
07-63112 — Septiembre de 2014 

 

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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الفصل الحادي عشر

النظر في أحكام الفصل السابع من الميثاق
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مالحظة استهاللية

اإلخالالت  أو  للسالم،  بالتهديدات  يتعلق  فيما  األمن  اختذها جملس  اليت  اإلجراءات  الفصل  هذا  يتناول 
بالسالم، أو أعمال العدوان، يف إطار الفصل السابع من امليثاق.

وأثناء الفرتة املستعرضة، استند جملس األمن إىل الفصل السابع من امليثاق يف عدد من مقرراته أكرب من العدد 
الذي استند فيه إىل ذلك الفصل يف الفرتة السابقة. وكان معظم تلك املقررات يتعلق باحلالة يف يوغوسالفيا 
يف  باحلالة  تتعلق  السابع  الفصل  إطار  يف  تدابري  أيضًا  اختذ  اجمللس  ولكن  برواندا،  املتعلقة  واحلالة  السابقة 
الصومال، واحلالة يف ليربيا، واملسألة املتعلقة هباييت، ولكفالة التعاون التام من ِقَبل اجلماهريية العربية الليبية يف 
تسليم املشتبه فيهم يف اهلجمات اإلرهابية على الرحلة رقم ١٠٣ لطائرة تابعة لشركة “Pan Am” والرحلة 

.”UTA“ رقم ٧٧2 التابعة لشركة
وسريكز هذا الفصل على مواد سردية خمتارة لتسليط الضوء على كيفية تفسري اجمللس يف مداوالته ألحكام 
الفصل السابع من امليثاق وكيفية تطبيقه هلا يف مقرراته. وبالنظر إىل الزيادة اليت حدثت أثناء هذه الفرتة يف 
عدد املقررات اليت استند فيها اجمللس إىل الفصل السابع، وللرتكيز الواجب على العناصر األساسية اليت ظهرت 
يف مقرراته أو مداوالته، تتناول على حدة أجزاء منفصلة من هذا الفصل عدة مواد من امليثاق كانت جمّمعة 
معًا يف املالحق السابقة. ومن مث، تركز األجزاء األول إىل الرابع من الفصل على ممارسة اجمللس وفقًا للمواد ٣٩ 
إىل ٤2، بينما يركز اجلزء اخلامس على املواد ٤٣ إىل ٤٧، ويتناول اجلزء السادس املادة ٤٨، ويتناول اجلزء 
السابع التزامات الدول األعضاء مبوجب املادة 2٩، ويتناول اجلزء الثامن ممارسة اجمللس فيما يتعلق باملادة 5٠ 
ويتناول اجلزء التاسع ممارسة اجمللس فيما يتعلق باملادة 5١. أما كل قسم فهو يتناول اجلوانب املختلفة من نظر 
اجمللس يف املادة اليت يركز عليها، حتت العناوين الفرعية ذات الصلة. واملقصود هبذا اهليكل هو حتسني ترتيب 

املواد السردية ذات الصلة بكل مادة من مواد امليثاق.
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الجزء األول
 تقرير ما إذا كان قد حدث تهديد للسالم، أو إخالل بالسالم، أو عمل من أعمال العدوان 

في إطار المادة 39 من الميثاق
املادة ٣٩

يقرر جملس األمن ما إذا كان وقع هتديد للسلم أو إخالل به أو 
كان ما وقع عماًل من أعمال العدوان، ويقدم يف ذلك توصياته أو 

يقرر ما جيب اختاذه من التدابري طبقاً ألحكام املادتني ٤١ و٤2 
حلفظ السلم واألمن الدويل أو إعادته إىل نصابه.

مالحظة  
أثناء الفرتة املستعرضة، اختذ جملس األمن عدة قرارات قرر فيها وجود هتديدات 
للسالم واألمن اإلقليميني و/أو الدوليني، أو أعرب فيها عن القلق بشأن ذلك، 
فيما يتعلق باحلالة يف أنغوال، واملسألة املتعلقة هباييت، واحلالة املتعلقة برواندا. 
وبينما اختذ اجمللس قرارات أشارت إىل وجود هتديدات للسالم واألمن، فإنه 
مل يستند صراحة يف أّي منها إىل املادة ٣٩ من امليثاق. وقرر استمرار وجود 
هتديدات للسالم واألمن الدوليني فيما يتعلق باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة 
هتديدات  وجود  استمرار  قرر  بينما  الليبية،  العربية  باجلماهريية  يتعلق  وفيما 
للسالم واألمن اإلقليميني فيما يتعلق باحلالة يف ليربيا واحلالة يف الصومال. ويف 

مجيع هذه احلاالت، اختذ اجمللس تدابري مبوجب الفصل السابع من امليثاق.
مراسالت  يف  أعضاء،  دول  سعت  عديدة،  أخرى  حاالت  ويف 
موجهة إىل رئيس اجمللس، إىل توجيه انتباه اجمللس إىل مسائل ادعت أهنا 
تشكل هتديداً للسالم ١. ومل يقرر اجمللس يف تلك احلاالت وجود هتديد 

ُقدمت هذه االدعاءات وُنظر فيها خبصوص ما يلي: )أ( الرسالة املؤرخة ٤   ١

كانون األول/ديسمرب ١٩٩٤ املوجهة إىل رئيس اجمللس من ممثل العراق، اليت حثت 
العراق  على  املتحدة  الواليات  ارتكبته  الذي  املزعوم  العدوان  يف  النظر  على  اجمللس 
رئيس  إىل  املوجهة   ١٩٩٣ متوز/يوليه   ١6 املؤرخة  الرسالة  و)ب(  )S/1994/1398(؛ 
اجمللس من ممثل أوكرانيا، اليت حثت اجمللس على عقد اجتماع عاجل ملناقشة اعتماد 
جملس السوفيات األعلى لالحتاد الروسي مرسومًا مينح مدينة سفاستوبول مركزاً احتاديًا 
)S/26100(؛ و)ج( الرسالة املؤرخة ٧ كانون األول/ديسمرب ١٩٩5 املوجهة إىل رئيس 
اجمللس من ممثل أفغانستان اليت تطلب عقد اجتماع للمجلس للنظر يف تدخل باكستان 
املؤرخة 2٧  الرسالة  و)د(  )S/1995/1014(؛  الداخلية ألفغانستان  الشؤون  املزعوم يف 
تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٣ املوجهة إىل رئيس اجمللس من رئيس طاجيكستان، اليت 
حتث اجمللس على النظر يف استمرار التوتر على طول احلدود بني طاجيكستان وأفغانستان 
)S/26659(؛ و)هـ( الرسالة املؤرخة 2١ حزيران/يونيه ١٩٩٣ املوجهة إىل رئيس اجمللس 
السيادة  على  اعتداًء سافراً  السلطات املصرية  اليت تدعي ارتكاب  السودان،  من ممثل 
السودانية يف منطقة حاليب )S/25978(؛ وُقدمت نفس االدعاءات يف الرسالة املؤرخة 
6 متوز/يوليه ١٩٩5 املوجهة إىل رئيس اجمللس من ممثل السودان )S/1995/544(؛ و)و( 
الرسالة املؤرخة ١٧ أيار/مايو ١٩٩٤ املوجهة إىل رئيس اجمللس من ممثل رواندا بشأن 

 .)S/1994/586( االعتداء املزعوم الذي شنته أوغندا على رواندا

من هذا القبيل. وبينما ُطلب عقد اجتماع يف كل رسالة، فإن االجتماع 
الوحيد الذي ُعقد ملناقشة التهديد املزعوم كان استجابة لرسالة من ممثل 
بوروندي طلب فيها عقد جلسة عاجلة للنظر يف “حرب أهلية” وشيكة 
األول/ تشرين   2١ يف  بوروندي  يف  العسكري  االنقالب  حدوث  بعد 

أكتوبر ١٩٩٣ 2. ويف تلك الرسالة، أوضح املمثل للمجلس أن احلالة قد 
تكون هلا “عواقب على السلم واألمن الدوليني ال ميكن التكهن هبا”.

ويف حالة عدم وجود إشارات صرحية إىل املادة ٣٩، ال يتسىن دائمًا 
أن ُينسب إىل اجمللس بأّي درجة من اليقني اختاذه مقررات تتعلق بتلك 
املادة. ومع ذلك فإن مقررات اجمللس اليت ترد مناقشة هلا أدناه تساعد 
ويقدم  هلا.  وتطبيقه   ٣٩ للمادة  اجمللس  تفسري  على  الضوء  إلقاء  على 
القسمان ألف وباء عرضًا عامًا ملقررات اجمللس اليت قد ُتفسر بأهنا تشري 
إىل املبادئ الواردة يف املادة ٣٩. ويتضمن القسم جيم، يف احلالتني ١ 

و2، موجزاً للمناقشات الدستورية ذات الصلة.

مقررات مجلس األمن التي حددت وجود تهديد   - ألف 
للسالم

أيلول/سبتمرب   ١5 املؤرخ   )١٩٩٣(  ٨6٤ بالقرار  أنغوال.  يف  احلالة 
قام هبا االحتاد  اليت  العسكرية  نتيجة لألعمال  أنه  ١٩٩٣، قرر اجمللس 
الوطين لالستقالل التام ألنغوال )يونيتا( فإن احلالة يف أنغوال تشكل هتديداً 

للسلم واألمن الدوليني.
املسألة املتعلقة هباييت. بالقرار ٨٤١ )١٩٩٣( املؤرخ ١6 حزيران/

يونيه ١٩٩٣، أعرب اجمللس عن القلق ألن “عمليات التشريد اجلماعي 
للسكان يف هاييت” تشكل هتديداً للسلم واألمن الدوليني أو تفاقم من 
التهديدات للسلم واألمن الدوليني. وقرر أن استمرار هذه احلالة يف هذه 
املنطقة.  الدوليني يف  الفريدة واالستثنائية، يهدد السلم واألمن  الظروف 
وبالقرار ٨٧٣ )١٩٩٣( املؤرخ ١٣ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٣، قرر 
بالتزاماهتا  هاييت  والشرطة يف  العسكرية  السلطات  وفاء  أن عدم  اجمللس 
املنطقة،  يف  واألمن  للسلم  هتديداً  يشكل  غفرنرز  جزيرة  اتفاق  مبوجب 

الرسالة املؤرخة 25 تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٣ )S/26626(. ويف اجللسة   2

٣2٩٧، املعقودة يف 25 تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٣، أدان أعضاء اجمللس، يف مجلة 
أمور، من خالل بيان أدىل به رئيس اجمللس، أعمال العنف وإزهاق األرواح اليت تسبب 
أّي  اختاذ  عن  فوراً  يكفوا  بأن  اجمللس  العسكري، وطالب  باالنقالب  القائمون  فيها 
إجراء من شأنه أن يزيد من توتر احلالة ويغرق البلد يف املزيد من العنف وإراقة الدماء، 

مما ميكن أن تكون له عواقب خطرية على السلم واالستقرار يف املنطقة.
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وبالقرار ٨٧5 )١٩٩٣( املؤرخ ١6 تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٣، أكد 
اجمللس من جديد ما قرره من أنه يف الظروف الفريدة واالستثنائية، يشكل 
عدم وفاء السلطات العسكرية يف هاييت بالتزاماهتا مبوجب اتفاق جزيرة 
بيانني الحقني أدىل هبما  املنطقة. ويف  للسلم واألمن يف  غفرنرز هتديداً 
رئيس اجمللس نيابة عن أعضاء اجمللس، أكد اجمللس من جديد أن اتفاق 
جزيرة غفرنرز يظل ساريًا باعتباره اإلطار الصحيح الوحيد حلل األزمة يف 
وبالقرار ٩١٧   .٣ املنطقة  واألمن يف  السلم  زالت هتدد  ما  اليت  هاييت، 
)١٩٩٤( املؤرخ 6 أيار/مايو ١٩٩٤، أكد اجمللس من جديد ما قرره من 
العسكرية  السلطات  اليت نشأت واستمرت بسبب عدم وفاء  أن احلالة 
لقرارات  امتثاهلا  وعدم  غفرنرز  اتفاق جزيرة  بالتزاماهتا مبوجب  هاييت  يف 
اجمللس ذات الصلة تشكل، يف هذه الظروف الفريدة واالستثنائية، هتديداً 
للسلم واألمن يف املنطقة. وبالقرار ٩٤٠ )١٩٩٤( املؤرخ ٣١ متوز/يوليه 
اإلنسانية يف  احلالة  تدهور  القلق الستمرار  اجمللس عن  أعرب   ،١٩٩٤
هاييت بشكل كبري، وقرر أن احلالة يف هاييت ما زالت تشكل هتديداً للسلم 

واألمن يف املنطقة.
أيار/مايو   ١٧ املؤرخ   )١٩٩٤(  ٩١٨ بالقرار  رواندا.  يف  احلالة 
١٩٩٤، ذكر اجمللس أنه يشعر بانزعاج بالغ إزاء حجم املعاناة اإلنسانية 
املرتتبة على الصراع، ويقلقه أن استمرار احلالة يف رواندا على هذا النحو 
يشكل هتديداً للسلم واألمن يف املنطقة. وبالقرار ٩55 )١٩٩٤( املؤرخ 
٨ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٤، أعرب اجمللس عن قلقه إزاء التقارير اليت 
املنتظمة  االنتهاكات  من  ذلك  وغري  األجناس  إبادة  أعمال  بأن  تفيد 
والواسعة النطاق والصارخة للقانون اإلنساين الدويل قد ارتكبت يف رواندا، 

وقرر أن هذه احلالة ما برحت تشكل هتديداً للسلم واألمن الدوليني.
إنشاء حمكمة دولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات 
يوغوسالفيا  إقليم  يف  ارتكبت  اليت  الدويل  اإلنساين  للقانون  اجلسيمة 
عن  تقارير  ورود  استمرار  إزاء  جزعه  بالغ  عن  اجمللس  أعرب  السابقة. 
هتديداً  تشكل  احلالة  هذه  أن  وقرر  النطاق،  واسعة  انتهاكات  حدوث 

للسلم واألمن الدوليني ٤.
آذار/مارس   26 املؤرخ   )١٩٩٣(  ٨١٣ بالقرار  ليربيا.  يف  احلالة 
١٩٩٣، أدان اجمللس استمرار اهلجمات املسلحة من جانب أحد أطراف 
لدول غريب  االقتصادي  لالحتاد  التابعة  السالم  قوات حفظ  النزاع على 
للسلم  هتديداً  يشكل  ليربيا  احلالة يف  تدهور  أن  وقرر  ليربيا،  أفريقيا يف 

واألمن الدوليني، وبوجه خاص يف منطقة غرب أفريقيا.
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انظر، على التوايل، القرارين ٨٠٨ )١٩٩٣( و٨2٧ )١٩٩٣(.  ٤

مقررات مجلس األمن التي حددت وجود تهديد   - باء 
مستمر للسالم

البنود المتعلقة بالحالة في يوغوسالفيا السابقة
جملس  عن  نيابة  الرئيس  به  أدىل  بيان  يف  واهلرسك.  البوسنة  يف   احلالة 
األعمال  عن  فوراً  األطراف  مجيع  تتوقف  بأن  اجمللس  طالب   ،5 األمن 
العسكرية بكافة أشكاهلا يف مجيع أحناء مجهورية البوسنة واهلرسك، ووقف 
أعمال العنف ضد املدنيني، وأن متتثل اللتزاماهتا السابقة، مبا فيها وقف 
إطالق النار، وأن تعيد مضاعفة جهودها لتسوية النزاع. وذكر أنه حيث 
إنه قد قرر يف القرارات ذات الصلة أن هذه احلالة تشكل هتديداً للسلم 
فورية.  بصورة  اخلطوات  هذه  اختاذ  على  مصمم  فإنه  الدوليني،  واألمن 
وبالقرار ٨١6 )١٩٩٣( املؤرخ ٣١ آذار/مارس ١٩٩٣، أعرب اجمللس 
يتعلق  فيما  العام  األمني  تقارير  خمتلف  يف  ورد  ما  إزاء  قلقه  بالغ  عن 
اجملال  يف  العسكرية  الطائرات  حتليق  على  املفروض  احلظر  بانتهاكات 
اخلطرية يف مجهورية  احلالة  أن  وقرر  واهلرسك،  البوسنة  اجلوي جلمهورية 
البوسنة واهلرسك ما زالت تشكل هتديداً للسلم واألمن الدوليني. وبالقرار 
٨٣6 )١٩٩٣( املؤرخ ٤ حزيران/يونيه ١٩٩٣، أعرب اجمللس عن بالغ 
القلق إزاء استمرار األعمال العدائية املسلحة يف إقليم البوسنة واهلرسك، 
البوسنة  مجهورية  يف  احلالة  أن  وقرر  السلم  خطة  مع  متامًا  يتعارض  مما 
واهلرسك ال تزال تشكل هتديداً للسلم واألمن الدوليني. وبالقرار ٨5٩ 
)١٩٩٣( املؤرخ 2٤ آب/أغسطس ١٩٩٣، أعرب اجمللس عن شعوره 
ببالغ القلق إزاء تدهور األحوال اإلنسانية يف مجهورية البوسنة واهلرسك، 
يف  اخلطري  الوضع  أن  وقرر  وحوهلا،  موستار  يف  األحوال  ذلك  يف  مبا 
الدوليني.  للسلم واألمن  يزال ميثل هتديداً  البوسنة واهلرسك ال  مجهورية 
وبالقرار ٩١٣ )١٩٩٤( املؤرخ 22 نيسان/أبريل ١٩٩٤، أشار اجمللس 
أن  وقرر  واهلرسك،  البوسنة  بالنزاع يف  املتعلقة  السابقة  قراراته  إىل مجيع 
احلالة يف مجهورية البوسنة واهلرسك ال تزال تشكل هتديداً للسلم واألمن 
أيلول/سبتمرب ١٩٩٤،  املؤرخ 2٣  وبالقرار ٩٤١ )١٩٩٤(  الدوليني. 
“التطهري  ملمارسة  البوسنية  الصربية  القوات  ارتكاب  أن  اجمللس  أكد 
ويشكل  الدويل  اإلنساين  للقانون  سافراً  انتهاكًا  يشكل  هذه  اإلثين” 
هتديداً خطرياً جلهود السلم، وقرر أن احلالة يف مجهورية البوسنة واهلرسك 
ال تزال تشكل هتديداً للسلم واألمن الدوليني. وبالقرار ٩٤2 )١٩٩٤( 
الصريب  الطرف  قرار  اجمللس  أدان   ،١٩٩٤ أيلول/سبتمرب   2٣ املؤرخ 
البوسين رفض قبول التسوية اإلقليمية املقرتحة، وقرر أن احلالة يف البوسنة 
واهلرسك ال تزال تشكل هتديداً للسلم واألمن الدوليني. وبالقرار ١٠٣١ 
)١٩٩5( املؤرخ ١5 كانون األول/ديسمرب ١٩٩5، وقد نظر اجمللس يف 
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تقرير األمني العام 6، فإنه قرر أن احلالة يف املنطقة ال تزال تشكل هتديداً 
للسلم واألمن الدوليني.

اجمللس  أعرب   ،٧ الحقني  قرارين  يف  للحماية.  املتحدة  األمم  قوة 
عن بالغ قلقه إزاء االنتهاكات املتكررة من جانب األطراف وغريها من 
اجلهات املعنية اللتزاماهتا بوقف إطالق النار، وقرر أن احلالة النامجة عن 
ذلك تشكل هتديداً للسلم واألمن يف املنطقة. وبالقرار ٩٩٨ )١٩٩5( 
إزاء  القلق  شديد  عن  اجمللس  أعرب  حزيران/يونيه ١٩٩5،  املؤرخ ١6 
استمرار األعمال العدائية املسلحة يف إقليم البوسنة واهلرسك، وقرر أن 
احلالة يف يوغوسالفيا السابقة ال تزال تشكل خطراً يتهدد السلم واألمن 

الدوليني.
احلالة السائدة يف منطقة بيهاتش اآلمنة وفيما حوهلا. بالقرار ٩5٨ 
)١٩٩٤( املؤرخ ١٩ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٤، كرر اجمللس اإلعراب 
عن قلقه إزاء تدهور احلالة يف منطقة بيهاتش اآلمنة وفيما حوهلا، وقرر 
أن احلالة يف يوغوسالفيا السابقة تشكل هتديداً للسلم واألمن الدوليني.

احلالة يف يوغوسالفيا السابقة. بالقرارين ١٠2١ )١٩٩5( و١٠22 
أشار   ،١٩٩5 الثاين/نوفمرب  تشرين   22 مؤرخان  وكالمها   ،)١٩٩5(
يوغوسالفيا  يف  املنازعات  بشأن  الصلة  ذات  قراراته  مجيع  إىل  اجمللس 
السابقة، وقرر أن احلالة يف املنطقة ما زالت تشكل هتديداً للسالم واألمن 

الدوليني.
 1991 األول/ديسمبر  و٢3 كانون   ٢٠ المؤرخة  الرسائل 
وآيرلندا  العظمى  لبريطانيا  المتحدة  والمملكة  فرنسا  من  الموجهة 

الشمالية والواليات المتحدة األمريكية ٨
بالقرار ٨٨٣ )١٩٩٣( املؤرخ ١١ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٣، قرر 
اجمللس أن استمرار عدم تدليل حكومة اجلماهريية العربية الليبية بواسطة 
عدم  استمرار  وخباصة  لإلرهاب،  نبذهلا  على  ملموسة  إجراءات  اختاذ 
استجابتها بالكامل وبفعالية للطلبات واملقررات الواردة يف القرارين ٧٣١ 

)١٩٩2( و٧٤٨ )١٩٩2(، يشكل هتديداً للسلم واألمن الدوليني.

احلالة يف الصومال
بالقرار ٨١٤ )١٩٩٣( املؤرخ 26 آذار/مارس ١٩٩٣، الحظ اجمللس 
النطاق  انتهاكات واسعة  املستمر عن  اإلبالغ  والقلق  بالغ األسف  مع 
الصومال،  يف  القانون  حلكم  العام  والغياب  اإلنساين  الدويل  للقانون 
املنطقة.  يف  واألمن  السلم  هتدد  زالت  ما  الصومال  يف  احلالة  أن  وقرر 
اجمللس  املؤرخ 6 حزيران/يونيه ١٩٩٣، جزع  وبالقرار ٨٣٧ )١٩٩٣( 
جزعًا شديداً إزاء اهلجمات املسلحة املبيتة اليت شنتها يف 6 حزيران/يونيه 
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انظر، على التوايل، القرارين ٨٠٧ )١٩٩٣( و٨١5 )١٩٩٣(.  ٧

اختذ اجمللس مقررات بشأن هذه املسألة أيضًا يف عامي ١٩٩١ و١٩٩2.  ٨

١٩٩٣ قوات تنتمي على ما يبدو إىل املؤمتر الصومايل املوّحد )املشرتك 
يف التحالف الوطين الصومايل( ضد موظفي عملية األمم املتحدة الثانية 
يف الصومال، وقرر أن احلالة يف الصومال تشكل هتديداً للسلم واألمن يف 
املنطقة. ويف ثالثة قرارات الحقة، أدان اجمللس أعمال العنف واهلجمات 
وجهود حفظ  اإلنسانية  اجلهود  املشرتكني يف  األشخاص  املسلحة ضد 
السالم يف املنطقة ٩. وبالقرار ٩5٤ )١٩٩٤( املؤرخ ٤ تشرين الثاين/

نوفمرب ١٩٩٤، سلم اجمللس بأن عدم إحراز تقدم يف عملية السلم يف 
األطراف  تعاون  الوطنية، وخصوصًا عدم  املصاحلة  الصومال ويف حتقيق 
أساسي  بشكل  قوض  قد  األمنية،  القضايا  يف  تعاونًا كافيًا  الصومالية 
أهداف األمم املتحدة يف الصومال، وقرر أن احلالة يف الصومال ما زالت 

هتدد السلم واألمن.

المناقشات الدستورية الناشئة فيما يتعلق بالمبادئ   - جيم 
الواردة في المادة 39

أثناء الفرتة املستعرضة، ويف سياق مداوالت اجمللس املتعلقة باختاذ القرارات 
املشار إليها يف هذا اجلزء من الفصل، وصف عدد من املتكلمني احلاالت 
للسلم  املختلفة املدرجة على جدول أعمال اجمللس بأهنا تشكل هتديداً 
اليت  املداوالت  على  الضوء  القسم  هذا  وسيسلط   .١٠ الدوليني  واألمن 
بالفعل،  املعنية كانت،  احلالة  إذا كانت  ما  بشأن  اجمللس  يف  أجريت 
تشكل هتديداً للسلم واألمن الدوليني ومسؤولية اجمللس يف هذا الصدد. 
ويف كلتا احلالتني ١ و2 املذكورتني أدناه، كانت مداوالت اجمللس تتعلق 

بقرار اختذ يف إطار الفصل السابع من امليثاق.

الحالة 1
املسألة املتعلقة هباييت

يف املداوالت اليت أجريت فيما يتعلق باختاذ القرار ٨٤١ )١٩٩٣( ١١، 
نظر اجمللس يف رسالة موجهة إىل رئيس اجمللس من ممثل هاييت ١2. وذكر 
ممثل هاييت يف الرسالة أنه على الرغم من جهود اجملتمع الدويل، فإن النظام 
الدستوري مل يعد بعد إىل استقراره يف هاييت ألن سلطات األمر الواقع 

القرارات ٨٨6 )١٩٩٣( و٨٩٧ )١٩٩٤( و٩2٣ )١٩٩٤(.  ٩

انظر، على سبيل املثال، خبصوص احلالة يف أنغوال، S/PV.3277، الصفحات   ١٠

٣ إىل ١١ )أنغوال(؛ والصفحات ١6 إىل ١٨ )مصر(؛ وخبصوص احلالة يف مجهورية 
 ٤٣ والصفحة  )الصني(؛  و٤٨   ٤٧ الصفحتني   ،S/PV.3228 واهلرسك  البوسنة 
)باكستان(؛ وخبصوص احلالة يف ليربيا، S/PV.3549؛ وخبصوص احلالة يف الصومال، 
من  مقتطفات  أيضًا  وانظر  املتحدة(.  )الواليات  و٨   ٧ الصفحتني  S/PV.3229؛ 

مداوالت اجمللس املتعلقة باختاذ القرارات املشار إليها يف اجلزء األول من هذا الفصل 
املبينة يف الفصل الثامن.

يف اجللسة ٣2٣٨.  ١١
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ال تزال تعرقل مجيع املبادرات اليت عرضت عليها، وطلب من اجمللس أن 
يوافق على إضفاء صفة الشمول واإللزام على اجلزاءات اليت فرضتها منظمة 
البلدان األمريكية. ووجه الرئيس انتباه اجمللس إىل رسالة من ممثل كوبا، أبلغ 
فيها األخري اجمللس برأي حكومة بلده بشأن القرار ٨٤١ )١٩٩٣( ١٣، 
تشكل  بأهنا  اهلايتيني  الالجئني  مسألة  يصف  القرار  أن  إىل  فيها  وأشار 
هتديداً للسلم واألمن يف املنطقة. وقال إن كوبا، بوصفها إحدى البلدان 
اجملاورة القريبة جداً من هاييت، قد استقبلت آالف الالجئني من هاييت ومل 
تعترب أبداً أن هذا التدفق يعّرض للخطر السلم واألمن يف املنطقة اجلغرافية 
اليت تقع فيها. فهي تنظر إليها على أهنا مسألة إنسانية حبتة يلزم حلها، 
عن طريق املنظمات واهليئات املتخصصة يف شؤون الالجئني والنازحني. 

وبالتايل فهي يف رأي حكومة كوبا ال تندرج ضمن والية اجمللس.
وذكر ممثل فنزويال أن احلالة يف هاييت دون شك هتديد للسلم واألمن، 
الشؤون  يف  تدخل  مسالة  ليست  وأهنا  الكارييب،  حوض  يف  وخباصة 
الداخلية هلاييت ١٤. وقال أيضًا إن احلالة يف هاييت هي املرة األوىل اليت اختذ 
فيه اجمللس قراراً يطبق فيه أحكام الفصل السابع فيما يتعلق ببلد يف نصف 
الكرة األرضية األمريكي. وأيد عدد من املتكلمني فرض جزاءات حمدودة 

بالقرار ٨٤١ )١٩٩٣( ١5، لغرض تعزيز عملية التفاوض.
القرار  باختاذ  يتعلق  فيما  أجريت  اليت  املداوالت  أثناء  اجمللس،  ونظر 
٩٤٠ )١٩٩٤( ١6، يف رسالة موجهة إىل األمني العام من ممثل هاييت ١٧، 
حييل هبا رسالة من الرئيس أريستيد، تدعو اجملتمع الدويل إىل اختاذ “إجراء 
سريع وحاسم” بشأن احلالة يف هاييت. كذلك رأي أعضاء منظمة الدول 
هتديداً  تشكل  ال  هاييت  يف  األزمة  أن  اجللسة  يف  املشاركون  األمريكية 
للسلم واألمن الدوليني حبيث تربر استخدام القوة. وذكر ممثل املكسيك 
أن األزمة يف هاييت، من وجهة نظر وفد بلده، ال تشكل هتديداً للسلم، 
وال خرقًا للسلم، وال عماًل من أعمال العدوان اليت تربر استعمال القوة 
مبوجب املادة ٤2 من امليثاق ١٨. وذكر ممثل أوروغواي أن بلده كان يؤيد 
يف املاضي، هبدف استعادة القانون والنظام والدميقراطية، فرض جزاءات 
اقتصادية مبقتضى املادة ٤١ من امليثاق، ولكنه ال يؤيد تطبيق اإلجراءات 
العسكرية املنصوص عليها يف املادة ٤2. وأوضح أن أوروغواي ال تعتقد 
الداخلية يف هاييت تنعكس يف اخلارج بشكل يهدد  السياسية  أن احلالة 

.S/25942  ١٣

S/PV.3238، الصفحة ١2.  ١٤

 ١5 إىل   ١٣ والصفحات  )فرنسا(؛  و٩   ٨ الصفحتان  نفسه،  املرجع   ١5

املتحدة(؛  )باكستان(؛ والصفحتان ١6 و١٧ )الربازيل(؛ والصفحة ١٨ )الواليات 
والصفحات ١٨ إىل 2١ )الصني(؛ والصفحتان 6 و٧ )كندا(.

يف اجللسة ٣٤١٣.  ١6

.S/1994/905  ١٧

S/PV.3413، الصفحتان ٤ و5.  ١٨

السلم واألمن الدوليني، وأكد على ضرورة اتباع سبل احلوار واملفاوضات 
اليت مل تستنفد بعد ١٩. ووصف ممثل الربازيل األزمة يف هاييت بأهنا ذات 
طابع فريد واستثنائي وال جيوز التسوية بينها وبني حاالت أخرى يتعرض 

فيها السلم واألمن الدوليان للخطر 2٠.
ومن الناحية األخرى، ذكر ممثل نيجريا أن املبدأ األساسي الغالب 
القرار ٩٤٠  امليثاق يف مشروع  من  السابع  للفصل  وفقًا  املقرتح  للعمل 
)١٩٩٤( إمنا يستند إىل عدم قيام احلكومة العسكرية يف هاييت باحرتام 
اتفاق جزيرة غفرنرز، وعدم قيام احلكومة العسكرية بتنفيذ قرارات قائمة 
جمللس األمن تنفيذاً تامًا، وهذان يهددان على حّد سواء السلم واألمن يف 
املنطقة 2١. وشاطره هذا الرأي بعض أعضاء اجمللس اآلخرين الذين رأوا أن 

احلالة يف هاييت تشكل هتديداً للسلم واألمن يف املنطقة 22.
هاييت  ألزمة  املتعاظم  األثر  أن  الواضح  من  أن  جيبويت  ممثل  ورأى 
على بلدان كثرية يف املنطقة يشكل هتديداً للسلم واألمن اإلقليميني 2٣. 
وقال ممثل اجلمهورية التشيكية إن احلالة يف هاييت تشكل هتديداً حقيقيًا 
ومتعاظمًا للسلم واألمن واالستقرار يف املنطقة، بالنظر إىل أنه من الواضح 
أن اجلهد الطويل واملضين الذي بذله اجملتمع الدويل الستعادة الدميقراطية 
يف هاييت بالوسائل السلمية والسياسية، وبفرض جزاءات اقتصادية، قد 

باء بالفشل 2٤.
وبرسالة موجهة إىل رئيس اجمللس 25، ادعى ممثل اجلماهريية العربية 
الليبية أن ما تقوم به الواليات املتحدة من هتديد باستخدام القوة واستعداد 
لغزو هاييت “يعد سابقة خطرية هتدد السلم واألمن الدوليني” وأكد أن 
ما جيري يف هاييت شأن داخلي لشعب وحكومة هاييت وال يشكل هتديداً 
وال خرقًا للسلم وليس عماًل من أعمال العدوان اليت تربر استخدام القوة.

 26 جلسة  اجمللس  عقد   ،)١٩٩٤(  ٩٤٠ القرار  باختاذ  وإحلاقًا 
تتضمن  املتحدة  الواليات  ممثل  من  اجمللس  إىل  موجهة  رسالة  ملناقشة 
بالفقرة ١٣ من ذلك  اجمللس عماًل  إىل  املقدم  املتحدة  الواليات  تقرير 

املرجع نفسه، الصفحة ٧.  ١٩

املرجع نفسه، الصفحة ٩.  2٠

املرجع نفسه، الصفحة ١2.  2١

 ١٤ إىل   ١2 والصفحات  )كندا(؛  و٨   ٧ الصفحتان  نفسه،  املرجع   22

)الواليات املتحدة(؛ والصفحتان ١٤ و١5 )فرنسا(؛ والصفحتان ١٩ و2٠ )اململكة 
)نيوزيلندا(؛  املتحدة(؛ والصفحات 2٠ إىل 22 )إسبانيا(؛ والصفحتان 22 و2٣ 
والصفحتان 2٣ و2٤ )جيبويت(؛ والصفحة 25 )االحتاد الروسي(؛ والصفحتان 26 

و2٧ )عمان(؛ والصفحة 2٧ )باكستان(.
املرجع نفسه، الصفحتان 2٣ و2٤.  2٣

املرجع نفسه، الصفحتان 25 و26.  2٤

.S/1994/1054  25

اجللسة ٣٤2٩.  26
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القرار 2٧. وقال ممثل الواليات املتحدة، يف املداوالت، إنه منذ انقالب 
عام ١٩٩١، اعترب اجمللس اإلطاحة بالدميقراطية يف هاييت هتديداً لألمن 
العسكرية،  القوة  ممارسة  إن  قائاًل  وأضاف  الدولية.  والقواعد  اإلقليمي 
اتفاق إلعادة  التوصل إىل  بالقرار ٩٤٠ )١٩٩٤(، مّكنت من  عماًل 
الدميقراطية بطريقة سلمية، مما جيعل مهمة األمم املتحدة يف هاييت أكثر 

أمانًا لالئتالف ولشعب هاييت 2٨.

الحالة ٢
من  املوجهة   ١٩٩١ األول/ديسمرب  و2٣ كانون   2٠ املؤرخة  الرسائل 
والواليات  الشمالية  وآيرلندا  العظمى  لربيطانيا  املتحدة  واململكة  فرنسا 

املتحدة األمريكية 2٩
 ٨٨٣ القرار  باختاذ  يتعلق  فيما  أجريــت  اليت  املـداوالت   يف 
أن اجمللس كان  الليبية يف  العربية  )١٩٩٣( ٣٠، طعن ممثل اجلماهريية 
جمتمعًا للنظر يف مسألة هتدد السلم واألمن الدوليني. ورأى املمثل أن 
اجمللس يسعي إىل تشديد اجلزاءات “ضد بلده بذريعة أنه مل ميتثل للقرار 

.٧٣١ )١٩٩٣(” ٣١

.S/1994/1107  2٧

S/PV.3429، الصفحات 2 إىل 5.  2٨

اختذ اجمللس مقررات بشأن هذه املسألة أيضًا يف عامي ١٩٩١ و١٩٩2.  2٩

يف اجللسة ٣٣١2.  ٣٠

S/PV.3312، الصفحات ٣ إىل 26.  ٣١

وقال ممثل السودان، يف سياق معارضته للقرار ومتحدثًا باسم جامعة 
الدول العربية، إن األزمة هي نزاع قانوين ينبغي تناوله استناداً إىل املادة 
٣٣ )الفصل السادس( وليس يف إطار الفصل السابع من امليثاق. ووصف 
يتناول  الذي  امليثاق،  السابع من  الفصل  القرار إىل  استناد  بالريبة  أيضًا 
حاالت العدوان اليت هتدد السلم واألمن الدوليني وال ينطبق على النزاع 
تسليم شخصني  يتناول مسألة  قانوين  نزاع  اجمللس، ألنه  املعروض على 
قضائية،  حمكمة  يف  تناوله  ينبغي  النزاع  هذا  أن  ورأى  متهمني.  ليبيني 
طبقًا  تناوله  ينبغي  ذلك  من  وبداًل  الدولية.  العدل  حمكمة  يف  وحتديداً 
العربية  الدول  جامعة  إن  قائاًل  وأضاف  امليثاق.  من  السادس  للفصل 
الذي ينص على تسوية مجيع  امليثاق،  تناوهلا لألزمة، إىل  استندت، يف 
املنازعات الدولية بالطرق السلمية وبدون تعريض السلم واألمن الدوليني 
للخطر ٣2. وذكر ممثل الربازيل أن اإلجراء املتخذ من اجمللس انطوى على 
تقريره وجود هتديد للسلم واألمن الدوليني نتيجة حلادثتني تتسمان بأقصى 
درجات اخلطورة، وذلك ألنه يشمل عدداً من املسائل القانونية اليت كانت 
موضع جدل داخل اجمللس وخارجه ٣٣. وأيد معظم أعضاء اجمللس القرار 
على  بالقضاء  اجمللس  التزام  على  يدلل  أنه  معتربين   ،)١٩٩٣(  ٨٨٣
اإلرهاب الدويل، ومعتربين أن اجمللس يتخذ بذلك إجراء للتعامل مع حالة 

تؤثر على السلم واألمن الدوليني ٣٤.

املرجع نفسه، الصفحات ٣٠ إىل ٣٩.  ٣2

املرجع نفسه، الصفحة ٤٧.  ٣٣

املرجع نفسه، الصفحات ٤٠ إىل ٤2 )الواليات املتحدة(؛ والصفحات   ٣٤

٤2 إىل ٤٤ )فرنسا(؛ والصفحات ٤٤ إىل ٤6 )اململكة املتحدة(؛ والصفحة 5٤ 
)االحتاد الروسي(؛ والصفحة 56 )إسبانيا(.

الجزء الثاني
التدابير المؤقتة المتخذة بموجب المادة ٤٠ من الميثاق

املادة ٤٠
منعًا لتفاقم املوقف، جمللس األمن، قبل أن يقدم توصياته أو يتخذ التدابري 
املنصوص عليها يف املادة ٣٩، أن يدعو املتنازعني لألخذ مبا يراه ضروريًا 
حبقوق  املؤقتة  التدابري  هذه  ختل  وال  مؤقتة،  تدابري  من  مستحسنًا  أو 
املتنازعني ومطالبهم أو مبركزهم، وعلى جملس األمن أن حيسب لعدم أخذ 

املتنازعني هبذه التدابري املؤقتة حسابه.

مالحظة
أثناء الفرتة املستعرضة، مل يتخذ جملس األمن أّي قرار مبوجب املادة ٤٠ 
دعا  السابع،  الفصل  إطار  املتخذة يف  القرارات  من  عدد  صراحة. ويف 
االمتثال  إىل  املادة ٤٠،  إىل  يشري صراحة  أن  بدون  األطراف،  اجمللس 

لتدابري مؤقتة معّينة منعًا لتفاقم احلالة املعنية. وكان من بني أنواع التدابري 
األعمال  وقف  )ب(  املسلحة؛  القوات  سحب  )أ(  يلي:  ما  املطلوبة 
القتالية؛ )ج( التوصل إىل وقف إلطالق النار أو التقيد به؛ )د( التفاوض 
مبوجب  املرتتبة  لاللتزامات  االمتثال  )هـ(  واملنازعات؛  اخلالفات  بشأن 
القانون اإلنساين الدويل؛ )و( هتيئة الظروف الالزمة إليصال املساعدات 
واملساعدة  السالم  حفظ  جهود  مع  التعاون  )ز(  عائق؛  بال  اإلنسانية 
اجمللس  دعا  اليت  احملددة  التدابري  لبعض  تلخيص  أدناه  ويرد  اإلنسانية. 
التدابري املؤقتة  املعنية إىل اختاذها. ويف بعض احلاالت اختذت  األطراف 
بالرتافق مع فرض تدابري يف إطار املادة ٤١ من امليثاق أو بعد فرضها، 

ولذا كان اهلدف منها هو احليلولة دون زيادة تفاقم احلالة ٣5.

انظر، على سبيل املثال، احلالة يف أنغوال، واملسألة املتعلقة هباييت، واحلالة   ٣5

املتعلقة برواندا.
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وتضمَّن عدد من قرارات اجمللس حتذيراً من أن اجمللس، يف حالة عدم 
اختاذ  يف  وينظر  أخرى  مرة  سيجتمع  القرارات،  تلك  ألحكام  االمتثال 
تدابري أخرى. وقد ُأعرب بطرائق شىت عن تلك التحذيرات، اليت قد ُينظر 
إليها على أهنا تندرج يف إطار اجلملة األخرية من املادة ٤٠. وقد حذر 
أنه سينظر يف اختاذ تدابري أخرى، يف  اجمللس، يف أغلب احلاالت، من 

حالة عدم االمتثال لطلباته ٣6.
االستعراض،  قيد  الفرتة  يف  اجمللس  أجراها  اليت  املداوالت   وخالل 

مل جتِر مناقشات دستورية كبرية فيما يتعلق باملادة ٤٠.

األمـــن  مجلـــس  دعـــا  التي  المؤقتــــة  التدابيــــر   -  ألف 
إلى اتخاذهــــا

احلالة يف يوغوسالفيا السابقة )احلالة يف كرواتيا واحلالة السائدة يف 
املناطق املشمولة حبماية األمم املتحدة واملناطق اجملاورة هلا يف كرواتيا(

بالقرار ٨٠2 )١٩٩٣( املؤرخ 25 كانون الثاين/يناير ١٩٩٣، إذ أعاد 
اجمللس تأكيد قراره ٧١٣ )١٩٩١( املؤرخ 25 أيلول/سبتمرب ١٩٩١، 
الذي ُوصفت فيه احلالة يف يوغوسالفيا السابقة بأهنا تشكل هتديداً للسلم 
واألمن الدوليني، فإنه طالب بأن تكف القوات املسلحة الكرواتية فوراً عن 
األنشطة العدائية اليت متارسها داخل املناطق املشمولة حبماية قوة األمم 
املتحدة للحماية أو يف املناطق اجملاورة هلا. وبأن تنسحب القوات املسلحة 
الكرواتية من تلك املناطق، وبوقف اهلجمات على أفراد قوة األمم املتحدة 
مناطق  من  عليها  املستوىل  الثقيلة  األسلحة  فوراً  تعاد  وبأن  للحماية، 
مبنتهى  وبالتقيد  للحماية،  املتحدة  األمم  قوة  لسيطرة  اخلاضعة  التخزين 

الدقة من جانب مجيع األطراف بأحكام ترتيبات وقف إطالق النار.
١٩٩٣، كرر  شباط/فرباير   ١٩ املؤرخ   )١٩٩٣(  ٨٠٧ وبالقرار 
اجمللس، معربًا مرة أخرى عن قلقه ألن احلالة الناشئة يف يوغوسالفيا تشكل 
اللتزاماهتا  باالمتثال  لألطراف  مطالبته  الدوليني،  واألمن  للسلم  هتديداً 
املوجودة  للحماية  املتحدة  األمم  قوة  قواهتا جبوار وحدات  مرابطة  ومبنع 
يف املناطق املشمولة حبماية األمم املتحدة، واملناطق الوردية. وكرر اجمللس 
يف مقررات أخرى اإلعراب عن مطالباته بوقف األعمال القتالية والتقيد 
باتفاقات وقف إطالق النار، وسحب القوات املسلحة، واالحرتام التام 

من جانب األطراف ألفراد األمم املتحدة وللقانون اإلنساين الدويل ٣٧.

 ٨6٤ القرارات  أنغوال،  يف  باحلالة  يتعلق  فيما  املثال،  سبيل  على  انظر،   ٣6

)١٩٩٣(، الفقرة 26؛ و٩٠٣ )١٩٩٤(، الفقرة ١٠، و٩٣2 )١٩٩٤(، الفقرة 5؛ 
وفيما يتعلق باحلالة يف كرواتيا، القرار ٩٩٤ )١٩٩5(.

 ،)S/25178(  ١٩٩٣ الثاين/يناير  2٧ كانون  املؤرخة  الرئاسية  البيانات   ٣٧ 

 ،)S/26084(  ١٩٩٣ متوز/يوليه  و١5   ،)S/25897(  ١٩٩٣ حزيران/يونيه   و٨ 
 ،)S/26436(  ١٩٩٣ أيلول/سبتمرب  و١٤   ،)S/26199(  ١٩٩٣ متوز/يوليه  و٣٠ 

والقرار ٨٧١ )١٩٩٣( املؤرخ ٤ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٣.

أنشأ   ،١٩٩5 آذار/مارس   ٣١ املؤرخ   )١٩٩5(  ٩٨١ وبالقرار 
اجمللس، كرتتيب مؤقت، عملية األمم املتحدة الستعادة الثقة يف كرواتيا 
بيانه  يف  اجمللس  وطالب  للحماية.  املتحدة  األمم  قوة  حمل  حتل  لكي 
الرئاسي املؤرخ ١ أيار/مايو ١٩٩5 بأن توقف حكومة كرواتيا فوراً اهلجوم 
 .٣٨ النار  إطالق  انتهاك التفاق وقف  قواهتا يف  الذي شنته  العسكري 
أيار/مايو ١٩٩5، طالب اجمللس  املؤرخ ١٧  وبالقرار ٩٩٤ )١٩٩5( 
يف كرواتيا،  الثقة  الستعادة  املتحدة  األمم  عملية  ووالية  مركز  باحرتام 
واحرتام سالمة وحرية أفرادها. وعالوة على ذلك، فإنه طلب من األطراف 
احرتام االتفاق االقتصادي الذي وقعته يف كانون األول/ديسمرب ١٩٩٤، 
وطالب األطراف “باالمتناع عن اختاذ أّي تدابري أو إجراءات عسكرية 
أخرى قد تؤدي إىل تفاقم احلالة” وحذر من أنه سينظر “يف حالة عدم 
االمتثال هلذا الطلب” يف اختاذ ما يلزم من خطوات أخرى لضمان ذلك 

االمتثال.
وطالب اجمللس، يف بيانه الرئاسي املؤرخ ٤ آب/أغسطس ١٩٩5، 
بعدم اختاذ أّي إجراء عسكري ضد املدنيني وباحرتام حقوقهم اإلنسانية 
االتفاق  حترتم  بأن  األطراف  أيضًا  اجمللس  وطالب  كاماًل.  احرتامًا 

االقتصادي الذي وقعته يف 2 كانون األول/ديسمرب ١٩٩٤ ٣٩.
 ،١٩٩5 آب/أغسطس   ١٠ املؤرخ   )١٩٩5(  ١٠٠٩ وبالقرار 
طالب اجمللس، معربًا عن أسفه لعدم االمتثال لتلك الطلبات، بأن توقف 
امتثااًل  وأن متتثل  العسكرية فوراً  حكومة مجهورية كرواتيا مجيع األعمال 
تامًا جلميع قرارات اجمللس. وطالب أيضًا بأن تقوم حكومة مجهورية كرواتيا 
مبا يلي: )أ( االحرتام التام حلقوق السكان الصربيني احملليني؛ و)ب( إتاحة 
وصول ممثلي املنظمات اإلنسانية الدولية إىل هؤالء السكان؛ و)ج( هتيئة 
األحوال اليت تسمح بعودة األشخاص الذين تركوا ديارهم؛ و)د( االحرتام 

التام ملركز أفراد األمم املتحدة.

احلالة يف يوغوسالفيا السابقة )احلالة يف البوسنة واهلرسك(
بالقرار ٨١٩ )١٩٩٣(، املؤرخ ١6 نيسان/أبريل ١٩٩٣، طالب اجمللس 
إذ أعاد تأكيد قراره ٧١٣ )١٩٩١( املؤرخ 25 أيلول/سبتمرب ١٩٩١، 
واألمن  للسلم  هتديداً  تشكل  يوغوسالفيا  يف  احلالة  أن  فيه  أكد  الذي 
سريربينيتسا  معاملة  األمر  يعنيه  ممن  وغريها  األطراف  مجيع  الدوليني، 
واملناطق احمليطة هبا كمنطقة آمنة يتعني أن تكون خالية من أّي هجمات 
مسلحة أو أّي أعمال عدوانية أخرى، وطالب بانسحاب الوحدات شبه 
العسكرية الصربية البوسنية من املناطق احمليطة بسريربينيتسا ووقف اهلجمات 
يوغوسالفيا  توقف مجهورية  بأن  أيضًا  وطالب   .٤٠ املدينة  على  املسلحة 

.S/PRST/1995/23  ٣٨

.S/PRST/1995/38  ٣٩

 2١ املؤرخ  الرئاسي  بيانه  يف  املطالبات  هذه  عن  اإلعراب  اجمللس  كرر   ٤٠

.)S/25646( نيسان/أبريل ١٩٩٣
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إىل  العسكرية  واخلدمات  واملعدات  األسلحة  توريد  الفور  على  االحتادية 
طالب  ذلك،  على  وعالوة  البوسنية.  الصربية  العسكرية  شبه  الوحدات 
 بإيصال املساعدة اإلنسانية دون عراقيل إىل مجيع أحناء البوسنة واهلرسك، 
وال سيما إىل السكان املدنيني يف سريربينيتسا وبكفالة سالمة أفراد األمم 
املتحدة وأعضاء املنظمات اإلنسانية، وحرية تنقلهم ٤١. وبالقرار نفسه، قرر 
اجمللس، متصرفًا مبوجب الفصل السابع من امليثاق، أن ينظر يف خطوات 

أخرى للتوصل إىل حل مبا يتفق مع القرارات ذات الصلة.
وبالقرار ٨2٤ )١٩٩٣( املؤرخ 6 أيار/مايو ١٩٩٣، طالب اجمللس، 
تعامل  أن  ينبغي  للتهديد  املعرضة  األخرى  واملناطق  سراييفو  أن  معلنًا 
الوحدات  مجيع  وبانسحاب  املسلحة  اهلجمات  بإهناء  آمنة،  كمناطق 
العسكرية أو شبه العسكرية الصربية البوسنية. وطالب كذلك بأن تتعاون 
تعاونًا  للحماية  املتحدة  األمم  قوة  مع  وغريها،  املعنية،  األطراف  مجيع 
كاماًل وأن تتخذ ما يلزم من تدابري الحرتام املناطق اآلمنة ٤2. وكرر اجمللس 

اإلعراب عن هذه املطالبات يف مقررات أخرى ٤٣.
وطالب اجمللس، يف بيان رئاسي مؤرخ ٧ كانون الثاين/يناير ١٩٩٤، 
بوضع هناية فورية لالعتداءات على سراييفو، اليت أسفرت عن وقوع عدد 
كبري من اإلصابات بني املدنيني، وعطلت بصورة خطرية تقدمي اخلدمات 
األساسية وزادت احلالة اإلنسانية الشديدة سلفًا سوًءا على سوء. وطالب 
كذلك بأن تتيح مجيع األطراف وصول مساعدات اإلغاثة اإلنسانية دون 
عائق. ويف هذا السياق، أعرب اجمللس مرة أخرى عن استعداده للنظر 
تتقيد  البوسنة واهلرسك  أن مجيع األطراف يف  ليضمن  تدابري أخرى  يف 

بالتزاماهتا ٤٤.

إيصال  األطراف  تتيح  بأن  رئاسية،  بيانات  يف  فعاًل،  اجمللس  طالب   ٤١

املساعدات اإلنسانية دون عائق؛ انظر، على سبيل املثال، البيانات الرئاسية املؤرخة 
 ،)S/25334(  ١٩٩٣ شباط/فرباير  و25   ،)S/25302(  ١٩٩٣ شباط/فرباير   ١٧ 
و٣ نيسان/أبريل ١٩٩٣ )S/25520(. ويف عدد من البيانات الرئاسية، طالب اجمللس، 
بتحديد أكرب، األطراف وغريها من املعنيني بالكف واالمتناع فوراً عن انتهاك القانون 
اإلنساين الدويل يف إقليم البوسنة واهلرسك، مبا يف ذلك على وجه اخلصوص التعرض 
عمداً للقوافل اإلنسانية وانظر، على سبيل املثال، البيانات الرئاسية املؤرخة 25 كانون 
الثاين/يناير ١٩٩٣ )S/25162(، و٣ نيسان/أبريل ١٩٩٣ )S/25520(، و2٨ تشرين 

.)S/26661( األول/أكتوبر ١٩٩٣
 )S/25746( كرر اجمللس يف بيانيه الرئاسيني املؤرخني ١٠ أيار/مايو ١٩٩٣  ٤2

و22 متوز/يوليه ١٩٩٣ )S/26134( اإلعراب عن مطالباته بوقف األعمال العدائية 
وإتاحة إمكانية الوصول الكامل لقوة األمم املتحدة للحماية إىل مجيع مناطق البوسنة 

واهلرسك.
والبيانان   ١٩٩٣ آب/أغسطس   2٤ املؤرخ   )١٩٩٣(  ٨5٩ القرار   ٤٣

الرئاسيان املؤرخان 2٨ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٣ )S/26661(، و٩ تشرين الثاين/
.)S/26716( نوفمرب ١٩٩٣

أصدره يف ١٤  رئاسي  بيان  يف  اجمللس  طالب  وقد   .)S/PRST/1994/1(  ٤٤

آذار/مارس ١٩٩٤ )S/PRST/1994/11( الطرف الصريب البوسين والطرف الكروايت 
البوسين بأن يسمحا فوراً ودون أّي شروط مبرور مجيع القوافل اإلنسانية.

ويف بيان من الرئيس مؤرخ ٣ شباط/فرباير ١٩٩٤، طالب اجمللس 
الكروايت  اجليش  عناصر  الفور مجيع  على  تسحب  بأن  مجهورية كرواتيا 
اإلقليمية  السالمة  التام  الوجه  على  حترتم  وبأن  العسكرية  املعدات  مع 
حكومة  وّقعت  شباط/فرباير   2٣ ويف   .٤5 واهلرسك  البوسنة  جلمهورية 
النار.  إطالق  لوقف  اتفاقًا  البوسين  الكروايت  البوسنة واهلرسك واجلانب 
اجمللس  آذار/مارس ١٩٩٤، طلب   ٤ املؤرخ  وبالقرار ٩٠٠ )١٩٩٤( 
من مجيع األطراف التعاون مع قوة األمم املتحدة للحماية يف تعزيز وقف 
اجمللس  وما حوهلا، وعالوة على ذلك، طلب  النار يف سراييفو  إطالق 
من مجيع األطراف حتقيق احلرية الكاملة النتقال السكان املدنيني والسلع 
البوسنيني  الصرب  قوات  لقصف  إدانته  مع  اجمللس،  اإلنسانية. وطالب 
وهجماهتا ضد منطقة غورازدي اآلمنة، بسحب تلك القوات وأسلحتها 
إىل مسافة ال تتمكن أن تواصل منها هتديد املنطقة اآلمنة ٤6. وطالب 
اجملالس بالقيام فوراً بإبرام اتفاق لوقف إطالق النار يف غورازدي ويف مجيع 
أحناء البوسنة واهلرسك حتت إشراف قوة األمم املتحدة للحماية مما يفضي 
إىل التوصل إىل اتفاق بشأن وقف األعمال العدائية ٤٧. وطالب اجمللس 
أيضًا بوضع هناية ألّي عمل استفزازي يف املناطق اآلمنة وفيما حوهلا ٤٨، 
حتتجزهم  الذين  املتحدة  األمم  أفراد  مجيع  سراح  بإطالق  فوراً  وبالقيام 
القوات الصربية البوسنية وبكفالة تنقُّل أفراد قوة األمم املتحدة للحماية 

دون عائق ٤٩.
وبالقرار ٩٤١ )١٩٩5( املؤرخ 2٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٤، طالب 
اجمللس السلطات الصربية البوسنية بأن توقف على الفور محلة “التطهري 
اإلثين” اليت تقوم هبا، وأن تتيح سبل وصول املساعدات اإلنسانية دون 
عائق إىل عدد من املناطق اليت تثري القلق. وبالقرار ٩5٩ )١٩٩5( املؤرخ 
١٩ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩5، طالب اجمللس، معربًا عن إدانته ألّي 
الدولية بني كرواتيا والبوسنة واهلرسك، مجيع األطراف،  انتهاك للحدود 

.S/PRST/1994/6  ٤5

طالب اجمللس فعاًل بالوقف الفوري للهجمات على منطقة غورازدي اآلمنة   ٤6

.)S/PRST/1994/14( وعلى سكاهنا يف بيانه الرئاسي املؤرخ 6 نيسان/أبريل ١٩٩٤
S/(  ١٩٩٤ حزيران/يونيه   ٣٠ املؤرخة  الرئاسية  بياناته  يف  اجمللس  كرر   ٤٧

تشرين  و١٨   )S/PRST/1994/50(  ١٩٩٤ أيلول/سبتمرب  و2   )PRST/1994/31

الثاين/نوفمرب ١٩٩٤ )S/PRST/1994/69( مطالبته بوقف األعمال العدائية.
كرر اجمللس اإلعراب عن مطالبته هذه يف بيانه الرئاسي املؤرخ ٤ أيار/مايو   ٤٨

.)S/PRST/1994/23( ١٩٩٤
املتحدة  األمم  قوة  ألفراد  بالسماح  األطراف  مجيع  فعاًل  اجمللس  طالب   ٤٩

للحماية حبرية التنقل دون عائق وبضمان سالمتهم وأمنهم وذلك يف بيانيه الرئاسيني 
املؤرخني ١٤ آذار/مارس ١٩٩٤ )S/PRST/1994/11( و١٤ نيسان/أبريل ١٩٩٤ 
)S/PRST/1994/19(، وعالوة على ذلك، طالب اجمللس باستمرار، على مدار بقية 
السنة، بأن يتعاون مجيع األطراف مع قوة األمم املتحدة للحماية يف الوفاء بواليتها 
وكذلك بكفالة سالمتها. انظر، على سبيل املثال، البيان الرئاسي املؤرخ ١ حزيران/
يونيه ١٩٩٤ )S/PRST/1994/26(؛ والقرار ٩5٩ )١٩٩٤( املؤرخ ١٩ تشرين الثاين/

.)S/PRST/1994/71( نوفمرب ١٩٩٤



1٠٠٧ النظر في المسائل المندرجة في نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين 

وال سيما ما يسمى بقوات صوب كرايينا، باحرتام احلدود احرتامًا تامًا 
واالمتناع عن القيام بأعمال عدائية عربها.

وطلب اجمللس إىل األطراف البوسنية االتفاق على متديد اتفاقي وقف 
األول/ املربمني يف كانون  العدائية  لألعمال  الكامل  والوقف  النار  إطالق 

حزيران/يونيه   ١6 املؤرخ   )١٩٩5(  ٩٩٨ وبالقرار   .5٠  ١٩٩٤ ديسمرب 
ه اجمللس، إذ قرر مرة أخرى أن احلالة يف يوغوسالفيا السابقة  ١٩٩5 وجَّ
إىل  الطلبات  من  عدداً  الدوليني،  واألمن  للسلم  هتديداً  تشكل  زالت  ما 
األطراف. فقد طالب )أ( بأن تفرج قوات الصرب البوسنيني فوراً ودون شرط 
عن كل من تبقى من أفراد قوة احلماية احملتجزين وبأن حترتم سالمة أفراد 
قوة احلماية واألفراد اآلخرين العاملني يف إيصال املساعدة اإلنسانية؛ )ب( 
بأن تسمح مجيع األطراف بوصول املساعدة اإلنسانية دون عائق إىل مجيع 
أحناء مجهورية البوسنة واهلرسك؛ )ج( بأن حترتم األطراف احرتامًا كاماًل مركز 

املناطق اآلمنة؛ )د( بأن تتفق األطراف على وقف إلطالق النار.
ه اجمللس، لقلقه البالغ بشأن تدهور احلالة يف منطقة سريربينيتسا  ووجَّ
اآلمنة، عدداً من الطلبات إىل األطراف وغريها من املعنيني. فقد طالب 
)أ( بأن توقف قوات صرب البوسنة هجومها وتنسحب فوراً من منطقة 
اآلمنة؛  منطقة سريربينيتسا  األطراف مركز  بأن حترتم  سريربينيتسا؛ )ب( 
)ج( بأن تفرج قوات صرب البوسنة عن أفراد قوة األمم املتحدة للحماية 
األطراف  تسمح  بأن  )د(  احرتامًا كاماًل؛  سالمتهم  وحترتم  احملتجزين 
إىل  الدولية  اإلنسانية  املساعدة  ووكاالت  اإلنسانية  املساعدة  بوصول 

منطقة سريربينيتسا 5١.
اإلنسانية  املساعدة  اإلعراب عن طلباته بشأن وصول  وكرر اجمللس 
وقوة األمم املتحدة للحماية واملنظمات والوكاالت اإلنسانية دون عائق إىل 
مجيع املناطق اليت تثري القلق، وكذلك مطالبة مجيع األطراف بأن تضمن 

ألفراد القوة وتلك املنظمات والوكاالت حرية تنقلهم وسالمتهم 52.

S/( ١٩٩5 طالب اجمللس، يف بيانه الرئاسي الصادر يف ١٧ شباط/فرباير  5٠

PRST/1995/8(، بأن تتوقف مجيع القوات يف منطقة بيهاتش عن القتال وأن تتعاون 

تعاونًا كاماًل مع قوة األمم املتحدة للحماية يف حتقيق وقف فّعال إلطالق النار. وانظر 
.)S/PRST/1995/1( ١٩٩5 أيضًا البيان الرئاسي املؤرخ 6 كانون الثاين/يناير

القرار ١٠٠٤ )١٩٩5( املؤرخ ١2 متوز/يوليه ١٩٩5.  5١

S/( ١٩٩5 انظر على سبيل املثال، البيانات الرئاسية املؤرخة ١٤ متوز/يوليه  52

PRST/1995/32(، و2٠ متوز/يوليه ١٩٩5 )S/PRST/1995/33(، و25 متوز/يوليه 

١٩٩5 )S/PRST/1995/34(، والقرار ١٠١٠ )١٩٩5( املؤرخ ١٠ آب/أغسطس 
 ،)S/PRST/1995/47( ١٩٩5 ١٩٩5، والبيانات الرئاسية املؤرخة ١٨ أيلول/سبتمرب
و5 تشرين األول/أكتوبر ١٩٩5 )S/PRST/1995/52( والقرارين ١٠٣١ )١٩٩5( 
املؤرخ ١5 كانون األول/ديسمرب ١٩٩5 و١٠٣٤ )١٩٩5( املؤرخ 2١ كانون األول/

ديسمرب ١٩٩5.

احلالة يف الصومال
بالقرار ٨١٤ )١٩٩٣( املؤرخ 26 آذار/مارس ١٩٩٣، أعرب اجمللس 
عن قلقه ألن احلالة يف الصومال ما زالت هتدد السلم واألمن الدوليني 
بااللتزامات  التام  بالتقيد  الصومالية  األطراف  املنطقة. وطالب مجيع  يف 
االجتماع  يف  بينها  فيما  املربمة  االتفاقات  يف  نفسها  على  قطعتها  اليت 
يف  املعقود  الصومالية  السياسية  املصاحلة  بشأن  الرمسي  غري  التحضريي 
تتخذ  بأن  فإنه طالب مجيع األطراف  أبابا. وعالوة على ذلك،  أديس 
مجيع التدابري لضمان سالمة موظفي األمم املتحدة ووكاالهتا فضاًل عن 
فإنه  وأخرياً،  البلد.  تعمل يف  اليت  األخرى  اإلنسانية  املنظمات  موظفي 
كرر مطالبته لألطراف الصومالية بأن تكف ومتتنع عن أّي خرق للقانون 
اإلنساين الدويل 5٣. وبالقرار ٨٣٧ )١٩٩٣( املتخذ يف 6 حزيران/يونيه 
الثانية  املتحدة  باكستانية يف عملية األمم  بعد تعرض وحدات   ١٩٩٣
حفظة  من  األقل  على   ١٨ مقتل  عن  أسفر  مما  هلجوم،  الصومال  يف 
من  أخرى  مرة  وطلب  اهلجوم  بقوة  اجمللس  أدان  الباكستانيني،  السالم 
مجيع األطراف الصومالية، مبا يف ذلك احلركات والفصائل، االمتثال التام 
التفاق وقف إطالق النار ونزع السالح الذي مت التوصل إليه يف أديس 
املؤرخ ٤ شباط/فرباير ١٩٩٤، طالب  وبالقرار ٨٩٧ )١٩٩٤(  أبابا. 
اجمللس، وهو يوسع والية عملية األمم املتحدة الثانية يف الصومال حبيث 
تشمل املصاحلة وإعادة التعمري، بأن متتنع مجيع األطراف الصومالية عن 
أعمال الرتويع أو العنف املوجهة ضد العاملني يف اجملاالت اإلنسانية أو 

أعمال حفظ السالم يف الصومال 5٤.

احلالة يف ليربيا
بالقرار ٨١٣ )١٩٩٣( املؤرخ 26 آذار/مارس ١٩٩٣،  طلب اجمللس 
واألمن  للسلم  هتديداً  يشكل  ليربيا  يف  احلالة  تدهور  أن  قرر  أن  بعد 
النار وخمتلف  النزاع أن حترتم وتنفذ وقف إطالق  الدوليني، إىل أطراف 
املعنية  األطراف  طالب  ذلك،  على  وعالوة  السلم.  عملية  اتفاقات 
إيصال  إعاقة  أو  بأّي عمل يكون من شأنه عرقلة  القيام  باالمتناع عن 
املعنيني  املوظفني  مجيع  سالمة  إليها ضمان  وطلب  اإلنسانية  املساعدة 
بتقدمي املساعدة اإلنسانية الدولية وأن حترتم بدقة أحكام القانون اإلنساين 

الدويل.

بالقرار ٨١٤ )١٩٩٣( أيضًا، أقر اجمللس، متصرفًا مبوجب الفصل السابع   5٣

من امليثاق، والية عملية األمم املتحدة املوسعة يف الصومال، وأذن هلا بأن تستخدم 
القوة عند الضرورة لكفالة الوفاء بواليتها. وكانت والية هذه العملية هي تأمني بيئة 
االقتصادية  احلياة  بناء  إعادة  يف  واملساعدة  اإلنسانية  املساعدة  إليصال  مستعدة 

واالجتماعية والسياسية يف البلد.
بالنظر إىل تدهور األمن يف الصومال، مع توجيه هجمات ومضايقات ضد   5٤

أفراد عملية األمم املتحدة الثانية يف الصومال وغريهم من األفراد الدوليني العاملني يف 
الصومال، كرر اجمللس مطالبته هذه يف القرارين ٩2٣ )١٩٩٤( املؤرخ ٣١ أيار/مايو 

١٩٩٤ و٩5٤ )١٩٩٤( املؤرخ ٤ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٤.



مرجع ممارسات مجلس األمن — ملحق 1993 - 1995 — المجلد الثاني  1٠٠٨

احلالة يف أنغوال
يف أيلول/سبتمرب ١٩٩٣، ونتيجة لألعمال العسكرية اليت يقوم هبا االحتاد 
الوطين لالستقالل التام ألنغوال، قرر اجمللس أن احلالة يف أنغوال تشكل 
هتديداً للسلم واألمن الدوليني 55. وطلب اجمللس، يف بيانه الرئاسي الذي 
أصدره يف ١ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٣ 56، إىل األطراف أن تتعاون 
تعاونًا كاماًل يف ضمان توصيل املساعدات اإلنسانية إىل مجيع األنغوليني 
يف مجيع أحناء البلد دون وضع أّية عراقيل وأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة 
لضمان أمن وسالمة األفراد التابعني لألمم املتحدة وغريهم املشرتكني يف 
عمليات اإلغاثة اإلنسانية، وأن تلتزم بدقة بقواعد القانون اإلنساين الدويل 
على  يفرض  أن  للنظر يف  استعداده  عن  أيضًا  اجمللس  وأعرب  السارية. 
الفور مزيداً من التدابري مبوجب امليثاق يف أّي وقت يالحظ فيه أن االحتاد 
الوطين لالستقالل التام ألنغوال ال يتعاون حبسن نية لتنفيذ وقف إطالق 
النار بصورة فّعالة وتنفيذ اتفاقات السلم. وبالقرار ٨٩٠ )١٩٩٣( املؤرخ 
عن  معربًا  الطرفني،  اجمللس  حّث   ،١٩٩٣ األول/ديسمرب  ١5 كانون 
فوراً  يوقفا  أن  على  النار،  إلطالق  فّعال  وقف  حتقيق  لعدم  قلقه  بالغ 
الفّعال  للوقف  طرائق  على  يتفقا  أن  وعلى  العسكرية  العمليات  مجيع 
واملستدام إلطالق النار. وكرر اجمللس الحقًا مطالباته بوقف إطالق النار، 
 وبوقف مجيع العمليات العسكرية اهلجومية، وبإيصال املساعدة اإلنسانية 

دون عائق 5٧.

القرار ٨6٤ )١٩٩٣( املؤرخ ١5 أيلول/سبتمرب ١٩٩٣. وبالقرار نفسه،   55

بأعمال  القيام  ملواصلة  )يونيتا(  التام ألنغوال  لالستقالل  الوطين  االحتاد  اجمللس  أدان 
توريد  على  حظراً  امليثاق،  من  السابع  الفصل  مبوجب  متصرفًا  وفرض،  عسكرية، 
األسلحة واملنتجات النفطية إىل “يونيتا” وحذر األطراف من أنه على استعداد للنظر 

يف فرض تدابري أخرى.
.S/26677  56

)S/PRST/1994/7(؛   ١٩٩٤ شباط/فرباير   ١٠ املؤرخ  الرئاسي  البيان   5٧

 )١٩٩٤( و٩22   ،١٩٩٤ آذار/مارس   ١6 املؤرخ   )١٩٩٤(  ٩٠٣ والقرارات 
املؤرخ ٣١ أيار/مايو ١٩٩٤، و٩٣2 )١٩٩٤( املؤرخ ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٤، 
والقراران   ،)S/PRST/1994/45(  ١٩٩٤ آب/أغسطس   ١2 املؤرخ  الرئاسي  والبيان 
املؤرخ 2٧   )١٩٩5( و٩52  أيلول/سبتمرب ١٩٩٤،  املؤرخ 2٩   )١٩٩٤(  ٩٤5
 تشرين األول/أكتوبر ١٩٩5، والبيان الرئاسي املؤرخ ٤ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٤ 

.)S/PRST/1994/63(

احلالة يف رواندا
للسلم  هتديداً  تشكل  رواندا  يف  احلالة  أن  قرر  أن  بعد  اجمللس،  طالب 
واألمن يف املنطقة، مجيع أطراف النزاع بإيقاف القتال فوراً واالتفاق على 
وقف إطالق النار. وحث بشدة األطراف على التعاون بشكل تام مع 
بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل رواندا يف تنفيذ واليتها وطالبها 
بأن متتنع عن القيام بأّي عمل من أعمال العنف ضد األشخاص القائمني 
املؤرخ   )١٩٩٤(  ٩2٩ وبالقرار   .5٨ السلم  حبفظ  أو  إنسانية  بأعمال 
22 حزيران/يونيه ١٩٩٤، طالب اجمللس، مؤكداً مرة أخرى أن جسامة 
األزمة اإلنسانية يف رواندا تشكل هتديداً للسلم واألمن يف املنطقة، بأن 
توقف مجيع أطراف النزاع وسائر األطراف املعنية فوراً كل عمليات القتل 
اليت يتعرض هلا السكان املدنيون يف املناطق اخلاضعة لسيطرهتا. وبالقرار 
٩65 )١٩٩٤( املؤرخ ٣٠ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٤، حث اجمللس 
بشدة حكومة رواندا على مواصلة تعاوهنا مع بعثة األمم املتحدة لتقدمي 
يف كفالة  اخلصوص  وجه  وعلى  واليتها  تنفيذ  يف  رواندا  إىل  املساعدة 
حقوق  ومسؤويل  لرواندا  الدولية  احملكمة  وموظفي  البعثة  قوات  وصول 

اإلنسان إىل مجيع مناطق البلد دون عائق.

احلالة يف هاييت
بالقرار ٩١٧ )١٩٩٤( املؤرخ 6 أيار/مايو ١٩٩٤، أعرب اجمللس عن 
قلقه من أن احلالة اليت نشأت بسبب عدم وفاء السلطات العسكرية يف 
هاييت بالتزاماهتا مبوجب اتفاق جزيرة غفرنرز وعدم امتثاهلا لقرارات اجمللس 
ذات الصلة تشكل هتديداً للسلم واألمن يف املنطقة. وطلب من األطراف 
املعنية أن تتعاون بصورة كاملة مع املبعوث اخلاص املوفد من األمني العام 
لألمم املتحدة واألمني العام ملنظمة الدول األمريكية يف العمل على التنفيذ 

الكامل التفاق جزيرة غفرنرز.

القرار ٩١٨ )١٩٩٤( املؤرخ ١٧ أيار/مايو ١٩٩٤، وقد طالب اجمللس   5٨

فوري  بوقف   ،١٩٩٤ نيسان/أبريل   2١ املؤرخ   )١٩٩٤(  ٩١2 قراره  يف  بالفعل، 
إلطالق النار وبوقف األعمال العدائية فوراً بني قوات حكومة رواندا املؤقتة واجلبهة 

الوطنية الرواندية.



1٠٠9 النظر في المسائل المندرجة في نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين 

الجزء الثالث
التدابير التي ال تتطلب استخدام القوة المسلحة بموجب المادة ٤1 من الميثاق

املادة ٤١
تتطلب  ال  اليت  التدابيـــر  مـن  اختـــاذه  ما جيب  يقـــرر  أن  األمـــن  جمللـــس 
أعضاء  إىل  يطلب  أن  وله  قراراته،  لتنفيذ  املسلحة  القوات   استخدام 
“األمم املتحدة” تطبيق هذه التدابري. وجيوز أن يكون من بينها وقف 
والربيدية  واجلوية  والبحرية  احلديدية  واملواصالت  االقتصادية  الصالت 
والربقية والالسلكية وغريها من وسائل املواصالت وقفًا جزئيًا أو كليًا، 

وقطع العالقات الدبلوماسية.

مالحظة
أثناء الفرتة املستعرضة، مل يستند اجمللس إىل املادة ٤١ صراحة يف أّي من 
مقرراته. بيد أن اجمللس فرض تدابري، مبوجب الفصل السابع من امليثاق، 
الوطين  واالحتاد  ورواندا،  هاييت،  ضد   ،٤١ املادة  أحكام  مع  متاشيًا 
اجمللـــس  وأكـــد  السابقــــة.  ويوغوسالفيــــا  ألنغــوال،  التــام   لالستقــــالل 
وليربيا  العراق  ضد  سابقًا  فرضها  قد  اليت كان  التدابري  أيضًا  جمدداً 
املبادئ  الليبية والصومال، واليت كانت مستندة إىل  العربية  واجلماهريية 
املنصوص عليها يف املادة ٤١. وفيما يتعلق هبذه القضايا وغريها، أشار 
أعضاء، أثناء مداوالت اجمللس، إشارات ضمنية إىل املادة ٤١ خبصوص 
اجلزاءات اجلزائية والتدابري القضائية 5٩. وأهنى اجمللس أيضًا اجلزاءات اليت 
كان قد فرضها سابقًا مبوجب املادة ٤١ ضد جنوب أفريقيا. وجدير 
باملالحظة أن جلنة جملس األمن املنشأة عماًل بالقرار ٤2١ )١٩٧٧( 
جلان  أطول  أفريقيا كانت  جنوب  إىل  األسلحة  توريد  حظر  لرصد 

اجلزاءات اليت أُنشئت أمداً.
وترد يف القسم ألف مقررات اجمللس اليت فرض هبا تدابري تستند إىل 
مبادئ املادة ٤١؛ أما القسم باء فهو يعكس القضايا البارزة اليت أثريت 

يف مداوالت اجمللس.

أول  مها  لرواندا  اجلنائية  واحملكمة  السابقة  ليوغوسالفيا  الدولية  احملكمة   5٩

جهازين قضائيني دوليني تنشئهما األمم املتحدة للمحاكمة عن اجلرائم املرتكبة ضد 
طريق  عن  احملكمة  إنشاء  ابتكاراً  العام  األمني  توصيات  أكثر  من  وكان  اإلنسانية. 
صالحيات جملس األمن مبوجب الفصل السابع من امليثاق. وسريد مزيد من املناقشة 
هلذا يف القسم باء، الذي سريكز على املقررات والنقاش فيما بني أعضاء اجمللس فيما 

يتعلق باملادة ٤١.

مقررات مجلس األمن المتعلقة بالمادة ٤1  - ألف 
1 - الجزاءات

التدابري املتخذة خبصوص هاييت
اجمللس  قرر  حزيران/يونيه ١٩٩٣،  املؤرخ ١6   )١٩٩٣( بالقرار ٨٤١ 
النفطية  املنتجات  أو  النفط  توريد  أو  نقل  أو  بيع  الدول  متنع كل  أن 
األسلحة  ذلك  يف  مبا  أشكاله،  جبميع  الصلة  ذي  والعتاد  األسلحة  أو 
والذخائر، واملركبات واملعدات العسكرية، ومعدات الشرطة، وقطع الغيار 
أو  السفن  باستخدام  أو  أراضيها  من  أو  رعاياها  ِقبل  من  هبا،  اخلاصة 
الطائرات اليت ترفع أعالمها ألّي شخص أو هيئة يف هاييت. وقرر اجمللس 
أيضًا أن على الدول جتميد كل األموال املودعة لديها باسم حكومة هاييت 
الفعلية  للسلطات  مباشرة  غري  أو  مباشرة  بصورة  إتاحتها  عدم  لضمان 
تنفيذ  رصد  مبهمة  مكّلفة  جلنة  اجمللس  أنشأ  نفسه،  وبالقرار  هاييت.  يف 
اجمللس مشفوعًا مبالحظاهتا  إىل  أعماهلا  تقرير عن  وتقدمي  التدابري  تلك 

وتوصياهتا.
قرر  آب/أغسطس ١٩٩٣،   2٧ املؤرخ   )١٩٩٣(  ٨6١ وبالقرار 
اجمللس وقف العمل بالتدابري املنصوص عليها يف الفقرات 5 إىل ٩ من 
القرار ٨٤١ )١٩٩٣( على أن يبدأ تنفيذ ذلك فوراً، وطلب من مجيع 
الدول أن تتصرف على حنو يتفق مع أحكام هذا القرار. وأكد استعداده 
ألن يقوم بإهناء وقف العمل بالتدابري يف حالة عدم تنفيذ اتفاق جزيرة 

غفرنرز بالكامل.
وبالقرار ٨٧٣ )١٩٩٣( املؤرخ ١٣ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٣، 
قرر اجمللس إهناء وقف العمل بالتدابري املذكورة يف الفقرات 5 إىل ٩ من 
القرار ٨٤١ )١٩٩٣( ما مل يبلغ األمني العام اجمللس بأن األطراف يف 
اتفاق جزيرة غفرنرز نفذت بالكامل االتفاق على إعادة احلكومة الشرعية 
من  هاييت  املتحدة يف  األمم  بعثة  لتمكني  الالزمة  التدابري  اختذت  وأهنا 
االضطالع بواليتها. وأكد اجمللس أيضًا استعداده للنظر يف فرض تدابري 
إضافية إذا استمرت األطراف يف اتفاق جزيرة غفرنرز يف عرقلة أنشطة بعثة 
األمم املتحدة يف هاييت أو مل متتثل بالكامل لقرارات جملس األمن ذات 

الصلة وبأحكام اتفاق جزيرة غفرنرز.
ع اجمللس  وبالقرار ٩١٧ )١٩٩٤( املؤرخ 6 أيار/مايو ١٩٩٤، وسَّ
نطاق احلظر املفروض ضد السلطات العسكرية من أجل ضمان امتثاهلا 
ملقررات اجمللس السابقة وألحكام االتفاق. وتضمنت تلك التدابري مطالبة 
كل الدول بأن متنع من دخول أراضيها أّي طائرات انطلقت من هاييت أو 
متجهة إليها ومطالبته مجيع الدول بأن متنع أشخاصًا معّينني، من بينهم 
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أراضيها، ومطالبته مجيع  الشرطة واجليش يف هاييت، من دخول  موظفو 
الدول بأن جتمد أصول أولئك األشخاص.

 ،١٩٩٤ أيلول/سبتمرب   2٩ املؤرخ   )١٩٩٤(  ٩٤٤  وبالقرار 
القرارات  يف  عليها  املنصوص  هباييت  املتعلقة  التدابري  إهناء  اجمللس  قرر 
 ٨٤١ )١٩٩٣( و٨٧٣ )١٩٩٣( و٩١٧ )١٩٩٤(، بعد عودة الرئيس 
املنشأة  اللجنة  أيضًا  اجمللس  وحّل  هاييت.  إىل  أريستيد  برتران   - جان 

مبوجب القرار ٨٤١ )١٩٩٣( فيما يتعلق هباييت.

التدابري املتخذة خبصوص االحتاد الوطين لالستقالل التام ألنغوال
بالقرار ٨6٤ )١٩٩٣( املؤرخ ١5 أيلول/سبتمرب ١٩٩٣، حظر اجمللس 
واملساعدات  هبا  املتصلة  واملواد  األسلحة  توريد  أو  بيع  أشكال  مجيع 
العسكرية وكذلك النفط واملنتجات النفطية إىل االحتاد الوطين لالستقالل 
التام ألنغوال. وأعرب عن استعداده للنظر يف فرض تدابري أخرى، من قبيل 
التدابري االقتصادية وفرض قيود على السفر، ما مل ُيفد األمني العام حبلول 
١ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٣ بأنه قد مت حتقيق وقف إطالق النار بصورة 
فّعالة وأنه قد مت تنفيذ اتفاقات السلم اخلاصة بأنغوال وقرارات جملس األمن 
ذات الصلة تنفيذاً كاماًل. وبالقرار نفسه، أنشأ اجمللس جلنة تابعة جمللس 

األمن مكّلفة مبهمة رصد تنفيذ تلك التدابري.
ر اجمللس  وبالقرار ٩٧6 )١٩٩5( املؤرخ ٨ شباط/فرباير ١٩٩5، ذكَّ

مجيع الدول بأن عليها أن تواصل االمتثال للحظر.

التدابري املتخذة خبصوص اجلماهريية العربية الليبية
الثاين/نوفمرب ١٩٩٣، عزز  املؤرخ ١١ تشرين  بالقرار ٨٨٣ )١٩٩٣( 
الليبية بقراره  العربية  التدابري اليت كان قد فرضها ضد اجلماهريية  اجمللس 
السابق وهي 6٠: جتميد األصول احلكومية وأصول السلطات العامة وأّي 
تعهدات ليبية تتعلق هبا؛ وحظر توريد املعدات إىل صناعة النفط الليبية؛ 
ومطالبة مجيع الدول بإغالق مجيع مكاتب شركة اخلطوط العربية الليبية 
املوجودة داخل أراضيها؛ ووقف توريد املواد واخلدمات املتعلقة بالرحالت 

واملطارات اجلوية املدنية أو العسكرية.

التدابري املتخذة خبصوص ليربيا
بالقرار ٩٨5 )١٩٩5( املؤرخ ١٣ نيسان/أبريل ١٩٩5، حث اجمللس 
مجيع الدول، وخباصة مجيع الدول اجملاورة، على االمتثال على الوجه التام 
شحنات  مجيع  على   )١٩٩2(  ٧٨٨ القرار  مبوجب  املفروض  للحظر 
األسلحة واملعدات العسكرية إىل ليربيا، وقرر أن ينشئ جلنة لرتصد تنفيذه.

 ،١٩٩5 حزيران/يونيه   ٣٠ املؤرخ   )١٩٩5(  ١٠٠١ وبالقرار 
املفروض  باحلظر  بدقة  تتقيد  بأن  بالتزاماهتا  الدول  مجيع  اجمللس  ر  ذكَّ
القرار  ليربيا مبوجب  إىل  العسكرية  واملعدات  األسلحة  توريد مجيع   على 

القرار ٧٤٨ )١٩٩2(.  6٠

٧٨٨ )١٩٩2( وأن تعرض مجيع حاالت انتهاك حظر توريد األسلحة 
على اللجنة املنشأة عماًل بالقرار ٩٨5 )١٩٩5(.

التدابري املتخذة خبصوص رواندا

أن  اجمللس  قرر  أيار/مايو ١٩٩٤،  املؤرخ ١٧  بالقرار ٩١٨ )١٩٩٤( 
بيع أو توريد األسلحة والعتاد ذي الصلة جبميع  الدول عن  متتنع مجيع 
واملعدات  واملركبات  والذخائر،  األسلحة  مبا يف ذلك  إىل رواندا،  أنواعه 
من  الالزمة،  الغيار  وقطع  العسكرية  شبه  الشرطة  ومعدات  العسكرية، 
ترفع  طائرات  أو  سفن  باستخدام  أو  أراضيها  من  أو  مواطنيها  جانب 
تنفيذ  لرتصد  جلنة  ينشئ  أن  أيضًا  اجمللس  قرر  نفسه  وبالقرار  علمهما. 

اجلزاءات املفروضة وانتهاكها احملتمل.

وبالقرار ١٠١١ )١٩٩5( املؤرخ ١6 آب/أغسطس ١٩٩5، رفع 
ذات  واألعتدة  األسلحة  توريد  أو  ببيع  يتعلق  فيما  القيود  تلك  اجمللس 
الصلة إىل حكومة رواندا عن طريق نقاط دخول معّينة. وأكد اجمللس أيضًا 
استمرار احلظر املتعلق ببيع أو توريد األسلحة واألعتدة ذات الصلة إىل 
قوات غري حكومية، أو إىل أشخاص يف دول جماورة، بغرض استخدامها 

يف رواندا.

التدابري املتخذة خبصوص يوغوسالفيا السابقة

اجمللس  ع  وسَّ آذار/مارس ١٩٩٣،  املؤرخ ٣١   )١٩٩٣( بالقرار ٨١6 
نطاق احلظر املفروض مبوجب القرار ٧٨١ )١٩٩2( على حتليق الطائرات 
اجملال  الطائرات يف  الفئات اإلضافية من  ليشمل حتليق مجيع  العسكرية 
اجلوي للبوسنة واهلرسك. وأذن أيضًا، بعد سبعة أيام من اختاذ هذا القرار، 
أو من خالل منظمات  الوطين  الصعيد  للدول األعضاء، متصرفة على 
أو ترتيبات إقليمية، بأن تتخذ، حتت سلطة جملس األمن ورهنًا بالتنسيق 
الوثيق مع األمني العام وقوة األمم املتحدة للحماية. مجيع التدابري الالزمة 
للحظر  االمتثال  لضمان  واهلرسك،  البوسنة  جلمهورية  اجلوي  اجملال  يف 
املفروض على حتليق الطائرات، ومبا يتناسب مع الظروف احملددة وطبيعة 

التحليقات.

عزز   ،١٩٩٣ نيسان/أبريل   ١٧ املؤرخ   )١٩٩٣(  ٨2٠ وبالقرار 
اجمللس  وحظر  السابقة.  قراراته  مبوجب  املفروضة  التدابري  تنفيذ  اجمللس 
االسترياد إىل املناطق املشمولة حبماية األمم املتحدة يف مجهورية كرواتيا 
واملناطق اليت تسيطر عليها قوات الصرب البوسنيني يف البوسنة واهلرسك 
أو التصدير منها أو مرور الشحنات عربها إاّل بإذن من اللجنة املنشأة 
عماًل بالقرار ٧2٤ )١٩٩١(. وعالوة على ذلك قرر اجمللس أن على 
مجيع الدول جتميد األصول اليت متلكها كيانات يوغوسالفية وحظر تقدمي 
اخلدمات، املالية وغري املالية على حّد سواء، ألغراض األعمال التجارية 
اليت ُتدار يف يوغوسالفيا. واستثىن اجمللس من ذلك االتصاالت السلكية 
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والالسلكية واخلدمات الربيدية وخدمات قانونية معّينة. ومع ذلك، فقد 
حظر مجيع السفن التجارية من دخول املياه اإلقليمية ليوغوسالفيا.

عزز   ،١٩٩٤ أيلول/سبتمرب   2٣ املؤرخ   )١٩٩٤(  ٩٤2 وبالقرار 
اجمللس التدابري املفروضة مبوجب قراراته السابقة فيما يتعلق مبناطق البوسنة 
توريد  وقرر حظر  البوسنية.  الصربية  القوات  لسيطرة  اخلاضعة  واهلرسك 
املعونة  توريد  باستثناء  املنطقة،  يف  أو كيان  شخص  أّي  إىل  اخلدمات 
اإلنسانية والسلع واخلدمات اليت تسمح هبا حتديداً اللجنة املنشأة عماًل 
بالقرار ٧2٤ )١٩٩١( أو حكومة البوسنة واهلرسك. وعالوة على ذلك، 
إىل  السلع  الضوابط على شحن  الدول تشديد  إىل  أيضًا  اجمللس  طلب 
أجزاء  السلع إىل  تلك  لتحويل مسار  منعًا  السابقة، وذلك  يوغوسالفيا 
اهلدف  وكان  البوسنية.  الصربية  القوات  حتتلها  اليت  واهلرسك  البوسنة 
الكيانات  مع  االقتصادية  والروابط  األنشطة  منع  هو  التدابري  تلك   من 
القوات  سيطرة  حتت  الواقعة  املناطق  يف  املوجودة  البوسنية   - الصربية 

العسكرية الصربية البوسنية.
وبالقرار ٩٤٣ )١٩٩٤( املؤرخ 2٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٤، أوقف 
اجمللس جزاءات معّينة على يوغوسالفيا السابقة لفرتة أّولية مدهتا ١٠٠ 
للجنة  املتشاركني  الرئيسيني  من  تقرير  لتلّقي  التايل  اليوم  من  تبدأ  يوم 
التوجيهية للمؤمتر الدويل املعين بيوغوسالفيا السابقة حييله األمني العام إىل 
جملس األمن. وبالقرار نفسه، أوقف اجمللس احلظر املفروض على مجيع 
رحالت الركاب املدنيني اجلوية إىل مطار بلغراد ومنه، ومسح بإعادة خدمة 
العبَّارات إىل إيطاليا، ومشاركة يوغوسالفيا السابقة يف املناسبات الرياضية 

واملبادالت الثقافية.
الثاين/نوفمرب  تشرين   22 املؤرخ   ،)١٩٩5(  ١٠2١ وبالقرار 
١٩٩5، حدد اجمللس شروط إهناء حظر توريد األسلحة. وحّدد، على 
وجه اخلصوص، أن احلظر املفروض مبوجب القرار ٧١٣ )١٩٩١( على 
شحنات األسلحة واملعدات العسكرية ينتهي ابتداًء من اليوم الذي يقدم 
فيه األمني العام تقريراً إىل اجمللس يعلن فيه أن البوسنة واهلرسك وكرواتيا 

ومجهورية يوغوسالفيا االحتادية قد وقعت رمسيًا على اتفاق السالم.
وبالقرار ١٠22 )١٩٩5( املؤرخ 22 تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩5، 
ويف أعقاب توقيع اتفاق دايتون للسالم، علق اجمللس إىل أجل غري مسمى 

اجلزاءات املفروضة على مجهورية يوغوسالفيا االحتادية.

التدابري املتخذة خبصوص العراق
اجمللس  أذن  نيسان/أبريل ١٩٩5،  املؤرخ ١٤  بالقرار ٩٨6 )١٩٩5( 
اخلارجية،  األسواق  يف  وبيعها  النفط  من  معّينة  بتصدير كمية  للعراق 
على أن تستخدم حصائل البيع “لتلبية االحتياجات اإلنسانية للشعب 
األدوية  استرياد  متويل  يف  األموال  معظم  ُيستخدم  أن  وقرر  العراقي”. 
االحتياجات  لتلبية  الالزمة  واإلمدادات  الغذائية  واملواد  الصحية  واللوازم 

املدنية األساسية.

التدابري املتخذة خبصوص جنوب أفريقيا

بالقرار ٩١٩ )١٩٩٤( املؤرخ 25 أيار/مايو ١٩٩٤، أهنى اجمللس احلظر 
املفروض على توريد األسلحة وغريه من التقييدات املفروضة على جنوب 
أفريقيا مبوجب القرار ٤١٨ )١٩٧٧(. وبالقرار نفسه، حّل اجمللس اللجنة 

املنشأة عماًل بالقرار ٤2١ )١٩٧٧( بشأن مسألة جنوب أفريقيا.

التدابري املتخذة خبصوص الصومال

طلب   ،١٩٩٣ آذار/مارس   26 املؤرخ   )١٩٩٣(  ٨١٤ بالقرار 
اجمللس إىل األمني العام أن يدعم من داخل الصومال تنفيذ حظر توريد 
األسلحة املفروض مبوجب القرار ٧٣٣ )١٩٩2( وأن يستخدم يف ذلك 
حسب االقتضاء واملتاح قوات عملية األمم املتحدة الثانية يف الصومال 
اليت يأذن هبا القرار وأن يقدم إىل جملس األمن تقريراً عن هذا املوضوع 
يشفعه بأّي توصيات تتعلق باختاذ تدابري أكثر فعالية إذا لزم األمر. وطلب 
أيضًا إىل مجيع الدول أن تتعاون يف تنفيذ حظر توريد األسلحة املفروض 

مبوجب القرار ٧٣٣ )١٩٩2(.

وبالقرارات ٨٨6 )١٩٩٣( املؤرخ ١٨ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٣، 
 )١٩٩٤( و٩2٣   ،١٩٩٤ شباط/فرباير   ٤ املؤرخ   )١٩٩٤( و٨٩٧ 
املؤرخ ٣١ أيار/مايو ١٩٩٤، و٩5٤ )١٩٩٤( املؤرخ ٤ تشرين الثاين/

نوفمرب ١٩٩٤، أكد اجمللس من جديد التزامات الدول بأن تنفذ تنفيذاً 
تامًا احلظر املفروض على مجيع شحنات األسلحة واملعدات العسكرية إىل 

الصومال مبوجب القرار ٧٣٣ )١٩٩2(.

٢ - التدابير القضائية

إنشاء احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة

بالقرار ٨2٧ )١٩٩٣( املؤرخ 25 أيار/مايو ١٩٩٣، قرر اجمللس 
إنشاء حمكمة دولية القصد الوحيد منها هو مقاضاة األشخاص املسؤولني 
عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل اليت ارتكبت يف إقليم 
الثاين/يناير ١٩٩١ وموعد  يوغوسالفيا السابقة يف الفرتة بني ١ كانون 

حيدده جملس األمن عند استعادة السلم.

إنشاء احملكمة الدولية لرواندا

قرر   ،١٩٩٤ الثاين/نوفمرب  تشرين   ٨ املؤرخ   )١٩٩٤(  ٩55 بالقرار 
دولية  حمكمة  إنشاء   ،6١ رواندا  حكومة  طلب  تلّقى  أن  بعد  اجمللس، 
لغرض واحد هو حماكمة األشخاص املسؤولني عن أعمال إبادة األجناس 
إقليم  الدويل يف  اإلنساين  للقانون  اجلسيمة  االنتهاكات  وغري ذلك من 
رواندا واملواطنني الروانديني املسؤولني عن ارتكاب أعمال إبادة األجناس 
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وغريها من االنتهاكات املماثلة املرتكبة يف أراضي الدول اجملاورة يف الفرتة 
بني ١ كانون الثاين/يناير ١٩٩٤ و٣١ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٤.

مـــداوالت  في  أثيـــرت  التي  البــــارزة  القضايــا   -  باء 
مجلس األمن

أهنا  اعتبار  ميكن  اليت  األمن  جملس  ممارسة  أدناه  الواردة  احلاالت  تبني 
تصور تفسريه للمبادئ املنصوص عليها يف املادة ٤١. وتتعلق احلاالت ٣ 
إىل ٩ مبمارسة اجمللس فيما يتعلق بالتدابري املفروضة ضد هاييت، وأنغوال 
الليبية،  العربية  واجلماهريية  ألنغوال(،  التام  لالستقالل  الوطين  )االحتاد 
وليربيا، ورواندا، ويوغوسالفيا السابقة، والعراق. أما احلالة ١٠ فهي تتعلق 
بإهناء اجلزاءات املفروضة على جنوب أفريقيا؛ وتتناول احلالة ١١ إنشاء 
حمكمتني دوليتني. وأما احلالة ١2 فهي ذات صلة مبناقشة ورقة املوقف 
العام واملعنونة “ملحق خلطة للسالم”، اليت ُتبحث  املقدمة من األمني 
اجلزاءات،  فرض  بسبب  أخرى  بدول  يلحق  الذي  الضرر  مسألة  فيها 
أداة  ترشيد   ١٣ احلالة  وتتناول  اإلنساين.  اجلزاءات  تلك  أثر  سيما  ال 

للجزاءات على النحو الذي جرت مناقشته يف جلسة اجمللس ٣٤٣٩.

الحالة 3
التدابري املتخذة خبصوص هاييت

كانت أهداف تدابري اجلزاءات اليت ُفرضت على هاييت هي كفالة رحيل 
سلطات األمر الواقع وإعادة املؤسسات املشروعة يف هاييت. ورمبا كان من 
املمكن اعتبار نظام اجلزاءات يف هاييت أول مثال للجزاءات املوجهة ضد 

صّناع القرار الذين استولوا على السلطة بطريقة غري دستورية.
ويف املداوالت اليت ُأجريت خبصوص اختاذ القرار ٨٤١ )١٩٩٣(، 
القرار ضرورية  عليها يف  املنصوص  التدابري  أن  املتكلمني  من  رأى عدد 
أن  ممثلة كندا  62. وذكرت  الدوليني  للسلم واألمن  لوجود هتديد  نتيجة 
حكومة بلدها تعترب أن من الضروري واملشروع أن يستجيب اجمللس لنداء 
الرئيس أريستيد فيفرض حظراً على توريد إمدادات النفط بغية وضع حّد 
األمل  عن  الفرنسي  الوفد  وأعرب   .6٣ املتفجرة  املأساوية  للحالة  سريع 
 يف أن يؤدي اعتماد اجلزاءات ضد هاييت إىل محل القائمني باالنقالب 
عما قريب على اجللوس إىل مائدة املفاوضات بغية إعادة النظام الدستوري 
أن  املتحدة  الواليات  ممثلة  ذكرت  املنوال،  نفس  وعلى   .6٤ هاييت  إىل 
اجلزاءات وحدها ليست حاًل للمأساة اهلايتية، بل إن اجلزاءات الصارمة 

و١٤   ١٣ والصفحتان  )فنزويال(؛   ١٣ إىل   ٩ الصفحات   ،S/PV.3238  62

)باكستان(؛ والصفحتان ١6 و١٧ )الربازيل(؛ والصفحات ١٨ إىل 2١ )الصني(.
املرجع نفسه، الصفحة ٧.  6٣

املرجع نفسه، الصفحة ٩.  6٤

اليت اعُتمدت اليوم متثل خطوة أخرى من جانب اجملتمع الدويل ملمارسة 
الضغط على الذين يعرقلون احلل 65.

ويف رسالة مؤرخة ١5 متوز/يوليه ١٩٩٣ موجهة إىل األمني العام 66، 
أكد رئيس جملس األمن استعداد اجمللس لتعليق اجلزاءات املفروضة ضد 
هاييت مبوجب القرار ٨٤١ )١٩٩٣( فور إقرار تعيني رئيس الوزراء وتوليه 
مهام منصبه يف هاييت. وذكر الرئيس أيضًا أن اجمللس يوافق على أن األمر 
سيستلزم النص على إهناء تعليق اجلزاءات آليًا إذا أبلغ األمني العام اجمللس، 
يف أّي وقت، مع مراعاة وجهة نظر األمني العام ملنظمة الدول األمريكية، 
بأن أطراف اتفاق جزيرة غفرنرز أو أّي سلطات يف هاييت مل متتثل حبسن 
ورود  لدى  اجلزاءات  إلهناء  استعداده  أيضًا  اجمللس  وأعلن  لالتفاق.  نية 
مباشرة.  هاييت  إىل  أريستيد  الرئيس  عودة  بعد  العام  األمني  من   تقرير 
عن  املسؤولني  وفاء  عدم  فإن   ،)١٩٩٣(  ٨6١ القرار  يف  ُذكر  وكما 
اجلهازين العسكري واألمين بااللتزامات اليت تعهدا هبا كان من شأنه أن 

يؤدي إىل فرض جزاءات.
ويف املداوالت اليت ُأجريت خبصوص اختاذ القرار ٨6١ )١٩٩٣(، 
ذكر ممثل إسبانيا أن إنشاء حكومة روبرت مالفال يعترب أمراً بالغ األمهية 
بالنسبة هلاييت وشعبها. وهو مبعث للرضا أيضًا بالنسبة لألمم املتحدة، 
إذ أنه يعين أن اإلجراء الذي اختذه جملس األمن باعتماد نظام اجلزاءات 
الوارد يف القرار ٨٤١ )١٩٩٣( أثبت تناسبه مع الظروف ووضع األساس 
الستعادة احلريات الدميقراطية لشعب هاييت 6٧. وقالت الرئيسة، متحدثة 
إقرار  فور  للجزاءات  اجمللس  تعليق  إن  املتحدة،  الواليات  ممثلة  بصفتها 
احلكومة اهلايتية اجلديدة أظهر أن هذه األداة االقتصادية جتمع بني املرونة 

والفعالية، وأن اجمللس ميكن أن يعمل بسرعة وبطريقة حامسة 6٨.
القرار ٩١٧ )١٩٩٤(  اليت ُأجريت خبصوص اختاذ  املداوالت  ويف 
ع به اجمللس نطاق احلظر املفروض على السلطات العسكرية،  الذي وسَّ
استعادة  تيسري  هو  للجزاءات  النهائي  اهلدف  أن  إسبانيا  ممثل  ذكر 
الدميقراطية يف هاييت وعودة الرئيس أريستيد 6٩. وذكرت ممثلة الواليات 
املتحدة أن مشروع القرار هو نتيجة للتعاون التام بني دول أمريكا الالتينية 
والكاريبـي، وأعضاء اجمللس، وحكومة هاييت املنتخبة دميقراطيًا ٧٠. وبعد 
ُينظر إىل  التصويت، ذكر ممثل فرنسا أن وفد بلده يرغب يف كفالة أن 
فرض اجلزاءات اجلديدة، بالدرجة األوىل، كوسيلة لتحقيق نتيجة سياسية، 
إليه واضح، وهو:  ال كغاية يف حّد ذاته، فاهلدف الذي يسعى اجمللس 

املرجع نفسه، الصفحة ١٨.  65

.S/26085  66

S/PV.3271، الصفحة ٨.  6٧

املرجع نفسه، الصفحة ١٧.  6٨

S/PV.3376، الصفحة 5.  6٩

املرجع نفسه، الصفحة 6.  ٧٠
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الرئيس  عودة  وتسهيل  هاييت  يف  جمراها  إىل  الدميقراطية  عودة  ضمان 
أريستيد إىل بلده ٧١.

الحالة ٤
التدابري املتخذة خبصوص االحتاد الوطين لالستقالل التام ألنغوال

فيما يتعلق بالتدابري املفروضة ضد االحتاد الوطين لالستقالل التام ألنغوال، 
ثارت مسألة كيف ومىت تستهدف اجلزاءات اجلهات الفاعلة األنغولية من 
غري الدول. وقد طلبت حكومة أنغوال فرض نظام اجلزاءات ضد االحتاد 

الوطين لالستقالل التام ألنغوال.

 مسألة استهداف االحتاد الوطين لالستقالل التام ألنغوال 
كجهة فاعلة من غري الدول

أدان  القرار ٨6٤ )١٩٩٣(  اختاذ  ُأجريت خبصوص  اليت  املداوالت  يف 
أعضاء اجمللس باإلمجاع العمليات العسكرية اليت يقوم هبا االحتاد الوطين 
لالستقالل التام ألنغوال )يونيتا( يف أنغوال وعدم تنفيذه التفاقات السالم 
مبوجب  يونيتا،  ضد  التالية  التدابري  اختاذ  أنغوال  ممثل  واقرتح  أنغوال.  يف 
الفصل السابع: فرض حظر إلزامي شامل على بيع األسلحة واملعدات 
العسكرية أو اإلمداد هبا، وفرض حظر على بيع النفط واملنتجات النفطية 
أو اإلمداد هبا؛ وإقفال مكاتب يونيتا وأّي شكل آخر من أشكال متثيل 
يونيتا؛ وحظر أّية أنشطة سياسية أو دعائية من جانب املنظمة يف أّي بلد. 
وقال إن اجمللس ينبغي أيضًا أن يقوم حبجز وجتميد احلسابات املصرفية 
املوجودة باسم منظمة يونيتا، وأن يتخذ التدابري املالئمة، مبقتضى الفصل 
السابع من امليثاق، لكفالة توفري املساعدة اإلنسانية للسكان. وقال “إننا 
ميكننا أن نقول اليوم دون أّي تردد إن الوقت قد حان لفرض جزاءات 
إلزامية على يونيتا إلرغامها على إيقاف احلرب واستئناف حوار صريح 
وجّدي ال يؤدي فقط إىل إحالل سلم دائم للشعب األنغويل الشهيد، 
ن يونيتا نفسها من أن تشارك يف العملية الدميقراطية ويف إعادة  وإمنا ميكَّ

إعمار البلد على الصعيدين االجتماعي واالقتصادي” ٧2.
الضروري،  من  أنه  يعتقد  بلده  وفد  أن  الروسي  االحتاد  ممثل  وذكر 
إذا مل يتحقق تقدم يف عملية السلم، أن ينظر اجمللس يف اختاذ خطوات 
إضافية مبقتضى امليثاق، مبا يف ذلك تدابري جتارية ضد يونيتا واحلّد من 
أنغوال،  إىل  والبحرية  والربية  اجلوية  اإلمدادات  ممثليها وحظر مجيع  سفر 
مسبقًا.  هبا  أذنت  قد  أنغوال  حكومة  تكون  اليت  اإلمدادات  باستثناء 
وينبغي أن ينظر اجمللس أيضًا يف إمكانية جتميد حسابات يونيتا وقادهتا 
اليت  احلالية  اجلزاءات  أن  الصني  ممثل  وأكد   .٧٣ األجنبية  املصارف  يف 

املرجع نفسه، الصفحة ٧.  ٧١

S/PV.3277، الصفحة ١٠.  ٧2

املرجع نفسه، الصفحة ٤6.  ٧٣

سيفرضها اجمللس على يونيتا تدابري تتسق مع الظروف اخلاصة السائدة 
يف أنغوال. واجلزاءات يف ذاهتا ليست غاية ولكنها وسيلة تستهدف حث 
يونيتا على استئناف املفاوضات مع حكومة أنغوال يف أقرب موعد ممكن 

واهناء احلرب األهلية يف موعد مبكر ٧٤.
ويف املداوالت اليت ُأجريت خبصوص اختاذ القرار ٩٣2 )١٩٩٤(؛ 
ذكر ممثل أنغوال أن للمجلس أن يستخدم مجيع الوسائل املتاحة له كي 
مينع تعنت يونيتا من أن يفضي إىل فشل فرصة السلم املتاحة اآلن. وتؤيد 
حكومة بلده تأييداً ثابتًا التدابري املشار إليها يف الفقرة 5 من القرار ٩٣2 
)١٩٩٤( على الرغم من أهنا ترى أن املهلة املمنوحة لذلك مبالغ فيها، 

حيث إن حكومة بلده تتفاوض يف لوساكا منذ مثانية شهور تقريبًا ٧5.
ملطالبها  املنتظم  بتصعيدها  يونيتا،  أن  الروسي  االحتاد  ممثل  وذكر 
وجتاهلها لقرارات اجمللس وتوصيات الوسيط والدول الثالث املراقبة، ترغم 
إضافية، كما  جزاءات  فرض  مسألة  بالغة يف  جبدية  النظر  على  اجمللس 
هو منصوص عليه يف الفقرة 26 من القرار ٨6٤ )١٩٩٣( ٧6. وذكر 
ممثل الربازيل كذلك أن نطاق التدابري اليت ينبغي أن يتخذها اجمللس، إذا 
مل تقبل يونيتا االقرتاحات اليت تقدمت هبا الوساطة يف الوقت املناسب، 
يتصل  فيما  اجمللس  تصميم  أيضًا  وإمنا  فحسب  احلالة  جدية  جيسد  ال 
باالختتام السريع والناجح لعملية السلم ٧٧. وأكد بعض املتكلمني أن 
النحو املنصوص  اجمللس سينظر يف مسألة تطبيق جزاءات إضافية على 
عليه يف القرار ٨6٤ )١٩٩٣( إذا مل تقبل يونيتا املقرتحات الواردة يف 

اتفاق السلم ٧٨.
ويف أعقاب قبول كل من حكومة أنغوال ويونيتا اجملموعة الكاملة من 
املقرتحات املتعلقة باملصاحل الوطنية، أكد رئيس اجمللس، يف بيان رئاسي ٧٩، 
على أن اجمللس قد وافق على أاّل ينظر، يف الوقت احلاضر، يف فرض تدابري 

إضافية ضد يونيتا.

الحالة 5
التدابري املتخذة خبصوص اجلماهريية العربية الليبية

بالقرار ٨٨٣ )١٩٩٣( شدد اجمللس، بالنظر إىل “استمرار عدم تدليل 
احلكومة الليبية بواسطة إجراءات ملموسة على نبذها لإلرهاب”، وأخذاً 
يف االعتبار عدم استجابة اجلماهريية العربية الليبية استجابة كاملة وفّعالة 

املرجع نفسه، الصفحة 2٨.  ٧٤

S/PV.3395، الصفحة ٤.  ٧5

املرجع نفسه، الصفحة ٧.  ٧6

املرجع نفسه، الصفحة 6.  ٧٧

املرجع نفسه، الصفحة 6 )الربازيل(؛ والصفحة ٨ )نيجرييا(؛ والصفحة ٩   ٧٨

)فرنسا( و)الصني(؛ والصفحة ١٠ )إسبانيا(؛ والصفحة ١2 )اململكة املتحدة(.
.S/PRST/1994/52  ٧٩
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للطلب واملقررات الواردة يف القرارين ٧٣١ )١٩٩2( و٧٤٨ )١٩٩2(، 
اجلزاءات املفروضة على البلد وذلك عن طريق مجلة أمور من بينها جتميد 
األموال واملوارد املالية الليبية املوجودة يف بلدان أخرى وفرض حظر على 
ونقله.  النفط  تكرير  أجل  من  مبعدات  الليبية  العربية  اجلماهريية  تزويد 
واستشهد اجمللس أيضًا بعدم امتثال البلد ملطالب اجمللس بأن يتعاون مع 
املتحدة يف حتديد املسؤولية  املتحدة والواليات  سلطات فرنسا واململكة 
عن اهلجومني اإلرهابيني بالقنابل على طائرتني جتاريتني يف عام ١٩٨٨ 

و١٩٨٩.
ويف املداوالت اليت أجريت خبصوص اختاذ القرار ٨٨٣ )١٩٩٣(، 
للقرار  امتثلت  قد  بلده  أن حكومة  الليبية  العربية  اجلماهريية  ممثل  ذكر 
٧٣١ )١٩٩2( باستثناء أهنا مل تسّلم الشخصني املزعوم أهنما مشتبه 
 ”Pan Am“ فيهما يف اهلجمات اإلرهابية على الرحلة رقم ١٠٣ لشركة
اجلوية والرحلة رقم ٧٧2 لشركة “UTA” اجلوية. ورأى أن هناك حماولة 
من جانب البلدان الثالثة العتماد مشروع قرار مبوجب الفصل السابع من 
امليثاق بشأن مسألة كان ينبغي معاجلتها يف إطار الفصل السادس، بالنظر 
إىل أن املسألة املعنية هي نزاع قانوين بشأن البلد الذي له اختصاص أن 
حياكم املتهمني، وهو نزاع قامت بتسويته بصفة أساسية أحكام اتفاقية 

مونرتيال لعام ١٩٧١ ٨٠.
ورأى ممثل السودان، متكلمًا باسم جامعة الدول العربية، أن األزمة 
وفرنسا  املتحدة  والواليات  ناحية،  من  الليبية،  العربية  اجلماهريية  بني 
معاجلته  ينبغي  قانوين  نزاع  األخرى، هي  الناحية  املتحدة، من  واململكة 
استناداً إىل املادة ٣٣ )الفصل السادس( من امليثاق. أما الفصل السابع 
فهو يتعلق بالتهديدات للسلم واألمن الدوليني، ال باملنازعات القانونية. 
تتواله  أن  ينبغي  امليثاق،  سيما  ال  القانونية،  النصوص  تفسري  إن  وقال 

أجهزة قضائية ٨١.
وقالت ممثلة الواليات املتحدة إن اجلزاءات اليت يفرضها جملس األمن 
أن  العدالة. وذكرت  إىل حتقيق  الضرورة، سعيًا  عند  إليها  اللجوء  جيب 
اجمللس قد دلل مرة أخرى، بتعزيزه للجزاءات، على مرونة اجلزاءات كأداة 
أن  يستطيع  اجمللس  هذا  أن  أظهرنا  “كلما  وقالت كذلك  دبلوماسية. 
يفرض جزاءات أو يرفعها أو يعلقها أو يعززها بإراداته، كلما كانت أداة 
اجلزاءات ختدم دبلوماسيتنا على حنو أفضل” ٨2. وأكد بعض املتكلمني 
أيضًا أن اجمللس، بتعزيزه للجزاءات، يتخذ إجراء للتعامل مع حالة هتدد 
السلم واألمن الدوليني. وأعربوا أيضًا عن األمل يف أن متتثل اجلماهريية 

العربية الليبية لقرارات اجمللس ذات الصلة.

S/PV.3312، الصفحتان 22 و2٣.  ٨٠

املرجع نفسه، الصفحة ٣١.  ٨١

املرجع نفسه، الصفحات ٤٠ إىل ٤2.  ٨2

بيد أن الوفد الصيين كان من رأيه أن الوسيلة الفّعالة الوحيدة اليت ميكن 
أن تفضي إىل حل هلذه املسألة هي التفاوض والتشاور. وذكر أن تشديد 
اجلزاءات على اجلماهريية العربية الليبية لن يساعد على تسوية املسألة. وقال 
إن ذلك، على العكس، سيؤدي إىل زيادة تعقيد املسألة، جبعل الشعب 
بالنسبة  حىت  أكرب  اقتصادية  مصاعب  وخبلق  أكرب،  معاناة  يعاين  الليبـي 
للبلدان اجملاورة وغريها من البلدان املعنية ٨٣. وعلى نفس املنوال، قال ممثل 

باكستان إنه ال يستطيع أن يؤيد القرار ٨٨٣ )١٩٩٣( ٨٤.

الحالة ٦
التدابري املتخذة خبصوص ليربيا

يف مداوالت اجمللس اليت أجريت خبصوص اختاذ القرار ٩٨5 )١٩٩5(، 
كان عدد من املتكلمني يشعر بالقلق لعدم إحراز تقدم حنو السلم يف 
ليربيا وأعربوا عن اعتقادهم بأن إنشاء جلنة اجلزاءات سيساهم يف عملية 
السلم يف ليربيا ٨5. وذكر ممثل نيجرييا أن وفد بلده يؤيد التدابري الرامية 
إىل  األسلحة  تدفق  من  حيّد  الذي  احلايل  اجلزاءات  نظام  تشديد  إىل 
داخل البلد، ويؤيد فقرة مشروع القرار اليت تنشئ جلنة جزاءات لرصد 
االمتثال لنظام حظر األسلحة ٨6. وحثت ممثلة الواليات املتحدة مجيع 
رؤساء الدول على حضور مؤمتر قمة أبوجا من أجل تنسيق سياساهتم 
بشأن ليربيا، وخصوصًا لوقف تدفق األسلحة إىل ليربيا، مما ييسر إهناء 

احلرب ٨٧.
وأكد ممثل االحتاد الروسي أن قرار إنشاء جلنة جزاءات لرصد االمتثال 
للحظر سيساعد على تطبيع احلالة، ليس يف ليربيا وحدها، وإمنا يف املنطقة 
بأسرها ٨٨. وأعرب أعضاء آخرون يف اجمللس عن قلقهم بشأن عدم إحراز 
تقدم حنو السلم يف ليربيا وعن اعتقادهم بأن إنشاء جلنة جزاءات سيسهم 

يف عملية السلم يف ليربيا.
ويف املداوالت اليت أجريت خبصوص اختاذ القرار ١٠٠١ )١٩٩5(، 
األعضاء حلظر  الدول  انتهاك بعض  القلق بشأن  ليربيا عن  أعرب ممثل 
األسلحة املفروض على ليربيا مبوجب القرار ٧٨٨ )١٩٩2( ٨٩. وأعرب 
عدة أعضاء يف اجمللس عن القلق بشأن استمرار تدفق األسلحة إىل داخل 
ليربيا، انتهاكًا للقرار ٧٨٨ )١٩٩2(، وعرب احلدود، ومن مصادر داخل 

املرجع نفسه، الصفحة 5٣.  ٨٣

املرجع نفسه، الصفحة ٣٩.  ٨٤

)إندونيسيا(؛  و٣   2 والصفحتان  )إيطاليا(؛   2 الصفحة   ،S/PV.3517  ٨5

والصفحة ٤ )هندوراس(.
٨6  املرجع نفسه، الصفحتان ٣ و٤.

املرجع نفسه، الصفحة 5.  ٨٧

٨٨  املرجع نفسه، الصفحتان 6 و٧.

S/PV.3549، الصفحتان ٣ و٤.  ٨٩
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ليربيا ٩٠. وأعربوا، يف هذا الصدد، عن تأييدهم باإلمجاع لطلب قادة فريق 
الرصد التابع للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا وبعثة مراقيب األمم 
املتحدة يف ليربيا حتسني آلية الرصد لوقف تدفق األسلحة إىل داخل البلد. 
وذّكر أعضاء اجمللس مجيع الدول بأن عليها أن متتثل امتثااًل تامًا للحظر 

املفروض على مجيع شحنات األسلحة واملعدات العسكرية إىل ليربيا.

الحالة ٧
التدابري املتخذة خبصوص رواندا

فيما يتعلق بالتدابري املتخذة ضد رواندا، كانت املسألة اليت ثارت تتعلق 
بفرض جزاءات وعالقة ذلك مببدأ السيادة الوطنية واحلق يف الدفاع عن 

النفس.
ويف املداوالت اليت أجريت خبصوص اختاذ القرار ٩١٨ )١٩٩٤(، 
أعرب املتكلمون عن تأييدهم باإلمجاع لدعوة القرار للدول األعضاء إىل 
الرواندية ٩١.  أّي طرف من األطراف  أو توريد األسلحة إىل  بيع  تقييد 
ورأى ممثل رواندا أن حظر األسلحة الوارد يف القرار ينبغي أن ُيفرض على 
أوغندا، بعد تورطها املزعوم يف الصراع. وقال إنه يعتقد أيضًا أن فرض 
ينص  امليثاق  للميثاق، ألن  انتهاكًا  رواندا سيشكل  أسلحة على  حظر 

على مبدأ الدفاع عن النفس مبوجب املادة 5١ ٩2.
ورأى ممثل االحتاد الروسي أن مما له أمهية خاصة ما ورد يف القرار 
رواندا:  على  السالح  على  حظر  بفرض  يتصل  فيما   )١٩٩٤(  ٩١٨
فهذا أمر حاسم يف غياب وقف إطالق النار. وذكر أنه ستقع مسؤولية 
خاصة عن التنفيذ الفّعال على عاتق الدول األفريقية اجملاورة، وال سيما 
فيما يتصل بعدم السماح ببيع األسلحة أو إيصاهلا، وعدم السماح بنقل 

األسلحة عرب أراضيها ٩٣.
أحرزته حكومة  الذي  للتقدم  ونتيجة   ،)١٩٩5( وبالقرار ١٠١١ 
رواندا يف حتقيق استقرار األوضاع داخل البلد، رفع اجمللس احلظر املفروض 

و٧   6 والصفحتان  )نيجرييا(؛   6 إىل   ٤ الصفحات  نفسه،  املرجع   ٩٠

)إندونيسيا(؛ والصفحات ٧ إىل ٩ )بوتسوانا(؛ والصفحتان ٩ و١٠ )هندوراس(؛ 
املتحدة(؛  )الواليات  و١2   ١١ والصفحتان  )رواندا(؛  و١١   ١٠ والصفحتان 
والصفحتان  الروسي(؛  )االحتاد   ١٤ والصفحة  )فرنسا(؛  و١٣   ١2 والصفحتان 
و١٧   ١6 والصفحتان  )األرجنتني(؛  و١6   ١5 والصفحتان  )إيطاليا(؛  و١5   ١٤

)اجلمهورية التشيكية(.
S/PV.3377، الصفحتان ٨ و٩ )جيبويت(؛ والصفحتان ٩ و١٠ )الصني(؛   ٩١

والصفحتان ١٠ و١١ )االحتاد الروسي(؛ والصفحتان ١١ و١2 )فرنسا(؛ والصفحة 
١2 )نيوزيلندا(؛ والصفحتان ١2 و١٣ )اململكة املتحدة(؛ والصفحة ١٣ )الواليات 
)األرجنتني(؛  و١5   ١٤ والصفحتان  )الربازيل(؛  و١٤   ١٣ والصفحتان  املتحدة(؛ 

والصفحتان ١5 و١6 )إسبانيا(؛ والصفحتان ١6 و١٧ )اجلمهورية التشيكية(.
املرجع نفسه، الصفحة 6.  ٩2

املرجع نفسه، الصفحة ١٠.  ٩٣

على إمداد رواندا باألسلحة. وأثناء املناقشة، أوضحت حكومة زائري أهنا 
تعارض رفع حظر األسلحة املفروض على رواندا، بالنظر إىل تدهور احلالة 

األمنية ٩٤.
ومن الناحية األخرى، ذكر ممثل نيجرييا أن وفد بلده قد أيد طلب 
رواندا رفع القيود اليت ُفرضت على حيازهتا لألسلحة مبوجب القرار ٩١٨ 
احلالة وطمأنة  استقرار  إىل حتقيق  الرامية  التدابري  من  )١٩٩٤(، كجزء 
حكومة رواندا بشأن أمنها. ولن ميّكن هذا احلكومة من الدفاع عن نفسها 
ومواطنيها فحسب، وإمنا سيكون أيضًا “رادعًا لروح املغامرة العسكرية 
لدى معارضي احلكومة من اخلارج” ٩5. وذكر متكلمون آخرون أنه من 
الواضح أن احلظر كان موجهًا ضد حكومة سابقة وأن احلكومة اجلديدة 
عن  أيضًا  وأعربوا   .٩6 نفسها  عن  الدفاع  على  قادرة  تكون  أن  ينبغي 
تأييدهم للضمانة املدرجة يف القرار ١٠١١ )١٩٩5( الذي ينص على 
إزالة احلظر، بطريقة حمكومة، ملدة سنة واحدة. وأيدت فرنسا رفعا أعم 
للحظر يقتصر على أساس األولوية على معدات حفظ النظام، وال سيما 

معدات جتهيز قوات الشرطة والدرك ٩٧.

الحالة ٨
التدابري املتخذة خبصوص يوغوسالفيا السابقة

نشأت  السابقة  يوغوسالفيا  ضد  املفروض  األسلحة  حظر  خبصوص 
مسألتان يف املداوالت اليت أجراها اجمللس ميكن تفسريمها بأهنما هلما عالقة 
باملادة ٤١. وكانت املسألة األوىل تتعلق بتعزيز التدابري املنصوص عليها 
يف القرار ٨2٠ )١٩٩٣(، اليت سامهت يف فعالية اجلزاءات. أما املسألة 
الثانية فكانت تشمل رفع حظر األسلحة على بيع أو نقل األسلحة إىل 

دول داخل أراضي يوغوسالفيا السابقة.

تعزيز التدابري املفروضة ضد يوغوسالفيا السابقة
بالقرار ٨2٠ )١٩٩٣(، قرر اجمللس أن يعزز إىل حّد كبري نظام اجلزاءات 
املفروضة ضد مجهورية يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل األسود(، بعد 
البوسين  الصريب  الطرف  يوقع  مل  ما  القرار،  اختاذ  تاريخ  من  أيام  تسعة 
على خطة السلم ويوقف هجماته العسكرية يف البوسنة واهلرسك. وأثناء 
املناقشة، أعرب أغلب أعضاء اجمللس عن تأييدهم للتدابري اإلضافية اليت 
ُفرضت على مجهورية يوغوسالفيا االحتادية، ألهنا تزيد من فعالية اجلزاءات 
تغرّي جذري يف موقف  إذا حدث  أخرى  آفاقًا  نفسه  الوقت  وتفتح يف 

S/PV.3566، الصفحة 2.  ٩٤

املرجع نفسه، الصفحة 6.  ٩5

املرجع نفسه، الصفحتان ٤ و5 )بوتسوانا(؛ والصفحتان ٧ و٨ )االحتاد   ٩6

و١٣   ١2 والصفحتان  املتحدة(؛  )الواليات  و١١   ١٠ والصفحتان  الروسي(؛ 
)األرجنتني(؛ والصفحة ١٣ )أملانيا(؛ والصفحتان ١5 و١6 )عمان(.

املرجع نفسه، الصفحة ١١.  ٩٧
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الصرب البوسنيني. وقال ممثل االحتاد الروسي، الذي امتنع عن التصويت، 
إنه من املهم أن تتاح ألطراف النزاع، عن طريق الوساطة الدولية، إمكانية 
املفاوضات  واستكمال  أوين،  فانس -  بشأن خطة  اتفاق  إىل  التوصل 

املكثفة يف هذا الصدد اجلارية يف الوقت احلايل ٩٨.
ويف املداوالت اليت أجريت خبصوص اختاذ القرار ٩٤2 )١٩٩٤(، 
أعرب غالبية أعضاء اجمللس عن تأييدهم ألحكام القرار، وخباصة تعزيز 
مجيع التدابري املتخذة ضد صرب البوسنة. وذكر ممثل البوسنة واهلرسك أن 
وفد بلده يؤيد القرار ٩٤2 )١٩٩٤( اخلاص بتعزيز اجلزاءات فيما يتعلق 
بصرب البوسنة. ومع ذلك فإنه يشكك يف فعالية هذه التدابري يف حتقيق 
األهداف املنشودة، ال سيما إزالة آثار العدوان والتطهري اإلثين ٩٩. وذكر 
ممثل الصني، الذي امتنع عن التصويت، أن وفد بلده ال يؤيد استخدام 
السابقة، ألن  التدابري اإللزامية حلل الصراع يف يوغوسالفيا  اجلزاءات أو 

التجربة أثبتت أن هذا لن يساعد على حل املشكلة ١٠٠.
وبالقرار ٩٤٣ )١٩٩٤(، عّلق اجمللس بعض اجلزاءات املفروضة ضد 
حتفظات  عن  معربًا  ممثل كرواتيا،  وذكر  االحتادية.  يوغوسالفيا  مجهورية 
تعليقه  عدم  ينبغي  اجلزاءات  نظام  أن  القرار،  مشروع  على   شديدة 
إاّل بعد أن حيصل اجمللس على شواهد ملموسة وأكيدة على إحراز تقدم 
حقيقي على الطبيعة. وال ميكن لكرواتيا أن تقبل جمرد إعالنات سياسية 
الدويل للسعي إىل إجياد حل  آلية لدى اجملتمع  لتعليق أجدى  كأساس 
سلمي للمشاكل يف املنطقة ١٠١. وكان من رأي دول أخرى غري أعضاء يف 
اجمللس أن ختفيف اجلزاءات املفروضة على صربيا واجلبل األسود سيكون 
أمراً سابقًا ألوانه وغري مناسب وخطري، ومن احملتمل أن يشجع العدوان 
الذي ينتهك مبادئ امليثاق األساسية ١٠2. وذكر ممثل باكستان، الذي 
صّوت ضد مشروع القرار، أن وفد بلده يعترب أن توقيت مشروع القرار غري 
مناسب ويف غري حمله وسابق ألوانه وأنه سيكون غري مثمر بالنسبة لعملية 
السالم ١٠٣. وقالت ممثلة الواليات املتحدة إن اجمللس، باإلعداد لتخفيف 
مجهورية  بأن  يقر  االحتادية،  يوغوسالفيا  مجهورية  على  اجلزاءات  حدة 
يوغوسالفيا االحتادية اختذت خطوة هامة إلقناع الصربيني البوسنيني بقبول 
القرار  أن  الروسي  االحتاد  ممثل  وذكر   .١٠٤ املقرتحة  التفاوضية  التسوية 

S/PV.3200، الصفحة ١١.  ٩٨

S/PV.3428، الصفحة ٣.  ٩٩

املرجع نفسه، الصفحة 25.  ١٠٠

املرجع نفسه، الصفحة 6.  ١٠١

والصفحتان 5  واهلرسك(؛  )البوسنة   5 إىل   ٣ الصفحات  نفسه،  املرجع   ١٠2

إيران  و6 )كرواتيا(؛ والصفحات 6 إىل ٨ )ماليزيا(؛ والصفحتان ٨ و٩ )مجهورية 
)ألبانيا(؛  و١١   ١٠ والصفحتان  )السنغال(؛  و١٠   ٩ والصفحتان  اإلسالمية(؛ 
والصفحتان ١٨  )مصر(؛  والصفحتان ١2 و١٣  )أملانيا(؛  والصفحتان ١١ و١2 

و١٩ )كندا(؛ والصفحتان 2٠ و2١ )أفغانستان(.
املرجع نفسه، الصفحة 2٨.  ١٠٣

املرجع نفسه، الصفحة ٣5.  ١٠٤

أسرياً  ليس  اجمللس  أن  مؤداها  واضحة  بإشارة  يومئ   )١٩٩٤(  ٩٤٣
التقليدية وأنه مستعد إلعادة تقييم احلالة بطريقة مناسبة، وفقًا  لألمناط 
للتغرّي يف سياسة األطراف وتشجيع أولئك الذين حياولون عمليًا حتقيق 

السالم ١٠5.

رفع حظر األسلحة
يف املداوالت اليت أجريت خبصوص اختاذ القرار ١٠2١ )١٩٩5(، الذي 
نص على الرفع التدرجيي حلظر بيع أو نقل األسلحة إىل دول داخل أراضي 
يوغوسالفيا السابقة، والقرار ١٠22 )١٩٩5(، الذي عّلق به اجمللس إىل 
أجل غري مسمى اجلزاءات املفروضة ضد صربيا واجلبل األسود، ذكر ممثل 
أملانيا أن هذه التدابري متثل اخلطوة األوىل حنو تنفيذ اتفاق السالم الذي مت 
التوصل إليه يف دايتون ١٠6. وذكر ممثل االحتاد الروسي، الذي امتنع عن 
التصويت، أن وفد بلده كان يفضل أن ينص القرار ١٠2١ )١٩٩5( 
على آلية أكثر حتديداً لكي تعمل يف حالة ما إذا أخرجت عملية السالم 
عن مسارها ١٠٧. وباختاذ القرار ١٠2١ )١٩٩5(، رحب أعضاء اجمللس 
بالتزامات األطراف املنصوص عليها يف اتفاق إرساء االستقرار اإلقليمي، 
من حيث حتديد األسلحة، ووضع حدود قصوى لفئات األسلحة، واختاذ 
أعطى  اجمللس  أن  املتحدة  الواليات  ممثلة  وأكدت  الثقة.  لبناء  تدابري 
األطراف، بتعليقه اجلزاءات االقتصادية، التأييد الذي حتتاج إليه للتوقيع 
“اجمللس  أن  أيضًا  وذكرت  الفعلي.  تنفيذه  وكفالة  السالم  اتفاق  على 
فرض اجلزاءات االقتصادية هلدف حمدد هو تشجيع صربيا على اختيار 
طريق السالم. ويبدو أن اجلزاءات حققت اهلدف املنشود منها”، وأداة 
بالغة  أهنا كانت  أثبتت  تعرضت النتقادات كثرية،  اليت  اجلزاءات هذه، 
األمهية يف التوصل إىل القرار الذي اختذ يف دايتون، والنفوذ الذي توفره لنا 

سيظل خيدمنا جيداً يف مهمة التنفيذ املعقدة ١٠٨.

الحالة 9
التدابري املتخذة خبصوص العراق

الفصل  مبوجب  العراق  ضد  تدابري  تطبيق  بشأن  املسائل  من  عدد  ثار 
األوىل  املسألة  وكانت  املادة ٤١.  عليه يف  املنصوص  النوع  من  السابع 
نظام  تغيري  أّي  العراق،  ضد  املتخذة  التدابري  ختفيف  أو  برفع  تتعلق 
اجلزاءات؛ وكانت املسألة الثانية تتعلق باملدى الذي ينبغي للمجلس أن 
يصل إليه يف التصرف لإلقالل إىل أدىن حّد من األثر اإلنساين للتدابري 
الصادر تكليف هبا مبوجب املادة ٤١؛ وكانت املسألة الثالثة هي العالقة 

بني اجلزاءات ومبدأي السيادة الوطنية والسالمة اإلقليمية.

املرجع نفسه، الصفحة ٣١.  ١٠5

S/PV.3595، الصفحة 5.  ١٠6

املرجع نفسه، الصفحة ١٤.  ١٠٧

املرجع نفسه، الصفحة ١٨.  ١٠٨
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مسألة رفع التدابري املتخذة ضد العراق
أثناء الفرتة املستعرضة، مل ُيتخذ أّي قرار جرى فيه تغيري نظام اجلزاءات 
أثناء اجتماعات  املفروض ضد العراق. ومع ذلك فقد نوقشت املسألة 

اجمللس قبل وبعد القرارات املختلفة اليت اخُتذت بشأن العراق.
ففي اجللسة ٣٤٣٩، أشار ممثل االحتاد الروسي إىل البيان املشرتك الذي 
 .١٠٩ األول/أكتوبر ١٩٩٤  الروسي يف ١٣ تشرين  العراق واالحتاد  أصدره 
وقال إن رفع اجلزاءات، اليت هلا آثار خطرية على عامة الناس وعلى الوضع 
مؤامرة  بالكفاح ضد  أو  العسكرية  باجلهود  ليس  مرتبط  للبلد،  االقتصادي 
خارجية، وإمنا بشيء واحد فقط، هو التنفيذ الصارم لقرارات جملس األمن 
ذات الصلة. وإذا امتثل العراق فعاًل جلميع املطالب الواردة يف مجيع القرارات، 
لن يكون لنظام اجلزاءات الراهن أّي مغزى. وهذا واحد من األمور املذكورة 
يف البيان املشرتك. وبشرط أن يتعاون العراق تعاونًا صادقًا مع األمم املتحدة، 
سيكون بإمكان اجمللس وقتئذ اختاذ قرار برفع حظر النفط على النحو املذكور 
يف الفقرة 22 من القرار 6٨٧ )١٩٩١(. وعندئذ ميكن للمجلس أن ينظر، 

يف هناية األمر، يف رفع أو ختفيف اجلزاءات املتبقية ١١٠.
السبيل  إن  الروسي  االحتاد  بقول  املتحدة  الواليات  ممثلة  ورحبت 
الكامل  التنفيذ  اجلزاءات هو من خالل  رفع  ُقدمًا حنو  للمضي  الوحيد 
أن  ينبغي  اجمللس  أن  الصلة. وذكرت  األمن ذات  قرارات جملس  جلميع 
يرفض رفضًا قاطعًا النهج الذي يروج له البعض ويدعو إىل مكافأة العراق 
السؤال  إن  قائلة  املمثلة  وأضافت  التزاماته.  لبعض  اجلزئي  امتثاله  على 
أن  العراق  إىل مىت جيب على  ليس  اجمللس  يواجهه هذا  الذي  الفاصل 
قبل  الشامل  التدمري  أسلحة  بشأن  املتحدة  األمم  متطلبات  مع  يتعاون 
تعليق حظر البرتول؛ إن السؤال احلقيقي هو ما إذا كان العراق سيواصل 

التعاون مع مفتشي األمم املتحدة بعد تعليق حظر البرتول ١١١.
ورأى ممثل إسبانيا أنه يف أيدي السلطات العراقية أن حتسن أحوال 
السلمية  بالنوايا  الدويل  اجملتمع  إلقناع  ملموسة  خطوات  باختاذ  شعبها 
لالستجابة  مستعداً  اجمللس  يكون  أن  جيب  ذاته،  الوقت  ويف  للعراق. 

بشكل مناسب ألّي تغرّي يف املوقف من جانب السلطات العراقية ١١2.
وقال ممثل اململكة املتحدة إنه ال يزال هناك الكثري مما ينبغي القيام به 
قبل أن يكون من املمكن التفكري يف أّي ختفيف للجزاءات. وال ميكن أن 

تكون هناك صفقات متكاملة بني هذا اجمللس والعراق ١١٣.
وقال ممثل العراق إن حكومة بلده قد أوفت بالتزاماهتا مبوجب القسم 
جيم من القرار 6٨٧ )١٩٩١(. كما أكدت ذلك تقارير اللجنة اخلاصة 

S/1994/1173، املرفق.  ١٠٩

S/PV.3439، الصفحات 2 إىل 6.  ١١٠

املرجع نفسه، الصفحات ٧ إىل ٩.  ١١١

املرجع نفسه، الصفحتان ١2 و١٣.  ١١2

املرجع نفسه، الصفحات ١٣ إىل ١5.  ١١٣

فإن  ذلك،  على  وعالوة  الذرية.  للطاقة  الدولية  والوكالة  املتحدة  لألمم 
الدولية  والوكالة  اخلاصة  اللجنة  مع  بالكامل  تعاونت  العراقية  السلطات 
للطاقة الذرية، وفقًا لنظام الرصد الذي أنشأه قرار اجمللس ٧١5 )١٩٩١(. 
وتشمل احلقائق األخرى العناصر الواردة يف البيان املشرتك الذي أصدره 
ودعا   .١٩٩٤ األول/أكتوبر  تشرين   ١٣ يف  الروسي  واالحتاد  العراق 
املتكلم اجمللس ألن ينطلق يف عمله من تلك احلقائق األساسية املدعمة 

بتلك الوثائق الرمسية ١١٤.
بلده  باعرتاف  تتعلق  العراق  اجمللس رسالة من ممثل  تلقى  أن  وبعد 
بالكويت وحبدودها الدولية، أعلن الرئيس أن ذلك االعرتاف يستتبع اختاذ 

خطوة هامة حنو تنفيذ مجيع قرارات جملس األمن ذات الصلة.

مسألة األثر اإلنساين للتدابري املتخذة مبوجب املادة ٤١
التغذوية  احلالة  بشأن  قلقه  عن  اجمللس  أعرب   )١٩٩5( بالقرار ٩٨6 
النفط  باسترياد  تسمح  بأن  للبلدان  وأذن  العراقي.  للشعب  والصحية 
واملنتجات النفطية اليت يكون منشؤها العراق رهنًا بشروط معّينة. وأنشأ 
تصدير  لتمويل  استخدامه  العام  لألمني  ميكن  خاصًا،  ضمان  حساب 
الالزمة  واإلمدادات  واملواد  الغذائية  واملواد  الصحية  واللوازم  األدوية 
 ٩٨6 القرار  اعتبار  وميكن  العراق.  إىل  األساسية  املدنية  لالحتياجات 
إنسانيًا يرمي إىل تلبية االحتياجات اإلنسانية األساسية  )١٩٩5( قراراً 

للشعب العراقي.
وأثناء املداوالت اليت أجريت خبصوص اختاذ القرار ٩٨6 )١٩٩5(، 
قال ممثل إيطاليا إن اجلزاءات ينبغي أاّل تؤدي إىل عاقبة شديدة تصيب 
إحدى  تزال  ال  وهي  الشديدين.  واجلوع  بالبؤس  املدنيني  السكان  كل 
األدوات األكثر فعالية اليت يوفرها ميثاق األمم املتحدة لفرض االمتثال 
للقانون الدويل، ولكن جيب أن تطّبق حبذر ويف أضيق احلدود وأن تكون 

موجهة بدقة لتجنب حدوث أّية آثار جانبية سلبية خطرية ١١5.
قرارات  تنفيذ  تعاونه يف  العراق  يواصل  بينما  أنه  الصني  ورأى ممثل 
على  املفروض  النفطي  احلظر  رفع  يناقش  أن  للمجلس  ينبغي  اجمللس، 
ممثل  وأكد   .١١6 العراق  يف  اإلنسانية  احلالة  لتخفيف  سيما  ال  العراق، 
هندوراس أمهية اجلزاءات االقتصادية الفّعالة، ولكنه رأى أنه ينبغي النظر، 
على  أثرها  من  للتخفيف  حمددة  تدابري  اختاذ  يف  جزاءات،  فرض  عند 

السكان املدنيني األبرياء ١١٧.

املرجع نفسه، الصفحتان ١5 و١6.  ١١٤

S/PV.3519، الصفحتان 2 و٣.  ١١5

املرجع نفسه، الصفحتان ٣ و٤.  ١١6

املرجع نفسه، الصفحتان ٤ و5.  ١١٧
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وأكد العديد من أعضاء اجمللس أيضًا أن التدابري ال تشكل استثناء 
من نظام اجلزاءات ١١٨، بل هي باألحرى إعفاء بغرض اإلغاثة اإلنسانية. 
وأعرب االحتاد الروسي عن بالغ قلقه إزاء احلالة اإلنسانية يف العراق وتأثريات 
البناءة  ينبغي أن ختفف استجابة للخطوات  اجلزاءات ورأى أن اجلزاءات 
اليت اختذها العراق فعاًل، حىت تدفع العراق إىل أن ميتثل امتثااًل تامًا لقرارات 
اجمللس ١١٩. وأشار ممثل اجلمهورية التشيكية إىل القرار كطريقة لصقل أداة 

اجلزاءات القاسية بشكل عام بالنسبة حلاالت أخرى يف أحناء العامل ١2٠.
ويف رسالة مؤرخة ١5 أيار/مايو ١٩٩5 موجهة إىل األمني العام ١2١، 
أبلغ وزير خارجية العراق األمني العام أن حكومة العراق لن تنفذ القرار 
٩٨6 )١٩٩5( ألهنا تعرتض، يف مجلة أمور، “على نسبة النفط املقرر 
الطرائق  وعلى  يومورتاليك،   - أنابيب كركوك  طريق خط  عن  تصديرها 

املتعلقة بتوزيع املعونة الغوثية اإلنسانية يف احملافظات الشمالية الثالث”.

مسألة اجلزاءات والسيادة الوطنية
القدر  القرار ٩٨6 )١٩٩5( على أن جيري شحن  الفقرة 6 من  تنص 
األكرب من النفط واملنتجات النفطية عرب خط أنابيب كركوك - يومورتاليك.

القرار ٩٨6 )١٩٩5(،  اختاذ  اليت أجريت خبصوص  املداوالت  ويف 
رأى ممثل إندونيسيا أن العراق ينبغي أن ميّكن من تقرير استخدام خطوط 
أنابيبه. وذكر كذلك أنه جيب احرتام “سيادة العراق ووحدة أراضيه، وأن 
العراق ينبغي لذلك أن يكون قادراً على أن يقرر استخدام خطوط أنابيبه 
ممثل  اآلراء  هذه  عن  اإلعراب  وشاطره   .١22 واإلنتاج”  النقل  ألغراض 
نيجرييا، الذي قال إن وفد بلده كان يفضل عدم اإلشارة إىل نسبة النفط 
اليت جيب شحنها عن طريق أّي خط أنابيب معنّي أو ميناء معنّي ١2٣. 
وهو يرى أن هذا ينبغي أن ُيرتك لقوى السوق. وشدد ممثل االحتاد الروسي 
القرار  النقطة، قائاًل إن مبادئ السيادة اليت أعيد تأكيدها يف   على هذه 
 .١2٤ املبادئ  لتلك  عمليًا  أثراً  تعطي  إجراءات حمددة  دائمًا  تساندها  ال 
وكان رأي ممثل األرجنتني، من الناحية األخرى، هو أن النظام املنشأ بالقرار 
ال ميكن تفسريه بأّي حال من األحوال بأنه ينطوي على مساس بسيادة 

العراق وسالمته اإلقليمية ١25.

والصفحتان ٨ و٩ )عمان(؛  )رواندا(؛  الصفحتان ٤ و5  نفسه،  املرجع   ١١٨

)اململكة  و١٣   ١2 والصفحتان  املتحدة(؛  )الواليات   ١2 إىل   ١٠ والصفحات 
املتحدة(.

املرجع نفسه، الصفحة ١5.  ١١٩

املرجع نفسه، الصفحتان ١5 و١6.  ١2٠

.S/1995/495 انظر  ١2١

S/PV.3519، الصفحتان 5 و6.  ١22

املرجع نفسه، الصفحة ٧.  ١2٣

املرجع نفسه، الصفحة ١5.  ١2٤

املرجع نفسه، الصفحة ٩.  ١25

الحالة 1٠
إهناء اجلزاءات املفروضة ضد جنوب أفريقيا

كان اهلدف الرئيسي للجزاءات املفروضة مبوجب القرار ٤١٨ )١٩٧٧( 
هو إجراء حتول كامل يف النظام السياسي يف جنوب أفريقيا. ويف أيلول/

لتمكني  التنفيذي االنتقايل  إنشاء اجمللس  سبتمرب ١٩٩٣، ويف أعقاب 
مجيع أهايل جنوب أفريقيا من املشاركة يف القرارات احلكومية ريثما جتري 
انتخابات، كان جملس األمن على استعداد لرفع اجلزاءات. بيد أن اجمللس 
مل يرفع رمسيًا مجيع اجلزاءات إاّل بعد أّول انتخابات متعّددة األعراق جتري 

يف البلد، يف نيسان/أبريل ١٩٩٤.

رفع اجلزاءات املفروضة مبوجب املادة ٤١
يف املداوالت اليت أجريت خبصوص اختاذ القرار ٩١٩ )١٩٩٤(، الذي 
قرر به اجمللس إهناء حظر األسلحة والقيود األخرى ذات الصلة جبنوب 
أفريقيا اليت كانت مفروضة مبوجب قراره السابق، قال السيد ثابو مبيكي، 
ممثل جنوب أفريقيا، وأّول نائب تنفيذي لرئيس مجهورية جنوب أفريقيا، 
ميثاق  السابع من  الفصل  بأحكام  ُفرض هذا احلظر عماًل  إنه حينما 
األمم املتحدة كان ذلك “ألن نظام احلكم السائد يف بلدنا واإلجراءات 
للسلم  هتديداً  سافرة  بصورة  شكلت  احلكومة  تلك  اختذهتا   اليت 

واألمن الدوليني” ١26.
اجمللس  سيتخذه  الذي  املقرر  إىل  ينظر  بلده  وفد  فإن  وبالتايل 
اليوم برفع احلظر على أنه تسليم من اجملتمع الدويل بأن جنوب أفريقيا 
حتقيق  إىل  السعي  يف  يشارك  أن  ميكن  بلداً  دميقراطيًا،  بلداً  أصبحت 
أعضاء  أمجع  وقد  الدوليني.  واألمن  بالسلم  املتعلقة  اهلامة  األهداف 
اجمللس على أن اجلزاءات كانت أداة فّعالة يف حترير جنوب أفريقيا، الذي 
يفتح آفاقًا أمام املنطقة. وكان من رأيهم أيضًا أن إهناء حظر األسلحة 
أمر مناسب وجاء يف حينه، وذلك على ضوء التغريات اليت حتدث يف 
جنوب أفريقيا. وذكر ممثل االحتاد الروسي أن وفد بلده سيؤيد اعتماد 
مشروع القرار، ألنه يتجاوب متامًا مع مهمة املساعدة يف إعادة إدماج 
مجهورية جنوب أفريقيا الدميقراطية اجلديدة يف اجملتمع الدويل على وجه 
األسلحة  على  احلظر  أن  املتحدة  الواليات  ممثل  وأكد   .١2٧ السرعة 
والقيود املتصلة بذلك اليت فرضتها األمم املتحدة على جنوب أفريقيا قد 
أسهمت إسهامًا هامًا يف انتهاء الفصل العنصري. واآلن وقد تفكك 
فإن  تضرب جبذورها،  الالعرقية  الدميقراطية  وأخذت  العنصري  الفصل 

هذه القيود مل تعد مناسبة بعد اليوم ١2٨.

S/PV.3379، الصفحة ٣.  ١26

املرجع نفسه، الصفحة 2١.  ١2٧

املرجع نفسه، الصفحة 2٤.  ١2٨
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الحالة 11
التدابري القضائية املتخذة مبوجب املادة ٤١

قرر اجمللس أن يتناول االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل من 
اليت اتسمت هبا  القتل والتعذيب واالغتصاب اجلماعية،  قبيل عمليات 

الصراعات يف يوغوسالفيا السابقة ورواندا، بواسطة إنشاء حماكم دولية.

احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة
بالقرار ٨2٧ )١٩٩٣(، أنشأ اجمللس، متصرفًا مبوجب الفصل السابع من 
امليثاق، حمكمة دولية ليوغوسالفيا السابقة ملقاضاة األشخاص املسؤولني 
عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل اليت ارتكبت يف إقليم 
أجريت  اليت  املداوالت  وأثناء   .١٩٩١ عام  منذ  السابقة  يوغوسالفيا 
خبصوص اختاذ القرار ٨2٧ )١٩٩٣(، كان هناك إمجاع بني املتكلمني 
تشكل  السابقة  يوغوسالفيا  يف  األزمة  أن  مفاده  رأي  عن  التعبري  على 
مبوجب  قراراً  اجمللس  اختاذ  بالتايل  وتربر  الدوليني  واألمن  للسلم  هتديداً 
الفصل السابع يقضي بإنشاء احملكمة ١2٩. وذكر ممثل هنغاريا أن هذه 
هي املرة األوىل اليت تقوم فيها األمم املتحدة بإنشاء حمكمة جنائية ملقاضاة 
األشخاص الذين يرتكبون انتهاكات خطرية للقانون اإلنساين الدويل ١٣٠. 
وذكر ممثل نيوزيلندا أنه كما ُذكر يف القرار ويف تقرير األمني العام، يتصل 
اقرتافهم  يف  املشتبه  األشخاص  ومقاضاة  احملكمة  إنشاء  حّد كبري  إىل 
السلم  الستعادة  الشاملة  باجلهود  الدويل  اإلنساين  القانون  ضد  جرائم 
واألمن يف يوغوسالفيا السابقة ١٣١. وأكد ممثل االحتاد الروسي أن وفد 
بلده يؤيد إنشاء احملكمة الدولية ألنه يعتربها أداة للعدالة مطالبًة باستعادة 
الشرعية الدولية وإميان اجملتمع العاملي بانتصار العدالة والتعقل ١٣2. وذكر 
ممثل الصني مع تأييده لقرار إنشاء احملكمة، أنه مراعاة للظروف اخلاصة 
السائدة يف يوغوسالفيا السابقة “وطابع االستعجال الذي تتسم به إعادة 
 السلم العاملي إىل نصابه واحلفاظ عليه”، فإن املوقف السياسي للصني 
ال جيوز تفسريه على أنه تأييد للنهج القانوين املتبع يف هذا الصدد. وذكر 
أن رأي الصني هو أنه، حتاشيًا إلرساء أّية سابقة إلساءة استخدام الفصل 
دولية  إنشاء حمكمة  إزاء  تبين موقف حكيم  ينبغي  امليثاق،  من  السابع 
عن طريق قرارات يتخذها جملس األمن مبوجب الفصل السابع. وقال إن 
موقف الوفد الصيين الثابت هو أن إنشاء حمكمة دولية ينبغي أن يكون 
بإبرام معاهدة، وإنه يؤكد على أن احملكمة الدولية اليت أنشئت بالطريقة 

S/PV.3217، الصفحة ١١ )فرنسا(؛ والصفحة 2٠ )هنغاريا(؛ والصفحة   ١2٩

22 )اليابان(.
املرجع نفسه، الصفحة 2٠.  ١٣٠

املرجع نفسه، الصفحتان 2١ و22.  ١٣١

املرجع نفسه، الصفحات ٤2 إىل ٤6.  ١٣2

الظروف  سوى  يناسب  ال  خمصصًا  ترتيبًا  إاّل  اعتبارها  ميكن  ال  احلالية 
اخلاصة بيوغوسالفيا السابقة، ولن تشكل أّية سابقة ١٣٣.

احملكمة الدولية لرواندا
 ،)١٩٩٤(  ٩55 القرار  اختاذ  خبصوص  أجريت  اليت  املداوالت  أثناء 
أعرب غالبية أعضاء اجمللس عن اعتقادهم بأن إنشاء حمكمة هو دليل 
على تصميم اجملتمع الدويل على ضرورة تقدمي اجملرمني إىل العدالة، ورأوا 
ممثل  وذكر  رواندا.  يف  الوطين  الوفاق  عملية  يف  ستساهم  احملكمة  أن 
الربازيل أن اللجوء إىل الفصل السابع من امليثاق، لغرض إنشاء حمكمة 
اجمللس  اختصاص  بلده،  وفد  رأي  يف  يتجاوز،  أمر  هو  دولية،  جنائية 
كما هو حمدد بوضوح يف امليثاق ١٣٤. وقال ممثل فرنسا إن هذه اجلرائم 
اليت تقع يف نطاق اختصاص احملكمة تشكل، بسبب خطورهتا اخلاصة، 
السابع من  الفصل  اللجوء إىل  الدوليني، مما يربر  للسلم واألمن   هتديداً 
امليثاق ١٣5. ومن الناحية األخرى، أعرب ممثل رواندا، الذي صوت ضد 
القرار، عن قلق حكومة بلده بشأن املسائل التالية: أن احملكمة الدولية 
ويرى  وختطيطها،  رواندا  يف  اجلماعية  اإلبادة  أسباب  يف  النظر  ترفض 
قام  فّعال، وقد  أن تشكيل وهيكل احملكمة غري مالئم وغري  بلده  وفد 
بعض الدول بدور نشط يف عملية إبادة األجناس، ويقرتح مشروع النظام 
األساسي للمحكمة سجن األشخاص املدانني خارج رواندا ١٣6. وأوضح 
ممثل الصني، الذي امتنع عن التصويت، أن حكومة بلده ال تؤيد االستناد 
إىل الفصل السابع من امليثاق إلنشاء حمكمة دولية عن طريق اختاذ قرار 

من ِقبل جملس األمن ١٣٧.

الحالة 1٢
ملحق خطة للسالم

خطة  “ملحق  بعنوان  قدمها  اليت  املوقف  ورقة  يف  العام،  األمني  قال 
أنه  دائمًا. وذكر  اجلزاءات مل حتدد بوضوح  أهداف  إن  للسالم” ١٣٨، 
من األمهية مبكان، عندما يقرر اجمللس فرض جزاءات، أن يضع معايري 
إن  أيضًا  وقال  حتقق.  قد  منها  الغرض  إذا كان  ما  لتحديد  موضوعية 
البلدان  الوكاالت اإلنسانية واقتصادات  بتداخلها مع أعمال  اجلزاءات، 
اجملاورة، كثرياً ما يبدو أهنا تتعارض مع األهداف اإلمنائية للمنظمة املتمثلة 
يف حتسني األوضاع اإلنسانية والنهوض بالتنمية االقتصادية. ودعا األمني 
العام الدول األعضاء إىل النظر يف طرائق لكفالة تيسري عمل الوكاالت 

املرجع نفسه، الصفحة ٣2.  ١٣٣

S/PV.3453، الصفحات ٩ إىل ١١.  ١٣٤

املرجع نفسه، الصفحتان ٣ و٤.  ١٣5

املرجع نفسه، الصفحة ١٧.  ١٣6

املرجع نفسه، الصفحة ١2.  ١٣٧

.S/1995/1  ١٣٨
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اإلنسانية عند فرض جزاءات. واقرتح النظر، عندما تفرض دول أعضاء 
إنه  وقال  اإلنسانية.  الوكاالت  لتيسري عمل  أحكام  جزاءات، يف وضع 
من الضروري، لذلك، جتنب حظر الواردات اليت حتتاج إليها الصناعات 

الصحية احمللية، والنظر بسرعة يف طلبات استثناء اإلمدادات اإلنسانية.
األسبق  تقريره  يف  الواردة  املقرتحات  إىل  أيضًا  العام  األمني  وأشار 
ببلدان  يلحق  الذي  بالضرر  يتعلق  فيما   ،١٣٩ للسالم”  املعنون “خطة 
أخرى نتيجة للجزاءات. وقال إن رؤساء املؤسسات املالية الدولية، بينما 
يسلمون بتأثريات اجلزاءات على بلدان أخرى، اقرتحوا تناول هذه املسألة 
يف إطار الواليات احلالية لتوفري املعونة للبلدان املتضررة. بيد أن األمني 
العام أعرب عن اعتقاده بأنه ينبغي وضع أحكام خاصة واقرتح، يف هذا 
األثر  تقييم  التالية:  اخلمس  باملهام  لتقوم  جديدة  آلية  إنشاء  الصدد، 
البلدان األخرى؛ ورصد  البلد املستهدف وعلى  احملتمل للجزاءات على 
تأثريها؛ وكفالة إيصال املساعدة اإلنسانية إىل  تطبيق اجلزاءات، وقياس 
الفئات الضعيفة؛ واستكشاف ُسبل مساعدة الدول األعضاء اليت تعاين 

أضراراً بالتبعية.
ويف بيان رئاسي اعتمد فيما يتعلق بورقة املوقف املقدمة من األمني 
العام بعنوان “ملحق خلطة للسالم” ١٤٠، أكد رئيس اجمللس أن اخلطوات 
قرارات  يف  بوضوح  حمددة  تكون  أن  ينبغي  طرف  أو  بلد  من  املطلوبة 
املعين الستعراض دوري. وأكد  اجمللس، وينبغي إخضاع نظام اجلزاءات 
املعنية  األحكام  أهداف  تتحقق  عندما  رفعها  ينبغي  اجلزاءات  أن  أيضًا 
الرئيس: “ال يزال اجمللس مهتمًا  الصلة. وقال  من قرارات اجمللس ذات 
وصول  لتأمني  املناسبة  التدابري  باختاذ  اإلطار،  هذا  ضمن  بالتكفل، 
اإلمدادات اإلنسانية إىل السكان املتضررين، مع إيالء االعتبار املناسب 
للتقارير اليت تقدمها الدول اجملاورة وغريها من الدول اليت تتأثر مبشاكل 
العام  األمني  اجمللس  اجلزاءات”. وحث  لفرض  نتيجة  خاصة  اقتصادية 
على القيام، لدى النظر يف ختصيص املوارد املتاحة له داخل األمانة العامة، 
مباشرة  تعاجل  اليت  العامة  األمانة  أقسام  لتعزيز  املناسبة  اخلطوات  باختاذ 
موضوع اجلزاءات وخمتلف جوانبها، مبا يكفل تناول مجيع تلك املسائل 

بأفضل طريقة ممكنة من حيث الفعالية واالتساق والتوقيت.

الحالة 13
ترشيد أداة اجلزاءات

يف اجللسة ٣٤٣٩، املعقودة يف ١٧ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٤، نظر 
هلما  مسألتني  إىل  أيضًا  وتطرق  والكويت  العراق  بني  احلالة  يف  اجمللس 
صلة بتطبيق اجلزاءات ورفعها. وكانت املسألة األوىل تتعلق برتشيد أداة 

.S/24111  ١٣٩

S/PRST/1995/9، وقد اعتمد يف اجللسة ٣5٠٣، املعقودة يف 22 شباط/  ١٤٠

فرباير ١٩٩5.

اجلزاءات، وخباصة فيما يتعلق بتطبيق اجلزاءات وإهنائها. أما املسألة الثانية 
فكانت تتعلق باالنسحاب االنفرادي من نظام اجلزاءات من جانب اجلهة 

الفاعلة املعنية.

مسألة ترشيد تطبيق اجلزاءات وإهنائها
قال ممثل االحتاد الروسي إن اجلزاءات ما زالت أقوى الوسائل غري العسكرية 
ملمارسة التأثري، وفقًا للميثاق، على الذين خيرقون النظام القانوين الدويل. 
لكن اجلزاءات، شأهنا شأن أّية أسلحة قوية تتطلب موقفًا مسؤواًل وحذراً 
املهم  الدقيق. ومن  بالتوجيه  جداً، وجيب أن يكون استخدامها متسمًا 
جداً أن تكون املعايري اليت ينبغي أخذها يف االعتبار هي حتقيق األهداف 
احملددة من جانب جملس األمن، ووجود أساس قانوين متني وتوخي الثبات 
أن  الروسي  املتخذة. ويعتقد االحتاد  القرارات  املتناهية يف تفسري  والدقة 
ينبغي أن خيضع لتصحيحات معّينة وعلى وجه  نطاق تطبيق اجلزاءات 
اخلصوص فيما يتعلق بتطوير وحتسني آلية تطبيق اجلزاءات ورفعها. وهو 
ففي  مفارقة كبرية.  تعكس وجود  الصدد  اجمللس يف هذا  أن جتربة  يرى 
بعض احلاالت، ترفع اجلزاءات كنوع من التشجيع، على اعتبار أن احلالة 
ستتطور وفقًا ألحسن سيناريو ممكن. ويف حاالت أخرى ترتبط مسألة 
رفع اجلزاءات أو تعليقها بعدد كبري من بعثات تقصي احلقائق من مجيع 
األشكال، وتقدمي تقارير وما إىل ذلك. وهذه املمارسة املتباينة جداً، بل 
واليت ال تتبع منوااًل واحداً متامًا، كثرياً ما جتعل اجمللس عرضة الهتامات بأنه 
“يكيل مبكيالني”، األمر الذي يسيء إىل مسعته يف أعني الرأي العام. 
ورأى ممثل االحتاد الروسي أن اجمللس ينبغي أن يكرس مزيداً من االهتمام 
الوقت،  نفس  يف  إجراء،  حتديد  اجلزاءات،  اعتماده  لدى  يكفل،  ألن 
اجلزاءات  إن  وقال  الصلة.  ذات  املطالب  لتنفيذ  وفقًا  رفعها  أو  لوقفها 
ليست عقابًا للشعوب، وإمنا هي رّد فعل من جانب اجملتمع الدويل على 
للقانون  انتهاك  فيها  إذا كان  احلاكمة،  الدوائر  هبا  تقوم  حمددة  أعمال 
اجلزاءات  التفكري يف كيفية جعل  يستوجب  ما  وهذا  الدوليني.  والنظام 
من  حّد  أدىن  إىل  التقليل  يتسىن  وبذلك  السياسية،  الُنخب  تستهدف 
اليت  الفئات األضعف،  السكان، وخباصة  العريضة من  الطبقات  معاناة 

رمبا تكون أقل اجلميع قدرة على تصحيح احلالة ١٤١.
ووافقت ممثلة الواليات املتحدة على احلاجة إىل ترشيد هنج اجمللس 
إزاء اجلزاءات وقالت إن أعضاء اجمللس تتزايد مشاركتهم يف املناقشة الرامية 

إىل حتسني أداة اجلزاءات ١٤2.
ورأى ممثل إسبانيا أن ُنظم اجلزاءات ليست غاية يف حّد ذاهتا، وإمنا 
أداة مصممة لتحقيق أهداف معّينة حيددها جملس األمن. وبالوفاء بتلك 
األهداف ميكن للمجلس، وجيب عليه، أن يستخلص النتائج املناسبة، 

S/PV.3439، الصفحتان ٤ و5.  ١٤١
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اجملتمع  يدافع عنها  اليت  املبادئ  أواًل وقبل كل شيء  االعتبار  آخذاً يف 
الدويل، واآلثار املرتتبة على السكان املعنيني وعلى البلدان اجملاورة ١٤٣.

مسألة االنسحاب االنفرادي من نظام جزاءات
فيما يتعلق مبا وصفه االحتاد الروسي بأنه “ظاهرة جديدة”، وهي ظاهرة 
أن يدعو بلد أحيانًا إىل انسحاب انفرادي من نظام جزاءات، قال ممثل 
ليؤكد من جديد  أن جيد سبياًل  األمن ميكن  إن جملس  الروسي   االحتاد 

املرجع نفسه، الصفحة ١٣.  ١٤٣

ما يعترب بديهية من بديهيات ميثاق األمم املتحدة وهي أن قرارات جملس 
اجلزاءات حكم  أن  نفسه. وذكر  اجمللس  إاّل  يلغيها  أن  األمن ال ميكن 
من نوع ما يصدره اجملتمع الدويل، ولكن، على االختالف من الظروف 
القانون  املنصوص عليها يف أحكام  العقوبة  لنهاية مدد  احملددة بوضوح 
اجلنائي، فإن “هذه العناصر يف حالتنا غالبًا ما تكون مفقودة”. ومنطق 

القانون يف حّد ذاته يستدعي توفر الوضوح هنا ١٤٤.

املرجع نفسه، الصفحة 5.  ١٤٤
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الجزء الرابع
النظر في أحكام المادة ٤٢ من الميثاق

املادة ٤2
إذا رأى جملس األمن أن التدابري املنصوص عليها يف املادة ٤١ ال تفي 
بالغرض أو ثبت أهنا مل تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات اجلوية 
أو  الدويل  واألمن  السلم  حلفظ  يلزم  ما  األعمال  من  والربية  والبحرية 
املظاهرات واحلصر  تتناول هذه األعمال  أن  إلعادته إىل نصابه. وجيوز 
التابعة  الربية  أو  البحرية  أو  اجلوية  القوات  بطريق  األخرى  والعمليات 

ألعضاء “األمم املتحدة”.

مالحظة
مل يستند جملس األمن صراحة، أثناء الفرتة املستعرضة، إىل املادة ٤2 من 
امليثاق يف أّي من مقرراته. بيد أن اجمللس اختذ عدداً من القرارات اليت 
دعا هبا الدول األعضاء إىل استخدام “مجيع التدابري الضرورية” إلنفاذ 
مطالباته املتعلقة باستعادة السلم واألمن الدوليني واليت قد تكون هلا صلة 
وقد   .١٤5 املادة ٤2  عليه يف  املنصوص  للمبدأ  وتطبيقه  اجمللس  بتفسري 
الفرتة املستعرضة الضوء على  أثناء  اليت اختذها اجمللس  ُتلقي اإلجراءات 
تفسريه للمادة ٤2 واستناده إليها. فحالة هاييت، مثاًل، تتعلق باإلجراء 
حاليت  ويف  عضو.  دولة  يف  الدميقراطية  الستعادة  اجمللس  به  أذن  الذي 
أغراض  حتقيق  أجل  من  إنفاذي  بإجراء  اجمللس  أذن  والصومال،  رواندا 

إنسانية.
وسيبحث هذا القسم بإجياز ست دراسات حاالت أذن فيها اجمللس 
باستخدام القوة. وتتعلق احلاالت ١٤ إىل ١6 بإذن اجمللس بإجراء إنفاذي 
يوغوسالفيا  ويف  الصومال  يف  الدوليني  واألمن  السلم  واستعادة  لصون 
السابقة. ويف احلالة ١٧، ُيبحث اإلذن باستخدام القوة يف إعادة حكومة 
هاييت املنتخبة دميقراطيًا، بيننما تتعلق احلالتان ١٨ و١٩ هبذا اإلذن من 
العام،  النظام  إيصال اإلغاثة اإلنسانية، واحلفاظ على  اجمللس خبصوص 

ومحاية املدنيني يف الصومال ورواندا.

و٨٣٧   )١٩٩٣(  ٨١٤ القرارين  انظر  الصومال،  يف  احلالة  خبصوص   ١٤5

)١٩٩٤(؛ وخبصوص احلالة يف يوغوسالفيا السابقة، انظر القرارات ٨١6 )١٩٩٣( 
)١٩٩5(؛  و١٠٣١   )١٩٩٤( و٩5٨   )١٩٩٣( و٨٧١   )١٩٩٣( و٨٣6 
وخبصوص احلالة املتعلقة برواندا، انظر القرارات ٩2٩ )١٩٩٤(؛ وخبصوص احلالة يف 

هاييت، انظر القرار ٩٤٠ )١٩٩٤(.

استعادة  أو  لصون  الضروري  اإلنفاذي  اإلجراء   - ألف 
السلم واألمن الدوليين

الحالة 1٤
احلالة يف الصومال

يف أعقاب هجمات رجال امليليشيا الصوماليني على أفراد عملية األمم 
أسفرت  اليت  يوم 5 حزيران/يونيه ١٩٩٣،  الصومال  الثانية يف  املتحدة 
عن مقتل 25 فرداً باكستانيًا من أفراد تلك العملية، فإن اجمللس، “وقد 
جزع جزعًا شديداً إزاء اهلجمات املسلحة املبيتة اليت شنها رجال ميليشيا 
صوماليون ضد أفراد عمليات األمم املتحدة الثانية يف الصومال”، أكد 
مرة أخرى أن األمني العام خمول، مبوجب القرار ٨١٤ )١٩٩٣(، سلطة 
“أن يتخذ مجيع التدابري الالزمة يف مواجهة كافة املسؤولني عن ارتكاب 
اهلجمات املسلحة املشار إليها يف الفقرة ١ من ذلك القرار، مبن فيهم 
هذه  شن  على  جهاراً  التحريض  مسؤولية  يتحملون  الذين  األشخاص 
اهلجمات، وبأن يكفل لقوات عملية األمم املتحدة الثانية يف الصومال 
السلطة الفعلية يف مجيع أحناء الصومال، مبا يف ذلك التحقيق يف األفعال 
أجل  من  واعتقاهلم  عليهم  والقبض  األشخاص،  هؤالء  يرتكبها  اليت 

مالحقتهم قضائيًا وحماكمتهم وفرض العقوبة عليهم”.
ويف املداوالت اليت أجريت خبصوص اختاذ القرار ٨٣٧ )١٩٩٣(، 
الدويل  اجملتمع  ضد  هجمات  واعتربوها  اهلجمات  اجمللس  أعضاء  أدان 
ينبغي التصّدي هلا باختاذ إجراء فوري من جانب األمم املتحدة. وقالت 
ممثلة الواليات املتحدة إن القرار يؤكد جمدداً على السلطة احلالية لعملية 
األمم املتحدة الثانية يف الصومال اليت متّكنها من اختاذ إجراء قوي وحازم 
يهامجوهنا،  الذين  أولئك  ومعاقبة  الدولية،  القوات  سالمة  ضمان  بغية 
الذين  املناسبة تشمل نزع سالح األشخاص  واستعادة األمن. والتدابري 
يشكلون هتديداً لقوات األمم املتحدة أو يعيقون عملياهتا، أو احتجازهم. 
تنفيذ  فرض  األمن يف  يتحّدون سلطة جملس  الذين  أولئك  أن  وذكرت 
السلم  إحالل  على  تصميمه  يقف حبزم يف  أنه  يعلموا  أن  قراراته جيب 

والوفاق يف الصومال ١٤6.
وذكر ممثل فرنسا أن ما وقع اآلن يف الصومال ليس مقبواًل ويتطلب 
يتجاوز  القرار  أن  بلده  وفد  ويسعد  ممكن.  فعل  رد  أقوى  اجمللس  من 
جمرد اإلدانة ويؤكد ضرورة تنفيذ تدابري حمددة ملموسة. وقال إن عملية 
األمم املتحدة يف الصومال “خمولة يف الواقع صالحية اختاذ مجيع التدابري 

S/PV.3229، الصفحتان ٧ و٨.  ١٤6
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إعالمهم”،  بتحييد وسائط  يتعلق  فيما  املسؤولني وكذلك  الالزمة ضد 
اليت لعبت دعايتها دوراً حامسًا يف وقوع املأساة ١٤٧. وذكر ممثل اململكة 
املتحدة أن القرار يبعث برسالة واضحة هي أن اجملتمع الدويل لن يتسامح 
الصومال  يف  احلرب  أساطني  هبا  يقوم  متجددة  حماوالت  أّية  بشأن 
لواليتها. وذكر  الصومال يف ممارستها  املتحدة يف  األمم  لتحدي عملية 
كذلك أن القرار ينص على استخدام مجيع التدابري الضرورية ضد أولئك 
 املسؤولني سواء بطريق مباشر أو غري مباشر عن اهلجمات على اجلنود 
الباكستانيني ١٤٨. وأشار ممثل إسبانيا إىل أن والية عملية األمم املتحدة 
تأذن   ،)١٩٩٣(  ٨١٤ القرار  يف  مبينة  هي  الصومال، كما  يف  الثانية 
احتجاز  إىل  تؤدي  أن  شأهنا  من  اليت  التدابري  “باعتماد  العام  لألمني 
النار  إطالق  وقف  انتهاكات  عن  املسؤولني  أولئك  ومعاقبة  وحماكمة 
وتقويض أمن قوات األمم املتحدة”. وعلى ضوء ذلك، ذكر أنه ينبغي 
لعملية األمم املتحدة الثانية يف الصومال أن تتخذ مجيع التدابري الضرورية 
ملنع أّية أعمال مماثلة مستقباًل وذلك بنزع سالح الفصائل وحتييد وسائط 

اإلعالم اليت حترض على العنف يف ذلك البلد ١٤٩.

الحالة 15
احلالة يف مجهورية البوسنة واهلرسك

يف أعقاب انتهاكات حظر التحليقات العسكرية يف اجملال اجلوي للبوسنة 
يف  اجمللس،  نظر   ،)١٩٩2(  ٧٨١ القرار  مبوجب  املفروض  واهلرسك 
جلسته ٣١٩١، يف التدابري اليت جيب اختاذها ضد األطراف املسؤولة عن 

تلك االنتهاكات.
اختاذ  من  أيام  سبعة  بعد  اجمللس،  أذن   ،)١٩٩٣(  ٨١6 وبالقرار 
هذا القرار، للدول األعضاء، متصرفة على الصعيد الوطين أو من خالل 
األمن،  جملس  سلطة  حتت  تتخذ،  بأن  إقليمية،  ترتيبات  أو  منظمات 
ورهنًا بالتنسيق الوثيق مع األمني العام وقوة األمم املتحدة للحماية، مجيع 
التدابري الالزمة يف اجملال اجلوي جلمهورية البوسنة واهلرسك، يف حالة وقوع 
انتهاكات أخرى، لضمان االمتثال للحظر املفروض على حتليق الطائرات 
املشار إليه يف الفقرة ١ أعاله، ومبا يتناسب مع الظروف احملددة وطبيعة 

التحليقات.
وأثناء املداوالت اليت ُأجريت خبصوص اختاذ القرار ٨١6 )١٩٩٣(، 
لتنفيذ  القوة  الستخدام  تأييدهم  عن  اجمللس  أعضاء  من  العديد  أعرب 
قرارات اجمللس السابقة. وأكد عدة متكلمني على أن القرار يتوخى تطبيق 
تدابري اإلنفاذ على أولئك الذين ينتهكون اجملال اجلوي للبوسنة واهلرسك.

املرجع نفسه، الصفحتان ١٩ و2٠.  ١٤٧

املرجع نفسه، الصفحة 2١.  ١٤٨

املرجع نفسه، الصفحتان 22 و2٣.  ١٤٩

وذكر ممثل فرنسا أن اجمللس سيعتمد مبوجب الفصل السابع من امليثاق 
املفروض  التحليقات  حلظر  االمتثال  لتأمني  القوة  باستخدام  يأذن  قراراً 
مبوجب القرار ٧٨١ )١٩٩2(، والذي أعرب اجمللس عن استيائه لتكرار 
يفهم  أن  الضروري  من  أن  األخرية. وذكر كذلك  األسابيع  انتهاكه يف 
اجلانب الصريب أن النزاع الذي يعصف بالبوسنة واهلرسك قد بلغ مرحلة 

جديدة، وأن اجمللس قد قرر اللجوء إىل القوة لفرض احرتام قراراته ١5٠.
وشدد ممثل اململكة املتحدة على أمهية عرض القرار على اجمللس يف 
حلظة بالغة األمهية من “القصة املروعة” اخلاصة بالبوسنة واهلرسك. وأكد 
لقبول االستهزاء  القرر مهم ألنه يشري إىل أن اجمللس ليس مستعداً  أن 
اإلذن  يف  بطيئًا  يكون  أن  ينبغي  اجمللس  أن  بلده  وفد  ويعتقد  بقراراته. 
البوسنة يف  قرى شرق  القتالية ضد  التحليقات  ولكن  القوة،  باستخدام 
األيام القليلة املاضية متثل “خطوة ال ميكن على اإلطالق احتماهلا يف ظل 
أّية ظروف” ١5١. ودافع ممثل االحتاد الروسي عن اإلذن باستخدام القوة 
باعتباره خطوة ضرورية للتصّدي النتهاكات القرارات السابقة. وذكر أن 
وفد بلده ال يعتقد أن أّي أحد له احلق يف أن ينتهك قرارات جملس األمن، 
أعمااًل  ارتكبت، رغم احلظر،  الثالثة  البوسنية  فإن األطراف  ومع ذلك 

تتعارض مع مطالب اجمللس ١52.
وذكر ممثل الربازيل أن بلده أيد على الدوام تسوية املنازعات بالوسائل 
السلمية والتفاوضية، وأنه يعتقد أن اإلجراء اخلاص باإلنفاذ الذي ُيتخذ 
تكون  أن  بعد  األخري،  املالذ  يكون  أن  ينبغي  السابع  الفصل  مبوجب 
القرار ٧٨١ )١٩٩2(  أن  إىل  وأشار  وتأكدت.  اتضحت  قد  ضرورته 
كان يرمي إىل كفالة إيصال املساعدات اإلنسانية بأمان وإىل املساعدة 
وأن  واهلرسك،  البوسنة  يف  القتال  أعمال  وقف  على  التشجيع  على 
وقوع  عند  االستعجال،  سبيل  على  ينظر،  بأن  تعهد  وقتئذ،  اجمللس، 
الالزمة إلنفاذ احلظر. ومع ذلك استمرت  التدابري  انتهاكات، يف اختاذ 
إىل  فحسب  “ليس  يرجع   )١٩٩٣( القرار ٨١6  واختاذ  االنتهاكات، 
عدم االمتثال للقرارات السابقة بل أيضًا إىل التغريات املتطورة يف الطابع 

النوعي لالنتهاكات” ١5٣.
وذكر مثل إسبانيا أن مشروع القرار املعروض على اجمللس ذو “أمهية 
سياسية كربى”، وأنه باإلذن باستخدام القوة الذي ينطوي عليه ضمنًا 
الفقرة ٤ من  املنصوص عليه يف  الالزمة”  التدابري  باختاذ “مجيع  اإلذن 
منطوق القرار، يف حالة حدوث انتهاكات جديدة، سيدلل اجمللس على 
تصميمه الراسخ على ضمان االمتثال حلظر مجيع التحليقات يف اجملال 

S/PV.3191، الصفحة ٤.  ١5٠

املرجع نفسه، الصفحة ١6.  ١5١

املرجع نفسه، الصفحة 2٣.  ١52

املرجع نفسه، الصفحة ١٨.  ١5٣
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اجلوي للبوسنة واهلرسك، باستثناء تلك اليت تأذن هبا قوة األمم املتحدة 
للحماية ١5٤.

اإلجراء  “باختاذ  يقضي  الذي  اجمللس  قرار  أن  املغرب  ممثل  وذكر 
أن  إىل  بالنظر  قراراته” ضروري، وخباصة  لتنفيذ  القوة  الالزم واستخدام 

الفظائع املرتكبة قد بلغت مستوى ال ميكن احتماله ١55.
ومن الناحية األخرى، أوضح ممثل الصني، الذي امتنع عن التصويت، 
األسس اليت تستند إليها حتفظات حكومة بلده بشأن القرار. وذكر أن 
حكومة بلده ال تعارض إنشاء منطقة حظر للطريان يف البوسنة واهلرسك 
مبوافقة األطراف املعنية. بيد أن موقف حكومة بلده املبدئي بشأن القرار 
٧٨١ )١٩٩2( يبقى دون تغيري، وهو أن لديها حتفظات على االستناد 
إىل الفصل السابع لإلذن للبلدان باستخدام القوة يف فرض التقيد بتلك 

املنطقة ١56.
املتحدة  األمم  قوة  والية  اجمللس  ع  وسَّ  ،)١٩٩٣(  ٨٣6 وبالقرار 
للحماية لتمكينها من القيام، يف مجلة أمور، يف املناطق اآلمنة املشار إليها 
املناطق  اهلجمات على  باحليلولة دون شن  القرار ٨2٤ )١٩٩٣(،  يف 
الوحدات  انسحاب  على  والعمل  النار،  إطالق  وقف  ومراقبة  اآلمنة، 
البوسنة  مجهورية  حلكومة  التابعة  غري  العسكرية  شبه  أو  العسكرية 
إىل  باإلضافة  امليدان،  يف  الرئيسية  النقاط  بعض  وباحتالل  واهلرسك، 
االشرتاك، بالصيغة املنصوص عليها يف القرار ٧٧6 )١٩٩2( يف إيصال 
املساعدة اإلنسانية إىل السكان. وأذن اجمللس كذلك لقوة األمم املتحدة 
النفس،  التصرف دفاعًا عن  للحماية عند اضطالعها بواليتها، “وعند 
باختاذ التدابري الالزمة، مبا يف ذلك استعمال القوة، للرد على أّي طرف 
مسلح  توغل  ألّي  للتصّدي  أو  اآلمنة،  املناطق  بقصف  األطراف  من 
فيها، أو يف حالة أّي عرقلة متعمدة حلرية تنقل القوة أو القوافل اإلنسانية 
املشمولة باحلماية يف تلك املناطق أو حوهلا”. وقرر أيضًا أنه، بصرف 
النظر عن الفقرة ١ من القرار ٨١6 )١٩٩٣(، جيوز للدول األعضاء، 
بصفتها الوطنية أو عن طريق املنظمات أو الرتتيبات اإلقليمية، أن تتخذ 
يف إطار سلطة جملس األمن ورهنًا بالتنسيق الوثيق مع األمني العام وقوة 
األمم املتحدة للحماية “مجيع التدابري الالزمة، عن طريق استخدام القوة 
قوة  لدعم  واهلرسك،  البوسنة  اآلمنة وما حوهلا يف  املناطق  اجلوية”، يف 

األمم املتحدة للحماية يف أداء واليتها.
وأثناء املناقشة اليت أجريت خبصوص اختاذ القرار ٨٣6 )١٩٩٣(، 
اعتقاداً  القرار،  تأييدهم ألحكام  اجمللس عن  أعضاء  أعرب كثريون من 
املناطق اآلمنة بردع اهلجمات ضدها.  بأنه يرمي إىل كفالة محاية  منهم 

ووافقوا على إمكانية استخدام القوة للرد على قصف املناطق اآلمنة.

املرجع نفسه، الصفحة ٨.  ١5٤

املرجع نفسه، الصفحة ٣١.  ١55

املرجع نفسه، الصفحة 22.  ١56

وأكد ممثل نيوزيلندا أن القرار نصًا وروحًا يوضح أنه إذا اختذه اجمللس، 
جيب على الصرب أن يوقفوا فوراً وعلى حنو حاسم عدواهنم وهجوماهتم 
الوحشية على املناطق املذكورة يف نص القرار. وما مل يفعلوا هذا، ميكن 
 أن يتلو ذلك رد فعل يتمثل يف ضربات جوية. وذكر كذلك أن القرار 
ال حيتاج إىل أّي دراسة أخرى من جانب اجمللس، أو تقرير إضايف من 
األمني العام، أو حىت اجتماع آخر للمجلس، وال حيتاج إىل تعزيز قوة 
األمم املتحدة للحماية. وإذا رفض الصرب أن يتوقفوا عن عدواهنم، من 

املمكن أن ُيتخذ إجراء فوراً مبوجب أحكام مشروع القرار ١5٧.
وقال ممثل فرنسا إنه من أجل تنفيذ الوالية اجلديدة، ينص مشروع 
املناطق  قصف  على  للرد  القوة  استخدام  إمكانية  على  صراحة  القرار 
اآلمنة، والتصّدي ألّي توغل مسلح فيها، أو يف حالة أّي عرقلة متعمدة 
أيضًا  وينص  باحلماية.  املشمولة  اإلنسانية  القوافل  أو  القوة  تنقل  حلرية 
على “استخدام القوة اجلوية يف املناطق اآلمنة وما حوهلا لدعم قوة األمم 

املتحدة للحماية يف أداء واليتها، إذا لزم األمر” ١5٨.
اعتبارات  إىل  استناداً  القرار  لصاحل  صوَّت  أنه  الصني  ممثل  وذكر 
مؤقتًا،  تدبرياً  يكون  أن  إاّل  القوة ال ميكن  استخدام  أن  إنسانية. وأكد 
وليس حاًل للصراع. وتؤيد الصني بنشاط دومًا احلل السلمي للمنازعات 
يف العالقات الدولية من خالل احلوار والتفاوض وتعارض استخدام القوة 
أو التهديد باستخدامها. وقال إن اإلشارة يف القرار إىل الفصل السابع 
من امليثاق لإلذن باستعمال القوة، وكذلك ما ورد يف القرار ضمنًا من إنه 
سيتخذ إجراء عسكري جديد يف البوسنة واهلرسك، قد يؤديا، بداًل من 
مساعدة جهود السعي إىل سالم دائم يف البوسنة واهلرسك، إىل تعقيد 

املسألة هناك، وقد يؤثرا بشكل عكسي على عملية السالم ١5٩.
فرنسا  مع  مستعدة،  بلده  حكومة  أن  املتحدة  اململكة  ممثل  وذكر 
والواليات املتحدة، رمبا يف إطار منظمة حلف مشال األطلسي، أن توفر، 
إذا ُأذن هلا مبوجب ذلك القرار، “أن تتيح القوة اجلوية استجابة لنداءات 
وحوهلا”  اآلمنة  املناطق  يف  املتحدة  األمم  قوات  جانب  من  املساعدة 
فاألمم املتحدة حتتاج، لتنفيذ مفهوم “املناطق اآلمنة” على حنو فّعال، 
إىل مزيد من القوات، وستدعم وفود تلك الدول األمني العام يف جهوده 
الدول  من  إسهامات  فيها  مبا  جديدة،  إسهامات  اجتذاب  أجل  من 

اإلسالمية ١6٠.
وذكر ممثل هنغاريا أن بلده صّوت لصاحل القرار ألنه يفهم أنه يأذن 
لقوة األمم املتحدة للحماية “باللجوء إىل القوة رداً على قصف املناطق 
متعمدة يف  إعاقات  هناك  إذا كانت  أو  املسلحة  التدخالت  أو  اآلمنة 

S/PV.3228، الصفحتان ٣2 و٣٣.  ١5٧

املرجع نفسه، الصفحة ١2.  ١5٨

املرجع نفسه، الصفحتان ٤٧ و٤٨.  ١5٩

املرجع نفسه، الصفحة 56.  ١6٠
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تلك املناطق وحوهلا حلرية حركة القوة أو قوافل اإلغاثة اإلنسانية املشمولة 
باحلماية”. وذكر أيضًا أن حكومة بلده تفهم أن القرار “يأذن للدول 
األعضاء باختاذ مجيع التدابري الالزمة، مبا يف ذلك القوة اجلوية، لدعم قوة 

احلماية يف أنشطتها” ١6١.
نتيجة منطقية  ُيعترب  القرار ٨٣6 )١٩٩٣(  أن  إسبانيا  وذكر ممثل 
على  ينطوي  املعتمد  التدبري  وأن  باإلمجاع  املتخذين  السابقني  للقرارين 
زيادة ملحوظة يف املهام املسندة إىل قوة األمم املتحدة للحماية ويفرتض 
مسبقًا تغيرياً نوعيًا هامًا، بتفويض صريح باستخدام القوة من جانب قوة 
األمم املتحدة للحماية يف ظروف حمددة، وكذلك استخدام القوة اجلوية 

لدعم قوة احلماية من أجل إجناز مهمتها املوسعة ١62.
يتخذ  أن  إىل  دائمًا  دعا  بلده  أن وفد  باكستان ذكر  ممثل  أن  بيد 
من  السابع  الفصل  مبوجب  وشاماًل  وسريعًا  حامسًا  إجراء  األمن  جملس 
التدابري  باستخدام مجيع  يأذن  وأن  قراراته،  املتحدة النفاذ  األمم  ميثاق 
الضرورية، مبا يف ذلك استخدام الضربات اجلوية ضد أهداف اسرتاتيجية 
مجيع  من  باالنسحاب  اجتاهه  وعكس  الصريب،  العدوان  لوقف  رئيسية 
األراضي احملتلة نتيجة استخدام القوة و“التطهري اإلثين” ١6٣. ومع هذا، 
املسائل  بعض  تناول  ينقصه  يزال  ال  القرار  مشروع  أن  بلده  وفد  يرى 
اجلوهرية يف الصراع يف البوسنة واهلرسك. وعلى نفس املنوال، كان ممثل 
فنزويال يفضل انتظار رأي األمني العام بشأن الكيفية اليت سينفذ هبا القرار 
املتعلق باملناطق اآلمنة، قبل أن يطرح مقدمو القرار قرارهم للتصويت ١6٤.

املناقشة بشأن ضربات حلف مشال األطلسي اجلوية يف البوسنة
يف رسالة مؤرخة 6 شباط/فرباير ١٩٩٤ موجهة إىل رئيس جملس األمن ١65، 
أهداف  اهلاون على  العام إىل حادثيت شن هجمات مبدافع  األمني  أشار 
السابق. وذكر، يف مجلة  األسبوع  أثناء  وقعتا يف سراييفو  قد  مدنية كانتا 
أمور، أن احلادثتني جعلتا من الضروري، وفقًا للفقرتني ٩ و١٠ من القرار 
٨٣6 )١٩٩٣(، “االستعداد على وجه االستعجال الستخدام اهلجمات 
أنه كتب  وأوضح  اهلجمات”.  هذه  مثل  من  مزيد  حدوث  لردع  اجلوية 
رسالة إىل األمني العام ملنظمة حلف مشال األطلسي يلتمس فيها تأييد تلك 

املنظمة فيما يتعلق هبذه املسألة.
وأشار األمني العام، يف رسالته إىل األمني العام ملنظمة حلف مشال 
األطلسي ١66، إىل إعالن رؤساء دول وحكومات منظمة حلف مشال 
األطلسي الذي أكدوا فيه “استعدادهم، حتت سلطة جملس األمن التابع 

املرجع نفسه، الصفحة 52.  ١6١

املرجع نفسه، الصفحة 5٨.  ١62

املرجع نفسه، الصفحتان 26 و2٧.  ١6٣

املرجع نفسه، الصفحة ١5.  ١6٤

.S/1994/131  ١65

املرجع نفسه، املرفق.  ١66

آب/أغسطس  و١٩   2 املؤرخني  احللف  لقراري  ووفقًا  املتحدة  لألمم 
١٩٩٣، للقيام بضربات جوية ملنع خنق سراييفو واملناطق اآلمنة واملناطق 
األخرى املهددة يف البوسنة واهلرسك”. وذكر كذلك أن اهلجمات مبدافع 
اهلاون على أهداف مدنية يف سراييفو جتعل من الضروري “االستعداد 
لردع شن هجمات أخرى  على وجه االستعجال لشن هجمات جوية 
من هذا القبيل”. وطلب إىل األمني العام ملنظمة حلف مشال األطلسي 
جملس  من  قرار  على  ممكن،  وقت  أقرب  يف  للحصول،  إجراء  “اختاذ 
مشال األطلسي باإلذن للقائد األعلى للقيادة اجلنوبية ملنظمة حلف مشال 
األطلسي بشن ضربات جوية، بناًء على طلب األمم املتحدة، ضد مواقع 
املدفعية أو مواقع قذائف اهلاون يف سراييفو وحوهلا اليت حددت قوة األمم 
يف  املدنية  األهداف  على  اهلجمات  عن  مسؤولة  أهنا  للحماية  املتحدة 

تلك املدينة”.
ويف ٩ شباط/فرباير ١٩٩٤، واستجابة لطلب األمني العام، قامت 
منظمة حلف مشال األطلسي بضربات جوية ملنع مواصلة قصف سراييفو 
بعد اهلجمات اليت تعرضت هلا األهداف املدنية يف السوق املركزية يف يوم 

5 شباط/فرباير ١٩٩٤.
واهلرسك،  البوسنة  يف  احلالة  يف  اجمللس  نظر  اجللسة ٣٣٣6،  ويف 
املناقشة،  وأثناء   .١6٧ املركزي  السوق  يف  املدنيني  على  اهلجوم  وخباصة 
وصفت الدول األعضاء احلالة بأهنا تشكل هتديداً للسلم واألمن. ورحب 
عدة متكلمني بقرار منظمة حلف مشال األطلسي وباخلطوات اليت اختذها 
األمني العام لإلعداد الستخدام القوة، مضيفني أن هذه اإلجراءات قد 
باستخدام  املقصود  أن  وأكدوا  القائمة.  اجمللس  قرارات  متامًا  هبا  أذنت 
القوة هو دعم اجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة ويبذهلا االحتاد األورويب 
جيب  اجلوية  الضربات  وأن  التفاوض،  طريق  عن  للنزاع  تسوية  لتحقيق 

شنها حبذر ودقة.
وأعرب ممثل فرنسا عن ارتياح حكومة بلده للقرار الذي اختذه جملس 
ملنع  بشن ضربات جوية  يأذن  بأن  شباط/فرباير   ٩ األطلسي يف  مشال 
مواصلة قصف سراييفو يف أعقاب املذحبة اليت ال تطاق اليت ارتكبت يف 
٤ و5 شباط/فرباير. وقال إن حكومة بلده ترى أن قرارات جملس مشال 
األطلسي تندرج صراحة ضمن إطار قراري جملس األمن ٨2٤ )١٩٩٣( 
تلك  عن  احلصار  ورفع  اآلمنة.  باملناطق  يتعلق  فيما   )١٩٩٣( و٨٣6 
املناطق، وخباصة سراييفو، هو الغرض من هذين القرارين، اللذين أذن فيها 
لقوة األمم املتحدة للحماية بأن تستخدم القوة، مبا فيها القوة اجلوية، يف 
الوفاء بواليتها. ومن مث، ال توجد حاجة إىل عرض قرارات جملس مشال 

األطلسي تلك على جملس األمن لكي يتخذ أّي قرار آخر ١6٨.

يف اجللسة ٣٣٣6، املعقودة يف ١٤ و١5 شباط/فرباير ١٩٩٤، مل يكن   ١6٧

معروضًا على اجمللس أّي مشروع قرار أو بيان.
S/PV.3336، الصفحتان ١٤ و١5.  ١6٨
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وذكرت ممثلة الواليات املتحدة أنه “للمرة األوىل” تصرفت منظمة 
الفصل  مبوجب  القوة  باستخدام  يقضي  للمجلس  قرار  لتنفيذ  إقليمية 
السابع من امليثاق. وأضافت قائلة إن قرار جملس مشال األطلسي سيجعل 
املشاعر اليت كثرياً ما ُأعرب عنها يف اجمللس بشأن البوسنة أقرب إىل ما 
ومحاية  للعدوان،  هناية  إىل وضع  السعي  وهو  الواقع،  أرض  على  يطبق 

األرواح الربيئة، وتشجيع التسوية السلمية للمنازعات ١6٩.
وذكر ممثل باكستان أنه على الرغم من أن معظم قرارات جملس األمن 
بشأن البوسنة واهلرسك قد اخُتذت مبوجب الفصل السابع، فإهنا ما زالت 
غري منفذة عمومًا. ومن الواضح لوفد بلده أن استخدام القوة احلاسم، 
الذي  العقابية، هو وحده  اجلراحية  اجلوية  الضربات  استخدام  ال سيما 

سيجعل الصرب يتقيدون بقرارات جملس األمن ١٧٠.
وعلى نفس املنوال، أدان أعضاء عديدون يف منظمة املؤمتر اإلسالمي 
التدابري  واعتماد  فوراً  التصرف  على  اجمللس  وحثوا  املدنيني  على  اهلجوم 
الضرورية لوقف اهلجمات ١٧١. ورحبوا بقرار منظمة حلف مشال األطلسي 
أن تستخدم الضربات اجلوية ضد املواقع الصربية يف البوسنة واهلرسك، 
أحد  أن  إندونيسيا  ممثل  وذكر  بسرعة.  القرار  هذا  تنفيذ  على  وحثوا 
الشواغل املباشرة اليت عوجلت هو احلاجة إىل كفالة املرور اآلمن لقوافل 
إنسانية، وذلك  املتمثل يف حدوث كارثة  الوشيك  للخطر  منعًا  اإلغاثة 
ودعا   .١٧2 القوة  استخدام  ذلك  يف  مبا  الضرورية،  التدابري  مجيع  باختاذ 
ممثل اململكة العربية السعودية اجملتمع الدويل إىل اختاذ مجيع اإلجراءات 
املتخذة مبوجب  قرارات جملس األمن  لتنفيذ  امليثاق  املنصوص عليها يف 
الفصل السابع، اليت تسمح باستخدام القوة إلرغام الطرف الصريب على 

التقيد بقواعد الشرعية الدولية ١٧٣.
بيد أن عدداً من املتكلمني أعربوا، مع إدانتهم للهجوم، عن اعتقادهم 
بأن احلالة يف البوسنة ميكن حلها عن طريق احلوار والتفاوض ١٧٤. فقد 
عن  العسكرية،  القوة  استخدام  على  اعرتاضه  مع  األردن،  ممثل  أعرب 
بالتسويات  يتحقق  أن  ميكن  نزاع  أّي  يف  السالم  إحالل  بأن  اعتقاده 
املشروعة جلميع األطراف ١٧5.  اليت تضمن احلقوق  التفاوضية  السياسية 

املرجع نفسه، الصفحة 2١.  ١6٩

املرجع نفسه، الصفحتان ٣6 و٣٧.  ١٧٠

إىل   ٩5 والصفحات  )عمان(؛   ٩٣ إىل   6٠ الصفحات  نفسه،  املرجع   ١٧١

١٠١ )مصر(؛ والصفحات ١٨١ إىل ١٨٧ )اململكة العربية السعودية(؛ والصفحات 
226 إىل 2٣٣ )الكويت(.

املرجع نفسه، الصفحة ١٣١.  ١٧2

املرجع نفسه، الصفحة ١٨٧.  ١٧٣

املرجع نفسه، الصفحة 5٣ )نيجرييا(؛ والصفحات 6٨ إىل ٧٠ )الصني(؛   ١٧٤

)السفري   ١٩٩ إىل   ١٩٤ والصفحات  )تركيا(؛   ١١١ إىل   ١٠٧ والصفحات 
ديوكيتش(، والصفحات 2١٩ إىل 22٣ )اإلمارات العربية املتحدة(.

املرجع نفسه، الصفحات ١٤٨ إىل ١5٧.  ١٧5

ورأى السفري ديوكيتش أن قرارات منظمة حلف مشال األطلسي ال تندرج 
ضمن اختصاص قرارات اجمللس ذات الصلة اليت تأذن بالضربات اجلوية. 
وقال إن أّي حماولة لشن ضربات جوية استناداً إىل ذلك القرار ستمثل، 
أطرافها.  من  جانب طرف  إىل  األهلية  احلرب  يف  مباشراً  تورطًا  لذلك، 
وأكد أنه إذا كان اهلدف احلقيقي هو حتقيق السالم للبوسنة واهلرسك فإن 

استخدام القوة ال ميكن أن يكون أداة لبلوغ تلك الغاية ١٧6.

انتقال السلطة إىل قوة التنفيذ
واهلرسك،  البوسنة  يف  للسالم  العام  اإلطاري  االتفاق  إبرام  أعقاب  يف 
لتنفيذ  بإنشاءه جملس  الذي يقضي  تنفيذ السالم  واتفاق دايتون، وقرار 
السالم، اختذ جملس األمن، متصرفًا مبوجب الفصل السابع من امليثاق، 
املتحدة  األمم  قوة  والية  أن  به  قرر  الذي   ،)١٩٩5(  ١٠٣١ القرار 
للحماية ينبغي أن تنتهي عندما ُيبلغ األمني العام اجمللس بانتقال السلطة 
من قوة األمم املتحدة للحماية إىل قوة تنفيذ دولية، ووافق على الرتتيب 
املبني يف تقرير األمني العام بشأن انسحاب قوة األمم املتحدة للحماية 

وعناصر املقر من قوات السلم التابعة لألمم املتحدة.
وبالقرار ١٠٣١ )١٩٩5( سلم اجمللس بأن األطراف قد أذنت على 
وجه اخلصوص للقوة املتعددة اجلنسيات املشار إليها يف الفقرة ١٤ ١٧٧ 
الضرورة  عند  القوة  استخدام  ذلك  يف  مبا  الالزمة،  اإلجراءات  “باختاذ 
لضمان االمتثال للمرفق ١ - ألف التفاق السالم”. وأذن كذلك للدول 
التدابري  مجيع  “باختاذ  أعاله   ١٤ الفقرة  مبوجب  تتصرف  اليت  األعضاء 
اتفاق  من  ألف   -  ١ للمرفق  االمتثــال  وتأميــن  التنفيــذ  لتحقيق  الالزمة 
السالم وأكد أن األطراف سوف ختضع على حنو متكافئ ملا قد تراه قوة 
ذلك  تنفيذ  ضمان  شأهنا  من  إجراءات  من  اجلنسيات  املتعددة  التنفيذ 
بأن  للدول األعضاء  املذكورة”. وأذن اجمللس كذلك  القوة  املرفق ومحاية 
اجلنسيات،  املتعددة  القوة  على طلب  بناًء  الالزمة،  التدابري  تتخذ مجيع 
سواء للدفاع عن القوة املذكورة أو ملساعدهتا على النهوض بواليتها وسّلم 
حبق القوة املذكورة يف “اختاذ مجيع التدابري الالزمة للدفاع عن نفسها ضد 

اهلجوم أو التهديد باهلجوم”.
وأثناء املناقشة اليت أجريت خبصوص اختاذ القرار ١٠٣١ )١٩٩5(، 
عن  وأعربت  التنفيذ  قوة  إىل  السلطة  بانتقال  األعضاء  الدول  رحبت 
بالنيابة  أملها يف عملية إحالل سلم دائم. وذكر ممثل إسبانيا، متكلمًا 
عن االحتاد األورويب، أن الدول األعضاء يف االحتاد األورويب كانت يف 
املاضي هي املسهمة الرئيسية يف قوات األمم املتحدة لصون السالم يف 

املرجع نفسه، الصفحة ١٩5.  ١٧6

تنص الفقرة ١٤ من القرار على ما يلي: “يأذن للدول األعضاء، عاملة   ١٧٧

من خالل املنظمة املشار إليها يف املرفق ١ - ألف التفاق السالم أو بالتعاون معها، 
بإنشاء قوة تنفيذ متعددة اجلنسيات حتت قيادة وسيطرة موحدة لكي تضطلع بالدور 

احملدد يف املرفق ١ - ألف واملرفق 2 التفاق السالم”.
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املوقع، وسوف تستمر يف أداء دور رئيسي ليس فقط يف القوة املتعددة 
اجلنسيات، حيث يقف اآلالف من قوات االحتاد األورويب على استعداد 
لالنتشار، ولكن كذلك يف املهام املدنية واإلنسانية املرتبطة بتنفيذ اتفاق 
السالم ١٧٨. وقال ممثل اململكة املتحدة إن دور قوة التنفيذ، الذي قبلته 
مجيع األطراف، سيكون حمايداً وحمدوداً يف نطاقه ومدته. وذكر كذلك 
أن القوة لن تفرض التسوية السلمية، ولكنها ستتخذ اإلجراءات الالزمة 
لضمان االمتثال هلا ١٧٩. وقال ممثل أملانيا إن مشروع القرار يأذن بوزع 
قوة متعددة اجلنسيات لتنفيذ اتفاق دايتون وستبقى هذه القوة يف البوسنة 
سنة واحدة تقريبًا. وحبلول ذلك الوقت، جيب حتقيق سالم دائم. وذكر 
كذلك أنه يف هذا السياق من األمهية مبكان أن نسجل أن مجيع األطراف 
القوة  املتعددة اجلنسيات وهذا يتضمن استخدام  التنفيذ  قبلت وزع قوة 

إذا لزم ذلك ١٨٠.
وقالت ممثلة الواليات املتحدة إن القرار يالحظ أن وزع قوة التنفيذ 
طلبه املوقعون على االتفاق ويدعو مجيع األعضاء، مبا فيهم دول املنطقة، 
القوة يف اختاذ مجيع  القوة وأنه يعرتف “حبق هذه  التعاون مع هذه  إىل 
التدابري الالزمة للدفاع عن نفسها من أّي هجوم أو هتديد باهلجوم”. 
تعاونًا كاماًل  تتعاون  بأن األطراف سوف  القرار يسّلم  أيضًا إن  وقالت 
التنفيذ  قوة  بأن  يسلم كذلك  القرار  ليوغوسالفيا.  الدولية  احملكمة  مع 
لديها “سلطة اختاذ اإلجراءات، مبا فيها استخدام القوة الالزمة، لضمان 
االمتثال للمرفق ١ - ألف من اتفاق السالم”. ووصفت هذا بأنه امللحق 
القرار ٨2٧  من  املنبثقة  والصالحيات  للواجبات  الرتحيب  يلقى  الذي 
على سلطة جملس  التأكيد  أنه جيب  فرنسا  ممثل  ١٨١. وذكر   )١٩٩٣(
يعطي  أن  امليثاق  مبوجب  باستطاعته  وحده،  واجمللس  فاجمللس،  األمن. 

الشرعية للوسائل العسكرية اليت ستستخدم ١٨2.
ممثل  أعرب  التنفيذ،  قوة  جانب  من  القوة  باستخدام  يتعلق  وفيما 
أوكرانيا عن أمله يف أن يفسر قادة قوة التنفيذ القرار بطريقة تقييدية. وقال 
التدابري  للقوة باختاذ مجيع  ينبغي إساءة استخدام احلق املمنوح  “إنه ال 

الضرورية حلماية نفسها” ١٨٣.
من  انطالقًا  القرار  مشروع  مؤيداً  سيصوت  أنه  الصني  ممثل  وذكر 
موقف بلده املبدئي الداعم لعملية السالم يف يوغوسالفيا السابقة، وأمله 
يف أن يتحقق يف وقت مبكر السالم الدائم يف البوسنة واهلرسك، وكذلك 
القرار  املعنية، وألن مشروع  األطراف  أبدهتا  اليت  العاجلة  للرغبات  نظراً 
يدعو إىل اختاذ “إجراءات فريدة يف ظل ظروف غري عادية”. غري أن 

S/PV.3607، الصفحة ٣6.  ١٧٨

املرجع نفسه، الصفحة ٩.  ١٧٩

املرجع نفسه، الصفحة ١١.  ١٨٠

املرجع نفسه، الصفحة 22.  ١٨١

املرجع نفسه، الصفحة 2٤.  ١٨2

املرجع نفسه، الصفحة ٣٣.  ١٨٣

ذلك ال يعين أن موقف الصني قد طرأ عليه أّي تغيري. فالصني مل توافق 
دومًا على العمليات اليت يأذن هبا جملس األمن “عندما يستند فيها إىل 
الفصل السابع من امليثاق ويعتمد تدابري إلزامية”. وقال إن حكومة بلده 
تعتقد أن قوة التنفيذ يتعني عليها لدى اضطالعها مبهمتها أن حتافظ على 
طابعها احليادي وغري املتحيز وأن تتحاشى استخدام القوة بشكل مفرط 

حىت تتجنب تشويه صورة األمم املتحدة ١٨٤.

الحالة 1٦
احلالة السائدة يف منطقة بيهاتش اآلمنة وفيما حوهلا

بالقرار ٩5٨ )١٩٩٤(، وّسع اجمللس، متصرفًا مبوجب الفصل السابع من 
امليثاق، نطاق أحكام القرارات ٨٣6 )١٩٩٣(، بنصه على استخدام 
القوة اجلوية لدعم قوة األمم املتحدة للحماية يف أداء واليتها فيما يتعلق 

باملناطق اآلمنة داخل البوسنة واهلرسك.
وأثناء املناقشة اليت أجريت خبصوص اختاذ القرار ٩5٨ )١٩٩٤(، 
شنها  اليت  اهلجمات  إدانة  على  اجمللس  أعضاء  بني  إمجاع  هناك  كان 
صرب كرايينا يف منطقة بيهاتش وفيما حوهلا. وتشاطروا القلق إزاء اشتداد 
بيهاتش،  منطقة  قصف  سيما  ال  واهلرسك،  البوسنة  يف  النزاع  خطورة 
واعتربوا هذا العمل انتهاكًا للحدود الدولية. وحثوا األطراف املعنية، من 
أجل منع حدوث مزيد من التصاعد يف النزاع، على وقف إطالق النار 

وأعمال القتال فوراً يف منطقة بيهاتش وفيما حوهلا.
فوق  اجلوية  القوة  استخدام  إمكانية  بتوسيع  فرنسا  ممثل  ورحب 
أداء واليتها  املتحدة للحماية من  الكرواتية لتمكني قوة األمم  األراضي 
املوكولة إليها يف قرارات اجمللس املتعلقة باملناطق اآلمنة يف البوسنة واهلرسك. 
وذكر أنه بقدر ما يود أن يرى هناية لألعمال اهلجومية العسكرية، فإن 
اهلجمات  النامجة عن ذلك، وشن  التصعيد  أعمال االستفزاز، وأعمال 
على املناطق اآلمنة، جيب أاّل متر دون عقاب. وأكد أن مصداقية قرارات 

جملس األمن وأنشطة قوة األمم املتحدة للحماية هي على احملك ١٨5.
وأوضح ممثل االحتاد الروسي أن وفد بلده صوت لصاحل القرار ألنه 
البوسنة  القوة اجلوية يف  الذي ُوضع من أجل استخدام  النظام  أن  يرى 
ليشمل  اآلن  نطاقه  توسيع  مت  والذي  هبا،  احمليطة  واملناطق  واهلرسك 
األراضي الكرواتية بغرض كفالة احلماية ملنطقة بيهاتش اآلمنة، يتماشى 
متامًا مع قوانني استخدام القوة اجلوية يف مناطق آمنة أخرى. وأكد على 
أن استخدام القوة اجلوية من جانب قوات األمم املتحدة ويف احلاالت 
املناسبة، ينبغي أن يكون دون حتيز، بصرف النظر عمن ميكن أن يكون 
املعتدي. وأعرب عن األمل يف أن يكون القرار إشارة إىل مجيع األطراف 

املرجع نفسه، الصفحة ١5.  ١٨٤

S/PV.3461، الصفحة 5.  ١٨5
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وإىل مجيع املعنيني يف منطقة بيهاتش بأن عليها وضع حّد لتصعيد املواجهة 
العسكرية بغية كفالة حتقيق وقف فوري إلطالق النار ١٨6.

ضوء  على  اخُتذ   )١٩٩٤(  ٩5٨ القرار  أن  نيوزيلندا  ممثل  وأكد 
الدروس املستفادة من املمارسة السابقة يف إطار القرار ٨٣6 )١٩٩٣(. 
وأشار إىل اهلجوم الذي تعرضت له منطقة غورازدي اآلمنة يف نيسان/

أبريل ١٩٩٤، قائاًل إنه آنذاك مل هتب األمم املتحدة ومنظمة حلف مشال 
األطلسي إىل القيام بإجراء رادع باستخدام القوة اجلوية، كما أوصى القرار 
٨٣6 )١٩٩٣(، إاّل بعد أن ظهرت الدبابات فعاًل يف شوارع املدينة. 
بلده  وفد  يسر  وبالتايل  يتكرر،  أاّل  جيب  الوضع  ذلك  أن  يعتقد   وهو 

أميا سرور أن القرار ٩5٨ )١٩٩٤( اختذ بتوافق اآلراء ١٨٧.
ومن الناحية األخرى، أوضح ممثل الصني أنه صوت لصاحل القرار ألنه 
يهدف إىل محاية منطقة بيهاتش اآلمنة وسالمة املدنيني هناك وكذلك كفالة 
تنفيذ قوة األمم املتحدة للحماية لواليتها بنجاح غري أنه يسجل مرة أخرى 
حتفظات حكومة بلده بشأن اإلجراءات اإللزامية املأذون هبا باالستناد إىل 
الفصل السابع من امليثاق وهو يرى أن اجمللس ينبغي أن يتوخى أقصى حّد 
من احلذر واالحرتاس فيما يتصل باستخدام القوة اجلوية يف كرواتيا. فالقوة 
النفس - حلماية سالمة  الدفاع عن  إاّل لغرض  أاّل تستخدم  اجلوية جيب 
وأمن أفراد قوة احلماية واملدنيني يف املنطقة اآلمنة - وأاّل يساء استخدامها 

يف أّي أغرض عقابية أو إجهاضية ١٨٨.

اتخاذ إجراء إنفاذي الستعادة الديمقراطية  - باء 
الحالة 1٧

املسألة املتعلقة هباييت
قوة  تشكل  أن  األعضاء  للدول  اجمللس  أذن   ،)١٩٩٤(  ٩٤٠ بالقرار 
قيادة وسيطرة موحدتني وأن تستخدم يف هذا  متعددة اجلنسيات حتت 
العسكرية  القيادة  تيسري رحيل  الضرورية من أجل  الوسائل  اإلطار كافة 
عن هاييت. وبالقرار نفسه، دعا اجمللس إىل العودة الفورية للرئيس املنتخب 

شرعيًا وإىل إعادة السلطات الشرعية حلكومة هاييت.
وقد تبني أن أحكام القرار ٩٤٠ )١٩٩٤( اليت قد تكون هلا عالقة 
بأحكام املادة ٤2 تثري خالفًا فيما بني الدول األعضاء. فقد ذكر ممثل 
القرار على ختويل  أنه ال ميكن أن يوافق على النص يف مشروع  الصني 
من  السابع  الفصل  إلزامية مبوجب  اختاذ وسائل  األعضاء سلطة  الدول 
ميثاق األمم املتحدة حلل املشكلة يف هاييت. وأكد أن الصني تؤيد دائمًا 
حاًل سلميًا ألّية نزاعات أو صراعات دولية عن طريق مفاوضات متأنية. 

املرجع نفسه، الصفحة 5.  ١٨6

املرجع نفسه، الصفحة 6.  ١٨٧

املرجع نفسه، الصفحتان ٧ و٨.  ١٨٨

وذكر أنه ال يوافق على اختاذ أّية وسائل حلل يقوم على اللجوء إىل ممارسة 
الضغط أو حىت استخدام القوة. ويرى الوفد الصيين أن حل مشاكل مثل 
مشكلة هاييت عن طريق الوسائل العسكرية ال يتفق مع املبادئ الواردة 
يف امليثاق ويفتقر إىل أسس كافية ومقنعة. وقال املتكلم إن دواًل أعضاء 
عديدة، وعلى وجه اخلصوص يف منطقة أمريكا الالتينية، تشاطر الوفد 

الصيين وجهات نظر متطابقة أو مماثلة ١٨٩.
التضامن  فحسب  حُيرتم  أاّل  الضروري  من  أنه  الربازيل  ممثل  وذكر 
أيضًا شخصية وسيادة  بل وأن حترتم  املنطقة،  ُبين يف  الذي  الدميقراطي 
واستقالل الدول الواقعة فيها. وقال إن جملس األمن ألول مرة يف التاريخ 
امليثاق  من  السابع  الفصل  القوة مبوجب  استخدام  بشأن  مناقشة  جيري 
فيما يتصل ببلد يف نصف الكرة األرضية الغريب. وأثار ممثل الربازيل أيضًا 
مماثلة  تتضمن صياغة  الفقرة ٤  إن  وقال  القرار.  بشأن مشروع  شواغل 
اخلليج.  حبرب  يتعلق  فيما   )١٩٩٠(  6٧٨ القرار  يف  الواردة  للصياغة 
تلك حالة ذات طابع سياسي وقانوين متميز متامًا، ويف سياق  وكانت 
سياسي وإقليمي خمتلف، نامجة عن غزو بلد من جانب بلد آخر، وذلك 

عمٌل أثار يف ذلك الوقت أقوى رد فعل لدى اجملتمع الدويل ١٩٠.
احلالة يف  الالتينية أن  أمريكا  السياق رأت عدة دول من  ويف هذا 
لذلك  أهنا  وذكرت  الدوليني،  واألمن  للسلم  هتديداً  تشكل  ال   هاييت 
اإلجراءات  إن  املكسيك  ممثل  قال  فقد  العسكري.  التدخل  تؤيد  ال 
عليها  منصوصًا  الدقة،  حيث  من  ليست،  القرار  مشروع  يف  املقرتحة 
للسلم،  يف امليثاق. واحلالة يف هاييت، من وجه نظره، ال تشكل هتديداً 
وال خرقًا للسلم، وال عماًل من أعمال العدوان اليت تربر استعمال القوة 
املقرتحة  اإلجراءات  أساس  أن  وذكر  امليثاق.  من   ٤2 املادة   مبوجب 
كما يتبني من تقرير األمني العام يبدو أهنا “ممارسة سالفة، أّي أن هلا 
سابقة” إاّل أن كل حالة ختتلف عن األخرى. وذكر أنه يف هذه احلالة 
يف  للوضع  االستثنائية  الطبيعة  ذاته  القرار  ومشروع  الدويل  اجملتمع  أكد 
هاييت. ومن مث، يبدو أنه من املفارقات، على أقل تقدير، اإلصرار من 
ناحية على هذا الطابع الفريد، واالستشهاد، من الناحية األخرى بسوابق 
ومفاهيم طبقت يف ظروف أخرى ويف مناطق جغرافية أخرى. وبالتايل، 
يبدو أن صلة هذه السوابق حبالة هاييت مشكوك فيها إىل حّد بعيد، ألن 

هذه احلالة خمتلفة جداً ومتفردة متامًا ١٩١.
للتدخل  قاطعة  معارضة  بلده  معارضة  جمدداً  كوبا  ممثل  وأكد 
العسكري كوسيلة حلل الصراعات الداخلية. وذكر أن التاريخ قد بنيَّ أن 
العمليات العسكرية ال ميكن أن تشكل حاًل حقيقيًا للصراعات الداخلية 
لسبب بسيط هو أهنا ال ميكن أن حتل األسباب املؤدية إىل نشوء تلك 

S/PV.3413، الصفحتان ١٠ و١١.  ١٨٩

املرجع نفسه، الصفحتان ٩ و١٠.  ١٩٠

املرجع نفسه، الصفحتان ٤ و5.  ١٩١
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مبقتضى  األمن  جملس  والية  تتجاوز  الطبيعة  هبذه  وقرارات  الصراعات. 
الفصل السابع من امليثاق، الذي ال يأذن هبذه السلطات إاّل يف حاالت 

تتسم بوجود هتديد واضح للسم واألمن الدوليني ١٩2.
يف  احلالة  إذا كانت  ما  بشأن  عن شكوك  أوروغواي  ممثل  وأعرب 
هاييت تشكل هتديداً للسلم واألمن الدوليني حبيث تسمح بتطبيق املادة 
٤2 من امليثاق. وقال إنه على الرغم من أن أوروغواي - بغية استعادة 
القانون والنظام والدميقراطية يف بلد شقيق - أيدت تأييداً راسخًا فرض 
اجلزاءات االقتصادية مبقتضى املادة ٤١ من امليثاق، فإهنا ال تؤيد تطبيق 
بلده  فوفد  منه.  املادة ٤2  ذلك  على  تنص  العسكرية كما   اإلجراءات 
ال يعتقد أن احلالة السياسية الداخلية يف هاييت تنعكس يف اخلارج بشكل 
أن كل  يعتقد  فهو  ذلك،  على  وعالوة  الدوليني.  واألمن  السلم  يهدد 
التوصل إىل حل سلمي مل يستنفد بعد. وهذا هو  املؤدية إىل  الوسائل 
على وجه التحديد اهلدف من تطبيق اجلزاءات اليت فرضت ضد النظام 

الدكتاتوري واليت يعاين منها بشكل جائر الشعب اهلاييت ١٩٣.
مببدأ عدم  تامًا  التزامًا  تلتزم  فنزويال  أن حكومة  فنزويال  ممثل  وأكد 
متعدد  أو  انفرادي  عسكري،  تدخل  أّي  ترفض  فهي  ولذا  التدخل، 

األطراف، يف نصف الكرة األرضية األمريكي ١٩٤.
ينقل  القرار  إن مشروع  للقرار،  بلده  تأييد  مع  نيجرييا،  ممثل  وقال 
اجمللس إىل مستوى آخر جديد متامًا للعمل اخلارجي للتعامل مع احلالة 
املتحدة وخباصة  يف هاييت وأيضًا إىل جمال جديد متامًا يف ميثاق األمم 

استخدام الفصل السابع ١٩5.
وذكرت ممثلة الواليات املتحدة أن املرحلة األوىل من العملية مبنية على 
سابقتني يف الكويت ورواندا. واملرحلة الثانية، من الناحية األخرى، تنشئ 
بعثة لألمم املتحدة متواضعة احلجم، بوالية واضحة وممكنة اإلجناز، تعمل 
يف بيئة آمنة نسبيًا، ومبوافقة احلكومة، لفرتة حمددة من الزمن. وقالت إن 

اهلدف من القرار هو استعادة الدميقراطية، ال املساس بسيادة هاييت ١٩6.
وأثار ممثل جيبويت، مع ترحيبه بالقرار ككل، عدداً من املسائل اهلامة. 
ودعا أعضاء اجمللس إىل التفكري مليًا يف تزايد منط االعتماد على قوات 
ل متعددة اجلنسيات خمصصة لتهدئة أو حل الصراعات أو األزمات  تدخُّ
اإلنسانية النامجة عن الصراعات. وقال إنه إذا بقيت األمم املتحدة تواجه 
صعوبات يف مجع أفراد القوة البشرية واملوارد الالزمة ملعاجلة هذه احلاالت، 
كما شهد أعضاء اجمللس يف هاييت ويف أماكن أخرى، فقد تواجه احتمال 

املرجع نفسه، الصفحة 6.  ١٩2

املرجع نفسه، الصفحة ٧.  ١٩٣

املرجع نفسه، الصفحة ٨.  ١٩٤

املرجع نفسه، الصفحة ١١.  ١٩5

املرجع نفسه، الصفحتان ١٣ و١٤.  ١٩6

وقدرهتا  عزميتها  تستعيد  أن  إىل  املتحدة  األمم  ودعا  املصداقية.  تناقص 
فسيصبح  وإاّل  لديها،  املتاحة  الوسائل  وبالطبع،  وإمكانياهتا  اإلبداعية 
املستقبل من الصعب على حنو متزايد التنبؤ به، مما من شأنه أن يعين أن 

املستقبل غري آمن ١٩٧.

اتخاذ إجراء إنفاذي لألغراض اإلنسانية  - جيم 
بتقدمي  فيها  أذن  مقررات  املناسبات،  من  عدد  يف  األمن،  جملس  اختذ 
العاجل  إنسانية، ليس فحسب من منطلق االهتمام اإلنساين  مساعدة 
بل أيضًا كعنصر هام يف اجلهود الرامية إىل إعادة السالم واألمن. ولذا، 
ذات  تكون  قد  اإلنسانية  املساعدة  تقدمي  إىل  الرامية  التدابري  هذه  فإن 
صلة بتفسري اجمللس وتطبيقه للمادة ٤2، من حيث إهنا تتخذ يف سياق 
هتديدات قائمة للسالم مرتبطة ارتباطًا وثيقًا باجلهود األوسع نطاقًا الرامية 

إىل إعادة السالم واألمن يف املناطق املتضررة ١٩٨.

الحالة 1٨
احلالة يف الصومال

اليت  اإلنسانية  املأساة  جسامة  أن  اجمللس  قرر   )١٩٩2(  ٧٩٤ بالقرار 
سببها النزاع يف الصومال، واليت زادت حدهتا نتيجة للعقبات اليت توضع 
الدوليني.  للسلم واألمن  اإلنسانية، تشكل هتديداً  املساعدة  توزيع  أمام 
وأذن اجمللس، متصرفًا مبوجب الفصل السابع من امليثاق، الئتالف متعدد 
اجلنسيات بقيادة الواليات املتحدة هو قوة العمل املوحدة، “باستخدام 
يف  اإلنسانية  اإلغاثة  لعمليات  آمنة  بيئة  لتهيئة  الالزمة  الوسائل  كل 

الصومال يف أقرب وقت ممكن”.
املتحدة  األمم  عملية  اجمللس  أنشأ   ،)١٩٩٣(  ٨١٤ وبالقرار 
الثانية يف الصومال، اليت أذن هلا باختاذ اإلجراءات املناسبة، مبا يف ذلك 
اإلنسانية يف مجيع  املساعدة  لتقدمي  آمنة  بيئة  لتهيئة  اإلنفاذي،  اإلجراء 
أحناء الصومال. وكان على عملية األمم املتحدة يف الصومال أن تكمل 
السلم  إعادة  أجل  بدأهتا من  قد  املوحدة  العمل  قوة  اليت كانت  املهمة 
سلطة  العملية  تلك  أيضًا  الوالية  وخّولت  والنظام.  والقانون  واالستقرار 
وإعادة  اقتصاده،  بناء  إعادة  الصومايل يف  الشعب  إىل  املساعدة  تقدمي 
إرساء اهليكل املؤسسي للبلد، وحتقيق الوفاق السياسي الوطين، وإعادة 
بناء دولة صومالية قائمة على احلكم الدميقراطي، وإعادة تأهيل اقتصاد 

املرجع نفسه، الصفحة 2٤.  ١٩٧

الواليات  ممثل  به  أدىل  الذي  البيان  سبيل  على  انظر  السياق،  هذا  يف   ١٩٨

 ،)S/PV.3106( املتعلق بالبوسنة واهلرسك ،)املتحدة بشأن اختاذ القرار ٧٧٠ )١٩٩2
الصفحات ٣٧ إىل ٣٩.
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البلد وبنيته التحتية ١٩٩. وكان األمني العام قد ذكر يف تقريره أنه، على 
ضوء “حاالت الرتاجع احملبطة”، فإن هتديد السلم واألمن الدوليني الذي 
فلن  مث  ومن  قائمًا.  يزال  ال   )١٩٩2(  ٧٩٤ القرار  يف  اجمللس  أكده 
 يتسىن لعملية األمم املتحدة الثانية يف الصومال تنفيذ الوالية املوصى هبا 
من  السابع  الفصل  مبوجب  تنفيذية  صالحيات  “ُخّولت  إذا   إاّل 
امليثاق” 2٠٠. وطلب اجمللس أيضًا إىل األمني العام أن يصدر، عن طريق 
الثانية يف  ممثله اخلاص، توجيهات إىل قائد قوات عملية األمم املتحدة 
الصومال بأن يتوىل مسؤولية توطيد دعائم بيئة آمنة يف مجيع أحناء الصومال 
 وتوسيعها واحملافظة عليها، آخذاً يف االعتبار الظروف اخلاصة لكل بلدة 
ينظم  تقريره، وأن  الواردة يف  للتوصيات  السرعة، وفقًا  وذلك على وجه 
التابعة لألمم املتحدة إىل  يف هذا الصدد نقل مهام قوة العمل املوحدة 
عملية األمم املتحدة الثانية يف الصومال على وجه السرعة وبشكل سلس 

وتدرجيي 2٠١.
القرار ٨١٤ )١٩٩٣(  اليت أجريت خبصوص اختاذ  املداوالت  ويف 
اتفق بعض املتكلمني على أن املهمة املسندة إىل عملية األمم املتحدة 
الصومال، ووضع  السلم واألمن يف  استعادة  الصومال ستتيح  الثانية يف 
هناية للكارثة اإلنسانية. وذكر ممثل الصني أن حكومة بلده ترى دائمًا أنه 
ينبغي السعي إىل إجياد حل سياسي للمسألة الصومالية عن طريق الوسائل 
السلمية ضمن إطار مؤمتر املصاحلة الوطنية حتت إشراف األمم املتحدة. 
ويف الوقت نفسه، حتيط الصني علمًا برأي األمني العام ومفاده أنه بينما 
أدت احلالة الفريدة املتمثلة يف عدم وجود أّي حكومة فّعالة وعاملة يف 
فإن  الصومالية،  املسألة  تسوية  مهمة  تعقد  صعوبة  زيادة  إىل  الصومال 
تأخري هذه التسوية سيؤثر بال ريب على سلم واستقرار املنطقة بأسرها. 
ولذا تؤيد الصني اختاذ األمم املتحدة تدابري قوية واستثنائية يف الصومال، 
الالزمة  الظروف  وإلجياد  اإلنسانية،  املساعدة  لتقدمي  آمنة  بيئة  لتهيئة 
للتسوية النهائية للمسألة الصومالية. وذكر ممثل الصني كذلك أن اإلذن 
إنفاذي مبوجب  إجراء  باختاذ  الصومال  الثانية يف  املتحدة  األمم  لعملية 
الفصل السابع من امليثاق من أجل تنفيذ واليتها قد جعلها أول عملية من 
نوعها يف تاريخ عمليات حفظ السالم اليت تقوم هبا األمم املتحدة 2٠2.

 وقال ممثل اململكة املتحدة إن امليزة الكبرية يف القرار هي أنه جيمع 
املتحدة  األمم  عملية  أن  مبعىن  الصالبة  واحلساسية،  الصالبة  بني  ما 
الثانية يف الصومال ستكون خمّولة مبوجب الفصل السابع من امليثاق والية 

وواليتها،  الصومال  يف  الثانية  املتحدة  األمم  عملية  حجم  توسيع  كان   ١٩٩

مبوجب الفقرة 5 من القرار ٨١٤ )١٩٩٣(، وفقًا لتوصيات األمني العام الواردة يف 
الفقرات 56 إىل ٨٨ من تقريره الالحق املقدم عماًل بالفقرتني ١٨ و١٩ من القرار 

.)S/25354( )١٩٩2( ٧٩٤
S/25354، الفقرة 5٨.  2٠٠

القرار ٨١٤ )١٩٩٣(، الفقرة ١٤.  2٠١

S/PV.3188، الصفحتان 2١ و22.  2٠2

قوية لنزع سالح الفصائل الصومالية وللعمل يف مجيع أراضي الصومال، 
واحلساسية مبعىن أهنا تعرتف مبا قام به األمني العام من عمل ال يقدر بثمن 

يف تشجيع مهمة املصاحلة السياسية 2٠٣.

الحالة 19
احلالة يف رواندا

املساعدة  بتقدمي  تتعلق  مقررات  اجمللس  اختذ  املناسبات  من  عدد  يف 
األمم  لبعثة  الوالية  هذه  متنح  إما  مقرراته  وكانت  رواندا.  إىل  اإلنسانية 
إذن  األحيان  بعض  يف  ويدعمها  رواندا  إىل  املساعدة  لتقدمي  املتحدة 
باستخدام القوة، أو ظلت، يف احلاالت اليت مل تتخذ فيها مقررات اجمللس 
ذات الصلة مبوجب الفصل السابع من امليثاق، تركز على احلالة اإلنسانية 

واإلجراءات اليت ميكن اختاذها للتخفيف منها.
فبالقرار ٩١2 )١٩٩٤(، قرر اجمللس تعديل والية بعثة األمم املتحدة 
على  باملساعدة  أمور،  تقوم، يف مجلة  لكي  رواندا  إىل  املساعدة  لتقدمي 
استئناف عمليات اإلغاثة اإلنسانية إىل احلّد املمكن، وطلب إىل الطرفني 
أن يتعاونا تعاونًا كاماًل يف كفالة توصيل املساعدة اإلنسانية دون عائق 
إىل كافة احملتاجني يف مجيع أحناء رواندا، وناشد اجملتمع الدويل تقدمي مزيد 
من املساعدة اإلنسانية يتناسب مع حجم املأساة اإلنسانية يف رواندا. 
وبالقرار ٩١٨ )١٩٩٤(، قرر اجمللس توسيع والية البعثة املنصوص عليها 
أمن  املسامهة يف  املسؤولية عن  تشمل  لكي  القرار ٩١2 )١٩٩٤(  يف 
ومحاية املشردين والالجئني املدنيني املعرضني للخطر، “بطرق من بينها 
إنشاء مناطق إنسانية آمنة، حيثما أمكن، واحلفاظ عليها”. وأدرك أيضًا 
ضد  النفس  عن  للدفاع  إجراءات  تتخذ  أن  عليها  يتعني  قد  البعثة  أن 
اجلماعات أو األشخاص الذين يهددون املواقع احملمية والسكان احملميني، 
وأفراد األمم املتحدة وسائر أفراد البعثات اإلنسانية، أو يهددون وسائل 

إيصال وتوزيع اإلغاثة اإلنسانية”.
وعلى ضوء تدهور احلالة يف رواندا، تصاعدت الضغوط على اجمللس 
اليت حتمله على النظر يف ما ميكن أن يتخذه من إجراء إضايف من أجل 

إهناء العنف.
التقارير  القلق  أشد  مع  اجمللس  الحظ   ،)١٩٩٤(  ٩25 وبالقرار 
العنصر  أن  أيضًا  والحظ  رواندا،  يف  اجلماعية  اإلبادة  بوقوع  تفيد  اليت 
لن  رواندا  إىل  املساعدة  لتقدمي  املتحدة  األمم  لبعثة  املوسع  العسكري 
يستمر إاّل إذا كانت هناك حاجة له “للمسامهة يف توفري األمن واحلماية 
للمشردين والالجئني واملدنيني املعرضني للخطر يف رواندا وتوفري األمن، 
اجمللس كذلك  وأقر  اإلنسانية”.  اإلغاثة  لعمليات  االقتضاء،  حسب 
بأن بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل رواندا جيوز هلا “أن تتخذ 
إجراءات للدفاع عن النفس ضد اجلماعات أو األشخاص الذين يهددون 

املرجع نفسه، الصفحة ٣٧.  2٠٣
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املناطق احملمية والسكان احملميني وأفراد األمم املتحدة وسائر أفراد البعثات 
اإلنسانية، أو يهددون وسائط إيصال وتوزيع اإلغاثة اإلنسانية”. وأكد 
كذلك على ضرورة أمور من بينها “اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة لكفالة 

أمن وسالمة العملية واألشخاص القائمني بتنفيذها”.
 ،)١٩٩٤( القرار ٩25  اختاذ  أجريت خبصوص  اليت  املناقشة  ويف 
قال ممثل الواليات املتحدة إن مفاوضات وقف إطالق النار قد بدأت 
النار  إلطالق  وفعلي  شامل  وقف  يوجد  ال  نفسه،  الوقت  يف  أنه   بيد 
الرواندي، أو مع  النزاع  املعنية يف  اتفاق شامل بني األطراف  وال يوجد 
ذكرها يف  الوارد  األنشطة  فإن  الظروف،  هذه  املتحدة. ويف ظل  األمم 
لإلنفاذ. وذكر  إجراءات  تتضمن  اعتبارها  2٠٤ ميكن  العام  تقرير األمني 
كذلك أن الوحدات العسكرية التابعة لبعثة األمم املتحدة جيب أن تتوافر 
هلا املعدات وقواعد االشتباك لكي تنجز بنجاح املهمة املوكولة إليها يف 
الدفاع عن نفسها وتوفري احلماية األساسية لألشخاص الذين يتعرضون 
للتهديد وضمان إيصال اإلغاثة اإلنسانية. وهلذا فإن اجمللس قد أدرج يف 
هذا القرار “التأكيد جمدداً على أن بعثة األمم املتحدة جيوز هلا أن تتخذ 

إجراءات للدفاع عن النفس” 2٠5.
وبالنظر إىل زيادة تدهور احلالة يف رواندا، وجه األمني العام رسالة 
إن  فيها  قال   2٠6 اجمللس  رئيس  إىل   ١٩٩٤ حزيران/يونيه   ١٩ مؤرخة 
اجمللس قد يرغب يف النظر يف العرض الذي تقدمت به احلكومة الفرنسية 
لالضطالع، رهنًا بإذن من جملس األمن، بعملية متعددة اجلنسيات تتوىل 
واحلماية  األمن  لتوفري  أخرى  أعضاء  دول  فيها  وتشاركها  قيادهتا  فرنسا 
للمشردين واملدنيني املعرضني للخطر يف رواندا، وذلك يف إطار الفصل 
السابع من امليثاق. وذكر األمني العام أنه إذا قرر اجمللس اإلذن بعملية 
على هذا النمط، فسيكون من الضروري أن يدعو احلكومات املعنية إىل 
لكي حتل  الالزمة  القوة  البعثة  تبلغ  رواندا حىت  قواهتا يف  بإبقاء  االلتزام 
حمل القوة املتعددة اجلنسيات وحىت هتيئ هذه األخرية الظروف اليت تقدر 
امليثاق على  فيها قوة حلفظ السالم تعمل مبوجب الفصل السادس من 

االضطالع بواليتها 2٠٧.
واتباعًا لتوصيات األمني العام، وبالقرار ٩2٩ )١٩٩٤( 2٠٨، أذن 
اجمللس، مسلمًا بالطابع اإلنساين الصرف للعملية، اليت ستنفذ على حنو 
نزيه وحمايد، ولن تكون قوة فاصلة بني الطرفني، ومتصرفًا مبوجب الفصل 
بتنفيذ  العام  األمني  مع  “املتعاونة  األعضاء  للدول  امليثاق،  من  السابع 

.S/1994/640  2٠٤

S/PV.3388، الصفحة ١5.  2٠5

.S/1994/728  2٠6

املرجع نفسه، الفقرة ١2.  2٠٧

اختذ يف اجللسة ٣٣٩2، املعقودة يف 22 حزيران/يونيه ١٩٩٤، مع امتناع   2٠٨

5 أعضاء )باكستان والربازيل والصني ونيجرييا ونيوزيلندا( عن التصويت، مما يشري إىل 
وجود انقسامات داخل اجمللس بشأن اإلذن بتدخل فرنسي.

العملية... واستخدام مجيع الوسائل الضرورية لتحقيق األهداف اإلنسانية 
القرار ٩25  من  الفقرة ٤  من  )أ( و)ب(  الفرعيتني  الفقرتني  املبينة يف 

.2١٩٩٤(” ٠٩(
متعددة  قوة  إنشاء  اجمللس  أعضاء  من  عدد  أيد  املناقشة،  وأثناء 
املدنيني  أمن  إىل كفالة  اإلنسانية هتدف  لألغراض  رواندا  اجلنسيات يف 
ومحايتهم. وشدد ممثل فرنسا على األهداف اإلنسانية للبعثة. وذكر أن 
هدف املبادرة الفرنسية إنساين حمض. واملبادرة كان ما دفع إليها هو حمنة 
الشعب، اليت ال يسع اجملتمع الدويل وجيب أاّل يبقى واقفًا أمامها مكتوف 
بني  أنفسهم  إقحام  على  تنطوي  لن  رواندا  يف  اجلنود  فمهمة  اليدين. 
الطرفني املتحاربني، أو حىت التأثري بأّي طريقة كانت على احلالة العسكرية 
والسياسية. فهدفهم بسيط أال وهو إنقاذ املدنيني املعرضني للخطر ووضع 

حّد للمجازر، والقيام بذلك بدون حتيز 2١٠.
وذكر ممثل االحتاد الروسي أن النطاق اهلائل للمأساة اإلنسانية يف 
رواندا واجملازر املتواصلة حبق السكان املدنيني يف ذلك البلد الذي طالت 
معاناته تفرض احلاجة إىل اعتماد “تدابري عاجلة ميكن أن توقف املزيد 
من سفك الدماء يف رواندا”. ويؤمن وفد بلده بأن من األمهية مبكان أن 
مشروع القرار يبني جبالء أن هذا اإلجراء “له هدف إنساين خالص يتمثل 
يف املسامهة يف أمن ومحاية السكان املدنيني”. ومن األمهية مبكان أيضًا أن 
جيري تنفيذ العملية بصورة تتسم بعدم التحيز وباحلياد، بالتنسيق الوثيق 

مع بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل رواندا 2١١.
اجلسيمة يف  اإلنسانية  “األزمة  أن  املتحدة  الواليات  ممثلة  وذكرت 
على  وأثنت  الدويل”.  اجملتمع  من  سريعة  استجابة  تتطلب  البلد  ذلك 
الفرنسيني للعمل على تلبية هذه احلاجة. وأكدت أن والية القوة تقتصر 
على االحتياجات اإلنسانية، كما ورد يف الفقرتني الفرعيتني )أ( و)ب( 

من القرار ٩25 )١٩٩٤( 2١2.
ومل يؤيد بعض أعضاء اجمللس القيام بعملية مؤقتة يقودها الفرنسيون 
اليت  نيوزيلندا،  وأكدت  رواندا.  إىل  املساعدة  تقدمي  بعثة  مع  بالتوازي 
امتنعت عن التصويت، أهنا توافق على أحكام القرار فيما يتعلق باألهداف 
األمن.  جملس  خيتارها  اليت  الوسائل  على  توافق  ال  أهنا  بيد  والدوافع. 
وحذر ممثل نيوزيلندا من أنه، يف حالة عدم استخدام الوسائل الصحيحة، 
اليت  الصومال،  يف  احلالة  هذه  وكانت  مأساة،  النتيجة  تكون  أن  ميكن 

املقدم  “بالعرض  اجمللس  رحب   ،)١٩٩٤(  ٩2٩ القرار  من   2 بالفقرة   2٠٩

يف  املتحدة  األمم  أهداف  حتقيق  بغية  العام،  األمني  مع  للتعاون  أعضاء  دول  من 
رواندا من خالل إنشاء عملية مؤقتة، حتت قيادة ورقابة وطنيتني، تستهدف املسامهة، 
بطريقة حمايدة، يف كفالة أمن ومحاية املشردين والالجئني واملدنيني املعرضني للخطر يف 

رواندا”.
S/PV.3392، الصفحة 6.  2١٠

املرجع نفسه، الصفحة 2.  2١١

املرجع نفسه، الصفحة ٧.  2١2



مرجع ممارسات مجلس األمن — ملحق 1993 - 1995 — المجلد الثاني  1٠3٢

كانت فيها لدى اجمللس أفضل النوايا اإلنسانية. وذكر أن “حماولة إدارة 
أمر غري جمد ويف  قيادة خمتلفة  وبرتتيبات  ومتوازيتني  منفصلتني  عمليتني 
األمد الطويل، فإن من نقوم بالعملية إلنقاذهم هم الذين سيعانون. وعلى 

جملس األمن أن يتعلم من التاريخ” 2١٣.
وعلى نفس املنوال، ذكر ممثل الصني أن على طريف الصراع الروانديني 
أن يتفاوضا يف إطار اتفاق أروشا للسلم ألن ذلك هو السبيل الصحيح 

املرجع نفسه، الصفحة ٧.  2١٣

والوحيد حلسم األزمة يف رواندا. وأكد كذلك أن استعمال القوة املسلحة 
إاّل أن يزيد احلالة هناك سوًءا 2١٤.  التدابري اإللزامية ليس من شأنه  أو 
وذكر ممثل الربازيل أن حكومة بلده أكدت مراراً أنه ال بد للمجلس أن 
يبذل قصارى جهده لكي يتجنب اللجوء إىل السلطات االستثنائية اليت 

أناطها به الفصل السابع من امليثاق 2١5.

املرجع نفسه، الصفحة ٤.  2١٤

املرجع نفسه، الصفحة ٣.  2١5

الجزء الخامس
المقررات والمداوالت ذات الصلة بالمواد ٤3 إلى ٤٧ من الميثاق

املادة ٤٣
١ - يتعهد مجيع أعضاء األمم املتحدة، يف سبيل املسامهة يف حفظ 
بناًء على  الدويل، بأن يضعوا حتت تصرف جملس األمن  السلم واألمن 
املسلحة  القوات  من  يلزم  ما  خاصة  اتفاقات  أو  التفاق  وطبقًا  طلبه 
واملساعدات والتسهيالت الضرورية حلفظ السلم واألمن الدويل ومن ذلك 

حق املرور.
هذه  عدد  االتفاقات  تلك  أو  االتفاق  ذلك  حيدد  أن  - جبب   2
التسهيالت  ونوع  عمومًا  وأماكنها  استعدادها  ومدى  وأنواعها  القوات 

واملساعدات اليت تقدم.
٣ - جترى املفاوضة يف االتفاق أو االتفاقات املذكورة بأسرع ما ميكن 
بناًء على طلب جملس األمن، وتربم بني جملس األمن وبني أعضاء األمم 
املتحدة أو بينه وبني جمموعات من أعضاء األمم املتحدة، وتصدق عليها 

الدول املوقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية.

املادة ٤٤
إذا قرر جملس األمن استخدام القوة، فإنه قبل أن يطلب من عضو غري 
يف  عليها  املنصوص  بااللتزامات  وفاء  املسلحة  القوات  تقدمي  فيه  ممثل 
إذا شاء يف  أن يشرتك  إىل  العضو  يدعو هذا  أن  له  ينبغي  املادة ٤٣، 
هذا  قوات  من  وحدات  باستخدام  خيتص  فيما  يصدرها  اليت  القرارات 

العضو املسلحة.

املادة ٤5
يكون  العاجلة  احلربية  التدابري  اختاذ  من  املتحدة  األمم  متكني  يف  رغبة 
لدى األعضاء وحدات جوية أهلية ميكن استخدامها فوراً ألعمال القمع 
الدولية املشرتكة. وحيدد جملس األمن قوة هذه الوحدات ومدى استعدادها 
واخلطط ألعماهلا املشرتكة، وذلك مبساعدة جلنة أركان احلرب ويف احلدود 

الواردة يف االتفاق أو االتفاقات اخلاصة املشار إليها يف املادة ٤٣.

املادة ٤6
القوة املسلحة يضعها جملس األمن مبساعدة  الالزمة الستخدام  اخلطط 

جلنة أركان احلرب.

املادة ٤٧
١ - تشكل جلنة من أركان احلرب تكون مهمتها أن تسدي املشورة 
واملعونة إىل جملس األمن وتعاونه يف مجيع املسائل املتصلة مبا يلزمه من 
حاجات حربية حلفظ السلم واألمن الدويل، والستخدام القوات املوضوعة 

حتت تصرفه وقيادهتا، ولتنظيم التسليح ونزع السالح بالقدر املستطاع.
األعضاء  حرب  أركان  رؤساء  من  احلرب  أركان  جلنة  - تشكل   2
الدائمني يف جملس األمن أو من يقوم مقامهم، وعلى اللجنة أن تدعو 
أّي 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.
٣ - جلنة أركان احلرب مسؤولة حتت إشراف جملس األمن عن التوجيه 
أما  اجمللس.  تصرف  حتت  موضوعة  مسلحة  قوات  ألّية  االسرتاتيجي 

املسائل املرتبطة بقيادة هذه القوات فستبحث فيما بعد.
٤ - للجنة أركان احلرب أن تنشئ جلانًا فرعية إقليمية إذا خوهلا جملس 
األمن هذه الصالحية وبعد التشاور مع الوكاالت اإلقليمية صاحبة الشأن.

مالحظة
مداوالت  تتناول  إفرادية  دراسات حاالت  اخلامس ست  اجلزء  يتضمن 
عماًل  القوة  باستخدام  تأذن  مقررات  اختاذه  خبصوص  األمن  جملس 
اجمللس  مقررات  ويف   .2١6 املتحدة  األمم  ميثاق  من  السابع  بالفصل 

انظر اجلزء الرابع من هذا الفصل لالطالع على مقررات اجمللس ذات الصلة   2١6

باملادة ٤2.
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املتخذة أثناء الفرتة املستعرضة، خبصوص احلالة يف الصومال، واحلالة يف 
البوسنة واهلرسك، واملسألة املتعلقة هباييت، واحلالة املتعلقة برواندا، مل ُيشر 
أمهية  أظهرت  مناقشاته  ولكن   ،٤٧ إىل   ٤٣ املواد  إىل  صراحة  اجمللس 
تلك األحكام، ال سيما من حيث عالقتها بقيادة القوات العسكرية اليت 
تتصرف عماًل بإذن من اجمللس، ومن حيث عالقتها بالسيطرة على تلك 

القوات.
دراسات  يف  املتناولة  للمقررات  موجزات  ألف  القسم  ويتضمن 
احلاالت اإلفرادية الواردة يف القسم باء، وقد جرى ترتيب القسم حسب 
ويبحث  الزمين.  تسلسلها  املقررات حسب  وترد  األعمال،  جدول  بند 
يتصل  فيما  اجمللس  مداوالت  أثريت يف  اليت  البارزة  القضايا  باء  القسم 
حسب  اإلفرادية  احلاالت  دراسات  ترتيب  ويرد   ،٤٧ إىل   ٤٣ باملواد 

املوضوع.

بالمواد  الصلة  ذات  األمن  مجلس  مقررات   -  ألف 
٤3 إلى ٤٧

احلالة يف الصومال
بالقرار ٨١٤ )١٩٩٣( املؤرخ 26 آذار/مارس ١٩٩٣، طلب اجمللس، 
متصرفًا مبوجب الفصل السابع من امليثاق، إىل األمني العام بأن يصدر، 
عن طريق ممثله اخلاص، توجيهات إىل قائد قوات عملية األمم املتحدة 
الثانية يف الصومال بأن يتوىل مسؤولية توطيد دعائم بيئة آمنة يف مجيع 
تقدمي  تيسري  هبدف  وذلك  عليها،  واحملافظة  وتوسيعها  الصومال  أحناء 

املساعدة اإلنسانية.

احلالة يف البوسنة واهلرسك
اجمللس،  أذن  آذار/مارس ١٩٩٣،  املؤرخ ٣١  بالقرار ٨١6 )١٩٩٣( 
اختاذ  من  أيام  سبعة  بعد  امليثاق،  من  السابع  الفصل  مبوجب  متصرفًا 
هذا القرار، للدول األعضاء، متصرفة على الصعيد الوطين أو من خالل 
منظمات أو ترتيبات إقليمية، بأن تتخذ، حتت سلطة جملس األمن ورهنًا 
مجيع  للحماية،  املتحدة  األمم  وقوة  العام  األمني  مع  الوثيق  بالتنسيق 
التدابري الالزمة يف اجملال اجلوي جلمهورية البوسنة واهلرسك، يف حالة وقوع 
انتهاكات أخرى، لضمان االمتثال للحظر املفروض مبوجب القرار ٧٨١ 
)١٩٩2( على حتليق الطائرات، ومبا يتناسب مع الظروف احملددة وطبيعة 
التحليقات. وطلب اجمللس إىل الدول األعضاء املعنية، وإىل األمني العام 
التنفيذ،  تدابري  وثيقة  بصورة  ينسقوا  أن  للحماية،  املتحدة  األمم   وقوة 
مبا يف ذلك قواعد االشتباك، وبشأن موعد بدء التنفيذ وإبالغ اجمللس، 
عن طريق األمني العام، مبوعد بدء التنفيذ. وطلب اجمللس أيضًا إىل الدول 
لتنفيذ  تتخذها  إجراءات  بأّي  فوراً  العام  األمني  إبالغ  املعنية  األعضاء 

القرار وطلب إىل األمني العام أن يبلغه بذلك.

وبالقرار ١٠٣١ )١٩٩5( املؤرخ ١5 كانون األول/ديسمرب ١٩٩5، 
أذن اجمللس، متصرفًا مبوجب الفصل السابع من امليثاق، للدول األعضاء، 
عاملة من خالل منظمة حلف مشال األطلسي أو بالتعاون معها، على 
لكي  موحدة  وسيطرة  قيادة  حتت  اجلنسيات  متعددة  تنفيذ  قوة  إنشاء 
تضطلع بالدور احملدد يف املرفق ١ - ألف واملرفق 2 لالتفاق اإلطاري 

العام للسالم يف البوسنة واهلرسك.
وأذن اجمللس للدول األعضاء بأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة، بناًء 
بواليتها  النهوض  اجلنسيات، ملساعدهتا على  املتعددة  القوة  على طلب 
وسلَّم حبق القوة املذكورة يف اختاذ مجيع التدابري الالزمة للدفاع عن نفسها 
ضد اهلجوم أو التهديد باهلجوم؛ وقرر اجمللس أن يستعرض يف غضون ١2 
املتعددة اجلنسيات. وطلب  التنفيذ  لقوة  املمنوح  القرار اإلذن  من  شهراً 
إىل الدول األعضاء، متصرفة عن طريق منظمة حلف مشال األطلسي أو 
بالتعاون معها، أن تقدم تقارير إىل اجمللس، من خالل القنوات املالئمة 
مرة يف الشهر على األقل. وطلب اجمللس أيضًا إىل األمني العام أن يقدم 

إليه التقارير الواردة من املمثل السامي.

احلالة املتعلقة هباييت
بالقرار ٨٧5 )١٩٩٣( املؤرخ ١6 تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٣، طلب 
اجمللس، متصرفًا مبوجب الفصل السابع من امليثاق، إىل الدول األعضاء، 
إقليمية  ترتيبات  أو  وكاالت  طريق  عن  أو  الوطين  الصعيد  على  عاملة 
وبالتعاون مع حكومة هاييت الشرعية، أن تستخدم كل ما يلزم مبقتضى 
سلطة جملس األمن من تدابري تتالءم مع الظروف احملددة لكفالة التنفيذ 
التام ألحكام قراري اجمللس السابقني بشأن إمدادات النفط أو املنتجات 
النفطية أو األسلحة أو ما يتصل هبا من مجيع أنواع العتاد، وبصفة خاصة 
وقف أّي سفن حبرية متجهة إىل هاييت حسب االقتضاء من أجل تفتيش 

شحناهتا والتحقق منها ومن اجلهات اليت تقصدها.
وبالقرار ٩٤٠ )١٩٩٤( املؤرخ ٣١ متوز/يوليه ١٩٩٤، أذن اجمللس، 
امليثاق، للدول األعضاء تصرفًا منه مبوجب  مبوجب الفصل السابع من 
الفصل السابع من امليثاق، أن تشكل قوة متعددة اجلنسيات حتت قيادة 
وسيطرة موحدتني، وأن تستخدم، يف هذا اإلطار، كافة الوسائل الضرورية 
من أجل تيسري رحيل القيادة العسكرية عن هاييت، وتيسري عودة سلطات 
حكومة هاييت الشرعية، وإرساء وصون بيئة آمنة مستقرة، تسمح بتنفيذ 
اتفاق جزيرة غفرنرز. ووافق اجمللس على تشكيل فريق متقدم لبعثة األمم 
املتعددة  القوة  مع  للتنسيق  املالئمة  الوسائل  لتحديد  هاييت  يف  املتحدة 
اجلنسيات وتنفيذ مهام الرصد املتعلقة بعمليات هذه القوة، وطلب إىل 
األمني العام أن يقدم تقريراً عن أنشطة الفريق يف غضون ٣٠ يومًا من 
تاريخ وزع القوة املتعددة اجلنسيات. وقرر اجمللس أن ينهي البعثة عندما 
تتحقق مجلة أمور منها توطيد بيئة آمنة ومستقرة، وسيقرر جملس األمن 
ذلك آخذاً يف االعتبار توصيات الدول األعضاء املسامهة بالقوة املتعددة 
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إىل تقييم قائد القوة املتعددة اجلنسيات، وتوصيات  اجلنسيات، استناداً 
األمني العام. وطلب اجمللس أيضًا إىل الدول األعضاء، اليت تشكل جزًءا 
فرتات  على  اجمللس  إىل  تقارير  تقدم  أن  اجلنسيات،  املتعددة  القوة  من 
منتظمة، على أن يقدم أول هذه التقارير يف موعد ال يتجاوز ٧ أيام من 

وزع هذه القوة.

احلالة املتعلقة برواندا
بالقرار ٩2٩ )١٩٩٤( املؤرخ 22 حزيران/يونيه ١٩٩٤، وافق اجمللس 
يف  اإلنسانية  لألغراض  اجلنسيات  متعددة  عملية  إنشاء  جيوز  أنه  على 
رواندا حلني الوصول ببعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل رواندا إىل 
احلجم الالزم، وأذن، متصرفًا مبوجب الفصل السابع من امليثاق، للدول 
األعضاء املتعاونة مع األمني العام بتنفيذ العملية باستخدام مجيع الوسائل 
)أ(  الفرعيتني  الفقرتني  يف  املبينة  اإلنسانية  األهداف  لتحقيق  الضرورية 
و)ب( من الفقرة ٤ من القرار ٩25 )١٩٩٤(. وقرر اجمللس أن تقتصر 
مهمة الدول األعضاء املتعاونة مع األمني العام على فرتة شهرين، ما مل 
يقرر األمني العام قبل ذلك أن البعثة املوسعة قادرة على القيام بواليتها، 
فيما خيصه،  العام، كل  األمني  وإىل  املعنية  األعضاء  الدول  إىل  وطلب 
تقدمي تقارير إىل اجمللس بصورة منتظمة. وطلب إىل الدول األعضاء أن 
تتعاون مع األمني العام للتنسيق الوثيق مع البعثة، وطلب أيضًا إىل األمني 

العام أن ينشئ اآلليات املناسبة حتقيقًا هلذه الغاية.

المسائل البارزة التي أثيرت في مداوالت مجلس   - باء 
األمن

 نقل مسؤولية قيادة العمليات من الدول األعضاء 
إلى األمين العام

الحالة ٢٠
احلالة يف الصومال

يف املداوالت اليت أجريت خبصوص اختاذ القرار ٨١٤ )١٩٩٣(، شدد 
إىل  املوحدة  العمل  قوة  من  االنتقال  مناقشتهم  عند  املتكلمني،  معظم 
النقل املتصور من  الثانية يف الصومال، على أمهية  عملية األمم املتحدة 
الدول األعضاء إىل األمني العام للمسؤولية عن العمليات يف الصومال 
اليت يأذن هبا جملس األمن مبوجب الفصل السابع من امليثاق 2١٧. ووصف 
ممثل الرأس األخضر قرار اإلذن لألمني العام ولدول أعضاء معّينة بتهيئة 
البيئة اآلمنة الضرورية لعمليات اإلغاثة اإلنسانية بأهنا نقطة حتول ونقطة 
 .2١٨ الصومال  يف  الدويل  اجملتمع  بتدخل  يتعلق  فيما  جديدة  انطالق 

)فرنسا(،  و2٣   22 والصفحتان  )جيبويت(،   ٨ الصفحة   ،S/PV.3188  2١٧

والصفحة ٣6 )هنغاريا(، إضافة إىل البيانات األخرى املستشهد هبا صراحة.
املرجع نفسه، الصفحة ١١.  2١٨

كذلك، قال ممثل املغرب إن العملية، وهي األوىل من نوعها اليت تضطلع 
هبا األمم املتحدة، تظهر بوضوح الدور اهلام الذي تستطيع املنظمة أن 
ممثلة  وأعربت   .2١٩ مناقشته  جتري  الذي  النوع  من  واألزمات  به  تقوم 
قد آن  أنه  إىل  القرار سيشري  اختاذ  بأن  اعتقادها  املتحدة عن  الواليات 
لألمم املتحدة أن تستأنف دورها القيادي الصحيح يف إعادة السلم إىل 
الصومال 22٠. وقال ممثل إسبانيا إن اجمللس قد أنشأ، باختاذه القرار، أول 
عملية من هذا النوع 22١. وأعرب ممثل نيوزيلندا عن اعتقاده بأن القرار 
ميثل “خطوة أخرى، من جانب األمم املتحدة حنو حتديد عهد جديد يف 

عمليات حفظ السلم الدولية” 222.
وقال ممثل الصني إن اإلذن لعملية األمم املتحدة الثانية يف الصومال 
“باختاذ إجراء إنفاذي مبوجب الفصل السابع من امليثاق من أجل تنفيذ 
واليتها جعلها أول عملية من نوعها يف تاريخ أنشطة حفظ السلم اليت 
األمم  عملية  أن  يعتقد  فهو  ذلك  ومع   .22٣ املتحدة”  األمم  هبا  تقوم 
املهام  هذه  أداء  يف  حبصافة  تصرفت  قد  الصومال  يف  الثانية  املتحدة 
تستأنف  أن  الصومال،  يف  احلالة  تتحسن  حاملا  ينبغي،  وأهنا  اإلنفاذية 
عمليات حفظ السلم العادية اليت تضطلع هبا. وقال ممثل االحتاد الروسي 
األمني  قيام  إىل  املسبوق،  العملية غري  طابع  إىل  بالنظر  مثة حاجة،  إن 
العام بتقدمي تقارير بصفة منتظمة إىل أعضاء اجمللس عن التدابري املتعلقة 
بفرتة االنتقال من قوة العمل املوحدة إىل عملية األمم املتحدة الثانية يف 

الصومال ووزع العملية نفسها 22٤.

اإلذن للدول األعضاء بكفالة اإلنفاذ الفّعال للتدابير التي 
ال تنطوي على استخدام القوة عماًل بالفصل السابع

الحالة ٢1
املسألة املتعلقة هباييت

يف املداوالت اليت أجريت خبصوص اختاذ القرار ٨٧5 )١٩٩٣(، أكد 
متكلمون أن الغرض الوحيد لقرار اجمللس هو كفالة اإلنفاذ الفّعال لتدابري 
احلظر املعتمدة مبوجب قراريه ٨٤١ )١٩٩٣( و٨٧٣ )١٩٩٣( 225. 
وقال ممثل الربازيل إن اإلذن املمنوح يف القرار “حمدود من حيث النطاق 

املرجع نفسه، الصفحة ١٧.  2١٩

املرجع نفسه، الصفحة ١٨.  22٠

املرجع نفسه، الصفحة 26.  22١

املرجع نفسه، الصفحة ٤١.  222

املرجع نفسه، الصفحة 22.  22٣

املرجع نفسه، الصفحة ٤٠.  22٤

S/PV.3293، الصفحة ١2 )إسبانيا(، والصفحة 2٣ )الربازيل(.  225
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تدابري  تعليق  حىت  يسري  أن  هو  به  “املقصود  وأن  والزمان”  واملكان 
اجلزاءات هذه أو إهنائها” 226.

وقال ممثل فرنسا إن هذه ليست املرة األوىل اليت يلجأ فيها اجمللس 
إىل استخدام تدابري املراقبة البحرية لتنفيذ جزاءات. وهو يرى أن قواعد 
 .22٧ سابقًا  املوضوعة  القواعد  تتبع  أن  ستستخدم جيب  اليت  االشتباك 
وذكر ممثل الصني أنه ينبغي للبلدان - عند قيامها بالتدابري املرخص هبا 
احملددة  املناسبة لألوضاع  اإلجراءات  تتخذ سوى  أاّل  القرار -  مبقتضى 
السائدة يف ذلك الوقت، وأن تعزز التنسيق مع جهود األمني العام وممثله 

اخلاص وحتيط اجمللس علمًا بشكل منتظم 22٨.

إذن مجلس األمن بقوة متعددة الجنسيات
الحالة ٢٢

احلالة املتعلقة برواندا
يف املداوالت اليت أجريت خبصوص اختاذ القرار ٩2٩ )١٩٩٤(، أكد 
العديد من أعضاء اجمللس على الطابع اإلنساين اخلالص للوالية املمنوحة 
للقوة املتعددة اجلنسيات. وقيل حتديداً إن والية القوة تقتصر على تلبية 
االحتياجات اإلنسانية، على النحو الذي تدعو إليه الفقرتان الفرعيتان 
)أ( و)ب( من الفقرة ٤ من القرار ٩25 )١٩٩٤(، وأن العملية جيب 
األمم  بعثة  أنشطة  مع  الوثيق  وبالتنسيق  وحبياد،  احنياز  بعدم  تنفيذها 
املتحدة لتقدمي املساعدة إىل رواندا 22٩. وُشدد أيضًا على الطابع املؤقت 
للقوة، كتدبري متخذ إىل حني الوزع الكامل لبعثة األمم املتحدة املوسعة 
لتقدمي املساعدة إىل رواندا 2٣٠. وأشار أحد أعضاء اجمللس أيضًا إىل أن 

املرجع نفسه، الصفحة 2٣.  226

املرجع نفسه، الصفحة ١6.  22٧

املرجع نفسه، الصفحة ١٧.  22٨

)الواليات   ٧ والصفحة  الروسي(،  )االحتاد   2 الصفحة   ،S/PV.3392  22٩

املتحدة(، والصفحة ٨ )إسبانيا(، والصفحة ٩ )اململكة املتحدة(. وقال ممثل فرنسا 
املتحاربني  الطرفني  أنفسهم بني  إقحام  تنطوي على  لن  إن مهمة جنودنا يف رواندا 
 ،S/PV.3392( والسياسية”  العسكرية  احلالة  على  بأّي طريقة كانت  التأثري  أو حىت 

الصفحة 6(.
ذكر ممثل فرنسا أن املبادرة الفرنسية ليس هدفها أن حتل حمل بعثة األمم   2٣٠

املتحدة لتقدمي املساعدة إىل رواندا،... وسينتهي ذلك اجلهد حاملا تتلقى قوات اجلنرال 
دالري التعزيزات اليت طال انتظارها، ويف أبعد تقدير يف غضون شهرين، كما ينص على 
العملية  أن  إسبانيا  ممثل  وذكر   .)6 الصفحة   ،S/PV.3392( تواً  املتخذ  القرار  ذلك 
املتعددة اجلنسيات هتدف إىل سد الثغرة إىل أن تتم التعبئة الكاملة للبعثة املوسعة وملدة 
شهرين )املرجع نفسه، الصفحة ٨(. وذكر ممثل األرجنتني أنه قد متت املوافقة على 
العملية على أن يكون مفهومًا أن هدفها... االلتزام الدقيق بالوزع الفّعال لبعثة األمم 

املتحدة املوسعة لتقدمي املساعدة إىل رواندا )املرجع نفسه، الصفحة ١٠(.

املتوقع من األمني العام أن ُيعلم اجمللس بصورة منتظمة بشأن تنفيذ هذه 
العملية 2٣١.

وأعرب ممثل نيجرييا عن اعتقاده بأن هذه احلالة، اليت تشكل هتديداً 
للسلم واألمن الدوليني، تتحمل األمم املتحدة، من خالل جملس األمن، 
مسؤولية أساسية فيها. وهلذا، فإن أّي جهد - سواء أكان فرديًا أو ثنائيًا 
أو متعدد األطراف - ينبغي أن يوجه من خالهلا. وأعرب عن اعتقاده 
أيضًا أن هيكل قيادتني متوازيتني يف رواندا لبعثة يونامري من ناحية وقوة 
املرجح أن خيلق مناخًا  ليس من  ناحية أخرى  بقيادة فرنسا من  تدخل 

يفضي إىل السلم يف رواندا 2٣2.

الحالة ٢3
املسألة املتعلقة هباييت

يف املداوالت اليت أجريت خبصوص اختاذ القرار ٩٤٠ )١٩٩٤(، أعرب 
أحد املتكلمني عن بالغ قلقه ألن مشروع القرار ال يتضمن أّية إشارة إىل 
ُأعطي  بياض  بشيك على  أشبه  املقرتح. وهو  لإلجراء  إطار زمين حمدد 
ترى  عندما  لتتصرف  حمددة  معامل  هلا  ليست  اجلنسيات  متعددة  لقوة 
عن  نيوزيلندا  ممثل  أعرب  ذلك،  من  العكس  وعلى   .2٣٣ مناسبًا  ذلك 
أن  إىل  بوضوح  تشري  اليت  العناصر  بعض  يتضمن  القرار  بأن  اعتقاده 
العملية ستكون ذات طبيعة مؤقتة وأهنا سترتكز حتديداً على نقطة حمددة 

يف التاريخ 2٣٤.
وأكد ممثل إسبانيا، مشرياً إىل احلذر الذي مارسه اجمللس يف صياغة 
بنفس  دقيقًا  اجمللس  يكون  أن  ضرورة  اجلنسيات،  املتعددة  القوة  والية 
القدر يف تنفيذ تلك الوالية. وأشار إىل آليات املتابعة املتاحة للمجلس 
والواردة يف القرار لتحقيق ذلك، ومن بينها رصد القوة املتعددة اجلنسيات 
املتحدة  بعثة األمم  بواسطة مراقبني عسكريني يضمهم فريق متقدم من 
يف هاييت، ومتطلبات اإلبالغ من جانب األمني العام والدول األعضاء 
املشاركة يف القوة املتعددة اجلنسيات 2٣5. وأشارت ممثلة الواليات املتحدة 
إىل أن اجمللس نفسه هو الذي سيقوم بتحديد موعد االنتقال من القوة 
إىل  األوىل  املرحلة  من  أّي  املتحدة  األمم  بعثة  إىل  اجلنسيات  املتعددة 

املرحلة الثانية 2٣6.

S/PV.3392، الصفحة 2 )االحتاد الروسي(.  2٣١

املرجع نفسه، الصفحة ١٠.  2٣2

S/PV.3413، الصفحة 5 )املكسيك( وانظر أيضًا بيان كوبا )املرجع نفسه،   2٣٣

الصفحة 6(.
املرجع نفسه، الصفحة 2٣. وانظر أيضًا بيان ممثل نيجرييا )املرجع نفسه،   2٣٤

الصفحة ١١(، الذي أعرب فيه عن األمل يف أن تكون عملية القوة املتعددة اجلنسيات 
مؤقتة ومركزة وحمددة املوضوع، وإسبانيا )املرجع نفسه، الصفحة 2٠(.

املرجع نفسه، الصفحة 2١.  2٣5

املرجع نفسه، الصفحة ١٤.  2٣6
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وفيما يتعلق بقيادة العملية، سجل ممثل نيوزيلندا أن حكومة بلده 
األمن  نفسها  املتحدة  األمم  متارس  أن  دائمًا  تفضل  وستظل  كانت 
أعضاء  دول  ختويل  اجمللس  ممارسة  الصني  ممثل  ووصف   .2٣٧ اجلماعي 
معّينة يف اجمللس سلطة استخدام القوة بأهنا تثري قلقًا ألن هذا سيخلق 

سابقة خطرية 2٣٨.

الحالة ٢٤
احلالة يف البوسنة واهلرسك

يف املداوالت اليت أجريت خبصوص اختاذ القرار ٨١6 )١٩٩٣(، أشار 
ممثل فرنسا إىل التوازن الذي حققه القرار بني الضرورة الفنية املتمثلة يف 
فّعالة واحلاجة السياسية إىل وضعها حتت سلطة  إقامة هياكل عسكرية 
جملس األمن، بالتنسيق الوثيق مع األمني العام 2٣٩. وعلق ممثل الربازيل 
أمهية خاصة أيضًا على أن تنفيذ اإلذن املمنوح يف القرار سيجري حتت 
سلطة جملس األمن وسيكون خاضعًا للتنسيق الوثيق مع األمني العام وقوة 
األمم املتحدة للحماية يف البوسنة واهلرسك. وأوضح أنه يفهم أن التدابري 
املتخذة ستكون ذات طابع حمدود وأن اجمللس سيشرع يف استعراض تلك 
التدابري حاملا تربر احلالة ذلك 2٤٠. وقال ممثل إسبانيا إن التدابري “تقتصر 
للدفاع  املشروعة  املمارسة  ]للبوسنة واهلرسك[ وعلى  اجملال اجلوي  على 
من  إذنًا جديداً  النطاق سيتطلب  ذلك  وأي شيء خارج  النفس.  عن 

اجمللس” 2٤١.

إذن مجلس األمن بتشكيل قوة تحت قيادة منظمة إقليمية
الحالة ٢5

احلالة يف البوسنة واهلرسك
 ،)١٩٩5(  ١٠٣١ القرار  اختاذ  خبصوص  أجريت  اليت  املداوالت  يف 
كانت السيطرة السياسية اليت ميارسها اجمللس على العملية اليت تقودها 

املرجع نفسه، الصفحة 2٣.  2٣٧

املرجع نفسه، الصفحة ١١.  2٣٨

املرجع نفسه، الصفحة ٤.  2٣٩

)االحتاد  الصفحة 2٣  أيضًا  وانظر  الصفحتان ١٩ و2٠؛  نفسه،  املرجع   2٤٠

الروسي(.
املرجع نفسه، الصفحة ٨.  2٤١

منظمة حلف مشال األطلسي مسألة رئيسية يف نظر العديد من أعضاء 
اجمللس. وقال ممثل نيجرييا إنه كان يفضل “عملية لألمم املتحدة ختضع 
سياستها ملراقبة جملس األمن ولإلشراف اإلداري لألمني العام”. وأعرب 
عن اعتقاده بأن اجمللس ينبغي أاّل يواصل التخلي جملموعة من الدول القوية 
عما يعترب عادة مسؤولية األمم املتحدة. وقال إن وفد بلده يرى أنه ينبغي، 
اجلماعي  األمن  بأفكار  وااللتزام  الضرورية  السياسية  باإلرادة  باالستعانة 
اجملسدة يف ميثاق األمم املتحدة، أن توضع القوات املتعددة اجلنسيات 
إلنفاذ السالم حتت تصرف األمم املتحدة وأن تعمل حتت إمرة األمني 
العام. وقال: “ال ينبغي لنا، كدول أعضاء يف األمم املتحدة، أن نؤيد 
قرارات تفضي إىل إخضاع منظمتنا أو أميننا العام ملنظمة أخرى، مهما 

كان قوة أعضاء تلك املنظمة” 2٤2.
وحسنة  تقارير كاملة  تقدم  أن  إىل  التنفيذ  قوة  الصني  ممثل  ودعا 
التوقيت عن تنفيذ مهمتها إىل اجمللس حىت ميكنها قبول املراقبة والتوجيه 
لإلذن  الزمين  اجلدول  مسألة  أيضًا  نيجرييا  ممثل  وأثار   .2٤٣ اجمللس  من 

املمنوح 2٤٤.
األمن.  جملس  سلطة  على  التأكيد  جيب  أنه  فرنسا  ممثل  وذكر 
فاجمللس، واجمللس وحده، باستطاعته، مبوجب امليثاق، أن يعطي الشرعية 
للوسائل العسكرية اليت ستستخدمها قوة التنفيذ. واجمللس وحده بإمكانه 
أن يضمن االتساق العام للعملية من خالل التقييم املنتظم جلوانبها املدنية 

والعسكرية 2٤5.
وأكد ممثل االحتاد الروسي أن السيطرة السياسية مكفولة للمجلس 
وفقًا للقرار، وذلك من خالل تقدمي تقارير إليه بصفة منتظمة عن سري 
العملية بأكملها وحبكم ما له من صالحية أن يقرر ما إذا كان جيب أو 
ال جيب توسيع نطاق العنصر العسكري للعملية. وعالوة على ذلك، فإن 
العملية اجلارية يف البوسنة ال تعين بأّي حال االستعاضة عن األمم املتحدة 

باملنظمات اخلاصة أو اإلقليمية 2٤6.

S/PV.3607، الصفحة ١٧.  2٤2

املرجع نفسه، الصفحة ١5.  2٤٣

املرجع نفسه، الصفحة ١٧.  2٤٤

املرجع نفسه، الصفحة 2١.  2٤5

املرجع نفسه، الصفحة 25.  2٤6
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الجزء السادس
التزامات الدول األعضاء بموجب المادة ٤٨ من الميثاق

املادة ٤٨
حلفظ  األمن  جملس  قرارات  لتنفيذ  الالزمة  األعمال   -  ١
السلم واألمن الدويل يقوم هبا مجيع أعضاء األمم املتحدة أو بعض هؤالء 

األعضاء وذلك حسبما يقرره اجمللس.
مباشرة  القرارات  بتنفيذ  املتحدة  األمم  أعضاء  يقوم   -  2
وبطريق العمل يف الوكاالت الدولية املتخصصة اليت يكونون أعضاء فيها.

أّي مقررات تشري صراحة  الفرتة املستعرضة، مل يتخذ اجمللس  أثناء 
السابع،  الفصل  مبوجب  مقررات  اجمللس  اختذ  وعندما   .٤٨ املادة  إىل 
فإنه شدد على الطابع اإللزامي للتدابري املفروضة بدون أن يشري حتديداً 
إىل املادة ٤٨. وذكر جملس األمن صراحة يف مقرراته يف كل حالة، عند 
فرضه تدابري ضد هاييت ورواندا واجلماهريية العربية الليبية واالحتاد الوطين 
يف  بدقة  تلتزم  أن  عليها  الدول  إن  )يونيتا(،  ألنغوال  التام  لالستقالل 
تصرفاهتا بأحكام القرار، وإن كانت هناك حقوق أو التزامات مرتتبة أو 
مفروضة مبوجب أّي اتفاق دويل أو أّي عقد مربم أو أّي ترخيص أو إذن 
ممنوح قبل تاريخ اختاذ القرار املعين 2٤٧. وبتلك املقررات طلب اجمللس إىل 
الدول أن تقدم تقارير عن امتثاهلا للحظر ذي الصلة 2٤٨، واشرتط أن 

خبصوص التدابري اليت فرضت ضد هاييت، انظر الفقرة ١5 من القرار ٨٤١   2٤٧

القرار  من  الفقرة 2٠  انظر  يونيتا،  فرضت ضد  اليت  التدابري  )١٩٩٣(. وخبصوص 
الفقرة ١5 من  انظر  اليت فرضت ضد رواندا،  التدابري  ٨6٤ )١٩٩٣(. وخبصوص 
القرار ٩١٨ )١٩٩٤(. وخبصوص التدابري املعززة اليت فرضت ضد اجلماهريية العربية 

الليبية، انظر الفقرة ١2 من القرار ٨٨٣ )١٩٩٣(.
خبصوص التدابري اليت فرضت ضد هاييت، طلب اجمللس، بالفقرة ١٣ من   2٤٨

القرار ٨٤١ )١٩٩٣( والفقرة ١٣ من القرار ٩١٧ )١٩٩٤(، من مجيع الدول أن 
تقدم تقارير إىل األمني العام يف غضون شهر واحد عن التدابري اليت تكون قد اختذهتا 
للوفاء بالتزاماهتا. وخبصوص التدابري اليت فرضت ضد يونيتا، طلب اجمللس، بالفقرة 2٤ 
من القرار ٨6٤ )١٩٩٣(، إىل مجيع الدول أن تقدم تقارير إىل األمني العام يف غضون 
شهر واحد عن التدابري اليت تكون قد اختذهتا للوفاء بالتزاماهتا. وخبصوص اجلزاءات 
اليت فرضت على اجلماهريية العربية الليبية، طلب اجمللس، بالفقرة ١٣ من القرار ٨٨٣ 
)١٩٩٣(، إىل مجيع الدول أن تقدم تقارير إىل األمني العام يف غضون شهر واحد عن 
التدابري اليت تكون قد اختذهتا للوفاء بالتزاماهتا. وخبصوص التدابري اليت فرضت ضد 
مجهورية يوغوسالفيا االحتادية، طلب اجمللس بالفقرة ٣ من القرار ٩٨٨ )١٩٩5(، 
من مجيع الدول اليت تسمح بالقيام برحالت جوية أو خبدمات النقل بالعبارات املأذون 
هبا وفقًا للفقرة ١ من القرار انطالقًا من أراضيها، أو اليت تسمح باستخدام السفن أو 
الطائرات اليت حتمل أعالمها، أن تبلغ اللجنة املنشأة مبوجب القرار ٧2٤ )١٩٩١( 
بشأن الضوابط اليت اختذهتا لتنفيذ التدابري املنصوص عليها يف القرارات السابقة ذات 
من  بالفقرة ١١  اجمللس،  قرر  رواندا،  فرضت ضد  اليت  اجلزاءات  الصلة. وخبصوص 
القرار ١٠١١ )١٩٩5(، أن تقوم الدول بإخطار اللجنة املنشأة مبوجب القرار ٩١٨ 

)١٩٩٤( جبميع صادرات األسلحة أو األعتدة ذات الصلة من أراضيها إىل رواندا.

تنظر يف تقارير التنفيذ الواردة من الدول جلان معهود إليها حتديداً مبهمة 
رصد تنفيذ اجلزاءات والنظر يف أّي معلومات تتعلق بانتهاكات التزامات 
الدول ذات الصلة 2٤٩. ومن أجل كفالة االمتثال التام للحظر ذي الصلة، 
طلب اجمللس، مبقررات الحقة، من الدول أن تستخدم كل ما يلزم من 
تدابري تتالءم مع الظروف احملددة لكفالة التنفيذ التام لنظامي اجلزاءات 

املفروضني ضد هاييت ومجهورية يوغوسالفيا االحتادية 25٠.
قرارات  لتنفيذ  الالزمة  فإن األعمال  امليثاق،  للمادة ٤٨ من  ووفقًا 
اجمللس “يقوم هبا مجيع أعضاء األمم املتحدة أو بعض هؤالء األعضاء 
الوكاالت  يف  العمل  وبطريق  “مباشرة  اجمللس”،  يقرره  حسبما  وذلك 

الدولية املتخصصة اليت يكونون أعضاء فيها”.
 وقد طلب جملس األمن باستمرار، يف مقرراته اليت فرض هبا تدابري 
من  املادة ٤١  وفقًا ألحكام  املسلحة،  القوة  استخدام  على  تنطوي  ال 
امليثاق، من “مجيع الدول” أن متتثل للحظر ذي الصلة 25١. ويف بعض 
إىل  الصلة  ذي  للحظر  باالمتثال  اخلاصة  نداءاته  اجمللس  وجه  احلاالت 

خبصوص التدابري اليت فرضت على هاييت، انظر الفقرة ١٠ من القرار ٨٤١   2٤٩

اليت فرضت  التدابري  القرار ٩١٧ )١٩٩٤(. وخبصوص  )١٩٩٣( والفقرة ١٤ من 
اليت  التدابري  وخبصوص   .)١٩٩٣(  ٨6٤ القرار  من   22 الفقرة  انظر  يونيتا،  على 
فرضت على رواندا ١، انظر الفقرة ١٤ من القرار ٩١٨ )١٩٩٤(. ويوجه االنتباه 
أيضًا إىل الفقرة ٩ من القرار ٨٨٣ )١٩٩٣(، اليت أصدر فيها اجمللس تعليمات إىل 
اللجنة املنشأة مبوجب القرار ٧٤٨ )١٩٩2( بشأن اجلماهريية العربية الليبية بأن تضع 

وتعدل، حسب االقتضاء، املبادئ التوجيهية لتنفيذ القرار ٧٤٨ )١٩٩2(.
انظر الفقرة ١ من القرار ٨٧5 )١٩٩٣(، والفقرة 2٩ من القرار ٨2٠   25٠

 )S/25/190(  ١٩٩٣ الثاين/يناير  2٨ كانون  املؤرخ  الرئاسي  وبالبيان   .)١٩٩٣(
خبصوص املالحة يف هنر الدانوب جبمهورية يوغوسالفيا االحتادية، أكد اجمللس مسؤولية 
الشحن عرب هنر  يكون  أن  لضمان  الالزمة  التدابري  اختاذ  املشاطئة عن  الدول  مجيع 
الدانوب وفقًا لقرارات اجمللس، مبا يف ذلك ما قد يلزم اختاذه من تدابري اإلنفاذ املتناسبة 

مع الظروف احملددة إليقاف هذه الشحنات.
خبصوص احلالة يف الصومال، انظر الفقرة ١١ من القرار ٨١٤ )١٩٩٣(،   25١

والفقرة ٩ من القرار ٨٩٧ )١٩٩٤(، والفقرة ١١ من القرار ٨٨5 )١٩٩٣(، والفقرة 
6 من القرار ٩2٣ )١٩٩٤(. وخبصوص احلالة املتعلقة برواندا، انظر الفقرتني ١٣ 
و١5 من القرار ٩١٨ )١٩٩٤(، والفقرة ٩ من القرار ١٠١١ )١٩٩5(. وخبصوص 
احلالة املتعلقة بليربيا، انظر الفقرة ٩ من القرار ٨١٣ )١٩٩٣(، والفقرة ١٠ من القرار 
١٠٠١ )١٩٩5(، والفقرة ١١ من القرار ١٠2٠ )١٩٩5(. وخبصوص اجلماهريية 
العربية الليبية، انظر الفقرات ٣ و5 و6 من القرار ٨٨٣ )١٩٩٣(. وخبصوص احلالة 
املتعلقة هباييت انظر الفقرتني 5 و١١ من القرار ٨٤١ )١٩٩٣(، والفقرات 2 إىل ٤ 
و6 و٧ و١١ من القرار ٩١٧ )١٩٩٤(. وخبصوص احلالة يف يوغوسالفيا السابقة، 
ويف البوسنة واهلرسك، انظر الفقرات ١٣ و2٤ و25 من القرار ٨2٠ )١٩٩٣(، 
والفقرتني ٣ و٤ من القرار ٩٨٨ )١٩٩5(، والفقرة ٧ من القرار ١٠22 )١٩٩5(.
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رواندا  فرضت على  اليت  التدابري  فبخصوص   .252 عام  بوجه  “الدول” 
واجلماهريية العربية الليبية وهاييت، أدرج اجمللس صراحة “الدول غري األعضاء 
25٣وطلب  مقرراته  إليها  وجه  اليت  اجلهات  ضمن  املتحدة”  األمم  يف 
تلك  بأحكام  تصرفاهتا  يف  بدقة  تلتزم  أن  الدولية  املنظمات  من   أيضًا 
ورواندا  الصومال  على  فرضت  اليت  التدابري  وخبصوص   .25٤ املقررات 
ضمن  اجملاورة”  “الدول  صراحة  اجمللس  أدرج  السابقة،  ويوغوسالفيا 
البوسنة  يف  باحلالة  يتعلق  وفيما   .255 مقرراته  إليها  وجه  اليت  اجلهات 
اختاذ  عن  املشاطئة”  “الدول  مسؤولية  تأكيد  اجمللس  أعاد  واهلرسك. 
التدابري الالزمة لضمان أن الشحن عرب هنر الدانوب جيرى وفقًا ألحكام 
القرارات ذات الصلة 256. وفرض اجمللس أيضًا التزامات معّينة على “كل 

دولة جماورة جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية” 25٧.

خبصوص التدابري اليت فرضت على يوغوسالفيا السابقة، انظر الفقرات ٧   252

القرار  القرار ٩٤2 )١٩٩٤(. وبالفقرة ١٩ من  إىل ١2 و١٤ و١6 إىل ١٨ من 
٨2٠ )١٩٩٣(، ذّكر اجمللس الدول بأمهية التنفيذ الدقيق للتدابري املفروضة مبوجب 
الفصل السابع من امليثاق، وطلب إليها رفع دعاوى ضد من ينتهكون التدابري املفروضة 
مبوجب قراراته السابقة. وخبصوص التدابري اليت فرضت على الصومال، انظر الفقرة ١١ 
من القرار ٨٨6 )١٩٩٣(، اليت أكد هبا اجمللس من جديد “التزامات الدول بالتنفيذ 
املفروض  الصومال”  إىل  العسكرية  واملعدات  األسلحة  شحنات  مجيع  حلظر  التام 
مبوجب القرار ٧٣٣ )١٩٩2(. وخبصوص التدابري اليت فرضت ضد يونيتا، انظر الفقرة 
2١ من القرار ٨6٤ )١٩٩٣(، اليت طلب فيها إىل الدول رفع الدعوى القانونية على 
األشخاص الذين خيرقون، والكيانات اليت خترق، التدابري املفروضة مبوجب ذلك القرار.

انظر الفقرة ١5 من القرار ٩١٨ )١٩٩٤( والفقرة ١2 من القرار ٩١٧   25٣

)١٩٩٤(، اللذين دعا اجمللس فيهما “مجيع الدول، مبا يف ذلك الدول غري األعضاء 
يف األمم املتحدة” أن تلتزم بدقة يف تصرفاهتا بأحكام هذين القرارين.

خبصوص التدابري اليت فرضت على رواندا ويونيتا واجلماهريية العربية الليبية،   25٤

انظر الفقرة ١5 من القرار ٩١٨ )١٩٩٤( والفقرة 2٠ من القرار ٨6٤ )١٩٩٣( 
اجمللس مجيع  فيها  دعا  اليت  التوايل،  على   ،)١٩٩٣( القرار ٨٨٣  من  والفقرة ١2 
الدول، مبا فيها الدول غري األعضاء يف األمم املتحدة، واملنظمات الدولية، أن تلتزم 
بدقة يف تصرفاهتا بأحكام هذه القرارات. وخبصوص التدابري اليت فرضت ضد هاييت، 
انظر الفقرة ٩ من القرار ٨٤١ اليت طلب اجمللس فيها “إىل كل الدول ومجيع املنظمات 
القرار  الفقرة ١2 من  بينما طلب اجمللس يف  قراراته،  العمل وفقًا ألحكام  الدولية” 
٩١٧ )١٩٩٤( من مجيع الدول، مبا يف ذلك الدول غري األعضاء يف األمم املتحدة، 

ومجيع املنظمات الدولية، التصرف بدقة وفقًا ملا متليه أحكام القرار.
خبصوص التدابري اليت فرضت على الصومال، انظر الفقرة ١١ من القرار   255

٨١٤ )١٩٩٣(، اليت طلب اجمللس فيها “إىل مجيع الدول وال سيما الدول اجملاورة، أن 
تتعاون يف تنفيذ احلظر املفروض على األسلحة املقرر مبوجب القرار ٧٣٣ )١٩٩2(”. 
وخبصوص التدابري اليت فرضت على رواندا، طلب اجمللس، بالفقرة 5 من القرار ٩٩٧ 
)١٩٩5(، إىل “الدول اجملاورة لرواندا” اختاذ خطوات هتدف إىل ضمان التنفيذ التام 

للحظر املفروض مبوجب القرار ٩١٨ )١٩٩٤(.
القرار ٨2٠ )١٩٩٣(، الفقرة ١٧.  256

انظر الفقرة 2٣ من القرار ٨2٠ )١٩٩٣(، اليت قررت هبا اجمللس أن على   25٧

كل دولة جماورة جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية أن متنع مرور مجيع مركبات الشحن 
واملعدات الدارجة إىل داخل مجهورية يوغوسالفيا االحتادية أو خارجها، مع استثناءات 

حمدودة جداً، وأن تبلغ جلنة اجلزاءات املختصة.

الدولتني  احملكمتني  هبما  أنشأ  اللذين  قراريه  يف  اجمللس  وقرر 
تتعاون  أن  ينبغي  الدول”  “مجيع  أن  ولرواندا  السابقة  ليوغوسالفيا 
الصلة  ذي  للقرار  وفقًا  وأجهزهتا  الدولية  احملكمة  مع  كاماًل  تعاونًا 
والنظام األساسي للمحكمة وأن تتخذ “مجيع الدول” بناًء على ذلك 
والنظام  القرار  أحكام  لتنفيذ  الداخلي  قانوهنا  إطار  تدابري الزمة يف   أّية 

األساسي 25٨.
الشامل  االمتثال  لكفالة  أعاله صيغت  املذكورة  املقررات  أن  ومع 
وفرض التزامات ملزمة على مجيع الدول، فإن املقررات اليت تنص على 
السابقة  اجمللس  قرارات  إلنفاذ   25٩ الالزمة”  التدابري  “مجيع  استخدام 
اختذت بداًل من ذلك شكل إذن من اجمللس أو مطالبات منه للدول 
الراغبة والقادرة على اختاذ إجراءات من هذا القبيل. ومع أن هذا اإلذن، 
بوجه  األعضاء”  “الدول  إىل  موجهة  ما كانت  املطالبات كثرياً  وتلك 
عام 26٠، فإهنا كانت موجهة على حنو أكثر حتديداً ويف بعض احلاالت 
إىل “الدول األعضاء املعنية” 26١ أو “الدول األعضاء املتعاونة” 262. 
ومع ذلك، يف أحد املقررات، وهو مقرر اختذ خبصوص تنفيذ اجلزاءات 
املفروضة على مجهورية يوغوسالفيا االحتادية، كرر اجمللس طلبه الوارد يف 
القرار ٧٨٧ )١٩٩2( إىل “مجيع الدول”، مبا فيها الدول غري املشاطئة، 
أن تقوم بتقدمي املساعدة اليت قد حتتاجها الدول املشاطئة بشأن املالحة 
مجيع  باستخدام  أذنت  اليت  املقررات  بني  ومن   .26٣ الدانوب  هنر  يف 
تدابري عن طريق  اختاذ  بإمكانية  بعضها صراحة  يوحي  الالزمة  التدابري 

 ٩55 القرار  من   2 والفقرة   )١٩٩٣(  ٨2٧ القرار  من   ٤ الفقرة  انظر   25٨

)١٩٩٤(، على التوايل.
عبارة “مجيع التدابري الالزمة” كانت هي العبارة املستخدمة خبصوص البنود   25٩

املتعلقة بيوغوسالفيا السابقة، يف الفقرة ٤ من القرار ٨١6 )١٩٩٣(، والفقرة ١٠ 
القرار ٩٠٨ )١٩٩٤(، والفقرة ١ من  القرار ٨٣6 )١٩٩٣(، والفقرة ٨ من  من 
القرار ٩5٨ )١٩٩٤(، والفقرة ١5 من القرار ١٠٣١ )١٩٩5(. ويف الفقرة ٤ من 
القرار ٩٤٠ )١٩٩٤(، خبصوص املسألة املتعلقة هباييت، ويف الفقرة ٣ من القرار ٩2٩ 
)١٩٩٤(، خبصوص احلالة املتعلقة برواندا، كانت اإلشارة هي إىل “مجيع الوسائل 

الضرورية”.
انظر الفقرة ٤ من القرار ٨١6 )١٩٩٣(، والفقرة ١٠ من القرار ٨٣6   26٠

 ٩٤٠ القرار  من   ٤ واالفقرة   ،)١٩٩٤(  ٩٠٨ القرار  من   ٨ والفقرة   ،)١٩٩٣(
)١٩٩٤(، والفقرة ١ من القرار ٩5٨ )١٩٩٤(.

القرار ٨٣6  من  والفقرة ١١  القرار ٨١6 )١٩٩٣(  من  الفقرة 5  انظر   26١

.)١٩٩٣(
بالفقرة ٣ من القرار ٩2٩ )١٩٩٤(، أذن اجمللس للدول األعضاء املتعاونة   262

مع األمني العام بتنفيذ عملية ترمي إىل املسامهة يف أمن ومحاية األشخاص املشردين 
والالجئني واملدنيني املعرضني للخطر يف رواندا.

انظر القرار ٨2٠ )١٩٩٣(، الفقرة ١٧.  26٣
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وهو   ،265 املقررات  أحد  ويف   .26٤ اإلقليمية  الرتتيبـــات  أو  الوكـــــاالت 

بالفقرة ٤ من القرار ٨١6 )١٩٩٣(، أذن اجمللس للدول األعضاء، متصرفة   26٤

على الصعيد الوطين أو من خالل منظمات أو ترتيبات إقليمية، بأن تتخذ مجيع التدابري 
الالزمة يف اجملال اجلوي جلمهورية البوسنة واهلرسك، لضمان االمتثال للحظر املفروض 
بذلك القرار على حتليق الطائرات. وبالفقرة ١٧ من القرار ٨2٠ )١٩٩٣(، كرر اجمللس 
طلبه الوارد يف القرار ٧٨٧ )١٩٩2( إىل مجيع الدول، مبا فيها الدول غري املشاطئة، أن 
تقوم، على الصعيد الوطين أو عن طريق منظمات أو ترتيبات إقليمية، بتقدمي املساعدة 
اليت قد حتتاجها الدول املشاطئة. وبالفقرة ١٠ من القرار ٨٣6 )١٩٩٣(، قرر اجمللس 
أنه جيوز للدول األعضاء، بصفتها الوطنية أو عن طريق املنظمات أو الرتتيبات اإلقليمية، 
أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لدعم قوة األمم املتحدة للحماية يف أداء واليتها. وبالفقرة 
٨ من القرار ٩٠٨ )١٩٩٤(، قرر اجمللس أن الدول األعضاء، إذ تتصرف على املستوى 
الوطين أو من خالل منظمات أو ترتيبات إقليمية، ميكنها أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة 
لتقدمي الدعم اجلوي املناسب إىل مجهورية كرواتيا، دفاعًا عن أفراد قوة األمم املتحدة 
للحماية أثناء تأديتهم لواليتها. وبالقرار ٩5٨ )١٩٩٤(، قرر اجمللس أن اإلذن املمنوح 
يف القرار ٨٣6 )١٩٩٣( للدول األعضاء، متصرفة على املستوى الوطين أو من خالل 
اآلمنة من  املناطق  الالزمة يف  التدابري  تتخذ مجيع  بأن  إقليمية،  ترتيبات  أو  منظمات 

البوسنة واهلرسك، ينبغي أن ينطبق أيضًا على التدابري اليت تتخذ يف كرواتيا.
القرار ١٠٣١ )١٩٩5( الفقرة ١٤.  265

للدول  اجمللس  أذن  واهلرسك،  البوسنة  يف  احلالة  اختـــــــذ خبصوص  مقرر 
األعضاء أن تنشئ قوة تنفيذ متعددة اجلنسيات، عاملة عن طريق مشال 

األطلسي 266.

أشري إليها يف الفقرة ١٤ من القرار ١٠٣١ )١٩٩5( بأهنا “املنظمة املشار   266

إليها يف املرفق ١ - ألف التفاق السالم”.

الجزء السابع
التزامات الدول األعضاء بموجب المادة ٤9 من الميثاق

املادة ٤٩
يتضافر أعضاء األمم املتحدة على تقدمي املعونة املتبادلة لتنفيذ التدابري 

اليت قررها جملس األمن.
تقدمي  على  بالتضافر  الدول  التزام  اكتسب  املستعرضة،  الفرتة  أثناء 
الفصل  مبوجب  املتخذة  القرارات  حمددة خبصوص  أمهية  املتبادلة  املعونة 
امليثاق اليت أذن هبا جملس األمن للدول األعضاء أو طلب  السابع من 
وإن  حىت  اجمللس،  قرارات  إلنفاذ  الالزمة  التدابري  مجيع  تتخذ  أن  منها 
كانت تلك املقررات ال تتضمن إشارات صرحية إىل املادة ٤٩. ومع أن 
هذا اإلذن وهذه الطلبات كانا موجهني يف املقام األول إىل الدول الراغبة 
والقادرة على اختاذ اإلجراء اإلنفاذي ذي الصلة، فقد طلب اجمللس بصفة 
تلك  إىل  املناسبني  الدعم واملساعدة  تقدم  أن  الدول  منتظمة من مجيع 

الدول. ووجه اجمللس هذه الطلبات بالقرارات التالية:
بالقرار ٨2٠ )١٩٩٣( املتعلق باحلالة يف البوسنة واهلرسك، الذي 
أعاد به تأكيد مسؤولية الدول املشاطئة عن اختاذ التدابري الالزمة لضمان 

ذات  السابقة  قراراته  وفقًا ألحكام  الدانوب جيري  هنر  الشحن عرب  أن 
الصلة، كرر اجمللس طلبه إىل مجيع الدول، مبا فيها الدول غري املشاطئة، 
أن تقوم، على الصعيد الوطين أو عن طريق منظمات أو ترتيبات إقليمية، 

بتقدمي املساعدة اليت قد حتتاجها الدول املشاطئة.
واهلرسك،  البوسنة  يف  باحلالة  املتعلق   )١٩٩5(  ١٠٣١ وبالقرار 
للدول األعضاء، عاملة من خالل منظمة حلف  به اجمللس  الذي أذن 
مشال األطلسي أو بالتعاون معها، بإنشاء قوة تنفيذ متعددة اجلنسيات، 
الدعم  املنطقة، إىل تقدمي أوجه  الدول، وخباصة دول  دعا اجمللس مجيع 
منظمة  خالل  من  تتصرف  اليت  األعضاء  للدول  املالئمة  والتسهيالت 

حلف مشال األطلسي أو بالتعاون معها.
به  أذن  الذي  هاييت،  يف  باحلالة  املتعلق   )١٩٩٤(  ٩٤٠ وبالقرار 
للدول األعضاء أن تشكل قوة متعددة اجلنسيات، دعا اجمللس  اجمللس 
مجيع الدول، وخاصة دول املنطقة إىل توفري الدعم املناسب لإلجراءات 

اليت تتخذها األمم املتحدة والدول األعضاء عماًل بالقرار.
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الجزء الثامن
المشاكل االقتصادية الخاصة ذات الطابع الموصوف في المادة 5٠ من الميثاق

املادة 5٠
أّية دولة تدابري منع أو قمع فإن لكل دولة  إذا اختذ جملس األمن ضد 
أخرى - سواء أكانت من أعضاء األمم املتحدة أم مل تكن - تواجه 
مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التداير، احلق يف أن تتشاور 

مع جملس األمن بصدد حل هذه املشاكل.

مالحظة
الدول  حقوق  إىل  صراحة  األمن  جملس  أشار  املستعرضة،  الفرتة  أثناء 
مبوجب املادة 5٠ من امليثاق يف ثالثة من مقرراته، اختذها خبصوص فرض 
جزاءات على يوغوسالفيا السابقة واجلماهريية العربية الليبية وهاييت 26٧.

يوغوسالفيا  مجهورية  على  فرضت  اليت  التدابري  تنفيذ  وخبصوص 
 ،26٩ الليبية  العربية  واجلماهريية   ،26٨ األسود(  واجلبل  )صربيا  االحتادية 
اقتصادية خاصة،  الدول األعضاء مشاكل  وهاييت 2٧٠، واجه عدد من 
وطلبت هذه الدول إجراء مشاورات واحلصول على مساعدة وفقًا للمادة 
5٠ من امليثاق 2٧١. وقد نوقشت املسائل املتعلقة بتطبيق وتفسري تلك 

انظر القرارات ٨٤٣ )١٩٩٣( و٨٨٣ )١٩٩٣( و٩١٧ )١٩٩٤(. وقد   26٧

اختذ القرار املتعلق بيوغوسالفيا السابقة يف إطار البند املعنون “الطلبات املقدمة مبوجب 
املادة 5٠ من ميثاق األمم املتحدة نتيجة لتنفيذ التدابري املفروضة ضد يوغوسالفيا 

السابقة”.
على  ولالطالع   .)١٩٩2(  ٧5٧ القرار  من   ٩ إىل   ٣ الفقرات  انظر   26٨

األحكام الالحقة اليت عدلت نظام اجلزاءات، انظر الفقرتني ٩ و١٠ من القرار ٧6٠ 
)١٩٩2( والقرار ٧٨٧ )١٩٩2(. ولالطالع على مزيد من املناقشة لنظام اجلزاءات 
على مجهورية يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل األسود(، انظر الدراسات املتعلقة 

باملواد ٤١ و٤٨ و٤٩ يف هذا الفصل.
على  اجلزاءات  من  مزيداً  يفرض  الذي   )١٩٩٣(  ٨٨٣ القرار  انظر   26٩

اجلماهريية العربية الليبية ويشري إىل حق الدول، مبوجب املادة 5٠ من امليثاق، يف أن 
تتشاور مع جملس األمن حيثما وجدت أهنا تواجه مشاكل اقتصادية خاصة ناشئة عن 
تنفيذ تدابري وقائية أو إنفاذية. ولالطالع على اجلزاءات السابقة على اجلماهريية العربية 
الليبية، انظر الفقرات ٣ إىل 6 من القرار ٧٤٨ )١٩٩2(. ولالطالع على مزيد من 
املناقشة بشأن نظام اجلزاءات على اجلماهريية العربية الليبية، انظر الدراسات املتعلقة 

باملواد ٤١ و٤٨ و٤٩ يف هذا الفصل.
انظر القرار ٩١٧ )١٩٩٤( الذي يفرض مزيداً من اجلزاءات على هاييت   2٧٠

ويوسع نطاق مهام اللجنة املنشأة مبوجب القرار ٨٤١ )١٩٩٣( حبيث تشمل تلك 
املهام دراسة ما قد يقدم من طلبات للحصول على مساعدة مبوجب أحكام املادة 5٠ 
من امليثاق وتقدمي توصيات إىل رئيس جملس األمن الختاذ اإلجراءات املناسبة )الفقرة 

الفرعية )ز( من الفقرة ١٤(.
لالطالع على تفاصيل الرسائل الواردة من الدول األعضاء، انظر دراسات   2٧١

احلاالت إالفرادية الواردة أدناه.

املادة أثناء املناقشات اليت أجراها اجمللس خبصوص اختاذ وتنفيذ التدابري 
املذكورة أعاله.

ونظر األمني العام أيضًا يف املادة 5٠ يف تقريره املؤرخ ١5 حزيران/
يونيه ١٩٩٣ عن تنفيذ التوصيات الواردة يف “خطة للسالم” وقال إنه 
ال توجد آلية يف األمم املتحدة تفي بروح املادة 5٠ من امليثاق على حنو 
فّعال ومنتظم، وذكر أنه قد تكون هناك أيضًا حاجة إىل إنشاء آلية دائمة 
إلجراء املشاورات بني جملس األمن واألمني العام واملؤسسات املالية الدولية 
الدول األعضاء،  املتحدة، فضاًل عن  وعناصر أخرى يف منظومة األمم 
عند النظر يف فرض اجلزاءات أو عند فرضها 2٧2. ويف ورقة موقف الحقة 
املتحدة، حدد  األمم  اخلمسني إلنشاء  السنوية  الذكرى  مبناسبة  أعدت 
األمني العام اخلطوط العامة لعملية إنشاء آلية يعهد إليها، يف مجلة أمور، 
مبهمة القيام، بناًء على طلب اجمللس، بتقييم األثر احملتمل للجزاءات على 
اليت  السبل  استكشاف  وكذلك  أخرى،  بلدان  وعلى  املستهدف  البلد 
تكفل مساعدة الدول األعضاء اليت تعاين أضراراً بالتبعية وتقييم املطالبات 
املقدمة من هذه الدول مبوجب املادة 5٠ 2٧٣. ومداوالت الدول األعضاء 

خبصوص ورقة املوقف تلك متناوله يف احلالة 2٩ أدناه.
تعطي دراسات احلالة من 26 إىل 2٨ حملة عامة عن إجراءات اجمللس 
املتعلقة باملادة 5٠ من امليثاق، املتصلة بالتدابري املفروضة على يوغوسالفيا 

السابقة واجلماهريية العربية الليبية وهاييت.

مناقشات مجلس األمن ذات الصلة بالمادة 5٠ من الميثاق
الحالة ٢٦

تنفيذ التدابري اليت فُرضت بالقرار ٨2٠ )١٩٩٣( ضد يوغوسالفيا 
السابقة

بعد اختاذ القرار ٨2٠ )١٩٩٣( مباشرة، عقد اجمللس ثالث جلسات 
يوغوسالفيا  مجهورية  ضد  ُفرضت  اليت  التدابري  أثر  يف  للنظر  متتالية 
االحتادية )صربيا واجلبل األسود( على الدول األعضاء 2٧٤. ومع إعادة 

S/25944، الفقرتان ٤٩ و5٠.  2٧2

ملحق خطة للسالم )S/1995/1(، الفقرتان الفرعيتان )أ( و)هـ( من الفقرة   2٧٣

.٧5
اجللسات ٣2٠١ إىل ٣2٠٣.  2٧٤



1٠٤1 النظر في المسائل المندرجة في نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين 

للجزاءات  تأيدهم   2٧٧ وأوكرانيا   2٧6 وبلغاريا   2٧5 رومانيا  ممثلي  تأكيد 
لتنفيذ  السلبية  التأثريات  إىل  أشاروا  فقد  هلا،  التام  وامتثاهلم  املفروضة، 
تلك اجلزاءات على بلداهنم. وطلبوا، مشريين إىل املادة 5٠ من امليثاق، 
دعم اجملتمع الدويل لتحديد أشكال التعويض الالزمة إلصالح اخلسائر 
املتكبدة بسبب امتثال بلداهنم لنظام اجلزاءات و/أو اختاذ تدابري للتخفيف 
من النتائج السلبية النامجة عن إنفاذ اجلزاءات. ورحب ممثل بلغاريا بإنشاء 
تنفيذ  جراء  من  تضرراً  األشد  الدول  ملساعدة  آليات  الستنباط  جلنة 
إىل  اآلخرين  األعضاء  انتباه  أيضًا  األرجنتني  ممثل  ووجه   .2٧٨ اجلزاءات 
يوغوسالفيا  اجملاورة جلمهورية  البلدان  تعانيها  اليت  االقتصادية  املصاعب 
االحتادية نتيجة لتنفيذ اجلزاءات، وطلب إىل اجملتمع الدويل أن يعاجل هذه 

املسألة وفقًا للمادة 5٠ من امليثاق 2٧٩.
وبرسائل موجهة إىل رئيس جملس األمن أو األمني العام، طلب ممثلو 
 2٨2 2٨١ وسلوفاكيا  2٨٠ وهنغاريا  بلغاريا  بينها  بلدان متضررة شىت، من 
االقتصادي  األثر  من  للتخفيف  مساعدة  على  احلصول   ،2٨٣ وأوكرانيا 
وقدمت  امليثاق.  من   5٠ للمادة  وفقًا  وذلك  اجلزاءات  لنظام  السليب 
طلبات مماثلة للحصول على املساعدة من قبل ألبانيا 2٨٤، ومقدونيا 2٨5، 

S/PV.3201، الصفحة 65.  2٧5

S/PV.3202، الصفحات ٨ إىل ١٠.  2٧6

املرجع نفسه، الصفحتان ٣٣ و٣٤. ويف اجللسة ٣٣٣6، كرر ممثل أوكرانيا   2٧٧

اإلعراب عن رأي بلده وهو أن اجمللس ينبغي أن يعاجل جبدية مسألة فعالية اجلزاءات 
االقتصادية ضد مجهورية يوغوسالفيا االحتادية هبدف التخفيف من العواقب السلبية 
امليثاق  من  للمادة 5٠  وفقًا  وذلك  أخرى،  بلدان  اقتصادات  على  اجلزاءات   لنظام 

)S/PV.3336( )االستئناف 2(، الصفحة 2٠٣(.
S/PV.3202، الصفحة ٨.  2٧٨

S/PV.3203، الصفحة 6١.  2٧٩

بلغاريا  الرئيس من ممثل  املوجهة إىل  أيار/مايو ١٩٩٣  املؤرخة ٧  الرسالة   2٨٠

)S/25743(؛ والرسالة املؤرخة 22 أيلول/سبتمرب ١٩٩٣ املوجهة إىل األمني العام من 
.)S/24685( ممثل بلغاريا

ممثل  من  الرئيس  إىل  املوجهة   ١٩٩2 حزيران/يونيه   22 املؤرخة  الرسالة   2٨١

.)S/25683( هنغاريا واليت عممها رئيس اجمللس يف 2٨ نيسان/أبريل ١٩٩٣
الرسالة املؤرخة ٧ حزيران/يونيه ١٩٩٣ املوجهة إىل رئيس اجمللس من ممثل   2٨2

.)S/25894( سلوفاكيا
الرسالة املؤرخة 2٨ نيسان/أبريل ١٩٩٣ املوجهة إىل رئيس اجمللس من ممثل   2٨٣

إىل  املوجهة  حزيران/يونيه ١٩٩٣   ١ املؤرخة  الشفوية  واملذكرة  )S/25682(؛  أوكرانيا 
األمني العام من البعثة الدائمة ألوكرانيا )S/25910(؛ والرسالة املؤرخة 2٧ حزيران/يونيه 

.)S/1995/517( ١٩٩5 املوجهة إىل األمني العام من ممثل أوكرانيا
الرسالة املؤرخة ٧ متوز/يوليه ١٩٩٣ املوجهة من ممثل ألبانيا إىل رئيس جلنة   2٨٤

املرفق   ،S/26040/Add.1 )انظر  بالقرار ٧2٤ )١٩٩١(  املنشأة عماًل  األمن  جملس 
األول(.

الرسالة املؤرخة ١١ أيار/مايو ١٩٩٣ املوجهة من وزارة العالقات اخلارجية   2٨5

يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة إىل رئيس جلنة جملس األمن املنشأة عماًل 
بالقرار ٧2٤ )١٩٩١( )انظر S/26040/Add.2، املرفق الثاين(.

وأوغندا 2٨6 يف رسائل موجهة إىل رئيس جلنة جملس األمن املنشأة عماًل 
بالقرار ٧2٤ )١٩٩١(.

وبالقرار ٨٤٣ )١٩٩٣(، الحظ اجمللس، يف مجلة أمور، أن اللجنة 
لدراسة  عاماًل  فريقًا  أنشأت  قد   )١٩٩١( بالقرار ٧2٤  عماًل  املنشأة 
الطلبات اليت تقدم للحصول على مساعدة عماًل باملادة 5٠ من امليثاق. 
املقدمة  املساعدة  طلبات  دراسة  مبهمة  موكلة  اللجنة  أن  اجمللس  وأكد 
مبوجب أحكام املادة 5٠ من امليثاق ودعا اللجنة إىل أن تقدم توصيات 

إىل رئيس اجمللس من أجل اختاذ اإلجراء املالئم.
وتلقى رئيس جملس األمن توصيات من اللجنة املنشأة عماًل بالقرار 
ببلغاريا وهنغاريا ورومانيا وأوغندا وأوكرانيا  يتعلق  فيما   )٧ )١٩٩١2٤
هبا  تقدمت  قد  البلدان  تلك  اليت كانت  املساعدة  طلبات  إىل  استناداً 
خبصوص املصاعب االقتصادية اليت تواجهها يف سياق امتثاهلا للجزاءات 
املفروضة ضد مجهورية يوغوسالفيا االحتادية 2٨٧. وبعد ذلك تلقى الرئيس 
من رئيس اللجنة توصيات بشأن تقدمي املساعدة مبوجب املادة 5٠ من 
اليوغوسالفية  2٨٩، ومجهورية مقدونيا  2٨٨، وسلوفاكيا  ألبانيا  إىل  امليثاق 
السابقة 2٩٠. ويف أعقاب تلقي توصيات اللجنة، مل يتخذ جملس األمن 

أّي قرارات تنص على تدابري تعويضية حمددة لصاحل البلدان املتضررة.
وقد أثريت مرة أخرى مسألة تطبيق املادة 5٠ من امليثاق يف جلسيت 
اجمللس  مقررات  إن  رومانيا  ممثل  قال  فقد  و٣٤٨٣.   ٣٤5٤ اجمللس 
خبصوص احلالة يف البوسنة واهلرسك قد أفضت إىل إجراءات هامة بشأن 
مسائل ذات نطاق أعم، من بينها تلك القضية اهلامة على وجه اخلصوص 
للمصاعب  حسم  ابتغاء  امليثاق  من   5٠ املادة  أحكام  بتطبيق  املتعلقة 
االقتصادية اليت تواجهها الدول نتيجة لتنفيذ تدابري اجلزاءات اليت يعتمدها 
إندونيسيا، متكلمًا باسم بلدان عدم االحنياز،  اجمللس 2٩١. وأكد ممثل 
ضرورة تنفيذ املادة 5٠ بإضفاء طابع مؤسسي على املشاورات املتوخاة 
يف امليثاق وكذلك باختاذ تدابري فّعالة أخرى توفر حلواًل للمشاكل اليت 

تواجهها الدول األعضاء املتضررة يف تنفيذ اجلزاءات 2٩2.

الرسالة املؤرخة 26 آذار/مارس ١٩٩٣ املوجهة من ممثل أوغندا إىل رئيس   2٨6

املرفق   ،S/26040 )انظر   )١٩٩١(  ٧2٤ بالقرار  عماًل  املنشأة  األمن  جملس  جلنة 
الرابع(.

الرسالة املؤرخة 2 متوز/يوليه ١٩٩٣ املوجهة إىل رئيس اجمللس من الرئيس   2٨٧

.)S/26040( )٧ )١٩٩١2بالنيابة للجنة املنشأة عماًل بالقرار ٤
من  اجمللس  رئيس  إىل  املوجهة   ١٩٩٣ آب/أغسطس   ٤ املؤرخة  الرسالة   2٨٨

.)S/26040/Add.1( )٧ )١٩٩١2رئيس اللجنة املنشأة عماًل بالقرار ٤
الرسالة املؤرخة ١٠ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٣ املوجهة إىل رئيس اجمللس   2٨٩

.)S/26040/Add.2( )٧ )١٩٩١2من رئيس اللجنة املنشأة عماًل بالقرار ٤
املرجع نفسه.  2٩٠

S/PV.3454 )االستئناف 2(، الصفحة 5.  2٩١

S/PV.3483، الصفحة 2٣.  2٩2
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الحالة ٢٧
تنفيذ التدابري اليت فُرضت بالقرار ٨٨٣ )١٩٩٣( ضد اجلماهريية 

العربية الليبية
تأكيد  أمور،  مجلة  يف  األمن،  جملس  أعاد   ،)١٩٩٣(  ٨٨٣ بالقرار 
قراريه ٧٣١ )١٩٩2( و٧٤٨ )١٩٩2( وفرض نظامًا معززاً للجزاءات 
املالية واالقتصادية واخلاصة بالنقل اجلوي ضد اجلماهريية العربية الليبية. 
وخبصوص تطبيق املادة 5٠ من امليثاق، أوكل اجمللس إىل اللجنة املنشأة 
طلبات  من  يقدم  قد  ما  دراسة  مهمة   )١٩٩2(  ٧٤٨ بالقرار  عماًل 
وتقدمي  امليثاق  من  املادة 5٠  أحكام  مبوجب  املساعدة  على  للحصول 

توصيات إىل رئيس جملس األمن من أجل اختاذ اإلجراء املالئم.
مسؤولية  مسألة  إىل  املتكلمني  من  عدد  تطرق  املداوالت،  وأثناء 
يطبق  أن  لقراره  أخرى  دول  على  احملتملة  العواقب  معاجلة  عن  اجمللس 
إىل  اجمللس  مصر  ممثل  ودعا  الليبية.  العربية  اجلماهريية  ضد  جزاءات 
العربية  للجماهريية  االقتصادية  املعاناة  من  للتخفيف  تدابري  يف  النظر 
 الليبية وجرياهنا اليت ستنشأ من جراء اعتماد مشروع القرار الذي هو قيد 
تدابري  أثر  أن  انتباه أعضاء اجمللس إىل  السودان  النظر 2٩٣. ووجه ممثل 
البلدان  على  ويؤثر  الليبية  العربية  اجلماهريية  شعب  يتجاوز  اجلزاءات 
اجملاورة اليت تربطها صالت اجتماعية وثقافية بذلك الشعب 2٩٤. وذكر 
العون  امليثاق ميكن فحسب أن تكون هزيلة  كذلك أن املادة 5٠ من 
ألولئك الذين يعانون نتيجة لتنفيذ تلك القرارات. وذكر ممثل الربازيل أن 
وفد بلده يعي احلاجة إىل معاجلة العواقب اليت ميكن أن ختّلفها اجلزاءات 
على بلدان أخرى وهلذا فهو يعلق أمهية كبرية على حكم القرار الذي يوكل 
إىل اللجنة املنشأة عماًل بالقرار ٧٤٨ )١٩٩2( مهمة دراسة ما قد يقدم 

من طلبات للحصول على املساعدة مبوجب املادة 5٠ من امليثاق 2٩5.
طلبات  أّي  تلّقي  عدم  من  الرغم  وعلى  املستعرضة،  الفرتة  وأثناء 
للحصول على مساعدة خاصة مبوجب املادة 5٠ من امليثاق خبصوص 
اجلزاءات ضد اجلماهريية العربية الليبية، أحيلت رسالتان هلما صلة باملادة 
5٠. فبمذكرة شفوية مؤرخة ١٤ كانون الثاين/يناير ١٩٩٤ موجهة إىل 
األمني العام 2٩6، حث ممثل بولندا جملس األمن على أن ينظر يف اختاذ 
تدابري للتخفيف من اخلسائر االقتصادية الناجتة عن تنفيذ القرار ٨٨٣ 
)١٩٩٣( وذلك وفقًا للمادة 5٠ من امليثاق. كذلك، وصف ممثل بلغاريا، 
مبذكرة شفوية مؤرخة 2٠ كانون الثاين/يناير ١٩٩٤ موجهة إىل األمني 
العام 2٩٧، بعض التدابري التشريعية اليت اختذهتا حكومة بلغاريا لالمتثال 

S/PV.3312، الصفحة 2٩.  2٩٣

املرجع نفسه، الصفحة ٣٧.  2٩٤

املرجع نفسه، الصفحة 5١.  2٩5

.S/1994/42  2٩6

.S/1994/82  2٩٧

املذكرة،  الليبية. ويف  العربية  اجلماهريية  اجمللس ضد  اختذه  قرار  ألحدث 
اجلديدة  واملالية  االقتصادية  اخلسائر  إىل  أيضًا  االنتباه  بلغاريا  ممثل  وجه 
الناشئة بالنسبة لبلغاريا من جراء االمتثال للقرار ٨٨٣ )١٩٩٣(، وأبلغ 
األمني العام أن بلغاريا ستقدم بعد فرتة وجيزة مذكرة لتطلب فيها املساعدة 
عماًل باملادة 5٠ من امليثاق. وأثناء الفرتة املستعرضة، اختذ جملس األمن 
مقررات تنص على تدابري تعويضية حمددة لصاحل البلدان املتضررة من جراء 

االمتثال لنظام اجلزاءات ضد اجلماهريية العربية الليبية.

الحالة ٢٨
 تنفيذ التدابري اليت ُفرضت بالقرارين ٨٧٣ )١٩٩٣( 

و٩١٧ )١٩٩٤( ضد هاييت
بالقرار ٩١٧ )١٩٩٤( فرض اجمللس حظراً على السفر بالنسبة للضباط 
العسكريني الذين اشرتكوا يف االنقالب الذي كان قد حدث يف هاييت، 
بالنفط  اإلمداد  وعلى  وتصديرها،  السلع  استرياد  على  اجلزاءات  وعزز 
املنشأة  اللجنة  تتوىل  أيضًا أن  ومشتقاته ومنتجات أخرى. وقرر اجمللس 
عماًل بالقرار ٨٤١ )١٩٩٣( املسؤولية عن دراسة طلبات احلصول على 
تقدم توصيات إىل  امليثاق وأن  املادة 5٠ من  مساعدة مبوجب أحكام 

رئيس اجمللس عن اإلجراء املالئم.
 ،)١٩٩٤(  ٩١٧ القرار  اختاذ  خبصوص  اجمللس  مداوالت  وأثناء 
أوضح ممثل إسبانيا أن البلدان اجملاورة تبذل جهداً خاصًا لتكفل فعالية 
اقتصادية كبرية. وحث  أضرار  من  لذلك،  نتيجة  تعاين،  وأهنا  اجلزاءات 
اجمللس على معاجلة مسألة طلبات املساعدة يف سياق القرار الذي يوشك 

اجمللس أن يتخذه 2٩٨.
ومبذكرة شفوية مؤرخة ٤ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٤ موجهة إىل 
األمني العام 2٩٩، قدم ممثل اجلمهورية الدومينيكية مذكرة تتعلق خبسائر 
بلده االقتصادية املرتبطة بتطبيق احلظر ضد هاييت. وبرسالة موجهة إىل 
رئيس جملس األمن ٣٠٠، أحال األمني العام إىل اجمللس الطلب املقدم من 
اجلمهورية الدومينيكية عماًل بالفقرة 5٠ من امليثاق. ومل يتخذ اجمللس أّي 

إجراء إضايف بشأن طلب اجلمهورية الدومينيكية إجراء تشاور.

الحالة ٢9
ملحق خلطة للسالم

غالبية  تناولت  للسالم،  خطة  ملحق  خبصوص  اجمللس  مداوالت  أثناء 
املادة  بتطبيق  يتعلق  فيما  العام  األمني  قدمها  اليت  التوصيات  املتكلمني 
أمور،  اليت من شأهنا، يف مجلة  املقرتحة  اآللية  امليثاق، وحتديد  5٠ من 

S/PV.3376، الصفحة 6.  2٩٨

S/1994/1265، املرفق.  2٩٩

.S/1994/1265  ٣٠٠



1٠٤3 النظر في المسائل المندرجة في نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين 

أن تستكشف سبل مساعدة الدول األعضاء اليت تعاين ضرراً تبعيًا، وأن 
املادة 5٠ من  الدول األخرى مبوجب  املقدمة من هذه  املطالبات  تقّيم 
 امليثاق ٣٠١. وأيد ممثلو بوتسوانا ٣٠2 والصني ٣٠٣ واجلمهورية التشيكية ٣٠٤ 
ومصر ٣٠5 وهندوراس ٣٠6 وآيرلندا ٣٠٧ ورمانيا ٣٠٨ وتركيا ٣٠٩ توصية األمني 

العام الداعية إىل إنشاء آلية للتخفيف من املشاكل االقتصادية اخلاصة.
أنه  االحنياز،  عدم  بلدان  عن  نيابة  متكلمًا  إندونيسيا،  ممثل  وذكر 
بإجراء مشاورات سعيًا إلجياد حل  امليثاق  املادة 5٠ من  بينما تطالب 
للمشاكل اليت تتعرض هلا الدول اجملاورة ويتعرض هلا الشركاء يف التجارة 
نتيجة للجزاءات، فإن التوسع يف استخدام هذا احلكم كوسيلة للحّد من 
أثر اجلزاءات أصبح ضروريًا. ويعتقد وفد بلده أنه ينبغي زيادة استكشاف 
إمكانية إنشاء آلية للجزاءات ٣١٠. وأعرب ممثل بولندا عن اعتقاده بأنه 
ينبغي أن تكون هناك ترتيبات ختفف األعباء اليت تتحملها البلدان اليت 
تشارك يف التدابري االقتصادية املتخذة ضد الدول املذنبة وأن من الواضح 
أن املادة 5٠ من امليثاق ال توفر عالجًا كافيًا ٣١١. ورأى ممثل كولومبيا 
أن اآللية املقرتحة من األمني العام هي وسيلة ستمّكن األمم املتحدة من 
التطوير والتنفيذ الكاملني ألحكام املادة 5٠ من امليثاق ٣١2. وأكد ممثل 
توقعات  معها  حتمل   5٠ املادة  أحكام  أن  وهو  بلده  موقف  سرياليون 
تتجاوز جمرد التشاور مع اجمللس ٣١٣، وتتضمن توفري شكل ما من أشكال 

العالج بالنسبة للدول املتضررة.
وقال ممثل اهلند إنه حييط علمًا باالقرتاح املتعلق بإنشاء آلية لتنفيذ 
املادة 5٠ من امليثاق. ويف رأي وفد بلده أن هذه اآللية جيب أن ينشئها 
جملس األمن، وجيب أن تتضمن عنصر تلقائية التطبيق. واقرتح أن ينظر 
التخفيف  لغرض  املقررة،  األنصبة  من  ميول  إنشاء صندوق،  اجمللس يف 
من املشاكل االقتصادية اخلاصة عند فرض اجلزاءات يف البداية ٣١٤. ويف 
هذا الصدد، أعرب ممثل إندونيسيا عن اعتقاده بأن إجراء املشاورات مع 

انظر S/1995/1، الفقرة الفرعية )هـ( من الفقرة ٧5.  ٣٠١

S/PV.3492، الصفحة ١٣.  ٣٠2

املرجع نفسه، الصفحة ١6.  ٣٠٣

S/PV.3492 )االستئناف ١(، الصفحة ١١.  ٣٠٤

S/PV.3492 )االستئناف 2(، الصفحة ٣5.  ٣٠5

S/PV.3492 )االستئناف ١(، الصفحة ٣١.  ٣٠6

S/PV.3492 )االستئناف 2(، الصفحة 2١.  ٣٠٧

املرجع نفسه، الصفحة 22.  ٣٠٨

S/PV.3492 )االستئناف ١(، الصفحة ٣٣.  ٣٠٩

S/PV.3492، الصفحة ١٠.  ٣١٠

S/PV.3492 )االستئناف ١(، الصفحة 2٧.  ٣١١

S/PV.3492 )االستئناف 2(، الصفحة ١6.  ٣١2

املرجع نفسه، الصفحة ٣٠.  ٣١٣

S/PV.3492 )االستئناف ١(، الصفحة 2١.  ٣١٤

مؤسسات بريتون وودز بغية تنفيذ املادة 5٠ ليست بالضرورة أجنع وسيلة 
لتخفيف األضرار اليت تعاين منها أطراف ثالثة ٣١5. وقال إن جملس األمن، 

الذي يفرض اجلزاءات، عليه أيضًا مسؤولية تقدمي الغوث.
ورحب ممثل باكستان باقرتاح إنشاء آلية تستكشف، يف مجلة أمور، 
سبل مساعدة الدول األعضاء اليت تعاين من أضرار تبعية بسبب جزاءات 
جملس األمن، وتقيِّم املطالبات املقدمة من تلك الدول مبوجب املادة 5٠. 
وأعرب عن اعتقاده بأن هذه قد تكون خطوة هامة صوب إضفاء الطابع 
البلدان  اليت تفرض على  األعباء  تقاسم  فيه  املؤسسي على نظام ميكن 
الثالثة نتيجة للجزاءات اليت يفرضها جملس األمن تقامسًا منصفًا من جانب 
مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة ٣١6. كذلك، رأى ممثل بلغاريا أنه 
ينبغي إنشاء آلية مؤسسية لتوفري إمكانية عملية ملقابلة اآلثار غري املؤاتية 
املرتتبة على فرض اجلزاءات على دول ثالثة بتعويضها عن خسائرها ٣١٧.

إضافيني  مبوظفني  األمانة  تعزيز  يلزم  إنه  النكا  سري  ممثل  وقال 
من   5٠ باملادة  املتصلة  بوظائفها  والسرعة  الفعالية  من  مبزيد  لتفي 
الدول  لدى  قوية  حجة  هناك  بأن  نيوزيلندا  ممثل  وسّلم   .٣١٨ امليثاق 
آلية  مفهوم  تؤيد  جتعلها  باجلزاءات  املتأثرة  املتحدة  األمم  يف  األعضاء 
للتحقيق يف اآلثار االقتصادية املرتتبة على اجلزاءات ٣١٩، ولكنه أعرب 
غريها  عن  مبعزل  إليها  ينظر  أاّل  ينبغي  املسألة  هذه  بأن  اعتقاده  عن 
هذه  إحدى  هو  واإلنفاذ  باجلزاءات،  املتصلة  األخرى  املسائل  من 
من  العودة  املالئم  من  بأن  اعتقاده  عن  أوكرانيا  ممثل  وأعرب  املسائل. 
صندوق  إنشاء  تتضمن  خاصة  تعويضية  آلية  إجياد  مسألة  إىل   جديد 
للتعويضات ٣2٠. وأعرب عن اعتقاده أيضًا بأنه ميكن أن يوكل إىل جلنة 
دائمة معنية باجلزاءات تابعة جمللس األمن مبهام من بينها تقدير اخلسائر 

االقتصادية اليت حلقت بالدول بالفعل.
وبينما شاطرت ممثلة الواليات املتحدة القلق بشأن الرغبة يف جتنب 
أو ختفيف اآلثار غري املقصودة والضارة اليت ترتتب على اجلزاءات، فقد 
أكدت أن اإلجراءات املوضوعة للتخفف من اآلثار غري املقصودة املرتتبة 
على اجلزاءات ينبغي أاّل يسمح هلا بأن تعيق آثارها أو ختفف منها حبيث 
تقوم  حكومة  سلوك  على  للتأثري  وسيلة  بوصفها  جدوى  دون  جتعلها 

بتحدي اجملتمع والقانون الدوليني ٣2١.
وقال ممثل فرنسا إن التدابري الواردة يف املادة ٤١ من امليثاق ال خيضع 
تنفيذها ألّي قيد وإن املادة 5٠ ال تشري إاّل إىل إمكانية الدول الثالثة أن 

S/PV.3492، الصفحة ١٠.  ٣١5

S/PV.3492 )االستئناف ١(، الصفحة 2٨.  ٣١6

S/PV.3492 )االستئناف 2(، الصفحة 26.  ٣١٧

املرجع نفسه، الصفحة ١2؛ وانظر أيضًا الصفحة ٤ )الربازيل(.  ٣١٨

املرجع نفسه، الصفحة ٧.  ٣١٩

S/PV.3492 )االستئناف ١(، الصفحة 26.  ٣2٠

S/PV.3492، الصفحتان 26 و2٧.  ٣2١
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اليت قد تواجهها.  الصعوبات االقتصادية احملددة  تستشري اجمللس بشأن 
وقال إنه ال يستطيع أن يوافق على اقرتاح األمني العام الداعي إىل إنشاء 
ألّية  أخرى  بلدان  وعلى  معين  بلد  أّي  على  احملتمل  األثر  لتقييم  آلية 
جزاءات خمططة، قائاًل إن اآللية املقرتحة ستؤدي - لسوء احلظ - إىل 

اجمللس يف  استقالل  من  اجمللس وحتّد  على  الضغوط  أنواع  ممارسة مجيع 
عملية صنع القرار ٣22.

املرجع نفسه، الصفحة ٧.  ٣22

الجزء التاسع
حق الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من الميثاق

املادة 5١
ليس يف هذا امليثاق ما يضعف أو ينقص احلق الطبيعي للدول، فرادى 
أو مجاعات، يف الدفاع عن أنفسها إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد 
أعضاء األمم املتحدة وذلك إىل أن يتخذ جملس األمن التدابري الالزمة 
حلفظ السلم واألمن الدويل. والتدابري اليت يتخذها األعضاء استعمااًل حلق 
الدفاع عن النفس تبلغ إىل اجمللس فوراً، وال تؤثر تلك التدابري بأّي حال 
فيما للمجلس - مبقتضى سلطته ومسؤولياته املستمرة من أحكام هذا 
امليثاق - من احلق يف أن يتخذ يف أّي وقت ما يرى ضرورة الختاذه من 

األعمال حلفظ السلم واألمن الدويل أو إعادته إىل نصابه.

مالحظة
أثناء الفرتة املستعرضة، اختذ جملس األمن قراراً واحداً خبصوص االقرتاح 
لربيطانيا  املتحدة  واململكة  والصني  وفرنسا  الروسي  االحتاد  من  املقدم 
تقدمي  بشأن  األمريكية  املتحدة  والواليات  الشمالية  وآيرلندا  العظمى 
ضمانات أمنية تتضمن إشارة صرحية إىل املبدأ املنصوص عليه يف املادة 

5١ من امليثاق وتؤكد هذا املبدأ مرة أخرى ٣2٣.
استخدام  بشأن   5١ املادة  وتفسري  تطبيق  أيضًا  اجمللس  وناقش 
الواليات املتحدة للقوة املسلحة ضد العراق خبصوص حماولة اغتيال رئيس 
سابق للواليات املتحدة. ويف تلك احلالة، تركزت مناقشة اجمللس على ما 
الدفاع عن  الواليات املتحدة حمقة يف االستناد إىل حقها يف  إذا كانت 

النفس مبوجب املادة 5١.
وخبصوص احلالة يف البوسنة واهلرسك، نظر اجمللس يف مشروع قرار 
على  املفروض  األسلحة  حظر  من  واهلرسك  البوسنة  إعفاء  إىل  يسعى 
غالبية  ودعت   .)١٩٩١(  ٧١٣ القرار  مبوجب  السابقة  يوغوسالفيا 
املتكلمني اليت أيدت مشروع القرار إىل اعتماده وذلك لتمكني البوسنة 

واهلرسك من ممارسة حقها األصيل يف الدفاع عن النفس.

انظر القرار ٩٨٤ )١٩٩5(، الفقرة ٩. وبذلك القرار، اعرتف اجمللس يف   ٣2٣

مجلة أمور، مبا للدول غري احلائزة لألسلحة النووية األطراف يف معاهدة عدم انتشار 
النووية من مصلحة مشروعة يف احلصول على ضمانات بأن يقوم اجمللس  األسلحة 

باختاذ إجراءات فورية وفقًا لألحكام ذات الصلة من امليثاق.

احلوادث  خبصوص  اجمللس  مداوالت  أثناء  سيقت  اليت  واحلجج 
واحلاالت املذكورة أعاله مبّينة يف دراسات احلاالت اإلفرادية الواردة يف 
القسم ألف أدناه. ودراسات احلاالت اإلفرادية هذه سيليها عرض عام 
موجز يف القسم باء للحاالت اليت احتج فيها ضمن املراسالت الرمسية 
حبق الدفاع عن النفس، ولكنها مل تسفر عن أّي مناقشة دستورية ذات 

صلة باملادة 5١ من امليثاق.

عن  الدفاع  حق  بخصوص  الدستورية  المناقشة   - ألف 
النفس بموجب المادة 51 من الميثاق

يف احلاالت التالية، أدى فيها احتجاج إحدى الدول األعضاء حبق الدفاع 
عن النفس إىل مناقشة ذات صلة بتطبيق وتفسري املادة 5١ من امليثاق.

مقررات مجلس األمن المتعلقة بالمادة 51
الحالة 3٠

اإلخطار املقدم من الواليات املتحدة بالتدابري املتخذة ضد العراق 
يف 25 حزيران/يونيه ١٩٩٣

برسالة مؤرخة 26 حزيران/يونيه ١٩٩٣ موجهة إىل رئيس اجمللس ٣2٤، 
أفاد ممثل الواليات املتحدة بأن حكومة الواليات املتحدة قد مارست، 
وفقًا للمادة 5١ من امليثاق، حقها يف الدفاع عن النفس بالرد على احملاولة 
غري املشروعة من جانب حكومة العراق الغتيال الرئيس السابق للواليات 
املتحدة وعلى مواصلة هتديدها لرعايا الواليات املتحدة. وقد قررت، بعد 
والتهديد  االعتداء  على حماولة  ترد  أن  األخرى،  الوسائل  استنفدت  أن 
واستخبارايت  عسكري  هدف  بضرب  وذلك  أخرى،  هبجمات  بالقيام 
عراقي حبيث تقلل إىل أدىن حّد ممكن من خماطر وقوع أضرار غري مباشرة 

للمدنيني.
األمني  إىل  موجهة   ١٩٩٣ حزيران/يونيه   2٧ مؤرخة   وبرسالة 
العام ٣25، وصف وزير خارجية العراق اهلجوم بصاروخ كروز، أطلق من 

.S/26003  ٣2٤
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1٠٤5 النظر في المسائل المندرجة في نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين 

بأنه  العريب،  البحر األمحر واخلليج  السفن احلربية األمريكية املوجودة يف 
عمل عدواين ال مسوغ له.

 .٣2٤5 جلسته  يف  املسألة  يف  للنظر  األمن  جملس  اجتمع  وقد 
ورأت ممثلة الواليات املتحدة أن حماولة اغتيال الرئيس السابق للواليات 
املتحدة خالل زيارته للكويت يف نيسان/أبريل ١٩٩٣ هي اعتداء على 
الواليات املتحدة األمريكية. وقالت إهنا بينما ال تطلب من اجمللس أن 
ستعترب  األعضاء  الدول  من  دولة  أن كل  ترى  فإهنا  إجراء،  أّي  يتخذ 
وفقًا  اعتداء عليها وستتصرف  السابق  أّية حماولة الغتيال رئيس دولتها 
من  هذا  ألن  مباشراً  املتحدة كان  الواليات  رد  أن  وأوضحت  لذلك. 
حقها مبوجب املادة 5١ من ميثاق األمم املتحدة. وقالت إن الرد كان 
متناسبًا مع الغرض، ألنه كان موجهًا ضد هدف يتصل مباشرة بالعملية 
اليت استهدفت الرئيس السابق للواليات املتحدة. وقد كانت احلادثة بني 
املتحدة  الواليات  دعا  ما  هو  وهذا  مباشرة،  املتحدة  والواليات  العراق 
إىل التصرف مبفردها. وقالت، عالوة على ذلك، إنه على الرغم من أن 
الواليات املتحدة تصرفت يف إطار املادة 5١ من ميثاق األمم املتحدة، مثة 
سياق أوسع هو رفض العراق، بشكل متكرر وثابت منذ غزوه للكويت 

يف سنة ١٩٩٠، االمتثال لقرارات اجمللس ٣26.
ونفى ممثل العراق أّي دور حلكومة بلده فيما يتصل مبحاولة االغتيال 
أيضًا أن  العراق. ورأى  بأنه عمل عدواين ضد  املزعومة، واصفًا اهلجوم 
الواليات املتحدة قد تصرفت دون أن تربز األدلة ضد العراق أو دون أن 
تطلب منه إيضاح موقفه. وذكر كذلك أن قواعد القانون الدويل ال تعطي 
الواليات املتحدة احلق يف إغفال مبدأ اتباع اإلجراءات القانونية الواجبة 
أو أحكام امليثاق. وطالب اجمللس بإدانة العدوان واختاذ اإلجراءات الالزمة 

ملنع تكراره يف املستقبل ٣2٧.
الواليات  اختذهتا  اليت  اإلجراءات  الروسي  االحتاد  ممثل  ووصف 
املتحدة بأن هلا ما يربرها ألهنا تأيت يف إطار حق الدول يف ممارسة الدفاع 
األمم  ميثاق  من   5١ للمادة  وفقًا  ومجاعية،  فردية  بصورة  النفس  عن 
الواليات  لرد فعل  املتحدة ٣2٨. وأعرب متكلمون آخرون عن تفهمهم 
املتحدة ولألسباب اليت دفعتها إىل اإلجراء االنفرادي الذي اختذته ٣2٩. 
اعتربت  إهنا  املتحدة  الواليات  الربازيل علمًا بقول حكومة  وأحاط ممثل 

S/PV.3242 الصفحات 2 إىل ٨.  ٣26

املرجع نفسه، الصفحتان ١١ و١2.  ٣2٧

املرجع نفسه، الصفحة 22. وانظر أيضًا بياين ممثلي هنغاريا )املرجع نفسه،   ٣2٨

الصفحة ١٨ واململكة املتحدة )املرجع نفسه، الصفحة 2١(، اللذين قاال إن اإلجراء 
املتخذ كان له ما يربره، وإن كانا مل يشريا إىل املادة 5١ من امليثاق وال إىل صيغتها.

املرجع نفسه، الصفحة ١2 )فرنسا(؛ والصفحة ١6 )اليابان(؛ والصفحة   ٣2٩

2٣ )إسبانيا(.

ذلك اإلجراء ضروريًا، كملجأ أخري، بغية منع تكرار حدوث مثل تلك 
األعمال ٣٣٠.

الستنتاج  املؤيدة  األدلة  لعرض  عمومًا  التقدير  عن  وُأعرب 
يف حماولة  مباشراً  تورطًا  العراق  بتورط حكومة  املتعلق  املتحدة   الواليات 
لرد  املتناسب  الطابع  بتوضيح  املتكلمني  بعض  ورحب   .٣٣١ االغتيال 

الواليات املتحدة ٣٣2.
وقعت  اليت  األحداث  إزاء  العميق  قلقه  عن  الصني  ممثل  وأعرب 
وذكر معارضة بلده ألّي إجراء ميكن أن ينتهك امليثاق ومعايري العالقات 
الدولية. وقال إن وفد بلده ال يقر أّي إجراء ميكن أن يزيد من حدة التوتر 
الرأس  القوة ٣٣٣. كذلك، حث ممثل  املنطقة، مبا يف ذلك استعمال  يف 
اجمللس،  يف  األعضاء  االحنياز  عدم  بلدان  عن  نيابة  متكلمًا  األخضر، 
 مجيع الدول على ممارسة ضبط النفس، اتساقًا مع مبادئ امليثاق وخباصة 
 فيما يتعلق بصون السلم واألمن الدوليني، وجتنب استخدام القوة الذي 

ال يتسق مع مقاصد األمم املتحدة ٣٣٤.

الحالة 31
احلالة يف مجهورية البوسنة واهلرسك

يف اجللسة ٣2٤٧، املعقودة يف 2٩ حزيران/يونيه ١٩٩٣، نظر اجمللس 
يف مشروع قرار ٣٣5 كان اجمللس سيؤكد فيه، يف مجلة أمور، أن مجهورية 
البوسنة واهلرسك، بوصفها دولة عضواً يف األمم املتحدة، تتمتع باحلقوق 
املنصوص عليها يف ميثاق األمم املتحدة؛ ويؤكد أن اجملتمع الدويل يتحمل 
اإلقليمية  وسالمتها  واهلرسك  البوسنة  الستقالل  التام  التأمني  مسؤولية 
البوسنة واهلرسك من  القرار، إعفاء  ووحدهتا. وكان سيقرر، يف منطوق 
قراره  مبوجب  السابقة  يوغوسالفيا  على  املفروض  األسلحة  توريد  حظر 
٧١٣ )١٩٩١(، وذلك لغرض وحيد هو متكني البوسنة واهلرسك من 
مل  القرار  مشروع  ولكن  النفس.  عن  الدفاع  يف  األصيل  حقها  ممارسة 

ُيعتمد.
على  قويًا  حثًا  املتكلمني  غالبية  حثت  اجمللس،  مداوالت  وأثناء 
السماح للبوسنة واهلرسك مبمارسة حقها األصيل يف الدفاع عن النفس، 

املرجع نفسه، الصفحة ١٧.  ٣٣٠

املرجع نفسه، الصفحة ١2 )فرنسا(؛ والصفحة ١6 )اليابان(؛ والصفحة   ٣٣١

2٣ )سوازيلند(؛ والصفحة 2٤ )إسبانيا(.
املرجع نفسه، الصفحة ١2 )فرنسا(؛ والصفحة 2٤ )إسبانيا(.  ٣٣2

املرجع نفسه، الصفحة 2١.  ٣٣٣

املرجع نفسه، الصفحة ١6. وكانت الدول اليت تنتمي إىل جمموعة بلدان   ٣٣٤

عدم االحنياز األعضاء يف جملس األمن هي باكستان وجيبويت والرأس األخضر وفنزويال 
واملغرب.

.S/25997  ٣٣5
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املنصوص عليه يف املادة 5١ من امليثاق، وقالوا إهنا قد ُمنعت من ذلك 
بسبب حظر األسلحة املفروض عماًل بالقرار ٧١٣ )١٩٩١( ٣٣6.

ودعا ممثل البوسنة واهلرسك اجمللس إىل حتطيم “أغالل” بلده اليت 
تنتقص من حقه يف الدفاع عن النفس، واستفسر كذلك عما إذا كان 
ينبغي إعالن أن حظر السالح باطل من الناحية القانونية وفقًا لضمان 
امليثاق حلق الدول يف الدفاع عن النفس ٣٣٧. وطعن متكلمون آخرون، 
البوسنة واهلرسك، يف  املفروض على  يؤيدون رفع حظر األسلحة  كانوا 
البوسنيني  قيود”  وأكدوا ضرورة “فك   ،٣٣٨ احلظر  على  اإلبقاء  منطق 
لتمكينهم من ممارسة حقهم األصيل يف الدفاع عن النفس ٣٣٩، وذكروا أن 
احلظر غري فّعال ٣٤٠، وأن القرار ٧١٣ )١٩٩١( ينطبق على يوغوسالفيا 

السابقة، اليت مل يعد هلا وجود ٣٤١.
ورأى املتكلمون املعارضون ملشروع القرار، مع عدم تطرقهم للمسألة 
األسلحة  حلظر  االنتقائي  الرفع  أن   ،5١ باملادة  املتعلقة  الدستورية 
وقيل   .٣٤2 القتال  العنف وأعمال  زيادة تصعيد  سيساهم فحسب يف 
أيضًا إن رفع احلظر يتعارض مع إجياد تسوية تفاوضية سلمية للنزاع وأن 

S/PV.3247، الصفحات 6 إىل ٨ )الرأس األخضر(؛ والصفحات ٨ إىل   ٣٣6

١٧ )البوسنة واهلرسك(؛ والصفحات ١٧ إىل 26 )باكستان(؛ والصفحات 26 إىل 
٣2 )مصر(؛ والصفحات ٣٧ إىل ٤١ )ماليزيا(؛ والصفحات ٤١ إىل ٤6 )األردن(؛ 
والصفحات ٤6 إىل 5١ )املغرب(؛ والصفحات 52 إىل 5٤ )ألبانيا(؛ والصفحات 
5٤ إىل 5٩ )إندونيسيا(؛ والصفحات 6٠ إىل 62 )تركيا(؛ والصفحات 62 إىل 
٧١ )أفغانستان(؛ والصفحات ٧2 إىل ٧6 )مجهورية إيران اإلسالمية(؛ والصفحات 
)السنغال(؛   ٨٧ إىل   ٨2 والصفحات  املتحدة(؛  العربية  )اإلمارات   ٨2 إىل   ٧٧
والصفحات ٩١ إىل ٩6 )اجلزائر(؛ والصفحات ٩6 إىل ١٠١ )اجلماهريية العربية 
و١٠٧   ١٠6 والصفحتان  )بنغالديش(؛   ١٠6 إىل   ١٠١ والصفحات  الليبية(؛ 
)كوستاريكا(؛ والصفحات ١٠٧ إىل ١١٠ )سلوفينيا(؛ والصفحات ١١6 إىل ١2١ 
 ١5٠ إىل   ١٤٧ والصفحات  )فنزويال(؛   ١٣١ إىل   ١2١ والصفحات  )جيبويت(؛ 

)الواليات املتحدة(.
املرجع نفسه، الصفحة ١١.  ٣٣٧

املرجع نفسه، الصفحات 26 إىل ٣2 )مصر(؛ والصفحات ٤١ إىل ٤6   ٣٣٨

)األردن(.
 26 والصفحات  )باكستان(؛   26 إىل   ١٧ الصفحات  نفسه،  املرجع   ٣٣٩

 5٩ إىل   5٤ والصفحات  )ماليزيا(؛   ٤١ إىل   ٣٧ والصفحات  )مصر(؛   ٣2 إىل 
)إندونيسيا(؛ والصفحات ١٠١ إىل ١٠6 )بنغالديش(؛ والصفحتان ١٠6 و١٠٧ 

)كوستاريكا(.
املرجع نفسه، الصفحات 5٤ إىل 5٩ )إندونيسيا(.  ٣٤٠

املرجع نفسه، الصفحات 5٤ إىل 5٩ )إندونيسيا(؛ والصفحات ١2١ إىل   ٣٤١

١٣١ )فنزويال(.
االحتادية(؛  يوغوسالفيا  الصفحات ٨٧ إىل ٩١ )مجهورية  نفسه،  املرجع   ٣٤2

والصفحات ١٣٧ إىل ١٤2 )االحتاد الروسي(؛ والصفحتان ١5١ و١52 )الربازيل(؛ 
والصفحات ١52 إىل ١55 )نيوزيلندا(؛ والصفحتان ١56 و١5٧ )إسبانيا(.

من الضروري التوصل إىل تسوية من هذا القبيل ٣٤٣. ورأى ممثل اململكة 
األمم  أن  إىل  إشارة  سُيعترب  القرار  مشروع  اعتماد  أن  املتحدة كذلك 
املتحدة تدير ظهرها للبوسنة وترتك سكاهنا “خلوض احلرب وحدهم، 

وليحدث ما حيدث” ٣٤٤.

حاالت  في  النفس  عن  الدفاع  بحق  االحتجاج   - باء 
أخرى

الدفاع عن  التالية احتجت دول أعضاء يف مراسالهتا حبق  يف احلاالت 
النفس ومل يسفر ذلك عن أّي مناقشة دستورية هامة ذات صلة مباشرة 

باملادة 5١ من امليثاق.

الحالة بين إيران والعراق
برسالة مؤرخة 25 أيار/مايو ١٩٩٣ موجهة إىل األمني العام ٣٤5، أفاد 
ممثل مجهورية إيران اإلسالمية بأن السالح اجلوي جلمهورية إيران اإلسالمية 
قام، وفقًا للمادة 5١ من امليثاق، بعملية ضد القوات العسكرية جملموعة 
إرهابية كانت قد انطلقت منها هجمات وغارات مسلحة على األراضي 
العراق، برسالة مؤرخة ٨ حزيران/ على ذلك، زعم ممثل  اإليرانية. ورداً 

يونيه ١٩٩٣ ٣٤6، أن تربير إيران هلجومها، باالحتجاج باملادة 5١ من 
امليثاق، ال يستند إىل أّية حقائق ثابتة وأنه يشكل يف حقيقة األمر عدوانًا.

الرسالة املؤرخة 2٨ كانون الثاين/يناير ١٩٩5 املوجهة إىل األمني 
العام من ممثل إكوادور

األميــــن  إىل  موجهـــة   ١٩٩5 الثاين/يناير  2٧ كانون  مؤرخـــة   برسالـــة 
العام ٣٤٧، أفاد وزير خارجية إكوادور مبمارسة بلده حق الدفاع عن النفس، 
املعرتف به يف املادة 5١ من امليثاق، رداً على عمليات عسكرية قامت 
هبا بريو ضد مواقع جيش إكوادور املوجودة يف أراضي إكوادور. ورداً على 
ذلك، ذكر نائب وزير السياسة الدولية واألمني العام للعالقات اخلارجية 
بلده كان  أن  الثاين/يناير ١٩٩5،  مؤرخة 2٨ كانون  برسالة  بريو،  يف 

ضحية عدوان مسلح من جانب إكوادور ٣٤٨.

املرجع نفسه، الصفحتان ١٣6 و١٣٧ )فرنسا(؛ والصفحات ١٣٧ إىل   ٣٤٣

١٤٠ )االحتاد الروسي(؛ والصفحات ١٤2 إىل ١٤٧ )هنغاريا(؛ والصفحات ١٤٨ 
إىل ١5١ )الصني(؛ والصفحات ١52 إىل ١55 )نيوزيلندا(.

املرجع نفسه، الصفحات ١٣١ إىل ١٣5.  ٣٤٤
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