، بإيفاد األمني العام بعثات لتقصي احلقائق إىل بلدان كان يدور 
وجورجيا  وطاجيكستان  وبوروندي  أفغانستان  بينها  من   ،2٧ نزاع  فيها 

ورواندا وليربيا 2٨، أو أيد ذلك أو أحاط به علمًا مع االرتياح.

أيار/مايو ١٩٩٣ )S/25859(، بشأن  ببيان من رئيس اجمللس مؤرخ 2٨   2٧

“خطة للسالم”، الحظ اجمللس مع االرتياح زيادة استخدام بعثات تقصي احلقائق.
مؤرخ 2٤ كانون  اجمللس  رئيس  من  ببيان  أفغانستان،  يف  احلالة  خبصوص   2٨

الثاين/يناير ١٩٩٤ )S/PRST/1994/4(، الحظ اجمللس قرار اجلمعية العامة 2٠٨/٤٨ 
املؤرخ 2١ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٣ الذي طلبت اجلمعية فيه من األمني العام أن 
يوفد يف أقرب وقت ممكن بعثة خاصة لألمم املتحدة إىل أفغانستان لالجتماع مع قطاع 
عريض من زعماء أفغانستان التماسا آلرائهم بشأن أفضل الطرق اليت ميكن هبا لألمم 
املتحدة أن تساعد أفغانستان يف تسهيل حتقيق التقارب الوطين والتعمري، ورحب بإعادة 
تأكيد األمني العام يف ١2 كانون الثاين/يناير ١٩٩٤ تأييده ملثل هذه البعثة واعتزامه 
إيفادها. وخبصوص احلالة يف بوروندي، ببيان من الرئيس مؤرخ 25 تشرين األول/أكتوبر 
١٩٩٣ )S/26631(، أحاط اجمللس علمًا مع التقدير بإيفاد األمني العام مبعوثًا خاصًا 
 ،)S/26757( إىل بوروندي، وببيان من الرئيس مؤرخ ١6 تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٣
أحاط اجمللس علمًا مع االرتياح باستجابة األمني العام الفورية للحالة بإيفاد مبعوث 
وخبصوص  الدستوري.  احلكم  إىل  البلد  عودة  لتيسري  محيدة  مساع  مهمة  يف  خاص 
 ،)S/26463( أيلول/سبتمرب ١٩٩٣  مؤرخ ١٧  الرئيس  من  ببيان  احلالة يف جورجيا، 
رحب اجمللس بنية األمني العام إيفاد مبعوثه اخلاص جلورجيا إىل موسكو وإىل املنطقة 
لتقييم احلالة وهتيئة طريق مفضية إىل تسوية سلمية للنزاع، وبالقرار ٨٧٧ )١٩٩٣(، 
طالب اجمللس مجيع األطراف باالمتناع عن استخدام القوة وعن أّي انتهاكات للقانون 
اإلنساين الدويل ورحب بقرار األمني العام إيفاد بعثة لتقصي احلقائق إىل جورجيا يف 
هذا الصدد، وخباصة للتحقيق يف التقارير اليت تفيد حبدوث “تطهري إثين”. وخبصوص 
احلالة يف ليربيا، بالقرار ٩5٠ )١٩٩٤(، رحب اجمللس باعتزام األمني العام إيفاد بعثة 
رفيعة املستوى للتشاور مع الدول األعضاء يف اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا 

الدول  من  املوجهة  الطلبات  تسفر  مل  املناسبات،  من  عدد  ويف 
األعضاء إلجراء حتقيقات عن إنشاء أو إيفاد هيئات حتقيق أو بعثات 
لتقصي احلقائق، مثاًل فيما يتعلق ببنود من قبيل احلالة يف أنغوال واحلالة 

يف األراضي العربية احملتلة 2٩.

بشأن أفضل السبل الستمرار املساعدة اليت يقدمها اجملتمع الدويل يف عملية السلم يف 
ليربيا، وبالقرار ١٠١٤ )١٩٩5( أيضًا، رحب اجمللس باعتزام األمني العام إيفاد بعثة 
إىل ليربيا للتشاور مع الزعماء الليربيني وغريهم من األطراف املعنية بشأن الشروط اليت 
ينطوي عليها تطور تنفيذ اتفاق أبوجا. وخبصوص احلالة املتعلقة برواندا، ببيان للرئيس 
مؤرخ ١٠ أيلول/سبتمرب ١٩٩٣ )S/26425(، رحب اجمللس بقرار األمني العام إيفاد 
بعثة استطالع إىل رواندا وأعرب عن أمله يف أن يقدم إليه تقرير األمني عن توصيات 
البعثة يف األيام القليلة املقبلة لكي يتمكن من النظر يف املسامهة اليت ميكن أن تقدمها 
األمم املتحدة لتيسري تنفيذ اتفاق أروشا للسلم املوقع يف ٤ آب/أغسطس ١٩٩٣. 
ببيان  وخبصوص احلالة يف طاجيكستان وعلى طول احلدود الطاجيكية - األفغانية، 
من الرئيس مؤرخ 2٣ آب/أغسطس ١٩٩٣ )S/26341(، رحب اجمللس، بالنظر إىل 
عدم استقرار احلالة على احلدود الطاجيكية - األفغانية، بقرار األمني العام إيفاد مبعوثه 

اخلاص إىل أفغانستان والبلدان األخرى يف املنطقة.
2٩ كانون  يف  املعقودة   ،٣١6٨ اجللسة  يف  أنغوال،  يف  احلالة  خبصوص   2٩

دوليًا”  أن جيري “حتقيقًا  العام  األمني  من  أنغوال  ممثل  طلب  الثاين/يناير ١٩٩٣، 
لبحث تدخل جنوب أفريقيا وزائري يف الشؤون الداخلية ألنغوال )S/PV.3168، الصفحة 
١2(. وخبصوص احلالة يف األراضي العربية احملتلة، يف اجللسة ٣٣٤٠، املعقودة يف 2٨ 
شباط/فرباير ١٩٩٤، دعا ممثل مصر، متكلمًا بصفته رئيس اجملموعة العربية، جملس 
األمن إىل إيفاد جلنة دولية للتحقيق يف قتل املصلني الفلسطينيني يف احلرم اإلبراهيمي 
لتمكني  الالزمة  التدابري  والختاذ   ،١٩٩٤ شباط/فرباير   25 يوم  اخلليل،  مدينة  يف 
اللجنة من االضطالع بواليتها )S/PV.3340، الصفحة ١١(. وقد أيد ممثل األردن 

هذا الطلب )املرجع نفسه، الصفحة ١١(.
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ودراسات احلاالت التالية تبني تفاصيل عملية صنع القرار اليت أفضت 
اجلسيمة  باالنتهاكات  املتعلقة  املعلومات  لدراسة  إنشاء جلنة خرباء  إىل 
دولية  حتقيق  جلنة  وإنشاء  رواندا؛  يف  املرتكبة  الدويل  اإلنساين  للقانون 
األول/أكتوبر ١٩٩٣  تشرين  بوروندي يف 2١  رئيس  اغتيال  خبصوص 

وأعمال العنف اليت أعقبت ذلك.

الحالة 1
احلالة املتعلقة برواندا

العام  األمني  إىل  تقدم  لكي  املعلومات  لدراسة  خرباء  جلنة   إنشاء 
اإلنساين  للقانون  اجلسيمة  االنتهاكات  على  األدلة  بشأن  استنتاجاهتا 

الدويل يف رواندا
خبصوص احلالة املتعلقة برواندا، أدان جملس األمن، ببيان من رئيس اجمللس 
مؤرخ ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٤ ٣٠، مجيع أشكال انتهاك القانون اإلنساين 
إىل  وأشار  املدنيني،  السكان  اقرتف يف حق  ما  هذه، ال سيما  الدويل 
الذين حيرضون على هذه االعتداءات أو يشاركون فيها  أن األشخاص 
يتحملون شخصيًا مسؤوليتها. وأشار كذلك يف هذا السياق إىل أن قتل 
ميثل  جزئيًا  أو  اجملموعة كليًا  تلك  على  القضاء  بنية  إثنية  أفراد جمموعة 
جرمية يعاقب عليها القانون الدويل. ومبوجب ذلك البيان، طلب اجمللس 
إىل األمني العام أن يقدم مقرتحات بشأن إجراء حتقيق يف التقارير الواردة 

عن حدوث انتهاكات جسيمة للقانون اإلنساين الدويل خالل النزاع.
وبالقرار ٩١٨ )١٩٩٤( املؤرخ ١٧ أيار/مايو ١٩٩٤، أعرب اجمللس 
مرة أخرى عن إدانته الستمرار قتل املدنيني دون عقاب، وأشار إىل أن 
عمليات القتل هذه تشكل جرمية يعاقب عليها مبوجب القانون الدويل. 
وبالقرار نفسه، طلب اجمللس إىل األمني العام أن يقدم تقريراً بأسرع ما 
يف  املرتكبة  الدويل  اإلنساين  للقانون  اجلسيمة  االنتهاكات  بشأن  ميكن 
حزيران/يونيه   ٨ املؤرخ   )١٩٩٤(  ٩25 وبالقرار  الصراع.  أثناء  رواندا 
١٩٩٤، الحظ اجمللس مع القلق التقارير اليت تفيد بوقوع أعمال اإلبادة 
اجلماعية يف رواندا، وأشار يف هذا الصدد إىل أن اإلبادة اجلماعية تعترب 

جرمية يعاقب عليها القانون الدويل.
استمرار  إىل  رواندا  يف  احلالة  عن  تقريره  يف  العام  األمني  وأشار 
أنه  وأوضح  البلد  أحناء  مجيع  يف  منتظمة  بطريقة  القتل  وأعمال   اجملازر 
“ال سبيل إىل اجلزم باحلقائق وحتديد الطرف امللوم إاّل بإجراء حتقيق على 
حنو سليم”. وخلص األمني العام، استناداً إىل استنتاجات وأدلة البعثة 
اخلاصة املوفدة إىل رواندا، إىل أنه ال يكاد يكون مثة شك يف أن املذابح 
الواسعة النطاق جملتمعات حملية وألسر تنتمي إىل فئة إثنية معّينة هي جرمية 

إبادة أجناس ٣١.

.S/PRST/1994/21  ٣٠

S/1994/640، الفقرات 6 و١٠ و٣6.  ٣١

وبالقرار ٩٣5 )١٩٩٤( املؤرخ ١ متوز/يوليه ١٩٩٤، طلب اجمللس، 
مشرياً إىل الطلبات اليت وجهها إىل األمني العام يف بيان رئيس اجمللس املؤرخ 
٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٤ ويف القرار ٩١٨ )١٩٩٤(، بشأن التحقيق يف 
االنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل املقرتفة يف رواندا أثناء النزاع، 
حمايدة  جلنة خرباء  االستعجال،  وجه  على  ينشئ،  أن  العام  األمني  إىل 
املعلومات  جانب  إىل  بالقرار،  عماًل  املقدمة  املعلومات  وحتليل  لبحث 
أو  اخلاصة  حتقيقاهتا  خالل  من  اللجنة  عليها  حتصل  قد  اليت  األخرى 
اليت  املعلومات  ذلك  مبا يف  أخرى،  هيئات  أو  آخرين  أشخاص  جهود 
يقدمها املقرر اخلاص لرواندا التابع للجنة حقوق اإلنسان ٣2، هبدف أن 
تقدم إىل األمني العام ما تتوصل إليه من نتائج بشأن األدلة على اقرتاف 
االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل يف إقليم رواندا، مبا يف ذلك 
األدلة على إمكانية وقوع أعمال إبادة األجناس؛ وطلب إىل األمني العام 
أن يقدم تقريراً إىل اجمللس بشأن إنشاء جلنة اخلرباء، وطلب إليه كذلك أن 
يقدم، يف غضون أربعة أشهر من تاريخ إنشاء اللجنة، تقريراً إىل اجمللس 
عما توصلت إليه اللجنة من نتائج وأن يأخذ هذه النتائج يف االعتبار يف 

أّية توصيات تدعو إىل اختاذ تدابري مناسبة أخرى.
 ٩٣5 القرار  باختاذ  يتعلق  فيما  أجريت  اليت  املداوالت  ويف 
)١٩٩٤(، أيد أعضاء اجمللس إنشاء جلنة خرباء. ورأى ممثل إسبانيا أن 
إنشاء هذه اللجنة سيساعد على توضيح احلقائق املتصلة بأعمال القتل 
بوضع  سياسية  تسوية  إىل  التوصل  العدالة وسيسهل  وحتقيق  رواندا  يف 
 املسؤولية على أشخاص حمددين وليس على فئات عرقية أو اجتماعية أو 
أن  اجمللس جيب  هدف  أن  املتحدة  الواليات  ممثل  وأكد   .٣٣ سياسية 
اقرتفوا  الذين  لألشخاص  الفردية  والتبعة  املسؤولية  “حتديد  هو  يكون 
وذكر كذلك  رواندا”.  يف  الدويل  اإلنساين  للقانون  خطرية  انتهاكات 
أن اجمللس جيب أن يكون مستعداً لالستجابة، بأسرع ما ميكن، لتقرير 
تقدمي  له يف  موجب  تأخري ال  أّي  يتفادى  أن  الضروري  ومن  اللجنة، 
اإلنساين  للقانون  خطرية  انتهاكات  اقرتاف  عن  املسؤولني  األشخاص 

رجت جلنــــة حقـــوق اإلنســـان، بقـــرارهــا د إ - ١/٣ املـــؤرخ 25 أيار/مايو   ٣2

١٩٩٤، من رئيسها أن يعني مقرراً خاصًا يكلف بالتحقيـق ميدانيًا يف حالة حقوق 
اإلنسان يف رواندا، وبتلقي معلومات موثوقة عن حالة حقوق اإلنسان يف ذلك البلد 
من احلكومات، واألفراد، واملنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية، مبا يف ذلك عن 
األسباب اجلذرية للفظائع األخرية واملسؤوليات عنها. ورجت اللجنة من املقرر اخلاص 
أن يزور رواندا فوراً وأن يرفع تقريراً عن حالة حقوق اإلنسان يف ذلك البلد، يتضمن 
وجتاوزات  انتهاكات  حدوث  وملنع  والتجاوزات  لالنتهاكات  هناية  لوضع  توصيات 
مستقباًل. وُطلب إىل املقرر اخلاص أيضًا أن جيمع ويصنف بطريقة منهجية معلومات 
عن االنتهاكات احملتملة حلقوق اإلنسان واألعمال اليت قد تشكل انتهاكات للقانون 
اإلنساين الدويل وجرائم ضد اإلنسانية، مبا يف ذلك أعمال إبادة األجناس، يف رواندا 
وأن يتيح هذه املعلومات لألمني العام. وقد قدم املقرر اخلاص تقريره عن حالة حقوق 

.)E/CN.4/1995/7( اإلنسان يف رواندا يف 2٩ حزيران/يونيه ١٩٩٤
S/PV.3400، الصفحة ٣.  ٣٣
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الدويل إىل العدالة ٣٤. وتطرق ممثل فرنسا إىل مشكلة الوالية القضائية 
اإلنسان يف  انتهاكات حقوق  للتحقيق يف  إنشاء جلنة خرباء  إن  فقال 
ن اجمللس  املسؤولني عن هذه اجلرائم وميكِّ يتيح حتديد  ينبغي أن  رواندا 
بالتايل من أن يقرر، على أساس توصيات األمني العام “الوالية القضائية 
اليت ]ميكن[ أن تطبق عليهم” ٣5. وعلى نفس املنوال، ذكر ممثل نيوزيلندا 
اإلنساين  للقانون  اخلطرية  االنتهاكات  من  وغريها  اجلماعية  اإلبادة  أن 
جرائم دولية ختضع للقضاء العاملي، مشدداً على احلاجة إىل كفالة جتميع 
القتل لكي يكون هناك على األقل  املتعلقة بأعمال  وتنظيم املعلومات 
“أساس ميكن أن تنطلق منه احملاكمات الالحقة سواء اضطلع هبا على 
الصعيد الدويل أو من خالل النظام القضائي الرواندي” ٣6. ومن الناحية 
األخرى، رأى ممثل الصني أن إنشاء جلنة اخلرباء على النحو الذي يأذن 
به القرار هو “إجراء استثنائي” اعتمد متاشيًا مع احلالة اخلاصة يف رواندا 

وهلذا ينبغي أاّل يعترب سابقة ٣٧.
وأعرب األمني العام، يف تقريره املؤرخ 26 متوز/يوليه ١٩٩٤ بشأن 
القرار ٩٣5 )١٩٩٤( ٣٨، عن  إنشاء جلنة اخلرباء عماًل بالفقرة ١ من 
أمله، نظراً للطابع امللح هلذه املسألة، أن يقدم التقرير يف غضون أربعة أشهر 
من إنشاء جلنة اخلرباء، على النحو الذي توخاه القرار، وعلى أّي األحوال 
لذلك،  الثاين/نوفمرب ١٩٩٤. وحتقيقًا  يتجاوز ٣٠ تشرين  يف موعد ال 
فقد توخي أن يكون عمل جلنة اخلرباء على مرحلتني: حبيث سيقوم أعضاء 
اللجنة يف املرحلة األوىل باستعراض واستكمال املعلومات املتاحة من مجيع 
املصادر، وإجراء حتقيقاهتم اخلاصة يف رواندا، الستكمال التحقيقات اليت 
أجراها املقرر اخلاص بالفعل. وستتوىل اللجنة يف املرحلة الثانية من عملها 
للقانون  انتهاكات حمددة  ارتكاب  على  األدلة  بشأن  استنتاجاهتا  إعداد 
سيمكن  واليت  األجناس،  إبادة  أعمال  خاصة  وبصفة  الدويل،  اإلنساين 
ويف  االنتهاكات.  تلك  عن  املسؤولني  األشخاص  حتديد  أساسها  على 
القضائية،  الوالية  اللجنة بدراسة مسألة  ضوء هذه االستنتاجات ستقوم 
الدولية أو الوطنية، الذي سيقدم مبوجبها هؤالء األشخاص إىل احملاكمة. 
ثالثة  من  تتكون  اخلرباء  من  جلنة  إنشاء  العام  األمني  قرر  فقد  ولذلك 
حقوق  جماالت  يف  مؤهالهتم  تعيينهم  عند  االعتبار  يف  سيأخذ  أعضاء 
اإلنسان والقانون اإلنساين اجلنائي وإقامة الدعاوى، باإلضافة إىل نزاهتهم 
وحيدهتم. ويف وقت الحق، وبرسالة مؤرخة 2٩ متوز/يوليه ١٩٩٤ موجهة 
أعقاب  يف  قرر،  بأنه  اجمللس  العام  األمني  أبلغ   ،٣٩ اجمللس  رئيس  إىل 

مشاورات واسعة أجراها، تعيني أعضاء اللجنة الثالثة.

املرجع نفسه، الصفحة ٤.  ٣٤

املرجع نفسه، الصفحة 5.  ٣5

املرجع نفسه، الصفحة 6.  ٣6

املرجع نفسه، الصفحة ٧.  ٣٧

.S/1994/879  ٣٨

.S/1994/906  ٣٩

األول/أكتوبر ١٩٩٤ موجهة إىل رئيس  وبرسالة مؤرخة ١ تشرين 
يغطي  الذي  املؤقت  اخلرباء  جلنة  تقرير  العام  األمني  قدم   ،٤٠ اجمللس 
حتقيقاهتا وأنشطتها األّولية املضطلع هبا قبل ٣٠ أيلول/سبتمرب ١٩٩٤. 
والفّعالة  الالزمة  اإلجراءات  اجمللس كل  يتخذ  بأن  اللجنة  أوصت  وقد 
لكفالة إحضار األفراد املسؤولني عن ارتكاب انتهاكات خطرية حلقوق 
نيسان/أبريل   6 يف  اندلع  الذي  املسلح  النزاع  أثناء  رواندا  يف  اإلنسان 
١٩٩٤، ملقاضاهتم أمام “حمكمة جنائية دولية مستقلة وحمايدة”. وتعزيزاً 
املسؤولية  الدويل بشأن  القانون  النزيه واملتسق، وتطبيق وحتكيم  للتفسري 
الفردية عن االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان وحتقيق أجدى ختصيص 
األساسي  النظام  اجمللس  يعّدل  بأن  اللجنة كذلك  أوصت  للموارد، 
للمحكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة لكي تنظر يف اجلرائم اليت يعاقب 

عليها القانون الدويل املرتكبة أثناء النزاع املسلح يف رواندا.
األول/أكتوبـــر  تشريـــن   ١٤ مـــؤرخ  اجمللــس  رئيـــس  مــــن   وببيــان 
١٩٩٤ ٤١، أكد اجمللس من جديد رأيه املتمثل يف وجوب تقدمي املسؤولني 
عن ارتكاب االنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل وأعمال إبادة 
األجناس للمحاكمة، وذكر أنه ينظر يف توصيات جلنة اخلرباء بشأن إقامة 

حمكمة دولية وسيتخذ إجراء بشأن هذه املسألة على وجه السرعة.
 ،١٩٩٤ الثاين/نوفمرب  تشرين   ٨ املؤرخ   )١٩٩٤(  ٩55 وبالقرار 
أعرب اجمللس عن تقديره لعمل جلنة اخلرباء املنشأة عماًل بالقرار ٩٣5 
)١٩٩٤(، وخباصة تقريرها التمهيدي بشأن انتهاكات القانون اإلنساين 
الدويل يف رواندا الذي أحيل يف رسالة األمني العام املؤرخة ١ تشرين األول/

أكتوبر ١٩٩٤ ٤2، ورأى أن اللجنة ينبغي أن تواصل على أساس عاجل 
للقانون  انتهاكات خطرية  ارتكاب  باألدلة على  املتعلقة  املعلومات  مجع 
اإلنساين الدويل يف رواندا وأن تقدم تقريرها النهائي إىل األمني العام حبلول 
الثاين/نوفمرب ١٩٩٤، وبالقرار نفسه، قرر اجمللس، متصرفًا  ٣٠ تشرين 
مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، وبعد أن تلقى طلب 
حكومة رواندا ٤٣ إنشاء حمكمة دولية لغرض واحد هو حماكمة األشخاص 
املسؤولني عن أعمال إبادة األجناس وغري ذلك من االنتهاكات اجلسيمة 
للقانون اإلنساين الدويل يف إقليم رواندا واملواطنني الروانديني املسؤولني عن 
ارتكاب أعمال إبادة األجناس وغريها من االنتهاكات املماثلة املرتكبة يف 
أراضي الدول اجملاورة، يف الفرتة بني ١ كانون الثاين/يناير ١٩٩٤ و٣١ 

كانون األول/ديسمرب ١٩٩٤ ٤٤.

.S/1994/1125  ٤٠

.S/PRST/1994/59  ٤١

.S/1994/1125  ٤2

.S/1994/1115  ٤٣

لالطالع على مزيد من التفاصيل عن إنشاء احملكمة، انظر الفصل اخلامس،   ٤٤

اجلزء األول - واو.
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برسالة مؤرخة ٩  للجنة اخلرباء  النهائي  التقرير  العام  وأحال األمني 
كانون األول/ديسمرب ١٩٩٤ موجهة إىل رئيس اجمللس ٤5، خلص فيها 
على النحو التايل النتائج اليت خلصت إليها اللجنة: مثة أدلة قوية جداً 
تثبت ارتكاب عناصر من اهلوتو ألفعال تدخل يف باب إبادة األجناس 
ضد مجاعة التوتسي اإلثنية، وارتكاب أفراد من طريف النزاع جرائم ضد 
اإلنسانية وانتهاكات خطرية للقانون اإلنساين الدويل، ولكن ليس هناك 
دليل يوحي بأن األفعال اليت ارتكبتها عناصر التوتسي قد ارتكبت بقصد 
الوارد  باملعىن  عنصرية،  العنصرية كجماعة  اهلوتو  مجاعة  على  القضاء 
العام  املدعي  يواصل  بأن  اللجنة  وأوصت  األجناس؛  إبادة  اتفاقية  يف 
 )١٩٩٤(  ٩55 القرار  مبوجب  أنشئت  اليت  لرواندا  الدولية  للمحكمة 
التحقيق يف انتهاكات القانون اإلنساين الدويل وحقوق اإلنسان املنسوبة 

إىل اجلبهة الوطنية الرواندية ٤6.
ويف الرسالة املذكورة أعاله قال األمني العام أيضًا إنه يعتقد يف ضوء 
القرار ٩55 )١٩٩٤( أن توصيات اللجنة، وهي ضرورة إنشاء حمكمة 
دولية ومواصلة التحقيق يف ادعاءات انتهاك القانون اإلنساين الدويل، قد 
بدأ تنفيذها فعاًل. وعلى ذلك فهو يعترب أن اللجنة قد هنضت بالوالية 

اليت عهد هبا إليها جملس األمن يف قراره ٩٣5 )١٩٩٤(.

احلالة ٢
احلالة يف بوروندي

إيفاد بعثة من اجمللس إىل بوروندي من ١٠ إىل ١١ شباط/فرباير ١٩٩5 
بوروندي  رئيس  اغتيال  بشأن  الدولية  التحقيق  للجنة  الالحق  واإلنشاء 

يف 2١ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٣ وأعمال العنف اليت أعقبت ذلك
شباط/فرباير   6 املؤرخة  اجمللس  رئيس  مذكرة  يف  مسجــــل  هــــو  كمــــا 
اليت عقدها يف  املشاورات اجلامعة  ٤٧، قرر أعضاء اجمللس، يف   ١٩٩5
ذلك اليوم، إيفاد بعثة إىل بوروندي ورواندا. وكانت اختصاصات البعثة 
يف بوروندي هي ما يلي: )أ( إجراء مشاورات مع املمثل اخلاص لألمني 
العام بشأن احلالة يف ما يتعلق بالتطورات السياسية واألمنية يف بوروندي 
هبا  اليت ميكن  اإلضافية  والوسائل  الصدد،  يبذهلا يف هذا  اليت  وباجلهود 
لألمم املتحدة أن تقدم مزيداً من الدعم جلهوده؛ )ب( إجراء حمادثات 
مع رئيس اجلمهورية، ورئيس الوزراء، وقيادة قوات األمن، وزعماء أحزاب 
املعارضة، فضاًل عن وكاالت األمم املتحدة وأعضاء السلك الدبلوماسي، 
واملنظمات غري احلكومية، ومكتب منظمة الوحدة األفريقية، واألطراف 

.S/1994/1405  ٤5

يكون  لرواندا،  الدولية  للمحكمة  األساسي  النظام  من  باملادة ١5  عماًل   ٤6

املدعي العام للمحكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة هو أيضًا املدعي العام للمحكمة 
الدولية لرواندا )انظر القرار ٩55 )١٩٩٤(، املرفق(. وقد عني املدعي العام للمحكمة 

الدولية ليوغوسالفيا السابقة مبوجب القرار ٩٣6 )١٩٩٤(.
.S/1995/112  ٤٧

به  يشعر  الذي  البالغ  بالقلق  علمًا  وإحاطتهم  باألمر،  املهتمة  األخرى 
جملس األمن إزاء التطورات السياسية األخرية يف بوروندي؛ )ج( التأكيد 
جلميع األطراف بأن جملس األمن يؤيد تأييداً قويًا اتفاقية احلكم املؤرخة 
١٠ أيلول/سبتمرب ١٩٩٤ ٤٨، واحلكومة املشكلة على أساسها، وعملية 
وإىل  تقويض  إىل  الرامية  احملاوالت  يرفض مجيع  وبأنه  الوطنية،  املصاحلة 
تابعت  تقرير إىل جملس األمن. وقد  املنطقة؛ )د( تقدمي  زعزعة استقرار 
البعثة العمل اليت قامت به بعثة أسبق جمللس األمن كانت قد أوفدت إىل 

بوروندي يف ١٣ و١٤ آب/أغسطس ١٩٩٤.
رئيس  إىل  موجهــة   ١٩٩5 شباط/فرباير   2٨ مؤرخـــــة   وبرسالـــة 
عن  تقريرهم  بوروندي  إىل  األمن  بعثة جملس  أعضاء  أحال   ،٤٩ اجمللس 
واقرتحت   .١٩٩5 شباط/فرباير  و١١   ١٠ يف  هبا  قاموا  اليت  بعثتهم، 
دولية  جلنة  بإنشاء  ميكن  ما  بأسرع  القيام  توصياهتا،  البعثة، كإحدى 
األول/أكتوبر  تشرين  يف  حدثت  اليت  االنقالبية  احملاولة  يف  للتحقيق 
١٩٩٣ واملذابح اليت أعقبتها، وذلك طبقًا ملا اقرتحته حكومة بوروندي 

وفقًا التفاقية احلكم.
وببيان من رئيس اجمللس مؤرخ ٩ آذار/مارس ١٩٩5 5٠، نظر اجمللس 
يف تقارير بعثته إىل بوروندي اليت زارت بومجبورا يومي ١٠ و١١ شباط/

فرباير ١٩٩5 5١، ورحب باملالحظات والتوصيات الواردة فيه. وأكد من 
جديد رأيه القائل بأن اإلعفاء من العقاب مشكلة أساسية يف بوروندي 
تلحق خطراً بالغًا باألمن يف البلد، وشدد على األمهية اليت يوليها لتقدمي 
املساعدة اليت تكفل دعم نظام القضاء الوطين. وشدد على الدور الذي 
ميكن أن تضطلع به جلنة دولية تتوىل التحقيق يف حماولة ١٩٩٣ االنقالبية 
ويف املذابح اليت أعقبت ذلك، على أن يتم إنشاؤها طبقًا التفاقية احلكم.

وببيان من رئيس اجمللس مؤرخ 2٩ آذار/مارس ١٩٩5 52، أشار 
اجمللس إىل البيان الذي أدىل به الرئيس يف ٩ آذار/مارس ١٩٩5، وطلب 
إىل األمني العام أن يقدم إىل اجمللس، على سبيل االستعجال، تقريراً عن 

اخلطوات اليت يتعني اختاذها من أجل إنشاء جلنة حتقيق نزيهة.
وبرسالة مؤرخة 2٨ متوز/يوليه ١٩٩5 موجهة إىل رئيس اجمللس 5٣، 
قدم األمني العام إىل اجمللس تقرير مبعوثه اخلاص بشأن اخليارات فيما يتعلق 
لتقصي  جلنة  أنه ال  إىل  التقرير  وقد خلص  للتحقيق.  دولية  جلنة  بإنشاء 
دولية  قضائية  السلفادور وال جلنة حتقيق  جلنة  غرار  على  تشكل  احلقائق 
البحت ستكون  القانوين  الطابع  النتائج ذات  تقتصر واليتها على حتديد 

S/1995/190، املرفق.  ٤٨

.S/1995/163  ٤٩

.S/PRST/1995/10  5٠

S/1995/163، املرفق.  5١

.S/PRST/1995/13  52

.S/1995/631  5٣
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العقاب يف  من  اإلفالت  هناية حلالة  إىل وضع  للحاجة  استجابة مالئمة 
قابلة  آلية  تكون  أن  ميكن  دولية  قضائية  حتقيق  جلنة  أن  بيد  بوروندي. 
استنتاجاهتا  وضع  تضمن  واليتها  إذا كانت  جدوى  وذات  لالستمرار 
عن  املسؤولني  ومعاقبة  حماكمة  هدف  وحتقيق  التطبيق  موضع  وتوصياهتا 
اغتيال رئيس بوروندي يف 2١ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٣، وعن املذابح 
اليت أعقبت ذلك، وعن أعمال العنف واجلرائم السياسية اخلطرية األخرى 
اللجنة  أن  إىل  أيضًا  األول/أكتوبر ١٩٩٣. وخلص  تشرين  منذ  املرتكبة 
الدولية ينبغي تكليفها ليس فحسب بإجراء حتقيق قضائي بل أيضًا بوضع 
توصيات ذات طابع مؤسسي يف امليادين القانونية والسياسية و/أو اإلدارية. 
إىل هذه االستنتاجات، بأن ينشئ اجمللس  العام، استناداً  وأوصى األمني 

جلنة من هذا القبيل باختاذ قرار هبذا الشأن يف أقرب وقت ممكن.
إىل  موجهتني  آب/أغسطس ١٩٩5  و2٣   ٨ مؤرختني  وبرسالتني 
رئيس اجمللس 5٤، أبلغ ممثل بوروندي اجمللس بأن حكومة بلده أحاطت 
متوز/يوليه  املؤرخ 2٨  العام  األمني  تقرير  بالغ، مبضمون  باهتمام  علمًا، 
١٩٩5 وأحال بيانًا بالدوافع اليت جعلتها تطلب إنشاء جلنة حتقيق دولية، 

إىل جانب اختصاصات اللجنة.
 ١٠١2 القرار  باختاذ  يتعلق  فيما  أجريت  اليت  املداوالت  وأثناء 
تأيت  مبادرة  هي  جلنة  إنشاء  مبادرة  أن  بوروندي  ممثل  ذكر   ،)١٩٩5(
م دويل حمايد. وسيتوقف  من مسؤولني سياسيني بورونديني حبثًا عن حمكِّ
بوروندي  مع حكومة  واملستمر  الوثيق  التعاون  على  اللجنة  عمل  جناح 
وسيتعني  الوطين خصوصًا.  القضائي  والنظام  األمن  قوات  ومع  عمومًا 
الذي  العمل  وميدان  واليتها  بتجاوز  إغراء  أّي  تقاوم  أن  اللجنة  على 
حددته الصالحيات اليت اقرتحتها حكومة بوروندي ونص عليها مشروع 
القرار ومدونة السلوك هذه ميليها احلرص على احليلولة دون أّي نيل من 
السيادة الوطنية، وأي تدخل يف الشؤون الداخلية لبوروندي وأي خلط 
حمتمل للمسائل اليت تقع يف نطاق والية اللجنة مع مواضيع تقع خارج 

نطاق اختصاصها 55.
يف  الدويل،  للمجتمع  ينبغي  أنه  يرى  بلده  أن  الصني  ممثل  وذكر 
املساعدة على إجياد تسوية ملسألة بوروندي، أن حيرتم بالكامل استقالل 
لذلك،  الداخلية.  شؤوهنا  يف  يتدخل  وأاّل  وسيادهتا،  بوروندي  مجهورية 
فيما  واحرتامها  بوروندي  حكومة  بآراء  االهتمام  القصوى  األمهية  من 
يتصل بإنشاء اللجنة. ويالحظ وفد بلده أن والية اللجنة والية واسعة، 
وهي متس يف جوانب معّينة سيادة بوروندي وشؤوهنا الداخلية، ورغم أن 
الصني لديها حتفظات، فإهنا ميكن اعتبارها حالة خاصة، بالنظر إىل قبول 
حكومة بوروندي للنص وأيضًا مراعاة للظروف اخلاصة يف ذلك البلد 56.

.S/1995/731و S/1995/673  5٤

S/PV.3571، الصفحتان 2 و5.  55

املرجع نفسه، الصفحة 6.  56

وأعرب ممثل الواليات املتحدة، مشرياً إىل أن القرار صيغ بالتشاور 
الوثيق مع السلطات البوروندية، عن األمل والنية يف أن تساعد اللجنة 
الطريق حنو احلكم السلمي والدميقراطي  أقدام بوروندي على  تثبيت  يف 
اللجنة ستوصي  املتجدد، إىل جانب احرتام حقوق اإلنسان. وقال إن 
باختاذ تدابري للحيلولة دون تكرار أفعال من قبيل األفعال اليت حتقق فيها، 
بوروندي. ويبقى على حكومة  العقاب يف  وللقضاء على اإلفالت من 

بوروندي أن ختتار التدابري اليت يتعني اختاذها 5٧.
وقال ممثل رواندا إن وفد بلده لديه تساؤالت هامة فيما خيص دور 

اللجنة والنتيجة اليت ستتمكن من حتقيقها 5٨.
وبالقرار ١٠١2 )١٩٩5(، الذي اخُتذ باإلمجاع، طلب اجمللس إىل 
األمني العام أن يقوم، على سبيل االستعجال، بإنشاء جلنة حتقيق دولية 
تسند إليها والية: )أ( التثبت من احلقائق املتصلة باغتيال رئيس بوروندي 
يف 2١ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٣، واملذابح وأعمال العنف اجلسيمة 
أو  قانوين  طابع  ذات  تدابري  باختاذ  التوصية  )ب(  ذلك؛  أعقبت  اليت 
سياسي أو إداري، حسب االقتضاء، بعد التشاور مع حكومة بوروندي، 
وتدابري تتعلق مبحاكمة األشخاص املسؤولني عن ارتكاب تلك األفعال، 
للحيلولة دون تكرار أفعال من قبيل األفعال اليت تكون اللجنة قد حققت 
العقاب وحتقيق  من  اإلفالت  ظاهرة  على  للقضاء  عامة،  وبصفة  فيها، 
بأن  اجمللس  أوصى  ذلك،  على  وعالوة  بوروندي.  يف  الوطنية  املصاحلة 
القانون  رجال  من  أشخاص  مخسة  من  الدولية  التحقيق  جلنة  تتألف 
يتصفون باحلياد واحلنكة وحيظون باالحرتام على الصعيد الدويل، خيتارهم 
األمني العام ويزودهم مبوظفني من اخلرباء األكفاء، مع إحاطة حكومة 
بوروندي علمًا على النحو الواجب. وطلب اجمللس أيضًا إىل األمني العام 
أن يقدم إىل اجمللس تقريراً عن إنشاء جلنة التحقيق، وطلب إليه كذلك أن 
يقوم، يف غضون ثالثة أشهر من تاريخ إنشاء جلنة التحقيق، بتقدمي تقرير 
مؤقت إىل اجمللس عن عمل اللجنة وأن يقدم تقريراً هنائيًا عندما تكون 

اللجنة قد أجنزت مهمتها.
رئيس  إىل  موجهة   ١٩٩5 أيلول/سبتمرب   22 مؤرخة   وبرسالة 
 ١٠١2 للقرار  وفقًا   ، عنيَّ أنه  اجمللس  العام  األمني  أبلغ   ،5٩ اجمللس 
)١٩٩5(، مخسة من رجال القانون الذين حيظون باالحرتام على الصعيد 
 ١٩٩5 أيلول/سبتمرب   2٧ مؤرخة  وبرسالة  اللجنة.  يف  أعضاء  الدويل 
موجهة إىل األمني العام 6٠، أبلغ رئيس اجمللس األمني العام أن أعضاء 

اجمللس قد اطلعوا على رسالته وأحاطوا علمًا بالقرار الوارد فيها.

املرجع نفسه، الصفحة ١١.  5٧

املرجع نفسه، الصفحة ١٤.  5٨

.S/1995/825  5٩

.S/1995/826  6٠
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الجزء الثالث
مقررات مجلس األمن المتعلقة بالتسوية السلمية للمنازعات

مالحظة
يتضمن الفصل السادس من امليثاق أحكامًا شىت جيوز جمللس األمن وفقًا 
أّي نزاع أو أّي حالة. فوفقًا  هلا أن يضع توصيات موجهة إىل أطراف 
للفقرة )2( من املادة ٣٣ من امليثاق، جيوز للمجلس أن يدعو األطراف 
إىل تسوية نزاعاهتا بالطرق السلمية على النحو املنصوص عليه يف الفقرة 
)١( من املادة ٣٣. ووفقًا للفقرة )١( من املادة ٣6، جيوز للمجلس أن 
الفقرة  التسوية”. وتنص  “يوصي مبا يراه مالئمًا من اإلجراءات وطرق 
)2( من املادة ٣٧ على أنه جيوز للمجلس أن “يوصي مبا يراه مالئمًا من 
شروط حل النزاع”، وتنص املادة ٣٨ على أنه “جمللس األمن أن يقدم 

توصيات إىل األطراف بقصد حل النزاع حاًل سلميًا”.
وكثرياً ما أقر اجمللس أو أيد، كجزء من جهوده الرامية إىل التسوية 
االتفاقات  امليثاق،  من  السادس  الفصل  إطار  يف  للنزاعات  السلمية 
شىت  إجراءات  أو  بطرق  أوصى  أو  نزاع،  أطراف  يربمها  اليت  السلمية 
للتسوية، من قبيل املفاوضات الثنائية أو املتعددة األطراف 6١، أو جهود 

على سبيل املثال، خبصوص احلالة املتعلقة برواندا، بالقرار ٨١2 )١٩٩٣(   6١

حّث اجمللس، مشدداً على احلاجة إىل التوصل، عن طريق التفاوض، إىل حل سياسي 
يف إطار االتفاقات اليت وقعها الطرفان يف أروشا، بغية إهناء النزاع يف رواندا، حكومة 
آذار/مارس   ١5 يف  املفاوضات  استئناف  على  الرواندية  الوطنية  واجلبهة  رواندا 
اتفاق  توقيع  بغية  وذلك  املعلقة  املسائل  عليه، حلسم  االتفاق  مت  ١٩٩٣، حسبما 
اجلمهورية  يف  احلالة  وخبصوص   .١٩٩٣ نيسان/أبريل  بداية  أقصاه  موعد  يف  سلم 
بأنه ال ميكن  األمر  يهمهم  من  اجمللس كل  ذّكر  بالقرار ٩2٤ )١٩٩٤(،  اليمنية، 
املفاوضات  يف  فوراً  العودة  على  وحثهم  القوة؛  باستخدام  السياسية  اخلالفات  حل 
مما يسمح حبل اخلالفات بينهم بالوسائل السلمية وإعادة إحالل السلم واالستقرار. 
وخبصوص احلالة يف طاجيكستان، ببيان من رئيس اجمللس مؤرخ 6 تشرين الثاين/نوفمرب 
١٩٩5 )S/PRST/1995/54(، دعا اجمللس األطراف الطاجيكية إىل الشروع على وجه 
االستعجال، يف “اجلولة املتواصلة للمحادثات هبدف إبرام اتفاق عام” وفقًا ألحكام 
الربوتوكول املتعلق باملبادئ األساسية إلحالل السلم والوفاق الوطين يف طاجيكستان 
آب/أغسطس   ١٧ يف  الطاجيكية  املعارضة  وزعيم  طاجيكستان  رئيس  وقعه  الذي 

١٩٩5 )S/1995/72، املرفق(.

هبا  تضطلع  أو   62 العام  األمني  هبا  يضطلع  اليت  التوفيق  أو  الوساطة 
ترتيبات إقليمية 6٣.

وكانت النداءات والتوصيات ذات الصلة توجه عمومًا إىل األطراف 
املعنية أو املهتمة، اليت مل تكن دواًل فقط بل أيضًا، يف حاالت عديدة، 
جهات من غري الدول. فعلى سبيل املثال، خبصوص احلالة يف طاجيكستــان، 
اجمللس  حث   ،6٤  ١٩٩٣ آب/أغسطس   2٣ مؤرخ  الرئيس  من  ببيان 
“حكومة طاجيكستان، وكافة اجلماعات املعارضة”، على أن تقبل، يف 
أقرب وقت ممكن، بضرورة حتقيق حل سياسي شامل، واملشاركة يف عملية 
تفاوضية من أجل إقرار وقف إلطالق النار يف وقت مبكر، والقيام، يف 
مجيع  من  ممكنة  مشاركة  بأكرب  وطنية،  مصاحلة  بتحقيق  املطاف،  هناية 
الفئات السياسية ومجيع املناطق يف البلد. وخبصوص احلالة يف بوروندي، 
ببيان من الرئيس مؤرخ 22 كانون األول/ديسمرب ١٩٩٤ 65 شجع اجمللس 

بالقرار ٨٣٩ )١٩٩٣(،  املثال، خبصوص احلالة يف قربص،،  على سبيل   62

طلب اجمللس إىل كال الطرفني املضي قدمًا على وجه السرعة بطريقة بناءة باحملادثات 
بني الطائفتني حتت رعاية األمني العام. وخبصوص احلالة يف طاجيكستان، ببيان من 
رئيس اجمللس مؤرخ ٨ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٤ )S/PRST/1995/65(، أكد اجمللس 
جمدداً دعمه للجهود اليت يبذهلا األمني العام ومبعوثه اخلاص لتيسري احلوار السياسي 
املصاحلة  حتقيق  يف  يهدف  الذي  البلجيكية،  واملعارضة  طاجيكستان  حكومة  بني 
الوطنية. وخبصوص احلالة يف سرياليون، ببيان من رئيس اجمللس مؤرخ 2٧ تشرين الثاين/

نوفمرب ١٩٩5 )S/PRST/1995/57(، أعرب اجمللس عن تقديره لعرض األمني العام 
بذل مساعيه احلميدة يف سرياليون، وحث اجلبهة املتحدة الثورية على االستفادة من 

ذلك العرض، وبذلك تساعد الطرفني على الدخول يف مفاوضات.
انظر الفصل الثاين عشر، اجلزء الثالث، لالطالع على مزيد من التفاصيل   6٣

عن الطريقة اليت شجع هبا جملس األمن اجلهود اليت تضطلع هبا الرتتيبات اإلقليمية 
املثال، خبصوص احلالة يف أفغانستان،  التسوية السلمية للمنازعات. فعلى سبيل  يف 
 ،)S/PRST/1994/4( الثاين/يناير ١٩٩٤  مؤرخ 2٤ كانون  اجمللس  رئيس  من  ببيان 
أثىن اجمللس على جهود منظمة املؤمتر اإلسالمي من أجل إقرار السلم يف أفغانستان 
املتعلقة  احلالة  وخبصوص  األفغانية.  األطراف  بني  سياسي  حوار  إجراء  طريق  عن 
بناغورين كاراباخ، بالقرار ٨5٣ )١٩٩٣( أيد اجمللس اجلهود املتواصلة اليت يبذهلا فريق 
مينسك التابع ملؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا من أجل التوصل إىل حل سلمي للنزاع. 
وخبصوص احلالة املتعلقة برواندا، بالقرار ٨١2 )١٩٩٣( شدد اجمللس على احلاجة إىل 
التوصل، عن طريق التفاوض، إىل حل سياسي يف إطار االتفاقات اليت وقعها الطرفان 
يف أروشا، بغية إهناء النزاع يف رواندا، وأشاد باجلهود اليت تبذهلا منظمة الوحدة األفريقية 

لتشجيع إجياد حل سياسي من هذا القبيل.
.S/26341  6٤

.S/PRST/1994/82  65
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املعنية  األطراف  ومجيع  السياسية  واألحزاب  الوطنية  واجلمعية  “احلكومة 
األخرى يف بوروندي وخباصة اجليش”، على احرتام وتأييد اتفاقية احلكم 
بالقرار  ليربيا،  يف  احلالة  وخبصوص   .١٩٩٤ أيلول/سبتمرب   ١٠ املؤرخة 
٩٧2 )١٩٩5( دعا اجمللس القادة الليربيني والفصائل الليربية إىل الربهنة 
على التزامهم بعملية السلم عن طريق احلفاظ على وقف إطالق النار الذي 

بدأ نفاذه يف 2٨ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٤.
عام  تقدمي عرض  هو  الفصل  من  اجلزء  هذا  من  اهلدف  وسيكون 
ملمارسة اجمللس فيما يتعلق بالتسوية السلمية للمنازعات وذلك ببيان أمثلة 
ألهم املقررات اليت اختذها اجمللس أثناء الفرتة املستعرضة. وبالنظر إىل أنه 
ال يتسىن دائمًا التأكد من األساس احملّدد يف إطار امليثاق الذي استند 
إليه كل مقرر على حدة من مقررات اجمللس، سيكون اهلدف من العرض 
العام هو بيان املقررات اهلامة بدون إسنادها إىل مواد حمددة يف امليثاق. 
أما مقررات اجمللس املتعلقة ببعثات التحقيق وتقصي احلقائق فقد سبقت 

تغطيتها بالفعل يف اجلزء الثاين من هذا الفصل.

التوصيات المتعلقة بأحكام تسوية المنازعات أو   - ألف 
طرقها أو إجراءاتها

يقدم العرض العام التايل احلاالت اليت اقرتح فيها اجمللس أو أقر أحكامًا 
لتسوية املنازعات أو أقر إجراءات أو طرقًا هلذه التسوية.

احلالة يف البوسنة واهلرسك
اجمللس  أثىن  نيسان/أبريل ١٩٩٣،  املؤرخ ١٧  بالقرار ٨2٠ )١٩٩٣( 
على خطة السلم املتعلقة بالبوسنة واهلرسك بالصيغة اليت وافق عليها إثنان 
من األطراف البوسنية والواردة يف تقرير األمني العام املؤرخ 26 آذار/مارس 
الدستورية  واملبادئ  املؤقتة  بالرتتيبات  املتعلق  االتفاق  أّي   ،66  ١٩٩٣
التسعة، واخلريطة املؤقتة للمقاطعات، واتفاق السلم يف البوسنة واهلرسك.

وبالقرار ٩٤2 )١٩٩٤( املؤرخ 2٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٤، أعرب 
البوسنة واهلرسك  املقرتحة جلمهورية  اإلقليمية  التسوية  موافقته على  عن 

اليت عرضت على األطراف البوسنية كجزء من تسوية سلمية شاملة.
ويف بيان من رئيس اجمللس مؤرخ 6 كانون الثاين/يناير ١٩٩5 6٧، 
اعترب اجمللس أن من الالزم تكثيف اجلهود حتت إشراف فريق االتصال 
للتوصل إىل تسوية شاملة تستند إىل قبول خطة السلم اليت وضعها فريق 

االتصال كنقطة بداية.
ويف بيان من رئيس اجمللس مؤرخ ٨ أيلول/سبتمرب ١٩٩5 6٨، رحب 
اجمللس بالبيان املشرتك الصادر يف ختام االجتماع الذي ُعقد حتت رعاية 

.S/25476  66

.S/PRST/1995/1  6٧

.S/PRST/1995/45  6٨

جمموعة االتصال يف جنيف بني وزراء خارجية البوسنة واهلرسك وكرواتيا 
اتفاق  وخباصة  األسود(،  واجلبل  )صربيا  االحتادية  يوغوسالفيا  ومجهورية 

األطراف على إعالن املبادئ.
وبالقرار ١٠٣١ )١٩٩5( املؤرخ ١5 كانون األول/ديسمرب ١٩٩5، 
رحب اجمللس باالتفاق اإلطاري العام للسالم يف البوسنة واهلرسك ومرفقاته 
)فيما يعرف يف جمموعه باتفاق السالم( 6٩، املوقع يف ١٤ كانون األول/

ديسمرب ١٩٩5 يف مؤمتر السالم يف باريس.

احلالة يف بوروندي
اجمللس  أكد   ،٧٠ آذار/مارس ١٩٩5   ٩ مؤرخ  اجمللس  رئيس  من  ببيان 
من جديد تأييده التفاقية احلكم وللحكومة االئتالفية املنشأة مبوجبها، 
ولتنفيذ أحكام اتفاقية احلكم اليت تدعو إىل عقد نقاش وطين، مبشاركة 

مجيع قطاعات اجملتمع يف بوروندي كوسيلة لتعزيز احلوار السياس.

احلالة يف طاجيكستان
اجمللس  رحب   ،٧١ آب/أغسطس ١٩٩5  مؤرخ 25  الرئيس  من  ببيان 
الوطين يف  باملبادئ األساسية إلقرار السالم والوفاق  املتعلق  بالربوتوكول 
طاجيكستان الذي وقعه رئيس طاجيكستان وزعيم املعارضة الطاجيكية 
يف ١٧ آب/أغسطس ١٩٩5 ٧2. وأيد اتفاق األطراف على بدء جولة 
احملادثات املتواترة اليت تفتتح يف ١٨ أيلول/سبتمرب ١٩٩5، هبدف إبرام 

اتفاق عام حول إقرار السالم والوفاق الوطين يف طاجيكستان.

احلالة يف أفغانستان
 ،٧٣ الثاين/نوفمرب ١٩٩٤  تشرين  اجمللس مؤرخ ٣٠  رئيس  بيان من  يف 
رحب اجمللس بقبول األطراف املتحاربة وغريها من املمثلني األفغان لعملية 
متثيل كامل  ذي  رمسي  جملس  إنشاء  طريق  عن  تدرجيية  وطنية  مصاحلة 
يستند إىل قاعدة عريضة، يقوم مبا يلي: ‘١’ التفاوض على وقف إطالق 
الثقيلة  األسلحة  أمن وطين جلمع  قوة  إنشاء  عليه، ‘2’  نار واإلشراف 
ومحايتها والتكفل حبفظ األمن يف مجيع أرجاء البلد، ‘٣’ تشكيل حكومة 
اهلياكل  باستخدام  ترسي األسس حلكومة خمتارة دميقراطيًا، رمبا  انتقالية 

التقليدية لصنع القرار بوصفها “مجعية وطنية كربى”.

S/1995/999، املرفق.  6٩

.S/PRST/1995/10  ٧٠

.S/PRST/1995/42  ٧١

S/1995/720، املرفق.  ٧2

.S/PRST/1994/77  ٧٣
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احلالة املتعلقة بناغورين كاراباخ
يف بيان من رئيس اجمللس مؤرخ 6 نيسان/أبريل ١٩٩٣ ٧٤، أعرب اجمللس 
اليت يقوم هبا مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا.  السلم  تأييده لعملية  عن 

ووردت تعبريات مماثلة عن تأييد اجمللس يف مقررات الحقة ٧5.

الشكوى املقدمة من أوكرانيا بشأن املرسوم الذي أصدره اجمللس 
األعلى لالحتاد الروسي املتعلق بسيفاستوبول

يف بيان من رئيس اجمللس مؤرخ 2٠ متوز/يوليه ١٩٩٣ ٧6، رحب اجمللس 
باجلهود اليت يبذهلا رئيسا االحتاد الروسي وأوكرانيا وحكومتامها من أجل 

تسوية أّية خالفات بينهما بالوسائل السلمية.

احلالة يف األراضي العربية احملتلة
مصاحبة  رئيسه  من  بيانات  يف  اجمللس،  هذه، كرر  اإلبالغ  فرتة  طيلة 
املؤقتة يف  املتحدة  األمم  قوة  والية  اجمللس  هبا  مدد  للمجلس،  لقرارات 

لبنان، اإلعراب عن تأييده الكامل التفاق الطائف ٧٧.

احلالة يف األراضي العربية احملتلة
اجمللس  أعاد  آذار/مارس ١٩٩٤،   ١٨ املؤرخ   )١٩٩٤( بالقرار ٩٠٤ 
تأكيد دعمه لعملية السالم اجلارية، ودعا إىل تنفيذ املبادئ، الذي وقعت 
عليه حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية يف واشنطن العاصمة 

يف ١٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٣، دومنا تأخري.

االتفاق املوقع يف ٤ نيسان/أبريل ١٩٩٤ بني حكوميت تشاد 
واجلماهريية العربية الليبية

بالقرار ٩١٠ )١٩٩٤( املؤرخ ١٤ نيسان/أبريل ١٩٩٤ وكذلك بالقرار 
باالتفاق  اجمللس  رحب   ،١٩٩٤ أيار/مايو   ٤ املؤرخ   )١٩٩٤(  ٩١5
املوقع يف مدينة سرت يوم ٤ نيسان/أبريل ١٩٩٤ بني حكوميت تشاد 

.S/25539  ٧٤

و٨٨٤   )١٩٩٣( و٨٧٤   )١٩٩٣( و٨5٣   )١٩٩٣(  ٨22 القرارات   ٧5

و26   )S/26326(  ١٩٩٣ آب/أغسطس   ١٨ املؤرخان  الرئيس  وبيانا   )١٩٩٣(
.)S/PRST/1995/21( ١٩٩5 نيسان/أبريل

.S/26118  ٧6

متوز/ )S/25185( و2٨  الثاين/يناير ١٩٩٣  املؤرخة 2٨ كانون  البيانات   ٧٧

 ،)S/PRST/1994/5(  ١٩٩٤ الثاين/يناير  و2٨ كانون   ،)S/26183(  ١٩٩٣ يوليه 
 ١٩٩5 الثاين/يناير  و٣٠ كانون   ،)S/PRST/1994/37(  ١٩٩٤ متوز/يوليه   و2٨ 

.)S/PRST/1995/35( ١٩٩5 و2٨ متوز/يوليه ،)S/PRST/1995/4(

واجلماهريية العربية الليبية بشأن الطرق العملية لتنفيذ حكم حمكمة العدل 
الدولية الصادر بتاريخ ٣ شباط/فرباير ١٩٩٤ خبصوص قطاع أوزو ٧٨.

احلالة يف جورجيا
نيسان/أبريل ١٩٩٤ ٧٩، رأى اجمللس أن  الرئيس مؤرخ ٨  بيان من  يف 
للنزاع بني جورجيا  املتعلق بتدابري إجراء تسوية سياسية   توقيع ‘اإلعالن 
لاّلجئني  االختيارية  بالعودة  املتعلق  الرباعي  و‘االتفاق   ٨٠  وأخبازيا’ 
واملشردين ٨١ يف موسكو يف ٤ نيسان/أبريل ١٩٩٤’، ميثل حدثًا مشجعًا، 

يرسي األساس إلحراز مزيد من التقدم حنو تسوية النزاع.
 ،٨2  ١٩٩٤ األول/ديسمرب  2 كانون  مؤرخ  الرئيس  من  بيان  ويف 
إحراز  األخبازي،  اجلانب  سيما  وال  األطراف،  مجيع  من  اجمللس  طلب 
تقدم ملموس يف املفاوضات اليت جترى برعاية األمم املتحدة ومبساعدة 
االحتاد الروسي بوصفه طرفًا تيسرييًا ومبشاركة ممثلي مؤمتر األمن والتعاون 
يف أوروبا واليت هتدف إىل التوصل إىل تسوية سياسية شاملة للنزاع مبا يف 
ذلك املركز السياسي ألخبازيا، مع االحرتام التام لسيادة مجهورية جورجيا 
األمن  قرارات جملس  الواردة يف  املبادئ  إىل  استناداً  اإلقليمية  وسالمتها 
ذات الصلة. وبالقرار ٩٩٣ )١٩٩5( املؤرخ ١2 أيار/مايو ١٩٩5، كرر 

اجمللس اإلعراب عن هذا الطلب.

احلالة يف ليربيا
اجمللس  أعاد  آذار/مارس ١٩٩٣،   26 املؤرخ   )١٩٩٣( بالقرار ٨١٣ 
األول/ تشرين   ٣٠ املؤرخ  الرابع،  ياموسوكرو  اتفاق  أن  اعتقاده  تأكيد 

أكتوبر ١٩٩١، يوفر أفضل إطار عمل ممكن للتوصل إىل حل سلمي 
حرة  انتخابات  إلجراء  الالزمة  الظروف  هتيئة  طريق  عن  الليربي  للنزاع 

ونزيهة يف ليربيا ٨٣.
وبالقرار ٨56 )١٩٩٣( املؤرخ ١٠ آب/أغسطس ١٩٩٣، رحب 
اجمللس بتوقيع اتفاق السلم بني احلكومة املؤقتة للوحدة الوطنية يف ليربيا 
واجلبهة الوطنية القومية لليربيا وحركة التحرير املوحدة من أجل الدميقراطية 

ذكر األمني العام، يف تقريره عن فريق مراقيب األمم املتحدة يف قطاع أوزو،   ٧٨

املؤرخ 6 حزيران/يونيه ١٩٩٤، أن إجناز والية فريق مراقيب األمم املتحدة يف قطاع أوزو 
أقام دلياًل وافيًا على فائدة الدور، املنصوص عليه يف امليثاق، الذي ميكن أن تؤديه 
األمم املتحدة يف التسوية السلمية للمنازعات عندما تعاونت األطراف مع املنظمات 

تعاونًا كاماًل )S/1994/672، الفقرة ٨(.
.S/PRST/1994/17  ٧٩

S/1994/397، املرفق األول.  ٨٠

املرجع نفسه، املرفق الثاين.  ٨١

.S/PRST/1994/78  ٨2

S/24815، املرفق.  ٨٣
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إشراف  حتت   ،١٩٩٣ متوز/يوليه   25 يف  بنن،  يف كوتونو،  ليربيا،  يف 
االحتاد االقتصادي لدول غريب أفريقيا ٨٤.

 ،١٩٩5 أيلول/سبتمرب   ١5 املؤرخ   )١٩٩5(  ١٠١٤ وبالقرار 
يف  الليربية  األطراف  مؤخراً  وقعته  الذي  أبوجا  باتفاق  اجمللس  رحب 
اتفاقي كوتونو  ويكمل  يعدل  والذي   ،٨5 ١٩ آب/أغسطس ١٩٨5 

وأكوسومبو ٨6 على النحو الذي وضحه بعد ذلك اتفاق أكرا ٨٧.

احلالة يف أنغوال
الثاين/نوفمرب ١٩٩٤ ٨٨، رحب  الرئيس مؤرخ 2١ تشرين  بيان من  يف 
اجمللس بتوقيع ممثلي حكومة أنغوال و“يونيتا” على بروتوكول لوساكا ٨٩ 
يف 2٠ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٤ يف لوساكا، وذكر أن من شأن هذا 

الربوتوكول واتفاقات “بسيس” إرساء األساس لسلم دائم يف أنغوال.

S/26272، املرفق.  ٨٤

.S/1995/742  ٨5

.S/1994/1174  ٨6

.S/1995/7  ٨٧

.S/PRST/1994/70  ٨٨

S/1994/1441، املرفق.  ٨٩

جهود  في  العام  األمين  أشركت  التي  المقررات   - باء 
المجلس الرامية إلى التسوية السلمية للمنازعات

تنص املادة ٩٩ على أن “لألمني العام أن ينبه جملس األمن إىل أّية مسألة 
يرى أهنا قد هتدد حفظ السلم واألمن الدويل”. وكثرياً ما تتطلب جهود 
اجمللس الرامية إىل التسوية السلمية للمنازعات إشراك األمني العام، الذي 
يقوم، بالتنسيق مع اجمللس أو بناًء على طلبه، يف حاالت كثرية، بتيسري 
اجلهود السلمية بطرائق شىت، من قبيل مهمة بذل “مساعيه احلميدة”، 
واجلهود الدبلوماسية من أجل التشجيع على إجياد تسوية سياسية، وإيفاد 
وقيادة عمليات حلظ السالم، وإقامة حماكم جنائية دولية. ويغطي اجلزء 
اخلامس من الفصل السادس مقررات اجمللس ذات الصلة جبهود األمني 

العام هذه، مبا يف ذلك إقرار اجمللس وتأييده هلا أثناء الفرتة املستعرضة.

الوكاالت  أو  الترتيبات  أشركت  التي  المقررات   - جيم 
اإلقليمية

األطراف  إىل  فحسب  األمن  جملس  يطلب  مل  املستعرضة،  الفرتة  أثناء 
أن تتعاون مع الرتتيبات اإلقليمية، بل كثرياً ما أعرب، وفقًا للمادة 52 
من امليثاق، عن تأييده وتقديره جلهود السالم اليت تضطلع هبا الرتتيبات 
اإلقليمية أو طلب إىل األمني العام يضطلع جبهود من هذا القبيل اقرتانًا مع 
الرتتيبات اإلقليمية. ويغطي الفصل الثاين عشر بالتفصيل مقررات اجمللس 
املتعلقة باجلهود املشرتكة أو املوازية اليت اضطلع هبا اجمللس والوكاالت أو 
الرتتيبات اإلقليمية يف التسوية السلمية للمنازعات أثناء الفرتة املستعرضة.

الجزء الرابع
المناقشة الدستورية المتعلقة بتفسير أو تطبيق أحكام الفصل السادس من الميثاق

مالحظة
إن اهلدف من هذا اجلزء من الفصل هو تسليط الضوء على أهم اجلوانب 
واحلجج اليت أثريت يف مداوالت جملس األمن فيما يتعلق بتفسري أحكام 
امليثاق احملددة املتعلقة بدور اجمللس يف التسوية السلمية للمنازعات. وهذا 
يتضمن بوجه خاص املناقشات املتعلقة باختصاص اجمللس بالنظر يف نزاع 
أو حالة، والصالحية املخولة له لتقدمي توصيات مالئمة يف إطار الفصل 

السادس من امليثاق.
ووفقًا ألحكام الفصل السادس ذات الصلة، يقدم اجمللس، عندما 
يرى ضرورة ذلك، توصيات فيما يتعلق بالنزاعات أو احلاالت اليت يكون 
من املرجح أن تعّرض السالم واألمن الدوليني للخطر. وبناًء على ذلك، 

سريكز هذا اجلزء على املناقشات املتعلقة بوجود نزاع أو حالة يندرجان 
ضْمن معىن الفصل السادس من امليثاق.

وعند تقدمي توصيات موجهة إىل األطراف، يكون مطلوبًا من اجمللس 
أيضًا، عماًل باملادة ٣6 من امليثاق، أن يأخذ يف االعتبار )أ( إجراءات 
التسوية اليت تكون األطراف قد اعتمدهتا بالفعل و)ب( القاعدة العامة 
املتمثلة يف وجوب إحالة املنازعات ذات الطابع القانوين إىل حمكمة العدل 
الدولية. ولذا سينظر أدناه أيضًا يف احلاالت اليت أصبحت فيها املتطلبات 
املنصوص عليها يف الفقرتني )2( و)٣( من املادة ٣6 موضوع مداوالت.

وبالنظر إىل اعرتاض دول أعضاء، استناداً إىل حجج قائمة بذاهتا، 
على إحالة حالة أو نزاع إىل اجمللس، ُينظر يف بعض البنود حتت عناوين 

فرعية عديدة.
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اجلزم بعدم تعرض السالم واألمن الدوليني للخطر
نزاعًا  بأن  جبزمها  أيضًا،  أعضاء  دول  اعرتضت  عديدة،  حاالت   يف 
ال يشكل، أو أن حالة ال تشكل، هتديداً للسالم واألمن الدوليني، على 
ما للمجلس، مبوجب الفصل السادس، من اختصاص النظر يف مسائل 
معّينة أو تقدمي توصيات بشأهنا. ولذا قد جيري ذكر أمثلة هلذه احلاالت 
للسالم” يشري عادة إىل  تعبري “هتديد  القسم، حىت وإن كان  يف هذا 
النظر يف حالة معروضة على اجمللس يف إطار الفصل السادس من امليثاق.
وفيما يتعلق باحلالة يف اجلمهورية اليمنية، برسالة مؤرخة ٣١ أيار/

اليمن عن  أعربت حكومة   ،٩٠ اجمللس  رئيس  إىل  مايو ١٩٩٤ موجهة 
استغراهبا وأسفها الشديد لتعاطف اجمللس مع قضية اليمن الداخلية وفق 
“معلومات خاطئة، وعرب وسطاء غري معنيني”، رغم أن اليمن، الدولة 
العضو يف األمم املتحدة، مل يسبق هلا أن تقدمت بأّي طلب إىل اجمللس 
هبذا الشأن. وحثت اجمللس على أن يرفض مجيع الطلبات املقدمة من أّي 
طرف فيما يتعلق بالقضية بني الشعب اليمين واملتمردين وذلك باعتبارها 
شأنًا داخليًا وفقًا لنص الفقرة السابعة من املادة الثانية من ميثاق األمم 
موجهًا  يكن  مل  ما  اليمنية  القضية  ملناقشة  طلب  أّي  ورفض  املتحدة؛ 
اليمنية؛ والضغط على الدول األعضاء اليت  ِقَبل حكومة اجلمهورية  من 
“تسعى ألن يكون هلا موطئ قدم” فيما جيري يف اليمن لكي متتنع عن 
التدخل يف الشؤون الداخلية لليمن ألن ذلك من املرجح أن يؤدي إىل 

“تأجيج املوقف وإطالة أمد احلرب، وتوسيع رقعتها”.
ويف ١ حزيران/يونيه ١٩٩٤، عقد اجمللس جلسته ٣٣٨6 للنظر، 
للمرة األوىل، يف احلالة يف اجلمهورية اليمنية واختذ القرار ٩2٤ )١٩٩٤(، 
يف  واألمن  السلم  يعّرض  أن  احلالة “ميكن  استمرار  أن  فيه  رأى  الذي 

املنطقة للخطر”.
بشأن  الشعبية  الدميقراطية  مجهورية كوريا  بقرار  املتعلقة  املداوالت  ويف 
الدميقراطية  مجهورية كوريا  ممثل  قال  النووية،  األسلحة  انتشار  عدم  معاهدة 
عدم  معاهدة  من  الشعبية  الدميقراطية  مجهوري كوريا  انسحاب  إن  الشعبية 
انتشار األسلحة النووية واملشاكل اليت تكتنف تنفذ اتفاق الضمانات ال ميكن 
اعتبارها “عماًل يعّرض السلم العاملي للخطر أو يهدد أمن بلدان أخرى”؛ وهو 
تدبري من تدابري الدفاع عن النفس قائم على “حق أّي دولة طرف يف املعاهدة 
يف االنسحاب منها” ممارسة لسيادهتا الوطنية. وأكد أنه ال ميكن أن يكون 
هناك أساس قانوين أو فين ملناقشة ما تسمى “املشكلة النووية” يف اجمللس، 
وهو يعارض هذه املناقشة. وينتهك مشروع القرار املعروض على اجمللس سيادة 
للطاقة  الدولية  للوكالة  الداخلي  امليثاق”، والنظام  بلده ويتجاهل “متطلبات 
احلوار  طريق  عن  النزاعات  حبل  تقضي  اليت  الدويل  القانون  وقواعد  الذرية، 

واملفاوضات، على النحو املنصوص عليه يف املادة ٣٣ من امليثاق ٩١.

.S/1994/642  ٩٠

.S/PV.3212  ٩١

ومن الناحية األخرى، شدد ممثل مجهورية كوريا على أن مجهورية كوريا 
الدولية  الوكالة  التفتيش من جانب  الشعبية، برفضها أعمال  الدميقراطية 
للطاقة الذرية على مواقع نووية مشتبه فيها، وباختاذها قراراً باالنسحاب 
من معاهدة عدم االنتشار، متثل “هتديداً خطرياً للسلم واألمن الدوليني، 
الروسي  االحتاد  ممثل  ورأى   .٩2 معًا”  واإلقليمي  العاملي  السياقني  يف 
سيشكل  املعاهدة  من  الشعبية  الدميقراطية  انسحاب مجهورية كوريا  أن 
“هتديداً خطرياً لألمن اإلقليمي والدويل”. وأكد أن النظر يف املسألة يف 

اجمللس أمر له أمهية خاصة ٩٣.
الذي   ،)١٩٩٣(  ٨25 القرار  اجمللس  اختذ  املداوالت،  هناية  ويف 
طلب فيه إىل مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية أن تعيد النظر يف اإلعالن 
رئيس  إىل  املوجهة   ١٩٩٣ آذار/مارس   ١2 املؤرخة  الرسالة  يف  الوارد 
اجمللس من ممثل ذلك البلد ٩٤، وبالتايل أن تعيد تأكيد التزامها مبعاهدة 

عدم االنتشار.

 الطابع القانوين للمنازعات، على ضوء الفقرة )٣( من املادة ٣6 
من امليثاق

تنص الفقرة )٣( من املادة ٣6 من امليثاق على أن على جملس األمن 
وهو يقدم توصياته وفقًا للمادة ٣6 أن “يراعي أن املنازعات القانونية 
جيب على أطراف النزاع - بصفة عامة - أن يعرضوها على حمكمة العدل 

الدولية وفقًا ألحكام النظام األساسي هلذه احملكمة”.
ويف احلالة التالية، اعرتضت دول أعضاء على اختصاص جملس األمن 
يف أن ينظر يف نزاع بسبب طابعه القانوين املزعوم، أو ساقت احلجج تأييداً 

إلحالة ذلك النزاع إىل حمكمة العدل الدولية.
الليبية،  العربية  باجلماهريية  املتعلقني  البندين  بشأن  املداوالت  ففي 
طعن ممثل ذلك البلد يف أن اجمللس جيتمع للنظر يف مسألة هتدد السلم 
واألمن الدوليني. وقال إن وفد بلده يرى أنه بينما جيتمع اجمللس للنظر 
يف مشروع قرار ٩5 يسعى إىل تشديد اجلزاءات املفروضة مبوجب القرار 
للقرار  الليبية  العربية  اجلماهريية  امتثال  عدم  بذريعة   )١٩٩2(  ٧٤٨
٧٣١ )١٩٩2(، فإن بلده قد استجاب يف حقيقة األمر متامًا ملتطلبات 
ذلك القرار. وما زالت املسألة الوحيدة اليت مل حُتل، والناشئة عن طلب 
الواليات املتحدة واململكة املتحدة تسليم الشخصني املزعوم أهنما مشتبه 
فيهما يف عملية قصف الرحلة رقم ١٠٣ لطائرة تابعة لشركة “بان آم” 
فوق لوكريب، يف اسكتلندا، بالقنابل، معلقة بسبب خالف قانوين بشأن 
البلد الذي له اختصاص حماكمة هؤالء األفراد. وقال إن بلده يرى أن 
املسألة حتسمها أيضًا أحكام اتفاقية مونرتيال لقمع األعمال غري املشروعة 

املرجع نفسه، الصفحة 2٩.  ٩2

املرجع نفسه، الصفحتان 6٤ و65.  ٩٣

.S/25405  ٩٤

.S/26701  ٩5



995 النظر في المسائل المندرجة في نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين 

املرتكبة ضد سالمة الطريان املدين، لعام ١٩٧١، ووفقًا هلذه األحكام 
العربية  للجماهريية  يكون  املتهمني  مبحاكمة  املتعلق  االختصاص  فإن 
مسألة  الدولية  العدل  على حمكمة  البلد  ذلك  عرض  فقد  ولذا  الليبية. 

تطبيق قواعد االتفاقية، وما زال قرار احملكمة مل يصدر بعد ٩6.
وحتدث ممثل السودان نيابة عن جامعة الدول العربية، فأعرب عن 
الرأي القائل بأن النزاع ذو طابع قانوين وأن احملاكم واملؤسسات املعنية 
مباشرة هي اليت جيب أن تنظر فيه، ال جملس األمن، الذي ليس خمواًل 
حمكمة  تتناول  أن  وينبغي  املهمة.  هذه  ممارسة  والية  امليثاق  مبوجب 
قانونية، وحتديداً حمكمة العدل الدولية، هذا النزاع القانوين بني اجلماهريية 
الليبية وفرنسا واململكة املتحدة والواليات املتحدة بشأن تسليم  العربية 
الشخصني املتهمني. ويف هذا الصدد أعربت اجلماهريية العربية الليبية عن 
استعدادها لقبول قرار احملكمة الذي مل يصدر بعد، وأعربت أيضًا عن 
توقها إىل “االستجابة للجهود الدولية الرامية إىل حل النزاع عن طريق 
املفاوضات والوساطة والتسوية القانونية، وفقًا للمادة ٣٣ من امليثاق”. 
على  املعروض  القرار  مشروع  أن  يرى  بلده  وفد  إن  املتحدث   وقال 
اجمللس ٩5 ليس أفضل سبيل إلهناء النزاع. فاملشروع من شأنه أن يؤدي إىل 
نتائج سلبية وقد يهز ثقة البلدان الصغرية يف حياد اجمللس بسبب تداخل 
ينبغي  وال  الدولية.  النزاعات  تسوية  يف  تعمل  اليت  اآلليات  اختصاص 
امليثاق،  سيما  ال  القانونية،  النصوص  تفسري  القضائية  لألجهزة   سوى 

وال ميكن ألّي هيئة أخرى أن تدعي لنفسها هذا االختصاص ٩٧.

اإلشارة إىل التسوية السلمية للمنازعات املعتمدة من األطراف، 
على ضوء الفقرة )١( من املادة ٣٣ من امليثاق

تقتضي الفقرة )١( من املادة ٣٣ من أطراف أّي نزاع، من شأن استمراره 
أن يعّرض حفظ السلم واألمن الدوليني للخطر، أن تلتمس حل بادئ 

ذي بدء بالطرق السلمية من قبيل املفاوضة أو التوفيق أو التحكيم.
 ١٩٩٤ آذار/مارس   ٤ مؤرخة  وبرسالة  املستعرضة،  الفرتة  وأثناء 
موجهة إىل رئيس اجمللس من ممثل نيجرييا ٩٨، أعربت حكومة نيجرييا عن 
أملها يف أن يعمل اجمللس على تشجيع إجياد حل ثنائي للنزاع وفقًا للفقرة 
)١( من املادة ٣٣ من امليثاق، وهي عقد حمادثات القمة اليت تعهد هبا 

رئيسا البلدين.

أمهية إجراءات تسوية املنازعات املعتمدة من األطراف، على ضوء 
الفقرة )2( من املادة ٣٣ من امليثاق

تنص الفقرة )2( من املادة ٣٣ على أن “يدعو جملس األمن، إذا رأى 
النزاع إىل أن يسووا ما بينهم من نزاع” بالطرق  ضرورة لذلك، أطراف 

S/PV.3312، الصفحات ٣ إىل 26.  ٩6

املرجع نفسه، الصفحات ٣٠ إىل ٣٩.  ٩٧

.S/1994/258  ٩٨

والتحقيق  املفاوضة  وهي   ،٣٣ املادة  من   )١( الفقرة  يف  إليها  املشار 
إىل  يلجأوا  أن  أو  القضائية،  والتسوية  والتحكيم  والتوفيق  والوساطة 
اليت  السلمية  الوسائل  من  غريها  أو  اإلقليمية  التنظيمات  أو  الوكاالت 
يقع عليها اختيارهم. واألمهية املعطاة جلهود األطراف للتوصل إىل تسوية 
تنعكس أيضًا يف الفقرة )2( من املادة ٣6، اليت تنص على أن “على 
جملس األمن أن يراعي ما اختذه املتنازعون من إجراءات سابقة حلل النزاع 

القائم بينهم”.
األمن  األعضاء جملس  الدول  إحدى  احلاالت، دعت  إحدى  ويف 
إىل اختاذ إجراء مبوجب الفقرة )2( من املادة ٣٣. فربسالة مؤرخة 2٩ 
 ،٩٩ السودان  ممثل  من  اجمللس  رئيس  إىل  موجهة   ١٩٩5 حزيران/يونيه 
دعت حكومة السودان اجمللس، خبصوص “عدوان مجهورية مصر العربية 
على مقاطعة حاليب السودانية”، إىل حث احلكومة املصرية على البدء 
فوراً، عن طريق التفاوض، يف العمل على حل النزاع بالوسائل السلمية 
استناداً إىل االتفاقات السابق التوصل إليها بني البلدين، ووفقًا للفقرة )2( 

من املادة ٣٣ من امليثاق.
مسألة  إىل  األمن  جملس  مداوالت  تطرقت  التاليتني،  احلالتني   ويف 
ما إذا كانت األولوية املمنوحة مبوجب األحكام املذكورة أعاله للجهود 
اليت تبذهلا األطراف أنفسها قد تقيد، يف بعض الظروف، ما للمجلس 

من اختصاص النظر يف نزاع ما.
ويف املداوالت املتعلقة بقرار مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية بشأن 
معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، أكد ممثل مجهورية كوريا الدميقراطية 
الشعبية أن انعقاد اجمللس يعرقل هو نفسه اجلهود الرامية إىل إجراء حوار. 
وقال إنه يرى أن اجمللس لو اعتمد مشروع القرار املعروض عليه ١٠٠ فإن 
التوتر يف احلالة يف شبه اجلزيرة الكورية ويشكل  هذا سيسفر عن زيادة 

هتديداً للسالم واألمن يف العامل ١٠١.
بلدها ستكون على  املتحدة أن حكومة  الواليات  وأوضحت ممثلة 
للمساعدة،  الشعبية  الدميقراطية  مجهورية كوريا  مع  لالجتماع  استعداد 
كجزء من جهود اجملتمع الدويل، على تسوية احلالة النامجة عن اإلجراءات 
اليت اختذهتا األخرية يف اجملال النووي ١٠2. وأعرب ممثل اململكة املتحدة عن 
رأي حكومة بلده وهو أنه من الضروري معاجلة املسألة “على مستوى 
متعدد األطراف وكذلك على املستوى الثنائي”. وقال إن حكومة بلده 
تقبل بوجود دور هام جيب أن تؤديه االتصاالت الثنائية، ولكنها تشدد 
بدوره  اجمللس  يقوم  أن  متامًا”  واملناسب  الصحيح  أن “من  على  أيضًا 
يف معاجلة اجلانب املتعدد األطراف. ومع ترحيب املتكلم جبهود الوكالة 

.S/1995/534  ٩٩

.S/25745  ١٠٠

S/PV.3212، الصفحة 2٤.  ١٠١

املرجع نفسه، الصفحة 52.  ١٠2
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مجهورية كوريا  بني  اتصاالت  إجراء  وباحتمال  الذرية  للطاقة  الدولية 
يبقي  أن  اجمللس جيب  أن  أكد  فإنه  أخرى،  ودول  الشعبية  الدميقراطية 
املسألة قيد نظره وأنه قد يلزم أن يكون مستعداً للنظر يف اختاذ إجراء آخر 
حسب الضرورة ١٠٣. ورأى االحتاد الروسي أن اجلهود املتعددة األطراف 
ينبغي أن متضي بالرتافق مع البحث عن حل للمشكلة عن طريق القنوات 

الثنائية بني األطراف املعنية ١٠٤.
وبالقرار ٨25 )١٩٩٣(، رحب اجمللس بالدالئل األخرية لتحسن 
الدولية  والوكالة  الشعبية  الدميقراطية  بني مجهورية كوريا  التعاون  إمكانية 
للطاقة الذرية وباحتماالت قيام اتصاالت بني مجهورية كوريا الدميقراطية 

الشعبية ودول أعضاء أخرى.
ويف املداوالت املتعلقة باحلالة يف األراضي العربية املتحدة، ويف اجللسة 
٣5٠5، اليت عقدت استجابة لطلب ورد يف رسالة مؤرخة 22 شباط/

فرباير ١٩٩5 موجهة إىل رئيس اجمللس من ممثل جيبويت ١٠5، رأى مراقب 
يف  االستيطاين  النشاط  بشأن  أساسية  مسؤولية  للمجلس  أن  فلسطني 
األراضي الفلسطينية احملتلة، من بينها احلفاظ على سالمة القانون الدويل 
أيضًا  وعليه  السابقة.  اجمللس  قرارات  الدويل وسالمة  اإلنساين  والقانون 
مسؤولية ضمان استمرار وسالمة عملية السالم، مثلما فعل باختاذه القرار 
٩٠٤ )١٩٩٤(. وأكد املتحدث أن إجناز هدف السالم النهائي يقتضي 
الوقف الكلي جلميع األنشطة االستيطانية وال بد هنا من دعم ومساندة 
اجمللس لتحقيق ذلك ١٠6. وأكد متكلمون آخرون أيضًا على دور جملس 
األمن ومسؤولياته يف عملية السالم ودعوا اجمللس إىل اختاذ تدابري حمددة 

يف هذا الصدد ١٠٧.

املرجع نفسه، الصفحة 55.  ١٠٣

املرجع نفسه، الصفحتان 6٤ و65.  ١٠٤

.S/1995/151  ١٠5

S/PV.3505، الصفحات ٣ إىل 6.  ١٠6

املرجع نفسه، الصفحات ١١ إىل ١5 )مصر(؛ والصفحة ١6 )هندوراس(؛   ١٠٧

وS/PV.3505 )االستئناف(، الصفحة ٣ )عمان(؛ والصفحة ٨ )األردن(؛ والصفحتان 
العربية  )اإلمارات   ١٣ والصفحة  )تونس(؛   ١2 والصفحة  )اجلزائر(؛  و١2   ١١
املتحدة(؛ والصفحة ١5 )رئيس اللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري 
القابلة للتصرف(؛ والصفحة ١6 )ماليزيا(؛ والصفحة ١٨ )مجهورية إيران اإلسالمية(؛ 

والصفحة 2٤ )السودان(.

ومن الناحية األخرى، أكد ممثل إسرائيل أن مبادرة منظمة التحرير 
الفلسطينية ملناقشة هذه املسألة يف جملس األمن أمر ال يتفق مع االلتزامات 
املعلقة  القضايا  تقضي حبسم كل  واليت  إسرائيل،  مع  عليها  اليت وقعت 
اخلاصة بالوضع الدائم، مثل املستوطنات والقدس، يف مفاوضات مباشرة 
وثنائية يف وقت حمدد، وحتديداً، يف املفاوضات املتعلقة بالوضع النهائي، 
يف املرحلة النهائية من العملية. وهذه االلتزامات مت التعهد هبا يف مجيع 
االتفاقات ومن بينها إعالن املبادئ واتفاق غزة - أرحيا. ولذا فإن مكان 
معاجلة اخلالفات بني الطرفني جيب أن يكون مائدة املفاوضات حسب 
اجملدي  من  يكون  لن  أنه  املتحدة  الواليات  ممثل  وذكر   .١٠٨ االتفاق 
على  الطرفان  اتفق  مسألة  يف  ينخرط  أن  للمجلس  بالنسبة  املفيد  أو 
معاجلتها عندما يتناوالن مسائل الوضع النهائي يف مفاوضاهتما. وتعتقد 
املناخ  إاّل أن تعكر صفو  املناقشة يف اجمللس ال ميكن  حكومة بلده أن 
وأن تنحرف بالطرفني عن ضرورية العمل سويًا على الدرب الذي حدداه 
تعقيد  سوى  شأنه  من  ليس  نشاط  أّي  تعارض  فإهنا  ولذا  لنفسيهما، 
التفاوض ١٠٩. واستمع اجمللس إىل حجة  الرامية لتحريك عملية  اجلهود 
مماثلة من متكلمني آخرين أكدوا أن املفاوضات الثنائية بني الطرفني هي 

القناة املناسبة حلل قضايا من قبيل املستوطنات ١١٠.
عن  نيابة  جيبويت،  طلب  أن  مفاده  رأي  عن  إيطاليا  ممثل  وأعرب 
اجملموعة العربية، عقد االجتماع كان له ما يربره من الناحيتني اإلجرائية 
يف  الصلة  ذات  األحكام  ترد  القانونية،  النظر  وجهة  فمن  واملوضوعي. 
الداخلي  النظام  من  املادتني 2 و٣  امليثاق ويف  من  املادتني ٣٤ و٣5 
املؤقت للمجلس. وتلك املواد تقضي بأن يدعو الرئيس اجمللس لالجتماع 
بناًء على طلب أّي عضو من أعضاء اجمللس. وهي، عالوة على ذلك، 
تقضي بأن ألّي عضو من أعضاء األمم املتحدة أن ينبه اجمللس إىل أن 
نزاع أو موقف قد يؤدي إىل احتكاك دويل أو قد يثري نزاعًا. ومن وجهة 
النظر السياسية، ال ميكن للمجلس أن يتجاهل طلبًا مقدمًا من 2١ دولة 

عضواً ١١١.

S/PV.3505، الصفحات ٨ إىل ١١.  ١٠٨

املرجع نفسه، الصفحتان ١٧ و١٨.  ١٠٩

 S/PV.3505و املتحدة(؛  )اململكة  و١٧   ١6 الصفحتان  نفسه،  املرجع   ١١٠

)االستئناف(، الصفحة 2 )أملانيا(؛ والصفحتان 2 و٣ )االحتاد الروسي(.
S/PV.305، الصفحتان ١5 و١6.  ١١١




